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Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Ambasady RP w Kiszyniowie Polacy Republiki Mołdawii wzięli udział
w stworzeniu wspólnego przesłania do wszystkich naszych krewnych i przyjaciół.
Mamy nadzieję, że te pozdrowienia w postaci zdjęć i krótkich filmików,
zawierające życzenia wielkanocne, przyniosą promyk optymizmu nie tylko bliskim,
ale i wielu ludziom na całym świecie.
Więcej życzeń znajdziecie na portalu społecznościowym
www.facebook.com/AmbasadaPLinMD

Nikt z nas zapewne nie wyobrażał sobie, w jakich warunkach przyjdzie nam w tym roku obchodzić święta wielkanocne. Nasze plany pokrzyżowało rozprzestrzenienie się
koronawirusa i niespotykane od pokoleń zagrożenie. Liczba
zakażonych osób niestety rośnie każdego dnia i nikt z nas nie
potrafi powiedzieć ani kiedy pandemia wygaśnie, ani jakie
będą jej skutki społeczne i gospodarcze. W pierwszej kolejności dziękuję zatem tym z Państwa, którzy podczas swojej
codziennej pracy jako lekarze, nauczyciele, wychowawcy,
urzędnicy państwowi i samorządowi, jak też przedsiębiorcy
przyczyniają się do jej jak najszybszego zwalczenia.
Wielkanoc jest w naszej tradycji świętem szczególnym
i symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią i dobra nad
złem. Biorąc pod uwagę obecne okoliczności tym bardziej
wszystkim Państwu i Państwa rodzinom życzę zdrowia, entuzjazmu i wytrwałości. Życzę, aby nadchodząca Wielkanoc –
niezależnie od tego, kiedy dokładnie obchodzona – przyniosła wszystkim Państwu nadzieję, optymizm i chęć do dalszego podejmowania nowych wyzwań w każdej płaszczyźnie
naszej codzienności. Obyśmy ze zdwojoną siłą mogli jak najszybciej powrócić do wszelkich naszych dobrych zamierzeń,
których znaczenie tak bardzo sobie właśnie teraz uświadamiamy.
Na koniec proszę mi jeszcze pozwolić przypomnieć Państwu, że w najbliższy piątek 10 kwietnia, a w tym roku będzie
to Wielki Piątek, obchodzić będziemy osiemdziesiątą rocznicę mordu katyńskiego i dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Według pierwotnych planów chcieliśmy tego dnia
uroczyście złożyć kwiaty pod tablicą usytuowaną przy bibliotece im. A. Mickiewicza w Kiszyniowie, jak też zainaugurować okolicznościową wystawę. Wiemy jednak, że z powodu
pandemii nie będzie nam dane zorganizować obchodów
w tym terminie, dlatego uprzejmie proszę aby każdy z nas
szczególnie tego dnia pamiętał zarówno o ofiarach stalinowskich represji sprzed lat, jak i o wszystkich tych, którzy stracili
życie podążając dziesięć lat temu na obchody do Smoleńska. Bardzo za to Państwu dziękuję.
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Życzenia wielkanocne
Temat z okładki: Rok Świętego
Jana Pawła II
Wiadomości:
- 10. rocznica katastrofy
smoleńskiej
- Wspomnienia o Marszałku
Macieju Płażyńskim
– Koronawirus (stan na 30.04)
Duży kadr
Aktualności:
– #LOT do Domu
– #zostańwdomu
Recenzje niewydumane: E. Bołgarina „Fundamentalne badanie
historii Polaków Besarabii”
Aktualności:
– Komrat. #zostańwdomu
i zwiedzaj z Polską Falą!
– #JesteśMy z Wami
– Warszawa. Mural wdzięczności
Szkic do portretu: Mieszka
w Kiszyniowie warszawianka...
Klub Mądrej Sówki: Quiz
„Co wiesz o Papieżu Polaku?"
Smacznego! Inspiracje
na wielkanocne sałatki
Nowości: #Wszystko będzie
dobrze
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Zdjęcie na okładce: Pomnik
„Ławeczka z Janem Pawłem  II”
w Kiszyniowie

Projekt finansowany ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach Zadania publicznego
dotyczącego pomocy Polonii
i Polakom za granicą

Raz jeszcze proszę przyjąć na nadchodzącą Wielkanoc
życzenia zdrowia i wszelkich łask. Gorąco liczę na to, że jak
najszybciej będziemy znów mogli wspólnie uczestniczyć
w licznych przedsięwzięciach sławiących dobre imię Polski.
Z poważaniem,
Zdjęcia z archiwum: Towarzystwa Kultury Polskiej „Mała Ojczyzna” w Słobodzie-Raszków, Koła Młodych Dziennikarzy „Polonia” w Głodianach,
Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii” w Kiszyniowie i Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach

Bartłomiej Zdaniuk
Ambasador RP w Republice Mołdawii
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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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ŻYCZENIA AMBASADORA RP
W REPUBLICE MOŁDAWII
BARTŁOMIEJA ZDANIUKA
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
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Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii
Polski i Europy. „Jego zdecydowane upominanie się o prawo
naszej ojczyzny do wolności
wśród narodów Europy, Jego
praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca
Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.
W czasie pierwszej pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski w 1979
roku rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem
"Solidarności",
wyzwoleniem
narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków,
pontyfikat papieża Polaka ma
więc znaczenie szczególne” –
czytamy w uchwale.
Podkreślono w niej, że w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy to, co w naszych dziejach
najważniejsze. „Jego postawa,
Jego nauczanie są głęboko
wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał,
jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od
budowy ładu społecznego na
prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony

każdego życia ludzkiego od
poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny
i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji
miłości, jak bardzo od tego
wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój,
zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy” – zaznaczono.
„Święty Jan Paweł II był
człowiekiem pokoju i nadziei.
Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą
i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie,
wszystkim ludziom, każdemu
człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim” – głosi
uchwała.
Przypomniano w niej, że
św. Jan Paweł II będąc jeszcze
pośród nas mówił, że chciałby
zostać zapamiętany jako „papież rodziny”.
„Nieustannie podkreślał,
że rodzina to największy skarb
narodu, gdyż jest szkołą cnót
społecznych
stanowiących
o życiu i postępie społecznym.
Święty Jan Paweł II uczynił
centrum swojego nauczania
troskę o rodzinę i słowem oraz
przykładem uczył, jak ważna
jest tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym,

rodzina, która jest prawdziwym
środowiskiem życia i miłości.
Jakże przejmujące są Jego
słowa: O jakże bardzo pragnę,
ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie,
aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby
przezwyciężała wszystko, co ją
osłabia i rozbija – wszystko, co
nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości” – zaakcentowano.
„2 kwietnia 2005 roku
z ogromnym bólem pożegnaliśmy naszego umiłowanego papieża, który odszedł do Domu
Ojca i, jak wierzymy, wstawia
się za nami i błogosławi nam
z nieba. Niniejszą uchwałą
Sejm RP wyraża wdzięczność
i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości,
wyrozumiałości, ale i odwagi
w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest
Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które
pozostawił św. Jan Paweł II,
wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania
Polski wolnej i sprawiedliwej” –
dodano w uchwale.
PAP

Jan Paweł II był jednym z najbardziej znaczących Polaków XX wieku. Papież rządził Kościołem
od 16 października 1978 roku. Swoje imię Jan Paweł II przyjął po poprzednikach. Ojciec Święty zmarł
2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Dziewięć lat po śmierci Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Jaka
jest biografia papieża Jana Pawła II?
Jan Paweł II urodził się w Wadowicach jako Karol Wojtyła w 1920 roku. W czasie okupacji pracował
w krakowskich kamieniołomach, potem wstąpił do
tajnego seminarium. Pierwszą parafią późniejszego
papieża Jana Pawła II była Niegowić. Potem pracował z młodzieżą w parafii św. Floriana w Krakowie.
Wiarę w ludzi młodych papież zaniósł do Rzymu. To
Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży.
W biografii podkreśla się, że Jan Paweł II nie zaniedbywał też formacji intelektualnej. Był cenionym
naukowcem i wykładowcą, znawcą filozofii i teologii.
Potencjał Karola Wojtyły dostrzegł kard. Stefan Wyszyński i wspierał jego awanse w kościelnej hierarchii. Późniejszy papież Jan Paweł II szybko piął się
w górę jako biskup i w końcu metropolita krakowski.
Karol Wojtyła brał też udział w obradach Soboru Watykańskiego II.
Jan Paweł II zmienił oblicze papiestwa. Po wyborze na tron piotrowy zrewolucjonizował kontakt
z ludźmi. Jana Pawła II kochali nie tylko Polacy, ale
katolicy na całym świecie. Papieża-Polaka szano-

