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WSTĘPNIAK

Drodzy Czytelnicy!
Minęły wakacje, zaczęła się szkoła, zaraz potem przyszła jesień. Niedługo
skończy się rok i rozpocznie kolejny. Czas płynie, w miejscu nie stoi. Najważniejsze,
aby go dobrze wykorzystać. Zamiast na szkołę narzekać – można ją po prostu polubić.
A zamiast każdego ranka kręcić nosem na budzik dzwoniący o 6:00 rano – powitać
nowy dzień z uśmiechem i nadzieją, że przyniesie ze sobą coś miłego, dobrego,
nieoczekiwanego...
Nie zawsze czas ludziom sprzyja. Nie wszyscy mają szczęście
przeżyć życie w spokoju i w pokoju. Zapytajcie rodziców, jak trudno
było im żyć w czasach komunizmu, a dziadków czy pradziadków
o okropieństwa wojny. W tym roku mija 80 lat od wybuchu II wojny
światowej. 1 września 1939 roku rozpoczął ją atak hitlerowskich Niemiec
na Polskę. Niedługo potem ogarnęła praktycznie cały świat. Zginęło w niej,
według różnych obliczeń, od 50 do 78 milionów ludzi. Dlatego też
ksiądz Andrzej Ziółkowski proponuje Wam zabawę na przykład
w „cymbergaja” zamiast gier w „wojnę” czy w „strzelanego”. Ciekawą
historię z czasów wojny opowiada pan Robert Rajczyk. Łączy ona
Polskę i Rumunię, które w tym roku obchodzą 100-lecie
nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1919 r.
Jesień bywa piękna i słoneczna, ale także deszczowa, chłodna i wietrzna. Stąd
proponujemy Wam odwiedzenie (na razie przynajmiej „palcem po mapie”) kilku
polskich muzeów. Po zapoznaniu się z propozycjami pani Agnieszki Ponikiewskiej
przekonacie się, że w muzeum wcale nie musi być nudno, że może to być
wspaniała przygoda. A zaraz potem możecie przygotować z panią Ulą Namiotko
jesienną zakładkę do swojej ulubionej książki, do zeszytu czy podręcznika albo
do... „Małego Polonusa”!
Życzymy Wam słonecznej jesieni, wypełnionej ciekawymi zabawami.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru

NASZE TRADYCJE – NASZE SYMBOLE

Dziecięce zabawy
Witajcie Drodzy Czytelnicy!
Skończyły się wakacje i nadszedł czas
nauki. Tym razem nie będę mówił o szkole,
tylko o... dziecięcych zabawach, w których
jako mały chłopiec brałem udział. Są różne
tradycje spędzania wolnego czasu i to nie tylko
latem, kiedy są wakacje, ale także jesienią,
zimą i wiosną! Ja uczyłem się tego od moich
starszych koleżanek i kolegów. Wtedy nie
mieliśmy tak wielu zabawek, więc wymyślaliśmy różne zabawy. Czasami wystarczył
zwyczajny kij i pomysł na to, co z nim zrobić,
aby się bawić.
Gdy sięgam głęboko do mej pamięci, to
przypomina mi się, że najchętniej bawiłem się
samą obręczą koła od roweru – oczywiście bez
szprych. Wystarczył patyk i owa obręcz i... coś
fantastycznego! Trzeba było umiejętnie
trzymać patyk i pchać przed sobą tę obręcz.
Ona się obracała i w ten sposób „jechała”
razem ze mną. Najczęściej biegłem, żeby
obręcz szybciej się obracała. Jeszcze lepiej się
obracała, gdy pchało się ją specjalnie
zakrzywionym twardym drutem – charakterystyczny zgrzyt metalu był sygnałem: Uwaga!
Jędruś jedzie!
Inną zabawą, znaną po dziś dzień, była
zabawa w „chowanego”. Tak sobie myślę, że
znają ją dzieci na całym świecie. Bardzo
lubiłem wymyślać swoje schowki tak, żeby
mnie nikt nie znalazł. I rzeczywiście, nikt mnie
nie mógł znaleźć. W końcu koleżanki i koledzy
wołali: – Andrzejku! Andrzejku! Wyjdź z kryjówki, bo my się już nie bawimy! No i wtedy
wychodziłem. Pamiętam, jak schowałem się
do piwnicy. Wszyscy mnie szukali przez
kilkanaście minut – oczywiście nie znaleźli.
Innym razem wszedłem szybko na drzewo
i ukryłem się wśród gałęzi i liści. Ale miałem
uciechę, bo wszystko widziałem, wszystko
słyszałem. Dopiero mnie śmiech zdradził.

