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WYDARZENIA

Fot.: Grzegorz Jakubowski / KPRP

Wydarzenia: Finał Akcji Pomocy 
Polakom na Wschodzie 2019 
Sylwetki: Jan Mikulicz-Radecki – 
chirurg, któremu zawdzięczamy 
maski ochronne
Wiadomości: Dzień Nauki 
Polskiej
Aktualności: 
– Nieustanny rozwój TKP „JASNA
  GÓRA” w Tyraspolu 
– Tłusty Czwartek w Centrum 
   Kultury Polskiej „Jasna Góra”
– Spotkanie przy pączkach 
   w Słobodzie-Raszków
Aktywność Polonii w mediach 
Polska jest piękna: Ferie 
w Zakopanym
Tradycje znane i te zapomniane: 
Witamy wiosnę po polsku 
i mołdawsku 
Szkic do portretu: Być kobietą 
w  Kiszyniowie
Chwila poezji
Duży kadr 
Uczymy się polskiego 
Klub Mądrej Sówki

ANDRZEJ DUDA: „Wspólna 
tradycja naszą wielką siłą”

W 2019 roku należące do Kancelarii Prezydenta RP Biuro 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą zorganizowa-

ło 6 wyjazdów, podczas których przekazano, w imieniu Pary 
Prezydenckiej, paczki Polakom mieszkającym na Ukrainie,  
w Mołdawii i Rosji. 9 marca 2020 roku w Pałacu Prezydenckim 
podsumowano IV edycję „Akcji Pomocy Polakom na Wscho-
dzie”.

W ciągu czterech lat (2016-2019) przedstawiciele Kancela-
rii Prezydenta RP odwiedzili w imieniu Pary Prezydenckiej około 
60 miejscowości (Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Kazachstan, 
Litwa, Białoruś, Rosja), w których spotkali się z ponad 12 tys. Ro-
daków. Przy wsparciu darczyńców przekazano łącznie około 
30 ton żywności, artykułów sanitarnych, chemii gospodarczej, 
materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu 
sportowego.

Tradycyjnie wyjazdy są także okazją do odwiedzin w do-
mach osób szczególnie zasłużonych dla pielęgnowania polsko-
ści, a które dziś są często ubogie i samotne. Podczas tych spo-
tkań przekazywane są im upominki od Pary Prezydenckiej oraz 
pomoc rzeczowa, m. in. żywność, odzież, artykuły higieniczne 
i pierwszej potrzeby, materiały edukacyjne i sprzęt sportowy.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-
-Dudą uczestniczyli w IV edycji podsumowania „Akcji Pomocy 
Polakom na Wschodzie”.

– Ta akcja ma charakter wspólnototwórczy. Ma uświada-
miać nam wszystkim, że jesteśmy jedną społecznością, jed-
nym narodem, że mamy wspólną tradycję i ona jest naszą siłą, 
dzięki której trwamy – powiedział Prezydent Andrzej Duda. Jak 
wskazywał, „zachowywanie polskości objawia się w różnych 
formach – w tradycji, mowie, pieśni, w stroju, w wierze”. – To nie 
jest Polonia, to są Polacy, którzy bardzo często mieszkają tam, 
gdzie mieszkają, od pokoleń, to Polska niestety została stam-
tąd zabrana. Te ziemie dzisiaj nie leżą już w Polskim państwie, 
ale ci ludzie mieszkają tam od pokoleń, oni są u siebie i cały 
czas zachowują polskość i za to jesteśmy im wdzięczni – mówił 
Prezydent. 

– Kiedyś nam niesiono pomoc. To, że dzisiaj możemy nieść 
pomoc naszym braciom, którzy cierpią niedostatek, jest dla 
nas wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją. W jakimś sen-
sie traktujemy to jako obowiązek, ale to jest przyjemny obowią-
zek – dodał Prezydent. Dodał, że pomoc Polakom na wscho-
dzie jest niesiona w dwóch formach – materialnej i duchowej. 
– Pomoc duchowa działa w dwie strony. To nie jest tak, że my 
tylko dajemy, my też dostajemy niezwykły zastrzyk wiary w to, 
że jesteśmy bardzo silnym narodem i potrafimy przetrwać naj-
trudniejsze. Oni są na to najlepszym dowodem – powiedział 
Prezydent. – Jeśli ktoś od pokoleń mieszka poza granicami, 
otoczony obcą kulturą, a cały czas uparcie trwa przy swoim, 
to pokazuje, jak bardzo to jest głębokie i jak wielka jest siła tej 
polskości – podkreślił Andrzej Duda.

źródło: www.prezydent.pl

Zdjęcie na okładce:
Grzegorz Jakubowski / KPRP
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Para Prezydencka z przedstawicielkami Związku Polaków w Sorokach

Podczas gali w Pałacu Prezydenckim śpiewała 
Danuta Marjinean z Republiki Mołdawii

Pierwsza Dama razem z Polkami z Republiki Mołdawii, Ambasadorem RP  
Bartłomiejem Zdaniukiem i Małżonką Ambasadora Alexandrą Nica-Zdaniuk

Delegacja z Republiki Mołdawii 
przywiozła do Warszawy 

w tym dniu cały koszyczek 
biało-czerwonych kwiatów-zawieszek. 

Ten mołdawski symbol wiosny – 
mărţişor – chętnie przymierzyła 

również Pierwsza Dama.

W uroczystej gali zakończenia Akcji 
Pomocy Polakom na Wschodzie,  
która po raz czwarty odbyła się  
w Pałacu Prezydenckim,  
wzięli udział Prezydent Andrzej Duda  
i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-
Duda. Na spotkanie przybyli 
przedstawiciele Parlamentu  
z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek,  
Rządu RP z Ministrem Spraw 
Zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, 
wojska, duchowieństwa, mediów  
oraz społeczności polskiej  
z Ukrainy i Mołdawii. 
Republikę Mołdawii reprezentował 
Związek Polaków w Sorokach  
na czele z Prezes Rodiką Mlińską. 

