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KRAKóW zi mowy

spacer em po krakowi e

Stopień miłości i czci,
którą każdy [Polak] przechowuje dla Krakowa,
jest zarazem stopniem jego miłości ojczyzny.

[

Józef Kremer (XIX w.)

[

Położony w górnym biegu Wisły Kraków zyskał przed
przeszło trzystu laty zaszczytne miano totius Poloniae urbs
celeberrima (całej Polski miasto najsławniejsze) i pozostał nim
do dziś, głównie dzięki zachowanemu bogactwu przeszłości.
Jest bowiem Kraków miastem historii i kultury, wyrażającej
w sposób szczególny naszą tożsamość narodową.
Na początku XX stulecia znakomity pisarz i krytyk literacki
Wilhelm Feldman pisał: „Kto chce poznać duszę Polski – niech
jej szuka w Krakowie”; i dzisiaj znajdzie ją tu zaklętą w kamieniach romańskich, gotyckich, renesansowych i barokowych
budowli, w zachwycającym dźwięku dzwonów krakowskich
kościołów i urzekającej melodii hejnału granego co godzina
z wieży kościoła Mariackiego.
Początki Krakowa
Najstarsza wzmianka o byłej stolicy Polski pochodzi z połowy X wieku, czyli z czasu, gdy Mieszko I przyjął chrzest, a wraz
z nim Polska, wchodząc tym samym do rodziny chrześcijańskiej
Europy. Miasto było wtedy we władaniu czeskim. Z końcem
X stulecia Kraków włączono do państwa polskiego rządzonego
przez władców z dynastii Piastów. W roku 1000 utworzono
w Krakowie biskupstwo podporządkowane metropolii gnieźnieńskiej. Z tej racji na wzgórzu wawelskim, które od połowy XI wieku
stało się siedzibą panującego, powstały nowe budowle romańskie. Wśród nich wyróżniała się bryła katedry ufundowanej przez
Bolesława Chrobrego. W tym czasie – za rządów księcia Kazimierza Odnowiciela (1040-1058) – przejął Kraków funkcje stołeczne; oficjalną stolicą rozległego państwa pozostał aż do końca
XVIII wieku. Na Wawelu przechowywano insygnia koronacyjne,
tu w XI stuleciu powstała szeroko znana szkoła katedralna,
przygotowująca kadry do służby Kościołowi i państwu. Dwór
książęcy i biskupi rezydujący wtedy na Wawelu tworzył klimat
intelektualny, sprzyjający powstaniu wybitnych dzieł, w tym
Kroniki Galla Anonima.
Na początku wieku XII był Kraków grodem zasobnym i ludnym. W jego panoramie dominował Wawel, gdzie obok kamiennej, już drugiej, romańskiej katedry, ufundowanej przez księcia
Władysława Hermana, wznosił się warowny zamek i liczne
kościoły. Od północy poniżej wzgórza wawelskiego tworzył się
zrąb obecnego śródmieścia Krakowa, zwany Okołem.
Ten najstarszy Kraków w roku 1241 został zniszczony
przez najazd tatarski. Szesnaście lat później podjęto wielkie
dzieło urbanistyczne, związane z nadaniem Krakowowi praw
miejskich, podobnych jakie miał Wrocław wzorujący się na
Magdeburgu. Uczynił to książę Bolesław Wstydliwy, który
5 czerwca roku 1257 wydał wraz z żoną Kingą i matką Grzymisławą przywilej lokacyjny dla Krakowa. 		
cdn.
Opr. na podstawie M. Rożek „Zwiedzamy Kraków w trzy dni”
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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.

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu na realizację
zadania „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą”
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Dawna stolica polski

W numerze:

aktualności

O stypendium Fundacji SEMPER POLONIA aplikuj w internecie
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Od stycznia 2012 r. Fundacja SEMPER POLONIA uruchamia Zintegrowany Elektroniczny
System Stypendialny (ZESS), za pośrednictwem
którego wszyscy studenci polskiego pochodzenia
będą mogli składać wnioski stypendialne o przyznanie stypendium SEMPER POLONIA.
Wprowadzenie nowego systemu będzie
miało na celu:
– uproszczenie procedury dokumentacyjnej
związanej z obsługą programu stypendialnego,
– zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych stypendystów,
– zastosowanie punktowego systemu ocen,
który pozwoli na lepszą weryfikację i transparentną ocenę studentów ubiegających się
o stypendia SEMPER POLONIA oraz umożliwi
Fundacji premiowanie najlepszych i najbardziej
aktywnych.
Fundacja liczy na konstruktywne uwagi co do
wprowadzonego systemu. Propozycje lepszych
rozwiązań będą uwzględnione.

UWAGA! Począwszy od stycznia 2012 r.
jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji
o stypendium – wnioski w formie papierowej będą
przyjmowane tylko w wyjątkowych sytuacjach za
zgodą placówki dyplomatyczno-konsularnej!
Zapoznać się z instrukcją wypełnienia wniosku
stypendialnego w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym można na portalu
www.iuve.pl lub stronie Fundacji SEMPER
POLONIA www.semperpolonia.pl.

Bądź na bieżąco z programem stypendialnym!

wiadomości

ryzykowna próba przełamania
politycznego impasu w MoŁdawii
15 stycznia przywódcy trzech partii należących do rządzącej koalicji – Sojuszu na Rzecz
Integracji Europejskiej zapowiedzieli zorganizowanie w kwietniu referendum w celu modyfikacji
procedury wyborów prezydenckich. Zmiana
ma polegać na obniżeniu liczby potrzebnych
do wyboru głosów w parlamencie z 61 (3/5) do
51 (50%+1). Sojusz chce w ten sposób uniknąć
kolejnych, trzecich z rzędu przedterminowych
wyborów parlamentarnych, obawiając się, że
zwycięstwo w nich może odnieść opozycyjna
partia komunistyczna. Inicjatywa Sojuszu jest
jednak ryzykowna i może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego.
Stabilny kryzys polityczny
Od niemal trzech lat parlament Mołdawii nie
jest w stanie wybrać prezydenta. Składają się na
to trzy przyczyny. Po pierwsze, kandydat musi
zdobyć poparcie aż 3/5 deputowanych. Po drugie, ma miejsce polaryzacja sceny politycznej na
obóz komunistyczny (o orientacji prorosyjskiej)

i antykomunistyczny (o orientacji europejskiej)
i panuje głęboka nieufność pomiędzy przywódcami
obu obozów. Po trzecie, istnieje stabilny rozkład
sympatii wyborczych, który nie pozwolił w trzech
kolejnych wyborach parlamentarnych żadnemu
z obozów zdobyć 3/5 miejsc. Niemożność wyboru
prezydenta destabilizuje z kolei sytuację polityczną
w kraju, ponieważ zgodnie z konstytucją parlament,
który nie może wybrać prezydenta, musi zostać
rozwiązany. W połączeniu z przepisem, który nie
pozwala na rozpisanie nowych przedterminowych
wyborów przed upływem roku od poprzednich wyborów, oznacza to, że nawet stabilna większość
parlamentarna nie może liczyć na pozostanie u władzy dłużej niż kilkanaście miesięcy. W tej sytuacji
nie jest możliwe sprawne rządzenie krajem, a tym
bardziej przeprowadzanie długofalowych reform,
których Mołdawia pilnie potrzebuje.
Ponadto decyzja Sądu Konstytucyjnego z 12 stycznia w praktyce uczyniła niemożliwym wybór
prezydenta na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów. Sąd unieważnił bowiem podjętą 16 lis-

wiadomości
topada 2011 roku próbę wyboru prezydenta przez
parlament, powołując się przy tym na złamanie
zapisanego w konstytucji wymogu tajności głosowania (część deputowanych pokazała wypełnione
karty do głosowania przed wrzuceniem ich do urny).
Taka decyzja sądu otwiera możliwość sabotowania
wyboru prezydenta przez część posłów.

