Dodatek społeczno-kulturalny pisma „Jutrzenka”
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Książęcy las
zaprasza!
		 Przez Kresy z muzyką
i na rowerze
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La 41 de ani de la impunerea Legii marțiale în Polonia, locuitorii Chișinăului au avut posibilitatea să afle
istoria sindicatului „Solidaritatea” din expoziția stradală din centrul orașului, elaborată în limba română de
Institutul Polonez din București. Expoziția prezintă geneza mișcării „Solidaritatea” și contribuția acesteia
la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est.
Przy okazji 41. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego można było poznawać historię
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, spacerując po centrum Kiszyniowa.
Wystawa, przygotowana w rumuńskiej wersji językowej przez Instytut Polski w Bukareszcie, opowiada
genezę powstania „Solidarności” oraz jej wpływ na losy Europy Środkowo-Wschodniej.

O historii „Solidarności”
w stolicy Mołdawii
Stan wojenny w Polsce wprowadził 13 grudnia 1981 roku przywódca Polski Rzeczpospolitej Ludowej, Wojciech Jaruzelski, w celu
zniszczenia związku zawodowego
„Solidarność”, który przez swoją
antykomunistyczną postawę został uznany za zagrożenie dla praworządności. W następstwie tego
aktu prawnego „Solidarność” została zdelegalizowana, a wielu jej
członków aresztowano. 22 lipca
1983 roku zniesiono stan wojenny, komunistyczny autorytaryzm
zaczął powoli słabnąć.
Prowadzona pokojowymi metodami przez „Solidarność” rewolucja z 1980 roku, w efekcie
doprowadziła do upadku komunizmu w  Polsce latem 1989 roku.

Uruchomiła też lawinę, która wpłynęła na cały tzw. blok wschodni
i  zakończyła się upadkiem Muru
Berlińskiego, a później końcem
dyktatury Nicolae Ceausescu
w  Rumunii.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
który po wielkiej fali strajków robotniczych formalnie został zarejestrowany 17 września 1980  roku,
w szczytowym momencie skupiał
10 mln Polaków. Dał im nadzieję
na godne, lepsze życie w wolności.
Wielki ruch społeczny „Solidarność”, na którego czele stał Lech
Wałęsa, pomógł ludziom zorganizować się i wyrazić swoje pragnienia, a władze komunistyczne

kraju zmusił do negocjacji i zawarcia porozumień ze związkowcami.
Hasło „nie ma wolności bez solidarności” stało się przesłaniem
pokojowej rewolucji i na lata pozostało w umysłach Polaków.
Dzięki determinacji tysięcy ludzi, w 1989 roku Polska stała
się pierwszym krajem tzw. bloku
wschodniego, w którym w wyniku rozmów przy „Okrągłym Stole”
doszło do porozumienia władz komunistycznych z jej przeciwnikami. Doprowadziło do częściowo
wolnych wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku i upadku systemu komunistycznego.
W ślady Polski poszły kolejne
państwa.

Lech Wałęsa na ramionach robotników, Sierpień ’80 

źródło: instytutpolski.pl

Stocznia Gdańska, Sierpień ’80 

Wystawę
można było oglądać
w dniach 2-25 sierpnia
na ogrodzeniu Narodowego Muzeum
Historii Mołdawii w Kiszyniowie

Walki uliczne w Gdańsku 3 V 1982 

/ zdjęcia: Stanisław Składanowski
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Zabytki światowej klasy, fascynujące historie, niezapomniany klimat krakowskiego rynku, ale i doskonała
nowoczesna architektura to znaki rozpoznawcze Krakowa, jednego z najpiękniejszych miast Polski.
Można było je poznać, oglądając we wrześniu br. wystawę „Skarby Krakowa” prezentowaną na ogrodzeniu
Narodowego Muzeum Historii Mołdawii w Kiszyniowie.
Monumente de talie mondială, povești fascinante, atmosfera de neuitat a pieței din orașul vechi, dar și
arhitectura modernă deosebită sunt semne distinctive ale Cracoviei, unul dintre cele mai frumoase orașe
din Polonia. Toate au fost prezentate în expoziția „Comorile Cracoviei”, afișată pe gardul Muzeului Național
de Istorie a Moldovei din Chișinău.

