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W 2009 roku Związek Polaków w Mołdawii na czele z preze-
sem Wasilijem Kazimirowiczem zwrócił się do władz Poczty Re-
publiki Mołdawii z prośbą o wydanie znaczka z okazji 200.  rocz-
nicy urodzin Fryderyka Chopina. Znaczek został wydany w dniu 
urodzin kompozytora – 1 marca 2010 roku. Prezentacja znaczka 
odbyła się w Okrągłej Sali Ministerstwa Technologii Informa-
cyjnych i Komunikacji. Wszyscy goście otrzymali koperty FDC  
z wizerunkiem Fryderyka Chopina. Imprezie towarzyszyła wy-
stawa znaczków pocztowych poświęconych Chopinowi wyda-
nych przez inne państwa. Dzień ten był dla filatelistów mołdaw-
skich świętem szczególnym.  [„Jutrzenka” 9-10/2012]

Chopin este cel mai mare compozitor polonez din toate timpurile și unul dintre cei mai cunoscuți polonezi 
în lume. Aproape toată opera sa se rezumă la creații muzicale pentru pian.

Chopin jest uważany za najwybitniejszego polskiego kompozytora w historii, do dziś to także jeden  
z najbardziej rozpoznawalnych na świecie Polaków. Prawie cała jego twórczość sprowadza się do muzyki 
fortepianowej.

Poeta fortepianu
Fryderyk Chopin… Pianista, 

kompozytor, romantyk. Pozostawił 
po sobie muzykę przekraczają-
cą wszelkie granice piękna – jego 
nokturny, polonezy, walce, etiudy, 
mazurki, preludia czy dwa koncer-
ty fortepianowe uczyniły go jednym  
z najwybitniejszych pianistów i kom-
pozytorów w historii. Inspirował się 
polską muzyką ludową, a naszą na-
rodową duszę słychać w całej nie-
mal jego twórczości, która stanowi 
jednak część światowej kultury, tak 
jak muzyka Bacha, Beethovena czy 
Mozarta.

Życie Chopina, chociaż bardzo 
krótkie – artysta zmarł w wieku 
39  lat – pełne było ważnych wyda-
rzeń, wzlotów, sukcesów, upadków 
i dramatów. 

Fryderyk Chopin był synem spo-
lonizowanego Francuza Mikołaja 
Chopina i Polki, Tekli Justyny Cho-

pin. Na świat przyszedł w Żelazowej 
Woli 1 marca 1810 r., choć pojawia 
się też mniej prawdopodobna data 
22 lutego.

Wychował się w Warszawie  
u boku dwóch sióstr, starszej Lu-
dwiki i młodszej Emilii. Naukę gry 
na fortepianie rozpoczął przed 
ukończeniem czwartego roku życia, 
przychodziła mu bardzo łatwo. Swo-
je pierwsze kompozycje pisał już 
trzy lata później. W 1817  r. ukazał 
się w druku jego pierwszy polonez. 
Rok później wystąpił z debiutanc-
kim recitalem w pałacu Radziwiłłów. 
Jako piętnastolatek zagrał w ko-
ściele ewangelickim św. Trójcy dla 
cara Aleksandra I. W 1826 r. ukoń-
czył Liceum Warszawskie. Przez 
następne trzy lata sporo podróżo-
wał, rozwijając karierę wirtuoza.

5 listopada 1830 r. Fryderyk Cho-
pin wyjechał z Polski, by już nigdy 

do niej nie wrócić. Odwiedził m. in. 
Drezno, Stuttgart, Wiedeń i Mona-
chium, by w końcu osiąść w Pary-
żu. To w czasie tej podróży napisał 
szkice swojej słynnej Etiudy „Rewo-
lucyjnej”, powstałej na skutek roz-
paczy po upadku Powstania Listo-
padowego.

Podczas pobytu w Paryżu dał 
łącznie 19 koncertów, co jak na 
18  lat nie jest liczbą zawrotną. Z dru-
giej strony, skupiał się na kompono-
waniu, a na życie zarabiał, udziela-
jąc m. in. lekcji gry, głównie córkom 
prominentnych polityków i mecena-
sów kultury, hrabinom i hrabiankom. 
Był nauczycielem wymagającym  
i niecierpliwym, ale podobno bardzo 
skutecznym.

W 1836 r. zaczął poważnie cho-
rować na gruźlicę, która trzynaście 
lat później doprowadziła do jego 
śmierci.

Żelazowa Wola
Muzeum w domu 
urodzenia kompozytora 
i park powstały 
w latach 30. 
XX wieku.

CHOPIN, CZYLI SZOPEN

Trochę ciekawostek. Do dziś 
spotykamy się z dwiema formami 
pisowni nazwiska naszego poety 
fortepianu. Która z nich jest prawi-
dłowa? Ta w języku jego ojca, po 
francusku, czyli w formie zdecydo-
wanie częściej spotykanej? A może 
w wersji spolszczonej? Okazuje się, 
że obie formy, Chopin i Szopen, są 
poprawne.

