Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja!

PoloniaMD
Oficjalna gazeta Domu Polskiego w Bielcah

№ 2.

2012.04

www.poloniamd.com

str. 2

Staropolskie obyczaje Świąt
Wielkanocnych

Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego
jedzenia, śmigusem dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami.
Jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, upamiętnające
śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
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Движение Легион Марии
в Бельцах отметило 10-летие

В

приходе Святых Архангелов
города Бельцы прошла торжественная служба в честь Благовещения. Вторым и не менее значимым
событием стал «ACIES», так называемый
смотр движения Легион Марии в кишиневской епархии.
Создание движения в Молдове стало
возможным благодаря легионерам из Сената Вены. Мария и Генрих Каличе, сестра
Элизабет и София из Австрии приняли
участие в организации президиумов и
Курии в Молдове. Всех вдохновлял и поддерживал своими знаниями и опытом отец
Рето Най из Швейцарии. На протяжении
многих лет Брат Генрих принимает ежегодное участие в собраниях и передает отчеты
о деятельности организации в Сенат своей
страны. Стоит отметить, что все это время
Австрия оказывает посильную материальную поддержку движению.
Бельцкое движение «Легион Марии —
Матери Доброго Совета» основано в 2002
году, 29 января. В его состав входит 11
легионеров и 10 вспомогательных участ-

ников. Духовным наставником движения
является настоятель прихода Св. Архангелов — отец Яцек Пуч.
В обязанности легионеров входит:
— дежурство в Храме, за час до святой
мессы;
— посещение тяжелобольных и
совместная молитва;
— внутренняя молитва и повышенное
внимание к духовному росту;
— участие во всех духовных упражнениях прихода.
Ежегодно проводится торжественное
собрание Легиона, которое называется
ACIES. Все легионеры проходят присягу
на верность Деве Марии — царице легиона, дабы получить от неё силу и благословение.
Первое торжественное собрание ACIES
состоялось в Кишинёве в 2004 году. В
состав Курии Легиона входят девять
президиумов:
-«Матерь Божья
Царица Мира» —
приход «Провиденье Господне» г.
Кишинев,
-«Матерь Милосердная» — приход «Пресвятого
Сердца Иисуса» с.
Ставчены,
-«Матерь
Доброго Совета»
— приход «Святых

Архангелов» г. Бельцы,
-«Рождество Богородицы» — приход
«Рождество Богородицы» с. Григоровка,
-«Матерь Благодати Божьей» — приход «Воздвижение Креста Господня» г.
Бендеры,
-«Матерь Божья Врата небесные» —
приход «Святой Троицы» г. Тирасполь,
-«Мария - Болящим исцеление» — приход «Святого Иосифа» г. Рыбница,
-«Роза Таинственная» — приход «Святого Кайтана» с. Рашков,
-«Верным помощь» — приход «Святой
Марты» с. Слобода-Рашков.
Легионеры Курии на протяжении двух
лет участвуют в школе движения, проходящей на Украине, в городе Летичев. Кроме
этого, Легионеры принимали участие в
духовных упражнениях в Рыбнице, которые проводил отец С. Заенц.

Wielkanoc w Domu Polskim
10 kwietnia br. w Domu Polskim odbyło się Spotkanie
Wielkanocne. Celem tej uroczystości było kultywowanie
tradycji wielkanocnych oraz dzielenie się radością z
przeżywanych właśnie Świąt. Uczniowie, rodzice oraz
przedstawiciele organizacji polonijnych obecni na sali
chętnie brali udział w konkursach i quizach o tematyce
wielkanocnej. Podczas spotkania odbyło się również
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą
pisankę, którego organizatorem był Dom Polski.
Do konkursu zgłoszono 11 pisanek. Uczniowie wykonali
według własnego pomysłu kolorowe świąteczne pisanki,
dbając o to, by każda była oryginalna i niepowtarzalna.
Komisja - w składzie ks. Jacek Puć, Walery Buzut oraz
Sergiusz Winiarek - wyróżniła prace następujących osób:
Dawida Reszetnika oraz Anatola Sapagowskiego. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali prezenty i upominki.
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Święta Wielkanocne

