
Dodatek społeczno-kulturalny pisma „Jutrzenka”

Kwartalnik 4/2018 polsko-mołdawski
AFISZ

ŚWIĘTO WINA W MOŁDAWII

Festiwal Piosenki w Komracie
„Człowieczy los – Anna German”

Koncert w Kiszyniowie z okazji stulecia
odzyskania niepodległości przez Polskę 

kulturalny
wybór



2 AFISZ 4/2018 AFISZ 4/2018 3

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Pol-
ski w Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie odbyło się 
wyjątkowe wydarzenie, które oficjalnie otworzyło sezon 
koncertowy 2018-2019. Był to wokalno-symfoniczny 
koncert polskich i mołdawskich muzyków, zorgani-
zowany wspólnie przez Ambasadę RP i Filharmonię 
Narodową im. Serghei Lunchevici. 

Program muzyczny koncertu zawierał utwory kom-
pozytorów: K. Kurońskiego, F. Chopina, A. Stolpe, S. Mo-
niuszki, G. Puccini, F. Lehara, G. Verdi. W koncercie wy- 
stąpili polscy artyści światowej sławy: wiolonczelista 
Jan Kalinowski, pianista Marek Szlezer, śpiewak ope-
rowy Robert Cieśla (tenor) oraz mołdawska śpiewaczka 
operowa Aglaya Mudrea-Popescu (sopran). Artystom 
towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Na-
rodowej pod batutą dyrygenta Michaela Agafiţy oraz 
Akademicka Kapela Chóralna „Doina”.

În cadrul evenimentelor dedicate aniversării a 100 de 
ani de independență a Poloniei, la Filarmonica Nați-
onală „Serghei Lunchevici” din Chișinău, în seara de 
deschidere a stagiunii concertistice 2018-2019, a avut 
loc un concert vocal-simfonic, organizat în colaborare 
cu Ambasada Poloniei la Chișinău.

Cu ocazia centenarului, a fost pregătit un program 
muzical original, care a inclus creații ale compozitori-
lor K. Kuroński, Fr. Chopin, A. Stolpe, S. Moniuszko, 
G.  Puccini, F. Lehar, G. Verdi. Au evoluat artiști polonezi 
renumiți, precum violoncelistul Jan Kalinowski, pianistul 
Marek Szlezer, tenorul Robert Cieśla, dar și soprana 
din Moldova Aglaya Mudrea-Popescu. Soliștii au fost 
acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Na-
ționale „Serghei Lunchevici”, condusă de Mihail Agafița, 
și de Capela Corală Academică „Doina”, condusă de 
Ilona Stepan.

Pe data de 5 octombrie 2018, la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” din Chișinău a avut loc 
deschiderea stagiunii concertistice 2018-2019. Concertul de inaugurare a fost dedicat aniversării  
a 100 de ani de independență a Poloniei.

5 października br. w Filharmonii Narodowej im. Serghei Lunchevici w Kiszyniowie został otwarty 
nowy sezon koncertowy 2018-2019. W tym dniu mieszkańców i gości stolicy zaproszono na uroczysty 
koncert z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

La Chișinău și Bălți a avut loc un concert de muzică sacră și cântece patriotice poloneze, susținut de 
Corul și Orchestra de Cameră „Nicolaus” din Kraczkowa, comuna Łańcut. Artiștii au fost invitați de 
conducerea Bisericii Romano-Catolice din Moldova, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la fondarea 
acesteia.

Z koncertem pieśni sakralnych i polskich pieśni patriotycznych wystąpił w Kiszyniowie i Bielcach Chór 
i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” z podłańcuckiej Kraczkowej. Zespół został zaproszony przez władze 
Kościoła rzymskokatolickiego w Mołdawii, by uświetnić obchody jubileuszu 25-lecia jego struktur.

Wyjątkowy koncert z polskim akcentem
w Kiszyniowie„Nicolaus” w Kiszyniowie i Bielcach

Okolicznościowe przemówienie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii Bartłomieja Zdaniuka

Pod koniec września 2018 r. 
artyści Chóru i Orkiestry Kameral-
nej „Nicolaus” wystąpili w Katedrze 
Opatrzności Bożej w Kiszyniowie. 
Dali również niezwykły koncert  
w parafii rzymskokatolickiej w Biel-
cach, dokąd zaprosił ich proboszcz 
Jacek Puć. To była druga wizyta 
w tej świątyni, ponieważ osiem lat 
temu „Nicolaus” wystąpił z okazji 
jej konsekracji. W trakcie obecnej 
wizyty, Chór i Orkiestra Kameralna 
„Nicolaus” zapewniły również opra-
wę muzyczną liturgii w Kiszyniowie 
i Bielcach.

Jak powiedział Radiu Rzeszów 
dyrygent zespołu Zdzisław Magoń, 
najbardziej wzruszające dla muzy-
ków były spotkania z miejscowymi 
Polakami, których przodkowie osie-
dlili się na terenach obecnej Mołdawii 
w XIX wieku. „Łzy wzruszenia, jakie 
widzieliśmy w oczach ludzi podczas 
naszych koncertów, dają nam ener-
gię do dalszych działań twórczych” – 
stwierdził Zdzisław Magoń. Podob-
nego zdania byli wszyscy członko-
wie „Nicolausa”, którzy na co dzień 
wykonują różne zawody, a muzyka 
jest ich ogromną pasją. 

Słowa wielkiego uznania pod 
adresem członków zespołu wyraził 
obecny na koncertach w Kiszyniowie 
i Bielcach Ambasador RP Bartłomiej 
Zdaniuk. 

Warto dodać, że artyści z Kracz-
kowej zawieźli rodakom z Bielc dary 
rzeczowe, w tym zabawki i przybory 
szkolne.

