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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Ciekawostka: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest
rówieśniczką, znanego już naszym czytelnikom, Światowego
Forum Mediów Polonijnych, które również odbywa się od
1993 roku.
WOŚP w liczbach:
- W tym roku odbył się XIX Finał WOŚP.
- Co roku do Fundacji zgłasza się ponad 120 000 wolontariuszy chętnych do zbierania pieniędzy na ulicach miast.
- Łączna kwota uzbierana do 2010 roku: 122 725 783,74
USD
- Za pieniądze zgromadzone do edycji XVII włącznie
(ok. 110 000 000 USD) zakupiono sprzęt dla ponad 650
placówek medycznych w całej Polsce.
- Mennica Państwowa wypuściła już 10 edycji „Złotych
Serduszek”, każda edycja po 500 sztuk.
- W każdym serduszku jest dokładnie 3,3789 grama
złota.
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Czasopismo wspierane
finansowo przez Fundację
Pomoc Polakom na Wschodzie
ze środków Senatu RP
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOśP) to fundacja
charytatywna, której podstawowym celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób,
w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej.
Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna,
ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podstawowym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli
odbywające się w całej Polsce (a także poza jej granicami) koncerty
muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji.
W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form
zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest zbiórka pieniędzy na
ulicach miast prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane
pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną
zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. W roku 2011 fundusze zostaną
przeznaczone na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi
i nefrologicznymi.
Fundacja ta została założona w Warszawie 2 marca 1993 r. przez
Jerzego Owsiaka, polskiego dziennikarza radiowego i telewizyjnego. Pomysł założenia fundacji zrodził się po udanej akcji zbierania
pieniędzy dnia 3 stycznia 1993 r., zapoczątkowanej przez Owsiaka
w muzycznym programie emitowanym przez drugi kanał Polskiej
Telewizji TVP2 pt. „Róbta co chceta”. Pieniądze zbierano dla
Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. Uwieńczeniem tego przedsięwzięcia był finał całej
akcji, zorganizowany w studiu TVP2 w Warszawie. Podczas pierwszego finału zebrano ponad 1,5 mln dolarów, co przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Dzięki zebranym pieniądzom Jerzy
Owsiak, z później założoną Fundacją, mógł zakupić potrzebny sprzęt
nie tylko dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ale także dla
10 oddziałów Kardiochirurgii Dziecięcej w Polsce.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest drugą, co do wielkości
pozyskiwanej rocznej kwoty, fundacją charytatywną w Polsce (więcej
pieniędzy zbiera tylko Caritas).
Finał WOŚP stał się cykliczną imprezą wpisaną na stałe w polski
kalendarz. Co roku w wielu miastach Polski organizowane są koncerty, festyny, festiwale, happeningi, na które zapraszane są gwiazdy
polskiej muzyki rozrywkowej, które często grają za darmo. Co roku
do Fundacji zgłaszają się wolontariusze chętni do zbierania pieniędzy
na ulicach miast. W każdym województwie działają lokalne „Sztaby
WOŚP” odpowiedzialne za wstępne zliczanie pieniędzy zebranych
przez podległych im wolontariuszy, a następnie przelanie ich na konto WOŚP. W zakresie obowiązków sztabów jest też organizowanie
lokalnych finałów WOŚP w większych miastach Polski.
Podczas każdego finału licytowane są „Złote Serduszka”, „Złote
Karty Telefoniczne” oraz upominki podarowane przez ludzi z Polski
i świata na rzecz Fundacji. Tradycja licytowania serduszek powstała
podczas pierwszej edycji Finału WOŚP w 1993 r. Każde z serduszek
ma na sobie napisany kolejny numer oraz datę Finału, podczas którego
było licytowane.
Opracowano na podstawie:
http://pl.wikipedia.org, http://www.wosp.org.pl

W numerze:
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Każdego roku w drugą niedzielę stycznia na ulicach polskich
miast można zobaczyć ludzi z czerwonymi serduszkami przyklejonymi do kurtek, czapek, plecaków. Co chwila można spotkać młodzież rozdającą te serduszka i zbierającą pieniążki do specjalnych
puszek. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi: to jest Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

wi domości intern etowe

Wybory parlamentarne
w Mołdawii
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Przedterminowe wybory parlamentarne w Mołdawii 28 listopada 2010 r. nie doprowadziły do
przełamania polityczno-konstytucyjnego klinczu,
w którym kraj tkwi od kwietnia 2009 r.
Wybory pokazały po raz kolejny, że elektorat mołdawski jest podzielony niemal równo na zwolenników opcji
prorosyjskiej (komuniści) i proeuropejskiej (partie AIE).
W porównaniu z lipcowymi wyborami PKRM straciła
5 punktów procentowych, ale pozostała największą
partią, którą popiera 39% wyborców. Poparcie dla
partii AIE pozostało niemal na tym samym poziomie
(wzrost o mniej niż 1 pp. do 52%). Istotne przesunięcia
nastąpiły natomiast wewnątrz obozu proeuropejskiego.
Do parlamentu nie weszła najmniejsza partia koalicji
AIE – Sojusz Moldova Noastra (AMN), którego elektorat przejęła Partia Liberalno-Demokratyczna (PLDM)
premiera Vladimira Filata. Partia ta prawie podwoiła
elektorat, zyskując 29% głosów. Partia Demokratyczna
(PDM) odnotowała podobny wynik jak przed rokiem
(13%), a prawicowa, wyraźnie prorumuńska Partia Liberalna (PL) straciła trzecią część elektoratu, zdobywając
ok. 10% głosów. Wyniki te oznaczają, że w parlamencie
PKRM będzie miała 42 deputowanych, PLDM – 32,
PDM – 15, PL – 12.

Reaktywacja
centroprawicowej koalicji
Liberalno-Demokratyczna Partia Mołdawii
(LDPM), Demokratyczna Partia Mołdawii (DPM)
i Partia Liberalna (PL) mające w parlamencie 59 posłów, utworzyły koalicję rządzącą, reaktywując
tym samym Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej. Partia Komunistów Republiki Mołdawii
mająca pozostałe 42 mandaty w 101 miejscowym
parlamencie pozostała w opozycji.
Na posiedzeniu 30 grudnia 2010 r. głosami koalicji na
przewodniczącego parlamentu wybrano lidera DPM Mariana Lupu, który będzie jednocześnie pełnił obowiązki
prezydenta (do czasu wyboru głowy państwa przez parlament). Lupu desygnował na stanowisko szefa rządu dotychczasowego premiera Vladimira Filata (lidera LDPM).
Zgodnie z konstytucją Filat ma 15 dni na sformowanie
gabinetu i przedstawienie jego składu i programu do
zatwierdzenia parlamentowi. Zadowolenie z utworzenia
w Mołdawii proeuropejskiej koalicji wyrazili m.in.
minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski
(w rozmowie telefonicznej z Filatem i z p.o. szefem
dyplomacji Iurie Leancă), przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek oraz MSZ Rumunii.
Z materiałów Ośrodka Studiów Wschodnich

Nowe uproszczone
zasady zatrudnienia
dla obywateli Mołdawii
w Polsce
Od 1 stycznia 2011 r. obywatele Mołdawii,
Białorusi, Gruzji, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę.
Minister pracy RP Jolanta Fedan podpisała Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r., zgodnie z którym obywatele wyżej wymienionych państw mogą podjąć pracę
w Polsce na podstawie zaświadczenia od pracodawcy, który ich zatrudni, pisze Rzeczpospolita.
Oprócz tego polski pracodawca powinien wysłać do powiatowego urzędu pracy oświadczenie
o zatrudnieniu obcokrajowca.
„Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców:
(…)
27) będących obywatelami Republiki Białoruś,
Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji
Rosyjskiej lub Ukrainy, którzy wykonują pracę
w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy
w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, na podstawie
oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia
im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego
oświadczenie;
27 a) będących obywatelami Republiki Białoruś,
Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
w związku z wykonywaniem pracy, którzy wykonują w okresie ważności tego zezwolenia pracę inną
w stosunku do pracy, będącej przyczyną udzielenia
im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy innej niż będąca
przyczyną udzielenia zezwolenia na zamieszkanie,
zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę składającego oświadczenie”.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie
wykonywania pracy przez cudzoziemców
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. Nr 236, poz. 1559)

aktualności

POLSKA POMOGŁA ODREMONTOWAĆ CENTRUM MATKI I DZIECKA
W KISZYNIOWIE

Uroczyste otwarcie oddziału reanimacji i intensywnej terapii w Centrum Matki i Dziecka w Kiszyniowie po
zakończeniu generalnego remontu odbyło się 27 grudnia
2010 r. Ogromnej pomocy w przeprowadzeniu remontu
udzieliła Ambasada RP w Republice Mołdawii, która
przeznaczyła na ten cel 75 tysięcy euro.
Jak zaznaczył wiceminister ochrony zdrowia RM
G. Ţurcanu, przed remontem budynek i wyposażenie
oddziału były w bardzo złym stanie – nie funkcjonowała kanalizacja, warunki tam panujące nie spełniały
sanitarnych norm. W ramach remontu zakupiono nową
aparaturę, niezbędną w leczeniu i rehabilitacji pacjentów, wymieniono okna i drzwi. G. Ţurcanu podziękował
polskiej stronie za okazaną pomoc, zaznaczywszy, że
Centrum Matki i Dziecka znowu jest przygotowane na

przyjęcie dzieci oraz przyszłych mam z całego kraju.
W swoim wystąpieniu ambasador RP Bogumił
Luft, podkreślił, że główną przyczyną pomocy ze strony
polskiej było poczucie solidarności. W latach 80. ubiegłego wieku w Polsce, według słów B. Lufta, placówki
medyczne znajdowały się w takim samym katastrofalnym stanie, jak obecnie ma to miejsce w Mołdawii.
Europejscy partnerzy okazali wtedy nieocenioną pomoc
w uzdrowieniu polskiej medycyny.
Obecne wydarzenie to tylko jedna z wielu inicjatyw
okazania pomocy przez Polskę Republice Mołdowy.
Planuje się, że w przyszłym roku zostanie jeszcze przeznaczonych kilkaset tysięcy euro na odbudowę infrastruktury placówek ochrony zdrowia w naszym kraju.
(r)

