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NASZE TRADYCJE – NASZE SYMBOLE

Młodziankowie
Drodzy Czytelnicy „Małego Polonusa”!
Opowiem wam dzisiaj o tradycji, która
jest mało znana i rzadko kontynuowana. Jej
źródło tkwi w Święcie Młodzianków, męczenników, które obchodzimy 28 grudnia. Czy
pamiętacie wydarzenia, które miały miejsce
w Betlejem, gdy do Pana Jezusa przyszli trzej
mędrcy ze Wschodu? Co się wtedy stało królowi Herodowi? Przypomnę, bo to jest bardzo
ważne. Otóż owi mędrcy przybyli do Jerozolimy i pytali mieszkańców: „Gdzie jest nowonarodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem
Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy
oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się. Przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się dokładnie o czas ukazania
się gwiazdy. A kierując mędrców do Betlejem,
rzekł do nich: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”.
Mędrcy poszli do Betlejem i znaleźli
Jezusa, Jego mamę Maryję i Józefa. „Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do
Heroda, inną drogą udali się z powrotem do
swojego kraju”. Podobny sen miał święty Józef. Anioł powiedział mu: „Wstań, weź dziecię
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań
tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał
dziecięcia, aby Je zgładzić”.
„Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy
zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał
oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał
pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat
dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców”.
Tę smutną opowieść napisał ewangelista Mateusz. W ten sposób przekazał nam
prawdę, że ci niewinni chłopcy, którzy byli
jeszcze niemowlętami, wyznali prawdę o Panu
Jezusie, choć jeszcze nie potrafili mówić.

Nazywamy ich świętymi Młodziankami. Z okazji tego święta gdzieniegdzie zachowuje się ciekawą tradycję. Jaką? Posłuchajcie.
Było to dawno temu – pod koniec grudnia roku 1990. Ojej, tyle lat już minęło! Pojechałem do Chełmna. To miasto nazywane jest
często Krakowem Północy. Zaprosiły mnie do
siebie siostry miłosierdzia, abym spełniał dla
nich posługę kapłańską. Minęły świąteczne
dni: Wigilia, uroczystość Narodzenia Pańskiego, święto pierwszego męczennika – świętego
Szczepana oraz świętego Jana. Nastał dzień
28 grudnia. Po liturgii poszedłem do siostry
Izabeli, która wówczas była odpowiedzialna za
sekretariat. Wszedłem do biura i ze zdziwieniem zobaczyłem, że za biurkiem siedzi siostra
nowicjuszka. – Przepraszam, ja przyszedłem
do siostry Izabeli. Chciałem coś z nią załatwić
– powiedziałem. Na to nowicjuszka odpowiedziała: – Dzisiaj jest święto świętych Młodzianków i wszystkie urzędy oraz funkcje sprawują
najmłodsze siostry. – A co wobec tego robią
starsze siostry? – ze zdziwienia zapytałem.
– One zajmują się tymi zadaniami, które my
mamy na co dzień. – Cóż to za zabawy urządzacie? Dziwne to jest, przecież młode siostry
nie wiedzą, co należy czynić – jeszcze bardziej
zdziwiony „ciągnąłem za język” tę młodą
siostrę. – To jest taka tradycja w naszym
Zgromadzeniu, że w dniu świętych Młodzianków zamieniamy się wszelkimi zadaniami.
– Czy siostra przełożona jest wam posłuszna?
– Ależ oczywiście? – A czy siostra Wizytatorka
(jest to siostra przełożona wszystkich sióstr
miłosierdzia w wielu wspólnotach zwanych
Prowincją) też jest wam posłuszna? – Jak najbardziej! – A kto prowadzi modlitwy? – Siostry
nowicjuszki.
Nie wiedziałem co powiedzieć. Zaglądnąłem do sióstr pracujących na infirmerii (z
łac. oddział chorych). Szeroko otwieram oczy
i widzę, że przełożoną oddziału jest młoda
siostra, również nowicjuszka. O coś chciałem
ją zapytać, ale usłyszałem: – Proszę mi
wybaczyć, ale teraz nie mam czasu na rozmowę. „Hmm, o co tu chodzi? W co one się
bawią? Jak to długo będzie trwało?” – myślałem sobie w duchu.

