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Forum w Kryn icy

W ramach wizyty w Polsce, która odbyła się w dniach
7-9 września br., premier Mołdawii Vladimir Filat wziął udział
w XXI Forum Ekonomicznym w Krynicy, na którym otrzymał
nagrodę Człowiek roku.
Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju to największe tego typu
spotkanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Blisko trzy tysiące
uczestników wymienia się doświadczeniami i poglądami w zakresie
gospodarki, spraw społecznych i kwestii politycznych. Hasło przewodnie organizowanego w tym roku forum brzmiało: „Europejskie
dylematy. Partnerstwo czy współpraca”.
W ciągu trzech dni w Krynicy-Zdroju odbyło się ponad 150 dyskusji panelowych, w których wzięli udział specjaliści z całej Europy,
Stanów Zjednoczonych, Chin czy krajów arabskich. Nie zabrakło
paneli poświęconych między innymi: kryzysowi gospodarczemu,
energetyce, przyszłości europejskiego rolnictwa, roli krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, relacjom Unii Europejskiej z Rosją, cyberbezpieczeństwu czy sytuacji w ogarniętych konfliktami częściach
świata. Mocno zaakcentowane zostały sprawy ukraińskie.
Forum Ekonomicznemu towarzyszyły, tak jak w poprzednich
latach, Forum Inwestycyjne i Forum Regionów, a także Konferencja
Ministrów Gospodarki Partnerstwa Wschodniego.
W czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy mołdawski premier
został odznaczony nagrodą Człowiek roku za ”odwagę i determinację w promowaniu reform dla integracji europejskiej Republiki
Mołdawii”. Polski premier, uzasadniając decyzję, podkreślił, iż wyróżniony cechował się odwagą i determinacją w promowaniu reform
umożliwiających integrację jego kraju z Unią Europejską. Donald
Tusk dodał, że nagroda dla Filata jest też sygnałem dla tych, którzy
nie wierzą w Unię.
Przy okazji forum w Krynicy mołdawski premier spotkał się
również z prezydentem Gruzji Michailem Saakaszwilim. Vladimir
Filat podkreślał potrzebę wymiany doświadczeń obu krajów w dziedzinie współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego, jak również
korzystania z doświadczeń gruzińskich we wprowadzaniu reform.
Przedstawiciele obu krajów rozmawiali także o wzmocnieniu współpracy na płaszczyźnie handlowo-gospodarczej.
Do Krynicy przybył również mołdawski minister gospodarki
Valeriu Lazăr, który wziął udział w Konferencji Ministrów Gospodarki Partnerstwa Wschodniego, a także przedstawiciel opozycyjnej
partii komunistycznej Igor Dodon. Dodon spotkał się w Krynicy
z byłym polskim prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, z którym
rozmawiał na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej obu krajów,
a także współpracy założonego przez siebie Instytutu Modernizacji
Mołdawii z fundacją „Amicus Europae” byłego prezydenta.
Na wieczornej gali w krynickiej Pijalni Głównej wręczono
nagrody w pozostałych kategoriach, w tym po raz pierwszy była
przyznana nagroda Nowa Kultura Nowej Europy miasta Krakowa. Za
propagowanie kultury Europy Środkowo-Wschodniej powędrowała
ona do pisarza Andrzeja Stasiuka, autora między innymi: „Opowieści
galicyjskich”, „Dukli”, „Jadąc do Babadag” czy „Taksim”. Książki
Stasiuka zostały przetłumaczone na wiele języków.
Źródła: unimedia.md, IAR, PAP
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Małgorzata Kiryłłowa
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania nadesłanych
tekstów, także odmowy publikacji bez
podania przyczyny. Nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych
ogłoszeń i 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
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Forum Ekonomiczne w krynicy
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UE – Europa Wschodnia: bez przełomu w kwestiach wizowych
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23 września Komisja Europejska (KE) przedstawiła niekorzystne raporty oceniające osiągnięcia Ukrainy
i Mołdawii w wypełnianiu pierwszej fazy unijnych Planów Działania na rzecz Liberalizacji Wizowej (PD)
przyznanych Ukrainie w listopadzie 2010, a Mołdawii w styczniu 2011.
Choć w raportach oceniono, że oba kraje osiągnęły
określony postęp na drodze do wypełniania postawionych warunków, to jednocześnie uznano, że zarówno
Ukraina, jak i Mołdawia mają wiele zaległości. Dokumenty unikają ocen generalnych, wydaje się jednak, że
Mołdawia została lepiej oceniona niż Ukraina. Według
raportów, głównymi problemami Ukrainy pozostają:
brak ustawodawstwa oraz planów działania dotyczących wprowadzenia dokumentów biometrycznych,
a także problemy ze stanem praworządności oraz niezakończona reforma ustawodawstwa migracyjnego.
Natomiast Mołdawia powinna udoskonalić przepisy
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
w sferze ustawodawstwa antydyskryminacyjnego.
Wytknięte braki i nieścisłości oznaczają, że oceniane
kraje nie zostaną na razie zaproszone przez KE i Radę
UE do przejścia do drugiej (implementacyjnej) fazy
realizacji Planów Działania i pozostaną w pierwszej
– przygotowawczej. Kolejna ocena zostanie przeprowadzona pod koniec br. Rząd ukraiński (w mniejszym
stopniu mołdawski) musiałby dokonać nadzwyczajnej
mobilizacji, by w ciągu paru miesięcy przeprowadzić
wszystkie wymagane zmiany legislacyjne. Przejście
do drugiej, trudniejszej fazy realizacji PD będzie zatem
najbardziej prawdopodobne w połowie przyszłego roku.

Wydaje się, że krytyczne uwagi wobec Ukrainy
m. in. wynikały z faktu, że ocena obejmowała stan zmian
dokonanych do połowy br. Tymczasem dopiero pod
koniec września ukraiński parlament przyjął, kluczową
z punktu widzenia wprowadzenia biometrii, ustawę
o dokumentach identyfikacyjnych, a także nową redakcję
ustawy o statusie prawnym cudzoziemców. Natomiast
w Mołdawii przedłuża się spór światopoglądowy wokół
zaleceń KE dotyczących zapisów antydyskryminacyjnych związanych z orientacją seksualną.
Niezależnie od oceny postępów Ukrainy i Mołdawii obecnie w UE panuje nieprzychylny klimat dla
liberalizacji zewnętrznej polityki wizowej. Wydaje się,
że w tej sytuacji, wobec braku szans na szybki sukces,
Ukraina będzie dążyła do wprowadzenia zmian do już
obowiązującej umowy o ułatwieniach wizowych (m. in.
łatwiejszy dostęp do wiz długoterminowych, ograniczenie listy dokumentów wymaganych do przyznania wizy)
oraz wprowadzenia korzystnych zapisów wizowych do
umowy stowarzyszeniowej. Na korzyść państw Europy
Wschodniej mogą przemawiać najnowsze dane dotyczące liczby odmów wizowych otrzymanych przez ich
obywateli w konsulatach krajów UE. W 2010 r. wskaźnik
ten stanowił dla Ukrainy 3,43% ogółu wydanych wiz (za
bezpieczny poziom uznaje się 3%).
źródło: www.osw.waw.pl

szczyt partnerstwa wshodniego w warszawie
Przez dwa dni 32 delegacje państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów partnerskich oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji UE obradowali w Warszawie nad przyszłością Partnerstwa Wschodniego
oraz podsumowywali dwa lata jego funkcjonowania.
Spotkanie w Warszawie zakończyło się przyjęciem
wspólnej deklaracji, która daje czytelny sygnał wszystkim sześciu krajom partnerstwa: Unia Europejska jest
gotowa im pomagać, rozmawiać o ich europejskich
aspiracjach i o formach ściślejszej integracji. Uczestnicy szczytu zgodzili się, że wzmocnienie Partnerstwa
Wschodniego – włączając w to zwiększenie jego finansowania – jest koniecznością także teraz, gdy Unia zmaga się z kryzysem gospodarczym i jest zaangażowana
w budowę nowej strategii dla państw Południa.
– Partnerstwo Wschodnie ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej
między Unią Europejską a zainteresowanymi krajami
partnerskimi, uznając gospodarcze korzyści z rozwoju
handlu towarami i usługami – stwierdza deklaracja, która
została przyjęta przez uczestników szczytu.