Istniejący od 2004 roku Chór  
i Orkiestra Kameralna „Nicolaus”  
z Kraczkowej jest ceniony za wysoki 
poziom wykonawczy. Występował 
m. in. we Włoszech, Francji, Austrii, 
na Ukrainie i w Chorwacji.

Źródło: Polskie Radio Rzeszów
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Były chwile, iż wielki plac  
w środku miasta nie mógł pomieścić 
wszystkich chętnych, dlatego im-
preza rozlała się na okoliczne ulice 
i place. Tam również handlowano 
winem, choć na znacznie mniejszą 
skalę, za to więcej było innych 
produktów lokalnych, zwłaszcza 
miodów, folkowych ubrań, taniej 
biżuterii i artykułów religijnych. Tam 
też piekły się kiełbasy, szaszłyki  
i kurczaki.

Na scenie wystąpiło łącznie 
ponad 30 artystów i zespołów. Ko-
neserzy wina, którzy chcieli dowie-
dzieć się więcej na temat trunków, 
mogli uczestniczyć w 16  warszta-
tach, m. in. na temat doboru win 
do potraw czy robienia koktajli na 
bazie win. 

Kiszyniów rzadko bywa tak 
zaludniony i gwarny do późnych 
godzin nocnych. Ale raz w roku to 
się zmienia – wszędzie rozbawieni 
ludzie, słychać muzykę, a restau-
racje są pełne. Aby poczuć całą 
gościnność Mołdawian, ich kulturę 
i tradycję, należy odwiedzić Mołda-
wię w Narodowy Dzień Wina.

Narodowy Dzień Wina 2018 
został zorganizowany pod marką 
„Wina Mołdawii” przez Ministerstwo 
Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego 
i Środowiska oraz Stowarzyszenie 
Producentów Win PGI regionów: 
Codru, ValulTraian, Stefan Voda 
i Divin. Partnerem strategicznym 
było MoldovaCompetitiveness Pro-
ject wspierane przez USAID i rząd 
Szwecji.

Po raz pierwszy Narodowy 
Dzień Wina był jednocześnie 
obchodzony w Mołdawii i w 
Rumunii. W pierwszy weekend 
października w rumuńskim 
mieście Snagov ponad 20 
producentów oferowało odwie-
dzającym setki rodzajów jako-
ściowych win z Chronionym 
Oznaczeniem Geograficznym 
w ramach marki „Wina Moł-
dawii. Żywa Legenda”. W cen-
trum Kiszyniowa znajdowało 
się również specjalne stoisko 
producentów z Rumunii, part-
nerskiego kraju tegorocznej 
edycji, na którym goście mogli 
odbyć wyjątkową podróż po 
terenach za rzeką Prut, degu-
stując rumuńskich win.

Ziua Națională a Vinului este un eveniment impresionant. Peste 60 de expozanți – de la companii 
mari la mici producători – le-au oferit oaspeților produsele lor într-un weekend însorit din octombrie 
în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. În cadrul festivalului, au fost organizate evenimente 
atât în capitală, cât și în vinăriile din toată țara. Gazdele au pregătit multe surprize pentru vizitatori.  

Narodowy Dzień Wina w Mołdawii zachwyca na tysiąc sposobów. Ponad 60 wystawców – od du-
żych firm, po małe rzemieślnicze – czekało na gości w słoneczny październikowy weekend na placu 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego w Kiszyniowie. Festiwal odbywał się w stolicy i winiarniach 
rozproszonych po całym kraju. Każda z nich zapewniła ciekawy program z wieloma niespodziankami.  

NARODOWY DZIEŃ WINA
W MOŁDAWII

W weekend 6-7 października br. 
w Mołdawii świętowano Narodowy 
Dzień Wina. To jedno z najbardziej 
wyczekiwanych wydarzeń, w którym 
uczestniczą nie tylko mieszkańcy, 
ale coraz chętniej również zagra-
niczni turyści. 

Święto wina symbolizuje koniec 
pory zbiorów i podkreśla mołdaw-
ską tradycję produkcji wina, która 
sięga XV wieku. Narodowy Dzień 
Wina obchodzono po raz pierwszy 
w 2002  roku. Od tamtej pory festyn 
odbywa się co roku w październiku. 
Przy pięknym jesiennym słońcu po-
nad 60 producentów prezentowało 

swoje wina pod hasłem „Wino z głębi 
duszy Mołdawii”. Tegoroczna edycja 
wydarzenia poświęcona była winom 
z oznaczeniem PGI – Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego, któ-
re gwarantuje najwyższą jakość. 
Wszystkie cztery obszary PGI: Co-
dru, ȘtefanVodă, ValulTraian i Divin 
były reprezentowane zarówno przez 
dużych, jak i małych producentów.

Podczas wielkiego winnego 
festynu na największym placu Kiszy-
niowa stała ogromna scena, a wokół 
niej producenci mołdawskiego wina 
rozstawiali swoje stoiska. Pomiędzy 
degustacjami odwiedzający próbo-

wali tradycyjnych potraw, takich jak 
grillowane mięsa, owoce i placinty 
(czyli ciasta nadziewane serem, 
warzywami lub owocami), serwo-
wanych na stoiskach restauracji  
i kafejek. 

W ciągu dwóch dni wydarzenie 
przyciągnęło około 120 000  od-
wiedzających. Przez całą sobo-
tę i niedzielę trwały degustacje,  
a atmosferę pikniku podgrzewały 
występy folklorystyczne. Rozstawio-
ne dookoła punkty gastronomiczne 
z tradycyjnym jedzeniem i stragany 
z wyrobami rzemieślniczymi przy-
ciągały całe rodziny. 

