w numerze:

NAGRODA „ŚWIADEK HISTORII”
DLA OSÓB I ORGANIZACJI SPOZA POLSKI
Instytut Pamięci Narodowej ogłasza siódmą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek
Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r.
zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby
i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające
IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.
Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych
w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie
i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych
faktów czy osób zasłużonych dla Narodu
Polskiego. Laureatem nagrody może zostać
osoba niemająca polskiego pochodzenia.
Wnioskować można także o uhonorowanie
pośmiertne.
Opis (w objętości do 3 stron) powinien
uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce
i Polakach poza granicami naszego kraju
oraz wspierające IPN w realizacji działalności
w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym (przykładem takiej działalności jest
gromadzenie pamiątek związanych z naszą
historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, dbanie
o cmentarze czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.). Instytut
Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN,
zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii
Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy
8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku
z tym nagradzane są działania dotyczące
tego okresu.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien
zawierać dane kandydata, opis jego zasług
uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów

poświadczających osiągnięcia kandydata.
Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów
zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne
zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 maja
2021 r. (decyduje data stempla pocztowego –
31 maja ostatni dzień nadania przesyłki) na
adres:

P

iotr Żyła został piątym polskim skoczkiem narciarskim,
który zdobył złoty medal mistrzostw świata. 34-latek
triumfował na normalnej skoczni w Oberstdorfie podczas
konkursu medalowego mistrzostw świata 2021.
Wcześniej Żyła cieszył się z brązowego krążka wywalczonego w 2017 roku na dużym obiekcie w Lahti. Na podium MŚ stawał też z drużyną – w Val di Fiemme (2013)
i Falun (2015) na najniższym stopniu oraz w Lahti na najwyższym.
W Oberstdorfie nie był w gronie faworytów, ale nic sobie
z tego nie robił. Obudził się, poczuł wielką energię i wielką
moc. Wiedział, że to będzie jego dzień i tak też się stało.
Podczas konkursu oddał dwa najdłuższe skoki, wygrał
zasłużenie, a okrzyki jego radości słyszało całe miasto, o ile
nie całe Niemcy. To największy sukces w dotychczasowej
karierze 34-letniego zawodnika. Określenie, że wiek to tylko
liczba, sprawdza w tym wypadku idealnie. Żyła to najstarszy
reprezentant Polski na mistrzostwach świata w Oberstdorfie,
a od soboty 27 lutego 2021 roku jest również najstarszym indywidualnym mistrzem świata w historii tej dyscypliny!

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
(„Świadek Historii”)
Lista laureatów zostanie ogłoszona w październiku 2021 r.
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Wiadomości: Piotr Żyła ze złotym
medalem mistrzostw świata
Rocznice: Rok kard. Stefana
Wyszyńskiego
Fotorelacja: Pożegnanie
karnawału w Głodianach
Tradycje znane i te zapomniane:
Tłusty Czwartek czyli... babski
comber
Temat z okładki: Nowe stroje
dla zespołu „Styrczańskie
Dzwoneczki”
Z pamiętnika licealisty: Ferie
po Królewsku online
Aktualności: Marzanna w Styrczy –
koniec zimy
Nie ma kryzysu ludzkich serc:
Polska dzieli się chlebem i sercem
Listy do redakcji
Kącik filatelistyczny: Polskie
znaczki pocztowe w światowej
czołówce
Poznając kulturę i smaki
wschodnie
Dobre, bo polskie: Przewodnik
po kultowych słodyczach
znad Wisły
Smacznego! Klasyczne pączki
Klub Mądrej Sówki
Polska jest piękna: Pałac
w Wilanowie
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Zdjęcie na okładce: Lilia Górska

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

Wnioski o przyznanie nagrody oraz inne pliki
można pobrać na stronie IPN:
https://ipn.gov.pl/
Na podst. www.wspolnotapolska.org.pl

Fot. Grzegorz Momot / PAP

W

cześniej indywidualnie złote medale mistrzostw
świata zdobywali także Adam Małysz
(dwa w 2003 i po jednym w 2001 i 2007),
Kamil Stoch (2013) i Dawid Kubacki (2019).
Grono to uzupełnia mistrz olimpijski z Sapporo (1972)
Wojciech Fortuna. Do 1980 roku medalista igrzysk
otrzymywał jednocześnie medal MŚ.

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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PIOTR ŻYŁA piątym
polskim złotym medalistą
w skokach narciarskich
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VII edycja międzynarodowej nagrody Świadek Historii

WIADOMOŚCI

ROCZNICE

ROCZNICE

pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie
cofającej się przed więzieniem i cierpieniem,
twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia
bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było
Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów
Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane
są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem".
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Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901
roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem jako
drugie dziecko wielodzietnej rodziny rolników:
Stanisława (organisty miejscowego kościoła) i Julianny z d. Karp. W religijnej atmosferze
domu rodzinnego uformował i pogłębił swoją
wiarę, szczególnie kultu maryjnego, co było
powodem wyboru przyszłej drogi życia konsekrowanego.
Święcenia kapłańskie otrzymał we Włocławku w 1924 roku.
Wyszyński – kapelan grupy Kampinos AK
Po wybuchu II wojny światowej ukrywał
się przed Gestapo. W okresie Powstania Warszawskiego pełnił funkcje kapelana grupy
Kampinos AK, działającej w Laskach, oraz –
pod pseudonimem Radwan III – kapelana
szpitala powstańczego.
Po zakończeniu wojny został rektorem
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
W marcu 1946 roku otrzymał nominację
biskupa lubelskiego, a sakrę biskupią przyjął
w maju tego samego roku na Jasnej Górze.
Dwa lata później, w listopadzie 1948 roku.
Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim – prymasem Polski.
Wyszyński objął przewodnictwo w Kościele
po kard. Auguście Hlondzie. W styczniu 1953
roku papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.
Wyszyński wobec komunizmu
W okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Był jednocześnie
inicjatorem politycznego ułożenia stosunków
z władzami państwa, m. in. w 1950 roku podpisał ustawę regulującą stosunki państwo – Kościół. Ustawa ta była ze strony Kościoła daleko