Perspektywy rozwoju sytuacji
Paradoksalnie, nawet jeśli Sojusz wygra referendum w tej sprawie, to może się okazać, że
skorzystają na tym komuniści. Niektórzy eksperci
uważają bowiem, że obecny parlament nie będzie
mógł wybrać prezydenta według zmodyfikowanej
procedury, a tym samym będzie to oznaczało konieczność jego rozwiązania. Jeśli do takiego poglądu przychyli się Sąd Konstytucyjny (a komuniści na

pewno złożą w tej sprawie odpowiedni wniosek), to
Sojusz nie uniknie przedterminowych wyborów, które najprawdopodobniej wygrają komuniści. Wtedy
przyjęta w referendum poprawka może umożliwić
im samodzielny wybór prezydenta bez konieczności
porozumienia się z partiami Sojuszu.
Sojusz przyjął tak ryzykowną strategię, ponieważ alternatywa – czyli zgoda na poparcie
wysuniętego w ostatnich tygodniach przez partię
komunistyczną bezpartyjnego kandydata, byłego
szefa Banku Centralnego Leonida Talmaci – wydawała się jeszcze bardziej niebezpieczna. Premier
Filat mógł się bowiem obawiać, że nowy prezydent,
zawdzięczający swoje stanowisko komunistom,
zdymisjonuje rząd i spróbuje doprowadzić do
powstania prorosyjskiej koalicji z udziałem komunistów, socjalistów i części Partii Demokratycznej.
Podjęta przez Sojusz decyzja o referendum
prowadzi do eskalacji konfliktu politycznego
w Mołdawii. Ze względu na oczekiwany opór ze
strony komunistów oraz rozczarowanie zwolenników Sojuszu jego dotychczasowymi rządami
szanse władz na wygranie referendum należy
ocenić jako niewielkie. Tym bardziej że partie
tworzące Sojusz nie są w stanie zaprezentować
jednolitego stanowiska w okresie kampanii przed
referendum.
Ponadto przez pierwszą połowę roku rządzący
obóz będzie zajmował się przede wszystkim kampanią przedreferendalną. Oznacza to, że dalszą
zwłokę w przeprowadzaniu niezbędnych reform
zapowiedzianych pod koniec 2011 roku (sądownictwa, samorządu terytorialnego, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych). Natomiast nawet w przypadku
wygranego referendum nie jest wykluczone, że
Sąd Konstytucyjny uzna, iż nowa procedura wyboru
prezydenta nie może być użyta przez urzędujący
parlament, wymuszając tym samym jego rozwiązanie i przedterminowe wybory.
Z materiałów Ośrodka Studiów Wschodnich
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Rządzący Sojusz już po raz drugi znalazł się
w sytuacji, w której ze względu na brak większości
3/5 głosów w parlamencie i niezdolność do znalezienia wspólnego z opozycją kandydata, musiałby
po roku sprawowania władzy ponownie rozpisać
przedterminowe wybory. W rezultacie koalicja
po raz drugi próbuje uniknąć przyspieszonych
wyborów, proponując zmianę procedury wyboru
prezydenta w drodze referendum. Sojusz podjął
już taką próbę we wrześniu 2010 roku, inicjując
wprowadzenie cieszących się szerokim poparciem
w społeczeństwie, powszechnych bezpośrednich
wyborów prezydenckich. Większość głosujących
poparła projekt, jednak ze względu na niską frekwencję (29% zamiast wymaganych 33%) wyniki
referendum nie były wiążące.
Istnieje poważne ryzyko, że ponowne odwołanie się do referendum skończy się niepowodzeniem, nawet jeśli koalicja zniesie minimalny próg
frekwencji. Komuniści będą dążyli bowiem do
przekształcenia referendum w plebiscyt zaufania do
rządu i głosowania przeciwko propozycji Sojuszu.
Ostatnie badania opinii publicznej wskazują na
wzrost popularności komunistów oraz bardzo niską
ocenę rządów Sojuszu przez elektorat. Ponadto ze
względu na konstytucyjny zakaz poddawania tej
samej propozycji pod referendum przed upływem
dwóch lat, Sojusz nie może proponować popularnych w społeczeństwie wyborów bezpośrednich,
lecz jedynie obniżenie wymaganej większości
przy wyborze prezydenta przez parlament z 3/5 na
50%+1. Tymczasem, według ogłoszonego ostatnio
badania opinii publicznej, względna większość
(40%) ankietowanych jest przeciwna takiej zmianie
(tylko 30% jest za, a 30% nie ma zdania).
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Taktyka koalicji

na drodze partnerstwa

konin – ungheni

jedna z większych w Mołdawii fabryk dywanów,
której wyroby cenione są w kraju, jak i poza jego
granicami. Prężnie rozwija się także przemysł
spożywczy. Ungheni słynie z doskonałej jakości
wyrobów alkoholowych, szczególnie likierów i win.
W mieście znajduje się także wytwórnia materiałów
ceramicznych i zdobionych, której wyroby trafiają
na europejski rynek. Ungheni to także ceniony
w Mołdawii ośrodek kulturalny. Działają tu liczne
grupy artystyczne i folklorystyczne. Do najbardziej
znanych należą „Muguraş” i „Struguraş”.
Konin jest miastem powiatowym nad rzeką
Wartą w województwie wielkopolskim. Liczba
mieszkańców wynosi ponad 80 tys., jest to trzecie
co do wielkości miasto województwa. Jednym
z cenniejszych zabytków Konina jest gotycki kościół św. Bartłomieja oraz stojący na skwerze przy
kościele najstarszy znak drogowy – słup koniński

Współpracowniczka „Jutrzenki” Ana Iovu na tle tablic
przedstawiających miasta partnerskie Konina –
Ungheni w Mołdawii i Santa Susana w Hiszpanii

Ungheni to miasto położone w zachodniej
części Mołdawii, na pograniczu z Rumunią, oddalone od stolicy kraju, Kiszyniowa, o 110 km. Miasto
zajmuje powierzchnię 15 km kwadratowych. Przebiega tędy magistrala kolejowa łącząca Ungheni
z zachodnią Europą. Historia miasta sięga roku
1420, kiedy to Ungheni stało się ważnym ośrodkiem
politycznym i administracyjnym w tym regionie.
Dzięki licznym kontaktom z sąsiednią Rumunią
miasto mogło się przez lata rozwijać i prowadzić
ożywiony handel przygraniczny. Oprócz tego mieszkańcy rejonu Ungheni są beneficjentami podpisanej
z Rumunią umowy o małym ruchu granicznym.
Obecnie rola Ungheni stale rośnie, czego dowodem
są coraz szersze kontakty międzynarodowe, w tym
także z Koninem. Ungheni jest ważnym węzłem
drogowym i kolejowym oraz korzystnym miejscem
do prowadzenia działalności biznesowej dzięki
Wolnej Strefie Ekonomicznej. W mieście działa

zdjęcie: e. pumnea
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We wrześniu 2011 roku podczas XIX Forum Mediów Polonijnych reprezentowałyśmy z Anią Iovu
Pismo Polaków w Mołdawii. Razem z innymi dziennikarzami polonijnymi z całego świata miałyśmy
okazję odwiedzić miasto Konin po drodze do województwa zachodniopomorskiego. Spacerowałyśmy
po mieście, odwiedziłyśmy niektóre zabytki oraz uczestniczyłyśmy w konferencji prasowej władz
miasta. W przerwie spacerując po korytarzach urzędu miasta, zobaczyłam tablice przedstawiające
herby miast partnerskich Konina, a wśród nich tablicę z herbem mołdawskiego miasta Ungheni.
Poniżej prezentujemy krótkie opisy obu miast oraz zarys współpracy partnerskiej.

ośrodkiem turystyczno-rekreacyjnym. Na terenie
miasta znajduje się wiele szkół oraz wyższe uczelnie. Miasto jest także prężnym ośrodkiem kulturalnym, odbywa się tu wiele festiwali i konkursów
m. in. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki
i Tańca oraz konkursy pianistyczny i poetycki.

w

Skwer w okolicach
Urzędu Miasta Ungheni

7

zwany milowym. Warty zobaczenia jest też Ratusz
Miejski i zespół kamienic staromiejskich. Miasto
jest ważnym ośrodkiem przemysłu wydobywczego,
hutniczego, metalowego, spożywczego, maszyn
budowlanych, ma dobrze rozwiniętą sieć handlowo-usługową. Z powodu swojego usytuowania
w pobliżu licznych jezior Konin jest atrakcyjnym
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zdjęcia: e. pumnea
Ratusz miejski w Koninie

