
Dodatek społeczno-kulturalny pisma „Jutrzenka”

Kwartalnik 2/2021 polsko-mołdawski
AFISZ

CZYTAM CIĘ MOŁDAWIO: podróż 
poetycka z Mateuszem Pieniążkiem

kulturalny
wybór

WESOŁE BABCIE: 

serce bije w rytmie flamenco

Zalipiańskie kwiaty,
   czyli Warsztaty w Kiszyniowie

z polskim akcentem 



2 AFISZ 2/2021 AFISZ 2/2021 3

Pe 3 mai 2021, s-au împlinit 230 de ani de la adoptarea Constituției Poloniei. Cu această ocazie, pe  
28 aprilie, în Sala cu Orgă din Chișinău, a avut loc un concert organizat de Ambasada Republicii Polone în 
Republica Moldova, în parteneriat cu Direcția Cultură a Primăriei municipiului Chișinău. Au evoluat elevi 
de la Școala de Arte „Alexei Stârcea”. Concertul a fost difuzat pe canalul public de televiziune MOLDOVA 2.

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 28 kwietnia br. w Sali Organowej w Kiszyniowie 
odbył się koncert organizowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii we 
współpracy z Dyrekcją Kultury Urzędu Miasta Kiszyniów, z udziałem uczniów muzycznej placówki 
edukacyjnej – Szkołą Sztuk Pięknych im. Alexei Stârcea. Koncert transmitował kanał publiczny MOLDOVA 2.

Koncert z okazji  
230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

W programie 
koncertu brzmiały 
utwory F. Chopina,  

M. Ogińskiego,  
J. Rheinberghera,  
J. Nepomucena,

J. Wybickiego 

În 2021, sărbătorim o sută de ani de la încheierea relațiilor militare polono-române. În ziua de 3 martie 1921, 
la București, reprezentanți ai Poloniei și României semnau „Convenția de alianță defensivă între Republica 
Poloniei și Regatul României”, odată cu o convenție militară secretă. Această dată reprezintă începutul 
relațiilor militare dintre cele două țări. Cu acest prilej, Institutul Polonez din București a pregătit expoziția 
„Alianța militară polono-română în perioada interbelică”, care a ajuns și la Chișinău.

W tym roku obchodzono rocznicę stulecia nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych.  
W dniu 3 marca 1921 r. w Bukareszcie przedstawiciele Polski i Rumunii podpisali „Konwencję o przymierzu 
odpornym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz tajną konwencję wojskową. Ta 
data to symboliczny początek relacji wojskowych pomiędzy oboma krajami. Z tej okazji Instytut Polski 
w Bukareszcie przygotował wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym”, 
która dotarła także do Kiszyniowa.

100 lat polsko-rumuńskiego 
przymierza wojskowego  
w Kiszyniowie

Wystawę pt. „Polsko-rumuń-
ski sojusz wojskowy w okresie 
międzywojennym” można było 
oglądać na ogrodzeniu Narodo-
wego Muzeum Historii Mołdawii 
w  Kiszyniowie od 27 kwietnia do 
31  maja 2021.

Sojusz miał duże znaczenie 
dla obu krajów, ponieważ gwa-
rantował wzajemne wsparcie 
wojskowe w przypadku agresji 
sowieckiej, która była realnym 
i  nieuchronnym zagrożeniem w 
okresie międzywojennym. Rosja 

Sowiecka (później Związek Ra-
dziecki) nie ukrywała roszczeń 
terytorialnych wobec Besarabii, 
będącej wówczas częścią teryto-
rium Wielkiej Rumunii, oraz wo-
bec Galicji Wschodniej, należącej 
wtedy do Polski.

Ekspozycja składa się z trzy-
nastu plansz, które chronolo-
gicznie przedstawiają wzajemne 
relacje obu krajów, które w okresie 
międzywojennym łączyła nie tylko 
wspólna granica, ale również stra-
tegiczny sojusz zabezpieczający 

wsparcie sąsiada na wypadek 
agresji ze strony Związku So-
wieckiego (wcześniej Rosji So-
wieckiej).

O wymiarze nie tylko geopoli-
tycznym i strategicznym wzajem-
nych stosunków w okresie mię-
dzywojennym świadczą również 
liczne wizyty Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Rumunii i jego za-
żyłe osobiste relacje z  królem Fer-
dynandem i rodziną królewską.