idącym kompromisem – Episkopat odcinał się
w niej m. in. od „band podziemia”, akceptował ideę kolektywizacji wsi itd.
W 1953 roku okazało się, że i taki kompromis władzom komunistycznym nie wystarcza.
Gdy rząd zdecydował się na jawną już ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła i w zasady obsadzania stanowisk kościelnych, prymas
wypowiedział swoje słynne „non possumus”
(nie możemy). Został uwięziony. Do 1956 roku
internowano go w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy.
„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam,
że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste
ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas
stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że
Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej
Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę
więcej niż własne serce i wszystko, co czynię
dla Kościoła, czynię dla niej” – to słowa kardynała z 25 listopada 1953 roku.
Wyszyński – Prymas Tysiąclecia
Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Przygotował także założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami 1000-lecia Chrztu Polski. Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił
godności i praw człowieka.
Zawsze twierdził, że trzeba podejmować
wysiłek tworzenia lepszej przyszłości.
W 1970 roku, gdy doszło do masakry robotników w Gdańsku, mówił: „Wasz ból jest
naszym wspólnym bólem. Gdybym mógł
w poczuciu sprawiedliwości i ładu wziąć na
siebie odpowiedzialność za to, co się ostatnio
stało w Polsce, wziąłbym jak najchętniej. Bo
w Narodzie musi być ofiara okupująca winy
Narodu”.

Wyszyński i upadek komunizmu

Ważnym zadaniem w programie pracy
prymasa Wyszyńskiego była troska o chrześcijańskie ułożenie kontaktów między polskim
i niemieckim narodem. Wielkim krokiem ku
pojednaniu było orędzie biskupów polskich
w liście do biskupów niemieckich, zawierające historyczne zdanie: „Wybaczamy i prosimy
o wybaczenie”. Spowodowało to zorganizowaną przez PZPR i MSW nagonkę na biskupów
i na prymasa.
Kard. Wyszyński miał duży udział w wyborze Karola Wojtyły na papieża, dlatego
ten mówił: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej
tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni
Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy

Kard. Wyszyński był niekwestionowanym
autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. W latach
1980-81 wspierał i chronił przed zagrożeniami
rodzącą się „Solidarność".
„Tak często słyszymy zdanie: Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla Ojczyzny.
Można w odruchu bohaterskim oddać swoje
życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać,
wytrzymać całe lata” – mówił prymas w Warszawie 6 stycznia 1981 roku.
Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981
roku w Warszawie.
Uroczystości pogrzebowe 31 maja na stołecznym placu Zwycięstwa zgromadziły rzesze wiernych i duchowieństwa. Przybyli przedstawiciele Stolicy Apostolskiej oraz władz PRL.
Prymas został pochowany w warszawskiej
archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w krypcie
biskupów warszawskich. Od 1 czerwca 1987
roku spoczywa w specjalnie dla niego wzniesionej kaplicy grobowej.
W 2001 roku – w stulecie urodzin – w Rzymie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.
(PAP)

N

ienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić.
Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnosić
ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie
możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy
już dosyć byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych
bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia – przez
miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: „Oto, jak
oni się miłują”. Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne
zaufanie.

(Niepokalanów, kwiecień 1969)

Kard. Stefan Wyszyński
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W 2021 roku obchodzona będzie 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Prawdopodobnie w tym roku odbędzie się także ogłoszenie jego
beatyfikacji, pierwotnie zaplanowanej na 2020 rok, ale odłożonej z uwagi na pandemię.
Rocznice zadecydowały o uchwaleniu przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 2021 rokiem
Prymasa Tysiąclecia.

5

2021

ROK KARD. STEFANA
WYSZYŃSKIEGO

FOTORELACJA

TRADYCJE ZNANE I TE ZAPOMNIANE

Pożegnanie karnawału
w Głodianach

Tłusty Czwartek czyli... babski comber
Dziś Tłusty Czwartek obchodzą wszyscy, niezależnie od wieku czy płci. W przeszłości
końcówka karnawału, a zwłaszcza Tłusty Czwartek, był czasem kobiecych zabaw.
CIEKAWOSTKI

Dzieci i młodzież
ze Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki”
i Domu Polskiego w Styrczy
wspólnie obchodzili zapusty,
które odbyły się w Domu Kultury w Głodianach.
W zaprezentowanym programie artystycznym
przygotowanym pod kierownictwem
nauczycielki języka polskiego Eleonory Pawlak,
skierowanej do pracy w Mołdawii przez ORPEG,
nie zabrakło tradycyjnych zapustnych postaci:
Diabełka, Bociana, Koguta czy Turonia.
Polonusi z zaangażowaniem odgrywali kabaretowe
scenki, by zgodnie z tradycją pożegnać karnawał.
Wspólne i owocne wysiłki zakończył słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców.
Tekst i zdjęcia: Lilia Górska

