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Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie 
prawo redagowania i skracania 
nadesłanych tekstów, także odmowy 
publikacji bez podania przyczyny. 
Nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczonych ogłoszeń i reklam. 
Opinie wyrażone przez czytelników 
nie zawsze są zgodne z opinią redakcji.

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych  
z funduszy polonijnych  
Departamentu Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą  
na wniosek Ambasady RP  
w Kiszyniowie
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AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Polonią, a także rozmowy z przedstawiciela-
mi władz Republiki Mołdawii były m. in. punktami trzydnio-
wej wizyty ministra Adama Kwiatkowskiego w Mołdawii. 
Wizyta ta była związana z kolejną edycją „Akcji Pomocy Po-
lakom na Wschodzie” organizowanej pod patronatem Pary 
Prezydenckiej. W ramach akcji do Polaków mieszkających 
w Mołdawii trafiły, przy wsparciu Krajowej Spółki Cukrowej 
i innych darczyńców, artykuły spożywcze, obuwie, kołdry, 
artykuły sanitarne, książki oraz gry i zabawki dla dzieci. 

Minister Adam Kwiatkowski wizytę rozpoczął od spotka-
nia z polskimi księżmi pracującymi w Mołdawii. Następnie 
odbył rozmowy z przedstawicielami władz Republiki Mołda-
wii: Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
i Integracji Caroliną Perebinos, Doradcą Prezydenta Repu-
bliki Mołdawii ds. zagranicznych Aurelem Ciocoi, Przewodni-
czącą Komisji ds. Relacji Międzyetnicznych przy Prezydencie 
RM Eleną Bielakową oraz Zastępcą Dyrektora Biura Relacji 
Międzyetnicznych Wierą Pietuchową.

Sekretarz Stanu w KPRP spotkał się także z Polonią kiszy-
niowską. Organizator spotkania, Prezes Stowarzyszenia „Pol-
ska Wiosna w Mołdawii” Oksana Bondarczuk zaprezento-
wała działalność organizacji, a następnie po kolei zaprosiła 
prezesów innych towarzystw. Zaprezentowano działalność: 
Ligi Polskich Kobiet, Polskiego Towarzystwa Medycznego, 
Stowarzyszenia „Odrodzenie”, przedszkola Nr 89 „Jaskółka”, 
organizacji „ZEN Club”, Centrul Polonez, Polskiej Biblioteki im. 
A. Mickiewicza i redakcji pisma Polaków w Republice Moł-
dawii „Jutrzenka”. Organizacje te aktywnie promują pol-
skość i działają na rzecz jej zachowania w społeczności. 

Minister miał również możliwość odbycia rozmowy ze sku-
pioną w organizacji „Polska Wiosna w Mołdawii” młodzieżą, 
świadomą swoich polskich korzeni i działającą aktywnie na 
rzecz zachowania i umacniania swojej polskiej tożsamości, 
choćby poprzez uczestnictwo w organizowaniu imprez i fe-
stiwali polonijnych, jak również w przygotowywaniu kwartal-
nika „Afisz polsko-mołdawski”.

Minister Adam Kwiatkowski 
z wizytą w Mołdawii

FOTORELACJA

AKCJA POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE

W czerwcu 2018 roku Minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu, który w Kancelarii Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy jest odpowiedzialny za relacje z Polonią, przebywał z wizytą w Repu-
blice Mołdawii. Ministrowi towarzyszyli: Kazimierz Kuberski, Dyrektor Biura ds. Kontaktu z Polakami 
za Granicą, oraz Andrzej Jaworski, członek Zarządu Polskiej Spółki Cukrowej. Podróż wpisała się 
w akcję niesienia pomocy Polakom na Wschodzie, organizowaną przez Kancelarię Prezydenta.

– Ta akcja jest elementem budowania wspólnoty wszystkich Polaków bez względu na to, 
gdzie oni mieszkają – powiedział minister Adam Kwiatkowski.

Pomoc rodakom na Wschodzie jest możliwa dzięki wsparciu osób indywidualnych, organiza-
cji działających na Zachodzie oraz polskich przedsiębiorców. Dary są dystrybuowane z pomocą 
polskich organizacji i parafii rzymskokatolickich. 

 � Staropolskie powitanie chlebem i solą w Naddniestrzu / fot. KPRP

fot. KPRP

fot. KPRP

zdjęcie na okładce:
 www.diversitate.org.md
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W Raszkowie minister Adam 
Kwiatkowski odwiedził polski 
cmentarz, Dom Kultury oraz 
przychodnię lekarską – ośrod-
ki te powstały przy wsparciu 
Ambasady RP w Kiszyniowie  
w ramach programu „Pol-
ska Pomoc Rozwojowa” MSZ. 
Następnie udał się do Słobo-
dy-Raszków i Rybnicy, gdzie 
podczas spotkań z Polakami 
wręczył im dary oraz upominki 
dla dzieci. W Tyraspolu na ręce 

Prezes Towarzystwa Polskiej Kul-
tury „Jasna Góra”, Natalii Si-
niawskiej, w imieniu Prezydenta 
Andrzeja Dudy minister Kwiat-
kowski przekazał Flagę RP. 

Adam Kwiatkowski odbył 
szereg rozmów z Polonią, po 
których zaznaczył, że takie spo-
tkania, z których płynie „wielka 
miłość do Polski”, są okazją do 
wysłuchania patriotycznych 
świadectw, dostarczających 
bardzo wielu emocji. 

Ostatniego dnia wizyty 
Adam Kwiatkowski wziął udział 
w Mszy świętej z udziałem Polonii 
mieszkającej w Kiszyniowie oraz 
odwiedził ośrodek prowadzony 
przez ojców salezjanów. Ośro-
dek zapewnia opiekę i rozwój 
dzieciom z rodzin niepełnych. 
Minister Kwiatkowski w imieniu 
Pary Prezydenckiej przekazał 
wsparcie na rzecz ośrodka.

na podstawie: www.prezydent.pl,

Spotkania z grupami lide-
rów polskiej społeczności w Ki-
szyniowie, a następnie w Nad-
dniestrzu, były też okazją do 
ujrzenia inwestycji i działań, któ-
re zostały podjęte w Mołdawii, 
np. z funduszu współpracy.

– Mogłem zobaczyć, jak te 
polskie środki przyniosły efekty 
w nowo wyremontowanej przy-
chodni, w Domu Kultury, czy  
w takim miejscu, z którego bije 
źródło czystej wody. Widać, że 

jesteśmy tutaj obecni, że reali-
zujemy różne ważne projekty  
i to bardzo cieszy. W Raszkowie 
na cmentarzu, gdzie spoczy-
wają nasi przodkowie, widzia-
łem też pomniki, płyty gro-
bowe, które są restaurowane  
w oparciu o środki z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego – mówił Adam Kwiat-
kowski.

Prezydencki minister pod-
kreślił, że to, co zobaczył, wpi-

suje się w „olbrzymie spektrum 
różnych form aktywności”. – Ta-
kich form, które dają też świa-
dectwo o Polsce i w ich wyniku 
ci, którzy tam mieszkają – ich 
(Polaków) sąsiedzi – też w taki 
sposób patrzą na Polskę (…). To 
co ważne i co należy podkreślić 
to efekty działalności polskich 
organizacji, które spotykają się 
z dużym uznaniem i z dużym 
wsparciem ze strony władz 
mołdawskich – zaznaczył.

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

 � Podczas spotkania w Kiszyniowie przedstawiciele poszczególnych organizacji polonijnych zaprezentowali ministrowi  
swoją działalność  / fot. Marita Rogowa

 � Spotkanie z mieszkającymi w Rybnicy Polakami / fot. KPRP

 � Podczas spotkania w Tyraspolu Adam Kwiatkowski wręczył Flagę RP przedstawicielom  
Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” / fot. TPK JASNA GÓRA

 � Delegacja z Kancelarii Prezydenta RP w Słobodzie-Raszków  / fot. KPRP
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NIE MA KRYZYSU LUDZKICH SERC!

Towarzystwo Polskiej Kultury 
„Jasna Góra” w Tyraspolu skła-
da ogromne podziękowanie 
Fundacji Pomoc Polakom na 
Wschodzie za wsparcie projektu 
„Humanitarna Akcja Medycz-
na w Naddniestrzu i Mołdawii”, 
którego kolejna edycja odbyła 
się w lipcu 2018 r. i była współ-
finansowana w ramach spra-
wowania opieki Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej nad Polonią  
i Polakami za granicą. 

Celem Akcji było przeba-
danie jak największej ilości Pola-
ków, mieszkających w Mołda-
wii, wykrycie i zdiagnozowanie 
chorób oraz objęcie leczeniem 
specjalistycznym w szpitalach  
w Polsce.

W sumie polscy lekarze prze-
badali i skonsultowali 119   osób 
pochodzenia polskiego w miej-
scowościach: Raszków, Tyra-
spol, Pietropawłówka. Czas 
badania jednego pacjenta wy-
nosił średnio od 30 do 45 minut, 
co w rezultacie obejmowało 
całościową diagnostykę. Efek-
tem Akcji Medycznej będzie 
zaproszenie 5 osób do Polski na 
specjalistyczne leczenie cięż-
kich chorób wykrytych podczas 
badań. 

Humanitarna Akcja Medyczna
W dniach 19-24 lipca w Rasz- 

kowie w ramach Akcji odbył 
się Kurs Pierwszej Pomocy Me-
dycznej dla dzieci i młodzieży  
z Parafii Św. Kajetana. Szkolenie 
cieszyło się ogromnym powo-
dzeniem.

Pragniemy podziękować: 
Dyrekcji Wojewódzkiego Szpita-
la im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 
za oddelegowanie pracowni-
ków medycznych na powyż-
szą Akcję, Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu i wszystkim leka-
rzom, którzy przeprowadzali 
badania. Dziękujemy wszystkim 

wolontariuszom, którzy uczestni-
czyli w naszej Akcji Medycznej – 
w sumie 22 osobom. Dziękujemy 
Panu Markowi Pantule – współ-
twórcy tego projektu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni 
Panu Januszowi Hamryszczako-
wi, Zastępcy Prezydenta Prze-
myśla za przekazanie dwóch 
komputerów i ksero dla Cen-
trum Polonijnego „Jasna Góra”. 

Uczestnicy i cały personel 
medyczny serdecznie dzięku-
je władzom Naddniestrza za 
sprawną obsługę na przejściu 
granicznym. 

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE BIBLIOTEKARSKIE 
dla grupy polonijnej z Białorusi, Czech, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w dniach 15-21 lipca 2018 odbyło się szkolenie bibliotekarskie 
dla grupy polonijnej z Białorusi, Czech, Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Mołdawię reprezentowały: Tamara 

Anna Manoli (Kiszyniów) i Alla Klimowicz (Głodiany). 

Szkolenie objął patronatem 
prorektor Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu 
prof. Tadeusz Wallas i Dyrek-
tor Biblioteki Uniwersyteckiej dr 
Małgorzata Dąbrowicz. Współ-
organizatorem był Dariusz Łu-
kaszewski – Dyrektor Wielkopol-
skiego Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” oraz Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. 

Szkolenie poprowadzili wy-
kwalifikowani bibliotekarze z Bi- 
blioteki Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. Autorem i ko-
ordynatorem projektu oraz pro-
wadzącą zajęcia była Marlena 
Solak. 

W poszczególnych oddzia-
łach, pracowniach i czytel-
niach uczestnicy zapoznali się 
ze wszystkimi zadaniami i usłu-
gami, kulturotwórczą i promo-
cyjną działalnością Biblioteki 
Uniwersyteckiej.

Wielkopolski Oddział Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” 
oprócz noclegów i posiłków zor-
ganizował spotkania w Biblio-
tece Raczyńskich, zwiedzanie 

Zamku w Kórniku oraz bogaty 
program zwiedzania Poznania.

Szkolenie zakończono pod-
sumowaniem, omówieniem za-
jęć i wymianą adresów.

Uroczyste wręczenie certy-
fikatów i pamiątek z logo UAM 
odbyło się w Collegium Minus w 
Małej Auli Uniwersytetu. W tym 
historycznym i pięknym miej-
scu uczestnicy szkolenia po raz 
ostatni spotkali się ze wszystkimi 
prowadzącymi zajęcia i dyrek-
cją Biblioteki Uniwersyteckiej: 
dr Małgorzatą Dąbrowicz i Bo-
żeną Świstek-Oborską. Gośćmi 
honorowymi uroczystości byli: 
dr Izabela Wyszowska, wicepre-
zes St. „Wspólnota Polska” Od-
dział Wielkopolski oraz dyrektor 
Biura Oddziału Stowarzyszenia 
Dariusz Łukaszewski. 

Podczas uroczystości uczest-
nicy podziękowali za szkolenie, 
gościnę i troskę. W ich ocenie 
szkolenie było profesjonalnie 
prowadzone, dobrze zorgani-
zowane (utrzymana była dys-
cyplina czasu, miejsca i zadań). 
Następnie uczestnicy szkolenia 

wpisali się do „Księgi Gości Bi-
blioteki Uniwersyteckiej”.

O szkoleniu była wzmianka 
w programie miejscowej telewi-
zji, emitowanym 20 lipca, gdzie 
wypowiadała się m. in. Ałła Kli-
mowicz.

W trakcie części oficjalnej, 
kończącej szkolenie, fotografie 
wykonał pan Przemysław Sta-
nula z Biura Prasowego UAM.

Serdecznie dziękujemy or-
ganizatorom i uczestnikom spo-
tkania! Bardzo mile wspomina-
my nasze rozmowy i wymianę 
doświadczeń – było to dla nas 
pouczające i pozytywne do-
świadczenie. 

Pragniemy serdecznie po-
dziękować Konsulatowi RP w Ki-
szyniowie za pomoc finansową, 
która umożliwiła nam wyjazd 
do Poznania. Osobne serdecz-
ne podziękowania składamy 
Pani Annie Stankiewicz, refe-
rent do spraw polonijnych, za 
informację i wsparcie. 

