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В сентябре 2011 года Сейм Польши объявил 2012 год — годом Януша
Корчака. Это будет год двух дат, связанных с Янушом Корчаком — 70-ая годовщина
его смерти в концентрационном лагере в Треблинке и 100 годовщина создания
им Дома Сирот в Варшаве.

»

«

Co nowego w Styrczy? str. 5

Styrcza mnie zafascynowała: swoją historią, tradycjami i samymi
mieszkańcami. Do tego stopnia, że wysyłam do lokalnej gazety w Polsce
felietony na jej temat pod tytułem „Listy z daleka”. Chciałabym w ten sposób
odkryć dla Polaków fakt, że gdzieś daleko (1200 km) istnieje taka niezwykła
polska wieś i tak daleko żyją ludzie, którzy z dumą mówią o swoim polskim
pochodzeniu.

»
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Podsumowanie roku 2011 str. 6-7

Podczas rozmów w Domu Polskim z bielecką Polonią Prezes wyrażał
duże zainteresowanie kwestiami poruszanymi przez kierowników organizacji
polonijnych. Zapoznał się z ich działalnością i problemami.

»

K

ochani! Proszę,
przeczytajcie
moje życzenia,
które składam na
ręce Pana Prezesa,
Dyrekcji, szanownych
nauczycieli i wszystkich
wsp ółpracowników
naszego „Domu Polskiego”,
dla całej naszej Bieleckiej
Polonii.
Bardzo mi zależy i o to się
modlę, aby poprzez te słowa
dotrzeć do Was wszystkich,
całego Stowarzyszenia i
środowiska we wszystkich
Filiach, gdzie działa i z którymi

współpracuje stowarzyszenie
„Dom Polski” w Bielcach.
Kiedy piszę te słowa w
nowym roku Pańskim 2012,
doświadczam razem z Wami
tej bardzo optymistycznej
rzeczywistości, że czas się
nie zatrzymał, że jest dla nas
darem. I choć nie w każdej
sytuacji wywołuje radość i
satysfakcję, wszakże jest po
to ofiarowany, aby życiem
się cieszyć i tworzyć dobro.
Dziękuję, że mogę o tym
fakcie sobie i Wam wszystkim
przypomnieć!
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2012 — ROK JANUSZA KORCZAKA

«Я никому не желаю зла, не умею,
просто не знаю, как это делается».

Я

Памятник Янушу Корчаку
в Варшаве

Януша Корчака
10 заповедей
для родителей
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или
таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него
сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить
тебя? Он даст жизнь другому…
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь ему
тяжела не меньше, чем тебе, а, может быть, и больше,
поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека —
это его встречи с детьми.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь — но не делаешь. Помни,
для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
8. Ребенок — это та драгоценная чаша, которую Жизнь
дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай
чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым — неталантливым,
неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой.

нуш Корчак — литературный псевдоним
Генриха Гольдшмидта (1878-1942), доктора, педагога, публициста и писателя.
Его произведения для детей
пользуются большой популярностью. "Дитя Гостиной",
"Школа жизни" (1907-1908),
"Слава" (1913), "Бо", "Исповедь мотылька" и "Роковая
неделя" (1914), "Как любить
ребенка" (1918) "Банкротство
юного Джека" (1924), "Когда
я снова стану маленьким"
(1925), "Кайтусь-волшебник"
(1935), "Упрямый мальчик.
Жизнь Л.Пастера" (1938). Эти
книги стали событием в мире
литературы. Книга «Король
Матиуш Первый», изданная
в 1922 году, отразила богатый
опыт врача и педагога и стала
очень популярной книгой, как
в Польше, так и за границей.
Притча о благородном мальчике-короле, Матиуше I, завоевала миллионы сердец, как
детей, так и взрослых на всей
планете Земля. А сам трепетный Матиуш, с добрейшим
сердцем, всегда распахнутым
для одиноких и страждущих,
стал символом самоотверженности и доброты для множества юных душ. Ну а в судьбе
Матиуша во многом проглянулась и жизнь самого Корчака.
До войны Корчак вел радиопередачу «Добрый Доктор» на
Польском Радио. Его советы
помогли не одной семье. Работал в детской больнице в Варшаве, был одним из основоположников Детского Приюта
для детей евреев, а также приюта в Прушкове. Сам Корчак
никогда с детьми не сюсюкал,
не подстраивался под их уровень мышления, не давил авторитетом, а говорил с малышами
о самых серьезных и сложных