wali tez przywódcy innych państw, a nawet ludzie
niewierzący. Jan Paweł II rozpoczął wielką reformę
Kościoła, dyskusję o nowej ewangelizacji i ekumenizmie.
Pontyfikat Jana Pawła II naznaczony był cierpieniem. 13 maja 1981 roku miał miejsce zamach na
Papieża. Jan Paweł II został postrzelony na Placu
Świętego Piotra w Rzymie. Jan Paweł II wielokrotnie
podkreślał, że swoje ocalenie zawdzięcza wstawiennictwu Matki Boskiej Fatimskiej.
Jan Paweł II budził też kontrowersje. Przeciwnicy Papieża-Polaka zarzucali mi rygorystyczne
trzymanie się doktryny kościelnej w kwestiach małżeństwa, rodziny i seksualności, a także ukrywanie
licznych skandali i nadużyć w Kościele. Jednak te
kwestie nie wpłynęły na postrzeganie Jana Pawła II,
który do dziś jest autorytetem dla milionów chrześcijan, ludzi innych wyznań i niewierzących. Święty Jan Paweł II Wielki został wyniesiony na ołtarze
27 kwietnia 2014 roku. Powstają jego liczne sanktuaria oraz kościoły pod wezwaniem Jana Pawła II.
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ejm RP ustanowił rok 2020
Rokiem Świętego Jana
Pawła II. 18 maja 2020 r.
będziemy obchodzić stulecie
urodzin Karola Wojtyły,
Ojca Świętego Jana Pawła II,
„naszego wielkiego rodaka
zasłużonego w walce
o wyzwolenie Polski spod
jarzma komunizmu” –
głosi uchwała.

JAN PAWEŁ II
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Warszawie na placu
Piłsudskiego, gdzie
znajdują się pomniki
prezydenta Lecha
Kaczyńskiego oraz
pozostałych ofiar katastrofy
smoleńskiej, odbyły się
obchody upamiętniające
10. rocznicę tego
wydarzenia.

Tegoroczne obchody
10. rocznicy katastrofy smoleńskiej przebiegały w cieniu epidemii koronawirusa.
Mimo planów, premier wraz
z delegacją nie polecieli do
Smoleńska.
Punktualnie o godz.
8.41 premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński złożyli wieńce pod
pomnikami śp. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego oraz
wszystkich ofiar katastrofy.
O godz. 9.30 premier złożył
kwiaty przy Pomniku Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej oraz
znicze na grobach ofiar na
Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach.
Ze względu na Wielki
Piątek nie były sprawowane
msze święte w intencji ofiar
katastrofy prezydenckiego
samolotu.
Główną częścią obchodów dziesiątej rocznicy
katastrofy smoleńskiej było
orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, wygłoszone
o godz. 20.

Fragment orędzia Prezydenta RP
w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej
10 lat temu cała Polska okryła się żałobą. W wielu polskich rodzinach
ten ból związany był ze stratą kogoś najbliższego: mamy czy taty, brata
lub siostry, męża, żony, córki czy syna.
W tamtych dniach jako Polacy pokazaliśmy, że w chwilach trudnych
potrafimy być wspaniałą wspólnotą, potrafimy być solidarni. Wiele dowodów tej ludzkiej solidarności obserwowaliśmy podczas przejazdu trumien
z ciałami Pary Prezydenckiej. Setki tysięcy osób stało w niekończącej
się kolejce do Pałacu Prezydenckiego, żeby oddać hołd Parze Prezydenckiej. Tysiące tulipanów układanych na Krakowskim Przedmieściu
w hołdzie Pani Prezydentowej. Setki tysięcy zniczy. Tłumy uczestniczące
w pożegnaniach wszystkich tych, którzy zginęli. Przeżywanie żałoby stało się wtedy naszymi wielkimi narodowymi rekolekcjami.
Także dzisiaj wspólnota jest nam niezwykle potrzebna w obliczu zupełnie innych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Potrzebujemy jej, by razem pokonać to zagrożenie – żeby wspólnie przetrwać
ten trudny dla Polski, Europy i świata czas. By wyjść z niego zwycięsko.
I musimy kolejny raz pokazać, że potrafimy zdać tak trudny egzamin.
Chociaż minęło 10 lat od tej tragedii, to przeżywam ją równie mocno
i widzę wyrwę w naszym narodzie, jaka została po tych, którzy zginęli.
W Smoleńsku zginęli najlepsi z nas. Mówię to z pełnym przekonaniem.
Jestem pewien, że Polska byłaby dzisiaj inna, lepsza, gdyby oni żyli.
Dziś naszym obowiązkiem jest robić wszystko, by na miarę swoich
możliwości sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami służba ojczyźnie. By godnie zastąpić tych wybitnych przedstawicieli, których 10 lat
temu straciliśmy. By rozwijać nasz kraj, dbać o naszą ojczyznę. By odbudowywać naszą wspólnotę mimo błędów, jakie na co dzień popełniamy,
po to, by była w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Jesteśmy
to winni wszystkim wspaniałym ludziom, których utraciliśmy 10 kwietnia
2010 roku. O to wszystkich Państwa – moich rodaków – gorąco proszę,
o to apeluję w tę 10. rocznicę, w ten Wielki Piątek, w tym trudnym czasie.

WSPOMNIENIA O MARSZAŁKU MACIEJU PŁAŻYŃSKIM
KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP,
PRYMAS POLSKI
Ceniłem bardzo Pana
Macieja Płażyńskiego i choć
tego nie rozgłaszałem – on
był moim kandydatem na
prezydenta Rzeczypospolitej.
Przesłanki do takiej oceny
Pana Płażyńskiego były bardzo proste. Nie mówił dużo,
a to, co powiedział miało
sens. W obejściu wyczuwało
się, że jest człowiekiem skromnym i bardzo grzecznym. Nie
szukał oklasków, a miał wolę
czynienia dobrze. Nie afiszował się swoją wiarą, a był
rzetelnym synem Kościoła.
Dało się także wyczuć, że jest
człowiekiem zasad, respektującym wartości niezmienne
i jest przekonany o słuszności
takiej drogi w kształtowaniu
stylu życia publicznego.
ZYGMUNT BERDYCHOWSKI
Nie wiem, czy dla dzisiejszego pokolenia Polaków

to, że ktoś jest człowiekiem
porządnym i uczciwym ma
znaczenie, wiem jednak na
pewno, że sfera publiczna
bez takich ludzi traci sens. Takim właśnie człowiekiem był
w moich oczach Maciej Płażyński. Trudno w to uwierzyć,
ale nie widziałem go nadużywającego alkoholu, rozglądającego się za kobietami, czy włóczącego się po
rozmaitych imprezach lub
restauracjach. Był taki staromodny, uważał, że albo
rodzina albo praca. Uczciwość nakazywała mu też mówić nielubianą przez innych
prawdę. Nie unikał rozmów
o swojej odpowiedzialności
za takie lub inne sprawy. Często nie był wygodnym partnerem, ale jak już powiedział,
że coś zrobi to zawsze to robił.
Maciej Płażyński był dobrym człowiekiem, który starał się być wierny Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego – doroczna nagroda
dla dziennikarzy i mediów służących interesom Polonii. Powstała w 2012 roku z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba
Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz
marszałka województwa pomorskiego.

W 2014 roku w kategorii „redakcja
medium polonijnego” statuetkę otrzymała Redakcja pisma Polaków w Republice Mołdawii „Jutrzenka” za pielęgnowanie kultury i tradycji polskiej
pomimo barier społecznych, kulturowych, politycznych i religijnych.

