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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Возьмёт ли ЮНЕСКО Мэрцишор под своё покровитель-
ство?

С подобной инициативой в авторитетную международную 
организацию обратилась Болгария

Мэрцишор - самобытная народная традиция, которая в разных 
интерпретациях объединяет сегодня добрую половину всего бал-
канского мира. В первый день весны миниатюрные бело-красные 
бутоньерки дарят друг другу в Болгарии, Македонии, Албании, 
части Венгрии и Сербии, Румынии и в Молдавии.

Специалисты-этнологи этих стран уверены, что такой яркий 
праздник должен отмечаться не только в своих «национальных 
квартирах», а вполне достоин международного уровня. И пер-
вый шаг в этом направлении – внесение Мэрцишора в список 
объектов культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. 
Правда, чтобы попасть в столь престижный реестр, необходимо 
не только скоординировать усилия, но и представить конкретные 
доказательства того, что старинная традиция в твоей стране не 
потеряла своей актуальности. А это, считают эксперты, долгая 
и кропотливая работа.

Болгарская сторона предложила Молдавии поддержать этот 
проект. Но для этого мы должны подтвердить ЮНЕСКО цифрами 
и фактами, что Мэрцишор в нашей стране — традиция, которую 
действительно любят и соблюдают большинство живущих здесь 
людей, что Мэрцишор - поистине всенародный праздник. Это, по 
условиям ЮНЕСКО, должны подтвердить все местные органы 
власти. Для реализации проекта необходимо также принять закон 
о сохранении памятников нематериального культурного наследия 
и составить их реестр.

Придание международного имиджа Мэрцишору, безусловно, 
повысит интерес к нашей стране, поднимет статус музыкального 
фестиваля «Мэрцишор» и привлечет сюда не только артистов, 
но и туристов.
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Redakcja nie zwraca
materiałów niezamówionych,  

zastrzega sobie prawo
redagowania nadesłanych tekstów

i nie odpowiada za treść  
zamieszczonych reklam.

Opinie wyrażone przez czytelników
nie zawsze są zgodne

z opinią redakcji.

Czasopismo wspierane

finansowo przez fundację

pomoC polakom na wsChodzie  
ze środków senatu rp

Czy UNESCO wEźmiE mĂRŢiŞOR 
pOd SwOją OpiEkę?

Z taką inicjatywą zwróciła się Bułgaria do międzynarodowej 
organizacji.

Mărţişor jest samodzielną tradycją ludową, zaś różnorodność 
jej interpretacji łączy dziś dobrą część Bałkanów.

W pierwszy dzień wiosny małe biało-czerwone butonierki dają 
sobie nawzajem w Bułgarii, Macedonii, Albanii, części Węgier  
i Serbii, rumunii oraz Mołdawii.

Etnolodzy z tych krajów uważają, że takie jaskrawe święto po-
winno być obchodzone nie tylko w krajach jego pochodzenia, gdyż 
jest ono godne poziomu międzynarodowego. Pierwszym krokiem  
w tym kierunku jest wpisanie Mărţişor na listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego UNESCo. Jednak, żeby dostać się do takie-
go prestiżowego rejestru, konieczna jest nie tylko dokładna koordyna-
cja działań, ale również przedstawienie konkretnych dowodów, że ta 
tradycja w swoim kraju nie straciła na znaczeniu i jest ciągle aktualna. 
A to, zdaniem ekspertów, wymaga długiej i ciężkiej pracy.

Bułgarska strona zaproponowała Mołdawii, aby wsparła ten pro-
jekt. Ale w tym celu konieczne jest przekonanie UNESCo faktami 
i liczbami, że Mărţişor w naszym kraju jest świętem lubianym, 
szanowanym i obchodzonym przez większość żyjących tu ludzi, i że 
jest naprawdę świętem narodowym. 

Według wymagań UNESCo informacje te powinny potwierdzić 
wszystkie władze lokalne. Aby zrealizować ten projekt trzeba również 
podpisać ustawę o konserwacji zabytków niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego i stworzyć ich rejestr.

Nadanie międzynarodowego wizerunku tradycji Mărţişor  
z pewnością zwiększy zainteresowanie Mołdawią, podniesie status 
festiwalu muzyki „Mărţişor” i przyciągnie tu nie tylko artystów, ale 
także turystów.                                                                              (ai)

l Tradycja Mărţişor jest bardzo stara, sięga nawet ponad  
8 tyś. lat.

l U rzymian nowy rok zaczynał się 1 marca, na początku 
wiosny, a wszyscy obywatele radośnie i hucznie świętowali to 
wydarzenie. 

l Marciszor zazwyczaj noszono na odzieży przez cały mie-
siąc. 31 marca odpinano i zawieszano na kwitnącej gałęzi. Na 
początku kwietnia w wielu miastach i wsiach Mołdawii możemy 
spotkać drzewa owocowe z zawieszanymi biało-czerwonymi 
marciszorami.   

l W Mołdawii co rok 1 marca zaczyna się festiwal muzyczny 
„Mărţişor”, który trwa ponad 2 tygodnie. Po raz pierwszy festiwal 
odbył się w 1967 r.

wiadomości
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wiAdomości 

wywiad pREzydENta pół ROkU pO zapRzySiężENiU
Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że największą porażką półrocza jego rządów jest brak dialogu 

ze wszystkimi siłami politycznymi. Bronisław Komorowski udzielił wywiadu Programowi Pierwszemu Pol-
skiego radia.

W rozmowie prezydent wyraził opinię, że brak dialo-
gu nie zawsze był jego winą. Jego zdaniem, przełamanie 
podziałów musi trochę potrwać, gdyż są one bardzo 
głębokie, a sytuację pogarszają jeszcze złe intencje 
niektórych ludzi. Bronisław Komorowski zapewnił, 
że jego celem jest zbudowanie porozumienia, choćby  
w kilku obszarach, takich jak bezpieczeństwo lub poli-
tyka zagraniczna. Przypomniał, że udało się to podczas 
wstępowanie Polski do NATo i Unii Europejskiej.

Za największy sukces dotychczasowej prezydentury 
Bronisław Komorowski uznał politykę zagraniczną.  
W tym kontekście wymienił zgodę z rządem co do 
podstawowych elementów tej polityki oraz liczne kon-
takty zagraniczne. Prezydent za swój sukces poczytuje 
spotkanie z papieżem Benedyktem XVi, prezydentem 
USA Barackiem obamą, prezydentem rosji Dmitrijem 
Miedwiediewem i prezydentem Niemiec Christianem 
Wullfem.

Zdaniem Bronisława Komorowskiego jest to dowód 
na to, że Polska odzyskuje pozycję kraju o stabilnej 
polityce i ważnego partnera, z którym inne kraje chcą 
utrzymywać relacje.

„To efekt złego dowodzenia”
Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że zła 

sytuacja w polskich Siłach Powietrznych jest efektem 
złego dowodzenia, a nie błędów cywilnych zwierzch-
ników armii. W wywiadzie dla Programu i Polskiego 
radia wyraził opinię, że właśnie złe dowodzenie i to, że 
rozkazów nie wdrażano w życie, doprowadziło do kata-
strofy pod Mirosławcem, a niewykluczone, iż pośrednio 
także do tej pod Smoleńskiem.

Pytany o to, jaki wpływ na sytuację w armii mogła 
mieć likwidacja WSi, Bronisław Komorowski odpo-
wiedział, że należy odbudować wywiad i kontrwywiad 
wojskowy, którego istnienie jest konieczne dla dobrego 

funkcjonowania wojska. Dodał, że należy zachować 
umiar i zdrowy rozsądek w ocenie śledztwa w sprawie 
katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem, wypowiedzi nie-
których polityków podsycają negatywne emocje wokół 
katastrofy.

Bronisław Komorowski uważa, że forma obchodów 
rocznicy katastrofy smoleńskiej powinna uwzględniać 
wrażliwość rodzin ofiar tej tragedii. Powiedział, że 
zależy mu, by pamięć ofiar katastrofy została uczczona 
w sposób akceptowany przez ich bliskich. Zapewnił, że 
weźmie pod uwagę opinie rodzin w tej sprawie.

Prezydent Komorowski mówił też, że należy w tej 
kwestii „zachować równowagę”, tak, by jednocześnie 
forma tych uroczystości nie nadwyrężyła relacji z rosją. 
Powiedział także, że wśród propozycji przebiegu uroczy-
stości padła również kwestia wspólnego upamiętnienia 
katastrofy z udziałem prezydentów Polski i rosji.

Prezydent Bronisław Komorowski w studiu 
Programu i w listopadzie 2010 r. 
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www.polskieradio.pl

Moim celem jest zbudowanie 
minimum wspólnego poglądu. 

Bronisław Komorowski

„Nie da się wszystkiego zrobić za Białorusinów”
Bronisław Komorowski powiedział, że słabością 

Europy jest brak dobrego programu polityki wschod-
niej. Zapewnił w Programie i Polskiego radia, że 
stara się podkreślać znaczenie tego kierunku polityki  
w rozmowach z zachodnimi sąsiadami, także z Niemcami  
i Francją.

odnosząc się do sytuacji na Białorusi, Bronisław 
Komorowski mówił, że Polska powinna wspierać 
tamtejszą opozycję. W przekonaniu prezydenta, Polska 
robi dla białoruskiej opozycji najwięcej ze wszystkich 
państw Unii Europejskiej. Podkreślił jednak, że nie da 
się wszystkiego zrobić za Białorusinów. Jego zdaniem, 
w interesie Polski leży też integracja Ukrainy z Unią 
Europejską. Uważa, że dlatego należy wspierać władzę  
w Kijowie, bez względu na to, czy „w stu procentach” 
zgadzamy się z programem i działaniami partii rządzą-
cej.

„Belweder ładniejszy niż Pałac Prezydencki”
Prezydent powiedział, że zdecydował się zamiesz-

kać w Belwederze, ponieważ jest to o wiele ładniejsze 
miejsce niż Pałac Prezydencki na Krakowskim Przed-
mieściu. Tłumaczył, że z Belwederem jest związana 
historia Polski, mieszkał tam m. in. naczelnik państwa 
Józef Piłsudski. Była to także siedziba Wielkiego Księcia 
Konstantego.
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aNdRzEj wajda OdzNaCzONy 
ORdEREm pRzyjaźNi

– order Przyjaźni nadany przez prezydenta rosji 
to jedno z moich najważniejszych odznaczeń – mówi 
Andrzej Wajda. 

W wywiadzie udzielonym z okazji swych 85. uro-
dzin „rossijskiej Gaziecie” reżyser przyznał też, że 
pokaz „Katynia” w rosji należy do jego największych 
osiągnięć.

– Czyniłem sobie wyrzuty, że nie nakręciłem tego 
filmu wcześniej. Zwłaszcza, że miałem taką możliwość 
– przez tyle lat nie było cenzury, presji i kłamstw. Jednak 
dzięki temu, że film się spóźnił, że dopiero teraz wyszedł 
na ekrany, stało się to, czego nikt nie oczekiwał: „Ka-
tyń” został pokazany w rosji – oznajmił polski reżyser  
w wywiadzie.

Film „Katyń” dwukrotnie został zaprezentowany 
przez rosyjską telewizję i obejrzało go 12 mln wi-
dzów.

– Uważam, że jest to jedno z największych osiągnięć 
mojego kina. Podobnie jak to, że rosja szuka wyjścia  
z sowieckiej epoki, i że mój film w jakimś sensie uczest-
niczy w tym procesie – zaznaczył A. Wajda.

ORdER ORła białEgO 
dla aNdRzEja wajdy

W poniedziałek 21 marca w Pałacu Prezydenckim 
Andrzej Wajda odebrał z rąk prezydenta Komorow-
skiego najwyższy order rzeczpospolitej.

– Dziękuję Andrzejowi Wajdzie, bo całą swoją twór-
czością służył rzeczom wielkim, dziękuję, że ukształ-
tował moje pokolenie, pokolenie ludzi „Solidarności”, 
stawiając trudne pytania i budząc nadzieję, że z trudnych 
sytuacji można znaleźć mądre i dobre wyjścia – mówił 
prezydent. – Mam świadomość, że nakładając tę wstęgę 
orła Białego w jakimś sensie mam okazję podziękować 
całemu środowisku oraz pokazać, co jest tak naprawdę 
w służbie dla Polski najważniejsze. 

Wajda odpowiedział: – Mamy nadzieję, że nasze 
filmy dopomogły społeczeństwu, żeby się tak ukształ-
towało i żeby odniosło zwycięstwo, któremu na imię 
najpierw „Solidarność”, a teraz Wolna Polska.

l Wajda, który 6 marca obchodził 85. urodziny, 
jest jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów, 
współtwórcą polskiej szkoły filmowej, laureatem m. in. 
Srebrnej Palmy w Cannes za film „Kanał” (1957), 
nagrody FiPrESCi w Wenecji za „Popiół i diament” 
(1959), Srebrnej Muszli w San Sebastian za „Wesele” 
(1973), FiPrESCi w Cannes za „Człowieka z mar-
muru” (1978) i Złotej Palmy w Cannes za „Człowieka  
z żelaza” (1981). 

l Jego cztery filmy były nominowane do oscara: 
„Ziemia obiecana” (1976), „Panny z Wilka” (1980), 
„Człowiek z żelaza” (1982) i „Katyń” (2008). W 2000 r. 
Wajda otrzymał oscara za całokształt twórczości. 

l Sam Wajda angażował się w działalność politycz-
ną, był członkiem komitetu doradczego „ Solidarności”, 
a w 1989 r. Komitetu obywatelskiego przy Lechu Wa-
łęsie. W latach 1989-91 był senatorem. 

l order orła Białego to najwyższy order rze-
czypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany  
w 1921 r. i przywrócony w 1992 r. Nadawany jest naj-
wybitniejszym Polakom i najwyższym rangą przedsta-
wicielom państw obcych za znamienite zasługi cywilne 
i wojskowe.

pOlaCy zE StatUEtkami
Na bERliNalE

irański film „Nader i Simin. Separacja” zdobył 
Złotego Niedźwiedzia na 61. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym Berlinale. Podczas festiwalu na-
grodzono także Polaków. Srebrnego Niedźwiedzia za 
wkład artystyczny w film „El Premio” otrzymał operator 
Wojciech Staroń. „El Premio” w reżyserii Argentynki 
Pauli Markovitch jest koprodukcją Meksyku, Polski, 
Niemiec i Francji.