„Promocja Zdrowia” dr W. Kotelewicz. Polską stronę
reprezentowali: członek zarządu Towarzystwa Walki
z Kalectwem M. Pantuła i dziennikarka Radia Rzeszów
A. Leśniewska.
W trakcie spotkania zostały omówione warunki
współpracy między obydwoma szpitalami. Goście
zwiedzili budynek szpitala, poznali metody leczenia
stosowane przez mołdawskich kolegów. Na zakończenie spotkania obie strony zadecydowały o podpisaniu
umowy o współpracy.
(ab)
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18 grudnia 2010 r. w Miejskim Klinicznym Szpitalu w Bielcach odbyło się spotkanie delegacji Szpitala
Wojewódzkiego w Przemyślu z przedstawicielami
ochrony zdrowia Mołdawii. Grupie lekarzy z Przemyśla
przewodniczył dyrektor szpitala K. Popławski, natomiast
ze strony mołdawskiej gości przywitali dyrektor szpitala
w Bielcach dr G. Chetrari i kierownik wydziału ochrony
zdrowia w Bielcach dr V. Batîr.
Oprócz gości i gospodarzy w spotkaniu wzięli
udział: prezes Polskiego Towarzystwa Medycznego
w Bielcach dr A. Bogucka i prezes bieleckiej organizacji
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SPOTKANIE LEKARZY W BIELCACH

fotokron i ka

Zdjęcia: M. Kiryłłowa, S. Pietrzak

Kabaretowy zespół z Bielc
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Jak reklamować martwą papugę? Jak postępować z natrętnym przedsiębiorcą pogrzebowym? O czym
rozmawia młody wampir ze swoim tatusiem? Dlaczego Beethoven miał kłopoty z napisaniem V Symfonii?
Co ma na myśli kobieta, która chce udawać naszą matkę? Jak dojechać motorem do ukochanej? No i –
czemu, do jasnej cholery, należy kochać wróbelka?
Oto ważne problemy, które porusza w swych programach kabaret działający w Domu Polskim
w Bielcach.

Komediowa grupa powstała w ramach koła teatralnego. „Było nas zbyt mało, by zagrać „Dziady”, lecz
zbyt wielu, aby wystawiać monodramy” – tłumaczą członkowie kabaretu. Są to ludzie jeszcze młodzi, mają
13-15 lat. Brak scenicznego doświadczenia nadrabiają entuzjazmem – i być może już niebawem zmienią się
w estradowych „wyjadaczy”.
Jak dotąd kabaret zaprezentował dwa programy. Zadebiutował podczas konkursu KRESY 2010, drugi
występ miał miejsce podczas imprezy andrzejkowej. W skład grupy wchodzą: Anna „Beethoven Nabywca Papugi” Koczurowska, Kasia „Żona Ludviga Sprzedawca Ślimaków” Lisowska, Ola „Diler Trumien” Zacharczuk
i Sasza „Tofik” Harabara, a gościnnie wystąpiły: bielecka artystka Marina Klipa i lektorka języka polskiego
Ilona Piwowarczyk. Niewdzięczna rola konferansjera i tatusia Tofika przypadła Sławomirowi Pietrzakowi,
nauczycielowi z Domu Polskiego.
Obecnie grupa – wzmocniona przez nowych aktorów – pracuje nad nowym zestawem skeczy. Jego premierę
zapowiada się na Dzień Świętego Walentego.
Czy święto zakochanych na tym zyska czy straci... poczekamy, zobaczymy. 			
(sp)

wydarzen ia

Kresowiacy 2010 – ciąg dalszy
(Kiszyniów) i Włodzimierz żurawski (Kiszyniów),
III miejsce – Kiryłł Statkiewicz (Kiszyniów).
Pragniemy również poinformować, że zgodnie
z nieoficjalną propozycją organizatorów, w przyszłym
roku na XX Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza
w Białymstoku zaproszeni zostaną także laureaci eliminacji centralnych z I i II grupy wiekowej.
Już dzisiaj zachęcamy wszystkich do udziału w tej
jubileuszowej edycji Konkursu!

Marinka Klimowicz (Styrcza) –
laureatka I miejsca w młodszej grupie

Uczniowie kiszyniowskiego Liceum im. M. Gogola
z nauczycielką p. Zofią Olszewską

Rozstrzygnięto XIX Konkurs Recytatorski „KRESY 2010”
Już po raz 19. odbył się Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza KRESY w Białymstoku. W eliminacjach
uczestniczyli Polacy z 13 krajów. W tym roku Mołdawię reprezentowały Irena Andruszczak i Daria Samburik
z Domu Polskiego w Bielcach (nr 12/2010).
Konkurs odbył się w dniach od 5 do 12 grudnia 2010 r.
Recytatorzy brali udział w warsztatach prowadzonych
przez zawodowych aktorów w Akademii Teatralnej im.
Al. Zelwerowicza w Białymstoku. Zajęcia obejmowały
ćwiczenia dykcji, interpretacji tekstu, gry aktorskiej
i umuzykalnienia. Wszyscy starali się uważnie słuchać
i dostosować się do wymagań instruktorów, aby w trakcie
konkursu zaprezentować się jak najlepiej. Jednak wyjątkowymi lekcjami na temat współczesnego teatru, które
na pewno pozostaną w pamięci, okazały się regularne
wyjścia do teatrów. Polonusi zobaczyli spektakle: Czarne
i białe kwiaty wg C. K. Norwida w Akademii Teatralnej,
Gombrowicz i Nagi Król w Białostockim Teatrze Lalek
oraz Czarownice z Salem w Teatrze Dramatycznym.
9 grudnia odbył się Konkurs. Dla wielu recytatorów
sam występ w prawdziwym teatrze okazał się nagrodą.

Młodzi polonusi przygotowali po dwa wiersze. Repertuar był bardzo zróżnicowany, chociaż królowała poezja
współczesna. Występy uczestników oceniało jury pod
przewodnictwem aktorki Anny Romantowskiej.
W trakcie uroczystej Gali Koncertowej 11 grudnia
ogłoszono wyniki Konkursu. Grand Prix zdobył Edgar
Dulka z Litwy. Natomiast reprezentantka Mołdawii Irena
Andruszczak otrzymała wyróżnienie.
Do najważniejszych zadań Konkursu należy pielęgnowanie języka polskiego wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju, popularyzowanie literatury
narodowej i umożliwienie kontaktu z ojczystym krajem.
Organizatorem Konkursu jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska pod patronatem prezydenta
Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Stanisław Zelek

7

Jutrzenka 1/2011

W tym numerze „Jutrzenki” prezentujemy zwycięzców eliminacji centralnych konkursu KRESY 2010
w młodszych grupach wiekowych:
Od 13 do 15 lat: I miejsce – Krystyna Moszyna
(Bielce), II miejsce – Jana Klimowicz (Głodiany),
III miejsce ex aeqo – Marianna Wirnikowa (Bielce)
i Jana Grab (Bielce).
Do 12 roku życia: I miejsce – Marina Klimowicz
(Styrcza), II miejsce ex aeqo – Anastazja Didenkul

poznając Polskę

ZWIEDZAMY POLSKĘ W SZEŚĆ DNI
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zorganizowało wycieczkę dla młodzieży polonijnej z Komratu i Kiszyniowa. Od 12 do 18 listopada 2010 r. grupa
zwiedziła Przemyśl, Wieliczkę i Oświęcim. Jednak najważniejszym punktem programu było historyczne miasto
Kraków.
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A oto relacje młodych Polonusów i ich wychowawczyni:
– Podczas ferii jesiennych została dla nas zorganizowana wspaniała wycieczka do Polski. Zwiedziliśmy
Przemyśl, Kraków, kopalnie soli w Wieliczce i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Historyczne
zabytki Krakowa zrobiły na nas duże wrażenie – do tej
pory wspominamy czas spędzony na Rynku Głównym,
Wawelu, nasz rejs statkiem po Wiśle i… najsmaczniejsze
polskie dania w restauracji „Pod Wawelem”!
– Kopalnia soli w Wieliczce to po prostu jest cud
– wspaniałe miasto podziemne! Tyle niespodzianek
i tajemnic wśród tych labiryntów z soli! My nawet próbowaliśmy lizać ścianę – bez wątpienia jest słona!
Rzeczywiście, mieliśmy szczęście zobaczyć tyle
pięknych miejsc w Polsce. Kiedy nastał czas wyjazdu,
każdy z nas kupił w sklepiku malutkie czerwone serduszko na znak „wymiany”, przecież kawałek naszego
serca zostawiliśmy w Polsce na zawsze.
– Kiedy pojechaliśmy do Oświęcimia, miałam trochę
wątpliwości, czy nasze młode pokolenie zrozumie tragedię, która dotknęła ludzi podczas II wojny światowej.
Ale po smutnych twarzach dzieci, uważnie słuchających
przewodnika, widać było, że nie jest to im obojętne.
Bardzo ucieszyłam się...
Ludmiła Wolewicz