W Mołdawii wino to napój narodowy. Na małym kawałku ziemi zwanym Mołdawią, 
historia sprawiała, iż ton całemu życiu nadaje kiść winogron. Wino w Mołdawii – 
to nie tylko napój, ale kultura i tradycja tego regionu. Nie bez powodu na mapie 
Mołdawia wygląda jak winorośl.

Październik to doskonały miesiąc na 
odwiedzenie Mołdawii, ale przyjazd 
na Święto Wina trzeba zaplanować 
wcześniej – na kilka tygodni przed 
nim nie ma już bezpośrednich biletów 
lotniczych ani miejsc noclegowych. 
Warto!

Opracowała Anna Dubiel
na podstawie: www.travelcompass.pl

czaswina.pl

fot: noi.md

fot: noi.md
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W sobotę, 10 listopada 2018 roku, w Komracie od-
był się I konkurs na najpiękniejsze wykonanie piosenek  
z repertuaru Anny German. Organizatorem konkursu było 
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji. 

Do udziału w konkursie zaproszono młodzież w wieku 
14-25 lat z ośrodków polonijnych w Mołdawii oraz z Kom-
ratu. Konkurs odbył się w auli Komrackiego Uniwersytetu 
Państwowego. 

Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania 
organizatorów. Do Komratu w tym dniu przyjechali 
Polonusi z Kiszyniowa, Bielc, Tyrno-
wa i Styrczy.

Konkurs ten odbył się dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”  
i jest wynikiem projektu napisanego 
przez Prezes Stowarzyszenia Po-
laków Gagauzji Ludmiłę Wolewicz.

Anna Cerazy
nauczyciel skierowany do pracy 

za granicą przez ORPEG

Uczestnicy zachwycili umiejętnościami wokal-
nymi. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach – 
najlepsze wykonanie piosenek Anny German  
w języku polskim i osobno, w języku rosyjskim. 
Trzeba zaznaczyć, że wielu wykonawców z językiem 
polskim spotkało się po raz pierwszy. 

Główną nagrodę Grand Prix otrzymała osoba, 
która najlepiej wykonała piosenki zarówno w ję-
zyku polskim, jak i rosyjskim – Ksenia Taranienko, 
pochodząca z Komratu, a na co dzień studiująca na 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ksenia wykazała się wspaniałym gestem i swoją 
wygraną przekazała zdobywczyni pierwszego miej-
sca w kategorii na najlepsze wykonanie piosenki 
Anny German w języku polskim – Svietlanie Janul 
z Komratu. Nagrodą za zdobycie 
Grand Prix jest wyjazd 
do Polski.

CZŁOWIECZY LOS:  
konkurs na najlepsze wykonanie piosenki z repertuaru
Anny German

Drugie miejsce za najlepsze wykonanie piosenki w języku polskim 
otrzymała Milena Kaczurka z Domu Polskiego w Bielcach, a trzecie – 
reprezentująca również bielecki Dom Polski, Ksenia Frumosu.

Pierwsze miejsce za najlepsze wykonanie piosenki w języku rosyjskim 
otrzymała Anastasia Cioban z Komratu, drugie – Alesia Płukciu z Komratu 
i trzecie – Sergiej Iwanow, student Kolegium Pedagogicznego w Komracie.

Konkurs uświetnili swoją obecnością: Ambasador RP w Mołdawii 
Bartłomiej Zdaniuk, mer miasta Komrat Sergiej Anastasov, prodziekan Na-
rodowego Uniwersytetu w Komracie Tatiana Rakovczena, główna specja-
listka Wydziału do Spraw Młodzieży i Sportu Gagauzji Lubov Putrygaj, ks. 
Krzysztof  Płonka – proboszcz parafii z Ungheni,  ks. Grzegorz Czubak – 
proboszcz parafii w Cupcini oraz prezesi stowarzyszeń polonijnych  
w Mołdawii. Nie zawiodła również publiczność.

Wszyscy, zarówno uczestnicy, jak i goście, zachwyceni organi-
zacją i atmosferą panującą podczas koncertu, wyrazili nadzieję, iż 
impreza ta będzie miała kontynuację w przyszłym roku.

CONCURSUL „SOARTA OMULUI”
Sâmbătă, 10 noiembrie 2018, la Comrat a avut 
loc prima ediție a concursului pentru cea mai 
frumoasă interpretare a pieselor din repertoriul 
cântăreței Anna German. Concursul a fost 
organizat de Asociația Polonezilor 
din Găgăuzia. 

 � Prezes Ludmiła Wolewicz gratuluje zdobywczy-
ni Grand Prix Ksenii Taranienko
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 � Mer Miasta Komrat Sergiej Anastasov 
wręcza dyplom Anastasii Cioban 

 � Dyplom z rąk Ambasadora RP Bartłomieja 
Zdaniuka odbiera Ksenia Taranienko 
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Wielkie emocje, zapadający w pamięć bohaterowie 
i prowokujące fabuły czekali na widzów festiwalu filmu 
polskiego CinePOLSKA, który w dniach 8-13 listopada 
2018 r. odbył się w kinie Odeon w Kiszyniowie.

   CinePOLSKA otworzył film „Zimna wojna” Pawła 
Pawlikowskiego nagrodzony w tym roku w Cannes za naj-
lepszą reżyserię, a także tegoroczny polski kandydat do 
Oscara. Reżyser, w 2014 r. zdobywca Oscara za swój po-
przedni film „Ida”, tym razem opowiada historię miłości nie-
możliwej – dwojga ludzi, którzy nie mogą być ze sobą i nie 
mogą też żyć bez siebie. Tłem dla tej historii są wydarzenia 
okresu tzw. Zimnej wojny w Polsce, Niemczech, Jugosławii 
i Francji, a także przepiękne zdjęcia i muzyka. 

