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Cu prilejul celei de-a 231-a aniversări a Constituției Polone din 3 mai, la Sala cu Orgă din Chișinău a avut
loc un concert susținut de tineri artiști de la Școala de Arte „Alexei Stârcea” și invitații speciali: Reghina
Nadkrenicinaia (orgă) și Adriana Spunei (soprano). Concertul a fost organizat de Ambasada Republicii
Polone în Republica Moldova.

Choć dominującą religią w Polsce jest katolicyzm, od wieków na ziemiach polskich żyją też duże skupiska
wiernych Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego. Część ich bogatych tradycji i dziedzictwa
prezentuje wystawa „Kolory prawosławia. Polska”, którą można było oglądać na ogrodzeniu Narodowego
Muzeum Historii Mołdawii w Kiszyniowie od 14 marca do 30 kwietnia 2022 roku.

Z okazji 231. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Sali Organowej w Kiszyniowie odbył się koncert w wykonaniu
młodych artystów ze Szkoły Sztuk Pięknych im. A. Stârcea oraz gości specjalnych: Reginy Nadkrenicznej
(organ) i Adriany Spunei (soprano). Organizatorami koncertu była Ambasada RP w Republice Mołdawii.

Deși religia dominantă în Polonia este cea catolică, de secole, pe teritoriile poloneze locuiesc și adepți ai
Bisericii Ortodoxe și ai celei Greco-Catolice. O parte din tradițiile și patrimoniul lor bogat a fost prezentată
în cadrul expoziției „Culorile Ortodoxiei. Polonia”, care a putut fi vizitată la Muzeul Național de Istorie
a Moldovei în perioada 14 martie-30 aprilie 2022.

Koncert w kiszyniowskiej
Sali Organowej

KOLORY PRAWOSŁAWIA.
POLSKA

W programie koncertu
znalazły się utwory
Frederyka Chopina,
Marcelego Poplawskiego,
Stanisława Moniuszki,
Seweryna Krajewskiego,
Józefa Gabriela
Rheinberghera,
Alexandre’a Boëly’ego,
Krzysztofa Komedy.

fot. Elina Bolgarina

Wystawa w Kiszyniowie
Proces chrystianizacji Słowiańszczyzny, zapoczątkowany misją świętych Cyryla i Metodego rozpoczął
się właśnie od zetknięcia się Słowian z kulturą bizantyjską. Choć Piastowie, pierwsi władcy ziem polskich,
w 966 roku przyjęli chrzest z Zachodu, misja obu świętych promieniowała na Słowiańszczyznę wschodnią,
m. in. Grody Czerwieńskie, Państwo Wiślan, międzyrzecze Wisły i Bugu. Ziemia Chełmska, Podlasie, międzyrzecze Wisły i Bugu aż do XIV w. przez większość
czasu były w orbicie wpływów ruskich.
Rola polityczno-kulturowa Kościoła prawosławnego
na ziemiach polskich wzrosła dzięki ekspansji terytorialnej Piastów na Wschód. Ciągłe walki na ziemiach
wschodnich oraz wielokrotne przesuwanie granic
doprowadziło do wymieszania się ludności różnych
wyznań i różnych kultur. Mimo, że liczba wyznawców
prawosławia zdecydowanie wzrastała, Kościół prawosławny był wyznaniem zaledwie tolerowanym, w stosunku do dominującego Kościoła rzymskokatolickiego.
Sytuację zmieniła zasadniczo Unia Brzeska z 1596
roku, zawarta pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim
a częścią hierarchów Kościoła prawosławnego, którzy
uznali zwierzchność papieża. Do początku XVIII wieku
unia ta, w wyniku której powstał Kościół greckokatolicki (unicki) ogarnęła prawie całą strukturę kościoła
wschodniego na ziemiach polskich (ale np. klasztor
w Jabłecznej pozostał prawosławny nieprzerwanie
przez całe swoje dzieje).
Kościół greckokatolicki po rozbiorach Polski (1772,
1793, 1795) przetrwał na ziemiach wchodzących do
zaboru austriackiego, natomiast w kilku etapach został
zlikwidowany na ziemiach zaboru rosyjskiego.
Kościół prawosławny na ziemiach odrodzonej
w 1918 roku Polski borykał się z brakiem zaufania władz
państwowych, wynikającego z kojarzenia jego działalności z uciskającym aparatem rosyjskim. W 1924 roku

