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SyTUACJA SZKOLNICTWA POLSKIEGO ORAZ OŚRODKÓW
KULTURy POLSKIEJ W MOŁDAWII I NADDNIESTRZU
1. WPROWADZENIE
Początki trwałego osadnictwa Polaków na terenie dzisiejszej Mołdawii sięgają XvIII wieku. Wówczas przybywali tu zwolennicy Stanisława Leszczyńskiego
oraz zbiegli pańszyźniani chłopi. Pod koniec wieku trafiła tu część kościuszkowców, po klęsce insurekcji. Wiek XIX przyniósł kolejne fale przybyszów z ziem
polskich. Po zajęciu Mołdawii przez Rosję w 1812 roku, rozpoczęto masową akcję osiedleńczą. Skorzystało z niej wielu Polaków z zaboru rosyjskiego, zarówno
chłopów, którzy mogli tu nabywać ziemię, jak i szlachty, przydatnej dla carskiej
administracji. Napływ Polaków do Mołdawii był także skutkiem represji po powstaniu styczniowym, w wyniku których przybyli głównie chłopi, szczególnie
chętnie wybierający na nowe miejsce zamieszkania okolice Bielc. Powstawały
wówczas całe polskie wsie. Po zakończeniu I wojny światowej, kiedy Mołdawia (Besarabia) weszła w skład Rumunii opuściło ją prawie 2 tysiące Polaków.
W okresie międzywojennym swobodnie rozwijało się polskie szkolnictwo, oraz
polskie towarzystwa kulturalno-sportowe. Przyłączenie Mołdawii do ZSRR
w roku 1940 skutkowało zawieszeniem działalności polskich stowarzyszeń i Kościoła rzymskokatolickiego oraz wyjazdem większości animatorów polskiego życia kulturalnego za granicę, m.in. do Polski. W czasach Mołdawskiej SRR Polacy
zostali poddani restrykcyjnej polityce narodowościowej. Na skutek głodu, zsyłek
na Syberię i do Kazachstanu, a także przymusowej kolektywizacji, liczba Polaków znacznie spadła.
Podczas ostatniego za czasów władzy radzieckiej spisu powszechnego, przeprowadzonego w Mołdawskiej SRR w 1989 roku, polską narodowość zadeklaroJ. Derlicki, Narodziny czy odrodzenie? Polska tożsamość w Mołdawii, „Etnografia Polska”,
t. XLvII: 2003, z. 1-2, s. 174-176.
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wało 4739 osób2. Z kolei według wyników ostatniego spisu, przeprowadzonego
w Republice Mołdawii w roku 2004, wynika, iż kraj ten zamieszkuje 2383 Polaków. Dane te nie obejmują jednak Naddniestrza, gdzie w wynikach osobnego
spisu ludności nie podano liczebności mniejszych grup etnicznych3. Jednakże
w artykułach działaczy polonijnych, zamieszczanych na łamach „Wspólnoty Polskiej” oraz wśród innych autorów przedmiotu, wspomina się o liczbie 10-20 tysięcy Polaków w Mołdawii. Zdaniem Jarosława Derlickiego są to jednak szacunki
znacznie zawyżone, odnoszące się raczej do „szerszego grona osób polskiego pochodzenia, niż do osób deklarujących się jako Polacy”4. Należy jednak pamiętać,
iż na rozmycie polskiej tożsamości narodowej znaczny wpływ miał rozproszony
charakter polskiego osadnictwa. Po za tym, w czasach komunistycznego reżimu
przyznawanie się do polskości było niebezpieczne, a wielu Polakom wpisywano
do paszportu narodowość rosyjską, ukraińską lub mołdawską. Posiadanie jednej
z tych narodowości było niezbędnym warunkiem kariery zawodowej w komsomole, partii, czy szkolnictwie. Część Polaków, chcąc uniknąć kłopotów, deklarowało narodowość ukraińską i przechodziło na prawosławie. Nie było to zresztą
zbyt trudne, ponieważ dla sowieckich urzędników każdy, kto przyjechał na teren
Mołdawskiej SRR z Ukrainy był Ukraińcem. Stąd też współcześnie, zwłaszcza
w okolicach Bielc znajduje się wiele wsi, których mieszkańcy noszą polskie nazwiska, ale o swoich korzeniach niemal nic nie wiedzą. Formalnie są zapisani
jako Ukraińcy, aczkolwiek najstarsi z nich przypominają sobie, że w dzieciństwie
chodzili do kościoła i byli katolikami. W okresie władzy sowieckiej wiele rodzin
z polskich wsi było również represjonowanych i wywożonych na Sybir lub do
Kazachstanu. Po upadku komunizmu, znaczna część osób, pragnących potwierdzić swoje polskie pochodzenie, nie mogła już tego uczynić, z powodu braku
dokumentacji.
W tytule niniejszego artykułu odróżnia się Mołdawię od Naddniestrza. Choć
w świetle prawa międzynarodowego obszar Naddniestrza jest częścią Mołdawii,
to de facto funkcjonuje jako samodzielne państwo, tzw. Naddniestrzańska Republika Mołdawska, quasi-państwo z własnym prezydentem, parlamentem, armią,
R. Bogucka-Lebiedź, Historyczny zarys dziejów polskiej mniejszości narodowej w Mołdawii, „Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych”, nr 2/2003,
Wrocław (wersja elektroniczna dostępna na http://www.kwsm.uni.wroc.pl/publikacje/ZNS1.pdf).
3
P. Marciniak, Polacy w Mołdawii czekają na „Polską Wiosnę”, „Wspólnota Polska”, III-Iv
2/2007, s. 40.
4
J. Derlicki, Narodziny czy odrodzenie?, op. cit., s. 173.

Tamże, s. 176. Zob. też: M. A. Koprowski, Walery Buzut prezes Stowarzyszenia „Dom Polski” w Mołdawii z siedzibą w Bielcach, zob. na: http://www.kresy.pl/publicystyka,ludzie?zobacz/
walery-buzut (2011).

W dalszej części artykułu Naddniestrzańska Republika Mołdawska będzie najczęściej określana jako Naddniestrze (lub z rosyjska: Pridniestrowie, od rosyjskiej nazwy: Pridniestrowska Mołdawska Republika). Z kolei dla odróżnienia od separatystycznego Naddniestrza, część Mołdawii
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policją, walutą, godłem, hymnem i flagą. Naddniestrzańska Republika Mołdawska ogłosiła deklarację niepodległości 2 IX 1990 roku, a więc zanim jeszcze swą
niepodległość ogłosiła Mołdawia (27 vIII 1991). W marcu 1992 roku między
Mołdawią a Naddniestrzem wybuchła krwawa wojna domowa. Jej kres nastąpił
w sierpniu, na skutek interwencji stacjonującej na obszarze Naddniestrza 14 Armii WNP, dowodzonej przez generała Lebiedzia. Od tego czasu utrzymywany
jest osiągnięty wówczas rozejm, co w praktyce oznacza podtrzymywanie istnienia
separatystycznego Naddniestrza. Po rosyjskiej inwazji na Gruzję w sierpniu 2008
roku, pojawiły się spekulacje, iż Mołdawia stanie się kolejnym celem odradzającego się rosyjskiego imperializmu. Przewidywano wówczas iż możliwe okaże się
doprowadzenie do pokojowego rozwiązania. W zamian za odzyskanie kontroli
nad Naddniestrzem Mołdawia miałaby zrezygnować ze swego prozachodniego
kursu – nie aspirować do członkostwa w NATO i UE, oraz wycofać się z GUAM.
Jednak obecnie (rok 2011) rezygnacja z prozachodniego kursu przez Mołdawię
wydaje się już mniej prawdopodobna. Po kryzysie politycznym i konstytucyjnym
z lat 2009-2010, objawiającym się, m.in., kolejnymi nieudanymi próbami wyboru
szefa państwa, w listopadzie 2010 roku odbyły się kolejne przedterminowe wybory parlamentarne, wygrane przez prozachodnią demokratyczną koalicję Sojusz na
rzecz Integracji Europejskiej.
Szczegółowe omówienie genezy konfliktu między Mołdawią a Naddniestrzem
wykracza poza ramy niniejszego opracowania, jednakże warto dodać, iż ma on
nie tylko charakter polityczny. Granica na Dniestrze stanowi granicę mentalną
i kulturową, mieszkańcy obu stron rzeki znacznie się od siebie różnią. Dość częste
(zarówno po stronie mołdawskiej jak i naddniestrzańskiej) jest traktowanie mieszkańców z drugiego brzegu Dniestru jako „onych”, „innych”, „obcych”. W rozmowach z mieszkańcami Naddniestrza niejednokrotnie można usłyszeć, iż Mołdawia jest <tam>, czyli na przeciwległym brzegu Dniestru, oraz podkreślanie faktu,
iż <tu> jest Pridniestrowie, traktowane jako odrębne, niepodległe państwo. We
wrześniu, z okazji kolejnych rocznic ogłoszenia niepodległości przez Naddniestrzańską Republikę Mołdawską, na billboardach można dostrzec propagandowe
hasła w rodzaju: ”Pamiętamy: My nie Mołdawia”. Starcia zbrojne z 1992 roku,
które przyniosły ofiary po obu stronach Dniestru, dodatkowo wzmocniły istniejące
już wcześniej (za czasów Mołdawskiej SSR) podziały. Z tych właśnie względów
w niniejszym artykule, dla podkreślenia istniejących różnic między Mołdawią
a jej zbuntowaną prowincją Naddniestrzem, zdecydowano się na umieszczenie
obu tych nazw już w samym tytule artykułu.