Historyczne
miasto Kraków
W Krakowie świadectwa historii
i narodowej kultury przenikają się z codziennością i współczesnymi atrakcjami
wielkiego miasta; tu każdy znajdzie coś
dla siebie – zarówno wyrafinowany esteta, jak i poszukiwacz przygód, wielbiciel
niespodzianek i dobrej zabawy.
a Słowackiego

sz
Teatr im. Juliu

Od stycznia 2010 r. w ramach Zespołu Szkół
dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą działa Zespół ds. Polonii zajmujący się rekrutacją, przygotowaniem i kierowaniem
nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii
i Polaków za granicą, a także wyposażaniem
polskich placówek oświatowych w podręczniki
i pomoce dydaktyczne.
Kierujemy przede wszystkim polonistów,
historyków, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Realizując to ważne dla nas zadanie współpracujemy z licznymi krajowymi i zagranicznymi
instytucjami wspierającymi oświatę polonijną.
Są to m. in. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja
Oświata Polska za Granicą, a także polskie konsulaty i związki Polaków.
Kierowani nauczyciele w ramach swojej misji
mają do wypełnienia szczególne zadania:
• nauczanie języka polskiego połączone z nauczaniem polskiej kultury, historii i zagadnień
współczesnych;
• zapewnienie kontaktu ze współczesną kulturą
i życiem społecznym w Polsce;
• pomoc w organizowaniu współpracy edukacyjnej pomiędzy środowiskami Polonii
i Polaków za granicą, a środowiskami w Polsce, w tym wymiana młodzieży;
• promowanie szeroko pojętej polskiej kultury
i pomoc w kultywowaniu polskich tradycji,
przybliżanie obrazu współczesnej Polski;
• prowadzenie kursów języka polskiego dla
dorosłych, pomoc w redagowaniu artykułów
do polskojęzycznej prasy, organizowanie uroczystości patriotycznych i okolicznościowych
dla ludności polskiego pochodzenia.
W roku szkolnym 2010/11 Zespół ds. Polonii
skierował 82 nauczycieli do 10 krajów: Armenii,
Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Łotwy,
Rosji, Rumunii, Ukrainy i Uzbekistanu.
Mariusz Wychódzki,
Newsletter 1/2010, Szkoły Polskie za Granicą

Prenumerata prasy polskiej
z wysyłką za granicę
za pośrednictwem „RUCH” S.A.
Strona internetowa:
www.ruch.pol.pl
Kontakt e-mail:
prenumerataz@ruch.com.pl

XVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS
TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAWSZE ZIELONO,
ZAWSZE NIEBIESKO
TORUŃ 2011
ORGANIZATOR
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu.
CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu jest zainteresowanie
jego uczestników problemami ochrony środowiska
i otaczającej nas przyrody. Ponadto jego intencją jest
rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni
plastycznej dzieci i młodzieży. Konkurs jest także
promocją prężnie działających ośrodków, w których
odbywają się interesujące zajęcia plastyczne, a wystawa
pokonkursowa przeglądem najciekawszych, najbardziej
oryginalnych prac plastycznych dzieci i młodzieży
z różnych stron świata.
TEMATYKA PRAC
Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie prac plastycznych, które będą artystyczną
wypowiedzią uczestnika konkursu na dowolny temat
związany z jego bliższym lub dalszym otoczeniem. Prace
te mogą być zarówno opisem wspanialej, bogatej przyrody, jak i opowieścią o codziennym życiu autora pracy,
o sobie, o swojej rodzinie, domu, szkole, o wszystkim
o czym warto opowiedzieć. Prace mogą być też wyrazem
poparcia dla tych form działalności człowieka, które
chronią i ratują nasze środowisko.
UCZESTNICY KONKURSU
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Prace oceniane będą
w pięciu grupach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat,
11-13 lat, 14-16 lat, 17-18 lat.
FORMAT I TECHNIKA WYKONANIA PRAC
Format prac nie powinien przekraczać 100 x 70 cm.
Technika dowolna.
TERMINY
Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2011 r.
Ocena prac przez międzynarodowe jury:
29 czerwca – 1 lipca 2011 r.
Uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy
pokonkursowej: 13 października 2011 r.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się
na stronie internetowej www.galeriadziecka-eduart.pl
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Polscy nauczyciele
na Wschodzie

kon ku rs
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in formacja

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА им. ЛЭЙНА КИРКЛАНДА
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Польско-Американский Фонд Свободы (Спонсор программы) и Польско-Американская Комиссия
Фулбрайта (Администратор программы) объявляют открытый конкурс для кандидатов из России,
Белоруссии, Украины, а также Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Киргизии
на получение СТИПЕНДИЙ им. ЛЭЙНА КИРКЛАНДА в 2011/2012 учебном году.
Программа адресована молодым лидерам, имеющим высшее образование, заинтересованным развитием демократии, хозяйства и гражданского общества в своей стране и в регионе. В ходе выполнения Программы стипендиаты проходят обучение
в высших учебных заведениях Польши (2 семестра)
и 2-4-недельную стажировку в государственных учреждениях или частных организациях.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
• экономика и менеджмент;
• администрация / менеджмент (бизнес, НПО, культура,
охрана окружающей среды, охрана здоровья);
• государственное управление (органы государственной
власти и самоуправления);
• администрирование бизнеса;
• право;
• общественные науки (социальная психология, социология);
• политология и международные отношения;
• политика развития и гуманитарная помощь.
КАНДИДАТЫ
В 2011/2012 учебном году Программа Киркланда
адресована представителям следующих профессиональных групп:
• эксперты, политики, работники органов государственной власти и самоуправления;
• предприниматели, менеджеры;
• лидеры неправительственных организаций, деятели
культуры и общественные деятели;
• преподаватели вузов;
• журналисты.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство и постоянное проживание в одном из
вышеуказанных государств (обладатели карты постоянного проживания в Польше к участию в конкурсе не
допускаются);
• полное высшее образование (степень магистра);
• возраст до 35 лет (в обоснованных случаях –
до 40 лет);
• знание польского языка (на уровне, достаточном для
участия в лекциях и семинарах, а также для написания
дипломной работы) либо знание английского языка –
в случае выбора кандидатом конкретного курса обучения на этом языке (в такой ситуации достаточным
считается пассивное знание польского языка);
• опыт профессиональной деятельности – минимум
2 года.
ПРЕДПОЧТЕНИЕ будет отдано кандидатам, которые
активно работают в сфере своей профессиональной
либо общественной деятельности; имеют значительные
достижения в своей деятельности; ранее не обучались
в Польше.
ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявка на участие в программе, заполненная в режиме он-лайн.
а) анкета
б) проект пребывания – обоснование намерений кандидата относительно участия в Программе Киркланда,
в т. ч. предложения, касающиеся учебы в Польше,
и планы на будущее (4000-6000 знаков с пробелами).

2. Два рекомендательных письма с указанием достижений и квалификаций кандидата, а также описанием
перспектив его дальнейшего развития и работы в сфере
профессиональной либо общественной деятельности
(на польском, русском либо английском языке), высланные электронной почтой.
3. Копия диплома о высшем образовании (при наличии – также диплома кандидата наук), высланная
электронной почтой.
НАБОР КАНДИДАТОВ
Квалификационное собеседование с кандидатами
будет проходить с 30.03 по 14.04.2011. Кандидаты, отобранные для участия в собеседовании, будут извещены
об этом по электронной почте либо по телефону во
второй половине марта. Информация об окончательных
результатах конкурса будет отправлена обычной почтой
в конце мая 2011 года.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Заявка на участие находится по адресу:
http://kirkland.edu.pl/form
Заявку следует заполнить он-лайн. После заполнения заявки следует распечатать выданную системой
страницу с информацией, подтверждающей получение
заявки. Подписанную страницу и актуальную фотографию кандидата следует выслать обычной почтой на
адрес Комиссии Фулбрайта. Рекомендательные письма
и дипломы следует отсканировать и выслать на электронный адрес: Kirkland@fulbright.edu.pl
Заявки должны быть присланы до 1 марта 2011 г.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Стипендия: 1750 PLN в месяц. Дополнительно
программа покрывает следующие расходы: стоимость
обучения, проживание в Польше, страхование, билет
в Польшу и обратно, получение визы, покупку материалов и научных пособий. Стипендиатам выдаются
во временное пользование компьютеры, которые могут
перейти в их собственность только после полного выполнения всех условий программы обучения.
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:
1. Торжественное открытие Программы (средина сентября 2010 г.).
2. Подготовительно-информационный курс (10 дней).
3. Занятия в высших учебных заведениях (два семестра)
в ведущих польских научно-академических центрах
(Варшава, Краков, Познань, Вроцлав, Люблин).
4. Подготовку семестровых и дипломных работ.
5. Четыре интеграционно-дидактические встречи всех
стипендиатов.
6. Занятия по теме лидерства и индивидуального развития.
7. Профессиональную стажировку (2-4 недели), обычно
после завершения программы обучения.
8. Торжественное завершение программы и церемония
вручения дипломов (конец июня 2012 года в Варшаве).
ПАТРОНОМ ПРОГРАММЫ является Лэйн Киркланд – многолетний лидер американских профсоюзов (AFL-CIO), член
Совета директоров Польско-американского фонда предпринимательства, один из инициаторов создания Польско-американского фонда Свободы.

spacer em po warszawi e

Veronika pochodzi z Białorusi, do Warszawy przyjechała na studia i mieszka tam od sześciu lat. W Białorusi uczęszczała na zajęcia
z wokalu oraz solfeggio w szkole średniej i obecnie doskonali swój
głos w jednym z warszawskich domów kultury. Pisze piosenki głównie po rosyjsku, ale zdarzają się też utwory w języku francuskim. Do
wszystkich utworów akompaniuje sama na gitarze.