źródło: instytutpolski.pl



4 AFISZ 2/2021 AFISZ 2/2021 5

Datorită genialilor matematicieni polonezi, complicatul cifru al „Enigmei”, o mașină de criptat germană, 
a fost spart. Acest lucru a influențat cursul celui de-al Doilea Război Mondial. În perioada 14-28 mai 2021, 
la Muzeul Militar din Chișinău, a putut fi vizitată expoziția „Enigma. Victoria decriptării”, organizată de 
Institutul Polonez din București, împreuna cu Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova.

Dzięki genialnym polskim matematykom skomplikowany szyfr „Enigmy”, niemieckiej maszyny szyfrującej, 
został złamany. Wpłynęło to na przebieg II wojny światowej. W dniach 14-28 maja 2021 roku w Muzeum 
Wojskowym w Kiszyniowie można było zobaczyć wystawę zatytułowaną „Enigma. Odszyfrować 
zwycięstwo”, organizowaną przez Instytut Polski w Bukareszcie i Ambasadę RP w Republice Mołdawii.

Wystawa 
w kiszyniowskim 
Muzeum Wojskowym

Expoziția la Muzeul Militar din Chișinău

Mașina de criptat germană „Enigma” a fost con-
struită de Arthur Scherbius. 

Încă din 1932, criptologii polonezi au reușit să des-
cifreze pentru prima oară codurile extrem de compli-
cate ale „Enigmei”. Acest succes s-a datorat matema-
ticienilor-criptologi polonezi: Marian Rejewski, Jerzy 
Różycki și Henryk Zygalski. Realizările lor au permis 
decodarea de mai departe a cifrurilor „Enigmei”, care 
era îmbunătățită constant.

Pe 25 iulie 1939, șefii Biroului de Cifruri din Polonia 
și matematicienii-criptologi au dezvăluit performanțele 
poloneze serviciilor secrete franceze și britanice. După 
declanșarea războiului, acțiunea de descifrare a con-
tinuat în Marea Britanie și Franța, cu participarea oa-
menilor de știință polonezi deopotrivă. Această parte 
a  poveștii este cunoscută însă din filme și cărți.

Expoziția pregătită de Consiliul Voievodatului Wiel-
kopolska și, în versiune românească, de Institutul Polo-
nez din București ne apropie de istoria eroilor-criptologi 
polonezi mai puțin cunoscuți, de profesorii și colabora-
torii acestora, ale căror cunoștințe și geniu matematic 
le-au permis să spargă unul din cele mai bine păzite 
secrete ale celui de-al Treilea Reich.

Urmărind dezvoltarea economiei contemporane, 
sprijinită pe cunoaștere, uităm adesea că, în multe do-
menii, rădăcinile ei se trag din tranșeele marilor răz-
boaie ale secolului al XX-lea.

sursa: instytutpolski.pl

Niemiecka maszyna szyfrująca „Enigma” została 
skonstruowana przez Artura Scherbiusa. 

Pierwsze, szczątkowe, rozszyfrowanie niezwykle 
skomplikowanych kodów „Enigmy” udało się polskim 
kryptologom już w roku 1932 w Warszawie. Ojcami 
sukcesu byli polscy matematycy-kryptolodzy: Marian 
Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Ich osią-
gnięcia pozwoliły na dekodowanie szyfrów stale ulep-
szanej „Enigmy”.

25 lipca 1939 r. szefowie polskiego Biura Szy-
frów i matematycy-kryptolodzy ujawnili wywiadowi 
francuskiemu i brytyjskiemu polskie osiągnięcia. Po 
wybuchu II wojny światowej rozszyfrowywanie kon-
tynuowano w Wielkiej Brytanii oraz Francji, także 
z  udziałem polskich naukowców. Ta część opowieści 
znana jest jednak z filmów i książek. 

Ekspozycja, przygotowana przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz w wersji rumuńskiej 
przez Instytut Polski w Bukareszcie, przybliża historię 
mało znanych bohaterów – polskich kryptologów, ich 
nauczycieli i współpracowników, których wiedza i  ma-
tematyczny geniusz pozwoliły złamać jedną z  najmoc-
niej strzeżonych tajemnic Trzeciej Rzeszy.