„Jutro będzie lepiej”, reż. Dorota Kędzierzawska

Andrzej Wajda

IAR, TVN24, Gazeta Wyborcza

reżyser Dorota Kędzierzawska otrzymała główną 
nagrodę w kategorii Generation Kplus za film „Jutro 
będzie lepiej”. opowiada on historię trójki bezdomnych 
chłopców, mieszkających na dworcu kolejowym w jed-
nym z rosyjskich miast.
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mNiEj wiz, więCEj haNdlU, 
Czyli CO zRObić dla wSChOdU

Partnerstwo Wschodnie będzie skuteczniejsze, 
jeśli doprowadzi jego członków do statusu kandy-
datów do Unii Europejskiej – to konkluzja ogłoszo-
nego raportu fundacji demosEuropa o flagowym 
projekcie polskiej dyplomacji w UE.

Prezentacja raportu zbiegła się z ogłoszeniem, że 
zaplanowany na maj szczyt Partnerstwa Wschodnie-
go, który miał się odbyć na Węgrzech, odbędzie się 
jesienią w Polsce, podczas jej prezydencji w UE.

Partnerstwo Wschodnie jest wymyślonym przez 
Polskę i Szwecję projektem na zbliżenie do UE sze-
ściu republik postradzieckich: Armenii, Azerbejdżanu, 
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy. raport demo-
sEUroPA proponuje, by kraje objęte Partnerstwem 
Wschodnim, które czynią największe postępy na 
drodze reform i demokratyzacji, otrzymywały więcej 
możliwości współpracy z UE, łącznie z perspektywą 
członkostwa. – To podstawowy problem podnoszony 
przez kraje Partnerstwa, że ich wysiłek spotyka się  
z niewielką gratyfikacją UE. Perspektywa człon-
kostwa, oczywiście po spełnieniu wielu kryteriów, 
byłaby pozytywnym bodźcem wzmacniającym siłę 
Partnerstwa – mówi Adam Balcer, redaktor raportu.

Autorzy wzywają, by w ramach Partnerstwa 
Wschodniego zwrócić większą uwagę na kwestię 
zamrożonych konfliktów w byłym ZSrr, zwłaszcza  
w mołdawskim Naddniestrzu, który wydaje się 
najprostszy do rozwiązania. „Bez rozwiązania tych 
konfliktów [Naddniestrze, Karabach, Abchazja i Połu-
dniowa osetia] realne związanie republik postradziec-
kich z UE będzie trudne” – czytamy w raporcie. 

 Najważniejsze jednak, by Partnerstwo Wschodnie 
oferowało więcej jego członkom. – Przyznanie statusu 
kandydata do UE dla państw objętych Partnerstwem 
jest na razie nierealne, ale jego oferta jest ogólnie 
bogata – mówił w dyskusji Andrzej Cieszkowski, 
pełnomocnik szefa MSZ ds. Partnerstwa Wschod-
niego. Jego zdaniem wymierny sukces Partnerstwa 
to rozpoczęcie rozmów o zniesieniu wiz lub uła-
twieniach wizowych dla wszystkich sześciu państw 
programu oraz negocjacje umowy o strefie wolnego 
handlu z UE. – Przed powstaniem Partnerstwa taki 
dialog toczyłby się najwyżej z Ukrainą, może jeszcze 
z Mołdawią – mówi Cieszkowski. – A udało się go 
rozszerzyć na cały region.

Źródło: Gazeta Wyborcza

raport demosEuropa „Partnerstwo Wschodnie  
w regionie Morza Czarnego: w stronę Nowej Syner-
gii” można przeczytać na stronie demoseuropa.eu 

Меньше виз, больше торговли, 
или что сделать для востока

«Восточное партнерство» будет более эффек-
тивным, если оно подведет своих членов к статусу 
кандидатов на вступление в Европейский союз – та-
ков вывод обнародованного отчета аналитического 
центра demosEuropa на тему флагманского проекта 
польской дипломатии в ЕС.

Презентация отчета совпала с объявлением о том, 
что запланированный на май саммит «Восточного 
партнерства», который должен был пройти в Венгрии, 
состоится осенью в Польше во время ее председатель-
ства в ЕС. 

Программа «Восточное партнерство» – это заду-
манный Польшей и Швецией проект, направленный 
на сближение шести постсоветских республик (Арме-
нии, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии, 
Украины) с ЕС. В отчете demosEuropa предлагается, 
чтобы входящие в программу страны, которые до-
бились самого заметного прогресса на пути реформ  
и демократизации, получали больше возможностей для 
сотрудничества с ЕС, включая перспективы членства. 
«Это основная проблема, которую поднимают страны-
-участники программы. Их усилия мало вознаграж-
даются ЕС. Перспектива членства, разумеется, после 
выполнения многих критериев, была бы позитивным 
стимулом, который укрепил бы силу Партнерства», – 
считает редактор отчета Адам Бальцер.

Авторы призывают обращать в рамках «Восточ-
ного партнерства» больше внимания на проблемы 
замороженных конфликтов в бывшем СССР, особенно 
в молдавском Приднестровье, который, как им пред-
ставляется, решить проще всего. «Без разрешения 
этих конфликтов [Приднестровье, Карабах, Абхазия 
и Южная Осетия] реальное союзничество постсовет-
ских республик с ЕС будет осложнено», – говорится 
в отчете.

Важнее же всего, чтобы «Восточное партнерство» 
больше предлагало своим участникам. «Признание 
статуса кандидата в ЕС для стран, участвующих  
в программе, пока нереально, но в целом предложение 
обширное», – сказал во время дискуссии Анджей Чеш-
ковский, уполномоченный главы МИД по вопросам 
«Восточного партнерства». По его мнению, ощутимый 
успех программы – это начало переговоров по отмене 
виз или облегчению визового режима для всех шести 
стран-участников, а также переговоры по соглашению 
о зоне свободной торговле с ЕС. «До возникновения 
Партнерства такой диалог шел бы, самое большее,  
с Украиной, возможно, с Молдавией, но его удалось 
распространить на весь регион», – сказал Чешковский.

Источник: Gazeta Wyborcza

Wiadomości
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w biElCaCh O bUdOwaNiU SpOłECzNOśCi
Twórcy mediów oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych rozmawiają w Bielcach na 

temat budowania społeczności.

Spotkanie zorganizowane przez bielecką niezależną gazetę SP pro-
wadził jej wydawca Sława Pierunow, dyrektor projektu „obywatel”. Do 
dyskusji zaproszono działaczy organizacji pozarządowych oraz dzienni-
karzy czasopism i agencji informacyjnych. „Jutrzenkę” reprezentowała 
redaktor naczelna Helena Usowa.

Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 20 stycznia br., podjęto temat 
współpracy NGo (non-governmental organization) z mediami w zakresie 
promocji swoich inicjatyw obywatelskich i działalności dobroczynnej. 
Zaznaczono, że organizacjom często brakuje wiedzy i umiejętności  
w tym zakresie.

Często spotykamy się z opinią, że dziennikarz zna się na wszystkim, 
że dobry dziennikarz musi „zdobyć” informację. Ale ludzie zapominają, 
że dziennikarze nie są jasnowidzącymi. Kiedy przedstawiciele organi-
zacji społecznych sami zechcą współpracować z dziennikarzami, wtedy 
tę współpracę z mediami można uznać za owocną – mówiła N. Uncută 
(dziennik „Makler”).

Nie ma zamkniętego katalogu form współpracy z dziennikarzami 
(zależą one od inwencji organizacji, możliwości danego medium, te-
matu). 

organizacja pozarządowa musi poszukać wśród swoich członków 
odpowiedniej osoby do spraw Pr (tzw. „pijarowca”), do obowiązków 
której należy współpraca z dziennikarzami. Brak oddzielnej osoby ds. Pr 
nie może być jednak powodem, aby nie myśleć na co dzień o komunikacji 
z otoczeniem. Pamiętajmy, że każdy, kto odbiera telefon, wysyła e-mail, 
idzie na spotkanie – reprezentuje organizację (i na swoim „odcinku” 

powinien być również „pi-
jarowcem”).

osobę, która najczę-
ściej kontaktuje się z róż-
nymi grupami z otoczenia  
(np. dziennikarzami, spon-
sorami, darczyńcami, urzęd-
nikami), należy wyposa-
żyć w niezbędną wiedzę  
i materiały (ulotkę, dane  
o działaniach, dobre przy-
kłady itp.). Dobrze jest rów-
nież ustalić, do kogo można  
w razie czego odesłać dzien-
nikarzy. Ważne, aby taka 
osoba dobrze znała organi-

zację: historię, osiągnięcia, trudne momenty itp. 
Można poszukać takiej osoby wśród studentów – dla nich to może 

być cenna praktyka, a organizacja zyska pomoc. Taką właśnie drogę 
wybrała bielecka organizacja „Mostenitorii”, która zaangażowała osoby 
młode do przekazania informacji o działalności organizacji przez biuletyn 
elektroniczny.

Bardzo ważnym narzędziem dla NGo jest strona www, która pozwala 
na bieżąco utrzymywać kontakt z otoczeniem, informować o tym, co 
aktualnie się dzieje. Nie można zasłaniać się brakiem umiejętności czy 
środków: istnieje na rynku wiele darmowych narzędzi do stworzenia 
prostej, informacyjnej strony. 

aktualności

Poniżej przedstawiamy kilka naj-
popularniejszych form współpracy po-
między NGo a mediami.

Komunikat prasowy 
(informacja prasowa)

To jedna z najpopularniejszych 
form, polegająca na przygotowywa-
niu i rozpowszechnianiu informacji  
o konkretnym wydarzeniu lub proble-
mie. Celem informacji prasowej jest 
poinformowanie i zainteresowanie 
mediów tym, co robi NGo lub pro-
blemem, którym się zajmuje. Czasem 
mediom wystarczy sama informacja  
(np. zaproszenie na festyn).

Spotkania
Bezpośredni kontakt podczas kon-

ferencji i briefingów. ich podstawowym 
celem jest ułatwienie dostępu do infor-
macji jak największej liczbie dzienni-
karzy. Warto je organizować, jeśli NGo 
ma konkretny cel, wie, co chce powie-
dzieć, a problem, który chce poruszyć 
jest jasny, ciekawy lub wyrazisty. 

odpowiadanie na pytania
Jeśli dziennikarz dzwoni po in-

formację, której NGo jest w stanie 
mu udzielić – najlepiej odpowiedzieć 
od razu lub jeszcze tego samego dnia. 
Czas zbierania informacji jest jedną  
z najbardziej kluczowych dla dziennika-
rza spraw. Jeśli postanowiono go zbyć, 
odesłać lub kazać mu czekać, można 
być prawie pewnym, że dziennikarz 
zrezygnuje i więcej się nie odezwie.

regularne kontakty bezpośrednie
Najlepsze efekty dają oczywiście 

przyjacielskie, regularne kontakty  
z konkretnymi dziennikarzami. Dzien-
nikarz – szczególnie w mediach lokal-
nych – to człowiek, który lubi wiedzieć, 
co dzieje się na lokalnym podwórku i 
chętnie napisze autorski tekst, który nie 
pojawi się u konkurencji. Warto zacząć 
od budowania bazy mediów – czyli 
zbierania i aktualizowania kontaktów 
do konkretnych dziennikarzy, o których 
wiadomo, że działania danej organizacji 
mogą ich zainteresować lub zainspiro-
wać.                                               (rm)

Często spotykamy się z opi-
nią, że dziennikarz zna się na 
wszystkim, że dobry dzienni-
karz musi „zdobyć” informa-
cję. Ale ludzie zapominają, że 
dziennikarze nie są jasnowi-
dzącymi. Kiedy przedstawi-
ciele organizacji społecznych 
sami zechcą współpracować 
z dziennikarzami, wtedy tę 
współpracę z mediami można 
uznać za owocną.



 8
  

 J
u
tr
ze

n
k
a
 2

-3
/2

0
11

in formacj e polon ij n e

STOWARZYSZENIE „POlSkA WIOSNA W MOłdAWII”

W styczniu br. odbyło się walne zgromadzenie 
kiszyniowskiego Stowarzyszenia „Polska Wiosna 
w Mołdawii”, które jest jedną z najbardziej 
aktywnie działających organizacji polonijnych. 
Prezes Oksana Bondarczuk podsumowała działal-
ność stowarzyszenia w roku 2010 i przedstawiła 
program działalności na rok bieżący oraz plan 
imprez. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
walne zgromadzenie udzieliło zarządowi abso-
lutorium. 

Jednym z najważniejszych punktów porządku 
dnia było omówienie spraw organizacyjnych przy 
przygotowaniu XI edycji festiwalu mołdawskiej 
Polonii. Walne zgromadzenie zaakceptowało pro-
pozycję stworzenia strony internetowej stowa-

rzyszenia, która jednocześnie będzie promować 
festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii”. Znowu 
został poruszony problem związany z brakiem 
siedziby. Niestety, nie udaje się go rozwiązać 
już od kilku lat. 

Podczas spotkania do stowarzyszenia zostali 
przyjęci nowi członkowie, którzy zapoznali się 
ze statutem i wyrazili chęć współpracy. Na za-
kończenie wszystkich zebranych poinformowano 
o Karcie Polaka i dokumentach niezbędnych dla 
jej otrzymania. 

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Mołdawii” było oparte na otwartym 
dialogu i miało na celu poprawę i usprawnienie 
działalności organizacji w roku 2011.

Niektóre imprezy, organizowane przez Polo-
nusów z „Polskiej Wiosny w Mołdawii”, stały się 
już tradycją. Mowa tu o Dniu Babci i Dziadka oraz  
o spotkaniu karnawałowym.