źródło: www.expresul.com

Symbol Konina na Rynku Głównym

na drodze partnerstwa konin - ungheni
w

Historia kontaktów międzynarodowych Konina
jest tak długa, jak dawne są początki osadnictwa na
tym terenie. Współczesna współpraca zagraniczna
Konina opiera się przede wszystkim na podpisanych przez miasto umowach partnerskich. Konin
ma podpisanych jedenaście umów partnerskich
z miastami europejskimi, w tym z mołdawskim
miastem Ungheni.
Jeszcze przed podpisaniem umowy o partnerstwie, przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego
w Warszawie oraz Fundacji Sorosa w Budapeszcie, miasta Ungheni i Konin zrealizowały wspólny
projekt, pt. „Doświadczenia miast partnerskich.
Nowe doświadczenia w procesie decentralizacji

samorządu lokalnego na przykładzie reformy
administracyjnej”. Projekt polegał na wzajemnej
wymianie doświadczeń i składał się z dwóch części zrealizowanych w 2001 i 2003 r. Dzięki temu
w roku 2003 podpisano list intencyjny o wzajemnej
współpracy pomiędzy Koninem i Ungheni, którego
zwieńczeniem była zawarta 20 maja 2006 roku
oficjalna umowa o współpracy partnerskiej.
Zgodnie z umową, strony troszczyć się mają
o rozwój współpracy w dziedzinach, które są
szczególnie istotne dla ich przyszłości. Współpraca obejmuje w szczególności takie obszary,
jak rozwój wymiany handlowej i gospodarczej,
wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarki wolnorynkowej, wymiana informacji o historii
i kulturze obu miast, uczestnictwo w imprezach
o charakterze kulturalnym i sportowym, wymiana
informacji i doświadczeń z dziedziny ochrony środowiska naturalnego, wymiana grup młodzieży,
wizyty delegacji przedstawicieli obu miast, wymiana
doświadczeń związanych ze współpracą z innymi
miastami partnerskimi.
W ramach umowy w 2010 roku kiedy miasto
Ungheni nawiedziła powódź, Konin jako miasto
partnerskie postanowił wesprzeć poszkodowanych
mieszkańców. Radni Konina zadecydowali o prze-

źródło: www.konin.lm.pl
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Nazwa miasta, herb oraz artystyczny pomnik
na rynku głównym związane są z pewną legendą,
według której władca konińskich ziem wybrał się samotnie do lasu na polowanie, gdy napadła go grupa
uzbrojonych bandytów. Już mieli zaatakować, gdy
usłyszeli konie w galopie. Myśleli, że to odsiecz dla
możnego i uciekli. Okazało się jednak, że to było
stado dzikich koni, któremu przewodził biały ogier.
Jak możemy zaobserwować, władca nie omieszkał
wyrazić swojej wdzięczności – do chwili obecnej
postać konia jest symbolem miasta.

Zespół Pieśni i Tańca „Konin” na Międzynarodowym Festiwalu „Hora De La Prut” w Ungheni

na drodze partnerstwa
kazaniu na pomoc dla Ungheni 50 tys. zł. Zgodnie
z ich wolą, za tę kwotę kupione zostały produkty
żywnościowe o długoterminowej przydatności do
spożycia oraz odzież, artykuły chemiczne do odkażania i pompa głębinowa 30 m. Dofinansowano też
transport tych darów z Konina do Ungheni. Oprócz
pomocy miasta partnerskiego, Ungheni może także
liczyć na wsparcie ambasady RP w Kiszyniowie.
Rok później Zespół Pieśni i Tańca „Konin”
w dniach 5-10 maja 2011 wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni i Tańca „Hora De La Prut”
organizowanym przez burmistrza miasta Ungheni

A. Ambros i administrację lokalnego domu kultury.
Celem festiwalu jest wspieranie mołdawskiego folkloru, tańców ludowych, jak również przedstawienie
kreatywności gości z innych krajów, promocja kultury
i tradycji ludowych. W wydarzeniu wzięły też udział
zespoły folklorystyczne z Rosji, Ukrainy, Rumunii,
Łotwy, Słowacji i Grecji, a także dziecięcy zespół taneczny „Stokrotka” reprezentujący Stowarzyszenie
Polaków w mieście Ungheni (prezes organizacji –
Elena Berezowska).
Życzymy obu miastom owocnej współpracy
i długich lat partnerstwa „na dobre i na złe”.
Elena Pumnea

ciekawostki
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W mieście Ungheni znajduje się most skonstruowany przez Gustave’a Eiffela,
autora znanej na całym świecie metalowej wieży Eiffla w Paryżu.

Most kolejowy na rzece Prut, stworzony według projektu Eiffela, łączy Mołdawię i Rumunię. O tym, że w Ungheni
stoi most zbudowany przez samego
Eiffela nie wiedziano nawet w lokalnym
muzeum krajoznawczym. Dopiero po
dokładnej analizie dokumentów archiwalnych stwierdzono, że Gustave Eiffel w latach 70. XIX wieku
został zaproszony do Besarabii w celu zaprojektowania mostu kolejowego na rzece Prut. Ten sam Eiffel kilkanaście lat później wybudował swoją znaną obecnie na całym świecie wieżę w Paryżu. Most jest
skonstruowany bardzo podobnie, a nawet wygląda trochę jak wieża Eiffla przewrócona na bok, bez
wierzchołka i podstawy. W przeciwieństwie do kamiennego mostu most żelazny przetrwał bombardowanie podczas II Wojny Światowej, a jego połowa należy do terytorium naszych sąsiadów z Rumunii.
Kilka lat temu most ten otrzymał status pomnika architektury i zawieszono na nim tablicę pamiątkową.

informacje polonijne

Okrągły Stół

круглый стол

Organizacje kiszyniowskie „Liga Polskich Kobiet” i „Krakowianka” zebrały się 3 stycznia 2012 r.
wokół okrągłego stołu w celu przeprowadzenia
dyskusji na temat „Specyfika wyższego wykształcenia w różnych krajach”. Spotkanie odbyło się
w Biurze Relacji Międzyetnicznych. Brali w nim
udział studenci kształcący się w Mołdawii i za
granicą.
Celem okrągłego stołu była wymiana informacji pomiędzy studiującą młodzieżą oraz udzielenie
odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Studenci
Maria Gordelean i Maksim Suhoriebrov opowiedzieli o specyfice studiów na polskich i rosyjskich
uczelniach. Ana Stelea i Iulia Chirigiu podzieliły się
wrażeniami o uczestnictwie w polskim projekcie
„Wolontariat przez granice” (wrzesień 2011 r.).
Opowiedziały również o Forum Ekonomicznym
Młodych Liderów, które odbyło się w ramach tego
projektu w Nowym Sączu. w dyskusji okrągłego
stołu aktywnie uczestniczyli członkowie Związku
Polskiej Młodzieży w Mołdawii z prezesem Eleną
Iancev na czele.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że ciąg
dalszy tego projektu nastąpi wkrótce.
Walerina Martin

Кишиневские организации „Лига польских
женщин” и ,,Краковянка” 3 января 2012 г. провели круглый стол на тему ,,Особенности высшего образования в разных странах”. На это
мероприятие, прошедшее в Бюро межэтнических
отношений, организаторы пригласили студентов,
обучающихся в Молдавии и за рубежом.
Целью круглого стола был обмен информацией между учащейся молодежью и предоставление возможности услышать ответы на интересующие их вопросы. Об особенностях обучения
в высших учебных заведениях Польши рассказала студентка Мария Горделян, а в российских
вузах – Максим Сухоребров. Анна Стеля и Юлия
Кириджиу поделились впечатлениями об участии
в проекте „Волонтeрство через границы” (сентябрь 2011 г.), рассказав также об экономическом
форуме молодых лидеров, который проходил
рамках этого проекта в польском городе НовыСонч. Активно участвовали в круглом столе
и члены Союза польской молодежи в Молдавии
во главе с председателем Еленой Янчев.
Организаторы надеются, что этот проект будет
иметь продолжение.
Валерина Мартин
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Liga Polskich kobiet

Okrągły stół w Biurze Relacji Międzyetnicznych, Kiszyniów, styczeń 2012 r.

informacje polonijne
Традиционные колядки в консульстве

Już trzeci rok grupa dziecięcej twórczości
„Krakowiaczki”, działająca przy Lidze Polskich
Kobiet, w okresie bożonarodzeniowym przychodzi z kolędą do konsulatu Polski w Kiszyniowie. Tak dzieci, które starannie przygotowują
swój występ, jak również pracownicy konsulatu
z niecierpliwością oczekują tej wizyty. W roli kolędników wystąpili dawni wychowankowie polskiej
grupy z przedszkola Nr 23, uczniowie klasy 2-A
Liceum im. M. Gogola oraz ich rodzice.
Tamara Ababii

третий год подряд группа детского творчества „Краковячки”, действующая при Лиге польских женщин, в один из рождественских дней
приходит с колядками в консульство Польши
в Кишиневе. И дети, старательно готовящие свое
выступление, и все работники консульского отдела с нетерпением ждут этого визита. В роли
колядующих выступили бывшие воспитанники
польской группы детского сада № 23, ученики
2-А класса Лицея им. Н. Гоголя и их родители.
Тамара Абабий
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TRADYCYJNE KOLĘDY W KONSULACIE

Stowarzyszenie „Dom Polski”
strona internetowa
domu polskiego w bielcach

Интернет-страница
Польского дома в бельцах

Na początku 2012 roku pojawiła się nowa polonijna strona internetowa – www.poloniamd.com.
Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach stworzyło
własną stronę internetową, zawierającą informacje o polskiej mniejszości na północy Mołdawii.
Można będzie tam znaleźć aktualności dotyczące
imprez kulturalnych zorganizowanych przez stowarzyszenie i jego filie w Styrczy, Grigorówce i Oknicy.
Twórcy strony zapraszają wszystkich chętnych do
współpracy przy realizacji wspólnych projektów
i nowych pomysłów.