Pamiętam doskonale zabawę w tak
zwaną „kiczkę”. W tę zabawę grało się we
dwóch. Rysowaliśmy na ziemi duży okrąg,
każdy z graczy miał solidną drewnianą pałkę
i była jedna „kiczka” – około piętnastocentymetrowy kawałek kija, zaostrzony z dwóch
stron. Zadaniem było tak uderzać pałką
w ową „kiczkę”, aby trafić nią do koła. Pewnego razu (była to niedziela) zabawa ta
skończyła się dla mnie fatalnie. Kolega
niechcąco zamiast do koła trafił „kiczką”
w moje oko. Przez tydzień leżałem w szpitalu.
Do dziś mam „pamiątkę” – moja prawa źrenica
jest większa i utrudnia mi widzenie w słoneczne dni. Od tamtej feralnej zabawy już
nigdy nie bawiłem się w ten sposób.
Bawiliśmy się też w „strzelanego” –
trzeba było się ukryć i z ukrycia „zabić” przeciwnika. W tę zabawę bawili się tylko chłopcy.
Często bawiliśmy się w tak zwaną „wojnę”.
Kreśliliśmy na ziemi duże koło, dzieliliśmy je
na cztery części. Potem każdy wybierał sobie
jakieś państwo i... zadaniem było zawojować
inne państwo i zagarnąć jak najwięcej jego
ziemi. Nie wymieniam, jakie najczęściej
wybieraliśmy państwa, bo.... bo ta zabawa
była w gruncie rzeczy przykra, smutna. Jakieś
państwo przegrywało, inne wygrywało i zabierało ziemię przeciwników. W końcu całe koło
należało tylko do jednego mocarstwa.
Kto nas nauczył tych zabaw? Zastanawiam się nad tym i próbuję sam sobie
odpowiedzieć na pytanie: Jak to jest możliwe,
aby małe dzieci bawiły się w „strzelanego” czy
w „wojnę”. Spróbuję to wytłumaczyć. Otóż ja
urodziłem się w 1958 roku. To zaledwie
trzynaście lat po drugiej wojnie światowej! Ja
nie wiem, co to znaczy wojna, gdyż mnie nie
było na świecie, gdy ona trwała, ale starsi
ludzie, wśród których się wychowywałem,
między innymi moja babcia Michalina, starsi
sąsiedzi – oni pamiętali okropności wojny.
Moja mama nie pamiętała wojny, bo była małą
dziewczynką, natomiast tata pamiętał tylko,
że bardzo często był głodny, bo brakowało
jedzenia. Natomiast babcia Michalina, gdy już
byłem w siódmej klasie, opowiadała mi
wszystko to, co przeżyła w swym życiu: pierw-
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szą wojnę światową, drugą wojnę światową,
mordy na Wołyniu (ona tam się urodziła i tam
żyła) oraz zsyłkę do Niemiec – pracowała
u Oskara, który był „bauerem” w maleńkiej
miejscowości Wiggensbach, czyli rolnikiem,
który zatrudniał robotników do pracy. Na
szczęście Oskar był dla niej i dla jej córek
(mojej mamy i moich ciotek) bardzo dobry.
Uważam, że tuż po wojnie dzieci przejmowały
od starszych sposób myślenia, patrzenia na
świat, na wzajemne relacje, politykę. Nadto
w tamtych latach nadal istniały bardzo poważne polityczne napięcia, była tak zwana „zimna
wojna”. Nawet w szkole uczono nas, że jakiś
kraj jest naszym przyjacielem, a inny kraj jest
naszym wrogiem. Smutne to, bardzo smutne.
Dzisiaj jestem dorosłym człowiekiem,
ale chętnie pobawiłbym się w zabawę, którą

nazywam „gołąbek pokoju”. Każdy, kto
chciałby wziąć udział w tej zabawie, musiałby
zrobić dla siebie z białej kartki papieru
gołąbka. Następnie narysowalibyśmy na ziemi
linię. Który z gołąbków dalej pofrunie, ten
wygrywa. Jaka szkoda, że Światowy Dzień
Pokoju jest 1 stycznia. Najczęściej w tym dniu
jest zimno i nikomu nie chce się bawić na
dworze w miłą zabawę. Ale gołąbka każdy
z nas może sobie zrobić, nieprawdaż?
A może zagrajmy w „cymbergaja”? Nie
wiecie co to za gra? Pani Ela Wam podpowie,
bo na pewno o niej słyszała. A czy znacie „grę
w klasy”? Jest tak wiele zabaw na świeżym
powietrzu, w domu, w klasie, że każdy z nas –
czy jest dzieckiem, czy też dorosłym – może
miło spędzić czas.
Jako chłopiec bardzo lubiłem grać
w „Chińczyka”. Kiedyś mama kupiła nowy
zestaw do gry i na okładce pudełka było
napisane: „Człowieku, nie irytuj się!”. Nie
wiedziałem co to znaczy. Zasiedliśmy do gry.
Mama miała czerwone pionki, tata żółte,
siostra Arletta niebieskie, a ja zielone.
W trakcie gry, gdy rzucałem kostką, a ona
pokazywała odmienną ilość oczek od
oczekiwanych, to byłem zły, nawet bardzo.
I wtedy tata i mama mówili: „Synku, dlaczego
się denerwujesz? Przecież to jest tylko gra”. Ale
ja dalej się denerwowałem. Nagle mama mi
mówi: „Jędrusiu, nie irytuj się!” I w tym momencie dotarło do mnie znaczenie czasownika
„irytować się”.
Tekst i zdjęcie
Wasz zadumany –
Andriula, misjonarz
PS. A może Wy macie jakieś ciekawe
zabawy, w które wciąż się bawicie? Warto się
nimi podzielić. Może ktoś z Was napisze
o tym? A ja marzę o tym, aby na naszym
misjonarskim korytarzu zagrać w kręgle –
popatrzcie na fotografię – akurat się do tego
nadaje!