Tłusty Czwartek to święto dla tych, którzy kochają objadać się pączkami i faworkami. Tradycja oddawania się słodkim przyjemnościom
towarzyszy Polakom od kilku wieków. Dawniej biesiadowanie w zapusty ciągnęło się przez kilka dni,
aż do wtorku przez Popielcem.
To słodkie święto ma jednak zaskakujące korzenie, które wykraczają poza zagadnienia czysto
kulinarne. Za czasów naszych prababek, aż do
początku XX wieku, podczas ludowej zabawy zapustnej bawiły się tylko kobiety! Był to dzień hulanek i zabaw mężatek, czasem również młodszych
dziewcząt. Stąd jego nazwa „babski comber”.
A dlaczego comber? Nazwa pochodzi od
niemieckich określeń „zampem”, „schampern”
lub „schempern”, oznaczających dosłownie
„swawolenie w maskach na ulicy”. Zwyczaj ten
przywędrował do Polski najprawdopodobniej
z katolickiej części Niemiec.
„Kiej ostatki, to ostatki, cieszcie się dziouchy
i matki! Kiej ostatki, to ostatki, niech tańcują
wszystkie babki! Kiej ostatki, to ostatki, Niech
się trzęsą babskie zadki!”. Te i inne przyśpiewki
towarzyszyły wyjątkowym kobiecym pląsom.
Współcześnie, zwłaszcza na południu
Polski, babskim combrem nazywa się spotkanie organizowane wyłącznie w kobiecym gronie. Przedstawicielki płci pięknej
w różnym wieku spotykają się, bawiąc,
żartując i zasiadając przy stole z karnawałowymi przysmakami.
Każdy zwyczaj wart jest kontynuowania: zespół „Słobodzianki” z naddniestrzańskiej wsi Słoboda-Raszków

        Czasami babskie combry organizowane
są w duchu wybranego motywu przewodniego np. zlot czarownic, wówczas uczestniczki
muszą dostosować swoje przebranie i charakteryzację do tematu.
Stronę opracowali członkowie
Koła Młodych Dziennikarzy
w Kiszyniowie
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Faworki na comber z polskimi przyśpiewkami

        Z okazji tego święta kobiety na Śląsku
muszą się wysztrychnyć (wystroić się), czyli
oblyc szumne szaty (ubrać piękną, odświętną sukienkę). Kiedyś kobiety obowiązkowo
robiły sobie u fryzjera gryfno wela (piękną fryzurę): dałerwela, inaczej nazywana twałom,
czyli trwałą ondulację lub rola (włosy upięte
z tyłu w kształt banana). Modny był także bubikopf, czyli fryzura z grzywką podobna trochę do dzisiejszego pazia. Dzisiaj każda z pań
ubiera się i czesze dowolnie, w zależności od
swoich upodobań.
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        W Małopolsce mówi się o Combrowym
Czwartku. W ostatni dzień karnawału, właśnie
w czwartek, umarł wójt Combr. Combr zakazywał handlu na krakowskim rynku, dlatego
w każdą rocznicę jego śmierci przekupki urządzały w tym miejscu huczną zabawę.
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Nowe stroje dla zespołu
„Styrczańskie Dzwoneczki”

Jak uszyć suknie, koszule,
kontusze z pasami, czapki ozdabiane piórem przymocowywanym
broszą, uczyła Pani Anna Jużyna,
która ma umiejętności krawieckie
i doświadczenie w tej dziedzinie.
Nauka szycia stroju ludowego odbywała się w świetlicy Stowarzyszenia z wykorzystaniem zakupionych maszyn do szycia.
Zanim panie zaczęły szyć strój,
odbyły zajęcia teoretyczne przygotowujące do szycia, w których
uczestniczyli również najmłodsi
członkowie zespołu „Styrczańskie
Dzwoneczki”. Dzieci z zachwytem przyglądały się narzędziom
krawieckim i chętnie spróbowały
swoich sił w kroju i szyciu.
– Na zajęciach z szycia powstawały elementy zarówno damskiego, jak i męskiego stroju szlacheckiego. Miałam okazję zdobyć
rzadką umiejętność ich wykonywania – mówi Natalia Wengher,

kierownik artystyczny zespołu
„Styrczańskie Dzwoneczki”.
– Stroje dla 8 par naszego zespołu zostały w całości wykonane w Głodianach – haftowanie,
szycie, opracowanie wykrojów
– wszystko na miejscu – powiedziała prezes Stowarzyszenia Lilia
Górska. – Stroje miały swoją premierę podczas koncertu festiwalowego „Mărțișor 2021” w Domu
Kultury w Głodianach, gdy „Styrczańskie Dzwoneczki” zaprezentowali mołdawskim widzom polonez – dodała Lilia Górska.
W związku z pandemią festiwal odbywał się w trybie on-line,
a wszystkie koncerty były transmitowane w mediach społecznościowych.
(jk)

Osoby
zaangażowane
w projekt
„Stroje
własnymi
rękami”:
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Tajniki szycia stroju szlacheckiego dla tancerzy poznawała
grupa pań ze Stowarzyszenia
„Styrczańskie Dzwoneczki”, zakwalifikowanych do projektu „Stroje własnymi rękami”. Pieniądze na
ten cel Stowarzyszenie otrzymało
od Fundacji Rozwoju Wsi w ramach programu „LEADER dla rozwoju obszarów wiejskich 2020”,
współfinansowanego przez UE
i Polską Pomoc Rozwojową.
Od października 2020 roku
rozpoczęły się zajęcia w ramach
tego przedsięwzięcia. Ale przed
tym trzeba było porazić sobie ze
żmudną pracą poszukiwania odpowiednich materiałów, zdobień
i robienia wykrojów.