Wystawa „Skarby Krakowa”
w Kiszyniowie
Wystawa „Skarby Krakowa”, przygotowana przez Międzynarodowe
Centrum Kultury w Krakowie (w  wersji rumuńskiej opracowana przez Instytut Polski w Bukareszcie) to opowieść o mieście – siedzibie polskich
królów, dawnej stolicy Polski, skarbcu
dzieł sztuki i narodowych pamiątek
wpisanych w unikatowy zespół architektoniczny.
Wystawa
„Skarby Krakowa”
gości w stolicy
Mołdawii

Kraków to jeden z najstarszych
europejskich ośrodków uniwersyteckich, miasto poetów, pisarzy i artystów, należące w średniowieczu do
najważniejszych metropolii Europy
Środkowej. Kosmopolityczne, wielokulturowe, otwarte na inspiracje
płynące z zewnątrz, a mimo to pozostające najbardziej polskim z polskich
miast.

Ekspozycja jest jednym z kluczy
do zrozumienia fenomenu popularności, jaką cieszy się dziś Kraków
wśród turystów z całego świata.
Wystawę można było oglądać na
ogrodzeniu Narodowego Muzeum
Historii Mołdawii do 30 września
2021 roku.
źródło: instytutpolski.pl

Na planszach wystawy zaprezentowano 90 skarbów miasta – dzieł sztuki i architektury, zabytków oraz
przykładów dziedzictwa niematerialnego związanych z Krakowem, często o randze arcydzieł. Pozwalają
one prześledzić historię metropolii począwszy od wczesnego średniowiecza, poprzez rozwój miasta w czasach Kazimierza Wielkiego, dynastii Jagiellonów i epokę renesansu. Ukazują rozmiary upadku w czasie
potopu szwedzkiego, zaborów, czy okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej.

Expoziție „Comorile Cracoviei”
la Chișinău
Expoziția „Comorile Cracoviei”,
pregătită de Centrul Internațional
de Cultură din Cracovia și elaborată
în versiune românească de Institutul Polonez din București, spune
povestea orașului – sediu al regilor
polonezi, fostă capitală a țării, tezaur de opere de artă și monumente
naționale înscrise într-un ansamblu
arhitectural unic.

zdjęcia: Mirosław Horyn

Cracovia este unul dintre cele
mai vechi centre universitare europene, oraș al poeților, scriitorilor și
artiștilor, fiind, în Evul Mediu, una
dintre cele mai importante metropole din Europa Centrală. Cosmopolit,
multicultural, deschis noutăților ce
vin din afara țării, Cracovia a rămas,
totodată, cel mai polonez oraș din
Polonia.

Expoziția ne poate ajuta să înțelegem cum a devenit Cracovia
o  destinație turistică populară în întreaga lume.
Prezentată pe gardul Muzeului
Național de Istorie a Moldovei, expoziția „Comorile Cracoviei” a putut
fi vizitată în perioada 1-30 septembrie 2021.
sursa: instytutpolski.pl

Pe panourile expoziției sunt prezentate 90 de comori ale orașului – opere de artă plastică și arhitectură, monumente și exemple de patrimoniu nematerial ce reprezintă Cracovia. Aceste piese de patrimoniu ne permit să cunoaștem istoriei metropolei începând cu Evul Mediu timpuriu, urmărind apoi
dezvoltarea orașului pe timpul lui Cazimir cel Mare, al dinastiei Jagiellonilor și în epoca renascentistă.
Este prezentată și decăderea din perioada Potopului Suedez, a partițiilor și a ocupației germane din
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
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		 Dziedzictwo kulturowe Krakowa
w obiektywie naszego fotokorespondenta
Mirosława Horyna

Kraków to zabytkowe miasto,
uwielbiane przez fotografów,
zarówno tych profesjonalnych,
jak i traktujących fotografię
jako hobby. Zobaczcie, jak naszemu
fotografowi udało się uchwycić
atmosferę tego magicznegoa miasta.
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Eurovision 2021 a surprins spectatorii cu fapte diverse despre participanți. Știți cine este Natalia Gordienco,
interpreta care a reprezentat Republica Moldova?
Eurowizja 2021 zaskakiwała faktami na temat swoich reprezentantów. Czy wiecie, kim jest Natalia Gordienko,
która reprezentowała Republikę Mołdawii?

POZNAJCIE SIĘ:

NATALIA GORDIENKO

Konkurs
Piosenki Eurowizji
daje możliwość
poznania artystów
z różnych
państw.

