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W czasie Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza podczas
Triduum Paschalnego, Kościół jest pogrążony w smutku
z powodu męczeńskiej śmierci Chrystusa. Obowiązuje
wówczas specjalna liturgia, a i zwyczaje ludowe tego
okresu są wyjątkowe.
Podczas Wielkiego Tygodnia kościół staje się domem żałoby, w którym panują cisza i ciemność: w Wielką Środę gasi
się świece na ołtarzu, a w Wielki Czwartek klekotanie kołatek
zastępuje głos dzwonów. Nadchodzi dzień Męki Pańskiej.
Według Ewangelii, Jezus Chrystus został ukrzyżowany na
skalistym wzgórzu koło Jerozolimy, zwanym Miejscem Czaszki.
W języku aramejskim nazwa ta brzmi Golgota, a jej łacińskim
odpowiednikiem jest caharia. Od XV wieku wznoszono w Europie tzw. kalwarie symbolizujące miejsce, gdzie dokonała się
męka Syna Bożego. W Polsce pierwszą z nich była Kalwaria
Zebrzydowska kolo Lanckorony, ufundowana w XVII wieku
przez Mikołaja Zebrzydowskiego. Inne polskie kalwarie to
m. in.: Góra Kalwaria pod Warszawą, Kalwaria Pacławska koło
Przemyśla, Górka Klasztorna kolo Piły. Wierni pielgrzymują do
nich przez cały rok, lecz największe tłumy pątników uczestniczą
w misterium Męki Pańskiej.
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Innym zwyczajem – wywodzącym się prawdopodobnie ze
średniowiecznych misteriów drogi krzyżowej – było odsłanianie grobu Chrystusa. Odbywało się ono w Wielki Piątek, po
nabożeństwie. Cudzoziemcy podróżujący po XVII-wiecznej
Polsce byli zdumieni pomysłowością, przepychem i wystawnością bożych grobów. W okresie zaborów pojawiła się w nich
symbolika narodowa.
W dużych miastach do dziś kultywowany jest zwyczaj „chodzenia na groby”, czyli odwiedzania ich w różnych kościołach.
Często trzeba stać w długich kolejkach, ale to stwarza okazję
do spotkań ze znajomymi. W przeszłości był to również czas
kwestowania przez damy z towarzystwa na rzecz biednych.
Tego dnia w wiejskich chałupach gospodarze wygaszali
stary ogień, by rozniecić nowy świecami zapalonymi od poświęconego, płonącego przy kościele ogniska. Dom, oborę i bydło
skrapiali wodą święconą przyniesioną z kościoła.
Opr. na podst. „Encyklopedia tradycji polskich“
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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”

Jutrzenka 4/2012

triduum paschalne

W numerze:

3

TradycjA i Obrzędy

spacerem po krakowie

skarbnica narodowych dziejów
Kraków to pryzmat, przez który pięknieje ojczyzna...
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Sztaudynger Jan Izydor

Po odzyskaniu niepodległości (1918) Kraków,
choć położony na peryferiach państwa, pozostał
poważnym ośrodkiem kultury i nauki. Tutaj w roku
1919 utworzono Akademię Górniczą, pierwszą tego
typu uczelnię w Polsce. Czołową pozycję w nauce
zapewnił miastu uniwersytet oraz świetnie działająca Polska Akademia Umiejętności. Po pierwszej
wojnie światowej dokończono restaurację Wawelu,
urządzono zamek królewski, przywracając mu częściowo dawny charakter rezydencji monarszej.
Przedwojenny Kraków tętnił życiem towarzyskim, artystycznym, koncentrującym się wokół
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i kawiarni,
skupiających przy małej czarnej rozdyskutowanych
intelektualistów rozmaitych orientacji politycznych.
Jeszcze raz przypomniano znaczenie Wawelu jako
miejsca wiecznego snu królów i wodzów: w podziemiach katedry pochowano Juliusza Słowackiego
(1927) i marszałka Józefa Piłsudskiego (1935).
Kres wielkości królewskiego miasta położył
najazd niemiecki na Polskę, a wraz z nim wybuch
drugiej wojny światowej. Okupant hitlerowski przystąpił do brutalnej akcji eksterminacyjnej polskiej
inteligencji. Zamknięto uniwersytet, 6 listopada
aresztowano profesorów krakowskich wyższych
uczelni, skazując ich na kaźń obozów koncentracyjnych. Z rozmysłem niszczono zabytki. Wawel zamieniono na rezydencję generalnego gubernatora
Hansa Franka. W pobliżu Krakowa, w Oświęcimiu
i Brzezince, Niemcy założyli obozy koncentracyjne.
Kres zagładzie miasta i jego mieszkańców położyło zakończenie wojny i oswobodzenie Krakowa
z rąk niemieckich przez armię radziecką w styczniu
1945 roku.
W nowej rzeczywistości obok starego Krakowa wyrosła po roku 1949 nowoczesna dzielnica
mieszkaniowa Nowa Huta, położona u podnóża
kombinatu metalurgicznego – Huty im. Lenina.
Powstały wielkie osiedla mieszkaniowe, które
satelitarnie otuliły stary zabytkowy Kraków (niestety, wskutek braku rozwagi planistów, nieraz go
przesłaniając).
Kraków ponownie stał się stolicą kulturalną,
miejscem festiwali artystycznych. Jest zatem Kraków miastem muzeów, teatrów, wyższych uczelni
o rozmaitym profilu kształcenia, wreszcie miastem
polskich noblistów: Czesława Miłosza i Wisławy
Szymborskiej.
Do współczesnego Krakowa przybywają rzesze
turystów z całego świata. Chcą poznać miasto

papieża i Mikołaja Kopernika, gród Piastów i Jagiellonów, miejsce wiecznego spoczynku królów
i bohaterów narodowych, dawną stolicę Polski,
która zachwyca bezcennymi skarbami kultury. To
wyjątkowe bogactwo artystyczne zostało w roku
1978 wyróżnione przez UNESCO wpisaniem
Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego, co podkreśliło tym samym jego rangę
w kulturze światowej.
Kraków był i jest dla Europy oraz Polski wspaniałym świadkiem dziejów narodu, a spuścizna
kulturalna miasta wciąż stanowi żywe świadectwo
historii, sławiąc kulturę polską pośród swoich
i obcych.
Współczesny Kraków nadal żyje tradycją,
pielęgnuje prastare obyczaje. Wiosną, w drugi
dzień Wielkanocy, odbywa się na Zwierzyńcu, przy
kościele Norbertanek, odpust zwany Emausem,
połączony z oblewaniem się wodą, czyli tradycyjnym śmigusem. Wśród licznych drobiazgów
sprzedawanych przez przekupniów znaleźć można
m. in. figurki Żydów „emauśnych”, interesujący
przykład dawnego folkloru przedmieść. Natomiast
we wtorek wielkanocny ściągają krakowianie pod
kościół św. Benedykta w Podgórzu, usytuowany
w pobliżu kopca Krakusa, by wziąć udział w tzw.
Rękawce, barwnym festynie upamiętniającym
sypanie mogiły Krakusowi. Wedle tradycji ziemię