Tamara Anna Manoli, 
Ałła Klimowicz



   
   

 9
   

   
   

   
 J

u
tr

ze
n

k
a

 7
-8

/2
0

1
8

   
  8

   
   

   
 J

u
tr

ze
n

k
a

 7
-8

/2
0

1
8

WIADOMOŚCI POLONIJNE WIADOMOŚCI POLONIJNE

W niedzielę, 8 lipca Towa-
rzystwo Polskiej Kultury „Jasna 
Góra” Oddział Słoboda-Raszków 
zorganizowało spotkanie pt. „Inni, 
ale tacy sami”, które odbyło się  
w sali Domu Kultury. 

Głównym celem spotkania 
były zjednoczenie i integracja 
osób niepełnosprawnych. Dzie-
ci wraz z rodzicami i dziadkami 
chętnie tańczyły oraz brały udział 
w konkursach i zabawach. Każdy 
na tym spotkaniu mógł uświado-
mić sobie, że wszyscy jesteśmy 
równi i to, jak ważna jest pomoc 
międzyludzka i akceptacja inności 
drugiego człowieka.

Antonina Pietrasz

Słoboda-Raszków: Inni, ale tacy sami

Kiszyniów: Liga Polskich Kobiet zachęca do dobrych uczynków
Kiszyniowianie zaczynają 

rozumieć dobroczynność jako 
realne zaangażowanie, a nie 
tylko symboliczne. W tym roku 
Dzień Dobrych Uczynków odby-
wał się w Mołdawii po raz trzeci. 
Liga Polskich Kobiet brała udział  
w obchodach Dnia Dobrych Uczyn-
ków, sprzątając stołeczny park 
„Valea Morilor”. Razem z kobieta-
mi aktywnie uczestniczyły dzieci. 

– Edukację trzeba zaczynać od 
najmłodszych lat, od przedszko-
la, szkoły podstawowej – mówi 
Tamara Ababii, jedna z organiza-
torek tej akcji, członkini Ligi Pol-
skich Kobiet. – Angażowanie się  
w działania społeczne zmienia lu-
dzi, wpływa na ich dalsze życie, 
na ich priorytety.

Walerina Ţurcan
fot. Andrei Tabuico

Kiszyniów: Wystawa w Bibliotece im. Adama Mickiewicza

Wystawę fotograficzną pt. 
„Polskie ślady w Mołdawii” można 
oglądać od czerwca w Bibliotece 
im. Adama Mickiewicza w Kiszy-
niowie. Organizatorem ekspozycji 
jest kiszyniowska organizacja Liga 
Polskich Kobiet.

Na zdjęciach można zobaczyć 
przede wszystkim miejsca, które 
zwiedzili członkowie organizacji 
na terytorium Mołdawii – bo to 
one były motywem przewodnim 
projektu realizowanego w latach 

2014-2017. W wyprawach uczest-
niczyli przedstawiciele Ligi Pol-
skich Kobiet, Instytutu Dziedzic-
twa Narodowego AN Mołdawii, 
Muzeum Akademii Nauk, Mołdaw-
skiego Stowarzyszenia Przewod-
ników, Pilotów Wycieczek i Tłuma-
czy. Projekt był dofinansowany ze 
środków przyznanych z funduszy 
polonijnych Departamentu Współ-
pracy z Polonią i Polakami za Gra-
nicą na wniosek Ambasady RP  
w Kiszyniowie.

– Nasze wyprawy zaowoco-
wały nie tylko zdjęciami, które zna-
lazły się na wystawie, ale również 
została opracowana nowa trasa 
turystyczna „Śladami Polaków  
w Mołdawii” – mówi prezes Ligi 
Polskich Kobiet Walerina Ţurcan. 

– Na fotografiach utrwaliliśmy 
to, co wydawało nam się najbar-
dziej ciekawe – kapliczki, pozosta-
łości byłych majątków, zabytko-
we dworskie parki. Są to budynki  
i majątki mecenasów, właścicieli 
ziemskich, ludzi sztuki i kultury, 
działaczy społecznych, których 
wkład w rozwój Besarabii jest 
bardzo znaczący: Antoniowskich, 
Brzozowskich, Demianowiczów, 
Doliwa-Dobrowolskich, Michajłow-
skich, Kazimirów, Ohanowiczów. 
Geografia naszych poszukiwań 
była obszerna – utrwaliliśmy na 
zdjęciach miejscowości z połu-
dnia, centrum i północy Mołdawii: 
Bielce, Soroki, Kiszyniów, Orgie-
jów, Komrat oraz rejony Donduşe-
ni, Drochia, Glodeni, Ocniţa i inne – 
dodaje Pani Walerina.

Tamara Ababii

W poszukiwaniu polskich śladów w Mołdawii

Na początku czerwca w Nad-
dniestrzu odbył się Dzień Euro-
py, na obchody którego przybyli 
przedstawiciele 18 misji dyploma-
tycznych z krajów Europy i Soju-
szu Niezależnych Państw. Na Uni-
wersytecie im. Tarasa Szewczenki 
zorganizowano prezentacje kul-
turowych i edukacyjnych projek-
tów uczestników Dnia Europy  
w Tyraspolu. Stoiska przedstawi-
cielstw dyplomatycznych państw 
członkowskich UE, w tym stoisko 
Ambasady RP w Kiszyniowie, 
wzbudziły bardzo duże zaintere-
sowanie odwiedzających. 

Oprócz korpusu dyplomatycz-
nego w przedsięwzięciu uczest-
niczyli przedstawiciele władz 

Naddniestrza, nauki, biznesu  
i organizacji pozarządowych. Ty-
raspolska organizacja społecz-
na „Jasna Góra” wzięła aktywny 

udział w promowaniu kultury pol-
skiej na tym spotkaniu. 

Natalia Siniawska

Tyraspol: Dzień Europy w Naddniestrzu

Zrób piękny, dobry uczy-
nek w środku maja! Pomyśl 
z życzliwością o drugim 
człowieku, zwierzęciu czy 
otaczającej Cię przyrodzie  
i zrób to, co będzie dla nich 
gestem zrozumienia i przy-
jaźni. Co roku dzień 19  maja 
jest świętem społecznych, 
bezinteresownych działań.

 � Laureaci konkursu plastycznego „Słoneczko świeci dla każdego” otrzymali pa-
miątkowe nagrody.

 � Kilka godzin wystarczyło, żeby Liga Polskich Kobiet zebrała  
15 worków śmieci w kiszyniowskim parku „Valea Morilor”
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Na radzie naukowej zrobiono wielkie oczy: 
„Zdajesz sobie sprawę, jak trudno cudzoziemcowi 
studiować wiedzę o Polsce?” Niemniej kierownictwo 
katedry wyraziło swoje poparcie. 

Później, dzięki konferencjom, odwiedziłem wiele 
polskich uniwersytetów – Łódzki, Kujawsko-Pomor-
ski, znakomity Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, a przede wszystkim – Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpraca z któ-
rym zakończyła się wspólnymi przedsięwzięciami 
naukowymi.

– Jaka pierwsza różnica między Mołdawią  
a Polską rzuciła się Panu w oczy zaraz po przy-
byciu?

– Po raz pierwszy znalazłem się w Polsce w lu-
tym 2015 roku. Leciałem przez Warszawę na konfe-
rencję w Poznaniu. Pierwsze wrażenia – rozmowa  
z celnikiem na Lotnisku Szopena.

– Cel przyjazdu?
– Jadę na konferencję na uniwersytecie (tu po-

kazuję pisemne zaproszenie). 
– Jaką działalnością naukową się pan zajmuje?
– Piszę pracę na temat systemu samorządów 

w Polsce.
– Doskonale! Witamy i mamy nadzieję, że nie 

po raz ostatni! 
Słowa celnika okazały się w pewnym sensie 

prorocze – w ciągu następnych kilku lat w moim 
paszporcie polskich stempli było więcej niż pieczę-
ci wszystkich innych krajów razem wziętych. To, jak 
mnie potraktowano na granicy, mówi bardzo dużo. 
We wszystkich krajach Wspólnoty Niepodległych 
Państw, niestety, urzędnicy na granicach zwykle 
starają się wyglądać i zachowywać, nie wiem dla-
czego, jak roboty. 

Drugie wrażenie z Polski – to sieć transportu 
kolejowego PKP. Nigdy nie widziałem lepiej zorga-
nizowanego systemu. W rzeczy samej mołdawska 
kolej na tle PKP wygląda żałośnie. Ostatecznie, 
dzięki PKP dojechałem do 14 z 16 stolic polskich 
województw (na razie nie miałem okazji pojechać 
do Lublina, ani Opola).

– Czy jest coś, co można nazwać wspólnym 
dla Polaków i mieszkańców Mołdawii? Cecha 
charakteru, coś w mentalności?

– Tak, wydaje mi się, że mamy wiele wspólnego. 
Po pierwsze – mniej formalna forma kontaktów mię-
dzyludzkich, rzadko spotykana na zachód od Polski.

Po drugie – silne związki z małymi ojczyzna-
mi. Możesz dziesiątki lat przeżyć gdziekolwiek na 
świecie, lecz najważniejszym dla ciebie pozostaje 
zawsze dom rodzinny, ulica, po której chodziłeś  
w dzieciństwie. Poza tym jesteśmy bardzo emocjo-

ROZMOWY O POLSCE ROZMOWY O POLSCE

Każdy znajdzie powód, by zdecydować się na zmianę pejzażu za oknem. Niektórzy wyjeżdżają 
za granicę, aby uczyć się lub pracować, inni po prostu nie chcą żyć „w tym państwie”. Ludzie 

wyjeżdżają ze względu na klimat, sytuację materialną, ekonomiczną, czy polityczną. Wielu 
wróci za pół roku, część nigdy nie przyjedzie już do ojczyzny. Na łamach naszego czasopisma 
przybliżamy historie Mołdawian, którzy wyjechali do Polski. Ciekawi nas, jak widzą ów kraj, jakie 
Polska otwiera przed nimi perspektywy i czy prawdziwym jest powiedzenie „gdzie się urodziłeś, 
tam jesteś potrzebny”. 

W ramach cyklu przedstawiamy wywiad z ALEKSANDREM MAKUCHINEM.

– Jak znalazł się Pan w Polsce?
– Moja droga do Polski była długa i pełna trudno-

ści. Po zakończeniu uniwersytetu w Kiszyniowie, wie-
działem na pewno, że chcę zacząć studia doktoranc-
kie. Bardzo interesowała mnie slawistyka, moja praca 
magisterska poświęcona była krajom byłej Jugosławii. 
Wygrałem konkurs naukowy na studia doktoranckie 
na Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Międzynaro-
dowej. Gdy pojawiło się pytanie o to, czemu będzie 
poświęcony mój doktorat, zdecydowałem, że kontynu-
acja tematu Jugosławii nie ma już sensu i wybrałem 
Polskę, także dlatego, że panieńskie nazwisko mojej 
ciotki brzmiało Stankiewicz, co mnie intrygowało. 

– Cum ați ajuns în Polonia?
– Drumul meu spre Polonia a fost lung și plin de 

dificultăți. După ce am absolvit universitatea la Chiși-
nău, știam cu certitudine că vreau să-mi fac doctora-
tul. Mă interesa foarte mult slavistica, iar în teza mea 
de master am scris despre țările fostei Iugoslavii. Am 
câștigat o bursă de studii doctorale la Universitatea 
Prietenia Popoarelor din Rusia. Când a venit timpul 
să mă gândesc la tema tezei de doctorat, am decis 
că nu mai are sens să continui cercetarea despre 
Iugoslavia și am ales Polonia, și pentru că numele 
de fată al mătușii mele este Stankiewicz, ceea ce 
m-a intrigat.

ALEKSANDER MAKUCHIN urodził się w Kiszyniowie, 
tam też zdobył wykształcenie. Zakończył Wyższą 
Szkołę Antropologii w Kiszyniowie ze specjalno-
ścią antropologia i technologie humanitarne. Od 
czerwca 2017 roku – doktor nauk politycznych na 
Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni 
Międzynarodowej. Temat doktora-
tu: „Specyfika modernizacji insty-
tucji samorządów terytorialnych 
we współczesnej Rzeczpospolitej 
Polskiej”. Od września 2017 roku 
po dziś dzień – przewód doktor-
ski w Akademii Ekonomicznej 
Mołdawii (ASEM) na wydziale 
„Resurse Umane, Afaceri Publi-
ce şi Comunicare”. W latach 
2016-2018 – częsty uczestnik  
i współorganizator konferencji 
naukowych, gościnny wykła-
dowca na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Prócz tego zajmuje się dzienni-
karstwem (publicystyka społeczno-poli-
tyczna na portalu newsmaker.md, tematyka eko-
nomiczna na łamach „Business Class”).
Od roku 2017 uczestniczy jako wolontariusz w ży-
ciu jednej z organizacji mniejszości narodowych  
w Mołdawii – Ligi Polskich Kobiet.

ALEXANDR MACUHIN s-a născut la Chișinău. A ab-
solvit Școala Antropologică Superioară din Chi-
șinău, specialitatea Antropologie și tehnologii 
umanitare. În iunie 2017, devine doctor în științe 
politice al Universității Prietenia Popoarelor din 
Rusia. Tema tezei de doctorat: „Specificul mo-

dernizării instituțiilor adminis-
trației publice locale în Repu-
blica Polonă contemporană”. 
Din septembrie 2017 până în 
prezent, își face studiile de 
doctorat la Academia de Studii 
Economice din Moldova (ASEM), 
departamentul Resurse Umane, 
Afaceri Publice și Comunicare. În 
anii 2016-2018, a fost participant 
și coorganizator la mai multe con-
ferințe științifice la Universitatea 
„Adam Mickiewicz” din Poznań, 
unde este lector invitat.
În afară de aceasta, activează ca 

jurnalist (publică texte cu tematică socio-politică 
pe portalul newsmaker.md și cu tematică econo-
mică în revista Business Class).
Începând cu anul 2017, este implicat ca volun-
tar în activitatea unei organizații a minorităților 
naționale din Republica Moldova – Liga Femeilor 
Polone.

Membrii consiliul științific au făcut ochii mari: „Îți 
dai seama cât de greu poate fi pentru un străin să 
studieze un subiect ce ține de Polonia?“ Cu toate 
acestea, conducerea catedrei m-a susținut. 

Mai târziu, datorită participării la conferințe ști-
ințifice, am vizitat mai multe universități din Polonia 
– din Łódź, din voievodatul Cuiavia și Pomerania, 
minunata Universitate „Kazimierz Wielki” din Bydgos-
zcz, și, îndeosebi, Universitatea „Adam Mickiewicz” 
din Poznań (colaborarea cu această universitate s-a 
materializat în proiecte comune de cercetare).