   Następnie widzowie w Kiszyniowie zobaczyli bra-
wurową komedię „Atak paniki”, w której codzienność za 
sprawą nieoczekiwanych zdarzeń zmienia się w wielkie 
wariactwo. Młody polski reżyser Paweł Maślona w inteli-
gentny i ironiczny sposób spogląda w niej na człowieka 
XXI  wieku, jego słabości, fobie i namiętności. Losy kilku 
pozornie niezwiązanych ze sobą bohaterów przetną się  
w filmie, bezpowrotnie zmieniając ich życie.

   O tym, że kino może dodawać energii można było 
się przekonać podczas projekcji opartego na faktach au-
tentycznych filmu „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Pal-
kowskiego. Jego bohaterem jest były narkoman, który 
mimo wielkich trudności życiowych i bycia na samym dnie, 
w 1990 r. został mistrzem świata w niezwykle trudnych 
zawodach triatlonowych. Świetnie opowiedziana historia 
sprawia, że odzyskujemy wiarę w to, co trudne lub niemoż-
liwe do realizacji.

   Film „Cicha noc” został uznany za najlepszy polski 
film 2017 roku. Debiutujący reżyser Piotr Domalewski opo-
wiada w nim historię młodego polskiego emigranta, który  
w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia przyjeżdża w odwie-
dziny do rodzinnej wsi. Szczera, mądra opowieść szcze-
gólnie mocno odbierana jest w krajach, w których emigra-
cja jest doświadczeniem powszechnym.

   Film „Azyl” autorstwa nowozelandzkiej reżyserki 
Niki Caro opowiada o Janie i Antoninie Żabińskich, czyli 
dyrektorze warszawskiego ZOO i jego żonie, którzy w swo-
jej willi na terenie ogrodu zoologicznego uratowali ponad 
300 Żydów. Za pomoc żydom, Polacy dostali tytuł „Spra-
wiedliwy wśród narodów świata” Instytutu Yad Vashem  
w Jerozolimie.

   CinePOLSKA 2018 roku zakończyła projekcja filmu 
„Ptaki śpiewają w Kigali” w reżyserii Joanny Kos-Krauze  
i Krzysztofa Krauze. Przeniosła ona widzów w zupełnie 
inne rejony świata. Tłem dla opowieści o polskiej ornito-
lożce i uratowanej przez nią młodej dziewczynie z plemie-
nia Tutsi jest ludobójstwo w Rwandzie, w czasie którego  
w 1994 r. rządzące krajem plemię Hutu zamordowało po-
nad milion Tutsi. Małżeństwo Krauze w poruszającym, mi-
nimalistycznym filmie, o którym myśli się jeszcze długo po 
wyjściu z kina, stawia m.in. pytania o nieuchronność zła, 
siłę ludzkiego ducha, potęgę przyjaźni i przebaczenia. Od-
twórczynie głównych ról, Polka Jowita Budnik i Rwandyja 
Eliane Umuhire, zostały uznane ex aequo za najlepsze ak-
torki m.in. na festiwalu w czeskich Karlowych Warach.

Emoții mari, eroi memorabili și povești provocatoare 
i-au așteptat pe spectatorii festivalului de film polonez 
CinePOLSKA, desfășurat în perioada 8-13 noiembrie 
2018 la Cinematograful Odeon din Chișinău. 

   CinePOLSKA a început cu filmul „Războiul rece” de 
Paweł Pawlikowski, premiat anul acesta la Cannes pentru 
cea mai bună regie. Laureat, în 2014, al Premiului Oscar 
pentru filmul „Ida”, regizorul prezintă de data aceasta o po-
veste de dragoste imposibilă dintre doi oameni care nu pot 
fi împreună și care nu pot trăi unul fără celălalt. Acțiunea 
se desfășoară, pe fundalul așa-numitului Război Rece, în 
Polonia, Germania, Iugoslavia și Franța, fiind însoțită de  
o imagine și o muzică extraordinar de frumoase. 

   Următorul film vizionat de spectatorii din Chișinău  
a fost curajoasa comedie „Atac de panică”, în care, dato-
rită unor evenimente neobișnuite, viața de zi cu zi se trans-
formă într-o mare nebunie. Tânărul regizor polonez Paweł 
Maślona privește cu inteligență și ironie omul secolulului 21, 
slăbiciunile, fobiile și pasiunile acestuia. Destinele câtorva 
eroi, aparent fără nicio legătură între ei, se intersectează în 
film, viața lor schimbându-se ireversibil.

   De faptul că cinematograful poate fi o sursă de ener-
gie spectatorii s-au putut convinge în timpul proiecției filmu-
lui bazat pe fapte reale „Cel mai rapid, cel mai puternic”, 
regizat de Łukasz Palkowski. Eroul peliculei este Jerzy 
Górski, un fost narcoman care, în ciuda unor mari greutăți 
în viață, a devenit în 1990 dublu campion mondial la un 
concurs de triatlon extrem de complicat. Relatată excelent, 
această poveste ne face să ne recâștigăm încrederea în 
ceea ce este dificil sau imposibil de realizat.

   Filmul „O noapte liniștită” a fost recunoscut drept 
cel mai bun film polonez al anului 2017. Regizorul debutant 
Piotr Domalewski spune istoria unui tânăr emigrant polonez 
care vine în satul natal în ajunul Crăciunului. Această po-
veste sinceră și înțeleaptă este foarte bine primită în țările 
în care emigrația este o experiență universală.

   Filmul „Grădina speranței”, realizat de regizoarea 
de origine neozeelandeză Niki Caro, vorbește despre Jan 
și Antonina Żabiński – directorul Grădinii Zoologice din Var-
șovia și soția lui –, care, în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, în vila lor aflată pe terenul grădinii zoologice, au 
salvat peste 300 de evrei. Pentru ajutorul dat evreilor, cei 
doi polonezi au primit titlul de „Drept între Popoarele Lumii”, 
acordat de Institutul Yad Vashem de la Ierusalim.