Procesul creștinării slavilor, care a început odată
cu misiunea sfinților Chiril și Metodiu, a avut loc atunci
când slavii au intrat în contact cu cultura bizantină.
Deși Piaștii, primii conducători ai teritoriilor poloneze,
au primit creștinismul din vest în anul 966, misiunea
celor doi sfinți s-a extins pe teritoriile slave din est,
printre acestea numărându-se Grody Czerwieńskie,
statul Wiślan, teritoriul aflat între fluviile Vistula și Bug.
Până în secolul al XIV-lea, regiunile Chełm, Podlasie
și teritoriul dintre fluviile Vistula și Bug s-au aflat în
cea mai mare parte a timpului sub influență rusească.
Rolul politic și cultural al Bisericii Ortodoxe pe teritoriile poloneze a crescut datorită expansiunii teritoriale a dinastiei Piaștilor spre est. Luptele continue de
pe teritoriile estice, precum și schimbarea repetată
a granițelor au condus la formarea unei populații cu
religii și culturi diferite. Deși numărul adepților religiei
ortodoxe creștea semnificativ, Biserica Ortodoxă era
doar o confesiune tolerată, în comparație cu Biserica
Romană-Catolică, care era dominantă.
Situația s-a schimbat considerabil odată cu
Uniunea de la Brest din anul 1596 încheiată între
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uzyskał status kościoła autokefalicznego, nieuznawany jednak przez cerkiew
rosyjską, która przyznała mu prawo do
autokefalii dopiero po II wojnie światowej. Liczba wiernych Polskiego Kościoła
Autokefalicznego zmalała radykalnie po
II wojnie światowej, wobec wywozu ludności ukraińskiej do ZSRR w 1944 roku
oraz przesiedleniem Polaków z Kresów
Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane,
czyli na Zachód współczesnej Polski.
Według ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku w Polsce mieszka
ok. 190 tysięcy osób wyznania prawosławnego i greckokatolickiego, co
stanowi ok. 0,5 % całej populacji kraju.
Mimo stosunkowo niewielkiej liczby
wiernych, Kościół prawosławny jest
ważną częścią polskiej kultury. W niektórych regionach kraju (głównie na
północnym i południowym wschodzie)
wyznawcy prawosławia i unici stanowią
większość ludności lub jej znaczącą
część (np. na Podlasiu i Polesiu).
Piękno natury, wieloetniczność i wielokulturowość oraz bogata historia tych
ziem sprawiają, że turyści chętnie je
odwiedzają. Polska ma także związane
z kościołami wschodnimi cenne zabytki,
a osiem drewnianych cerkwi z Podkarpacia znajduje się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
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Biserica Romano-Catolică și o parte a ierarhilor Bisericii Ortodoxe,
care au recunoscut autoritatea Papei. Până la începutul secolului
al XVIII-lea, această uniune – în urmă căreia a fost creată Biserica
Greco-Catolică (unită) – a cuprins aproape întreaga structură a bisericii vestice de pe teritoriile poloneze (cu toate acestea, mănăstirea
din Jabłeczna a rămas ortodoxă pe toată durata existenței sale).
După împărțirile Poloniei (din anii 1772, 1793, 1795), Biserica
Greco-Catolică a rezistat pe teritoriile aflate sub ocupație austriacă,
fiind, în schimb, lichidată în câteva etape pe teritoriile ocupate de ruși.
Pe teritoriul Poloniei renăscute în 1918, Biserica Ortodoxă s-a
confruntat cu lipsa încrederii venită din partea autorităților statului
și datorată asocierii acesteia cu opresiunea rusească. În anul 1924
a obținut statutul de biserică autocefală, nerecunoscută însă de
Biserica rusă, care i-a acordat dreptul la autocefalie abia după al
Doilea Război Mondial. Numărul de credincioși ai Bisericii Autocefale
Poloneze a scăzut simțitor după cel de-al Doilea Război Mondial ca
urmare a transferului populației ucrainene în U.R.S.S., în anul 1944,
și a relocării polonezilor din Zonele Limitrofe de Est în așa-numitele
Teritorii Redobândite, adică în vestul Poloniei de astăzi.
Conform ultimului recensământ din anul 2011, în Polonia locuiesc
circa 190 de mii de ortodocși și greco-catolici, adică aproximativ
0,5 % din toată populația țării.
În ciuda numărului relativ mic de credincioși, Biserica Ortodoxă
reprezintă o parte importantă a culturii poloneze. În unele regiuni ale
țării (mai ales în cele de nord-est și sud-est), adepții Bisericii Ortodoxe
și ai celei unite constituie majoritatea populației sau o parte importantă
a acesteia (spre exemplu în regiunile Podlasie sau Polesie).
Frumusețea naturii, diversitatea etnică și culturală, precum
și istoria bogată a acestor pământuri reprezintă o atracție pentru
turiști. Polonia are, de asemenea, monumente valoroase asociate
bisericilor din est, iar opt biserici de lemn din regiunea Subcarpatia
se află pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
źródło / sursa: instytutpolski.pl
│ Fot. Mirosław Horyn
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W październiku 2021 roku w Strășeni, niedaleko Kiszyniowa, zainaugurowano trzy murale, które powstały
w ramach projektu rewitalizacji miasta. Niedługo przed tym Gmina Strășeni podpisała umowę o współpracy
z Węgorzewem w północno-wschodniej Polsce. Ta przyjaźń stała się dodatkową motywacją przy wyborze
miasta działań w ramach projektu „Rewitalizacja miast poprzez murale”.
Pe 21 octombrie 2021, la Strășeni, nu departe de Chișinău, au fost inaugurate trei picturi murale, realizate
în cadrul proiectului de revitalizare a orașului. Comuna Strășeni a semnat recent un acord de cooperare
cu orășelul Węgorzewo din nord-estul Poloniei. Această prietenie a constituit un motiv în plus vizavi de
alegerea activităților orașului nostru în cadrul proiectului „Revitalizare urbană prin artă murală”.