– Ce diferență dintre Moldova și Polonia v-a 
atras atenția în primul rând?

– Prima mea vizită în Polonia a fost în februarie 
2015. Am zburat, cu escală în Varșovia, la o con-
ferință la Poznań. Primele impresii mi le-am făcut 
după o scurtă conversație cu vameșul de la Aero-
portul „Chopin”:

– Scopul vizitei?
– Merg la o conferință la universitate (îi prezint 

invitația).
– Cu ce gen de activitate științifică vă ocupați?
– Scriu o lucrare despre administrația locală din 

Polonia.
– Excelent! Vă spunem bun venit și sperăm că 

nu e pentru ultima oară!
Cuvintele vameșului s-au dovedit, oarecum, pro-

fetice – în următorii câțiva ani, numărul ștampilelor 
poloneze din pașaportul meu a ajuns de câteva ori 
mai mare decât cel al altor țări luate la un loc. Felul 
în care am fost tratat la frontieră este foarte grăitor. 
În toate țările din Comunitatea Statelor Independen-
te, din păcate, angajații serviciului de frontieră, de 
obicei, arată și se comportă, nu știu de ce, ca niște 
de roboți.

A doua impresie legată de Polonia ține de re-
țeaua de transport feroviar PKP. Nu am mai văzut 
undeva un sistem atât de bine organizat. Căile fe-
rate moldovenești arată deplorabil pe fundalul PKP. 
Datorită PKP, am ajuns în 14 din cele 16 capitale ale 
voievodatelor poloneze (deocamdată, nu am avut 
ocazia să merg la Lublin și la Opole).

– Există ceva comun între polonezi și locu-
itorii Moldovei? Vreo trăsătură de caracter, de 
mentalitate?

– Da, cred că avem multe în comun. În primul 
rând, relațiile interpersonale sunt mai puțin formale, 
fenomen rar întâlnit în țările din Vest.

În al doilea rând – legătura strânsă cu ceea ce 
numim patrie mică. Poți să trăiești decenii la rând 
în orice capăt al lumii, dar cel mai important lucru 
rămâne întotdeauna casa în care te-ai născut, stra-
da pe care ai copilărit. În afară de aceasta, și noi, 
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nalnymi narodami. To i dobrze i źle, bo najczęściej 
z twarzy zarówno Mołdawian, jak i Polaków od razu 
można wyczytać co o tobie myślą i jaki jest ich sto-
sunek do ciebie.

– Czego w pierwszej kolejności moglibyśmy 
nauczyć się od Polaków, a czego oni od nas?

– W Mołdawii, jak sądzę, należałoby rozpropa-
gować inne rozumienie pojęcia „duma narodowa”. 
Mam na myśli to, że nie wystarczy po prostu być 
dumnym z tego, że jesteśmy tym, kim jesteśmy i że 
dorastaliśmy w danym miejscu, czego sami prze-
cież nie wybraliśmy. Należałoby raczej objąć poję-
ciem owej dumy stałą, codzienną pracę dla dobra 
kraju.

I jeszcze jedna ważna rzecz, która pewnie nie 
wszystkim Mołdawianom się spodoba: szczerze 
uważam, że należałoby przyjąć wyraźną i niewzru-
szoną postawę mówiącą, że ojczyzna jest bardzo 
ważna. Kraj, to wartość, to, koniec końców przy-
szłość naszych dzieci. Idee w rodzaju ”przyłączamy 
się do tego czy owego, albo komuś coś naszego 
sprzedajmy” są w Polsce nie do pomyślenia. Uwa-
żam, że mieszkańcy Mołdawii powinni się nauczyć 
takiej niewzruszonej postawy.

W naszej przeszłości był długi okres sowieckiej 
ideologii i jej „bólów porodowych”. W Polsce skoń-
czył się on jednak już w roku 1991 wraz z pierwszy-
mi wolnymi wyborami do Sejmu. W Republice Moł-
dawii czasem można odnieść wrażenie, że ZSRR 
rozpadł się najwyżej kilka dni temu – wszyscy tyl-
ko mówią o przeszłości, kłócą się o to, komu było 
wtedy lepiej, czy gorzej, ale prawie nikt nie mówi  
o przyszłości, jak gdyby była niemożliwa. 

Jest jedno, czego Polacy szybko i dobrze na-
uczyli się od nas – doceniać mołdawskie wina. I to 
wspaniale, to należy rozwijać! Ponadto my – Moł-
dawianie i Polacy – lubimy festiwale folklorystyczne  
i bardzo aktywnie współpracujemy w tym względzie.

– Czy zdarzyło się usłyszeć Panu zdanie w 
rodzaju – „Ach, Mołdawia! Znam! Oczywiście!”

– W polskim środowisku akademickim Mołda-
wia jest znana wszystkim. Nie raz spotykałem ludzi, 
którzy bywali w jeszcze sowieckiej Mołdawii dzięki 
wymianie naukowej. Przeważnie wspominają nasz 
kraj jako miejsce pełne przyjaznych ludzi, żyznych 
ziem, cudownych owoców i dobrego wina.. 

Ludzie, którzy zawodowo zajmują się naszą 
ojczyzną lub po prostu się nią interesują, zadają 
nieprzyjemne nieraz pytania, na przykład: „Czy to 
prawda, że macie najwyższy wskaźnik emigracji  
w Europie?” lub: „Macie rządy oligarchiczne. Jak do 
tego doszło?” Polacy, którzy interesują się społecz-
no-politycznymi problemami naszego kraju często 

uważają je za straszne. Trudno jest być w takich 
sytuacjach adwokatem Mołdawii. Zwykle próbuję 
wyjaśnić, że wszystko jest o wiele bardziej skom-
plikowane, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka. 
Przy czym na czysto prywatnej stopie mam z tymi 
ludźmi dobre stosunki, nie ma żadnych konfliktów 
czy wzajemnych pretensji.

– Czy język polski jest naprawdę tak trudny 
jak o nim mówią?

– Wydaje mi się, że tym, którzy znają jakikolwiek 
język słowiański, nie jest specjalnie trudno nauczyć 
się polskiego. Dlatego też mieszkańcom Mołdawii, 
od dzieciństwa związanym z językiem rosyjskim, 
jest o wiele łatwiej, niż, na przykład, Rumunom.

Ja mam problem innego typu, znany wielu tłu-
maczom z kilku języków – niełatwo jest „przełączać 
się” z języka na język. Słowa polskie, rosyjskie, 
ukraińskie i serbskie mieszają się w głowie, szcze-
gólnie, jeśli towarzyszą im emocje. Czasem zaczy-
nam mówić w kilku językach naraz, co pewnie wy-
daje się dość dziwne.

– Czy pobyt i praca w Polsce jakoś Pana 
zmieniła? A jeśli tak – to w jaki sposób?

– Zmieniło się dla mnie osobiście bardzo dużo. 
Do przyjazdu tutaj i do decyzji o poświęceniu się 
nauce, Polska była dla mnie terra incognita. Obec-
nie to już nie obcy, a bardzo mi bliski i zrozumiały 
kraj. Jak wiadomo, szczęście ma u źródła to, że 
jesteśmy rozumiani; ja dodałbym jeszcze – to, że 
my rozumiemy innych. Moje życie w Polsce wciąż 
trwa...

Plany na przyszłość wiążę z nauką i dzienni-
karstwem, próbuję je łączyć i mówić o trudnych 
sprawach prostym językiem. To zadanie na całe 
życie. Czas pokaże, gdzie i jak będzie ono wypeł-
niane.

– Dziękujemy za rozmowę! 

ROZMOWY O POLSCE

 � Słubice - Poznań, 2017 r.  � Współpraca polsko-niemiecka, 2016 r.

și polonezii suntem foarte emotivi. E și bine, și rău, 
deoarece pe fețele noastre se poate citi imediat ce 
gândim unii despre alții ce atitudine avem unii față 
de alții.

– Ce am putea învăța noi de la polonezi și ce 
ar putea învăța ei de la noi?

– Cred că în Republica Moldova ar fi necesar 
să se promoveze o altă înțelegere a conceptului de 
„mândrie națională”. Asta ar însemna că nu este su-
ficient să ne mândrim cu faptul că suntem ceea ce 
suntem și că am crescut într-un loc anume, pe care 
nu noi l-am ales. Mai degrabă, trebuie să îmbrățișăm 
ideea că această mândrie presupune munca de zi 
cu zi pentru binele țării.

Un alt lucru important, care, probabil, nu este pe 
placul multor moldoveni: cred sincer că trebuie să 
luăm o atitudine clară și imperturbabilă atunci când 
spunem că patria este foarte importantă. Țara este 
o valoare, este viitorul copiilor noștri. Idei precum „să 
ne alipim la unii sau la alții ori să vindem ceva ce-i 
al nostru” sunt de neconceput în Polonia. Cred că 
poporul Moldovei ar trebui să învețe să aibă această 
atitudine de neclintit.

Țara noastră a parcurs o perioadă lungă de ide-
ologie sovietică, apoi ani buni de „dureri postnatale”. 
În Polonia, această perioadă s-a încheiat în 1991, 
odată cu primele alegeri libere. În Republica Moldo-
va, se creează uneori impresia că Uniunea Sovietică 
s-a desființat acum câteva zile, pentru că noi toți vor-
bim despre trecut, despre cui îi era atunci mai bine 
sau mai rău, dar aproape nimeni nu vorbește despre 
viitor, ca și cum acesta ar fi imposibil de conceput.

Există un lucru pe care polonezii l-au învățat re-
pede și foarte bine de la noi – să aprecieze vinurile 
moldovenești. Și e minunat, trebuie să dezvoltăm 
această direcție! În plus, și nouă, și polonezilor ne 
plac festivalurile folclorice și cooperăm în mod activ 
în această privință.

– Vi s-a întâmplat să auziți vreodată exclama-
ția: „Ah, da, Moldova! Știu! Desigur!”

– În mediul academic polonez, Moldova este 
cunoscută de toată lumea. Am întâlnit oameni care 
au vizitat Moldova în perioada sovietică, datorită 
schimbului științific. Cei mai mulți dintre aceștia își 
amintesc de Moldova ca de o țară cu oameni prie-
tenoși, cu pământ roditor, cu fructe minunate și vin 
bun.

Persoanele care studiază țara noastră din punct 
de vedere profesional sau cei care pur și simplu se 
interesează de ea pun uneori întrebări incomode, 
cum ar fi: „Este adevărat că aveți cea mai mare rată 
de emigrare în Europa?“ sau: „Aveți guverne oligar-
hice. Cum s-a ajuns la asta?” Polonezii care cer-

cetează problemele socio-politice ale țării noastre 
consideră adesea că e ceva îngrozitor. În astfel de 
situații, e dificil să fii avocatul Republicii Moldova. 
De obicei, încerc să explic că totul e mult mai com-
plicat decât pare la prima vedere. În același timp, în 
viața privată, sunt în relații foarte bune cu acești oa-
meni, nu există conflicte sau nemulțumiri între noi.

– Este polona într-adevăr o limbă atât de 
complicată precum se spune?

– Mi se pare că celor care cunosc deja o limbă 
slavă nu le este foarte greu să învețe polona. Tocmai 
de aceea locuitorii din Republica Moldova, care vor-
besc limba rusă din copilărie, învață polona mai ușor 
decât, să zicem, cei din România.

Eu însă am o problemă de alt gen, cunoscută 
traducătorilor din mai multe limbi – nu este deloc 
ușor să faci trecerea de la o limbă la alta. Cuvintele 
din polonă, rusă, ucraineană și sârbă mi se ameste-
că în cap, mai ales dacă am emoții. Uneori, încep să 
vorbesc în mai multe limbi odată, ceea ce, probabil, 
pare foarte ciudat.

– V-a schimbat cumva traiul și munca în Po-
lonia? Dacă da, cum anume?

– Multe s-au schimbat. Până să iau decizia să 
vin aici și să mă dedic cercetării științifice, Polonia 
era o terra incognita pentru mine. În prezent însă, 
nu mai este o țară străină, ci un loc foarte apropiat 
și ușor de înțeles. Se știe că suntem fericiți atunci 
când suntem înțeleși; aș mai adăuga aici că suntem 
fericiți și atunci când îi înțelegem pe ceilalți. Viața 
mea în Polonia continuă...

Planurile îmi sunt legate de cercetarea științifică 
și de jurnalism. Încerc să îmbin aceste activități și să 
vorbesc despre probleme dificile într-un limbaj sim-
plu. Aceasta este o sarcină pe viață. Timpul va arăta 
unde și cum va fi îndeplinită.

– Vă mulțumim pentru dialog!
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PODARUJMY LATO DZIECIOM ZE WSCHODU
Tradycyjnie każdego roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje wakacyjny wy-

poczynek dla dzieci i młodzieży ze Wschodu. W tym roku już po raz dziewiętnasty Kraków gościł 
130 młodych Polaków wraz z opiekunami z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii i Bukowiny Rumuńskiej. 

LATO Z POLSKĄ

Akcją „Podarujmy lato dzie-
ciom ze Wschodu” objęte zo-
stały dzieci z polskich rodzin kul-
tywujących tradycje, obyczaje 
i język polski. W czasie pobytu 
dwie grupy dzieci z różnych miej-

scowości Mołdawii (Kiszyniowa, 
Komratu, Sorok, Głodian oraz  
z naddniestrzańskiego Raszkowa) 
zwiedziły Kraków, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, Kopalnię 
Soli w Wieliczce, Kalwarię Ze-

brzydowską i Wadowice. Wypo-
czywały również w Parku Wod-
nym, zobaczyły krakowski ogród 
zoologiczny. Istotny element 
programu stanowiły codzien-
ne lekcje języka i kultury polskiej.

Od bardzo dawna marzyłam żeby zo-
baczyć Kraków i – o szczęście! –  w tym roku 
moje marzenie się spełniło. Uczestniczyłam w 
wakacyjnym wypoczynku „Podarujmy Lato 
Dzieciom ze Wschodu”, podczas którego na-
sza grupa z Mołdawii zwiedziła dawną stoli-
cę Polski. Z pewnością mogę powiedzieć, że 
Kraków jest miastem, w którym nawet krótka 
wizyta może dostarczyć wielu wrażeń.

