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WYDARZENIA

Czas… Samodzielna wielkość fizyczna istniejąca obiek-
tywnie, a może – jak dowodził Berkeley – tylko iluzja?!

Na zaproszenie Ambasady RP w Kiszyniowie i Stowarzysze-
nia Polskiej Kultury w Sorokach, a także władz Miasta Soroki, 
organizatora Festiwalu Średniowiecznego mającego uświetnić 
Dni Miasta, dawną, wybudowaną jeszcze w XII wieku przez 
Genueńczyków twierdzę w Sorokach i błonia podzamcza na 
trzy sierpniowe dni (26-28 sierpnia) opanowali polscy rycerze 
pod wodzą hetmana i rotmistrza husarii z grupy rekonstrukcyjnej 
Walhalla i Fundacji Rodem z Polski. 

Zachwyceni i licznie odwiedzający festiwal soroczanie 
mogli podziwiać repliki siedemnastowiecznej broni – pistolety  
o dźwięcznej nazwie samopały, buzdygany, miecze, szable, kara-
bele, kindżały, mizerykordie i inne okazy broni białej, kopie i lance, 
łuki, strzały i zdobne kołczany, tarcze husarskie i tatarskie, hełmy, 
misiurki, karwasze i kompletne husarskie zbroje, wykute przez 
znających stare techniki płatnerskie współczesnych mistrzów 
tej dawnej sztuki, zdobione przerzuconymi przez ramię skórami 
panter i lampartów. Nie tylko kobiece oko wabiły kunsztowne 
elementy wyposażenia stołu, od lichtarzy ze świecami wosko-
wymi po szklenice i puchary, dzbany i rogi, kociołki pod żywy 
ogień, ruszty i rożna, służące nie tylko do podziwiania, ale przez 
trzy dni pokazów będące w ciągłym użyciu (dodajmy: obecnym 
tu rycerzom i damom towarzyszyły także dwie mniej znaczne 
szlachcianki – jak same zechciały się przedstawić – mistrzyni 
specjałów przyrządzanych według siedemnastowiecznych prze-
pisów z wdzięczną i chyżą podkuchenną). 

Jednak ani wspaniała broń ani smakowite zapachy uno-
szące się nad rycerskim obozowiskiem nie wzbudziły takiego 
entuzjazmu i tak głębokiego podziwu sorockiej publiczności 
jak prezentowane dumnie stroje rycerskie: żupany z adamasz-

w

Z Grupą Walhalla  
przenosimy się w czasie:
czy to 9 października 1692 czy 28 sierpnia 2016?

Osądźcie sami!
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WYDARZENIA FOTORELACJA

ku z kunsztownymi guzami, podbite futrem delie  
i kontusze, atłasowe suknie i wdzięczne kontusiki, 
kołpaki tatarskie i szlacheckie – te zdobione broszą 
i kitą z piór czaplich, damskie kapelusze ze strusimi 
piórami i egretą, pasy słuckie i węgierskie, szerokie 
szarawary wpuszczone w czerwone i błękitne buty 
z cholewami z miękkiego safianu, wreszcie zgrabne 
sakwy i kaletki na krajkach, sznurach i pasach plecio-
nych przez zręcznych pasamoników, a do tego cale 
bogactwo jedwabnych frędzli i kutasików, guzików  
i pągwic z turkusu i koralu, cebulastych, skręconych 
spiralnie, kulistych, czy zabawnie wybrzuszonych. 
Do tego biżuteria, kamienie szlachetnie i półszla-
chetne, mieniące się blaskiem i tęczowymi skrami. 
Jednym słowem – wspaniałe decorum, całość osza-
łamiająca feerią barw i orientalnych – jak u Sarmatów 
przystało – wzorów i ornamentów. 

Olbrzymi, godny Jana III Sobieskiego polowy 
namiot ozdobiony malinową chorągwią z dumnym 
orłem, przykryte draperiami stół i ławy, pod nimi 
skóry dzików u stóp, obok chorągiew husarska  
z biało-czerwonymi kitajkami, tkaniny ze szlacheckimi 
kartuszami herbowymi, m. in. rodów pieczętujących 
się herbami Lubicz i Ślepowron (prawdziwa gratka 
dla miłośników genealogii) dopełniały wizerunku 
rycerskiego obozowiska, zapewne takiego samego, 
jakie rozkładano i w szerokim stepie, i pod warow-
nymi murami bronionych lub obleganych twierdz.

A teraz wyobraźcie sobie ten świat w ruchu… 
Pojedynki, pokazy fechtunku, strzały z samopałów… 
Widzowie przechadzający się wokół wspaniałej 
twierdzy (z niedawno zrekonstruowanymi hełmo-
wymi dachami baszt) rzeczywiście mogli mieć wra-
żenie, że przeniesiono ich w czasie, a dokładnie –  
w ostatnie lata siedemnastego wieku, kiedy sorocka 
forteca stała się najdalej na południe wysuniętym 
przyczółkiem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ostat-
nim polskim obronnym bastionem po multańskiej 
stronie błękitnego Dniestru. 

Festiwal średniowieczny uświetniony obecno-
ścią dziewiętnaściorga polskich dam i rycerzy trwał 
trzy dni, z których każdy z nich miał swoją niepowta-
rzalną dynamikę. W sobotę punktem kulminacyjnym 
stała się barwna inscenizacja „Chwała polskiego 
oręża. Obrona twierdzy w Sorokach przez polski 
garnizon pod dowództwem Krzysztofa Rappe i zwy-
cięstwo nad wojskami Daltabana Mustafy – paszy 
oczakowskiego jesienią 1692 roku”. Sceny przyjmo-
wania tureckiego poselstwa i atak na polską załogę, 
odtworzone z pietyzmem i rozegrane z rozmachem, 
oglądane były przez tłumy mieszkańców miasta, 
którzy przypatrywali się inscenizacji ze wszystkich 
pięter i podestów twierdzy, aż po wieńczące ją blanki 
pod świeżo odresturowanymi wspaniałymi krytymi 
gontem hełmowymi dachami okrągłych baszt. 