JAKUB PŁAŻYŃSKI
Bardzo ważne jest stworzenie żywych pomników
pamięci i w tym celu prowadzimy Nagrodę im. Macieja
Płażyńskiego dla dziennikarzy
polonijnych. Dla nas jako rodziny jest to bardzo piękne,
bo z jednej strony przypomina o ojcu, a z drugiej strony
– w przypadku nagrody – jest
to coś żywego, co z roku do
roku pokazuje, że ojciec był
autorytetem nie tylko dla nas
jako rodziny, ale również dla
innych osób.
Nie zdawałem sobie sprawy jak ojciec aktywny był,
ile miał znajomości, jak dużo
czasu spędzał na rozmowie
z ludźmi, jak ważne dla niego było dziennikarstwo polonijne, jak bardzo starał się
budować więź z Polakami
mieszkającymi za granicą.
Uświadomiłem sobie dopiero
jak stworzyliśmy nagrodę.
źródła: PAI, fakt.pl
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„W Smoleńsku zginęli najlepsi z nas”

7

10. rocznica
katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2020 roku minęła dziesiąta rocznica tragedii smoleńskiej, w której zginęło 96 osób
wśród nich para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Ofiarą tej katastrofy był również Marszałek
Maciej Płażyński, prawnik, opozycjonista, poseł.
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pidemia COVID-19,
choroby wywołanej
przez nowy koronawirus
SARS-CoV-2, zaczęła się
w mieście Wuhan,
w chińskiej prowincji
Hubei. Początkowo
większość osób
zarażonych znajdowała
się na terenie Chin.
W niedługim czasie
koronawirus dotarł
również poza granice
Chin, panosząc się
w Europie i Stanach
Zjednoczonych.
Największe ogniska
zachorowań są w tej
chwili w USA, Hiszpanii
i we Włoszech.

Ś

wiatowa Organizacja
Zdrowia śledzi działania
państw podejmowane
w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się
choroby COVID-19.
Za priorytetowe uznaje
ograniczanie kontaktów
i przeprowadzanie jak
największej liczby testów.
WHO wysłało prawie
1,5 miliona testów
do 120 państw. Stara się
o zwiększenie dostępności
testów dla najbardziej
potrzebujących.

C

OVID-19 jest poważną
chorobą, jest
globalnym kryzysem
zdrowotnym naszych
czasów. Dlatego WHO
wzywa każdy kraj
i każdą osobę do
zrobienia wszystkiego,
co w jej mocy,
aby pomóc nam
zatrzymać transmisję
koronawirusa.

Od 20 marca w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
obowiązuje w Polsce stan epidemii, czyli szczególny stan prawny
wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi w celu
podjęcia określonych w tej ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
Przywrócono pełne kontrole
na granicach kraju oraz zamknięto
wjazd do kraju dla cudzoziemców
(z pewnymi wyjątkami). Dla obywateli wprowadzono obowiązek
dwutygodniowej kwarantanny po
powrocie do Polski. Kara za złamanie obowiązku poddania się
kwarantannie – 30 tys. zł. Wdrożo-

ny został „mechanizm śledzenia,
czy każda osoba pozostaje pod
adresem, który zadeklarowała”.
Zamknięto szkoły. Rodzice dzieci w wieku do 8 lat przez cały ten
okres mogą otrzymywać specjalny
dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Wprowadzono zakaz zgromadzeń. W galeriach handlowych
otwarte tylko sklepy spożywcze
i te, w których można zakupić środki higieniczne oraz apteki. Ograniczenia dotyczą także obrzędów
religijnych, zakładów pracy oraz
komunikacji miejskiej, gdzie dozwolona liczba pasażerów odpowiada połowie miejsc siedzących
w danym środku transportu.
Od 16 kwietnia w Polsce jest
obowiązek zasłaniania ust i nosa
podczas przebywania w miejscach publicznych.
źródła: Ministerstwo Zdrowia, TVN24

Przypadki koronawirusa w Polsce
Informacje o zakażeniach w poszczególnych województwach
(pochodzą z witryny gov.pl)

WZAJEMNA POMOC LEKARZY
I PRZEDSIĘBIORCÓW
5 tysięcy kombinezonów
dla personelu medycznego,
uszytych w jednym z zakładów przemysłu tekstylnego
w mołdawskim mieście Bielce, zostało dostarczonych
w połowie kwietnia do Polski.
Operację tę wykonano z wykorzystaniem samolotów linii
lotniczych „Ryanair”.
„Te środki ochrony indywidualnej udostępnione będą
szpitalom i personelowi województwa mazowieckiego
w Polsce” – poinformowały
w swoim komunikacie linie
lotnicze.
Przedsiębiorstwa przemysłu tekstylnego Republiki Mołdawii szybko przebranżowiły
się i produkują dziesiątki ty-

sięcy kombinezonów, środki
z ich sprzedaży przeznaczając na wypłaty i podatki.
point.md
POLSKA POMOC
WSPIERA SŁUŻBĘ ZDROWIA
REPUBLIKI MOŁDAWII
21 kwietnia 2020 r. Ambasador RP w Kiszyniowie Bartłomiej Zdaniuk symbolicznie
przekazał Ministerstwu Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej
Republiki Mołdawii pierwszą
część sprzętu medycznego
pozyskanego dzięki Fundacji
Solidarności Międzynarowej
MSZ i staraniom dyrektora jej
tutejszego oddziału Tomasza Horbowskiego. W imieniu
miejscowego resortu zdrowia
dary przyjął sekretarz stanu
Alexandru Holostenco.

Maseczki, płyn dezynfekujący oraz kombinezony
ochronne, jak i specjalne termometry trafią do zakładów
opieki zdrowotnej na terenie
całego kraju. Co warte podkreślenia, zamówienie na
sprzęt zrealizowały lokalne
przedsiębiorstwa, które wcześniej były beneficjentami polskich projektów rozwojowych.
Teraz dzięki zamówieniu FSM,
przedsiębiorstwa mogły rozszerzyć swoje asortymenty
produkcji i tym samym uratować miejsca pracy, jak
i wzmocnić pozycję na rynku.
Polska, podobnie jak cała
Unia Europejska i jej państwa członkowskie solidarnie
wspiera Republikę Mołdawii
w tym trudnym dla wszystkich
czasie. 
PAI
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Stan epidemii
na 30 kwietnia 2020 r.

COVID-19 nie zna granic – pokonanie go będzie możliwe
tylko przy solidarnym i skoordynowanym działaniu
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DUŻY KADR

Stan na 30 kwietnia 2020 r.

Port lotniczy
w Kiszyniowie.
Tak wygląda
w okresie
pandemii
znajdujłcy się
w hali
odlotów
pomnik
poświęcony
załodze
samolotu.

AKTUALNOŚCI

RECENZJE NIEWYDUMANE

Prawie 388 rejsów z ponad 71 destynacji na sześciu kontynentach, wykonanych w zaledwie trzy tygodnie – #LOTdoDomu to jedna z najbardziej
skomplikowanych organizacyjnie i logistycznie operacji lotniczych w ponad 100-letniej historii
polskiego lotnictwa cywilnego.

W

Misją LOTu, realizowaną we współpracy z rządem polskim, było zapewnienie jak największej
liczbie rodaków bezpiecznego powrotu do kraju i rodzin, z którymi zostali rozdzieleni przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Misją realizowaną w rekordowym tempie, w warunkach wyścigu z czasem i zamykaniem granic kolejnych krajów. 13 marca wieczorem rząd ogłosił decyzję
o czasowym zamknięciu granic Rzeczpospolitej Polskiej oraz zawieszeniu połączeń lotniczych,
a już w niedzielę 15 marca ruszyły pierwsze loty czarterowe LOT, umożliwiające Polakom powrót do domu.

Фундаментальное исследование истории
поляков Бессарабии

W ramach
operacji #LOTdoDomu
nasi nauczyciele
języka polskiego odlecieli
do Warszawy. Do ponownego
zobaczenia w Mołdawii!
Ta akcja powstała, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Ograniczenie kontaktów społecznych, czy czasowa kwarantanna, może
uchronić przed zachorowaniem oraz groźnymi powikłaniami związanymi z chorobą.

#zostań w domu

Nasz otwarty dotąd świat właśnie się zamyka. Co robić
z wolnym czasem, kiedy trzeba zostać w domu?
– Nie nudzę się, bo szyję maseczki ochronne – opowiada
nasz korespondent z Bielc Julia Kiriłłowa. – Mam w domu kawałki materiału, ściągnęłam z internetu krój i uszyłam sobie
i swoim bliskim maseczki wielokrotnego użytku. A nawet mój kot był zabezpieczony
od wirusa!
Następnie o takie maseczki zwrócili się do mnie sąsiedzi z bloku, sprzedawczyni ze sklepu. Zamówienia
na 2-3-warstwowe maseczki mam
nawet od pracowników placówek
medycznych. Po co siedzieć w domu
i patrzeć w sufit, kiedy można pomóc!