Artystka interesuje się kulturą krajów bałkańskich, chętnie uczy
się nowych słówek w mniej znanych językach takich jak serbski, macedoński, turecki czy rumuński i często podróżuje po Bałkanach.
Na koncercie wszyscy obecni mieli okazję wysłuchać oprócz
utworów własnych autorki także piosenki bałkańskie i tureckie, m. in.
„Nai” (czyt. „ne”), co po grecku wbrew pozorom oznacza „Tak”, „Vrati
mi go srceto”, co w tłumaczeniu z macedońskiego oznacza „Oddaj
mi moje serce”, „Hayat beklemez”, co po turecku oznacza „Życie nie
czeka” i wiele innych. Swoje piosenki Veronika najczęściej poświęca
tematyce relacji damsko-męskich, a inspirację czerpie z wszystkiego, nawet z pracy. Tak powstała francuska piosenka „Spécialiste du
Genesys”, którą poświęciła jednemu z francuskich inżynierów IT
o przemiłym głosie.
Oprócz piosenek objętych programem, Veronika zaśpiewała, na
życzenie audytorium, polską piosenkę zespołu Kult „Baranek”, ludową
białoruską piosenkę „Kupalinka” i inne utwory.
Po tym wielojęzycznym koncercie widzowie rozeszli się, jedni
na kolejną imprezę, drudzy do domu albo na spotkanie ze znajomymi
i jestem pewna, że każdy z nich wyniósł z tej imprezy coś nowego,
stał się bogatszy o kawałek mniej znanej kultury.
Elena Pumnea

этнокультурной

польской

фотографии
В выставке смогут принять
участие работы, отражающие следующую тематику:
польские обычаи и традиции
в Молдавии;
национальные костюмы
и предметы быта,
свидетельствующие
о присутствии поляков
на территории республики;
копии старых фотографий;
памятники архитектуры
(полоники);
католические обряды
и праздники.
Приглашаем всех желающих!
Фотографии просим высылать
до 10 апреля 2011 года
в электронном виде
или на фотобумаге
(размер не менее 15 x 20).
Каждое фото обязательно
должно сопровождаться
описанием.
Организаторы готовы также
рассмотреть предложения
о выезде на место
для создания серии снимков.
После проведения выставки
планируется издание
фотоальбома
о польском этносе в Молдавии,
соавтором которого
можете стать и Вы!
Контакт:
e-mail: liga_shans@mail.ru
Адрес:
Лига польских женщин
Бюро межэтнических
отношений
ул. Матеевича 109/1
г. Кишинев
Консультации по телефону:
0-696-18399
Bалерия Мартин,
председатель
Лиги польских женщин
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Praga to dzielnica Warszawy, gdzie zachował się jeszcze
częściowo tzw. folklor warszawski. Ostatnio staje się ona miejscem
coraz bardziej popularnym, a w 2003 roku ulica Ząbkowska na
Pradze została uznana za miejsce magiczne. W każdej ze starych
bram i w każdym podwórku można znaleźć coś ciekawego: a to
klimatyczną kawiarenkę czy klub muzyczny, a to teatr czy studio
fotograficzne. W jednym z takich miejsc – w klubie Saturator –
30 grudnia 2010 r. odbył się gitarowy koncert Veroniki Kiptikovej,
która zaśpiewała własne piosenki w języku rosyjskim i francuskim
oraz piosenki mniej lub bardziej znanych artystów serbskich,
tureckich, greckich, bułgarskich i macedońskich.

информирует
о проведении в 2011 году
выставки
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Piosenki w (nie)znanych językach

Лига польских женщин
Республики Молдова

aktualności

JASEŁKA W BIELCACH I KOLĘDOWANIE W GRIGORÓWCE
Kolędy, życzenia i świąteczna atmosfera tradycyjnie towarzyszą spotkaniom opłatkowym organizowanym
w środowiskach polonijnych.

Chór z Grigorówki w Domu Polskim w Bielcach

12

Jutrzenka 1/2011

Spotkania opłatkowe są okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia
oraz witania Nowego Roku. Właśnie taka radosna atmosfera towarzyszyła wspólnemu łamaniu się opłatkiem
Polaków mieszkających na północy Mołdawii. W uroczystości, oprócz członków Stowarzyszenia „Dom Polski”,
udział wzięli przedstawiciele organizacji polonijnych
z Bielc, Styrczy i Grigorówki.
18 grudnia 2010 r. Dom Polski gościnnie otworzył
drzwi dla Polonii bieleckiej. Zebrani goście zostali
wprowadzeni w atmosferę świąt Bożego Narodzenia
dzięki występowi najmłodszych dzieci uczęszczających
na katechezę. Wszystkim bardzo spodobały się jasełka
z udziałem maluchów przygotowanych przez s. Dorotę
Góral. Kolejnym punktem spotkania było kolędowanie.
Najpierw zaprezentowały się „Jaskółki” z Domu Polskiego, a potem wystąpił chór kościelny z Grigorówki,

którego śpiew był niewątpliwie wspaniałym prezentem
dla bielczan.
Dyrektor Domu Polskiego Ewelina Maszarowa
poprosiła o wysłuchanie fragmentu z Pisma Świętego,
odczytanego przez ks. Dariusza Kisiela, a następnie złożyła przybyłym gościom życzenia z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia. Zanim nastąpiło wspólne
połamanie się opłatkiem, wszyscy ze wzruszeniem
wysłuchali ciepłych słów wypowiedzianych przez ks.
Dariusza. Po tej pięknej części spotkania opłatkowego,
pełnego nadziei, przebaczenia i radości nadszedł czas,
aby zasiąść przy wspólnie przygotowanym wigilijnym
stole. Była to okazja do podsumowania minionego roku
i podyskutowania o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.
Uroczystości świąteczne odbyły się również w okolicznych wsiach. W niedzielę 19 grudnia Koło Polskich
Rodzin w Grigorówce gościnnie przyjmowało Polaków
z Przemyśla – organizatorów i uczestników festiwalu
Bukowińskie Spotkania ze Sztuką. Przywieźli oni wiele
prezentów bożonarodzeniowych dla dzieci z Grigorówki
i Pietropawłówki.
Świąteczne przesłanie wygłosili: sołtys Grigorówki
Anatol Charzewski i prezes Koła Polskich Rodzin Polina
Statkiewicz. Część artystyczną zapewnił wspomniany
wyżej chór kościelny. W pięknych strojach ludowych
wystąpiły również słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Bielcach, które zaśpiewały polskie kolędy.
Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie
się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Wszystkim towarzyszyły życzenia radosnego przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia.
			
(r)

SPOTKANIE OPŁATKOWE W STYRCZY
Boże Narodzenie to czas cudów, czas, kiedy każdy z nas ponownie może się narodzić, uczynić swoje serce
czystym i otwartym.
Narodzenie Jezusa przyniosło na świat dużo dobroci,
miłości i radości. Myślę, że powinniśmy każdego roku
nie tylko pamiętać o tym, ale mieć możliwość pokazać
wszystkim, że to jest prawda.
Dlatego rokrocznie dzieci i młodzież z Domu Polskiego w Styrczy przedstawiają Jasełka. Tym razem
zdecydowaliśmy zrobić takie przedstawienie, którego u
nas jeszcze nie było. Zaczęliśmy inscenizację od historii
pierwszego człowieka i pierworodnego grzechu, od której
przeszliśmy do planu Boga, by dla ludzkiego zbawienia
posłać Swego Syna na ziemię. Przyszedł czas i narodziło
się w Betlejem Dzieciątko, które powinno zmazać ludzkie
grzechy. Królowie i pastuszkowie zauważyli na niebie
gwiazdę, która błyskała pięknym światłem i leciała tam,
gdzie urodził się Zbawiciel. W tym samym czasie ruszyli

w drogę do Jezusa przyjaciele z bajek: wróżki i krasnale,
królowa Śniegu i królowa Elfów, Czerwony Kapturek
i Wilk, którzy też złożyli dary Maleńkiemu. Ofiarowali
Mu wspólny prezent – śpiewanie pięknych kolęd.
Myślę, że udało się nam zachwycić serca wszystkich
obecnych. Łamanie opłatkiem w tym dniu zjednoczyło
między sobą Polaków, przybyłych na spotkanie. Panowała atmosfera miłości i zrozumienia.
Wspólnota polska w Styrczy bardzo dziękuje
wszystkim uczestnikom inscenizacji oraz Wiktorii
Klimowicz, która przygotowała dzieci, młodzież
i dorosłych do występu. Dziękujemy również za pomoc
naszym nauczycielom: p. Ali Klimowicz i p. Sławomirowi Pietrzakowi.
Ola Klimowicz
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spotkania opłatkowe
Grigorówka

spotkania opłatkowe
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Bielce
Styrcza
Grigorówka
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spotkania opłatkowe
Komrat, Warszawa

aktualności

WIGILIA W AMBASADZIE RM W WARSZAWIE

Zabrakło miejsc na niedużej, zaimprowizowanej widowni w sali Liceum im. M. Eminescu, którą wypełnili
członkowie Stowarzyszenia Polaków Gagauzji w oczekiwaniu na jasełka.
Tegoroczne przedstawienie świąteczne w Komracie przygotowane zostało jako połączenie inscenizacji
związanej z wydarzeniami biblijnymi, pokazu tańców
ludowych w wykonaniu komrackiego zespołu młodzieżowego oraz występów indywidualnych uzdolnionych
dzieci polonijnych z naszego miasta.
Licznie przybyłych gości powitała prezes Ludmiła
Wolewicz, która nawiązała w swych słowach do polskich
tradycji świątecznych i wyraziła nadzieję na równie liczny udział Polonii w zbliżającej się wieczerzy wigilijnej
24 grudnia. Za chwilę na sali pojawił się święty Mikołaj,
który zapowiedział, że w pękatym worku ma mnóstwo
prezentów dla dzieci, ale... chciałby najpierw zobaczyć,
czego nowego nauczyły się one w ciągu ostatniego roku
i czym mogą się teraz pochwalić przed wszystkimi
zgromadzonymi.
Rozpoczęły się więc jasełka. Warto podkreślić, że
w tym roku po raz pierwszy w przygotowanie i wystawienie inscenizacji świątecznej włączyli się dorośli –
uczestnicy zajęć z języka polskiego. Razem z dziećmi
przedstawili zgromadzonym ilustrowaną kolędami
historię narodzin Dzieciątka Jezus w betlejemskiej
stajence. Na końcu uczestnicy jasełek zgromadzili się
przy zainscenizowanym polskim stole wigilijnym,
a po wspólnym wykonaniu kolędy „Cicha noc” w trzech
językach – mołdawskim, rosyjskim i polskim – podeszli
z życzeniami świątecznymi do wszystkich zgromadzonych w sali.
Tak samo, jak przy okazji większości uroczystych
spotkań społeczności polskiej, tym razem również
wystąpił zespół taneczny „Polacy Budziaka” – chluba