położona na prawym brzegu Dniestru (pozostająca pod całkowitą kontrolą władz w Kiszyniowie)
będzie niekiedy określana jako „rdzenna” Mołdawia lub prawobrzeżna Mołdawia. (przyp. autora).
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2. POLONIA MOŁDAWSKA
Polonia mołdawska nie jest częstym podmiotem zainteresowania badaczy
polonijnych. Znajduje się ona niejako w cieniu polskich zbiorowości w sąsiednich państwach – Ukrainie i Rumuni, co skutkuje porównywalnie niewielką liczbą poświęconych jej publikacji7. Podstawowym źródłem informacji o aktualnym
położeniu Polonii mołdawskiej jest miesięcznik „Jutrzenka”, wydawany przez
Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach oraz „Wspólnota Polska” – pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą.
Dla opisania aktualnego stanu nauczania języka i kultury polskiej posłużyły własne badania empiryczne. W sierpniu 2008 roku przeprowadziłem wywiady z Polakami zamieszkałymi w Naddniestrzu (łącznie 5 wywiadów, nagranych
w Rybnicy i Raszkowie). Z kolei we wrześniu i październiku 2008 roku oraz
w marcu 2011 roku, poprzez korespondencję pocztą elektroniczną komunikowałem się z nauczycielami i uczniami kursów języka polskiego, głównie z terenu
„rdzennej” Mołdawii. Informacje uzyskane poprzez wywiady i korespondencję
uzupełniłem o własną obserwację z trzech pobytów w Mołdawii i Naddniestrzu.
Na przełomie stycznia i lutego 2005 roku oraz w sierpniu 2005 roku przebywałem
w Bielcach, gdzie miałem okazję odwiedzić tamtejszy Dom Polski, a w nim m.in.
redakcję miesięcznika „Jutrzenka”. Ponadto, w sierpniu 2005 roku przebywałem
w Raszkowie, zaś w sierpniu 2008 roku w Rybnicy, co z kolei umożliwiło mi poznanie położenia Polaków w Naddniestrzu.
Kultura zbiorowości polonijnych jest zróżnicowana. Zdaniem Jacka Leońskiego Polacy i osoby polskiego pochodzenia mogą przynależeć do trzech różnych kultur: k u l t u r y k r a j u p r z e b y w a n i a , k u l t u r y p o l s k i e j bądź do k u l t u r y
p o l o n i j n e j. Zarówno jednostki, jak i grupy społeczne w niejednakowym stopniu
uczestniczą w każdej z tych kultur. Ktoś może bowiem na przykład uczestniczyć
przede wszystkim w kulturze kraju zamieszkania (np. Mołdawii), inny będzie się
identyfikować głównie z kulturą polską, jeszcze inny zaś z kulturą polonijną (np.
kulturą Polonii mołdawskiej). Identyfikacja Polaków z jednym z wymienionych
tu typów kultur, ma wpływ na relację „my” – „oni”, m.in. w odniesieniu do relacji
Polska – Polonia. Leoński podaje tu przykład postrzegania Polaków zza wschodniej granicy przez Polaków zamieszkałych w kraju. Rodacy ze wschodu są trakDo najważniejszych publikacji nt. Polonii mołdawskiej należą: Polacy w Mołdawii, oraz Polacy w Mołdowie mówią o sobie, pod redakcją księdza Edwarda Walewandera, wydane w 1995 roku
przez Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W latach 2002-2003 badania Polonii
mołdawskiej prowadzili Jarosław Derlicki, z Instytutu Archeologii i Etnologii Pan w Warszawie
(wraz z zespołem przeprowadził on łącznie ok. 250 wywiadów). Ponadto wywiady biograficzne,
z najstarszymi Polakami zamieszkałymi w Styrczy, Gladianach, Ryszkanach i Bielcach, przeprowadzili pracownicy i wolontariusze Fundacji na rzecz Zachowania Indywidualnej Pamięci Historycznej Bruchejon z Krakowa. Łącznie w latach 2006-2007 zrealizowali oni 25 wywiadów. (przyp.
autora).
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towani jako gorsi przez sam fakt zamieszkania w jednym z krajów byłego ZSRR.
Z kolei członek organizacji polonijnej z Białorusi czy Ukrainy, może się uważać za
większego patriotę, od swego rodaka zamieszkałego w Polsce8. W związku z tym
istotne jest określenie tego, co dla jednostki bądź dla grupy stanowi centrum kulturowe, co zaś jest peryferialne9. Można zatem postawiać pytanie: czy Polska, czy
też kultura polonijna czy wreszcie kultura Mołdawii (względnie Naddniestrza) jest
dla mołdawskich Polaków centrum kulturowym, czy też peryferią.
Istotną rolę w podtrzymywaniu więzi Polonii z krajem spełnia troska o zachowanie i kultywowanie języka polskiego. Znajomość języka polskiego przez
Polonię w drugim, trzecim i kolejnych pokoleniach, ułatwia jej dostęp do polskiej
kultury, umożliwia korzystanie z polskiej literatury i prasy oraz kontakt z innymi
Polakami. Hieronim Kubiak zwraca uwagę na stopień znajomości języka polskiego i posługiwania się nim, w kolejnych generacjach polonijnych. Jego zdaniem
w pierwszej generacji polskich emigrantów język polski jest przeważnie wyłączny; jest pierwszym językiem. Przedstawiciele drugiej generacji z reguły znają już
dwa języki. W rodzinie i organizacjach polonijnych posługują się językiem polskim, zaś w życiu poza własną grupą etniczną – językiem kraju osiedlenia. Ten
właśnie język staje się stopniowo pierwszym językiem. Z kolei emigranci z trzeciego pokolenia najczęściej używają już tylko języka kraju osiedlenia0.
Spośród 4739 osób, które podczas spisu powszechnego w 1989 roku zadeklarowały narodowość polską, tylko 458 podało język polski jako język ojczysty (9,66%). Nieznajomość języka polskiego z pewnością jest skutkiem polityki
władz Mołdawskiej SRR, kiedy to, jak wspomina Julia z Bielc: „nasi rodzice nie
mogli uczyć się języka swoich dziadków ani mówić głośno o swojej kulturze”2.
8
O badaniach nad współczesną Diasporą Polską rozmawiamy z prof. dr. Jackiem Leońskim,
dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, zob. na:
http://www.lwow.com.pl/spotkania/pilsudski/15.pdf (witryna „Mój Lwów”) (2008).
9
Centrum kulturowe, czy inaczej rdzeń systemu kulturowego występuje w każdym systemie
kulturowym i obejmuje „centralne dla danego systemu wartości, i utrwalające te wartości wytwory
kulturowe oraz związane z nimi stany psychospołeczne (nastawienia emocjonalne, poglądy, postawy, przekonania) członków danej zbiorowości”. Zob.: J. Turowski, Wielkie Struktury społeczne,
Lublin 1994, s. 71.
0
H. Kubiak, Proces przystosowania społecznego emigrantów polskich do warunków kulturowych krajów osiedlenia. Podstawowe założenia i konstrukcje teoretyczne [w:] H. Kubiak, A. Pilch,
(red.), Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, Wrocław – Warszawa – Kraków
– Gdańsk 1976, s. 72. Obecnie jednak polscy emigranci coraz częściej już w pierwszym pokoleniu
znają język kraju osiedlenia. Jako przykład można tu wskazać zwłaszcza emigrantów poakcesyjnych, którzy w wyborze kierunku emigracji kierowali się m.in. znajomością języka (przyp. autora).

R. Bogucka-Lebiedź, Historyczny zarys dziejów polskiej mniejszości narodowej w Mołdawii,
op. cit.
2
Mуj pierwszy dotyk Polski – moja pierwsza nauczycielka języka polskiego. Wypowiedź Julii
z Bielc (z Mołdawii), podczas v Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu oraz
Forum Młodzieży Polonijnej w Rosji w dniach 9-17 lipca 2003 roku. Zob. na: http://www.letniaszkola.sp.ru/2003_center.htm (2008).
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W codziennej komunikacji, także w rodzinie dominował i nadal dominuje język
rosyjski, względnie ukraiński (zwłaszcza w niektórych miejscowościach Naddniestrza). Jak wyjaśniał Andrzej Meller w Tygodniku Powszechnym
„jeszcze przed II wojną światową w Mołdawii język polski zaczął zanikać. Polacy
zaczynali porozumiewać się między sobą dialektem ukraińskiego, który nazywają
chochlackim, od chachoł (Ukrainiec). W mieście używali urzędowego rosyjskiego, wielu znało mołdawski. Polski stał się językiem Kościoła – domowej konspiracji. Jeśli rodzice chcieli, żeby dzieci ich nie rozumiały, mówili po polsku. Ale
zdarzały się rodziny, które nie przerwały rozmawiania w domu po polsku”13.

Mimo tego, iż po ogłoszeniu niepodległości przez Mołdawię językiem urzędowym został mołdawski, to nadal powszechnie stosowany jest język rosyjski.
Łączy on blisko 60 narodowości, zamieszkałych w Mołdawii, a pośród nich także Polaków. Z kolei w Naddniestrzu za języki oficjalne uznaje się mołdawski,
rosyjski i ukraiński. W związku z tym Polacy znają trzy, cztery a niekiedy nawet pięć języków – w zależności od tego w jakim sąsiedztwie narodowościowym
mieszkają. Najczęściej Polacy żyjący w miastach są rosyjskojęzyczni, a mieszkańcy wsi posługują się ukraińskim. Jak zauważa Regina Bogucka-Lebiedź „zdecydowana większość mołdawskich Polaków (w szczególności ludność wiejska),
których przodkowie przyjechali do Mołdawii z Podola, w sytuacjach rodzinnych
i sąsiedzkich posługuje się miejscowym dialektem języka ukraińskiego. Mowa
ojczysta w wielu polskich rodzinach zastąpiona została przez język ukraiński oraz
rosyjski, ponieważ w latach sowieckich strach przed używaniem języka polskiego oraz jego przydatność komunikatywna w życiu zawodowym spowodowały, iż
utracił on funkcję języka prymarnego. Zjawisko to zostało wzmocnione dzięki
małżeństwom mieszanym”4. Jeden ze studentów z Kiszyniowa, zapytany o język
używany w domu rodzinnym napisał:
„W domu rodzinnym porozumiewałem się po rosyjsku, ale babcia z dziadkiem porozumiewają się „zrusyfikowaną” polszczyzną, która bardziej przypomina ukraiński, ale nie ten sztuczny współczesny, tylko ten naturalny sprzed, powiedzmy 50
lat. Obecnie studiuję w Warszawie, więc [najczęściej porozumiewam się] w polskim”. [MD 1].
A. Meller, „Pan Bóg też jest analfabetą” – Polska mniejszość w Mołdawii, „Tygodnik Powszechny”, nr 30 (2820), 27 lipca 2003, wyd. internetowe: http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2820/
kraj02_print.html (2011).
4
R. Bogucka-Lebiedź, Historyczny zarys dziejów polskiej mniejszości narodowej w Mołdawii,
op. cit.

W trackie przeprowadzania wywiadów w Naddniestrzu jak i w korespondencji z Polakami
z „rdzennej” Mołdawii zapewniałem swych respondentów, iż ich odpowiedzi będę przytaczał anonimowo. Oznaczenie <MD> przed cyfrą oznacza respondentów z „rdzennej” Mołdawii, zaś oznaczenie <ND> – respondentów z Naddniestrza. (przyp. autora).
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Dopiero przemiany zachodzące u schyłku Związku Radzieckiego umożliwiły
swobodne nauczanie języka polskiego.
Jednym z najważniejszych czynników kształtujących tożsamość etniczno- narodową jest religia. Stanowi ona ważne kryterium wyróżnienia danej grupy etnicznej spośród innych grup. Wspólne przeżywanie obrzędów religijnych sprzyja
integracji grup narodowych i etnicznych. Polacy w Mołdawii w dużym stopniu czują się związani z Kościołem rzymskokatolickim. Zdecydowaną większość
katolików w Mołdawii stanowią osoby pochodzenia polskiego. Katolicyzm jest
głównym czynnikiem odróżniającym Polaków od prawosławnej większości. Według Reginy Boguckiej-Lebiedź
„wyznanie katolickie jest najważniejszym wyznacznikiem polskości, gdyż Kościół w najtrudniejszych czasach jednoczył ludzi i pomagał zachować język ojczysty. Z drugiej strony można powiedzieć, że to Polakom Kościół zawdzięcza swoje
przetrwanie na ziemi mołdawskiej, ponieważ wyznawcami religii katolickiej byli
do niedawna niemal wyłącznie Polacy. Obrona religii oznaczała zarazem przetrwanie poczucia świadomości narodowej oraz ocalenie od zapomnienia języka
ojczystego i tradycji kulturowych”7.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy Kościół katolicki w Mołdawii odzyskał wolność, język polski był powszechnie stosowany w liturgii. Mimo, że
parafianie nie znali języka polskiego, domagali się Mszy świętej i modlitw po
polsku. Język polski był w sposób oczywisty traktowany jako język liturgiczny,
podobnie jak kiedyś łacina. Stopniowo jednak ta sytuacja zaczęła ulegać zmianie, język polski był zastępowany rosyjskim (lub ukraińskim), przede wszystkim
w czytaniach mszalnych, lecz także i w samym kanonie Mszy Świętej. Jak mówił
jeden z moich rozmówców z Naddniestrza:
„Z każdym rokiem, od samego początku odchodziło się od tekstów w języku
polskim w liturgii. Jak się tylko pojawiały jakieś teksty w języku rosyjskim od
razu zostały wprowadzane, bo język polski jest tutaj zupełnie martwy [podkreśl.
moje MLM]. Może używany w takiej prostej formie, przez swe podobieństwo do
ukraińskiego byłby zrozumiały, ale w prostych zwrotach. (…) Na początku lat
dziewięćdziesiątych, ta ówczesna młodzież, dzieci które wtedy przygotowywały
się do I Komunii Świętej i Spowiedzi, uczyły się katechizmu w języku polskim,
uczyły się czytać w języku polskim. One są w stanie dzisiaj coś przeczytać, za
pomocą słownika coś przetłumaczyć, jakiś tekst, gdyby była taka konieczność.
Ale generalnie nie ma tej znajomości. (…) Obecnie cała liturgia jest sprawowana

R. Dzwonkowski, Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR
studiującej w Polsce, Lublin 2002, s. 13.
7
R. Bogucka-Lebiedź, Historyczny zarys dziejów polskiej mniejszości narodowej w Mołdawii,
op. cit.
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w języku rosyjskim, w języku polskim jest koronka do Miłosierdzia Bożego (na
przemian). Utrzymuje się jako pierwszy język w liturgii rosyjski”. [ND 4].