Twierdza w Sorokach należała do Polski  
w latach 1692-1699, wojskom osmańskim nigdy 
się nie poddała, a została utracona – a właściwie 
wymieniona na odzyskany na Turkach wówczas 
Kamieniec Podolski – na mocy Pokoju Karłowic-
kiego. W tych dumnych latach, gdy dowodził nią 
na pułkownik Krzysztof Rappe (późniejszy, już  
w randze generała, komendant twierdzy kamieniec-
kiej) dzielnie opierała się potędze Osmanów między 
innymi dzięki innowacjom dokonanym w jej wnętrzu 
przez Polaków, w tym wybudowaniu studni, umoż-
liwiającej zaopatrzenie w wodę podczas oblężenia. 

Uczczenie tego wydarzenia było kulminacyj-
nym momentem sorockiego festiwalu w niedzielę, 
gdy Ambasador RP w Kiszyniowie Artur Michalski, 
Attaché Obrony Pułkownik Jan Myszczyński, fun-
dator tablicy, a także polscy rycerze w strojach  
z epoki, w której rozgrywały się opisywane wy-
padki, w obecności Dyrektora Muzeum i Twierdzy 
w Sorokach historyka i pisarza Nicolae Bulata, 
władz Miast Soroki, licznie zgromadzonej Polonii 
ze Stowarzyszenia Polskiej Kultury w Sorokach 
na czele z Prezesem Igorem Macenką i nauczy-
cielką języka polskiego Panią Hanną Gałęcką 
(której zasługi w sprowadzeniu do Sorok rycerzy 
są nie do przecenienia) – gospodarzy imprezy, 
przedstawicieli kiszyniowskiego Stowarzyszenia 
„Polska Wiosna w Mołdawii”, organizacji ZEN-Club, 
Stowarzyszenia Polskiej Kultury wsi Tyrnowo oraz 
grupy pracowników Ambasady i studentów-wolon-
tariuszy ze Studium Europy Wschodniej Uniwer-
sytetu Warszawskiego (którzy w czasie wakacji  
w Tyrnowie uczyli języka polskiego), odsłonili na 
starej polskiej studni tablicę poświęconą załodze 
pod dowództwem Krzysztofa Rappe, przypomi-
nającą dramatyczne dni października 1692 roku.

Średniowiecznemu Festiwalowi w Sorokach 
towarzyszył jeszcze jeden znaczący polski ak-
cent – rozpięta na 20-metrowej wysokości murach 
ogromna draperia przedstawiająca obraz Jana 
Matejki z 1889 r. „Zaprowadzenie chrześcijaństwa” 
z wielkim napisem 1050 rocznica Chrztu Polski. 
Na pewno zostanie on przez mieszkańców Sorok 
dobrze zapamiętany, podobnie jak na długo zapa-
miętany zostanie przez licznie odwiedzającą festi-
wal publiczność udział polskich rycerzy w Dniach 
Miasta A. D. 2016. Bo też całe trzy dni oblegano ich 
namiot, fotografowano się z nimi, zachwycano się 
ich strojami, proszono o pokazywanie broni i lekcje 
fechtunku… Fui in Polonia: vidi nobiles – byłem  
w Polsce: widziałem szlachciców, może za Panem 
Paskiem powiedzieć każdy, kto był na festiwalu… 
wszyscy tam byliśmy w Sorokach roku 1692, prze-
niesieni w czasie przez rycerzy z Walhalii.

Anna Stankiewicz, Kiszyniów

w

FESTIWAL 

ŚREDNIOWIECZNY 

W SOROKACH

zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia 
„Polska Wiosna w Mołdawii”
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ROCZNICE

2016 – ROK JUBILEUSZU  
1050-LECIA CHRZTU POLSKI

Sejm zdecydował o ustanowieniu 2016 r. jako Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
W przyjętej przez Sejm uchwale o ustanowieniu 

roku 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu 
Polski Izba wyraziła nadzieję, że „obchody rocznicy 
będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej 
wspólnoty narodowej”.

„Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w kon- 
sekwencji chrzest Polski, odbył się w Wigilię Pas-
chalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydu-
jące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion 
polskich pod władzą Piastów i kształtowania się 
chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu (...) 
Sejm czci pamięć przełomowego w historii Polski 
wydarzenia, jakim było przyjęcie chrztu przez 
księcia Mieszka I. Izba wyraża też nadzieję, że 
obchody rocznicy będą okazją do pojednania i od-
budowy polskiej wspólnoty narodowej” – czytamy 
w uchwale.

W dokumencie przypomniano też słowa Jana 
Pawła II: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijań-

skiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość 
na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów 
staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej 
rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego 
konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Euro-
py jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami 
bogatej historii i kultury”.

W uchwale przypomina się też obchodzone  
50 lat temu, w 1966 r. uroczystości „Sacrum Millen-
nium Poloniae” i ich znaczenie na polskiej drodze do 
wolności. Były one masową demonstracją wiary oraz 
wyrazem oporu wobec władz komunistycznych – 
podkreślono.

Obchody centralne 1050. rocznicy chrztu Polski 
odbyły się w Gnieźnie (14 kwietnia) i w Poznaniu 
(15-16 kwietnia). Honorowy patronat nad obcho-
dami 1050. rocznicy Chrztu Polski objął prezydent 
Andrzej Duda.

(PAP)

 � Obraz Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa. R.P. 965”, olej na desce. Powstał w 1889 roku jako otwierający 
cykl „Dzieje cywilizacji w Polsce”. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

ROCZNICE

CHRZEST POLSKI – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces 
chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było po-
czątkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Datuje się go zazwyczaj na rok 966, chociaż 
nie jest to pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią się zarówno w opisie okoliczności, w jakich doszło 
do chrztu, jak też podają różne daty tego wydarzenia.