komrackiej Polonii. Ubrani w polskie stroje ludowe
tancerze z sekcji młodzieżowej przedstawili efektowne
układy choreograficzne do polskich tańców: krakowiaka
oraz tańca lubelskiego. Po krótkiej przerwie, poświęconej solowym występom dzieci, tancerze powrócili,
by wykonać jeszcze taniec mołdawski, gdyż pod kierunkiem choreografa Mariny Wolewicz-Garczu młodzi
reprezentanci komrackiej Polonii przygotowują repertuar
tańców polskich wzbogacony o tańce tej ziemi, którą od
kilku pokoleń zamieszkują ich rodziny. Występ zespołu
tanecznego wywołał, jak zawsze, zasłużony aplauz
zgromadzonej widowni.
Wspomniane przed chwilą występy solowe przedstawiły uzdolnione muzycznie dzieci z polskich rodzin.
Siergiej Piejkow wykonał utwory na klarnecie, a dwie
jego również rozpoczynające muzyczną edukację koleżanki, Alina Manolowa i Ksenia Pietrienko, wystąpiły
z utworami na skrzypcach. Na wszystkich młodych artystów – tych występujących indywidualnie, jak i tych,
którzy brali udział w przedstawieniu i tańcach – czekały
świąteczne paczki, które hojnie rozdawał święty Mikołaj.
Usłyszeliśmy też świąteczne wiersze, gdyż dzieci z widowni także zdecydowały się zapracować na podarunek
występem przed obecnymi na sali dorosłymi. Prezenty
od Mikołaja były więc jak najbardziej zasłużone i worek
szybko się opróżniał.
Na zakończenie zgromadzeni ponownie usłyszeli
najlepsze świąteczne życzenia i zostali zaproszeni na
spotkanie wigilijne, na którym oczekiwany jest każdy,
kto tylko zechce razem z nami przywitać dzień narodzenia Zbawiciela.
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji
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Święta to czas pojednania z bliskimi i rodziną. Niestety, wielu obywateli mołdawskich z różnych powodów
spędza ten czas poza granicami swojego kraju daleko od swoich domów. W tym roku (i oby tak było i dalej)
obywatele Mołdawii mieszkający w Polsce mieli okazję spotkać się w Ambasadzie Republiki Mołdawii na
przyjęciu z okazji zimowych świąt.
ciekawymi historyjkami i opowieściami. Jak sam mówił,
17 grudnia 2010 r. w Ambasadzie RM odbyło się
z wykształcenia jest pedagogiem, ale nauczycielem
spotkanie wigilijne, na którym byli obecni starsi i młodsi
w szkole pracował tylko przez dwa lata i nie zdążył się
reprezentanci mołdawskiego narodu, wśród nich bizneswygadać. Więc teraz bardzo się cieszy, kiedy znajduje
meni, studenci oraz ludzie, którzy przeprowadzili się do
chętne do słuchania audytorium. Czasami prowadzi
Polski i tam już zostali. Byli oczywiście reprezentanci
wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i opowiada
mołdawskiej dyplomacji, m. in. Iurie Bodrug – ambastudentom o Mołdawii. Podczas rozmowy płynnie
sador, Oxana Borta – radca, Vasile Chitii – radca, Ion
przechodził z rumuńskiego na rosyjski i na odwrót, tak
Panfil – sekretarz do spraw konsularnych.
żeby każdy mógł coś zrozumieć.
Na spotkanie przybyli głównie rodacy mieszkający
Oczywiście, nie odbyło się bez suto nakrytego stołu,
w Warszawie, ale niektórzy przyjechali nawet z Maróżnego rodzaju trunków i ludowej muzyki mołdawskiej.
zur, żeby spotkać się z diasporą. Ambasador I. Bodrug
Jako że w święta marzenia się spełniają, to niech takie
przywitał wszystkich obecnych, wyraził swoją radość,
spotkania staną się tradycją, a diaspora mołdawska
że udało się zebrać „naszych” i zachęcił wszystkich
w Polsce staje się coraz bardziej zintegrowana i aktywserdecznie, żeby wpadać do ambasady przy każdej
na.
wygodnej okazji. Przez cały wieczór zajmował gości
Elena Pumnea
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fragment
Czasem zima spadała na nas niespodziewanie
i budziliśmy się rano odkrywając raptem ziemię odzianą
w białą aksamitną szubę. Wyciągano sanie z głębi
wozowni, Teofil Antonowicz kazał rysakom nakładać
gumowe podkowy, kończyły się jazdy wierzchem.
Zwyczaj wyjazdów na wieczorne koncerty w pałacu
tyrnowskim zostawał jednak bez zmiany. Ale gdy wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego, ojciec wstawał
z miejsca, budził mnie, jeżeli zasnąłem w fotelu, i dawał
sygnał odjazdu:
– Szanowni artyści nam wybaczą, czeka nas jeszcze
siedem wiorst po śniegu! Chcemy dojechać żywi do
Skajan!
Kiedy indziej, gdy ojciec się zbytnio zasłuchał i spojrzał na zegarek za późno, nie można było już puszczać
się w ryzykowną o tej porze podróż. W ciemnościach
ostry wiatr dął w twarze, grzęzło się w zaspach, których
w nocy nie sposób było wyminąć, śnieżyca mogła zawiać
nas doszczętnie. Zostawaliśmy wtedy na noc w jednym
z gościnnych pokoi na pierwszym piętrze. Teofil Antonowicz żył otoczony wielką ilością ludzi, zatrudnionych
w kuchni, stajni, kredensie, spiżarni itp., i mimo późnej
godziny zawsze można było znaleźć kogoś gotowego
do usług. W mig nadbiegały uśmiechnięte dziewczęta,
wlokąc za sobą ogromne worki słomy, inne ścieliły łóżka i przynosiły koce i kołdry. Najdłużej trwało palenie
w piecu słomą, ale i tak zaledwie w godzinę pokój był
gotów i mogłem się położyć. Kiedy indziej znów decydował ojciec, że wracamy do domu.
– Niech Trofim zbudzi Jakuba, stangreta ze Skajan!
– wołał wuj. – Niech Jakub zaprzęga i postawi trojkę1
przed gazonem! [...]
Tymczasem wszyscy byli już w przedpokoju. Jedni
wkładali filcowe walonki, inni podbite futrem szuby, a ja
zawiązywałem końce baszłyka pod brodą. Ktoś zbliżał
zapaloną zapałkę do szyby i wołał ostrzegawczo:
– Och! Trzydzieści stopni poniżej zera! I do tego noc
ciemna! Wybierać się teraz w drogę – to szaleństwo!
Na ojca nie działały te krakania. Przygotowywał się
spokojnie do drogi, nakładał swoją sławną, ogromną
szubę z szopów, której połami owijał się dwa razy2.
Panie zawieszały sobie z przodu mufki, wkładając
w nie ręce z wyrazem zadowolenia na twarzy. Po pożegnaniach i uściskach otwierały się z trzaskiem oszklone
drzwi i lokaje Andrzej i Antoni wychodzili na taras
z pięcioramiennymi kandelabrami, oświecając wejście
i schody. Na dole stała nasza trojka, zaprzężona do
zgrabnych i pojemnych sań. W siedzącym na koźle grubym, ogromnym stangrecie trudno było poznać Jakuba.
Według dawnego rosyjskiego obyczaju wdziewał szubę
wypchaną poduszkami z pierza – jak każdy szanujący
się jamszczik3. Na głowie miał wielką baranią czapę,

a w wycięciu futrzanego kołnierza widać było czarne
wąsy, błyszczące oczy i czerwone policzki, rezultat
kilku kieliszków wódki, nieodłącznie związany z tymi
odwiecznymi tradycjami, których wszyscy woźnice
przestrzegali z pietyzmem. W lewej ręce trzymał lejce,
a w prawej biczysko; jego elastyczny koniec przechodził
w bat z bawolej skóry. Wyrywała się do przodu drżąc
z niecierpliwości i grzebiąc kopytami w śniegu sławna
skajańska trojka z Popem na czele. Nad jego głową
połyskiwał dzwonek z brązu, zawieszony pod wysokim
łukiem idącym od jednej do drugiej hołobli. Po obu
stronach Popa wyginały zgrabne szyje Orlik i Sokół,
jego towarzysze i dobrzy przyjaciele. Troskliwe ręce nas
usadzały, okrywały i baranice upychały wokół nóg.
Jakub raptem zawinął biczyskiem nad głową i rozległ
się strzał jakby z dubeltówki. Konie zadrżały, przysiadły
i jednym skokiem porwały sanie naprzód. Po chwili
pędziliśmy galopem z największą możliwą szybkością
w głąb tajemniczej nocy, jak gdyby było nam pilno do
spotkania z przyszłością. To był elegancki, stylowy
start znanej trojki, podziwianej przez całe sąsiedztwo.
Pałac zmalał, w dali jeszcze błyskały płomyczki świec
w kandelabrach. Pędziliśmy między domami śpiącej
już wsi. Jeden zakręt, drugi – i znaleźliśmy się za stacją
na wielkiej, bezgranicznej równinie. Konie zwolniły
bieg, sanie torowały sobie ciężko drogę na ciemnym
śniegu, przykrytym jeszcze ciemniejszym niebem. Odgłosy galopu, zgrzytanie orczyków, trzeszczenie hołobli,
wszystkie hałasy zamierały natychmiast w gęstej ćmie.
Rozbrzmiewał tylko „dzwoneczek monotonny” nad
głową Popa – jak w pieśni. Dojedziemy szczęśliwie do
domu? Tajemnica nocy, trzymająca w uwięzi zaśnieżony step, słała się cicho i groźnie przed kopytami trojki,
ukrywając przeznaczenie, które nas czekało. Wyraźnie
zaniepokojony Jakub obserwował uważnie wszystkie
szczegóły. Widać było w słabym świetle latarń, że konie
podskakują jak zające. Odwracając się ku nam, Jakub
rzekł:
– Nie zdaje mi się, żebyśmy byli na dobrej drodze!
Ja bym zboczył w tę stronę! – i mówiąc to wskazał biczyskiem jakiś niewidoczny w ciemnościach punkt.
– Nie, nie! – zaprzeczył ojciec. – Nasz kierunek
jest raczej tam! – i odzianą w rękawicę ręką wskazał
inny punkt.
– Boże! Ile śniegu jest na drodze! – jęknęła ciocia
Modzia, nagle przebudzona.
Na drodze? – podchwycił Jakub ściszonym głosem. –
Lew Nikiforowicz, gdzie tu jest droga?
– Milcz! – zawołał ojciec dając mu szturchańca. –
Chcesz wszystkich przestraszyć? Ty drogi nie widzisz,
za to widzą ją konie!
Komentarze te odzwierciedlały groźną rzeczy-