Pierwsza impreza odbyła się pod koniec 
stycznia. Wnuczkowie zaprosili swoje babcie  
i dziadków na mały koncert, przygotowany przy 
pomocy pani Zofii Olszewskiej. Dziadkowie bar-
dzo się cieszyli, gdy ich wnuczęta najpierw re- 
cytowały wiersze w języku polskim, a potem 
wręczyły małe prezenty (fotokronika na stro-
nie 18).

Do udziału w tegorocznym spotkaniu karna-
wałowym członkowie Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Mołdawii” zaprosili liczną grupę Pola-
ków z Gagauzji oraz studentów z Centrum Języka 
i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Państwowym. 
Na tej popularnej imprezie zawsze obowiązuje 
konwencja balu przebierańców – mile widziane 
maski i stroje karnawałowe.                      (ob) 

StowArzySzenie PolAków GAGAuzji

Przy Stowarzyszeniu Polaków Gagauzji za-
czął działać Klub Filmu Polskiego. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę 
30 stycznia. Zgromadzeni obejrzeli wspólnie 
film „Znachor” w reżyserii Jerzego Hoffmana, 
będący adaptacją powieści Tadeusza Dołęgi-
Mostowicza. Była też okazja do rozmowy.

Planowane jest cykliczne organizowanie 
spotkań klubu i wspólne oglądanie polskich 
filmów w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.  
W pierwszej kolejności wyświetlane będą filmy 
szczególnie popularne oraz ważne dla polskiej 
kinematografii. Ponieważ uczestnicy spotkań 
w różnym stopniu zaawansowania znają język 

polski, przynajmniej na początku będą to filmy 
przystępne pod kątem trudności językowych. 

Dzieła polskich reżyserów będziemy wy-
świetlać na dość dużym, białym ekranie – tylko 
przy pierwszym spotkaniu w ostatniej chwili 
przyczyny techniczne zmusiły nas do oglądania 
filmu na ekranie telewizora. 

Chcemy, aby projekcji towarzyszyła miła 
atmosfera spotkania towarzyskiego przy fi-
liżance kawy, rozmowy o kulturze polskiej  
i dyskusja po zakończeniu każdej projekcji. 
Już w lutym jest zaplanowana projekcja filmu 
„Trędowata”.

Jarosław Jędrysiak, Komrat

Karnawał, ach karnawał!!!
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duży kadr

Gości przyjmują: nauczycielka j. polskiego Maria Sekulska-Solodchii (od lewej) i prezes organizacji „Polska 
Wiosna w Mołdawii” oksana Bondarczuk (od prawej). W środku przedstawiciele Ambasady rP (od lewej):
Jolanta roman, Ambasador rP Bogumił Luft z synem, Jacek roman, Ana Maria Luft

Ambasada RP w Mołdawii przekazała słowniki i podręczniki 
uczestnikom kursu języka polskiego w kiszyniowie 

uniwerSytet trzecieGo wieku w bielcAch

Pierwsze tegoroczne posiedzenie Zarządu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielcach od-
było się na początku marca. Członkom Zarządu 
przedstawiono raport za I półrocze roku aka-
demickiego 2010/2011. Kierownik UTW, Larysa 

Ivasîna poinformowała, że pod koniec grudnia 
został zrealizowany kolejny program, który 
pomógł zaangażować seniorów w aktywność na 
rzecz otaczającego ich polonijnego środowiska, 
a mianowicie utworzono chór słuchaczy UTW. 
Pierwsze wystąpienie starszych pań odbyło się  
w Grigorówce podczas spotkania wigilijnego. 

Działalność UTW w Bielcach została doce-
niona wśród polskich organizacji, działających 
na rzecz ludzi starszych. W marcu 2011 r. przez 
dziennikarzy z Poznania przekazano mołdaw-
skiemu UTW telewizor, odtwarzacz DVD i płyty 
z polskimi filmami historycznymi. 

Drugim punktem posiedzenia Zarządu 
było omówienie kwestii niedzielnych lekcji. 
W związku z brakiem siedziby UTW, Zarząd 
podjął decyzję o zwrócenie się po raz kolejny 
do administracji Domu Polskiego w Bielcach  
z prośbą o udostępnienie świetlicy, nie używanej 
w weekendy. Wszyscy słuchacze UTW bardzo 
liczą na pomoc ze strony administracji Domu 
Polskiego.                                                 (sl)

Krzysztof Sadowski (radio Merkury, Poznań) 
przekazuje dary dla seniorów w Bielcach 
na ręcę Larysy ivasîna

Zapraszamy polonijne środowiska  do uczestnictwa w witrynie informacyjnej! 
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Ja kocham, ty kochasz!

„Kocham cię, kocham!” – te słowa słyszy-
my w tym radosnym dniu we wszystkich zakąt-
kach świata, we wszystkich językach i w różnych 
grupach wiekowych, ponieważ to jest... święto 
zakochanych. ile ślubów jest w tym dniu, ile 
szczęśliwych losów! To dzień, w którym napraw-
dę rozumiesz, że kochasz, kochasz całym sercem,  
więc – żyjesz.

Dzieci i młodzież z Domu Polskiego w Styr-
czy zebrali się 14 lutego, aby podarować każdemu 

część swojego serduszka – 
walentynkę, pełną dobrych 
życzeń. Dla zabawy przy-
gotowano kilka konkursów,  
w których chętnie wszyscy 
uczestniczyli. 

W Domu Polskim pa-
nowały śmiech, radość  
i – najważniejsza w tym  
dniu – miłość.

Po zakończeniu kon-
kursów poczęstowaliśmy 
się herbatą ze słodyczami, 
następnie zaczęła się dys-

koteka. Tańczyliśmy ile chcieli. 
Myślę, że w tym dniu nikt nie powinien być samot-

ny. Nie kochajcie za coś, a kochajcie bez względu na 
wszystko! 

Ola Klimowicz

SKąd te WalentynKi?

Walentynki to coroczne święto za-

kochanych. Wzięło swoją nazwę od św. 

Walentego, którego wspomnienie liturgicz-

ne jest obchodzone 14 lutego w Kościele 

katolickim. Jest ono popularne zwłaszcza 

na Zachodzie europy i w Stanach Zjedno-

czonych.

Dzień Zakochanych, czyli walentynki są święto-
wane przez wielu ludzi, szczególnie młodych. Liczy 
się, że to święto istnieje już od szesnastu wieków.  
W tym dniu darujemy bliskim, ukochanym osobom 
kwiaty, słodycze, maskotki, kolorowe balony i kartki 
walentynkowe, często w kształcie serca.

oczywiście młodzież z Domu Polskiego w Bielcach 
nie zapomniała o walentynkach i spotkała się, by wspól-
nie spędzić wieczór, który pozostał w pamięci każdego 
z przybyłych.

imprezę otworzył występ chłopaków: Konstantego 
Sochy, Andrzeja Mowiły, Aleksandra Mowiły i Euge-
niusza Jacko, którzy zaprezentowali swoje zdolności 
aktorskie w kilku skeczach. Wszystkim bardzo podobał 
się ich występ i po chwili 
atmosfera rozluźniła się.

Następnym punktem 
spotkania były konkursy 
przygotowane przez pana 
Stanisława Zelka i nasze ko-
leżanki Annę Charytonienko 
i Janę Grab. rywalizacja  
w trakcie zabawy była zacięta 
i przyniosła nam wiele emocji. 
Ale to jeszcze nie wszystko! 
Pod koniec wystąpiły wspa-
niałe dziewczyny z zespołu 
„Jaskółki”. 

Po radości na twarzach zebranych można było wy-
wnioskować, że wszystko było super!

Ola Janczewska

aktualności

Fotokronika spotkań walentynkowych – s.19
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szkic do portretu

„kROkUS” – wiOSENNy kwiat RadOśCi
W latach 1992-1994, kiedy dopiero powstawała wspólnota polska w Bielcach, zrodził się pomysł utwo-

rzenia młodzieżowego zespołu tanecznego, który byłby pewnego rodzaju wizytówką Polonii na festiwalach  
i uroczystościach zarówno w Mołdawii jak i poza jej granicami. Tak powstał „Krokus”. W ciągu minionych 
lat kilkakrotnie zmieniał się skład zespołu – dzieci dorastają... Następne pokolenia z wielkim zaangażowaniem 
podejmowały sztafetę. Choreografami zespołu tanecznego po kolei byli: Eugeniusz Gorodziecki, Aleksandra 
Zasimienko, Aleksiej Kiryczenko, Wiktoria Sadowska. W 2008 r. zespół zawiesił swoją działalność z powodów 
organizacyjnych. Już od roku „Krokus” znowu działa i może pochwalić się osiągnięciami. o tym opowiadają 
uczestnicy zespołu: 

– Pytają nas – dlaczego taka nazwa? Krokus to kwiat 
pojawiający się wczesną wiosną. oznacza młodość, piękno, 
radość i wrażliwość.

Trudno w to uwierzyć, ale to już rok minął od czasu, kiedy 
my, młodzież Domu Polskiego w Bielcach, zdecydowaliśmy 
się tańczyć w zespole „Krokus”. 

Nowy skład zespołu tanecznego został powołany  
w styczniu 2010 roku. Choreografem jest Sergiusz Mojsow. 
W „Krokusie” tańczy 10 osób. W naszym repertuarze znajdują 
się zarówno tańce polskie, jak i mołdawskie. Zadebiutowa-
liśmy podczas X Festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii”  

w maju ubiegłego roku. Ten występ był począt-
kiem naszych dalszych sukcesów, bo już jesienią  
2010 r. zatańczyliśmy na kolejnych festiwalach, ale 
tym razem w Polsce (w Zielonej Górze, Szprotawie 
i Kożuchowie). obecnie przygotowujemy się do 
obchodów Dnia Polonii i Xi Festiwalu „Polska 
Wiosna w Mołdawii”.

Cieszymy się, że „Krokus” nadal działa i jest 
dla nas możliwością rozwijania naszych zaintere-
sowań. Mamy nadzieję, że znajdą się kolejni chętni 
chcący lepiej poznać kulturę polską przez taniec.

Eugeniusz Jacko i Konstanty Socha
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polski e ślady na mołdawski ej zi emi

Сегодня с уверенностью никто не может сказать, 
когда земли Северной Бессарабии назвали «Слобо-
дой», но это название переходило из поколения в по-
коление. Слобода значит «свободные земли». Однако 
три креста, высотой по два метра, стоящие и сегодня 
на сельском кладбище в Лупэрии, свидетельствуют  
о том, что эти земли не всегда были свободными. 

В 1812 году после разгрома и изгнания турок 
царская Россия установила свою власть в Бес-
сарабии. Однако, опасаясь выступлений мол-
давского народа за свою независимость, царское 
правительство переселяло молдаван в Россию  
и на Украину. В результате такой депортации земли 
Бессарабии становились безлюдными и передава-
лись монастырям. Но монастыри не имели возмож-
ности обрабатывать столько земли и отдавали ее  
в аренду помещикам и богатым евреям. 

Слобода была не только свободной землей, она 
поражала своей красотой. С северной стороны от 
Рышканского леса тянулись богатые плодородные 
земли. С восточной стороны на многие километры 
раскинулись смешанные леса. С западной сторо-
ны тоже сплошная черноземная плодородь. А на 
южной стороне – бесконечные луга. У подножья 
горы, на которой возвышаются три креста, берет на-
чало небольшая речка Глодянка, несущая свои воды  
в далекий Прут. 

История трех крестов такова. В 1820 году 
на главной трассе, соединяющей север Бесса-
рабии с уездным городком Бельцы, отставной 
польский офицер из Гданьска построил корчму  
и заезжий двор. Богдан Косински владел также 
частью земельных угодий. Работников в корчму 
он нанимал в Бельцах, а на полевые работы при-
возились крестьяне из ближайших сел и деревень. 
Поляк обкрадывал крестьян – за свои труды они 
получали мизерную плату деньгами или сельхоз-
продуктами. 

Крестьяне, ехавшие на базар в Бельцы и оста-
навливающиеся на ночлег, также платили корчма-
рю втридорога. Порой, напившись, они пытались 
проучить поляка, но, благодаря его дружбе с уряд-
ником, всегда оставались виновными и, чтобы не 
попасть за решетку, отдавали последнее. Крестьяне 
долго искали удобного момента, чтобы рассчитаться  
с обидчиком. И такой момент настал. 

15 мая 1822 года Богдан Косински после ночной 
попойки с урядником проснулся рано. Солнце еще 
не взошло, а он уже опохмелялся и нагайкой угощал 
спавших работников. Услышав крики хозяина, те 
попрятались кто куда. Это еще больше разозлило 

три креста

Trzy krzyże
Dzisiaj nikt już nie wie, kiedy ziemie północnej 

Besarabii nazwano Słobodą. Wiadomo, że nazwa ta 
przechodziła z pokolenia na pokolenie. Słoboda znaczy 
„wolna ziemia”. Jednak trzy krzyże, wysokie na dwa 
metry, stojące po dziś dzień na wiejskim cmentarzu 
w Lupării, świadczą o tym, że te ziemie nie zawsze 
były wolne. 

w 1812 roku po pogromie i wypędzeniu Turków 
carska rosja ustanowiła swoją władzę w Besarabii. 
Bojąc się walki ludu mołdawskiego o swą niepodle-
głość, rząd carski przesiedlał Mołdawian do rosji albo 
na Ukrainę. W rezultacie tych deportacji ziemie Besa-
rabii wyludniały się i były sprzedawane klasztorom, 
te jednak nie miały możliwości uprawiać tak dużych 
obszarów. oddawały je w dzierżawę właścicielom 
majątków ziemskich i bogatym Żydom.

Słoboda była nie tylko wolną ziemią, ale i urzekała 
swym pięknem. Na północy, od lasu ryszkańskiego 
ciągnęły się bogate, urodzajne pola. od wschodu roz-
pościerały się na wiele kilometrów lasy, na zachodzie 
– czarnoziemy. Po stronie południowej – bezkresne 
łąki. U podnóża góry, na której wznoszą się trzy krzyże, 
bierze początek niewielka rzeczka Głodianka, niosąca 
swoje wody do dalekiego Prutu.

