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Szanowni Pañstwo,
Wydawnictwo, które trzymacie Pañstwo w tym momencie w rêku, jest
owocem pracy uczestników tegorocznej Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom
– Kraków 2014”, organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Ma³opolski. Ju¿ po raz piêtnasty bêdziemy goœciæ w naszym piêknym
mieœcie grupê dzieci i m³odzie¿y polskiego pochodzenia, zamieszka³ych
na co dzieñ za nasz¹ wschodni¹ granic¹.
Czujê osobist¹ satysfakcjê, ¿e zrodzona przed kilkunastu laty w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów
Ma³opolski inicjatywa, by zorganizowaæ dla naszych m³odych rodaków ze Wschodu letni wypoczynek
po³¹czony z edukacj¹ patriotyczn¹, przerodzi³a siê w cykliczn¹, doroczn¹ akcjê, która cieszy siê
nies³abn¹cym zainteresowaniem ze strony potencjalnych uczestników kolonii oraz zaufaniem naszych
partnerów instytucjonalnych, donatorów i sponsorów.
Cieszê siê, ¿e na nasze zaproszenie niezmiennie ochoczo odpowiadaj¹ organizacje powa¿ane wœród
polskiej spo³ecznoœci na Wschodzie, które z roku na rok deleguj¹ coraz liczniejsze grono dzieci do
udzia³u w Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom”. Œwiadczy to o tym, ¿e tego typu przedsiêwziêcie jest
oczekiwane przez rodaków zza wschodniej granicy, jest s³uszne i potrzebne.
Raduje mnie równie¿ fakt, ¿e pracownicy Stowarzyszenia, przygotowuj¹c od strony logistycznej kolejne
edycje Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”, pracuj¹ z niek³amanym entuzjazmem i ochot¹,
a tak¿e, ¿e w ramach Akcji uda³o siê nam zaktywizowaæ mieszkañców Krakowa i Ma³opolski, którzy co
roku licznie odpowiadaj¹ na apel o przekazanie wartoœciowych pozycji ksi¹¿kowych na rzecz polskich
szkó³ i bibliotek na Wschodzie.
Korzystaj¹c z okazji, ¿e w tym roku przypada 15., a wiêc jubileuszowa, edycja Akcji „Podarujmy Lato
Dzieciom ze Wschodu”, pragnê podziêkowaæ wszystkim osobom zaanga¿owanym w jej organizacjê
w ci¹gu tych kilkunastu lat, w tym w szczególnoœci opiekunom dzieci i wolontariuszom, a tak¿e
wszystkim instytucjom pañstwowym i samorz¹dowym oraz firmom, które udzieli³y nam wsparcia
finansowego i rzeczowego podczas tego przedsiêwziêcia, bez pomocy których nasza inicjatywa
z pewnoœci¹ nie mog³aby byæ realizowana w obecnym kszta³cie.
Zapraszam do lektury.

Kazimierz Barczyk
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Ma³opolski

Zaprosiliœmy potomków Polaków wywiezionych wiele lat temu na Wschód. Ich dziadkowie i babcie opowiada³y im
niejednokrotnie o Krakowie, jako o miejscu magicznym. Dziœ nasi goœcie maj¹ szansê zaczerpn¹æ z tej magii.
Chcemy, by ka¿da taka wizyta pomaga³a kultywowaæ polskie tradycje.
Kazimierz Barczyk
Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Ma³opolskiego
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma³opolski

Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski, najwiêksza regionalna organizacja samorz¹du
terytorialnego w Polsce, ju¿ po raz piêtnasty organizuje wakacyjny wypoczynek dla polskich dzieci ze
Wschodu w ramach akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”. W 2014 r. zaprosiliœmy do Krakowa
110 m³odych osób z Bia³orusi, Ukrainy, Rosji oraz z Litwy.
Pocz¹wszy od roku 2000, Stowarzyszenie corocznie, w okresie wakacyjnym, zaprasza na letni
wypoczynek dzieci zamieszka³e na co dzieñ w krajach za wschodni¹ granic¹ Polski. Adresatem
przedsiêwziêcia s¹ osoby pochodz¹ce g³ównie z najubo¿szych rodzin, w których ¿ywe s¹ polski tradycje
i kultywuje siê jêzyk ojczysty, ale tak¿e z takich, które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie
chc¹ nawi¹zaæ bli¿sze kontakty z Macierz¹.
Pocz¹tki Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” by³y skromne: we wrzeœniu 2000 r. na
zaproszenie Stowarzyszenia przebywa³a w Krakowie grupa czternaœciorga dzieci w wieku 9-16 lat
z rejonu Nadwórnej na Ukrainie. Pobyt zorganizowano we wspó³pracy z Nadwóriañskim Polskim
Spo³ecznym Klubem „Opieka” oraz Nadwóriañsk¹ Polsk¹ Sobotni¹ Szko³¹. Od tamtego momentu,
w ci¹gu piêtnastu lat, w ramach Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” Polskê odwiedzi³o
niemal¿e pó³tora tysi¹ca m³odych Polaków zza wschodniej granicy. Dla wielu z nich udzia³ w Akcji by³
jedyn¹ okazj¹ do odwiedzenia Polski.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych szacuje, ¿e tylko na Bia³orusi i Ukrainie ¿yje oko³o 900 tys. osób
polskiego pochodzenia, ale a¿ 70% z nich nie zna w ogóle jêzyka polskiego b¹dŸ zna go bardzo s³abo.
Tymczasem przeprowadzone badania ewaluacyjne, potwierdzi³y, ¿e Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom
ze Wschodu” pozytywnie wp³ywa na wzrost zainteresowania Polsk¹ wœród dzieci i m³odzie¿y polonijnej,
wzmacnia ich chêæ do nauki jêzyka polskiego, wolê poznania polskiej kultury, tradycji i historii.
Podstawowym celem Akcji „jest bowiem zapoznanie dzieci z histori¹, tradycj¹ i kultur¹ kraju ich
przodków oraz doskonalenie ich znajomoœci jêzyka polskiego w praktyce”. Do tego celu prowadzi bogaty
program kulturalno-edukacyjny, oferowany uczestnikom Akcji, który zak³ada m.in. wizyty

w krakowskich muzeach, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, spotkania z krakowsk¹ m³odzie¿¹,
samorz¹dowcami i parlamentarzystami, wycieczki krajoznawcze (m.in. Wieliczka, Zakopane, Kalwaria
Zebrzydowska, Czêstochowa) oraz warsztaty kulturalne prowadzone przez animatorów kultury.
Dodatkowo, pobyt w Polsce ka¿dorazowo ma dla dzieci walor rozrywkowy: organizowane s¹ dla nich
wyjœcia do kina oraz na basen, liczne konkursy z nagrodami i wystêpy artystyczne uczestników.
Wszystkie elementy programu realizowane s¹, rzecz jasna, w jêzyku polskim. W 2013 r. program Akcji
zosta³ poszerzony o popularyzacjê wiedzy o spo³eczeñstwie obywatelskim, by – poprzez upowszechnianie
wartoœci demokratycznych – rozbudziæ w m³odych Polakach œwiadomoœæ swojej to¿samoœci narodowej
i kulturowej. Pozwoliæ ma to im na œwiadome prze¿ywanie swej polskoœci i stanie siê ambasadorami
Polski w swoich krajach zamieszkania.
Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” towarzyszy corocznie zbiórka ksi¹¿ek dla polskich
bibliotek na Wschodzie. W ten sposób w projekt anga¿owani s¹ mieszkañcy Krakowa i Ma³opolski.
W ci¹gu ostatnich trzech lat Krakowianie przekazali w ramach Akcji blisko 15 tys. ksi¹¿ek. Œwiadczy to
dobitnie o tym, ¿e Polacy ¿yj¹cy w ojczyŸnie s¹ coraz bardziej œwiadomi roli, jak¹ i oni maj¹ do odegrania
w dziele krzewienia wartoœci patriotycznych.
Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” prowadzona jest we wspó³pracy z taki partnerami
z zagranicy, jak m.in.: Zwi¹zek Polaków na Litwie, Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi, Kuria Metropolitarna
we Lwowie, Caritas Diecezji Witebskiej (Bia³oruœ), Rzymskokatolicka Parafia pw. Œw. Wojciecha
Adalberta w Kaliningradzie, Orenburskie Obwodowe Kulturalno-Oœwiatowe Centrum „Czerwone Maki”
(Rosja), Rzymskokatolicka Parafia pw. Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Jaworowie, Rzymskokatolicka
Parafia pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a w Kamieñcu Podolskim, Kulturalno-Oœwiatowe Stowarzyszenie
Polaków w Latyczowie oraz Wiejskie Spo³eczne Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Paw³a II
z Krasnoszory (Ukraina). Organizacje i instytucje, z którymi podjêta zosta³a wspó³praca w ramach Akcji,
charakteryzuj¹ siê du¿¹ aktywnoœci¹ w zakresie dzia³alnoœci edukacyjnej i kulturalnej wœród Polonii,
organizuj¹ kursy jêzyka polskiego, spotkania edukacyjne, czêsto wbrew woli w³adz krajów, w których
dzia³aj¹.
Coroczna kontynuacja Akcji nie by³aby mo¿liwa bez wsparcia i hojnoœci zarówno ze strony instytucji
publicznych, m.in.: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Senatu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego i Gminy Miejskiej Kraków, jak i licznych podmiotów
prywatnych.
Wies³aw Misztal
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
Akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”
Dyrektor Biura SGiPM