Wśród osób polskiego pochodzenia ogromnym autorytetem cieszą się księża
z Polski, natomiast księża z Rumunii bywają przedmiotem lokalnych sporów (np.
w polskiej wiosce Styrczy posługę duszpasterską sprawuje ksiądz pochodzący
z Rumunii).
3. NAUCZANIE JĘZyKA POLSKIEGO W MOŁDAWII
Podtrzymywaniu, względnie nauce języka polskiego na obczyźnie, służy szkolnictwo polonijne. W zależności od wielkości zbiorowości polonijnych jak i warunków istniejących w kraju osiedlenia, poznanie języka przodków może przybierać
różne formy. Najbardziej komfortową sytuacją dla dzieci i młodzieży polonijnej jest
możliwość nauki w szkole polskiej (polonijnej). Szkoły tego typu istnieją w krajach,
w których społeczności polonijne są dość licznie i zwarte. Jeśli w danym państwie
szkoły te cieszą się uznaniem prawnym prawa w zakresie szkolnictwa mniejszościowego, to nauka w nich jest traktowana jako wypełnienie obowiązku szkolnego.
Językiem wykładowym jest język polski, co oczywiście nie wyklucza nauki obowiązującego w określonym kraju języka urzędowego. W niektórych krajach szkoły
tego typu są również powoływane przy polskich placówkach dyplomatycznych.
W mniejszych skupiskach polonijnych, w których dzieci i młodzież nie mają możliwości uczęszczania do polskiej szkoły, powołuje się tzw. szkoły sobotnio-niedzielne, zwane też szkółkami polonijnymi. Nauka w nich ma charakter uzupełniający
w stosunku do szkolnictwa istniejącego w danym kraju. Program zajęć obejmuje
lekcje języka polskiego, a często również elementy historii i geografii Polski. Wielokrotnie szkółki te pełnią rolę integracyjną środowisk polonijnych. Jest to możliwe
wtedy, gdy podczas zajęć dla dzieci, ich rodzice podejmują inicjatywy społecznokulturalne na rzecz społeczności polonijnej. Inną formą nauki języka polskiego są
specjalizacje polonistyczne istniejące na wydziałach slawistyki uniwersytetów. Tutaj jednak należy zauważyć, iż w krajach zachodnich ich liczba w ostatnich latach
uległa redukcji. Wynika to nie tylko z ograniczeń finansowych na poszczególnych
uczelniach, ale także i z braku zainteresowania nauką języka polskiego. Specjalizacje polonistyczne ustępują miejsca innym językom słowiańskim, głównie czeskiemu, ukraińskiemu i chorwackiemu, a czasem serbskiemu i słowackiemu. Z drugiej
jednak strony należy odnotować, iż w tym samym czasie wzrosło zainteresowanie
nauką języka polskiego na uczelniach za naszą wschodnią granicą8.
J. Mazur, Problemy oświaty polonijnej i polskojęzycznej w świecie, „Wspólnota Polska” nr
1/2003, s. 30-34. Zob. też: A. Chodubski, O tożsamości polonijnej [w:] Tożsamość narodowa, kwestie narodowościowe i polonijne, (red.) A. Chodubski, Toruń 1998, s. 15-16.
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W 1990 roku naukę języka polskiego zapoczątkowali miejscowi Polacy w Kiszyniowie i Glodianach. Rok później do Mołdawii przybył pierwszy nauczyciel
języka polskiego z Polski. Kolejni nauczyciele byli kierowani do Mołdawii przez
Centralny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W pierwszej dekadzie XXI wieku
CODN wysyłał zazwyczaj dziesięciu nauczycieli rocznie. Z dniem 31 XII 2009
roku Centralny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli został zlikwidowany, a jego
zadania przejął Ośrodek Rozwoju Edukacji. Od tego czasu nastąpiła znaczna
redukcja liczby wysyłanych z Polski nauczycieli, spowodowana m.in. oszczędnościami budżetowymi, wynikającymi z kryzysu gospodarczego. W efekcie na
początku roku szkolnego 2010/2011 pracę w Mołdawii podjęło łącznie tylko pięciu nauczycieli z Polski. (liczbę nauczycieli skierowanych do pracy w Mołdawii
z Polski w latach 1991-2011 przedstawia tabela 1).
Tabela 1. Nauczyciele skierowani do pracy w Mołdawii w latach 1991-2008.
ROK SZKOLNy
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

LICZBA NAUCZyCIELI

4
3
3

7
8
8
8
0
0
9

2
132
3
23
23
4
4

Źródło:

K. Staroń, 15 lat pracy polskich nauczycieli na Wschodzie, „Wspólnota Polska”, IX-X 5/2004,
s. 20.
2
K. Staroń, Standardy pracy nauczyciela kierowanego z Polski do pracy za granicę, zob. na:
http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=o_vfor19 (dostęp 10.03.2011).
3
Na podstawie informacji otrzymanych na drodze korespondencji z Krystyną Staroń, Kierownik
Zespołu ds. Polonii z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (e.mail z dnia 11 września
2008 roku).
4
Na podstawie informacji otrzymanych podczas rozmowy telefonicznej z Grażyną Deneką z Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, dnia 8 marca 2011 roku.
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Obecnie (rok szkolny 2010/2011) nauczanie języka polskiego prowadzone jest
w Domach Polskich w Bielcach i Styrczy, w liceach w Kiszyniowie i Komracie
oraz w gimnazjum w Słobodzie Raszkowskiej9. W roku szkolnym 2007/2008 nauczaniem języka polskiego objętych było łącznie 606 uczniów20 (liczbę uczniów
objętych nauczaniem języka polskiego w Mołdawii w latach 2005-2008 przedstawia tabela 2).
Tabela 2. Liczba uczniów objętych nauczaniem języka polskiego w Mołdawii w latach
200-2008
ROK SZKOLNy
2005/2006
2006/2007
2007/2008

LICZBA UCZNIÓW
513
4292
02

Źródło:

K. Staroń, Standardy pracy nauczyciela kierowanego z Polski do pracy za granicę, zob. na:
http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=o_vfor19 (dostęp 10.03.2011).
2
Na podstawie informacji otrzymanych na drodze korespondencji z Krystyną Staroń, Kierownik
Zespołu ds. Polonii z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (e.mail z dnia 11 września
2008 roku).

Dzieci i młodzież polskiego pochodzenia z Mołdawii uczestniczą w letnich
kursach języka polskiego. Są one organizowane przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Na wykładach szkoły letniej języka polskiego
w Krakowie zapoznają się one z polskim dziedzictwem kulturowym, najnowszą
literaturą polską oraz historią Krakowa. Dodatkowe kursy przeznaczone są dla
uczniów zamierzających w przyszłości zdawać egzaminy na studia w Polsce2.
Z kolei Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z Instytutem
Polskim w Moskwie oraz konsulatami generalnymi RP w Moskwie i Sankt Petersburgu organizuje Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu.
Oprócz młodzieży z Rosji w szkole uczestniczą przedstawiciele młodzieży z Polski, Litwy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu22.
Dzieci uczące się języka polskiego w Mołdawii mają także możliwość udziału w olimpiadzie języka polskiego, w której mogą zweryfikować stopień swej
P. Marciniak, Polacy w Mołdawii czekają na „Polską Wiosnę”, op. cit., s. 39.
Na podstawie informacji otrzymanych na drodze korespondencji z Krystyną Staroń, Kierownik Zespołu ds. Polonii z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (e.mail z dnia 11 września
2008 roku).
2
U. Hanc, Letnie kursy języka polskiego w Krakowie, „Wspólnota Polska”, vII-vIII-IX 3/2006,
s. 20.
22
K. Pożarski, Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu, „Wspólnota Polska”, vII-vIII-IX 3/2006, s. 18.
9
20
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znajomości języka. Uczestniczy w niej około 40 uczniów, podzielonych na trzy
grupy wiekowe (klasy od 4 do 6, od 7 do 9 i od 10 do 12 wraz z absolwentami).
W ramach olimpiady uczniowie rozwiązują testy ze słuchu i zadania z gramatyki,
odpowiadają na pytania dotyczące polskiej kultury oraz piszą krótkie wypracowanie na jeden z zaproponowanych tematów23. Uczniowie starszych klas udział
w olimpiadzie traktują jako dodatkową pomoc i motywację podczas przygotowywania się do studiów w Polsce.
Coroczną imprezą, mającą na celu poznanie i integrację młodzieży z obszaru
całej Mołdawii, jest począwszy od 2003 roku Zlot Młodzieży Polonijnej, organizowany przez Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach przy wsparciu Konsulatu RP. Zlot ten odbywa się w położonej na północy Mołdawii Bieriezowce.
Wybór tej miejscowości nie był przypadkowy – w wiosce tej znajduje się bowiem
pomnik poświęcony hetmanowi polskiemu Stanisławowi Żółkiewskiemu, który
w 1620 roku zginął pod pobliskim Mohylowem, podczas odwetu z bitwy pod
Cecorą. Zloty stanowią dla polonijnej młodzieży okazję do spotkania z historią
i kulturą Polski. Spotkania te zwyczajowo rozpoczynają się od odśpiewania Hymnu Harcerskiego drużyny harcerskiej im. S. Żółkiewskiego, działającej od 2002
roku przy Domu Polskim w Bielcach oraz uroczystej Mszy świętej polowej. Kulminacyjnym momentem uroczystości jest składanie wieńców i wiązanek pod pomnikiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Ponadto w trakcie Zlotu odbywają
się inscenizacje teatralne, konkurencje sportowe, pogawędki historyczne, quizy
na temat wiedzy o Polsce, Stanisławie Żółkiewskim i języku polskim. W 2008
roku w spotkaniu brało udział koło 100 osób z różnych organizacji polonijnych
z całej Mołdawii24.
4. SZKOLNICTWO POLSKIE I OŚRODKI KULTURy POLSKIEJ
W MOŁDAWII
Mimo powołania Rady Organizacji i środowisk Polskich w Mołdawii, organizacje polonijne w poszczególnych regionach kraju rozwijają się niezależnie. Na
terenie Mołdawii istnieje ich obecnie kilkanaście, a w najbliższych latach można
oczekiwać powstania kolejnych. Poniżej zostaną przedstawione główne skupiska
Polaków i działające w nich organizacje polonijne. W pierwszej części tegoż przeglądu zostaną opisane miejscowości w „rdzennej” Mołdawii – Bielce, Styrcza,
L. Jabłońska, Olimpiada języka polskiego – relacje uczestników, „Jutrzenka”, 4/2006 (wyd.
internetowe: http://www.jutrzenka.md/200604/wyd.htm).
24
E. Prus, Coroczne spotkania z polską historią – V Polonijny Zlot Młodzieży w Bieriezowce, „Jutrzenka”, 10/2007 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/200710/wyd1.htm). Zob.
też: VI zlot mołdawskiej młodzieży polonijnej, zob. na: http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.
php?id=msz12_13 (2011).
23
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Kiszyniów oraz Komrat – stolica Autonomii Gaugaskiej, w drugiej zaś zaprezentowane zostaną skupiska polonijne w Naddniestrzu – Słoboda Raszków, Raszków,
Kamionka, Rybnica, Tyraspol i Bendery. Według Piotra Marciniaka w roku 2007
w zasięgu działających organizacji polonijnych pozostawało około 2-3 tysięcy
osób w Mołdawii prawobrzeżnej i około tysiąca osób w Naddniestrzu2.
4.1. BIELCE

Najprężniej działającą organizacją polonijną w Mołdawii jest Stowarzyszenie
„Dom Polski” w Bielcach. Organizacja to powstała jesienią 1993 roku, a 20 stycznia 1994 została zarejestrowana. Skupia ona Polaków z północnej Mołdawii, którzy po uzyskaniu niepodległości przez Mołdawię w 1991 roku, zaczęli odnajdywać swoje polskie korzenie i tradycje. W marcu 2011 roku Stowarzyszenie liczyło
251 członków2, a jego prezesem jest Walery Buzut. Początkowo Stowarzyszenie
korzystało z gościnności miejscowej parafii rzymskokatolickiej, by w 1999 doczekać się własnej siedziby – 26 maja tegoż roku uroczyście otwarto Dom Polski.
Jego dyrektorem została Eleonora Kimakowska, zaś od 2007 roku funkcję tą pełni
Ewelina Maszarowa27.
Nauczanie języka polskiego w Bielcach rozpoczęło się w 1992 roku. Początkowo prowadziła je tylko jedna nauczycielka, zaś w latach 1998-2009 w Bielcach pracowały równocześnie dwie. Nauczanie języka polskiego zapoczątkowała
miejscowa nauczycielka Żanna Lewicka. W 1993 roku, na zaproszenie miejscowej Polonii przybyła do Bielc pierwsza nauczycielka z Polski – Wiesława Górna, która pozostała tu przez rok. W kolejnych latach nauczanie języka polskiego
kontynuowali nauczyciele przybywający z Polski: Wanda Burek (lata 1993-1998
i 2000-2002), Małgorzata Kamińska (lata 1997-2004), Beata Błażuk (rok szkolny
2002/2003) i Dorota Kruczek (rok szkolny 2003/2004). W kolejnym okresie, tj.
w latach 2004 – 2007 nauczania języka polskiego podjęło się młode nauczycielskie
małżeństwo z Polski – Kamil i Dorota Dmuchowscy. Następnymi nauczycielami
w Bielcach były Joanna Stanek (rok szkolny 2007/2008) i Justyna Chmielewska (lata 2007-2009). Drugim nauczycielem w bieleckim Domu Polskim w roku
szkolnym 2008/2009 został Stanisław Zelek, młody nauczyciel tuż po studiach,
który pracuje w Bielcach do dziś (rok szkolny (2010/2011) i zamierza kontynuować swa pracę w Bielcach również w roku przyszłym (2011/2012).
Początkowo zajęcia miały miejsce w wynajmowanym mieszkaniu i w wynajmowanych salkach parafialnych, a od 1999 roku odbywają się w dwóch klasach
P. Marciniak, Polacy w Mołdawii czekają na „Polską Wiosnę”, op. cit., s. 40.
Na podstawie informacji uzyskanych na drodze korespondencji z Heleną Usową, redaktor
naczelną „Jutrzenki”, e.mail z dnia 12 marca 2011 roku.
27
Tamże, s. 39; Zob. też: Gość „Jutrzenki” – Ewelina Maszrowa – dyrektor Domu Polskiego
w Bielcach, „Jutrzenka”, 2/2008 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/200802/gosc.htm).
2
2