Projekt finansowany ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

w ramach Zadania publicznego 
dotyczącego pomocy Polonii  

i Polakom za granicą 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów  
i nie może być utożsamiana z oficjalnym 

stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
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Możemy być dumni. Masecz-
ki ochronne w formie zbliżonej do 
tego, czego używamy dziś, za-
wdzięczamy Polakowi.

Jan Mikulicz-Radecki urodził się 
16 maja 1850 r. w rodzinie o polsko-
-niemieckich korzeniach osiadłej na 
terenie Bukowiny. Był bardzo zdol-
ny. Znał kilka języków (niemiecki, 
rosyjski, polski, jidysz, nieco cze-
ski), grał na fortepianie. Stanowisko 
radcy cesarskiego, które piastował 
jego ojciec, pozwoliłoby młodemu 
Janowi uczyć się bez przeszkód. 
Pozwoliłoby, ale na drodze stanęła 
ambicja ojca, który wymarzył sobie, 
że syn zostanie prawnikiem.

Młody Mikulicz-Radecki ani my-
ślał uczyć się prawa, bo jego zainte-
resowania krążyły wokół medycyny. 
Tatuś zakręcił więc kurek z pie-
niędzmi. Jan wykorzystał umiejęt-
ności nabyte w dzieciństwie. Udzie-
lał lekcji języka niemieckiego i uczył 
gry na fortepianie, co pozwoliło mu 
utrzymać się na studiach. Otrzymał 
też stypendium. Po ukończeniu kur-
su ogólnego wyspecjalizował się  
w chirurgii. Przez aż 3,5 roku praco-
wał jako wolontariusz, zaczynając 
od funkcji „przynieś, podaj, poza-
miataj”.

Upór Jana Mikulicza-Radeckie-
go sprawił, że oddał on nieocenio-
ne zasługi medycynie i nadał jej 
współczesny kształt, szczególnie 
w kwestiach aseptyki i antyseptyki. 
Utworzył też dwie szkoły chirur-
gii – w Krakowie i we Wrocławiu. 
Zawdzięczamy mu między innymi 
tzw. maść Mikulicza, wiele wyko-
nywanych dziś rutynowo zabiegów 
chirurgicznych i narzędzi, jak choć-
by kleszcze położnicze i zaciski ta-
mujące krwotoki.

To, że chirurg funkcjonuje  
w zbiorowej wyobraźni jako gość 
w rękawiczkach i masce ochron-

SYLWETKI

Maska ochronna – polski wynalazek
WIADOMOŚCI

Nowe święto państwowe, 
czyli Dzień Nauki Polskiej 

przypadać będzie na dzień  
19 lutego. To jednocześnie 
data urodzin Mikołaja 
Kopernika. Nowe święto 
narodowe ma uhonorować 
dokonania polskich 
naukowców. 

Jak podano w uzasadnieniu 
ustawy z dnia 9 stycznia 2020 ro- 
ku ustanowienie nowego święta 
państwowego „stanie się wyra-
zem najwyższego uznania dla 
dokonań rodzimych naukowców 
w ponad 1000-letniej historii na-
szego narodu i państwa”. 

Działo się tak również w oko-
licznościach dla narodu polskie-
go skrajnie trudnych. Podczas 
niszczących wojen, rozbiorów  
i okupacji nauka odgrywała istot-
ną rolę w kształtowaniu kolejnych 
pokoleń polskich elit poczuwają-
cych się do odpowiedzialności za 
los wspólnoty – przypomnieli au-
torzy ustawy. Podkreślili oni rów-
nież, że odkrycia polskich bada-
czy nieraz wywierały duży wpływ 
na bieg dziejów całej ludzkości.

Wśród najwybitniejszych rodzi-
mych naukowców, oprócz Mikoła-
ja Kopernika, wskazano również 
Jana Heweliusza, Ignacego Łu-
kasiewicza, Karola Olszewskie-
go, Zygmunta Wróblewskiego, 
Marię Skłodowską-Curie, Henry-
ka Arctowskiego, Ludwika Hirsz-
felda, Jana Czochralskiego i Ste-
fana Banacha.

Statystyki wskazują, że w Pol-
sce mamy 81,5 tysięcy badaczy, 
którzy pracują w 645 placówkach, 
a w kraju uczy się ok. 1,2 miliona 
studentów i 39 tysięcy doktoran-
tów.

źródło: PAI

DZIEŃ 
NAUKI 
POLSKIEJ

Trwa pandemia koronawirusa, a jej pierwsza potężna fala właśnie dotarła 
do Polski. Maski ochronne są – obok przymusowej kwarantanny, dobro-

wolnej izolacji, mydła i zapasu papieru toaletowego – jednym z najważ-
niejszych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby. 

 � Jan Antoni Mikulicz-Radecki

nej, to także zasługa Jana Miku-
licza-Radeckiego. Udoskonalił on 
i upowszechnił chirurgiczne ręka-
wice bawełniane, a na przełomie 
lat 1896-1897 wprowadził tzw. ma-
skę Mikulicza.

Maska ochronna, którą wymy-
ślił, zaczął stosować i upowszech-
nił na salach operacyjnych świata 
Mikulicz, zasłaniała usta i nos. 
Była wykonana z bawełny. Choć  
w pierwszej kolejności miała chro-
nić pacjenta, tak aby zabieg nie 
wiązał się z ryzykiem infekcji, za-
bezpieczała też personel medycz-
ny.

źródło: zwyklerzeczy.pl

 � Mikulicz-Radecki z załogą na sali operacyjnej, 1899 źró
dło

: m
nis

w.
go

v.p
l

Konstrukcja maski sprawdza się 
niemal bez zmian po dziś dzień. To, 
co się zmieniło, to materiały. Obec-
nie, w kryzysie koronawirusowym, 
znów pojawiają się maski ochronne 
bawełniane, jednak w normalnych 
warunkach królują te wykonane z fli-
zeliny.