Wolny czas w domu warto
przeznaczyć na to, na co zwykle
go nam brakuje – czyli... na czytanie książek. Nie trzeba jednak
bazować jedynie na domowej
biblioteczce – są portale oferujące darmowe e-booki, które
jednym kliknięciem można pobrać na czytnik lub komputer.
Na przykład, Biblioteka WOLNE
LEKTURY. To podstawowe źródło
bezpłatnych lektur szkolnych dla
uczniów i nauczycieli:
wolnelektury.pl

«Поляки в российской Бессарабии, в период 1812-1918 гг.» – это научное издание недавно вошло в фонды Национальной библиотеки
Республики Молдова. Ее автор, Анна Сковронек – польский специалист, научный сотрудник
Института Истории Познаньского университета им. Адама Мицкевича, написала первую
в своем роде диссертацию на сложную и комплексную тему истории польской диаспоры
в Бессарабии XIX века – начала XX века. Книга
была издана на польском языке в серии «Публикации Института истории» Университета
им. Адама Мицкевича в Познани в 2018 году.
По случаю приезда автора книги в Кишинев в сентябре 2019 года, была организована
встреча с ней в Национальной библиотеке Республики Молдова. Собравшиеся, прежде всего, поздравили Анну Сковронек с выпуском этого труда, важного как для поляков в Польше,
поляков в Молдове, так и для других жителей
Молдовы. Универсальное значение этой книги
станет понятно, когда мы рассмотрим ее структуру и содержание.
Во «Вступлении» автор пишет, что «проблема, поднятая в этой публикации, слабо разработана в научной литературе. В польской историографии не существует ни одной работы,
которая широко представила бы деятельность
поляков в Бессарабии». И указав на ряд источников, статей и книг – польских, молдавских
и русских, Анна Сковронек заявляет, «что основой ее публикации стал поиск информации
в исторических источниках, осуществленный
в течение нескольких научных командировок
в Молдову», реализованных при грантовой
поддержке Национального исследовательского
центра науки Польши. Работа велась главным
образом в Национальном архиве Республики
Молдова. Объем исследованных архивных документов поистине впечатляет.
Автор указывает, что среди источников
«преобладали документы, созданные органами государственной власти Бессарабии в период 1812-1918 годов, что наложило свой от-

печаток на окончательную форму работы. Их
ценным дополнением стали немногочисленные воспоминания, написанные до 1918 года,
а также сохраненные в устном предании семейные истории».
Для нас интересно, что А. Сковронек использовала в своей работе корпус документов, уже наработанных в Молдове в последние
годы. Это и документальный архив ученого-полониста из Республики Молдова Нелли Михайловны Сагановой, и прославленные у нас книги
мемуаров уроженцев Бессарабии – Станислава Маковецкого и Тадеуша Гайдамовича, и устные воспоминания нашей современницы г-жи
Катажины Яжгунович, и разнообразные научные исследования и мемуарные свидетельства, опубликованные как в журнале «Analecta
Catcholica», издаваемом Католическим костелом в Кишиневе, так и в журнале молдавских
поляков «Jutrzenka», выпускаемом в Бельцах,
и так далее.
Книга состоит из пяти разделов. Первый
из них, «Бессарабия как исторический край»,
включает две ознакомительные главы – «География региона. Природная среда» и «Обстоятельства управления Бессарабией Россией
и царская колонизационная политика». Следующая за ними глава – «Колонизационная
политика России и этническая структура Бессарабии» – вызвала у меня неподдельный интерес. В ней рассказывается обо всех этносах
нашего края, начиная, разумеется, с коренного
населения – молдаван, которое всегда играло
преобладающую роль в структуре населения;
приводятся количественные характеристики.
Автор указывает, что культура, образование
у молдаван, книги, школы, пресса в исследуемый период были румынские.
С научной обстоятельностью автор сообщает нам о появлении других этносов на территории Бессарабии. В процентном отношении, от большего к меньшему, рассказывается
об украинцах, немцах, болгарах, евреях, цыгаw
нах, армянах, сербах, греках. Описание иногда
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2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została wydana książka Anny
Skowronek „Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918”, fragmenty której za zgodą autorki
drukowaliśmy w „Jutrzence” 1-2/2020. W tym numerze zamieszczamy recenzję ELINY BOŁGARINEJ,
kierowniczki Oddziału „Literatury świata” Biblioteki Narodowej w Kiszyniowie.
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спасаясь от репрессий после подавления восстания, искали убежища именно в этой части
империи. В то же время изменилась политика
бессарабских властей по отношению к новым
поселенцам – их не принимали так охотно, как
это было раньше. Особенно изменился подход
к людям шляхетского (дворянского) происхождения – они должны были документами доказать свое благородное происхождение, и если
это им не удавалось из-за отсутствия документов, или возникали бюрократические проволочки, то тогда эти люди становились жертвой
общественной деградации и лишались дворянского титула. Одной из причин, замечает автор,
была неприязнь властей Бессарабии к представителям данного сословия, которым полагались значительные налоговые льготы и другие
свободы.
Следующий период переселения поляков
в Бессарабию относится к первой половине 60-х
годов XIX века и тесно связан с падением Январского восстания в Польше. Среди них преобладали повстанцы и лица, подозреваемые
в поддержке и сочувствии идеям восстания.
Последний в рассматриваемый период этап
польского заселения земель Бессарабии относится к 80-90 годам XIX века. Автор выделяет две
причины – это политическая, желание укрыться от политических репрессий в более безопасном регионе империи, и экономическая –
стремление к улучшению жизненных условий.
На протяжении всего изучаемого столетия,
1812-1918 гг., поляки покидали родную землю
либо в одиночку, со своими семьями, либо небольшими группами. В этом случае трудно говорить о какой-то переселенческой волне, это
скорее медленная, но длительная миграция
из этнических польских мест в Бессарабию.
Благодаря источникам, особенно метрическим
книгам, можно определить, из каких земель
прибывали сюда польские переселенцы. Главным образом, это были выходцы из близких
к нам географически Подольской, Волынской,
Гродненской, Винницкой губерний Российской
империи, а также Радомской и Любельской,
находившихся в пределах Королевства Польского. Организация польского сообщества и отдельных поселений рассматривается в следующей, второй, главе данного раздела, а третья
глава рассматривает общественную и профессиональную структуру польского населения на
бессарабских землях.
Третий раздел книги называется «Римскокатолический костел и его роль в национальной
интеграции поляков Бессарабии». На основе

документальных свидетельств изложены истории возведения католических костелов, которые становились катализатором общественного объединения поляков, приводятся примеры
сбора подписей и денег в пользу их строительства. Уже потом возникал (или, в отдельных
случаях, не возникал) храм, но оставалось
единство польской общины, и возрастало число верующих. Примечательно, что некоторые
выдающиеся представители официальной администрации способствовали процессу строительства костелов в Бессарабии, как, к примеру, губернатор бессарабский и новороссийский
Михаил Семенович Воронцов. Эту интересную
и познавательную главу автор завершает фразой: «Благодаря полякам католический костел
в Бессарабии развивался постепенно и систематично, и в обиходном сознании молдаван
укрепился образ поляка-католика».
Четвертый раздел, «Поляки в бессарабском обществе», составляют главы: «Некоторые аспекты экономической жизни» (рассказывающий о хозяйственном развитии региона
и его отдельно взятых городов), «Культурная
жизнь», где рассматривается структура и деятельность польских организаций и товариществ
того времени, а также передача из поколения
в поколение польской традиции и культуры, национального духа, так называемой polskości.
Следующая, достаточно курьезная, глава называется «Судебные дела». Выбрано несколько примеров из документов, относящихся к началу исследуемого периода, 1819-1923 годам,
и на примере нескольких гражданско-уголовных судебных дел, открытых против лиц польского происхождения, показывается бытовая
реальность Бессарабии тех давних времен.
Один украл червонцы, другой угнал быков,
упоминается дело о разводе, дело о денежном
долге, который пытались не очень удачно вернуть – все это по-человечески очень интересно.
Затем следует глава «Участие в российской
политической жизни и руководстве губернией», а именно служба людей польского происхождения в Бессарабском губернском дворянском собрании и в земских уездных собраниях,
упоминаются яркие и значительные личности.
Продолжает тему рассказа о персоналиях
и следующая глава – «Портреты знаменитых
поляков, связанных с Бессарабией». Вместе
эти десять страниц увлекательного чтения составили своеобразный салют, респект и дань
памяти многим замечательным представителям польской общественности, оставившим
свой заметный след в истории нашего края.