Jana Szachraj, 13 lat
Kamieniec Podolski, Ukraina

Wars i Sawa
Warszawa to stolica Polski. Lecz z czym zwi¹zana jest jej nazwa? OdpowiedŸ na to pytanie znajdujemy
w legendzie o Warsie i Sawie. Ta legenda jest bardzo ciekawa i porywaj¹ca, bajeczna i niezwyk³a.
A dowolna legenda – na po³owê prawdziwa. Ona objaœnia nam powstanie miasta Warszawa i opowiada
historiê o niezwyk³ej mi³oœci, jak wskutek malutkich osiedlin utworzy³o siê du¿e miasto. Z zadowoleniem
czyta³am tê legendê. Bardzo mi siê spodoba³a. Z tej opowieœci mo¿na wyci¹gn¹æ bardzo wiele wniosków.
Na przyk³ad: znikome wydarzenie mo¿e przewróciæ ¿ycie wielu osób, mi³oœæ jest zdolna do
zaskakuj¹cych rzeczy – nawet przekszta³ciæ syrenkê w cz³owieka, dziêki czasowi malutkie osiedla
przekszta³ci³y siê w stolicê Polski – takich przyk³adów mo¿na wyci¹gn¹æ bardzo du¿o, jeœli uwa¿nie siê
czyta i umie siê znaleŸæ utajone detale.
W legendzie Polska przedstawia siê jako jeszcze niezaludnione terytorium, jako puszcza pe³na zwierz¹t.
A dla ludzi, o których opowiada siê w legendzie, zwyk³¹ spraw¹ by³o ³owienie ryb i polowanie. Czyli
legenda opowiada o dawnych czasach, w których ¿y³y rusa³ki, syreny, smoki, licha…I patrz¹c na reakcjê
Warsa, który zobaczy³ syrenê, widaæ, ¿e on nie zdziwi³ siê tak, jakby zdziwi³ siê cz³owiek naszego czasu.
Wiêc Wars i Sawa ¿yli w zaprzesz³ych czasach, przed narodzinami Polski.
Wars to zwyczajny rybak, który ¿y³ na kraju Wis³y. Do tego by³ on m³ody i bardzo pracowity, jak na swój
wiek. Wars ¿y³ spokojnym ¿yciem i jedyne, co jemu by³o wtedy potrzebne, to ciche rybackie szczêœcie.
Równie¿, rybak by³ bardzo uwa¿ny, przecie¿ w ciemnoœci ujrza³ œwietn¹ syrenê. Oprócz tego, on by³
bardzo cierpliwy, móg³ d³ugo czyniæ jedn¹ pracê, sam wi¹za³ rybackie sieci. Jednak junak by³ doœæ
nieostro¿ny, przecie¿ syrena potrafi³a go zauwa¿yæ. Warsowi w³aœciwa by³a jeszcze jedna cecha: by³
dosyæ wylewny, poniewa¿ szybko oœwiadczy³ siê syrenie.
Wars mia³ dobry charakter, wiêc myœlê, ¿e wygl¹d zewnêtrzny m³odzieñca nie by³ gorszy. Wyobra¿am
sobie Warsa jako m³odego mê¿czyznê z piêknym wygl¹dem zewnêtrznym. Na pewno to by³ barczysty,
œniady junak. Gdybym go rysowa³a, to bym przedstawi³a jaskrawe, g³êbokie, b³êkitne oczy, prosty nos,
cienkie usta, w³osy by³yby czarne, siêgaj¹ce a¿ do ramion, cia³o mocnej budowy. Odzie¿ by³aby uszyta
z kawa³ków tkaniny. Mieszkanie Warsa przedstawi³abym jako bardzo skromne. Na mój pogl¹d, on
spêdza³ wiêkszoœæ czasu w ³odzi na ³owieniu ryb albo pracowa³ – wi¹za³ sieci, reperowa³ ³ódŸ, albo czyni³
coœ inne. Myœlê, ¿e w chacie na pewno by³ stó³ i kilka drewnianych krzese³. Równie¿, przypuszczam,
¿e by³ piec, gdzie on sypia³ i grza³ siê w zimie. Na stole mog³y byæ gliniane miski dla przygotowywania
pokarmu. Nie ciê¿ko domyœliæ siê, ¿e codziennym posi³kiem Warsa by³a ryba, dla zaspokojenia
pragnienia rybak pi³ krystalicznie czyst¹ wodê Wis³y. ¯yj¹c w lesie, mo¿na nauczyæ siê wielu rzeczy.
Na przyk³ad Wars na pewno mia³ bardzo rozwiniêty s³uch i wzrok – potrafi³ zauwa¿yæ syrenê i us³yszeæ jej
dziwny œpiew. Takim wyobra¿am sobie Warsa.
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Sawa to przepiêkna m³oda syrena. Ona ¿y³a w cichych wodach Wis³y, za opisem Warsa – by³a niezwykle
piêkna. Jak dla mnie, Sawa równie¿ by³a dosyæ nieostro¿na, przecie¿ wychodzi³a z wody i jej z³ote w³osy
i dŸwiêczny, piêkny g³os naraz przyci¹ga³y uwagê. Jednak Sawa by³a niezwykle uwa¿na i baczna –
potrafi³a zauwa¿yæ nieostro¿nego i zakochanego Warsa. Tak jak i Wars, Sawa uzewnêtrznia³a siê – nie
ukrywa³a swoich uczuæ i powierzy³a jemu swoj¹ tajemnicê.
Jak nam wiadomo, Sawa by³a syren¹. Wyobra¿am j¹ sobie bardzo piêkn¹. Mia³a z³ote, d³ugie w³osy.
Tak jak i Wars, mia³a oczy koloru nieba. Oblicze Sawy mia³o delikatne rysy. Przedstawi³abym j¹
z prostym nosem i pulchnymi, ró¿owymi ustami. I to wszystko uzupe³nia aksamitna skóra. Ogon Sawy
by³ bardzo podobny do ogona ryby, jedyne co go odró¿nia³o od ogona ryby, to rozmiar i srebrny kolor.
Szczególn¹ uwagê ogon przyci¹ga³ w nocy, przecie¿ dziêki œwiat³u ksiê¿yca on siê mieni³. Jednak nie
tylko dziêki piêknoœci Sawa przyci¹gnê³a uwagê Warsa. Dziêki nadzwyczajnemu, dŸwiêcznemu
i œwietnemu g³osowi Wars ostatecznie zakocha³ siê w przepiêknej syrenie Sawie. Mieszkanie Sawy
bardzo ró¿ni³o siê od miejsca zamieszkiwania Warsa. W odró¿nieniu od Warsa, Sawa ¿y³a w wodach rzeki
Wis³y. Wiêc tak wyobra¿am sobie Sawê.
„Mi³oœæ na tyle wszechmocna, ¿e przeradza i nas samych” – mówi³ Fiodor Dostojewski. Mi³oœæ Warsa
i Sawy przerodzi³a Sawê i wzajemna mi³oœæ zmusi³a j¹ do przekszta³cenia w kobietê, zrzucenia rybiego
ogona, porzucenia wygl¹du syreny. Temat mi³oœci czêsto niepokoi wielu pisarzy i poetów, przedstawiaj¹
j¹ jako coœ dziwnego. „Z mi³oœci nie czyni³yby bóstwa, gdyby czêsto ona nie tworzy³a cudów” – pisa³
Prewo. A rzeczywiœcie, mi³oœæ zdolna jest czyniæ cuda. Musimy pamiêtaæ, ¿e to, co zrobili Wars i Sawa,
da³o pocz¹tek nowej cywilizacji. Jest takie ³aciñskie wyra¿enie: „Czcij zawsze œlady przesz³oœci”.
W legendzie o Warsie i Sawie mi³oœæ te¿ odegra³a pewn¹ rolê. Dziêki niej wyros³a du¿a stolica. Zwyczajnie
odbywa³o siê to w ci¹gu wielu stuleci. Lecz tu szybko! Wiêc mi³oœæ jest zdolna do wszystkiego i w naszym
przypadku – w legendzie o Warsie i Sawie – ona odegra³a niezwykle wa¿n¹ rolê.
W tej legendzie obserwujemy pocz¹tek narodzin du¿ej stolicy Polski, Warszawy, z ma³ych osiedli. To
z tych osiedli zaczê³y rodziæ siê miasta Polski i Warszawa. Zwyczajnie, z ma³ych osiedli do stolicy – trwa³o
niema³o czasu, ten proces odbywa³ siê d³ugo, rozwijaj¹c siê i wzbieraj¹c do szczytów sukcesu, jednak
niekiedy i by³ upadek – wszystko bywa³o…
M³ody rybak Wars i syrena Sawa bêd¹ ¿yli wiecznie. Oni bêd¹ ¿yli zawsze w sercach i pamiêci ludzi.
Jestem pewna, ¿e ludzie z uœmiechem na obliczu i z radoœci¹ w sercu bêd¹ wspominali Warsa i Sawê
dziêki mi³oœci, która utworzy³a Warszawê.
Mi bardzo spodoba³a siê legenda o Warsie i Sawie. Z radoœci¹ zaproponujê, by przeczytaæ tê niezwyk³¹
legendê o Warsie i Sawie moim kolegom i kole¿ankom – jestem pewna, ¿e im spodoba siê. By³am
w zachwycie po przeczytaniu legendy, jak prosty uczynek Warsa i Sawy oraz czas potrafi³y tak zmieniæ
rozwój wydarzeñ na tym terytorium. Chocia¿ ich nie ma w rzeczywistoœci, ich uczynek ludzie bêd¹
pamiêtali zawsze. Na pami¹tkê po nich nazwano stolicê Polski – WARSZAWA. Spodziewam siê, ¿e ludzie
potrafi¹ zrozumieæ tê legendê, wyci¹gn¹ wnioski i wynios¹ z niej naukê.
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Legenda o Warszawskiej Syrenie