В начале 2012 г. появилась новая полонийная
интернет-страница – www.poloniamd.com.
Общество «Польский дом» в Бельцах создало свой сайт, рассказывающий о польской
диаспоре севера Молдавии. На нем можно будет прочесть о всех культурных мероприятиях,
организованных обществом и его филиалами
в Стырче, Григоровке и Окнице. Создатели сайта
приглашают всех желающих к сотрудничеству
в реализации совместных проектов и новых
идей.

informacje polonijne
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Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
SPOTKANIE WIGILIJNE W KISZYNIOWIE

рождественская встреча в кишиневе

Pod koniec grudnia 2011 r. w Kiszyniowie
odbyło się spotkanie wigilijne Polonii kiszyniowskiej. Na tym spotkaniu, zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
przy finansowym wsparciu „Wspólnoty Polskiej”
i Ambasady RP, królowała wesoła i rodzinna
atmosfera.
Prezes stowarzyszenia Oksana Bondarczuk
przywitała wszystkich obecnych i złożyła ciepłe
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku. Do życzeń dołączyła się również
Elena Iancev, prezes Związku Polskiej Młodzieży
w Mołdawii. Część artystyczna spotkania składała
się z kolęd w wykonaniu młodzieży i występu
dzieci. Wśród gości byli także przedstawiciele
Ambasady RP, a małżonce ambasadora AnieMarii Luft powierzono ważne zadanie – wręczyć
nagrody zwycięzcom tradycyjnego konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych.
Ksiądz Krzysztof Płonka, duszpasterz Polonii
kiszyniowskiej, również złożył życzenia z okazji
Bożego Narodzenia i pobłogosławił świąteczny
stół, za którym usiedli zaproszeni goście.

На рождественской встрече, состоявшейся
в конце декабря 2011 г. в Кишиневе, царила радостная и семейная атмосфера. Мероприятие, на
которое была приглашена кишиневская Полония,
организовало общество „Польская весна в Молдавии” при финансовой поддержке „Вспульноты
Польской” и посольства Польши.
Председатель общества Оксана Бондарчук
поприветствовала собравшихся и поздравила
с Рождеством. С поздравлениями к присутствующим обратилась также Елена Янчев, председатель
Союза польской молодежи в Молдавии. Артистическая часть состояла из рождественских песен
в исполнении молодежи и выступления детей.
Среди зрителей были также представители
польского посольства, а супруге посла г-же АннеМарии Люфт выпала почетная миссия – вручить
награды победителям традиционного конкурса
„Рождественский вертеп”. Кс. Кшиштоф Плонка,
душепастырь кишиневской Полонии, поздравил
участников встречи с Рождеством Христовым
и благословил праздничный стол, к которому организаторы пригласили всех собравшихся.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

день бабушки и дедушки

Najczęściej nasze zasady moralne, poglądy
religijne i uczucia są kształtowane w ścisłej współpracy z babciami i dziadkami. Dlatego, obchodząc
w styczniu ich święto, oddajemy hołd starszemu
pokoleniu.
Spotkanie z babciami i dziadkami miało
miejsce 24 stycznia w kiszyniowskim Domu Parafialnym. Wnuczkowie starannie przygotowali
się do spotkania – narysowali laurki, zarecytowali
wiersze i zaśpiewali piosenki, a także zaprezentowali wesołą scenkę pod czujnym okiem swojej
nauczycielki pani Zofii Olszewskiej.
Babcie i dziadkowie byli bardzo wzruszeni poświęconą im uwagą i prezentami, które otrzymali
od organizatorów – członków Stowarzyszenia
„Polska Wiosna w Mołdawii”. Ksiądz Krzysztof
Płonka wygłosił przemówienie pełne ciepłych
słów. Dorośli wnukowie – członkowie Związku
Polskiej Młodzieży – również złożyli życzenia dla
babć i dziadków. Po części uroczystej i artystycznej wszyscy byli zaproszeni do stołu.
Wsparcia finansowego przy organizacji spotkania udzielił Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej
w Mołdawii.
tekst i zdjęcia: Aleksy Bondarczuk

Как правило, наши моральные принципы,
религиозные убеждения и чувства воспитаны
в тесном взаимоотношении с бабушками и дедушками. Поэтому, отмечая в январе их праздник, мы
отдаем дань уважения старшему поколению.
Праздничная встреча с бабушками и дедушками прошла 24 января в кишиневском Приходском
доме. К этому дню маленькие внуки готовились
особенно тщательно – рисовали поздравительные
открытки, разучивали стихи и песни, подготовили
забавную сценку под руководством своей учительницы пани Зофьи Ольшевской.
Пожилые люди были очень растроганы таким
вниманием и подарками, которые вручили им организаторы встречи – члены общества «Польская
весна в Молдавии». Теплые слова в адрес пожилых людей произнес ксёндз Кшиштоф Плонка.
Поздравили бабушек и дедушек с их «профессиональным» днем также взрослые внуки – члены
Союза польской молодежи в Молдавии. А затем
все были приглашены к праздничному столу.
Финансовую помощь в проведении праздника оказало Консульство Республики Польша
в Молдавии.
текст и фото: Алексей Бондарчук
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Stowarzyszenie polaków gagauzji
KARTA POLAKA

Карта Поляка

Na przełomie grudnia 2011 r. i stycznia 2012 r.
piętnaście osób ze Stowarzyszenia Polaków Gagauzji przystąpiło do egzaminu na Kartę Polaka.
Podczas kursu zdobywali wiedzę na temat historii, literatury, geografii, kultury i polskiej tradycji.
Ich wysiłek i systematyczne uczęszczanie na
zajęcia języka polskiego się opłaciły – wszyscy
pomyślnie zdali egzamin. Otrzymanie Karty
Polaka daje im możliwość przywrócenia polskiej
narodowości.

В конце декабря 2011 г. пятнадцать членов
Польской общины Гагаузии прошли собеседование
на получение Карты поляка. За время обучения
на курсах польского языка слушатели получили
знания по литературе, истории, географии Польши,
изучали культуру и традиции польского народа. Их
усердие на занятиях и стремление к знаниям были
вознаграждены – все с успехом прошли собеседование. Получение Карты Поляка даст им возможность подтвердить польскую национальность.

JASEŁKA

рождественское представление

Jak co roku tuż przed Bożym Narodzeniem Polacy z Komratu mieli okazję obejrzeć
bożonarodzeniowe jasełka. W występujące
w przedstawieniu postacie biblijne i współczesne
chętnie wcielili się zarówno uczniowie, jak i dorośli słuchacze kursu języka polskiego. Licznie
zgromadzeni widzowie podczas spektaklu mieli
też okazję posłuchać polskich kolęd. Po przedstawieniu dzieci i młodzież z zespołu tanecznego „Polacy Budżaka” zatańczyli polskie tańce
narodowe. Po jasełkach widzowie wysłuchali
krótkiego recitalu muzycznego w wykonaniu
Ksenii Pietrenko i jej starszego kolegi Siergieja
Piejkowa. O dzieciach nie zapomniał też święty
Mikołaj, który wszystkich obdarował drobnymi
podarunkami.