Zwiedziliśmy Zamek Królewski na Wawe-
lu, gdzie znajduje się krypta z grobami królów  
i najsłynniejszych Polaków. Niedaleko zamku 
jest Rynek – niesamowite miejsce, pełne doro-
żek, turystów oraz sprzedawców, oferujących 
niezwykłe i piękne towary. Kraków zachwycił 
mnie swoimi zabytkami i architekturą. Zako-
chałam się w tym niepowtarzalnym mieście! 

Aleksandra Niculeac, Głodiany
Alexsandra Tabuico, lat 14

III miejsce

Andreia Ciernatinschi, lat 13
I miejsce

Anastasia Mitioglo, lat 11II miejsce
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LATO Z POLSKĄ

W ramach XIX edycji Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu – Kraków 2018” zorganizowany 
został konkurs „Piękna nasza Polska cała". Laureatami zostały dzieci z Białorusi, Rosji, Ukrainy, 
Mołdawii i Naddniestrza.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Senatu RP, Samorządu Województwa 
Małopolskiego, Miasta Krakowa oraz sponsorów. 

Wyjazd w ramach Akcji „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu” zorganizowano przy udziale 
kiszyniowskiego Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” i naddniestrzańskiego Towarzystwa 
Polskiej Kultury „Jasna Góra” oraz dofinansowano przez Ambasadę RP w Kiszyniowie.

W Krakowie oczekiwali na nas bar-
dzo życzliwi organizatorzy. Podczas 
pobytu na obozie uczyliśmy się języ-
ka polskiego i zwiedzaliśmy zabytki 
Krakowa. W Wadowicach zobaczy-
liśmy Muzeum Dom Jana Pawła II,  
a w Wieliczce byliśmy w Kopalni Soli. 
Podziemne jeziora, kaplica i rzeźby  
z soli – to wszystko było zadziwiające, 
ale największe wrażenie wywarła na 
nas akustyka w jaskini, gdzie słuchali-
śmy muzyki Chopina. 

Niezapomnianych emocji dostar-
czyły nam wycieczka do ZOO i aqua- 
parku. Dzięki obozowi nawiązaliśmy 
nowe przyjaźnie z dziećmi i młodzieżą 
z Białorusi, Rosji, Rumunii i Ukrainy.

 Ania Tesluk, Raszków
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LETNI OBÓZ SZKOLENIOWY 
W WĘGORZEWIE

LATO Z POLSKĄLATO Z POLSKĄ

Letni Obóz Szkoleniowy dla Animatorów Środowisk Polskich w Mołdawii odbył się na 
początku lipca w Węgorzewie. Uczestniczyła w nim 25-osobowa grupa aktywnej społecznie 

młodzieży (15-18 lat) pochodzenia polskiego, zamieszkała w Republice Mołdawii: młodzi 
działacze Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”, tancerze z zespołu „Polacy Budżaka”, 
młodzież z Sorok, członkowie redakcji polonijnego pisma „Jutrzenka”.

Ideą obozu jest kształcenie 
umiejętności liderskich. Mło-
dzież z Mołdawii uczyła się pra-
cy w grupie, motywowania siebie  
i innych do działania, badania 
potrzeb lokalnych, dowiedziała 
się, czym jest „projekt”, poznając 
możliwości korzystania z gran-
tów, i czym się różni od „wnio-
sku”, jak przeprowadzać ewalu-
ację, zgłębiła zasady działania 
organizacji pozarządowych.

W programie znalazły się 
wykłady i warsztaty: z zakresu 
metody harcerskiej i jej stoso-
wania, dziennikarskie, fotogra-
ficzne, językowe, historyczne 
(także nawiązujące do 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę). Czas był wypełniony 
także zajęciami sportowymi, 
grami terenowymi i fabularnymi. 
W programie obozu znalazły się 

wycieczki krajoznawcze (m. in. 
do Świętej Lipki, Gierłoży, Gi-
życka), rejs statkiem po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich wyciecz-
ka rowerowa szlakiem Green 
Velo, edukacyjna gra miejska 
Śladami Historii (Węgorzewski 
Spacerownik). Program był bar-
dzo napięty. 

Autorką projektu, w ramach 
którego odbył się obóz, jest Ire-
na Biłat. Zapytana o cel projek-
tu, powiedziała: 

− Pomóc rozwinąć aktyw-
ność społeczną, nauczyć pracy 
w zespole, stworzyć przestrzeń 
do spotkań polskiej młodzieży 
z Mołdawii z naszą, węgorzew-
ską, umożliwić kontakt z żywym 
językiem polskim, a przede 
wszystkim: umocnić więzi z oj-
czyzną, dać wiedzę o Polsce,  
o naszej historii i kulturze.

Letni Obóz Szkoleniowy 
dla Animatorów Środowisk Pol-
skich w Mołdawii zakończył się 
podsumowaniem przy ognisku. 
Uczestnicy otrzymali dyplomy, 
nagrody, upominki, były uściski, 
wzruszenie, śpiew. A 11 lipca 
wyruszyli w powrotną podróż.

Ale na tym nie koniec polsko-
-mołdawskich kontaktów, któ- 
rych pomysł nasunęła Pani Jo-
anna Myszczyńska, były pra-
cownik Ambasady RP w Kiszy-
niowie, obecnie mieszkająca  
w Węgorzewie. Wkrótce młodzi 
Polacy z Węgorzewa wyjadą do 
Mołdawii z zadaniem zorganizo-
wania wydarzenia (kulturalnego, 
integracyjnego, sportowego, lite-
rackiego) i zrelacjonowania go. 

źródło: www.wegorzewo.pl
zdjęcia do materiałów  

z Węgorzewa: Marita Rogowa 

НИКИТА ПАВЛЕНКО
член Союза поляков в Сороках

Лето – это прекрасная пора для путе-
шествий и незабываемых поездок. В этом 
году я побывал в Польше, в летнем лагере, 
организованном для аниматоров польской 
диаспоры, то есть тех, кто хочет внести свой 
вклад в развитие общества и получить мно-
го новых знаний. 

Мне удалось познакомиться с настоя-
щими польскими скаутами. В Польше ор-
ганизация скаутов насчитывает 95  000 чело-
век! Это трудолюбивые 
ребята, они очень лег-
ко идут на контакт. 
Скауты рассказали 
нам много интерес-
ного о своей стране,  
а благодаря увлека-
тельным экскурсиям 
мы узнали еще боль-
ше. 

Через несколько 
месяцев Организа-
ция польских скау-
тов будет отмечать 
свой 100-летний 
юбилей. Я также 
планирую вступить 
в эту организацию, 
так как ее основополагаю-
щие принципы позволяют сделать мир луч-
ше –  при условии, что ты работаешь над 
собой и помогаешь другим людям. У каж-
дого скаута есть права и обязанности, ко-
торые он должен соблюдать.

Я хочу выразить огромную благодар-
ность организаторам этой поездки с поль-
ской и молдавской стороны – Отряду скау-
тов в Венгожеве и кишиневскому обществу 
«Польская весна в Молдавии». 

А в заключение хочу привести цитату ос-
нователя знаменитой корпорации «Apple» 
Стива Джобса: «Есть только один способ 
проделать большую работу – полюбить ее. 
Если вы к этому не пришли, подождите. Не 
беритесь за дело. Продолжайте искать. 
Как и со всем другим, подсказать инте-
ресное дело вам поможет собственное 
сердце».

Zwiedzali, poznawali Węgorzewo i okolice, szkolili się, rozmawiali z węgorzewskimi 
harcerzami, dzięki którym mieli możliwość stałego kontaktu z językiem polskim. Oto 
relacje uczestników obozu:

niepodległa 

1918-2018

w

NIKITA PAWLENKO
członek Związku Polaków w Sorokach

Lato – to pora idealna dla podróży, 
niezapomnianych wyjazdów. W tym roku 
miałem okazję być w Polsce na letnim 
obozie dla animatorów polskiej diaspory – 
czyli ludzi, którzy chcą wziąć udział w roz-
wijaniu społeczeństwa obywatelskiego  
i w ogóle nauczyć się czegoś nowego.

Udało mi się poznać prawdziwych 
polskich skautów – harcerzy. W Polsce 
ich organizacja liczy 95  000 członków! 
Okazało się, że są to pracowici i bardzo 

otwarci na innych ludzie. 
Dzięki harcerzom 
dowiedziel i śmy 
się sporo intere-
sujących rzeczy 
o Polsce, jeszcze 
więcej dały nam 
liczne wycieczki.

Za kilka miesię-
cy polscy skauci 
będą świętować 
stulecie swojej or-
ganizacji. I ja mam 
zamiar wstąpić do 
tej organizacji, bo jej 
zasady mają na celu 
ulepszenie świata, 
choć zacząć należy 
od siebie – pracować 

nad własnym charakterem i nauczyć się 
pomagać innym. Każdy harcerz ma pra-
wa i obowiązki, o których zawsze musi pa-
miętać.

Chciałbym podziękować organiza-
torom mojego wyjazdu – i tym ze strony 
polskiej i z mołdawskiej, czyli: drużynie 
harcerskiej z Węgorzewa i kiszyniowskiej 
organizacji „Polska Wiosna w Mołdawii”.

Na koniec chciałbym przytoczyć sło-
wa założyciela firmy Apple, Steve'a Job-
sa: „Jest tylko jeden sposób zaangażo-
wania się w jakąś pracę – polubienie jej. 
Jeżeli nie udaje się to od razu, poczekaj-
cie, szukajcie. Nie działajcie pochopnie. 
Jak i ze wszystkim innym, w znalezieniu in-
teresującego zajęcia pomoże wam głos 
serca.”
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LATO Z POLSKĄ

ВАЛЕРИЯ БОГДАН
Глодяны

В лагере для аниматоров в Венгожеве 
нас ждал теплый прием. В первый же день 
мы познакомились со скаутами, анимато-
рами и нашими воспитателями. 

 Каждый вечер мы собирались у костра, 
сближавшего нас и придававшего концу 
дня невероятное тепло и уют. Мы говорили 
по душам и слушали интересные истории, 
какие не доведется прочитать ни в одной 
книге. А как замечательно было послушать 
игру на гитаре и пение девочек-скаутов! 

Особо важным толчком к осознанию 
того, чем я хочу заниматься в жизни, стала 
лекция, на которой нас учили со-
ставлять проекты. Нам была пред-
ставлена структура хорошего 
проекта и методы его реализации.  
В моей памяти четко отпечата-
лись слова одного из препода-
вателей: «То, кем ты есть сегод-
ня, является результатом твоих 
решений в прошлом. Все за-
висит только от тебя. Так пере-
стань ждать и начни действо-
вать!» 

Я очень благодарна всем 
преподавателям за возмож-
ность перенять их ценный 
опыт. 

А еще я признательна 
организаторам лагеря за 
возможность соприкоснуться 
с историей. Нам показали 
штаб-квартиру Гитлера «Вольфсшанце» 
(«Волчье логово») в лесу Гёрлиц, находящуюся 
в восьми километрах от города Кентшина.  
В ней находились главная ставка фюрера  
и командный комплекс Верховного коман-
дования ВС Германии, из которого осущест-
влялось руководство военными действиями 
на Восточном фронте. 

Мы посетили прекрасный город Гданьск 
и жемчужину позднего польского барокко –
монастырь ордена иезуитов в Святой Липке. 
Интерьер монастырской базилики красив 
и богат, украшен скульптурами, картинами 
и фресками, но самое большое впечат-
ление производит орган, который создал  
в 1721 г. Ян Джошуа Мосенгель. Орган со-
стоит из 4 000 трубок, он интересен не толь-
ко богатым и глубоким звучанием – инстру-
мент украшен движущимися фигурками 

WALERIA BOGDAN
Głodiany

W obozie animatorów w Węgorzewie 
przyjęto nas ciepło. Pierwszego dnia po-
znaliśmy wielu harcerzy, animatorów i na-
szych przełożonych. 

Co wieczór zbieraliśmy się przy ogni-
sku. W kręgu byliśmy wszyscy blisko, było to 
takie przytulne i ciepłe zakończenie dnia. 
Gadaliśmy, słuchaliśmy opowieści, jakich 
nie znajdziesz w żadnej książce. Przyjemnie 
było słuchać gry na gitarze i piosenek śpie-
wanych przez harcerki!

 Wykład na temat tworzenia projek-
tów pomógł mi zrozumieć, czym chcę się 
zajmować w życiu! Zaprezentowano nam 

strukturę dobrego projektu 
i metody jego realiza-
cji. Dobrze zapamię-
tałam słowa jednego 
z trenerów: „To, kim 
jesteście dziś, to re-
zultat waszych decyzji  
z przeszłości. Wszystko 
zależy tylko od was. Nie 
ma czasu, żeby czekać, 
trzeba zacząć działać!”

Dziękuję bardzo 
wszystkim wykładow-
com za to, że mogłam 
skorzystać z ich doświad-
czenia!

Poza tym chciałabym 
podziękować organizato-
rom obozu za możliwość 
zetknięcia się z historią. Po-

kazano nam kwaterę Hitlera: Wolfsschan-
ze („Wilczy Szaniec”) w lesie niedaleko 
wsi Gierłoż, osiem kilometrów od Kętrzyna.  
W tym bunkrze znajdowała się główna 
kwatera Fuehrera i kompleks dowodzenia, 
skąd kierowano wojennymi operacjami na 
Froncie Wschodnim.

Byliśmy też w pięknym mieście Gdań-
sku, zwiedziliśmy perłę polskiego baroku – 
klasztor Jezuitów w Świętej Lipce. Wnętrze 
klasztornej bazyliki okazało się piękne i bo-
gato zdobione obrazami i freskami, ale naj-
większe wrażenie robią organy. Zbudował 
je w 1721 roku Jan Joshua Mosengel. Orga-
ny mają 4000 piszczałek. Instrument znany 
jest nie tylko z dobrego brzmienia, a także  
z ruchomych figurek aniołów, Matki Boskiej 
i archanioła Gabriela.

ангелов, херувимов, Богоматери, арханге-
ла Гавриила. 