Katarzyna Piwkina, 11 lat
Orenburg, Rosja
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Olga Bujalska, 13 lat
Kamieniec Podolski, Ukraina

Dlaczego Ba³tyk jest s³ony
Czytaj¹c legendê „Dlaczego Ba³tyk jest s³ony”, zachwyci³am siê jej treœci¹. Oczywiœcie, jak w ka¿dej
legendzie, jest tam tylko trochê prawdy. Bardzo mi siê spodoba³a postawa dziewczynki Nastki.
By³ to grudniowy dzieñ, czyli zimno. Nastka spieszy³a siê do domu, w którym czekano na przyjazd
goœci, ale zauwa¿y³a le¿¹cego na ziemi cz³owieka, prawie przysypanego œniegiem. Nie przestraszy³a siê,
ale chcia³a mu dopomóc. Tak jak umia³a, doci¹gnê³a go do domu. Mama Nastki od razu zaczê³a
równie¿ dopomagaæ nieznajomemu, rozcieraj¹c zamarzniête rêce i nogi. Nastka zrobi³a herbatê z zió³
rozgrzewaj¹cych, tak jak jej mama poleci³a. Podoba mi siê otwartoœæ tych kobiet i ich gotowoœæ
niesienia pomocy innym, mimo swoich spraw i zabiegania.
Gdy nieznajomy trochê wyzdrowia³, zacz¹³ ze ³zami w oczach dziêkowaæ za pomoc, jakiej udzielono mu
w tym domu. Legenda nie mówi, kim by³ nieznajomy. Nie mówi te¿, dlaczego w grudniowy wieczór le¿a³
na ziemi w mieœcie. Mówi o dobroci dziewczynki, która – podobnie jak jej mama – mia³a dobre serce
i pomaga³a potrzebuj¹cym tak, jak umia³a.
Nieznajomy kilka tygodni musia³ pozostaæ w domu Nastki, aby wyzdrowieæ. Przygl¹da³ siê ¿yciu
codziennemu w domu dziewczynki. Jednego dnia zauwa¿y³ jej smutek na twarzy i westchnienie, gdy
zabrak³o jej soli do gotowania kaszy. Sól by³a bardzo droga, a Nastka nie nale¿a³a do rodziny bogatych.
Zrozumia³ tê biedê i k³opot dziewczynki. Nic nie obiecywa³, tylko nastêpnego dnia zacz¹³ coœ strugaæ
z drzewa. Nawet gdy domownicy pytali, co robi, nie zdradza³ tajemnicy. Dopiero wieczorem nieznajomy
wrêczy³ Nastce ma³y, drewniany wiatraczek. Powiedzia³ równie¿, ¿e nastêpnym razem, gdy zabraknie
jej soli, by postawi³a wiatraczek na czystym materiale i wypowiedzia³a s³owa: „Poratuj wiatraczku
w niedoli, nasyp mi trochê soli”. Gdy ju¿ jej wystarczy, mia³a powiedzieæ s³owa podziêkowania: „Dziêki
wiatraczku mój z³oty, na dzisiaj dosyæ roboty”. Nastka mia³a tylko pamiêtaæ, ¿e jest to podarunek dla
niej, a nie na sprzeda¿.
Podziêkowa³a dziewczynka za wiatraczek i postawi³a go na pó³ce. Nastêpnego dnia nieznajomy opuœci³
ich dom. Rodzina ¿y³a, jakby nic siê nie sta³o. Dni mija³y pe³ne pracy i pewnie ¿yczliwoœci dla siebie
wzajemnie i dla goœci gospody, któr¹ prowadzi³a rodzina Nastki. Gdy znowu zabrak³o im soli,
dziewczynka chcia³a wypróbowaæ obietnicê dan¹ jej przez nieznajomego. Gdy zrobi³a, tak jak kaza³ jej
pan i wypowiedzia³a s³owa, to z wiatraczka, który krêci³ skrzyd³ami, sypa³a siê sól. Dziewczynka
i domownicy cieszyli siê, ¿e maj¹ teraz przynajmniej soli pod dostatkiem. Kiedy by³o im potrzeba,
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dziewczynka wypowiada³a s³owa i wiatraczek dawa³ sól.
Wiatraczek sta³ ju¿ na honorowym miejscu w domu i by³ radoœci¹ domowników. Niestety radoœæ nie
trwa³a d³ugo. Pewnego razu goœcili w swoim domu marynarzy z niemieckiego statku, który przyp³yn¹³
do portu. Zabrak³o soli i Nastka ju¿ tradycyjnie szuka³a pomocy w wiatraczku. Gdy wypowiedzia³a
s³owa, do kuchni wszed³ jeden z marynarzy. Niestety us³ysza³ s³owa i zobaczy³ sypi¹c¹ siê sól
z wiatraczka. Zapragn¹³ mieæ taki wiatraczek. By³ nieuczciwy i dlatego wymyœli³ podstêpny plan, jak
zabraæ wiatraczek od dziewczynki. Udawa³ przed kolegami, ¿e jest chory i musi zostaæ na noc w tym
domu, a nie mo¿e iœæ na statek. K³ama³, ¿e pewnie do rana przejdzie mu choroba i zd¹¿y wróciæ na
statek przed jego odp³yniêciem. Dziewczynka przygotowa³a mu ³ó¿ko i poda³a ciep³¹ herbatê. Wtedy
trochê zawstydzi³ siê, ¿e na dobroæ dziewczynki chce odpowiedzieæ z³em. Ale uciszy³ w sobie te myœli, bo
by³ zbyt chciwym. W nocy, gdy wszyscy spali, ukrad³ wiatraczek. T³umaczy³ sobie, ¿e gdy drugi raz
przyp³ynie do Gdañska, to odda wiatraczek. Najpierw chcia³ wzbogaciæ siê sam i namieliæ soli na
sprzeda¿, tak aby móg³ sobie kupiæ swój statek.
Ju¿ na statku, gdy wyp³ynêli z portu, sprawdzi³ dzia³anie wiatraczka. Powiedzia³ us³yszane s³owa
i z wiatraczka zaczê³a sypaæ siê sól. Ucieszy³ siê i chcia³ zatrzymaæ skrzyd³a wiatraczka, mówi³ nawet
„dziêkujê”, ale wiatrak dalej sypa³ sol¹. Wtedy przerazi³ siê, a wraz z nim inni marynarze. Próbowali si³¹
zatrzymaæ skrzyd³a, ale tylko siê skaleczyli. Sól sypa³a siê nieprzerwanie i statek zacz¹³ siê przechylaæ.
Marynarze musieli wskoczyæ do ³odzi ratunkowych. Ich statek, zasypany sol¹, zaton¹³. Cieszyli siê,
¿e siê uratowali. Jeden z nich nawet powiedzia³, ¿e jedzenia nie maj¹, ale wody im nie zabraknie. Gdy
spróbowali piæ wodê z morza, która zawsze gasi³a ich pragnienie, okaza³a siê s³ona. Zobaczyli,
¿e wiatraczek dalej krêci skrzyd³ami i sypie sól do morza. Woda staje siê coraz bardziej s³ona i nie
mo¿na jej piæ.
Legenda wyjaœnia, dlaczego woda w morzu jest s³ona, ale te¿ ukazuje postawy ludzi. Chciwoœæ mo¿e
cz³owieka doprowadziæ do z³a i nawet do zguby – tak jak marynarza w legendzie. Dobroæ, pomoc
i ¿yczliwoœæ s¹ nagradzane wielokrotnie. Myœlê, ¿e Nastka mia³a bardzo dobrych rodziców, którzy j¹
nauczyli, jak dobrze ¿yæ. Nie trzeba mieæ bardzo du¿o bogactwa, by byæ szczêœliwym. Gdy okazuje siê
dobroæ ludziom, mo¿na mieæ wielu przyjació³. Dlatego w³aœnie ta legenda bardzo mi siê spodoba³a.
Uczciwoœæ, dobroæ i pomoc s¹ cechami, które warto w sobie rozwijaæ.
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Agata Mironowa, 11 lat
Witebsk, Bia³oruœ
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Paulina Ramaneckaitë, lat 15
Landwarów, Litwa