Historia trzech krzyży jest taka. W 1820 roku 
na głównym szlaku łączącym północną Besarabię 
z miastem powiatowym Bielce postawił karczmę  
i zajazd emerytowany polski oficer z Gdańska. oprócz 
tego Bogdan Kosiński posiadał duży obszar uprawnej 
ziemi. Do pracy w karczmie zatrudniał robotników 
z Bielc, a do prac polowych wynajmował chłopów 
z pobliskich wiosek. Polak okradał robotników – za 
swoją pracę otrzymywali marną zapłatę w pieniądzach 
lub płodach rolnych.

Chłopi jadący na bazar do Bielc, zatrzymywali się 
w zajeździe i płacili karczmarzowi paskarskie ceny za 
nocleg. Nieraz upiwszy się, chcieli dać nauczkę Pola-
kowi, ale ze względu na jego przyjaźń z naczelnikiem 
policji, byli oskarżani i żeby nie znaleźć się za kratka-
mi, płacili ostatni grosz. Długo czekali na odpowiedni 
moment, aby policzyć się z krzywdzicielem. i taka 
chwila nadeszła.

15 maja 1822 roku Kosiński po nocnej hulance  
z naczelnikiem obudził się wcześnie rano, jak nigdy. Słoń- 
ce jeszcze nie wzeszło, a on już wypił klina i bił nahajką 
śpiących robotników. Słysząc jego krzyki, rozpierzchli 
się na wszystkie strony. Ale to jeszcze bardziej rozzło-
ściło Kosińskiego. Wreszcie, wypiwszy całą szklankę 
wódki, ruszył w stronę lasu, przeklinając „bydło”, które 
go objada i nie chce pracować. 

– Po kiego diabła tkwię tutaj? – krzyczał. – Powi-

Redakcja wyraża podziękowanie
za pomoc w przygotowaniu materiału

pani Wandzie Burek i panu Witalijowi Majewskiemu
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Косинского. Выпив целый стакан монополки, кор-
чмарь пошел в сторону леса, ругая на ходу «быдло», 
которое его объедает, а работать не хочет.

– Какого черта я здесь торчу? – кричал он.  
– Надо возвращаться в Польшу, а то в этой глуши 
сойдешь с ума или волки сожрут! 

В лесу Богдан Косински немного успокоился. 
– Надо бы сестру вызвать с сыновьями, со своими 
будет легче, – думал он вслух. – Плохо без родных.  
А корчму бросать нельзя, это золотое дно. Да, пора 
племянников приучать к делу. Завтра же поеду  
в Бельцы, дам телеграмму!

Рассуждая так, корчмарь не услышал шороха 
у него за спиной. Убийца нанес ему смертельный 
удар по голове. Тело в лесу не оставил, а вынес его 
на дорогу. Ехавший в Бельцы крестьянин обнаружил 
убитого, поднял шум. Мертвеца не трогали, ждали 
урядника. И только к вечеру труп Косинского пере-
несли в дом.

Долго шло разбирательство по поводу убий-
ства. Многих работников и крестьян, ночевавших 
на заезжем дворе, арестовали, но убийцу так  
и не нашли. Потом ходили слухи, что якобы один 
из арестованных работников слышал, как хозяин 
поругался в ту ночь с урядником. Вскоре все раз-
говоры затихли.

На похороны приехали сестра и племянники 
Косинского. Сестра не стала увозить тело брата,  
а похоронила тут же, на Слободе, рядом с корчмой, 
на самом высоком месте.

Сестра Косинского уехала в Польшу, а племян-
ники остались, чтобы продолжить дело своего дяди. 
С самого начала братья Тарасевичи повели себя  
иначе. Уволили старых работников и набрали новых. 
Взяли в аренду еще земли. Установили хорошие связи  
с урядником, хотя и догадывались, что дядя был 
убит по его указке. Работникам стали своевременно 
выплачивать зарплату, не обижали крестьян, рабо-
тавших у них на полях. Путники, останавливаю-
щиеся на ночлег на заезжем дворе, также говорили 
о справедливости братьев. В корчме можно было 
взять водку и продукты под запись, в долг. Два 
раза в год – после весеннего сева и сбора урожая – 
братья устраивали праздники, накрывали столы  
и всех угощали. 

Вместе с тем плата наемным работникам не 
увеличилась, а порой была даже ниже той, которую 
платил Богдан Косински. Поначалу крестьяне ми-
рились с таким положением, но постепенно стали 
проявлять недовольство. Некоторые не выходили на 
сельхозработы в самые горячие дни сева или уборки 
урожая. Прислуга в корчме тоже стала проявлять 
неповиновение. 

Братья к уряднику не обращались, а вино-
вников наказывали рублем. Получая письма от 
матери, они подумывали о том, чтобы бросить все 
к черту и вернуться домой. Однако каждый раз их 
останавливали хорошие прибыли. За четыре года, 
прошедшие после смерти дяди, братья накопили 
хороший капитал.

В мае 1826 года заболела и умерла их мать. На 
похороны братья не поехали, но решили, что при-
шла пора вернуться на родину. Стали готовиться  

nienem wracać do Polski, w tej głuszy można zwario-
wać albo wilki człowieka zjedzą!

Doszedłszy do lasu, nieco się uspokoił. – Trzeba 
wezwać siostrę z synami, ze swoimi będzie lżej, – my-
ślał. – Bez rodziny źle. A karczmy porzucać nie należy,  
to kura niosąca złote jajka. Pora krewnych dopuścić do 
interesu. Jutro pojadę do Bielc, wyślę telegram!

Tak rozmyślając, karczmarz nie usłyszał szmeru za 
plecami. Morderca zadał mu śmiertelny cios w głowę. 
Nie zostawił ciała w lesie, ale wyniósł na drogę. Znalazł 
je jadący do Bielc wieśniak i podniósł szum. Długo 
nie ruszali zwłok, czekali na naczelnika. Dopiero pod 
wieczór przenieśli je do domu.

Śledztwo ciągnęło się długo. Wielu spośród robot-
ników i chłopów nocujących w zajeździe aresztowano, 
ale nie znaleziono mordercy. Potem chodziły słuchy, 
że jakoby niektórzy z aresztowanych robotników sły-
szeli, jak gospodarz tej nocy kłócił się z naczelnikiem. 
Wkrótce jednak cała sprawa przycichła.

Na pogrzeb przyjechała siostra Kosińskiego z sy-
nami. Pochowali go tutaj, na Słobodzie, obok karczmy, 
na wzniesieniu.

Wkrótce siostra wróciła do Polski, a swych sy-
nów zostawiła, aby kontynuowali dzieło wuja. od 
początku bracia Tarasewicze gospodarzyli inaczej. 
Zwolnili starych robotników i wynajęli nowych. Wzięli  
w dzierżawę więcej ziemi. Nawiązali dobre stosunki 
z naczelnikiem, chociaż podejrzewali, że wuj został 
zamordowany na jego zlecenie. robotnikom zaczęli 
płacić na czas, nie krzywdzili też chłopów pracujących 
na ich polach.

Podróżni zatrzymujący się na nocleg również 
mówili o sprawiedliwości braci. W karczmie można 
było wziąć wódkę i produkty na zapis, w dług. Dwa 
razy w roku – po siewach wiosennych i zbiorach – 
bracia urządzali święto, zastawiali stoły i wszystkich 
ugaszczali. 

Jednak zapłata najemnych robotników nie wzrasta-
ła, a czasem była nawet niższa niż ta, którą otrzymywali 
od Bogdana Kosińskiego. Najpierw chłopi godzili się 
z tym, ale powoli zaczęli okazywać niezadowolenie. 
Niektórzy nawet nie wychodzili do pracy w polu  
w gorące dni siewu i zbiórki urodzaju. Pracujący  
w karczmie również buntowali się. w
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к отъезду, а к работникам своим относились 
все хуже и хуже. Каждый день в корчму на-
езжал урядник. Непокорных братья отдавали 
в его руки, а порой и сами наказывали. Не-
довольство росло. Крестьяне уже открыто 
угрожали Тарасевичам. 

В июне 1826 года старший Тарасевич 
выехал в поле, чтобы проверить спелость 
зерновых. Видя, что уже смеркается, а брата 
все нет, младший Тарасевич забеспокоился 
и послал за урядником. Начались поиски. 
Сначала нашли бричку без лошади. А на 
следующий день – тело с разбитой головой. 

Похоронив брата рядом с дядей, млад-
ший Тарасевич, начал искать покупателя 
на корчму, оформлять документы на выезд 
в Польшу. Был июль месяц, хлеба созрели, 
отъезд затягивался. «Уберу хлеб, – думал Та-
расевич, – и сразу же уеду. Не могу я больше 
здесь оставаться».

Как-то вечером Тарасевич вышел на 
прогулку. Сначала подошел к могилам дяди  
и брата, а потом направился по тропинке  
к лесу. «Как все глупо вышло. Теперь их тела 
останутся на чужой земле, – думал он. – Нет, 
нужно возвращаться, продолжить род». 

Но его мечта не сбылась. Утром млад-
шего брата нашли убитым на окраине леса. 
Похоронив его рядом с братом и дядей, 
родственники установили на могилах боль-
шие кресты и уехали. Корчму разворовали 
крестьяне из ближайших сел, а земли опять 
перешли в руки монастыря. 

На основании источника
«Волчья роща. Воспоминания о селе», 

2006 г.

polski e ślady na mołdawski ej zi emi
w

Bracia nie zwracali się do naczelnika, a winnych karali 
grzywną. Czytając listy od matki, zaczęli zastanawiać się, 
czyby nie rzucić wszystkiego i nie wrócić do domu, do Polski. 
Jednak za każdym razem zatrzymywały ich widoki dobrego 
zarobku. W ciągu czterech lat od śmierci wuja zdołali zgro-
madzić spory majątek.

 W maju 1826 roku zachorowała i umarła ich matka. 
Nie pojechali na pogrzeb, ale zdecydowali, że nadeszła pora 
powrotu do ojczyzny. rozpoczęli przygotowania do drogi,  
a do swoich robotników odnosili się coraz to gorzej. Każdego 
dnia do karczmy wzywany był naczelnik. Niektórych bracia 
oddawali w jego ręce, innych karali sami. rosło niezadowo-
lenie. Chłopi już jawnie odgrażali się Tarasewiczom.

W czerwcu 1826 roku starszy Tarasewicz wyjechał w po- 
le, aby sprawdzić, czy zboże już dojrzało. Zaczęło zmierz-
chać, a on nie wracał. Młodszy brat zaniepokoił się i posłał 
po naczelnika. Zaczęły się poszukiwania. Najpierw znaleźli 
bryczkę bez koni, a następnego dnia ciało z rozbitą głową.

Młodszy Tarasewicz, pochowawszy brata obok wuja, 
zaczął szukać kupca na karczmę, przygotowywać dokumen-
ty na wyjazd do Polski. Był lipiec, dojrzały zboża, wyjazd 
przeciągał się. „Zbiorę zboże – myślał Tarasewicz – i zaraz 
wyjadę. Nie mogę dłużej tutaj zostać”.

Pewnego wieczoru wyszedł na spacer. Najpierw poszedł 
na mogiły brata i wuja, a potem skierował się ścieżką do lasu. 
„Jak się wszystko źle ułożyło. Teraz ich ciała zostaną w obcej 
ziemi – rozmyślał – trzeba wracać, ożenić się”.

Jego marzenie nie spełniło się. rankiem znaleziono 
młodszego Tarasiewicza zabitego na skraju lasu. Krewni 
pochowali go obok brata i wuja, a na ich mogiłach postawili 
wysokie krzyże, potem wyjechali. Karczmę rozrabowali wie-
śniacy z pobliskich wsi, a ziemia znów przeszła na własność 
klasztoru. 

Opracowano na podstawie
„Wilczy zagajnik. Wspomnienia o wsi”, 2006 r.

Tłum. na język polski Anna Szarek

wiadomości

mOłdawia: bRak kONSENSUSU w SpRawiE ROzwiązaNia 
pROblEmU wybORU pREzydENta

16 lutego br. kierownictwo rządzącej  
w Mołdawii koalicji Sojusz na rzecz integra-
cji Europejskiej (AiE) nie zdołało osiągnąć 
konsensusu w kwestii strategii przezwy-
ciężenia trwającego od niemal dwóch lat 
impasu politycznego związanego z niemoż-
nością wybrania prezydenta. oznacza to, że 
istnieją niewielkie szanse na szybki wybór 
prezydenta.

Decyzja Sądu Konstytucyjnego z 8 lutego 
uwolniła koalicję od konieczności przepro-
wadzenia szybkiego wyboru prezydenta, da-
jąc jej tym samym możliwość wypracowania 
długofalowej strategii wyjścia z politycznego 
impasu. Sąd odmówił rozstrzygnięcia, czy  
w obecnej sytuacji ma zastosowanie konsty-

tucyjny wymóg przeprowadzenia wyboru prezydenta przed 
upływem dwóch miesięcy od powstania wakatu, przekłada-
jąc na parlament obowiązek legislacyjnego doprecyzowa-
nia owego wymogu. Koalicja na razie rozważa kilka możli-
wości wyjścia z impasu. Najbardziej obiecujący polega na 
przeprowadzeniu zmiany sposobu wyboru prezydenta przez 
ponowne referendum, które odbyłoby się razem z wybora-
mi samorządowymi. Jednak koalicjanci nie mogą dojść do 
porozumienia co do sposobu wyboru głowy państwa: Partia 
Liberalno-Demokratyczna chce wyborów powszechnych, 
zaś pozostali koalicjanci – wyboru zwykłą większością 
parlamentarną. W razie pomyślnej realizacji jednego  
z tych wariantów koalicja mogłaby przeprowadzić wybo-
ry prezydenckie jesienią, unikając kolejnego, czwartego  
z kolei, przedterminowego rozwiązania parlamentu.