POKÓJ i PRZYJAŹŃ

Murale w mołdawskim miasteczku Străşeni

ę

Picturi murale în oraşul moldovenesc Străşeni
Projekt „Rewitalizacja miast poprzez murale"
stymuluje kreatywne myślenie i poprawia wizerunek
obszarów zdegradowanych. Poprzez murale ożywiane
są przestrzenie i przywracane do życia te, które nie
są na co dzień tak piękne.
Dwa murali znajdują się w parku publicznym
„Ștefan cel Mare şi Sfânt”. Największy z nich nosi tytuł
„Pokój i przyjaźń” i przedstawia dwie dziewczyny – jedna jest ubrana w tradycyjny polski strój, a druga w narodowy mołdawski strój. Kolejny z murali – „Pas Mołdawii” namalowany na podeście sceny w parku, jest
tak naprawdę elementem tradycyjnego stroju z symbolami regionalnymi. Trzeci, zatytułowany „Czyste

Proiectul „Revitalizare urbană prin artă murală”
stimulează gândirea creativă și îmbunătățește imaginea zonelor urbane degradate. Prin intermediul
picturilor murale, spațiile mai puțin frumoase sunt
readuse la viață și devin atractive.
Două picturi murale se află în Parcul Central
„Ștefan cel Mare și Sfânt”. Cea mai mare dintre ele se
numește „Pace și prietenie” și prezintă două fete – una
este îmbrăcată în costum tradițional polonez, iar cealaltă în costum tradițional moldovenesc. O altă pictură
murală – „Brâul Moldovei”, pictată pe peretele scenei
din parc – reprezintă, de fapt, un element de ținută
tradițională conținând simboluri regionale. A treia,

Wymyślenie
tematyki murali
powierzono
lokalnym
aktywistom.
Ich wizję w życie
wcielili artyści
z Polski
i Mołdawii.
Efekty prac
zaprezentowane
zostały na
uroczystej gali
z udziałem
lokalnych władz
oraz Ambasady
RP w Mołdawii.