– Skonkretyzowaliśmy także wizję reżimu bezwizowego dla wszystkich zainteresowanych uczestników
Partnerstwa Wschodniego – podkreślał premier Donald
Tusk na konferencji prasowej. – Państwa partnerskie
pozostają priorytetem dla UE – zapewnił z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.
– Dlatego jestem niezwykle rad, że udało się nam odnotować znaczący postęp, a jednocześnie wyznaczyć
kolejne cele na kolejne lata – dodał.
Polityczne zapowiedzi zostały poparte konkretami.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso podkreślił, że możliwe jest zwiększenie funduszy
przekazywanych państwom PW: – Komisja Europejska
zaproponowała nowe środki finansowe, które przyczynią
się do rozwoju Partnerstwa Wschodniego – powiedział.
Łączny poziom finansowania Partnerstwa wzrósł do
prawie dwóch miliardów euro.

wiadomości
Co równie ważne, uczestnicy szczytu zgodzili się,
że do końca roku mają zostać zakończone negocjacje
o umowie stowarzyszeniowej i umowie DCFTA
z Ukrainą i rozpoczęte z Mołdawią i Gruzją. Państwa
Partnerstwa dostały obietnicę bezwizowego ruchu
do UE – gdy tylko będą na to gotowe. W Warszawie
powstanie też Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, wzmacniająca proces budowania
demokratycznych instytucji państwowych w krajach
partnerstwa.
Jednym z głównych tematów dyskusji na szczycie była Białoruś. Unia Europejska podkreśliła swoje
twarde, wspólne stanowisko w tej sprawie. Pomoc jest
możliwa tylko w przypadku zasadniczych zmian na Białorusi. – Pełna amnestia i rehabilitacja więźniów aresz-

towanych po wyborach, podjęcie rozmów z opozycją
i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zgodnie ze
standardami OBWE to warunki uruchomienia „Pakietu
modernizacyjnego dla Białorusi” – powiedział Donald
Tusk, przedstawiając nową koncepcję polskiego rządu,
z dużym zainteresowaniem przyjętą przez europejskich
partnerów.
W specjalnej deklaracji przyjętej na szczycie państwa Unii Europejskiej kolejny raz podkreśliły swoją
całkowitą dezaprobatę dla obecnej polityki władz białoruskich.
Polska prezydencja zabiegała, by podpisało się pod
nim także pięć wschodnich krajów Partnerstwa Wschodniego, ale nie były one chętne do przyłączenia się do
krytyki białoruskiego sąsiada.
źródła: pl2011.eu, www.tvpparlament.pl

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele
rządów polskiego i mołdawskiego: premier Republiki
Mołdawii Vladimir Filat, Minister Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Vasile Bumakov, Ambasador RP
w Mołdawii Bogumił Luft, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Adam Leszkiewicz. Obecni
byli także Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej
Marcin Kulicki oraz Prezes Zarządu „Moldova Zahăr”
Marek Dereziński.
– Cieszę się z sukcesu polskiej spółki. Jest to największe wydarzenie w historii polsko-mołdawskich
stosunków gospodarczych. Ambasada RP w Mołdawii
wspierała projekt na jego kolejnych etapach. Liczę, że
udana współpraca przy tym projekcie przyniesie korzyść
obu krajom, a przykład Krajowej Spółki Cukrowej
zachęci kolejnych polskich inwestorów do działania
na mołdawskim rynku – podkreślił Ambasador RP
w Mołdawii Bogumił Luft.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest największym
w Polsce i siódmym, co do wielkości, producentem cukru
w Europie. Udział Spółki w krajowym rynku wynosi
ok. 40 proc. W skład koncernu wchodzi 7 oddziałów.
Fabryki KSC S.A. przerabiają rocznie ok. 4 mln ton
buraków dostarczanych przez ok. 17 tys. plantatorów
gospodarujących na ponad 78 tys. hektarów. Wszystkie
produkują cukier odpowiadający normom europejskim,
którego odbiorcami są uznane firmy polskie i renomowane koncerny międzynarodowe.
W maju br. za pośrednictwem firmy „Moldova
Zahăr” S.R.L., będącej spółką zależną KSC S.A., nabyto
udziały w cukrowni w mołdawskiej miejscowości
Cupcini.
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W dniu 28 września br. uroczyście zainaugurowano kampanię cukrowniczą w mołdawskiej cukrowni
w Cupcini należącej do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
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Inwestycja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Mołdawii

Fabryka cukru „Cupcini Cristal” wcześniej zatrudniała pół tysiąca osób, ale w 2009 r. wstrzymała produkcję. Powodem było bankructwo właściciela, rosyjskiej
firmy „Marr Sugar”. Zakład przejął mołdawski Victoriabank, w którym Rosjanie mieli do spłacenia kredyt.
Krajowa Spółka Cukrowa już w ubiegłym roku
zapowiedziała, że szykuje się do przejęcia zakładu.
Wówczas prezes polskiej firmy Marcin Kulicki spotkał
się w tej sprawie z mołdawskim premierem Vladimirem
Filatem. Dalszym krokiem KSC było powołanie spółki
„Moldova Zahăr”, która podpisała umowę z Victoriabank
w sprawie kupna cukrowni.
To pierwsza zagraniczna inwestycja Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. W Mołdawii będzie trzecim pod
względem wielkości graczem na rynku. Fabryka będzie
produkować ok. 60 tys. ton cukru, który trafi na rynki
deficytowe, w tym na teren Unii Europejskiej
źródła: www.msz.gov.p, gazeta.pl
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III spotkanie młodzieży polonijnej
„Wolontariat przez granice”
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W pierwszej połowie września Dom Spotkań w Nasutowie koło Lublina gościł młodzież polonijną ze Wschodu przebywającą w Polsce na projekcie „Wolontariat przez granice”. Mołdawia była reprezentowana przez
młodych ludzi, aktywnie uczestniczących w życiu środowiska polonijnego Kiszyniowa i Bielc.
Projekt „Wolontariat przez granice” ma charakter
warsztatów wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń
w zakresie pracy wolontariackiej oraz umiejętności
liderskich, jak również jest doskonałą okazją do poznania historii, jej konfrontacji ze współczesnością oraz
sposobnością do nawiązania kontaktów z rówieśnikami
z Polski i Europy. To już trzecie tego typu spotkanie
realizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację
Nowy Staw.
Projekt rozpoczął się 4 września 2011 r. od przyjazdów uczestników. Wieczorem odbyła się sesja integracyjna oraz prezentacja celów spotkania, programu
oraz organizatorów.
W następnym dniu uczestnicy projektu wzięli
udział w dwóch bardzo interesujących spotkaniach.
Pierwsze z nich to spotkanie z dr. Krzysztofem Żukiem –
Prezydentem Miasta Lublina. Spotkanie dotyczyło
współpracy miasta z państwami wschodnimi oraz
miastami partnerskimi. Udział w nim wzięła także
Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Lublina, która
odpowiadała na pytania dotyczące polityki społecznej
miasta oraz wolontariatu, jak również Joanna Szeląg –
Kierownik Referatu ds. Współpracy Międzynarodowej,
która wspierała swoją wiedzą przy odpowiedziach na
bardziej szczegółowe pytania z dziedziny współpracy
z miastami partnerskimi.
Drugie spotkanie rozpoczęło się o 11.30 i była to
krótka konferencja połączona z wymianą dobrych praktyk na temat pracy wolontariackiej. Na spotkaniu byli
obecni przedstawicieli lubelskich organizacji pozarzą-