Каждый год перед Рождеством поляки из
Комрата принимают участие в театральном представлении – вертепе. Ученики польского класса
лицея им. М. Эминеску и слушатели курсов польского языка с удовольствием перевоплощаются
в библейские и современные персонажи. Зрители смогли увидеть историю рождения Иисуса
и услышать польские колядки. После окончания
спектакля детская и молодежная группы ансамбля
«Поляки Буджака» исполнили польские народные
танцы, а затем перед зрителями с сольными номерами выступили музыканты: юная скрипачка
Ксения Петренко и саксофонист Сергей Пейков.
О детях из Общины поляков Гагаузии не забыл
и Святой Николай – в этот день он появился с подарками для малышей.

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE
POLAKÓW Z KOMRATU

Рождественская Встреча
поляков из комрата

Stałą tradycją Stowarzyszenia Polaków
Gagauzji jest organizowanie w pierwszy dzień
Świąt Bożego Narodzenia uroczystego spotkania. Odbyło się ono w restauracji „Jug”.
Na początku wszyscy podzielili się opłatkiem
i wzajemnie złożyli sobie życzenia. Na stole znalazło się 12 postnych potraw z ryb i warzyw. Jak
nakazuje polski obyczaj pod białym obrusem,
którym nakryto stół, nie zabrakło też siana. Nie
zapomniano także o postawieniu dodatkowego
wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa
czy strudzonego podróżnego. Spotkanie było też
okazją do wysłuchania polskich kolęd w wykonaniu Siergieja Manołowa i wspólnego kolędowania. święty Mikołaj złożył wszystkim uczestnikom
wieczerzy świąteczne i noworoczne życzenia.

По сложившейся уже традиции члены Польской
общины Гагаузии встречаются в первый день католического Рождества на торжественном ужине.
В этом году такая встреча была организована
в кафе «Юг». Ужин начался с преломления облаток (рождественского хлеба) и обмена пожеланиями друг с другом. На столе было 12 постных
блюд из рыбы и овощей. Согласно польским
традициям под белую скатерть положили немного сена, а для нежданного гостя или уставшего
путника был оставлено свободное место и поставлен дополнительный прибор. Во время ужина Сергей Манолов исполнял польские колядки,
а потом все присутствующие подхватывали их.
Участников встречи поздравил с Рождеством
и Новым годом навестивший их Святой Николай.

Anna Matysiak

				

Анна Матысяк

Zdjęcia: L. Ivasina
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Z historii polski

Awantury mołdawskie
za panowania Zygmunta Augusta
Część 2
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P

rzez cały okres swojego dziewięcioletniego
panowania (1552-1561) hospodar Stefan
był wiernym lennikiem sułtana. Jesienią 1555 r.
jego oddziały obok wołoskich, uczestniczyły
w tureckiej wyprawie na Siedmiogród. W jej wyniku
wyparte zostały oddziały Ferdynanda Habsburga,
zaś na przełomie września i października tego roku
do stolicy Siedmiogrodu – Kolosvary – staraniem
wysłanego przez sułtana poselstwa mołdawskiego
powróciła Izabela Jagiellonka i jej syn Jan Zapolya.
Władztwo Zapolyi, w imieniu którego regencję sprawowała matka, ograniczone było tylko do Siedmiogrodu, gdyż większa część Węgier została zajęta
przez Turcję lub Austrię. Władztwo Zapolyi było na
tyle niestabilne, że musiał on ciągle prowadzić walki
z Ferdynandem na pograniczu węgiersko-siedmiogrodzkim. W czasie tych walk talentem dowódczym
wykazał się Stefan Batory, późniejszy król polski.
Rok 1559 zapoczątkowały rozstrzygnięcia
europejskich konfliktów z udziałem Habsburgów.
Z jednej strony było to zawarcie pokoju w CateauCambresis, kończącego wojny włoskie z Francją.
Z drugiej zaś, śmierć królowej Izabeli Jagiellonki
otwierała nowy rozdział w rywalizacji habsburskotureckiej o wpływy na Węgrzech. Wydarzenia te
były tłem kolejnej awantury z udziałem polskiej
magnaterii w Mołdawii.
Główną postacią tych wydarzeń był Jakub Basilikos, podający się za Jana Jakuba Heraklidesa
Basilikosa, syna Jana, despoty greckich wysp
Samos i Paros. Faktycznie był bowiem wychowankiem despoty, który przygarnął go podczas swojej
podróży-ucieczki przed Turkami. Dzięki Janowi Heraklidowi, Jakub znalazł się na dworze cesarskim,
gdzie otrzymał gruntowne wykształcenie. Brał także
udział u boku cesarza w wojnie z królem Francji –
Henrykiem II. Dzięki nawiązaniu w tym czasie kontaktów z kołami reformacyjnymi przeszedł na luteranizm. W następnych latach, podróżując przez Danię, Szwecję i Prusy Książęce pojawił się w Wilnie
(1557 r.) na dworze króla Zygmunta Augusta. Słysząc wiele o rokowaniach polsko-tureckich i roli
w nich Mołdawii, powziął plan zdobycia tamtejszego tronu. W 1558 r. uzyskał od kanclerza Mikołaja
„Czarnego” Radziwiłła list polecający na dwór ho-

spodara Aleksandra. Przebywając na dworze pod
pretekstem bycia krewnym żony hospodara Roksandy i niezadowolenia z prowadzonej przez Aleksandra protureckiej polityki, starał się zorganizować
grupę popierających go bojarów. W wyniku niepowodzenia zbiegł do siedmiogrodzkiego Braszowa,
gdzie wydał fantastyczną genealogię, próbując uzasadnić swoje prawa do tronu mołdawskiego, przy
okazji wywodząc swoje pochodzenie od mitycznego
greckiego Herkulesa. Podczas pobytu na dworze
Jana Zapolyi poznał Olbrachta Łaskiego, polskiego
magnata, syna wojewody sieradzkiego – Hieronima
Łaski, który mimo iż posiadał wielkie majątki w Polsce i na Węgrzech, był znacznie zadłużony. Poparł
on mołdawskie pretensje Jakuba Basilikosa (Heraklidesa), licząc po zdobyciu przez niego władzy na
wysokie godności połączone ze sporymi gratyfikacjami finansowymi. Po spisaniu formalnej umowy
29 listopada 1559 r., Łaski dostarczył mu wojska
i pieniędzy w zamian za zobowiązanie zwrotu kosztów po objęciu władzy i zapewnienie mu stanowiska
hetmana. Miejscem przygotowań do wyprawy stał
się zamek w Kieżmarku, który to już w przeszłości
był miejscem zbornym awanturniczych rycerzy, poszukujących łupów i rabunków. Gromadzili się tam
Hiszpanie, Francuzi i Niemcy, utrzymywani na koszt
Łaskiego. Ponadto Heraklides i Łaski zwrócili się
o poparcie do Ferdynanda Habsburga, sądząc, że
zależy mu na obaleniu wiernego sułtanowi i Zapolyi
hospodara Aleksandra. Cesarz jednak odmówił
ze względu na zbyt dużą niepewność wyprawy.
Większe poparcie uzyskali za to w Polsce, gdzie
Łaski rozwinął agitacje wśród kalwińskiej szlachty
małopolskiej.
Działania Łaskiego wywołały oburzenie króla
Zygmunta Augusta. Obawiając się pogorszenia
stosunków z Turcją, wydał uniwersały zakazujące
szlachcie popierania pretendenta pod karą infamii.
Pojawiły się także opinie poddające w wątpliwość
tożsamość Heraklidesa. Król na wieść o zakończeniu przygotowań do wyprawy Heraklidesa nakazał
hetmanowi Sieniawskiemu przeszkodzenie w wyprawie. Hospodar Aleksander również nie pozostawał bezczynny – powiadomił sułtana o planowanej
wyprawie i przygotowywał obronę.