miasto” powstał na dziedzińcu Przedsiębiorstwa Miejskiego Domu Gminy Straseni.
Murale zostały wykonane przez dwóch malarzy
z Republiki Mołdawii, wyłonionych w drodze konkursu,
we współpracy z dwoma artystkami z Fundacji Zielonej
Przestrzeni z Poznania, które przyleciały do Mołdawii
na zaproszenie Instytutu Polskiego.
Podczas oficjalnego otwarcia murali, na które
zaproszeni byli przedstawiciele władz miasta, ale
także różnych instytucji państwowych, goście mieli
okazję spróbować tradycyjnych polskich potraw (zupa
ogórkowa, bigos i pierogi leniwe) przygotowanych
i podanych przez rumuńskiego kucharza Chefa Lorka. Polskiej uczcie towarzyszyła także degustacja
lokalnych win.
Pilotażowy projekt „Rewitalizacja miast poprzez
murale” powstał z inicjatywy Instytutu Polskiego
w Bukareszcie, w partnerstwie z Krajową Siecią Rewitalizacji Miast w Republice Mołdawii, przy wsparciu
Funduszu Solidarności PL w Mołdawii. Projekt ma
na celu zrównoważony, zintegrowany i inteligentny
rozwój miast. Chociaż miasta Republiki Mołdawii stoją
przed szeregiem problemów i wyzwań gospodarczych,
społecznych i środowiskowych, mogą one stać się
motorami rozwoju gospodarki narodowej.

intitulată „Oraș curat”, a fost pictată în curtea Întreprinderii Municipale Gospodăria Comunală Strășeni.
Picturile murale au fost realizate de doi pictori
din Republica Moldova, selectați prin concurs, în
colaborare cu doi artiști de la Fundația „Spațiul Verde” din Poznań, care au ajuns în Moldova la invitația
Institutului Polonez.
În cadrul vernisării oficiale a picturilor murale,
la care au fost invitați atât reprezentanți din partea
autorităților orașului, cât și din partea diferitelor instituții ale statului, oaspeții au avut ocazia să guste din
bucatele tradiționale poloneze (ciorbă de castraveți,
bigos și găluște leneșe), pregătite și servite de bucătarul român, Chef Lorek. Serbarea poloneză a fost
însoțită și de o degustare de vinuri locale.
Proiectul-pilot „Revitalizare urbană prin artă murală” a fost inițiat de Institutul Polonez din București,
în parteneriat cu Rețeaua Națională de Revitalizare
Urbană din Republica Moldova, cu sprijinul Fundației
„Solidarność” PL în Moldova. Scopul proiectului este
dezvoltarea durabilă, integrată și inteligentă a orașelor. Chiar dacă orașele din Republica Moldova se
confruntă cu o serie de probleme și provocări economice, sociale și de mediu, ele pot deveni motoare
de dezvoltare a economiei naționale.
źródło / sursa: instytutpolski.pl
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La sfârșitul anului 2021, Fundația de Ajutor pentru Polonezii din Est a realizat un proiect de conservare
a monumentelor poloneze din Moldova.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” pod koniec 2021 roku zrealizowała projekt polegający na
prowadzeniu prac konserwatorskich przy polskich zabytkach w Mołdawii.

ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA MATERIALNEGO

Pracom poddany
został nagrobek
kanonika Mikołaja
Ćwikły
na Cmentarzu
Polskim
w Kiszyniowie.
Dodatkowo prace
konserwatorskie
prowadzone były
przy nagrobku
Antoniego Hamana
i przy ogrodzeniu
grobowca Zenonii
Heyman na
Cmentarzu Polskim
w Raszkowie.

Projekt był kontynuacją
działań finansowanych
przez MKDNiS od 2016 r.
Stanowi ważne działanie
związane z ochroną
polskiego dziedzictwa
historycznego na
Wschodzie. Był w całości
konsultowany z ekspertami
i przedstawicielami
Ambasady RP
w Kiszyniowie. Projekt
realizowano dzięki
dofinansowaniu
ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa
Narodowego
i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji
Kultury.