Мы также посетили Варшаву, гуляли по 
Старому городу. Меня очень впечатлила 
Рыночная площадь с ее уличными худож-
никами и музыкантами, разноцветными 
фасадами домов, 
небольшими суве-
нирными лавками, 
уютными ресторан-
чиками. 

Я совсем не ожи-
дала, что в лагере бу-
дет так здорово и мне 
все так понравится!  
Считала, что лекции – 
это скучно, но оказа-
лось, что это далеко не 
так. Они были настоль-
ко интересными, увле-
кательными, что время 
пролетало незаметно. 

Здесь я нашла  много новых друзей. 
Это просто волшебный лагерь, где каж-
дый может раскрыть свой собственный по-
тенциал! Это место, которое учит жить по-
настоящему и быть счастливым!

Хочу выразить благодарность всем орга-
низаторам этой поездки, прежде всего за 
прекрасную возможность посетить Польшу 
и расширить свои горизонты.

LATO Z POLSKĄ

Organizator obozu: 
Hufiec ZHP 
w Węgorzewie

Projekt 
dofinansowany 
przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, 
udział harcerzy  
z Hufca ZHP 
w Węgorzewie 
sfinansowany przez 
gminę Węgorzewo.
Wyjazd młodzieży do 
Polski dofinansowano 
przez Ambasadę RP  
w Kiszyniowie. 

w

Udało nam się też pojechać do War-
szawy, pospacerować po Starym Mieście. 
Bardzo mi się spodobał Rynek, kolorowe 
fasady domów, uliczni artyści, muzycy, kra-
my z pamiątkami, restauracyjki.

 Szczerze mó-
wiąc, nie spo-
dziewałam się, 
że w obozie bę-
dzie tak fajnie  
i że wszystko mi 
się spodoba! 
Myślałam, że 
wykłady będą 
nudne, ale 
okazało się, 
że jest cał-
kiem inaczej. 
Było na tyle 
ciekawie, że 

nawet nie zauwa-
żałam, jak biegnie czas.

Spotkałam wielu nowych przyjaciół. 
Obóz był świetny, każdy mógł tam poka-
zać, na co go stać! Okazał się miejscem, 
gdzie można się uczyć, żyć pełnią życia  
i być szczęśliwym.

 Na koniec chcę podziękować wszyst-
kim organizatorom wyjazdu, przede wszyst-
kim za możliwość zobaczenia Polski i roz-
szerzenia horyzontów.
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ŹRÓDŁA TOLERANCJ: DZIEŃ POLSKI I INNE
Obóz „Źródła Tolerancji”, który odbył się w lipcu br. w miejscowości Leordoaia pod Kiszyniowem, 

po raz kolejny dostarczył dzieciom z różnych grup etnicznych z całej Mołdawii niezapomnianych 
wrażeń, poczucia bezwarunkowej akceptacji i zrozumienia oraz umożliwił poznanie nowych 
przyjaciół. 

 � Laureaci konkursów o Polsce razem animatorami ze Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”: Ałłą Grzeską, Kiryłem Goworo-
wem i Anatolem Goworowem

Obóz jest wyjątkowy: działa według au-
torskiej techniki zanurzenia w etnografii na-
rodów. Każdego dnia dzieci poznają inną 
grupę etniczną – jej pieśni i opowieści, kuch-
nię, tradycje, sztukę i historię. Nie braknie 
gier na świeżym powietrzu, tańców, cieka-
wych zabaw: sportowych, teatralnych, psy-
chologicznych, historycznych oraz zajęć  
z projektowania, publicystyki, rysunku. Obóz 
obejmuje społeczności: ukraińskie, rosyjskie, buł-
garskie, polskie, żydowskie, mołdawskie, romskie 
i gagauskie.

W Dniu Kultury Polskiej uczestnicy mieli 
możliwość wyboru różnych zajęć w zależno-
ści od swoich upodobań: taniec, śpiew, lek-
cja o polskiej muzyce – od folku do hip-hopu 
albo warsztaty wykonywania palm wielka-
nocnych. Wszyscy zapoznali się z tradycyj-
ną kuchnią polską, ucząc się nowych słów  
z przepisów popularnych polskich dań.

Kolejne zajęcia poświęcono polskiemu 
teatrowi alternatywnemu. Każdy miał możli-
wość wykonania ćwiczeń teatralnych, opra-
cowanych przez znanego reżysera Jerzego 
Grotowskiego. A wieczorem uczestnicy obo-
zu prezentowali swoje inscenizacje oparte na 
utworach polskich pisarzy.

Dzień Kultury Ukraińskiej dostarczył wie-
dzy o Ukrainie lat 90. ubiegłego wieku, o tren-
dach współczesnej mody. I już wiem, skąd 
wzięła się nazwa „hrywna”! 

Dzień Kultury Romów. Poznałam mity, któ-
re Romowie przekazują sobie z pokolenia na 
pokolenie. Niezwykle dużo dowiedzieliśmy się 

o życiu i tradycjach tego tajemniczego etnosu, 
a pomógł nam w tym prowadzący naszej grupy, 
ponieważ był... Romem i udzielał nam wszelkich 
odpowiedzi.

W Dniu Kultury Mołdawskiej, zgodnie z tra-
dycją obozu, tańczyliśmy najpopularniejszy 
mołdawski taniec – horę. Miałam też okazję 
uczestniczyć w festiwalu „Lasă Jelea”, podczas 
którego odkryłam Mołdawię jako obiecujący 
turystyczny kraj. Okazuje się, że niewiele wie-
działam o Mołdawii, w której mieszkam od uro-
dzenia, ale dzięki obozowi mogłam wzbogacić 
swoją wiedzę. 

Zdobyłam również widzę o urbanistyce – ra-
zem zastanawialiśmy się, co można zrobić z upa-
dającymi budynkami, takimi, jak na przykład 
kawiarnia „Guguţă” czy Republikański Stadion  
w Kiszyniowie.

W trakcie Dnia Kultury Bułgarskiej udało 
mi się narysować strój bułgarski z tradycyjny-
mi wzorami! 

Wiele nowych rzeczy dowiedziałam się  
o telewizji i muzyce podczas Dnia Kultury Ro-
syjskiej.

Dzień Kultury Żydowskiej zapoznał mnie  
z historią Żydów i tradycyjnymi żydowskimi za-
wodami. Informacja ta została przedstawio-
na w formie muzeum, po którym mogłam się 
przemieszczać i zapoznawać z najbardziej 
interesującymi mnie informacjami.

Wszystkie dni były bardzo obfite w wyda-
rzenia i niezapomniane. Nauczyłam się wielu 
nowych i interesujących rzeczy. 

 
Jana Barwicka, Głodiany

zdjęcia: www.diversitate.org.md

Uczestnictwo polskiej grupy w obozie „Źró-
dła Tolerancji” zorganizowano dzięki Sto-
warzyszeniu „Polska Wiosna w Mołdawii”  
i dofinansowano przez Ambasadę RP w Kiszy-
niowie. 
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W imieniu Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Tyraspo-
lu pragnę serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo-Wschodnich w Zabrzu, a w szczególności Panu Pre-
zesowi Andrzejowi Azynowi oraz Księdzu Andrzejowi Mikule, proboszczo-
wi Parafii św. Wojciecha w Zabrzu, jak również wszystkim rodzinom tejże 
Parafii za wspaniały, atrakcyjny i pouczający pobyt naszych dzieci i mło-
dzieży na Śląsku, w Krakowie i Częstochowie. Okazane serce na długo 
pozostanie w naszej pamięci!

Natalia Siniawska, prezes „Jasnej Góry” 

LATO Z POLSKĄ

По приглашению Общества любителей 
Львова и Юго-восточных Кресов г. Забже 
группа детей и молодежи из Общества 
польской культуры «Ясна Гура» посетила 
страну своих предков и в течение недели 
знакомилась с культурой, архитектурой  
и историей Польши. 

Наша дорога в Забже несколько затя-
нулась из-за проливных дождей, не поки-
давших нас до самой границы c Польшей. 
После её пересечения мы встретились  
с паном Мареком Пантулой – давним дру-
гом приднестровских поляков и Почетным 
членом «Ясной Гуры», который сопрово-
ждал нас в путешествии. 

В городе Забже мы жили в польских се-
мьях. Я и моя подруга Саша попали в семью 
с тремя детьми. Все были очень вниматель-
ны к нам и заботливы. Вообще, поляки – об-
разец толерантности и уважительного отно-
шения к иностранцам. Они не нервничали, 
когда мы задавали вопросы на ломаном 
польском. Все нас терпеливо выслушивали 
и, улыбаясь, отвечали без высокомерия. 

За эту неделю мы побывали в Музее уз-
коколейной железной дороги в Рудах (40 км 
от Забже), совершили прогулку на корабле 
по Гливицкому каналу, бродили по улочкам 
в исторической части Кракова, посетили 
Дом-музей Яна Павла II в городе Вадовице 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich  
w Zabrzu, grupa dzieci i młodzieży z Towarzy-
stwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu 
miała okazję zwiedzić kraj swoich przodków  
i przez tydzień zapoznać się z kulturą, architek-
turą i historią Polski.

Nasza podróż do Zabrza nieco się przedłu-
żyła z powodu ulewnych deszczy, towarzyszą-
cych nam do samej granicy z Polską. Po jej 
przekroczeniu spotkaliśmy się z panem Mar-
kiem Pantułą, wieloletnim przyjacielem nad-
dniestrzańskich Polaków i Honorowym Człon-
kiem „Jasnej Góry”, który towarzyszył nam  
w tej podróży.

W Zabrzu mieszkaliśmy u polskich rodzin. 
Ja z moją koleżanką Saszą trafiłyśmy do rodzi-
ny z trójką dzieci. Wszyscy byli w stosunku do 
nas serdeczni i troskliwi. W ogóle Polacy mogą 
stanowić wzór tolerancji i szacunku do cudzo-
ziemców. Nie denerwują się, gdy zadawaliśmy 
pytania łamaną polszczyzną. Wszyscy cierpli-
wie nas słuchali i zwyczajnie, uśmiechając się 
odpowiadali.

W ciągu tygodnia byliśmy w muzeum Za-
bytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach 
(40 km od Zabrza), odbyliśmy rejs po Kanale 
Gliwickim, spacerowaliśmy wąskimi, historycz-
nymi uliczkami Krakowa, zwiedziliśmy Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II  

ВОСПОМИНАНИЕ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА 
WSPOMNIENIE MIJAJĄCEGO LATA

попробовали любимое лакомство понтифи-
ка – пирожное-«кремувку», которое здесь пе-
кут в каждой кондитерской. 

Особенно сильное впечатление произве-
ла на меня экскурсия в бывший концентра-
ционный лагерь в Освенциме – место, при 
упоминании которого многие замолкают,  
а у других на глаза наворачиваются слезы. 
Тысячи посетителей бывают здесь ежеднев-
но, многие простаивают в очереди часами, 
чтобы посетить этот музей, прочувствовать, 
подумать, осознать... В одном из залов си-
дела пожилая женщина, а рядом, на фото-
плакате, была изображена толпа узников 
концлагеря, и среди них – на руках матери – 
маленькая девочка. Это и была та пожилая 
женщина, чудом спасшаяся от смерти. Она 
является живым напоминанием того, что ни-
когда не должно повториться. 

Поездка в Польшу стала для меня важным 
событием. Я полюбила эту страну, полюбила 
её жителей и, конечно же, польский язык, на 
котором говорят около 50 миллионов людей 
в мире. Я поняла, что хочу присоединиться  
к этой огромной армии. 

Я искренне признательна пани Наталье 
Синявской – председателю Общества поль-
ской культуры „Ясна Гура” и пану Мареку 
Пантуле, благодаря которым стало возмож-
ным наше незабываемое путешествие. Оно 
останется в моей памяти как лучшее собы-
тие нынешнего лета!

Анита Коханова, ученица 10-А класса 
Тираспольской СШ №12 

w Wadowicach, spróbowaliśmy Jego ulu-
bionych kremówek, które są produkowane  
w każdej wadowickiej cukierni.

Szczególnie silne wrażenie wywarła na 
mnie wycieczka do byłego obozu koncen-
tracyjnego, Muzeum Auschwitz - Birkenau  
w Oświęcimiu, miejsca, na wspomnienie które-
go jedni milkną, a innym łzy cisną się do oczu. 
Muzeum jest odwiedzane codziennie przez 
tysiące ludzi, którzy stoją godzinami w kolej-
kach, żeby popatrzeć na to straszne miejsce, 
poczuć, pomyśleć, zrozumieć... W jednej z sal 
siedziała starsza kobieta, a wiszący obok pla-
kat przedstawiał tłum więźniów obozu, wśród 
nich kobietę z małą dziewczynką na rękach. 
Dziewczynką tą była właśnie ta siedząca ko-
bieta, cudem uratowana przed śmiercią. Jest 
ona żywą przestrogą przed tym, co już nigdy 
nie powinno się powtórzyć.

Podróż do Polski była dla mnie ważnym 
wydarzeniem. Pokochałam ten kraj, jego 
mieszkańców i oczywiście język, w którym po-
rozumiewa się około 50 milionów ludzi na świe-
ci. Zrozumiałam, że też chcę należeć do tej 
ogromnej armii.

Jestem niezmiernie wdzięczna pani Natalii 
Siniawskiej – Prezes Towarzystwa Polskiej Kultu-
ry „Jasna Góra” i panu Markowi Pantule, dzię-
ki którym stała się możliwą do zrealizowania 
nasza podróż. Pozostanie ona w mojej pamię-
ci jako najlepsze wydarzenie tegorocznego 
lata.

Anita Kochanowa, uczennica klasy 10A
Szkoły Średniej Nr 2 w Tyraspolu
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Polska jest nieprawdopodobnie pięknym kra-
jem z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Zwie-
dziliśmy różne miasta, zobaczyliśmy wiele za-
bytków. Oczywiście, najważniejszym dla nas 
punktem było niewielkie miasteczko Raszków, 
które powstało w pierwszej połowie XV wieku. 
Obecnie Raszków liczy ponad dwa tysiące 
mieszkańców, którzy są dumni z historii swoje-
go miasta i jego bogatego dziedzictwa kultu-
rowego. 