Wróciłem do swego pokoju. Siadłem
przy choince i dumam nad tradycją zamieniania się rolami. „No, faktycznie, święci Młodziankowie wzięli na siebie trudną rolę dorosłych i stali się męczennikami”. I w tym
momencie wpadł mi do głowy pomysł – a jako
żem dowcipniś – pomysł był brzemienny
w skutki. Zadzwoniłem na infirmerię. Zmieniłem lekko głos, aby jego tembr był niższy.
– Halo? Mówi dyrektor (podałem fikcyjne imię
i nazwisko). Poproszę siostrę przełożoną. Po
chwili w słuchawce słyszę głos owej siostry
nowicjuszki. – Siostra Agnieszka przy telefonie, słucham. – Z tej strony mówi dyrektor
wydziału Caritas. Dzwonię z Torunia. Za
chwilę będę u was. Przeprowadzę wizytację.
Proszę się przygotować. Dziękuję za uwagę.
Wyłączyłem się. Pewny siebie idę do
owej siostry, aby przez chwilę wspólnie się
pośmiać z mego dowcipu. Gdy tylko wszedłem
do infirmerii, to wcale nie było mi do śmiechu.
Podczas telefonicznej rozmowy siostra Agnieszka nie poznała mego głosu i potraktowała
zapowiedź wizytacji jako prawdziwą. Role się
odwróciły i faktyczna przełożona oddziału,
starsza siostra miłosierdzia, była bardzo zdenerwowana. – Jak tak można przyjeżdżać na
wizytację bez uprzedzenia? – z niepokojem

CZY WIECIE, ŻE W POLSCE...

Ciesz się Cieszynem
Będzie to opowieść o trzech braciach,
których radość spotkania doprowadziła do
założenia pięknego miasta. Studnię, która
pamięta tamte wydarzenia można oglądać po
dziś dzień.
Dawno, dawno temu było sobie trzech
braci: Bolko, Leszko i Cieszko. Działo się to w
czasach, w których nie było ani dróg, ani
telefonów, ani samochodów, ani nawet sklepów, gdzie można by to wszystko kupić. Zamiast tego wszędzie, jak tylko okiem sięgnąć,

mówiła. „Oho, ale namieszałem” – w głowie
szybko obmyślałem plan naprawy sytuacji.
– Siostro, przepraszam, ale to ja dzwoniłem, to
ja…. Coś jeszcze chciałem mówić, ale nikt
mnie nie słuchał. Panował rwetes, zamieszanie, zdenerwowanie, popłoch. Nagle dotarły do
mnie słowa: –„Księże Andrzeju, przepraszamy,
ale będziemy miały za chwilę wizytację. Przyjeżdża sam dyrektor. Nie mamy teraz czasu na
pogaduszki”. – Proszę siostry, ale to ja dzwoniłem, bo dzisiaj jest dzień Młodzianków; to ja
wszedłem w rolę owego dyrektora.
Nic z tego! Nikt nie słuchał moich wyjaśnień. Uciekłem do pokoju, siadłem przy choince i czekałem na finał wydarzeń. Cisza. Nikt
do mnie nie zadzwonił, ani siostra Agnieszka,
ani przełożona, ani Wizytatorka. Podczas wieczornego nabożeństwa odmawialiśmy nieszpory ku czci świętych Młodzianków. To był
bardzo pouczający dzień. Zrozumiałem, że
każdą tradycję trzeba dobrze zrozumieć i o nią
dbać.
Dumający przy choince
– Wasz Andriula,
misjonarz z Krakowa