Podczas 65. finału Konkursu
Piosenki Eurowizji o tytuł najlepszego głosu walczyła mołdawska
piosenkarka Natalia Gordienko.
Wokalistka porwała tłumy swoją piosenką „Sugar”. Na Eurowizji 2021
zajęła 13. miejsce ze 115 punktami.
Jednak to nie był jej pierwszy
debiut na konkursie tego typu.
W  2006  r. również reprezentowała swój kraj razem z Arsenium
i  Connect-R’em. Trio wykonało
piosenkę „Loca” i uplasowało się na
20.  miejscu. W 2020 r. zwyciężyła
w mołdawskich preselekcjach do
Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem „Prison”. Ze względu jednak na
pandemię COVID-19 konkurs został
odwołany. Rok później nadawca

publiczny Mołdawii TRM ogłosił,
iż Gordienko została ponownie
wybrana do reprezentowania kraju
w edycji konkursu. 4 marca 2021 r.
premierę miał jej singel „Sugar”, napisany i wyprodukowany przez rosyjskiego artystę Philipa Kirkorova.
Co zatem wiemy o tej niezwykłej
artystce?
Natalia urodziła się 11 grudnia
1987 r. w Kiszyniowie. Śpiewała
w  swoim szkolnym chórze, uczyła
się gry na fortepianie w szkole muzycznej i przez dziesięć lat tańczyła
w szkolnym zespole tanecznym.
W  wieku 15 lat zaczęła brać udział
w konkursach piosenki.
Ma pochodzenie ukraińskie.
Polskie korzenie zawdzięcza babci,

która opuściła Polskę po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Babcia Natalii nosiła nazwisko
Czyżewska.
W 2006 r. Natalia wystąpiła na
festiwalu Słowiański Bazar, gdzie
zdobyła drugą nagrodę. W 2008 r.
w Mistrzostwach Świata w sztukach
scenicznych 2008 – zyskała złoty
medal za głos.
Natalia Gordienko została odznaczona tytułem honorowym „Zasłużony Artysta Mołdawii”.
Reprezentantka Mołdawii podczas swego występu na tegorocznym konkursie Eurowizji wykonała
najdłuższą notę w historii Eurowizji,
trwała ona całych 17 sekund!
Swietłana Laptiacru
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În această vară, muzicianul din Varșovia Stanisław Łopuszyński a avut un turneu extraordinar. Timp de
două săptămâni, a parcurs sute de kilometri – de la Zamość, de-a lungul teritoriilor de la fostele frontiere de
Sud-Est ale Poloniei, până în Moldova și mai departe la Odessa. Toate concertele lui Stanisław Łopuszyński
au fost organizate în scopuri caritabile.
Wyjątkową trasę koncertową miał tym latem warszawski muzyk Stanisław Łopuszyński. W ciągu dwóch
tygodni pokonał setki kilometrów – od Zamościa, poprzez tereny dawnych Kresów Południowo-Wschodnich,
aż po Mołdawię, z finałem w Odessie. Stanisław Łopuszyński wszystkie koncerty zagrał charytatywnie.

Przez Kresy z muzyką
i na rowerze
Stanisław Łopuszyński to pianista i klawesynista zafascynowany
historią i kulturą Kresów, a także zapalony cyklista. W czerwcu
i  lipcu br. Stanisław Łopuszyński
zorganizował i zrealizował projekt
„Zamość  – Odessa Tour 2021”, podczas którego zagrał 12 charytatywnych recitali i  koncertów na terenie
Polski, Ukrainy i Mołdawii, a trasę
z  Zamościa do Odessy przemierzył
na rowerze. Razem z muzykiem
wędrował jego klawesyn, na którym
grał podczas koncertów.
– Przygotowania do podróży
trwały dwa lata, moje pierwotne
plany zmieniła pandemia, dlatego
wyjazd był możliwy dopiero w tym
roku. Z prośbą o pomoc w realizacji
projektu zwróciłem się do Instytutu
Polonika. Mój pomysł spotkał się
z bardzo życzliwym przyjęciem,
dzięki wsparciu instytutu udało mi
się zorganizować koncerty na Ukrainie i w Mołdawii – mówi Stanisław
Łopuszyński.

Raszków – dawne
wschodnie pogranicze
Polski...