În Cimitirul
Romano-Catolic
din Chișinău,
a fost restaurată
piatra funerară
a canonicului
Mikołaj Ćwikła.
Au mai fost
renovate piatra
funerară a lui
Antoni Hatman
și gardul din jurul
mormântului
Zenoniei Heyman
în cimitirul polonez
din Rașcov.
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Od 10 lat w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie działa Kącik Rumuński, zainaugurowany przez
Towarzystwo Polsko-Rumuńskie. Zawierając ponad 1000 tomów w języku rumuńskim, Kącik Rumuński stale
się powiększa dzięki darom książkowym Rumunów w Krakowie, ambasadzie Rumunii w Warszawie oraz
darowiźnie z Rumunii. Kącik ma na celu wzajemne rozszerzanie świadomości kulturowej oraz literackiej
Polski i Rumunii.
Timp de zece ani, la Biblioteca Publică Voievodală din Cracovia funcționează Colțul Românesc, inaugurat
de Asociația Polono-Română. Conținând peste 1000 de volume în limba română, Colțul Românesc este în
continuă creștere datorită donațiilor de carte din partea românilor din Cracovia, a Ambasadei României la
Varșovia, dar și donațiilor venite din România. Prin crearea acestui Colț, se propune extinderea cunoașterii
culturale și literare reciproce între Polonia și România.

Promocja kultury rumuńskiego
obszaru językowego w Krakowie

Promovarea culturii din arealul
limbii române în Cracovia
Na początku kwietnia br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 miało
miejsce spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy przy stole”. Tematem spotkania była rumuńsko-mołdawska
kultura i tradycja oraz uczczenie 10-lecia istnienia
Kącika Rumuńskiego – wydzielonego miejsca w wypożyczalni obcojęzycznej z książkami w języku rumuńskim. W maju 2012 roku prof. Teodor Ardelean
z Baia Mare oraz władze administracyjne tego regionu,
we współpracy z Towarzystwem Polsko-Rumuńskim
w Krakowie, przekazały do biblioteki ponad 600 pozycji

La începutul lui aprilie, anul curent, la Biblioteca
Publică Voievodală din Cracovia, de pe str. Rajska 1,
a avut loc o întâlnire din seria de activități cu genericul
„De vorbă în jurul mesei”. Tema întâlnirii a fost cultura
și tradiția româno-moldavă, precum și sărbătorirea
a 10 ani de la înființarea Colțului Românesc – un
spațiu rezervat cărților în limba română în sala de
împrumut pentru limbi străine. În luna mai 2012, profesorul Teodor Ardelean din Baia Mare și autoritățile
administrative din această regiune, în colaborare cu
Asociația Polono-Română din Cracovia, au donat

reprezentujących literaturę piękną, sztukę i tradycje
rumuńsko-mołdawskie. Od tego czasu zbiory znacznie
się powiększyły, a sama kolekcja stała się bardziej
różnorodna. Z książek korzystają nie tylko studenci
Uniwersytetu Jagiellońskiego ale również obywatele
rumuńscy mieszkający w Krakowie oraz Polacy zainteresowani kulturą Rumunii i Mołdawii lub tacy, którzy
chcą spędzić wakacje w tych krajach.
Spotkanie prowadziła Magdalena Pawlaczyk –
koordynator zespołu w Wypożyczalni i Czytelni
Zbiorów Obcojęzycznych WBP. Następnie Laurentiu
Caliman zagrał na flecie (caval) dwie ludowe melodie: Miorița i Doina, które stworzyły ciepła atmosferę
spotkania.
Obecny na spotkaniu Konsul Honorowy Rumunii
w Krakowie Ignat Timar bardzo interesująco opowiadał
o tym pięknym kraju, o hodowli owiec, niedźwiedziach
i wilkach, produkcji ekologicznej żywności, miejscach
wakacyjnego wypoczynku i współpracy pomiędzy organizacjami rolniczymi Rumunii i Polski. Wśród gości
byli również przedstawiciele Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie, studenci romanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz grupa przewodników
turystycznych – organizatorów wyjazdów do Rumunii
i Mołdawii.
Na koniec spotkania został przygotowany słodki
poczęstunek, podczas którego uczestnicy opowiadali
o swoich związkach z tymi krajami.
			