Z materiałów Ośrodka Studiów Wschodnich
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Kopalnia soli Wieliczka – bezcenny zabytek,
 nowoczesne przedsiębiorstwo

Kopalnia soli w Wieliczce to nie tylko znana na 
całym świecie atrakcja turystyczna, ale również 

jedno z najstarszych przedsiębiorstw produkcyjnych 
Europy. No także polska marka, wszak w Wie-
liczce przed wiekami po raz pierwszy zaczęto 
oznaczać produkt (sól) marką – herbem kopalni. 
Dzisiaj to nowocześnie zarządzana firma, która 
umiejętnie łączy wielowiekową tradycję ze współ-
czesnością.

ŹróDło DoChoDóW PAńSTWA
W czasach Kazimierza Wielkiego jedną trzecią 

dochodów państwa zapewniały zyski ze sprzedaży 
wielickiej soli. Szły one na utrzymanie dworu królew-
skiego i zamków strzegących szlaków handlowych. 
Korzystały z nich rody zasłużone dla kraju. Zapewniały 
finansową podstawę świeżo powołanej krakowskiej 
Alma Mater. Dzięki wprowadzonym regulacjom, dobrej 
organizacji pracy i wydobyciu cennego kruszcu, już  
w średniowieczu kopalnia stała się jednym z największych 
przedsiębiorstw salinarnych w Europie. Czasy Monarchii 
Austro-Węgierskiej były z kolei okresem stabilizacji  
i poprawy stanu technicznego kopalni. Lata międzywo-
jenne zaowocowały rozbudową kopalni jako zakładu 
produkcyjnego, ale także rozwojem funkcji turystycznej 
i leczniczej. Wszelkie działania zahamował wybuch  
ii wojny światowej, ale fatalne skutki dla kopalni 
przyniósł dopiero okres powojenny. Wtedy to podjęto 
intensywną eksploatację złoża, nie zważając na konse-
kwencje. Skutki tych działań niwelowane są do dziś.

oD WyDoByCiA Do TUrySTyKi
Wpisanie kopalni na listę UNESCo rozpoczęło 

nowy etap. Po wielu stuleciach eksploatacji soli zaczę-
to bardziej doceniać jej historyczną i kulturotwórczą 
rolę. Przełomowy był jednak rok 1992, gdy doszło do 
potężnego podziemnego wycieku wody na głębokości 
160 metrów. Poważnie zagrożona była wtedy kopalnia 
i istniejące nad nią miasto Wieliczka. Udało się opano-
wać napływ wody, ale to dramatyczne wydarzenie było 
sygnałem, że niezbędne są intensywniejsze prace nad 
zabezpieczeniem wyrobisk.

W 1996 roku górnicy definitywnie zakończyli 
eksploatację solnych pokładów. Na rynek trafia rocznie 
ok. 16 tys. ton wielickiej soli, ale uzyskiwane są one 
nie drogą wydobycia, lecz jak gdyby „przy okazji”,  
w procesie odparowywania soli z kopalnianych wód.

Teraz władze kopalni koncentrują się na zachowaniu 
dla przyszłych pokoleń zabytkowych podziemi i udo-
stępnianiu pomnika historii, kultury, przyrody, techniki, 
a także miejsca kultu.

ZABEZPiECZANiE WyroBiSK
Zabezpieczanie kopani polega na zwalczaniu zagro-

żeń: wodnych, gazowych i zawałowych. Kopalnia jest 
sukcesywnie osuszana, komory nie posiadające wartości 
historyczno-kulturowej zasypywane są piaskiem. Jed-
nocześnie komory o zabytkowej wartości zabezpiecza 
się przez wklejanie w górotwór kotew – długich rurek 
lub prętów, które przytwierdzają wierzchnią warstwę 
komory do głębszych skał. Kotwy zabezpieczają wyro-
biska, nie zmieniając ich kształtu. Zabytkowe komory 
zabezpieczane w ten sposób w ostatnich latach to: Mi-
chałowice, Maria Teresa ii, Dworzec Gołuchowskiego, 
Witos, Pistek, Urszula, Drozdowice iV, kaplica św. Jana, 
Lebzeltern, Stajnia Gór Wschodnich, iii/140, Pieskowa 
Skała, Lill, Kazanów.

rEWiTALiZACJA TErENóW
równolegle z pracami podziemnymi trwa rewitaliza-

cja starych obiektów kopalnianych na powierzchni. Prace 
obejmują m. in. likwidację zbędnych obiektów związa-
nych z dotychczasową produkcyjną działalnością kopal-
ni, które ze względu na pogarszający się stan mogą powo-
dować zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. 
„Wracamy do koncepcji parku zdrojowego z 1840 ro- 
ku. W parku św. Kingi powstaną obiekty, które służyły 
będą turystyce, rekreacji i lecznictwu” – mówi prezes 
kopalni Zbigniew Zarębski. Park św. Kingi zamienia się 
w stylowe miejsce odpoczynku turystów i mieszkańców. 
obok hoteli i uzdrowiska powstaną obiekty małej archi-
tektury, urządzona zostanie zieleń.

Jednym z celów strategicznych kopalni na najbliż-
sze lata jest też ponoszenie efektywności zarządzania. 
Przed wiekami kopalnia była liderem we wdrażaniu no-
wych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Teraz 
wprowadzane są często pionierskie systemy i programy  
w zarządzaniu, informatyce, controllingu.

poznając polskę
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PoDZiEMiA TęTNiąCE żyCiEM
Turystom z całego świata kopalnia znana jest  

z podziemnej trasy turystycznej – najcenniejszych pod 
względem historycznym, kulturowym, geologicznym i 
widokowym wyrobisk. Podejmowane przez kopalnię 
działania mają zapewnić wszystkim odwiedzającym 
wielickie podziemia najwyższy komfort zwiedzania oraz 
bezpieczeństwo w obiekcie górniczym.

rynek usług turystycznych cechuje się dużą wraż-
liwością i koniecznością dopasowywania się do jego 
wymogów. rosną potrzeby i wymagania gości, a tym 
samym powstaje konieczność ciągłej modernizacji 
zarówno trasy turystycznej jak i sąsiadujących z nią 
wyrobisk. Każde pokolenie górników pragnie bowiem 
pozostawić po sobie ślad działania, toteż kopalnia zmie-
nia się, poszukuje nowoczesnych rozwiązań, które choć 
dostosowują obiekt do wymagań współczesności, nie 
naruszają jego zabytkowego charakteru.

Czyż kaplica św. Kingi, perła wielickich podziemi, 
nie byłaby tylko pustą salą pełną rzeźb, gdyby nie udzie-
lane w niej śluby, odprawiane co tydzień msze święte, 
wreszcie koncerty muzyki poważnej? Nieustanna ludzka 
obecność czyni z kopalni wyjątkowe miejsce, w którym 
imponująca przeszłość splata się z teraźniejszością.  
Jesteśmy świadkami i strażnikami niezwyczajnej ciągło-
ści dziejów obiektu, który wciąż się rozwija.

Kopalnia to bez wątpienia serce Wieliczki, żywo 
bijące dzięki ogromnej liczbie turystów. Mieszają się 
języki, narodowości często bardzo egzotyczne – od-
wiedzają kopalnię m. in. mieszkańcy Egiptu, Sri Lanki, 
Mauritiusa, Kenii, Kolumbii, Hong-Kongu, bowiem 
sława wielickich podziemi dociera nawet do najodle-
glejszych zakątków świata.

ogromne wydrążone w soli przestrzenie, piękne 
podziemne pejzaże, urokliwe solankowe jeziorka, ka-
plice będące świadectwem głębokiej i szczerej wiary 
górników – dzięki nim wędrówka trasą turystyczną 
na długo pozostaje w pamięci. W czasach, gdy Polskę 
wymazano z mapy Europy, wizyta w Wieliczce miała 
charakter patriotycznego obowiązku, manifestacji na-

rodowej tożsamości. również dzisiaj każdy Polak chce 
odwiedzić Wieliczkę. Mówi się, że czyni to przynajmniej 
trzykrotnie – najpierw jako dziecko, by po latach wrócić 
z własnymi pociechami, potem z wnukami pokazać im 
wspaniałość podziemnego świata.

organizacja ruchu turystycznego jest tak pomyśla-
na, by zagwarantować zwiedzającym jak największą 
satysfakcję, a sam ruch uczynić płynnym i sprawnym. 
Nadto trasa turystyczna posiada odcinki dostosowane 
do potrzeb gości niepełnosprawnych, którzy mają moż-
liwość zwiedzenia najpiękniejszych miejsc kopalni,  
m. in. kaplicy św. Kingi.

oprócz obsługi ruchu spółka trasa turystyczna zaj-
muje się także działalnością biznesową. W strukturze 
sprzedaży następuje ciągły wzrost udziału sfer okołotu-
rystycznych, organizacji imprez, gastronomii, wreszcie 
lecznictwa. Prężnie rozwija się również Podziemny 
ośrodek rehabilitacyjno-Leczniczy, który oferuje uni-
katową na skalę światową aktywną rehabilitację układu 
oddechowego prowadzoną na iii poziomie kopalni  
w komorach Jezioro Wessel i Stajnia Gór Wschodnich. 

Dzięki powołaniu spółki trasa turystyczna kopalnia 
jest obecnie jedynym tej klasy obiektem w Polsce, któ-
ry w zakresie udostępniania obiektu zabytkowego nie 
korzysta z pomocy państwa. W ciągu 10 lat istnienia 
spółki udało się wypracować środki, które posłużyły 
rozbudowie turystycznej infrastruktury, a Kopalnia Soli 
„Wieliczka” stała się rozpoznawalną na świecie wizy-
tówką Polski o niepodważalnej marce.

Do wielickich podziemi warto powracać. Wpro-
wadzane zmiany, udogodnienia i nowe propozycje 
sprawiają, że podziemny świat odkrywany jest na nowo. 
Poprawia się komfort zwiedzania i jakość obsługi prze-
wodnickiej. 

Działania Kopalni Soli „Wieliczka” spotykają się  
z uznaniem, o czym świadczą przyznawane jej nagrody. 
Czytelnicy dziennika rzeczpospolita uznali kopalnię za 
pierwszy cud Polski, zaś czytelnicy National Geographic 
za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. 

Opr. Elena Pumnea 

w

poznając polskę
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Wieliczka
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zapusty

Bielce

kiszyniów
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szkic do portretu

Franciszkanie
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Idą przebierańcy

aktualności

zapusty, popularnie zwane karnawałem, rozpoczęły się w nowym roku,
a zakończyły w ostatni wtorek przed postem. 

Przez ostatnie dni karnawału po Domach Polskich 
w Bielcach i Styrczy krążyły pochody przebierańców 
z Księciem Zapustem na czele. ich zaczepki, żarty, 
wesołe zabawy bez wątpienia przyniosą Polonusom 
szczęście! 

od kilku lat bielecka Polonia organizuje spotkania 
zapustne i co roku poszukuje atrakcyjnych scenariuszy. 
Tegoroczny występ aktorów-amatorów został przygo-
towany przez Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie”, 
które opracowało bardzo ciekawą inscenizację tradycji 
zapustów.

– Każdy kraj ma swoje zwyczaje... My, Polacy, mo-
żemy się szczycić swoimi tradycjami. Jest to ogromne 
dziedzictwo przeszłych pokoleń, dzięki któremu będzie-
my mogli zachować swoją tożsamość narodową, – mówi 
pani Ludmiła ryżakowa, przewodnicząca „Spotkań 
Małżeńskich”, która miała w inscenizacji dwie role – 
Gospodyni i reżysera.

Panuje przekonanie, że w ostatnie dni karnawału 
człowiek powinien jeść i pić do syta, aby przez cały rok 
zachował zdrowie i siły, więc nic dziwnego, że na stołach 
pojawił się… bigos! Przygotował go dla wszystkich go-
ści bieleckiego Domu Polskiego ksiądz Darek, a potem, 
na prośbę redakcji „Jutrzenki”, podzielił się przepisem  
z naszymi czytelnikami (czytaj na stronie 32). 

W styrczańskim Domu Polskim stoły również ugina-
ły się od dań, przygotowanych przez gospodynie z Koła 
Polskich rodzin. i tam pojawił się bigos, przygotowany 
według przepisu przekazywanego z pokolenia na poko-
lenie. Na styrczańskich zapustach gościli przedstawiciele 
polskich mediów – dziennikarze poznańskiego oddziału 
Telewizji Polskiej, radia Merkury i Głosu Wielkopol-
skiego.

Słynne tradycje zapustne łączą pokolenia, zbliżają 
do siebie. Dzieci i młodzież bardzo chętnie je poznają  
i w nich uczestniczą. Miłą niespodzianką dla wszystkich 
był debiut młodych aktorów z Centrum dla Dzieci, który 
działa przy Caritas w Bielcach. Widzom wyraźnie podo-
bała się ta krótka inscenizacja, a dzieciakom – huczne 
oklaski. 

– Cieszymy się, że coraz szersze grono bielczan 
polskiego pochodzenia poznaje tradycje zapustów. 
Myślę, że jest jeszcze trochę za mało informacji o tej 
imprezie. Dobrze byłoby, aby wszyscy mieszkańcy 
miasta dowiedzieli się o polskich zapustach, ale to już 
zadanie dla środowiska polonijnego na przyszły rok! – 
powiedział nam po wystąpieniu pan Wasilij radaszew-
ski, stały uczestnik tego przedsięwzięcia, odgrywający  
w scence rolę Księcia Zapusta.     (r)

 
Podróż bieleckich przebierańców do Styrczy 

dofinansowało Stowarzyszenie „Dom Polski”.

 

W tłusty Czwartek, ostatni czwartek przed Wielkim Postem, do-

zwolone są absolutnie wszystkie chwyty, by zjeść jak najwięcej pącz-

ków. Zwyczaj ich jedzenia pojawił się w Polsce już w XVii wieku.

tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. tego dnia 

możemy objadać się do woli, a głównym składnikiem naszej diety 

mogą, a nawet powinny być pączki, w niektórych regionach zastę-

powane przez faworki (zwane też chrustem lub chruścikiem).