Baœñ „Bzyczek kontra przyroda”
Ogrodem kultury polskiej jest ksi¹¿ka, kwitn¹cym kwiatuszkiem tego ogrodu jest baœñ lub legenda,
a pszczó³kami, które zbieraj¹ pyszny nektarek, s¹ dzieciaki. Baœnie i legendy to droga, któr¹ pod¹¿a
ka¿dy z nas, to droga w szeroki œwiat przygód i niespodzianek, mi³ego odpoczynku i trudnej pracy. Mali
podró¿nicy maj¹ do czynienia z magi¹, czyli tajemnicz¹ literatur¹, natomiast my – starsi rozpustnicy
„poznajemy gorzkie prawdy i kosztujemy s³odkie lody” tego niezmiernie skomplikowanego ¿ycia. Jak to
siê sta³o? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie boimy siê rzeczywistoœci? OdpowiedŸ jest w przesz³oœci. Gdy
byliœmy maluchami, ma³ymi pere³kami w muszelkach tak ogromnego oceanu, baœnie i legendy
powolniutko otwiera³y nam oczy. Dlatego i ja teraz spróbujê stworzyæ sw¹ baœñ i legendê.
W pewnej malowniczej miejscowoœci mieszka³ sobie ch³opak. Miejscowoœæ ta otoczona by³a zielonym
lasem, którego kwitn¹cych drzew aromat wiatr roznosi po ca³ym osiedlu. Ch³opak nie by³ zadowolony ze
swego ¿ycia. Ci¹gle burcza³ sobie pod nosem, ci¹gle marudzi³ jak maluch i sprzecza³ siê z innymi, dlatego
te¿ mieszkañcy wsi przezwali go Bzyczkiem.
Tak jak i ka¿dego s³onecznego dnia „by³ na swej pracy”. Chodzi³ po lesie, rzuca³ kamykami w bezbronn¹
sarenkê, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e jest ma³p¹, ko³ysa³ siê na ga³êziach drzew, a¿ wreszcie sprzykrzy³o mu siê
to i kalecz¹c drzewka, ³ama³ ga³êzie i próbowa³ coœ z nich wyrzeŸbiæ, malowa³, a raczej prowadza³ nimi po
ziemi i piasku, jak uczniowie wskazówk¹ po mapie na lekcji geografii. Te zajêcia by³y ju¿ rutyn¹. Ka¿dego
dnia powtarza³ swe uczynki, a¿ kompletnie zdenerwowana Matka Ziemia da³a poczuæ mu moc rózgi.
A to by³o tak: podczas jednego z pobytów tego wandala w zniszczonym przez niego lesie (je¿eli mo¿na
nazwaæ lasem, chocia¿ coraz bardziej to miejsce przypomina³o osamotnion¹ polanê), przyroda da³a mu
nauczkê. Raptem, jak gdyby du¿y ptak przykry³ swymi piórami s³oñce, zrobi³o siê ciemno i ch³opak
poczu³, ¿e z nim dzieje siê coœ dziwnego. Powieki sklejaj¹ siê, a sam pada ze zmêczenia pod wysok¹
brzozê.
Ch³opak zasn¹³ i przyœni³ mu siê dziwny sen. Osamotniony las. Jest ciemno, a szumi¹ce dooko³a drzewa
mówi¹: „Musisz byæ dobrym cz³owiekiem, a je¿eli siê nie poprawisz, zamienimy ciê w brzydkiego dzika,
bêdziesz spacerowaæ po lesie, ci¹gle szukaæ ¿o³êdzi, ryj¹c w ziemi. Bêdziesz siê porusza³ na czworakach.
Dziki do swego stada ciebie nie wezm¹, bêdziesz im obcy”. Otworzy³ oczy, s³oneczko weso³o uœmiecha³o
siê do niego. Wiêc on te¿ uœmiechn¹³ siê, skoczy³ i zacz¹³ biegaæ, ³ami¹c ga³êzie, kopn¹³ ¿abê, przepêdzi³
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dziêcio³a, nastraszy³ wiewiórkê i by³ dumny z siebie. Tak przesz³o kilka godzin. Gdy siê rozejrza³,
zdenerwowa³ siê nie na ¿arty. S³oneczko ju¿ zachodzi³o, a dooko³a otacza³ go tajemniczy las. Duma
raptem uciek³a, a trwoga objê³a go. Zobaczy³ dziêcio³a, który by³ sympatyczny i zajêty sw¹ prac¹, ale
nagle zerwa³ siê, usiad³ na plecy Bzyczka i pocz¹³ go dziobaæ w g³owê. Wystraszony Bzyczek podskoczy³,
ale raptem coœ mokrego i obrzydliwego dotknê³o jego nogi. Wystraszony podskoczy³ jeszcze wy¿ej, wtem
niespodziewanie dosta³ ¿o³êdziem w oko od ma³ej wiewióreczki. Zdenerwowany bieg³ na prze³aj, zaczepi³
siê o ga³¹Ÿ, któr¹ wczeœniej z³ama³ i run¹³ do jamy, nape³nionej brudn¹ i poroœniêt¹ rzês¹ wod¹. Z tej
jamy wylaz³ jak wodnik, nie widz¹c bo¿ego œwiata i becz¹c, stara³ siê znaleŸæ drogê do domu.
Przyroda zemœci³a siê na nim. Ch³opak postanowi³ siê zmieniæ.

Legenda „Bezrzecze“
Bardzo dawno temu nad brzegami Bystrej rzeki zosta³y zbudowane dwie wsie. Mieszkañcy obu wsi
korzystali z dóbr rzeki: mê¿czyŸni zajmowali siê po³owem ryb, kobiety pra³y, poi³y byd³o, a dzieciaki
k¹pa³y siê w rzece. Nie zawsze to by³o udane zajêcie, poniewa¿ powstawa³y nieprzyjemne sprzeczki.
Mieszkañcy wsi k³ócili siê, wykrzykuj¹c g³oœno, a¿ echo rozlega³o siê nad Bystr¹ rzek¹. Wydawa³o siê
wtedy, ¿e rzeka p³ynê³a szybciej, jak gdyby uciekaj¹c przed tym ha³asem.
Pewnego razu by³a nieprzejrzyœcie mocna ulewa. Rzeka wezbra³a, hucza³a g³oœno, nios¹c swe spienione
wody do morza. Nikt nie zbli¿a³ siê do rzeki. I trwa³o to trzy dni. A na czwarty dzieñ wszystko siê
uspokoi³o. Œwieci³o ju¿ s³oneczko, które pra¿y³o coraz bardziej. Ludzie czuli, ¿e coœ siê zmieni³o.
A zmieni³o siê – nie by³o rzeki, tylko puste koryto rzeczne, strasznym widokiem razi³o oczy. A wieœ odt¹d
nazywali Bezrzeczem.
Rzeka zmieni³a swój bieg, tworz¹c nowe koryto. Wybra³a sobie drogê spokojn¹ i uprzejm¹. Zasmuceni
wieœniacy mieszkaj¹ teraz w Bezrzeczu obwiniaj¹c siê nawzajem. I tylko opustosza³e koryto przypomina
o weso³ej i Bystrej rzece.
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Tomek Butkiewcz, 12 lat
Troki, Litwa
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Katarzyna Barko, 12 lat
Lida, Bia³oruœ

Niezwyk³a przygoda Piasta....
Lubiê czytaæ ksi¹¿ki w jêzyku polskim, wiêc zainteresowa³am siê legendami i przeczyta³am ksi¹¿kê
Cecylii Niewiadomskiej „Najstarsze legendy polskie”. Bardzo mi spodoba³a siê legenda o Piaœcie
Ko³odzieju.
Opisuje siê tam, jak dawno temu w Kruszwicy panowa³ Piast. By³ to m¹dry, pracowity i szanowany przez
s¹siadów ko³odziej. Jego syn skoñczy³ w³aœnie siedem lat. Rodzice szykowali mu uroczyste postrzy¿yny.
Gdy goœcie siedzieli za sto³em, do chaty Piasta przybyli nieznani podró¿ni i poprosili o goœcinê. Zgodnie ze
zwyczajem przyjêto ich serdecznie, nakarmiono, otoczono troskliwoœci¹. Tymczasem do izby
przyprowadzono synka Piasta. Ojciec uœciska³ go, a potem uroczyœcie obci¹³ mu w³osy na znak, ¿e
ch³opiec przechodzi od matki pod opiekê mê¿czyzn. Wtedy podró¿ni uprzejmie poprosili, by mogli go
pob³ogos³awiæ. Zrobili nad ch³opcem znak krzy¿a i dali mu Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz imiê – Ziemowit.
Wszyscy byli wzruszeni.
Nazajutrz rozleg³y siê wieœci, ¿e kmiecie zamierzaj¹ wybraæ nowego ksiêcia. Uznano bowiem Popiela za
z³ego w³adcê. Liczni wieœniacy zagl¹dali do chaty lubianego Piasta, aby odpocz¹æ i poradziæ siê go
w ró¿nych sprawach. Gospodarz z niepokojem pomyœla³, ¿e zabraknie mu ¿ywnoœci dla tak wielkiej
liczby goœci. Wys³a³ ¿onê do spi¿arni, ¿eby sprawdzi³a stan zapasów. Zdumiona Rzepicha wróci³a
z wieœci¹, ¿e wszystkie misy s¹ pe³ne jedzenia, którego nie ubywa. Piast z wdziêcznoœci¹ podziêkowa³
Bogu za ³askawoœæ. Opowiedzia³ zebranym o tym niezwyk³ym wydarzeniu.
Ch³opi, widz¹c, ¿e Bóg sprzyja Ko³odziejowi, wybrali go na swego w³adcê. Wszyscy cenili Piasta za jego
rozum, goœcinnoœæ oraz pracowitoœæ.
Bardzo mi siê spodoba³a legenda o pierwszym w³adcy Piastów – Ko³odzieju, który panowa³ po okrutnym,
z³ym Popielu. Wyobrazi³am sobie wydarzenia z tamtych czasów i zrozumia³am, ¿e w cz³owieku wa¿ne s¹
dobre cechy, na które pad³ wybór mieszkañców Kruszwicy, to jest: dobroæ i mi³oœæ do bliŸniego. I w nasze
czasy ka¿dego cz³owieka przybli¿aj¹ te cechy.