Wielki kompozytor i pianista nosił 
nazwisko należące do dość nielicz-
nej grupy nazwisk wariatywnych, 
które można zapisywać zarówno 
w formie oryginalnej, jak i rodzimej, 
przypisanej do polskiego języka. 
To samo dotyczy m. in. Washingto-
na (Waszyngtona), Shakespeare’a 
(Szekspira), Molière’a (Moliera) 
i Voltaire’a (Woltera). Co więcej,  
z formy Szopen korzystał czasem 
sam artysta, a poemat Cypriana 
Kamila Norwida to przecież „For-
tepian Szopena”, a nie „Fortepian 
Chopina”.

na podstawie: kultura.onet.pl/muzyka
opracowali członkowie 
Koła Młodych Dziennikarzy „POLONIA”  
w Kiszyniowie 

OBYWATEL ŚWIATA

WSZYSCY KOCHAMY CHOPINA

Chopin przejawiał wiele talentów, 
w tym malarski, aktorski i literac-
ki, potrafił też świetnie parodiować  
i naśladować innych. Co ciekawe, 
do dzisiaj, zwłaszcza w kulturze 
zachodniej, można się spotkać ze 
stwierdzeniami, że był pół-Francu-
zem albo był nim nawet... w pełni. 
Bo chociaż przyszedł na świat na 
Mazowszu, to jednak komponował 
głównie we Francji, z której pocho-
dził jego ojciec. Na dodatek Polska 
była wtedy pod zaborami, co akurat 
w przypadku narodowości nie ma 
żadnego znaczenia. Znaczenie ma 

na pewno fakt, że po kądzieli był 
Polakiem.

„Rodem warszawianin, sercem 
Polak, a talentem świata obywatel” – 
pisał tuż po śmierci pianisty Cy-
prian Kamil Norwid. I chociaż ge-
netycznie Chopin był Polakiem 
tylko w 50  proc., kluczowe jest 
to, jak się sam czuł. A tu nie ma 
żadnych wątpliwości, skoro wy-
raził wolę, by po jego śmierci sio-
stra Ludwika przewiozła do Polski 
jego serce, co nastąpiło w stycz-
niu 1850 r. Polskość słychać też  
w całej twórczości Chopina.

Chopin jest do dziś jednym  
z najchętniej granych na żywo kom-
pozytorów. W Polsce jego muzyki 
można m. in. posłuchać od maja do 
września podczas darmowych Kon-
certów Chopinowskich w warszaw-
skich Łazienkach Królewskich.

Dedykowany Fryderykowi Chopi-
nowi i odbywający się w Warszawie 
co pięć lat Konkurs Chopinowski, 
jeden z najstarszych na świecie, 
nieprzypadkowo uznawany jest za 
najbardziej prestiżowy.

Płyty z muzyką Chopina cieszą 
się niesłabnącą popularnością i nie 
starczyłoby tu miejsca, by wymienić 
choćby setną część tego, co zostało 
nagrane przez wybitnych pianistów 
reprezentujących wszystkie moż-
liwe pokolenia. Muzyka Chopina 
przenoszona jest też na języki in-
nych gatunków, w tym jazz. Za Cho-
pina biorą się rockmani, czego efek-
tem była choćby wydana w 2008 r. 
płyta „Rock Loves Chopin”.
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În noiembrie 2019, la Chișinău au avut loc, pentru a șaptea oară, concursul de arte vizuale „Jan Matejko” 
și concursul pianiștilor „Ignacy Jan Paderewski”. La concursul pianiștilor au intrat în competiție aproape 
30 de tineri muzicieni din Republica Moldova, iar la concursul de arte vizuale au fost mai mult de 100 de 
participanți.

W listopadzie 2019 roku uzdolniona mołdawska młodzież wzięła udział w konkursie plastycznym im. Jana 
Matejki i konkursie pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego, które po raz siódmy odbyły się  
w stolicy Republiki Mołdawii. W konkursie dla młodych pianistów startowało ok. 30 muzyków, a w konkursie 
plastycznym uczestniczyło ponad 100 osób. 

Kiszyniów: VII edycja konkursów 
Paderewskiego i Matejki

– Bardzo ważne jest, abyśmy raz jeszcze udowodnili, 
że stosunki między Polską a Republiką Mołdawią mają 
nie tylko charakter polityczny i wymiar gospodarczy, któ-
re oczywiście są bardzo ważne i my każdego dnia sprzy-
jamy wzmocnieniu tych relacji. Ale istnieje inny wymiar, 
duchowy, wymiar kontaktów między ludźmi, między na-
rodami różnych krajów. Aby te więzi były jak najbardziej 
ścisłe, trzeba pobudzać te współdziałania. Najlepszym 
narzędziem, które łączy nas wszystkich, jest pragnienie 
piękna – powiedział Ambasador RP w Republice Mołda-
wii Bartłomiej Zdaniuk podczas uroczystej gali wieńczą-
cej konkursy.

Ambasador zauważył, że uczestnicy konkursu, dzię-
ki swojej pracy i nauczycielom, przyczyniają się do tego 
piękna. – Doszliśmy do końca tych dwóch konkursów or-
ganizowanych po raz siódmy pod patronatem Ambasady 
RP. Dziękuję wszystkim za dzisiejszy udział, ale dzięku-
ję również za wysiłek, który podejmujecie każdego dnia. 

„Este foarte important să demonstrăm încă o dată că 
relația dintre Polonia și Republica Moldova nu vizează 
numai aspectul politic și pe cel economic, care, bineîn-
țeles, au o importanță majoră, iar noi contribuim zilnic 
la edificarea acestui gen de relații. Există însă și o altă 
dimensiune, cea care ține de spiritualitate, de relațiile 
nemijlocite dintre oameni, dintre popoare din țări diferite. 
Și pentru ca aceste legături să fie cât mai strânse, este 
nevoie de o stimulare. Ceea ce ne unește în mod sigur pe 
toți este setea de frumos”, a declarat Ambasadorul Re-
publicii Polone în Republica Moldova, domnul Bartłomiej 
Zdaniuk, la gala de închidere a celor două concursuri.