Augusta dla Bractwa Kurkowego (faktycznie to dar
krakowskich mieszczan).
Z końcem czerwca przypadają „wianki” urządzane nad Wisłą, pod Wawelem. W czerwcu odbywają
się międzynarodowe festiwale filmów krótkometrażowych, Triennale Grafiki połączone z wystawą
obrazującą dorobek grafiki światowej. Wreszcie
na przełomie czerwca i lipca odbywa się Festiwal
Kultury Żydowskiej. Z końcem sierpnia od paru lat
jest Kraków miejscem Ogólnopolskich Targów Sztuki Ludowej, połączonych z kiermaszem wyrobów
rzemieślniczych na Rynku Głównym. Rynek ożywia
się corocznie w pierwszy czwartek grudnia, kiedy
pod pomnikiem Adama Mickiewicza odbywa się tradycyjny konkurs szopek krakowskich. Te misternie
wykonane cacka są potem wystawione do końca
stycznia w Muzeum Historycznym miasta Krakowa.
Szopki są piękną krakowską osobliwością, tradycją,
która sięga jeszcze połowy XIX wieku.
Przed wiekami nazywano Kraków „małym
Rzymem”, w XIX stuleciu „Rzymem słowiańskim,
kolebką starej Rzeczpospolitej”. Był i jest Kraków
miastem sztuki, skarbnicą zabytków architektury,
rzeźby, malarstwa, rzemiosła artystycznego, które – gromadzone od stuleci – dają wyobrażenie
o kulturze artystycznej Polski.
Opracowano na podstawie
M. Rożek „Zwiedzamy Kraków w trzy dni”
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na kopiec noszono w rękawach. W maju z kolei
odbywa się słynna procesja św. Stanisława (zawsze w niedzielę oktawy), która wyrusza z Wawelu
na Skałkę, a towarzyszą jej nieprzebrane rzesze
wiernych i grupy pielgrzymkowe w regionalnych
strojach. W maju (bądź na początku czerwca),
w dzień Zielonych Świątek, udają się krakowianie na
Bielany, gdzie u stóp klasztoru Kamedułów odbywa
się barwny odpust, a klasztor z kościołem są wtedy
otwarte dla wszystkich. Słynie Kraków z procesji
Bożego Ciała, która wyrusza z katedry wawelskiej
na Rynek Główny, wśród nieprzebranego tłumu,
a w orszaku procesyjnym zwracają uwagę stroje
ludowe z regionu Polski południowej, tradycyjne
ubiory Bractwa Kurkowego oraz piękne feretrony,
specjalnie na to święto wyjmowane z klasztornych
zakrystii i skarbców kościelnych. W ostatni dzień
oktawy Bożego Ciała ze Zwierzyńca rusza wraz
z orszakiem Lajkonik, który ulicami miasta podąża
na Rynek. Strój Lajkonika zaprojektował Stanisław
Wyspiański.
5 czerwca przypada święto Miasta Krakowa,
przypominające nadanie Krakowowi dokumentu lokacyjnego w 1257 roku. W czerwcu odbywa się, po
strzelaniu do kura, intronizacja na Rynku nowego
Króla Kurkowego. Członkowie Bractwa Kurkowego
występują wtedy w swoich historycznych strojach,
a ustępujący król wręcza następcy Srebrnego
Kura, będącego według tradycji darem Zygmunta
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spacerem po krakowie

Palmy wielkanocne na Targach 2012, Rynek Główny w Krakowie

wiadomości

Wybrano pomnik ofiar Smoleńska

6

Jutrzenka 4/2012

Wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej zostały upamiętnione pomnikiem na warszawskich
Powązkach. Za rok – w trzecią rocznicę tragedii – ku ich czci ma zostać odsłonięty pomnik
w miejscu katastrofy, pod Smoleńskiem.
Projekt autorstwa Andrzeja Sołygi,
Dariusza Śmiechowskiego i Dariusza
Komorka wygrał międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji pomnika
upamiętniającego ofiary katastrofy
lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Wyniki
ogłoszono 30 marca br. w Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Zwycięski zespół otrzymał 15 tys.
euro. Drugą nagrodę w wysokości
10 tys. euro jury przyznało Jeremiemu T. Królikowskiemu, Krzysztofowi
Ozimkowi i Janowi Mazurowi, a trzecią
(5 tys. euro) – Tomaszowi Tomaszewskiemu. Kapituła przyznała także
cztery wyróżnienia. W sumie do konkursu zgłoszono 91 prac artystów m. in.
z Polski, Rosji, Łotwy i Stanów Zjednoczonych.
„Pierwszą nagrodę przyznano
za pełne uszanowanie autentyczności miejsca, ochronę strefy
przynależnej ofiarom oraz powagę układu czasoprzestrzennego,
będącego tłem dla różnorodnych
emocji przybywających.”
z uzasadnienia jury

Jak powiedział przewodniczący
jury konkursu Adam Myjak, komisja
w swoim wyborze kierowała się wyłącznie walorami artystycznymi. Burzliwe
obrady odbywały się – jak to ujął –
w gorącej, ale pełnej życzliwości atmosferze.
Konkurs ogłosili w ubiegłym roku
wspólnie prezydenci Polski i Rosji,
a regulamin zatwierdzili ministrowie
kultury obu państw. Zadaniem artystów
było przedstawienie koncepcji pomnika,
który uczciłby pamięć ofiar katastrofy
lotniczej spod Smoleńska.
Regulamin określał, że pomnik miał
zostać wykonany w trwałym i dobrym
jakościowo materiale, a jego wysokość

Projekt pomnika

nie powinna była przekraczać pięciu metrów. Artyście pozostawiono „swobodę wypowiedzi artystycznej” i zaznaczono,
że projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika powinien
harmonizować z otoczeniem. Określono również maksymalny koszt realizacji monumentu, który powinien zamknąć się
w milionie euro brutto.
W skład powołanego przez ministra kultury jury konkursowego weszli zarówno przedstawiciele polscy, jak i rosyjscy.
Realizacja zwycięskiego projektu rozpocznie się na początku maja i potrwa prawie rok.
– Projekt spełnił oczekiwania wszystkich członków jury
i decyzja o wyborze zapadła jednomyślnie. Zakładał on wybudowanie pomnika z dobrego materiału, w wysokiej estetyce.
Odsłonięcie pomnika planowane jest na 10 kwietnia 2013 r. –
powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan
Zdrojewski podczas konferencji w Sejmie, w trakcie której zaprezentowano zwycięski projekt. Dodał, że odsłonięcie będzie
niezwykle uroczyste.
źródło: www.tvn24.pl