Sytuacja szkolnictwa polskiego oraz ośrodków kultury polskiej…

7

Domu Polskiego. Oprócz polskiej mowy nauczana jest tu także polska kultura, historia i tradycja. Uczniowie uczą się polskich pieśni, recytują wiersze, organizują
okolicznościowe przedstawienia, np. jasełka, poznają polskie zwyczaje związane
ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy28.
W roku szkolnym 2007/2008 nauczaniem języka polskiego było objętych około 100 osób, w wieku od 5 do 90 lat, w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W bieżącym roku (2010/2011) w lekcjach – według oficjalnych danych – bierze
udział 110 osób. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, po zwykłych
zajęciach w szkole. Dla grupy najmłodszych dzieci przeznacza się po 1 godzinie
dwa razy w tygodniu, a dla pozostałych 1,5 godziny także dwa razy na tydzień.
Z kolei młodzież przygotowująca się na studia w Polsce ma 1,5 godziny aż pięć
razy tygodniowo, natomiast osoby starsze – 1 godzinę dwa razy w tygodniu29. Jak
wspominał nauczyciel języka polskiego, pracujący w Bielcach:
„Większość kursantów rozpoczynała naukę od podstaw, bardzo mały odsetek
wyniósł znajomość języka z domu. W początkowej fazie nauki zainteresowanie
i postępy są dosyć słabe, dopiero, kiedy zbliża się czas zdawania egzaminów na
studia, zaczyna zależeć nie tylko nauczycielowi i rodzicom, ale także uczniom.
Dzieci z Bielc posługują się chyba w najlepszym stopniu językiem polskim w porównaniu z innymi skupiskami polonijnymi w Mołdawii. Jest tylko kilka rodzin
w Bielcach, gdzie na co dzień używa się języka polskiego; przeważnie rozmawia
się po rosyjsku, rzadziej po mołdawsku” [MD 2]30.

Wielu młodych ludzi rzeczywiście marzy o wyjeździe na studia do Polski.
Sporej części z nich udaje się to osiągnąć. W 2008 roku na różnych polskich
uczelniach uczyło się 33 studentów z Bielc. Pomocne w tym okazuje się uczestnictwo w Olimpiadach Języka Polskiego oraz międzynarodowych konkursach literackich, plastycznych i recytatorskich, w których uczniowie z Bielc osiągają
znaczne sukcesy31.
28
Dom Polski w Mołdawii, http://www.dompolski.bigduo.pl/oferta.htm (2008); Ł. Buzut, Jasełka w Domu Polskim w Bielcach, „Jutrzenka”, 1/2006 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.
md/200601/akt1.htm); J.Wołoszyna, Ostatni dzwonek, „Jutrzenka”, 6/2007; (wyd. internetowe:
http://www.jutrzenka.md/200706/akt1.htm).
29
Na podstawie informacji uzyskanych na drodze korespondencji z redakcją „Jutrzenki” – Pisma Polaków w Mołdawii, e.mail z dnia 21 września 2008 roku, oraz korespondencji z Heleną
Usową, redaktor naczelną „Jutrzenki”, e.mail z dnia 8 marca 2011 roku.
30
Na podstawie korespondencji z byłym nauczycielem języka polskiego w Domu Polskim
w Bielcach z dnia 25 IX 2008 roku. Zapytany o podręczniki z jakich korzystał prowadząc kurs języka polskiego wymienił on następujące: „Język polski dla środowisk rosyjskojęzycznych cz. I i II”,
Blanki Konopki, oraz serię podręczników do nauki języka polskiego jako obcego z wydawnictwa
„UNIvERSITAS”: „Czas na czasownik”, „Przygoda z gramatyką”, „ Kiedy wrócisz tu…”, „Liczebnik też się liczy”.
31
Dom Polski w Mołdawii, http://www.dompolski.bigduo.pl/oferta.htm (2008).
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Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach nie tylko umożliwia naukę języka
polskiego, ale ułatwia także dostęp do polskiej kultury. W działającej w nim bibliotece można wypożyczyć polskie książki i czasopisma, obejrzeć polskie filmy.
Z kolei na półpiętrze Domu Polskiego można zobaczyć też wystawę fotograficzną
„Polacy w Mołdawii”, stale poszerzaną i wzbogacaną o kolejne zdjęcia, dokumentujące losy wielu pokoleń Polaków, żyjących między Prutem a Dniestrem.
Wystawa ta zaczęła się tworzyć niejako przy okazji zbierania wspomnień żyjących w Mołdawii Polaków, wydanych następnie w wersji książkowej. Dom Polski
jest także miejscem, w którym organizuje się uroczystości patriotyczne i religijne,
oraz imprezy związane z polską obrzędowością, takie jak jasełka czy zapusty.
Integrują one trzy pokolenia miejscowej Polonii zarówno dzieci, rodziców jak
i dziadków. Ponadto przy Stowarzyszeniu działają:
• organizacja młodzieżowa Modes (Młodzieżowa Organizacja Przyjaźni, Jedności, Siły), powstała w 2001 roku, zrzeszająca przede wszystkim młodzież już pracującą;
• koło kombatantów Wojska Polskiego;
• chór dziewczęcy „Jaskółki” oraz młodzieżowy zespół tańca ludowego „Krokus”,
założone w 1996 roku.

Dom Polski w Bielcach jest także siedzibą redakcji „Jutrzenki” – Pisma Polaków w Mołdawii. Czasopismo to wydawane jest od listopada 1996 roku, od 2004
roku także w wersji elektronicznej (www.jutrzenka.md). Zawiera teksty zarówno
po polsku i rosyjsku, tak aby dotrzeć także do osób przyznających się do polskości, ale nie znających języka przodków. Gazeta początkowo wydawana była
w nakładzie 200 egzemplarzy, w 2007 roku osiągnęła nakład 500 egzemplarzy,
zaś obecnie (rok 2011) wychodzi już w liczbie 750 egzemplarzy. „Jutrzenka” jest
miesięcznikiem informacyjno-kulturalnym, stawiającym sobie za cel krzewienie
polskości wśród Polaków i osób pochodzenia polskiego, szczególnie zaś wśród
młodzieży. Na łamach „Jutrzenki” prezentowane są najważniejsze wydarzenia
w społeczności polskiej w Mołdawii, a także polska historia i literatura oraz losy
mołdawskich Polaków. Od początku istnienia czasopisma jego redaktorem naczelnym jest Helena Usowa, zaś opiekunem zespołu redakcyjnego jest proboszcz
miejscowej parafii pw. św. Archaniołów, ks. Jacek Puć32.
Od maja 2003 roku w Domu Polskim powstaje cotygodniowa 15-minutowa
audycja radiowa „Polska Fala” nadawana dla mieszkańców północnej Mołdawii.
Ponadto 30 minutowe audycje „Polskiej fali” emitowane są także w Radiu Pań32
P. Marciniak, Polacy w Mołdawii czekają na „Polską Wiosnę”, op. cit., s. 39. Zob. też: Dom
Polski w Mołdawii, http://www.dompolski.bigduo.pl/oferta.htm (2008). M.A. Koprowski, Polska
wizytówka w Mołdawii, zob. na: http://www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/polska-wizytowka-w-moldawii (2011).
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stwowym Mołdawii, w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 20.30. Redaktorem naczelnym „Polskiej Fali” jest Irena Lisowska33.
W Domu Polskim w Bielcach organizowane są także Dni Polonii, podczas
których odbywają się koncerty zespołów polonijnych z Mołdawii: „Jaskółki”,
„Andrzejki” „Polacy Budżaka” i „Styrczańskie Dzwoneczki” oraz „Imperium”
i „Jazz Man France”. Koncertom tym towarzyszą wernisaż prac plastycznych oraz
szkła, wystawa fotograficzną i wystawa rękodzieła. W 2008 roku przybyli na nie
przedstawiciele Polaków z Grigorówki, Styrczy, Oknicy, Hyrtop, Druitorów, Kukoneszty, Kiszyniowa, Komratu oraz z Rybnicy i Tyraspola34.
Nauka języka polskiego w Bielcach jest także możliwa w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, powstałym w 2004 roku na miejscowym Uniwersytecie
im. im. Alecu Russo. Nauczanie języka polskiego w Centrum, jest prowadzone na
kierunku filologia rumuńsko-rosyjska. Studenci oprócz praktycznej nauki języka
poznają historię Polski, uczestniczą w warsztatach okolicznościowych, konferencjach i seminariach, a także uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych promujących Polskę na terenie Mołdawii. Ponadto mają także okazję poznać kino polskie
w ramach spotkań Koła Filmowego oraz możliwość współpracy z Pismem Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”. Najwytrwalsi, najbardziej systematyczni studenci
wyjeżdżają co roku na wakacyjne kursy do Polski35.
Na tle innych skupisk polonijnych w Mołdawii Polacy w Bielcach posiadają
największe możliwości podtrzymywania i rozwijania własnej kultury. O roli kultury i języka polskiego w kształtowaniu poczucia więzi z „daleką Ojczyzną” oraz
o swych wspomnieniach dotyczących pierwszej nauczycielki języka polskiego tak
oto pisze Julia z Bielc:
„(…) Dzieci uświadamiają sobie, że przecież ten język, który one już rozumieją,
w którym próbują czytać i pisać – jest ich językiem ojczystym. Dlatego, że w nim
rozmawiali babcia i dziadek. I dlatego, że w nim rozmawia ich nauczyciel, którego
one kochają. Razem z miłością do języka on ofiaruje im swoją miłość do Polski,
swoją wizję świata. I każdy z nas wcześniej czy później zaczyna rozumieć, że ma
kraj, kraj swoich przodków, który można nie tylko kochać, ale i szanować. Za to,
że troszczy się o każdego Polaka, a również i o ciebie. Za to, że oddał ci najlepsze
– Nauczyciela. (…)
Powiedzieć, że pani Wanda tylko prowadzi kurs języka polskiego, to znaczy nic
nie powiedzieć o tej pracy, którą ona ofiarowuje nam – jej uczniom: dzieciom,
młodzieży oraz dorosłym. Ona wychowuje nas na Polaków: w mowie i w zachowaniu. Uczy nas jak być dumnymi ze swojego języka, narodowości oraz ze swojej
Dom Polski w Mołdawii, http://www.dompolski.bigduo.pl/oferta.htm (2008).
Dzień Polonii w Bielcach, „Jutrzenka”, 5/2008 (wyd. internetowe:
http://www.jutrzenka.md/200805/wyd1.htm).
35
Wiosenne spotkania z polskimi tradycjami Wielkanocnymi, „Jutrzenka”, 4/2010 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/201004/akt1.htm).
33
34
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Ojczyzny, chociaż tak dalekiej. Uczy czuć i cenić poezję i muzykę; uczy nie bać
się zapytać głośno, powiedzieć o swoich myślach, dyskutować. A dla nas to jest
nowe i bardzo cenne, dlatego że nikt nas tego wcześniej nie uczył. Nikt nie szukał
w każdym z nas, nie odnajdywał i nie formował jego osobowości, jak robi to nasz
Nauczyciel – pani Wanda”36.