Ambasadorul a menționat că participanții la concurs, 
prin munca lor, îndrumați de profesori, contribuie la spo-
rirea frumuseții care ne unește. „Iată că am ajuns la fina-
lul acestor două concursuri, organizate, al șaptelea an 
consecutiv, sub egida Ambasadei Republicii Polone. Vă 
mulțumesc pentru prezența la gala din această seară, 

Dziękuję, że to robicie, nie odmawiacie, że chcecie iść 
do przodu i chcecie zostać światowej sławy artystami – 
dodał Bartłomiej Zdaniuk.

Swietłana Bivol, Dyrektor Filharmonii Narodowej 
im. Sergieja Lunkiewicza, zauważyła, że w tym roku 
w konkursie pianistycznym wzięli udział młodzi lu-
dzie z Naddniestrza oraz z Rumunii i Ukrainy. Jednym  
z warunków konkursu im. Paderewskiego było wykona-
nie utworów polskiego kompozytora. – W ten sposób 
uczestnicy konkursu uzupełniają swój repertuar wspa-
niałą polską muzyką, pogłębiają wiedzę z różnych sty-
lów. Ambasada RP wnosi wielki wkład w dostarczanie 
nut i partytur. Polska kultura rozwija się tutaj bardzo ak-
tywnie – powiedziała Swietłana Bivol.

Niektóre prace, biorące udział w konkursie plastycz-
nym, były wystawiane w rezydencji Ambasadora RP 
Bartłomieja Zdaniuka.

na podstawie: radiochisinau.md

Wiek uczestników obu konkursów – od 5 do 
35  lat, są wśród nich przedstawiciele wyspecjalizo-
wanych instytucji edukacyjnych, w tym Akademii 
Muzyki, Teatru i Sztuk Plastycznych w Kiszyniowie. 

Młodzi ludzie twierdzą, że konkursy te są dosko-
nałą okazją do zaprezentowania swych talentów, 
wymiany doświadczeń, a ten fakt, że konkurs piani-
styczny im. Ignacego Jana Paderewskiego i konkurs 
plastyczny im. Jana Matejki zostaną wspomniane  
w ich CV, jest szczególną dumą.

Konkursy są organizowane z inicjatywy Ghena-
die Topolnickiego, prezesa organizacji społecznej 
ZEN-Club Moldova. Oba konkursy były obszernie 
relacjonowane w mołdawskich mediach.

dar vă mulțumesc și pentru efortul pe care îl depuneți în 
fiecare zi. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți, pentru fap-
tul că nu abandonați, că aveți voința să mergeți înainte 
și să ajungeți artiști cu renume”, a mai afirmat domnul 
Bartłomiej Zdaniuk.

Svetlana Bivol, director general al Filarmonicii Națio-
nale „Serghei Lunchevici”, a menționat că la concursul 
pianiștilor au participat și tineri din regiunea transnistrea-
nă, dar și din România și Ucraina. O condiție în acest 
concurs este interpretarea unei piese a unui compozitor 
polonez. „Astfel tinerii pianiști își completează repertoriul 
cu lucrări minunate din creația muzicală poloneză și își 
lărgesc interesul pentru stiluri diferite. Ambasada Repu-
blicii Polone contribuie foarte mult la punerea la dispozi-
ție a notelor, a partiturilor necesare. În acest fel, cultura 
poloneză este promovată cu succes în spațiul nostru”,  
a mai spus Svetlana Bivol.

O parte dintre lucrările prezentate la concursul de arte 
vizuale au fost expuse la reședința Ambasadorului Re-
publicii Polone în Republica Moldova.

sursa: radiochisinau.md
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W MIEŚCIE, KTÓREMU WYCIĘTO 
SERCE

Bălți, un oraș care nu există. Străzi, case, ulicioare ce te copleșesc și uneori se deschid privirii asemenea 
unei flori. Persoane care se plimbă fără grabă – într-atât de anonime, încât ar putea să reprezinte pe oricine 
și, în același timp, pe nimeni. Este lumea picturilor lui ȘTEFAN SADOVNICOV, artist plastic, scriitor, isto-
ric care s-a născut la Bălți și a iubit acest oraș nu pentru ceea ce pare să fie, ci pentru ceea ce ascunde în 
spatele aparențelor.

Bielce, miasto, którego nie ma. Ulice, domy i zaułki, które raz przytłaczają, a czasem otwierają się niczym 
kwiat. Niespiesznie spacerujące wśród nich postacie – na tyle anonimowe, że mogłyby być każdym i nikim. 
To świat obrazów STEFANA SADOWNIKOWA, artysty plastyka, pisarza, historyka, który urodził się w Biel-
cach i prawie nigdy nie kochał ich takimi, jakimi były.