(Януш Корчак)

вещах на равных, великолепно владея их языком. Дети, в
свою очередь, платили Корчаку
беспредельным доверием, восхищением и пронзительными,
полными любви откровениями.
Его смерть была мученической и героической. Во время
ликвидации Варшавского Гетто,
несмотря на то, что писатель
мог спасти свою жизнь, он не
оставил своих воспитанников.
Вместе с ними его вывезли в
концентрационный лагерь в
Треблинке, где он погиб в газовой камере рядом со своими
воспитанниками. По дороге к
смерти Корчак держал на руках
двух самых маленьких детей и
рассказывал сказку ничего не
подозревающим малышам.
В 1946 году был создан комитет памяти Януша Корчака, по
инициативе которого был установлен памятник Я.Корчаку
на еврейском кладбище в Варшаве. Только в 2006 году по
инициативе фонда «Шалом»
и Польского Сообщества им.
Корчака на улице Свентокшижской, на том месте , где
находился раньше Дом сирот,
воздвигли памятник Доброму
Доктору.
В сентябре 2011 года Сейм
Польши объявил 2012 год —
годом Януша Корчака. Это
будет год двух дат, связанных
с Янушом Корчаком — 70-ая
годовщина его смерти в концентрационном лагере в Треблинке и 100 годовщина создания им Дома Сирот в Варшаве.
Это будет время внимания к
вопросам детей, их безопасности и общения с ними, тем
вопросам, которым посвятил
свою жизнь Януш Корчак.
Текст подготовила: Эвелина Машарова
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Мои дорогие,

прошу прочесть мои пожелания, адресованные председателю и директору Польского дома, его учителям, работникам, вам уважаемые читатели и всей нашей польской
общине в Бельцах. Это послание для меня очень важно и
я молюсь, дабы через него обратиться лично к каждому
из Вас, всей общине, Польскому дому и его филиалам.
Пишу эти строки в новом 2012-м году Господнем и вместе
с вами понимаю тот факт, что время не остановилось, и
это является самым большим подарком для каждого из
нас. Пускай не всегда это время приносит с собой радость
и внутреннее удовлетворение, оно дано нам, дабы наслаждаться жизнью и творить добро.
Я благодарен за то, что могу всем вам об этом напомнить!
Теперь перейдём к пожеланиям.
Желаю новой газете Польского дома достичь тех же
успехов, что и издание «Ютшенка». Пользуясь случаем,
хочу выразить слова благодарности и свои наилучшие
пожелания её редактору, Елене Усовой по случаю 15-летия
выхода в свет.
Как я понимаю, новое издание Польского дома создано,
прежде всего, чтобы освещать его деятельность, деятельность общины, быть своего рода приглашением на все
организуемые встречи и мероприятия. Иными словами,
оно призвано стать хроникой жизни и деятельности всей
польской общины.
Надеюсь, что, как ставший уже популярным веб сайт
Польского дома, новая газета также будет долгожданным
источником информации и вдохновения для всех. Говоря о
потенциале издания, пускай он станет качественно новым
уровнем мотивации для более активного участия всех
членов нашего общества.
Что ещё?..
В связи с тем, что темой пасторального года кишинёвской епархии стали слова св. Павла «Любовь Христова
объемлет нас…» (2 Кор 5,14). Задумываюсь над тем, что
Любовь Христова заставляет нас заключить. Уверен, что
готовит она нас к лучшему и более плодотворному сотрудничеству. Посему, прислушаемся к Любви и будем ей более
верны в этом году.
Отец Яцек Пуч, настоятель прихода Св. Архангелов
в Бельцах.

Ogłoszenia
Zespoły Domu Polskiego "Krokus" i "Jaskółki"
prowadzą nabór do grup tanecznych i wokalnych.
U nas pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli
nauczysz się tańczyć i śpiewać po polsku.
Poznasz polską kulturę i polskie tradycje.
Zajęcia odbywają się:
Taneczne — w każdą sobotę od godz. 14.00
do 16.00 oraz w poniedziałek od godz. 15.30
do 16.30. Grupę prowadzi choreograf Aleksej
Kiriczenko.
Zajęcia wokalne z p. Malwiną Russu —
wtorek—czwartek o godz. 14.50—19.00.
Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się
do Domu Polskiego.