16

Anna Soko³owska, 14 lat
Latyczów, Ukraina
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Kristina Krawczuk, lat 12
Witebsk, Bia³oruœ

Najpiêkniejsza Polska legenda
Dziœ legendy równie¿ s¹ popularne, jak i wiele lat temu. W³aœnie z legend dowiadujemy siê o historii
miasta czy rzeki, losie znanych postaci historycznych, wydarzeniach, które siê odby³y. A czy zastanawia³
siê ktokolwiek, dlaczego s¹ potrzebne legendy, po co jest potrzebna legenda wspó³czesnemu
cz³owiekowi?
Legendy przyci¹gaj¹ nasz¹ uwagê. One opowiadaj¹ nam o rzeczywistych historycznych wydarzeniach.
Doœæ czêsto te wydarzenia s¹ ozdobione i przedstawione w ciekawej dla s³uchacza, literackiej formie.
Us³yszawszy ciekaw¹ legendê, wspó³czesny cz³owiek koniecznie chce dotkn¹æ realnych faktów, które j¹
potwierdzaj¹, dowiedzieæ siê o szczegó³ach, przeczytaæ historyczne ksi¹¿ki, przebywaæ w tym miejscu,
o którym opowiada legenda, One ucz¹ nas rozumieæ ró¿nicê miêdzy dobrem i z³em, prawd¹ i k³amstwem,
¿yciem i œmierci¹. Na przyk³adzie postaci historycznych cz³owiek ocenia swoje uczynki, rozumie,
¿e prawda zawsze zwyciê¿a nad k³amstwem, a dobro zwyciê¿a z³o.
Mam du¿o zainteresowañ. Jednym z nich jest historia. Bardzo ciekawie jest dowiadywaæ siê o historii
z legend. W zesz³ym roku zaczê³am uczyæ siê jêzyka polskiego. Na lekcjach nasza nauczycielka, Pani
Alina, równie¿ opowiada nam legendy o historii Polski. Najbardziej z us³yszanych legend spodoba³a mi
siê legenda o Syrence Warszawskiej.
Ona by³a jedn¹ z dziewczyn mieszkaj¹cych w Oceanie Atlantyckim. By³a niezwykle piêkna i mia³a rybi
ogon pokryty wielobarwnymi ³uskami. Razem z siostr¹ przyp³ynê³a do Ba³tyku. A potem, ju¿ sama, obok
Gdañska wodami Wis³y przyp³ynê³a do piêknego brzegu. Po wyjœciu na brzeg by³a bardzo zdziwiona,
¿e œwiat nad wod¹ mo¿e byæ tak piêkny i zaczê³a œpiewaæ swoje niezwyk³e, tajemnicze pieœni.
Mieszkaj¹cy nad brzegiem rybacy s³uchali jej z zadowoleniem.
Pewnego dnia przyjecha³ do wioski rybackiej bogaty kupiec i w nocy siatk¹ zaatakowa³ Syrenkê. Chcia³,
¿eby ona œpiewa³a tylko dla niego, a inni j¹ ogl¹dali na jarmarkach i p³acili mu za to pieni¹dze.
Lecz Syrenka, która by³a uwiêziona w szopie, zaczê³a œpiewaæ tak g³êbokim g³osem, ¿e zbudzi³a rybaków.
Oni odnaleŸli star¹ szopê i pomogli dziewczynie dostaæ siê do wody. A Syrenka na po¿egnanie zaœpiewa³a
im najpiêkniejsz¹ pieœñ i obieca³a te¿, ¿e odt¹d zawsze bêdzie broniæ ich wioski.
Bardzo spodoba³a mi siê ta legenda, poniewa¿ Syrenka to jest bajeczna istota, która kojarzy siê
z piêknem i dziwnym g³osem. Lecz nigdy nie mog³am pomyœleæ, ¿e taka istota mo¿e byæ obroñc¹ miasta
i mieæ przy sobie miecz i tarczê. Potem, jak dowiedzia³am siê o tej legendzie, zapragnê³am poznaæ, jak
wygl¹da ta Syrenka. Z internetu dowiedzia³am siê, ¿e w Warszawie s¹ postawione dwa pomniki: pierwszy
nad brzegiem rzeki Wis³a, w tym samym miejscu, gdzie ona wed³ug opowiadañ wysz³a na brzeg, a drugi
na Rynku Starego Miasta.
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Na wiosenne ferie pojecha³am do Bia³egostoku, gdzie spotyka³am siê z polskimi dzieæmi. Bardzo
ucieszy³am siê, kiedy dowiedzia³am siê, ¿e bêdziemy mieli wycieczkê do Warszawy. Przewodnik wycieczki
te¿ nam opowiedzia³ legendê o Warszawskiej Syrence i pokaza³ pomnik, który stoi na Rynku Starego
Miasta. On bardzo mi siê spodoba³. Od przewodnika wycieczki dowiedzia³am siê jeszcze, ¿e Warszawska
Syrenka to symbol miasta i jej obraz jest na herbie Warszawy, gdzie ona równie¿ jest przedstawiona
z mieczem i tarcz¹.
Wiêc tak, dziêki ciekawej legendzie nie tylko dowiedzia³am siê o historii œwietnego miasta Warszawa, ale
i by³am w nim, i dotknê³am jego walory. I teraz ju¿ opowiadam tê niezwyk³¹ legendê swoim krewnym
i przyjació³kom na Bia³orusi. Wierzê, ¿e i im kiedykolwiek uœmiechnie siê szczêœcie i oni bêd¹ mogli byæ
w Warszawie na Rynku Starego Miasta i na w³asne oczy zobaczyæ Warszawsk¹ Syrenkê. A ja teraz
z zadowoleniem czytam legendy o innych miastach Polski i spodziewam siê tam pojechaæ.

Leila Zaroa
19

Angelina Kapusta, 13 lat
Lida, Bia³oruœ

Eliza Orzeszkowa „Legenda o Janie i Cecylii”
Pewnego dnia w naszej klasie by³ og³oszony konkurs literacki, wiêc bez zastanowienia postanowi³am
wzi¹æ w nim udzia³ i podzieliæ siê swoimi wra¿eniami z przeczytanej ksi¹¿ki Elizy Orzeszkowej: legenda
o Janie i Cecylii. S³ynna autorka Eliza Orzeszkowa pochodzi z naszych terenów, urodzi³a siê niedaleko
Grodna, i jest bliska ka¿demu Polakowi. Opowiem swoje wra¿enia oraz podziw wobec za³o¿ycieli rodu
Bohatyrowiczów.
Jan i Cecylia porzucili swój kraj rodzinny i przywêdrowali do g³êbokiej puszczy litewskiej. Tu przez
osiemdziesi¹t lat bardzo ciê¿ko pracowali. Za³o¿yli osadê. Stali siê legendarnymi przodkami rodu,
któremu król Zygmunt August nada³ szlachetne miano Bohatyrowiczów.
Podziwia³am ich, jak samotnie zmagali siê z dzik¹ przyrod¹. Karczowali las, uprawiali pole, zbudowali
domostwo. Cierpliwie i wytrwale pokonywali wszelkie przeszkody, d¹¿yli do upragnionego celu. Czêsto
cierpieli g³ód oraz niewygody, lecz nie skar¿yli siê na swój los. Nie zniechêcali siê trudnoœciami.
Przezwyciê¿ali lêk przed dzik¹ zwierzyn¹ i niezg³êbion¹ gêstwin¹ nadniemeñskiej puszczy. Swój los
znosili z godnoœci¹. Wspierali siê wzajemnie, dodawali sobie otuchy: „(...) on zr¹bywa³ drzewa, oprawia³
k³ody i budowa³, a ona zbiera³a orzechy i dzikie jab³ka, gotowa³a rybê, doi³a bawolicê, któr¹ on rych³o
ob³askawi³, narwawia³a odzie¿".
Ja myœlê, ¿e ka¿dy ze mn¹ siê zgodzi, i¿ Jan i Cecylia to prawdziwi bohaterowie. Razem wychowali liczne
potomstwo. Byli przyk³adem dla ca³ej osady, która powsta³a w samym sercu puszczy. Zawsze byli razem,
w dobrej i z³ej chwili. Nic ich nie rozdzieli³o. Król nazwa³ ich bohaterami, którzy zdobyli ziemiê nie
orê¿em, ale ciê¿k¹ prac¹, mi³oœci¹, nadludzkim wysi³kiem.
Podziwiam Jana i Cecyliê, którzy dokonali niezwyk³ej rzeczy – oswoili dzik¹ puszczê. Byli prawdziwymi
bohaterami. Pomagaj¹c sobie wzajemnie, troszcz¹c siê o siebie, pe³ni wiary, mi³oœci oraz nadziei,
stworzyli szczêœliw¹ rodzinê i zbudowali dla niej spokojne miejsce na ziemi, o którym ka¿dy marzy.
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Arina War³amowa, 11 lat
Orenburg, Rosja
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Weronika Bialawska, 12 lat
Lida, Bia³oruœ