Sadownikow urodził się w roku 
1948, w rodzinie mającej między 
innymi polskie korzenie – przod-
kowie ze strony ojca pochodzili że 
zubożałej szlachty Rzeczpospolitej,  
a osiedlili się na północy Księstwa 
Mołdawskiego w wieku XVIII. Dzie-
ciństwo przyszłego artysty nie nale-
żało do szczęśliwych – gdy Stefan 
miał zaledwie rok, jego rodzina 
została przez władze stalinowskie 
skazana na zsyłkę, gdzie spędziła 
8 lat. Powrócili do Bielc po śmierci 
dyktatora, w roku 1956. Sadownikow 
po raz pierwszy ujrzał więc rodzinne 
miasto mając 9 lat – i zakochał się 
w nim. Nie była to jednak łatwa mi-
łość – Bielce bardzo szybko ulegały 
metamorfozie w kolejne pozbawione 
indywidualności miasto ZSRR. Sa-
downikow do dziś ubolewa nad tym, 

że zabytkowa architektura centrum 
musiała ustąpić socrealistycznym 
budynkom, a na miejscu centralnego 
placu powstał targ, którego naturalne 
miejsce jest przecież gdzie indziej. 
Artysta uważa, że unicestwienie 
dawnej zabudowy centrum Bielc było 
jak wycięcie miastu serca...

Rysowanie interesowało go od 
wczesnego dzieciństwa, jako młody 
człowiek uczęszczał do szkoły pla-
stycznej, ale przerwał naukę, ponie-
waż program wydawał mu się nudny. 
Zamierzał zostać dziennikarzem, 
zaczął studiować filologię. Zupełnie 
nieoczekiwanie dla siebie samego, 
powrócił do pasji plastycznej w wieku 
18 lat, gdy coś kazało mu zdobyć ka-
wałek kartonu i kupić farby. Ukończył 
akademię artystyczną w Kiszyniowie. 
Niebawem zrobiło mu się za ciasno  
w Bielcach, gdzie wszyscy wszyst-
kich znali i zbyt wielu było chętnych, 
by deprecjonować jego sztukę. 
Wyjechał na zawsze – najpierw do 
stolicy Mołdawii, gdzie pracował mię-
dzy innymi na Ministerstwie Kultury  
i w teatrze im. A. Czechowa. Potem 
trafił do Moskwy, został designerem 
w agencji reklamowej.

Stef (bo tak lubi mówić o sobie 
artysta), nigdy nie zapomniał o ro-
dzinnym mieście. Takim, jakie znał  
i jakie chciał pamiętać. Poświęcił mu 
powiestorię „Miasto, którego nie ma.” 
(Powiestoria to neologizm wymyślo-
ny przez Sadownikowa, oznaczający 
syntezę malarstwa, historii i poezji.) 

Spojrzenie Stefa na Bielce jest 
mieszaniną nostalgii, wyobraźni  

i pamięci. Sam malarz twierdzi, że 
tworzy obrazy postmodernistyczne – 
być może z braku lepszych określeń. 
Większość prac z bieleckiej serii 
sprawia wrażenie sennych widziadeł, 
reminiscencji, spowija je woal ni to 
mgły, ni to muślinu, jak gdyby ktoś 
usiłował dostrzec kształt minionych 
rzeczy przez półprzezroczystą kur-
tynę, nie wypełniając nie do końca 
zapamiętanych konturów wymyślo-
nymi szczegółami.

Dzisiejsze Bielce nie mają nic 
wspólnego z tymi, które majaczą na 
obrazach Sadownikowa, sam artysta 
był bardzo zawiedziony swoim mia-
stem, gdy ujrzał je ponownie po dłu-
giej nieobecności w roku 1999. Nie 
ma już Bielc Stefa, nie ma niczego, 
czym mogłyby go dziś oczarować.

Stefan Sadownikow nie akcen-
tuje swego dalekiego pokrewieństwa  
z polskim narodem, lecz jego sztuka, 
idea „miasta nieistniejącego” ma  
w sobie pewną polską nutę. Tęsknota 
za migoczącymi obrazami przeszło-
ści, której już nie będzie, obecna 
jest wszak już w poezji Mickiewicza, 
pisarstwie Tadeusza Konwickiego  
i wielu innych. 

Sztuka broni się sama i sama 
za siebie przemawia. Warto dać 
szansę obrazom Sadownikowa, 
warto zajrzeć przez nie w głąb serca 
artysty. Miasta już nie ma, lecz echo 
jego serca wciąż jeszcze można 
usłyszeć. 

Sławomir Pietrzak
Fot.: locals.mdStef Sadownikow
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„WESOŁE BABCIE” 
ŚWIĘTUJĄ PIĄTY JUBILEUSZ

În ultimii cinci ani, pe lângă Asociația „Primăvara poloneză în Moldova” activează cu succes ansamblul 
de dansuri populare polone „Wesołe Babcie”. În 15 februarie, a avut loc un concert de gală la care 
omagiatele au fost aplaudate pentru entuziasmul și angajamentul de care dau dovadă. Printre invitați 
a fost și Ambasadorul Republicii Polone la Chișinău. 

Przy Stowarzyszeniu „Polska Wiosna w Mołdawii” od 5 lat z powodzeniem funkcjonuje zespół „Wesołe 
Babcie”, prezentujący polskie tańce ludowe. 15 lutego odbyła się gala jubileuszowa, w czasie której 
podziwiano i oklaskiwano ogromne zaangażowanie i entuzjazm Jubilatek. Wśród gości obecny był 
między innymi Ambasador RP w Kiszyniowie.