3

A teraz życzenia.
Życzę nowej gazecie
podobnych sukcesów jakie
o dniosła i wciąż o dnosi
pismo polonijne „Jutrzenka”.
Korzystając z okazji, chciałbym
złożyć na ręce Pani Redaktor
Heleny Usowej swoje najlepsze
życzenia i wyrazy wdzięczności
z okazji 15-lat nieprzerwanego
działania pisma.
Rozumiem, że powstała
g a z e t a D o mu P o l s k i e g o
pragnie przedstawiać przede
wszystkim działalność Domu i
Stowarzyszenia, być swoistym
zaproszeniem na organizowane
uro czystości i sp otkania,
stając się swoistą kroniką jego
działalności.
Życzę, aby tak jak cieszy się popularnością nowa
strona internetowa Domu Polskiego, podobnie i nowe
czasopismo było oczekiwaną informacją i nową
inspiracją dla lokalnej Polonii. Niech mówiąc o jej
potencjale i aktywności, współtworzy nową jakość i
motywuje zaangażowanie naszego środowiska.
Co jeszcze? Jako, że tematem roku pastoralnego w
naszej kiszyniowskiej diecezji są słowa św. Pawła „Miłość
Chrystusa przynagla nas …” 2 Kor 5,14 zastanawiam się
do czego jeszcze przynagli nas? Ufam, że na pewno do
lepszej i bardziej owocnej współpracy.
A zatem słuchajmy się Miłości i bądźmy jej w tym
roku bardziej wierni!
Ks. Jacek Puć, proboszcz parafii pw. „Świętych
Archaniołów” w Bielcach.

Strona internetowa Domu
Polskiego w Bielcah

Z

radością informujemy, że
została otwarta oficjalna
strona internetowa
Stowarzyszenia „Dom Polski” w
Bielcach — www.poloniamd.com

Autorem strony graficznej
jest Wadim Dubczak, któremu
gratulujemy pomysłowości,
umiejętności technicznych i
dziękujemy za pomoc. Strona
nadal się rozbudowuje.
G o r ą c o z a c h ę c a my d o
jej o dwiedzania, a przede

wszystkim zachęcamy
wszystkich zainteresowanych
do przesyłania materiałów,
które opublikujemy na łamach
naszego portalu.
R e d a kc j a z a p r a s z a d o
współpracy każdego! Wystarczą
tylko chęci i p omysł y na
wzb o gacenie treści strony
internetowej Domu Polskiego.
Prosimy o nadsyłanie materiałów
drogą elektroniczną na adres:
biuro@poloniamd.com
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CZESŁAW MIŁOSZ

еслав Милош — поэт, прозаик,
эссеист, переводчик, один из
величайших поэтов польской
литературы, лауреат Нобелевской премии 1980 года, а также многих других
литературных наград. Произведения
Чеслава Милоша переведены на многие
языки мира. Поэту присуждено почетное
звание honoris causa в нескольких университетах США и Польши, а также звание
почетного гражданина Литвы, родины
Чеслава Милоша, и города Кракова. Поэт
родился 30 июня 1911 года в городке
Шетейни, в Литве, умер 14 августа 2004
года в Кракове.
Огромный вклад Милоша в мировую
литературу невозможно оценить. Его поэзия, это поэзия интеллекта и активной
гражданской позиции.Что есть причина
причин? Каковы истоки истоков? Каковы
начала начал? — эти почти неразрешимые, основополагающие для нашей жизни
вопросы — основная тема позии Милоша.
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Nadzieja
Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy,
że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem,
I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.
A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem,
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.