Klasyczne charakteryzują się tym, że są tłuste, ciężkostrawne i bardzo kaloryczne. Prze-

ciętnie mają od 200 do 300 kalorii, ale te najlepsze - czyli z dużą ilością słodkiego nadzienia 

i lukru - mogą mieć ich i 350 (a kto wie, czy nie więcej). na co dzień specjaliści od żywienia 

załamują ręce nad takimi bombami kalorycznymi, ale tego dnia możemy sobie pofolgować.  

W końcu przed nami 40 postnych dni.

Co jednak zrobić, gdy nasz żołądek nie wytrzyma szaleństw tłustego Czwartku? dietetycy 

polecają wypicie naparu z anyżku lub mocną, gorzką herbatę, a następnego dnia wstrzymanie 

się od jedzenia tłustych potraw.
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ObChOdy dNia ChOREgO
w biElCaCh

„Społeczeństwo, które nie jest w stanie 
zaakceptować cierpiących ani im pomóc

i mocą współczucia współuczestniczyć
w cierpieniu, również duchowo,

jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim” 
(Spe salvi, 38).

Z okazji wspomnienia Matki Bożej  
z Lourdes – dnia 11 lutego – obchodzony jest  
w Kościele Światowy Dzień Chorego. Ten dzień 
stanowi okazję do zastanowienia się nad tajem-
nicą cierpienia, nad sensem ludzkiego cierpienia 
oraz chrześcijańskim obowiązkiem towarzysze-
nia ludziom cierpiącym. Winien on uwrażliwić 
społeczeństwo na ludzi chorych oraz pomóc 
im w dostrzeżeniu ludzkiej i nadprzyrodzonej 
wartości cierpienia. Ma zainspirować wspólnoty 
chrześcijańskie do włączenia się w duszpaster-
stwo służby zdrowia, ukazując znaczenie opieki 
duchowej nad chorymi. Winien zachęcić do 
służby wolontariackiej. Ma też przypomnieć  
o potrzebie duchowej i moralnej formacji pra-
cowników służby zdrowia.

W parafii Świętych Archaniołów w Biel-
cach również obchodzono Dzień Chorego. We 
Mszy Świętej, celebrowanej przez ks. Dariusza  
i ks. Stanisława, uczestniczyli podopieczni 
Hospicjum Domowego, woluntariusze, którzy 
nimi się opiekują, lekarze Polskiego Towarzy-
stwa Medycznego, członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, przedstawiciele Caritasu  
i Stowarzyszenia „Dom Polski”. 

Następnie parafianie udali się na spo-
tkanie, program którego obejmował wykład  
dr Walentyny Kotelewicz (organizacja „Promocja 
zdrowia”) oraz projekcję filmu o objawieniach 
św. Marii Panny w Lourdes. Przedstawiciele Ca-
ritas częstowali wszystkich herbatą i ciastkami, 
a lekarze PTM udzielali porad chorym, a także 
rozdawali leki przeciwgrypowe, ufundowane 
przez Zarząd Stowarzyszenia „Dom Polski”.

A. Bogucka, prezes PTM w Bielcach

aktualności

Nasza babcIa
27 stycznia 2011 roku przestało bić serce styr-

czanki łucji Górskiej. Przez wielu nazywana była 
BABCiA LiUNiA.

Miała przestronny i jasny dom. Mieszkała w nim 
liczna rodzina: ona z mężem, sześciu synów i córka.  
Z czasem dzieci opuściły rodzinne gniazdo, aby 
założyć własne rodziny. Ale dom nie opustoszał. 
Siedemnaścioro wnucząt, a potem czworo prawnu-
cząt napełniało go wesołym gwarem. Tak naprawdę, 
babcia Liunia miała o wiele więcej wnuków – to ci 
wszyscy, którzy kiedykolwiek odwiedzili naszą małą 
wioskę Styrczę.

Kiedy nie mieliśmy jeszcze Domu Polskiego, 
jego rolę pełnił dom babci Liuni. Pielgrzymi, studenci 
z Polski, reporterzy, artyści, pracownicy naukowi,  
a nawet posłowie i konsulowie – znajdywali w nim 
gościnę. Babcia Liunia przyjmowała WSZYSTKiCH, 
a jeśli była taka potrzeba, dawała nocleg. Dla każdego 
miała dobre słowo. Szczodrze dzieliła się swoją mą-
drością. i każdy, kto przybył do jej domu, odnajdywał 
w nim swoje dzieciństwo. Każdy czuł się ukochanym 
przez swoją babcię wnukiem.

Była babcią dla nas wszystkich.
Posiadała rzadki talent: obdarowywania miłością 

każdego, kto przybywał do niej, nawet jeśli to było 
bardzo krótkie spotkanie. Jej serce było niewyczer-
panym źródłem miłości – nawet przez chwilę nie 
przestawało kochać. Kochać, niczego w zamian nie 
oczekując. 

Babcia Liunia już odeszła od nas. Będzie nam jej 
bardzo brakować…

Ałła Klimowicz
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zapraszam 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

Najwazniejsze pytania.

Następny DAr to sakrament, który jest 
ukryty we fragmencie Listu św. Jakuba 
Apostoła. Wstaw brakujące samogłoski  
a lub o w miejsce kropek. Możesz posłużyć 
się Pismem świętym.

Ch...ruje kt...ś wśród w...s? Niech 

spr...w...dzi k...pł...nów Kościoła, 

by się m...dlili n...d nim 

i n...m...ścili g... olejem 

w imię Pana. 

A m...dlitw... pełn... wi...ry będzie 

dl... ch...reg... r...tunkiem 

i Pan g... p...dźwignie, a jeśliby

p...pełnił grzechy, 

będą mu odpuszcz...ne.

Jk 5,14-15
 

– ciąg dalszy z nr. 10-12/2010

Odszukaj w labiryntach pełną nazwę!

Pamiętaj: sakrament ten można przyjąć wiele razy w każdej poważnej chorobie!

zagadki  bi blij n e

ogłAszAmy KonKurs nA nAjłAdniejszą PisAnKę! 

Święta wielkanocne tuż tuż, więc najwyższa pora wziąć się za malowanie jaj. 
zróbcie razem z dzieckiem swoją pisankę (wykonaną dowolną techniką).

Uczestnikiem konkursu może być każdy, 
kto do 15.04.2011 r. przyniesie do nas 

przynajmniej jedną, własnoręcznie wykonaną pisankę.
S. Dorota czeka na wasze pracy w każdy piątek o godz. 16.30

w  Domu Polskim w Bielcach (str. Păcii 31, Bălţi). 
 Do prac należy dołączyć kartkę, zawierającą następujące 

informacje: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres i telefon.
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 

podczas spotkania wielkanocnego w Domu Polskim.

zAPrASzAMy  DO  UDzIAŁU  W  kONkUrSIe!
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elena Pumnea

Feli eton

Słuchaj, dzieweczko! 
Ona nie słucha...

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, drogi Czytelniku, 
prowadzić rozmowę i w pewnym momencie 
zdać sobie sprawę z tego, że druga osoba Cię 
nie słucha, że nagle przenosi swoją uwagę na 
kogoś innego i zaczyna z tym innym rozwijać 
nowy wątek bądź zaczyna opowiadać swoje 
własne historie, nie reagując na Twoje i po-
zostawiając je bez reakcji albo, co gorsza, 
w ogóle sobie idzie i pozostawia Cię, żebyś  
w obecności ścian dokończył swoją opowieść. 
Pisząc powyższy akapit, uświadomiłam sobie, 
że niesłusznie użyłam wyżej słowa „rozmo-
wa”. To, co opisałam, przypomina monolog. 
Chociaż raczej nie, bo monolog wymaga 
audytorium. Pozostaje więc tylko bezsen-
sowne gadanie do siebie… To tylko taka mała 
dygresja.

Ostatnio coraz częściej jestem świadkiem 
takich sytuacji i zastanawiam się, skąd się 
to bierze? Te obszerne kontakty społeczne 
są coraz bardziej powierzchowne, a takie 
„rozmowy” – na porządku dziennym. Co  
z tego, że mamy pięćset znajomych na fa-
cebooku’u, jeśli z większością z nich nawet 
nigdy nie rozmawialiśmy. Wylewamy na 
swoich znajomych swoje sukcesy i smutki,  
a to, że nas nie słuchają jest bez znaczenia. 
Wymagamy od nich informacji, a potem na-
wet nie słuchamy, co mają do opowiedzenia. 
Mamy coraz więcej kolegów, kumpli, znajo-
mych, ale coraz mniej przyjaciół. 

To nic dziwnego, że psychologowie na 
całym świecie zarabiają krocie, skoro nie 
mamy do kogo pójść, żeby podzielić się swo-
imi problemami i żeby nas, najzwyczajniej  
w świecie, wysłuchał. Problem tylko w tym, 
że psycholog wysłucha (albo przynajmniej 
sprawi takie wrażenie), zabierze swoje  
(a raczej Twoje) pieniądze i się pożegna. Nie 

przyjmie tego do serca, nie będzie się szczerze 
zastanawiał, jak Ci może pomóc (bez przepi-
sywania tabletek). Dlatego warto pielęgnować  
i dbać o to, żeby nasze znajomości przera-
dzały się w przyjaźnie. Wtedy, jeśli będziesz 
miał zły dzień, nie pójdziesz do psychologa po 
tabletkę, ale wpadniesz do przyjaciela na her-
batę i poprawę nastroju. To nic nie kosztuje,  
a przynosi ulgę i zadowolenie dla obu stron. 

Dlaczego więc mamy tak mało przyjaciół? 
Zastanawiam się, czego brakuje? Może czasu? 
Może szacunku dla drugiej osoby i otoczenia? 
Może inne sprawy wydają się ważniejsze? Może 
wydaje nam się, że naszą potrzebę przeby-
wania z ludźmi wypełni milion wirtualnych 
znajomych w Internecie? Może za bardzo 
koncentrujemy się na sobie, a mniej udzie-
lamy uwagi innym? Może boimy się otworzyć  
i uwierzyć w ludzi? 

Tak jest, mamy coraz mniej czasu na 
sprawy najważniejsze. Jesteśmy zajęci zara-
bianiem pieniędzy, których nigdy nie wystar-
cza i nawet nie mamy potem czasu, żeby je 
wydać. Po co nam szacunek do innej osoby, 
to my przecież jesteśmy pępkiem świata i to 
wszyscy inni muszą nas szanować! Jasne, że 
ważniejsze jest klikanie na stronach interne-
towych i czytanie plotek tamże. Oczywiście, 
że kolejny dodany do znajomych wirtualny 
Ahmed pospieszy nam z pomocą, kiedy tego 
będziemy potrzebować!

Trzeba słuchać i być słuchanym, obserwo-
wać otoczenie, wychwytywać znaki, które nam 
podaje. W ten sposób można się dowiedzieć 
o wiele więcej, niż pytając wprost. Pokaż-
my światu, że nam zależy, że nie jesteśmy 
ignorantami! Może wtedy łatwiej będzie nam  
z kimś się zaprzyjaźnić i będzie szansa na to, 
że nas też ktoś wysłucha.

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
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remont*
fragment

Stanisław Makowiecki

Zbliżał się okres świąt wiosennych. oswobodzone 
od śniegu pola przy bierały różnokolorowe szaty. W tyr-
nowskim parku już kwitły kwiaty. Tru dzili się pracowici 
ogrodnicy, wysypywali piaskiem aleje, podcinali drzew-
ka, wynosili kwitnące doniczki z oranżerii i przesadzali 
rośliny do gruntu w na dziei, że drzewa je uchronią przed 
wiosennymi przymrozkami. W pałacu też wrzała praca, 
służba odczepiała firanki i żaluzetki, aby je dać do prania, 
myto okna, froterowano parkiety. U nas w Skajanach  
i w innych, nieraz dość od ległych, lecz spokrewnionych 
lub zaprzyjaźnionych z Teofilem Antonowiczem do-
mach, odbijała się echem ta gorączkowa aktywność: ko-
biece ręce szyły, prasowały ubrania i stroje, a dziewczęta 
siedziały godzinami przed lustrem, usiłując wymyślić 
jakąś oryginalną fryzurę. Na błoniach, za tyrnowskim 
par kiem, rozbrzmiewały wesołe stuki i ciosy siekier 
zręcznych huculskich cieśli. Wbudowany w labirynt 
barier, które tworzyły korytarze i przejścia, wznosił 
się lekki szkielet zrobiony z prostych, cienkich jedlic 
świerkowych. Gdy go przykryto zielonym brezentem, 
ukazywała się przed nimi wciąż ciekawymi oczami duża 
i wygodna pałatka**. Na podłodze z desek stały ławy 
i ogrodowe krzesła ustawione rzędami, czekające na 
przyjazd komisji.

remont! To magiczne słowo wyzwalało niezwykłą 
energię w tych wszyst kich ludziach. remont, oprócz 
tego że spełniał podstawowe zadanie potrzeb nej operacji 
handlowej, był też jednym z największych dorocznych 
świąt w Tyrnowie i trwał bez mała tydzień. My przyjeż-
dżaliśmy zazwyczaj o dzień wcześniej i mieszkaliśmy 
w pałacu cały czas, nie wracając do skajańskiego domu 
nawet na noc. Zresztą... wtedy noc była nocą tylko dla 
mnie, starsi zmieniali ją w dzień i przy rozjarzonych kan-
delabrach, żyrandolach, świecz nikach i pająkach grali 
lub tańczyli aż do rana. Wielki salon olśniewał urodą 
kobiet, błyskami i brzękiem ostróg i orderów, męskością 
i zawadiacką ele gancją oficerów, którzy wprost z tań-
ców szli do roboty na błoniach, gdzie przez cały dzień, 
spędzane przez watahów, rżały i galopowały tabuny 
koni z tyrowskiej stadniny. Wszyscy byli owładnięci 
niecierpliwością i pośpie szali w pracy.

– Prędko! Ganiaj! Patrzaj, żeby to było gotowe za 
godzinę! – zewsząd brzmiały i krzyżowały się w po-
wietrzu rozkazy. Pośpieszali cieśle, parobcy, stajenni, 
Kozacy i Tatarzy. Nawet watahy i falczowi przykładali 
ręce do pracy i przybijali łaty i deszczułki, pilnie przy 
tym zerkając na bok, aby dozorować jednocześnie pod-
władnych. Wujcio Teofil i tatuś byli wszędzie, pilnując, 
kontrolując i wydając rozkazy.