POLSKA 100 RUMUNIA

Złoty pociąg
Dwa dni – tyle czasu mieli Polacy 80 lat
temu na przetransportowanie 10 wagonów
kolejowych ze złotem z okolic Czerniowiec do
Konstancy. W pociągu razem ze złotem z Banku
Polskiego wyjechała pierwsza polska medalistka
olimpijska Halina Konopacka. W 1928 roku
zdobyła złoty medal na igrzyskach olimpijskich
w Amsterdamie.
Wygrywając konkurs rzutu dyskiem
i ustanawiając ówczesny rekord świata, naszej
zawodniczce nawet pewnie się nie śniło w koszmarach, że jedenaście lat później pędzić będzie
bez świateł, w nocy, zamaskowanym miejskim
autobusem z Warszawy w kierunku granicy
z Rumunią. Jako żona komendanta jechała
w konwoju, aby jak najszybciej wywieźć za
granicę 40 ton złota z Banku Polskiego w Warszawie tak, żeby to bogactwo nie wpadło w ręce
hitlerowców nacierających z impetem na stolicę.
Operacją ewakuacji dowodzili wiceminister skarbu Adam Koc oraz komendant
transportu płk Ignacy Matuszewski. Drugi z nich
był chrześniakiem samego Bolesława Prusa,
słynnego polskiego pisarza. Co więcej, Ignacemu
Matuszewskiemu Polska zawdzięcza wygraną
w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 roku.
Kierował on pracami polskiego wywiadu,
a zwłaszcza wywiadu radiowego, dzięki któremu
polskie dowództwo mogło odczytywać bolszewickie rozkazy. Poza tym, dzięki pracownikom
Matuszewskiego, w kulminacyjnym momencie
bitwy warszawskiej polskie radiostacje zakłócały
łączność radiową Armii Czerwonej, nadając bez
przerwy przez całą dobę... Pismo Święte.
Tymczasem 14 września 1939 roku płk
Matuszewski miał już inne zmartwienia. Jego
pociąg, składający się z 12 wagonów, w tym 10
wypełnionych złotem, w 48 godzin miał dotrzeć
ze stacji w Grigore Ghică Vodă, po drugiej stronie
polskiego Śniatynia (obecnie na Ukrainie), do
Konstancy na wybrzeżu Morza Czarnego. Na
terenie Rumunii skład eskortować mieli

mieszkający w Rumunii Polacy, którymi kierował
24-letni student prawa Franciszek Duda.
W akcji wzięli udział, poza Franciszkiem Dudą:
Jan Łopuszański i Bronisław Ziemiankowski,
Józef i Robert Smolejowie, Bronisław Czerwonka, Jan Mazurek i Józef Rzepecki.
„Złoty pociąg” miał zatrzymywać się tylko
w miejscach, w których mijają się pociągi jadące
po tym samym torze. W sumie jednak zatrzymał
się na stacji Adâncata, później w Paşcani i Roman. Na postojach próbowali się do niego
włamać prawdopodobnie niemieccy agenci
i ukraść złoto. Na szczęście nie udało się im.
Pociąg zgodnie z planem dojechał do portu
w Konstancy. Skrzynie ze złotem, banknotami
jeszcze nie wpuszczonymi do obiegu, monetami
oraz wawelskimi arrasami i innymi dziełami
sztuki rozładowywano ręcznie. Te ze złotem
ważyły nawet od 145 do 220 kg. To jednak nie
był koniec kłopotów. Zaczęły się, gdy jedna ze
skrzyń rozbiła się o szynę kolejową. „Aur! Aur!” –
rozległ się okrzyk zdziwienia wśród tragarzy
z portu, którzy odmówili pracy, żądając za nią…
podwyżki. Resztę złota przeładować musieli więc
sami Polacy, co trwało aż do rana. Wtedy złoto
i inne wartościowe przedmioty ze skarbca Banku
Polskiego w Warszawie gotowe były do drogi na
pokładzie amerykańskiego statku pod banderą
brytyjskiego Hongkongu. Kapitan zignorował
zakaz wychodzenia z portu i nocą wyszedł
w morze, dzięki czemu ścigający ładunek złota
Niemcy nie zorientowali się, że statek już
wypłynął. Pomógł w tym również przypadek. Do
portu w Konstancy wpłynął praktycznie w tym
samym czasie inny statek, ale bardzo podobny
do tego, na którym załadowane było polskie
złoto. Pilnujące wyjścia w morze hitlerowskie
okręty dopiero rano zorientowały się, że pilnowały nie tego statku co trzeba. Z Konstancy złoty
ładunek trafił do Turcji, skąd przewieziono go do
Libanu, a stamtąd już do Francji. Następnie,
uciekając przed Niemcami, ewakuowano je do
Maroka. Tam uwięzione było przez cztery lata, po
czym wróciło w polskie ręce. Po wojnie przejęli je
w większości polscy komuniści, a sam Bank
Polski zlikwidowali. Jego miejsce zajął Narodowy
Bank Polski, który do dzisiejszego dnia zarządza
należącym do Polski złotem.
Wujek Robert
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TAJEMNICZA POLSKA