Pierwsze maski ochronne nie były 
mocowane na gumki za uszami. Za-
miast gumek używało się przyszy-
tych do rogów osłony tasiemek. Jed-
ną parę wiązano na karku, a drugą  
z tyłu głowy powyżej uszu. Na zdję-
ciu można też zauważyć bawełniane 
rękawice sięgające aż po łokcie. 

JAN ANTONI 
MIKULICZ-RADECKI – 
polski chirurg, 

profesor uniwersytetów  
w Krakowie, Królewcu  
i Wrocławiu, 
pomysłodawca nowych 
technik operacyjnych  
i narzędzi chirurgicznych, 
jeden z pionierów 
antyseptyki i aseptyki.
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AKTUALNOŚCI

Tłusty Czwartek w Centrum Kultury 
Polskiej „Jasna Góra”

Spotkanie przy pączkach 
w Słobodzie-Raszków

AKTUALNOŚCI

Obecnie priorytetem w rozwoju Towarzy-
stwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” jest 

nawiązanie międzynarodowej współpracy 
z krajami Europy Wschodniej i Środkowo-
-Wschodniej, gdzie diaspory polskie działają 
bardzo aktywnie. 

Pod koniec ubiegłego roku dzieci i młodzież 
naszego Towarzystwa wzięły udział w Międzynaro-
dowym Festiwalu „Akermański Polonez” w Białogro-
dzie. W konsekwencji tych wydarzeń Pani Natalia 
Siniawska – Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej 
„Jasna Góra” i Pan Siergiej Kwiatkowski – Prezes To-
warzystwa Kultury Polskiej w Białogrodzie na Ukra-
inie ustalili zasady współpracy pomiędzy polskimi 
diasporami. 

Kolejną akcją Towarzystwa „Jasna Góra” był 
współudział naszej młodzieży w projekcie Fundacji 
Humana Mundi „Cykl wydarzeń artystycznych z dala 
od cywilizacji”. Wydarzenia odbyły się 21-24 stycznia 
2020 r. na Ukrainie, we wsi Zaucze koło Śniatynia,  
w Ośrodku całodobowym dla dzieci niepełnospraw-
nych fizycznie i intelektualnie (są to skutki wybuchu 
reaktora w Czarnobylu) oraz w Rumunii, w polskiej 
wsi Plesza. Wolontariuszkami z naszej diaspory były 
studentki Tatiana i Ola Kuzmenko, które przez dwa dni 
prowadziły warsztaty muzyczne, gry i zabawy dla dzie-
ci w Zauczańskim Ośrodku na Ukrainie, dzięki czemu 
zdobyły nowe i bogate doświadczenie w zakresie mu-
zykoterapii. Natomiast w Rumunii nasze wolontariusz-
ki uczestniczyły w spotkaniach z polską kulturą, poezją 
rzeźbą i filozofią, poznając działania artystyczne Bolka 
Majerika, znanego i cenionego polskiego artysty, po-
ety. Miały też okazję poznać Gerwazego Longiera – 
Prezesa Związku Polaków w Rumunii.

22 lutego miało miejsce międzynarodowe spotka-
nie prezesów ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. 
gen. Jakuba Jasińskiego z Kotowska (Ukraina) z To-
warzystwem Kultury Polskiej „Jasna Góra”. Spotkanie 
odbyło się w Centrum Kultury Polskiej w Tyraspolu. 
Celem spotkania było zawiązanie serdecznej nici 
przyjaźni pomiędzy Polakami mieszkającymi w róż-
nych państwach, wymiana doświadczeń oraz ustale-
nie wstępnych warunków współpracy.

Wierzymy, że nasza wzajemna przyjaźń jesz-
cze bardziej wpłynie na rozwój polskości oraz po-
lepszenie relacji ukraińsko-polsko-mołdawskich.

Na dzień dzisiejszy czynimy przygotowania 
do poznania nowej Diaspory Polskiej w Bośni  
i Hercegowinie, Czarnogórze i na Węgrzech.

Marek Pantuła 
Zdjęcia z archiwum TKP „Jasna Góra”

Nieustanny rozwój TKP JASNA GÓRA 
                                                  w Tyraspolu

20 lutego to był słodki dzień 
w Towarzystwie Kultury Polskiej 
„Mała Ojczyzna” w naddniestrzań-
skiej wsi Słoboda-Raszków. 

Delektowanie się smakiem 
pączków i chrustów w czwartek, 
rozpoczynający ostatni tydzień kar-
nawału jest nie tylko przyjemnością. 

Trudno sobie wyobrazić, aby ktoś 
zapominał o spróbowaniu w tłusty 
czwartek pulchnego smakowitego 
ciasta, co stanowi zadośćuczynienie 
wielowiekowej polskiej tradycji. Na-
sze Panie postanowiły w tym dniu 
obdarować nas przepysznymi pącz-
kami własnoręcznie upieczonymi. 

Składamy ogromne podzięko-
wanie: Natalii Olejnik, Irenie Pro-
sianej, Neli Sajewskiej, Ninie Po-
grebnej, Swietłanie Tkacz, Tatianie 
Olejnik, Walentynie Sajewskiej, Na-
talii Malczuk, Tatianie Prosianej, Na-
talii Sajewskiej, Ludmile Prosianej i 
Swiesłanie Makarowej za te prze-
pyszne pączusie. Za piękną zaba-
wę, tańce i śpiew dziękujemy Panu 
Stanisławowi Sztul.

Antonina Pietrasz, 
Słoboda-Raszków

Tłusty czwartek to jedna z wielu ulubionych 
przez Polaków tradycji, a wypada w ostatni czwartek 
przed Wielkim Postem. 