Założenie przestrzenne pomnika – widok z góry

aktualności

Koncert „DAGADANA” w Kiszyniowie

Art-Labirynth znajduje się w dawnym Muzeum
Zemstvei, w budynku, który nie został jeszcze odrestaurowany (zapewne z braku funduszy), ale za
to pomysłowo, w duchu artystycznym udekorowany
wewnątrz. Codziennie odbywają się tu różnorakie
spotkania, warsztaty (m. in. tańca improwizowanego,
śpiewu) oraz cotygodniowe koncerty młodych, alternatywnych zespołów lokalnych i zagranicznych.
Koncert „Dagadany” odbył się w specjalnie, na
potrzeby koncertu, udekorowanej sali. Uczestnicy
mieli do dyspozycji wygodne kanapy, fotele lub
kolorowe ławki wysłane poduszkami, mogli się
napić herbaty robionej na miejscu (przez cały
czas trwania koncertu). A chwilę
przed rozpoczęciem występu na
sali pojawiły się dwie postacie… na
szczudłach! Przesuwały
się prawie dotykając sufitu i pochylały
się nad każdym przybyłym,
by porozdawać ko-

lorowe wiatraczki własnoręcznie wykonane przez
zespół. Kiedy zabrzmiały pierwsze dźwięki, na sali
zaległa pełna skupienia cisza… ale nie tego domagał się od publiczności zespół. Okazało się, że
„Dagadana” chciała przede wszystkim mieć pewność, że wszyscy w koncercie uczestniczą, dlatego każdy otrzymał po instrumencie (kolorowe,
plastikowe rury oraz różnego rodzaju piszczałki,
grzechotki) i po krótkim poinformowaniu,
kto, kiedy i jak ma ze swojego instrumentu korzystać, rozpoczęła się
wspólna przygoda po świecie muzyki
„Dagadany”. Rytmy, dźwięki i słowa,
które powstały dzięki współpracy trzech
zdolnych, poszukujących swojego własnego
stylu muzyków, oczarowały słuchających
i przeniosły w nastrojowe miejsca pełne
tajemnic i pogody ducha.

„DAGADANA” jest polskoukraińskim trio, łączącym różne
style muzyczne. Przeplatając jazz, folk i elektronikę
tworzą niepowtarzalny
język zespołu. Ciepłe
wokalizy, przetwarzanie głosu na żywo, odważne plastikowe brzmienia, transowy kontrabas oraz
wykorzystanie dziecięcych instrumentów
muzycznych, to recepta „DAGADANY” na
oczarowanie słuchacza dźwiękami, których
nigdy dosyć.
Skład zespołu: Daga Gregorowicz (Poznań) –
wokal, elektronika, Dana Vynnytska (Lwów) – wokal, piano, Mikołaj Pospieszalski (Częstochowa) –
kontrabas, skrzypce.
Powstanie „DAGADANA” to efekt znajomości
muzyków, która rozpoczęła się w 2007 roku. Muzycy, obracający się w różnych nurtach muzycznych poznali się przy okazji eksperymentowania

z jazzem na krakowskich warsztatach
„International Summer Jazz Academy”. Grupa zadebiutowała w 2010 roku gorąco przyjętym albumem „Maleńka” (OFFSIDE RECORDS). Polskie
Radio „Trójka” udzieliła mu patronatu. Druga płyta zespołu to „Dlaczego
nie” (AGORA S.A., 2011).
Zespół zagrał do tej pory prawie
200 koncertów na całym świecie,
między innymi na festiwalach Za
Jazz Fest, Song of Songs, Heineken Open’er,
Olympus Jazz Nights, Festiwal ludów pustyni
(Maroko), Przystanek Woodstock, Festiwal
Europeskich Stolic Kultury, FORTE piano, Jazz
Travel, Ethno Jazz Festival itd.
Warto podkreślić, że „Dagadana” to
zdobywcy Fryderyka za rok 2011 w kategorii
Album Roku Folk / Muzyka Świata.
Więcej informacji o zespole można znaleźć
na stronie http://dagadana.pl/
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Koncert polsko-ukraińskiego tria „Dagadana” odbył się 29 kwietnia w kiszyniowskim centrum
kultury alternatywnej Art-Labirynth. W miejscu, które okazało się idealne, aby zrealizować tam
koncert zespołu.
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Dobromiła Wrońska
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informacje polonijne

Akcje Polskiego
Towarzystwa Medycznego

Акции Польского
медицинского общества

W kwietniu br. Polskie Towarzystwo Medyczne w Kiszyniowie zorganizowało ciekawą
wycieczkę dla uczniów polskich klas Liceum
im. M. Gogola. Dzieci zwiedziły stołeczny Uniwersytet Medyczny im. Nicolae Testemiţanu. Członek
PTM Emilia Cymbalari, która jest asystentką katedry mikrobiologii, zaprosiła dzieci do laboratorium
i przeprowadziła z nimi zajęcia praktyczne. Pod
kierownictwem p. Emilii uczniowie zrobili wysiew
ze swoich rąk i telefonów komórkowych do szalek
petriego. Następnie zostawili szalki w termostacie przy odpowiedniej temperaturze na okres
12 godzin. Na drugi dzień dzieci miały możliwość
zobaczyć, co urosło w tych szalkach i... bardzo się
przeraziły! Za pomocą preparatów pokolorowały
„własne” mikroby, a następnie mogły dokładnie je
obserwować przez mikroskop. Te zajęcia pomogły
dzieciom zrozumieć, jak ważne jest mycie rąk.
Również w kwietniu Towarzystwo Medyczne
zorganizowało kolejny projekt z pomocą lekarzaortopedy Edwarda Czemagi, który przeprowadził badania dzieci ze środowiska polonijnego
w Kiszyniowie. Podczas badań u niektórych dzieci
znaleziono patologii ortopedyczne oraz chirurgiczne i skierowano je do specjalistów w szpitalu.
Takiego rodzaju projekty Polskie Towarzystwo
Medyczne planuje przeprowadzać regularnie.
Katarzyna Kocietkowa,
prezes PTM w Kiszyniowie

В апреле 2012 г. Польское медицинское общество в Кишиневе организовало увлекательную
экскурсию для учеников польских классов Лицея
им. Н. Гоголя. Дети посетили столичный Медицинский университет им. Ноколая Тестемицану.
Член Польского медицинского общества Эмилия
Цымбаларь, ассистентка кафедры микробиологии, пригласила детей в лабораторию и провела
с ними практические занятия. Под ее руководством
дети сделали посев в чашки Петри со своих рук
и мобильных телефонов. Затем чашки Петри поместили в термостат и оставили там на 12 часов
при соответствующей температуре. На следующий
день дети увидели, что выросло в чашках петри и...
были поражены! Окрасив «собственные» микробы
в разные цвета с помощью препаратов, они разглядывали их в микроскоп. Эти занятия помогли
ребятам понять, как важно вовремя мыть руки.
И еще один проект был организован Польским медицинским обществом в апреле – врач-ортопед Эдуард Чемага обследовал детей
польской диаспоры в Кишиневе и обнаружил
у некоторых патологии. По результатам обследования маленькие пациенты получили направление
к специалистам – ортопедам и хирургам. Такого
рода проекты Польское медицинское общество
намерено проводить регулярно.
Катерина Кочеткова,
председатель ПМО в Кишиневе

Pani Emilia Cymbalari z Polonusami w laboratorium kiszyniowskiego Uniwersytetu Medycznego

Клуб ”Здравствуй, Польша!”