RADIO LUBLIN:
– Nazywam się Jacek Lis, reprezentuje Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw,
jestem koordynatorem projektu „Wolontariat
przez granice”. Idea projektu zrodziła się
w zeszłym roku, kiedy dyskutowaliśmy na
temat zorganizowania kolejnego spotkania
polonijnego i zdecydowaliśmy się, że będzie
to spotkanie pod szyldem wolontariatu, jako
że rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu.
W spotkaniu bierze udział 36 uczestników
z sześciu państw – z Białorusi, Litwy, Ukrainy,

dowych. Zaproszeni goście zaprezentowali działalność
swoich organizacji pod kątem współpracy z wolontariuszami. Następnie pałeczkę przejęli uczestnicy spotkania,
którzy w kilku zdaniach opowiadali o swoim dorobku
wolontariackim. Na zakończenie odbyła się mini dyskusja na temat: Czy wolontariusz powinien otrzymywać
wynagrodzenie za swoją pracę?
6 września uczestnicy spotkania pojechali do Nowego Sącza, by tam wziąć udział w VI Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Po zakończeniu Forum młodzież
zwiedziła Kraków, aby poznać nieco bliżej historię oraz
zabytki dawnej stolicy Polski. 11 września uczestnicy
spotkania udali się w drogę powrotną do Lublina, zahaczając po drodze o Sandomierz.
W trzeciej części spotkania młodzież polonijna uczestniczyła w warsztatach razem z uczniami
IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej
w Lublinie. Prace warsztatowe zorganizowano w trzech
grupach: „Wolontariat – wymiana doświadczeń z uczniami szkoły”, „Tradycje w naszych państwach – dyskusja
o różnych obyczajach”, „Animacja językowa – nauka
podstawowych zwrotów w językach państw uczestników w zabawny i humorystyczny sposób”. Warsztaty
odbywały się sekwencyjnie tak, aby pojedynczy uczestnik mógł wziąć udział w pracach każdej z grup. Odbył
się również wielki mecz w piłkę siatkową POLSKA
vs. POLONIA.
Na zakończenie projektu uczestnicy zwiedzili Lublin.
więcej na www.eds-fundacja.pl

Mołdawii, Rosji oraz Gruzji. Są to osoby, które
reprezentują polskie szkoły, instytucje i organizacje na Wschodzie, polskie czasopisma, redakcje; którzy działają wolontaricko, którzy
chcą się podzielić swoimi doświadczeniami.
Rekrutacja rozpoczęła się pod koniec maja
tego roku, na podstawie przysłanych formularzy aplikacyjnych (a było ich ponad dwa
razy więcej, niż miejsc) wybraliśmy z każdego
państwa po 6 osób, które miały najciekawsze
doświadczenia w pracy wolontariackiej i które, naszym zdaniem, były odpowiednie dla
wzięcia udziału w projekcie.
Podczas tego spotkania chcemy poznać różne
oblicza wolontariatu.

wydarzenia

VI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
w nowym sączu

Polskie Radio dla Zagranicy:
– Nazywam się Krystyna Derwal, na Forum reprezentuję Związek Polaków w Mołdawii. Nasza organizacja
powstała w 1993 r., zajmujemy się promocją polskiej
kultury wśród młodzieży i dorosłych. Organizujemy
różnego rodzaju spotkania i wyjazdy do Polski.
Po raz pierwszy uczestniczę w tego typu projekcie.
Co mi to daje? Przede wszystkim nowe doświadczenia. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy
utrzymywać kontakty, które nawiązaliśmy podczas
Forum Ekonomicznego Młodych Liderów i będziemy
współpracować.

jest tworzenie miejsca spotkań dla młodych
ludzi z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej,
Bałkanów oraz Kaukazu. Uczestnicy Forum brali
udział w warsztatach i wieczorach biznesowych.
Młodzi Liderzy uczestniczyli również w obradach Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Gościem specjalnym Forum był Prezydent
Gruzji Michail Saakaszwili, który w swoim
przemówieniu zachęcał młodzież do aktywności
w życiu publicznym. „Polityka staje się coraz
młodsza i bardziej dynamiczna. Nie zwlekajcie.” –
powiedział Saakaszwili do młodych liderów
z państw europejskich.
Gośćmi Forum byli m. in.: Ene Ergma –
Marszałek Parlamentu Estonii, Georgi Baramidze – Wicepremier i Minister ds. Integracji Europejskiej i Atlantyckiej Gruzji, Zhelyu Zhelev –
była Prezydent Bułgarii, Rosalia Arteaga – była
Prezydent Ekwadoru, Vincent Van Dessel –
Prezes Belgijskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Alexander Lehmann – dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Łukasz
Foltyn – założyciel Gadu Gadu.
Ostatniego dnia Forum uczestnicy przyjęli
dokument popierający rozwój europejskiej polityki młodzieżowej, a w szczególności niezależność europejskiego programu dla młodzieży.
więcej na www.forum-leaders.eu
Fotoreportaż na str. 14-15
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Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest programem
partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy, a organizatorami są: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież
w Działaniu”.
Uczestników inaugurującej sesji powitał wicemarszałek
Leszek Zegzda.
– Szczerze cieszę się, że wybraliście Nowy Sącz i to
niezwykłe miejsce, jakim jest Małopolskie Centrum Kultury
„Sokół”, na kolejne już spotkanie – Forum Młodych Liderów.
Bezcenna jest inicjatywa Fundacji Nowy Staw, by przy okazji
„dużego” Forum Ekonomicznego w Krynicy odbywało się spotkanie młodych ludzi – mówił Leszek Zegzda. – Gdy myślimy
o ekonomii, rozwoju, poczuciu bezpieczeństwa, to równocześnie mamy poczucie, że przyszłość Europy, świata zależy od
młodych. Wasza wrażliwość, dynamika, siły witalne, kontakty
decydują o przyszłości świata, i dlatego taka inicjatywa, jak ta,
jest bezcenna – dodał wicemarszałek.
W otwarciu Forum uczestniczyli również Tomasz Różniak – prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy
Staw, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz dyrektor
programowy Forum Ekonomicznego Młodych Liderów Michał
Wójcik.
W ciągu czterech dni Forum odbył się szereg wykładów
i paneli dyskusyjnych. Tematy dyskusji podejmowanych na
Forum dotyczyły spraw przyszłości strefy Schengen i polityki
migracyjnej, reform strefy euro, a także doświadczeń 20 lat
transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Ideą Forum
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W dniach 7-11 września ponad 250 młodych liderów z 37 państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej
i Kaukazu oraz osobistości świata polityki i biznesu spotkali się w Nowym Sączu, aby rozmawiać o przyszłości
kontynentu podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