W kuchni polskiej niegdyś pączki miały postać cia-
sta nadziewanego słoniną, spożywanego przy zapu-
stach, natomiast od XVI w. przyrządzane są na słodko. 
Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra”, idąc ślada-
mi tradycji przodków, podjęło ową tradycję nie tylko wy-
piekając różnorodne pączki i chrusty. Mogliśmy również 
wysłuchać interesującego, historycznego wykładu Hen-
ryka Przywrzeja, naszego nauczyciela języka polskiego 
o tym święcie, począwszy od starożytnego Rzymu do 
pierwszego Polaka, który wspomniał o pączkach w dzie-
le literackim Mikołaja Reja, pisząc w „Żywocie człowieka 
poczciwego”:

Mnieysi stanowie pieką kreple, więtsi torty.
Członkowie „Jasnej Góry” przygotowali też festiwal 

różnorodnych przepisów kulinarnych sięgających do 
starych polskich tradycji naszych babć i dziadków oraz 
do współczesnej sztuki kulinarnej, gdzie łączy się stare 
tradycje z nowoczesnością. 

Do tego przemiłego klimatu włączył się Giennadij 
Bogatyj, recytując swoją poezję, co z kolei zainspiro-

wało pozostałych członków naszej wspólnoty, dzieci, 
młodzież i dorosłych do wspólnego śpiewania. I tak  
w rodzinnym klimacie poczuliśmy się jak jedna wielka 
rodzina.

Alina Gierasimienko, Tyraspol

Białogrod, Ukraina

Plesza, Rumunia

Tyraspol, Mołdawia
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AKTYWNOŚĆ POLONII W MEDIACH

Podczas konferencji towarzyszącej VI Zjazdowi Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, który 
odbył się 26 listopada 2019 r. w siedzibie Senatu RP, redakcja „Jutrzenki” na prośbę organizatorów 

spotkania – Fundacji „Pomoc Polakom Na Wschodzie” oraz Fundacji „Wolność i Demokracja” –   
przekrojowo przedstawiła historię polskich mediów, działających w Mołdawii. Postulaty te chcemy 
również zaprezentować naszym Czytelnikom.

Mimo, że populacja Polaków w Mołdawii jest stosunkowo niewielka to rynek mediów działa prężnie:  
są trzy tytuły prasowe – miesięcznik „Jutrzenka”, kwartalnik „Afisz polsko-mołdawski”, czasopismo „Po-
lonia Mołdawska” i jedna audycja radiowa – „Polska Fala w Gagauzji”.

PISMO POLAKÓW 
W REPUBLICE MOŁDAWII

„JUTRZENKA”
www.jutrzenka.md

Podstawowe informacje: 
miesięcznik społeczno-kulturalny, 

zarejestrowany 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Republiki Mołdawii w 2007 roku
Rok rozpoczęcia działalności: 

1996
Nakład: 800  egz.
Język publikacji: 

polski (80 %), rosyjski i rumuński

„JUTRZENKA” ma bogatą histo-
rię, jest to jedyne pismo wydawane 
w Republice Mołdawii po polsku 
od 1996 roku. Charakteryzuje się 
wyczerpującym i dokładnym rela-
cjonowaniem wydarzeń istotnych 
dla Polonii mołdawskiej. Wielu 
mołdawskich studentów o polskich 
korzeniach, absolwentów polskich 

uczelni lub studiujących obecnie w 
Polsce, czytając „Jutrzenkę” uczyło 
się języka polskiego, wielu z nich 
współpracowało lub dotąd współ-
pracuje z redakcją. Pismo propa-
guje studia w Polsce, informując 
o zasadach rekrutacji, a także  
o stypendiach fundowanych przez 
różne podmioty, w tym Rząd RP 
i Sejm, urzędy marszałkowskie  
i polskie uczelnie. Uwagę zwraca 
również duża troska o przekazy-
wanie treści związanych z Polską 
i Polakami. Mieszkańcy Mołdawii 
znajdują dla siebie wiele cieka-
wych i ważnych informacji na te-
mat zarówno polskiej historii, jak  
i współczesności.

Źródła finansowania:
1996-2000 – wydawanie na 

koszt własny założycieli.
2000-2012 – wsparcie finanso-

we od Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” ze środków Senatu 
RP.

2012-2013 – środki Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP oraz po-
moc ze strony Konsulatu RP w Ki-
szyniowie.

2013-2019 – finansowanie z fun- 
duszy polonijnych Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami 
za Granicą Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP na wniosek Amba-
sady RP w Kiszyniowie.

Nagrody dla redakcji:
2011 – wyróżnienie w kategorii 

gazety polonijnej w II Ogólnopol-
skim Konkursie Prasy Lokalnej  
i Polonijnej.

2014 – nagroda im. Macieja Pła-
żyńskiego dla dziennikarzy i me-
diów służących Polonii: wyróżnie-
nie dla redakcji za pielęgnowanie 
kultury i tradycji polskiej pomimo 
barier społecznych, kulturowych, 
politycznych i religijnych.

Od 2019 pismo „Jutrzenka” jest 
członkiem Federacji Mediów Pol-
skich na Wschodzie.

Media 
polskiej 
mniejszości 
narodowej 
w Mołdawii 

w

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI 
www.polskawiosna.md

Podstawowe informacje: 
kwartalnik społeczno-kulturalny, 
dodatek pisma „JUTRZENKA”

Wydawca: Stowarzyszenie 
„Polska Wiosna w Mołdawii”

Rok rozpoczęcia działalności: 
2017

Nakład: 800-900 egz. 
Część nakładu jest dodawana 

do miesięcznika „JUTRZENKA”  
Język publikacji: polski (70 %) 

i rumuński
Celem publikacji kwartalnika 

jest kreowanie pozytywnego wize-
runku Polski w Mołdawii oraz trwa-
łe zakorzenienie wśród Mołdawian 
i Polonii mołdawskiej znajomości 
dorobku artystycznego i intelektu-
alnego Polski i Polaków. AFISZ za-
wiera informacje o wydarzeniach  
i imprezach o charakterze kultural-
nym, promujących kulturę polską, 
które odbyły się lub wkrótce odbę-
dą się w stolicy i innych miastach 
Mołdawii.