Последний, пятый раздел плотно занялся
темой «Бессарабские поляки в борьбе за независимость Польши». В этом разделе автор
опубликовала больше всего архивных материалов из разнообразных «дел», хранящихся
в Государственном архиве Республики Молдова. Рассматриваются вопросы конспиративной
деятельности поляков на территории Бессарабии в период 1830-1863 годов, создания подпольных организаций и конспиративных сетей,
распространяющих запрещенную литературу,
а также освещается деятельность властей,
старавшихся всему этому воспрепятствовать –
запретами, полицейским сыском и слежкой.
Большая глава, на двадцать страниц, посвящена ситуации поляков в Бессарабии в первой
половине 60-х годов XX века, накануне Январского восстания. И, наконец, последняя глава
последнего раздела рассматривает роль и значение поляков – уроженцев Бессарабии в событиях, происходивших в крае в годы Первой
мировой войны и позже, включая их участие
в Sfatul Țarii и т. д.
Но автор идет дальше, выходит из границ
своей темы, и в заключение говорит о судьбах
поляков на этой земле на протяжении всего XX
и начала XXI веков. Пунктирно, но четко обозначены этапы и их характеристики, узнаваемы многие факты, реалии и личности, которые
на слуху в Республике Молдова, которых молдавская «полония» знает, уважает и любит.
В конце книги, в «Приложении» приведена масса ценных документов. Это поименные
списки поляков, живших в Бессарабии (открывает ряд список 1863 года), списки поляков католического вероисповедания, проживавших
в разных местностях, списки похороненных на
польских кладбищах, а также разнообразные
статистические таблицы, переведенные с русского на польский язык, содержащие данные
о профессиях поляков, проживавших в разных
местностях Бессарабии в исследуемый период, и многое другое.
Воссозданная в книге панорама жизни
польского населения исторической Бессарабии поучительна и интересна. Хочу выразить
восхищение труду Анны Сковронек, пожелать
ей удачи и успехов и как можно больше читателей, также и в Республике Молдова.
Элина Болгарина, руководитель отдела
«Литературы мира» Национальной библотеки РМ
Впервые рецензия напечатана в журнале Национальной библиотеки „Magazin bibliologic” № 1-2, 2020
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сжатое и лаконичное, а иногда (как в случае
немцев и болгар) довольно обширное, включающее важные характеристики этих групп колонистов, условия их переселения, особенности
самоорганизации. Представители некоторых
национальностей, таких как украинцы, жили
здесь всегда, другие – армяне, евреи, сербы,
греки переселились сюда еще во время турецкого владычества, как и некоторое количество
поляков. Русские как этнос появились здесь
после 1812 года. Официальная политика российских властей давала немалые льготы и преференции всем переезжающим на жительство
в этот край, что было привлекательным моментом и частью стратегии заселения малолюдной
окраины Российской империи трудолюбивыми
представителями разных народов. Такая общая панорама картины переселения разных
народов в Бессарабию на протяжении не только XIX – начала XX века, а и задолго до этого,
мне показалась очень познавательной, в таком
формате я прочла об этом впервые. В этом
плане данная книга может привлечь внимание
не только поляка, но и представителя любого
этноса современной Молдовы.
И следующие четыре раздела данной книги рассматривают уже сугубо вопросы переезда польских переселенцев на эти земли и их
жизни в Бессарабии, то есть отвечают заданной теме исследования. Перечислю разделы
и входящие в них главы. Раздел 2 «Польские поселенцы» рассматривает причины
и этапы переселения поляков в Бессарабию.
Первые доказательства присутствия поляков
в Бессарабии были запечатлены в документах
1820  года. Однако известно, что поляки систематически стали прибывать сюда вскоре после
подписания Бухарестского мирного договора
1812  года. Обещание свободного приобретения земли побудило их, как и представителей
многих других народностей, к переселению
в Бессарабию, тем более что в западных губерниях Российской империи такие права были
урезаны. Территория исторической Бессарабии граничила на севере с землями, куда еще
раньше переезжали поляки, так что от Хотина,
Бельц, Оргеева, Сорок в Бендеры, Кишинев,
и далее на юг, в Измаил и Аккерман, по всей
территории Бессарабии расселялись новоприбывшие польские семьи.
Очередной довольно большой приток переселенцев в Бессарабию наблюдался после
поражения Ноябрьского восстания в Польше
в 1830-31 гг. Это были, в первую очередь, беженцы из Королевства Польского, которые,
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Komrat: #zostańwdomu i zwiedzaj... z Polską Falą!

miastami, a zarazem dowiedzieli się o uczelniach wyższych
w każdym z nich.
Oprócz tego w kwietniu na
prośbę słuchaczy został przygotowany specjalny program
o Karcie Polaka, w którym
przedstawiono ogólne informacje na ten temat i udzielono odpowiedzi na najważniejsze pytania o dokumencie
potwierdzającym przynależność do narodu polskiego.

W każdej audycji towarzyszy nam polska muzyka, która
wzrusza i zachwyca, dodaje energii i nadziei w trudnej
chwili.
Audycja Polska Fala w Gagauzji debiutowała w 2017
roku. Pomysłodawcą, autorem większości tekstów i kierownikiem Polskiej Fali jest Ludmiła Wolewicz. Projekt jest
współfinansowany w ramach
sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad
Polonią.
(mk)

27 kwietnia, 19:24

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” przyłącza się do akcji
#JestesMYzWami i pragnie wyrazić wdzięczność oddanym lekarzom,
walczącym niestrudzenie z pandemią. Osobne słowa podziękowania
kierujemy do Polskiego Towarzystwa Medycznego w Mołdawii, którego
członkowie są na pierwszej linii nie tylko w Republice Mołdawii, ale również w Polsce. Kochamy Was i doceniamy!!!

Dorota Pacześniak @DOPaczesniak, Rafał Mostowy @RafalMostowy

W Warszawie przy ul. Tamka 37 powstał mural poświęcony służbie medycznej walczącej
z koronawirusem. Pomysłodawcą
muralu jest serwis naTemat.pl.
„Najbardziej narażeni są ci,
którzy w erze pandemii dbają
o nasze zdrowie i życie. Dlatego
w ramach podziękowania namalowaliśmy dla polskiej służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych wyjątkowy mural
w centrum Warszawy. Czemu? Bo
prawdziwi bohaterowie nie noszą
peleryn” – czytamy na stronie.
Za stworzenie muralu odpowiada Good Looking Studio, które od
kilku lat zajmuje się tworzeniem
w stolicy wielkopowierzchniowych
reklam.
Projektanci zrezygnowali z części wynagrodzenia, a wspólnota
Mieszkaniowa „Tamka 37” udostępniła ścianę za darmo.
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Warszawa: Mural wdzięczności
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powodu epidemii koronawirusa i podjętych w związku z tym działań na rzecz izolacji wielu ludzi
zmuszonych zostało do zmiany trybu życia i codziennych przyzwyczajeń. Audycja Polska Fala
w Gagauzji stała się niezwykle popularna wśród mieszkańców tego regionu Mołdawii w czasie,
kiedy ze względu na sytuację epidemiologiczną pozostajemy w domu.
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Marzymy o podróżach, ale
musimy dbać o własne zdrowie i oprócz tego nie narażać
innych. Świetną alternatywą
jest audycja radiowa Polska
Fala w Gagauzji, która zaprasza słuchaczy na... audiospacery po miastach w Polsce.
W 2020 roku razem z prowadzącymi Polskiej Fali można było zwiedzić Wrocław,
Toruń, Poznań, Gniezno i inne
miasta. W trzech językach
– polskim, rosyjskim i gagauskim – słuchacze zdobyli wiedzę o zabytkach, najpopularniejszych muzeach oraz
legendach związanych z tymi

Akcja #JesteśMYzWami powstała jako inicjatywa oddolna. Chcemy symbolicznie pokazać pracownikom medycznym i wszystkim,
którzy walczą z koronawirusem, że jesteśmy z nimi, wspieramy ich, nie przeszkadzamy i dajemy
w spokoju pracować. Cały czas można dołączyć do akcji!
Akcja polega na pokazaniu jedności z pracownikami służby zdrowia. Wspólnie dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom laboratoryjnym, ratownikom medycznym, dyspozytorom, kierowcom, całej obsłudze szpitala, farmaceutom i wielu innym, którzy są na ciągłej służbie, odkąd
ogłoszono pandemię nowego koronawirusa.

#JesteśMY z Wami

zdjęcie: Radosław Nowik / Good Looking Studio

SZKIC DO PORTRETU
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Живет в Кишиневе варшавянка...
Mieszka w Kiszyniowie warszawianka...