Произведения Милоша автобтографичны. В его стихах отразился суровый взгляд поэта на
ХХ век. Плоскость интересов
поэта определяют названия
Wejść tam nie można. Ale jest na pewno.
его самых значимых произвеGdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli,
дений — «Моральный трактат»,
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną
«Поэтический трактат» и «ТеоW ogrodzie świata byśmy zobaczyli.
логический трактат». Эдвард
Хирш, американский поэт, преNiektórzy mówią, że nas oko łudzi
зидент Мемориального фонда
I że nic nie ma, tylko się wydaje,
Гуггенгейма писал: «Милош дал
Ale ci właśnie nie mają nadziei.
нам глубокую поэзию памяти.
Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,
Он проницательно и трезво
Cały świat za nim zaraz być przestaje,
смотрел на ХХ век… Милош
Jakby porwały go ręce złodziei.
носил в себе груз памяти… Как
в поэзии, так и в прозе он оставил нам своего рода предостережения Кас- связи с этим событием в 2011 году была
сандры: обращать внимание на то, что слу- очень насыщенной. Наряду с поэтичечилось в прошлом в Европе, на последствия скими вечерами, были проведены контого, что “природа становится театром”… церты, переводческие семинары, преМилош понимал жестокость природы, но зентации книг и научные сессии. Одним
в то же время помнил, что Земля заслужи- из ярких акцентов в год великого поэта
вает крупицы нашей любви. Он стал Фестиваль Милоша, проведенный в
размышлял над тем, как зарож- Кракове под лозунгом «Родная Европа».
ПЕСЕНКА О КОНЦЕ СВЕТА дались и гибли цивилизации, Это символично, так как 2011 год стал
В день конца света
но при этом прославлял про- годом председательства Польши в Совете
Пчела кружит над цветком настурции,
стые чудеса земли, неба и моря. Европы.
Рыбак блестящую сеть продолжает чинить,
Год Милоша стал событием не только
Он напоминал нам, как трудно
В море дельфины веселые скачут,
оставаться самим собой, но в Польше, но и в Литве, США, Франции,
Юные воробьи у водостоков судачат,
Китае, Индии, Израиле, России, а также
верил в нашу человечность».
В 1980 году, Чеслав Милош в ряде других стран, где поэта любят и
И кожа ужа золотится, как и должно быть.
становится лауреатом Нобе- помнят. Ученики Польского Дома в Бельлевской премии. В Польше в те цах в рамках Года Милоша организовали
В день конца света
годы его произведения были тематическую презентацию.
Женщины под зонтиками вдоль луга
Текст подготовила: Елена Тудос
запрещены, они распростраИдут, на краю газона засыпает пьянчуга,
нялись нелеЗеленщик прохожих на улице зазывает,
Лодка с желтым парусом к острову подплывает, гально. Когда
перед вручениИ звездную ночь отмыкает
ем ему НобеСкрипичная фуга.
левской премии
поэт приехал на
А кто ожидал грома и молний,
родину, он был
Разочарован.
встречен как
А кто ожидал знамений и архангельских труб,
национальный
Не верит, что это и есть уже то.
герой.
Пока и луна, и солнце над нами,
В
связи
Пока шмели жужжат над цветами
со с толе тней
И розовые рождаются дети,
годовщиной со
Что уже началось, не верит никто.
дня рождения
Лишь седой старичок, который был бы пророком, п о э т а С е й м
Польши объНо не пророк, по его занятию судя,
явил 2011 год
Говорит, подвязывая помидоры:
Годом ЧеслаДругого конца света не будет.
ва Милоша.
Другого конца света не будет.
Программа
к ульт у рных
Варшава, 1944
Перевод Анатолия Ройтмана мероприятий в Чеслав Милош
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Co nowego w Styrczy?

azywam się Danuta
Winiarek i jestem
nauczycielką języka
polskiego. Mieszkam w małym
polskim mieście, położonym 100
km. za Wrocławiem. W tym roku
szkolnym zostałam skierowana
przez Ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za granicą
w Warszawie do pracy wśród
Polonii mołdawskiej do Bielc
i Styrczy. W Bielcach pracuję
jeden dzień w tygodniu- piątek.
W pozostałe dni przebywam
w Styrczy- w Domu Polskim.
Styrcza mnie zafascynowała:
swoją historią, tradycjami i
samymi mieszkańcami. Do tego
stopnia, że wysyłam do lokalnej
gazety w Polsce felietony na
jej temat pod tytułem „Listy
z daleka”. Chciałabym w ten
sposób odkryć dla Polaków
fakt, że gdzieś daleko (1200 km)
istnieje taka niezwykła polska
wieś i tak daleko żyją ludzie,
którzy z dumą mówią o swoim
polskim pochodzeniu.
Ale wróćmy do Domu Polskiego
w Styrczy. Obecnie uczy się w nim
około 40 uczniów. Są to dzieci,
młodzież i dorośli. Grupa dorosłych
ma zajęcia we wtorek i czwartek o
godzinie 20. Ta grupa uczy się języka