   CinePOLSKA 2018 s-a încheiat cu proiecția filmului 
„Păsările cântă în Kigali”, în regia Joannei Kos-Krauze și  
a lui Krzysztof Krauze. Vizionând filmul, spectatori călăto-
resc în diferite colțuri ale lumii. Fundalul pentru povestea po-
lonezei ornitolog și a fetei din tribul Tutsi salvată de aceasta 
este genocidul din Rwanda, în timpul căruia, în anul 1994, 
tribul Hutu, aflat la conducerea țării, a omorât peste un mili-
on de locuitori Tutsi. În acest emoționant film minimalist, la 
care te gândești mult timp după ce ai ieșit din cinematograf, 
soții Krauze pun întrebări despre inevitabilitatea răului, forța 
spiritului uman, puterea prieteniei și a iertării. Actrițelor din ro-
lurile principale, poloneza Jowita Budnik și rwandeza Eliane 
Umuhire, au fost recunoscute ex aequo drept cele mai bune 
actrițe, printre altele, la festivalul Karlovy Vary din Cehia.

Festiwal CinePOLSKA 
to unikalna okazja, 
by zobaczyć najnowsze 
polskie filmy nagradzane 
na najważniejszych 
światowych festiwalach. 
W tegorocznym programie 
znalezły się m. in. filmy 
nagradzane w Cannes 
i Karlowych Warach.

CinePOLSKA:
tydzień polskiego filmu
w Kiszyniowie

PROGRAM FESTIWALU:

ZIMNA WOJNA (reż. Paweł Pawlikowski)
ATAK PANIKI (reż. Paweł Maślona)
NAJLEPSZY (reż. Łukasz Palkowski)
CICHA NOC (reż. Piotr Domalewski)
AZYL (reż. Niki Caro)
PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI (reż. Joanna Kos-Krauze 
i Krzysztof Krauze)

Organizator CinePOLSKA 2018: Instytut Polski z Bukaresztu we 
współpracy z Ambasadą RP w Kiszyniowie, Studiem Moldova Film 
i kinem Odeon w Kiszyniowie.

Autorką tegorocznego plakatu CinePOLSKA jest Diana Barbu, 
młoda rumuńska graficzka i ilustratorka z Târgu Jiu.

Agnieszka Skieterska, dyrektor Instytutu Polskiego w Bukaresz-
cie:

– Filmy tegorocznej edycji CinePOLSKA 2018 są jak lustro, w którym 
warto się przejrzeć. Widzowie znajdą w nich tematy bliskie każdemu  
z nas – od miłości, przez pasję aż po nienawiść czy strach przed innością. 
O nich wszystkich opowiada plejada najlepszych polskich reżyserów oraz 
aktorów młodego i średniego pokolenia, którzy triumfują na najważniej-
szych imprezach filmowych.

Ambasador RP w Republice Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk 
otwiera Festiwal CinePOLSKA w Kiszyniowie

Co warto było zobaczyć na festiwalu?
Na to pytanie odpowiada nasz korespondent
TATIANA MIRONIK
(opr. na podstawie www.culturapoloneza.ro)
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La Editura Junimea din Iași a apărut, în 2017, un 
volum de poezie bilingv de Ioan Paul al II-lea, Triptic 
roman / Tryptyk rzymski (traducere din polonă și prefa-
ță de Nicolae Mareș). Prima ediție a acestei cărți (de 
altfel, întâia semnată cu numele Ioan Paul al II-lea, tex-
tele anterioare autorul semnându-le cu pseudonime)  
a fost pubicată în 2003, la Vatican, în șase limbi: polonă, 
germană, engleză, spaniolă, franceză și italiană. Acum, 
iată că și cititorul de limba română are posibilitatea să-l 
descopere pe poetul Karol Woityła – Ioan Paul al II-lea.

Volumul este alcătuit din trei grupaje de poeme (To-
rentul / Strumień, Meditații la „Cartea Facerii” în pragul 
Capelei  Sixtine / Medytacje  nad  „Księgą  Rodzaju”  na 
progu  Kaplicy  Sykctyńskiej  și  Muntele  din  pământul 
Moria / Wzgórze w krainie Moria), care reflectă trei mari 
teme: Natura, Scrierile Sfinte, Michelangelo. Nicolae 
Mareș menționează, pe bună dreptate, că, prin această 
carte, Pontiful „face un bilanț poetic despre măreția cre-
dinței, despre menirea și locul omului în universul creat 
de Dumnezeu, după chipul și asemănarea Sa”.

Este o poezie meditativă, metafizică, uneori versurile 
luând forma psalmului, alteori amintind de pietatea omu-
lui care se roagă lui Dumnezeu. Textele au un profund 
conținut filosofic, referindu-se la sensul vieții pe pământ, 
la dragoste, cunoaștere, moarte. Deși este „moralist de 
formație”, poetul „nu moralizează, el constată numai 
ceea ce este bun și ce e rău, ce este frumos și ce-i 
hidos, care sunt umbrele și luminile existenței umane” 
(Nicolae Mareș). Acest dialog plin de evlavie pe care eul 
liric îl poatră cu Divinitatea se referă la rostul omului pe 
pământ, la Iubire, Adevăr și Frumos, la Marea Trecere, 
la Înviere. Poetul-Pontif ne sugerează că de fapt Dum-

nezeu se află în noi și se manifestă prin faptele noastre, 
prin atitudinea față de aproape.

Superbele poeme din cartea de colecție Triptic ro-
man / Tryptyk rzymski sunt însoțite de imagini relevan-
te – secvențe din frescele lui Michelangelo din Capela 
Sixtină sau facsimile ale paginilor din manuscrisele lui 
Ioan Paul al II-lea.