Т

T

Говорят, что все мы родом из детства. Наверное, это правда. Необыкновенная жизнестойкость
Тамары определенно берет истоки из ее детства.
Отец Тамары, Феодосий Слёнкин (1904-1966) –
коренной варшавянин. Воевал в Войске Польском,
был ранен. В 1945 году, в Одессе, где он лечился после ранения, встретил красивую, яркую болгарку из
Бессарабии – Марию Стоянову, которая работала
тогда на Одесском главпочтамте, и увез ее в Польшу. Их дочь, Тамара Анна, родилась в Щецине, но
вскоре семья переехала в Варшаву. Детство Тамары прошло в столице Польши, и она до сих пор обожает этот город. Не устает повторять, что нет лучше
воздуха на свете, чем варшавский. Но повзрослеть
Тамаре пришлось очень рано.
Отец ее был главным экспертом по диверсиям
на электростанциях. Его вызывали на все аварии
в восточной Европе, где он вместе с профессором

Mówi się, że wszystko ma swój początek w dzieciństwie. Zapewne jest to prawdą. Niezwykła witalność
Tamary zdecydowanie wywodzi się z dzieciństwa.
Ojciec Tamary, Teodozjusz Sląkin (1904-1966), był
rodowitym warszawianinem. Walczył w Polskim Wojsku. Był ranny. W 1945 roku w Odessie, gdzie leczył
swe rany, spotkał Marię Stojanową – niezwykle piękną Bułgarkę z Besarabii, która pracowała wówczas na
odeskiej Poczcie Głównej – i zabrał ją do Polski. Ich
córka Tamara Anna urodziła się w Szczecinie. Wkrótce jednak rodzina przeprowadziła się do Warszawy.
Dzieciństwo spędziła Tamara w stolicy Polski i do tej
pory uwielbia to miasto. Nieustannie powtarza, że nie
ma lepszego powietrza na świecie niż warszawskie.
Niestety, Tamara musiała bardzo wcześnie dorosnąć.
Jej ojciec był głównym ekspertem od sabotażu
w elektrowniach. Wzywano go do wszystkich awarii w Europie Wschodniej, gdzie razem z profesorem

амара Анна Маноли – очень интересный
человек. Интересно в ней все, а особенно ее неиссякаемая энергия (откуда только
берется?) и стремление как можно больше
узнать и многому научиться. И это несмотря
на то, что скоро она отметит свой 70-летний
юбилей!

amara Anna Manoli to bardzo ciekawa postać.
Interesujące jest w niej właściwie wszystko,
ale szczególnie są to jej niewyczerpane pokłady energii (skąd one się biorą?) i ciągłe dążenie
do poznania i nauczenia się czegoś nowego.
A wszystko to pomimo wieku – wkrótce obchodzić będzie swoje 70. urodziny.

Яблоньским давал заключение – авария это или диверсия. Феодосий Слёнкин был удостоен почетных
знаков Польской Народной Республики и звания
«Заслуженный изобретатель и рационализатор».
В 1959 году, уже работая на ответственном посту
в Министерстве энергетики Польши, он встретил
на приеме Никиту Хрущева, который с жаром рассказывал об успехах строительства социалистического общества в Советском Союзе и о программе
построения коммунизма в течение двадцати лет,
которая оказалась абсолютно утопической. Но тогда его речи убедили польского специалиста в том,
что именно в СССР он сможет реализовать себя
наиболее полно.
Феодосий принял решение уехать в Советский
Союз, и в 1960 году вся семья оказалась в столице
Молдавской ССР. Тамара только успела окончить
начальную школу в Варшаве, а дальше продолжала образование уже на русском языке в одной из
кишиневских школ.
Очень скоро отец Тамары понял, что совершил
роковую ошибку и попытался вернуться в Польшу,
но ему было в этом отказано. После всех перипетий
Феодосий Слёнкин умер от инфаркта.
Тамара не любит вспоминать те тяжелые времена. Семья голодала. Чтобы пораньше встать
на ноги, она поступила в профессионально-техническое училище. С 16 лет работала монтажником
радиоэлектронной аппаратуры на кишиневском
заводе «Микропровод» и одновременно училась
в Школе рабочей молодежи. Ее не покидала надежда когда-нибудь вернуться в любимую Варшаву.
И вот в 1969 году Тамара приехала в город своего детства, чтобы поступить в Варшавский политех, но ее отправили обратно в Советский Союз –
учиться в Одесском политехническом институте со
стипендией правительства Польши. Позже Тамара
перевелась в Кишиневский политехнический институт, чтобы быть рядом с мамой, которая к тому времени уже была очень больна.
По окончании института Тамара работала инспектором Энергонадзора в Кишиневе. Жизнь понемногу наладилась. Тамара вышла замуж. Родились дети – сын и дочь.
Наступили девяностые годы. Советский Союз
распался. Для многих людей это стало катастрофой. Предприятия закрывались, зарплаты не выплачивались месяцами. Тамара осталась без работы, а ее семья без средств к существованию. Нужно
было как-то выживать, экономя на всем.
Все свое свободное время и энергию Тамара
направила на возрождение польской диаспоры
в Республике Молдова. Она начала давать частные
уроки польского языка, активно участвовала в деятельности Союза поляков Молдавии. Параллельно
с общественной работой Тамара берется за дело,

Jabłońskim wystawiał opinię – czy jest to awaria, czy
dywersja. Teodozjusz Sląkin był nagrodzony odznakami honorowymi PRL: „Racjonalizator Produkcji”
i „Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji”.
W 1959 roku, pracując już na odpowiedzialnym stanowisku w Ministerstwie Energetyki Polski, uczestniczył w spotkaniu z Nikitą Chruszczowem, który żarliwie opowiadał o sukcesach w budowaniu w Związku
Radzieckim socjalistycznego społeczeństwa i o programie zbudowania komunizmu w ciągu 20 lat. Teoria ta okazała się absolutną utopią. Ale w tamtym
czasie jego wystąpienia przekonały polskiego specjalistę, że właśnie w ZSRR będzie mógł w pełni realizować się.
Teodozjusz podjął decyzję o wyjeździe do Związku Radzieckiego, i w 1960 roku cała rodzina znalazła
się w stolicy Mołdawskiej SRR. Tamarze udało się
ukończyć w Warszawie jedynie szkołę podstawową.
Dalszą naukę kontynuowała już w języku rosyjskim
w jednej z kiszyniowskich szkół.
Bardzo szybko ojciec Tamary zrozumiał, że popełnił fatalny błąd i próbował wrócić do Polski, ale
nie uzyskał zgody. Po tych wszystkich perypetiach
Teodozjusz Sląkin zmarł na zawał serca.
Tamara nie lubi wspominać tamtych trudnych
czasów. Rodzina głodowała. Zeby szybciej usamodzielnić się, rozpoczęła ona naukę w szkole zawodowej. Od 16  roku życia pracowała jako montażystka
sprzętu elektronicznego w kiszyniowskich zakładach
„Mikroprowod”, jednocześnie ucząc się w szkole dla
młodzieży pracującej. Nigdy jednak nie straciła nadziei, że kiedyś wróci do ukochanej Warszawy.
I oto w 1969 roku Tamara przyjechała do miasta swego dzieciństwa, żeby rozpocząć studia na
Politechnice Warszawskiej, ale została odesłana do
Związku Radzieckiego – studiować na Politechnice
Odeskiej ze stypendium polskiego rządu. Później Tamara przeniosła się na Politechnikę Kiszyniowską,
aby być blisko mamy, która w tym czasie była już
bardzo chora.
Po skończeniu studiów Tamara pracowała w Kiszyniowie jako inspektor nadzoru energetycznego.
Jej życie polepszyło się trochę. Wyszła za mąż. Urodziła dzieci – syna i córkę.
Przyszły lata dziewięćdziesiąte. Związek Radziecki rozpadł się. Dla wielu ludzi było to katastrofą. Zamykano zakłady przemysłowe, miesiącami nie
wypłacano pensji. Tamara została bez pracy, a jej rodzina bez środków do życia. Trzeba było jakoś przetrwać, oszczędzając na wszystkim.
Cały swój wolny czas i energię skierowała Tamara na odrodzenie polskiej diaspory w Republice
Mołdawii. Zaczęła udzielać prywatnych lekcji języka polskiego, aktywnie uczestniczyć w działalności
Związku Polaków Mołdawii. Równolegle z pracą w
społeczną Tamara rozpoczęła całkowicie jej obcą
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Kontynuując nasz cykl zarysów, który rozpoczęliśmy w marcowym numerze, chcemy zapoznać
czytelników z TAMARĄ MANOLI z Kiszyniowa. Szkic do portretu przygotowano na podstawie materiałów
udostępnionych przez Walerinę Ţurcan, b. prezes Ligi Polskich Kobiet.
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Ałła Klimowicz
Tłum. Lucyna Otwinowska

QUIZ „CO WIESZ O PAPIEŻU-POLAKU?”
Ciekawostki o Janie Pawle II
przygotowali członkowie Koła Młodych Dziennikarzy w Kiszyniowie
Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Jan Paweł Święty, Papież-Polak – niektóre fakty z jego życia są
powszechnie znane, inne mniej... A ile z nich znasz Ty?