Autorski projekt Stanisława Łopuszyńskiego miał wymiar społeczno-kulturalno-edukacyjny. Celem artysty była również integracja kulturalna
i  międzynarodowa.
– Nie było dnia, żebym nie rozmawiał po polsku z Rodakami.
Wszędzie spotykałem wspaniałych,
chętnych do pomocy ludzi, bardzo
zaciekawionych moją wyprawą
i  instrumentem, bo klawesyn należy
raczej do rzadkich instrumentów.

Doświadczyłem też ogromnego
otwarcia, wrażliwości na muzykę,
bardzo cenię każde spotkanie z tego
okresu – opowiada artysta.
Zanim Stanisław Lopuszyński
dotarł do Mołdawii, wystąpił w wielu miastach Ukrainy: we Lwowie,
Złoczowie, Tarnopolu, Jazlowcu,
Chocimiu i innych.
– W 2019 roku zacząłem się
wdrażać w historię Kresów. Zafascynowało mnie to, jak te wszystkie

STANISŁAW ŁOPUSZYŃSKI urodził się w Lille we Francji w  1993  r.
Ukończył szkołę muzyczną II stopnia w Warszawie w  klasie klawesynu i fortepianu, jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Stanisław jest utalentowanym młodym muzykiem. Pracował z wieloma wybitnymi polskimi i zagranicznymi klawesynistami, czego wynikiem są nagrody na wielu konkursach w  Polsce i poza
jej granicami. W 2017 roku rozpoczął współpracę z Filharmonią
Narodową w Warszawie. W czasie swojej rozwijającej się kariery
zagrał ponad 300 koncertów z różnorodnym repertuarem. Artysta
wykonuje muzykę renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu,
impresjonizmu, muzykę współczesną, piosenkę aktorską, poezję
śpiewaną, jazz, improwizację oraz muzykę filmową.
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miejsca, które miałem zamiar odwiedzić, łączą się z historią, o której
uczyliśmy się w szkole. To wszystko
tworzy jedną całość. Myślę, że wiele
Polaków nie odkryło tych ziem i mam
nadzieję, że moja podróż pozwoli na
zwiększenie zainteresowania tamtymi rejonami – mówi artysta.
W naddniestrzańskim Raszkowie
koncert miał miejsce w niecodziennej scenerii. To było wyjątkowe spotkanie z żywą muzyką przy
Kanionie Raszkowskim i dolinie

Dniestru. Artysta zagrał na elektrycznym pianinie utwory Johanna
Sebastiana Bacha, Wolfganga
Amadeusza Mozarta i inne. A już
11 lipca odbył się koncert organowy
w Tyraspolu, w kościele pw. Świętej
Trójcy. Stanisław Łopuszyński zaprezentował utwory mistrzów tzw.
muzyki dawnej z Włoch, Francji
i  Niemiec.
Koncerty Stanisława Łopuszyńskiego zawierały również elementy
edukacyjne. Artysta dzielił się z pu-

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu
serdecznie dziękuje polskiemu artyście Stanisławowi
Łopuszyńskiemu za charytatywne koncerty muzyczne, które
odbyły się w Raszkowie i Tyraspolu.

blicznością wiedzą na temat twórców
granych przez niego kompozycji.
– Mam szczerą nadzieję, że
uda mi się poprzez taką inicjatywę
pokazać, że Ukraina, Mołdawia
i  Polska mają, choć nieraz bardzo
trudną, to jednak wspólną historię
i jeśli nie połączymy sił, to nie zdołamy ocalić dobytku historycznego, spadku kulturowego, którym
możemy się dzielić – zaznaczył
Stanisław Łopuszyński.
opr. Tatiana Mironik
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În timpul săpăturilor efectuate în localitatea Gordinești din nordul Moldovei, o echipă de arheologi polonezi
și moldoveni au descoperit rămășițele unei case de acum aproximativ 5000 de ani. Datorită cercetărilor
geofizice, s-a putut constata că clădirile din acest teritoriu au fost construite în jurul unei piețe.
W czasie wykopalisk prowadzonych w położonej w północnej Mołdawii osadzie Gordineşti polskomołdawski zespół archeologów odkrył pozostałości domostwa sprzed około 5 tysięcy lat. Dzięki badaniom
geofizycznym wiadomo, że zabudowania, znajdujące się w obrębie osiedla, powstały wokół pustego placu.