Nie jest znane miejsce chrztu Mieszka. W XV-wiecznym Roczniku Sędziwoja zanotowano, że akt 
ten dokonał się w Pradze. Większość badaczy odrzuca jednak wiarygodność tej informacji. Jan Długosz 
wskazywał na Gniezno jako miejsce chrztu księcia, natomiast XIV-wieczna Kronika polsko-śląska w jed-
nym z rękopisów odnotowała, że miejscem tym był Poznań. Badania archeologów sugerują, że miejscem 
chrztu Mieszka mogła być któraś z jego siedzib. Badania te ujawniły duże zespoły osadnicze i sakralne, 
pochodzące z X wieku – w Poznaniu, na Ostrowie Lednickim oraz w Gnieźnie. 

Pod znakiem krzyża

Od Gniezna i Kruszwicy idą wieści niezwykłe 
po kraju. Książę Mieszko, który rządzi Polakami, 
zaprowadzać ma dziwne zmiany.

– Ożenił się z księżniczką czeską Dąbrówką 
i chce dla niej zmienić wiarę – mówią jedni.

Drudzy dopowiadają:
– Mało tego... Chce, ażebyśmy wszyscy 

porzucili naszych bogów, a uwierzyli w Boga 
jedynego, którego ona i jej naród już wyznają.

– Jakże my porzucimy nasze bogi? – pytają 
ci pierwsi.

– Przecież Światowid bóg dobry, ma cztery 
twarze, na cztery strony świata patrzy, wszystko 
widzi, my mu składamy w ofierze zwierzęta i zbo-
że. Któż by go porzucał?... A Nija by wszystkich 
nas zniszczyła, gdyby w jej świątyni ogień zagasł. 
Nie możemy jej odstąpić, nie możemy – szepcą 
kobiety przestraszone, bo najwięcej zawsze bały 
się tej bogini zniszczenia.

– Tak jak Marzanna... Ona ma w swoim ręku 
życie ludzkie i każdego śmiercią ukarze, kto jej 
nie uczci... A znów Dziewanna, bogini wiosny? 
Gdy ją rozgniewamy, nie przyniesie na ziemię 
słońca i ciepła, żadna roślina się nie rozwinie, 

z głodu zginiemy... Zaś Perkun piorunami świat 
spali, gdy mu ofiar nie damy... – tak mówią inni.

Nad Wartą i nad Wisłą rozchodzi się wieść, 
iż Mieszko chce zaprowadzić wiarę w jednego 
Boga, Jezusa Chrystusa. I za wszystko winią 
ludzie Dąbrówkę, księżniczkę z Czech, która 
rzekła Mieszkowi, że za poganina nie pójdzie za 
mąż, tylko za chrześcijanina! I przysłała z Czech 
księży, by poczęli Mieszkowi opowiadać naukę  
o jedynym Bogu, Jezusie Zbawicielu, co na 
krzyżu rozpiął ramiona, sam dał się ofiarować, 
bowiem wszystkich ludzi chce zbawić – przez 
śmierć swoją i zmartwychwstanie doprowadzić 
ich do życia wiecznego.

Tak książę Mieszko uwierzył i został chrze-
ścijaninem. I oto nadszedł dzień, gdy w Gnieź-
nie zrzucono posąg Światowida, a na miejscu, 
gdzie stał ów pogański bożek, wzniesiono krzyż. 
Pierwszy na polskiej ziemi znak zbawienia. Było 
to w roku 966. Od tego roku zaczyna się historia 
Polaków jako narodu chrześcijańskiego.

Przed tym krzyżem pochylił czoło Mieczysław I 
Piast, książę polski. Pod tym krzyżem stanęła 
przy nim żona, Dąbrówka, a z nią ci kapłani, 
którzy z Czech przybyli, ażeby Polaków uczyć 
wiary prawdziwej.

Przed tym krzyżem pochyliły się kłosy zbóż 
polskich i szczyty odwiecznych drzew. Przed tym 
krzyżem stawać zaczęli ludzie, zrazu zlęknieni  
i zadziwieni godłem wiary nowej, która tylko jed-
nego zna Boga i nie każe zabijać Mu w ofierze 
ani ludzi, ani zwierząt, nie każe palić wiecznych 
ogni, nie każe się Go lękać, lecz miłować.

źródło: „Polaków ród. Gawędy dziejowe”.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013

foto: Mieszko i Dąbrówka – płaskorzeźba 
z Instytutu Polskiego w Rzymie
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1050 ЛЕТ КРЕЩЕНИЯ ПОЛЬШИ
Когда в 966 году крестился польский правитель Мешко I, в мире не просто стало одним хри-

стианином больше. По сути, все его подданные-язычники и все подвластные ему земли также 
перешли в христианство, а Польша в результате обрела свое место в западной культуре.

Вот почему крещение считается символи-
ческой датой основания польского государства.  
В 2016 году исполняется 1050 лет со дня крещения 
Польши. В ознаменование этого события в стране 
проходят многочисленные мероприятия, концерты 
и выставки.

ОПАСНЫЙ ПРОТИВНИК
Тех, кто слабо знает польскую историю, может 

удивить тот факт, что родина Польши находится 
вовсе не в древнем Кракове с его Вавельским коро-
левским замком и не в нынешней столице Варшаве. 
Родина Польши находится в центрально-западной 
части страны, рядом с городом Гнезно. Именно на 
этих землях в первой половине Х века местные сла-
вянские языческие племена объединились в полити-
ческий организм, размеры которого уже вскоре со-
ставляли примерно четверть современной Польши. 
Со временем его возглавил князь Мешко I, и именно 
Мешко считают первым польским правителем.

Имена и история предков Мешко, как, впрочем, 
и год его прихода к власти, точно не известны. Ран-
ний период его жизни остается загадкой. Зато мы 
доподлинно знаем: после того, как власть перешла 
в его руки (примерно в 960 году), он столкнулся  
с серьезными проблемами. После непродолжи-
тельного периода дальнейшей экспансии у Польши 
появился очень серьезный противник – союз север-
ных славянских племен (велеты, или лютичи) под 
предводительством саксонского герцога Вихмана. 
После нескольких серьезных поражений государ-
ство Мешко оказалось на грани коллапса. Именно 
тогда польский князь решил заключить политиче-
ский союз с чехами.