była puszcza, która na północy kończyła się
nad obecnym Morzem Bałtyckim, na południu
nad Adriatykiem, a na zachodzie nad Morzem
Czarnym. W takich warunkach przyszło żyć
wówczas trzem braciom. Razem z pomocą
swoich sąsiadów wykarczowali kawałek
puszczy i założyli osadę. Jako że sklepów wówczas nie było, sami musieli się martwić o jedzenie, ale także bronić siebie i innych przed
niebezpieczeństwami.
Bolko, Leszko i Cieszko byli najlepsi zarówno jako wojownicy, jak i myśliwi. Na polowania zazwyczaj wybierali się we trójkę i dzięki
temu zawsze do osady dostarczali najwięcej
mięsiwa. Tym razem jednak postanowili na
polowanie wybrać się każdy samodzielnie.
Chcieli przekonać się, który z nich jest najlepszy. Starannie się do wyprawy przygotowa-
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li. Zapakowali na swoje konie przede wszystkim broń, wodę do picia oraz róg myśliwski.
Aby dowieść swojej dzielności i zdolności,
każdy z nich miał za zadanie upolować dzika,
bażanta oraz jelenia. Jak tylko udałoby się
upolować jedno z tych zwierząt, mieli poinformować o tym pozostałych braci. Ale jak to zrobić w czasach bez telefonów i Internetu? Otóż
właśnie po to był róg myśliwski, w który należało zadąć raz, gdyby udało się ustrzelić dzika, jelenia albo bażanta. Trzy razy natomiast
należało zadąć w róg, gdyby któryś z braci zgubił się w kniei.
Na początku polowania bracia przemierzali puszczę razem, ale jak tylko Leszko
wytropił ślady dzika, odłączył się od pozostałej
dwójki i ruszył polować na to grube zwierzę.
Wtem Cieszko usłyszał bażanta i natychmiast
sięgnął po łuk. Precyzyjnie wystrzelona strzała
śmiertelnie ugodziła bażanta i pozwoliła
Cieszkowi cieszyć się pierwszym trofeum
podczas polowania. Z tej okazji postanowił obwieścić swoim braciom sukces i zadął w róg.
Dźwięk rogu wystraszył jednak zwierzęta w lesie i oczom Bolka ukazał się dorodny jeleń.
Myśliwy chyżo pognał za zwierzęciem i wtedy

RUMUŃSKIE ATRAKCJE

Co słychać
w Górach Bucegi?
Położenie: w centralnej Rumunii, na południu Wyżyny Transylwańskiej; część Karpat
Południowych; najbliższe miasta: Braszow,
Buşteni, Sinaia.
Wybierając się w góry należy pamiętać
o dwóch zasadach: 1. trzeba będzie iść pod
górę, 2. trzeba będzie z góry zejść. Pomyśleliście pewnie: „bardzo śmieszne”. No cóż,
mnie to śmieszy, tym bardziej, że wszystko
inne, czego doświadczymy dzięki górskiej
wędrówce wynagrodzi nam wszelkie niedogod-