– Już idą! Już idą! – rozległy się zewsząd krzyki. 
Powiodłem wokół spojrzeniem w poszukiwaniu jakie-
goś drzewa. Na skraju błonia rosła żółta akacja, więc 
wdrapałem się na nią bezzwłocznie.

– Nu, skąd idą? – spytał mnie ojciec, którego wyso-
kie czoło bielało w dole, pode mną.

– Stamtąd! – o mało nie spadłem, puściwszy drzewo, 
aby pokazać ręką kierunek.

Z mojej akacji widok był wspaniały. Całe tabu-
ny koni zbliżały się ze wszech stron, kierując się na 
błonie. Dziesiątki, setki koni! Już słychać było w dali 
nawoływania Kozaków i Tatarów krymskich, trzaska-
nia batów, głu che uderzenia nahajkami, tętent kopyt  
i zdenerwowane rżenia. Zlazłem z drzewa i pobiegłem 
do balustrad, gdy tylko pierwsze konie zbliżyły się do 
nas. Wchodziły w ogrodzenia, z obawą strzygąc uszami, 
ale popychały je z tyłu te, które nadbiegały galopem  
z rozwianymi grzywami.

– Ho-hou! Ho-hoooou! – uspokajali je Kozacy, 
aby nie poocierały sobie boków o bariery, gdy biegały  
w kółko, szukając wyjścia z ogrodzenia.

Stadnina Teofila Antonowicza dostarczała koni 
różnego rodzaju: angli ków półkrwi, kłusaków, zwanych 
rysakami, do wyścigów, arabów pod siodło i zwyczaj-
nych pociągowych do roboty i dla artylerii. rysaki były 
selekcjo nowane starannie i wuj Teofil wypróbowywał 
często ich szybkość w okręż nym biegu na błoniach,  
z chronometrem w ręce, sam albo w obecności na bywców. 
Jeśli chodziło o ten rodzaj koni, Teofil Antonowicz miał 
tytuł do stawcy carskiego dworu w Petersburgu. raz do 
roku robiło się wielki remont dla wojska, przyjeżdżały 
wojskowe komisje na zakupy i Tyrnowo roiło się od 
przeróżnych mundurów, zielonkawych, białych, szarych 
etc. Większość wojskowych siedziała w pałatce, przed 
którą defilowały konie. Każdy z nich miał na zadzie 
znak tyrnowskiej stadniny i swój numer indywidualny, 
za znaczony pędzlem. Konie przyjęte były zapisywane 
przez sierżantów w reje strach na rozkaz oficerów, którzy 
często rozkazywali zaprezentować niektóre konie raz, 
drugi i trzeci, sprzeczając się na temat dostrzeżonych 
defektów i ich ważności. Czasem konia kazano osiodłać 
i zaprezentować powtórnie z jeźdźcem na grzbiecie. Wuj 
Teofil także siedział w pałatce, pod zielonym brezentem, 
obok generała otoczonego oficerami. Po rannej defiladzie 
rozcho dzili się wszyscy na obiad, ale po kawie i konfitu-
rach znowu rozpoczynała się praca. i tak defilowały setki 
koni, kobył, ogierów i roczniaków przez cały tydzień. 
Wieczorem, zamiast koncertu po kolacji, były tańce, aby 
zabawić oficerów czcigodnej komisji. Zajeżdżały przed 

*   remont – doroczny zakup koni dla wojska
** Pałatka (ros.) – namiot

w
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tyrnowski pałac powozy i bry czki z sąsiednich majątków 
i wysiadali poważni panowie z żonami i córkami, które 
dygały uprzejmie przed generałem, gdy tymczasem 
wuj wymawiał imiona i nazwiska gości. Po kolacji 
ukazywali się lokaje, Andrzej i Antoni, trzymając nad 
głowami zapalone kandelabry z rżniętego i złoconego 
brązu, które rzucały migoczące cienie na ściany, podczas 
gdy idąc za nimi zbliżali śmy się do wielkiego salonu. 
Zapalano, jeden po drugim, kinkiety i żyran dole, jakaś 
miłościwa dusza zasiadała do fortepianu i zaczynał się 
walc. Cichły rozmowy tych, którzy już się usadowili  
w fotelach, panowie pochylali się przed paniami, tworzy-
ły się pary i w jednej chwili parkiet salonu był jak łąka 
pokryta wdzięcznymi, kolorowymi motylami, wirujący-
mi dookoła kwiatów, rozkładających jedwabiste skrzy-
dła. Długie spódnice, które wtedy nosiły kobiety, fruwały  
w powietrzu, muskając po kolanach siedzące wzdłuż 
ścian osoby. Nieraz muzykę przygłuszały okrzyki lub 
śmiechy tańczących, słychać było nieustanne szuranie 
bucików po podłodze i pobrzękiwanie ostróg [...].

Na drugi dzień wstałem świeży i wyspany i od 
razu pobiegłem do zielo nej pałatki, bo tak jak później 
samochody, a wreszcie samoloty, wtedy ko nie przyku-
wały moją uwagę i patrzyłem na nie z zachwytem. Na 
błoniu już wrzała praca. Wybrane dla artylerii konie były 
znaczone żelazem, które grza li żołnierze w ognisku, 
aby żaden handlarz nie odważył się w przyszłości ta-
kich koni kupować, bo były od tej chwili kazionne***. 
W innym końcu błonia żołnierze grupowali w czwórki 
zakupione konie, wiązali im uzdy i odpro wadzali je na 
stację, gdzie czekały już wagony z napisem: „osiem 
koni – czterdzieścioro ludzi”. Po skończonym remoncie 
koni pociągowych i kawale ryjskich generał zwrócił się 
do wuja z uprzejmym uśmiechem:

– Teofil Antonowicz! Widział pan, jaki wielki zakup 
w tym roku zrobiliśmy! Chyba pan zadowolony? A nu, 

niech pan teraz każe wyprowadzić te lepsze konie, które 
pan ma schowane! To dla moich oficerów!

Wuj krzywił się, niby zakłopotany, i zapewniał, że 
mało co mu zostało, ale wobec nalegania komisji rzucał 
rozkaz bliskiemu wataże. Wyprowadzano po chwili 
angliki półkrwi, na których koncentrowała się uwaga 
wojskowych. Pod koniec dnia znów odchodziły w stronę 
stacji czwórki koni prowadzone przez kawalerzystów –  
i wuj oddychał z ulgą.

Na drugi dzień generał uśmiechał się jeszcze 
uprzejmiej i serdecznym gestem brał wujcia Teofila 
pod ramię:

– Teofil Antonowicz! Teraz już mam konie dla 
żołnierzy i dla oficerów i muszę panu powiedzieć, że 
w tym roku bardzo mi się podobały. Ale... niech pan 
będzie dla mnie łaskaw i każe wyciągnąć któregoś  
z tych arabów, co je pan ma pochowane po stajniach! To 
dla moich sztabowców!

– Mało co mi zostało! – wołał wuj, rozkładając 
ręce na znak szczerości – wasza ekscelencja już widział 
wszystko! Co ja zrobię... Gdzie ja tych koni mam szu-
kać? – dodawał niby zafrasowany.

Pośredniczył wtedy ojciec, niby zmartwiony, że 
tacy dwaj przyjaciele od lat, jak wuj i generał, mogli się 
poróżnić o parę głupich koni.

– Teofil! – mówił ojciec tonem perswazji – dla takie-
go jak generał przyjaciela warto poświęcić co jest najlep-
szego! Nie dałeś mu wszak twojej własnej narzutki? Daj 
mu teraz twojego własnego konia, daj mu Azowa!

– Nie, nigdy nie przyjmę takiego poświęcenia! – 
protestował generał.

inni zaczynali dawać różne rady, mówili coraz 
głośniej, powstawał harmider, ale ja się nie bałem, 
wiedziałem, że nie będą się bili, bo już to wi działem 
ubiegłego roku. rzeczywiście, po chwili zaczęli się 
ściskać i pokle pywać, więc popędziłem do pałatki, aby 

w

kąci k literacki

*** Kazionnyj (ros.) – państwowy

Józef Chełmoński Targ na konie w Bałcie 
1879. olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Warszawie.
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kon ku rs

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

zająć dobre miejsce, bo za chwilę mieliśmy zobaczyć, co 
Tyrnowo miało najlepszego. Za mną nadeszli wszyscy 
i ledwie usiedli, ukazali się parobcy w białych, niebie-
skich i czerwonych lej bikach, prowadząc za uzdę cały 
korowód arabów, które tańczyły, wyginały szyje, drobiły 
małymi kopytkami, rzucały ogniste spojrzenia i prychały 
nie mogąc okiełznać roznoszącej je żywotności. Generał 
wyciągał szyję, oficero wie powstawali z krzeseł, wy-
krzykując z zachwytu i gestykulując. Stojący za fotelem 
wuja główny wataha-koniuszy głośno wykrzykiwał imię 
każdego ogiera, a gdy te przedefilowały, każdej klaczy, 
podczas gdy prędko odpro wadzano ogiery, bo na widok 
klaczy byłyby pourywały postronki i roznio sły całą pa-
łatkę. imiona były dziwne. Szły seriami, zaczynając się 
na tę samą literę, bo wszystkie araby były zarejestrowane  
i miały pedigree****. Generał wy bierał kilka i każdego 
z nich odprowadzało na stację dwóch żołnierzy, pil nie 
bacząc, aby się im nie wyrwał.

Tego dnia praca skończyła się wcześniej. Wszyscy 
wstali i pałatka pu stoszała. Był to koniec remontu. 
Wszyscy chcieli jeszcze zwiedzić park, czego niełatwo 
było dokonać na piechotę. Wozownia i dworska stajnia 
dostarczały tarantasów, bryczek i koczów. oficerowie 
zapraszali panie i sadzali je po swojej lewej stronie na 
kozłach. Po chwili znikli wszyscy w oddali. Tyr nowski 
park był rozległy i najlepiej było zwiedzać go konno 
lub powozem, jadąc najprawdziwszymi drogami, które 
rozchodziły się we wszystkie stro ny. Gdy w kilka lat 
później została przeprowadzona przez rumunów re-
forma rolna i każdy właściciel mógł zachować działkę 

*** Pedigree (ang.) – rodowód

stuhektarową, Wa nia, spadkobierca wujcia Teofila, został 
z samym parkiem, i to nawet okro jonym.

ożywiły się polany, między zaroślami błyskały 
mundury i białe suknie kobiet. Pod wieczór wszyscy 
podążyli nad jezioro, aby podziwiać szczególnie pięk-
ny w tym miejscu zachód słońca. Nazajutrz rano przed 
stajniami pano wał wielki ruch. Parobcy i stangreci 
zaprzęgali konie do powozów gości, któ rzy odjeżdżali. 
Część wojskowych wyruszyła już na stację, inni żegnali 
się, zapisywali adresy, przyrzekali wrócić – lub szeptali 
po kątach z dziewczęta mi. Wuj, uściskawszy się z gene-
rałem, dopomógł mu wdziać podarowaną na rzutkę. Był 
to oficjalny koniec tegorocznego remontu.

Tyrnowo wydawało się opustoszałe. Jeszcze na 
szczycie pałatki powiewa ły trójkolorowe chorągiewki 
rosyjskie, ostatnie konie odprowadzano na miej sce. 
Na błoniu już pracowali Huculi. Wyciągali kleszczami 
skrzypiące gwoź dzie, odbijali deski, tłukli młotkami. 
Znikały bariery i rosły stosy jedlic na ziemi. Gdzie 
indziej układano deski, składano brezenty w kostkę. 
około po łudnia pokazał się wuj Teofil. Popatrzył na 
robotę i rozkazał:

– Schowajcie mi to wszystko porządnie, pod da-
chem. Każda rzecz się przyda. Do przyszłorocznego 
remontu już niedaleko!

Józef Chełmoński Targ na konie w Bałcie 
1879. olej na płótnie. Muzeum Narodowe w Warszawie.

Fundacja Młodej Polonii ogłasza
Międzynarodowy Otwarty Olimpijski konkurs Plastyczny dla dzieci i Młodzieży
„SPORT W WYObRAźNI – lONdYN 2012”

Cele konkursu: ukazanie związków kultury ze 
sportem, zgodnie ze wskazaniami twórcy nowożyt-
nych igrzysk olimpijskich Barona Pierre ’de Couber- 
tina; rozwijanie zainteresowań sportowych  
i plastycznych, szczególnie w związku ze zbliżającą 
się Olimpiadą 2012; prezentowanie na wystawach 
i w Albumie Olimpijskim dorobku konkursu; rozbu-
dzanie wyobraźni plastycznej, promocja kultury  
i sportu regionalnego, zasad fair play oraz za-
szczepianie ogólnoludzkich wartości takich jak 
otwartość, tolerancja, ciekawość świata.

Do udziału w konkursie Organizatorzy zapra-
szają dzieci i młodzież w wieku: do lat 10; od 11 
do 16 lat; od 17 do 21 lat.

Nadsyłanie prac od września 2010 roku do 
końca września 2011 roku na adres: 

Biuro Fundacji Młodej Polonii, 
PL-00-191 Warszawa, ul. Stawki 4 blok D lok. 4

Technika i format prac: a) malarstwo, rysunek, 
grafika oraz techniki łączone, z wyjątkiem prze-
strzennych; b) wymiar prac – format A2, A3, A4 
z dwucentymetrowym passe part out (wyłącznie 
brystol). 

Prace laureatów będą prezentowane na wy-
stawach: w lutym 2012 na wernisażu w PKOL-u,  
a następnie w Domu Polonii oraz w Ambasadzie RP 
w Londynie w czasie Igrzysk Olimpijskich.

Nagrody: dyplomy, albumy olimpijskie zawie-
rające prace laureatów konkursu i inne.

Przesłanie prac na Konkurs jest wyrażeniem 
zgody, że prace stają się własnością Fundacji 
Młodej Polonii dla promocji sportu olimpijskiego 
na świecie.