Święta Wielkano cne
rozpoczynały się w Niedzielę
Palmową, zwaną też Niedzielą
Kwietną. Tego dnia święcono
p almy, które zastęp owano
najczęściej gałązkami wierzby.
Uważano, iż mają one magiczne
właściwości, wkładano je więc
na święty obraz, by chroniły
dom przed nieszczęściem.
Wcześniej bito się nimi, co
miało przynieść szczęście i
zdrowie. W tym samym celu
połykano też bazie wierzbowe.
W kościołach odbywały się
uroczyste procesje, podczas
których prowadzono drewnianą
figurę Jezusa umieszczoną
na wózku. W Wielką Sobotę
młodzież topiła Judasza, którego
symbolizowała kukła ze słomy
lub szmat. Wznoszono ją na
wieżę kościoła i zrzucano w
dół, tam tłuczono kijami, a
potem topiono lub palono. Tego
dnia odprawiono w kościele
jutrznię, zwaną ciemną jutrznią,
gdyż po każdym odśpiewanym
psalmie gaszono jedną świecę
na pamiątkę ciemności, jakie
zapadły po śmierci Chrystusa. W
Wielki Czwartek, a także Piątek
i Sobotę nie wolno było używać
dzwonów kościelnych, dlatego
zastępowano je kołatkami. Dzieci
robiły sobie własne kołatki i
gdy usłyszały dźwięk kościelnej
kołatki, rozbiegały się i kołatały
w całej okolicy. W Wielki Piątek
o dwiedzano w ystawiane w
kościołach symboliczne groby
Chrystusa. Tak jak jasełka,
zwyczaj ten przyszedł z
Włoch i najpierw przyjął
się w klasztorach, a później
w kościołach parafialnych.
W Wielką Sobotę starano
się od rana pościć, pijąc
tylko święconą wodę, a
wieczorem udawano się na
nabożeństwo rezurekcyjne.
Zasadniczą częścią
rezurekcji była tłumna i
podniosła procesja. Po mszy
szlachta składała życzenia
proboszczowi, a prosty
lud dawał mu podarki,