Anna Gaydamowicz-Mazur 

bibliotecii peste 600 de piese reprezentând literatura,
arta și tradițiile româno-moldave. De atunci, colecția
a crescut semnificativ și s-a diversificat. Cărțile sunt
folosite nu numai de studenții Universității Jagiellone,
ci și de cetățenii români care locuiesc în Cracovia,
de polonezii interesați de cultura din România și
Republica Moldova sau care doresc să-și petreacă
vacanța în aceste țări.
Întâlnirea a fost prezidată de Magdalena Pawlaczyk, coordonatoarea colectivului de la Sala de
împrumut și Sala de lectură pentru fondurile de carte
străină ale Bibliotecii Publicii Voievodalii. Laurențiu
Căliman a interpretat două melodii populare la flaut
(caval): Miorița și Doina, contribuind astfel la crearea
unei atmosfere calde în cadrul întâlnirii.
Prezent la întâlnire, Consulul onorific al României
în Cracova, dl Ignat Timar, a vorbit captivant despre
această țară frumoasă, despre creșterea oilor, despre
urși și lupi, despre producția ecologică de alimente,
destinații de vacanță și cooperarea dintre organizațiile
agricole românești și poloneze. Printre invitați s-au
numărat și reprezentanți ai Asociației Polono-Române
din Cracovia, studenți de la Universitatea Jagiellonă
și un grup de ghizi turistici – organizatori de excursii
în România și Republica Moldova.
La finalul întâlnirii, a fost servită o gustare dulce,
în timpul căreia participanții au vorbit despre relațiile
lor cu cele două țări.
Tłum. na j. rumuński Lucia Țurcanu

12

AFISZ

2/2022

În fiecare an, de Ziua Sfântului Gheorghe Biruitorul, în Găgăuzia se sărbătorește cu mare fast
Hederlez-ul. Această sărbătoare vine din tradiția populară și este legată de ciclul de pășunat al oilor.
Hederlez-ul marchează începutul primăverii.
Co roku, w Dniu św. Jerzego Zwycięskiego, w Gagauzji bardzo hucznie obchodzono święto Hederlez,
które wywodzi się z tradycji ludowej i związane jest z cyklem wypasu owiec. Hederlez oznacza
początek wiosny.

HEDERLEZ

6 maja 2022 r. w stadninie koni
„At Prolin”, znajdującej się w gminie
Ceadîr-Lunga, odbyły się obchody
gagauskiego święta Hederlez.
W wydarzeniu wzięło udział kilka tysięcy osób, w tym Premier Mołdawii
Natalia Gawrilița, Gubernator Ga-

wiosenne
święto
Gagauzów

gauzji Irina Vlah, deputowani Parlamentu i Zgromadzenia Ludowego
Gagauzji, ambasadorowie Turcji,
Węgier, Polski, Czech, Białorusi,
Kazachstanu w Republice Mołdawii,
przedstawiciele OBWE i ONZ oraz
burmistrzowie miast Gagauzji.

Dla gości przygotowano tereny
rekreacyjne, wystawy wyrobów
rzemieślników ludowych, dawne
zabawy oraz konkursy. Tańce, flagi,
barwy ludowych strojów – to wszystko stworzyło radosną i świąteczną
atmosferę.