W 2006 roku Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach zostało zarejestrowana
jako organizacja ogólnomołdawska. Jednak już od 2002 roku zaczęły powstawać
filie Stowarzyszenia – Koła Polskich Rodzin. Jako pierwsze powstało Koło w polskiej wsi Styrcza, kolejne zaś w Ryszkanach, Nowych Druitorach, Grigorówce,
Oknicy i w Ungienach. Powstawanie tych filii ma przyczyniać się do integracji
Polonii w północnej Mołdawii oraz do odradzania polskiej kultury i tradycji. Spośród wymienionych wyżej miejscowości nauczanie języka polskiego prowadzone
jest aktualnie tylko w Styrczy, oraz – własnymi siłami miejscowej Polonii – we
wsi Grigorówka koło Bielc. Filia w Grigorówce, ubiega się o swego nauczyciela, ale jak dotąd bez skutku. Przez rok nauczycielka języka polskiego pracowała
w Oknicy, ale niestety – mimo zapotrzebowania – od 2005 roku Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nie wysyła tam nowego nauczyciela. Koordynatorem „Koła Polskich Rodzin” w Oknicy jest Walentyna Zaińczykowska37.
4.2. STyRCZA

Jak wyżej wspomniano pierwsze Koło Polskich Rodzin powstało w Styrczy,
wiosce położonej na północny zachód od Bielc. Miejscowość ta stanowi najbardziej zwarte skupisko mołdawskiej Polonii38, stąd też często bywa określana
„małą Warszawą”. Mieszkańcy Styrczy od lat nie mówią już jednak po polsku
lecz posługują się specyficzną mieszanką języków polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i rumuńskiego. Mimo tego w miejscowym kościele – na stanowcze żądanie parafian – Msze Święte sprawowane są w języku polskim (przez księdza
pochodzącego z Rumunii), a jedynie czytania mszalne i kazanie są po rosyjsku.
Animatorką życia kulturalnego w Styrczy jest Lilia Górska, z inicjatywy której
Mуj pierwszy dotyk Polski – moja pierwsza nauczycielka języka polskiego, op. cit.
Na podstawie informacji uzyskanych na drodze korespondencji z redakcją „Jutrzenki” – Pisma Polaków w Mołdawii, e.mail z dnia 21 września 2008 roku.
38
W ten sposób wyjaśnia to Wojciech Śmieja: „Styrczanie przez cały czas istnienia ZSRR
przechowali swą tożsamość religijną i wciąż żywili przekonanie o swym szlacheckim pochodzeniu,
niepozwalającym im na wchodzenie w alianse z okolicznym chłopstwem. Gromada jednogłośnie
potępiała chłopaka lub dziewczynę, spotykających się z Mołdawianką lub Mołdawianinem. Sytuacja nieco się zmieniła dopiero po wojnie, gdy służący w Armii Czerwonej chłopcy przywozili
swoje narzeczone z innych okolic. Nie zmienia to jednak faktu, że na skutek wieloletniej endogamii,
wszyscy w Styrczy są ze sobą spokrewnieni”. W. Śmieja, Mołdawia – przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 1997, s. 98, zob.: Stîrcea (Styrcza).
36
37
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powstało tu niewielkie muzeum etnograficzno-historyczne. Prowadzi ona także
dziecięcy zespół „Styrczańskie dzwoneczki”, w którym kultywuje tradycje narodowe zarówno Polski jak i Mołdawii. Począwszy od 2002 roku zespół uczestniczy
w organizowanym w Kiszyniowie Festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”39.
21 sierpnia 2005 roku w Styrczy otwarto nowy Dom Polski. Został on zbudowany dzięki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Senatu RP. Znalazła
w nim siedzibę filia Stowarzyszenia „Koło Rodzin Polskich”40. Nauczanie języka
polskiego w Styrczy zapoczątkował Bolesław Palacki, zamieszkały w pobliskich
Glodianach. Do 2003 roku nauczanie języka polskiego prowadzono niesystematycznie. Prowadzili je zarówno nauczyciele z Polski (przysyłani przez Centralny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie), jak i miejscowi – dojeżdżający z Bielc lub Glodian (wśród nich m. in. Ałła Klimowicz, mieszkanka Glodian).
W 2003 roku do Styrczy przybyła Wanda Burek, nauczycielka z Polski, pracująca
wcześniej w Bielcach. Ta zasłużona dla mołdawskiej Polonii nauczycielka, porównywana niekiedy do Siłaczki z noweli Stefana Żeromskiego, pracowała w Styrczy
do 2010 roku. Obecnie (w roku 2010/2011) do styrczańskich dzieci dojeżdża nauczyciel z Domu Polskiego w Bielcach – Sławomir Pietrzak, a zajęcia z piątką najmłodszych dzieci prowadzi – również 2 razy w tygodniu – Ałła Klimowicz. Zajęcia
odbywają się dwa dni w tygodniu, w niedzielę i poniedziałek. A zatem od 2003
roku dzieci, młodzież i dorośli są objęci systematyczną nauka języka polskiego, historii i geografii. Początkowo nauka odbywała się w domu wynajętym przez Kolo
Polskich Rodzin, a od 2005 roku ma miejsce w Domu Polskim w Styrczy oraz
w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Glodianach. W lekcjach uczestniczą dzieci
polskiego pochodzenia ze Styrczy i Glodian, w wieku od 6 do 18 lat oraz osoby dorosłe (bez ograniczeń wiekowych). W latach 2003-2008 liczba uczniów nie ulegała
większej zmianie i wynosiła od 53 do 78. W roku szkolnym 2010/2011 nauczaniem
języka polskiego objętych jest 28 uczniów w Styrczy i 15 w Glodianach4.
4.3. KISZyNIÓW

W stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, nauczanie języka polskiego ma miejsce
w polskim przedszkolu oraz polskich klasach w Liceum im. Gogola42. Inicjatorem
Zespół ludowy „Styrczańskie dzwoneczki”, „Jutrzenka”, 4/2008 (wyd. internetowe: http://
www.jutrzenka.md/200804/akt8.htm).
40
Kronika polonijna. Mołdawia. W Styrczy otwarto Dom Polski, „Wspólnota Polska”, IX-X
5/2005, s. 37.
4
Na podstawie korespondencji z Wandą Burek, nauczycielką języka polskiego w Styrczy.
E.mail z dnia 16 X 2008 roku oraz korespondencji z Heleną Usową, redaktor naczelną „Jutrzenki”,
e.mail z dnia 8 marca 2011 roku.
42
K. Staroń, 15 lat pracy polskich nauczycieli na Wschodzie, „Wspólnota Polska”, IX-X
5/2004, s. 20.
39
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założenia polskiego przedszkola była powstała w 1996 roku w Kiszyniowie Liga
Kobiet Polskich. Dzięki tej inicjatywie dzieci od najmłodszych lat mogą poznawać język polski. Pierwsze zajęcia przedszkolne z grupą polskich dzieci rozpoczęły się w październiku 2000 roku, a prowadziła je nauczycielka z Polski. Grupa
przedszkolna nosi nazwę „Krakowiaczki”, w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do niej 15 dzieci43.
W 1991 roku rozpoczęto nauczanie języka polskiego w szkole nr 37 (z rosyjskim językiem nauczania), przekształconej na Liceum im. M. W. Gogola (także rosyjskojęzyczne). Od 1997 roku nauczania języka polskiego w szkole nr 37
podjęła się nauczycielka przybyła z Polski, Maria Sekulska-Solodchi. Początkowo nauczała ona w klasach od pierwszej do czwartej, i, co ciekawe, wszystkich
przedmiotów uczyła w języku polskim, a w klasach czwartych nawet matematyki. Po przemianowaniu szkoły nr 37 na Liceum im. M. Gogola przepracowała
w nim siedem lat. Mimo zakończenia w 2004 roku kariery zawodowej, nadal
uczy młodzież, w ramach kursów w Bibliotece Narodowej oraz w Domu Parafialnym44.
W 1999 roku w szkole nr 37 istniało już 8 polskich klas, w których uczyły 4
nauczycielki z Polski i 2 z Mołdawii. W klasach od I do Iv zajęcia były prowadzone po polsku, zaś od v do vIII – po rosyjsku i rumuńsku. Ogółem z nauki języka
polskiego korzystało wówczas kilkadziesiąt dzieci4.
W roku 2008 nauka języka polskiego w Liceum Gogola była podzielona na
trzy etapy. W ramach pierwszego, czyli nauczania początkowego (klasy I-Iv),
wszystkie przedmioty wykładane były w języku polskim (7 godzin języka polskiego, 4 godziny matematyki oraz przyroda, wf, plastyka, muzyka, technika
i historia Polski). Podczas drugiego etapu edukacji (klasy v-IX), język polski
nauczany był jako język obcy, w wymiarze 5 godzin tygodniowo w każdej klasie.
Z kolei na etapie trzecim (klasy X-XII), język polski był przedmiotem fakultatywnym, na który przeznaczano 2 godziny tygodniowo. Nauka odbywała się od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 17.00. Do godziny 14.00 miały
miejsce zajęcia dydaktyczne, następnie zaś zajęcia świetlicowe. W polskich klasach pracowało łącznie pięć nauczycielek – cztery w nauczaniu początkowym
i jedna polonistka. W roku szkolnym 2008/2009 w polskich klasach uczyło się
około 120 uczniów4. W roku 2010 nauczycielkami języka polskiego w kiszyniowskim Liceum Gogola były panie: Agnieszka Wojnarowicz, Zofia Olszewska,
Jadwiga Gajewska, Wioletta Wiszniewska, Katarzyna Sierżańska, Sława ZiemP. Marciniak, Polacy w Mołdawii czekają na „Polską Wiosnę”, op. cit., s. 39.
Szkic do portretu – Maria Sekulska-Solodchi, „Jutrzenka”, 6/2008 (wyd. internetowe:
http://www.jutrzenka.md/200806/szkic.htm).
4
J. Derlicki, Narodziny czy odrodzenie?, op. cit., s. 177.
4
Na podstawie korespondencji z respondentką MD 3, nauczycielką języka polskiego w Kiszyniowie. E.mail z dnia 2 X 2008 roku.
43
44
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kiewicz, Magdalena Miotła oraz Ludmiła Ţurcan, odpowiedzialna za klasy początkowe47.
Język polski jest także nauczany na Państwowym Uniwersytecie w Kiszyniowie, w powstałym tam w 1998 roku Centrum Języka i Kultury Polskiej. Praktyczną naukę języka polskiego prowadzą na kiszyniowskim Uniwersytecie polscy
lektorzy, skierowani tam przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oprócz poznawania języka i kultury polskiej studenci aktywnie uczestniczą
w promocji Polski w Mołdawii. Wraz z kiszyniowską Polonią przygotowują wystawy, koncerty, festiwale polskich filmów oraz imprezy okolicznościowe, związane z polską obrzędowością Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W okresie
letnim najlepsi studenci otrzymują stypendia na kilkutygodniowe kursy języka
polskiego w ośrodkach uniwersyteckich w Polsce48.
W Kiszyniowie realizowany jest także program „Wyrównać Szanse”, mający
na celu wyrównanie poziomu wiedzy dydaktycznej młodzieży polonijnej w Mołdawii. Do 2008 roku odbyły się cztery edycje tego programu49. Począwszy od
2003 roku w Kiszyniowie organizowane są Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Ich
współorganizatorem jest Ambasada RP w Kiszyniowie. Zajęcia prowadzone są
przez lektorki ze Szkoły Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kursy te organizowane są w dwóch cyklach – zimowym, przeznaczonym
głównie dla dorosłych, oraz letnim, kierowanym przede wszystkim do studiującej
młodzieży. Bierze w nich udział kilkudziesięciu słuchaczy polskiego pochodzenia
z różnych części Mołdawii. Wśród kursantów znajdują się osoby, które uczuły się
już języka polskiego, jak i takie, które wcześniej niemal go nie znały. Słuchacze
uczestniczą nie tylko w intensywnych lektoratach z języka polskiego, lecz również
mają okazję do codziennych spotkań z polską kulturą, poprzez projekcje filmów,
wieczory poezji i piosenki oraz imprezy okolicznościowe, związane z polską obrzędowością0. Jak wspomina Maria Czempka, lektorka prowadząca III Zimową
Szkołę Języka Polskiego w Kiszyniowie:
„Motywacją do nauki w wielu przypadkach był fakt, iż ktoś z rodziny wcześniej
uczestniczył w kursie letnim bądź zimowym w Mołdawii. Nauka polskiego stała
się wiec niejako tradycją rodzinną – mężowie wysyłali na kurs swoje żony, a synowie matki i odwrotnie (…) Na podstawie podręcznika Miło mi panią poznać.
47 Wiwat polska mowa, zob. na: http://kronikarz.org.pl/wydarzenia/swiat/288-wiwat-polskamowa (2011).
48
Wiosenne spotkania z polskimi tradycjami Wielkanocnymi, „Jutrzenka”, 4/2010 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/201004/akt1.htm).
49
Na podstawie informacji uzyskanych na drodze korespondencji z respondentem MD 1.
0
L. Zawadzka-Iwasyna, IV Zimowa Szkoła Języka Polskiego w Kiszyniowie, „Jutrzenka”,
1/2007 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/200701/akt2.htm); M. Ryżakowa, V Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej, „Jutrzenka” 8/2007 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.
md/200708/akt2.htm).
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Język polski w sytuacjach komunikacyjnych Barbary Serafin i Aleksandry Achtelik, słuchacze poznawali podstawowe sytuacje komunikacyjne.
Z kolei dzięki zajęciom dodatkowym w ciągu dwóch tygodni mogli przeżyć
niemal cały polski rok obrzędowy (…) Program zajęć dodatkowych obejmował
również projekcje filmów polskich, między innymi Pana Tadeusza. Słuchacze
oglądali ponadto ekranizacje powieści Henryka Sienkiewicza takie, jak: Potop,
Krzyżacy, Ogniem i mieczem, Quo vadis. Wielką popularnością cieszył się też
wieczór piosenki biesiadnej. (…) Oczywiście, podczas zaledwie dwu tygodni nie
można nikogo nauczyć biegłego posługiwania się językiem, można jednak przekazać sposoby korzystania z książek i skłonić do dalszej samodzielnej nauki”.