aktualności
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75 lat ruchu harcerzy dorosłych w ZHP

współczesnej młodzieży. Prezydent Krakowa wręczył
odznakę „Honoris Gratia” druhom seniorom: Zbigniewowi Menderze, Józefowi Miele i Romanowi Sysło.
Z kolei Jacek Polańczyk, przedstawiciel Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, udekorował
proporzec Kręgu Seniorów Kombatantów Medalem
„Pro Memoria”.
Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej dh
hm. Bogdan Nowak wręczył jubileuszowe odznaki
Kręgu – najpierw honorowym gościom, a następnie
ponad czterdziestu druhnom i druhom, członkom Kręgu
Seniorów z Krakowa.
W części artystycznej wystąpił zespół „Promyki
Krakowa” pod kierownictwem Pani Romy Krzemień,
śpiewając kilka znanych piosenek harcerskich, podjętych spontanicznie przez całą widownię. Na marginesie
wspomnę, że „Promyki Krakowa” występowały już
w kilku krajach Europy, a także dwukrotnie w Mołdawii –
w latach 2003 i 2004.
Tadeusz Gaydamowicz,
członek Harcerskiego Kręgu Seniorów w Krakowie
Foto: Anna gaydamowicz-Mazur

Koła harcerzy skupiały dawnych żołnierzy Legionów, uczestników wojny 1920 roku oraz powstańców
śląskich i wielkopolskich. Obecnie tradycje ruchu harcerzy dorosłych podtrzymują Kręgi Seniorów i Starszyzny
Harcerskiej. W całym kraju działa 168 takich kręgów.
Centralny jubileusz miał miejsce w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. Przybyli tu przedstawiciele władz
miejskich i wojewódzkich, organizacji społecznych,
wojska, ZHP oraz siedem pocztów sztandarowych.
Uroczyste spotkanie zagaił, witając wszystkich dostojnych gości, Komendant Kręgu Seniorów
dh Lechosław Ciepichał. Następnie, po odśpiewaniu
hymnu harcerzy, okolicznościowe wystąpienie wygłosił
przewodniczący Związku Harcerzy Polskich hm. Prof.
Adam Massalski, a Wojewoda Małopolski Stanisław
Kracik odznaczył dh. hm. Bolesława Wójcika Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Potem Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski – gospodarz spotkania
życzył harcerzom Seniorom, żeby mimo upływu lat
pielęgnowali idee i tradycje harcerskie i przekazywali je
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inicjatywy Harcerskiego Kręgu Seniorów Kombatantów Krakowskiej Chorągwi ZHP,
30 września 2011 roku odbyły się jubileuszowe obchody 75-lecia kół harcerzy, które powstały w Polsce
w 1936 roku we Lwowie.

Jubileuszowe uroczystości w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa, 30 września 2011 r.

aktualności
Druh Tadeusz Gaydamowicz rozpoczął służbę harcerską w 1934 roku we Lwowie. Należał do XVI. lwowskiej drużyny im. Jerzego Grodyńskiego. Przez całą
II wojnę światową służył w polskiej drużynie harcerskiej
w Bukareszcie. Tam też kontynuował naukę w polskim
gimnazjum. Po powrocie do kraju nadal należał do
Związku Harcerstwa Polskiego.
22 lutego 2011 roku podczas obchodów światowego
Dnia Myśli Braterskiej (dzień urodzin Baden-Powella i
jego żony) Tadeusz Gaydamowicz został wyróżniony
dyplomem gratulacyjnym jako członek Harcerskiego
Kręgu Seniorów Kombatantów ZHP Chorągwi Krakowskiej o najdłuższym stażu harcerskim rozpoczętym
w latach 30. ubiegłego wieku.

Foto: Anna gaydamowicz-Mazur

Redakcja „Jutrzenki”

Druh H.R. Tadeusz Gaydamowicz (w środku), obok pani Roma Krzemień
i członkowie zespołu „Promyki Krakowa”
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Szanowny Druhu,
najszczersze gratulacje z okazji odznaczenia Orderem Kręgu
za długoletnią służbę harcerską w imię Boga, Ojczyzny i bliźnich. Czuwaj!
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30 września 2011 roku podczas jubileuszu 75-lecia
Harcerskiego Kręgu Seniorów Kombatantów druh Tadeusz Gaydamowicz Harcerz Rzeczypospolitej został
odznaczony Odznaką Kręgu.

informacje polonijne

stowarzyszenie polaków gagauzji
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Spartakiada 2011

Drugie spotkanie sportowe mołdawskiej Polonii odbyło się 10 września 2011 r. W Spartakiadzie
uczestniczyła młodzież z czterech ośrodków polonijnych: Kiszyniowa, Bielc, Styrczy i Komratu. Gośćmi
honorowymi tej sportowej imprezy byli: Konsul RP
w Kiszyniowie Aleksandra Czapiewska, Prezes Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” Olga Iwaniak i Wójt
wioski Kongaz Konstantin Telpiz.
Zawody sportowe rozegrano w położonej na południe od Komratu, nad brzegiem pięknego jeziorka,
wiosce Kongaz. Pomimo padającego dzień wcześniej
deszczu w sobotę zaświeciło piękne słońce i było gorąco.
Na początku spotkania prezes Stowarzyszenia Polaków
Gagauzji Ludmiła Wolewicz serdecznie wszystkich
przywitała i zachęciła do wspólnej zabawy. Każda
z biorących udział w zawodach drużyn liczyła po
10 osób (5 uczestników dorosłych i 5 uczestników spośród młodzieży). Rozegrano 12 konkurencji sprawnościowych, wśród których były m. in. skoki w workach,

przeciąganie liny, zbijanie kręgli, podawanie piłki
i konkurs rzutów karnych. Na końcu zagrano mecz piłki
nożnej. Na pamiątkę udziału w Spartakiadzie drużyny
otrzymały pamiątkowe puchary. Po zawodach goście
i uczestnicy zjedli posiłek, po którym odbyło się spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników.
Podobnie jak w poprzednim roku sędziami byli:
Leonid Aleksandraian i Walentin Buc, którym dziękujemy za przygotowanie konkurencji sportowych i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem. Organizatorzy
włożyli dużo pracy w przygotowanie Spartakiady. Nie
zabrakło zarówno kolorowych koszulek dla zawodników, jak i dobrego humoru oraz chęci do wspólnej
zabawy. Można powiedzieć, że impreza była bardziej
udana niż w zeszłym roku. Wszyscy byli zadowoleni
i nie chcieli wracać do domów. Mamy nadzieję, że za
rok będziemy się równie dobrze bawić podczas trzeciej
polonijnej Spartakiady.
Anna Matysiak

informacje polonijne

stowarzyszenie spotkania małżeńskie

в озерах. Два дня мы провели в Бещадах, путешествуя по горам. Катались на экскурсионном поезде,
знакомясь с фауной Бещад.
А еще была очень интересная встреча с 96-летней
Марией Лорис-Мирецкой, которая рассказала нам
много интересного из истории Польши. За это время мы познакомились со многими замечательными
людьми из Зажеча.
Поездку частично профинансировал фонд
«Помощь полякам на Востоке» из средств Сената
Польши.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто помог нам
обогатить себя новыми знаниями, отдохнуть и поправить свое здоровье. Особые слова благодарности
для семьи Лях.
Спасибо Всем, кто помог исполниться нашим
мечтам!
Людмила Рыжакова,
председатель общества «Супружеские встречи»