najczęściej pisanki. Zaczynał
się czas świątecznej radości i
ucztowania.
Wielka Niedziela nazywana
też Niedzielą Zmartwychwstania
Pańskiego, rozpoczynała
się
sutym śniadaniem
przyrządzonym z poświęconego
jedzenia. Składały się na nie
różne produkty: wędliny, mięsa,
ale przede wszystkim jajka,
najczęściej malowane pisanki
czy kraszanki. Ksiądz święcił
pokarmy przed mszą lub po
niej. W gronie ro dzinnym
zasiadało się do uroczystego
śniadania wielkanocnego, które
rozpoczynało się składaniem
życzeń i dzieleniem się święconką
z koszyczka. W wielu rejonach
Polski był rozpowszechniony
zwyczaj chodzenia z kurkiem.
Chłopcy z umieszczonym na
wózku kolorowym, drewnianym
kogutem odwiedzali poszczególne
domy, śpiewając i składając
życzenia. W zamian otrzymywali
jedzenie, z którego urządzali
wspólną ucztę. W Poniedziałek
Wielkano cny o dby wał się
tzw. dyngus, czyli wzajemne
oblewanie się wodą. Najczęściej
w zabawie tej uczestniczyli
kawalerowie i panny, ale często
włączały się do niej także starsze
osoby. Polewanie wodą w Lany
Poniedziałek nawiązuje do
dawnych praktyk pogańskich
łączących się z symbolicznym
budzeniem się przyrody do
życia.
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Официальный
вестник
В прошлом номере нашего издания мы пригласили всех желающих на «Круглый стол»?
— встречу польских организаций. Целью
было объединение совместных усилий для
процветания и дальнейшего развития нашей
общины.
В работе Польши со своими диаспорами
в Восточной Европе произошли некоторые
изменения. Поддержка многих программ
со стороны ЕС сворачивается или частично
уменьшается. Меняются также и приоритеты
в работе с уже положительно себя зарекомендовавшими движениями и проектами.
Польские партнёры и спонсорские организации
находятся в поиске новых идей для своего развития.
Не секрет, что весь мир и Молдова, в частности, пребывают в экономическом упадке.
Участвуя в экономическом форуме поддержки
неправительственных организаций, к большому
нашему сожалению, наблюдалась следующая
картина: Польша и Евросоюз на данный период
времени отдают большее предпочтение развитию
регионов Западной Белоруссии и Украины. Молдова же участвует всего в нескольких проектах.
Речь здесь совсем не идёт о прекращении
прежней деятельности польских фондов в Республике Молдова. Однако наши зарубежные партнёры подводят нас к тому, что в нынешних
условиях нам просто необходимо выйти на новый
уровень взаимоотношений. И в первую очередь,
это относится к нашей организации.
Возвращаясь к тематике «Круглого стола», в
первую очередь, благодарим всех откликнувшихся и тех, кто пришёл на встречу. Оппонентов
спешим заверить, что наши действия никоим
образом не направлены на главенство роли
Польского дома в чьих-то проектах или инициативах. Нашей основной задачей является
помощь всем инициативным представителям
общины.
Для того чтобы строить взаимоотношения на
новом уровне, каждой из сторон необходима уверенность в том, что все договорённости между
партнёрами имеют юридическую силу. Для этого
Польский дом выступил с инициативой подписания Партнёрских соглашений с каждым, кто
желает совместно сотрудничать или работать.
Кроме этого, данное соглашение позволит заранее планировать и оптимизировать все расходы
с реализацией совместных проектов.
На будущий учебный год Польский дом
выступит с новыми инициативами, и мы приглашаем всех творческих и небезразличных
людей к совместной деятельности.
Машарова Э.
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марта в городе Гнезно
(Польша) состоялся IX
съезд, посвященный роли
христианства в гражданском обществе
Европы.
Люди различных вероисповеданий
из самых удалённых уголков континента собрались вместе, чтобы обсудить
стоящие перед современным обществом проблемы и задачи, обозначить
значимость роли христиан, церкви и
веры в решении насущных проблем.
На съезд были приглашены и представители польской диаспоры из Молдовы. Из Бельц на девятый Гнезненский конгресс отправились: директор
Польского Дома — Эвелина Машарова,
настоятель прихода Святых Архангелов отец Яцек Пуч и представители
прихода — Марина Клипа и Вадим Дубчак. Столицу Молдовы, город Кишинёв, также представили несколько
делегатов польской диаспоры.
Город Гнезно для проведения столь
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Делегаты из Молдовы
важного события
был выбран не
случайно. Гнезно
— первая столица
Польши — является символическим
местом встречи
участников христианского съезда.
В 1000 году немецкий император
Оттон III впервые
совершил паломничество к праху
св. Войцеха, который был упокоен
в Гн е з н е н с ко м

Соборе.
Св. Войцех был пражским епископом, который проводил Христианизацию Пруссии. В то время встреча сына
Мешека I и князя Болеслава Храброго
с христианским покровителем Европы

христиан в гражданской Европе». По
замыслу организаторов, съезд призван
помочь отыскать ответы на возникающие в современной Европе вопросы
и в особенности обратить внимание
гражданского общества на столь пассивное участие христиан в процессах
европейской интеграции.
Съезд объединил практически всех
христиан, общественных и политических деятелей, деятелей культуры и
науки для более глубокого изучения и
обмена мнениями по данной тематике.
Встреча с участниками конгресса
проходила в здании Музея истоков
польской культуры. Почётный гость
президент Польши Бронислав Коморовский, открывший IX съезд, в своём
выступлении отметил, что нынешняя
идея демократической Европы должна
быть наполнена новым содержанием.
Сейчас многие говорят о дефиците
демократии. Многим европейская идея