Śledząc rozwój nowoczesnej gospodarki, opartej 
na wiedzy, zapominamy często, że w wielu dziedzi-
nach jej korzenie tkwią właśnie w okopach wielkich 
wojen XX wieku.

źródło: instytutpolski.pl

Wystawę w Kiszyniowie otworzyli: Ambasador RP w Republice Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk i p.o. Ministra 
Obrony Republiki Mołdawii Victor Gaiciuc. W inauguracji uczestniczyli również przedstawiciele wojskowego 
korpusu dyplomatycznego, w tym Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy RP w Kiszyniowie płk Paweł Stuleblak.
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În 2013, a apărut volumul de versuri bilingv „Versuri moldave” al lui Mateusz Pieniążek (Editura Edytor, 
Rzeszów, Polonia). Poemele se referă la locuri, situații, persoane pe care autorul le-a cunoscut de-a lungul 
anilor, în timpul numeroaselor sale călătorii. Este viziunea călătorului străin asupra pământului moldovenesc 
și a oamenilor foarte afectuoși, care inspiră prin căldura lor.

W 2013 roku w Polsce został wydany dwujęzyczny tomik poetycki „Wiersze mołdawskie” autorstwa Mateusza 
Pieniążka (wydawnictwo Edytor, Rzeszów). Wiersze te odnoszą się do miejsc, sytuacji i ludzi, których przez 
lata poznał Autor podczas swoich licznych podróży. Jest to spojrzenie obcokrajowca na ziemię mołdawską 
oraz mieszkających tam bardzo serdecznych ludzi, którzy potrafią zainspirować ciepłem.  

Wariacje na temat podróży

MATEUSZ PIENIĄŻEK – poeta i  pro-
zaik, autor legend, baśni i licznych 
zbiorów wierszy dla dzieci. Twórca 
pastorałek i kolęd. Autor spotkań 
i warsztatów literackich w Polsce 
i zagranicą (Niemcy, Litwa, Ukra-
ina, Rumunia, Mołdawia, Gagau-
zja, Naddniestrze). Inicjator wła-
snych recitali autorskich i koncertów 
poezji śpiewanej. Współzałożyciel 
kwartetu muzycznego „Sympho-
nia Aquaria” o charakterze autor-
sko-literackim. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), nauczyciel, oblat benedyktyński.

Mateusz Pieniążek

�

CZYTAM CIĘ MOŁDAWIO
Może koło tych zagród przechodził Owidiusz
Zanim dotknął błot delty palczastego Dunaju?

Może wtedy rodziły się dęte słoneczniki
Na czarnej ziemi jak piórka jaskółek?

Może wtedy płynęły kawalkadą łodzie po sarmackim morzu
W brzuchy wodnych bestii?

Może wtedy pijany aromatem bakchus pozostał 
Na zawsze w eterycznym śnie?

Może wtedy za drzwiami ziemi brzmiały deszcze
I otwierały się potoki z amfor chmur?

Może wtedy mieszkałbym w czułości czarnoziemu
Słysząc dzwon za dzwonem, mowę wysokich topól
Wzdłuż długich ścieżek co znikają w chmurach?

Czytam cię Mołdawio w starych deskach chałup
Jest w tobie pleśń pieśni co rośnie w urodzaj.

Te citesc, Moldova
Poate că pe lângă-acele garduri a trecut Ovidiu
Înainte de a atinge noroiul din delta rămuroasei Dunări?

Poate că atunci s-a născut floarea-soarelui
Pe pământul negru ca penele de rândunică?

Poate că atunci plutea o flotă de bărci pe Marea Sarmatică,
Spre burta bestiilor acvatice?

Poate că atunci, îmbătat de arome, Bahus a rămas
Pentru totdeauna în somnul eteric?

Poate că atunci ropoteau ploile dincolo de porţile pământului
Şi porneau fluvii din amforele norilor?

Poate că atunci aş fi locuit în fineţea cernoziomului, 
Ascultând, sunet cu sunet, şoapta înalţilor plopi
De-a lungul cărărilor ce se pierd în nori?

Te citesc, Moldovă, pe tablele vechi de pe bojdeuci,
Mai păstrezi mucegaiul cântării ce creşte în roade.