Cieszko został sam. Postanowił przenocować
w lesie. Rozpalił ognisko i upiekł upolowanego
bażanta, aby się posilić. Rano usłyszał w kniei
róg jednego z braci i pojechał w stronę, z której
dochodził dźwięk. Po drodze jednak natrafił na
stado bażantów i nie namyślając się długo
upolował cztery ptaki. Kontynuował swoją
wędrówkę przez puszczę aż zastała go noc. Na
polanie rozbił obóz, ponieważ na środku niej
biło niewielkie źródełko. Następnego dnia rano
obudził Cieszka bardzo głośny dźwięk
myśliwskiego rogu. Okazało się, że to jego
dwaj bracia także dotarli na polanę ze źródełkiem pośrodku. Na dodatek każdy z nich
miał inną zdobycz: Bolko jelenia, a Leszko dzika. Uradowani spotkaniem po kilku dniach
samotnej wędrówki po puszczy usiedli wokół
ogniska i postanowili, że na pamiątkę tego
radosnego wydarzenia założą osadę, którą nazwą Cieszynem. W miejscu na polanie, w którym biło źródełko wybudowali natomiast studnię. Tę studnię zwaną Studnią Trzech Braci
po dziś dzień oglądać można w mieście
Cieszynie.
Wujek Robert
ności. Poszukajmy zatem ciekawostek turystycznych w Górach Bucegi (Munţii Bucegi),
które ponoć skrywają tajemnice nie z tego
świata.
Dla początkujących turystów górskich
zaleca się wybranie na wędrówkę ciepłych
miesięcy wakacyjnych, gdyż średnia roczna
temperatura w Górach Bucegi wynosi 3°C.
Płaty śniegu potrafią tam zalegać nawet do
czerwca. Niestety, ale czerwiec jest także
najbardziej deszczowym miesiącem w tych
górach. Najwyższym szczytem masywu jest
Omu (2505 metrów nad poziom morza), który
położony jest w centralnej części. Na wierzchołku znajduje się schronisko górskie (turystyczne) Cabana Omu, które czynne jest od
marca do listopada. Co ciekawe, jest to najwyżej położone schronisko w całych Karpatach –
a warto wiedzieć, że Karpaty są drugim pod
względem powierzchni łańcuchem górskim
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w Europie i ciągną się przez terytoria ośmiu
państw. Powinna was duma rozpierać, że to
właśnie na terenie Rumunii znajduje się tak
wysoko położone schronisko. Do schroniska,
a tym samym na szczyt, prowadzi około 40
szlaków turystycznych. Podczas wędrówki
będziecie mogli podziwiać typowe wysokogórskie krajobrazy, gdyż górna granica lasu
znajduje się na poziomie 1400-1500 m.n.p.m.
Charakterystyczną cechą Gór Bucegi są wapienne urwiska sięgające nawet 1500 metrów
wysokości względnej (czyli od podstawy góry).
Dlatego też masyw ten został okrzyknięty
centrum rumuńskiego alpinizmu – zarówno
latem, jak i zimą zobaczycie tam wspinających
się śmiałków. Podczas wędrówki będziecie
przemierzać rozległe, malownicze polany,
które będą stromo opadać osuwiskami lub
nagle zerwanymi ścianami skalnymi. Pośród
urwisk często spływają rzeki, które tworzą
widowiskowe wodospady. Inne ciekawe przyrodniczo atrakcje to z pewnością skały o dziwnych kształtach, które powstały w wyniku
działalności wiatru i deszczu. Najbardziej znane formacje skalne to Babele (Stare Damy)
i Sfinxul (Sfinks). W środku masywu znajduje
się polodowcowa dolina Ialomiţa, którą płynie
rzeka, a także jaskinia o tej samej nazwie. Jaskinia ma długość 1128 metrów, ale tylko 450
metrów jest udostępnione dla turystów. Temperatura w jaskini wynosi około 6°C, a wilgotność około 80%. Przez jaskinię przepływa
podziemny potok – „Źródło wody żywej”, który
określany jest przez miejscową ludność jako
„Święta Woda Dacian”. Potok, pomimo że
płynie przez skały wapienne, jest zupełnie
czysty biologicznie. Miejscowi uważają, że to
dlatego, iż woda przepływa przez złoża srebra
albo oczyszcza się w wyniku pewnych
anomalii geomagnetycznych.
I tu dochodzimy do wspomnianych już
tajemnic. Otóż Góry Bucegi w starożytności
stanowiły święte miejsce Daków. Ponoć
mieszkał tu także Zalmoksis – legendarny bóg
wojny i władca pozagrobowego królestwa,
w którym polegli wojownicy żyją wiecznie.
Inna tajemnica tych gór głosi, że prawdopodobnie skrywają one ślady obecności niez-