1.   Zanim kardynał Karol Wojtyła zo- 4.   Jaki
stał papieżem Janem Pawłem II, pełnił funkcję arcybiskupa w...

 Poznaniu
 Krakowie
 Warszawie
 Rzeszowie

słynny wadowicki deser
rozsławił Jan Paweł II?

7.   Ulubiona

 Napoleonkę
 Karpatkę
 Kremówkę
 Rurki z kremem

 Dotknij Panie moich oczu
 Abba, Ojcze
 Chlebie Żywy
 Barka

5.   Papież

8.   W

Pawła II to:

pieśń religijna Jana

dyscypliną Papieża Polaka?

Polak znał biegle 7 języków obcych. A w którym z poniższych tylko przemawiał?

 Bobsleje
 Narciarstwo górskie
 Łyżwiarstwo figurowe
 Saneczkarstwo

 Angielski
 Niemiecki
 Czeski
 Hiszpański

3.   Jakim

kolorem atramentu Jan
Paweł II podpisywał swoje encykliki?

6.   Ile lat miał Karol Wojtyła gdy został papieżem?

9.   W którym roku został odsłonięty
pomnik „Ławeczka z Janem Pawłem  II” w Kiszyniowie?

 Czerwonym
 Złotym
 Srebrnym
 Granatowym

 55
 58
 60
 63

 2000
 2006
 2010
 2016

2.   Jaki sport zimowy był ulubioną

Wiele sformułowań papieża z Polski weszło do potocznego
języka i są powszechnie znane na całym świecie. Przedstawiamy najpiękniejsze cytaty, które zawdzięczamy Janowi Pawłowi II:
Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza
modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie
potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od
wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.
Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

młodości Karol Wojtyła marzył o tym aby zostać...

 Pisarzem
 Aktorem
 Nauczycielem
 Sportowcem
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działalność. W tych ciężkich latach 90. na granicy
zatrzymywano mnóstwo samochodów pod zarzutem, że mogą być kradzione (w Zamościu na parkingu stały wówczas setki takich aut). Tamara dobrze
mówiła po polsku więc tłumaczyła normatywne akty
prawne i ustawodawcze, pomagając mołdawskim
biznesmenom „wyciągać” z aresztu samochody kupione przez nich na giełdzie w Szczecinie. Broniła ich
interesów w różnych instytucjach. Praca ta dawała
jakiś zarobek, choć nie był on stały.
W 1995 roku Tamara Manoli była jedną z inicjatorek stworzenia i pierwszą przewodniczącą Ligi
Polskich Kobiet – społecznej organizacji w Mołdawii,
aktywnie działającej i dzisiaj. Jak wspominają weteranki tej organizacji, początkowo spotkania były po
prostu odskocznią dla każdego. Kobiety dzieliły się
wspomnieniami ze swego dzieciństwa, tym jak jak
w ich rodzinach obchodzono polskie święta. Wymieniano się również kulinarnymi przepisami swoich
babć (w latach 90. było to bardzo popularne, przecież wielu produktów po prostu brakowało i trzeba
było podejmować wysiłki i mieć smykałkę, żeby przygotować coś smacznego dla swojej rodziny).
Tamara była także jedną z inicjatorek stworzenia
pierwszej przedszkolnej grupy z polskim językiem
nauczania w Kiszyniowie. Za swoja społeczną działalność Tamara Manoli otrzymała od rządu Republiki
Mołdawii List Dziękczynny, w którym odnotowano jej
zasługi w dązeniach mniejszości narodowych. I do
dnia dzisiejszego bierze ona aktywny udział w życiu
polskiej diaspory. Pomaga studentom z organizacji
polonijnych w ubieganiu się o stypendia z polskich
funduszy. Uczestniczy w przygotowaniach wydarzeń. Z radością bierze udział we wszystkich koncertach polskich artystów, wystawach, literackich
i historycznych spotkaniach organizowanych przez
Konsulat RP w Kiszyniowie oraz miejscową diasporę. Współpracuje z „Jutrzenką” – czasopismem polskiej mniejszości.
Wielu jej uczniów przeprowadziło się już na stałe
do Polski, wielu ubiegając się o Kartę Polaka pomyślnie zaliczyło rozmowy ze znajomości języka. A niedawno Tamara Manoli przygotowała grupę oficerów
Akademii Wojskowej Republiki Mołdawii do wyjazdu
na staż do Polski w ramach programu NATO. Sama
również podnosi swoje kwalifikacje, wyjeżdżając corocznie na kursy i konferencje do Polski.
Wkrótce Tamara Anna Manoli będzie obchodziła jubileusz. Ale kto ośmieliłby się wypominać wiek
kobiecie, tym bardziej tak niestrudzonej i energicznej! My po prostu składamy jej życzenia z okazji tej
świątecznej daty i życzymy, by nadal zachowywała
młodości w sercu, a w oczach entuzjazmu!
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которое было ей совсем незнакомо. В эти тяжелые
90-е на границе задерживали множество автомобилей под предлогом, что они могут быть краденые
(в Замостье, на паркинге, скопились тогда сотни
таких автомобилей). Тамара, хорошо владея польским языком, переводила нормативные правовые
и законодательные акты, помогая молдавским бизнесменам «вызволять» из-под ареста автомобили,
купленные ими на бирже в Щецине. Отстаивала их
интересы в различных инстанциях. Эта работа приносила какой-то заработок, пусть и непостоянный.
В 1995 году Тамара Маноли становится одним
из инициаторов создания и первым председателем
Лиги польских женщин – общественной организации в Молдавии, активно работающей и сегодня.
Как вспоминают ветераны организации, поначалу
встречи были просто отдушиной для каждого. Женщины делились воспоминаниями о своем детстве,
о том, как в их семьях отмечали польские праздники. А еще обменивались кулинарными рецептами своих бабушек (в 90-е это было очень актуально,
ведь многие продукты просто отсутствовали и нужно было приложить усилия и смекалку, чтобы приготовить что-то вкусное для всей семьи).
Тамара была также одним из инициаторов создания первой детсадовской группы в Кишиневе
с польским языком обучения. За свою общественную деятельность Тамара Маноли получила Благодарственное письмо от правительства Республики
Молдова, в котором отмечались ее заслуги в движении национальных меньшинств. И по сей день
она активно участвует в жизни польской диаспоры:
помогает студентам из полонийных организаций
оформить стипендии от польских фондов, участвует в подготовке мероприятий, с удовольствием посещает все концерты польских артистов, выставки,
литературные и исторические встречи, организованные польским консульством и местной диаспорой, сотрудничает с журналом польской диаспоры
«Jutrzenka».
Многие из ее учеников уже переехали на постоянное место жительства в Польшу, многие успешно
прошли собеседование на получение Карты поляка. А недавно Тамара Маноли подготовила группу
офицеров Военной Академии Республики Молдовы
для поездки на стажировку в Польшу по программе
НАТО. Да и сама она охотно повышает свою квалификацию, выезжая каждый год на курсы и конференции в Польшу.
Скоро у Тамары Анны Маноли юбилей. Но кто
же будет вспоминать о возрасте женщины, тем более такой неутомимой и энергичной! Мы просто поздравляем ее с этой праздничной датой и желаем
все так же сохранять в сердце молодость, а в глазах –
задор!
Алла Климович

KLUB MĄDREJ SÓWKI

ODPOWIEDZI: 1. W Krakowie. 2. Narciarstwo górskie. 3. Srebrnym.
4. Kremówkę. 5. Czeski. 6. 58 lat. 7. Barka. 8. Aktorem. 9. 2016 rok.
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SZKIC DO PORTRETU
w

SMACZNEGO!