Tłumaczenie: Lucia Țurcanu
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Orhei
1. 
Am văzut Orheiul, turlele-i stâncoase
Şi sfintele-i lumânări de piatră, şi ceru-i azuriu,
Râul amorţit pe fundul văii.
Am trecut prin poarta de piatră a somnului,
Prin iarba uscată şerpuia molitva greierilor,
Şi dogoarea pica pe stâncile răcoroase
Ce se rugau de ploaie îngenunchind povarnic.
În vale se vorbea un grai necunoscut.
Printre şiruri de case şi ziduri de piatră
Miroseau iarba, păscându-i spicele joase, 
Leneşe capre, având copitele-cui.
Ţin minte şopârla lipită de cruce,
Cu pielea-i fragilă uscată de vânturi.

2. 
Rezemat de-o stâncă, pătrundeam în adâncul 
De frig şi-ntuneric al capelei rupestre,
Aici sunt duhuri sfinte şi tremură sclipiri de lumânare.
Binecuvântarea stâncoasă a dealului,
Dealul binecuvântărilor stâncoase,
Lumina icoanelor pe partitura pardoselii de piatră,
Serafimi, Heruvimi pluteau înnegriţi de fum,
Ducându-şi cântările în miezul întunericului.
Ce putere trebuie să fie invocată
Pe acest tărâm unde nu cresc copaci,
Iar urmele de copil ale micilor păstori
Îţi stau în faţa ochilor asemeni chipurilor de sfinţi.
Caut cuvinte şi strig înconjurat de un grai străin,
În beznă văd caii păscând, lucirea lor castanie.
Să le păstrez licărul, lampioanele coamelor,
Când se apropie ezitând de apă.

3.
 „stau pe verandă, în tovărăşia stelelor...”

(Derek Walcott, Un călător norocos)

Stăm în grup, iar în faţă-i Sancta Orhei
Uluiţi, nu, nu uluiţi, obosiţi de drum.
Am vrut să scriu un vers, dar am căzut doborât,
N-ai cum să zici altfel, când tovarăşii
Şi-au golit portmoneele de banii ce-i credeau de prisos.
Crapă stânca Orheiului ca ulcica unui milog,
Lumina ţâşneşte şuvoi.
Cu lacrimi, cu lacrimi
Am plătit marea datorie a acelei după-amiezi
Nu pot dezlega acest mister.

Tłumaczenie: Lucia Țurcanu

ORHEI
1.
Zobaczyłem Orhei, skalne jej wieże
I święte świece kamienne i niebo w lazurze
Rzeka w dole stała jakby nie płynęła
Tak przekraczałem kamienną bramę snu
Po suchych trawach snuła się modlitwa cykad
I upadał upał na zimne ich skały
Wołały o deszcz na ciężkich kolanach.
W dolinie mówiono językiem nie znanym
Wśród rzędu domów i murów z kamienia
Wąchały trawę skubiąc niskie kłosy
Kozy leniwe z kopytami jak szpilki.
Pamiętam jaszczurkę przylepioną do krzyża
Jej skórę wiotką suszoną wiatrami.

2.
Oparty o kamień wkraczałem w czeluści
Chłodu i ciemności podziemnej kaplicy
Gdzie żyją święte duchy i blask świecy drga.
Skalne błogosławieństwo góry
Góra błogosławieństw skalnych
Światło ikon na partyturze kamiennej posadzki
Serafiny, Cherubiny płynęły osmolone sadzą
Z pieśniami w jądrze ciemności.
Jakie imperium przywoływać trzeba
W takiej krainie, w której nie ma drzewa 
Dziecięce ślady malutkich pasterzy
Zostają w oczach jak obrazki świętych
Szukam słów i wołam wśród nieznanej mowy
W otchłani widzę pasące się konie, ich blask kasztanowy.
Ich błyski zachować, lampiony ich grzbietów
Kiedy bezwolnie podchodzą do wody.

3.
             „siedzę na werandzie w towarzystwie gwiazd...”

 (Derek Walcott, Szczęśliwy podróżnik)

Stoimy w małej grupie przed Sancta Orhei
Zdziwieni, nie zdziwieni, zmęczeni podróżą
Chciałem pisać wiersz ale upadł szybko
Dopiero teraz podniósł się i ożył
Bo jakże powiedzieć kiedy przyjaciele
Opróżnili kieszenie ze zbędnych banknotów.
Pęka skała Orhei jak miska żebraka
Światło tryska strumieniem
We łzie, we łzie
Spłacili dług wielki tego popołudnia
Nie nam odgadnąć taką tajemnicę.