Najbardziej pozostającym w pamięci wy-
darzeniem podczas pobytu w Raszkowie była 
gra terenowa, związana z ważnymi dla Polski 

wydarzeniami sprzed 100 lat. Ta za-
bawa edukacyjna przy-
bliżyła młodym ludziom 
historię Powstania Wiel-
kopolskiego. Uczestni-
cy poszukiwali śladów 
tego zrywu narodowego  
w regionie oraz w Pozna-
niu. Każdy z nas wcielił 
się w swoją rolę, a wszy-

scy razem – walczyliśmy  
o wolność i niepodległość 
Ojczyzny. Gra terenowa 
była bardzo fascynująca, 
tym bardziej, że w insceniza-
cji mogli uczestniczyć i dzieci,  
i dorośli.

Zwiedzaliśmy muzea, sta-
re cmen- tarze, pomniki Powstańców  
w Raszkowie, Ostrowie Wielkopolskim i Pozna-
niu. Ten wyjazd był po prostu wspaniały, każdy 
z nas był szczęśliwy z tego powodu, że mógł 
bliżej poznać Polskę i jej historię.

Nasza wizyta w polskim Raszkowie, która 
zainicjowała wymianę, będzie miała kontynu-
ację: w najbliższym czasie do naddniestrzań-
skiego Raszkowa przyjedzie grupa młodych 
Polaków. Z niecierpliwością czekamy na na-
szych gości!

Wasylij Juszyn

LATO Z POLSKĄ LATO Z POLSKĄ

ИЗ РАШКОВА В РАШКОВ!
Z RASZKOWA WOŁODYJOWSKIEGO
DO RASZKOWA WIELKOPOLSKIEGO

Во второй половине июня 13 детей из при-
днестровского Общества польской культуры 
«Ясна Гура» посетили один из интереснейших 
регионов Польши – воеводство Велькополь-
ское. Эта поездка стала возможна благодаря 
реализации проекта польско-молдавского об-
мена детей и молодежи из приднестровского 
села Рашково и города Рашков в воеводстве 
Велькопольском.

Молдавское село Рашково [Raşcov] – мест-
ность, описанная Генриком Сенкевичем в исто-
рическом романе «Пан Володыёвский», – са-
мая дальняя окраина бывшей Речипосполитой. 
Рашково в Приднестровье и город Рашков в во-
еводстве Велькопольском – почти тёзки. Жители 
обоих населенных пунктов захотели не просто 
познакомиться, но и наладить сотрудничество. 
Начало этому положил договор между Обще-
ством «Ясна Гура» и Обществом развития и со-
трудничества сёл Мощанка и Скшебово, 
на основе которого была организована 
наша экскурсия в Польшу. 

Без преувеличения можно ска-
зать, что для большинства ребят 
из Приднестровья эта поездка 
стала чем-то сродни откры-

W drugiej połowie czerwca 13 dzieci  
z Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” 
w Naddniestrzu odwiedziły jeden z najcie-
kawszych regionów Polski, województwo 
wielkopolskie. Ten wyjazd zorganizowano 
dzięki realizacji projektu polsko-mołdaw-
skiej wymiany dzieci i młodzieży ze wsi Rasz-
ków (Naddniestrze) i miasta Raszków (woj. 
wielkopolskie).

Mołdawska wieś Raszków [Raşcov], opisa-
na przez Henryka Sienkiewicza w „Panu Woło-
dyjowskim”, to najdalsze kresy dawnej Rzeczy-
pospolitej. Raszków w Naddniestrzu i Raszków 
w województwie wielkopolskim – to prawie 
imiennicy. Mieszkańcy obu miejscowości zde-
cydowali nie tylko poznać się, ale również 
nawiązać współpracę. Początek temu dała 
umowa zawarta pomiędzy TPK „Jasna Góra” 
a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Wsi 

Moszczanka i Skrzebowa, na mocy 
której zorganizowano naszą wy-

cieczkę do Polski. 
Bez przesady można po-

wiedzieć, że dla większości 
dzieci z Naddniestrza ten wy-
jazd był podobny do od-
krycia Ameryki. 

fot. TPK JASNA GÓRA 

тию Америки. Польша – невероятно красивая 
страна с хорошо развитой инфраструктурой. 
Мы посетили разные города, увидели множе-
ство достопримечательностей. Но, конечно же, 
основным пунктом, который нас интересовал, 
был небольшой городок Рашков, ведущий счет 
своим годам с первой половины XV века. Его 
население составляет чуть более двух тысяч че-
ловек. Жители Рашкова очень гордятся истори-
ей родного города и богатым культурным на-
следием.

Самым незабываемым в этой 
поездке была совместная инте-
рактивная игра, посвященная судьбоносным 
для Польши событиям 100-летней давности. Это 
мероприятие позволило приблизить молодежи 
события, связанные с историей Велькопольско-
го восстания. Участники игры инсценировали 
эпизоды того времени, происходившие в ре-
гионе и в Познани. Каждый из нас играл свою 
роль, а все вместе – боролись за свободу и не-
зависимость Отчизны. Игра была очень увлека-
тельной, проходила она на территории всего 
Рашкова, причем участвовали в ней не только 
дети, но и взрослые.

Мы посещали музеи, старинные кладби-
ща, памятники повстанцам в Рашкове, Остро-
ве-Велькопольском и Познани. Поездка была 
просто замечательной, каждый из нас почув-
ствовал себя счастливчиком оттого, что смог 
поближе познакомиться с Польшей и ее исто-
рией. 

Наш визит в польский Рашков, положивший 
начало обмену, будет иметь продолжение: 
в ближайшее время приднестровское село 
Рашково посетит группа юных поляков. Мы  
с нетерпением ждем гостей!

Василий Юшин

Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” ser-
decznie dziękuje Panu Karolowi Marszałowi, Pre-
zesowi Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi 
Moszczanka i Skrzebowa oraz Szkole Podstawowej 
w Radłowie w Gminie Raszków za zorganizowanie 
pobytu naszej grupy w Wielkopolsce. Była to dla 
nas pouczająca lekcja polskiej historii tak szcze-
gólnie związanej z 100. Rocznicą Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Zadanie  realizowano dzięki środkom Senatu 
RP w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za gra-
nicą. 

niepodległa 

1918-2018
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Od 24 czerwca do 4 lipca 2018 r. młodzież z Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna Góra” uczestniczyła 
w projekcie „Szkoła lidera polonijnego. Ja – lider” organizowanego przez Fundację Wolność  
i Demokracja. Szkolenie miało na celu wspomaganie rozwoju polskiej społeczności na Białorusi, Litwie, 
Łotwie, Ukrainie i w Mołdawii. W ramach projektu zorganizowano 11-dniowe warsztaty umiejętności 
liderskich, których celem było przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania  
w środowiskach polskich za granicą. Oto relacja uczestniczek tego programu z Naddniestrza – 
ANASTAZJI KASYM, DARII POLAKOWEJ, STEFANII DIJECZKO i JANY RUSNAK:

– Jednym z głównych celów tego wyjazdu 
było prowadzenie zajęć, na których mówiono 
nam, jak być dobrym liderem. W czasie projek-
tu zwiedzaliśmy najpiękniejsze miejsca w Polsce. 
To była najcudowniejsza podróż w naszym życiu! 
Mieliśmy okazję poznać nowych ludzi, lepiej po-
znać tradycje i kulturę polską. 

Odwiedziliśmy budynek Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Warszawie, Izbę Regionalną 
w Poroninie k. Zakopanego, gdzie wysłucha-
liśmy prelekcji o tradycjach tatrzańskich z grą 
na różnych instrumentach muzycznych oraz 
humorem góralskim. Zwiedzając Tatrzański Park 
Narodowy, przeszliśmy szlakiem Doliny Kościeli-
skiej, Stary Cmentarz na Pęksowym Brzyzku oraz 
Stary Kościół Parafialny. Na cmentarzu znajdują 
się groby słynnych Polaków: Stanisława Igna-
cego Witkiewicza, Kornela Makuszyńskiego, Be-
aty Obertyńskiej. Na zakończenie projektu każda  
z ekip prezentowała pomysł na swój mini-projekt.

Jesteśmy wdzięczni Fundacji Wolność i De-
mokracja oraz Towarzystwu Polskiej Kultury „Jasna 
Góra” za szansę rozwoju i możliwości poszerzania 
horyzontów.

fot. www.wid.org.pl 

JA    LIDERi

LATO Z POLSKĄ

Turniej rycerski o Miecz Króla Kazimierza

POLSKA JEST PIĘKNA

Klimat miasteczka zabytkowego, którego historia ginie gdzieś w mrokach średniowiecza 
nasunął kiedyś pomysł zorganizowania w Szydłowie turnieju rycerskiego. Sprzyja temu 
obecność ruin zamkowych i murów obronnych oraz własne Bractwo Rycerskie i Zespół 
Tańca Dawnego Zamku Szydłów.

W Szydłowie (województwo świętokrzyskie) po raz 20. spotkali się miłośnicy i uczestnicy Między-
narodowego Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. 

Tradycyjnie tu odbyła się bitwa o zamek, 
pokazy rycerskie i konne, tańce dworskie oraz 
prezentacje artystyczne. Tegoroczne widowi-
sko było okazją do świętowania kilku jubileuszy, 
w tym 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego i 
100-lecia Niepodległości Polski. 

Pierwszy dzień turnieju rozpoczął się od uro-
czystego przemarszu ulicami Szydłowa. W dru-
gim dniu można było zobaczyć ponowne po-
kazy rycerskie nawiązujące do XIV i XV stulecia, 
pokazy konne, m. in. w wykonaniu kaskaderów 
konnych, finał turnieju łuczniczego „O sakiewkę 
zbója Szydło”, pokazy dawnych tańców, warsz-
taty rzemieślnicze i średniowieczny jarmark. 

Jubileuszowy charakter turnieju przyciągnął 
do Szydłowa nie tylko grupy rekonstrukcji histo-
rycznej, które prezentowały się tu w poprzednich 
latach. Poza grupami polskimi oraz z Węgier, 
Niemiec i ze Słowacji, po raz pierwszy zaprezen-
towali się goście z Włoch, Czech i Litwy. Z kolei 
na zamkowej scenie wystąpiły zespoły folklory-
stycznie, głównie z powiatu kieleckiego. 

opr. Rusłan Misak 
na podst. www.swietokrzyskie.pro
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POLSKIE ŚCIEŻKI

Warto wspomnieć, że  
w polskich rodzinach pano-
wał zwyczaj, że kobiety nie 
trudnią się pracą zawodową, 
utrzymaniem gospodarstwa. 
Żony Polaków zajmowały się 
wychowaniem dzieci, do-
mem i ogrodem, oraz zwie-
rzętami i drobiem w obejściu.

Poza tym trzeba wie-
dzieć, że w polskich rodzi-
nach mężczyźni zajmowali 
się łowiectwem. Chodzono 
na polowania całą rodziną, 
całą ulicą. Pamiętam, że mój 
dziadek przynosił do domu 
po 5 – 10 zajęcy!

Już po II wojnie światowej 
zaczęły się problemy zwią-
zane z wyznaniem. Polacy 
byli niezwykle religijni i modli-
li się w kościele ormiańskim 
w Bielcach, który władze 
ZSRR zamknęły i desakrali-
zowały. Wierni zdążyli jed-
nak uratować obrazy, figury  
i przedmioty liturgiczne, które 
później posłużyły do wyposa-
żenia kaplicy. 

Moja mama, Janina Gór-
ska, była w latach 50. orga-
nistką w kościele ormiańskim. 
Wspominała księdza Broni-
sława Chodanionka, który  � Dokument wydany Stanisławowi Górskiemu w polskim konsulacie w Kiszyniowie

 � Antoni Górski, Janina Górska (4 lata), Katarzyna Górska i jej brat Sergiusz Siedlec-
ki przy młocarni. Nowe Bielce, kwiecień 1941 r.

 � Babcia Aniela Górska z domu Monastyrska   
z wnuczką Janiną, 1953 r.

POLSKIE ŚCIEŻKI

O mojej rodzinie  
i Nowych Bielcach

JOANNA LIWICKA

ULICA BRACI
Chciałabym opowiedzieć nie tylko dzieje 

mojej rodziny, ale także historię o tym, jak w Biel-
cach pojawiła się słynna dzielnica Nowe Bielce, 
zwana przez wielu „polską”.

Pochodzę z rodziny Górskich-Siedleckich. 
Moi przodkowie urodzili się w Polsce, nie wiem, 
niestety, gdzie dokładnie. Jeszcze w czasach 
rozbiorowych, mój pradziadek, Stanisław, wraz 
z dwójką przyjaciół wyruszył na Wschód w po-
szukiwaniu ziemi, na której można by się osiedlić 
i która dawałaby bogaty urodzaj. Zawędrowa-
li na Syberię, tam jednak nie spodobało im się, 
więc ostatecznie szukali dalej na terenach dzi-
siejszej Ukrainy, już z rodzinami. 

Stanisław i jego żona, Aniela, doczekali się 
w dalekiej drodze pierwszego syna – Antoniego. 
Miał dwa lata, kiedy rodzina wreszcie przybyła 
do Besarabii, obecnej Mołdawii.

Tutejsze ziemie znane były ze swojej żyzności, 
toteż Górscy, wraz z kilkunastoma innymi polski-
mi rodzinami, kupili od żydowskiego właściciela 
działki budowlane i pola w pobliżu Bielc.

Pierwszą zimę na nowym miejscu przeżyli  
w ziemiankach. Był rok 1912.

Jak tylko pojawiły się pieniądze i nastała 
sprzyjająca pogoda, Polacy zaczęli budować 
prawdziwe domy. Stawiali je zawsze po sąsiedz-
ku – brat mieszkał obok brata. Ulica, na której 
obecnie mieszkam, zawsze nazywała się Brac-
ka, mieszkają na niej już od 4 czy 5 pokoleń 
potomkowie pierwszych polskich osadników. 
Społeczność była dynamiczna i trzymała się ra-
zem – łączył wszystkich przede wszystkim język  
i polska tradycja. Z czasem powstała tu dzielni-
ca Nowe Bielce.

DOM, PRACA, KOŚCIÓŁ
Mój pradziadek, Stanisław, był liderem spo-

łeczności – „wojewodą”. Za swoje zaangażowa-
nie w jej rozwój otrzymał w latach dwudziestych 
odznaczenie od rządu II Rzeczypospolitej, które 
wręczono mu w polskim konsulacie ,w Kiszynio-
wie.