Lilia Górska,
Natalia Wengher,
Olga Romadasz,
Julia Wybornych,
Walentyna Buza,
Antonina Grama,
Mariana Dimow,
Antonina Grama,
Anna Jużewa.
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O stroje szlacheckie wzbogacił się polonijny zespół taneczny
„Styrczańskie Dzwoneczki”. Zespół z siedzibą w Głodianach
działa od 2001 roku i nakierowany jest na promowanie polskiej
kultury ludowej.

Fot.: Stowarzyszenie „Styrczańskie Dzwoneczki”

AKTUALNOŚCI

Z PAMIĘTNIKA LICEALISTY

Marzanna w Styrczy –
koniec zimy

Od 4 do 17 stycznia 2021 r. na stronach internetowych instytucji, biorących udział w akcji,
publikowano propozycje zwiedzania online dla
dzieci i młodzieży. Skorzystałam z takiej okazji
i zdecydowałam się wziąć udział w interaktywnej
wycieczce do największego zamku w Europie –
zamku w Malborku.
Zwiedzając zamek online, zanurzyłam się
w średniowieczu, w czasach Krzyżaków i rycerzy.
Wąskie uliczki zamku swoim wyglądem jednocześnie przerażały i fascynowały...
Interesuje się historią, wojnami toczącymi się
w minionych stuleciach. Zaciekawiło mnie ufortyfikowanie warowni, uniemożliwiające najeźdźcom zdobycie, wzgórza w pobliżu. Zamek został
zlokalizowany strategicznie nad brzegiem rzeki,
co było bardzo ważne w tamtych czasach, bo
rzeka stanowiła naturalną przeszkodę w przypadku próby jego zdobycia.

Przekazane przez przewodnika informacje
o powstaniu zamku, jego zniszczeniu, przełomowych momentach w jego dziejach były pod każdym względem ciekawe i pouczające.
Szczególne wrażenie wywarło na mnie wnętrze zamku. Ma ono dużą ilość pomieszczeń,
o różnym przeznaczeniu i wyglądzie. Przy każdym
wejściu do kolejnych części zamku znajdują się
obrazy, mające ciekawą historię. Z zainteresowaniem oglądałam oryginały odrestaurowanej
broni zgromadzone w zamkowej zbrojowni oraz
jej repliki wiszące w salach wystawowych.
Polecam wszystkim odwiedzenie Muzeum
Zamkowego w Malborku! Dziękuję organizatorom za to, że w czasie pandemii stworzyli dzieciom
i młodzieży możliwość obejrzenia takich atrakcji.
Ola Niculeac,
uczennica 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego
Publicznego Kolegium św. S. Kostki w Warszawie

Projekt zrealizowano w siedmiu
Rezydencjach Królewskich:
Zamku Królewskim w Warszawie,
Zamku Królewskim na Wawelu,
Muzeum Łazienki Królewskie,
Muzeum Zamkowym w Malborku,
Muzeum Okręgowym w Zamku
Królewskim w Sandomierzu,
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,
Muzeum Narodowe w Lublinie.
Organizatorem akcji jest Minister Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

21 marca przypada
pierwszy dzień wiosny
i z tej okazji tradycyjnie
spalono Marzannę.

Marzanna to
kukła symbolizująca
zimę i choroby.
Dawno temu wierzono,
że zima sama dobrowolnie
nie odejdzie, dlatego też
trzeba ją przegnać
i zrobić miejsce
wiośnie.

W spotkaniu na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod bocianim gniazdem”
w Styrczy uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki” i dzieci z lokalnego Domu Polskiego razem ze swoją nauczycielką Eleonorą
Pawlak.
Marzanna została przygotowana przez
uczestników wydarzenia – najmłodszych członków
stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki” pod
opieką Pani Prezes Lilii Górskiej.
Tradycyjnemu pożegnaniu zimy towarzyszył korowód. Uczniowie Domu Polskiego recytowali wiersze o wiośnie, śpiewali piosenki, przygotowane do
pożegnania z zimą: „Uciekaj Zimo”
i „Wiosna już nadchodzi”.
Po spaleniu Marzanny uczniowie wspólnie z dorosłymi brawurowo odtańczyli mołdawską horę –
w ten sposób przywitano wiosnę,
która pozwoliła dzieciom i młodzieży na wesołe zabawy na świeżym
powietrzu. Na zakończenie tego
radosnego dnia wszyscy mogli
upiec sobie kiełbaski na drugim
ognisku przygotowanym przez
Dyrektora Gospodarstwa Agroturystycznego Stanisława Górskiego. 
(IDA)
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Udało mi się podczas ferii zwiedzić Muzeum Zamkowe w Malborku. Jak to było możliwe w czasie
trwającej pandemii? Skorzystałam z akcji „Ferie po Królewsku online”, oferującej wirtualne spotkania
w sieci w siedmiu Rezydencjach Królewskich.
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Ferie po Królewsku online

Zdjęcia: Lilia Górska

LISTY DO REDAKCJI

NIE MA KRYZYSU LUDZKICH SERC

12

Jutrzenka 3/2021

„SENIOR W KORONIE” to akcja, która
działa w Warszawie od 21  marca 2020
i ma formę zorganizowanego wolontariatu. Pod stałą opieką organizatorów akcji
znajduje się ponad 100 osób. Elementem
przedsięwzięcia jest Tranzytowe Okienko, gdzie zawsze można zostawić jedzenie, nadmiar zupy, chleb, upieczone
ciasto, buraczki. Okno, gdzie pierwotnie
działał ten system, to charakterystycz-

ny punkt na Mokotowie. Na parapecie
w mieszkaniu ustawione są bowiem
klatki z papugami zachowującymi się
zwykle dość głośno, w czasie pandemii obwieszczającymi przechodniom,
że to tu można podzielić się jedzeniem
z potrzebującymi. Lądują tam reklamówki, pudełka, słoiki. Wystarczy zostawić
i zastukać w parapet. Pomoc może być
anonimowa.