SMACZNEGO!

Świąteczne stoły Polaków pełne są tradycyjnych dań, które
łączą pokolenia. Zastanawiacie się, czy sałatka na wielkanocne śniadanie to dobry pomysł? Nawet bardzo dobry! Możliwości
przygotowania pysznych sałatek na Wielkanoc są ogromne.
Sałatka jarzynowa na stałe wpisana na obowiązkową listę świątecznych potraw.
Szczególnym sentymentem darzymy sałatkę przygotowywaną tak, jak to robiły babcia
i mama...
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SKŁADNIKI SAŁATKI JARZYNOWEJ
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l   8 ziemniaków l   6 marchwi
l   2 pietruszki l   6 jajek na twardo
l   6 ogórków kwaszonych
l   2 cebule l   1 jabłko
l   1 puszka groszku zielonego
l   1 puszka kukurydzy
l   natka pietruszki
l  300 g majonezu
l   2 ząbki czosnku
l   sól l   pieprz

Niech kultowa sałatka jarzynowa nie okaże się końcem Waszych kulinarnych popisów.
Święta to idealna okazja do przetestowania nowych receptur, do których chętnie będziecie wracać nawet bez szczególnej uroczystości. Być może proces przygotowania sałatki
„Elegia” jest trochę pracochłonny, ale proszę uwierzyć – komplementy dla Twojego talentu kulinarnego sprawią Ci dużo satysfakcji!

SKŁADNIKI SAŁATKI „ELEGIA”
l 300 g wątróbki wołowej l 1 jajko
l 0,5 łyżeczki soli l 0,5 łyżeczki cukru
l 0,5 łyżeczki sody l ząbek czosnku
l 1 cebula
l ¼ główki sałaty lodowej
l 50 g orzechów włoskich
lub płatków migdałowych
l 50 g masła l 50 g sera feta
l 1 gruszka l cynamon do smaku
l 4 łyżki zielonego sosu

PRZYGOTOWANIE:
Umyć i ugotować warzywa na sałatkę jarzynową:
ziemniaki, marchew, pietruszkę i seler. Ugotować jajka na twardo. Gdy warzywa i jajka przestygną, obrać
i pokroić w drobną kostkę.
Ogórki odsączyć i również pokroić. Posiekać drobno cebulę lub białą część pora oraz jabłko. Czosnek
wycisnąć przez praskę.
Wszystko włożyć do dużej miski. Dodać do tego
odsączony groszek konserwowy, odsączoną kukurydzę konserwową i majonez. Wkroić pietruszkę i koperek.
Dokładnie wymieszać, przyprawić solą i pieprzem
do smaku. Sałatkę wyłożyć do miski i ozdobić, np.
pietruszką, koprem, papryką różnokolorową, groszkiem, kukurydzą, jajkiem, marchwią.
Odstawić sałatkę do lodówki na 1 godz.

Wiosenna
sałatka Elegia"
"

К

ороль польских салатов —
это, без сомнения,
sałatka jarzynowa
(«овощной салат»), вариация
русского «оливье». Он получил
свое название в честь
бельгийского шеф-повара
Люсьена Оливье, который
изобрел его оригинальную
версию в XIX веке в Москве.
Однако рецептура этого
салата сильно отличалась
от известной сегодня. То, что
раньше было экстравагантной
комбинацией каперсов, икры,
соленых огурцов и рябчика,
в коммунистическую эпоху
превратилось в скромный,
но вкусный салат, который
готовится из отварных овощей.
Польский вариант салата почти
всегда вегетарианский: поляки
добавляют в него зеленый
горошек, консервированную
кукурузу, маринованные
огурцы, иногда кубики кислого
яблока и, конечно же, майонез.

PRZYGOTOWANIE:

1. Wątróbkę opłukać, zdjąć błonę, usunąć żyły,
pokroić na kawałki (2 x 2 cm), dodać jajko lekko ubite z solą, cukrem i sodą, ząbek czosnku przeciśnięty
przez praskę i drobno posiekaną cebulę. Wstawić
na noc do lodówki.
2. Wyjąć z lodówki i obtoczyć w mące. Smażyć
na maśle z obu stron po 1-2 minuty.
3. Gruszkę pokroić w ósemki, usunąć gniazda, posypać cynamonem i smażyć na maśle, aż stanie się
miękka (ważne aby się nie rozpadały!)
4. Podsmażyć orzechy na suchej patelni.
5. Na talerzu ułożyć rozszarpaną sałatę lodową
i doprawić zielonym sosem. Następnie ułożyć wątróbkę, gruszkę, posypać orzechami lub płatkami
migdałowymi. Całość dodatkowo skropić zielonym
sosem i dodać kawałki sera feta.

SOS ZIELONY
l natka pietruszki
l pęczek bazylii
l pęczek koperku
l pęczek rukoli
l sok z jednej cytryny
l 100 g oliwy z oliwek
l 2 łyżki miodu l sól
Zioła opłukać, pozbawić
grubych łodyżek, dodać pozostałe składniki i zmiksować.
Sos można przechowywać
w szczelnie zamkniętym pojemniku przez 7 dni.
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INSPIRACJE NA WIELKANOCNE
SAŁATKI

Tradycyjna
sałatka
jarzynowa
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Rubrykę prowadzi bielczanka NATALIIA PITYN – pasjonatka
zdrowego jedzenia i kuchni bałkańskiej.
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NOWOŚCI

BY DODAĆ NAM OTUCHY
Biuro Programu „Niepodległa” wraz z gwiazdami
polskiej muzyki przygotowało utwór muzyczny „Wszystko będzie dobrze”. Jego celem jest „dodanie wszystkim otuchy i przypomnienie, że choć teraz nastał czas
próby, to wkrótce wrócimy do normalnego życia”.
„Słowa mają ogromną moc, a ich siła daje nadzieję
i mobilizuje nas do walki. Dobrym słowem, drobnym gestem możemy wywołać uśmiech na czyjejś twarzy, sprawić, że dzień, tydzień czy miesiąc staną się lepsze. Niech
słowa ubrane w dźwięki staną się muzycznym antidotum na niepokój” – powiedział dyrektor Biura Programu
„Niepodległa” Jan Kowalski.
Przekazał, że „Niepodległa” chce wesprzeć tym
muzycznym akcentem „wszystkich, którzy dziś troszczą
się o nasze zdrowie – pracowników służb medycznych,
ratowników, lekarzy, laborantów, epidemiologów,
a także codziennych bezimiennych bohaterów, których
praca jest równie ważna: policjantów, pracowników
handlu, wolontariuszy, pomagających sobie wzajemnie
sąsiadów i tych, którzy po prostu pozostali w domach,
konsekwentnie stosując się do zaleceń, by zapobiec
rozprzestrzenianiu się epidemii”.
„Niepodległa” zaprosiła do projektu muzycznego
wykonawców, którzy – jak napisano w informacji prasowej – „we wspólnym utworze dodają nam wszystkim
otuchy i przypominają, że choć teraz nastał czas próby,
to wkrótce wrócimy do normalnego życia”.
O tym, że wszystko będzie dobrze, zapewniają: Wojciech Cugowski, Edyta Golec, Łukasz Golec, Paweł Golec, Natalia Kawalec, Piotr Kupicha (Feel), Halina Mlynkova, Piotr Sołoducha (Enej), zespół TULIA oraz Roksana
Węgiel.
„Miliony ludzi na całym świecie łączy teraz jedno
przesłanie: #wszystkobędziedobrze. Choć na co dzień
wiele nas różni, w obliczu pandemii musimy pokazać
naszą jedność i solidarność. Pokażmy światu, że jesteśmy razem i zaśpiewajmy wspólnie, stawiając muzyczną
granicę obawom – uwierzmy, że wkrótce #wszystkobędziedobrze” – zachęcają organizatorzy akcji.
Zaznaczają, że utwór został nagrany i przygotowany
zgodnie z wymogami stanu epidemii – każdy z artystów
nagrywał swoją partię indywidualnie zgodnie z zaleceniem #zostańwdomu. „Zapraszamy wszystkich do pozostania w domach – jeżeli to tylko możliwe – i wspólnego
zaśpiewania #wszystkobędziedobrze” – apelują.
Spot z utworem dostępny jest na stronach:
https://niepodlegla.gov.pl
https://www.youtube.com/niepodlegla1918
https://www.facebook.com/niepodlegla1918
Biuro Programu "Niepodległa" wyraża zgodę na dowolne udostępnianie utworu.
PAP