Wyjątkowe odkrycie
polsko-mołdawskiej grupy
								 archeologów
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Dr Dariusz Król w rozmowie z PAP powiedział, że
w ciągu ostatnich lat udało się rozpoznać nie tylko kilka
domostw wraz z ich otoczeniem, ale także fragment rowu
i fosy, które ograniczały osadę od wschodu. Samo jej
położenie również miało naturalne właściwości obronne  – osada była z trzech strony otoczona doliną rzeki Rakowca (dopływ Prutu), znajdującą się około 60 metrów
poniżej poziomu tego stanowiska archeologicznego.

Olbrzymie, starożytne osady
Dzięki badaniom geofizycznym, które nie wymagają
ingerencji fizycznej w podłoże, udało się uzyskać sporo
informacji na temat rozplanowania osady.
– Jesteśmy przekonani, że osiedle było zbudowane
na planie okolnicy. Oznacza to, że domy zbudowano wokół pustego placu. Trudno jest nam powiedzieć, jaki był
dokładny zarys wszystkich domów, bo obraz uzyskany
w czasie badań geofizycznych nie jest zbyt dokładny –
stwierdził dr Król.
Według badacza dopiero badania wykopaliskowe
pozwalają lepiej poznać strukturę i funkcję domostw.
W ich trakcie archeolodzy gromadzą znaczne ilości
próbek organicznych, które następnie trafiają do specjalistycznych laboratoriów w Polsce i Szwecji. Ich analizy

pozwolą między innymi na określenie dokładnego wieku
osady czy diety jej mieszkańców.
Według dr. Dariusza Króla osada należała do
najpóźniejszych przedstawicieli społeczności kultury
trypolskiej.
W czasie jej największego rozkwitu wznoszono gigantyczne osady na obszarze rozciągającym się od Rumunii, poprzez Mołdawię aż po Ukrainę. Niektóre z  nich
miały nawet ponad 300 hektarów. Osiedle w  Gordineşti
nie było jednak już aż tak duże – zajmowało bowiem
około 3 hektary. Ludność, która je zamieszkiwała, wykonywała świetnej jakości wyroby ceramiczne, zdobione
w piękny sposób.
– O tej kulturze mówi się niemal w kategoriach
prehistorycznej cywilizacji – dodał badacz.
Z nieznanego jeszcze naukowcom powodu właśnie w drugiej połowie IV tysiąclecia przed naszą erą
(czyli w  czasie, gdy osada w Gordineşti funkcjonowała)
przestały powstawać olbrzymie osiedla. Być może była
to kwestia zmian klimatycznych lub ideologicznych –
wskazuje dr  Dariusz Król.
Badania osiedla obronnego finansowane są ze
środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu
kierowanego przez prof. Małgorzatę Rybicką z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
/PAP/

Lokalizacja wykopu z 2021 r.

Wyjątkowe znalezisko
Osiedle obronne w Gordineşti (rejon Edineț) odkrył
w  1971 roku Valentyn Dergachev z Mołdawskiej Akademii Nauk. Do 2016 roku, kiedy do zespołu archeologów
dołączyli badacze z Uniwersytetu Rzeszowskiego, nie
było ono jednak celem szeroko zakrojonych badań.
Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej dr Dariusz
Król, który prowadzi badania terenowe w Gordineşti
wspólnie z prof. Małgorzatą Rybicką i dr. Ghenadie
Sîrbu, odkryte w lipcu bieżącego roku domostwo miało
interesującą konstrukcję, bo bardzo rzadką dla tej części
Europy.
– Do jego budowy wykorzystano bowiem nie tylko
drewno i glinę, ale także miejscowy surowiec kamienny,
czyli skałę wapienną. Dom składał się najprawdopodobniej z dwóch przestrzeni, mieszkalnej i gospodarczej  –
twierdzi badacz.
Budynek był zapewne wzniesiony na planie prostokąta. Miał on nie więcej niż 8 metrów długości i być może
od 4,5 do 5 metrów szerokości.

Ceramika z Gordineşti z badań
w 2016 r. 
/ Fot. G. Sîrbu

W czasie badań domostwa archeolodzy odkryli
mnóstwo zabytków – między innymi wysokiej jakości
malowane naczynia ceramiczne, siekiery krzemienne
czy narzędzia kościane.