Muzeum
na jesienną aurę
Jesienna pogoda nie zawsze zachęca nas
do wędrówek w terenie, dlatego też tym razem
zapraszam Was do wybranych przeze mnie
muzeów. Wiem, wiem... na słowo „muzeum”
dzieci przewracają oczami i mówią, że to „nuda”,
ale muzea, które chcę Wam zaproponować
wśród młodych ludzi cieszą się bardzo dużą
popularnością. Dziś muzealnictwo odchodzi od
typowych witryn, w których oglądamy przedmioty i podąża za nowoczesnością oraz oczekiwaniami młodego, aktywnego turysty. Coraz
więcej muzeów oferuje ciekawe lekcje, interaktywne zwiedzanie czy warsztaty edukacyjne
w różnych formach, np. Muzeum Archeologiczne
we Wrocławiu proponuje dzieciom udział
w mini-wykopaliskach archeologicznych w ramach szkoły Indiany Jonesa, Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie umożliwia przebranie
się w stroje z epoki i naukę dobrych manier, zaś
Muzeum Etnograficzne w Poznaniu organizuje
m.in. warsztaty taneczne tańców z różnych stron
świata. Spróbuję Was zatem przekonać, że
muzeum nie zawsze musi być nudne.

Kopalnia Soli „Wieliczka”
Znajduje się w Wieliczce pod Krakowem,
gdzie wydobywano sól kamienną już od XIII
wieku. Wspólnie z kopalnią soli „Bochnia”
wchodziła w skład żup krakowskich. Żupa solna
to w dawnej Polsce po prostu kopalnia soli, która
zwykle była w posiadaniu książąt lub królów. Za
swoją trwałość od średniowiecza po czasy
obecne, tradycje górnicze, oryginalne wyrobiska
i komory oraz liczne, historyczne już urządzenia
i narzędzia w 1978 roku kopalnia została
wpisana przez UNESCO na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury.
Kopalnia liczy dziewięć poziomów, z których pierwszy sięga na głębokość 64 metrów, zaś
ostatni leży 327 metrów pod powierzchnią ziemi.

Łączna długość wyrobisk (łączących się chodników, pochylni, komór eksploatacyjnych, jezior,
szybów, szybików) przekracza 300 km. Występuje tu unikatowy mikroklimat, na który składają się: duża wilgotność, zawartość chlorku
sodu, stała temperatura (ok. 14-16 °C), jonizacja
oraz wysokie stężenie potasu, magnezu i wapnia
w powietrzu. Sprzyja to prowadzonym na głębokości 135 metrów turnusom rehabilitacyjnym
dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych.
W roku 1951 na terenie kopalni powstało
Muzeum Żup Krakowskich. Żupa krakowska to
jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bez
przerwy od średniowiecza do chwili obecnej,
pozwalający prześledzić rozwój wydobycia soli
twardej oraz solanki w poszczególnych epokach
historycznych. Zbiory zebrane w 14 komorach
przedstawiają losy kopalni, narzędzia i urządzenia służące do wydobycia oraz transportu
soli. Podziemna Trasa Turystyczna powstała już
na przełomie XVIII i XIX wieku. Obecnie około
miliona turystów rocznie przemierza trasę (ok. 3
km) składającą się z 20 komór położonych na
głębokościach od 64 do 135 metrów (poziomy IIII). Na szlaku jest do pokonania ok. 800
schodów. Zwiedzanie trwa 2-3 godziny, podczas
którego można spotkać dobrego ducha kopalni –
Skarbnika.
A jeśli chcecie się dowiedzieć, jak sól
kamienna znalazła się w Wieliczce, to musicie
odszukać numer „Małego Polonusa” z historią
o świętej Kindze.