Bajki Ignacego Krasickego i Adama Mickiewicza
W zesz³ym tygodniu w naszej klasie by³ og³oszony konkurs literacki, dotycz¹cy opisu polskiej bajki.
Akurat nie tak dawnym tematem naszych lekcji z jêzyka polskiego by³y bajki Ignacego Krasickiego oraz
Adama Mickiewicza, wiêc postanowi³am podzieliæ siê swoimi wra¿eniami dotycz¹cymi przeczytanych
bajek tych autorów.
Ka¿da bajka zamiera mora³, czyli pouczenie, w którym autor mówi o tym, jak nie nale¿y postêpowaæ.
Bajki to utwory, w których poeci oœmieszaj¹ wady ludzkie, krytykuj¹ z³e nawyki i wskazuj¹ zalety
pracowitoœci, uczciwoœci, skromnoœci i rozs¹dnego myœlenia. Bajkopisarzy nazywamy nauczycielami
narodu, poniewa¿ przekazuj¹ cenne wskazówki. Kiedyœ bajki by³y narzêdziem walki o poprawê
spo³eczeñstwa polskiego.
Myœlê, ¿e utwory Ignacego Krasickiego czy Adama Mickiewicza mog¹ byæ adresowane do wspó³czesnego
czytelnika, poniewa¿ maj¹ charakter ponadczasowy. To znaczy, ¿e s¹ aktualne w ka¿dej epoce. Chciwi,
g³upi, leniwi i pyszni ludzie ¿yj¹ zawsze i wszêdzie.
Ka¿dy powinien przeczytaæ opowieœæ o fa³szywych przyjacio³ach. Sama przekona³am siê, ile s³usznoœci jest
w powiedzeniu „prawdziwych przyjació³ poznajemy w biedzie”, gdy bliski kolega opuœci³ mnie
w nieszczêœciu. W bajce „Wilczki” Ignacy Krasicki uczy nas zgody, przestrzega przed pró¿noœci¹
i k³ótniami, a w bajce „Czapla, ryby i rak” przed ³atwowiernoœci¹ i zdrad¹, która zawsze „z³y koniec miewa”.
W bajce Adama Mickiewicza „Lis i Kozie³” równie¿ s¹ dwie wskazówki dotycz¹ce naszego postêpowania.
Jedna brzmi: „rozpaczaæ jest to z³o przydawaæ do z³a” i zawiera nakaz szukania wyjœcia z trudnej sytuacji,
a tak¿e ostrze¿enie przed pesymizmem, za³amaniem. Na przyk³adzie naiwnego koz³a narrator uczy tak¿e,
abyœmy lekkomyœlnie nie ulegali namowom innych.
Bajki pisali tak¿e wspó³czeœni poeci. Autor wiersza „Lis i jaskó³ka”, Jan Brzechwa, napomina, by nie
podejmowaæ pochopnie wa¿nych decyzji ¿yciowych w oparciu o rady nieuczciwych wspólników, który
wykorzystuj¹ nasz¹ niewiedzê.
Mo¿na postawiæ wniosek, ¿e bajki maj¹ charakter uniwersalny. By³y, s¹ i bêd¹ aktualne dopóty, dopóki
istnieje z³o (a niestety jest ono nieod³¹cznym towarzyszem ludzkiego losu). Dlatego te¿ powinniœmy je
uwa¿nie czytaæ i korzystaæ ze wskazówek w nich zawartych.
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Legenda o Syrenie

Artem Samarcew, 14 lat
Orenburg, Rosja
23

Maria Nicewycz. 14 lat
Latyczów, Ukraina

Mieszkam w Ukrainie. Pochodzê z polskiej rodziny. Moja babcia i dziadek s¹ Polakami. Ja zawsze
marzy³am o tym, ¿eby pojechaæ do Polski, o której du¿o mnie opowiada³ mój dziadek. Oprócz tego,
dziadek bardzo du¿o zna³ polskich bajek i legend i lubi³, i umia³ opowiadaæ je w emocjach. Ja pamiêtam
jedn¹ z nich, gdzie opowiada siê o dziewczynce, która swoimi prac¹ i nadziej¹ uratowa³a brata od
choroby. To legenda bardzo ciekawa i ma w sobie wielk¹ treœæ, mo¿e nas du¿o nauczyæ. Nazywa siê
„Œnie¿yczka”. Legenda uczy nigdy nie panikowaæ, iœæ do koñca, jakby trudno nie by³o, nie traciæ wiary,
zawsze pomagaæ tym, kto tego potrzebuje. Przeczyta³am teraz jeszcze raz tê legendê, zrozumia³am,
¿e nasza rodzina i bliscy nam ludzie – to jest najwa¿niejsza cennoœæ w ¿yciu. Powinniœmy im pomagaæ
zawsze, bardzo ich kochaæ.
Na lekcjach jêzyka polskiego dowiedzia³am siê i przeczyta³am jeszcze jedn¹ legendê „Jak powsta³a
Warszawa”. Ona mnie te¿ bardzo siê spodoba³a. Uwa¿am, ¿e ona ma znaczenie historyczne. Ta legenda
uczy, jak trzeba pomagaæ ludziom, odwdziêczaæ siê dobrem i szczerze wierzyæ w lepsz¹ przysz³oœæ.
W naszym wieku komputerów i techniki ja lubiê czytaæ ksi¹¿ki i chodziæ do biblioteki. I tak w bibliotece ja
znalaz³am legendê o Smoku Wawelskim. Ta legenda jest wype³niona treœci¹ filozoficzn¹. Ona naucza nas
rozumienia patriotyzmu, tego ¿e trzeba broniæ swój kraj i nie szkodziæ swoim przyjacio³om oraz bliskim.
Nastêpna legenda, któr¹ przeczyta³am to „Legenda o Lajkoniku”. Po przeczytaniu tej legendy by³am pod
wra¿eniem. Ludzie byli prawdziwymi patriotami i prowadzili straszn¹ walkê z Turkami za wolnoœæ
swojego kraju. Chocia¿ ta legenda by³a napisana bardzo dawno temu, wydarzenia w niej mo¿na
porównaæ z wydarzeniami w Ukrainie. Ja jestem nie taka doros³a, ale rozumiem to, co odby³o siê
i odbywa siê teraz u nas na Ukrainie. Ka¿dego œwiadomego cz³owieka bola³o serce za zabitych bohaterów
„Niebianskiej Sotni”, którzy bronili Ukrainê. Ja ca³¹ dusz¹ i sercem jestem za POKOJEM w ca³ym
œwiecie! Mam nadziejê, ¿e wojny nie bêdzie! Wierzê, ¿e wszystko bêdzie dobrze!
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Smok Wawelski

Wioleta Piuta, 8 lat
Lida, Bia³oruœ
25

Weronika Janusz, 13 lat
Lida, Bia³oruœ

Jan Adamczewski „Legenda o smoku wawelskim i m¹drym szewczyku”
Mam na imiê Julia. Chodzê do 8. klasy. W tym roku zaczê³am siê uczyæ historii Polski. Dowiedzia³am siê
od nauczyciela, ¿e aby poznaæ podstawy historii Polski, trzeba pojechaæ do Krakowa. Postanawia³am
przeczytaæ ksi¹¿ki zwi¹zane z tym miastem. Czytaj¹c ksi¹¿ki, by³am pod wra¿eniem tego piêknego
miasta, œredniowiecznych uliczek, Wawelu, który jest wizytówk¹ dawnej stolicy Polski: by³
zamieszkiwany od czasów staro¿ytnych i jest najwspanialszym miejscem po³o¿onym na lewym brzegu
Wis³y – jest sercem Polski; renesansowy Zamek Królewski na Wawelu, w którym znajduj¹ siê najbogatsze
kolekcje dzie³ sztuki, m.in gobelinów, Katedra na Wawelu, gdzie odbywa³y siê koronacje oraz pochówki
królów polskich, wybitnych osobistoœci ¿ycia publicznego, artystów – jest najwiêksz¹ skarbnic¹ kultury
polskiej .
Niedawno przeczyta³am wiele legend o Krakowie. Najbardziej mi siê spodoba³a „Legenda o smoku
wawelskim i m¹drym szewczyku” Jana Adamczewskiego. Wyobrazi³am sobie, jak dawno, dawno temu
nad Wis³¹ w Krakowie, mieszka³ ksi¹¿ê Krak. W grodzie ludzie ¿yli spokojnie. Król mia³ piêkny zamek na
Wawelu i jedyn¹ córkê, która by³a najdro¿sz¹ jego sercu. Niestety spad³o na nich wielkie nieszczêœcie.
W jednej z wapiennych grot pojawi³ siê okrutny potwór. Porywa³ z pastwisk byd³o, a nawet ludzi. By³ to
potwór ogromnych rozmiarów. Mia³ jedn¹, ale za to olbrzymi¹ g³owê. Cielsko smoka pokrywa³y
zgni³ozielone ³uski. Mia³ d³ugi, potê¿ny ogon i skrzyd³a, które wyrasta³y na wysokoœci przednich ³ap.
£apy zakoñczone by³y d³ugimi, ostrymi pazurami. Najwiêksze wra¿enie robi³a smocza paszcza z ostrymi
jak sztylety zêbami, z której bucha³a jadowita para. Czasami smok zia³ ogniem, dlatego tak trudno by³o
go pokonaæ. Nikomu nie uda³o siê przemkn¹æ obok jego pieczary, która znajdowa³a siê w pobli¿u zamku,
gdzie mieszka³ król Krak. Wyobrazi³am sobie to wydarzenie z tamtych czasów. Król Krak, od imienia
którego pochodzi nazwa miasta, mia³ jedyn¹ córkê, któr¹ smok chcia³ zjeœæ. Krak nie móg³ walczyæ
z samym smokiem, nikt go nie móg³ pokonaæ. Król obieca³ temu, kto pokona smoka, swoj¹ piêkn¹ córkê
za ¿onê, a po jego œmierci tron królewski. Mimo to nikt nie odwa¿y³ siê stan¹æ do walki z groŸn¹ besti¹.
Król by³ zrozpaczony. Wyobrazi³am sobie t¹ straszn¹ bestiê, która zagra¿a³a miastu. Pewnego dnia na
zamku pojawi³ siê m³ody szewczyk Skuba. Oznajmi³, ¿e zna sposób, który pozwoli mu pokonaæ smoka.
Za¿¹da³ owczych skór i siarki. Uszy³ ze skór owcê i wype³ni³ j¹ ¿r¹c¹ siark¹. Rankiem podrzuci³ przynêtê
pod jamê smoka, który natychmiast j¹ po³kn¹³. Potwór pobieg³ nad brzeg Wis³y i z chciwoœci¹ zacz¹³ piæ
wodê. Pi³ d³ugo. Jego brzuch sta³ siê wielki, wielki, a¿ w koñcu pêk³ z ogromnym hukiem.
Opowiada³am t¹ legendê dla swoich najbli¿szych.
26