LITTLE CHEF – dla potrzebujących
Katia Roman-Trzaska, właścicielka szkoły gotowania dla dzieci Little Chef w Warszawie, w pierwszej fali pandemii była całkowicie
pozbawiona możliwości pracy. Prowadzenie
zajęć dla dzieci było niemożliwe, cała firma
straciła rację bytu. Wtedy postanowiła gotować dla potrzebujących. Rozpropagowała akcję w mediach społecznościowych. Przed jej
szkołą ludzie zostawiali setki słoików, piętrzyły się w kilku poziomach. W środku, zespół
w maseczkach gotował zupy w wielkich garach – krupniki, jarzynowe, kapuśniaki.
– Postanowiliśmy robić coś, co pomoże
innym – mówi Katia Roman-Trzaska. – Mieliśmy kuchnię, zdecydowaliśmy, że będziemy
robić zupy w słoikach, bo to było najprostsze.
Lekarze byli zamknięci w szpitalach, w izolacji
byli seniorzy, a osoby w kryzysie bezdomności zostały jeszcze bardziej skazane na siebie.
Nasze gotowanie trwało 4 miesiące. Wydaliśmy prawie 10 tysięcy zup. Zwykli warszawiacy zgłaszali się, żeby te zupy rozwozić. Nasz
zespół to wzmocniło w bardzo trudnym czasie. To był nasz nowy cel – pomaganie innym.
Nie mieliśmy dochodu, ale zarobimy przynajmniej na tyle,
żeby się nie zamknąć.
Dawaliśmy jedzenie, to
jest bardzo podstawowe
działanie, wiele osób się
dzięki temu lepiej poczuło, ale my też mieliśmy
z tego radość.

KAWA
NA TARASIE

Pandemia to samotność
i towarzyski post. Nie można wyjść do kawiarni, nie
można pójść na lunch, nie
można urządzić przyjęcia.
Lena Piękniewska mieszka
na Zawadach w Wilanowie,
na nowym osiedlu. Od wiosny 2020 roku codziennie
rano piła na tarasie kawę
z sąsiadką. Taras w taras. – To zapoczątkowało
ciekawy ruch – opowiada
Lena. – Wcześniej nie spotykaliśmy się z sąsiadami,
tylko w przelocie. W czasie
pandemii zaczęliśmy sobie
nosić ciasteczka, dzielić się
nadmiarami chleba, ciasta.
Piekliśmy bułeczki mleczne
dla siebie nawzajem. Jak
ktoś jechał na zakupy, to
pytał innych mieszkańców,
czy coś przywieźć. Gdy jed-

na sąsiadka wróciła z Kuby,
wszyscy jej postawili pod
drzwiami ogórki kiszone
i inne rzeczy, żeby mogła
przetrwać kwarantannę. Ta
sytuacja pandemiczna nas
uwrażliwiła, ale też faktem
jest, że po prostu mieliśmy
czas, żeby się poznać. Owszem, trzymaliśmy reżim
sanitarny, dystans, ale kawki z sąsiadkami na tarasach
i balkonach z dziećmi to była
nowość. Nie pracowaliśmy,
więc po prostu stawaliśmy
i rozmawialiśmy, karmiliśmy
się naleśnikami, goframi.
To przymus zatrzymania
sprawił, że się rozejrzeliśmy
dookoła siebie. I to zapoczątkowało ruch społeczny.
Mój synek do dziś mówi, jak
robimy bułeczki: dziś zaniesiemy Oliwce!

Autor: Monika Kucia / www.culture.pl
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erdecznie dziękuję za wysyłanie kolejnych, ciekawych numerów „Jutrzenki”. Cieszę się bardzo, że artykuł o Irinie Stavschi z numeru 5/2020 zbudził zainteresowanie osobą tej utalentowanej poetki, pisarki
i artystki-plastyka z Besarabii / Mołdawii. Gratuluję redakcji „Jutrzenki” inicjatywy zorganizowania konkursu
literackiego i plastycznego im. Iriny Stavschi. Mam nadzieję, że będzie on sukcesem! Na pewno dowiemy
się o tym na łamach „Jutrzenki” .
Z głębokim poważaniem,
Bogdan Polipciuc, prezes „Domu Polskiego” w Bukareszcie
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zielenie się posiłkami, produktami i przepisami w czasie pandemii przybrało wymiar i skalę w XXI wieku
niespotykaną. Wyizolowani w domach ludzie mogli, nadal mogą, korzystać z życzliwości innych
i systemowo organizowanej oddolnej pomocy. Ma to charakter zarówno charytatywny, pomagania tym
najbardziej potrzebującym, ale też wymiar zwykły, międzyludzki, sąsiedzki – tak realizuje się potrzeba
kontaktu poprzez przekazanie jedzenia, uwagi, energii.