Muzeum Zamkowe
w Malborku
Rozpoczęło działalność w 1961 roku
w zamku, który niegdyś był rezydencją wielkich
mistrzów zakonu krzyżackiego. Budowa zamku
odbywała się w kilku etapach od końca XIII do
połowy XV wieku. W całości zbudowany jest
z cegły – według szacunków architektów budynek w obecnej formie składa się z kilkunastu
milionów cegieł, a dawniej, w swojej pierwotnej
formie mogło ich być nawet 30-50 milionów.
Zamek w Malborku jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architek-

tury obronno-rezydencyjnej w Europie oraz naj- zeum oferuje także zajęcia dla dzieci, w trakcie
większym pod względem powierzchni na świecie których można poznać metody budowania
i dlatego w 1998 roku został wpisany na listę średniowiecznych warowni oraz ich ogrzewania,
UNESCO.
sposoby tworzenia witraży, historię pieniądza,
Zwiedzanie warowni zajmuje około trzech a także wziąć udział w zajęciach z kaligrafii.
godzin i odbywa się zawsze z przewodnikiem. Mu-

Źródło: www.wikipedia.pl

Zamek w Malborku

Zabytkowa Kopalni Srebra
w Tarnowskich Górach
To kolejny podziemny obiekt wart Waszej
uwagi. Kopalnia stanowi jeden z dwóch udostępnionych do zwiedzania w 1976 roku fragmentów
wyrobisk Królewskiej Kopalni Fryderyk, która
funkcjonowała od 1784 do 1911 roku. Jest
częścią podziemnego labiryntu wyrobisk górniczych, chodników i sztolni odwadniających, którego długość wynosi ponad 150 km. W 2017
roku kopalnia wraz ze sztolnią zostały wpisane
na listę UNESCO.
Na głębokości 40 metrów powstał szlak
turystyczny o długości 1740 m. W trakcie zwiedzania turyści oglądają pochodzące z XVIII i XIX
wieku przodki górnicze, dawne stanowiska pracy
i narzędzia. W 2012 roku podziemna trasa została udźwiękowiona w autentyczne odgłosy ciężkiej i mozolnej pracy gwarków (górników), efekty
zawału kopalnianego, jadących wózków i robót
strzałowych. W budynku Kopalni Srebra
znajduje się multimedialna wystawa, która
prezentuje historię, geologię, techniki wydobycia
i odwadniania tarnogórskich podziemi. Można
tam obejrzeć m.in. dawne narzędzia, płuczkę,
lampy używane pod ziemią, kubły do wydobywania urobku, a także górniczą przenośną
toaletę. Sporą atrakcją dla młodego turysty jest
zjazd windą górniczą do kopalni oraz pływanie

łodziami w Sztolni „Czarnego Pstrąga”. Sztolnia
to 600-metrowy, najdłuższy w rejonie Tarnowskich Gór, wykuty w skale kanał odwadniający,
gdzie kilkadziesiąt metrów pod ziemią turyści
wsiadają do łodzi i przy świetle lamp przepływają
ten odcinek. Ten punkt zwiedzania zawsze robi
wielkie „wow”.

Rogalowe Muzeum
w Poznaniu
Jest to żywe muzeum poświęcone tradycji
wypieku rogala świętomarcińskiego – ciasta zwiniętego na kształt podkowy z nadzieniem z białego maku z cukrem, rodzynkami, orzechami
i migdałami, tradycyjnie przygotowywanego
w Poznaniu i niektórych częściach Wielkopolski
z okazji Dnia Świętego Marcina (na 11 listopada).
Zwiedzanie muzeum ma charakter interaktywny. Turyści biorący udział w pokazie poznają
sposób produkcji rogala według oryginalnej
receptury. Celem muzeum jest promocja
poznańskiej kultury i historii, której najbardziej
charakterystycznymi elementami są rogale
świętomarcińskie i gwara poznańska. Zapewniam Was, że nikt nie oprze się tym rogalom,
gdyż są bardzo smaczne oraz sycące, a niejeden
łasuch już po pierwszej sztuce rezygnował
z dalszej konsumpcji. Co ciekawe, rogali nie
kupuje się na sztuki, a na kilogramy, przy czym
jeden rogal może ważyć nawet ćwierć kilograma.
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Źródło: www.rogalowemuzeum.pl