W kwietniu bieżącego roku wystartował nowy
projekt organizacji „Polska Wiosna w Mołdawii” –
klub „Witaj Polsko!”. Klub ten zrzesza ludzi, którzy
pragną dowiedzieć się czegoś więcej nie tylko o
ważnych miastach historycznych Polski, ale również o mniejszych miasteczkach, które są także
ciekawe. Warto podkreślić, że o swojej małej
Ojczyźnie będą opowiadać sami mieszkańcy.
Pierwsze spotkanie w klubie rozpoczęło się
od prezentacji multimedialnej, przeprowadzonej przez duszpasterza kiszyniowskiej Polonii
księdza Krzysztofa Płonkę, który zaprosił nas
do wirtualnego spaceru po Śląsku, skąd sam
pochodzi. Opowiadał o swojej ojczyźnie z wielką
miłością, barwnie opisując tradycje górników
mieszkających w tym regionie Polski, o dożynkach, kolorowych strojach i skocznych tańcach
ludowych. Najbardziej nas zaskoczyła czystość
ulic w miastach i wsiach. Słuchając tych opowiadań po prostu zakochaliśmy się w tej krainie! Na
zakończenie ks. Krzysztof poczęstował wszystkich tradycyjnym polskim daniem z regionu
śląskiego.
Składamy serdeczne podziękowania autorowi
projektu pani Oksanie Bondarczuk, prezes polonijnej organizacji „Polska Wiosna w Mołdawii”.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania
naszego klubu!
Angela Boţan

В апреле стартовал новый проект организации «Польская весна в Молдавии» – клуб
«Здравствуй, Польша!». Клуб объединяет людей,
желающих больше узнать не только о значимых
исторических городах Польши, но также о маленьких городках, которые не менее интересны.
Примечательно, что о своей малой родине нам
будут рассказывать их жители.
Первая встреча в клубе началась с мультимедиальной презентации, представленной
душепастырем кишиневской Полонии ксендзом
Кшиштофом Плонка. Кс. Кшиштоф пригласил
нас в виртуальное путешествие по Силезии,
уроженцем которой он является. С большой любовью рассказывал он о своей родине, красочно
описывая традиции шахтеров, живущих в этом
угледобывающем регионе, о празднике урожая
в селах, о красочных костюмах и народных
танцах. Нас поразила чистота на улицах городов и сел. Благодаря увлекательному рассказу
мы просто влюбились в этот край! В заключение
кс. Кшиштоф угостил нас традиционным польским
блюдом, характерным для силезского региона.
Хотелось бы выразить благодарность автору
проекта пани Оксане Бондарчук, председателю
полонийной организации «Польская Весна в Молдавии». С нетерпением ждем очередных встреч
в нашем клубе!
Анжела Боцан

Ksiądz Krzysztof Płonka (od lewej) na pierwszym spotkaniu Klubu „Witaj Polsko!”
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KONKURS
PALM WIELKANOCNYCH
W KISZYNIOWIE

конкурс
пасхальных пальм
в кишиневе

W kiszyniowskiej parafii pw. Opatrzności
Bożej po raz drugi odbył się konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Konkurs był
zorganizowany przez Stowarzyszenie „Polska
Wiosna w Mołdawii” przy wsparciu księży parafii katolickich.
W tegorocznym konkursie wzięły udział dzieci
i dorośli z Kiszyniowa, Komratu, Bielc, Głodian
i Rybnicy. Palmy oceniane były w dwóch kategoriach: palmy wykonane indywidualnie i prace
grupowe. Wszystkie palmy prezentowały się wspaniale. W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”
oraz ks. Krzysztof Płonka – opiekun kiszyniowskiej
Polonii. Oceniając pomysły artystyczne, własne
inwencje, kompozycję oraz zgodność wykonania
z lokalną tradycją, komisja przyznała 12 nagród.
W kategorii prac grupowych wyróżniono palmę członków Stowarzyszenia Polaków Gagauzji
(Komrat) oraz palmę wykonaną przez dzieci
z Centrum Dziennego, działającego przy parafialnym CARITAS w Bielcach.
A oto wyniki konkursu wśród prac indywidualnych:
kategoria dzieci
I miejsce – palma Kiryłła Goworowa (Kiszyniów);
II miejsce ex aequo – palmy Romana Czemagi
(Kiszyniów) i Julii Lungu (Kiszyniów); III miejsce –
palma Aleksandry Bolgari (Kiszyniów).
Nagrodę pocieszenia w tej kategorii otrzymał
najmłodszy uczestnik konkursu Szymon Staczyński (lat 5).
kategoria dorośli
I miejsce – palma Ałły Grzeskiej (Kiszyniów);
II miejsce – palma Katarzyny Jażgunowicz (Kiszyniów); III miejsce – palma Anatola Goworowa
(Kiszyniów).
Wyróżnienia otrzymały palmy wielkanocne
wykonane przez Inę Wasylewą z Rybnicy i Ałłę
Klimowicz z Głodian.
Zwycięzcy otrzymali nagrody, ufundowane
przez sponsorów z Kiszyniowa: Aleksandra Statkiewicza oraz firmę Conmetal-Com SRL (dyrektor
Wiktor Burlak).
Organizatorzy zachęcają dzieci i młodzież
polonijną, jak również ich rodziców i dziadków do
uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu na
najpiękniejszą palmę wielkanocną!
Aleksy Bondarczuk,
zdjęcia autora

В кишиневском приходе „Провидение
Божье” во второй раз прошел конкурс на
лучшую пасхальную пальму. Конкурс был
организован обществом „Польская весна
в Молдавии” при поддержке священников
католических приходов.
В конкурсе приняли участие дети и взрослые
из Кишинева, Комрата, Бельц, Глодян и Рыбницы. Были присланы как индивидуальные, так
и коллективные работы. Отметим, что все пальмы были очень красивы. В состав конкурсной комиссии вошли представители «Польской весны
в Молдавии» и ксёндз Кшиштоф Плонка – опекун кишиневской Полонии. Оценив композицию,
артистический замысел, индивидуальную находчивость, а также соответствие исполнения традиции, комиссия отметила призами 12 пальм.
В категории коллективных работ награждены: пальма, изготовленная членами Польской
общины Гагаузии (Комрат) и пальма, выполненная руками детей из Дневного центра, который
действует при мисси КАРИТАС в Бельцах.
А вот результаты конкурса среди индивидуальных работ:
детская категория
I место – пальма Кирилла Говорова (Кишинев);
II место разделили – пальма Романа Чемаги
(Кишинев) и Юлии Лунгу (Кишинев); III место –
пальма Александры Болгарь (Кишинев).
Утешительный приз в этой категории достался самому младшему участнику – пятилетнему
Шимону Стачинскому.
взрослая категория
I место – пальма аллы Гржеской (Кишинев);
II место – пальма Екатерины Яжгунович (Кишинев); III место – пальма Анатолия Говорова
(Кишинев).
Поощрительными призами отмечены работы
Инны Васильевой из Рыбницы и Аллы Климович
из Глодян.
Призы для победителей конкурса были предоставлены кишивскими спонсорами – Александром Статкеевичем и фирмой «Conmetal-Com»
(директор Виктор Бурлак).
Организаторы приглашают детей и молодежь, а также старшее поколение к участию
в следующем конкурсе на лучшую пасхальную
пальму!
Алексей Бондарчук,
фото автора
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ekspansjA polskiej edukacji na Wschód
Pod koniec kwietnia br. w ramach przyjazdu promocyjnego do Mołdawii przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie spotkali się z Polonią kiszyniowską i bielecką. Podczas
wizyty emisariuszy UEK na uczelniach mołdawskich, w kiszyniowskim Liceum im. M. Gogola oraz
w bieleckim Domu Polskim, Polonusi otrzymali sporo informacji o możliwości studiowania w Polsce. Młodzież mołdawska interesowała się ofertami dostępnymi dla przyszłych studentów UEK,
np. kierunkami studiów i specjalizacjami, językami studiowania, stypendiami.
W trakcie wizyty w Kiszyniowie zostało otwarte przedstawicielstwo partnera UEK – polskiej firmy, która zajmuje się rekrutacją na studia kandydatów z Ukrainy i Mołdawii oraz podpisano umowy
o współpracę z polonijnymi organizacjami.
Dziś zapoznamy Czytelników z ofertą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK).