ОДНО ПРЕПЯТСТВИЕ
Чешский князь Болеслав I согласился на союз 

с Мешко, вероятно стремясь упрочить довольно 
шаткое международное положение собственной 
страны. Соседи у Чехии в то время были не самые 
дружелюбные, поэтому надежный северный сосед 
пришелся очень кстати. Кроме того, союз между 
Мешко I и Болеславом I, воинственно настроенным 
по отношению к велетам, был на руку императору 
Священной Римской империи Оттону  I, который сам 
конфликтовал с северославянскими племенами  
и их саксонским предводителем. Мешко I оказался 
талантливым дипломатом: он хотел использовать 
борьбу против общего врага для установления 
дружеских связей со Священной Римской импери-
ей. Для закрепления союза с чешским правителем 
Мешко должен был жениться на дочери Болеслава 
Дубравке. Однако существовало одно препятствие: 
Мешко был язычник, а значит, не мог стать законным 
мужем христианки Дубравки. Решение проблемы 
вскоре было найдено: польскому князю предстояло 
креститься и обратиться в христианство.

КРЕСТИТЬ ЯЗЫЧНИКОВ
Согласно надежному средневековому источ-

нику «Анналы Краковского капитула» Дубравка 
приехала в страну Мешко в 965 году, а годом позже 
польский князь крестился. О самой церемонии точ-
но ничего не известно. Мы не можем сказать, кто 
именно крестил правителя и когда это произошло. 
Наиболее вероятная дата – 14 апреля, поскольку  
в 966 году на этот день приходилась Великая 
суббота. В те времена этот день считался подхо-
дящим для крещения взрослых язычников. Местом  

ROCZNICE

 � Церковь Пресвятой девы Марии в Познани сегодня 
считается наиболее вероятным местом крещения 
Мешко I. Фото М. Марушак / FORUM

Кто такой Мешко I?
Мешко, вероятно, родился в 920-е.  
Он был сыном Семомысла из династии 
Пястов. Пясты относились к славянскому 
племени поляне, а их родовое гнездо 
находилось в Гнезно в регионе 
Великопольша (Великая Польша).  
На протяжении IX-X веков им удалось 
объединить большую часть Великопольши. 
Историки объясняют военные успехи Пястов 
новым принципом организации военной 
дружины, членам которой теперь платили 
регулярное жалованье (вместо дележа 
военных трофеев).

ROCZNICE

крещения, судя по всему, был выбран родной 
регион Мешко – окрестности Гнезно. Историки 
чаще всего указывают на города-крепости Остров 
Ледницкий и Остров Тумский (с которого началась 
Познань). Проводить церемонию мог священник из 
свиты Дубравки. Достоверно известно, что Мешко и 
Дубравка стали мужем и женой и что политический 
союз, скрепленный этим браком, принес огромную 
выгоду польскому князю. Спустя год после креще-
ния войско Мешко при помощи солдат его чеш-
ского тестя нанесло сокрушительное поражение 
велетскому политическому союзу, а герцог Вихман 
был убит. Польский князь упрочил положение сво-
ей страны и добился благосклонности Оттона I.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ
Хотя Мешко, несомненно, рассчитывал решить 

велетскую проблему с помощью женитьбы на Ду-
бравке, это явно была не единственная причина, 
по которой он надумал жениться и стать христиа-
нином. Мешко I был умным политиком и понимал: 
чтобы европейские правители признали его власть 
и страну легитимной, ему придется креститься.  
С крещением Мешко не только он сам, но и все его 
владения автоматически переходили в христиан-
ство, становясь тем самым субъектами междуна-
родного права тех времен – на языческих прави-
телей и государства право не распространялось. 
Важное доказательство последствий решения 
Мешко I креститься мы находим в средневековой 
саксонской хронике «Деяния саксов», в которой 
польский князь назван «другом Священной Рим-
ской империи». Будь он язычником, его бы так 
никогда не назвали, но теперь оба правителя 
вели «международные игры» по одним и тем же 
правилам.

Крещение Мешко имело также важнейшие 
последствия местного характера. Польша была 
патримониальной монархией, а это означало, что 
Мешко был «отцом» всех своих подданных. Вот 
почему крещение Мешко означало, что все жители 
его страны вместе с ним перешли в христианство. 
Формально требовалось массовое всеобщее кре-
щение, но тогдашняя Церковь была хорошо готова 
к подобным процедурам (дело привычное в те 
времена). По версии некоторых ученых, подданные 
Мешко приняли новую религию без особого сопро-
тивления. Скорее всего, изначально их языческая 
вера была монотеистической и включала в себя 
представление о рае, поэтому переход в христиан-
ство мог пройти довольно гладко.

КУЛЬТУРНОЕ РУСЛО
Наряду с политическими и общественными по-

следствиями крещения Мешко необходимо также 
упомянуть последствия в области культуры. Став 
христианином, Мешко ввел свою страну в сферу 
влияния западной культуры. Вот почему крещение 
Мешко считается тем моментом, когда Польша 
наконец влилась в основное культурное русло 
континента. И связь эта с тех пор не прерывалась.

Итак, последствия крещения Мешко для поль-
ского государства были столь значительны, что кре-
щение Польши по праву считается символической 
датой основания страны. За годы своего правления 
Мешко I сумел значительно увеличить территорию 
государства. В конце его жизненного и политиче-
ского пути площадь Польши составляла примерно 
250 тысяч кв. км, на которых проживал примерно  
1 миллион жителей.

www.culture.pl

Любовная история
Благодаря средневековым хроникам 
широкое распространение получила версия 
крещения Польши, согласно которой 
креститься Мешко I уговорила его жена 
Дубравка (Домбрувка), чешская принцесса 
и набожная христианка. Галл Аноним,  
автор древнейшей польской хроники,  
пишет, что Дубравка отказывалась 
разделить ложе с Мешко, пока он  
не перейдет в христианство. Однако  
в действительности все решала политика. 
В те времена брак был чем-то вроде 
политического соглашения. Женившись 
на Дубравке, дочери Болеслава I Грозного 
из династии Пржемысловичей, Мешко 
заключил политический союз с правителем 
соседнего влиятельного славянского 
королевства.