numerze 8/2020 „Jutrzenki” opublikowany został artykuł pt. „Lato z Tomkiem, czyli Wakacyjna przygoda z książką”. Bardzo spodobała mi się
inicjatywa kierowniczki Koła Młodych Dziennikarzy w Głodianach Pani
Ali Klimowicz „Lato z książką”. Jako dziecko uwielbiałam Tomka Wilmowskiego i z niecierpliwością czekałam na nowe przygody. Życzę dzieciom
z Głodian jeszcze więcej wspaniałych spotkań z książkami!
Chciałam serdecznie podziękować redakcji za „Jutrzenkę”. Artykuły
w miesięczniku jak zwykle bardzo interesujące. Z wielką przyjemnością czytam wszystkie. Z każdego numeru mogę dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a najbardziej interesuje mnie, co dzieje się wśród Polonii.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich znajomych i przyjaciół w Mołdawii!
Wanda Burek, Jedlina Zdrój
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Polska dzieli się chlebem i sercem
D

Na zdjęciach: uczniowie Domu Polskiego w Bielcach, odznaczeni książkami i dyplomami za udział w I Ogólnomołdawskim
konkursie im. Iriny Stavschi

Wyniki konkursu i prace laureatów opublikowano w nr. 1-2/2021 „Jutrzenki”

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

KĄCIK FILATELISTYCZNY

Polskie znaczki pocztowe w światowej czołówce
Poczta Polska wygrała kilka prestiżowych konkursów i może poszczycić się
najlepszym znaczkiem 2020 r. Dla niektórych są formalnością niezbędną do
wysyłki listów. Dla innych to małe, bezcenne działa sztuki.

łej czarnej”. Trafił do obiegu
w ramach serii „Ślady Polskie
w Europie”. Przedstawia postać
Jerzego Franciszka Kulczyckiego, znanego kupca orientalnych
towarów i pierwszego założyciela kawiarni w Wiedniu. Znaczek
składa się z dwóch części – na
jednej z nich umieszczono portret Kulczyckiego i jest to część
o nominale 1,55 zł. Natomiast
przywieszka przedstawia filiżankę kawy na tle ziaren i to właśnie
ten fragment wydziela zapach.

Liczy się seria
– Filatelista nie lubi znaczków pojedynczych czy podwójnych. On chce mieć
serię, czyli przynajmniej cztery znaczki.
Im więcej, tym lepiej. Poszukiwanie brakującego egzemplarza jest solą kolekcjonerstwa. Zdobycie czegoś po latach, to
prawdziwy sukces! Można powiedzieć,
że cieszy się wtedy cała rodzina! – opowiada Henryk Monkos.

Aromat kawy jako popularny zapach na świecie, został
wykorzystany również w znaczkach wydanych przez brazylijską
pocztę. W 2001 r. został wyemitowany znaczek na którym pokazano owoce kawowca, ziarna
kawy i filiżankę aromatycznego
napoju. Natomiast dla filatelistów, którzy nie przepadają za
kawą, ale lubią herbatę, Poczta Hong Kongu stworzyła serię
znaczków o zapachu herbaty
z nutą jaśminu.
Najciekawsze okazały się
jednak te pochodzące z Bhutanu. Były to znaczki w postaci tłoczonych płyt winylowych. Po nałożeniu ich na gramofon można
było usłyszeć hymn lub historię
kraju. Dziś to prawdziwy rarytas
kolekcjonerski.

Warto zainwestować
Znaczki pocztowe od dawna uważane są za dobrą lokatę
kapitału. – Dobry znaczek, podobnie jak rzadki obraz, zawsze
znajdzie kupca – podkreśla prezes Polskiego Związku Filatelistów.
Tym, co martwi kolekcjonerów, są zmiany zapowiadane
przez Pocztę Polską. Od maja 2021 r. listy polecone nie będą
oklejane znaczkami. Dla ich miłośników może oznaczać to
spore straty.
Stefan Ladryk
na podst. www.polskieradio.pl

Rezerwat został stworzony
w 1956 roku. Początkowo obejmował 56 hektarów, obecnie powiększono go do 120 hektarów.
Wyjątkowość tych ziem polega
na tym, że nigdy nie zostały one
zaorane i zachowały swój pierwotny charakter.
W rezerwacie występuje ponad 79 leczniczych roślin zawartych w Czerwonej Księdze.
Rośnie tu 8 rodzajów piołunu,
ostnica piórkowa, serdecznik,

dziurawiec, głóg i wiele innych
typowych dla terenów stepowych roślin
Raz na pięć lat roślinność rezerwatu jest koszona i wywożona poza jego granice.
Jedną z głównych atrakcji stepowych obszarów Gagauzji jest
zadziwiającej urody ostnica piórkowa. Jej wysokość waha się od
30 do 100 cm. W maju zakwita
ona na krótko, na nieco ponad
2 tygodnie. Z powodu stuleci ak-

tywnej eksploatacji ziem (masowej orki, stosowania nawozów
płynnych) trawa ta jest rzadkim,
w dodatku zanikającym gatunkiem.
I oto mieszkańcy Gagauzji,
a także jej goście mogą w maju
przejść się po polach ostnicy, zanurzając się w piękno tej
oszałamiającej w okresie kwitnienia rośliny.
Opr. Lucyna Otwinowska