Rogale świętomarcińskie

Muzeum Mydła i Historii Brudu
w Bydgoszczy
To prywatne muzeum prezentujące
eksponaty i akcesoria związane z utrzymywaniem higieny przez człowieka od starożytności
po czasy współczesne, a w szczególności historię
produkcji i używania mydła.
W muzeum można zobaczyć m.in.
średniowieczną łaźnię, XIX-wieczny pokój
kąpielowy, urządzenia służące do mycia i kąpieli
(m.in. pierwszą przenośną ubikację czy
pierwowzór prysznica), żeliwne wanny z XIX

wieku, szczotki z końskiego włosia do szorowania ciała, maglownice, pralki, suszarki oraz
bogatą kolekcję mydeł z różnych zakątków
świata i Europy i form do ich produkcji. Eksponaty można dotknąć i powąchać. Największą
jednak atrakcją muzeum jest udział w warsztatach, podczas których można samemu tworzyć
kompozycje mydeł. Warsztaty obejmują opowieści o historii higieny, produkcji i używania
środków czystości oraz wykonanie własnego
mydła w oryginalnej formie i kolorze, z indywidualnie dobranymi dodatkami, solami i zapachami.
Włóczykij z Polski
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MOJA SZKOŁA

Szkoła im. Krystyny Bochenek
w Pojanie Mikuli
Uczniowie i przedszkolaki z Pojany Mikuli
uczą się w pięknej nowoczesnej szkole. Od momentu jej wybudowania mija w tym roku dziesięć lat. Niektórzy nawet nie pamiętają starej

szkoły. Jak ten czas leci... Warto przypomnieć
sobie, jak to było...
Wszystko zaczęło się w 2007 roku, gdy do
Pojany przyjechał ówczesny marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz
i wręczył mieszkańcom dokument mówiący
o tym, że już niedługo rozpocznie się budowa
nowej szkoły. Związek Polaków w Rumunii
starał się o to przez kilka lat. Oznaczało to, że
szkoła zostanie wybudowana z polskich funduszy i podarowana Polakom z Pojany Mikuli.

Fot. Doru Halip

Wszyscy się wtedy bardzo ucieszyli, gdyż stara
szkoła wiele już „widziała” i w ostatnim czasie już
nawet do remontu się nie nadawała. A przedszkole mieściło się w Domu Polskim, bo
poprzedni budynek był w bardzo złym stanie. Po
wizycie marszałka przez kilka miesięcy nic się nie
działo. Rodzice, nauczyciele i dzieci zaczęli
wątpić, że już niedługo uczniowie zasiądą w nowych ławkach.

Aż tu nagle... zaczęło się. Do Pojany
przyjechały koparki i inny ciężki sprzęt, pojawili
się robotnicy i rozpoczęła się budowa nowej
szkoły. Wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci,
z zaciekawieniem obserwowali kolejne jej etapy.
Najpierw przygotowano teren pod budowę. Następnie wylano fundamenty. A potem coraz
szybciej było widać efekty: rusztowania, pierwsze
ściany, dach, okna. Na koniec przywieziono
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Fot. Cazimir Longher

meble i szkoła była już gotowa na przyjęcie
swoich uczniów. Budowę zakończono w sierpniu
2009 roku i wtedy już wszyscy czekali na
pierwszy dzwonek i możliwość obejrzenia
również w środku nowej szkoły. A było na co
czekać. Nowa szkoła to dwupiętrowy żółty
budynek. Ma duże, słoneczne sale lekcyjne,
szerokie korytarze. W holu są szafki dla uczniów,
jest też gabinet lekarski i co najważniejsze – sala
gimnastyczna! Naprawdę jest czego zazdrościć.
Na terenie szkoły znajdują się także dwie sale
przedszkolne, a na zewnątrz plac zabaw dla
najmłodszych uczniów.
Otwarcie szkoły odbyło się 9 października
2009 roku. Uroczytości rozpoczęto Mszą św., po
której wszyscy zebrani oraz goście udali się do
szkoły. Tam rodzice i dzieci usłyszeli wiele
ciepłych słów ze strony przybyłych gości.
Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek
powiedziała, że być może wśród dzieci uczących

się w tak pięknej szkole znajdzie się następca
Jerzego Buzka – wówczas przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego. Stwierdziła też, że „to
wielka satysfakcja widzieć radość na twarzach
rodziców i dzieci, to wielka satysfakcja z dobrze
zainwestowanych polskich pieniędzy”, dodając
także, że te wydane na edukację zwracają się
wielokrotnie. „Dostaliście od Polski wspaniały
prezent. Ten prezent należy wam się za polską
tożsamość, za to, że mówicie i modlicie się po
polsku” – te piękne słowa powiedział natomiast
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Maciej Płażyński. Przemawiali także między
innymi Ambasador RP w Rumunii Wojciech
Zajączkowski, przedstawiciele rumuńskich
władz lokalnych, biskup Jass Petru Gherghel,
który także poświęcił budynek nowej szkoły. Na
zakończenie uroczystości dzieci zaprezentowały
co potrafią i przed gośćmi wystąpiły zespoły
„Mała Pojana” i „Sołonczanka”.