nanej cywilizacji. Nie ma pewności co do tego,
czy była to dawna cywilizacja, zamieszkująca
te tereny jeszcze przed biblijnym potopem, czy
chodzi może o cywilizację pozaziemską.
Podobno nietypowe formy skalne, czyli Sfinxul
i Babele powstały w celu oznaczenia kryjówki
dla owej cywilizacji, aby łatwiej było ich odnaleźć tym, którzy przetrwają kataklizm. Sama
kryjówka miała się znajdować wewnątrz masywu górskiego w formie wielu korytarzy
jaskiń i wydrążonych tuneli. Być może głęboko
pod szlakami turystycznymi ukryte są dowody
na istnienie obcej cywilizacji…
Góry Bucegi stanowią najbardziej
rozwinięty turystycznie region górski w Rumunii. Bardzo łatwo można tu dojechać,
zarówno samochodem, jak i transportem
publicznym, na przykład koleją linii Braszow –
Bukareszt. W okolicy znajduje się bardzo dużo
obiektów noclegowych o różnym standardzie
(od hoteli po pensjonaty i schroniska turystyczne – tych jest ok. 25). Najlepszą bazą
wypadową w góry są miasta Sinaia i Buşteni,
w których także znajdują się kolejki gondolowe, dzięki którym znacząco możemy zaoszczędzić czas podczas naszych wycieczek.
Z Buşteni wjedziemy na wysokość 2290
m.n.p.m. i z pewnością przysporzy to nam
nieco adrenaliny, gdyż wjeżdżając na górę,
odnosimy wrażenie, że za chwilę wagonik
rozbije się o skały. Należy także wspomnieć, że
znaczna część Gór Bucegi w 1990 roku została
ustanowiona parkiem narodowym. O konieczności ochrony przyrody tego masywu
wspominano już w drugiej połowie XIX wieku.
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Park Narodowy Bucegi jest domem dla tak
rzadkich zwierząt jak głuszec, kozica czarna
czy zagrożony wyginięciem ryś.
Przyjeżdżając na kilka dni w Góry
Bucegi warto także rozejrzeć się po okolicy.
Obowiązkowym punktem jest Pałac Peleş w Sinaia, który został wzniesiony pod koniec XIX
wieku z polecenia króla Rumunii Karola I.
Uroczyste otwarcie pałacu odbyło się w 1883

CO WIDZIAŁEM – OPISAŁEM

Konkurs
Ortograficzny
Konkurs ortograficzny, organizowany
przez Związek Polaków w Rumunii od 2013 r.,
ma przypominać o patronce Szkoły Podstawowej w Pojanie Mikuli – Krystynie Bochenek.
Stworzyła ona Ogólnopolskie Dyktando i przez
całe swoje zawodowe życie działała między
innymi na rzecz kultury języka polskiego.
9 października 2009 r. otwierała nowo wybudowaną z polskich funduszy Szkołę Podstawową w Pojanie Mikuli. Dokładnie rok później
– 9 października 2010 r. szkole uroczyście nadano jej imię. Stąd właśnie pomysł, aby konkurs ortograficzny organizować w Pojanie Mikuli i przy okazji obchodzić także dzień patrona.

roku. W 1953 roku utworzono w pałacu muzeum. Zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wystrój w środku przenosi nas do bajek Braci
Grimm.
Miłośnicy białego szaleństwa koniecznie powinni przyjechać zimą do miasta Predeal, które jest najwyżej położonym miastem
w Rumunii (na wysokości do 1110 m.n.p.m.).
Predeal jest ośrodkiem sportów zimowych,
który posiada kilkanaście tras zjazdowych.
A stamtąd już niedaleko do Braszowa oczywiście, ale także do Râşnova, gdzie nad miejscowością góruje Zamek Râşnov (tzw. zamek
chłopski), wybudowany przez miejscową
ludność do obrony przed najazdami Turków
i Tatarów. Warto także odwiedzić miejscowość
Bran, gdzie znajduje się zamek, reklamowany
jako siedziba Drakuli, ale przecież każdy wie,
że Vlad Ţepeş nigdy w Branie nie był. To
jednak już temat na całkiem inną opowieść.
Włóczykij z Polski
Niestety od dwóch lat jest to niemożliwe. Podobnie jak w roku ubiegłym nie mogliśmy się spotkać.
Eliminacje i dyktando konkursowe
odbyły się w poszczególnych szkołach. Uczestnicy konkurowali jak zawsze w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V-VIII oraz klasy licealne. Uczniowie szkół średnich pisali dyktando o Stanisławie Lemie, którego setna rocznica
urodzin przypada w tym roku, dla młodszych
przygotowaliśmy uzupełniankę ortograficzną
na temat pachnących, świeżych owoców
jabłoni. Konkurowało w tym roku 40 uczestników w kategorii młodszej ze szkół w Pojanie
Mikuli i Nowym Sołońcu oraz 29 w kategorii
licealnej z Colegiul im. Alexandru cel Bun
w Gura Humorului oraz kilku suczawskich
szkół średnich.
A oto rozstrzygnięcie tegorocznego IX
już Konkursu Ortograficznego.
W kategorii klas V-VIII najlepszymi
okazali się: Anastazia Janinka Andronic z klasy V Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu oraz Darius Curuţ