Od 2001 roku w Kiszyniowie corocznie na wiosnę organizowany jest Festiwal
„Polska Wiosna w Mołdawii”, będący przeglądem dorobku kulturalnego wszystkich polskich organizacji i środowisk z Mołdawii. Festiwal ten był pomysłem
nauczycielek z Polski, pracujących w Mołdawii. Fundamentem i inspiracją do
zorganizowania pierwszej edycji ogólnomołdawskiego festiwalu były Dni Kultury Polskiej w Bielcach, które odbywały się tam od 1993 roku. Festiwal uważany
jest za jedno z największych wydarzeń polonijnych w Mołdawii. Udział w nim
biorą przedstawiciele mołdawskich władz, ambasady RP w Kiszyniowie oraz goście zza granicy. W 2005 roku nieformalny Komitet Koordynacyjny Festiwalu
został oficjalnie zarejestrowany i – oprócz organizacji festiwalu – podjął się próby
integracji Polonii kiszyniowskiej2. Z inspiracji Komitetu w 2007 roku otwarto
Bibliotekę Polską im. Adama Mickiewicza. Dwa razy w tygodniu odbywają się
w niej kursy języka polskiego, na które w roku 2008 uczęszczało około 40 osób53.
W Kiszyniowie od 2001 roku funkcjonuje także Związek Polskiej Młodzieży, który skupia głównie studentów polskiego pochodzenia. Działa tu również Liga Polskich Kobiet oraz Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdowie.
4.4. SOROKI

W 2009 roku Polacy zamieszkali w Sorokach w północnej Mołdawii podjęli decyzję o założeniu własnej organizacji polonijnej. Inicjatorką jej powołania
była Swietłana Czernatyńska-Szewciuk. Jej starania doprowadziły do otwarcia
w styczniu 2010 roku filii organizacji społecznej „Polska Wiosna w Mołdawii”.

M. Czempka, III Zimowa Szkoła Języka Polskiego w Mołdawii, „Gazeta Uniwersytecka”
– miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 4(134), styczeń 2006, (wyd. internetowe:
http://gu.us.edu.pl/index.php?op=artykul&rok=2006&miesiac=1&id=3551&type=no).
2
P. Marciniak, Polacy w Mołdawii czekają na „Polską Wiosnę”, op. cit., s. 39-40. Zob. też:
„Polska Wiosna w Mołdawii 2008”, „Jutrzenka” 6/2008 (wyd. internetowe:
http://www.jutrzenka.md/200806/wyd1.htm) oraz Polska Wiosna w Mołdawii 2001-2010, „Jutrzenka” 5/2010 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/201005/kronika.htm).
53
Na podstawie korespondencji z respondentką MD 3. E.mail z dnia 2 X 2008 roku.
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Na początku swego istnienia filia liczyła 38 członków, nie licząc dzieci. Celem
wspólnoty polskiej w Sorokach jest działalność kulturalno-oświatowa – uczenie
się języka polskiego, przybliżanie tradycji naszych przodków, poznawanie kultury
Polski4.
4.5. KOMRAT

W Komracie, wielokulturowej stolicy Autonomii Gagauskiej w sierpniu
2004 roku powstało Stowarzyszenie Polaków Gagauzji. Zarejestrowano je 22
września a jego założycielami byli państwo Ludmiła i Władysław Wolewiczowie
(choć pan Władysław, pracownik naukowy miejscowego uniwersytetu uważa, iż
jest Białorusinem). Co ciekawe początkowo o istnieniu Polaków w Gagauzji nie
wiedzieli Polacy z Kiszyniowa i Bielc. W momencie rejestracji Stowarzyszenie
liczyło 152 osoby polskiego pochodzenia w tym 42 dzieci, a jego liczba stale
wzrasta (w 2007 roku wynosiła już 223 osoby). Działacze stowarzyszenia ciągle
odnajdują bowiem kolejne osoby polskiego pochodzenia, które często nie są świadome swych polskich korzeni, choć „zdradzają” je typowo polskie nazwiska, jak
np. Nowak. W Stowarzyszeniu Polaków Gagauzji zrzeszone są osoby nie tylko
z Gagauzji, ale także z pozostałych obszarów południowej Mołdawii. Ponadto
Stowarzyszenie zajmuje się także poszukiwaniem przodków Polaków z Polski,
którzy kiedyś mieszkali w Gagauzji.
Nauczanie języka polskiego w Komracie rozpoczęło się w listopadzie 2004
roku w wynajętej sali Szkoły nr 1. W latach 2004-2005 nauczanie prowadziły
nauczycielki z Kiszyniowa Wioletta Wiśniewska i Katarzyna Grudzińska, które
przyjeżdżały raz w tygodniu (w ramach tzw. sobotnio-niedzielnej szkoły języka polskiego). Od września 2005 roku kursy języka polskiego kontynuowane są
w specjalnie przygotowanej, wynajętej sali Liceum Mołdawskiego nr 2 im. M.
Eminescu. Od 2005 roku do Komratu przyjeżdżają na roczne pobyty nauczycielki
z Polski, wysyłane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w WarszaPolonia w Sorokach, „Jutrzenka” 2/2010 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/
201002/akt3.htm).

Autonomiczna Republika Gagauzji położona jest w południowej części Mołdawii. W 1990
roku ogłosiła ona suwerenność, jako wyraz sprzeciwu wobec ustanowienia w 1989 roku języka
mołdawskiego, zapisywanego alfabetem łacińskim, jako języka urzędowego na całym obszarze
Mołdawii. Jednakże – w przeciwieństwie do konfliktu Mołdawii z Naddniestrzem – nie doszło tu do
wybuchu walki zbrojnej. W 1994 roku udało się osiągnąć porozumienie, które uregulowało status
i terytorium Autonomii Gagauskiej. Obszar autonomii nie stanowi zwartego terytorium – jest ono
rozparcelowane na 5 dystryktów oraz „archipelag” 31 wiosek, położonych w południowej części
Mołdawii, ciągnących się od granicy z Rumunią aż po granicę z Ukrainą. (przyp. autora).

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji. O naszym Stowarzyszeniu, zob. na:
http://polonia.byethost2.com/onas.html (2011). Zob. też: W. Śmieja, Mołdawia – przewodnik turystyczny, op. cit., s. 189-190, zob.: Comrat (Komrat).
4
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wie. W roku szkolnym 2005/2006 na stałe w Komracie nauczanie języka polskiego prowadziła Agnieszka Kapral, w roku szkolnym 2006/2007 Agnieszka Kunda, a w latach 2007 – 2009 Justyna Jancz. W roku szkolnym 2009/2010 szkoła
języka polskiego nie miała nauczyciela z Polski nauczyciela, zaś począwszy od
roku 2010/2011 kontynuacji nauczania języka polskiego podjął się Jarosław Jendrysiak7.
Oprócz nauki języka uczniowie polskiej klasy wspólnie organizują obchody
świąt narodowych i religijnych, uczą się polskich wierszy i pieśni. W zajęciach
biorą udział osoby w wieku od pięciu do sześćdziesięciu lat (choć zdarzył się także uczeń 72 letni), jednakże największą grupę stanowią dzieci z przedziału wiekowego 14-19 lat8. W roku szkolnym 2010/2011 liczba osób, które w zajęciach
uczestniczą mniej lub bardziej regularnie wynosi między 50 a 60 osób. Według
najnowszego planu zajęcia są przeprowadzane w poniedziałki, od 15:00 do 18:30,
we wtorki od 16:00 do 19:00, w środy od 11:00 do 11:45 i od 16:00 do 19:00,
w czwartki od 15:30 do 20:00 oraz w piątki od 15:30 do 19:009. O niełatwych
początkach polskiej klasy w Komracie, w dramatycznym liście, zamieszczonym
na łamach portalu Polonia.org, pisała prezes stowarzyszenia Ludmiła Wolewicz:
„Młodzież i dorośli chętnie biorą udział w zajęciach z czego bardzo się cieszymy.
Mamy jednak pewne problemy i dlatego chcemy zwrócić się do Państwa o pomoc.
Wynajmujemy w tutejszym liceum klasę, gdzie prowadzimy lekcje. W klasie tej
od dłuższego czasu nie prowadzono zajęć i wymaga ona remontu. Potrzebujemy
wymienić okno, gdyż obecne ma powybijane szyby. Na razie prowadzimy zajęcia
w takich warunkach, ale boimy się, że jak przyjdzie zima będzie to niemożliwe.
W takich warunkach nie będziemy mogli przecież pracować z dziećmi. W klasie
brakuje nam dosłownie wszystkiego: tablicy, stolików, krzeseł. Na razie pożyczyliśmy te rzeczy od tutejszego liceum, ale już wkrótce musimy je oddać. Zwróciliśmy się o pomoc do „Wspólnoty Polskiej” i do Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, ale jeśli nawet uzyskamy taką pomoc to dopiero z dniem 1 stycznia
2006 roku. Tymczasem pomoc potrzebna jest nam jak najszybciej. W naszym kra7
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji. Wizytówka Stowarzyszenia, zob. na:
http://polonia.byethost2.com/stowarzyszenie.html (2011).
8
Na podstawie informacji uzyskanej na drodze korespondencji z Justyną Jancz, nauczycielką
języka polskiego w Komracie, e.mail z 27 września 2008 roku. Nauczycielka zapytana o podręczniki z jakich korzysta prowadząc kurs języka polskiego wymieniła następujące: „Z polskim na ty”,
„Słowa i słówka”, „Czas na czasownik”, „Wesoła szkoła”, „Od mianownika do wołacza”, „Ach,
ten język polski”, „Kiedyś wrócisz tu”, „A co to takiego”. W zajęciach wykorzystywane są też pomoce historyczne i geograficzne. Zob. także: J. Tukan, Pożegnania nadszedł czas. Dnia 2 czerwca
2008 roku w klasie polskiej w Komracie miało miejsce zakończenie roku szkolnego, „Jutrzenka”,
6/2008 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/200806/akt3.htm).
9
Na podstawie informacji uzyskanej na drodze korespondencji z Jarosławem Jędrysiakiem,
nauczycielem języka polskiego w Komracie, e.mail z 17 marca 2011 roku. Nauczyciel zapytany
o podręczniki z jakich korzysta prowadząc kurs języka polskiego wymienił następujące: „Hura! Po
polsku cz.1”, „Z polskim na ty”, „Czas na czasownik”, „Kiedyś wrócisz tu” cz. 1 i 2.
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ju jest bardzo ciężka sytuacja ekonomiczna i gospodarcza. Na żadną pomoc ze
strony państwa nie możemy liczyć”0.

W 2005 roku przy stowarzyszeniu założony został dziecięcy zespół „Polacy
Budżaku”, prowadzony przez córkę państwa Wolewiczów. W 2005 roku zespół
po raz pierwszy brał udział w festiwalu Polska Wiosna w Mołdawii“ w Kiszyniowie, a w 2006 debiutował za granicą, uczestnicząc w festiwalu „Bukowińskie
spotkania ze sztuką” odbywającym się w dniach 18-21 sierpnia we wsiach Nowy
Sołoniec, Pojana Mikuli i Plesza w Rumunii.
We wrześniu 2010 roku w Komracie odbyła się Pierwsza Spartakiada Polonijna, pierwsza tego typu i w takiej skali impreza sportowa zorganizowana przez
Polonię mołdawską. Uczestniczyła w niej młodzież z pięciu miejscowości: Kiszyniowa, Bielc, Komratu, Styrczy i Grigorówki. Oprócz zajęć typowo sportowych
nie zabrakło też pieśni i tańców przy skocznej muzyce polsko-mołdawsko-gagauskiej2.
5. SZKOLNICTWO POLSKIE I OŚRODKI KULTURy POLSKIEJ
W NADDNIESTRZU
Jak na wstępie wspomniano obszar separatystycznej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej pod wieloma względami należy odróżniać od prawobrzeżnej
części Mołdawii. Ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą (m.in. wysokie
bezrobocie) położenie bytowe Polaków jest tu trudniejsze niż w prawobrzeżnej
Mołdawii. Organizacje polonijne są tu mniej prężne, słabo zorganizowane, a niekiedy wewnętrznie skonfliktowane. Wsparciem dla tutejszych środowisk polonijnych jest Kościół rzymskokatolicki. Pracujący we wszystkich parafiach Naddniestrza księża sercanie, oprócz pracy duszpasterskiej wspierają nauczanie języka
polskiego wśród miejscowej Polonii, współpracują z nauczycielkami, skierowanymi tam przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, są orędownikami
zawiązywania organizacji polonijnych, a także wychodzą z szeregiem inicjatyw
w stronę młodzieży, w tym także polonijnej63.
List Ludmiły Wolewicz, prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji, z dnia 15 IX 2005 roku,
zob.: http://www.polonia.org/moldawiaprosba2005.htm (2011).
 Bukowińskie spotkania ze sztuką, „Jutrzenka”, 10-11/2006 (wyd. internetowe:
http://www.jutrzenka.md/200610/buk1.htm).
2 Pierwsza Polonijna Spartakiada w Gagauzji, „Jutrzenka”, 10/2010 (wyd. internetowe: http://
www.jutrzenka.md/201010/akt4.htm).
63
B. Czech, „Pridniestrowie”, czyli Naddniestrze, Biuletyn Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, październik 2001, (wydanie internetowe: http://www.polonia-polska.pl/index.php?id=b01_
10_3).
0
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5.1. SŁOBODA RASZKÓW