Los sprawił, że niedługo spotkaliśmy się
w szkole w Pojanie Mikuli ponownie. Tym razem,
aby nadać jej imię Krystyny Bochenek, która
otwierała szkołę dokładnie rok wcześniej.
10 kwietnia 2010 roku zginęła w katastrofie
lotniczej w Smoleńsku.
Na uroczystości 9 października 2010 roku
przyjechali marszałek Senatu RP Bogdan
Borusewicz wraz z delegacją senatorów i posłów,
przedstawiciele władz samorządowych woj.
śląskiego z marszałkiem Bogusławem Piotrem
Śmigielskim, ponieważ Krystyna Bochenek
pochodziła z Katowic, a także rumuńscy
parlamentarzyści i najwyższe władze okręgu
Suczawa. Obecni byli także współpracownicy
Krystyny Bochenek oraz jej najbliższa rodzina –
mąż prof. Andrzej Bochenek i córka Magdalena.

Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową
tablicę, umieszczoną na frontowej ścianie
budynku z tekstem prof. Andrzeja Markowskiego, wykonaną w szkle przez architekta
Tomasza Urbanowicza i podarowaną szkole
przez Senat RP. Prezydent Rumunii Traian
Băsescu wystosował z tej okazji specjalny list do
mieszkańców Pojany Mikuli.
To były bardzo ważne dla Pojany Mikuli
wydarzenia. Dlatego też co październik wraz
z uczniami i nauczycielami je wspominamy
podczas konkursu ortograficznego i dnia
patrona. W tym roku była ku temu szczególna
okazja – 10-lecie szkoły w Pojanie Mikuli.
Iwona Olszewska-Marculeac
Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Fot. Szymon Brzóska
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CO WIDZIAŁEM – OPISAŁEM

„Po polsku na Bukownie”
„Po polsku na Bukowinie” – tak nazywał
się projekt, jaki tego lata zorganiozwali wspólnie
Związek Polaków w Rumunii oraz Podlaski
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Białymstoku dzięki współfinansowaniu
Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Były to tygodniowe półkolonie
językowo-artystyczne dla polskich dzieci z Nowego Sołońca, uczących się w miejscowej Szkole
Podstawowej i Przedszkolu im. Henryka
Sienkiewicza. Od 15 do 19 lipca W Domu Polskim odbywały się całodzienne zajęcia z prawie
czterdziestką dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
Prowadzili je Magdalena Kiszko-Dojlidko –
aktorka, wykładowca w Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział
Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Jacek
Dojlidko – aktor Białostockiego Teatru Lalek i wykładowca w Akademii Teatralnej w Białymstoku.
A pomagały im Elżbieta Wieruszewska-Calistru
i Iwona Olszewska-Marculeac.
Takie kolonie na Bukowinie po raz
pierwszy odbyły się wiele lat temu, bo w 2000
roku Dzięki nim najmłodsi uczestnicy Konkursu
Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”
mogli wziąć udział w warsztatach teatralnych
właśnie w formie kolonii w Domu Polskim
w Nowym Sołońcu, prowadzonych przez aktorów
z Białegostoku. Z biegiem czasu kolonie
przenosiły się z Nowego Sołońca do Păltinoasy
i Pojany Mikuli, stawały się półkoloniami i zyskały profil językowo-artystyczny, a do instruktorów teatralnych dołączyli także plastycy i muzycy. Co roku dzieci bawiły się w teatr, śpiewały,
tańczyły, pracowały z różnymi technikami
plastycznymi, jeździły na wycieczki, a wszystko
to po polsku. W koloniach przez ich dwanaście
edycji wzięły udział setki dzieci z całej Bukowiny
i wspaniali instruktorzy: Mariusz Orzełek, Sława
Tarkowska, Władysław Kubień, Urszula
Namiotko, Agnieszka Glińska oraz wielu, wielu
innych.

Po kilkuletniej przerwie znowu na Bukowinę, do Nowego Sołońca przyjechali instruktorzy
teatralni z Białegostoku: Magdalena KiszkoDojlidko, Jacek Dojlidko i ich córka Iga. Było dużo
ruchu – bo to przecież ważny element w teatrze,
sporo tańca, zajęcia plastyczne, praca z przedmiotem i wiele innych różnych teatralnych
działań i zabaw. Były nawet wspólne posiłki, a na
zakończenie występ na scenie. No i oczywiście
wszystko to po polsku. Oby projekt „Po polsku na
Bukowinie” znowu się u nas zadomowił.
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Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Zdjęcia: Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Ierzynka Michalina Budaş