bez powodzenia próbował zawrzeć sojusz z królem
polskim.
Poważne skutki rodził zatarg Heraklidesa
z Łaski, dotyczący rozliczenia kosztów wypraw
mołdawskich. Spór doprowadził bowiem do zerwania kontaktów w styczniu 1563 r. Łaski zaś
w konsekwencji porozumiał się z nowym pretendentem do tronu mołdawskiego kniaziem Dymitrem Wiśniowieckim, znanym z walk na Dzikich
Polach z Tatarami i Turkami. Hospodar Heraklides
świadomy zagrożenia ze strony Łaskiego, starał
się poprzez ożenek pozyskać opiekę potężnego
polskiego magnata. Po odmowie ze strony kniazia
Konstantego Ostrogskiego, otrzymał rękę córki
kasztelana krakowskiego i przywódcy małopolskiego innowierców – Marcina Zborowskiego. Przygotowania do ślubu przerwał wybuch buntu bojarów
mołdawskich w lipcu 1563 r., niezadowolonych
z ciągłego wzrostu podatków oraz faworyzowania
przybywających z Siedmiogrodu Niemców. Na jego
czele stanął hetman Stefan Tomża, który otrzymał od Zapolyi wsparcie wojskowe. Ostatecznie
po krwawej rozprawie z otoczeniem Heraklidesa
i jego oblężeniem w Suczawie, 8 sierpnia nowym
hospodarem ogłoszono Tomżę.
Na wiadomość o buncie bojarów, na czele
oddziałów kozackich do Mołdawii wyruszył Wiśniowiecki. Tomża pod pretekstem chęci rezygnacji
z tronu doprowadził do połączenia jego wojsk
z kozakami, a następnie ich wybicia. Sam kniaź
dostał się do niewoli, a następnie został w darze
hospodara Tomży wysłany na dwór sułtana, gdzie
został stracony.
Heraklides, oblężony na zamku suczawskim,
bezskutecznie zabiegał o pomoc ze strony Łaskiego lub Zborowskiego. Ostatecznie na skutek
głodu skapitulował przed Tomżą, który skazał go
na śmierć. Łaski co prawda podjął próbę ratowania Heraklidesa, jednak na wieść o jego śmierci
i wydaniu Turkom, zawrócił swoje oddziały i umocnił
załogę w Chocimiu.
Na tronie hospodarskim w Mołdawii również
niedługo utrzymał się wspomniany Stefan VIII
Tomża. W styczniu 1564 r. został obalony przez
Turków, którzy przywrócili na tron obalonego Aleksandra Lăpuşneanu. Tomża i popierająca go grupa
bojarów ratowała się ucieczką do Polski. Zostali
oni jednak uwięzieni na zamku w Buczaczu. Na
żądanie sułtana zbuntowanych bojarów odesłano
na jego dwór, zaś sam Tomża został stracony
5 maja 1564 r. we Lwowie w akcie zemsty za śmierć
Wiśniowieckiego. 			
cdn.
Marcin Smierz
Uniwersytet śląski w Katowicach
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W końcu 1560 r. z Kieżmarku wyruszyła wyprawa Łaskiego i Heraklidesa w sile 1600 ludzi. Pod
Pomorzanami doszło do potyczki z wojskiem koronnym pod dowództwem hetmana Sieniawskiego.
W jej wyniku szlachta rozproszyła się, a najemnicy
zostali rozbici, pozostawiając całą artylerię.
Mimo porażki Łaski i Heraklides nie dali za
wygraną. Postanowili ponownie zorganizować
wyprawę tym razem przy poparciu Habsburgów.
W Koszycach uzyskali poparcie gubernatora Węgier Franciszka Zaya, za którego pośrednictwem
zapewnili cesarza, że gdy Heraklides zdobędzie
władzę w Mołdawii, wznieci powstanie w Siedmiogrodzie przeciwko Zapolyi i poprze kandydaturę
jego syna na tron polski. Ferdynand, licząc na
sukces wyprawy, przeznaczył pieniądze na zaciąg
wojska dla Heraklidesa. W Polsce król wydał kolejny
uniwersał zakazujący uczestniczenia w wyprawie
Łaskiego, z tym jednak skutkiem, że hetman Sieniawski pod wpływem instrukcji z Wiednia nie zrobił
nic, aby temu zapobiec.
Celem powodzenia wyprawy przygotowano
podstęp – aby uśpić czujność hospodara, ogłoszono, iż Heraklides zmarł, a nawet urządzono mu
uroczysty pogrzeb. Skutkiem tego sojusznik Aleksandra, hospodar wołoski Piotr Dobry, za późno
udzielił mu pomocy.
W październiku 1561 r. Łaski i Heraklides wraz
z oddziałami najemnymi opuścili Kieżmark i przez
Węgry oraz Ruś dotarli go granicy z Mołdawią.
Zaskoczony wyprawą hospodar Aleksander, mając
do dyspozycji niewielkie oddziały, poniósł klęskę
w bitwie nad Seretem (16 listopada 1561 r.). Drugą
klęskę hospodar poniósł w bitwie nad Dunajem.
W ich wyniku tron hospodarski objął Heraklides pod
imieniem Jana II. Dzięki sporej łapówce oraz zobowiązaniu płacenia corocznie wysokiego haraczu
uzyskał on poparcie sułtana.
Heraklides, nie potrafiąc uregulować długu
wobec Łaskiego, oddał mu w zastaw perkułab
chocimski, w którym to umieszczeni zostali najemnicy Łaskiego. Zaś wśród poddanych w krótkim
czasie wzrastało niezadowolenie spowodowane
nakładaniem coraz wyższych podatków. Heraklides widział szansę na utrzymanie swojej władzy
w wojnie Habsburgów z Turcją. Marzył także
o oswobodzeniu swojej ojczyzny. Sprawa wyszła
na jaw po przejęciu przez Turków listów skierowanych do cesarza Ferdynanda, w których hospodar
zachęcał do ataku na Siedmiogród i Wołoszczyznę,
a po obaleniu tamtejszych władców bezpośrednio
na Turcję. Plany Heraklidesa zaniepokoiły sąsiadów. Zaś cesarz, widząc niepomyślny rozwój
sytuacji, wycofał poparcie dla hospodara, ten zaś
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Z historii polski

kącik literacki
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).

Per pedes apostolorum
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do ziemi obiecanej
– Dziś opowiem wam, jak to było, gdy dawno
już temu przybyłem do tego kraju, który teraz
jest naszą ojczyzną! – rzekł pewnego zimowego
wieczoru ojciec, gdy grzaliśmy się wszyscy przy
naszym potrójnym piecu w przedpokoju. W owym
czasie... – tym tradycyjnym już wstępem rozpoczął
ojciec swoje opowiadanie. Wprowadzało nas to od
razu w nastrój. Zapominaliśmy o teraźniejszości,
o zimnie, o piecu i przenosiliśmy się wyobraźnią
w inny świat.
– W owym czasie, gdy umarł twój dziad Nicefor –
ciągnął dalej ojciec, zwracając się do mnie – cała
nasza rodzina znajdowała się nad Dniestrem, koło
Zaleszczyk. Owdowiała babcia stanęła raptem
przed problemami, z którymi nie mogła sobie poradzić. Wiele ludzi było tam w podobnej sytuacji.
Cała okolica, choć dawniej polska, zasadniczo
była ukraińska. Ten teren, zwany Galicją, do dziś
znajduje się pod okupacją austriacką. Jest to kraj
biedny, choć ziemie są urodzajne i lud pracowity.
Ziemia tam jest w rękach panów polskich, którzy
robią karierę w austriackiej administracji i nieraz
nawet dochodzą do wysokich stanowisk, współpracując z okupantem. Jedni, bo nieobecni, inni,
bo utracjusze – ogółem zaniedbywali swe rolne
posiadłości. Chłop ukraiński pracował w pocie
czoła, pan się zamartwiał długami, a majątki robili
kupcy żydowscy, którzy produkt pracy na roli kupowali za bezcen, natomiast po najwyższych cenach
sprzedawali wyroby przemysłowe sprowadzane
z Wiednia. Kierując się niezbyt szczęśliwymi radami
przyjaciół i krewnych, babcia twoja zadłużyła się
i grzęzła w długach coraz bardziej. Trzy dorosłe
dziewczyny, twoje ciotki, czekały na posag, aby
wyjść za mąż. Twój stryj prosił o miesięczną pensję,
aby dalej móc studiować na lwowskim uniwersytecie. Ja, mimo że w mniejszym stopniu, też byłem
ciężarem, bo zamiast już pracować, chodziłem
do gimnazjum w Zaleszczykach. Ale, choć młody,
zdawałem sobie sprawę z sytuacji, czując, że
lada chwila Żydzi zabiorą nam wszystko. W domu
atmosfera była ciężka, wszyscy narzekali, babcia
płakała, inni sprzeczali się, gdy najdrobniejszy pieniądz pojawiał się w kasie rodzinnej. Miałem tego