Moim marzeniem jest odwiedziæ miasto Kraków, przejœæ ulicami, gdzie odbywa³y siê wielkie wydarzenia
historyczne, chcê podejœæ do tej jamy smoczej, zobaczyæ smoka, który jako pomnik przypomina o tych
dawnych czasach, dotkn¹æ murów wawelskich.
Ale jest jeszcze jeden wa¿ny motyw odwiedzenia miasta Krakowa, zwi¹zany z wielkim Polakiem Papie¿em
Janem Paw³em II - œwiêtym, og³oszonym 27 kwietnia 2014 r. Bo tutaj w Krakowie on prze¿y³
najwa¿niejsze chwile swego kap³añskiego ¿ycia.
Nie mogê siê doczekaæ tej chwili, kiedy bêdê w centrum wydarzeñ w sercu Polski – Krakowie.

Maria Mitrofanowa, 12 lat
Orenburg, Rosja
27

Anastazja Rudaja, 13 lat
Lida, Bia³oruœ

Motywy wêdrowne w poznanych mitach i legendach
W pi¹tej klasie pozna³am wiele mitów o greckich herosach oraz legend z ró¿nych regionów Polski.
Pojawia³y siê w nich te same postaci lub zdarzenia. Nazywamy je motywami wêdrownymi.
Najczêœciej spotykanym motywem wêdrownym jest okrutny potwór. Baœniowe maj¹ ró¿ne kszta³ty,
groŸny wzrok, ostre pazury i wielkie paszcze z ostrymi zêbami. Niektóre s¹ wielog³owe. Po¿eraj¹ zwierzêta
i ludzi, jak smok wawelski, hydra lernejska czy Scylla, albo zabijaj¹ swe ofiary jadowitym wzrokiem,
ïð. Bazyliszek. W mitach i legendach, a tak¿e w baœniach bestie te gin¹ z rêki odwa¿nych lub sprytnych
m³odzieñców (szewczyk Skuba, Herakles, skazaniec obwieszony lustrami).
Inny motyw wêdrowny to syreny, których uroda i czarodziejski œpiew odbieraj¹ ludziom rozum, wolê
i nara¿aj¹ na niebezpieczeñstwa (mit o Odyseuszu, legenda o warszawskiej Syrence).
Wa¿nym motywem wêdrownym jest postaæ herosa, bohatera dokonuj¹cego œmia³ych czynów (Herkules,
Jazon, Tezeusz, Odys), broni¹cego s³abszych (Janosik), wra¿liwego na krzywdê innych (Skuba,
Dratewka).
W mitach i legendach czêsto pojawiaj¹ siê opowiadania o powstaniu jakiegoœ miasta (Rzym, Warszawa,
Gniezno) i o s³awnych za³o¿ycielach grodów (Romulus, Lech, Wars, Sawa).
Myœlê, ¿e wystêpowanie tych samych zdarzeñ w mitach, legendach i baœniach zwi¹zane jest z tym, ¿e s¹
to ludowe opowieœci, przekazywane z pokolenia na pokolenie. £¹czy je wiara w zwyciêstwo dobra nad
z³em, czary oraz wyobraŸnia autorów.
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Legenda o Warsie i Sawie

Katarzyna Piwkina, 11 lat
Orenburg, Rosja
29

Katarzyna Koz³owa, 14 lat
Witebsk, Bia³oruœ

Legenda o wroc³awskich krasnoludkach
W Polsce jest du¿o piêknych, ciekawych miast i ka¿de miasto ma swoj¹ historiê i legendy. Dwa lata temu
jeŸdzi³em do Wroc³awia i mogê powiedzieæ, ¿e Wroc³aw jest moim ulubionym miastem. To naprawdê
piêkne miasto, gdzie jest du¿o parków, koœcio³ów, rzeka Odra, która przep³ywa przez samo centrum
Wroc³awia.
Spaceruj¹c po mieœcie, pozna³em kilka legend. Jedna z nich jest o krasnoludkach. Figurki krasnoludków
s¹ rozmieszczone w ca³ym mieœcie. Ale sk¹d one s¹?
Dawno temu mieszka³ na brzegu Odry z³y krasnoludek, który chcia³ siê pozbyæ wszystkich mieszkañców
miasta. Wtedy ludzie zwrócili siê o pomoc do krasnoludków, aby one ich uratowa³y. Krasnale szybko
z³apa³y z³oczyñcê i umieœcili go w wiêzieniu. Od tego czasu ludzie i krasnoludki mieszkaj¹ razem.
Dzisiaj ka¿dy turysta mo¿e zobaczyæ krasnoludka na ulicach Wroc³awia. Istnieje nawet mapa, za pomoc¹
której mo¿liwe jest znalezienie wszystkich krasnoludków. To jest naprawdê fajna wycieczka, bo krasnale
s¹ ma³e i od razu nie mo¿na ich odnaleŸæ. Ka¿dy krasnoludek ma swoje w³asne imiê i historiê. Gdy
potrzymaæ krasnoludka za rêkê, to on przyniesie Tobie szczêœcie.

30

Legenda o wroc³awskich krasnoludkach

Katarzyna Koz³owa, 14 lat
Witebsk Bia³oruœ
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Mosiê¿ny dzwonek

Ernest Nedwecki, 11 lat
Troki, Litwa
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Pan Twardowski

Eliza Michaj³owska, 10 lat
Orenburg, Rosja
33

Warszawska Syrenka

Emilia Baranowska, 12 lat
Œwiêtniki, Litwa
34

Szklana góra

I³ona Bartaszewicz, 11 lat
Troki, Litwa
35

Lilia Trebus,
Krasnoszora, Ukraina
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Legenda o Smoku Wawelskim

Micha³ Szatun, 11 lat
Orenburg, Rosja
37

Widok na Wawel

Sofia Telegej, 10 lat
Jaworów, Ukraina
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Smok Wawelski

Oleksij £opatyñski, 8 lat
Kamieniec Podolski, Ukraina
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Informacja o projekcie
XV edycja akcji „Podarujmy Dzieciom Lato
– wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Bia³orusi, Ukrainy, Rosji i Litwy”
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu
WSPÓ£PRACA Z POLONI¥ I POLAKAMI ZA GRANIC¥ W 2014 R.
Obszar tematyczny V: Wiêzi i kontakty z Polsk¹
Modu³ 5.2: Wzmacnianie wiêzi i kontaktów z Polsk¹ – obozy i kolonie o charakterze edukacyjnym w Polsce dla
dzieci i m³odzie¿y polonijnej
Termin realizacji: 1 kwietnia-31 sierpnia 2014 r.
Cel ogólny projektu:
Pog³êbianie wiedzy dzieci i m³odzie¿y polonijnej w wieku 7-14 lat o Polsce oraz doskonalenie ich znajomoœci jêzyka
polskiego w praktyce.
W d³ugofalowej perspektywie projekt ma przyczyniæ siê równie¿ do aktywizacji i wzrostu zaanga¿owania Polonii
i Polaków za granic¹ w promocjê Polski i wartoœci reprezentuj¹cych narodow¹ spuœciznê i dorobek odrodzonego
pañstwa.
Cele szczegó³owe:
?
Pog³êbienie wiedzy dzieci i m³odzie¿ polonijnej na temat Polski, jej kultury i tradycji
?
Podniesienie znajomoœci jêzyka polskiego wœród dzieci i m³odzie¿y uczestnicz¹cych w Akcji
?
Kszta³towanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wœród uczestników Akcji
Beneficjenci projektu:
?
Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi (30 dzieci + 3 opiekunów)
?
Caritas Diecezji Witebskiej, Bia³oruœ (10 dzieci + 1 opiekun)
?
Rzymsko-katolicka Parafia pw. Œw. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie (10 dzieci + 1 opiekun)
?
Trocki Oddzia³ Rejonowego Zwi¹zku Polaków na Litwie (10 dzieci + 1 opiekun)
?
Rzymskokatolicka Parafia pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a w Jaworowie na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
?
Parafia Rzymskokatolicka pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a w Kamieñcu Podolskim na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
?
Kulturalno-Oœwiatowe Stowarzyszenie Polaków z Latyczowa na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
?
Wiejskie Spo³eczne Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Paw³a II z Krasnoszory na Ukrainie (10 dzieci + 1 opiekun)
?
Orenburska Obwodowa Spo³eczna Organizacja Centrum Kulturalno-Oœwiatowe „Czerwone Maki”, Rosja
(10 dzieci + 2 opiekunów)