Креститься или умереть?
Сегодня большинство историков сходятся 
во мнении, что без христианизации 
польское государство не имело бы  
шансов на выживание. Весьма вероятно,  
что именно благодаря принятию 
христианства племя полян избежало 
судьбы многих других племен в регионе, 
отказавшихся от христианства.
Именно это произошло с некогда 
могущественным западнославянским 
племенем велетов (полабских славян, 
относившихся, как и поляне, к так 
называемым лехитским племенам  
и населявших земли современной 
восточной Германии) или пруссами, 
жившими на обширных и труднодоступных 
территориях, простиравшихся от Литвы 
 до Мазурских озер.
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POLACY NA LETNICH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
Igrzyska Olimpijskie Rio 2016 przeszły do historii. Jakie były dla Polaków? 

Bohaterów i przegranych w Rio de Janeiro nie brakowało. Jak każde igrzyska, również te brazylijskie 
dostarczyły kibicom niezapomnianych wrażeń.

Pod względem liczby zdobytych medali igrzyska olimpijskie 2016 były dla Polski najlepsze w XXI wie-
ku. Przed czterema laty biało-czerwoni w Londynie wywalczyli dziesięć krążków. W Rio de Janeiro 235 re-
prezentantów Polski wywalczyło w sumie jedenaście medali. 

Z dwoma złotymi, trzema srebrnymi i sześcioma brązowymi medalami Polska zajęła 33. miejsce  
w klasyfikacji medalowej.

W Rio złote medale zdobyły młociarka 
Anita Włodarczyk oraz wioślarska dwójka 
podwójna Magdalena Fularczyk-Kozłow-
ska i Natalia Madaj. 

Anita Włodarczyk

Magdalena Fularczyk-Kozłowska
Natalia Madaj

Fantastycznym wynikiem 82,29 metrów  
w rzucie młotem Anita Włodarczyk ustanowiła 
w Rio nowy rekord świata.

WIADOMOŚCI

Na drugim stopniu podium stanęli: kajakar-
ka Marta Walczykiewicz, kolarka górska Maja 
Włoszczowska i dyskobol Piotr Małachowski, 
a na najniższym: zapaśniczka Monika Michalik, 
pięcioboistka Oktawia Nowacka, kajakowa dwójka 
Beata Mikołajczyk i Karolina Naja, wioślarska 
czwórka podwójna Monika Ciaciuch, Agnieszka 
Kobus, Joanna Leszczyńska, Maria Springwald, 
kolarz Rafał Majka i młociarz Wojciech Nowicki.

Marta Walczykiewicz

Piotr Małachowski

Monika Michalik Oktawia Nowacka

Monika Ciaciuch 
Agnieszka 
Kobus

Joanna Leszczyńska
Maria Springwald

Beata Mikołajczyk 
Karolina Naja

Rafał Majka Wojciech Nowicki

Maja Włoszczowska
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AKTUALNOŚCI

Na Cmentarzu Katolickim (tzw. Polskim) w Kiszyniowie zakończył się drugi etap konserwacji 
zabytkowych polskich nagrobków. W uroczystości zorganizowanej z tej okazji wzięli udział 
przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) z Polski i wykonawcy 
prac, władze miejskie Kiszyniowa oraz przedstawiciele Ambasady RP w Mołdawii.

RENOWACJA POLSKICH NAGROBKÓW W MOŁDAWII 
BĘDZIE KONTYNUOWANA

W piątek 12 sierpnia br. na cmentarzu przy  
ul. Valea Trandafirilor 11 w Kiszyniowie odbyło 
się uroczyste zakończenie prac konserwatorskich  
w sezonie 2016, podjętych z inicjatywy Ambasady 
RP, a finansowanych ze środków polskiego Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2015 dokonano konserwacji dwóch za-
bytkowych polskich nagrobków – śp. Zofii Łempickiej 
(z 1894 r.) i śp. Michała Trojanowskiego (z 1885 r.) 
Podczas tegorocznych prac polscy konserwatorzy 
odnowili pomnik grobowy Ludwiki Siarczyńskiej  
(z 1883 r.). 

– Cieszymy się, że nasze wysiłki w renowacji pa-
miątek historycznych wspiera Merostwo Kiszyniowa – 
zaznaczył Michał Michalski, Naczelnik Wydziału 
ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN. 
– Cieszy nas również to, że o Polakach, którzy 
mieszkali w Kiszyniowie, nie zapominają – dodał. 

Podkreślił, że jest dumny z polskiej szkoły kon-
serwatorów zabytków, której wysoko wykwalifiko-
wani specjaliści pod kierunkiem profesora Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Janusza Smazy 
(niezwykle zasłużonego w ratowaniu zabytków m. in. 
Kamieńca Podolskiego, Lwowa i Żółkwi, znanego  
w Mołdawii dzięki odrestaurowaniu w 2003 r. obe-
lisku w miejscu śmierci Hetmana Żółkiewskiego  
w Bieriezowce) odnawiają i rewitalizują polskie 
pomniki na całym świecie. Obecnie w Kiszyniowie 
pracują dwaj dyplomowani konserwatorzy zabytków 

Radosław i Rafał Tusznio, ale po zwiększeniu zakre-
su prac renowacyjnych liczba artystów-konserwato-
rów może wzrosnąć.

Sfinansowanie renowacji było możliwe dzięki 
Programowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, a ich bene-
ficjentem było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. 
Zgodnie z zamierzeniami strony polskiej prace 
renowacyjne i naprawcze będą kontynuowane  
w latach następnych. W ramach projektu przewiduje 
się renowację ok. 70 nagrobków, po 4-5 w roku.

Wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego umożliwiło także w Mołdawii  
w 2016 r. pierwszy etap rewaloryzacji zespołu 
nagrobków na cmentarzu w Raszkowie oraz kon-
serwację grobowca polskiej szlachcianki Wiktorii 
Wiśniewskiej z 1892 r. w miejscowości Wiśniówka 
(rej. Cantemir).
  Opr. na podstawie.: www.vedomosti.md
    www.mkidn.gov.pl

W 2016 r. Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami otrzymało 45 tys. zł  
z programu ministra na konserwację 

polskich nagrobków w Kiszyniowie i Raszko-
wie. W 2015 r. – 65 tys. zł na poprzedni etap 
prac w Kiszyniowie. Z tego samego programu 
w 2016 r. Fundacja Mosty dostała 12 tys. zł na 
renowację pomnika w Wiśniówce.

Fot.: archiwum MKiDN

AKTUALNOŚCI

ŁAWECZKA Z JANEM PAWŁEM II W KISZYNIOWIE

21 sierpnia 2016 r. na na dziedzińcu przed Katedrą Opatrzności Bożej odbyła się uroczystość 
odsłonięcia przez Biskupa Kiszyniowa Antona Coşę i Ambasadora Artura Michalskiego rzeźby  
św. Jana Pawła II.

Obecna była minister kultury Mołdawii Monica 
Babuc, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, 
mołdawskiej Polonii, polskiego biznesu i miejsco-
wa wspólnota katolicka. W ceremonii wzięli udział 
także przedstawiciele Kościoła prawosławnego, 
luterańskiego i rabin Kiszyniowa.

Podczas uroczystości poświęcenia pomnika 
Biskup Anton Coşa podkreślił, że jest to bardzo 
trafny i unikalny w swoim rodzaju pomnik i że jego 
twórcy chcieli „przedstawić Jana Pawła II siedzą-
cego na ławeczce, by pokazać jego otwartość na 
problemy ludzi”. 

Ambasador Artur Michalski z kolei zaznaczył, że 
papież Jan Paweł II odegrał ważną rolę w życiu re-

ligijnym katolików i prawosławnych. „Był papieżem 
najbardziej otwartym na ludzi. Teraz każdy może 
usiąść obok rzeźby i pomyśleć”. 

Minister kultury Monica Babuc oświadczyła, że 
odsłonięcie pomnika Jana Pawła II jest ważnym 
kulturowym wydarzeniem. „Praca ta ozdobi nasze 
miasto" – dodała. 

Pomnik, wykonany z brązu, waży ponad 500 ki- 
logramów. Autorem jest miejscowy artysta Veace-
slav Jigliţchi, który stworzył rzeźbę w ciągu dwóch 
miesięcy.

Pomnik ufundowała polska firma Plastics Mol-
dova (dyr. Ireneusz Derek) przy udziale Moldova 
Zahar, Teploimport i innych prywatnych osób.

Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 
2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki. Poeta i poliglota, a także aktor, 
dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog i mistyk.

Jan Paweł II był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Jego wybór 
na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji 
w latach 80. i 90. XX w. Znacznie poprawiał relacje Kościoła katolickiego z judaizmem, 
islamem, z Kościołem prawosławnym, Wspólnotą Anglikańską. Jego głównym celem, 
jak wielokrotnie podkreślał, było głoszenie całej ludzkości Orędzia Miłosierdzia Bożego, 
przekazanego przez Jezusa Chrystusa św. Faustynie Kowalskiej, a tym samym przygo-
towanie świata na ostateczne Jego przyjście.

Był jednym z najbardziej podróżujących światowych przywódców w historii, odwie-
dzając 129 krajów podczas swojego 27 letniego pontyfikatu (przebył ponad 1,6 miliona 
kilometrów. Był papieżem, który najwięcej osób wyniósł na ołtarze, więcej niż wszyscy 
jego poprzednicy w okresie poprzednich pięciu wieków.
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25. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI MOŁDAWII. 
POLSKA DELEGACJA W KISZYNIOWIE

POLSKA UDZIELI MOŁDAWII POMOCY WOJSKOWEJ
Polska jest gotowa dostarczyć Narodowej Armii 

Republiki Mołdawii sprzęt wojskowy w celu zwięk-
szenia zdolności bojowej 22. pokojowego batalionu 
i batalionu specjalnego przeznaczenia „Fulger”. 
Zamierza także poszerzyć program doskonalenia 
zawodowego żołnierzy mołdawskich.

Poinformowano o tym w służbie prasowej re-
sortu obrony Polski po spotkaniu ministra obrony 

Antoniego Macierewicza z ministrem obrony Moł-
dawii Anatolem Șalaru, który na początku września 
brał udział w XXIV Międzynarodowym Salonie 
Przemysłu Obronnego MSPO-2016 w Kielcach. 
Szczególną uwagę zwrócono na rozwój i podpi-
sanie umowy o współpracy między Ministerstwami 
Obrony Mołdawii i Polski. 

http://wschodnik.pl/

FOT. Mirosław Horyn 

W dniu 27 sierpnia br. w stolicy Mołdawii odbyła się parada wojskowa z okazji ćwierćwiecza 
wolności. W defiladzie wzięli udział żołnierze z Rumunii, Polski, Wielkiej Brytanii, Łotwy i Ukrainy.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów 
przez przywódców państwa oraz przedstawicieli spo-
łeczeństwa pod kompleksem pamiątkowym „Matka 
Bolesna” i pomnikiem mołdawskiego władcy Stefana 
Wielkiego. 

Następnie w Kiszyniowie odbyła się parada 
wojskowa. Przez plac Wielkiego Zgromadzenia 
Narodowego przeszła Kompania Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. Resort obrony narodowej RP 
reprezentował gen. broni Michał Sikora, I zastępca 
szefa Sztabu Generalnego WP. 

Po defiladzie odbyły się uroczyste koncerty oraz 
parada orkiestr dętych, a przedsięwzięcia z okazji 
Dnia Niepodległości zakończył uroczysty pokaz 
sztucznych ogni oraz koncert zespołu „Zdob și Zdub”.

