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Trzeba pomóc    cz. I 
Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać 

się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. „Głos znad Niemna”, 
tygodnik Związku Polaków na Białorusi i „Nasza Gazeta” tygodnik 
Związku Polaków na Litwie otwierają listę, na którą każdego roku wpisują 
się nowe tytuły. Obecnie spis polskich gazet ukazujących się na Wschodzie 
obejmuje ponad czterdzieści tytułów i wciąż przybywają nowe. „Łatgalia” 
i „Polonia Charkowa” wydały pierwsze numery w maju tego roku, a Polacy 
z Donbasu i z Kazachstanu już zapowiedzieli, że lada chwila będą mieli 
swoje pisma. 

Każda gazeta to aktywne, dynamiczne środowisko polskie, które jest 
zainteresowane zachowaniem własnej tożsamości i języka polskiego, pracą na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego w kraju zamieszkania oraz wszechstronną 
promocją Polski w swoich społecznościach lokalnych. 

Wobec prawie całkowitego braku gazet i czasopism z Polski, prasa wydawana 
przez różnorodne wspólnoty polskie jest często jedynym źródłem informacji 
o Polsce dla społeczności Grodna, Wilna, Lwowa, ale także Permu, Tomska, Sankt 
Petersburga czy Charkowa. 

Redakcje polskich czasopism pracują w bardzo skromnych warunkach, 
a większość Rodaków uczestniczących w przygotowywaniu gazety to 
wolontariusze. Polskie gazety tylko sporadycznie otrzymują dofinansowanie 
należne wydawnictwom mniejszości narodowych od władz krajów, w których 
funkcjonują. 

W tej sytuacji pomoc z Polski jest bardzo ważna. Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie realizuje zlecony przez Senat RP program pomocy prasie polskiej 
i przekazuje środki na zakup papieru, koszty druku. Kupuje komputery, organizuje 
szkolenia dla dziennikarzy. 

Pomoc udzielana przez Fundację ma w perspektywie usamodzielnianie 
poszczególnych tytułów i uniezależnianie ich od dotacji. Dla dużych, 
wysokonakładowych tytułów jest to perspektywa realna, jednak małe parafialne 
czy środowiskowe gazety, takie jak „List do Ciebie”, „Polskie Słowo 
z Baranowicz” czy „Wołanie z Wołynia” zawsze będą wymagały wsparcia. 

Rodacy są wdzięczni za otrzymaną pomoc, ale często zastanawiają się, czy 
Polacy w kraju wiedzą o ich pracy, o wydawanych przez nich czasopismach. 

Z informacji posiadanych przez Fundację wynika, że wiedza ta jest niewielka. 
Stąd prezentacja tego szczególnego obszaru kultury polskiej, jakim jest prasa 
polska na Wschodzie. 

Na następnej stronie prezentujemy polskie czasopisma i gazety. 
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Nasza Polonia 
Estonia. Miesięcznik. Ukazuje się 
od 1994 r. Redaktor naczelny Ma-
ryna Bieniasz. 

Kurier Wileński 
Wydawany na Litwie „Kurier 
Wileński” jest jedynym polskim 
dziennikiem wychodzącym za 
naszą wschodnią granicą. Re-
daktorem naczelnym pisma, 
które ukazuje się od 1990 roku 
w nakładzie 3000 egzemplarzy, 
jest Zygmunt Żdanowicz. 

Echo Rygi - Polskie czasopismo spo-
łeczno-kulturalne w Republice Ło-
tewskiej 
Łotwa. 2 numery w roku. Ukazuje 
się od 1999/2000 r. Redaktor naczel-
ny Romuald Bykowski. 
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Magazyn Wileński - Pismo Pola-
ków na Litwie 
Litwa. Miesięcznik ukazuje się od 
1990 r. Redaktor naczelny Michał 
Mackiewicz. 

Łatgalia 
Łotwa. Miesięcznik. Ukazuje 
się od maja 2000 r. Redaktor 
naczelny Włodzimierz Pujsza. 

Nasza Gazeta - Tygodnik Związku 
Polaków na Litwie 
Litwa. Ukazuje się od 1989 r. Redak-
tor naczelny Ryszard Maciejkia-
niec. 

Polak na Łotwie - Dwumiesięcznik 
Związku Polaków na Łotwie 
Łotwa. Ukazuje się od 1991 r. Redak-
tor naczelny Michał Bartuszewicz. 
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Znad Wilii – Niezależny dwutygo-
dnik społeczno-kulturalny 
Litwa. Ukazuje się od 1989 r., od 
2000 r. kwartalnik. Redaktor na-
czelny Romuad Mieczkowski. 

Przyjaźń - Tygodnik Wileńszczy-
zny 
Litwa. Ukazuje się od 1994 r. Re-
daktor naczelny Czesława Pacz-
kowska. 

Głos znad Niemna - Tygodnik 
Związku Polaków na Białorusi 
Białoruś. Ukazuje się od 1989 r. Re-
daktor naczelny Andrzej Kusiel-
czuk. 

Spotkania - Gazeta Katolicka 
Litwa. Miesięcznik. Ukazuje się od 
1992 r. Redaktor naczelny ks. Daniel 
Dzikiewicz. 
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Polskie Słowo z Baranowicz 
Białoruś. Dwumiesięcznik. Ukazu-
je się od 1994 r. Redaktor naczelny 
Elżbieta Dołęga-Wrzosek. 

List do Ciebie 
Białoruś. Miesięcznik. Ukazuje 
się od 1996 r. Redaktor naczelny 
o. Andrzej Krawczyk. 

Słowo Ojczyste - Pismo Zjednoczenia 
Społecznego „Macierz Szkolna” 
Białoruś. Miesięcznik. Ukazuje się 
od 1996 r. Redaktor naczelny Tatia-
na Biełocka. 
 

Magazyn Polski - Kwartalnik nauko-
wo-społeczno-kulturalny 
Białoruś. Ukazuje się od 1992 r. Re-
daktor naczelny Eugeniusz Skroboc-
ki. 
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Powyższy artykuł ukazał się w dodatku ŻYCIE na Wschodzie 10 VI 2000 r.  

Biuletyn Federacji Organizacji 
Polskich na Ukrainie 
Ukraina. Ukazuje się od 1993 r. 
Redaktor naczelny Teresa Dut-
kiewicz. 

Słowo Życia - Gazeta Diecezji 
Grodzieńskiej 
Białoruś. Dwutygodnik. Ukazuje 
się od 1997 r. Redaktor naczelny 
ks. prałat Antoni Chańko. 

Dziennik Kijowski - Pismo społecz-
ne, ekonomiczne i literackie 
Ukraina. Dwutygodnik. Ukazuje się 
od 1992 r. Redaktor naczelny Stani-
sław Panteluk. 

Ziemia Lidzka - Historyczno-
krajoznawcze, niezależne pismo polskie 
Białoruś. Dwumiesięcznik. Ukazuje się 
od 1936 r., wznowienie 1990 r. Redaktor 
naczelny Aleksander Kołyszko. 