 86 lat tradycji (1925 – 2011)
 największa uczelnia ekonomiczna
w Polsce
 około 23 000 studentów na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych
 150 wydarzeń naukowych, społecznych
i biznesowych w ciągu roku akademickiego
 4 wydziały, 56 katedr, 732 pracowników
naukowo-dydaktycznych
 17 kierunków, około 53 specjalności w roku
akademickim 2011/2012
 I miejsce w rankingu tygodnika „Wprost”
 I miejsce w konkursie “LCCI Business
English Competition”
 najlepsza studentka w Polsce w konkursie
„Primus Inter Pares”

Najpopularniejszymi kierunkami studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na UEK w ostatnich
latach były: gospodarka przestrzenna (kierunek
uprawniający do uzyskania tytułu inżyniera), administracja, finanse i rachunkowość, turystyka
i rekreacja. Najpopularniejszymi kierunkami studiów stacjonarnych drugiego stopnia były: finanse
i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, turystyka i rekreacja.
Informację o zasadach rekrutacji obcokrajowców na UEK można znaleźć na stronie
www.uek.kraków.pl. Polecamy również stronę
www.studygo.com.ua, która udostępnia informacje o niezbędnych dokumentach dla kandydatów
na studia, egzaminach, stypendiach, warunkach
zamieszkania w akademikach, życiu studenckim
(koła naukowe, sekcje sportowe, wyjazdy na staż,
wycieczki, juwenalia).
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Korzenie UEK sięgają 1925 roku. Uczelnia
wnosi istotny wkład w rozwój środowiska akademickiego. Przez 86 lat wykształciła ponad 90 000
absolwentów – wysoko kwalifikowanych ekonomistów i menadżerów. Współpracuje z praktyką gospodarczą – podejmuje wspólne projekty, inicjatywy
i programy. Ważna jest także wiedza ekspercka
pracowników UEK – wielu z nich uczestniczy
w istotnych dla Polski gremiach doradczych i decyzyjnych. Uniwersytet od lat pielęgnuje kontakty
z wieloma znanymi osobami ze świata kultury i biznesu, z organizacjami i firmami. Szczególnie ważne
są one w czasach, w których wielkie tempo i przyrost wiedzy oraz nieustannie dokonujący się postęp
technologiczny wymagają stałego rozwoju.
Każdego roku akademickiego UEK jest organizatorem wielu wydarzeń: konferencji, wykładów, imprez artystycznych i spotkań z udziałem
wybitnych naukowców, polityków, przedstawicieli
polskiego i zagranicznego biznesu. Partnerami
bądź współorganizatorami wielu z nich są firmy
i instytucje zewnętrzne. Przed Uczelnią stoi wiele
nowych wyzwań i inwestycji, koniecznych dla rozwoju Uniwersytetu.
Liczba chętnych do studiowania na UEK wzrasta. Na zainteresowanie studiami w UEK składa
się kilka czynników. Uczelnia, śledząc na bieżąco
zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów
z danych dziedzin, uruchamia nowe kierunki
studiów (informatyka stosowana, analityka gospodarcza oraz socjologia, rachunkowość i controlling, inżynierskie studia na kierunku gospodarka
przestrzenna). Ogromnym atutem Uczelni jest też
zakrojona na szeroką skalę współpraca międzynarodowa. Studenci UEK mają możliwość wyjazdu
na stypendia, staże i praktyki zagraniczne do
ponad 200 partnerskich uczelni na całym świecie!
Na pewno ceniona jest też marka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie oraz nowoczesne
technologie wykorzystywane w dydaktyce.

aktualności

Wyniki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
21 kwietnia 2012 r. odbyła się pisemna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Mołdawii, w której
udział wzięło 32 uczestników
z Bielc, Kiszyniowa, Komratu
i Styrczy.

Oto lista laureatów tegorocznej Olimpiady:
grupa I
1. Krystyna Sajewska, Kiszyniów
2. Anastazja Ţurcan, Kiszyniów
3. Aleksandra Gordijewska, Kiszyniów
grupa II
1. Włodzimierz Żurawski, kiszyniów
2. Władysława Czeban, Kiszyniów
3. Eliza Jeriomienko, Kiszyniów
Ogromne gratulacje składamy
grupa III
wszystkim uczestnikom, jak rów1. Irena Andruszczak, Bielce
nież ich nauczycielom i życzymy
2. Julia Tukan, Komrat
dalszych sukcesów!
3. Julia Wieliku, Komrat
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do rezerwatów w dolinie prutu

W

ramach projektu
poświęconego historii
żubrów polsko-mołdawskich
w połowie marca 2012 r.
odbyła się wycieczka
do rezerwatu przyrody
„Pădurea Domnească”.
Całość zorganizowana została
wspólnie przez lektorat języka
polskiego z kiszyniowskiego
Wolnego Uniwersytetu ULIM
i Związek Polskiej Młodzieży
w Mołdawii (ZPMM).
Polskie żubry w Mołdawii. Rezerwat „Pădurea Domnească”

Niezależnie którą porą roku wybieram się
w podróż po Mołdawii, jednakowo zachwyca mnie
nieograniczona przestrzeń wokoło. Niekończące
się pola, łany, trawy, czarnoziemy przeplatane
gdzieniegdzie pojedynczymi jeziorkami, kępką
drzew czy niewielką wioską. Ta jednostajna przestrzeń, która wydaje się nie mieć ani początku
ani końca, wyzwala we mnie poczucie wolności.
Sprawia, że mam wręcz ochotę wsiąść na koń
(tylko skąd tego konia wziąć…?) i ruszyć przed
siebie przez „suchego przestwór oceanu”.
Ostatnią taką okazję do zatopienia się w mołdawskim krajobrazie miałam w jedną z pierwszych

marcowych sobót. Pogoda była doskonała, aby
spędzić czas poza domem, by w końcu po długiej
mroźnej zimie móc odetchnąć świeżym wiosennym
powietrzem. Choć nie do końca był to, jak się okazało, dzień idealny do spacerów po obszarach leśnych.
Bowiem ziemia ukazująca się gdzieniegdzie spod
szaleńczo topniejącego śniegu, zmieniała się pod
stopami w wodniste błoto, które nie było łatwym
podłożem do stąpania.
Na szczęście w rezerwacie „Pădurea Domnească”, który był celem wycieczki, dzięki słońcu
pierwszemu marcowemu, mogliśmy bez przeszkód
podziwiać 5 żubrów polsko-mołdawskich, które