11

Каникулы в Польше – как мы мечтали о них
в течение всего учебного года! Организовать такой
выезд детям из разных местностей Молдавии помогло общество «Супружеские встречи».
Ранним утром 15 августа 2011 г. мы были на
границе, еще немного – и Пшемысль! Но вдруг полил дождь. А у нас были намечены экскурсии – посещение города, костелов, замка и парка в Красичине.
Набравшись смелости, мы раскрыли зонты и дружно
вышли из автобуса... Дождь поначалу будто испытывал нас, но, видимо, наше желание познакомиться
с достопримечательностями Пшемысля и его окрестностей было сильнее и через час он стал стихать…
Вечером мы приехали в Зажече. Нашу группу
встречали семьи и настоятель прихода Здзислав
Дрозд. Программа нашего отдыха была очень интересной. Каждый день мы выезжали на экскурсии:
в Люблин, Майданек, Звежинец, Сандомеж и Сталёву Волю. Плавали на корабле, загорали и купались
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польские каникулы
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Этнофестиваль в Молдавии
Каждый год осенью в Молдавии проводится
этнокультурный фестиваль «Единство через многообразие», на котором представители разных национальностей демонстрируют гостям фестиваля свою
культуру, знакомят с традициями. Этнофестиваль
давно уже стал показателем роли национальных
меньшинств в установлении атмосферы спокойствия,
толерантности, гармонизации межэтнических отношений и перспективы устойчивого мира и единения
всего общества страны.
В этот день руководители этнокультурных
организаций сдают экзамен на право считать их
зрелыми и авторитетными лидерами среди своих
соотечественников, мудрыми и опытными политиками, которые не только организационно оформили
свои диаспоры и сформулировали требования, цели
и задачи соответствующих этносов, но и создали
в сотрудничестве с государством условия для их
развития и защиты их прав.
Идея проведения праздника принадлежит Петру
Лучинскому – второму президенту нашей страны.
Она обсуждалась во время встреч Президента РМ
П. Лучинского с руководителями этнокультурных
организаций и с членами созданной специальным
президентским Указом от 16 декабря 1997 года
Комиссии по межнациональным отношениям. Пер-

вый фестиваль был проведен в 2000 г., с тех пор он
находит полное понимание, искреннюю поддержку
и восхищение у всего народа Молдавии.
В столице торжества начинаются с возложения
цветов перед памятником основателю молдавского
государства Штефан чел Маре, затем к руководителям этнокультурных организаций присоединяются
политики и дипломаты. По сложившейся традиции
центральное место после официальной части занимает посещение руководством страны так называемых национальных «подворий» различных диаспор.
Организации национальных меньшинств готовят
к этому дню книжные, фольклорные и фотовыставки, рассказывающие об их деятельности, потчуют
посетителей блюдами национальной кухни. Такие
«подворья» придают фестивалю дополнительные
оттенки из той многокрасочной палитры, в которой
перемешаны национальные одежды, различные
языки, аппетитные запахи национальных блюд
и напитков, веселье и смех.
И, конечно же, неотъемлемым элементом фестиваля являются концерты фольклорных коллективов.
Этнокультурный фестиваль проходит не только
в Кишиневе, но и во многих городах республики.
Алла Климович, фото Алексея Бондарчука
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fotor eportaż - festiwal etn iczny
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fotor eportaż - forum li derów
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poznając polskę - park w Oj cowi e
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bibliotekarkę Domu Polskiego W. Zainczykowską.
W różnych językach brzmiały życzenia zdrowia i szczęścia oraz serdeczne zaproszenia do bliższego zapoznania
się z kulturą i tradycjami każdej narodowości – tymi
słowami przewodniczący wspólnot zakończyli swoje
prezentacje.
W dniu 2 października podczas obchodów uroczystości Festiwalu Etnicznego „Jedność w różnorodności”
wystawę fotograficzną obejrzały władze miasta na czele
z merem Bielc W. Panczukiem.
Fotografie w galerii można było oglądać do 10 października. Duża liczba zwiedzających wystawę jest wyraźnym potwierdzeniem tego, że tematyka mniejszości
narodowych jest ważna i interesująca dla mieszkańców
Bielc.
			
(r)
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Tydzień Etniczny w Bielcach rozpoczął się 28 września br. otwarciem w bieleckiej Galerii Obrazów imienia
A. Kantemira wystawy fotograficznej pt. „Działalność
organizacji mniejszości narodowych”.
Na zdjęciach zaprezentowana została historia
najbardziej aktywnie działających wspólnot miasta:
żydowskiej, bułgarskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, polskiej,
białoruskiej, cygańskiej i czuwaskiej.
Otwarcia wystawy dokonała Dyrektor Galerii Obrazów L. Kozyriewa, swoją obecnością uroczystość
zaszczycił wicemer Bielc O. Mahu. Następnie prezesi
organizacji mniejszości narodowych zaprezentowali
działalność swoich wspólnot, opowiadając o najważniejszych etapach ich rozwoju. Społeczne życie bieleckiej wspólnoty polskiej było przedstawione przez
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Wystawa o mniejszościach narodowych Bielc
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DOOKOŁA ŚWIATA – ŚLADAMI POLONII NA ŚWIECIE

Wyprawa dookoła świata to najlepszy pomysł na spotkanie z odległymi kulturami, ich
tradycjami, religią i zwyczajami. A jeśli odbywa
się tę podróż pieszo tak jak Ryszard Tunkiewicz
i Jacek Michalski, korzystając jedynie z lokalnych środków komunikacji, to otrzymuje się
możliwość dzielenia życia codziennego z ludźmi
mieszkającymi w najdziwniejszych i najbardziej
egzotycznych geograficznie miejscach kuli ziemskiej. Dzięki zaangażowaniu mediów (nie tylko
prasy, ale też telewizji) w tej wyprawie mogą
uczestniczyć wszyscy, nawet ci, którzy nie są
w stanie zostawić pracy i domu na tak długi
okres czasu.
TRASA WYPRAWY
Od prawej: Ryszard Tunkiewicz i Jacek Michalski
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Wyprawa Ryszarda Tunkiewicza i Jacka Michalskiego
pod patronatem i opieką czasopisma podróżniczego „Dookoła Świata”
mająca na celu odwiedzenie ośrodków polonijnych
oraz integrację z Polakami mieszkającymi za granicą.