Fot. Dariusz Król
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Stejari seculari, peșteri ale oamenilor preistorici, grupări neobișnuite de dealuri de origine necunoscută,
abundență de păsări, lacuri relicte… Da! Și zimbri puternici! Toate acestea se află în rezervația naturală
„Pădurea Domnească”. În ultimii ani, acest loc a devenit nu doar una dintre cele mai populare destinații
turistice din Moldova, dar și o zonă atractivă de agrement și recreere, unde se organizează diverse
festivaluri, concursuri, concerte.
Stuletnie dęby, jaskinie prymitywnych ludzi, fantastyczne skupisko wzgórz niewiadomego pochodzenia,
królestwo ptaków, reliktowe jeziora… I co najważniejsze – potężne żubry! Wszystko to można zobaczyć,
odwiedzając rezerwat „Książęcy las”, który w ostatnich latach staje się nie tylko atrakcją turystyczną
Mołdawii, ale także terenem rekreacyjnym, gdzie odbywają się ciekawe festiwale, konkursy i koncerty.

Książęcy las zaprasza!
„Książęcy las” to jeden z największych rezerwatów naukowych
w  Mołdawii. Jest to najstarszy obszar
leśny, a także jeden z najstarszych
lasów łęgowych w Europie.
Rezerwat powstał w 1993  roku
z inicjatywy dyrektora Valeriu Țarigradschiego, który zainicjował
akcję powrotu żubrów do Mołdawii.
19  sierpnia 2005 roku przywieziono
z  Polski trzech przedstawicieli gatunku żubra europejskiego w  celu
reaklimatyzacji. Eksperyment zakończył się sukcesem, w dużej
mierze dlatego, że bioróżnorodność
żubrowiska korzystnie wpłynęła na
rozwój fizjologiczny zwierząt. Na
przykład, w  białoruskich lasach występuje około 320 gatunków roślin,

a  w rezerwacie „Książęcy las” dwa razy więcej. Obecnie na terenie rezerwatu
wybudowano kilka wolier o łącznej powierzchni 32 ha, w których trzymanych
jest siedem dorosłych żubrów i jeden cielak.
W weekendy przy żubrowisku życie toczy się pełną parą – miejscowi
rzemieślnicy sprzedają swoje wyroby, gospodynie – domowe ciasta. Odbywają się tu koncerty, a w sierpniu br. po raz
pierwszy odbył się Festiwal Wilka.

W lipcu
tego roku administracja
rezerwatu zainstalowała na jego
terenie talizman – posąg ogromnego
żubra wykonany z drewna
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Festiwal Wilka, mający przypominać o tradycjach przodków
i promować rozwój turystyki,
przyciągnął do rezerwatu przyrody
setki ludzi. Na scenie występowali lokalni wykonawcy – zespoły
i  soliści z północnych regionów
Mołdawii.
– Jeśli wcześniej do rezerwatu
przyjeżdżało nie więcej niż 4 tys.
turystów rocznie, w tym sezonie
jest to już ok. 4 tys. miesięcznie – mówi Valeriu Țarigradschi.
–  Ludzie nie tylko chcą zobaczyć
żubry, ale też oddychać czystym
powietrzem, słuchać ciszy, ponieważ ideą turystyki ekologicznej
jest zjednoczenie człowieka i natury – wyjaśnia dyrektor rezerwatu.
W „Książęcym lesie” znajduje
się wspaniały teren rekreacyjny,
są tu też dwa pensjonaty na
12  o sób, ale budowa nowych
wymaga nakładów finansowych.
– Nie należy mieć złudzeń, na
razie nie jesteśmy przygotowani
na ekoturystykę – mówi dyrektor
rezerwatu. – Niestety, w Mołdawii
nie jest jeszcze rozwinięta niezbędna infrastruktura. Obecnie
zawarliśmy porozumienia z  radami powiatów i burmistrzami
wsi, położonych na obszarze
chronionym, w sprawie stworzenia
warunków dla turystów w zagrodach chłopskich. Ponadto osoby
świadczące usługi turystyczne
muszą zostać przeszkolone, ponieważ mylą biznes z mołdawską
gościnnością.
Lokalna społeczność musi
się nauczyć prowadzić wycieczki
i  wędrówki, pracować w schroniskach i restauracjach, przewozić
ludzi i zasoby oraz wykonywać
inne różne prace. Niezbędnym
jest także stworzenie banku danych takich gospodarstw. Tylko
wtedy ekoturystyka przyniesie
dochody krajowi i społecznościom
wiejskim w rezerwacie przyrody.
Julia Kiryłłowa
źródło zdjęć:
facebook.com/padurea.domneasca
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KRAINA CZAPLI
Czaple zazwyczaj gniazdują na ziemi, a w mołdawskim rezerwacie „Książęcy las” już od setek lat budują gniazda na dębach, osiągających wysokość 20 i więcej metrów. Dlaczego? Tego
uczeni do tej pory nie wyjaśnili. Miejscowi nazywają to miejsce „Krainą czapli” – jest tu prawdziwy
raj dla ptaków, które wpisane są do „Czerwonej księgi”. Na ich populację składają się 3 gatunki:
czapla szara (Ardea cinerea), czapla nocna (Nyclicorax), mała biała czapla (Egretta garzetta).
Ogólna ilość gniazdujących tutaj ptaków wynosi około 1000 osobników, a fragment dębowego
lasu, w  którym gniazdują czaple, wynosi nie więcej niż 1 ha.
Czaple preferują osiedlanie się w rozwidleniach gałęzi, gdzie budują gniazda. Odpoczywają na
gołych i suchych gałęziach, skąd łatwiej im przychodzi zobaczyć zbliżające się niebezpieczeństwo,
chociaż nikt im tutaj nie zagraża, ponieważ te przygraniczne miejsca są chronione.