 Ambasador RP w Republice Mołdawii
Tomasz Kobzdej (w centrum) spotkał
się z Gubernator Gagauzji Iriną Vlah
w czasie dorocznego święta Hederlez
w Ceadîr-Lunga
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Na południu Mołdawii, nad rzeką Jałpuch znajduje
się miasto Komrat – stolica Autonomii Gagauskiej.
W 2004 roku powstało tu Stowarzyszenie Polaków
Gagauzji. Zarejestrowano je 22 września, a jego założycielami byli państwo Ludmiła i Władysław Wolewiczowie. W Stowarzyszeniu Polaków Gagauzji zrzeszone
są osoby nie tylko z Gagauzji, ale także z pozostałych
obszarów południowej Mołdawii.
W listopadzie 2004 roku w Komracie rozpoczęto
nauczanie języka polskiego. Nauka odbywa się w kilkunastoosobowych grupach, zajęcia prowadzi nauczyciel
języka polskiego oddelegowany przez ORPEG do pracy
w Komracie.
Lokalna polska społeczność chętnie uczestniczy
w proponowanych formach animacji kultury polskiej,
dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Poświęcają czas na przygotowanie uroczystości, włączają się w program zaplanowanych przedsięwzięć (np.
zawody sportowe dla Polonii mołdawskiej, Narodowe
Święto Niepodległości, Boże Narodzenie, konkursy itd.),
uczestniczą w projektach integrujących członków, np.
w wycieczkach.
Przy Stowarzyszeniu prowadzi działalność zespół taneczny „Polacy Budziaka”, który z sukcesem
brał udział w festiwalach „Polska Wiosna w Mołdawii” w Kiszyniowie, a w 2006 r. debiutował za granicą,
uczestnicząc w festiwalu „Bukowińskie spotkania ze sztuką”. „Polacy Budziaka” kilkakrotnie brali udział
w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, otrzymując dyplomy
uznania za promowanie kultury polskiej poza granicami kraju.

 Polonijny zespół „Polacy Budziaka” wspólnie z innymi
zespołami artystycznymi regionu wziął udział w obchodach
święta Hederlez. Goście, widzowie i uczestnicy byli pod wrażeniem występów, zanurzając się w historii, tradycji i kulturze
gagauskiej
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Gagauzi to potomkowie emigrantów
z przełomu XVIII i XIX wieku, którzy przesiedlili się z obszaru Bułgarii wraz z Bułgarami besarabskimi. Najliczniejsza obecnie
społeczność Gagauzów mieszka w rejonie
Budziaku na południu Republiki Mołdawii,
gdzie uzyskała autonomię w postaci jednostki terytorialnej Gagauzji – Gagauz-Yeri
ze stolicą w mieście Komrat.
Sceny
przesiedlenia
Gagauzów
z Bałkanów
do Besarabii

Spośród ludów tureckich wyróżnia
ich wyznawana religia – prawosławie.

Najbardziej
wyczekiwanym
i kulminacyjnym
momentem tego
święta są
wyścigi konne

HEDERLEZ
Taniec Horu
i święto Hederlez
wpisano do rejestru
niematerialnego
dziedzictwa świata
tureckiego

Tradycyjnie
święto Hederlez
otwiera parada
uczestników
prezentujących
swoje regiony

zdjęcia publicznie udostępnione na Facebooku

16

AFISZ

2/2022

Mołdawia w formie miniatury
Wszystko dzięki filmowi poklatkowemu w technice tilt-shift
Filmy poklatkowe już same
w sobie wymagają ogromnej cierpliwości oraz kreatywności. Połączenie tego z techniką przesunięcia płaszczyzny ostrości daje
fascynujące efekty. Film, który
łatwo możecie odszukać, wpisując
w poszukiwarce na niżej podanej
stronie hasło Mołdawia, wygląda
wręcz nierealnie pięknie.

www.fotoblogia.pl
Szukaj: Mołdawia

Autorem nagrania jest Joerg
Daiber. 3-minutowa praca jest filmem poklatkowym, czyli animacją
składającą się z połączonych zdjęć
zrobionych w odstępach czasu.
Przez to ruch nie będzie tak płynny, jak w przypadku nagrania filmu
o klatkażu 25, 50 czy większej ilości
klatek na sekundę, lecz takie jest
zamierzenie.

Krajobrazy Mołdawii, przedstawione przez Joerga, wyglądają na filmie
jak miniaturowy świat. To natomiast jest kwestią wykorzystanej tu techniki
fotograficznej, znanej jako tilt-shift. Stosuje się do tego specjalne obiektywy.
Przesunięcie płaszczyzny ostrości sprawia, że nieostrość jest na dole i na
górze obrazu, a środkowa część jest ostra.
Marcin Watemborski

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