св. Войцехом явилась очень значимой для становления и последующей
коронации первого короля Польши
— Пяста.
Таким образом, город Гнезно, являясь колыбелью польской культуры и
истории, стал символическим дебютом
молодого государства на политической
карте Старого света. Важным является
тот факт, что идеи первого Гнезненского конгресса и
по сей день служат примером
солидарности и
хрис тианского
единения народов
для многих государств нынешней
Европы.
IX съезд, организованный в
память о совещании Оттона III и
Болеслава Храброго в 1000 году, прошёл под названием: «Роль и место

кажется чем-то далёким и абстрактным, отличным от повседневных
интересов и ценностей. Христиане и
последователи других религиозных
течений должны играть важнейшую
роль в приближении европейской идеи
к гражданскому обществу.
Среди выступавших делегатов съезда были: проф. Ежи Бузек, сестра Малгожата Хмелевская, Томаш Достатни,
отец Михал Дудич, Анна Дымна, Архибискуп Еремяш, проф. Ежи Клочовски, Архибискуп Миглиоре и Янина
Охойска.
В общем тексте обращения к конгрессу говорится: «Собравшиеся в
Гнезне, у могилы святого Войцеха
(покровителя ещё неразделённой разными течениями церкви), делегаты
разных вероисповеданий объединились в общей дискуссии и совместной
молитве.Как и первый съезд в Гнезне
— это беспрецедентное событие, т.
к. по прошествии многих лет люди
впервые пересекали границы другого государства не опираясь на силу
своего войска. Целью первого съезда,
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также как и сегодня, является совершенно мирная миссия объединения
гражданского общества посредством
веры. Роль христиан в строительстве
гражданского общества чрезвычайно
актуальна в нынешнее время. Она
затрагивает участие абсолютно всех
участников объединённых единым
желанием созидания благ в социальной
и общественной жизни общества.
Сегодня мы сталкиваемся с таким
печальным явлением как безразличие
или нежелание участия христиан в
насущных социальных вопросах. С
одной стороны, это сводится к пассивности взрослого поколения, привыкшего к тоталитаризму коммунистического строя. А с другой стороны — эта
пассивность вызвана комфортными
социальными условиями, созданными
для развития молодого поколения. В

этом году и посредством нынешнего
девятого конгресса в Гнезне, мы хотим
сломать эти устоявшиеся предрассудки. Наша задача состоит в том, чтобы
конгресс явился стимулом к всеобщему
действию. Как говорил Св. Джеймс:
“Вера без дел Мертва” (см. Иак 2:26).
Мы хотим показать, что быть верующим не означает закрыться в четырёх
стенах своего дома или приходской
церкви. Вера каждого из нас, в сумме
со своими возможностями это сила,
которая должна быть направлена на
развитие интересов общества.
«В демократическом обществе, основанном на ценностях свободы — есть
место для церкви. Более того, церковь в современном обществе является основой сохранения ценностей и
культуры», — с таким обращением к
съезду выступил президент Гнезненской Ассамблеи, Архиепископ Хенрик
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Мушиньски.
Профессор и депутат
Европарламента в своей
речи отметил: «Евросоюз- это необычайно
гражданский проект. В
своё время пали Рим и
Спарта, ни одно объединение, созданное человеком — не может существовать вечно. Но, это
не означает, что каждый
день мы не можем стремиться к тому, чтобы во
главе союза находилось
гражданское общество.
Европа сегодня переживает кризис
доверия и кризис духа, тех составляющих, что стали некогда основой объединённой Европы», — заявил в своём
выступлении Ежи Бузек.
Профессор пояснил,
что разрыв между развитиями материа льных составляющих и
моральных ценностей в
европейском обществе
увеличился диспропорционально, также как и
разрыв между богатыми
и бедными.
Ещё одной проблемой,
по мнению Ежи Бузека, является отсутствие
перспективы развития
для молодых людей во
многих европейских странах. Профессор также отметил и негативную
роль социальных сетей, посредством
которых общение молодежи является
более жестоким и стереотипным.
Европа постепенно утрачивает свои духовные ценнос ти.
П о э т о м у, к а к
заявил профессор Ежи Бузек, «В
настоящее время,
церкви отведена
важнейшая роль
или даже миссия на лаживания в европейском обществе
диа лога, основанного на ценностях демокра-