z Pleszy, uczący się w klasie VIII w Szkole Podstawowej im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli. Miejsce II zajęli: Marian Dorosceac z klasy V, Alexandru Iedenak z klasy V i Albert
Cohut z klasy VII Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu.
Miejsce III zajęły: Yasmina Longher z klasy V,
Paula Longer z klasy V i Eliza Iedenac z klasy
VII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu. Wyróżnienia otrzymali: Agata Apolonia Beleş i Lucian Bălănică –
oboje z klasy V Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu.
W kategorii klas IX-XII miejsce pierwsze
zajęła Monika Anelia Markulak z klasy XII
w Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului. Miejsce II zajęli: Ecaterina Beleş i Gabriela Maria Stroca z klasy XI w Colegiul im.
Alexandru cel Bun w Gura Humorului oraz
David Coman z klasy XI w Colegiul Naţional
im. Mihaia Eminescu w Suczawie. Miejsce III
zajęli: Maria Monica Hofman i David Balac
z klasy X w Colegiul im. Alexandru cel Bun

w Gura Humorului oraz Karolina Longher
z klasy X w Colegiul Naţional im. Mihaia
Eminescu w Suczawie. Wyróżnienia otrzymali:
Rebeca Drosceac z klasy X z Colegiul Naţional
de Informatică „Spiru Haret” w Suczawie,
Miguel Markulak z klasy XI w Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” w Suczawie oraz
Rafael Marculeac z klasy X w Colegiul Naţional
im. Mihaia Eminescu w Suczawie.
Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie
gratulujemy! Dziękujemy także wszystkim
pięknie za udział. Nagrody w konkursie ufundował Związek Polaków w Rumunii oraz Ambasada RP w Bukareszcie z funduszy polonijnych.
Związek Polaków w Rumunii bardzo
serdecznie dziękuje za pomoc w przeprowadzeniu tegorocznego konkursu w tych wyjątkowych warunkach nauczycielom i dyrektorom szkół z nauczaniem języka polskiego.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Fotografie nadesłane przez szkoły
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„Kresy 2021”
Centralne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”
towarzyszą nam w Rumunii każdego listopada
już od 25 lat! Sam konkurs ma już natomiast
okrągłe 30 lat! W 1991 r. zainicjował go Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” w Białymstoku i zaprosił do udziału
młodych recytatorów z Kresów – czyli wschodnich terenów dawnej Polski, obecnie znajdujących się poza jej granicami. Początkowo poświęcony był wyłącznie pamięci i twórczości
Adama Mickiewicza, a w pierwszych jego edycjach uczestniczyli jedynie Polacy z Białorusi,
Litwy i Ukrainy. Z czasem do repertuaru włączono wszystkich polskich poetów i pisarzy,
a do grona zaproszonych dołączali recytatorzy
z wielu innych krajów zamieszkałych przez Polaków. Rumunia dołączyła do konkursu
w 1997 r. To wtedy właśnie także rumuńskie
eliminacje odbyły się po raz pierwszy.