Grupa docelowa: 
Polonia w Mołdawii i Rumunii,
mieszkańcy Mołdawii 
Źródła finansowania: środki 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazywane za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”.

AKTYWNOŚĆ POLONII W MEDIACH

Korzystanie z publikacji polonijnych, wydawanych w Mołdawii, 
jest bezpłatne dla odbiorcy.

POLONIA MOŁDAWSKA
www.poloniamoldawska.com

Podstawowe informacje: 
czasopismo Domu Polskiego 

w Bielcach wydawane kwartalnie 
oraz portal internetowy

Wydawca: Stowarzyszenie 
„Dom Polski” w Bielcach

Rok rozpoczęcia działalności: 
2016

Nakład: 500 egz. 
Język publikacji: 

polski, rosyjski i rumuński
Kwartalnik „Polonia Mołdaw-

ska” to oficjalna gazeta Domu Pol-
skiego w Bielcach, publikuje relacje 
z ważnych uroczystości, wywiady 
z interesującymi osobistościami, 
mołdawskie wiadomości polonijne 
oraz reportaże o współpracy pol-
sko-mołdawskiej. 

Na portalu www.poloniamol-
dawska.com są publikowane rów- 
nież krótkie filmy pokazujące dzia-
łalność mniejszości polskiej w Biel-
cach i okolicach.

Źródła finansowania: środki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazywane za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”.

Audycja radiowa 
POLSKA FALA W GAGAUZJI

Podstawowe informacje: 
audycja  nadawana na kanale 
Gagauskiego Radia i Telewizji  

Wydawca: 
Stowarzyszenie Polaków Gagauzji
Rok rozpoczęcia działalności: 

2017
Czas trwania audycji: 

10 minut, 3 razy w miesiącu
Język audycji: 

polski, rosyjski i gagauski
Tematyka audycji dotyczy pol-

skiej kultury i historii oraz wyda-
rzeń z życia mniejszości polskiej  
w Mołdawii. Program obejmuje naj-
świeższe informacje i reportaże, 
krótki zarys historyczny z dziejów 
Polski, opowiada też słuchaczom 
o najciekawszych miejscach Pol-
ski i słynnych Polakach. W każdej 
audycji nie brakuje również pięknej 
polskiej muzyki.

Grupa docelowa: Polacy oraz 
miłośnicy języka i kultury polskiej, 
mieszkający w Gagauzji.

Źródła finansowania: środki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazywane za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”.
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AKTYWNOŚĆ POLONII W MEDIACH

SPEKTRUM 
POLSKO-MOŁDAWSKIE

Dwumiesięcznik wydawany w Ki-
szyniowie w latach 2004-2005 
(5  numerów) 
SPEKTRUM zostało założone jako 
czasopismo informacyjno-analitycz-
ne o Polsce, polskiej mniejszości  
w Mołdawii i stosunkach polsko-
-mołdawskich.
Język publikacji: rosyjski (80 %), 
polski i rumuński
Źródła finansowania: środki Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazywane za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”

PROGRESSIVE

Miesięcznik tworzony przez ucz- 
niów i studentów z Kiszyniowa  
w 2007 roku (5 numerów).
Wydawca: Związek Polskiej Mło-
dzieży w Mołdawii

Język publikacji: rosyjski, angiel-
ski i polski
Źródła finansowania: środki Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej 
przekazywane za pośrednictwem 
Fundacji „SEMPER POLONIA”

KRONIKA POLONII 

4-stronicowy biuletyn informacyjny 
wydawany przez  Stowarzyszenie 
„Dom Polski” w Bielcach w latach 
2011-2012 (4 numery, format A5). 
Źródła finansowania: środki wła-
sne założycieli

POLONIA MD

Kwartalnik informacyjny 
Wydawca: Stowarzyszenie „Dom 
Polski” w Bielcach
Lata działalności: 2012-2013
Język publikacji: polski, rosyjski  
i rumuński
Źródła finansowania: środki Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej 

przekazywane za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”.

POLSKA FALA W BIELCACH

Audycja radiowa nadawana w lo-
kalnym radiu oraz w programie 
mniejszości narodowych Republiki 
Mołdawii
Lata działalności: 2002-2012. 
Działalność zakończona
Język audycji: polski i rosyjski
Źródła finansowania: środki Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej przeka-
zywane za pośrednictwem Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”

PS. Obecnie audycja „Polska Fala”  
w Bielcach przekształciła się w krót-
kie filmiki publikowane na YouTube, 
które relacjonują uroczystości polo-
nijne w Domu Polskim w Bielcach 
i dokumentują historię polskich ro-
dzin.

Często redakcje oprócz działalności medialnej 
prowadzą inną działalność skierowaną do społecz-
ności polonijnej. 

W przypadku czasopisma „Jutrzenka” jest to 
wydawanie książek „Wspomnienia rodzinne”, za-
wierające relacje Polaków mieszkających w Mołda-
wii (ukazały się już cztery tomiki) oraz działalność 
o charakterze integrującym społeczność polonijną 
poprzez organizowanie spotkań literackich. 

Opracowała Elena Pumnea

Media polonijne w Mołdawii, które zawiesiły swoją działalność:

Podczas ferii zimowych Liceum Ogólnokształ-
cące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki 
zorganizowało uczniom wycieczkę do Zakopanego. 

W pierwszym dniu otrzymaliśmy cały sprzęt nar-
ciarski. Następnego dnia rano odwiedziliśmy mu-
zeum, gdzie dowiedzieliśmy się wielu nowych i cie-
kawych informacji o Tatrach.