Polska – Ukraina – Mołdawia – Rumunia –
Bułgaria – Turcja – Syria – Jordania – Egipt – Sudan – Erytrea – Jemen – Oman – Iran – Pakistan
– Indie – Nepal – Tybet – Chiny – Wietnam –
Laos – Tajlandia – Malezja – Indonezja – Papua
Nowa Gwinea – Australia – Nowa Zelandia –
Wyspy Polinezji (Tonga-Samoa-Fidżi) – Chile –
Argentyna (Ziemia Ognista) – Antarktyda – Paragwaj – Brazylia – Kolumbia – Panama – Costa
Rica – Nikaragua (Honduras, Gwatemala – droga
morska) – Meksyk – Stany Zjednoczone – Kanada – Grenlandia – Islandia – Dania – Niemcy –
Polska.
16.09.2011

Podróżnicy w Bielcach. W środku:
nauczyciel z Domu Polskiego pan Stanisław Zelek

W Bielcach spotkało nas bardzo miłe przywitanie, odebrano nas z dworca. Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Mołdawii (kierownik Larysa
Ivasina) zajął się całą organizacją naszego
pobytu na mołdawskiej ziemi. Po odwiedzeniu
Domu Polskiego w Bielcach spotkaliśmy się z redakcją Pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”.
W Styrczy gościny nam udzieliła pani Lilia
Górska – dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego. Niestety, nie udało się nawiązać
kontaktów z polonią kiszyniowską. Z północnej
części Republiki Mołdawii jedziemy prosto do
Bukaresztu...
Ryszard i Jacek
więcej na www.podroz-marzen.pl

Z historii polski

Stosunki polsko-mołdawskie w latach 1506-1548
Panowania króla Zygmunta I Starego
Część 1. Lata 1506-1512

które zajęły. Z kolei trzy lata później, w 1509 roku, po
bezskutecznej próbie zdobycia Kamieńca, jego wojska
przez Halicz dotarły do Lwowa, który to bombardował
przy użyciu artylerii, zaś w drodze powrotnej spaliły
Rohatyn i wzięły jeńców.
W Królestwie Polskim, wobec braku pieniędzy na
zaciężne wojsko, zwołano pospolite ruszenie. Na jego
czele król postawił hetmana Mikołaja Kamienieckiego.
Równolegle z przygotowaniami do wyprawy odwetowej, król polski prowadził zabiegi dyplomatyczne
na Węgrzech. Bogaty o doświadczenia swojego brata,
Jana Olbrachta, chciał uniknąć ponownej klęski bukowińskiej. Węgrzy swoją zgodę chcieli uzależnić od
rezultatu swojego poselstwa do Mołdawii, na co z kolei
król polski nie przystał.
Polska wyprawa w krótkim czasie stanęła pod bramami Suczawy. Jednak wobec braku artylerii, ograniczyła się jedynie do ograbienia sąsiednich miejscowości
i powrotu do królestwa. Hospodar chciał nawiązać do

w

Znaczek pocztowy z wizerunkiem
hospodara Bogdana III

19

Po śmierci króla Jana Olbrachta, tron polski przypadł
jego bratu, Wielkiemu Księciu Litewskiemu – Aleksandrowi Jagiellończykowi (1501-1506). Jego kilkuletnie
rządy w historiografii są oceniane dosyć słabo, głównie
przez pryzmat klęsk politycznych i strat terytorialnych na
rzecz wyrastającego na potęgę sąsiada – Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W tym też czasie nie odnotowano
większych zmian w stosunkach polsko-mołdawskich.
Sytuacja uległa zmianie po śmierci Aleksandra
Jagiellończyka i objęciu rządów przez kolejnego
z braci – królewicza i księcia głogowskiego Zygmunta I
(1506-1548). Początek jego rządów przypadł na dalsze
zaognienie kryzysu i wojnę z Moskwą oraz starania
o utrzymanie jedności domu jagiellońskiego w obliczu
ekspansji Habsburgów, dążących do zdobycia wpływów
w Czechach i na Węgrzech. Duże zagrożenie dla Królestwa Polskiego, ale i całej Europy stanowili Turcy, którzy
poprzez swoje kolejne podboje coraz bardziej zbliżali
się do granic Węgier i Polski. W tych okolicznościach
król Zygmunt I Stary starał się wykorzystywać wszelkie
sposoby na drodze dyplomacji, aby przywrócić nadszarpnięty rządami swoich braci wizerunek Królestwa
Polskiego.
Celem zabezpieczenia się od najazdów oraz uzyskania wsparcia w walce z Moskwą, król Zygmunt zawarł
układ z chanem tatarskim, Mengli Girejem, który udzielił
tylko symbolicznej pomocy wojskowej.
W tym samym czasie dojrzewał konflikt z hospodarem mołdawskim – Bogdanem III (1504-1517)
zwanym Ślepym lub Jednookim. Władca ten za cel
swoich rządów postawił sobie odegranie dużej roli w
historii; nie chciał bowiem pozostać pionkiem w grze
wielkich sąsiadów – Królewska Polskiego i Imperium
Osmańskiego. Po zakończonej niepowodzeniem próbie
uniezależnienia się od Turków, próbował porozumieć się
z Wielkim Księciem Moskiewskim – Wasylem III, aby
wystąpić wspólnie przeciwko Polsce. Chciał, bowiem
w ten sposób wymusić na królu Zygmuncie I Starym
zaślubiny z jego siostrą Elżbietą Jagiellonką. W konflikt
zaangażował się także papież Juliusz II, który poprzez
poparcie starań hospodara chciał zmusić króla polskiego
do udziału w planowanej krucjacie antytureckiej. Hospodar Bogdan, wobec wyczerpania drogi dyplomatycznej,
przeszedł do rozwiązań siłowych. Jesienią 1506 roku
jego wojska dokonały najazdu na pograniczne Pokucie,
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Marcin Smierz
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Z historii polski
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Państwo polskie w 1506 roku

sukcesu swojego ojca, Stefana Wielkiego i 4 października 1509 roku zaatakował polskie wojska podczas przeprawy przez Dniestr. Tym razem Mołdawianie zostali
pobici. Niechlubna sława, mimo zwycięstwa, przypadła
także hetmanowi Kamienieckiemu, który wziął odwet
za okrucieństwo ojca hospodara Bogdana i kazał ściąć
pięćdziesięciu jeńców.
Ostatecznie w konflikt włączyli się Węgrzy, którzy
podjęli się mediacji zwaśnionych stron. 17 stycznia
1510 roku hospodar mołdawski Bogdan, a 20 marca
król Zygmunt I Stary zaprzysięgli pokój. w jego wyniku
hospodar musiał zrezygnować ze starań o rękę Elżbiety

Jagiellonki i wydać wszystkie pisma dotyczące tej sprawy. Kwestię przynależności Pokucia oddano pod decyzję
królewskiego węgierskiego sądu rozjemczego. Ponadto,
obie strony zgodziły się na uznanie lennego zwierzchnictwa Węgier nad Mołdawią bez przesądzania ostatecznych praw Królestwa Polskiego. Ten ostatni punkt
stanowił wyraźny krok wstecz w stosunku do polityki
reprezentowanej przez poprzedników króla Zygmunta –
Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka. Decyzja ta wynikała jednak z chęci utrzymania za wszelką
cenę dobrych stosunków z bratem, królem Węgier –
Władysławem Jagiellończykiem.


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

zagadki biblijne

.

Najwazniejsze pytania
Dla miłośników Pisma Świętego w tym roku proponuję zapoznanie się
z kilkoma postaciami z Biblii. Zadanie polega na przeczytaniu poniższego fragmentu
i podaniu imienia osoby, o której jest ten opis.
By zapoznać się z pierwszą postacią, przeczytaj uważnie rozdział 6, 7, 8 Księgi
Rodzaju.
Odpowiedzi na kartkach proszę przesyłać na adres Redakcji lub bezpośrednio do
mnie. Nie zapomnijcie podać swego imienia, nazwiska i numeru telefonu. O dacie
i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy będą zawiadomieni telefonicznie.
Siostra Dorota

QUIZ
1. Co przyniosła gołębica
wypuszczona z arki?
a) kruszynę chleba
b) listek z drzewa oliwnego
c) gałązkę z drzewa oliwnego
2. Na jakiej górze osiadła arka,
gdy wody potopu zaczęły opadać?
a) Karmel
b) Ararat
c) Hermon
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- był to człowiek prawy (sprawiedliwy), żył w przyjaźni
z Bogiem i cieszył się szacunkiem u ludzi. Bóg polecił mu zadanie
zbudowania arki, by ocalić od potopu jego wraz z rodziną o raz
wszystkie gatunki zwierząt żyjących n a ziemi.