Uzyskanie niepodległości przez Mołdawię było 
efektem procesu rozpadu ZSRS w latach 1990-1991. 
W Mołdawii w 1990 r. przeprowadzono wybory do 
parlamentu, wybrano prezydenta i ogłoszono suwe-
renność. 27 sierpnia 1991 r. Mołdawia ogłosiła nie-
podległość, co zostało oficjalnie uznane przez władze 
w Moskwie pod koniec grudnia tego samego roku.    (r)

W dniach 1-4.10.2016 r. w Warszawie oraz Regionie Warmińsko-Mazurskim odbędzie się XIX edycja 
Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, którą zainauguruje Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier 
i Minister Rozwoju.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli kilkudziesięciu krajów świata: przedsiębiorców 
polonijnych i krajowych, przedstawicieli władz naczelnych i samorządowych, znane postaci życia go-
spodarczego, reprezentantów izb przemysłowo-handlowych z kraju i zagranicy, managerów firm, szefów 
instytucji finansowych, Radców Handlowych, Konsulów Honorowych oraz przedstawicieli świata nauki, 
kultury i mediów. 

Warunkiem uczestnictwa w XIX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii jest wypełnienie formu-
larza online, dostępnego na stronie internetowej www.fundacjapolonia.pl

Światowa Konferencja 
Gospodarcza Polonii 
to największe spotkanie 
skupiające gospodarczą 
Polonię ze świata, 
to miejsce wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
oraz nawiązywania 
kontaktów pomiędzy 
przedstawicielami 
środowisk 
gospodarczych 
Polonii ze wszystkich 
kontynentów oraz 
przedstawicielami 
krajowego – średniego, 
małego i dużego 
biznesu. 
Celem organizowanych 
od wielu lat 

Konferencji 
jest rozwijanie 
międzynarodowej 
współpracy 
gospodarczej osób 
polskiego pochodzenia 
oraz powiązań 
między krajami 
ich osiedlenia 
a Macierzą.

INFORMACJA
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POLACY W BESARABII

 � Przed wejściem do kościoła pw. Opatrzności Bożej w czasie wizyty duszpasterskiej Nuncjusza Apostolskiego w Rumunii 
(abp. Andrea Cassulo?), obok ks. biskup Mihai Robu – Ordynariusz Diecezji w Jassach. Na pierwszy planie ks. proboszcz 
prałat Marek Glaser i ks. kanonik Valentinus Hartmann. Kiszyniów, 1926 r.

Zdjęcie z archiwum Tadeusza Gaydamowicza

Powstanie Konsulatu RP w Kiszyniowie 
i jego opieka nad miejscowymi Polakami 
w latach 20.
Konsulat RP w Kiszyniowie powstał jesienią 

1919 r. dla usprawnienia repatriacji Polaków z re-
gionu czarnomorskiego, przede wszystkim tranzytu 
uchodźców uciekających z objętego wojną domo-
wą południa Ukrainy. Konsulat powstał w oparciu 
o istniejącą od lata 1918 r. Gminę Polską, a jego 
pierwszym kierownikiem został „wójt” Witold Cy-
wiński29. Dopiero następcy Cywińskiego, Bronisław 
Ossoliński i Antoni Świerzbiński, byli zawodowymi 
pracownikami służby konsularnej.

Gmina Polska była organizacją niezależną 
od kościoła, ale – biorąc pod uwagę specyfikę 
polskiego środowiska w Kiszyniowie – nie mogła 
funkcjonować w zupełnym oderwaniu od parafii. 
Nawet siedziba Gminy znajdowała się w domu 
zbudowanym na początku XX w. przez Katolickie 
Towarzystwo Dobroczynności na działce parafialnej, 
a szkoła polska była kontynuatorką szkoły parafial-
nej z czasów rosyjskich. Wyjazd inteligencji polskiej  
z Kiszyniowa znacznie zredukował aktywność Gmi-
ny. Cywiński i dr Marian Żurakowski usiłowali skłonić 
pozostałych na miejscu Polaków do zaangażowania 
się w działalność tej organizacji, ale bez większych 
rezultatów. Proboszczem od 1916 r. i najważniejszą 
osobą w kiszyniowskim światku katolickim był ks. 
Markus Glaser, pochodzący z rodziny niemieckich 
kolonistów z południa Ukrainy, absolwent semina-
rium w Saratowie i Collegium Germanicum w Rzy-

mie, bardzo dobrze mówiący po polsku30. Cywiński 
i Żurakowski odmawiali proboszczowi prawa do 
działalności na rzecz Polaków jako Niemcowi, ten 
z kolei nie pozostawał im dłużny i zwalczał byłego 
konsula za jego „niemoralne życie, przejście na lute-
ranizm i bigamistyczne śluby małżeńskie”. Nie mieli 
oni szerszego poparcia wśród Polaków, a ks. Glaser 
całkowicie podporządkował sobie kierownictwo KTD 
i, co najważniejsze, cieszył się poparciem konsulów 
Ossolińskiego i Świerzbińskiego. Ossoliński zaraz 
po rozpoczęciu swojej działalności wziął w tym spo-
rze stronę proboszcza, a Cywiński już na zawsze 
odsunął się od aktywnej działalności wśród Polonii  
i na przełomie 1923/4 r. „cała działalność społeczna  
i kulturowa przeszła do Towarzystwa Dobroczynno-
ści i raczej została ujęta w ręce przez ks. Glasera”31.

Po zakończonej repatriacji kwestia opieki nad 
pozostałymi na miejscu Polakami znajdowała się 
w centrum zainteresowania Konsulatu przez cały 
okres jego funkcjonowania. Kluczowym problemem 
było zapewnienie funkcjonowania szkół polskich  
w Besarabii – wśród dyplomatów nie było wątpli-
wości co do tego, że bez nich ludność polska ule-
gnie bardzo szybkiej asymilacji. Proces ten nawet  
w Kiszyniowie był już zaawansowany, a przy tym 
język polski był wypierany w tym środowisku przez 
język rosyjski, co – jak podkreślał Marian Uzdowski – 
„kompromituje Polaków w oczach otoczenia. (…) 
niektórzy Rumuni, nie wchodząc w przyczynę wspo-
mnianego zjawiska, twierdzą, że w Besarabii nie ma 
prawdziwych Polaków, są jedynie rosyjscy katoli-
cy”32. W innym miejscu pisał on, że szkoła polska 

LUDNOŚĆ POLSKA W BESARABII  
W LATACH 1918-1940 (cz. 2)

POLACY W BESARABII

JAKUB BER – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią Besarabii w XIX i XX w. 