dość, nosiłem się z zamiarem opuszczenia domu
rodzicielskiego. Chciałem pracować, poznać inny
świat, innych ludzi. Po kryjomu napisałem do dalekiego kuzyna na Besarabii, bo serce ciągnęło mnie
do Rosji, do tego kraju, skąd przyszedł ongiś mój
dziad Narcyz. Nie mogąc doczekać się odpowiedzi
od wuja Teofila, bo do niego właśnie się wybierałem,
wyjawiłem w domu moje zamiary. Biedna babcia
zaczęła płakać, ale poza nią nikt w rodzinie nie
przejął się specjalnie. Zrzekłem się mojej części
ojcowizny i nieodwołalnie postanowiłem opuścić
dom. Babcia pobłogosławiła mnie, klęczącego,
a potem przywiązała mi na szyi maleńki woreczek
z białego płótna, w którym był kawałeczek czarnego
chleba i kostka cukru. Tak wyruszyłem w drogę.
W kieszeni miałem srebrnego reńskiego, jedyną
rzecz wartościową, którą zgodziłem się wziąć
z domu, aby władze nie uznały mnie za żebraka.
W sercu zaś... zamiast żalu niosłem wielki głód
życia, przygód, swobody i słońca. Długo, długo
trwała moja podróż. Wstawałem wcześnie, dnie
były coraz dłuższe, w miarę jak posuwałem się
na wschód i południe. Sypiałem, gdzie się dało,
wystarczyło wejść wieczorem do wsi, aby chłopi
ofiarowali mi gościnę. Byłem zręczny, umiałem
naprawiać zamki, łatać przedziurawione rondle
i reperować inne domowe drobiazgi, by odwdzięczyć się za nocleg. Chłopi mówili po ukraińsku, ale
zaczynałem już słyszeć język mołdawski. Ciemna,
opalona cera tutejszych ludzi odbijała od białych,
lnianych strojów. Na polach pokazały się arbuzy
i melony. Wreszcie, jeszcze dalej, już w Mołdawii,
poznałem prawdziwą n a s z ą mamałygę.
– Jedz! – rzekł poważnie gospodarz, gdy wieczorem postawiono na stole czugunny kociołek – to
jest nasze codzienne błogosławieństwo boże.
Słońce przypiekało, zmieniał się wciąż krajobraz. Teraz rozciągała się przede mną lekko
pofalowana równina. Horyzont, na podgórzu bliski,
raptem uciekł w dal i otoczył mnie kołem w nieosiągalnej dali. Na niebie wznosiły się ogromne
piramidy oślepiająco białych chmur. Znikły drzewa
i zaczął się step besarabski. Miałem towarzystwo
na drodze, bo sroczka, którą wychowałem, gdy

czugun (ros.) – lane żelazo
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do wody. Gdy się myłem, usłyszałem trzask tłuczonego szkła. To sroka skakała po półeczce, atakując
dziobem swoje własne odbicie w lustrze, zrzucając
szklanki, mydelniczki i słoiczki na ziemię. Chciałem
jej ogon ukręcić z wściekłości!
Po kolacji Kazio zdecydował, że nazajutrz da
mi konia, bo w ten sposób dojadę na wieczór do
Tyrnowa, do celu mojej wyprawy. Byłem w rozterce,
nie wiedząc, jak wymówić się od skorzystania z tej
uprzejmości.
– Nie, dziękuję, nie! – wołałem żarliwie. – Jak
ja potem tego konia zwrócę? – Wstyd było mi się
przyznać, że... nie umiem jeździć konno!
– Cha! Cha! Cha! Ot i kłopot tobie! – śmiał się
Demianovici. – Gdy dojedziesz do Tyrnowa, zdejm
siodło i puść konia wolno, on sam wróci! A siodło
możesz sobie zatrzymać, darowuję ci je!
Zamilkłem pod wrażeniem tych słów. Poczułem, że znalazłem się w innym świecie, szerszym,
swobodniejszym, hojniejszym od tego, który dotąd
znałem. Był to dla mnie przedsmak życia na Besarabii, którą później miałem tak pokochać. Na drugi
dzień wyruszyłem skoro świt, wgramoliwszy się
z ławki na konia. Na razie nie było tak źle, koń szedł
spokojnie, łatwo było mi utrzymać równowagę.
Sroka, zdziwiona, bała się do mnie zbliżyć; czuła
niby, że to ja, ten sam, ale nie pojmowała, jak się
to stało, że mam teraz cztery nogi i dodatkowy
duży łeb. Wkrótce zaczęło boleć mnie siedzenie,
a niedługo potem wszystkie kości. Postanowiłem
siłą woli opanować ból, okazało się to jednak
całkiem niemożliwe; jęczałem przy każdym ruchu
konia. Trzymałem się kurczowo siodła, zaciskałem
zęby, wzdychałem, płakałem. Ostatni dzień tej wyprawy do ziemi obiecanej wspominam najgorzej.
Bolały mnie mięśnie i kości jak nigdy dotąd. Leżąc
prawie na końskim grzbiecie, sflaczały z bólu,
zawlokłem się wreszcie do Tyrnowa i ześliznąłem
się przed schodami pałacu na ziemię. Nadbiegli
ludzie, wyszedł młody człowiek, który okazał się
Teofilem.
– Jak się masz, Leon! – powitał mnie od razu,
jakby wiedział, że dziś przyjadę.
Pokręcony, obolały, wlazłem po schodach do
domu, zostawiając konia na podwórzu. Tak zaczęło
się dla mnie nowe życie w kraju, który stał się nam
wszystkim ojczyzną i w którym są moi najlepsi
przyjaciele! – zakończył ojciec opowiadanie.
– No a sroka? – spytałem. – Co się stało ze
sroką?
– Sroka żyła jeszcze wiele lat, była szczęśliwa
i zjadła dużo myszek. Raz wreszcie wyleciała rano
do parku i znikła między drzewami. Nie zobaczyliśmy jej nigdy więcej. Była już stara i pewnie zaszyła
się w gęstwinę, aby zdechnąć spokojnie... – rzekł
ojciec i popatrzył na zegarek, ziewając.
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zobaczyła, że opuszczam dom, poleciała za mną;
podlatując po trosze, to znów skacząc na sztywnych
łapkach, cały czas wiernie mi towarzyszyła. Dziwili
się ludzie, że sroka może iść za człowiekiem jak
pies i częstowali ją kawałeczkami chleba lub sera.
W dzień była odważna i latała nieraz daleko, ale
w nocy opadał ją strach, przysuwała się do mnie
i nieraz spała, siedząc mi na wyciągniętej ręce. Gdy
tylko zobaczyła step, puściła się jak strzała przed
siebie i znikła w oddali. Szedłem więc sam i dopiero w południe zobaczyłem ją znowu. Podlatywała
teraz wesoło przede mną, jakby chciała pokazać mi
drogę. Pod wieczór ujrzałem duży staw, czy jezioro,
przy którym mieszkali ludzie w chatach z szuwarów.
Zaraz poznali srokę, która już była u nich wcześniej
z wizytą; ku ich zdumieniu usiadła na burcie łódki
i towarzyszyła im podczas połowu na jeziorze.
Na drugi dzień zobaczyłem nowy rodzaj stepu:
porosły był wysoką roślinnością, ścieżka omijała
chaszcze, a ogromne bodiaki wznosiły się w niebo
jak kandelabry. Ludzi ani wsi nie widziałem przez
kilka dni i musiałem spać w szczerym polu. Dnie
były gorące, noce chłodniejsze. Step szumiał
tajemniczo w księżycowej poświacie. Chlebak
wypróżnił mi się całkowicie, zacząłem odczuwać
głód. Z zazdrością patrzyłem na srokę. Latała wokół
mnie, przysiadała, myszkowała w trawie i co chwila
miała coś w dziobie. A ja nic nie mogłem znaleźć
do jedzenia! W południe stanąłem jak wryty: step
kończył się, przecięty pługiem od wschodniej do
zachodniej linii horyzontu. Zaczynało się pole złotawej już pszenicy, wielkie, nieogarnione jak morze.
Szedłem dalej ścieżką wydeptaną przez ludzi czy
zwierzęta, ciężkie kłosy chwiały się nad moją głową.
Zerwałem kilka i zacząłem żuć ziarno, aby oszukać
głód. Sroka patrzyła na mnie, zdawało się, z ironią,
bo ona głodu nie cierpiała, znajdowała wszędzie
myszy, żaby, koniki polne i nie mogła pewnie pojąć,
dlaczego ja też ich nie jem. Pod wieczór ukazała
się wieś. Spotkałem chłopa, który mówił po ukraińsku i dowiedziałem się od niego, że idę w dobrym
kierunku. Między chatami stał dom nieco od nich
okazalszy, z białym kominem; nad nim unosiła się
wstęga dymu. Nie mogłem oprzeć się tak pociągającemu widokowi i przestąpiłem próg domostwa.
Tak poznałem pana Demianovici, który miał stać
się dla mnie dobrym towarzyszem i przyjacielem
w mym teraźniejszym życiu.
Ledwie przysiadłem w przedpokoju, zerkając
w stronę jadalni, usłyszałem szum wody i bieganinę
dziewcząt z wiadrami.
– Najpierw kąpiel! – rzekł Demianovici po
polsku. Gdy niechętnie zbliżyłem się do wanny,
usłyszałem jakieś krzyki na korytarzu.
– Leon! Leon! Otwórz! Zawołaj sobie tę przeklętą srokę! – Ledwie uchyliłem drzwi, sroka jak
błyskawica wleciała do łazienki. Siadła na wieszaku
i znieruchomiała, wpatrzona we mnie. Poczułem
raptem, że jestem całkiem goły i prędko wlazłem