Józef Chełmoński „Trójka”, 1880, olej na płótnie, 70,5 x 152 cm, Muzeum Śląskie, Katowice
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Wysiedliśmy. Rzeczywiście, w słabym świetle latarń
widać było wyraźne ślady, które pewnie wiodły do samych Skajan. Odetchnęliśmy z ulgą. Byliśmy na naszej
drodze. Byliśmy uratowani. Wystarczyło teraz iść za tymi
dwoma liniami płóz, postębnowanymi śladami kopyt,
aby dojechać do domu. A tam czekał na nas gorący samowar – rozkoszowałem się myślą o chlebie z kiełbasą...
i w tej atmosferze ufnej nadziei nie wiem nawet, kiedy...
zasnąłem. Nie wiem, ile czasu spałem. Zbudziłem się
raptem, gdy ojciec zawołał głośno:
– Hou! Stój!
Jednym spojrzeniem ogarnąłem całą sytuację: ojciec
stał w zatrzymanych nagle saniach, Jakub ściągnął konie
napiętymi lejcami.
– To są nasze własne ślady! – zawołał ojciec. – Kręcimy się w kółko!
Wyskoczyliśmy z sań i zapalając zapałki obserwowaliśmy ślad przed i za nami. Niestety, nie było wątpliwości. Nasze konie podkute gumowymi podkowami
zostawiały ślady bardzo charakterystyczne. Poza wujem
Teofilem nikt w okolicy nie używał podobnych. Jechaliśmy więc za własnym śladem, nie wiadomo od jak
dawna, i teraz mniej jeszcze niż na początku mieliśmy
podstaw, by się domyślać, w którym kierunku znajdują
się Skajany. Sytuacja była poważna. Fanika zaczęła
pchinkać w głębi sań. Co robić? Staliśmy w śniegu,
niezdecydowani. Czekać do rana, aż zacznie dnieć?
– Mowy nie ma! – rzekł ojciec. – My mamy wprawdzie baranice, żeby się okryć, ale konie zmarzłyby, stojąc
w śniegu bez ruchu! – po czym dodał ściszonym głosem:
– Tu jest dużo wilków, zaraz by nas odkryły.
Raptem wyrwało mi się:
– Szkoda, że nie ma dziadka Asłana. On by coś
wymyślił!
Ojciec spojrzał na mnie i zamilkł, zamyślony.
Staliśmy cicho, bojąc się poruszyć, aby myśli mu nie
spłoszyć. Wyjął fajkę z kieszeni, naładował ją, zapalił.
Pyknął kilka razy i wziął ją do ręki.
– Powierzymy nasz los koniom, niech one same zadecydują! – rzekł wreszcie ojciec rozkazującym tonem. –
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wistość. Ledwie wyjechało się z Tyrnowa, po drugiej
stronie przejazdu kolejowego pozostawały za nami
wszystkie możliwości orientacji. W lecie orientowaliśmy
się z łatwością według drogi, pól i rodzaju upraw na tej
równinie. Teraz niewidoczne były pod śniegiem nawet
miedze i rowy przydrożne. Drzewa na stepie nie rosły.
Czym kierować się więc na tej gładkiej, zaśnieżonej
i okrytej ciemnościami płaszczyźnie? Rozciągała się
przed nami, tajemnicza i nieograniczona, jak bezkresny
ocean ścięty złowrogim podmuchem septentrionu4.
W kopnym śniegu konie nie mogły iść kłusem, próbowały więc biec galopem, z coraz bardziej widocznym
wysiłkiem. Nasze zmysły były wyostrzone do ostatka,
starałem się przebić wzrokiem kurtynę ciemności,
nie pozwalającą mi dojrzeć znanych przypuszczalnie
przedmiotów. Oczekiwałem czegoś niespodziewanego,
ukazania się jakiegoś znajomego drzewa, szczekania
skajańskich psów, jakiegokolwiek sygnału, że jesteśmy
na dobrej drodze. Przebiegliśmy jedną wiorstę, drugą
i trzecią, coraz mniej zorientowani, gdzie się znajdujemy.
– Czy już minęliśmy Wiśniową Dolinkę? – zapytałem.
– Czort jego znajet!5 – odburknął Jakub niechętnie.
Pierwsze obawy przechodziły w strach. Tam, gdzie
spodziewaliśmy się ujrzeć pierwsze skajańskie chaty,
nie było nic. Spojrzenia grzęzły w ciemnościach, nie
mogąc z nich wyłowić żadnego przedmiotu, żadnego
charakterystycznego kształtu. Byliśmy uwięzieni przez
noc, śnieg i ciszę.
– Teraz już tylko wilków nam brakuje! – zawołała
histerycznym głosem ciocia Modzia.
Konie galopowały, posłuszne rozkazom Jakuba.
Śnieg cicho płynął pod płozami sań, słychać było tylko delikatny krystaliczny szelest, monotonny dźwięk
dzwonka – i śledziony koni, grające w takt galopu.
– Tu! Ot tu! – wykrzyknął raptem Jakub, pokazując coś biczyskiem.– Tu już ktoś był, są ślady sań! –
i zatrzymał konie.
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W takich sytuacjach zwierzęta okazują się inteligentniejsze od człowieka ogłupionego przez cywilizację. Odczep
dzwonek z kabłąka Popa. Zgaście latarnie. Ty, Jakub, nie
waż mi się dotknąć nawet lejców, konie muszą czuć się
całkiem wolne. Najlepiej odepnij je całkiem przy wędzidle. Wyjmijcie bat z tulejki i wrzućcie do wnętrza sań,
aby koni nie straszył. Baby, przykryjcie się z głowami
baranicą i żebym was nie słyszał!
Wykonawszy te rozporządzenia, usiedliśmy w saniach.
– Teraz cicho, sza! – rozkazał ojciec – niech nikt mi
się nie ośmieli nawet ruszyć!
Zaczęły płynąć minuty. Siedzieliśmy tak bez ruchu
bardzo długo. Kto by nas zobaczył, pomyślałby, że
wszyscyśmy zamarzli, czekając na ukazanie się jakiejś
fantastycznej zjawy w ciemności. Słyszałem, jak konie
ruszały się w miejscu, przypuszczalnie zdziwione tym
bezruchem.
– Auuu! Ahu-u-u! Uh! Uhu-u-u! – rozległo się
w ciszy wycie dalekich, na szczęście, wilków. Potem
znów zapanowała cisza. – Auuu! Ahu-uuu-uu-u! – żałosna skarga głodu rozbrzmiewała z innej strony. Byliśmy
otoczeni.
Co robiły konie? Wytrzeszczałem oczy, usiłując coś
dojrzeć w ciemnościach. Nic nie było widać, ani blisko,
ani daleko. Ale ja i tak wiedziałem, co się działo. Któż
lepiej jak ja znał naszą trojkę: hardego Popa, odważnego
Orlika i dzielnego Sokoła? W tej chwili – wyobrażałem
sobie – położyły po sobie uszy, bo usłyszały wycie
wilków. Z jakąż chęcią poczęstowałyby je śmiertelnym ciosem tylnych kopyt! Ale wilki słychać daleko.
Gdzie? Postawiły więc uszy do góry, nasłuchują, by
dowiedzieć się, jak daleko i z której strony znajdują się
te śmierdzące drapieżniki. Orlik i Sokół wyginają szyje
i spoglądają pytająco na Popa: – „No co? Długo mamy
tu tak stać?” – Wódz zaprzęgu, Pop, jest w środku,
między hołoblami. Pochyla łeb, wącha śnieg, namyśla
się. Teraz boczne konie spoglądają zezując w stronę sań,
zdziwione, że Jakub nie potrząsa lejcami, niczego im nie
rozkazuje. „Umarł?” – myślą przypuszczalnie. – „Gdzie

Józef Chełmoński „Konie”, szkic do obrazu
Napad wilków, 1882, Muzeum Narodowe, Warszawa