Księgowa ze stolicy nie tylko za-
częła tańczyć na scenie po sześć-
dziesiątce, ale i namówiła do podob-
nego szaleństwa jeszcze trzynaście 
swoich znajomych. A było to tak. 
Wiktoria Królikowska, jako członek 
Stowarzyszenia „Polska Wiosna  
w Mołdawii”, zajmowała się orga-
nizacją festiwalu pod takąż nazwą  
i nie raz przygotowywała do wystę-
pów dzieci ze środowiska polonijne-
go. Jednakże sześć lat temu grupa 
taneczna nie zebrała się – chłopcy 
i dziewczęta podrośli, wiele z nich 
wyjechało, by uczyć się w Polsce. 
Dyskutując o powstałym problemie 
z choreografem, Wiktoria zawołała 
nagle: „Skoro nie ma dzieci, to będą 
musiały zatańczyć babcie!” Jej roz-

mówczyni odparła wówczas z na-
mysłem, że to dobry pomysł. Lecz 
kiedy Wiktoria opowiedziała o nim 
w stowarzyszeniu, zaczęto się z niej 
śmiać. 

– Kilka miesięcy namawiałam 
kobiety, żeby spróbowały 
swoich sił w tańcu, lecz 
większość z nich była 
przekonana, że po 
pięćdziesiątce mogą 
zajmować się tylko 
jednym – wypełniać 
obowiązki babć – 
opowiada Wiktoria.  
– Zgodziły się wresz-
cie, ale początkowo 
tylko po to, abym dała im 
spokój! Ani jedna z kandy-

datek do zespołu nie miała za sobą 
doświadczeń w sporcie i choreogra-
fii. Przyszłe tancerki pracowały nad 
pierwszym tańcem prawie pół roku.
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Przeszły przez łzy, niewiarę we 
własne siły i strach przed sceną. 
Jednakże pierwszy występ okupił 
wszystkie ich męki! Na XV festiwalu 
„Polska Wiosna w Mołdawii” ludowy 
taniec kujawiak-oberek w wykona-
niu kobiet, których średnia wie-
ku przewyższała pięćdzie-
siąt lat, zrobił prawdziwą 
furorę. W ciągu jed-
nego dnia nikomu 
nieznane emerytki  
i gospodynie domo-
we zdobyły sławę! 

Nazwały swój zespół „Wesołe 
Babcie”, a ta, która wyrwała je ze 
strefy komfortu – Wiktoria Króli-
kowska – została ich kierownikiem 
artystycznym. Choreograf zespo-
łu – młoda dziennikarka Swietłana 

Laptiaсru, od dzieciń-
stwa zajmująca 

się tańcem – 
prócz choreo- 
grafii speł-
nia czasem 
rolę psy-
c h o l o g a , 
zarażając 

cz łonk in ie 
grupy opty-

mizmem i ener-
gią. 

– Opinia, że taniec lu-
dowy jest łatwy do wykona-
nia jest zdecydowanie błęd-
na. Prawidłowe wykonanie 
podstawowych kroków jest 
dość trudne, a dla naszych 
babć to poważna, męcząca 
praca – opowiada Swietła-
na – Za kulisami pięknego 
przedstawienia zawsze stoi 
wyczerpujący trud. Ale to 
właśnie on pozwala potem 
poczuć euforię po udanym 

występie, albo wskutek poczucia 
panowania nad własnym ciałem. 

„Wesołe Babcie” mają w swym 
dorobku występy podczas świąt  
w Mołdawii, gdzie z powodzeniem 
reprezentują polską kulturę, a tak-
że udane prezentacje mołdawskich 
tańców ludowych podczas tras kon-
certowych po Polsce. 

Taniec ludowy to nie tylko zbiór 
charakterystycznych kroków, to tak-
że stroje, bez których nie możliwe 
jest pełne przekazanie zamysłu ar-
tystycznego i nastroju tańca. 

– Polskie stroje ludowe są bar-
dzo kolorowe i różnorodne – mówi 
Oksana Bondarczuk, prezes Sto-
warzyszenia „Polska Wiosna w Moł-
dawii”. – Właśnie dzięki wsparciu 
naszej organizacji uszyto wiele ko-
stiumów dla zespołu, w tym ostatni 
komplet, którego przygotowanie sfi-
nansowała warszawska Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Członkinie grupy tanecznej stałe 
doskonalą swój warsztat. Rok temu 
na przykład postanowiły pokazać
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się z innej strony – i choreograf 
Swietłana Laptiaсru opracowała dla 
nich taniec jazzowy. 

Repertuar grupy, oddany pod 
osąd publiczności podczas kon-
certu jubileuszowego, zadziwił 
wszystkich! Znalazły się w nim 
tańce polskie i mołdawskie, taniec 
współczesny i humorystyczny, ta-
niec w stylu jazz, a nawet... flamen-
co! W tym ostatnim po raz pierwszy 
spróbował swych sił w charakterze 
tancerza solista, Tudor Pruteanu, 
wykonawca polskich i mołdawskich 

pieśni podczas wszystkich wystę-
pów „Wesołych Babć”. 

Z życzeniami dla zespołu do sali 
koncertowej uniwersytetu przyby-
li przedstawiciele Ambasady RP  
w Kiszyniowie, na czele z ambasa-
dorem, Bartłomiejem Zdaniukiem 
i konsulem, Tomaszem Twardym, 
liczni członkowie stowarzyszenia 
„Polska Wiosna w Mołdawii”, krew-
ni i bliscy artystów, oraz oczywiście, 
miłośnicy tańca ludowego. Przybyli 
także ich koledzy ze wsi Bravicea, 
na czele z prymarem.

Na naukę tańca nigdy nie jest za 
późno. Jeśli czujecie, że muzyka 
współgra z rytmem waszego serca 
i chce się wam przy niej poruszać, 
to pora ruszać do sali tanecznej. 
I mając 10 lat, i 15, i 50 można –  
i trzeba – uczyć się tańczyć. „Taniec 
to sposób na uzyskanie wolności” – 
twierdzą członkinie zespołu.