Już w Mołdawii mojemu dziadkowi urodziła 
się piątka rodzeństwa – Anna, Jan, Maria, Leon 
(służył potem w Wojsku Polskim i po II wojnie 

światowej został w Polsce) oraz Elżbieta (, która 
w 1946 także wróciła do kraju przodków). Antoni 
ukończył 4 klasy polskiej szkoły i już w wieku 12 lat 
poszedł do pracy. W ogóle wszyscy Polacy pra-
cowali bardzo ciężko w polu. Antoni zatrudnił się 
jako pomocnik w warsztacie mechanika. Miał 
smykałkę do techniki, do końca życia pomagał, 
dawał rady, umiał naprawić i zbudować pra-
wie wszystkie maszyny. Warsztat, w którym pra-
cował, należał do państwa Lipskich i byli tam 
zatrudnieni tylko Polacy.

Babcia, przyszła żona Antoniego, przyszła 
na świat w rodzinie Siedleckich, w rejonie Făle-
şti. Wszyscy jej krewni mówili po polsku, byli jed-
nak prawosławni. Tam, gdzie mieszkali, nie było 
kościoła katolickiego, a potrzeba obcowania  
z Bogiem przywiodła ich do cerkwi.

Dziadkowie wzięli ślub w roku 1934 i wtedy 
dziadek zaczął budować dom, w którym miesz-
kam po dziś dzień.

w

 � Antoni i Katarzyna Górscy, 1934 r.
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polskiego i religii. Zmarła, gdy miałam 
8 lat, lecz dzięki podręcznikom, 
które po niej zostały, później 
mogliśmy zacząć nowe kurs 
języka polskiego. Zainicjował 
je wraz ze mną w latach 90. 
ksiądz Jacek Puć – bo gdy 
przyjechał do nas, już tyl-
ko jedna rodzina mówiła 
po polsku. W roku 1991  
w domu przy Komarowa 
zaczęliśmy uczyć dzieci 
polskiego od podstaw. 
Ukończyłam nawet w tym 
celu kurs w Lublinie i Krako-
wie. Od roku 1992 zaczęły 
przyjeżdżać z Polski nauczy-
cielki języka polskiego, w 1993 
pojawiła się w Bielcach pani 
Wanda Burek i ona przejęła cały 
trud wykładania polskiego języka  
w Bielcach.

NARODOWOŚĆ: POLSKA
Ja do piątego roku życia mówiłam tylko po 

polsku. Później jednak, gdy przyszedł czas po-
myśleć o szkole, trzeba było nauczyć się języka 
państwowego. Pomógł mi w tym ojciec, Jurij 

Moiseew. Sam był Rosjaninem, ale bardzo 
szanował nasze tradycje i w domu też 

mówił po polsku. Kiedy pierwszy raz 
pojechał z mamą do wujostwa,  

w roku 1970, zadziwił wszystkich 
tym, jak pięknie śpiewał polskie 
pieśni. Wujkowi Wiktorowi szcze-
gólnie podobało się, jak tata 
śpiewał pieśń zaczynającą się 
od słów „Tam na górze, na zie-
lonej, leży ułan poraniony”. 

To tata nalegał, abym, skła-
dając wniosek o dowód osobi-

sty, podała narodowość polską. 
Wszyscy zresztą w naszej rodzinie 

mieli zapisaną w dokumentach 
taką narodowość – mimo represji 

ze strony władz.
    Moi dwaj synowie, Jacek  

i Edward, podobnie jak mój brat – An-
toni, mieszkają teraz i pracują w Polsce, 
we Wrocławiu. Dzięki temu, że zacho-

waliśmy tożsamość, było im łatwiej zacząć tam 
życie.

Jeszcze Polska nie zginęła! Choć żyjemy na 
mołdawskiej ziemi, naszej polskości nic nigdy nie 
zdołało i nie zdoła wykorzenić.

POLSKIE ŚCIEŻKI

 � Augustyna Likon

 � Od lewej: Janina Moiseewa-Górska z córką Joanną, jej mąż Jurij Moiseew, Katarzyna Górska, Małgorzata Stefura, Antoni Górski, 
jego siostra Elżbieta Stefura (z d. Górska), Aniela Michalewska z synem Antkiem, Bogusia Stefura. Nowe Bielce, 1967-1968 r.

POLSKIE ŚCIEŻKI

przyjeżdżał na motocyklu z Kiszyniowa i udzielał 
sakramentów w Bielcach. Ludzie nie tracili wiary, 
nawet w czasach prześladowań religii i Polaków 
przez władze sowieckie. Wyznanie i tradycja były 
tym, co trzymało ich razem, dawało im poczu-
cie tożsamości. W latach 60. i 70. dziadek wraz 
z przyjaciółmi jeździł do Kiszyniowa po opłatek, 
święcić pokarmy na Wielkanoc. Później społecz-
ność długo walczyła o to, by w Bielcach pojawił 
się kapłan. Antoni i grupa aktywistów pisali do 
ministerstw Republiki Mołdawii, do Breżniewa, 
jeździli do Kiszyniowa, Kijowa i do Rygi. Ostatecz-
nie czasy się zmieniły i stosunek władz do religii 
też uległ złagodzeniu. Pozwolono polskiej spo-
łeczności kupić dom przy ul. Komarowa 8, któ-
ry stał się na długie lata centrum społecznym  
i religijnym. Tam też powstała kaplica, którą wy-
posażono w to, co ocalono z kościoła ormiań-
skiego. Msze i sakramenty miały tam miejsce 
dzięki księdzu Janu Rudnickiemu, który wówczas 
„obsługiwał” w ten sposób całą Mołdawię. On 
także przywiózł do Bielc księdza Jacka Pucia.

Dziadek do ostatnich dni życia, a zmarł  
w wieku lat 91, uczestniczył w życiu parafii i cho-
dził na msze. Doczekał się zwrotu katolikom ko-
ścioła ormiańskiego. Ja byłam prawdopodob-
nie ostatnią osobą, która wzięła ślub w kaplicy 
przy ul. Komarowa. Dzięki tej kaplicy zresztą nie 

tylko odbył się mój ślub, ona niejako „poznała” 
mnie z moim przyszłym mężem, Arkadiuszem. 
Jego rodzina była bardzo religijna. Teściowa 
zawsze woziła swych pięcioro dzieci na msze 
do Kiszyniowa (a mieszkali w Sculeni, w gmi-
nie Ungheni). Kiedy pojawiła się nasza kaplica 
przy ul. Komarowa, zaczęli wszyscy jeździć do 
Bielc. I tak oto przy okazji poznałam Arkadiusza.  
A w dwa miesiące później odbył się nasz ślub!

Mój mąż, tak jak babcia, pochodzi z rejonu 
Făleşti. Nie zna jednak swych polskich korzeni tak 
dobrze , jak ja. Całą wiedzę o pochodzeniu ro-
dziny zabrał ze sobą jego dziadek, który zginął 
w czasie wojny. 

 
PANI AUGUSTYNA
Jak już wspominałam, w domu wszyscy mó-

wili po polsku. Była to zasługa tradycji a także 
pani Augustyny. Augustyna Rozalia Likon była 
nauczycielką języka polskiego w szkole działa-
jącej w Bielcach przed wojną. Na początku lat 
40. wyjechała do Rumunii, można powiedzieć 
ewakuowała się, by przeżyć. Spotkała ją za to 
kara ze strony władz sowieckich – konfiskata 
domu. Gdy wróciła do Bielc, okazało się, że jest 
bezdomna i wówczas babcia i dziadek przyjęli 
ją pod swój dach. W późniejszych latach całe 
Nowe Bielce uczyły się u pani Augustyny języka 

 � Janina Górska (14 lat) z ojcem i wujkami. Przed polowaniem.
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Walentyna Martin. – Są one karmione i leczone 

z własnych środków przez mieszkankę bloku 

Aleksandrę,  która jest weterynarzem. Każdy 

kotek ma swoje imię i czeka na adopcję.
– Naliczyłam 21 kotów 

na sąsiednim podwórku – 
powiedziała nam

DUŻY KADR

Przedstawiamy poruszające zdjęcia, autorką których jest kiszyniowianka WALENTYNA MARTIN.

Czekamy na najbardziej interesujące wizualnie opowieści naszych czytelników!

Najbardziej niezwykłe muzea Mołdawii

Dom miodu to autentycz-
ne, położone wśród pszczelich 
uli i kwiatów muzeum pszcze-
larstwa. Znajduje się ono we wsi 
Răciula w rejonie Călăraşi. 

Muzeum jest firmą rodzinną, 
stworzoną przez rodzinę Stage-
rescu około 10 lat temu w opar-
ciu o znajdującą się obok domu 
pasiekę. Tutaj każdy odwiedza-
jący może w szklanym ulu po-
obserwować pracę pszczół, 
przygotować różnorodne upo-
minki z pszczelego wosku, spró-
bować rozmaitych rodzajów 
miodu, czy też napoju, nazywa-
nego „gydromel”, powstałe-
go z połączenia wody, miodu  
i cytryny. W pomieszczeniu,  
w którym znajduje się szklany ul 
są również zgromadzone eks-

ponaty związane z miodem 
m. in. kilka jego gatunków, pro-
polis, wosk, świece woskowe, 
pyłek pszczeli, balsamy na spi-
rytusie, a nawet miedowucha. 
Można tutaj także zobaczyć 

dyplomy i nagrody otrzymane 
przez muzeum na wystawach, 
w których brało ono udział.

Muzeum może się ponad-
to poszczycić liczącą ponad 
100  lat kolekcją obrusów.

W rejonie Cahul we wsi 
Văleni znajduje się „najsmacz-
niejsze” muzeum Mołdawii. Nie 
zobaczycie tu napisu: „Prosimy 
nie dotykać eksponatów” lecz 
przeciwnie – prezentowanych 
okazów można nie tylko doty-
kać, można je również jeść! Ro-
galiki, duże i małe kołacze, go-

łębie z ciasta to tylko niewielka 
część eksponatów tego mu-
zeum. W sumie zgromadzono 
tu około 20 rodzajów wyrobów 
z chleba. 

Pomysłodawczynią stwo-
rzenia muzeum jest właściciel-
ka piekarni Wiera Kaminska. 
Podjęcie decyzji o jego uru-

chomieniu zrodziło się wtedy, 
gdy upieczony przez nią chleb 
zdobył nagrodę na międzyna-
rodowym konkursie.

Piekarze wytwarzają swoje 
wyroby w oparciu o tradycyj-
ne receptury, nie korzystając  
z żadnych ulepszaczy ani kon-
serwantów. Właścicielka mu-
zeum wierzy, że nastrój pieka-
rza ma wpływ na jego wyrób. 
Nieważne czy miesza on ciasto, 
czy zdobi kołaczyki, ważne by 
w jego duszy był spokój.

Oprócz zjedzenia w mu-
zeum smacznego chleba, 
zwiedzający mogą również 
być świadkami tradycyjnych 
obrzędów improwizowanego 
mołdawskiego ślubu.

 
Natalia Barwicka 

tłum. Lucyna Otwinowska

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

CASA MIERII / DOM MIODU

MUZEUL PÂINII / MUZEUM CHLEBA

Nasi korespondenci przygotowali przegląd wyjątkowych muzeów Mołdawii.

w

Zaadoptuj 
kiszyniowskiego

kota!
KONTAKT:

liga_shans@mail.ru 
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Czy kiedyś też tak mieliście??? Myślicie jak spędzić z rodziną wolny czas. Rozum podpowiada, że 
należałoby wybrać się z dziećmi w jakieś atrakcyjne miejsce, na przykład do muzeum. Dusza szepcze: 
a może po prostu do restauracji? Posiedzieć w miłej atmosferze, nacieszyć się smacznym jedzeniem, 
zrelaksować... Jest takie wyjątkowe miejsce w Mołdawii, gdzie można połączyć obie te, wydawałoby 
się sprzeczne, kwestie. Opowiada o nich MARINA KLIPA:

SAFARI, czyli Gdzie znajduje się największa świeca w Europie

Wybieramy się do „Safari”, 
interesującego podmiejskiego 
kompleksu położonego nieda-
leko Orgiejowa, około 38 kilo-
metrów od Kiszyniowa.

Dlaczego jest on ciekawy? 
Zacznijmy od tego, że znajduje 
się w tym samym zagadkowym 
miejscu, w którym samocho-
dy z wyłączonymi silnikami za-
miast staczać się w dół, toczą 
się pod górę. Na pewno na-
wet dorośli członkowie rodziny 
będą chcieli osobiście zbadać 
ten fenomen. Cóż dopiero po-
wiedzieć o dzieciach, które po 
prostu uwielbiają sztuczki, za-
gadki i inne cuda.

Zaraz po zgłębieniu tego 
niezwykłego przyrodniczego 
zjawiska, kierujemy swoje kroki 
prościutko do „Safari”. Do dys-
pozycji gości oddane zostały 

dwie sale restauracyjne, piwni-
ca z winami, tarasy i altany na 
świeżym powietrzu, obszerny 
plac zabaw dla dzieci, przytul-
ny dziedziniec z ogrodem, po 
którym można spacerować 
oraz... mini-zoo. W wolierach 
drepcze tu dzikie i domowe 
ptactwo, a także mieszka rodzi-
na prawdziwych leśnych saren.

Wystroju pomieszczeń nie 
stanowią wyłącznie meble. 
Składają się na niego również 
dziesiątki bardzo ciekawych 
kolekcji, które godzinami moż-
na oglądać. Przede wszystkim 
są tu zgromadzone eksponaty 
wypchanych leśnych zwierząt: 
wilków, dzików, jeleni, gryzo-
ni... Są także kolekcje ptaków, 
owadów: różnokolorowych 
motyli, pająków-tarantul, skor-
pionów. Oprócz wypchanych 

zwierząt znajduje się też mnó-
stwo zwierzęcych skór. Podo-
bizny zwierząt zdobią talerzyki, 
są na obrazkach wykonanych 
z metalu, na makatkach i po 
prostu na obrazach.

Mężczyzn (i tych małych 
i tych w wieku 30+) na pew-
no zainteresuje kolekcja białej 
broni, której główną atrakcją 
jest kopia miecza hospodara 
Stefana III Wielkiego.