jak się okazało, odpoczynek w uroczej, drewnianej leśniczówce „ţara Bîtlanilor”, podczas którego
uczestnicy wyprawy zajęli się przygotowywaniem
posiłków (na różne sposoby). Był zatem i grill,
i pieczenie kiełbasek nad ogniskiem, i sałatki, i wino
własnej roboty.
Na koniec dnia zatrzymaliśmy się w rezerwacie „Suta de Movile” (po polsku „Sto kopców”), by
podziwiać zachód słońca z widokiem na niektóre
z ponad 3,500 pagórków znajdujących się na
ograniczonym terenie ok. 1500 h. Ich powstania
naukowcy do dziś dnia nie są w stanie rozsądnie
wytłumaczyć. Według miejscowych legend miały
one być grobami starożytnych Daków, albo dziełem
istot pozaziemskich (kosmitów).
Kolejnym i ostatnim punktem wycieczki był
wąwóz Buteşti, do którego wjechaliśmy już po
zmroku. Choć mając dość mocno ograniczone pole
widzenia z powodu braku światła słonecznego,
postanowiliśmy jednak wspiąć się na znajdującą
się tam dawną, bo przed ponad 15 milionami lat
powstałą rafę koralową. Ciemność nie pozwoliła
nam na podziwianie krajobrazu, jaki rozpościerał
się wokół, nie widać było już ani rzeki Prut ani
reszty wąwozu. Choć może to i na szczęście, bo
dzięki temu mamy powód, by wrócić w te tereny,
gdy będzie już bardziej zielono i gdy wszystko
zakwitnie wokół.
A na ULIMie do końca maja będzie można podziwiać efekty całego przedsięwzięcia, w postaci
wystawy zdjęć, folderów, plakatów wykonanych
przez uczestników projektu.
Dobromiła Wrońska
Fotoreportaż na str. 12-13
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podobnie jak i ludzie, nie miały zamiaru nigdzie
się chować, dopóki grzały je promienie słoneczne.
Wielkie, dostojne zwierzęta leżały jeden obok drugiego pod najwyższym drzewem w okolicy i rozkoszowały się rześkim wiosennym powietrzem.
Obecnie w rezerwacie znajdują się 3 dorosłe
żubry (przywiezione z Polski w 2005 roku) i 2 młode
żubrzyki, które przyszły na świat już w Mołdawii.
Dorosłe żubry nazywają się: Rodawacz, Pogwarka i Kagura, a z imionami młodych mam pewien
kłopot. Z informacji znalezionych przeze mnie
w intrenecie wynikałoby, że żubrzyca urodzona
w 2008 roku została nazwana Ileana, a ci urodzeni w 2011 nazywają się Dinu i Doroş. Czy tak
jest faktycznie? Z tym pytaniem zwracam się do
czytelników, których zdecydowanie lepsza znajomość języków rosyjskiego i rumuńskiego pozwoli na efektywniejsze poszukiwania informacji
o mołdawskich żubrzykach.
Jednym z powodów, dla których sprowadzono
w latach 90. żubry z Polski, była ich obecność na
ziemiach Besarabii do XVII wieku, o czym przypomina prawdopodobnie herb Mołdawii (trwają
bowiem dyskusje, czy jest to podobizna tura czy
żubra właśnie). Dlatego też postanowiono spróbować odtworzyć populację tych zwierząt na terenie
kraju. Jak na razie z wielkim powodzeniem, gdyż
narodziny zdrowego potomstwa u żubrów żyjących
w niewoli, nie jest wcale rzeczą powszechną.
Po oglądnięciu żubrów, które były głównym
celem wycieczki, dotarliśmy także do 300-letnich
dębów, które rosną niedaleko zagrody zwierząt.
Następnie pozwoliliśmy sobie na kilkugodzinny,
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spotkania z Mołdawią

Z historii polski

Stosunki polsko-mołdawskie
za panowania Stefana Batorego
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Działalność kanclerza Jana Zamoyskiego
Panowanie drugiego
z polskich królów elekcyjnych
– Stefana Batorego (1575-1586) – przeszło do
historii jako okres wojen z Moskwą, a jednocześnie
działalności politycznej, której celem było stworzenie koalicji antytureckiej (bez udziału Habsburgów)
i wyzwolenia Siedmiogrodu spod zależności Turcji.
Plany te Batory próbował zrealizować po
zawarciu pokoju w Jamie Zapolskim (1582 r.),
kończącego wojnę z Moskwą. Spotkał się jednak
z silną opozycją wśród szlachty. Antytureckie plany
króla starał się kontynuować kanclerz i hetman
wielki koronny, a jednocześnie członek opozycji
antyhabsburskiej – Jan Zamoyski. Stał on na czele grupy magnatów posiadających duże majątki
ziemskie na Ukrainie i zainteresowanych ekspansją nad Morze Czarne. Jednocześnie wyrażali oni
wolę zabezpieczenia tych terenów od najazdów
tatarskich poprzez ostateczną rozprawę z Chanatem Krymskim. Działania Zamoyskiego zbiegły
się wraz z dojściem do władzy zwolennika polityki
prohabsburskiej Jana III Wazy. Mimo to Zamoyski
starał się minimalizować wpływy Habsburgów
w Siedmiogrodzie, Mołdawii i Wołoszczyźnie, którzy
wykorzystywali osłabienie Turcji i wzmocnili aktywność polityczną w tych prowincjach.
Z punktu widzenia Zamoyskiego te trzy prowincje tureckie były państwami buforowymi, a jednoczesne zdobycie w nich wpływów polskich mogło
spowodować linię obrony aż nad Dunaj. Pierwsza
okazja do realizacji planów Zamoyskiego nadarzyła
się w 1589 r., kiedy to po spaleniu przez Kozaków
Kozłowa, Oczkowa i Białogrodu wydawało się, że
wojna polsko-turecka jest nieunikniona. Ostatecznie jednak konfliktowi zapobiegła dyplomacja Anglii,
która wraz z Holandią prowadziła walkę przeciwko
habsburskiej Hiszpanii, a Turcja w tym konflikcie
występowała jako naturalny sprzymierzeniec. Odnowiono bowiem w 1591 r. polsko-turecki traktat
przyjaźni.
W tym samym okresie na Węgry uciekł hospodar mołdawski Piotr Kulawy, a na jego miejsce Turcy osadzili syna Aleksandra Lăpuşneanu – Arona,
który otrzymał przydomek Tyrana za uciskanie swoich poddanych. Z kolei w sąsiedniej Wołoszczyźnie
panował Stefan Surdul (Głuchy), syn hospodara
mołdawskiego Iwoni.