Lucia Țurcanu

IZVORUL

Zariștea pădurii scoboară
în ritmul torenților din munți...
De vrei să dai de izvor,
pe creastă trebuie să te urci, împotriva curentului.
Să te cațări, să cauți, să nu cedezi,
știi că izvorul trebuie să fie pe undeva –
Unde ești, izvorule?... Unde ești izvorule?!

Liniște...
Șuvoiule, șuvoi de munte,
descoperă-mi taina
începutului tău!

(Liniște – de ce taci?
Cât de stăruitor ți-ai ascuns taina începutului.)

Îngăduie-mi buzele să le înmoi
în apa de izvor
să simt prospețimea,
însuflețitoarea revigorare.

JUDECATA

În Capela Sixtină artistul a amplasat Judecata.
Acest interior de Judecată-i dominat.
Sfârșitul invizibil aici devine uimitor de vizibil.
Sfârșit și culme a transparenței totodată –
Aceasta-i calea generațiilor.

Non omnis moriar –
Tot ceea ce-n mine-i indestructibil
Acum stă față în față cu Cel care Este!
Așa s-a populat peretele central al policromiei sixtine.
Ți-amintești, Adame? La început, El te-a întrebat 

„unde ești?”
Iar tu ai răspuns: „M-am ascuns de Tine că sunt gol”...
„Cine ți-a spus că ești gol?”...
„Femeia care mi-ai dat-o” – cea care mi-a dăruit fructul...

Toți cei care populează zidul central al policromiei 
sixtine
poartă în ei moștenirea răspunsului dat atunci!
A acelei întrebări și a acelui răspuns!
Acesta este sfârșitul drumului vostru.

Papież poeta

Pontiful poet

W 2017 r. Wydawnictwo Junimea w Jassach wydało 
dwujęzyczny tom poezji Jana Pawła II, Triptic Roman 
/ Tryptyk rzymski (przetłumaczony z języka polskiego 
przez Nicolae Mareş, będącą także autorką wstępu). 
Pierwsze wydanie tej książki (to znaczy pierwsza książ-
ka podpisana imieniem Jana Pawła II, wcześniej autor 
podpisywał swoje prace literackie pseudonimami) zo-
stało opublikowane w Watykanie w 2003 r. w sześciu 
językach: polskim, niemieckim, angielskim, hiszpań-
skim, francuskim i włoskim. Obecnie rumuńskojęzyczny 
czytelnik ma wspaniałą okazję odkryć dla siebie poetę 
Karola Wojtyłę – Jana Pawła II.

Książka składa się z trzech rozdziałów (Torentul / 
Strumień, Meditații  la „CarteaFacerii”  înpragul Capelei 
Sixtine / Medytacje nad „Księgą Rodzaju” na progu Ka-
plicy Sykstyńskiej și Munteledinpământul Moria / Wzgó-
rze w krainie Moria), które rozwijają trzy tematy literac-
kie: Przyroda, Pismo Święte, Michał Anioł. We wstępie 
Nicolae Mareș zaznacza, że w tej książce Papież „do-
konuje poetyckiego opisu wielkości wiary, oznaczenia 
i miejsca człowieka we wszechświecie stworzonym 
przez Boga na Jego obraz i podobieństwo”.

Jest to poezja medytacyjna, metafizyczna, niektóre 
teksty przyjmują kształt psalmu, przypominając o po-
bożności człowieka, modlącego się do Boga. Wiersze 
mają głęboką treść filozoficzną, odnosząc się do sensu 
życia na ziemi, do miłości, do wiedzy, do śmierci. Cho-
ciaż jest „moralistą formacyjnym”, poeta „nie moralizuje, 
on znajduje tylko to, co jest dobre, a co złe, co jest pięk-
ne, a co ohydne, jakie są cienie i światła ludzkiej eg-
zystencji” (Nicolae Mareş). Ten pobożny dialog między 
lirycznym ego a Bogiem odnosi się do celu człowieka 
na ziemi, do Miłości, do Prawdy i Piękna, do Wielkiego 
Przejścia, do Zmartwychwstania. Poeta-Papież sugeru-
je, że Bóg rzeczywiście jest w nas i przejawia się przez 
nasze czyny, poprzez naszą postawę wobec bliskich.

Oprócz wspaniałych wierszy, książka Triptic Roman / 
Tryptyk rzymski zawiera również obrazy z fragmentami 
z fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej, oraz 
faksymile stron rękopisów Jana Pawła II.

Lucia Țurcanu Tr
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Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków... 
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być – 
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!

Cisza... 
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!

(Cisza – dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)

Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

SĄD

W Kaplicy Sykstyńskiej artysta umieścił Sąd.
W tym wnętrzu Sąd dominuje nad wszystkim.
Oto kres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widzialny.
Kres i zarazem szczyt przejrzystości – 
Taka jest droga pokoleń.
 
Non omnis moriar – 
To co we mnie niezniszczalne,
teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest!
Tak zaludniła się ściana centralna sykstyńskiej polichromii.
Pamiętasz, Adamie? On na początku ciebie pytał 

„gdzie jesteś?”
A ty odrzekłeś: „Ukryłem się przed Tobą, bo jestem nagi”.
„Któż ci powiedział, że jesteś nagi?”... 
„Niewiasta, którą mi dałeś” podała mi owoc... 
 