Mateusz Pieniążek
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Zalipie

JEDYNA W POLSCE MALOWANA WIEŚ

Zalipie to malutka malowana w kwiaty 
wieś znajdująca się koło Tarnowa w  Ma-
łopolsce, słynąca z kolorowych do-
mów. Malowane w takim stylu budynki 
to unikat, a samo Zalipie uznawane jest 
za najpiękniejszą i najbardziej kolorową 
wieś w Polsce.

Pandemia Covid-19 stała się problemem numer jeden dla całej ludzkości. Nowy koronawirus spowodował 
wiele zmian. Dostęp do miejsc publicznych (restauracji, kin, teatrów) został ograniczony, co wpłynęło na 
życie społeczne. Według badań, dystansowanie i izolacja społeczna mogą być czynnikiem ryzyka depresji, 
nerwicy, a nawet śmierci. Nowatorskie propozycje, mające na celu rozwiązanie problemu socjalizacji  
w kontekście pandemii, zaproponowało kiszyniowskie Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Mołdawia-
Polska we współpracy z Ligą Kobiet Polskich w Mołdawii.

În prezent, pandemia de Covid-19 a devenit preocuparea numărul unu pentru întreaga omenire. Noul 
Coronavirus a generat numeroase schimbări. Accesul la locurile publice (restaurante, săli de cinema, teatre) 
a ajuns să fie limitat, fapt care a afectat viața socială. Potrivit studiilor, distanțarea, izolarea socială poate 
reprezenta un factor de risc pentru depresie, nevroză sau chiar deces. Cu propuneri inovatoare, menite 
să rezolve problema socializării în contextul pandemiei a venit Centrul de Dezvoltare şi Antreprenoriat 
Moldova-Polonia (CDAMP), în colaborare cu Liga Femeilor Poloneze în Moldova.

COVID-19 
 ne motivează și ne inspiră

Oxana Satirovici, manager la 
CDAMP, ne-a povestit că organi-
zația este partener al Ministerului 
Afacerilor Externe al Poloniei în 
implementarea ajutorului polonez 
pentru dezvoltare și, nu în ultimul 
rând, un partener pentru instituțiile 
europene și organizațiile internațio-
nale în implementarea Agendei de 
asociere UE-Moldova. Iar acum, în 
pandemie, instituția deseori își des-
chide ușile pentru oamenii urmăriți 
de idei creative. 

În weekenduri, reprezentanții 
centrului invită locuitorii orașului Chi-
șinău într-o călătorie imaginară prin 
satul Zalipie din Polonia. Cunoscut în 
toată lumea ca „Satul pictat”, aproa-
pe fiecare suprafață goală, fie că 
este vorba de piatră sau lemn, a  fost 
decorată cu modele florale compli-
cate, într-o tradiție care datează de 
aproape o sută de ani. Astăzi orna-
mentele din Zalipie atrag turiști, critici 
de artă vestiți și servesc drept surse 
de inspirație pentru cinematografiști.

Fiind stăpânite de entuziasmul 
creației artistice, femeile din Liga 
Femeilor din Polonia organizează în 
incinta Plastics Moldova un atelier de 
pictură folclorică poloneză. Doritorii 
sunt primiți în baza unei înregistrări 
prealabile, astfel evitându-se aglo-
merarea. Dacă oaspeții nu au febră 
și au grijă să-și dezinfecteze mâinile 
la intrare, sunt primiți mereu într-o at-

mosferă caldă. Pe ritmuri de muzică 
clasică, nou-veniții, printre care am 
fost și noi, beneficiază de o  excursie 
prin centru, de ceai ferbinte cu dul-
ciuri și multă comunicare. 