Napoje: nie tylko wino w kuchni mołdawskiej
Wina wiadomo są symbolem Mołdawii i jej narodowym skarbem. W restauracjach dostaniecie świetne
wina miejscowe – możecie w ciemno w zasadzie zamawiać w zależności od Waszych upodobań – białe / czerwone czy wytrawne / słodkie. Wszystkie z pewnością
będą wyśmienite! Oczywiście butelki wina możecie kupić w każdym supermarkecie – wybór jest bardzo duży.
Z napoi bezalkoholowych dostaniecie wszędzie lemoniady oraz soki. Szczególnie pyszne są te z granatów – bardzo orzeźwiające. Do wyboru macie również
różne smaki oranżady – nieco w stylu tych gruzińskich.
Do wyboru macie sporo rodzajów, na przykład lemoniada cytrynowa z granatem, pomarańczowa czy truskawkowa.
Ania i Radek – zafascynowani podróżami od zawsze
https://warsztatpodrozy.com/
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Dzieła sztuki na kopercie
Kiedyś znaczki malowano
ręcznie, akwarelami. Dziś używa
się do tego programów graficznych, więc na małym obszarze
można umieścić coraz więcej
szczegółów, a to wpływa na piękno tworzonych dzieł. Na świecie
jest wiele niestandardowych
znaczków. Są znaczki pochodzące z Emiratów Arabskich, które
zdobione są perłami, znaczki
z Austrii wysadzane kamyczkami
Swarovskiego, są znaczki z jedwabiu oraz trójwymiarowe. Do
tych oryginalnych należą także
pachnące czekoladą znaczki ze
Szwajcarii.
W Polsce wyemitowanych
zostało kilka zapachowych
znaczków. W 2009 r. zaprojektowano znaczek o aromacie „ma-

Jeden z najstarszych rezerwatów
dawnego, dziewiczego
budziackiego stepu
znajduje się na południu
Republiki Mołdawii,
na granicy miasta
Cimișlia i Autonomii
Gagauskiej.
Chroniony teren
jest również ostoją
ziół leczniczych.

15

14

Jutrzenka 3/2021

Znaczki na skalę światową
W grudniu 2020 r. Poczta Polska zdobyła pierwszą nagrodę w prestiżowym
konkursie filatelistycznym EUROPA Stamp 2020. Tematem edycji były dawne
szlaki pocztowe. Reprezentacja Polski w swojej pracy przedstawiła najważniejsze ciągi komunikacyjne, które funkcjonowały w kraju od XVI w. Na zwycięskim
znaczku zobaczyć można Wisłę z sylwetkami miast królewskich, usytuowanymi
nad jej brzegami. Są to m.in. Kraków, Sandomierz, Lublin, Toruń i Gdańsk. Przyznanie nagrody jest równoznaczne z docenieniem umiejętności i kunsztu polskich
artystów.
Polskie znaczki od lat cieszą się uznaniem kolekcjonerów nie tylko w Polsce,
ale też za granicą. – Nagród było wiele. W 2015  r. otrzymaliśmy pierwsze miejsce
za najlepiej wyrytowany bloczek oraz pierwsze miejsce za najładniejszy znaczek
o tematyce sakralnej – mówi Henryk Monkos, prezes Polskiego Związku Filatelistów.

Unikalny rezerwat
dziewiczego stepu Budziaka

DOBRE, BO POLSKIE

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Przewodnik po kultowych słodyczach
znad Wisły

SMACZNEGO!

K lasyczne paczki
¸
z marmolada¸

Rubrykę prowadzi
mieszkanka Bielc
NATALIIA PITYN

W okresie karnawału obowiązkowo
goszczą u mnie pączki, oczywiście domowej roboty. W tym roku przygotowałam tradycyjne. Polecam wszystkim!
l 500 g mąki pszennej
l 30 g świeżych drożdży
l 50 g + 2 łyżki cukru
l 60 g masła l 5 żółtek
l 250 ml mleka l szczypta soli
l marmolada lub gęsty dżem
l 1 łyżka spirytusu lub wódki
l około 500-600 g tłuszczu do smażenia
LUKIER:
l 1,5 szklanki cukru pudru
l 2-3 łyżki soku z cytryny
l 1-3 łyżki gorącej wody lub mleka

Drożdże rozetrzeć z 2 łyżkami cukru, dodać połowę
ciepłego mleka i 2 łyżki mąki, dokładnie wymieszać. Odstawić na około 10-15 minut. Żółtka utrzeć na puch z pozostałym cukrem. Mąkę przesiać. Dodać resztę mleka, sól,
żółtka, spirytus oraz rozczyn. Wyrobić ciasto.
Masło roztopić i stopniowo dodawać do ciasta. Następnie ciasto odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na
około 60-90 minut, aż podwoi swoją objętość.
Z wyrośniętego ciasta odrywać kawałki po około 50 g,
formować niewielkie krążki, robić małe wgłębienia i nakładać
w nie marmoladę lub dżem (około ½ łyżeczki), zlepiać brzegi, formując okrągłe pączki. Znów odstawić do wyrośnięcia
na około 45-60 minut.
Smalec rozgrzać. Z każdego pączka pędzelkiem usunąć nadmiar mąki. Smażyć na rumiano z każdej strony
przez około 3-4minuty. Usmażone pączki układać na papierowych ręcznikach.
LUKIER: cukier puder utrzeć z sokiem z cytryny i gorącą wodą (wodę dodawać stopniowo, aby uzyskać w miarę
gęsty lukier). Gotowym lukrem polać pączki.
na podstawie www.kuchnia.wp.pl
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3.