„Wesołe Babcie”, życzymy wam 
dużo sukcesów i dalszego rozwoju!

 (sl)

Fot. Marita Rogowa
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Moldova este țara contrastelor, tocmai de aceea nu surprinde pe nimeni faptul că anume aici are loc 
cea mai neobișnuită cursă din Europa – o cursă ce îmbină realități aparent încompatibile: sportul, vinul 
și labirinturile subterane.
 
Mołdawia to kraj kontrastów, dlatego nie dziwi fakt, że to właśnie tutaj odbywa się najbardziej niezwykły 
w Europie bieg, który łączy nieprzystające do siebie – sport, wino i podziemne labirynty. 

Dla wszystkich miłośników 
biegania – niezależnie  
od doświadczenia i stopnia 
przygotowania – w lutym 
nadarza się okazja wzięcia 
udziału w nowym wydarzeniu. 
Żeby przebiec 10 km  
w niezwykłej atmosferze 
podziemnymi korytarzami, 
do Milesti Mici przyjeżdżają setki 
uczestników z różnych krajów, 
wśród nich z Polski, Francji, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Szwecji i innych.

5 ZADZIWIAJĄCYCH FAKTÓW 
O BIEGU:

     Winobieganie odbywa się w wie-
lu krajach: we Francji, Włoszech, 
Anglii, ale tylko w Mołdawii można 
wziąć udział w biegach pod ziemią. 

Milești Mici Wine Run odbywa się 
na głębokości prawie 100 metrów, 
a jego trasa przebiega po podziem-
nym mieście, którego uliczki przy-
pominają średniowieczny labirynt. 
Przechowywane tam są tysiące bu-
telek i dębowych beczek z winem.

     Milești Mici Wine Run jest wy-
jątkowy, dlatego że uczestnikom 
proponuje się nie tylko przebiegnie-
cie 10 km po terenie podziemnego 
kombinatu winiarskiego, ale rów-
nież możliwość degustacji najlep-
szych mołdawskich win.

     Winny bieg Milești Mici Wine 
Run pozwala na bliższe poznanie 
osobliwości Republiki Mołdawii, jej 
tradycji i zwyczajów. Na uczestni-
ków czekają niezwykłe pit-stopy  

z tradycyjnymi mołdawskimi sma-
kołykami i napojami, muzyką ludo-
wą i atmosferą świętowania.

     Zakłady winiarskie Milești Mici – 
to nie tylko najstarsze „magazyny” 
wina w Mołdawii. To także miejsce, 
gdzie zgromadzona jest Złota Ko-
lekcja Wina, wpisana do Księgi Re-
kordów Guinnessa.

     Milești Mici Wine Run to czę-
ściowo sportowe, a częściowo 
rekreacyjne wydarzenie, dlatego 
mogą w nim brać udział nie tylko 
zawodowi biegacze, ale również 
miłośnicy tej dyscypliny sportowej.

Julia Kiryłłowa
tłum. Lucyna Otwinowska

Cu ocazia Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care se organizează anual în Republica Mol-
dova în prima decadă a lunii martie, la Sala cu Orgă din Chișinău a avut loc un concert al organistului 
polonez Marek Stefański. Au fost interpretate creații pentru orgă de Bach, Walther, Krebs, Surzyński.

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Mărțișor”, który tradycyjnie odbywa się  
w Republice Mołdawii w pierwszą dekadę marca, w Państwowej Sali Organowej w Kiszyniowie wystąpił 
polski organista Marek Stefański, wykonując utwory Bacha, Walthera, Krebsa, Surzyńskiego.

 Festiwal 
Muzyczny „Mărţişor”

to ponad 50 koncertów
muzyki klasycznej, 

rozrywkowej, jazzowej  
i ludowej. 

Po raz pierwszy festiwal 
zorganizowano

w roku 1967.

MAREK STEFAŃSKI należy do 
grona najbardziej aktywnych arty-
stycznie polskich organistów mło-
dego pokolenia, również na arenie 
międzynarodowej. 

Urodzony w roku 1969 w Rze-
szowie, po rozpoczęciu nauki gry 
na organach w Krakowie u Andrze-
ja Białko ukończył studia w Krakow-
skiej Akademii Muzycznej w klasie 
organów prof. Joachima Grubicha, 
otrzymując w 1994 r. dyplom z wy-
różnieniem.

Zwieńczone sukcesami koncerty 
podczas międzynarodowych festi-
wali muzyki sakralnej i organowej 
oraz uzyskane nagrody otworzyły 
mu drogę do udziału w większości 
polskich festiwali muzyki organo-
wej oraz kościołów i estrad euro-
pejskich, Izraela, Rosji i USA. 

W latach 1996-2007 piastuje 
stanowisko organisty krakowskiej 
Bazyliki Mariackiej, gdzie oprócz 

gry organowej podczas uroczysto-
ści kościelnych, w ciągu każdego 
roku wykonuje kilkanaście recitali 
organowych.

Od roku 1999 pracuje również  
w Katedrze Organów Akademii Mu-
zycznej w Krakowie oraz prowadzi 
Klasę Organów w Zakładzie Muzy-
ki Kościelnej.