tam! Cóż ty! Nie rozumiesz, że on tylko śpi?” – powiada
Pop. – „Jak to? – dziwi się Orlik. – Spi, podczas gdy
opodal wyją wilki?” – „A co? To ty nie wiesz, że ludzie
są głupi?” – niecierpliwi się Pop. – „No dobrze, niech
tam!” – rzuca dobroduszny Sokół. – „A my co? Mamy
tu czekać, aż nadbiegną wilki?” – „Słuchajcie! – wołają
wszystkie trzy razem – • trzeba się ratować! Ich też wyra
tujemy, jeżeli nam nie będą przeszkadzać!” – I nareszcie
Pop decyduje się: – „Naprzód! Za mną!” – woła i cała
trojka rusza z kopyta.
Moje obliczenie okazało się nieprawdopodobnie
dokładne: w tym momencie właśnie ruszyły sanie. Ojciec
trącił mnie łokciem myśląc, że się nie orientuję w tym,
co się dzieje. Konie szły stępa i chyba zaraz zboczyły
z naszych dawnych śladów. Jakub, nie dotykając lejców,
siedział sztywno, jakby obrażony. Nikt nie odważył się
nawet westchnąć. Po kwadransie takiego marszu konie
stanęły. Co robiły? Wydało mi się, że przestępują z nogi
na nogę. Potem zaczęły iść w nieokreślonym kierunku;
czułem, jak sanie skręcają raz w jedną, raz w drugą
stronę, jak pies, który stracił trop. Raptem konie skręciły
silnie w lewo i puściły się galopem. Zachwialiśmy się
w siedzeniach, panie nie zdołały stłumić krzyku. Ale
braterska trojka galopowała zdecydowanie, prosto jak
strzała, jakby powzięła już definitywną decyzję. Sanie
podskakiwały na śniegu jak łódź na wzburzonych falach
i tak lecieliśmy w ciemność nocy, trzymając się poręczy, by nie wypaść, przytrzymując kapelusze, czapki
i derki, aby pęd ich nie zwiał. Pędziliśmy w nieznane,
w noc, która zamiast rozstępować się mocniej nas jeszcze
obejmowała, w niebezpieczeństwo jak w gardziel wilczą,
zdani tylko na instynkt trojki. Ostre powietrze siekło
twarze, sypki śnieg zakurzał nam oczy. Sanie to wpadały
do dołów, to znów podskakiwały na niewidocznych miedzach. Wycie wilków słychać było z różnych stron, ale
coraz dalej. Zaczęła się znów muzyka wielkich biegów,
jakby niski głos trombonu, wydawany przez trzewia
dzielnych koni. Prąd optymizmu unosił nas, pełnych
nadziei. Wstąpiła we mnie jakaś dziwna siła, rodząca
się w sercach naszej trojki silnej, wolnej, potężnej...
wielkiej jak podziw, jak uczucie, które dla niej żywiłem.
Tak galopowaliśmy nie zmęczeni, po ciemnym śniegu
w bezgwiezdnej nocy, nie wiedząc, gdzie kończy się
step, a gdzie niebo zaczyna. Wzdłuż sanek przelatywały
gwiżdżąc kule śniegu, wyrzucane końskimi kopytami.
Chrzęściła uprząż, skrzypiały sanie. Gdzie byliśmy?
Czy wilki zostały w tyle? Raz po raz zdawało mi się,
że widzę ich fosforyzujące oczy z jednej lub z drugiej
strony drogi. Czyżby pomiędzy wilki prowadziła nas
galopująca trojka? Byłem jakby we śnie. Ukazywały mi
się jakieś pokryte szronem, obwieszone soplami zwidy.
Co to jest? – myślałem przerażony. Rząd olbrzymów
przeleciał raptem obok nas. Zawracaliśmy raz w jedną,
potem znów w drugą stronę, zjechaliśmy w dół, potem
trojka wyniosła nas w górę jak na skrzydłach sokoła.
Gdzie byliśmy?
Wiedziała to tylko nasza dzielna trojka. Wszystko jedno! – pomyślałem. Kochane, szlachetne konie!

uczymy si ę polski ego

Trojka (ros.) – trójka koni.
Ta szuba z szopów odegrała wiele lat później
pewną rolę w stosunkach polsko-niemieckich.
Gdy rząd polski zaprosił w r. 1935 marszałka
Góringa na polowanie, chciano potem pokazać
mu Morskie Oko. Gość nie był przygotowany
na taką wycieczkę i Zarząd Miejski Zakopanego, wystarawszy się o szubę ojca przez
znajomych, pożyczył ją Góringowi. Wspaniała
szuba przypadła do gustu Niemcowi i... nigdy
już więcej jej nie zobaczyłem.
3
jamszczik (ros.) – woźnica.
4
wiatru północnego (od łac. septentrio).
5
Czort... (ros.) – Diabli wiedzą!
6
Niczewo! (ros.) – nic!
1

czym podróżujemy
На чем мы путешествуем

porównaj!

сравни!

jechać / jeździć
lecieć / latać		
płynąć / pływać

czym?

ехать / ездить
лететь / летать
плыть / плавать

на чем?

– Do odjazdu pociągu pozostało tylko pół godziny.
– Długa droga przed nami.
– Dokąd państwo jadą?
– Jedziemy do Polski. A pan?
– Ja też. Wracam do domu. Na jak długo państwo
jadą?
– Na miesiąc. Przez cały styczeń będziemy podróżować po Polsce.
– Czy jadą państwo służbowo?
– Nie, jedziemy w gości. Zaprosili nas nasi znajomi,
których poznaliśmy podczas ich pobytu u nas. Dwa
lata temu przyjechali do naszego miasta, pracowali
jako nauczycieli języka polskiego. Uczyli nasze
dzieci, uczyli też na kursach dla dorosłych, na które
uczęszczaliśmy.

2

źródło: Stanisław Makowiecki
Mamałyga, czyli słońce na stole,
Wydawnictwo Literackie, Kraków
1976

SŁOWNIK 		
statek
kajak
pociąg
pozostać
wracać
pół roku
przez cały styczeń
podróżować
służbowo
zaprosić
poznaliśmy
podczas pobytu
dwa lata temu
dorosły
uczęszczać

словарь
- судно
- байдарка
- поезд
- остаться
- возвращаться
- полгода
- весь январь
- путешествовать
- в командировке
- пригласить
- познакомились
- во время пребывания
- два года назад
- взрослый
- посещать
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Jadę do pracy tramwajem.
One często jeżdżą taksówką.
Jutro nasz ojciec leci samolotem do Polski.
Lubimy latać samolotem.
Płyniemy statkiem po rzece.
One bardzo dobrze pływają kajakiem.
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Was zastałem, gdy na świat przyszedłem,
z wami żyłem! Niczewo6! Teraz z wami
mi przyjdzie umierać, bo z takiej opresji
prawdziwi przyjaciele mogą jedynie wyjść
razem, zbratani na śmierć i życie. Wszystko
jedno, co się zdarzy, obyśmy tylko byli
razem...
Raptem bieg spowolniał. Zobaczyłem
przed nami słabo oświetlony prostokąt.
Bez wahania wpakowała się weń trojka.
Zgrzytnęły płozy na progu i sanie stanęły.
Skończył się bieg w nieznane.
Była to nasza stajnia. Znany, ciepły
zapach koni połaskotał moje nozdrza
jak najpiękniejsze perfumy. Czy to możliwe? – zastanawiałem się, nie ruszając
się z miejsca. Może jeszcze śnię?
Wyszedł Sianka z masztelarni, przeciągając się i ziewając. Wrażenie spokoju
i bezpieczeństwa ogarnęło nas wszystkich.
Wysiedliśmy. Panie wygramoliły się spod
baranicy, oniemiałe ze strachu i ze zdumienia.
– Brrrrr! – kichnął Pop i ukłonił się
łbem aż do ziemi. Chciał powiedzieć: –
Ofiarowuję wam w prezencie... życie!
Ojciec podniósł rękę i gdy wszystkie
oczy zwróciły się ku niemu, rzekł poważnym, ale drżącym ze wzruszenia głosem:
– Jesteśmy szczęśliwie w domu. Naszej trojce zawdzięczamy życie. Teraz nikt
nie pójdzie spać, zanim nie wyprzęgniemy,
nie napoimy i nie nakarmimy naszych
dzielnych koni. Stasik! Ty własnoręcznie
dasz im podwójną porcję obroku. Dobrze
sobie na naszą wieczną wdzięczność zasłużyły!


szkic do portr etu

Surorile de Caritate ale Sf. Ioana Antida Thouret
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Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Joanny Antidy Thouret

Cine suntem, unde activăm şi ce facem?
Suntem Surorile de Caritate ale Sf. Ioana
Antida Thouret. Carisma noastră este Caritatea
îndreptată în special spre cei săraci şi nevoiaşi
în stilul Sf.Vincenţiu de Paul şi spiritualitatea Sf.
Ioana Antida. Congregaţia noastră este prezentă în
26 de pe ţări din cele 4 continente, dar mai mult
este prezentă în Italia şi Franţa.
În Republica Moldova la Grigorăuca suntem
din 2005 şi lucrăm în colaborare cu laicii din
2 grădiniţe comunale din Grigorăuca şi Petropaulo. Organizăm momente recreative şi educative,
ajutăm la pregătirea prînzului şi asistăm copiii de
la şcoala elementară de stat la îndeplinirea temelor
de acasă.
Ajutăm la cateheză şi la îngrijirea celor două
Biserici. Adiţional vizităm bolnavii la domiciliu
făcîndu-le mici servicii, susţinîndu-i moral, oferindu-le prietenie, solidaritate şi rugăciune fraternă.
Adăugăm nişte fotografii, care prezintă activităţile noastre de zi cu zi.

Kim jesteśmy, gdzie działamy i co robimy?
Jesteśmy Siostrami Miłosierdzia św. Joanny Antidy
Thouret. Nasza działalność wzorowana na posłudze św.
Wincentego à Paulo jest nakierowana przede wszystkim
na biednych i potrzebujących i bazuje na duchowości św.
Joanny Antida Thouret. Nasze zgromadzenie jest obecne
w 26 krajach na 4 kontynentach, szczególnie liczne jest ono
we Włoszech i Francji.
W Mołdawii działamy we wsi Grigorówka od 2005 r.
Współpracujemy z dwoma przedszkolami publicznymi
z Grigorówki i Pietropawłówki. Organizujemy programy
rekreacyjne i edukacyjne, pomagamy w przygotowaniu posiłków oraz przy odrabianiu zadań domowych dzieciakom ze
szkoły podstawowej.
Jesteśmy odpowiedzialne za utrzymanie porządku
w dwóch kościołach znajdujących się we wspomnianych
powyżej wsiach. Oprócz tego odwiedzamy chorych w miejscu ich zamieszkania, oferując im pomoc domową, wsparcie
moralne, solidarność i modlimy się za ich zdrowie.
Załączamy kilka zdjęć, które prezentują naszą codzienną
działalność.

Sărbătoarea hramului bisericii din Petropaulo, 28 iunie 2008
Odpust w Pietropawłówce, 28 czerwca 2008 r.

zagadki bi blij n e

.