i zdobywa wiadomości na temat
współczesnej Polski, być może będą
potrzebne, gdy zapragną zdawać
egzamin na Kartę Polaka. Grup
dziecięcych i młodzieżowych jest
cztery. Najmłodsi poznają polskie

literki, uczą się polskich wierszyków
i piosenek. Starsi zaczynają pisać po
polsku, poznawać polską gramatykę.
Trzy osoby przygotowują się do
egzaminu konsularnego, bo chcą
studiować w Polsce. Opró cz
nauki w Polskim Domu w Styrczy
organizowane są różne uroczystości.
Poznałam panią Wandę Burek, która
przez wiele lat była gospodynią
Domu Polskiego w Styrczy. Wszyscy
tu o niej pamiętają i mówią o niej z
wielkim szacunkiem. Wykorzystując
jej doświadczenie, staram się, by
Polski Dom w Styrczy żył i był
otwarty dla wszystkich mieszkańców
wsi.
We wrześniu wyjeżdżaliśmy do
Komratu na zawody sportowe,
w pięknej r y walizacji grup a
styrczańsko- głodziańska zdobyła
pierwsze miejsce. W październiku
był wyjazd do Bierezowki, w której
znajduje się p omnik hetmana
Stanisława Żółkiewskiego, u
stóp którego młodzież polonijna
każdego roku zbiera się na
uroczystym apelu. W listopadzie
uroczyście obchodziliśmy Święto
Niepodległości. Delegacja pojechała
do Kiszyniowa, by uczestniczyć w
odsłonięciu pamiątkowej tablicy
poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu i
innym ofiarom katastrofy smoleńskiej
i wziąć udział
w uroczystej
kolacji wydanej
przez Pana
Amb asadora.
Delegacja
wyjechała także
do Bielc, gdzie
uczestniczyliśmy
w mszy świętej
odprawianej
za Polskę z
udziałem Pana
Amb asadora.
Także
w
Domu Polskim
w
Styrczy
odbyło
się
okolicznościowe spotkanie. Dzieci
recytowały wiersze patriotyczne
i śpiewały polskie pieśni. Dorośli
o glądali p olski film. Także w
listop adzie o dbył się konkurs
recytatorski „Kresy”, w którym

uczestniczyli przedstawiciele
polskiej szkoły w Styrczy. Dwie
uczestniczki zajęł y pier wsze
miejsca w swoich kategoriach
wiekowych. Ola Klimowicz jako
laureatka eliminacji mołdawskich
wyjechała do Białegostoku na
warsztaty teatralne. Wróciła z
bogatymi wrażeniami. Kolejnym
wydarzeniem w życiu naszego domu
był wieczór wróżb andrzejkowych.
Poznawaliśmy dawne styrczańskie
obyczaje związane z wigilią św.
Andrzeja. Także św. Mikołaj o nas
nie zapomniał. Najmłodsi dostawali
słodycze, książeczki i przybory
szkolne (te ostatnie zostawiła pani
Jadwiga Wojnarowska z Płocka,
która reprezentowała Urząd Miasta
na pięknym jubileuszu zespołu
„Styrczańskie Dzwoneczki). 18
grudnia w Domu Polskim odbyło
się spotkanie opłatkowe. Przyszedł
ksiądz miejscowej parafii, przyszły
s i o s t r y z a ko n n e , p r z y j e c h a l i
przedstawiciele Domu Polskiego
w Bielcach, były dzieci i dorośli
mieszkańcy wsi. Razem było
nas około 50 osób. Uczniowie
wprowadzili w nastrój wigilijnego
wieczoru przedstawiając scenkę.
Potem ksiądz pobłogosławił stół i
potrawy ( które przynieśli styrczanie)
i podzieliliśmy się opłatkiem. A
potem zasiedliśmy do tradycyjnej
wieczerzy. Tak oto upływa czas
w Polskim Domu w Styrczy. Jutro
kolejne spotkanie: wieczór kolęd.
Danuta Winiarek
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Polska Misja
Medyczna z pomocą
dla bieleckiej Polonii