Podobne jak Styrcza w Mołdawii, tak Słoboda Raszków w Naddniestrzu określana jest jako polska wioska. Położona jest ona na uboczu głównej (i jedynej)
drogi, przecinającej Naddniestrze z północy na południe, tuż nad granicą ukraińską. Wioska ta ostała założona w 1847 roku przez ks. Antoniego Wojderosowicza
i aż do rewolucji październikowej zwana była Księdzowem. Dawniej miejscowość ta wchodziła w skład parafii Raszków, do której należało więcej polskich
wiosek, jednakże tylko mieszkańcy Słobody Raszkowej zachowali polską tożsamość narodową i religijną. Współcześnie co najmniej połowa mieszkańców
miejscowości jest pochodzenia polskiego. Należy jednak pamiętać, iż uzyskanie
zdecydowanej odpowiedzi na pytanie o narodowość nie jest tu łatwe. Jak wyjaśniał mój rozmówca:
„Starsze pokolenie uważa się za Polaków, średnie pokolenie w większości.
A młodsze pokolenie – dzieci i młodzież – to jednostki które się utożsamiają
z Polakami. A większość to tak nawet nie chce zaczepić tego tematu. Zwłaszcza
w Naddniestrzu on jest trudny, kiedy właściwie oni nie wiedzą kim oni sami są”.
[ND 2]

W Słobodzie Raszków nie funkcjonuje żadna formalna organizacja polonijna. Polacy, którzy tutaj zachowali swoją polskość, nie chcą się angażować
w polskie wspólnoty, m.in. ze względu na swą krytyczną ocenę działalności formalnych organizacji polonijnych. Liderem polskiej zbiorowości jest ks. Henryk
Soroka, pracujący tu od 1990 roku. W miejscowej szkole (dziewięcioklasowej)
prowadzi on nauczanie języka polskiego, w czym wspomaga go emerytowana
nauczycielka z Polski. Kościół w Słobodzie był i jest ostoją polskości, liturgia
nadal jest w nim sprawowana w języku polskim, a mieszkańcy modlą się tylko
po polsku.
Językiem komunikacji w rodzinach w Słobodzie jest język ukraiński, a właściwie gwara ukraińska. Język polski nie jest językiem codziennej komunikacji; po
polsku rozmawiają właściwie tylko weterani Dywizji Kościuszkowskiej. Język
polski jest tu jednak znany i to nie tylko w formie biernej. Dzieci i młodzież uczą
się go w miejscowej, dziewięcioklasowej szkole. Funkcjonuje w niej dobrze zaopatrzona pracowania języka polskiego. Jest to jedyna szkoła w Pridniestrowiu,
w której jako język obcy nauczany jest język polski i jest to zarazem przedmiot
obowiązkowy. Do 2007 roku nauczany on był od klasy v do IX, w wymiarze
3 godzin tygodniowo. W roku szkolnym 2007/2008 wprowadzono nauczanie języka polskiego już od klasy II – 2 godziny tygodniowo. Problemem w nauczaniu jest brak odpowiednich podręczników (szczególnie w młodszych klasach),
przystosowanych do nauczania dzieci, dla których język polski nie jest językiem
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ojczystym. W roku szkolnym 2010/2011 języka polskiego w Słobodzie Raszków
uczy się w sumie 75 dzieci4.
5.2. RASZKÓW

W położonym w północnej części Naddniestrza nad brzegiem Dniestru Raszkowie można trafić na ślady polskości. Przez dwieście lat aż do represji stalinowskich w latach trzydziestych XX wieku stanowił on duże skupisko ludności
polskiej. W okresie władzy radzieckiej mieszkańcy Raszkowa ulegli wynarodowieniu. W 1932 roku, w ramach antyreligijnej ofensywy zamknięto pochodzący
z pochodzący z połowy XvIII wieku raszkowski kościół pw. św. Kajetana. Ponownie został on otwarty w 1990 roku i przywrócony do kultu. Na początku okresu wolności stanowił on filię parafii św. Marty w Słobodzie Raszkowskiej, a od
1995 roku jest samodzielną parafią. Posługę duszpasterską sprawowali tu kolejno
księża Henryk Soroka, Jan Rudnicki, Piotr Kuszman, Marcin Januś i Rusłan Pogrebnyj. Do parafii należy około 100 osób z Raszkowa i sąsiednich wsi, jednakże
tylko niewielka ich część przyznaje się do polskości.
O polskim pochodzeniu wielu mieszkańców Raszkowa świadczą typowo
brzmiące nazwiska: Mickiewicz, Jankowski, Jakubowski, Kudrycki, Sołtycki
i Mogilowski. Jednakże większość ich posiadaczy nie ma już obecnie z polskością
i kościołem nic wspólnego. Jak relacjonował jeden z mych respondentów:
„W Raszkowie jako takiej Polonii nie ma. Większość ludzi jeśli sobie przypominają, że mają jakieś polskie korzenie, polskich przodków, to przy okazji pogrzebu.
Przychodzą i mówią: a babcia jeszcze coś tam czasami mówiła po polsku, modlitwę czytała po polsku (…) Zdarzają się jednak wyjątki – w samym Raszkowie,
wiem że jest Polak, nazywa się Jabłoński, (bardzo polsko brzmiące nazwisko) Jest
to weteran II wojny światowej, uczestniczył w bojach i w Warszawie i w Berlinie.
A rodem jest stąd. Kiedy po wojnie zmuszali ludzi do zmiany nazwisk z polsko
brzmiących na ukraińsko czy rosyjsko brzmiące, do zapisu że jest Ukraińcem albo
Rosjaninem a nie Polakiem, no on sobie to zachował, że jest Polakiem. Jego brat
zapisał się jako Rosjanin, a on jako Polak. Jego znajomość w tej chwili języka
polskiego jest równa zeru, ale zwroty mu się pojawiają – zwraca się zawsze jeszcze przez pan, a nie – tak jak tutaj jest – per wy, czy nawet na ty, bezpośrednio
przyjęte”. [ND 4]
Na podstawie informacji uzyskanej od respondenta ND 2. Wywiad nagrany 4 vIII 2008 roku
oraz e.mail z 19 marca 2011 roku. Zob. też: A. Żelazny, Tylko w Słobodzie przetrwali, zob. na: http://
www.pol.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=38 (2011).

250-lecie założenia kościoła św. Kajetana w Raszkowie, Biuletyn Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wrzesień 1999, (wydanie internetowe: http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.
php?id=b99_9_7).
4
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W Raszkowie nie są prowadzone obecnie zajęcia z języka polskiego. Na początku lat dziewięćdziesiątych do Raszkowa przybyła rodzina z Polski, która katechizowała i prowadziła przygotowanie do sakramentów w języku polskim, przy
okazji ucząc także języka polskiego. Jednakże po wyjeździe owej rodziny nauczania języka polskiego już nie wznowiono. Co prawda podejmowano kroki w tym
kierunku – jedna z nauczycielek ze Słobody Raszków miała dojeżdżać również
z lekcjami do Raszkowa – ale próby te zakończyły niepowodzeniem. Mieszkańcy
wioski rozmawiają między sobą na pierwszym miejscu po ukraińsku, a na drugim
po rosyjsku. W kościele liturgia Mszy Świętej i inne nabożeństwa są sprawowane
niemal wyłącznie w języku rosyjskim.
5.3. KAMIONKA

Na północ od Raszkowa znajduje się miasteczko Kamionka, stolica rejonu.
W 2008 roku została tu erygowana nowa parafia rzymskokatolicka, która jak
dotąd nie została jeszcze zarejestrowana przez władze Naddniestrza7. Parafia ta
nie posiada kościoła, wierni gromadzą się na niedzielnej liturgii w mieszkaniu
prywatnym w bloku. Nabożeństwa są sprawowane w języku rosyjskim. Posługę
duszpasterską nad powstającą parafią sprawował początkowo ks. Marcin Januś,
dojeżdżający z Raszkowa, a od 2010 roku zastąpił go ks. Rusłan Pogrebnyj. Prośbę o założenie parafii podpisały 54 osoby, z których nieco ponad połowa jest także
zainteresowana powstaniem polskiej organizacji. Większość parafian ma polskie
korzenie. Część z nich pochodzi ze Słobody Raszków, dzięki czemu posiadają
oni przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, poprzez znajomość modlitw
i umiejętność czytania, choć niekiedy bez większego zrozumienia. Inna grupa parafian pochodzi z zachodniej Ukrainy, a zatem jeszcze ze swoich domów rodzinnych zna język polski8.
5.4. RyBNICA

Na południe od Słobody Raszków znajduje się Rybnica, przemysłowe miasto, położone nad brzegiem Dniestru. Istnieje tu największe skupisko Polonii


roku.

Na podstawie informacji uzyskanej od respondenta ND 4. Wywiad nagrany 7 vIII 2008

7
Kościół rzymskokatolicki w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej (w przeciwieństwie
do Mołdawii prawobrzeżnej) nie posiada osobowości prawnej. Każda parafia musi się tu oddzielnie
rejestrować. Zwierzchnikiem nad katolikami w Mołdawii jest biskup Antoni Koşa, ordynariusz jedynej w Mołdawii diecezji rzymskokatolickiej. Obejmuje ona także obszar separatystycznego Naddniestrza. (przyp. autora).
8
Na podstawie informacji uzyskanej od respondenta ND 4. Wywiad nagrany 7 vIII 2008
roku.
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w Naddniestrzu. Spora część Polaków przybyła do Rybnicy ze Słobody Raszków,
w poszukiwaniu pracy lub na studia. W 2002 roku tutejsi Polacy założyli Rybnicko-Polskie Stowarzyszenie „Polonia”. Jego pierwszym prezesem była Zofia
Wasiliewa, która bardzo energicznie rozwijała działalność stowarzyszenia. Po jej
rezygnacji, złożonej ze względu na wiek, organizacja przeżywała problemy związane z wyborem następców. Obecnie – po 4 letnim zastoju rybnicka „Polonia”
zaczyna się odradzać. W lutym 2011 roku wybrano jej nowego prezesa. Początkowo spotkania polonijne organizowano w szkole, której dyrektorką była pani
Zofia. Później korzystano z pomieszczeń miejscowej parafii, dzięki gościnności
jej proboszcza, księdza Tadeusza Magierowskiego. Przedstawiciele „Polonii” rokrocznie uczestniczą w festiwalu „Polska wiosna w Mołdawii”, odbywającym się
w Kiszyniowie.
W 1998 do Rybnicy przyjechała pierwsza nauczycielka z Polski, wysłana przez
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Była nią Zofia Gurdziel. Dzięki
temu w Rosyjskiej Szkole średniej nr 2 rozpoczęto nauczanie języka polskiego
jako przedmiotu fakultatywnego. Dyrekcja szkoły była bardzo przychylnie nastawiona do tego przedsięwzięcia. W zajęciach uczestniczyło od 30 do 40 uczniów.
Dla kilkorga z nich nauka języka polskiego stanowiła przygotowanie do podjęcia
studiów w Polsce. Po wyjeździe trzeciej z kolei nauczycielki w 2006 roku, zajęcia
z języka polskiego nie są kontynuowane, mimo zainteresowania ze strony dyrekcji miejscowego gimnazjum. W roku 2011 nic nie wskazuje na to aby nauczanie
języka polskiego miałoby być wznowione.
W 1990 roku rozpoczęto w Rybnicy budowę nowego kościoła i domu parafialnego. Nowo wybudowany kościół został konsekrowany w 2003 roku, przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Nabożeństwa w dni powszednie odprawiane są
w języku rosyjskim. W niedzielę Msza Święta poranna sprawowana jest w języku
polskim (tylko liturgia słowa po rosyjsku), natomiast Msza wieczorna – w całości
po rosyjsku. Polacy porozumiewają się między sobą zazwyczaj po rosyjsku, także
podczas spotkań polonijnych9.
5.5. TyRASPOL