Ci wszyscy, którzy zaludniają ścianę centralną sykstyńskiej

 polichromii,
niosą w sobie dziedzictwo twojej wówczas odpowiedzi!
Tego pytania i tej odpowiedzi!
Taki jest kres waszej drogi.
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Ori de câte ori folosesc la sfânta 
Liturghie Rugăciunea euharistică I 
sau Canonul Roman, îmi împreunez 
mâinile pentru a-i pomeni în faţa lui 
Dumnezeu pe toţi cei „care au mers 
înaintea noastră cu semnul credinţei 
şi dorm somnul păcii”. Între aceştia 
sunt şi înaintaşii noştri care au trăit pe 
aceste pământuri basarabene, păs-
trându-şi cu grijă şi tenacitate credinţa 
pe care ei înşişi au primit-o de la părin-
ţii lor, credinţă pe care au transmis-o, 
ajungând astfel până la noi, cei care 
astăzi formăm Biserica Catolică din 
Republica Moldova. Episcopi, preoţi şi 
laici, cunoscuţi sau mai puţin cunos-
cuţi, îmi revin mereu în amintire şi în 
rugăciunea mea de mulţumire, convins 
fiind că, dacă există creştini catolici în 
Biserica noastră locală, se datorează 
mai ales lor.

În intenţia de a-i cunoaşte pe aceşti 
înaintaşi ai noştri, de a cunoaşte istoria 
pe care au făurit-o şi ai cărei actori 
au fost, am iniţiat încă din anul 2005  
o muncă de cercetare, ale cărei roade 
sunt publicate în revista noastră istori-
că Analecta catholica, ajunsă deja la 
al zecelea volum. Toate aceste studii 
mi-au răspuns afirmativ la întrebarea 
pe care mi-o adresasem mie însumi în 
volumul I al revistei: au oare catolicii de 
pe aceste meleaguri istorie?

Afirmativ la această întrebare răs-
punde şi studiul de faţă al Pr. Petru 
Ciobanu, fiu al acestui pământ, a cărui 
elaborare am urmărit-o eu însumi pas 
cu pas. Nu puţine erau momentele 
când părintele, înflăcărat de informaţi-
ile pe care le găsea, mi le împărtăşea 
imediat, întrucât spunea că nu poate 

ţine doar pentru el bucuria acestor 
descoperiri pe care le făcea. Astfel, am 
avut şi eu marea plăcere să aflu tot mai 
multe lucruri despre istoria catolicilor 
din Basarabia în perioada cât aceasta 
s-a aflat în componenţa României Mari.

Mi-a plăcut faptul că autorul, în 
studiul său, a pornit de la începuturile 
Bisericii, explicându-mi că astfel doreş-
te să înrădăcineze istoria noastră mai 
recentă în istoria seculară a Bisericii 
Catolice de pe aceste meleaguri. Citind 
textul lucrării, am aflat multe lucruri pe 
care arhivele le-au ţinut până acum as-
cunse. M-a impresionat volumul imens 
de documente pe care autorul le-a 
găsit în mare parte în Arhiva Episcopiei 
Romano-Catolice de Iaşi şi unele chiar 
în arhiva noastră, documente pe care 
nu le cercetase nimeni până astăzi.

Am făcut cunoştinţă mai îndeaproa-
pe cu oamenii acelor timpuri, cu modul 
exemplar în care îşi trăiau credinţa, cu 
problemele şi grijile lor, apreciind faptul 
că au rămas mereu ataşaţi de epi-
scopii lor de la Iaşi, care, de altfel, nu  
o dată i-au vizitat. Aş putea spune că 
eu însumi am început să devin, într-un 
fel, contemporan cu păstorii comu-
nităţilor care s-au îngrijit de catolicii 
noştri, unii dintre ei devenind puncte 
de referinţă în memoria credincioşilor 
noştri. Îmi amintesc că, la venirea mea 
la Chişinău, în 1990, am găsit un grup 
de persoane adunate în curtea biseri-
cii, care, cu rozariul în mână, se rugau 
pentru păstorii lor de ieri şi de astăzi, 
spunându-mi că „aşa ne-au învăţat să 
ne rugăm ksiądz Glaser sau ksiądz 
Szczurek”.

Indiferent de cât va fi apreciat de 
alţii, pentru noi acest studiu rămâne 
ca un punct de referinţă, pentru că vine 
să umple un gol în istoria noastră ca 
Biserică şi popor. Mă bucur că această 
lucrare apare în acest an – al 2018-lea 
de la Naşterea Mântuitorului – an cu 
o semnificaţie aparte pentru Biserica 
noastră locală, care sărbătoreşte al 

25-lea an de la înfiinţarea primei ei 
structuri centrale. Dar este şi în Anul 
Centenarului şi apreciez faptul că 
autorul doreşte ca această carte să 
fie un prinos de recunoştinţă adus 
celor „care au mers înaintea noastră 
cu semnul credinţei” şi care au realizat 
evenimentele de la 1918 şi de la 1993.

Pentru Biserica noastră locală, 
însuşi Pr. Petru Ciobanu este un dar 
de nepreţuit al Providenţei divine, 
fapt pentru care îi aduc mereu mul-
ţumiri, conştient fiind că dânsul ne-a 
fost trimis ca răspuns la rugăciunile 
noastre pentru această slujire atât 
de importantă. Mai sunt şi alţi istorici 
care au încercat să se apropie de tai-
nele trecutului nostru. Şi unii au reuşit 
chiar foarte bine să lumineze anumite 
aspecte ale lui. Însă un slujitor al Dom-
nului ce-şi pune ca scop să elucideze 
trecutul are avantajul că el însuşi se 
identifică cu istoria mântuirii şi, astfel, 
poate mai uşor să găsească legătura 
dintre evenimente şi Providenţa divi-
nă care pe toate le orânduieşte spre 
binele celor ce-l iubesc. Îmi amintesc 
de faptul că autorul, obosit de muncă, 
ieşea uneori din casă pentru a intra în 
biserică, pentru a găsi acolo odihnă 
şi noi forţe. Dumnezeu să primească 
rugăciunea noastră de mulţumire.