Marek Stefański wystąpił dotych-
czas z koncertami na Węgrzech, 
w Niemczech, Francji, Hiszpanii, 
Belgii, Holandii, Luksemburgu, 
Szwecji, Danii, Włoszech, Ukrainie, 
Litwie, Rumunii, Mołdawii, Izraelu, 
USA, Ekwadorze, Uzbekistanie  
i Rosji, gdzie od roku 1999 dzięki 
zaproszeniu na koncerty w Mo-
skwie i innych miastach stał się 
jednym z najbardziej popularnych 
tam zagranicznych organistów, wy-
stępując z recitalami w większości 
rosyjskich sal koncertowych i ko-
ściołów.

Marek Stefański stał się zasłużo-
nym propagatorem polskiej muzyki 
organowej, szczególnie XX wieku, 
którą wykonuje równolegle ze sztu-
ką improwizacji organowej. 

Obok intensywnej solistycznej 
działalności koncertowej współpra-
cuje z licznymi zespołami chóral-
nymi oraz wybitnymi wokalistami  
i instrumentalistami.

Za swoją działalność artystycz-
ną otrzymał liczne nagrody i wyróż-
nienia, m. in. Nagrodę Miasta Rze-
szowa w dziedzinie Kultury i Sztuki 
(1999 r.)  
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Wzory opolskie 
na porcelanie

Motivele populare specifice regiunii Opole au devenit cunoscute pe larg datorită... ouălor încondeiate. În 1963, 
comisia de evaluare a lucrărilor prezentate în cadrul concursului de ouă încondeiate de la Muzeul Sileziei 
Opolene a venit cu ideea de a transfera motivele populare opolene pe un material mai rezistent și a face din 
asta o adevărată „marfă de export”. Astfel, a fost ales porțelanul.

Popularne wzory opolskie rozpowszechniono dzięki... kroszonkom. W 1963 roku komisja, oceniająca prace 
konkursowe złożone w trakcie trwania konkursu kroszonkarskiego w Muzeum Śląska Opolskiego, wpadła 
na pomysł, by przenieść tradycyjne wzory opolskie na bardziej trwały materiał i uczynić z tego prawdziwy 
„towar eksportowy”. Wybór padł na porcelanę.

W XIX wieku na terenach Śląska 
Opolskiego pojawiła się nowa tech-
nika zdobienia jaj wielkanocnych. 
Polegała na „drapaniu”, tudzież ryciu 
skorupek za pomocą specjalnych 
narzędzi. Z tego powodu miejscowa 
ludność nazwała jajka zdobione taką 
techniką kroszonkami. Sama nazwa 
wywodzi się od słowa „krasa”, ozna-
czającego czerwień lub urodę.  Na 
początku barwiono jajka na kolor 
czerwony lub ciemnobrązowy, uzy-
skiwany z ochry, robaczków (czerw-
ców) lub łupin cebuli. Wówczas 
dominowały wzory geometryczne, 
czyli: rozety, wiatraczki, gwiazdy, 
romby, trójkąty czy słońca.  

W latach 20. XX wieku wzory 
opolskie zostały zdominowane przez 
ornamenty roślinne do tego stopnia, 

iż nawet trzydzieści lat później (lata 
50.-60. XX w.) wzory geometryczne 
pojawiają się nader rzadko. Wzory 
opolskie na kroszonkach stały się 
świetnym produktem marketingo-
wym dla regionu. W 1957 roku Mu-
zeum Śląska Opolskiego z siedzibą 
w Opolu, zorganizowało I Konkurs 
Kroszonkarski. Miał na celu obu-
dzić w młodych ludziach potrzebę 
zaznajomienia się z rodzimym mo-
tywem zdobniczym, jakim są wzory 
opolskie. Konkurs cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem, organizo-
wany jest po dziś dzień. 

Coraz popularniejsze wzory opol-
skie stały się łakomym kąskiem dla 
śląskiej Cepelii (Centrala Przemysłu 
Ludowego i Artystycznego). Histo-
ria Cepelii w Polsce to już ponad 

Od wieków zdobimy 
jaja w okresie 

wielkanocnym.  
Technik zdobienia jest 
wiele: pisanki batikowe, 
malowanki, naklejanki, 
rysowanki, drapanki czy 
kroszonki. Te ostatnie 
odgrywają na Śłąsku 
Opolskim największą rolę. 
Kroszonka – zabarwione 
jajo zdobione metodą 
rytowniczą (drapane), 
ozdabiane tradycyjnymi 
ornamentami roślinnymi: 
palmy, kwiaty, liście etc. , 
których wzory są często 
spotykane także  
w haftowanych obrusach, 
zasłonach, dekoracyjnej 
pościeli, strojach  
i malarstwie ludowym.

CIEKAWOSTKI

Początek bogatej kolekcji filiżanek i młynków do kawy (ponad 
1500 eksponatów!), należącej do znanego w Kiszyniowie kawosza 
i twórcy kafejki „Coffeemolka”, Aleksandra Stukałowa dała… fili-
żanka z Polski. 

Nasz fotokorespondent, MIROSŁAW HORYN spotkał się z Alek-
sandrem Stukałowem, uwiecznił na zdjęciu znamienity eksponat i po-
znał historię powstania kolekcji. 