W poszczególnych państwach odbywają
się najpierw eliminacje w kilku kategoriach
wiekowych, a najlepsi w kategorii od lat 16 zapraszani są do Białegostoku na międzynarodowy Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy. To tam podczas tygodniowego pobytu
recytatorzy biorą udział, oprócz samego konkursu także w warsztatach teatralnych w Akademii Teatralnej, zapraszani są na spektakle
do Teatru Dramatycznego oraz Białostockiego
Teatru Lalek, mają okazję spędzić wspólnie
Wigilię, uczestniczą w wielu różnych wydarze-

niach, a na zakończenie przygotowują spektakl prezentowany na deskach Białostockiego
Teatru Lalek. To bardzo intensywny, ale też
niezwykle ciekawie spędzony czas.
Tegoroczny konkurs, podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na sytuację pandemiczną, przeniesiony został do przestrzeni wirtualnej, i eliminacje rumuńskie, i Konkurs
Laureatów w Białymstoku.

W naszych rumuńskich eliminacjach
wzięło udział ponad stu recytatorów ze szkół
i przedszkoli z Suczawy, Moary, Păltinoasy,
Pojany Mikuli, Pleszy, Nowego Sołońca, Kaczyki i Seretu w czterech kategoriach wiekowych. Aby wziąć udział w konkursie należało
przygotować recytację dwóch utworów polskich autorów, nagrać je oraz przesłać na
specjalnie utworzony na potrzeby konkursu
adres mailowy do dnia 15 listopada. Wyniki
ogłoszone zostały 22 listopada na Facebooku
Związku Polaków w Rumunii.
Jury spotkało się w sobotę 20 listopada
„na odległość”. W jego skład weszli reprezentujący organizatora – Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – instruktor
teatralny Magdalenia Kruszyńska, muzyk
Agnieszka Glińska, aktorzy Mateusz Smaczny
i Mariusz Orzełek, a towarzyszyli im Katarzyna
Zalaszewska z Instytutu Polskiego w Bukareszcie oraz lektorzy języka polskiego w Bukareszcie i Jassach Justyna Szczepaniak i Dariusz Kasprzyk. Przed obradami prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł Gerwazy Longher połączył się z jury, przywitał naszych
gości, pożyczył dobrych obrad oraz podziękował za poświęcony nam czas.
W kategorii I jury nagrodziło: Emmę
Andronic oraz Cristiana Şumanschiego z Nowego Sołońca, Carlę Antonię Busuioc z Seretu
i Leopolda Cehaniuka z Kaczyki. Wyróżnienia
otrzymali natomiast: Agata Andronic, Isabela
Strugariu, Roberta Şumanschi i Kevin Poleacec z Nowego Sołońca oraz Mihai Catargiu
i Isabela Drozdec z Pojany Mikuli.

W kategorii II nagrodę I jury przyznało
Ewie Emilii Marculeac z Nowego Sołońca.
Nagrodę II otrzymali: Alexandra Hanceriuc
i Iustina Ciubotariu z Seretu oraz Darius
Creangă z Nowego Sołońca. Nagrodę III przyznano: Nicolecie Drosceac i Cristianowi Drosceakowi z Nowego Sołońca oraz Claudii Faustânie
Balac z Pojany Mikuli. Wyróżnienia otrzymali
natomiast: Agata Chachula i Patrick Chahula
z Nowego Sołońca, Giulia Manole i Patrick
Ursachi z Seretu oraz Angelina Catargiu, Paula
Rotundu i Isabela Tcaci z Pojany Mikuli.

W kategorii III nagrodę I otrzymali:
Yasmina Daria Longher z Nowego Sołońca
i Ştefan Emanuel Calistru z Suczawy. Nagrodę
II jury przyznało Davidovi Piesciukowi z Seretu, a nagrodę III: Marianowi Dorosceakowi
z Nowego Sołońca oraz Terezie Hofman i Davidovi Catargiu z Pojany Mikuli. Wyróżnienie
I stopnia otrzymał Alexandru Zielonka z Pojany Mikuli, a wyróżnienia II stopnia: Anastazia
Andronic i Daiana Bieleş z Nowego Sołońca
oraz Alexandra Pamparău i Davide Vlăduţ Balac z Pojany Mikuli.
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W kategorii IV, od lat 16, jury nagrodziło
Gabrielę Marię Strokę z Nowego Sołońca oraz
Karolinę Janinę Longher z Suczawy. Przyznało
także wyróżnienie I stopnia Marii Monice
Hofman oraz wyróżnienia II stopnia Ecaterinie
Beleş z Nowego Sołońca i Faustynie Alexandrovici z Pleszy.