тии. Гнезно - это колыбель польской
национальной идентичности. С этим
городом связаны большие мечты о
владычестве в прошлом, а сегодня —
это мечты о сильной Европе. В этом
контексте Польше есть что сегодня
предложить европейцам, особенно в
этот сложный период кризиса.
У нас некогда победила “солидарность”. Это понятие для нас свято.
Духовное единение народа - это то,
чего сегодня нам так не хватает. Европа - это наше прошлое, настоящее и
будущее, поэтому идеи солидарности
и объединения общих интересов в
одну сильную структуру сегодня более
чем актуальны», — заключил профессор Ежи Бузек.
Окончание съезда ознаменовал
торжественный концерт, организованный специально для участников.
Организаторы IX Гнезнеского съезда
уже начали подготовку к следующему
мероприятию, которое состоится в
2015 году.
Вадим Дубчак
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Wydarzenia
w Domu Polskim

K

onkursy, wiersze i wspólne
śpiewanie piosenek dla
b ab ci i dziadka było
najważniejsze podczas uroczystości
obchodów Dnia Babci i Dziadka w
Domu Polskim 28 stycznia 2012 r.
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Dzień Babci i Dziadka
Mi mo m roź ne j p o go dy,
dzieci i nauczyciele postanowili
zorganizować w Domu Polskim
koncert, aby podziękować swoim
babciom i dziadkom za to, że są
zawsze blisko.
D z i e c i pr z y g o t ow a ł y
wierszyki, piosenki i
życzenia. Podczas występów
artystycznych uczniowie
Domu Polskiego przygrywali
na gitarze oraz śpiewali
piosenki w języku polskim
i angielskim. Atmosfera
była naprawdę bardzo uroczysta. Po
części artystycznej nastąpiły konkursy.
Na początku ochotników, jak zwykle,
brakowało, ale po chwili znaleźli się
pierwszi chętni. Zwycięzcy otrzymali

piękne nagrody. Po konkursach wszyscy
zostali zaproszeni na poczęstunek. Wszystkim
Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia,
aby mogli razem z wnukami radośnie
przeżywać każdy dzień swojego życia.
Stanisław Zelek

Żegnamy karnawał Styrczański
Uczniowie Szkoły Polskiej w Styrczy pożegnali już tegoroczny
karnawał.
W tłusty czwartek najstarsi z ochotą wałkowali, kroili, wycinali, smażyli,
obsypywali cukrem pudrem i degustowali… faworki, jak nakazuje
tradycja. W niedzielę natomiast, 19 lutego br., spotkali się już wszyscy: i
duzi i mali, by uroczyście wyprawić zapusty. Zjawiły się na naszej zabawie
różne postacie, a to motylek, króliczek, dwie cyganki, matrioszka,
pan młody i Batman.
Nie wszystkie dzieci
były przebrane, ale
to nie przeszkodziło
w dobrej zabawie.
Oprócz tańców były
kon kursy, nau ka
piosenki biesiadnej,
występy muzyczne
starszej młodzieży
i
przysmaki
ku ch n i p ol s k i e j.

Świąteczne paczki

2

kwietnia w Domu Polskim
odbyło się przedświąteczne
s p o t ka n i e Ko ł a S e n i o r ów
Polskich. Stowarzyszenie „Dom
Polski” przekazało świątezne paczki z
żywnością dla członków Koła oraz osób
najbardziej potrzebujących.

Z okazji Świąt pragniemy życzyć wszystkim
seniorom zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na Świątecznym stole, smacznego jajka oraz
wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.
Larisa Bukataru

Próbowaliśmy smaku polskiego bigosu przygotowanego przez panią
Ludę. Nie wszystkie dzieci były nim zachwycone, ale za to słodycze miały
duże wzięcie. Żegnamy cię, styrczański karnawale, zapraszamy za rok.
Danuta Winiarek
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Dni Edukacji Polskiej
z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Krakowie