Konkurs Ortograficzny
w Pojanie Mikuli
18 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Krystyny Bochenek z Pojany Mikuli
i Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
z Nowego Sołońca, a także licealiści z Colegiul im.
Alexandru cel Bun w Gura Humorului i z suczawskich szkół podstawowych i średnich wzięli
udział w Konkursie Ortograficznym poświęconym

pamięci Krystyny Bochenek – patronki szkoły
w Pojanie Mikuli. Konkurs już po raz siódmy zorganizował Związek Polaków w Rumunii.
Krystyna Bochenek była twórczynią
ogólnopolskiego dyktanda, które odbywa się
w Katowicach od 1987 r. Nasz konkurs ortograficzny to sposób na atrakcyjne dla dzieci i młodzieży zajęcia pozaszkolne, ale także na pielęgnowanie co roku pamięci o patronce szkoły w Pojanie Mikuli. Tym razem treść dyktanda
poświęcona była 10-leciu szkoły w Pojanie Mikuli
i jej patronce, bo dziesięć lat temu, 9 października
2009 roku, szkołę uroczyście otwarto, a na czele
delegacji z Polski stała wówczas wicemarszałek
Senatu RP Krystyna Bochenek. Z tej też okazji
uczniowie z Pojany Mikuli, przygotowani przez
nauczycielki Teresę Białą i Edvigę Molner,
wystąpili ze specjalnym programem artystycznym.
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Zaraz po nim nastąpiło ogłoszenie wyników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i upominki. Niektórzy z was jednak poradzili sobie lepiej niż inni i zostali nagrodzeni
w sposób szczególny. W kategorii klas V-VIII
miejsce I zajęła Monica Maria Hofman z Pojany
Mikuli, miejsce II – Karolina Longher z Suczawy,
a miejsce III – Ana Maria Orhean z Pojany Mikuli.
Wyróżnienia otrzymali: Andrei Iosif Marculak
z Pojany Mikuli oraz Rebeca Elisabeta Drosceac,
David Vladislav Balac i Rafael Marculeac
z Nowego Sołońca. W kategorii licealnej I miejsce
zajęła Mariana Justyna Drozdek, miejsce II – Ana
Iulia Drozdek, a miejsce III – Monica Eugenia
Marculeac i Monica Anelia Marculak – wszystkie
z Pojany Mikuli. Wyróżnienia otrzymali natomiast:
Iuliana Anastasia Drozdek z Pojany Mikuli oraz
Ecaterina Beleş, Andreea Sara Beleş i Lucian Ioan

Revai z Nowego Sołońca. Nagrodzeni licealiści to
uczniowie Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura
Humorului. Nagrody i upominki ufundował Związek Polaków w Rumunii, a także jak co roku
Ambasada RP w Bukareszcie z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Uczestników dyktanda i występujących
w programie artystycznym oklaskiwali nie tylko
ich koledzy, ale także nauczyciele języka polskiego,
a także dyrektorzy ze szkół z nauczaniem języka
polskiego w województwie Suczawa i inspektor ds.
języka polskiego w kuratorium szkolnym Cristina
Maria Albu, ponieważ tradycyjnie już w tym dniu
odbywa się także ich spotkanie metodyczne.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Zdjęcia: Iuliana Agneşca Dascălu
Ierzynka Michalina Budaş
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WARSZTAT PLASTYCZNY ULI

„Liście lecą z drzew,
liście lecą z drzew”
Słowa piosenki „Człowiek z liściem na
głowie” polskiego zespołu rockowego Elektryczne
Gitary od rana mi towarzyszą. Jesień w koło, liście
lecą z drzew. Lubię tę porę roku, która mieni się
kolorami zachodzącego słońca. Z przyjemnością
szuram nogami w złotych, czerwonych, rudych
i brunatnych liściach, gdy idę do pracy. Z przyjemnością też zanurzam się wieczorami w wielkim
fotelu przy mojej biblioteczce, z kubkiem herbaty
i książką. Jesień jakby umyślnie wydłuża wieczory
i zachęca do lektury… szkolnej i nie tylko. Dlatego
dzisiaj książka i liść stanowią temat przewodni
naszych artystycznych poczynań.

Zakładka
nie tylko na jesień

1. To, co jest nam potrzebne do przygotowania
zakładki zachęca do spaceru po parku
w celu zebrania bukietu jesiennych liści. Poza
nimi potrzebne będą: szeroka bezbarwna taśma
oraz nożyczki i możemy zaczynać.

2. Rozwijamy taśmę stroną klejącą do góry na
długość zeszytu szkolnego (mniej więcej 30 cm)
lub wedle uznania.

3. Na rozwiniętej taśmie układamy nasz kolaż
z liści, eksperymentując z kształtem i kolorem. To
bardzo przyjemna część pracy, możemy zestawiać
ze sobą jesienne barwy i tworzyć przeróżne
kompozycje.

4. Gdy uzupełnimy liśćmi długość paska, przyklejamy na górę kolejny pasek taśmy. Taśma ma
być na górze i na dole, a pomiędzy nią jesienne
liście.

5. Jeżeli liście wystają po bokach, przycinamy je
nożyczkami, a boki zabezpieczamy kawałkami
taśmy przyklejanymi w poprzek tak, aby
zabezpieczyć krawędzie zakładki.

6. Parzymy ulubioną herbatę i zaczynamy lekturę.