De îndată ce ne-am cunoscut unii 
pe alții, a început masterclass-ul, de 
data aceasta dedicat ornamentelor 
specifice pentru regiunea Zalipie. 
Natalia Slionkina, vicepreședintele 
Ligii Femeilor Poloneze în Moldova 
și profesoară de arte plastice, poves-
tește că s-a ciocnit cu ornamentele 
din Zalipie în timp ce pregătea un 
nou proiect social dedicat culturii 
poloneze. Din start a înțeles că te-
matica ornamentelor caracteristice 
acestui mic sătuc, este veselă și 
plină de viață. Întrucât mulți cetă-

țeni ai Republicii Moldova nu au 
posibilitatea de a vizita Polonia (mai 
ales în circumstanțele actuale), 
Natalia a  venit cu propunerea de 
a  aduce prin artă o parte din Zalipie 
la Chișinău. „Ușile noastre sunt 
deschise pentru oameni diverși, de 
toate vârstele și genurile, cu nivel de 
calificare în arte diferit. Ornamentele 
sunt colorate, frumoase, creează 
bună dispoziție și ajută la producerea 
serotoninei, mai ales că le desenăm 
pe măștile de protecție. Liga Femei-
lor Poloneze în Moldova se preocupă 
în primul rând de schimbul intercul-
tural. Cuvântul-cheie este schimb. 
Noi oferim posibilități nu doar pentru 
cetățenii de origine poloneză ci și 
pentru moldoveni.” 

Powiślańskie 
Zalipie 

to wyjątkowe 
miejsce, 

które zachwyca 
i inspiruje!
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Ținând cont de restricțiile apă-
rute odată cu pandemia de Coro-
navirus, am fost foarte curioși să 
aflăm cum reușește liga sus-menți-
onată să reziste. Natalia Slionkina 
a dezvăluit secretul, spunându-ne 
că greutățile o inspiră: „Înțelegem 
cât este de important să nu lăsăm 
mâinile în jos și să venim cu idei 
ce vor ajuta oamenii. Prin activită-
țile pe care le organizăm, oferim 
posibilitatea de a alege, poți să te 
lași cuprins de emoții negative sau 
poți să te implici în ceva nou, să 
comunici, să înveți și să primești 
plăcere. Noi vrem să socializăm, 
să fim fericiți, iar greutățile în frunte 
cu virusul Covid-19 ne motivează 
și ne inspiră să găsim soluții origi-
nale. Atelierul de pictură folclorică 
nu este unica idee”. 

Centrul de Dezvoltare şi An-
treprenoriat Moldova-Polonia se 
caracterizează prin multidimen-
sionalitate, îmbinând educația, 
aspectul economic, business-ul cu 
latura culturală. Organizația a venit 
cu programe de dezvoltare pentru 
instituțiile de învățământ, câteva 
exemple fiind Liceul „N.V. Gogol” 
și Liceul „M.  Koțiubinski”, cu lecții 
și concursuri de leadership pentru 
tineri.

În timp ce desenam ornamen-
tele poloneze, am încins o discuție 
cu participanții și organizatorii des-
pre alte activități pe care le pune 
la dispozițe centrul. Președintele 
Ligii Femeilor Poloneze în Mol-
dova, Tamara Ababii, a menționat 
că restricțiile antiepidemiologice 
au devenit un obstacol pentru 
organizarea excursiilor, taberelor 
și programelor de studii în Polonia. 

Alte activități au suferit modi-
ficări, însă nu au fost sistate, un 
exemplu elocvent în acest sens 
fiind primul playback teatru. „Liga 
Femeilor Poloneze în Moldova 
a   înființat primul playback teatru 
din Republica Moldova, o formă 
originală de teatru de improviza-
ție în care publicul sau membrii 
grupului spun povești din viața lor 
și le urmăresc adaptate pe scenă. 

Acum încercăm să dezvoltăm 
playback teatrul în spațiul online, 
cu ajutorul aplicației Zoom. Facem 
multe teste pentru a ne antrena 
și pentru a apropia cât mai mult 
experiența trăită online de cea 
offline. Tot în Zoom își găsesc locul 
cluburile de discuție. Ne întâlnim și 
discutăm în baza unei teme libere. 
Pentru a participa, trebuie doar 
să urmărești pagina noastră de 
facebook”, a relatat Tamara Ababii. 