Kanclerz Zamoyski, widząc wzrost niezadowolenia z rządów hospodarów w Mołdawii i Wołoszczyźnie, postanowił wprowadzić na tamtejszy tron
odpowiednio brata Arona – Piotra i ich bratanka
Aleksandra (syna hospodara mołdawskiego Bogdana IV). W czerwcu 1592 r. Aron został obalony
przez poddanych, a tron próbował zająć Piotr, udający się z Polski do Mołdawii. W tym samym czasie
w Mołdawii na tron został wybrany Aleksander V
Złośnik, który jednak ustąpił go stryjowi i przeniósł
się do Wołoszczyzny na miejsce obalonego przez
tamtejszych bojarów Stefana Surdul.
Osadzenie przez Zamoyskiego nowych hospodarów spotkało się z szybką reakcją ze strony
Turcji. W październiku 1592 r. w Mołdawii obalono
Piotra VI Kozaka i osadzono ponownie Arona.
Z kolei we wrześniu 1593 r. z Wołoszczyzny przepędzono hospodara Aleksandra i osadzono Michała
Walecznego (Viteazul), syna hospodara wołoskiego
Piotra I Dobrego.
Wybuch wojny habsbursko-tureckiej w 1593 r.
spowodował zagrożenie dla granic Rzeczypospolitej. Cesarz Rudolf Habsburg oczekiwał polskiej
pomocy. Jednak z inicjatywy Zamoyskiego starano
się jedynie uszczelnić granicę przed najazdami
ze strony Tatarów oraz zachować neutralność.
Ponadto wszelkimi sposobami starał się on storpedować plany wciągnięcia Rzeczypospolitej do
ligi antytureckiej, którą oceniał jako wzmocnienie
potęgi Habsburgów. Większe zainteresowania
austriackimi planami koalicji antytureckiej Habsburgowie uzyskali w krajach lennych wobec Turcji.
Książę Siedmiogrodu, Zygmunt Batory i hospodar
wołoski Michał Waleczny, przeszli na stronę cesarza Rudolfa, z czego Batory otrzymał obietnicę
otrzymania hospodarstwa mołdawskiego. Tymczasem w obu hospodarstwach ponownie dały się we
znaki nastroje antytureckie. W Mołdawii, przeciwko
wiernemu sułtanowi tureckiemu hospodarowi,
wysunięta została przez Batorego kandydatura
bojara Stefana Rozwana. W maju 1595 r. obalił on
dotychczasowego władcę – Arona, który następnie
został stracony w Siedmiogrodzie. Jednak nowy hospodar, zasiadający na tronie jako Stefan IX, także
nie cieszył się dużą popularnością.
cdn.
Marcin Smierz,
Uniwersytet śląski w Katowicach

felieton

wojna biurowa
część 2.

mogłoby motywować nieetycznych rekrutujących,
żeby filtrowali swoje pytania i omijali te tematy szerokim łukiem.
Niestety, jeśli kierować się takimi kryteriami jak
wiek oraz zamiary pracowniczki w kwestii ciąży, można
łatwo się przeliczyć, ponieważ młoda samotna kobieta,
która wydaje się być idealną kandydatką, może zmienić swój status cywilny w ciągu paru miesięcy. Życie
jest nieprzewidywalne, spotka swojego jedynego (albo
przynajmniej będzie jej się tak wydawać), wyjdzie za
mąż i urodzi mu dzieci.
Długość dobrej współpracy między pracodawcą
a pracownikiem zależy przede wszystkim od stosunków, jakie się zawiązały między przełożonym
i podwładnym, od relacji z kolegami i atmosfery
w pracy. Jeśli dobrze się dogaduje z szefem i kolegami, mają do siebie wzajemny szacunek i zaufanie,
to pracownik jest gotów wiele zrobić, żeby znaleźć
rozwiązanie korzystne dla obu stron.
W czasach, kiedy mamy malejący przyrost
naturalny bardzo ważne jest zachęcić kobiety do
rodzenia dzieci, miedzy innymi poprzez zapewnienie
im możliwości do pracy. Warto zaproponować im
elastyczne rozwiązania, żeby mogły bez większych
problemów pogodzić pracę z wychowaniem dzieci. Bo
kobiety chcą pracować! One nie chcą tylko siedzieć
w domu i zmieniać pieluchy. Praca je rozwija, urozmaica im dzień, daje niezależność finansową.
Obserwując traktowanie kobiet w ciąży nasuwa
się wniosek, że pracodawcy nie zdają sobie sprawy
z wagi tej inwestycji i jeśli wszystko tak dalej pójdzie,
na ich emerytury nie będzie miał kto pracować. Aż
ciężko sobie wyobrazić, że tych ludzi też kiedyś urodziły jakieś kobiety, i że mają oni żony i córki!
Elena Pumnea
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Oprócz długiej listy różnorakich wymagań wymienianych w ofertach pracy, w stosunku do kobiet
są wysuwane jeszcze inne wymagania, które nigdzie
nie są wypisane, bo są one niezgodne z prawem
i normami moralnymi i można by było kogoś na tej
podstawie pociągnąć do odpowiedzialności. Mam
na myśli obawy pracodawców o to, że pracowniczka
będzie chciała wyjść za mąż i zajść w ciążę lub po
prostu zajść w ciążę, bo ostatnio są modne związki
partnerskie. Więc kandydatka w nieformalnym związku
też może nie pasować.
Próbując analizować punkt widzenia pracodawcy, najlepiej zatrudnić młodziutką dziewczynę po
liceum, bo jest jeszcze za młoda na małżeństwo
i dzieci, chociaż z drugiej strony nie ma wyższego
wykształcenia ani doświadczenia. Więc może lepiej
zatrudnić panią po 50-tce? Ale tym razem już jest
bliska emerytury, też źle. Same problemy z tymi kobietami. Chciałabym się skoncentrować szczególnie na
kwestii ciąży. Kobieta w ciąży jest najstraszniejszym
wrogiem pracodawców. Przynajmniej tak są traktowane w niektórych instytucjach. A wszystko z powodu
kasy. Nie daj Boże płacić za taką pracownicę jakieś
świadczenia albo płacić jej wynagrodzenie, kiedy
ona może sobie pójść na zwolnienie w każdej chwili!
Dobrze, jeśli kończy się jej umowa zawarta na okres
ograniczony, najdłużej do porodu pracodawca będzie
się z tą pracownicą męczyć. A jeśli zdążyła podpisać umowę na czas nieokreślony to już katastrofa!
I wszystkie te strachy i żenujące, a nawet nielegalne
pytania kierowane do kobiet na rozmowach kwalifikacyjnych, są uzasadniane tym, że pracodawca szuka
kogoś na stałe. Szkoda, że w celach treningowych są
nagrywane tylko rozmowy telefoniczne, bo rozmowy
kwalifikacyjne również powinny być nagrywane. To
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Druga część felietonu o wojnie biurowej jest poświęcona walce pracodawców i kobiet. Jest to temat-rzeka dobry na jakąś rozprawę doktorską, ale warto przynajmniej kilka zdań o tym napisać. Pomijam
sprawę niższych wynagrodzeń kobiet niż mężczyzn, bo obecnie wysokość wynagrodzenia to pilnie
strzeżona tajemnica i może się różnić nawet dla panów na podobnych stanowiskach.

na wesoło

zagadki biblijne

Konkurs
.