W

lipcu 2011 roku kilkunastu lekarzyspecjalistów, studentów medycyny
o r a z w o l o nt a r i u s z y z P o l s k i
przyjechało z Misją Medyczną do Mołdawii.
Podstawowym celem polskich lekarzy było
rozeznanie w sytuacji i dokładne zbadanie stanu
zdrowia tutejszej Polonii.
Organizatorem i inicjatorem w ypraw y było
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Przdsięwzięcie było
realizowane przy udziale Rady Konsultacyjnej do Spraw
Opieki Medycznej nad Polakami i Polonią, powstałej przy
Ministerstwie Zdrowia.
Badania laboratoryjne i diagnostyka były prowadzone
w specjalnym ambulansie przystosowanym do potrzeb
misji. Pacjentom środowiska polskiego w Bielcach i
Grigorówce służyli pomocą wybitni lekarze o różnych
specjalnościach — pediatrzy, internista, kardiolog,
ortopeda, pulmonolog oraz chirurg — dr hab. n. med.
Mariusz Frączek, który jednocześnie pełnił funkcję szefa
misji.
Stowarzyszenie „Dom Polski” kieruje wyrazy uznania i
podziękowania lekarzom i organizatorom Misji Medycznej
za troskliwą i profesjonalną opiekę medyczną oraz
pamięć o Polakach w Mołdawii.

Zespół „Jaskółki” —
gościem XIII Pikniku
Europejskiego w Płocku

S

toiska prezentujące p aństwa Unii
Europejskiej, wystawy fotograficzne,
występy zespołów muzycznych na Starym
Rynku — to tylko niektóre atrakcje XIII Pikniku
Europejskiego w Płocku.
W tym roku do Płocka został zaproszony zespół
wokalny Domu Polskiego „Jaskółki”. Impreza miała
tradycyjny przebieg. Wszystkich gości i mieszkańców
miasta przewitał Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Koncert rozpoczęły prezentacje państw europejskich
przygotowane przez płockie szkoły. Wieczorem, o
godzinie 18.00 rozpoczęły się występy zespołów z Płocka
i miast partnerskich: Jaskółki (Bielce), Zespołu Pieśni i
Tańca „Wisła” oraz Riznicy z Loznicy (Serbia). Gwiazdą
wieczoru był zespół „Brathanki”, po występie którego
naszym Jaskółeczkom udało się zapoznać z solistką
zespołu Agnieszką Dyk.

Longin Komołowski
z wizytą w Mołdawii

W

dniach
od 2 do
4 lip ca
2011 r. Prezes
Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska"
Longin Komołowski
przebywał z oficjalną
wizytą w Mołdawii.
W trakcie pobytu
Prezes spotkał się z
przedstawicielami
Polonii mołdawskiej
w Bielcach, Styrczy,
Grigorówce, Kiszyniowie i Komracie.
Podczas rozmów w Domu Polskim z bielecką Polonią
Prezes wyrażał duże zainteresowanie kwestiami
poruszanymi przez kierowników organizacji polonijnych.
Zapoznał się z ich działalnością i problemami. Kolejne
tematy spotkania dotyczyły m.in.: wzajemnej współpracy
oraz jedności Polonii mołdawskiej. Omówiono także
perspektywy współpracy między organizacjami
polonijnymi w Mołdowie a Stowarzyszeniem „Wspólnota
Polska” na najbliższe lata.
Jednym z ostatnich punktów pobytu w Bielcach i
Styrczy było zwiedzanie muzeum etnograficznego w
Styrczy, w którym znajdują się pamiątki i zdjęcia z życia
polskich rodzin w Mołdawii. Na koniec spotkania w
muzeum Prezes wpisał się do pamiątkowej księgi gości
odwiedzających muzeum.
Następnie pan L. Komołowski udał się z wizytą do
świetlicy polskiej w Grigorówce, gdzie został powitany
tradycyjnie chlebem i solą przez tamtejszą młodzież. W
trakcie spotkania, w imieniu całej Polonii Grigorówki,
pani Polina Statkiewicz — kierownik filii, wyraziła słowa
uznania i podziękowania za aktywny udział Wspólnoty
Polskiej w życiu środowiska polskiego.
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2011 w domu polskim
KONKURS «KRESY» — 20 LAT