Am reușit să ne convingem că 
Asociația de Dezvoltare şi Antre-
prenoriat Moldova-Polonia este 
modernă, atractivă, oferă gratuit 
posibilități de dezvoltare pentru 
tineri, maturi și bătrâni. Chiar și 
așa, organizatorii spun că au puțini 
doritori de a se implica în proiecte. 
În viziunea lor, lipsa de implicare 
ține de specificul mentalității. Iar 
problema constă în frica de nou. 
La centru am avut plăcerea de 
a cunoaște două eleve în vârstă 
de 16 ani, Alexandra Tabuică și 
Margarita Ababii. Din spusele lor, 
evenimentele propuse de Liga 
Femeilor din Polonia le captează 
interesul și uneori le provoacă să 
iasă din zona confortului. Întrebate 
dacă și-au invitat colegii și prietenii 
să participe, fetele au zis că le-au 
propus, însă de fiecare dată au 
primit un răspuns negativ. După 
ce am încheiat discuția, ne-am 
alăturat grupului pentru a face 
o  fotografie comună. La final, unii 
au făcut schimb de informații de 
contact, alții au vorbit despre acti-
vitățile ce urmează. 

Clădirea Plastics Moldova este 
amplasată în sectorul Ciocana, 
având drept fundal un peisaj in-
dustrial. Drumurile aproape pustii 
și imaginea uzinelor prin hornurile 
cărora sunt eliminate gaze de 
eșapament au un aer rece și ne-
primitor, însă lucrurile se schimbă 
radical atunci când pășești pragul 
centrului de dezvoltare, unde 
domnesc arta și emoțiile pozitive. 

Autor: Antonela Baractari
Foto: Liga Femeilor Poloneze  

în Moldova

   Za       li
pie
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Festiwalu „Razem w XXI wieku”, 
który odbył się w wersji on-line. Fe-
stiwal, organizatorem którego jest 
Fundusz Zrównoważonego Rozwoju 
Bułgarii, daje możliwość talentom 
z całego świata wyrażenia siebie 
i  zaprezentowania kultury swojego 
kraju. W 2021 roku było ponad tysiąc 
zgłoszeń z ponad trzydziestu krajów. 
Kiszyniowski zespół zaprezentował 
w swoim on-linowym występie dwa 
tańce: lubelski i mołdawski. Teraz 
wśród nagród „Wesołych Babć” jest 
honorowy dyplom, zdobyty podczas 
bułgarskiego festiwalu.

La Chișinău, se bucură de o popularitate tot mai mare colectivul de dans al... bunicuțelor. Unicitatea 
ansamblului constă în faptul că interpretele, reprezentante ale diasporei poloneze, nu au făcut niciodată 
dans profesionist. Scena le oferă posibilitatea să-și retrăiască tinerețea.

W Kiszyniowie rośnie popularność polonijnej grupy tanecznej, skład której stanowią wyłącznie… babcie. 
Wyjątkowość zespołu polega również na tym, że jego uczestniczki nigdy nie zajmowały się tańcem 
zawodowo. I teraz na scenie nadrabiają zaległości młodości.

 WESOŁE BABCIE: serce
bije w rytmie flamenco

W 2020 roku zespół „Wesołe Babcie”, 
działający przy Stowarzyszeniu „Polska 
Wiosna w Mołdawii”, obchodził pięcio-
lecie swojej działalności. Na jubileuszo-
wym koncercie widzom zaprezentowane 
zostały nie tylko polskie i mołdawskie 
tańce ludowe, ale również... flamenco.

– Nie każdy choreograf zgadza się na 
pracę z babciami, uważając ich pasję za 
niepoważną – opowiada Wiktoria Króli-
kowska, kierownik zespołu. – Ale nasz 
zespół miał szczęście! Zainteresowała 
się nami choreograf Marta Madan, za-
łożycielka szkoły flamenco w  Mołdawii. 
Pod jej kierownictwem postawiłyśmy 
na taniec hiszpański. Właśnie ona 
podpowiedziała nam, że w tańcu bra-
kuje solisty. Niewiele zastanawiając się, 
zaprosiliśmy Tudora Pruteanu, dotąd 
występującego na naszych koncertach 
z repertuarem piosenkarskim. Taniec 
bardzo zyskał na tym!