Mateusz Pieniążek. „Wiersze mołdawskie” / „Versuri moldave”
POWROTY. SPOJRZENIA [fragment]
Rozmawiam z przyjacielem. Wszystko nas przeraża
I coraz więcej spraw wypada nam z rąk.
Próbujemy powracać w krainy za górami za lasami
Gdzie biała czapla brodziła po bagnach
Starego zakola rzeki z gracją młodzieńca.
Potężny wschód słońca zachowujemy jeszcze w oczach
Budził nas i biegliśmy po drewnianych schodach
W paszczę jasnego podwórka
Tam rozpoczynał się dzień i trwał radosny aż
Do potężnego zachodu słońca co w naszych oczach
Zasypiał w stosach białych pierzyn.
Tam kończył się dzień i umierał radosny.
ÎNTOARCERI. PRIVIRI [fragment]
Vorbesc cu un prieten. Toate ne-nspăimântă,
Totul ne scapă din mână.
Încercăm să ne întoarcem în ţara de dincolo de munţi şi păduri,
Unde o barză albă rătăcea prin mlaştinile
Din vechiul cot al râului cu graţia unui tânăr.
Mai păstrăm în dosul pleoapelor măreţul răsărit al soarelui.
Ne trezeam şi coboram în fugă scara de lemn
Drept în gura curţii luminoase,
Acolo începea ziua şi ţinea, plină de bucurii, până la
Măreţul asfinţit al soarelui care adormea,
În ochii noştri, pe grămezi de perine albe.
Acolo se sfârşea ziua şi murea bucuroasă.
Tłumaczenie na j. rumuński: Lucia Țurcanu
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Pe ELENA BALAȚEL am cunoscut-o prin intermediul Asociației Ghizilor și Traducătorilor din Republica
Moldova. Este o tânără îndrăgostită de țara ei și de
oamenii acestor locuri.
Elena crede în potențialul Moldovei și participă
activ la dezvoltarea unor noi trasee turistice. Turismul
ecologic este pasiunea sa. Fotografiile prezentate pe
aceste pagini sunt realizate de Elena Balațel în timpul
numeroaselor ei călătorii și prezintă frumusețea țării
noastre. 
Valerina Țurcan, Chișinău

FOTOGRAFIE ELENY BALAŢEL

Czym zaskoczy cię Mołdawia?
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Za pośrednictwem Stowarzyszenia Przewodników
i Tłumaczy Republiki Mołdawii miałam szczęście poznać ELENĘ BALAȚEL, młodą kobietę zakochaną
w  swoim kraju i jego mieszkańcach.
Elena wierzy w potencjał Mołdawii i aktywnie
uczestniczy w rozwoju nowych szlaków turystycznych.
Jej pasją jest turystyka ekologiczna. Zdjęcia, które są
tu prezentowane, zostały wykonane podczas licznych
wyjazdów i pokazują szczególny urok naszego kraju.
Valerina Țurcan, Kiszyniów
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FOTOGRAFIE ELENY BALAŢEL
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 koncerty  recenzje filmów i książek
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