Jutrzenka 9/2011

uwaga! konkurs!

kącik literacki
Publikujemy kolejny fragment z książki Stanisława Makowieckiego „Mamałyga, czyli słońce
na stole„ (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976).
Autor urodził się w 1906 r. na Besarabii, w Skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „Mamałydze” przedstawia –
z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełen zadziwiającej harmonii, mimo iż powstał na styku obyczajów i kultur:
polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej i rumuńskiej (z noty wydawców).
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mło cka na odai*
Odaja wrzała od pracy. Ozdobiona pióropuszami
pary lokomobila dyszała rytmicznie, wyznaczając takt
pracy. Z daleka było słychać jęk młockarni, wydawało
się, że w jej barabanie kotłują się wściekłe bąki w walce
z osami. Nadjeżdżały na wysokich karach zgrabne snopy
spięte w pasie i wnet zamieniały się w pomierzwioną
słomę i deszcz ziarna. Góry słomy i zaspy ziarna! – to
była odaja. Słoma gromadziła się szybko, choć sucha
już, zdawała się jeszcze rosnąć, mnożyła się, wypełniała
wolne miejsca, unosiła się w powietrzu gnana wiatrem,
pokrywała ziemię i łąki, tworząc gruby, złotawy dywan,
błyskający pod prostopadłymi promieniami południowego słońca, niby piaski pustynne.
– Dawaj! Dawaj! – rozlegały się wołania i wędrowały snopy wysoko na widłach, na tle niebieskiego nieba,
i przechylały się nad poręczą. Pokazywały się kolorowe
chusty i zręczne ręce kobiece chwytały za snop, błyszczący sierp przecinał szpagat z sizalu; ciężkie kłosy wpadały
w ryczącą paszczękę uzbrojoną w stalowe zęby. Czasem
wybuchała sprzeczka między parobkami mołdawskimi
i ukraińskimi:
– Jeżeli chcesz, żebym cię rozumiał, mów po rosyjsku jak wszyscy!
Od północnej strony piętrzyły się rzędem ogromne
sterty, wysokie jak góry: słomiane Karpaty. Para wołów,
powolnych i zamyślonych, ciągnęła wyślizgany kabel
stalowy, na którego końcu były uwiązane sanie do
wyciągania słomy na szczyt sterty. Gwizdał maszynista
lokomobili i woły ruszały posłusznie. Na górze kilku
zręcznych parobków, utrzymując cudem równowagę
na tej niestałej grani, przyjmowało i układało słomę
widłami, starając się nadać stercie odpowiednią formę.
Widziani z dołu, wyglądali jak mrówki. Raz pośliznął
się któryś i spadł na dół. Sterta była tak wysoka, że zabił
się na miejscu.

Na środku odai wznosiła się wielka stodoła, szeroki i długi budynek z drzewa, z niskimi ścianami
i wysokim dachem z dranic. W niej przechowywało
się ziarno jeszcze nie sprzedane, mak, słonecznikowe
siemiaczki, rzepak, len, groch, kukurydzę etc. W czasie
młocki rzepaku wstęp do stodoły był mi wzbroniony.
Wchodziłem czasem pod dozorem starszej osoby
i patrzyłem jak zahipnotyzowany na górę czarnego
ziarna, z którego wygniatano olej w tyrnowskiej masłobojni. Kuliste ziarenka toczyły się bystro po podłodze
z desek, płynęły jak woda. Ja i inni chłopcy z naszej bandy lubiliśmy ślizgać się na nich jak na łyżwach i popychając się wśród śmiechów i krzyków nieraz padaliśmy
nabijając sobie bolesne guzy. Gdy rzepakowe nasienie
tworzyło wysokie kupy, rzecz stawała się poważna i nikt
nie ośmielał się śmiać. Niebezpieczeństwo było duże.
Chłopiec z zagranicy, który spędzał lato w Radimarach,
wylazł kiedyś po kładce z desek na szczyt kupy. Zachwiał się i spadł na rzepak. Okrągłe ziarno, zamiast go
podtrzymać, zaczęło się usuwać i wciągać ciało chłopca,
który w miarę jak się rzucał i starał ratować, topił się
coraz głębiej. Każdy ruch zagłębiał go coraz bardziej,
rzepak wydawał się być już olejem grząskim; przykrył
wreszcie głowę nieszczęśnika, zagłuszając jego ostatnie
wołania o pomoc, których nikt nie usłyszał. Dlatego gdy
babcia Władysława stawała czasem przed kupą rzepaku,
żegnała się odwracając głowę:
– Ta kupa może ukrywa zmarłego – mówiła,
a ja zaczynałem już drążyć tunel, w nadziei że znajdę
nieboszczyka.
Czy rzeczywistość, czy fantazja, na odai wszystko
pociągało mnie intensywnym życiem, nowością, emocją.
W innym miejscu cały różaniec wozów wyładowywał
snopy lnu. Dziadzio Asłan pilnie obserwował końce
łodyg i uśmiechał się zadowolony: widać było korzeń

* Odaja (mołd.) – obejście, przestrzeń z zabudowaniami
gospodarskimi i stertami, gdzie m. in. odbywała się młocka
**Atencije! (mołd.) Zadierżywaju…(ros.) – Uwaga!
Zatrzymuję maszynę!