1 czerwca, w Dniu Dziecka „Wesołe Babcie” postanowiły zro-
bić prezent wnukom i wystąpić już w realu – razem z dziecięcym 
zespołem tańca hiszpańskiego „Gloria Flamenco” (kierownik 
Marta Madan). Co prawda trochę namieszała brzydka pogoda 
i koncert w Kiszyniowie, który zaplanowany był na scenie ple-
nerowej, trzeba było przenieść do sali, ale pomimo to nic nie 
stracił on na swoich walorach. Publiczność była zaskoczona 
niezwykłymi numerami. W programie koncertu znalazły się nie 
tyko lubiane przez wszystkich tańce hiszpańskie, ale również 
tańce polskie, mołdawskie, a nawet cygańskie. Każdy występ to 
maleńki spektakl, zachwycający widza i wywołujący najjaśniejsze 
emocje i uczucia. W niektórych inscenizacjach dzieci i dorośli 
wychodzili na scenę i tańczyli razem, demonstrując w ten sposób 
ciągłość pokoleń.

Tatiana Mironik 
Tłum. Lucyna Otwinowska

– Jestem szczęśliwa, ze znalazły mnie 
„Wesołe Babcie” – mówi choreograf 
Marta Madan. – Są one bardzo pozytyw-

ne! To interesujący zespół, miałam 
możliwość przekonania się o tym 
na próbach. 

Patrząc, jak poruszają się uczest-
niczki tego zespołu tanecznego, zupełnie 

zapomina się o ich wieku. – Dzięki tańcom 
wzmacniają się mięśnie pleców, ponieważ 

ogromne znaczenie w tańcu przywiązuje się do 
postawy – zauważa Wiktoria Królikowska. – Flamenco 

to coś więcej niż piękny taniec, to są żywe emocje, radość i namiętność. 
Tańcząc flamenco, nie tylko wzmacniamy nasze zdrowie, ale również 
rozładowujemy emocje – dodaje kierownik „Wesołych Babć”.

– Kiedy serce bije w rytmie flamenco, czujemy się młodo – po-
twierdzają uczestniczki zespołu. Dlatego dla nich tak ważne są nie 
tylko same lekcje tańca, ale występy przed publicznością. I chociaż z 
powodu niekorzystnej epidemicznej sytuacji okazji do zaprezentowania 
swoich umiejętności nie jest zbyt dużo, to „Wesołe Babcie” nie tracą 
czasu. W  kwietniu br. zespół uczestniczył w XVI Międzynarodowym 



16 AFISZ 2/2021

wydawca
e-mail:

redagowanie i korekta
tłumaczenie

korespondenci 

 Część nakładu jest dodawana do miesięcznika „JUTRZENKA”

Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii
polskawiosna@gmail.com
Helena Usowa, Elena Pumnea
Lucia Țurcanu, Lucyna Otwinowska  
Mirosław Horyn, Julia Kiryłłowa, Swietłana Laptiacru,  
Tatiana Mironik, 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

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem  
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

BARBARA BRYLSKA KOŃCZY 80 LAT

Barbara Brylska to jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. 
W latach 60. i 70. XX wieku uznawana była za symbol seksu. 
Grała w filmach zagranicznych m. in. w ZSRR, Bułgarii, NRD 
i  Czechosłowacji. Polska aktorka 5 czerwca kończy 80 lat.

Barbara Brylska zyskała popularność w Związku Radzieckim 
dzięki roli w filmie „Ironia losu” Eldara Riazanowa (w Polsce film 
rozpowszechniany pod tytułem „Szczęśliwego Nowego Roku”), 
w którym wcieliła się w rolę Nadii. Właśnie ta rola w 1976 roku 
uczyniła ją najpopularniejszą aktorką w ZSRR i laureatką Pań-
stwowej Nagrody.

Pierwszym filmem, w którym zagrała były „Kalosze szczę-
ścia” – polska komedia z elementami fantastyki z 1958 roku. 

Niestety, popularność aktorki w byłym ZSSR nie przysporzyła 
Barbarze Brylskiej popularności i szczęścia w Polsce. A wręcz 
przeciwnie – aktorka została wręcz odrzucona i w polskim kinie 
nie chciano dawać jej roli.

Prywatnie Barbara Brylska była dwukrotnie zamężna, a jej 
córka Barbara Kosmal, która była również aktorką i modelką, 
zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w 1993 roku. 
Barbara ma również syna Ludwika.

Barbara Brylska 
podczas  
5. Moskiewskiego 
Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego, 
1967 r.
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