Kolejnym etapem „Kresów” jest konkurs laureatów w Białymstoku. W tym roku
odbył się w dniach 6-11 grudnia. Po raz drugi
już online, co oznacza, że zakwalifikowani w eliminacjach w poszczególnych krajach uczestnicy przesłali swoje nagrania i wszystkie
przygotowane przez organizatorów wydarzenia
odbyły się w przestrzeni wirtualnej. Nie
zabrakło jednak stałych elementów dorocznych „Kresów”. Był więc wieczór gospodarzy,
podczas którego poznali się wszyscy uczestnicy i organizatorzy, spotkanie wigilijne, warsztaty. Pokazano klip „Jubileuszowa piosenka
kresowa”, specjalnie przygotowany z okazji
30-lecia Kresów, zaprezentowano okolicznościowe wydawnictwo jubileuszowe. Można
było także obejrzeć spektakle Białostockiego
Teatru Lalek. Wszystko zakończył Koncert
Galowy i ogłoszenie wyników.
W tegorocznym konkursie laureatów
udział wzięło 30 recytatorów z 9 krajów, wśród
nich finalistki naszych rumuńskich eliminacji: Gabriela Stroca, Karolina Longher i Monica Hofman. Grand Prix zdobył Hubert Niewierowicz z Litwy, a nagrodę za interpretację
utworu Adama Mickiewicza – Irena Szolpan
z Ukrainy.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Wykorzystano print screeny
z nagrań recytatorów

WARSZTAT PLASTYCZNY ULI

Piernikowe wspomnienia
Gdy byłam dzieckiem, bardzo lubiłam
słuchać baśni braci Grimm „Jaś i Małgosia”,
historii opowiadającej o dwójce dzieci, które
pozostawione w lesie przez macochę spotkały
złą czarownicę. Chcąc zatrzymać dzieci, wyczarowała ona domek z piernika: duży, słodki,
pyszny. To dopiero początek mało jednak

zabawnej historii… Zachęcam was do poznania dalszych losów rodzeństwa. Domek z piernika śnił mi się w moich dziecięcych snach.
Wyobrażałam sobie te kolorowe słodkości, piec
z czekolady, firanki z waty cukrowej… mniam.
W tym świątecznym czasie, gdy dom pachnie
pomarańczą i piernikiem, wracam wspomnieniami do tych zimowych wieczorów, gdy babcia czytała mi baśń, a ja zajadałam zrobione
przez nią pierniki. Dzisiaj ja zapraszam was na
czary kulinarne do kuchni, dzieląc się z wami
przepisem na świąteczne ciastka. Zakasujcie
więc rękawy, włączcie świąteczne kolędy i zaczynamy:

Składniki na pyszne pierniki (ok. 30 sztuk)
2 szklanki mąki pszennej
2 łyżki miodu
2/3 szklanki cukru
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
20 g przypraw do piernika
2 łyżki masła
1 jajko
ok. 2-4 łyżki ciepłego mleka

• Pierniki możemy ozdabiać lukrem, posypkami, cukrowymi pisakami… tak jak nam
świąteczna wyobraźnia podpowie.

Wykonanie
• Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej
nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno
cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło
i jedno jajko.
• Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie,
jednolite i będzie przypominało ciasto
kruche (możemy nie wykorzystać całego
mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez
około 10 minut.
• Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować
ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm.
Foremkami wykrajać pierniczki. Układać na
blasze wyłożonej papierem do pieczenia
w odstępach około 2 cm od siebie.
• Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni
przez ok. 10-12 minut, w zależności od
grubości.

Smacznych Świąt!
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