na wesoło

Niegrzeczna
dziewczynka

Więc kiedy była grzeczna,
to myła buzię i ręce
i wychodziła na spacer
śliczna jak kwiatek róży,
a kiedy była niegrzeczna,
szła spać w najlepszej sukience,
goła biegała po mieście
albo pływała w kałuży.
I kiedy była grzeczna,
mówiła „słucham” i „proszę”
i z wielkim smakiem zjadała
nawet kożuchy na mleku,
a kiedy była niegrzeczna,
to palcem dłubała w nosie
i uciekała od mamy
naprawdę bardzo daleko.
Raz, kiedy była grzeczna,
to nawet sama królowa
dała jej złoty medal
i dwa miodowe pierniki,
a raz, gdy była niegrzeczna,
to tata wziął i zwariował
i uciekł z mamą na Biegun,
a potem aż do Afryki.
I gdy ich ludzie pytali,
co jest powodem ucieczki,
i gdy ich ludzie pytali:
„Czemuście tak zrobili?”,
to rzekli tata i mama,
że boją się swej córeczki
bardziej niż białych niedźwiedzi
i stada złych krokodyli.
Danuta Wawiłow
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Była raz sobie dziewczynka
w Krakowie, a może w Łodzi,
miała dwie ręce, dwie nogi
i uszu coś koło tego,
i kiedy była grzeczna,
to grzeczna była nad podziw,
a kiedy była niegrzeczna,
to tak, że coś okropnego.
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nie naruszony! Nierozważni zwolennicy przesadnej modernizacji propagowali ideę koszenia lnu zwyczajnymi
kosiarkami.
– Jak się na to zgodzić! – wołał dziadek oburzony. –
Len trzeba mykać, wyrywać z korzeniem nie naruszonym!
Przecież już Homer to zalecał! I jeżeli tak się robiło przed
Odyseją, i po niej należało tak dalej czynić!
Rzucając bolesną skargę, podnosił się i opuszczał
żuraw studzienny. Na wolnym końcu długiego koromysła
przywiązany był biały kamień, który równoważył ciężar
wiadra. Trzy beczki na szarabanie cyrkulowały między
studnią i lokomobilą. Przy panującym upale wszyscy
wypijali wielkie ilości wody. Chłopcy, dziewczęta, konie –
pili co chwila, a lokomobila więcej niż wszyscy razem.
Koromysło przypominało szyję kolosalnego bociana. Szyja
pochylała się, dziób znikał pod ziemią. Bocian potrząsał
głową, jakby chciał coś uchwycić w niewidocznej głębi,
po czym podnosił szyję i w jego dziobie pokazywało się
połyskujące wodą wiadro. Srebrzysty strumień wody spadał raz i drugi do beczek położonych na słomie szarabana.
Wolny już od ciężaru, bocian znów podnosił głowę wysoko
i z powrotem wkładał dziób pod ziemię, szukając więcej
i więcej wody.
Raz się zdarzyło, że pękły obręcze beczek. Wybuchła
kaskada wody spomiędzy rozluźnionych klepek.
– Atencije! – ryknął mołdawski maszynista i dodał, aby
wszyscy mogli zrozumieć: – Zadierżywaju maszynu!**
Krzyki te dotarły do uszu dziadzia Asłana. Nadbiegł
spiesznie, sadząc sążnistymi krokami:
– Prędko! Do wiader! Wy wszyscy ustawcie się rzędem!
W mig zorganizował różaniec wiader i bez zwłoki lokomobila otrzymała wodę potrzebną do pracy. Westchnęli
z ulgą ojciec i dziadek; nie zmarnowano ani jednej minuty
młocki!
Praca postępowała krokiem cyklopa. Sterty wznosiły
się coraz wyżej ku niebu i były widoczne już z bardzo
daleka na linii horyzontu. Wciąż, nieustannie, zjeżdżały
się kary z ładunkiem snopów. Parobcy, w czapkach na
bakier, współzawodniczyli w zręczności i sile i wyrzucali
wesoło w powietrze snopy, ofiarowując je dziewczętom
z młockarni, jakby to były bukiety kwiatów. Inne dziewczęta zaszywały w gorączkowym pośpiechu napełniające
się ziarnem worki. Różaniec karów łączył odaję ze stacją
kolejową w Tyrnowie, gdzie na bocznicy stojące wagony
napełniały się z niewiarygodną szybkością. Potem nadjeżdżała lokomotywa z bieleckiej stacji i zabierała ciężki
pociąg. Przy akompaniamencie świstu pary i zgrzytu
hamulców wyruszało besarabskie zboże w daleką podróż,
wyruszało ku granicznej Oknicy, ku dalekim zachodnim
krajom, które były tak odległe, że nawet wylazłszy na
najwyższą stertę na odai, nie mogłem ich dostrzec moim
bystrym wtedy i młodym wzrokiem...

uczymy się polskiego

podróżujemy: przyjazd
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Podróż zbliża się do końca. Państwo Mikulscy
i ich towarzysz podróży z przedziału ubierają się,
pakują swoje rzeczy.
– Wreszcie dojeżdżamy do Warszawy!
– Czy przyjeżdżamy punktualnie?
– Chyba nie. Zdaje się, że mamy opóźnienie.
Pójdę do konduktora i dowiem się.
– Przepraszam pana, czy jedziemy zgodnie
z rozkładem?
– Niestety, nie. Mamy prawie czterdzieści
minut opóźnienia.
– Dziękuję panu.
– Nie ma za co.

– O, widać już Warszawę!
– Gdzie państwo wysiadają? Na stacji Warszawa Wschodnia, Centralna czy Zachodnia?
– Na Dworcu Centralnym.
– Czy ktoś po państwa wyjedzie?
– Na peronie mają czekać na nas nasi przyjaciele. A gdzie pan wysiada?
– Też na Centralnym.
– Jak długo stoi tutaj pociąg?
– Około dwudziestu minut.

dowcip 		

шуткА

Młody mężczyzna leciał samolotem. Zobaczył
ładną dziewczynę, spodobała się mu od pierwszego
spojrzenia. Postanowił poznać się z nią, ale nie
wiedział, jak to zrobić. Długą na nią patrzył,
wreszcie powiedział:
– Przepraszam panią, czy pani też leci tym
samolotem?
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porównaj!

сравни!

spieszyć się
cпешить
Я спешу!
Spieszę się!

Мои часы спешат.
Mój zegarek spieszy się.

SŁOWNIK 		

словарь

przyjazd
zbliżać się
towarzysz podróży
przedział
ubierać się
pakować
rzeczy
chyba
zdaje się
mieć opóźnienie
pójdę – pójść
dowiem się
konduktor
zgodnie
rozkład
prawie
wysiadać

- приезд
- приближаться
- попутчик
- купе
- одеваться
- складывать
- вещи
- наверное
- кажется
- опаздывать
- пойду – пойти
- узнаю
- проводник
- в соответствии
- расписание
- почти
- сходить

zobaczyć
ładna
dziewczyna
spodobać się
(za)poznać się
nie wiedział
jak to zrobić
patrzeć na nią
wreszcie
przepraszam

- увидеть
- красивая
- девушка
- понравиться
- познакомиться
- не знал
- как это сделать
- смотреть на нее
- наконец
- извините

ojej!

Ojej!

Кто-нибудь будет вас встречать?
Czy ktoś po państwa wyjedzie?

czas zatrzymany

Z archiwum
bielczanki

Eleonory
Tomaszewskiej
Siedzą od lewej:
Mikołaj Komarnicki,
Anna Komarnicka,
Maria Komarnicka
z domu Promińska.
Mikołaj Michalewski,
Piotr Promiński –
brat Marii,
Antoni Komarnicki
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Stoją od lewej:

Smaczn ego!

Ciasto Babci Marii
Przepis swojej babci Marii Fukarewicz udostępniła redakcji
pani Eleonora Tomaszewska.
l 6 domowych jajek l 200 g cukru
l 200 g mąki pszennej (tortowej)
l 10-15 kropli soku z cytryny
l 50 g margaryny do smarowania blachy

Oddzielamy białko od żółtka, białka ubijamy, wsypując stopniowo cukier, dopóki nie
osiągniemy gęstą masę. Oddzielnie ubijamy
żółtka i wlewamy je do białek. Następnie dodajemy mąkę i mieszamy całą masę, żeby nie
było gródek, dodajemy sok z cytryny. Blachę
smarujemy margaryną, wlewamy ciasto i pieczemy 45 min na średnim ogniu.

kon ku rs

Po co historia?
We wrześniu wręczono nagrody uczestnikom konkursu literackiego „Po co historia?”, którego podsumowanie odbyło się pod
koniec roku akademickiego 2010/2011.
Książki, płyty i foldery dla studentów z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Państwowym im. A. Russo
w Bielcach oraz bajki dla uczniów z Domu Polskiego w Styrczy ufundowali: Sławomir Pietrzak, były nauczyciel języka polskiego w Bielcach
i Styrczy oraz Redakcja „Jutrzenki”.

JUTRZENKA
Pismo Polaków w Mołdawii
nr 9 (156) wrzesień 2011 r.
Miesięcznik ukazuje się
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