Regulamin konkursu w językach polskim,  
angielskim i rosyjskim zamieszczono na stronie 

http://www2.mlodapolonia7.com
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ze styrczański ej budy. . .

Opowiadania Perełki

Witaj, przyjacielu! jestem Perełka, pies, 
który mieszka w domu Polskim w styrczy – 
małej wiosce w mołdawii. mieszkam tu od 
samego początku. 

Moim zdaniem, życie w Domu Polskim jest bardzo 
ciekawe, czasami spokojne, a czasami – burzliwe i za-
bawne, ale mogę potwierdzić, że ciepły nastrój jest tu 
obecny zawsze! Wraz z moją Panią, która pracowała  
w Domu Polskim jako nauczycielka, przyjmowaliśmy 
dużo ważnych gości. Moja Pani ma na imię Wanda  
i pierwsze moje opowiadanie będzie o niej.

Pani Wanda przyjechała 
do nas z Polski. Swoją pracę 
w Styrczy zaczęła w 2004 ro- 

ku. W tym samym szczę-
śliwym roku Pani Wanda 
zaopiekowała się mną. 
Moja Pani jest wspa-
niała! zawsze dbała  
o mnie. Troszczyła się 
też o wszystkich, którzy 

przychodzili do Domu 
Polskiego. Uczyła dzieci 
nie tylko języka, ale rów-

nież zasad dobrego 
wychowania (mnie to 
oczywiście nie obo-
wiązywało, przecież 

od zawsze znałam savoir-vivre!). Pani Wan-
da była przykładem dobroci, cierpliwości  
i mądrości. Lubiła przyjmować gości i często-
wać ich bigosem, który smakował każdemu 
(phiiii… ja to wolę samo mięso). 

Dzieci chętnie uczęszczały na lekcje języ-
ka polskiego. Dla nich to był nie obowiązek,  
ale coś w rodzaju zabawy, ponieważ Pani 
Wanda umiała każde zajęcia uczynić intere-
sującymi. 

W ciągu tych lat Pani Wanda przygotowała 
wielu laureatów różnych konkursów, wszyscy 
oni teraz studiują w Polsce. 

Niestety, moja Pani musiała wrócić do 
Polski. Odjechała w ubiegłym roku... Tak mi 
było smutno! Ale wszyscy – i dorośli, i dzieci – 
podtrzymywali mnie na duchu.

A tu nagle przyszedł list od Pani Wandy, 
w którym napisała, że na święta wielkanocne 
przyjedzie do Styrczy. No jasne, chyba nie 
wytrzymuje bez nas!!!

Na tym skończę swoje pierwsze opo-
wiadanie o najlepszej w świecie gospodyni  
i Nauczycielce – Pani Wandzie Burek. 

Do kolejnych spotkań na łamach „Jutrzen-
ki”! Hau! Hau!

Dom Polski w Styrczy jest od lutego 
użytkownikiem Facebooka. Ponieważ 
portale społecznościowe to doskonała 
forma promocji i kontaktu, Styrcza 
postawiła na nowoczesność i wytrwale 
kreuje swój profil. Można na nim znaleźć 
wszystko, co związane jest z życiem 
Domu Polskiego w „Małej Warszawie” – 
fotograficzną dokumentację imprez, 
krótkie filmy z zabaw i uroczystości, 
wiadomości na temat najnowszych zda-
rzeń i inicjatyw. Poza tym, oczywiście, 
mnóstwo linków do stron, na których 
jest mowa o Styrczy i Mołdawii oraz inne 
ciekawostki – nie zawsze poważne.

Aby odwiedzić profil Domu Polskiego  
w Styrczy, trzeba oczywiście być zareje-
strowanym użytkownikiem Facebooka.

in formacj e polon ij n e

Styrcza na Facebooku
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uczymy si ę polski ego

SłoWNiK      СлоВарь

ZAPAMięTAJ, NiE ZAPoMNiJ:
запомни, нЕ забудь:

taksówka, metro 

To jest  (co)   taksówka,  metro
Nie ma (czego)  taksówki, metra
Mamy  (co)   taksówkę, metro
Jeździmy (czym)  taksówką, metrem
Jestem w (czym)  w taksówce, w metrze

ćWiCZENiE 1             упражнЕниЕ 1

Należy ułożyć zdania z podanych wyrazów. 
Составьте предложения из приведенных слов.

1. czasami, (my), jeździć, taksówka

    Czasami jeździmy taksówką.  ...........................................  

2. (ja), polecieć, do, Warszawa, samolot

    ............................................................................................

3. (ja), przyjechać, do, dom, metro

    ............................................................................................

4. nasi znajomi, przypłynąć, ze, Szwecja, statek

    ............................................................................................

ćWiCZENiE 2             упражнЕниЕ 2

Gdzie możemy usłyszeć takie dialogi? 
Где можно услышать такие диалоги?

– o której godzinie przyjeżdża pociąg z Poznania? 
– Według rozkładu jazdy o 13.22, ale dziś ma 
opóźnienie i przyjedzie o 13.40.

– Z którego peronu odjeżdża pociąg do Wrocławia? 
– Z trzeciego.

– Czy już przyleciał samolot z Montrealu? 
– Tak, wylądował dziesięć minut temu.

– Kiedy przypływa prom z Kopenhagi? 
– We wtorek o 17.30.

dworzec – na dworcu
lotnisko – na lotnisku
port  – w porcie

taksówka
czasami
dziś, dzisiaj
statek
prom
pociąg
peron
według
rozkład jazdy
opóźnienie
wylądować
lotnisko

- такси
- иногда
- сегодня
- корабль 
- паром
- поезд
- перрон
- в соответствии
- расписание
- опоздание
- приземлиться
- аэродром, 
- аэропорт

    DWorZEC   Вокзал

    дВорЕц    PAłAC  

Ojej!

PoDróżUJEMy

statkiem
samolotem
pociągiem
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kon ku rs

Po co historia?
tym pytaniem zaczyna się wiele lekcji tej wiedzy o przeszłości. Pytanie z pozoru proste, 

a jednak mamy problemy, by na nie odpowiedzieć. 

Pamięć o dawnych dziejach jest elementem kultury danego narodu i od wieków ludzie starali się 
dokumentować wszystkie wydarzenia po to,  by kolejne pokolenia czerpały z nich naukę, żeby pamię-
tały o swoich przodkach i korzeniach. Historia to jednak nie tylko fakty. Wiele elementów przeszłości 
nie zostało udokumentowanych, a jednak istniała potrzeba, by je wyjaśnić. Tworzono więc legendy, 
czyli niezwykłe opowiadania, które nie są prawdą historyczną, ale jednak należą do historii jako nauki 
i stanowią część dorobku kulturalnego. 

drodzy Czytelnicy! 

Podróżując po Polsce, możemy zobaczyć wiele świadectw przeszłości, 
które przypominają nam dawne losy naszego narodu. 

Przedstawiamy Wam fotografie, na których znajdują się miejsca i obiekty
związane z dziejami Polski – zarówno tymi historycznymi, jak i legendarnymi –  

i ogłaszamy konkurs literacki. 

Prosimy o nadsyłanie tekstów, w których przybliżycie nam 
historię lub legendę związaną z prezentowanymi miejscami.

możecie opisać jedno lub więcej zdjęć. 

najciekawsze prace zostaną opublikowane na łamach „jutrzenki”. 

na prace czekamy do 25 maja 2011 r. 
 redakcja przygotowała atrakcyjne nagrody!

1 2
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Przepis ks. Darka
na bigos

l 5 kg kapusty kiszonej l 1 główka kapusty  
l 0,5 kg mięsa wolowego l 0,5 mięsa wieprzowego 

l 200 g kiełbasy l 200 g boczku wędzonego l 2 piersi z kury
l 200 g suszonych śliwek l 100 g suszonych grzybów 
l 2 kostki rosołowe l 2 duże łyżki miodu l 2 jabłka

l pieprz czarny w ziarnach l liść laurowy l ziele angielskie

Karnawał
W karnawale
same bale:

koty w nowych futerkach
na dachach tańczą oberka.

Pląsają psy w szalikach,
koń na biegunie bryka,

a wystrojone wrony
czeszą ogony.

Wróble próbują śpiewać,
radośnie szumią drzewa,

skaczą zające po polu,
a dzieci skaczą – w przedszkolu.

Anna Rżysko-Jamrozik

Na wesoło

smaczn ego!

Wymoczyć w wodzie kiszoną kapustę i wycisnąć. Czynność powtórzyć 2 razy. Do du-
żego garnka wlać około 1,5 zagotowanej wody, wrzucić 2 wołowe kostki rosołowe. 
Pokroić mięso, kiełbasę i wędzony boczek na kawałki, podsmażyć na patelni  
ok. 10 min, potem wrzucić do garnka. Pokroić główkę kapusty na drob-

ne kawałki. Suszo-
ne grzyby zalać na  
20 min gorącą wodą. 
Wrzucać do garnka warstwa-
mi kiszoną i świeżą kapustę. Do-
dawać przyprawy, suszone śliwki i grzyby i mieszać 
każdą nową warstwę. Dodać 2 łyżki miodu oraz 
obrane i pokrojone na małe kawałki jabłka. 

Gotować bigos na małym ogniu i co kilka minut 
mieszać, podlewać gotowaną wodą, tak, by się nie 
przypalił. Po 2 godzinach wyłączyć ogień, a gdy 
ostygnie, dokładnie wymieszać. Ponownie włączyć 
na 1 godzinę. Powtarzać tę czynność tego dnia jeszcze  
2 razy i 1-2 razy następnego dnia. 

Na noc wynieść do zimnego pomieszczenia. Podawać bigos ciepły, odgrzany, z chlebem. resztę bigosu 
można zamrozić w zamrażarce. Smacznego!
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KLU B Mądrej sówki

LiST ofiCJALNy (w tradycyjnej formie)

Ludzie listy piszą...

Warszawa, 3.04.2011 r.

Wyższa Szkoła Humanistyki
ul. Bukowa 2
00-929 Warszawa

Pani Profesor
Maria Dobrowolska
ul. kwiatowa 34
27-200 Starochowice

Szanowna Pani Profesor!

Pozwalamy sobie przesłać na Pani adres domo-
wy program konferencji, w której zgodziła się Pani 
uczestniczyć. zgodnie z wolą profesora zdzisławskie-
go – Pani referat jest planowany na pierwszy dzień 
przed południem.

Prosimy o informacje: czy rezerwować dla Pani 
hotel z niedzieli na poniedziałek i czy zamówić miejsca 
dla Pani współpracowników, o których wspominała 
Pani w czasie grudniowej wizyty. ze względu na nasze 
ograniczone środki – osoby Pani towarzyszące muszą 
wnieść opłatę konferencyjną, pokrywającą koszty 
hotelu i wyżywienia. 

z poważaniem 
Paweł kwiatkowski 
[pieczęć – dr Paweł Kwiatkowski,
wicedyrektor Instytutu Polonistycznego]

1. List oficjalny to pismo przesyłane w ko-
respondencji między różnymi instytucjami lub 
obywatelami i instytucjami. Może dotyczyć róż-
nych spraw. Jest bardziej sformalizowany niż list 
prywatny, ale mniej niż większość określonych 
gatunków pism urzędowych – ze względu na swą 
różnorodność tematyczną.

2. W prawym górnym rogu listu oficjalnego 
umieszczamy miejscowość i datę. Ta ostatnia, po-
dobnie jak w innych rodzajach pism urzędowych, 
jest absolutnie niezbędna.

3. W lewym górnym rogu, nieco niżej niż 
miejscowość i data w prawym rogu, umieszcza 
się dane tego, kto pisze list.

Jeżeli jest to osoba prywatna, zawierają one:
– jej imię i nazwisko, zwykle poprzedzone 

tytułem naukowym albo zawodowym;
– zajmowane stanowisko służbowe;
– możliwie dokładny adres, często także inne 

informacje ułatwiające kontakt (np. telefon, adres 
e-mail).

Jeżeli nadawcą jest instytucja, nagłówek 
zawiera:

– dokładną, pełną nazwę;
– adres.
4. Nieco niżej, po prawej stronie, umiesz-

czamy dane osoby lub instytucji, do których się 
zwracamy: imię, nazwisko, nazwę, adres. Jeżeli 
list jest kierowany do osoby pracującej w tej samej 
instytucji lub jakiejś komórki tej samej instytucji 
– zamiast adresu piszemy poniżej: w miejscu.

5. Poniżej umieszczamy zwrot do adresata.
Jeżeli jest nim jakaś osoba:
Szanowny Panie Profesorze!
Pani Dyrektor!
Wielebny Księże!                    itd.
Jeżeli zwracamy się do instytucji, możemy 

napisać: 
Szanowni Państwo!
– nie jest to jednak konieczne.
6. Następnie piszemy treść naszego listu.  

W przypadku listu urzędowego powinna być ona 
wyrażona stylem urzędowym, jasno i logicznie,  
z wyraźnym podziałem tekstu na akapity i czę-
ści. 

7. List kończy zwrot grzecznościowy, np.:  
z wyrazami szacunku, łączę wyrazy szacunku. 

8. Po tym zwrocie można umieścić informacje 
o załącznikach – jeżeli one są. 

rozwiązanie zagadek z nr. 11/2010:
1. Listonosz. 2. znaczek. 

Co musi nadawca
napisać dokładnie,
żeby list nie błądził?
kto pierwszy odgadnie?
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«JUTRZENKA» JEsT dosTępNA
w biblioTEKAch:

SProSToWANiE
W styczniowym numerze czasopisma "Jutrzenka" w artykule  

pt. "Kresowiacy 2010" podaliśmy przez nieuwagę błędną informację 
o laureatach w średniej grupie wiekowej (od 13 do 15 lat)  konkursu 
recytatorskiego im. Adama Mickiewicza. 

ii miejsce zajęła bielczanka Anna Koczurowska, a nie – jak 
napisaliśmy – Jana Klimowicz, która zajęła iii miejsce ex aeqo  
z Marianną Wienikową. 

Czytelników serdecznie przepraszamy.
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Galeria J UTRZEN KI - anton Kotelewicz
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