Wesoło skacze po łące,
Wąchając kwiaty pachnące,
A kiedy głód go dopada,
Marchewkę na obiad zjada.

Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая – для лета,
Для зимы – другого цвета.

4.

Małe zwierzątko, ale sił ma wiele,
By kopać w ziemi długie tunele.

5.

Землекоп, что прямо в шубе
Под землёй работать любит!

6.

Sta in galerie si nu-i place lumina.
Ghici ce-i?

Fuge tare îngrozit
Când aude-un foșnet mic.
Zău, se sperie așa,
Și când vede umbra sa!
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Pulchne ciastka drożdżowe z mąki
pszennej w kształcie spłaszczonej
kuli, smażone na głębokim tłuszczu
– smalcu, oleju, a dawniej także na
maśle. Przed smażeniem napełnia się
je marmoladą, tradycyjnie różaną,
a usmażone polewa lukrem (czasem
z kawałkami kandyzowanej skórki pomarańczowej) lub posypuje cukrem
pudrem. Najwięcej pączków Polacy jedzą w Tłusty Czwartek – ostatni
czwartek karnawału, kiedy niezjedzenie pączka ma podobno przynosić pecha. Najpopularniejsze polskie
pączki pieczone są w cukierni Bliklego
w Warszawie. 
cdn.
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Pączki

Русское
слово «пончик»
польского
происхождения,
от pączek –
«пышка»
Пухлые дрожжевые шарики,
немного приплюснутые, из пшеничной муки, обжаренные во фритюре – на сале,
растительном или сливочном масле. Перед жаркой их наполняют мармеладом, традиционно – из
лепестков розы, а после жарки покрывают глазурью
(иногда с кусочками засахаренной апельсиновой
цедры) или посыпают сахарной пудрой.
Больше всего пончиков поляки едят в Жирный четверг – последний четверг карнавала, когда отказ от
пончика может принести неудачу.
Самые популярные польские пончики пекут в кондитерской Бликле в Варшаве.
Подготовила Наталья Барвицкая

Zag ad k i - k olorowa n k i

Odpowiedzi
na zagadki prosimy
wysyłać na e-mail:
redakcja.jutrzenka@gmail.com
lub przekazać przez nauczyciela
języka polskiego.
Nie zapomnij podać
swoje imię, nazwisko
i wiek!

Stronę opracował Andrei Certan,
Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” w Głodianach

J
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Miesięcznik z kwartalnym dodatkiem
AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI
Ukazuje się od listopada 1996 r.
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POLSKA JEST PIĘKNA

Barokowa rezydencja
króla Jana Sobieskiego
Pałac Królewski w Wilanowie znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Wilanów. Został wzniesiony w latach
1681-1696 dla króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery.
Autorem projektu był Augustyn Locci. Początkowo budynek był typową jednopoziomową podmiejską rezydencją magnacką, która nie wyróżniała się wśród tego
typu obiektów. Za rozbudowę i dekorację wilanowskiego pałacu odpowiedzialny był Tylman z Gameren –
bardzo zdolny niderlandzki architekt.

ciekawostki
Ówcześnie nazwa wioski, w której budowano obiekt, brzmiała
Milanów. Niedługo potem zmieniono ją na Villa Nova, w nawiązaniu do tradycji antycznych. Kolejna nazwa – Wilanów – pozostała aktualna aż po dziś dzień.
Po śmierci Sobieskiego w końcu XVII wieku, pałac
był własnością jego synów, a następnie siedzibą znanych rodów Sieniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich,
Potockich i Branickich. W latach 1730-1733 był rezydencją króla Augusta II Mocnego. Każda z rodzin dokonywała zmian we wnętrzach pałacu, w ogrodzie i najbliższym otoczeniu.
Pałac zachował walory historyczne i artystyczne
mimo zaborów, wojen i okupacji. Po II wojnie światowej
został przejęty przez państwo, a w 1962 roku udostępniony zwiedzającym. Park przy pałacu wilanowskim stanowi integralną jego część i razem z nim tworzy kompleks parkowo-pałacowy.
Tereny pałacowe są także swoistym centrum kulturalnym. To właśnie tam odbywają się różnego rodzaju
koncerty, przedstawienia i spektakle. Wśród nich m. in.
Letnie Koncerty Królewskie w Ogrodzie Różanym oraz
Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej.
Opr. Anna Dubiel

W marcu w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie tradycyjne odbywa się Tulipanowe święto. Wraz z wiosną budzi się przyroda, to jest
właśnie ten czas gdy myślimy o tulipanach – te
przepiękne kwiaty przywodzą na myśl prawdziwe pożegnanie z zimą. W nietypowych czasach
organizatorzy – Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie i Stowarzyszenie Ozdobnych Roślin Cebulowych – zaprosili wszystkich na nietypową odsłonę tulipanowej wystawy, która w tym
roku w całości przeniosła się do przestrzeni wirtualnej
i dzięki temu pojawiła się w każdym zakątku świata!
Zapraszamy na stronę
https://www.facebook.com/wilanow

Pałac w Wilanówie
Obecnie Pałac w Wilanowie spełnia funkcję zabytku,
muzeum oraz atrakcji turystycznej. Wnętrza pałacowe
z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym
wyposażeniem reprezentują trzy epoki stylowe.
Pałac posiada w swoich zbiorach dużą ilość
portretów polskich, dzieł malarstwa, rzeźby,
sztuki złotniczej. Całość otaczają
wspaniałe parki i ogrody.