Podczas naszego wyjazdu wybraliśmy się też na 
pieszą wycieczkę w góry, gdzie mieliśmy okazję po-
dziwiać wyjątkowe krajobrazy. Codziennie mieliśmy 
naukę jazdy na nartach. Cała nasza podróż była peł-

na zabawy i radości, wszyscy cieszyli się spędzonym 
czasem, prawie każdy nauczył się jeździć na nartach. 
Na pożegnanie w ostatnim dniu oglądaliśmy występ 
zespołu tańca ludowego i muzyki, słuchaliśmy opo-
wiadania o kulturze i tradycjach Zakopanego. Zespół 
nauczył nas tańczyć tańce ludowe i śpiewać piosen-
ki, co nam bardzo się spodobało. 

Ta podróż pozwoliła lepiej poznać z kolegów  
z klasy, mamy teraz wiele wspólnych wspomnień. 
Jestem bardzo wdzięczna Liceum za tę wycieczkę, 
której nigdy nie zapomnę!

Uczniowie liceum 
polonijnego w Warszawie, 

którzy tegoroczne ferie spędzili  
w Polsce, mieli do wyboru 
wiele atrakcji.  
Do najciekawszych należał 
wyjazd do Zakopanego, 
połączony z nauką jazdy  
na nartach pod okiem 
instruktora.

POLSKA JEST PIĘKNA

Ferie w Zakopanym 
Refleksje z Tatr naszej korespondentki ALEKSANDRY NICULEAC, uczennicy I klasy liceum:

Zakopane – miasto w po-
łudniowej Polsce, w woje-
wództwie małopolskim.

Zakopane – duży ośrodek 
sportów zimowych, nazy-
wany zimową stolicą Polski. 

w
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WAGARY, GAIK 
I MARZANNA

Dowiedzieliśmy się również 
o tradycjach powitania wiosny  
w Polsce. Kalendarzowa wiosna, 
jak wiadomo, zaczyna się w dniu 
21 marca. W ten dzień żegnamy 
się z nieprzyjemnymi warunkami 
atmosferycznymi i witamy nową 
porę roku. Dla młodych ludzi jest 
to szczególny powód do radości, 
dlatego na ten pierwszy dzień 
kalendarzowej wiosny przypa-
da... dzień wagarowicza. Czy 
wiecie, co to za święto? 

Dzień wagarowicza to ulu-
biony dzień w roku szkolnym 
prawie każdego ucznia w Pol-
sce. Dla większości z nich dzień 
ten kojarzony jest z nieprzycho-
dzeniem do szkoły i spędzaniem 
czasu na świeżym powietrzu  
w gronie przyjaciół. 

Poza zrezygnowaniem z za- 
jęć szkolnych tradycyjnym zwy-
czajem tego dnia jest topienie 
Marzanny. W niektórych regio-

nach Polski nadal się ją pali 
przed wrzuceniem do zbiornika 
wodnego.

Choć niewielu dziś o nim  
pamięta, uzupełnieniem rytuału 
topienia Marzanny był kiedyś 
Gaik. O ile pławienie lub pale-

nie „zimowej panny” odegnać 
miało ostatnie śnieg i mrozy, tak 
chodzenie od domu do domu  
z Gaikiem symbolizowało po-
wrót życia.

Ałła Klimowicz,
Głodiany

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

Witamy wiosnę po polsku i mołdawsku 
P od koniec lutego, z okazji nadchodzącego święta powitania wiosny, 

które w Mołdawii obchodzi się 1 marca, członkowie Koła Młodych 
Dziennikarzy „Polonia” w Głodianach przygotowywali biało-czerwone 
symbole wiosny – mărțișoare (od słowa martie – marzec). Na tym 
spotkaniu była też mowa o polskich tradycjach powitania wiosny –  
o Marzannie i o tym, co robić w dzień wagarowicza.

Noszenie przez cały marzec 
mărțișora – zawieszki w kolo-
rze biało-czerwonym przypiętej 
do ubrania – jest piękną tra-
dycją nie tylko w Mołdawii, ale 
również w Rumunii, Macedonii  
i Bułgarii. 

MARZEC W BIAŁO-CZERWONYCH KOLORACH

LEGENDA MÓWI... 

Tradycja świętowa-
nia wiosny w Mołdawii 
zrodziła się z legendy. 
Według niej, pierwsze-
go dnia marca Wiosna 
uratowała przebiśnieg, 
który próbował się 
pojawić spod wielkiej 
śnieżnej zaspy. Pochy-
liła się, zakryła rękami 
delikatny kwiat przed 
zimnym wiatrem, ale 
ten ukłuł ją tarniną. 
Kropla krwi spadła  
z palca Wiosny na 
śnieg. Zima myślała, że 
wygrała, ale kwiat wró-
cił do życia z czerwo-
nymi i białymi płatkami. 
W ten sposób Wiosna 
przyszła na Ziemię  
i pokonała Zimę. Od 
tego czasu, na cześć 
małego zbawcy, ludzie 
noszą na piersi, przy 
sercu biało-czerwone 
mărțișoare. 

1. Nawijamy czerwoną nić na karton, nitkę odcinamy.
2. Przeciągamy nową nitkę pod nawiniętymi pasemkami i zawiązuje-

my 2 węzełki. Teraz odcinamy nitki z kartonu. Robimy to po prze-
ciwnej stronie do miejsca zawiązania.

3. Pomponik jest już prawie gotowy, pozostało owinąć jego górną 
część kawałkiem białej nitki.

4. Gotowe pomponiki należy przez chwilę potrzymać nad parą, żeby 
nitki się wyprostowały. Teraz związujemy razem czerwony i biały 
pomponik. 

    I już można powitać przyjaciół z okazji nadejścia wiosny!

Podczas kolejnego spotkania 
naszego Koła poznaliśmy historię 
tego święta. Zorganizowaliśmy rów-
nież warsztaty przygotowania mărțișora. 
A dla chętnych do wykonania w domu ozdób 
mołdawskich przygotowaliśmy stosowne instrukcje 
i wzory:

1.

2.

3. 4.

Instrukcje przygotowały: Waleria, Alina i Daria

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

Wagary – dzień wolny 

od lekcji.