Юбилейный 20-й Конкурс cтихов им. Адама Мицкевича

«К

РЕСЫ» — это единственный конкурс декламации
стихотворений, организованный для польских диаспор, проживающих за границей. Вот уже 20
лет его целью является популяризация
польского языка и развитие связей
Полонии с Польшей.
Главным организатором конкурса
является Подлясский отдел Общества
«Вспулнота польска». Конкурс является
не только праздником польской поэзии,
это также прекрасная возможность интересных встреч и дискуссий. Конкурс
организуется для тех , кто любит и ценит
польскую речь , кто любит декламировать
стихотворения. Возраст участников не
ограничен. Учитывается свободное владение польским языком, умение передать
его неповторимые интонации. Конкурс
проводится в 15 странах. Осенью на местных конкурсах жюри оценивает конкурсантов в трех возрастных категориях. А

уже в декабре победители
в возрасте выезжают на
конкурс в Белосток, где проходит финал . При оценке
конкурсантов учитываются репертуар, выразительность исполнения, четкость
речи и т. д. Ежегодно, в ноябре, Польский Дом в Бельцах организует отборочный
этап конкурса,в котором
принимают участие представители польских общин
Григоровки, Стырчи, Кишинева, Комрата, Окницы. Бельчане всегда достойно
представляют Польский Дом. У наших
участников есть достижения и заслуженные награды. Так, например, в 2010 году
Дипломом отмечена ученица Польского
Дома в Бельцах — Ирина Андрущак, в
этом году — Ольга Климович и Алексей
Бондарчук. Ребята вернулись без призовых мест, но с багажом полученного

опыта и знаний. Ведь во время недельного
пребывания в Белостоке они участвовали
в театральных курсах, тренингах по культуре речи, интерпретации и актерского
мастерства.
Конкурс в 2011 году отмечал свой
20 юбилей. Польский Дом в Бельцах
поздравляет организаторов с прекрасной инициативой и желает в будущем
творческих успехов.

MŁODZI DUCHEM

29

марта 2011 года в Польском Доме в Бельцах
прошла первая встреча Клуба Польских Сеньоров — так принято называть в Польше людей
старшего возраста, отдавших большую часть жизни труду и
находящихся на заслуженном отдыхе. Деятельность Клуба
предполагает проведение встреч и мероприятий, целью
которых является объединение людей старшего возраста.
На протяжении 2011 года Клуб успешно организовал пасхальные и рождественские встречи, занятия по прикладному
творчеству, тематические встречи с интересными людьми,
участие в концертах и экскурсиях.
Благодаря деятельности Клуба, пенсионеры Польского дома
в Бельцах побывали на экскурсиях в Черновцах, Сахарне, Рыбнице, Почаеве. В предыдущем году кроме культурно-образовательной программы Клуба, удалось реализовать несколько
благотворительных проектов, таких как покупка лекарств,
оказание материальной помощи особо нуждающимся в виде
продуктовых пакетов. Инициатива создания Клуба представляет хорошую перспективу для активизации жизни пожилых
людей, желающих сохранить и умножить свою физическую и
интеллектуальную активность. Тематика наших встреч соответствует актуальным проблемам людей. В планах нашего

Клуба — проведение с членами Клуба занятий танцами,
польским языком, а также получение навыков пользования
компьютером. В будущем году мы также планируем походы
в театр и выезды на экскурсии. Наш Клуб объединяет людей
молодых душой, энергичных и любознательных. Чем больше
наши встречи повышают настроение и самочувствие, тем
больше мы убеждаемся, что наша деятельность не напрасна.
Новый цикл встреч начался 7 сентября 2011 года. Приглашаем
всех желающих присоединиться к нам.
Координатор Клуба Лариса Букатару
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KLUB STUDENTÓW POLONIJNYCH

lub
Studentów
Polonijnych jest
organizacją skupiającą
studentów i absolwentów uczelni
polskich. Organizacja zrzesza
studentów polskiego pochodzenia
z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu,
Rosji, Mołdawii, Gruzji, Łotwy,
Litwy, Estonii, Uzbekistanu,
Turkmenistanu, Czech,
Wę g i e r , M a c e d o n i i ,
Rumunii, Ekwadoru.
Ob ecnie KSP działa i
aktywizuje młodzież
w Krakowie, Poznaniu,
Rzeszowie, Ło dzi oraz
innych polskich miastach.
Patronat nad KSP objęło
Stowarzyszenie „Wspólnota
P o l s ka ” , k t ó r e w s p i e r a
inicjaty w y i sp otkania
młodzieży polonijnej.
Celem KSP jest integracja,
aktywizacja oraz pomoc studentom
polskiego pochodzenia. Klub
organizuje różne szkolenia, spotkania,
d y s k u s j e , w y p a d y ka j a kow e ,
imprezy. Współpracuje z wieloma
organizacjami studenckimi w Polsce.
Członkiem klubu może zostać
każdy student polskiego pochodzenia.
Informacje o działalności Klubów
Studentów Polonijnych można uzyskać
na stronach internetowych: www.
swp.org.pl, www.facebook.com,