savoir vivre

... dla zmotoryzowanych

Za bezpieczeństwo i porządek na drodze jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. W dużej mierze
od nas samych zależy jak dużo czasu spędzimy
w korkach, pod warunkiem, że wszyscy (albo
przynajmniej większość) będziemy się kulturalnie
zachowywać na drodze, uważać na innych, rozsądnie oceniać sytuację i podejmować szybkie
i trafne decyzje. Oprócz przestrzegania jasno sprecyzowanych przepisów ruchu drogowego warto
pamiętać także o normach moralnych i być czujnym
na wszystko, co się dzieje wokół nas.
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Mam nadzieję, że nikogo nie zmartwię, jeśli powiem, że kultura zachowania obowiązuje również na drodze. Co więcej, na drodze należy przestrzegać norm etycznych nawet
bardziej niż w bezpośrednich relacjach międzyludzkich, ponieważ nawet drobne wykroczenie może mieć katastrofalne skutki. Na drodze nie jest tak, jak w autobusie, gdzie nic
strasznego się nie stanie, jeśli będziemy się bezczelnie pchać. Jeżeli będziemy się „pchać”
na drodze, to może nas (i innych uczestników ruchu albo pieszych) to drogo kosztować.
W najlepszym przypadku – dużo pieniędzy, a w najgorszym – czyjeś życie.

Przede wszystkim, samochodem należy jeździć
wyłącznie po jezdni. Nawet jeśli długo czekamy
w korku, nie można wjeżdżać na chodnik ani pod
żadnym pozorem zawracać na przejściu dla pieszych. Chodnik jest, jak sama nazwa wskazuje, do
chodzenia, a przejście dla pieszych jest przeznaczone dla pieszych.
Nie zaleca się próbować „przeskoczyć” na
żółtym świetle szczególnie, jeśli jesteśmy jeszcze
daleko od świateł i mamy wystarczająco czasu,
żeby zahamować. Co innego, jeśli światło zmienia
się na żółte tuż przed nami. Wtedy jeszcze można
się wytłumaczyć, że nie zdążylibyśmy zahamować
i wylądowalibyśmy na środku skrzyżowania.

Unikajmy złośliwych i niebezpiecznych zachowań na drodze, takich jak przyspieszanie, gdy ktoś
zaczyna nas wyprzedzać; „podganianie” kogoś, kto
według nas jedzie za wolno, podjeżdżając mu pod
sam zderzak; wymuszanie pierwszeństwa. Jeśli
chcemy zmienić pas nie wystarczy tylko włączyć
sygnalizację świetlną, warto się jeszcze upewnić,
że jest wystarczająco miejsca do wykonania manewru. Nie rekomenduje się, a nawet jest karane,
rozmawianie przez telefon podczas jazdy (nie dotyczy używania zestawu „hands-free”). To jest po
pierwsze niewygodne, a po drugie niebezpieczne.
Szczególnie chciałabym uczulić na to mężczyzn,
ponieważ jak wynika z badań i stereotypów, nie
są oni w stanie skupić się na kilku rzeczach naraz,
a więc są bardziej narażeni na niebezpieczeństwo
wypadku. Kobiety natomiast, podobno mają podzielną uwagę. Jednak chciałabym zwrócić uwagę
na to, że malowanie ust stojąc przed skrzyżowaniem na zielonym świetle, kiedy za nami wszyscy
się denerwują, to nie jest dobry pomysł. Czasami
mam wrażenie, że niektórym kobietom się wydaje, że kierowcy-mężczyźni powinni im ustąpić,
dlatego że są kobietami. To jest piękny gest pod
warunkiem, że wynika z inicjatywy mężczyzny.
W przeciwnym przypadku kobiety powinny się
kierować przede wszystkim przepisami ruchu drogowego, żeby uniknąć napiętych sytuacji.
Jeśli podjeżdżamy do zakorkowanego skrzyżowania od razu warto się moralnie przygotować, że to trochę może potrwać. Nie trzeba za
wszelką cenę próbować wjechać na środek, jeśli
nie jesteśmy pewni, że będziemy mogli z niego
wyjechać na czas. Lepiej się zatrzymać przed
przejściem dla pieszych (nawet na zielonym)
i cierpliwie poczekać, aż się zwolni miejsce albo
zmieni światło. W taki sposób unikniemy sytuacji,
znalezienia się pośrodku skrzyżowania i zablokowania przejazdu tym, którzy mają akurat zielone
światło. Najlepsi są w tym kierowcy długich pojazdów, którzy widząc, że się nie zmieszczą i tak wjeżdżają na skrzyżowanie i blokują je całkowicie!
Na drodze, tak jak wszędzie, trzeba myśleć
przed każdym manewrem, trzeba przewidywać
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i być gotowym na nieoczekiwane ruchy kierowców
wokół nas. Na przykład wyobraźmy sobie następującą sytuację: w obie strony jest po jednym pasie
bez możliwości wyprzedzania, ktoś chcąc skręcić
w lewo stoi i czeka, aż cały sznurek samochodów
z przeciwległej strony przejedzie. W tym momencie niepozbawione sensu byłoby, żeby któryś
z tych samochodów się zatrzymał na moment
i przepuścił skręcającego w lewo, aby ten nie blokował przejazdu.
Patrząc na ruch drogowy z perspektywy pasażera, który nie musi cały czas być skupiony na prowadzeniu, mogę powiedzieć, że jazda przypomina mi
taniec. Na autostradzie, gdzie nie ma skrzyżowań,
świateł czy przejść dla pieszych, jest to taniec spo-

kojny i płynny. Uczestnicy mają dobrze opanowane
kroki, zjeżdżają w prawo, żeby ustąpić drogę innym,
którzy jadą z większą prędkością, później wracają
na lewy pas i wyprzedzają samochody jadące
wolniej. Natomiast jazda po mieście to już całkiem
inny taniec, pełny gwałtownych ruchów, emocji
i gestykulacji.
Tak na marginesie, odpowiedzialność za
bezpieczeństwo ruchu spoczywa nie tylko na
kierowcach. Piesi również powinni się stosować
do przepisów ruchu drogowego, norm moralnych,
a przede wszystkim kierować się rozsądkiem i ufać
instynktowi samozachowawczemu. Ale to jest już
temat na inny artykuł.
Elena Pumnea

.
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Przeskakując co trzecią literę,
znajdziesz imię
naszej dzisiejszej postaci.
do dzieła!
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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 zawiadamiani telefonicznie.
Siostra Dorota
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Nasz dzisiejszy bohater podpowie nam, gdzie znaleźć to, co każdy z nas pragnie posiadać – mądrość.
Źródło mądrości oraz imię bohatera odkryjesz dzięki lekturze biblijnej: 1 Krl 3,5-12. Dowiesz się, iż
Dawcą i Źródłem mądrości jest _ _ _ i dlatego jest ona dostępna dla każdego.
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Styczeń
Nowy Rok zawitał wreszcie
stary sobie poszedł.
Co tam rośnie w mrozach stycznia?
Dzień rośnie po trosze!
Wróbelkowi serce rośnie,
że wiosny doczeka,
chociaż jeszcze droga do niej
mroźna i daleka.
Rosną w styczniu zaspy śniegu,
że wóz w nich ugrzęźnie
a na szybach rosną srebrne
liście i gałęzie.
Więc na inne pory roku,
nie patrzy zazdrośnie
mroźny styczeń: bo w nim także
mnóstwo rzeczy rośnie!
Jerzy Ficowski
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