Skąd w „Safari” tyle skar-
bów? Wyjaśnia to historia po-
wstania tego kompleksu. Po-
czątki sięgają 1996 roku, kiedy 
to w małej przydrożnej budce 
były sprzedawane grillowa-
ne kiełbaski, szaszłyki, sałatka  
z groszku z cebulą. Stopniowo 
ten mały rodzinny biznes roz-
rastał się. Budowano, dobu-
dowywano. Tworzono bez po-

Zaletą tego 
miejsca jest 
to, że można 
tu nie tylko 
wypoczywać, 
ale również 
zdobywać 
wiedzę.

„Safari”ma 
swoją własną, 
oryginalną 
markę wina, 
niejednokrotnie 
nagradzanego 
w konkursach 
i na festiwalach 
win.

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE
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POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

mocy projektantów. Wszystko 
powstawało wyłącznie dzięki 
operatywności i przedsiębior-
czości właścicieli, małżeństwa 
Michaiła i Ludmiły Romaniu-
ków. Obecnie restauracją za-
rządzają ich dzieci: syn Michaił 
i córka Elena.

Witają oni gości z wielką 
serdecznością, szczególnie 
tych najmłodszych. Pokazują 
im wszystko, wyjaśniają. Nawet 
ci, którzy są tu po raz pierwszy 
mają wrażenie, że przyjecha-
li do starych, dobrych znajo-
mych. Nie mówiąc już o stałych 
bywalcach.

Należy wspomnieć o jesz-
cze jednej atrakcji i dumie 
„Safari”. To winna piwniczka  
i niewielka kolekcja win, które 
można degustować. 

Koniecznie należy przyje-
chać tutaj w zimie! Niebywa-
le pięknie wygląda kompleks 
„Safari”, gdy wszystko wokół 
pokrywa śnieg. Przypomina on 
wówczas miejsce niczym z baj-
ki. Możecie się tutaj ogrzać przy 
kominku i nacieszyć romantyką 
wiejskiego domu w lesie, w któ-
rym zawsze na was i waszą ro-
dzinę czekają i radośnie witają.

Fot. Julia Kiryłłowa

Poznaliśmy Michaiła, wła-
ściciela restauracji, pasjonata 
myślistwa oraz zapalonego 
kolekcjonera. Był naszym prze-

wodnikiem. Pokazał nam 
jedną ze swoich kolek-

cji, bodaj najbardziej 
niezwykłą w tym 

miejscu! Niewielki 
pokój cały zasta-
wiony… świe-
cami. Najróż-
norodniejszymi. 
Przywiezionymi 
z wielu krajów: 
Niemiec, Ho-

landii, Rosji, Ja-
ponii i oczywiście 

z Polski (tych ostat-
nich jest tu około 

50). W muzeum zgro-
madzone zostały zarów-

no stare, unikalne świece, 

jak i współczesne, podarowa-
ne gospodarzowi przez przy-
jaciół oraz licznych wielbicieli 
jego pasji kolekcjonerskiej. Mi-
chaił może opowiedzieć histo-
rię każdej z nich.

Przysłowiowym rodzynkiem 
kolekcji jest najwyższa w Eu-
ropie świeca, mająca około 
metr osiemdziesiąt wysokości. 
Początkowo sam kolekcjoner 
odlewał ją ze zwykłych róż-
nokolorowych świec. Później 
przyłączyły się do tego młode 
pary, których przyjęcia wesel-
ne odbywały się w „Safari”. 
Świeca jest teraz symbolem 
szczęścia rodzinnego. Kto wie, 
może zanim tutaj przyjedziecie 
będzie ona jeszcze wyższa?

tłum. Lucyna Otwinowska

W kolejnych numerach „Jutrzenki” ruszamy do muzeów Gagauzji i Naddniestrza!
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Zapraszamy do testowania przepisu EDWARDA LEWICKIEGO, byłego bielczanina, 
a obecnie kucharza we wrocławskiej restauracji „Zielona oliwka”. Tym razem 

to potrawa tradycyjna obszaru Górnego Śląska.

l 1 królik sprawiony l 60 g octu winnego
l po 150 g marchwi, selera i pietruszki (korzeń)

l 150 g cebuli l 30 g mąki pszennej 
l 350 g suszonych śliwek bez pestek

l 80 g smalcu l 40 g masła l 1 kostka rosołowa
l sól l pieprz mielony l tymianek

Warzywa obrać i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Cebule obrać, pokroić w półksiężyce. 

Królika podzielić na części, natrzeć tymiankiem, 
obłożyć jarzynami. Tak przygotowanego zawinąć  
w lnianą ściereczkę skropioną octem i zostawić na 
noc w lodówce. 

Śliwki namoczyć w niewielkiej ilości przegoto-
wanej wody. Mięso królika oczyścić z warzyw, które 
należy odłożyć na później. Kawałki mięsa osuszyć, 
oprószyć mąką i obsmażyć na rozgrzanym smalcu, 
pod koniec posypując solą i pieprzem. Przełożyć do 
brytfanny, obłożyć namoczonymi śliwkami, plastrami 
cebuli i jarzynami. Dusić w piekarniku, podlewając 
od czasu do czasu rozpuszczoną kostką rosołową. 

Gdy mięso będzie miękkie, ułożyć na wierzchu 
wiórki masła i zarumienić. Sos zagęścić niewielką ilo-
ścią zawiesiny z mąki i wody. Sos zagotować, przy-
prawić do smaku. Mięso ułożyć na półmisku i polać 
przetartym przez sito sosem, udekorować śliwkami.

SMACZNEGO!

CO Z TYM WINEM?
(Luźne myśli na luźny temat)

FELIETON

„Mołdawia – kraj wina. 
Mołdawia – kraj winem płyną-
cy. Mołdawia – królestwo wina. 
Wina –największy skarb Mołda-
wii.” Takie hasła witają nas, gdy 
skorzystamy z popularnej inter-
netowej wyszukiwarki. Pomię-
dzy nimi znajdziemy także na-
główki w stylu „Mołdawia – kraj 
bez przyszłości?”. Nietrudno 
na tej podstawie sformułować 
stereotyp – w Mołdawii piją, bo 
nie mają innego wyjścia.

To nie tak. Już 2500 lat temu 
greccy koloniści pokazali miej-
scowym, jaki użytek najlepiej 
zrobić z winogron. Historyczne 
burze i nawałnice nijak nie zdo-
łały zniszczyć tak zakorzenionej 
w kulturze Mołdawii tradycji. 
Dziś uprawy winorośli zajmują tu 
150 000 ha. Wino wytwarzane 
jest zarówno metodami prze-
mysłowymi jak i domowymi.  
W świetle tych faktów oczy-
wistym jest, że nie ma chyba 
Mołdawianina, który w życiu 
nie umoczyłby warg w kie-
liszku. Podobno statystyczny 
Mołdawianin wypija 178 bu-
telek rocznie. Dwie dziennie. 
Jeżeli odliczyć dzieci i abs-
tynentów zapewne będzie 
to wyglądało jeszcze gorzej.  
O dziwo, jednak na ulicach nie 
widać prawie wcale pijanych 

ludzi. Pewnie wszyscy spoży-
wają swoją statystyczną porcję  
w domu. Albo w piwnicy.

W rzeczy samej liderami 
opilstwa w Mołdawii są cu-
dzoziemcy. W tym, nieste-
ty, Polacy. Wszyscy już tam  
o nas wiedzą, Panie i Panowie. 
Przewodnicy w Cricova znają 
nawet po cztery polskie sło-
wa: „Na zdrowie!” i „Jeszcze 
buteleczkę!” I zapewne tylko 
Polacy wierzą, że słynne fon-
tanny w Mileştii Mici trzeba jed-
nak sprawdzić. A nuż to wino 
jest prawdziwe? I ZA DARMO?  
In vino veritas.

Być może wino sprawia, że 
Mołdawianie są tacy, jacy są. 
Spożycie trunku z winogron (z 
wyjątkiem divinu być może) 
wpływa na człowieka zdecy-
dowanie uspokajająco. Porów-
nując ilość burd wszczynanych 
po winie i po piwie lub wódce, 
możemy chyba śmiało stwier-
dzić, że człowiek, który spożył 
czerwone półwytrawne na 
pewno nie jest nawet w jednej 
dziesiątej tak agresywny, jak 
konsument czystej wyborowej 
lub jasnego pełnego. Podobno 
mołdawska armia w czasach 
średniowiecza często uciekała 
z pola boju. Niezbyt to chwa-
lebne, ale... Czyż ostatecznie 

nie lepiej zebrać winogrona 
i podjeść mamałygi, zamiast 
wypruwać flaki i ginąć na polu 
boju za jakieś abstrakcyjne gra-
nice? Odpowiedzi proszę po-
szukać w lampce wina.

Niektórzy, bardziej do-
ciekliwi goście naszej krainy, 
zadają pytanie „No, ale jak 
to jest z tą Mołdawią? O co  
w niej chodzi?” A jeśli kluczem 
do zrozumienia jest wino, spo-
kojnie leżakujące w beczkach  
i butelkach? Niepojęte wydaje 
się bowiem wszystko, co się tu 
dzieje. Jak cały kraj może być 
tak osobliwie senny, a jednak 
kipieć wewnętrzną energią? 
Na co czeka Mołdawia? Dla-
czego wciąż jeszcze czeka  
w ogóle? Może nie zakończyła 
się jeszcze fermentacja, może 
jeszcze nie pora odkorkować 
tę butelkę?

I na koniec – Mołdawia to 
nie jest sielska kraina, ani też 
kiść winogron, po którą Putin 
sięga sekatorem. Nie wierz-
cie internetowi. Przyjedźcie, 
sprawdźcie, szukajcie. Nie wol-
no uzależniać się od zewnętrz-
nych źródeł informacji. Mówią, 
że wino już dojrzało? Spróbuj-
cie sami. 

Sławomir Pietrzak

Rys. Anna i Stepan Crani

Jednym z dań, które można znaleźć w starych książkach kucharskich z całego Śląska, jest królik 
duszony ze śliwkami. Królika podawano na książęcych i magnackich stołach, ale jadali go też niżej 
urodzeni. Dziś królik stracił na popularności, z naszego menu wyparł go drób. Proponuję coś dla wiel-
bicieli tradycyjnych polskich smaków.

Królik duszony 
ze sliwkami`

Dziękujemy Stowarzyszeniu Odra-Nie-
men oraz wszystkim darczyńcom zaanga-
żowanym w ogólnopolską Akcję Rodacy 
Bohaterom. 

Paczki przygotowane przez Odrę-Nie-
men po raz kolejny dotarły do komba-
tantów i osób potrzebujących w Gagauzji  
i innych ośrodkach polonijnych Mołda-
wii. Paczki te dostarczyły im wiele radości  
i wzruszeń. Ten wyraz serdeczności odczy-
tujemy jako chęć niesienia pomocy naj-
bardziej potrzebującym.

Życzymy Państwu dużo wytrwałości  
i cierpliwości na drodze pomagania dru-
giemu człowiekowi. 

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

USŁUGI PRZEWODNIKA  
I ORGANIZACJA WYCIECZEK

PO MOŁDAWII

Jeżeli poszukujecie Państwo przewodnika 
po Mołdawii w języku polskim, zapraszam do 
skorzystania z moich usług. 

Zajmuję się także organizacją wycieczek – 
noclegi, wycieczki do winiarni i po monastyrach, 
wyjazdy do Naddniestrza. Pracuję zarówno  
z grupami, jak i z turystami indywidualnymi.

e-mail:  pomoldawii@gmail.com
telefon/whatsapp: +373 600 76633

Rodacy Bohaterom
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Trwa konkurs filatelistyczny 

EUROPA 2018 
- zagłosuj na polski znaczek! 

W maju rozpoczął się prestiżowy 
konkurs filatelistyczny EUROPA 2018

 na najpiękniejszy znaczek z serii „Europa”. 

Znaczki serii ,,Europa” są specjalnymi znaczkami 
wydawanymi przez europejskie publiczne administra-
cje pocztowe PostEurop. Mają wyrażać współpracę 
pomiędzy operatorami pocztowymi oraz promować 
filatelistykę. Tematy, które pojawiają się w kolejnych 
latach pokazują wspólne korzenie, kulturę, historię  
i wspólne cele narodów Europy. W tym roku tematem 
przewodnim są mosty.

Poczta Polska na znaczku zgłoszonym do konkursu 
przedstawiła Most w Tczewie z jego unikatowymi kon-
strukcjami. Projekt znaczka i towarzyszącej mu koper-
ty FDC wykonany został przez artystę grafika Rocha 
Stefaniaka.  

Zachęcamy do głosowania na polski znaczek. 
Wystarczy wejść na stronę 

http://www.posteurop.org/europa2018 
i oddać swój głos na Most w Tczewie. 

Głosowanie trwa od 9 maja do 9 września 2018 r. 

Zwycięskie znaczki zostaną ogłoszone na Zgroma-
dzeniu Plenarnym PostEurop, które odbędzie się  

3 października 2018 r. w Gruzji.
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FOTORELACJA

XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbywały się w Rosji  
w dniach od 14 czerwca do 15 lipca 2018 roku. 

19 czerwca reprezentacja Polski zagrała w Moskwie z Sene-
galem. Pięć dni później w Kazaniu rywalem Polaków była 
reprezentacja Kolumbii, a 28 czerwca na zakończenie fazy 
grupowej w Wołgogradzie odbył się mecz Polska  -  Japo-
nia. Polscy kibice w Mołdawii mogli oglądać mecze mi-
strzostw świata z udziałem biało-czerwonych w specjalnej 
strefie zlokalizowanej w Ambasadzie RP w Kiszyniowie. 

Strefa kibica w Ambasadzie RP w Kiszyniowie

MUNDIAL 2018

Na zdjęciach: Wspólne oglądanie 
meczu Polska  -  Kolumbia 
w ambasadzkiej strefie kibica. 
Pomimo przegranej, wszyscy 
kibicowali do końca razem  
z Ministrem Adamem Kwiatkowskim  
z Kancelarii Prezydenta RP, 
polskimi ekspatami, Polonusami  
z różnych miejscowości Mołdawii, 
korpusem dyplomatycznym 
oraz mołdawskimi przyjaciółmi.

zdjęcia udostępniono redakcji 
przez Ambasadę RP 