www.vkontakte.ru
Swoimi wrażeniami podzieliły
się z nami studentki Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu — Zlata
Klimowicz i Anastazja Grzebińska,
które są członkami KSP w Poznaniu.
Wygląda to w następujący
sposób: każdy członek klubu może
wnieść swoją wlasną propozycję

spędzania czasu wolnego. Może być
to wycieczka w góry bądź spływ
kajakowy, andrzejki bądź wieczór
wigilijny. Od czwartku do niedzieli
mamy różne możliwości spędzania
czasu, które są współfinansowane
przez Klub Studentów Polonijnych.
Przyłączyłam się do niego z
koleżankami w listopadzie tego
roku i byłam zachwycona tym, jaka
atmosfera panuje w otoczeniu tych
ludzi. Każdy jest mile widziany w

Program Stypendialny Rządu RP

dla Młodych Naukowcow na rok akad. 2012/2013
X edycja Jubileuszowa dla kandydatow z: Białorusi,
Ukrainy, Mołdawii, Rosji oraz z krajow Azji Środkowej
i Kaukazu. Stypendia będą przeznaczone na pobyt
naukowy na uniwersytetach polskich w okresie od
września 2012 r. do lipca 2013 r.
Warunki i zakres stypendium oraz wymagania dla
kandydatow — patrz na stronie www.msz.gov.pl oraz
www.studium.uw.edu.pl

Stowarzyszenie „Dom
Polski” zaprasza organizacje
polonijne do współpracy!
Zapraszamy organizacje polonijne, działajace
w Bielcach do spotkania przy „Okragłym stole”.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Domu Polskim
17 lutego o godzinie 17.30.

tym klubie. Raz na rok wszyscy nowi
zapisani przechodzą przez Beania.
Jest to tak zwane poświęcenie dla
nowych członków klubu. Z własnego
doświadczenia mogę powiedzieć, że
jest to coś niesamowitego. Wymyślono
dla nas rożnego rodzaju konkursy
i testy. Byliśmy aktywni. Część
imprezy przeprowadzona została na
Rynku w Centrum Poznania.
Świetnie pobawiliśmy się
tego wieczoru, ale był to
dopiero początek. W połowie
listopada trafiliśmy na spływ
kajakowy wokół Ostrowa
Tumskiego w Poznaniu. Nigdy
nie zapomnę tego, jak po raz
pierwszy jesienią pływałam
kajakiem po rzece, moja
kurtka była mokra, trochę
zmarzłam, ale było warto.
Po kilku dniach KSP zebrał
się na nowo wybudowanych
Termach Maltańskich. Prawie
trzy godziny spędziliśmy w tym
kompleksie sportowo-rekreacyjnym,
pływaliśmy w basenach sportowych.
Bardzo jestem zadowolona, że jestem
członkiem tego klubu, który już od
18 lat łączy studentów polskiego
pochodzenia w Poznaniu. Nigdy nie
czuję się samotna w Polsce, bo wiem,
że jest nas dużo.
Zlata Klimowicz

Program stypendialny
im. Stanisława Grabskiego
Fundacja „Wileńszczyzna” realizuje projekt
dofinansowany przez Naro dow y Bank Polski
p t . P R O G R A M S T Y P E N D IA L N Y I M .
STANISŁAWA GRABSKIEGO — III EDYCJA
dla studentów kierunków ekonomicznych pochodzenia
polskiego z krajów byłego ZSRR w roku akademickim
2011/2012.
Więcej informacji na www.stypendium.org
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По всем вопросам просьба
обращаться в Польский дом, по
адресу: г. Бельцы, ул. Мира, 31.
Тел.: 0 (231) 224-13.
Все мнения, претензии и рекламации
принимаются только в письменной форме.
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