Marzanna to kukła 

wykonana ze słomy 

i skrawków materiału, 

która symbolizuje 

odchodzącą zimę.
Gaik to gałązka, 

do której doczepiano 

kolorowe ozdoby 

z materiału, papieru, 

kwiatów lub 
pomalowanych 

wydmuszek.

„Gaik.Przywitanie wiosny” – występ 
zespołu „Styrczańskie Dzwoneczki”  
w Domu Polskim w Styrczy

Wciąż kultywowany przez młodzież  
ze Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki” 
zwyczaj topienia Marzanny  
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SZKIC DO PORTRETU

IRENA

Z zawodu (magazynier) intendent. Aktyw-
na zawodowo. 

Co lubi? Podróże. 
Od pewnego czasu związana z polską 

diasporą w Kiszyniowie. W roku 2018 pierwszy 
raz pojechała do Polski z pielgrzymką z pa-
rafii pw. Opatrzności Bożej na 14 dni. Wróciła 
zachwycona Polską. Już drugi rok uczy się ję-
zyka polskiego. Pragnie lepiej poznać kulturę 
i historię Polski. Często wspomina babcię, któ-
ra chodziła do kościoła i uczyła się w polskiej 
szkole. Lubiła spektakle teatralne, polskich 
artystów.

Irena ma kontakt ze swoją matką chrzest-
ną, która mieszka we Lwowie. Dzięki niej w 
2019 r. uczestniczyła w pielgrzymce do Kal-
warii Pacławskiej oraz zobaczyła Wadowice 
– miasto polskiego papieża Jana Pawła II. 

Chciałaby mieć Kartę Polaka. Uczy się 
języka polskiego na zajęciach sobotnich w 
parafii Opatrzności Bożej. Poznaje polską hi-
storię. Pragnie bliżej poznać polską kulturę. 
Rok temu organizowała spotkanie z Ministrem 
Adamem Kwiatkowskim i Ambasadorem Bar-
tłomiejem Zdaniukiem. 

Lubi polską kuchnię: mielone kotlety oraz 
słodycze. Piecze ciasta np. sernik, makowiec, 
ciasto drożdżowe.

Hobby: haftowanie. 
Irena wyhaftowała ikonę – oprócz tego 

wiele serwetek i obrusów. 
Kiszyniów jest rodzinnym miastem Ireny. 

Tu od XVII wieku mieszka jej rodzina ze strony 
ojca.

Irena jest spełnioną, szczęśliwą kobietą.

Panie poznały się dzięki swoim zainteresowaniom. To kobiety z charakterem, otwarte 
na świat i ludzi. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pozdrawiają wszystkie panie!

SZKIC DO PORTRETU

BYĆ KOBIETĄ w KISZYNIOWIE

NATALIA

Urodziła się w Kazachstanie, ale od lat, 
przez całe swoje dorosłe życie mieszka w Ki-
szyniowie. Jest emerytką, ale ciągle jest ak-
tywna. Wyjeżdża często do Polski, bo tam 
mieszka jej córka. Należała do Związku Pola-
ków w Mołdawii.

Hobby: robienie sweterków zarówno na 
drutach jak i na szydełku.

Już od dwóch lat uczy się języka polskie-
go w sobotę w parafii pw. Opatrzności Bożej, 
żeby nie zapomnieć i dobrze posługiwać się 
nim, gdy pojedzie do Polski.

Święto wszystkich pań fetowane jest oczywiście 8 marca, ale redakcja zachęca, żeby 
obchodzić je przez cały... rok. Stąd nasza propozycja – nakreślić szkice do portretu 
waszych znajomych i bliskich kobiet. Poniżej przedstawiamy kilka zarysów, przysłanych 
do redakcji przez IRENĘ TORBUS, nauczycielkę języka polskiego w Kiszyniowie.

LUBA

Z zawodu ekonomistka, inżynier.
Hobby: joga, rysowanie, turystyka.
Ma dużo planów. Chciałaby zgłębiać 

psychologię oraz uczyć się języków. Czym się 
zajmuje? Filantropią, wolontariatem, domem 
rodzinnym. Bywa na interesujących spotka-
niach np. z podróżnikami.

Obecnie pracuje nad kosztorysem projek-
tu inwestycyjnego, aby pomóc bezinteresow-
nie dzieciom z przedszkola.

To prawdziwa kobieta – lubi to, co najlep-
sze: piękną biżuterię, szybkie samochody, ma-
lownicze krajobrazy. Z tego powodu odwie-
dziła Polskę. Była już w Warszawie, Krakowie, 
Częstochowie, Cieszynie. Zwiedziła Pogórze 
Karpackie.

Zachwyciła się Polską i postanowiła na-
uczyć się polskiego. Odkryła polskie korzenie. 
Pamięta placki ziemniaczane, które robiła jej 
mama, bigos, żurek, mizerię. Zagłębia się te-
raz w kulinarną historię Polski. Umie zatańczyć 
poloneza. Lubi słuchać Chopina, Ogińskiego. 
Luba jest na etapie poznawania historii Polski. 
Chciałaby otrzymać Kartę Polaka i przekazać 
swemu pokoleniu historię swego rodu.

W ubiegłym roku brała udział w przygo-
towaniu spotkania w Kiszyniowie z Ministrem 
Adamem Kwiatkowskim i Ambasadorem RP 
Bartłomiejem Zdaniukiem.

Kocha Kiszyniów, w którym mieszka. Wiele 
może o nim powiedzieć. Co sobotę przycho-
dzi na zajęcia z języka polskiego do parafii 
pw. Opatrzności Bożej i spotyka się z przyja-
ciółmi z polskiej diaspory. 

Konstanty Ildefons Gałczyński

Serwus, madonna
Niechaj tam inni księgi piszą. Nawet
niechaj im sława dźwięczy jak wieża studzwonna,
ja ksiąg pisać nie umiem, a nie dbam o sławę –
serwus, madonna.