Najwazniejsze pytania
Zapraszamy do udziału w II edycji naszego konkursu, który potrwa do czerwca 2011 roku.
Przypominam, że odpowiedzi na kartkach przesyłamy na adres Redakcji lub bezpośrednio
do mnie. Odpowiedzi na pytania staramy się zapamiętać – będą one postawione podczas
konkursu finałowego!
Siostra Dorota
1) Przeczytaj uważnie fragment Ewangelii
wg Jana (J 20,22-23) i odkryj kolejny DAR,
który otrzymaliśmy od Boga (skorzystaj z tabelki z samogłoskami z języka polskiego).
Jest to
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Trzech Króli
Święto Trzech Króli – chrześcijańskie święto obchodzone 6 stycznia na cześć
trzech wschodnich mędrców przybyłych do Betlejem, aby oddać pokłony Jezusowi.
24 września 2010 roku polski Sejm zdecydował,
że Święto Trzech Króli będzie kolejnym dniem wolnym od pracy.

Jakie dary złożyli Mędrcy Panu Jezusowi?
DARY TRZECH KRÓLI

Cudowna gwiazda
na Wschodzie
przywiodła Mędrców
z ich kraju.
W Judei,
mieście Dawida
Zbawicielowi
dary składają.
Kacper, Melchior
i Baltazar –
takie imiona mieli.
Do ojczyzny wrócili
inną drogą,
o planach Heroda
wiedzieli.
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Jest to S
, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza
k
r
m
n
t
							
człowiekowi grzechy po chrzcie i popełnione.

Jutrzenka 1/2011

2) Czym jest ten DAR?

savoi r-vivr e

Asertywność to termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego
zdania oraz bezpośrednie
wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszalności praw i godności
innych osób, bez zachowań agresywnych, a także
obrona własnych interesów w sytuacjach społecznych. Innymi słowy, asertywność to
umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, emocji;
umiejętność odmawiania w sposób nieraniący innych; stanowczość, ale również umiejętność przyjmowania krytyki, ocen
i pochwał; wrażliwość na innych ludzi oraz akceptacja tego, że
inne osoby też mają prawo do asertywności.
Obserwując otoczenie, mam wrażenie, że wiele osób koncentruje się przeważnie na umiejętności odmawiania i wyrażania
własnego zdania, a całkowicie zapomina o tej drugiej stronie.
Kojarzy mi się to raczej z chamstwem i ignorancją. Wraz z modą
na tak zwaną asertywność pojawiło się usprawiedliwienie takiego
zachowania: „wcale nie jestem chamski, tylko asertywny”. Być
może to wynika z faktu, że nowoczesne społeczeństwo to grupa
indywidualistów, dla których liczy się przede wszystkim własne
zdanie i dobrobyt. Tymczasem cała sztuka bycia asertywnym
polega na myśleniu też o innych i uwzględnianiu ich opinii.
Jeśli chcesz być asertywny, wystarczy po prostu przyjąć

rzeczywistość taką, jaka jest i nie próbować jej
zmieniać lub przedstawiać inaczej otoczeniu.
Jesteś w czymś dobry – podkreśl to! Zrobiłeś
błąd – przyznaj się do tego! Nie zgadzasz się
z kolegą – powiedz mu o tym w taki sposób,
żeby go nie zranić. Masz odmienne zdanie lub
ciekawy pomysł – podziel się nim z innymi. Nie
możesz pomóc lub wykonać zadania – poinformuj o tym, podając przyczynę. Nie rozumiesz
lub czegoś nie wiesz – nie bój się o tym powiedzieć, bo przecież przyznanie tego jest jedynym
sposobem, żeby uzupełnić swoją wiedzę. Ktoś
ci odmówił – pamiętaj, że inni też mają prawo
na asertywność.
W rzeczywistości asertywność sięga korzeniami daleko w przeszłość. Bardzo dobrze
przedstawia zachowanie asertywne stare powiedzenie „Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”
albo przykazanie „Miłuj bliźniego, jak siebie
samego”. Krążą opinie, że staroświecka nazwa
asertywności to pokora. A pokora jest niczym
czoło, które nie jest ani za nisko, ani za wysoko,
lecz na swoim miejscu.
Widzisz, drogi Czytelniku? Okazuje się, że
wcale nie jest tak trudno być naprawdę asertywnym. Wystarczy tylko być prostym, prawdziwym
i pełnym godności.
(ep)
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Jak być asertywnym?

smaczn ego!

Zupa
orzechowo-winna
40 dag cielęciny bez kości l 1 marchewka
l kawałek selera (ok. 7 dag) l 1 cebula
l 1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich
l 2 ząbki czosnku l 1 szklanka soku pomidorowego
l 1/2 szklanki wytrawnego białego wina
l 1 łyżka soku cytrynowego l 1 łyżka mąki
l 1 łyżka skórki otartej z cytryny l 1 łyżka masła
l1 łyżka posiekanej natki pietruszki l 2 goździki
l po 1/2 łyżeczki suszonych przypraw:
bazylii, tymianku i zmielonych ziaren kolendry
l sól l pieprz
l

Mięso myjemy, kroimy w kostkę o boku ok. 2 cm,
wkładamy do 1,5 litra wrzącej wody i gotujemy 10 minut.
Marchewkę i seler obieramy, myjemy, ścieramy na tarce
z grubymi otworami, dodajemy do mięsa, solimy, dodajemy
goździki i gotujemy jeszcze 30 minut. Cebulę obieramy

i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Czosnek obieramy, drobno siekamy, dodajemy do
zupy razem z cebulą, orzechami oraz suszonymi przyprawami i gotujemy jeszcze 10 minut.
Przyprawiamy solą i pieprzem, wlewamy sok
pomidorowy, wino oraz sok z cytryny, wsypujemy skórkę cytrynową, wkładamy kulkę
ugniecioną z masła oraz mąki i jeszcze chwilę
gotujemy. Zupę podajemy posypaną natką,
z grzankami albo bagietką.

KLU B Mądr ej sówki

Ludzie listy piszą...
LIST PRYWATNY (w tradycyjnej formie)

List prywatny jest stosunkowo mało sformalizowany, niemniej ma pewne tradycyjne części.

3. Następnie piszemy treść naszego listu. Może być ona
bardzo różna – tak jak sprawy, które łączą nas z innymi ludźmi. Zawsze jednak warto pamiętać o tym, że trzeba nie tylko
przekazać informacje o sobie, o swojej sytuacji, ale i zapytać
o sprawy osoby, do której piszemy. W zwykłym, prywatnym
liście dobrze jest też wspomnieć o tym, co nas łączy, o wspólnie
spędzonych chwilach, znajomych, rodzinie itd.
4. List kończy zwrot grzecznościowy, np. ściskam Cię,
Twoja Basia itd. Można tu posłużyć się formułami szablonowymi, można też zdobyć się na oryginalność. Stosunek własnej
twórczości do schematu powinien być wprost proporcjonalny
do bliskości kontaktu: zakochani mogą się podpisywać na
swych listach czułymi imionami, znanymi tylko im dwojgu,
i przekazywać całusy, list do starszego profesora podpiszemy, jak
każe tradycja i obyczaj, np.: z wyrazami głębokiego szacunku,
z poważaniem.

Do listów prywatnych należy zaliczyć także
większość e-maili i prawie wszystkie SMS-y.
Lublin, 1.02.2011 r.
Najdroższy Synu!
Nie pisałeś już do nas od ponad trzech
miesięcy, nie odpowiedziałeś na dwa
ostatnie listy. Bardzo się niepokoimy, czy
u Ciebie wszystko w porządku. Pamiętamy,
że skarżyłeś się na wiosnę na problemy ze
zdrowiem.
U nas wszystko jest w miarę dobrze.
Obojgu nam zdrowie dopisuje – oczywiście jak na nasz wiek. W styczniu, mimo
niesprzyjającej pogody musieliśmy zrobić
mały remont dachu, bo przeciekał.
Tomku! Odpisz lub zadzwoń. Jeśli Ci
trzeba w czymś pomóc, możesz zawsze na
nas liczyć.
Rodzice

Polonia w Styrczy poniosła ogromną stratę.
Kiedy rozpościera się przed nami droga, trzeba nią iść,
Kiedy otwarto Księgę, trzeba ją czytać,
Kiedy mówi do nas Przyjaciel, trzeba Go słuchać.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie zmarłej

Łucji Górskiej

- człowieka wielkiego serca i dobroci
składa
środowisko polonijne Styrczy i Głodian
Pani Łucja Górska kochała i dbała nie tylko o swoja rodzinę, której potrafiła przekazać
miłość do domu rodzinnego, do polskich tradycji, do tej dalekiej utęsknionej Ojczyzny,
ale również każdy gość witany był w Jej domu z otwartymi rękami i czym chata bogata.
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2. Poniżej umieszczamy zwrot do adresata. Jest on zależny
od tego, kim jest dla nas adresat. Do narzeczonej piszemy:
Kochana Aniu! do matki: Najdroższa Mamo! Kolega do kolegi napisze: Cześć Stary! Zwracając się do adresata, należy
pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze: zwrot musi być
dobrze dobrany ze względu na osobę i sytuację – należy się
nad nim zastanowić po to, by wyważyć proporcje szacunku,
sympatii, bliskości czy też przyjaźni. Po drugie: słowo lub
słowa odnoszące się do adresata: Panie Dyrektorze, Kochany
Tato, Siostro, Stary itd. – zapisujemy zawsze wielką literą.

Po tym zwrocie kończącym można jeszcze
umieścić krótki dopisek, mówiący o sprawach, które przyszły nam na myśl po napisaniu listu. Nosi on
nazwę POSTSCRIPTUM (dosłownie: po piśmie).
Wyrażamy to skrótem PS (bez kropek, dwukrop
ków itd.) i piszemy treść owego dopisku.
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1. W prawym górnym rogu listu wypisujemy miejscowość i datę. Jest to ważne – informacja o tym, kiedy
i skąd piszemy, ma często duże znaczenie dla odbiorcy.
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Biblioteka Domu Polskiego w Bielcach
str. Păcii 29, Bălţi
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26

Jutrzenka 1/2011

Biblioteka im. Jana Jabłońskiego
ul. Panny Marii 4, Poznań
Archiwum Prasy Polonijnej
ul. Jagiellońska 7, Dąbrowa Tarnowska
Wielka brytania
biblioteka Polska POSK
238-246 King Street, London
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oraz strony internetowej www.jutrzenka.md,
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