– Pierwszą filiżankę do kawy podarowała mi, w 1979 roku, siostra. 
To była opolska porcelana z ręcznie namalowanymi wzorami. Od tego 
momentu zacząłem zbierać wszystko, co jest związane z kawą. A po-
tem zacząłem się fascynować samym napojem – opowiedział Alek-
sander Stukałow. – Teraz to moja praca: prowadzę programy o kawie, 
mam też swój blog. Poza tym parzę kawę na wszystkich imprezach 
kulturalnych, festiwalach – moje hobby zmieniło się na profesję. Nie-
które eksponaty z mojej kolekcji znajdują się w kilku z miejskich ka-
fejek. Bardzo chcę, żeby ludzie oglądali moje zbiory. Zapraszam do 
naszej kawiarni „Coffeemolka”! Przy filiżance kawy lub kakao oraz 
słodyczach poznacie „smaczną” historię Kiszyniowa – prowadzimy tu 
wirtualne wycieczki po miejskich parkach i ulicach. Można też obejrzeć 
fotografie starego Kiszyniowa i przedmioty, które służyły codziennie 
jego mieszkańcom.

 Więcej o kawiarni „Coffeemolka” 
pisaliśmy w nr. 1/2018 „Afiszu polsko-mołdawskiego”

pół wieku działalności w zakresie 
promowania polskiego rękodzie-
ła artystycznego. Cepelia Opolska 
funkcjonowała przez wiele lat jako 
Spółdzielnia. W wyniku przemian 
gospodarczych obecnie funkcjonuje 
jako prywatne przedsiębiorstwo.

W latach 70. XX wieku wzory 
opolskie naniesione na porcelanę 
zyskały uznanie odbiorców kra-
jowych oraz stały się produktem 
cenionym poza granicami Polski. 
Co ciekawe, wzory opolskie pro-
ponowane przez osoby zajmujące 
się zdobieniem porcelany zostały 
zaadaptowane przez opolskie kro-
szonki. Było to spowodowane fak-
tem zatrudniania wielu kroszonkarek 
w opolskiej Cepelii przy malowaniu 
porcelany. Wprowadzono również 
nowy sposób zdobienia. Od chwili 
nanoszenia wzorów opolskich na 
porcelanę, stawiano na bardzo drob-
ne, gęste, wielobarwne ornamenty.

W połowie lat 90. XX wieku or-
namenty wydrapywane na jajkach 
wielkanocnych zaczęły przybierać 
mikroskopijne formy, stając się mi-
sternymi zdobieniami i produktem 
nadmiernej wirtuozerii.

 

Obecnie wzory opolskie są nadal 
opracowywane przez pracowników 
prywatnych firm, którzy niegdyś byli 
zatrudnieni przez Cepelię. 

Opracowała Tatiana Mironik
źródło: www.folklorysta.pl/

Ręcznie malowane wzory na porcelanie opolskiej 
  Fot. Folkstar.pl

Opolska filiżanka, która dała  
początek kolekcji kiszyniowianina 
Aleksandra Stukalowa

Przykłady zdobnictwa pisanek motywem opolskim  Fot. Folkstar.pl
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 Część nakładu jest dodawana do miesięcznika „JUTRZENKA”

Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii
polskawiosna@gmail.com
Helena Usowa, Anna Plutecka, Zofia Nieczaj
Sławomir Pietrzak, Lucia Țurcanu
Tatiana Mironik, Julia Kiryłłowa, Swietłana Laptiacru,
Mirosław Horyn, Marita Rogowa

 bieżące wydarzenia kulturalne  relacje z wystaw i muzeów  festiwale  
 koncerty  recenzje filmów i książek

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

polsko-mołdawski
AFISZ

Marele Dicţionar polon-român constituie cea mai bogată şi reprezentativă lucrare lexicografică din 
domeniu de până acum. Cuprinde 100 000 de cuvinte-titlu din lexicul de bază al limbii polone actuale, 
vorbite şi scrise.

Pe lângă numărul mare de cuvinte-titlu, dicţionarul include sensuri, expresii uzuale, locuţiuni şi con-
strucţii frazeologice, termeni de specialitate din diferite domenii, termeni argotici, proverbe şi zicători, 
precum şi arhaisme şi regionalisme utile în traducerea textelor literare. Preocuparea prinicipală a autori-
lor a fost de a reda cât mai exact în limba română sensurile cuvintelor polone, cu nuanţele, valoarea sti-
listică şi domeniul lor de folosire. În majoritatea cazurilor, traducerea în româneşte cuprinde o gamă bo-
gată de sinonime echivalente sau numai parţiale, care permit alegerea unuia sau altuia, potrivit nevoilor 
contextului, asigurând totodată o mai largă varietate a exprimării. Dicţionarul dispune de un compendiu 
de gramatică a limbii polone şi de o amplă listă cu denumiri geografice.

Marele dicţionar polon-român se adresează nu doar unei categorii restrânse de utilizatori (buni cu-
noscători ai limbii, traducători sau cercetători), ci, în egală măsură, persoanelor cu un nivel diferit de 
pregătire lingvistică (studenți, masteranzi, doctoranzi, vorbitori de limbă începători sau avansaţi).

La sfârșitul anului 2019, Ambasada Republicii Polone 
la București a donat centrelor poloneze din Republica 
Moldova Marele dicționar polon-român, apărut recent la 
Editura Paideia. Autorii dicționarului sunt Ion Robciuc, 
Constantin Geambașu, Cristina Godun, Marina Ilie și 
Vasile Moga.

Pod koniec 2019 roku ośrodki polonijne w Repu-
blice Mołdawii otrzymały w darze od Ambasady RP  
w Bukareszcie nowy Słownik polsko-rumuński. Auto-
rami słownika są Ion Robciuc, Constantin Geambasu, 
Cristina Godun, Marina Ilie i Vasile Moga. Słownik ukazał 
się w 2019 roku nakładem wydawnictwa Paideia.
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Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem  
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.