Przecie nie dla mnie spokój ksiąg lśniących wysoko
i wiosna też nie dla mnie, słońce i ruń wonna,
tylko noc, noc deszczowa i wiatr, i alkohol –
serwus, madonna.

Rubrykę przygotował Kiryłł Statkiewicz, Koło Młodych Dziennikarzy w Kiszyniowie 

CHWILA POEZJI

Byli inni przede mną. Przyjdą inni po mnie,
albowiem życie wiekuiste, a śmierć płonna.
Wszystko jak sen wariata śniony nieprzytomnie –
serwus, madonna.

To ty jesteś, przybrana w złociste kaczeńce,
kwiaty mego dzieciństwa, ty cicha i wonna –
że rosa brud obmyje z rąk, splatam ci wieńce –
serwus, madonna.

Nie gardź wiankiem poety, łotra i łobuza;
znają mnie redaktorzy, zna policja konna,
a tyś jest matka moja, kochanka i muza –
serwus, madonna.

1929
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

Proszę odpowiedzieć przecząco. 
Ответьте отрицательно.

1. Z kim tam pojedziesz?  Z nikim.

2. Do kogo ona jest podobna?  Do nikogo.

3. O czym myślisz? .........................................................

4. Do kogo mówisz? ........................................................

5. Z kim rozmawiasz?   ....................................................

6. Do kogo był telefon?  ...................................................

7. U kogo byłeś? ..............................................................

PORÓWNAJ / СРАВНИ

ĆWICZENIE / УПРАЖНЕНИЕ SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

– О чём говоришь?   – Ни о чём.
– О чём он просил?   – Ни о чём.
– С кем он приедет?   – Ни с кем.
– Для кого эти цветы?  – Ни для кого.
– У кого они живут?   – Ни у кого.
– К кому он пошёл?   – Ни к кому.
– На ком он женился?  – Ни на ком.
– В кого она влюбилась?  – Ни в кого.

– O czym mówisz?   – O niczym.
– O co on prosił?   – O nic.
– Z kim on przyjedzie?  – Z nikim.
– Dla kogo są te kwiaty?  – Dla nikogo.
– U kogo oni / one mieszkają?  – U nikogo.
– Do kogo on poszedł?  – Do nikogo.
– Z kim on się ożenił?   – Z nikim.
– W kim ona się zakochała? – W nikim.

pojechać
podobna

myśleć
mówić

rozmawiać

поехать
похожа
думать
говорить
разговаривать

PRZESZUKUJĘ INFORMACJI 
O PRZODKACH
Będąc dzieckiem, często pomagałam babci i pra-

babci w różnych domowych czynnościach, podczas 
których babcie opowiadały rodzinne legendy i historie.

Jedna z nich głosiła, że mój praprapra... dziadek 
po jednym z powstań (babcie nie wiedziały po którym 
– według mnie po Insurekcji Kościuszkowskiej) musiał 
uciekać z rodziną i osiedlił się na terenach Mołdawii. 
Tam zmarła mu żona, ożenił się ponownie i po wielu 
latach wrócił z rodziną do Polski pod zmienionym na-
zwiskiem, może nazwiskiem drugiej żony?

Szukam śladów nazwiska Gwoździk, Rułkowski, 
Rełek, Suchaniak.

Za każdą odpowiedź, pomoc, pomysł jak szukać 
śladów przodków w Mołdawii będę bardzo wdzięczna.

Pozdrawiam serdecznie z Polski 
Joanna Zawaryńska

joanna-zaw@wp.pl

DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNE STROJE
DLA ZESPOŁU

Polonijny zespół tańca „Polacy Budża-
ka”, działający przy Stowarzyszeniu Polaków 
Gagauzji, pod koniec 2019 roku otrzymał  
w darze nowe stroje szlacheckie, ufundowane 
przez Fundację Kompania Kresowa. Przed-
sięwzięcie zostało sfinansowane w ramach 
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. 
Serdecznie dziękujemy naszym partnerom 
z Polski, a w szczególności Tomaszowi Roli  
i Karolowi Kaźmierczakowi.

Wyrażamy również wdzięczność Amba-
sadorowi RP w Republice Mołdawii Bartło-
miejowi Zdaniukowi za pomoc w dostarczeniu 
strojów do Mołdawii.

Ludmiła Wolewicz,
prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji

DUŻY KADR

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Domu Polskim w Bielcach przygotowała młodzież pod kierownictwem 
nauczycielki języka polskiego Marty Kozieradzkiej. Chłopcy złożyli życzenia kobietom,  a zespół „Jaskółki” 
zaśpiewał kilka piosenek. Nie zabrakło też ciekawych konkursów o słynnych Polkach. 

Słoboda-Raszków

W dniu 8 marca w szkole w Słobodzie-Raszków (Naddniestrze) odbył się uroczysty koncert z okazji 
Dnia Kobiet. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas I-IX,  a polonijny zespół „Słobodzianki”  upiększył 
je swoim śpiewem i nowymi strojami.

Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się,
czy dobrze jest czy może jest, może jest już źle,
nie będziesz wiedział czy jest tak czy tak, i to jedyny pewny fakt!

Napiszę do nikogo

gałązką sosnową list;

nie ufaj wielkim słowom,

pod nimi nie ma nic.

 Marian Ośniałowski

Napiszę do nikogo [fragment]
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Bielce
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KLUB MĄDREJ SÓWKI

1. Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, 
 a tę porę zwiemy … .

2. Wkoło pełno śniegu, a tu kwiatek mały
  w listkach zielonych, cały śnieżnobiały.

3.  Jak ten kwiatek się nazywa,
   co słowo „pan” w nazwie ukrywa?

Rubrykę przygotowali członkowie 
Koła Młodych Dziennikarzy „Polonia” z Głodian 

Zagadki –
 kolorowanki

Odpowiedzi 
na zagadki 

prosimy wysyłać 
na e-mail:

redakcja.jutrzenka@gmail.com