Zapraszamy

W

dniach 25 i 26
kwietnia delegacja
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie
o d w i e d z i p o l s k i e s z ko ł y i
placówki kultury w Bielcach
i Kiszyniowie. Sp otkania z
mołdawską Polonią są częścią
Dni Edukacji Polskiej, których
celem jest zapoznanie młodzieży
p olonijnej i zagranicznej z
perspektywami studiowania na
jednej z najbardziej prestiżowych
uczelni ekonomicznych w Polsce.
Emisariusze Uczelni, Łukasz
Salwarowski, Dyrektor Kancelarii
Rektora UEK i Denis Minakov,
prezydent firmy ko ordynującej
projekt„Eurostudent”, spotkają się
m.in. z młodzieżą w Domu Polskim
w Bielcach. - Podczas Dni Edukacji
Polskiej wszyscy zainteresowani będą
mieli możliwość bliższego poznania
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, bezpośredniego zapoznania
się z jego ofertą dydaktyczną i

zorientowania się co do perspektyw,
jakie daje ukończenie poszczególnych
kierunków studiów czy specjalności –
tłumaczy Łukasz Salwarowski, inicjator
projektu. - Dzięki bezpośredniemu
kontaktowi z przedstawicielami Uczelni
uczestnicy spotkań poznają warunki,
przebieg i rodzaje studiów, zdobędą
informacje na temat oferty praktyk,

staży i studiów
w zagranicznych
uczelniach
p artnerskich, w
tym możliwości
z d o b y c i a
podwójnych
dyplomów oraz
studiów w języku
angielskim do daje. Projekt
„Eursotudent”
którego prezydent
jest również
c z ł o n k i e m d e l e g a c j i , z a j mu j e
się rekrutacją wśród studentów
zagranicznych, ułatwiając kontakt z
polskimi placówkami edukacyjnymi.
UEK już 2 lata temu rozpoczął
współpracę i wspieranie środowisk
p olonijnych. - W lutym 2011
zorganizowaliśmy dzień edukacji
polskiej we Lwowie, a marcu 2012
r. włączyliśmy się w organizację II
polskich targów uniwersyteckich
w Chicago i Toronto. W roku 2011
r o z p o c z ę l i ś my p r o g r a m
"Polska Szkoła Partnerska" i
podpisaliśmy porozumienie o
współpracy z Centralą Polskich
S z kó ł D o k s z t a ł c a j ą c y c h
w USA – tłumaczy Łukasz
Salwarowski. Do tej pory
UEK wsp ółpracuje już z
20 szkołami polskimi i 15
p olskimi konsulatami na
całym świecie. Dla uczniów
szkół partnerskich organizuje
konkursy, stypendia oraz
preferencyjne warunki
przyjęcia na studia. Pomaga też w
procesie rekrutacji i przygotowaniu
do studiów.
Uczelnia oferuje również bogaty
program stypendialny. W roku
2010/2011 na UEK ufundowane
zostało Stypendium im. Księcia
Aleksandra Lubomirskiego, służące
wsparciu materialnemu niezamożnych

studentów stacjonarnych Uczelni, w
szczególności sierot oraz mieszkańców
dawnych kresów Wscho dnich
Rzeczypospolitej.
Uniwersytet Ekonomiczny, którego
korzenie sięgają 1925 roku, wnosi
istotny wkład w rozwój środowiska
akademickiego Polski. Na czterech
wydziałach, w ramach 17 kierunków
(w tym 4 w języku angielskim) i 53
specjalności Uczelnia kształci wysoko
kwalifikowanych ekonomistów i
menedżerów. Obecnie studiuje tutaj
ponad 23 000 studentów, wśród nich
ponad 700 studentów zagranicznych.
W ciągu 87 lat tradycji wykształciliśmy
ponad 85 tysięcy absolwentów. UEK
ściśle współpracuje z praktyką
gospodarczą, rozwija współpracę
zagraniczną z ponad 200 uczelniami,
zap ewnia możliwość uzyskania
podwójnych dyplomów. Ważna jest
także wiedza ekspercka pracowników
Uczelni – wielu z nich uczestniczy
w istotnych dla kraju gremiach
doradczych i decyzyjnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na sp otkanie
z przedstawicielami Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, które
odbędzie się w Domu Polskim w
Bielcach w środę, 25 kwietnia, o godz.
16:00.
Piotr Czarniecki
Sekcja Promocji UEK