„Najwazniejsze pytania”
Kolejna postać biblijna,
z którą dziś się zapoznamy
to człowiek niezwykle ciekawy.
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Bóg powołał go, by opuścił swój dom rodzinny,
swój naród i posłał go w nieznane:
„Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród.”
(Rdz 12,1-2)
Pan Bóg zmienił mu imię, zapewnił mu Swą pomoc, wybrał go, a on uwierzył Bogu. Bóg zawarł z nim
przymierze i zapewnił wielką nagrodę.
Gdy nasz bohater siedział u wejścia do swego
namiotu, ukazał mu się Pan
pod dębem Mamre. Ponieważ był człowiekiem niezwykle gościnnym, ugościł
samego Boga.
_ _ _ _ _ _ _ miał żonę
o imieniu _ _ _ _. mimo
iż oboje byli w podeszłym
wieku, Pan obiecał im syna,
gdyż do tej pory nie mieli
potomstwa. (Rdz 18,1-15)
Pan Bóg wystawił naszego bohatera na próbę
jego wiary, a była to próba
niezwykle trudna. Dowiesz
się o niej, czytając fragment
Rdz 22,1-13. Kontynuując
lekturę tego rozdziału, dowiesz się też, jak Bóg wynagradza tych, którzy są Mu
posłuszni.
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

Smok wawelski
Pod Wawelem, w grodzie Kraka,
mieszkał pewien rozrabiaka –
zionął ogniem, dmuchał dymem,
srogą przy tym robiąc minę
i tak groźnie łypał okiem,
że go nazywano smokiem.
Smok podobno co dzień z rana
zżerał słonia lub barana!
Choć normalnie na śniadanie
każdy płatki je owsiane
albo kaszki 5 łyżeczek,
smok domagał się owieczek.
Sapał przy tym, stękał,
wzdychał i mamrotał: – Ale pycha!
Gdy za chwilę ryczał: – JEEESZCZE!,
każda krowa czuła dreszcze,
bo nie wstawał smok od stołu,
nim nie schrupał stada wołów.
To historia bardzo stara –
smoka tam spotkała kara.
Ja wam jednak powiem szczerze,
że w legendę tę nie wierzę.
Smok to przecież miłe zwierzę!
Lubi figle, psoty, tańce,
świetnie skacze na skakance,
jeżdżąc zaś na hulajnodze,
wszystkim kłania się po drodze.
Zimą chodzi smok w berecie,
kapelusik nosi w lecie
i choć jest naprawdę duży,
w każdej kąpie się kałuży.
A po domu nosi kapcie,
bardzo kocha swoją babcię
(i babcine konfitury),
wcale nie jest też ponury!
I wciąż mieszka (ja nie kłamię!)
pod Wawelem w smoczej jamie.
Agnieszka Frączek

Smaczn ego!
Jajka są jednym z najważniejszych symboli świąt wielkanocnych – przypominają o odradzającym się życiu. Gościły na stołach, były popularnym prezentem, wykorzystywano je także
w wielu zabawach, np. „na wybitki”, podczas której stukano się jajkiem o jajko, a posiadacz
najsilniejszej skorupki zabierał „oręż” pokonanych.
Jajka faszerowane w skorupce smakują wybornie nie tylko na śniadanie wielkanocne, ale
również na co dzień. Przepis swojej matki Antoniny przekazała do redakcji pani Zofia Nieczaj
z Bielc.

Jajka faszerowane „w skorupce”
l 8 jaj l pęczek koperku
1/2 pęczka natki pietruszki
l 2 łyżki masła l tarta bułka
l sól l pieprz

klub mądrej sówki

1. Najpierw rozbić muszę.
Z cukrem utrzeć mogę.
I wyjdzie mi z tego
smaczny kogel-mogel.

2. Latem topi się – nie w wodzie.
Zimą marznie, tak jak woda.
Nóż je głaszcze co dzień,
do ciast mama doda.

3. Jak się nazywają,
kto z was pamięta,
kuliste, złociste
kurze pisklęta?

4. Tańczy się go żwawo,
parami lub w kole.
Inny – słodki leży
na świątecznym stole.

5. Uprany – leżał w szufladzie.
Mama na stole go kładzie.
Brudny od używania
znowu idzie do prania.
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Jajka ugotować na twardo i pozostawić
w zimnej wodzie, aż ostygną. Ostrym nożem
przeciąć skorupki wzdłuż na pół i delikatnie wyjąć łyżeczką żółtka oraz białka, uważając, aby
nie uszkodzić skorupek. Najtrudniejsze wydaje
się krojenie skorupek, ale w rzeczywistości jest
to proste.
Żółtka i białka drobno posiekać nożem, dodać posiekany koperek i natkę pietruszki. Farsz
przyprawić solą oraz pieprzem, dodać 1 łyżkę
masła i wszystko dobrze wymieszać. Skorupki
jajek ostrożnie napełnić masą jajeczną.
Tartą bułkę wysypać na talerz i dociskać do niej połówki jajek, tak aby bułka pokryła farsz. Na
patelni rozgrzać masło. Połówki jajek wykładać na patelnię nadzieniem do dołu i smażyć na złoty
kolor. Podawać na ciepło lub na zimno.
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listy i opin i e czyteln i ków
Bądź z serca pozdrowiona ojczysta, święta mowo!
Kochani,
nie znajduję piękniejszych słów powitania, jak motto
Waszego pisma „Jutrzenka”, na które przed chwilą trafiłam
w Internecie, poszukując informacji na temat ikony Matki
Boskiej Kiszyniowskiej. Nie znałam wcześniej Waszego
pisma i dopiero zacznę zgłębiać informacje, jakie przez
lata jego trwania zostały zebrane na stronie internetowej.
Na ten Nowy Rok 2012, przesyłam życzenia Bożego Błogosławieństwa oraz zapewnienie o modlitwie za
wszystkich Rodaków mieszkających w Mołdawii i tych,
którzy spotykają się na łamach i stronie internetowej
„Jutrzenki”. Niech Dobry Bóg sprawi, aby nasza ojczysta
mowa była dla każdego Polaka święta i by prowadziła
nas do życia w prawdzie.
Z poważaniem,
Małgorzata Celtycka, Warszawa
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Witam Państwa!
Wspaniała inicjatywa – polskie czasopismo w dalekiej
Mołdawii.
Przy okazji przetargu w Bielcach dowiedziałem się
właśnie, że mamy tam spore grono Polonusów.
Życzę wszelkiej pomyślności w promowaniu Polski
w Mołdawii.
Pozdrawiam
Roman Stroński, Polska
Droga Redakcjo „Jutrzenki”!
Kilka lat temu na Poloniadzie zorganizowanej przez
Fundację Młodej Polonii w Warszawie poznałem Bolka
Majerika z Pleszy (Rumunia). Dziś przeczytałem artykuł
o nim w „Jutrzence” (nr 4/2010) oraz zobaczyłem na zdjęciach jego rzeźby w skale i w drzewie (ostatnie znajdują
się w kościele świętych Archaniołów w Bielcach – red.).
Gratuluję Bolkowi, życzę mu pomyślności. Bardzo ciekawy i serdeczny człowiek.
Pozdrawiam redakcję z Londynu
Orland machnikowski

W następnym numerze
Agnieszka Danowska-Nowak, Krzysztof Nowak
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