În cele din urmă, doresc să aduc un 
sincer cuvânt de felicitare autorului 
pentru că, după ani de cercetare, îşi 
vede încununat efortul. La mai mult 
şi la mai mare, mai ales că studiul 
istoriei nu se opreşte aici. Felicit şi 
breasla istoricilor, pentru că se mai 
îmbogăţeşte cu încă un studiu despre 
trecutul celor care au locuit între Prut şi 
Nistru în perioada interbelică. Iar faptul 
că, prin publicarea studiului, legătura 
între Dieceza de Chişinău şi Dieceza 
de Iaşi va fi şi mai armonioasă poate fi 
considerat, dacă nu altfel, ca un efect 
colateral.

† Anton Coşa
Episcop de Chişinău

Petru Ciobanu, Biserica Catolică din Basarabia 
în perioada interbelică, Iași 2018 

Pod koniec 2018 roku ukazała się w druku książka „Biserica 
Catolică din Basarabia în perioada interbelică” /„Kościół katolicki  
w Besarabii w okresie międzywojennym” autorstwa ks. Petru Ciobanu. 
Książka pojawiła się w kolekcji „Rozprawy doktorskie”, można ją 
uzyskać w rumuńskiej księgarni Sapientia (www.librariasapientia.ro)

BÓG PRZYMIERZA

O Abrahamie –  
Ten, który wszedł w dzieje człowieka,
pragnie tylko przez ciebie odsłonić tę tajemnicę 

zakrytą od założenia świata,
tajemnicę dawniejszą niż świat!
 
Jeśli dziś wędrujemy do tych miejsc,
z których kiedyś wyruszył Abraham,
gdzie usłyszał Głos, gdzie spełniła się obietnica,
to dlatego,
by stanąć na progu –  
by dotrzeć do początku Przymierza.
 
Bo Bóg Abrahamowi objawił,
czym jest dla ojca ofiara własnego syna –  

śmierć ofiarna.
O Abrahamie –  tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swojego dał, aby każdy, 

kto w Niego uwierzył,
miał żywot wieczny.

–  Zatrzymaj się – 
Ja noszę w sobie twe imię,
to imię jest znakiem Przymierza,
które zawarło z tobą Słowo Przedwieczne
zanim stworzony był świat.
 
Zapamiętaj to miejsce, kiedy stąd odejdziesz,
ono będzie oczekiwać na swój dzień –

DUMNEZEUL LEGĂMÂNTULUI

O, Avraame –
Cel intrat în istoria omenirii,
fie ca numai prin tine să se dezvăluie taina

ascunsă de la facerea lumii, 
taină mai veche decât lumea!

Dacă astăzi peregrinăm spre acele locuri,
de unde, cândva, Avraam a plecat,
și în care Glasul l-a auzit – unde promisiunea
i s-a îndeplinit,
o facem pentru a păși pe-acel prag –
pentru a atinge începuturile Legământului.

Domnul a fost Cel care i-a arătat lui Avraam
ce înseamnă pentru tată jertfa propriului fiu –

moartea jertfelnică.
O, Avraame – așa de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că pe Fiul Său omenirii i l-a dăruit, ca fiecare

din cei care în El va să creadă,
acela viață veșnică va să aibă.

Oprește-te,
Eu port în mine numele tău,
acest nume e semnul Legământului,
făcut cu tine, Cuvânt Preaveșnic,
înainte de facerea lumii.

Plecând de-aici, amintește-ți de locul acesta,
loc ce va aștepta la ziua ce va să vină –

Pomnik Jana Pawła II 
w Kiszyniowie,  
dłuta Wiaczesława 
Żyglickiego,  
wzniesiony w 2016 roku 
przed katedrą katolicką 
Opatrzności Bożej

Monumentul lui Ioan 
Paul al II-lea la Chișinău, 
sculptat de 
Veaceslav Jiglițchi, 
inaugurat în anul 2016 
în fața Catedralei Catolice  
Providența Divină
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Fot. Mirosław Horyn
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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, Swietłana Laptiacru, Anna Dubiel
Mirosław Horyn, Marita Rogowa

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki  
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 

polsko-mołdawski
AFISZ

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

Tomik, złożony, jak zawsze, z prac przesłanych do redakcji  
i publikowanych na łamach czasopisma „Jutrzenka", ma na celu 
upamiętnienie burzliwej historii narodów zamieszkujących Besa-
rabię, a potem – Mołdawię. Jest to subiektywna, emocjonalna 
kronika życia codziennego, poszukiwania swojego miejsca na 
obcej ziemi i budowania społeczności daleko od kraju rodzinnego.

Zapis losów przodków dzisiejszej mołdawskiej Polonii jest nie 
tylko pasjonującą lekturą, ale i nauką dla nas – ludzi wieku XXI. 
Dziadowie i ojcowie, którzy patrzą na nas z zamieszczonych  
w książce starych fotografii, mogą nauczyć nie tylko swojej histo-
rii, ale i patriotyzmu, wytrwałości, pracowitości i tworzenia więzi 
rodzinnych i społecznych.

Zapraszamy do lektury!

IV edycja „Wspomnień rodzinnych” powstała z inicjatywy 
Pisma Polaków w Republice Mołdawii „Jutrzenka” oraz Stowa-
rzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”. Materiał ilustracyjny 
pochodzi z archiwów prywatnych autorów. 
Projekt współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wspomnienia rodzinne IV

După o pauză de cinci ani, redacția revistei „Jutrzenka” reia publicarea cărților din seria „Amintiri de 
familie”. În ianuarie 2019 va apărea partea a patra din istoria polonezilor în Moldova.

Po pięcioletniej przerwie redakcja „Jutrzenki” kontynuuje wydawanie książek z serii „Wspomnienia 
rodzinne”. Czwarta część historii Polaków w Mołdawii ukaże się już w styczniu 2019 roku.