www.poloniamd.com
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2 MAJA — DZIEN
POLONII I FLAGI
POLSKIEJ
Ustawa z dnia 20 marca
2002 roku o ustanowieniu
2 maja Dniem Polonii
i Polaków za Granicą
narodziła się z inicjatywy
Senatu RP V kadencji.
Ustawa wyraża uznanie
dla Polonii za wierność
Polsce oraz za pomoc
krajowi w najtrudniejszych
momentach, podkreśla
też jedność wszystkich
Polaków. Obchody Dnia
Polonii jest okazją do
wielu spotkań i dyskusji.
Z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Polonii życzymy
mołdawskiej Polonii
wszelkiej pomyślności,

jedności i poczucia
wspólnoty!
Stowarzyszenie „Dom
Polski” serdecznie
zaprasza do udziału w
imprezie, organizowanej z
okazji Ogólnoświatowego
Dnia Polonii. Uroczystość
odbędzie się w dniu 6
maja 2012 r.
Program Dnia Polonii:
11.00 — Msza Święta
w ko ś c i e l e pw . Ś w .
Archaniołów w Bielcach;
12.15 — koncert zespołów
polonijnych oraz piknik
polonijny (Letnia estrada).
Serdecznie zapraszamy!

Życzenia

W wiosennym dniu urodzin nauczyciela języka
polskiego Stanisława Zelka życzymy wszystkiego
co najpiękniejsze i najlepsze, dużo zdrowia i
uśmiechu każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności
w pracy i życiu osobistym.
Uczniowie oraz pracownicy Domu Polskiego

8

Flaga jest symbolem Polski. Wywieszamy
ją podczas świąt narodowych, na przykład
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Czasem
podczas ważnych zawodów sportowych polscy
kibice malują sobie flagę na policzkach. Flaga
Polski jest biało-czerwona. Górny prostokąt
jest biały, a dolny czerwony. Kolory te są
odwzorowaniem barw godła Polski. Biały
kolor oznacza dobro i czystość, czerwony
— odwagę, dostojność i potęgę władców
polskich. Te kolory towarzyszyły Polsce
niemal od początku jej istnienia, obecnie są
oficjalnymi barwami państwowymi. Fladze
trzeba okazywać szacunek i o nią dbać. Nie
powinna być brudna lub potargana.

Konkurs

Dom Polski ogłasza konkurs rysunków – „O
fladze polskiej”. Rostrzygnięcie konkursu
nastapi 6 maja podczas uroczystych
obchodów Dnia Polonii.

3 MAJA — DZIEŃ
KONsTYTUCJI

Ws z e l ka w ł a d z a
społeczności ludzkiej
początek swój bierze z woli
narodu.
Konstytucja 3 maja
1791
Pierwsza w Europie, a
druga w świecie konstytucja
uchwalona została przez
Sejm Czteroletni podczas
sesji zwołanej na dwa dni
przed zap owiedzianym
terminem, pod nieobecność
s p o r e j g r u py p o s ł ów

przeciwnych wprowadzeniu
reform. Zakładała przede
wszystkim podział
władzy na ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą.
Konstytucja znosiła
wielowiekowy podział na
Koronę i Litwę, wymóg
jednomyślności przy
p o dejmowaniu uchwał
sejmowych oraz liberum
veto, a także sp osób
obsadzania tronu w drodze
wolnej elekcji.

Janinie Moisiejewej-Górskiej z okazji 75 urodzin
ślemy życzenia najlepsze, najcieplejsze,
najserdeczniejsze. Życzymy szczęścia,
pomyślności, wszelkiej radości,
dużo, dużo zdrowia. Dzieci i wnuki.
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По всем вопросам просьба
обращаться в Польский дом, по
адресу: г. Бельцы, ул. Мира, 31.
Тел.: 0 (231) 224-13.
Все мнения, претензии и рекламации
принимаются только в письменной форме.
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