W Tyraspolu, stolicy Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, niewielka
grupa Polaków, doprowadziła do powstania w 2004 roku organizacji polonijnej
pod nazwą Stowarzyszenie Polskiej Kultury „Jasna Góra”. Uzyskało ono rejestrację u miejscowych władz. Do założenia polskiego stowarzyszenia namawiał
miejscowych Polaków tutejszy proboszcz, ksiądz Piotr Kuszman. On też udostępnił im własne mieszkanie na spotkania polonijne, a następnie (po rozbudowie buNa podstawie informacji uzyskanych od respondenta ND 5, wywiad nagrany 8 vIII 2008 roku
oraz e.mail z 14 marca 2011 roku.
9
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dynków duszpasterskich) umożliwił spotkania w pomieszczeniach parafialnych.
Stowarzyszenie obejmuje swą działalnością głównie Polaków z Tyraspola, ale
również i z innych miejscowości Naddniestrza. Obecnie (rok 2011) liczy sobie
124 członków, choć jak zaznacza jego prezes, Natalia sieniawska, „w Naddniestrzu mieszka znacznie więcej Polaków”70. Celem stowarzyszenia jest zachowanie
tradycji polskich i rozwój polskiej kultury. Członkowie stowarzyszenia na cotygodniowych spotkaniach omawiają problemy i perspektywy organizacji, starają się
nawiązać przyjacielskie kontakty z innymi ośrodkami polonijnymi w Mołdawii.
Przy stowarzyszeniu został stworzony zespół wokalny, który brał udział w polonijnym festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”; ponadto z inicjatywy młodzieży
powstała grupa wolontariuszy „Pomoc emerytom”7. Z kolei pod koniec września 2010 roku członkowie stowarzyszenia zorganizowali w Tyraspolu Spotkanie
z muzyką Chopina” (zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię
Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą). Spotkanie
miało na celu popularyzację odzwierciedlonej w muzyce i literaturze twórczości Fryderyka Chopina oraz stanowiło dobrą okazję do integracji zamieszkałych
w Naddniestrzu Polaków72.
Wspólnota „Jasna Góra” od samego początku gromadziła w swoich szeregach
nie tylko Polaków z korzeniami, dla których przyznawanie się do polskości było
bardzo naturalne i spontaniczne, ale również i ich sympatyków – członków rodzin
i osoby sympatyzujące z polską kulturą, jednak nie zawsze mających polskie korzenie. Według mojego rozmówcy, sytuacja ta doprowadziła do szeregu napięć
i konfliktów w dopiero co powstałej wspólnocie:
„Wiele osób, które się poczuwają korzeniami Polakami, rdzenni Polacy, tacy którzy już do krwi i kości do polskości się przyznawali, im już od samego początku
to się zaczęło nie podobać, że w tej wspólnocie są osoby nie mające nic wspólnego
z polskością, tylko osoby sympatyzujące. Doszło do tego, że zaczęto podejrzewać, że tą wspólnotę organizuje się dla liczby, dla ilości, dla sprawozdań, dla
wszystkich takich papierkowych statystyk. Przyszedł także moment gdzie niektóre osoby polskość związywały z katolicyzmem. To znowu niektórym się nie podobało, a drugiej grupie się nie podobało to, że ktoś z zewnętrz, spoza Kościoła,
mówi o sobie, że jest Polakiem, a w ogóle nie ma żadnej łączności z Kościołem”.
[ND 3]73
70
Na podstawie informacji uzyskanych od Natalii Siniawskiej, prezes Stowarzyszenia „Jasna
Góra” w Tyraspolu, e.mail z 10 marca 2011 roku.
7
N. Siniawska, Naddniestrzańska „Jasna Góra”, „Jutrzenka”, 7-8/2009 (wyd. internetowe:
http://www.jutrzenka.md/200907/wyd1.htm).
72
N. Siniawska, Muzyka Chopina brzmi w Naddniestrzu, „Jutrzenka”, 10/2010 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/201010/akt2.htm).
73
Wywiad z respondentem ND 3 został nagrany 2 vIII 2008 roku.
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W 2009 roku Elena Ługowskaja, lektorka na Uniwersytecie Państwowym
w Tyraspolu, rozpoczęła nauczanie języka polskiego, jednakże po jej wyjeździe
z Tyraspola, nie jest ono kontynuowane. Mimo życzliwości władz miejscowego
uniwersytetu i pomocy konsula RP nie doszło także do rozpoczęcia nauki języka polskiego na uniwersytecie. Miejscowi Polacy najczęściej porozumiewają się
między sobą po rosyjsku, z kilkoma wyjątkami:
„Pani Maria, ona umie po polsku, ale środowisko w którym się obraca jest rosyjskojęzyczne. Jak my się spotkamy, ona wie, że ktoś mówi po polsku, no to wtedy
stara się też coś tam powiedzieć po polsku. Pani Józefa, stareńka kobieta, która
mówi bardzo pięknym językiem… Niedawno umarł nam dziadek, pan Władysław
ze Lwowa, pięknym językiem mówił. Tych osób polskojęzycznych nie ma już tak
dużo. Jeśli jest 10 osób to jest dużo”. [ND 3]

Język rosyjski stosowany jest także w trakcie nabożeństw. Jedynie we wtorki
sprawowana jest Msza Święta w języku polskim, nie cieszy się ona jednak zbyt
dużym zainteresowaniem członków i sympatyków wspólnoty „Jasna Góra”.
5.6. BENDERy

Bendery, choć położone na prawym brzegu Dniestru, należą (wraz z kilkoma sąsiednimi wioskami) do separatystycznego Naddniestrza. W mieście tym zamieszkuje niewielka Polonia, która integruje się wokół powstałej w 1997 roku
parafii rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Od 2010 roku jej
proboszczem jest ks. Marcin Januś. W nabożeństwach uczestniczy kilkudziesięciu
parafian, którzy gromadzą się w kaplicy, znajdującej się na piętrze piętrowego
domu. Obecnie trwa budowa kościoła. Jak dotąd w Benderach nie funkcjonuje
żadna organizacja polonijna, nie organizuje się także kursów języka polskiego74.
6. PODSUMOWANIE
Od początku lat dziewięćdziesiątych Polonia mołdawska uzyskała możliwość
nauki języka polskiego i kontaktu z polską kulturą. Jednakże dostęp do polskości
zależny jest od miejsca zamieszkania. W najkorzystniejszym położeniu znajdują
się Polacy z Bielc i Kiszyniowa, a ostatnio także z Komratu w Gagauzji, w których prężnie działają organizacje polonijne. Także mieszkańcy „polskich wiosek”,
Styrczy w północnej Mołdawii i Swobody Raszków w Naddniestrzu, mają dość
łatwy dostęp do polskiej kultury i możliwość uczestnictwa w kursach języka polBendery – rys historyczny parafii, zob. na: http://www.muk.scj.pl/pl/apostolstwo/bendery.
html (2008), strona Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.
74
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skiego. W pozostałych miejscowościach, zamieszkałych przez osoby polskiego
pochodzenia, dostęp ów jest ograniczony. Różnego rodzaju spotkania polonijne
(kursy językowe, festiwale, spotkania młodzieży itp.) odbywają się najczęściej
w Bielcach i Kiszyniowie, a co za tym idzie Polacy z innych miejscowości nie
zawsze mogą brać w nich udział, ze względu na koszty dojazdu i samego uczestnictwa. Ponadto imprezy tego typu, choć organizowane cykliczne, nie zapewniają
jednak permanentnego kontaktu z polską kulturą.
Zadaniem odpowiednich polskich instytucji jest zatem zapewnienie nauczycieli
wszędzie tam, gdzie środowiska polskie tego oczekują, szczególnie zaś tam, gdzie
nauka języka polskiego została wstrzymana. Należy przy tym pamiętać, iż przysłanie kolejnych nauczycieli z Polski nie oznacza rozwiązania wszystkich problemów
mołdawskiej Polonii. Częstą przeszkodą w prowadzeniu nauczania języka polskiego jest nie tylko problemem braku nauczycieli lecz także brak pomieszczeń, w których mogłyby się odbywać zajęcia i spotkania polonijne, oraz brak pomocy dydaktycznych. Niewielkie liczebnie i pozbawione własnych środków ośrodki polonijne
nie są w stanie o własnych siłach, bez pomocy z zewnątrz, sprostać tym zadaniom.
Czy jednak po początkowym okresie odrodzenia polskości, swego rodzaju „modzie na polskość” z lat dziewięćdziesiątych, nie należy obecnie oczekiwać spadku
zainteresowania polskim językiem i kulturą? Na podstawie własnych obserwacji,
przeprowadzonych wywiadów jak i dostępnych źródeł sądzę, iż oczekiwać można
procesów przeciwnych. Świadczyć mogą o tym nowopowstające stowarzyszenia
polonijne (choć rodzące się niekiedy w bólach), a także domaganie się przez kolejne środowiska przyjazdu nauczycieli z Polski i rozpoczęcia kursów języka polskiego. Dodatkowym impulsem do nauki języka przodków staje się, uchwalona w 2007
roku Karta Polaka. Według ustawy może być ona przyznana osobie, która m.in.:
„zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym* i uważa go za język ojczysty; zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje; przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej** o swoim aktywnym zaangażowaniu
w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat”7.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r o Karcie Polaka, Dz. U. 2007 nr 180 poz. 1280, Art. 2.
(ustawa ta weszła w życie 29 marca 2008 roku).
* Zgodnie z wymogami Rady Europy, dotyczącymi poświadczania znajomości języka, osoba
znająca język polski na poziomie podstawowym:
– rozumie proste pisane informacje;
– właściwie reaguje na proste pytanie, prośbę, informację;
– prostymi zdaniami mówi o sobie, rodzinie, miejscach jej bliskich, o Polsce;
– zapisuje swoje dane osobowe.
[poziom zdefiniowany w Ustawie o Karcie Polaka jako podstawowy, jest określany jako poziom elementarny w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego Rady Europy]
** Wykaz organizacji polskich i polonijnych w Republice Mołdowy uprawnionych do wydawania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury
7
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Obecnie, z perspektywy już trzech lat po wejściu w życie ustawy o Karcie
Polaka, widać iż cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem7 i można sądzić, iż liczba chętnych będzie nadal wzrastać77. Widoczne jest to chociażby we
wzroście zainteresowania nauką języka polskiego Polaków różnych pokoleń oraz
w aktywnym włączaniu się w działalność organizacji polonijnych, działających
w Mołdawii i Naddniestrzu.

polskiej lub polskiej mniejszości narodowej: 1. Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach; 2. Stowarzyszenie Polaków Gagauzji.
Zob.: Praktyczne aspekty realizacji Ustawy o Karcie Polaka, „Jutrzenka”, 4/2008 (wyd. internetowe: http://www.jutrzenka.md/200804/inf.htm).
7
Świadczą o tym artykuły zamieszczane w miesięczniku „Jutrzenka” oraz na stronach internetowych organizacji polonijnych z Mołdawii i Naddniestrza. Oto niektóre ich fragmenty: „Na koniec
2010 roku 23 osoby z naszego stowarzyszenia mają Kartę Polaka, kilkanaście osób przygotowuje się
do tego, by o nią wystąpić”. (zob. http://polonia.byethost2.com/stowarzyszenie.html); „W „Domu
Polskim” [w Bielcach] jest przede wszystkim prowadzona nauka języka polskiego, zainteresowanie
którym z roku na rok wzrasta. O ile w poprzednich latach uczęszczali na nią głównie dzieci i młodzież, to obecnie doszli także dorośli, chcący otrzymać „Kartę Polaka”, a nie znający języka swych
przodków. Tych zaś obecnie jest coraz więcej”, za: M.A. Koprowski, Polska wizytówka w Mołdawii,
op. cit.
77
Wypowiadał się na ten temat jeden z moich respondentów z Naddniestrza: „Pierwsze osoby
w Naddniestrzu już otrzymały tą kartę, w Mołdawii już była wydawana. A tam jednym z tych punktów jest choćby bierna znajomość języka polskiego. Wydawało by się udokumentowanie polskiego
pochodzenia będzie stwarzać większe trudności, a to akurat jest do przeskoczenia. Bo ustawodawca
założył, że nawet nie mający polskiego pochodzenia może Kartę Polaka dostać, jeżeli działał na
rzecz polskiej mniejszości, społeczności, polskiej kultury. No ale jest potrzebna znajomość języka
polskiego, chociaż bierna. Więc z tego tytułu to się pojawiło, jest taki większy doping, żeby w tym
kierunku coś działać, czy poszukiwać potem jako organizacja polonijna nauczyciela, czy w formie
kursów letnich, jakiejś wakacyjnej szkoły języka polskiego tutaj na miejscu, czy nawet do szkoły
zorganizowania nauczyciela tutaj na stałe, żeby był taki przedmiot dodatkowy”. [ND 4 – wywiad
z 7 vIII 2008 roku].