40

Kryteria rekrutacji uczestników projektu
?
uczestnicy zainteresowani przyjazdem na kolonie do Polski bêd¹ musia³y nades³aæ pracê w j. polskim na
konkurs na najpiêkniejsz¹ polsk¹ baœñ i legendê. Nadsy³ane prace bêd¹ mog³y mieæ formê pisemn¹ lub
rysunkow¹. W ten sposób jeszcze przed przyjazdem na kolonie do Polski uczestnicy bêd¹ musieli zg³êbiæ
swoj¹ wiedzê o polskiej kulturze i tradycjach oraz doskonaliæ swoje umiejêtnoœci jêzykowe w zakresie
znajomoœci j. polskiego
?
priorytetowo traktowane s¹ dzieci z rodzin ubogich, w których ¿ywe s¹ polskie tradycje i kultywuje siê jêzyk,
ale tak¿e z takich, które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chc¹ nawi¹zaæ bli¿sze kontakty
z Macierz¹
?
dzieci i m³odzie¿ musz¹ spe³niæ kryterium wiekowe: 7-14 lat
?
pierwszeñstwo przyznawane jest dzieciom i m³odzie¿y, które nigdy wczeœniej nie by³y w Polsce
Dzia³ania w ramach projektu:
1. Organizacja konkursu na najpiêkniejsz¹ baœñ i legendê
2. Akcja „Podarujmy Dzieciom Lato – wakacyjny pobyt edukacyjny polskich dzieci z Bia³orusi, Ukrainy, Rosji i
Litwy” w dniach 18-28.07.2014
3. Coroczna zbiórka ksi¹¿ek dla polskich bibliotek na Wschodzie w okresie lipiec – sierpieñ 2014
4. Promocja projektu
Rezultaty projektu:
?
utrwalanie poczucia polskoœci wœród polskich dzieci ze Wschodu oraz prze³amywanie wzajemnych barier
i uprzedzeñ
?
podniesienie kompetencji jêzykowych uczestników projektu w zakresie znajomoœci j. polskiego
?
kszta³towanie aktywnych postaw wœród uczestników Akcji promuj¹cych wartoœci demokratyczne w ich
krajach zamieszkania
?
budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wœród Polaków ¿yj¹cych na Bia³orusi, Ukrainie, Litwie
i w Rosji.
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Listy od uczestników Akcji
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Szanowny Panie Dyrektorze!
Kierownictwo Domu Polskiego w Lidzie oraz uczniowie Szko³y Spo³ecznej im. L.Narbuta przy
Domu Polskim pragn¹ z ca³ego serca podziêkowaæ za umo¿liwienie wyjazdu do Polski w celu
uczestnictwa w koloniach, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Ma³opolskich.
Ca³y nasz pobyt w Krakowie by³ bardzo owocny.
Zwiedziliœmy Kraków, odbyliœmy wycieczki oraz zapoznaliœmy siê z kultur¹ polsk¹.
Zwiedzane po drodze koœcio³y przyczyni³y siê do pog³êbiania naszej wiedzy o architekturze,
kulturze i tradycjach Polski.
W czasie wolnym korzystaliœmy z Parku Wodnego w Krakowie.
Niezapomniane wra¿enie wywar³o zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce i Podziemia Rynku
w Krakowie.
Udany rozk³ad zajêæ i wycieczek, troska organizatorów oraz goœcinnoœæ, otwartoœæ sprawi³y, ¿e
my, Polacy z Lidy poczuliœmy przynale¿noœæ do jednego narodu polskiego. Pobyt na koloniach
zaowocuje w sercach dzieciêcych uœwiadomieniem swojej przynale¿noœci narodowej.
Dziêkujemy serdecznie, ¿e pamiêtacie o nas, Polakach z Kresów.
Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor Domu
Polskiego w Lidzie
Halina ¯ydkiewicz
Lida 30.07.2013 r.

Kochany Panie Dyrektorze,
oœmielam siê tak tytu³owaæ i wiem dlaczego.
Myœl¹ i sercem wracam do minionych wakacji. I myœlê, ¿e kak w skazkie. Po prostu
STAROPOLSKIE - BÓG ZAP£AÆ.
Wyrazem naszej wdziêcznoœci bêdzie EUCHARYSTIA,
w najbli¿szy czwartek o 19 tu,
w Królewcu. Ale jest w tym te¿ i szczególna zbie¿noœæ. Mija bowiem 70 lat od dnia Mêczeñskiej
œmierci SS Nazaretanek w Nowogródku. Odda³y ¿ycie za innych, za rodziny, za kap³ana, za braci.
Dziœ ju¿ s¹ w niebie, beatyfikowa³ Je JP II 5 marca 2000 r. w Rzymie. Mamy tego dnia tu w parafii
wieczór poœwiecony Ich pamiêci. Bêdzie uroczysta Eucharystia, modlitwa przez Ich
wstawiennictwo, krótkie s³owo i koncert. Jest Ich 11. Niech wypraszaj¹ Bo¿e ³aski i dary, Wam
wszystkim, Dobroczyñcom wakacji dla dzieci ze Wschodu.
Po prostu DZIÊKUJEMY, DZIÊKUJEMY, DZIÊKUJEMY.
Panie Dyrektorze, proszê przekazaæ informacje wszystkich zainteresowanym
Z wdziêcznoœci¹ i modlitw¹
s. Nikodema Nazaretanka z Królewca
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Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski
Za³o¿one w 1991 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski jest najwiêksz¹ polsk¹ regionaln¹
organizacj¹ samorz¹dow¹. Zrzesza obecnie 100 gmin i powiatów z terenu województw: ma³opolskiego,
podkarpackiego, œwiêtokrzyskiego i czêœci œl¹skiego (obszar historycznej Ma³opolski). Cz³onkiem SGiPM
jest równie¿ Województwo Ma³opolskie.
Cele Stowarzyszenia obejmuj¹ szeroko zakreœlone dzia³ania na rzecz upowszechniania idei
samorz¹dnoœci oraz rozwoju Ma³opolski i jej mieszkañców, takie jak m.in. budowa kapita³u spo³ecznego
na poziomie lokalnym, umacnianie wiêzi kulturalnych i gospodarczych, ochrona œrodowiska
naturalnego, a tak¿e promocja Ma³opolski w Polsce i za granic¹. Stowarzyszenie realizuje swoje cele
m.in. poprzez: udzia³ w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, dzia³alnoœæ
informacyjn¹, wydawnicz¹, badawcz¹ oraz szkoleniow¹, a tak¿e poprzez wspó³pracê z pokrewnymi
organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Stowarzyszenie ponadto reprezentuje gminy i powiaty
z regionu historycznej Ma³opolski wobec rz¹du i parlamentu, zabieraj¹c g³os w najistotniejszych dla
samorz¹du kwestiach.
Niemal¿e od pocz¹tku swego istnienia Stowarzyszenie wydaje czasopismo pt. "Wspólnota Ma³opolska.
Pismo Marsza³ków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych". Opublikowa³o tak¿e
ponad 60 wydawnictw zwartych (podrêczników, informatorów, albumów, poradników szkoleniowych
wydawnictw pokonferencyjnych). Wszystkie publikacje Stowarzyszenia upowszechniane s¹ bezp³atnie.
W ponad dwudziestoletniej swej historii Stowarzyszenie zorganizowa³o przesz³o 200 konferencji (w tym
m.in. trzy edycje Ma³opolskich Targów Funduszy Europejskich, Forum Odnawialnych róde³ Energii,
cykliczne konferencje pt. „Bezpieczna Gmina, Bezpieczna droga do szko³y - Inwestycje drogowe
w Ma³opolsce" oraz „Dziedzictwo Jana Paw³a II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych
Krakowa i Ma³opolski") oraz ponad 300 szkoleñ dla samorz¹dowców, pracowników samorz¹dowych
i przedstawicieli spo³ecznoœci lokalnych.
Stowarzyszenie we wspó³pracy z Federacj¹ Regionalnych Zwi¹zków Gmin i Powiatów RP, której jest
cz³onkiem-za³o¿ycielem, w latach 2000-2012 prowadzi³o oficjalne przedstawicielstwo Komitetu
Integracji Europejskiej w województwie ma³opolskim, tj. Ma³opolskie Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej, a od 2013 r. wspó³dzia³a z Regionalnym Oœrodkiem Debaty Miêdzynarodowej w Krakowie,
równie¿ prowadzonym przez Federacjê. Stowarzyszenie posiada tak¿e porozumienie o wspó³pracy
w dziedzinie inicjatyw kulturalnych i oœwiatowych z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
im. Gen. Fieldorfa-Nila.
Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje œrodki zewnêtrzne na projekty realizowane na rzecz i z udzia³em
samorz¹dów oraz lokalnych spo³ecznoœci. W tym kontekœcie obecnie dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Ma³opolski koncentruje siê na podnoszeniu jakoœci pracy samorz¹dów, promocji wspó³pracy
zagranicznej JST oraz aktywnoœci na rzecz budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego i wzmacniania
kapita³u spo³ecznego na poziomie lokalnym.
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Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu na realizacjê zadania
“Wspó³praca z Poloni¹ i Polakami za granic¹.”