Prezentowany artykuł ukaże się w tłumaczeniu na język rosyjski w roczniku „Analecta 
Catholica” (tom XI-XII), wydawanym pod patronatem diecezji rzymskokatolickiej w Kiszyniowie.

29 „Sprawozdanie Gminy Polskiej w Kiszyniowie” z listopada 1923 r. – AAN, AwB, 323. Początkowo był to konsulat honorowy, dopiero 
od wiosny 1920 r. placówka przeszła na etat MSZ („Бессарабия”, nr 82/1920 i nast.).

30 Przed 1918 r. katolicy besarabscy podlegali jurysdykcji diecezji saratowsko-tyraspolskiej, obejmującej olbrzymi obszar od Powołża 
po Morze Czarne i Kaukaz. Władze rosyjskie w II połowie XIX w. prowadziły politykę wspierania duchowieństwa niemieckiego 
kosztem polskiego, uznawanego za niepewne pod względem politycznym. Przed I wojną światową na terenie tej diecezji bardzo 
często dochodziło do sytuacji, w których parafie złożone w większości z Polaków (np. kilkunastotysięczna parafia odeska) nie 
miały księdza-Polaka, a nawet przez wiele lat nie głoszono w nich kazań w języku polskim. Z drugiej strony trzeba przyznać, że 
księża-Niemcy nad Morzem Czarnym byli zmuszeni do nauki języka polskiego i zwykle sprawnie posługiwali się tym językiem 
(dużo informacji na ten temat dostarcza lektura „Kraju”). W Kiszyniowie księża-Polacy byli proboszczami do lat 90. XIX w., a odtąd 
aż do 1940 r. Niemcy.

31 „Sprawozdanie Gminy Polskiej w Kiszyniowie”, AAN, AwB, 323; pismo konsula Ossolińskiego do DK MSZ z 7 VIII 1923, AAN, AwB, 
323; raporty administracyjne Konsulatu RP w Kiszyniowie za I, II i III kwartał 1923 r. i za rok 1924 – AAN, AwB, 528.

32 Pismo M. Uzdowskiego do Poselstwa RP w Bukareszcie z 22 VI 1931 r., AAN, AwB, 324.

ciąg dalszy z nr. 6-7/2016
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niemożność (dla ubóstwa) «porozumienia się»  
z niższymi organami Sigurancy”35.

Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na pra-
cę dla obcokrajowców znacznie zaostrzono w latach 
30., umożliwiając w praktyce stały pobyt jedynie dla 
wąskiej grupie specjalistów, których nie można było 
zastąpić obywatelami rumuńskimi. Wszystko to wpły-
wało na rezygnację kolejnych osób z polskiego oby-
watelstwa. Konsulat w 1924 r. donosił o ok. 2000 oby- 
wateli RP mieszkających w Besarabii, w 1929 r. –  
o 1072 (z czego 200 Żydów, 117 Rosjan, 87 Ukraiń-
ców, 60 Niemców i 18 Ormian), a spis powszechny  
z grudnia 1930 wykazywał ich 97036. Na „luksus” po-
siadania polskiego obywatelstwa mogła sobie pozwo-
lić np. część ziemian, którzy posiadając własne fol-
warki i będąc często osobami ustosunkowanymi byli 
uniezależnieni od „widzimisię” różnych urzędników.

Próba oddzielenia działalności narodowej 
od instytucji kościelnych w latach 30.
Po przewrocie majowym doszło do daleko idą-

cych zmian w zakresie polityki państwa polskiego 
wobec Polaków mieszkających za granicą. Zreor-
ganizowano pracę Departamentu Konsularnego 
MSZ i placówek zagranicznych, wypracowano jasne 
założenia polityki emigracyjnej, a przy tym z roku na 
rok zwiększano dotacje dla poszczególnych organi-
zacji polonijnych37. Wykorzystując argument coraz 
większego zaangażowania środków państwowych 
w finansowanie szkół i stowarzyszeń kulturalnych, 
placówki konsularne chciały w coraz większym 
stopniu sprawować „rząd dusz” za pomocą kontro-
lowanych przez siebie instytucji.

W Kiszyniowie praktyka ścisłej współpracy 
Konsulatu z plebanią zaczęła się zmieniać, gdy  
w połowie 1929 r. kierownictwo placówki przejął Ma-
rian Uzdowski. Wcześniej był on oficerem Oddziału 
II SG, pełniącym m. in. funkcję oficera łącznikowego 
przy sztabie Symona Petlury; do Kiszyniowa poje-

chał na wyraźne życzenie Józefa Piłsudskiego, który 
chciał dysponować szczegółowymi informacjami  
z pierwszej ręki na temat polityki rumuńskiej w Be-
sarabii38. Uzdowski już w ciągu pierwszych miesięcy 
swojego urzędowania doszedł do wniosku, że pro-
boszcz ks. Glaser był bardzo sprawnym organiza-
torem, zasłużonym zwłaszcza dla nieprzerwanego 
funkcjonowania szkoły polskiej, ale z drugiej strony 
traktował on sprawy polskie z dużym wyrachowa-
niem: „[Ks. Glaser – nazwiska w oryginale wycięte], 
jak również [ks. Hartmann – wikary], to Niemcy z po-
chodzenia, uczuć i psychologii. Między sobą mówią 
po niemiecku. Jeżeli [ks. Glaser] manifestuje (nieraz 
bardzo gorąco) swoje sympatie polskie, wynika to  
z dobrze zrozumiałego interesu własnego. (…) 
należy to przyznać, wkłada w szkołę wiele energii 
i dobrej woli, albowiem szkoła ta to znów, mimo 
wszystko, aparat dla krzewienia katolicyzmu. Na 
110 dzieci – znaczny procent to dzieci małżeństw 
mieszanych, katolicko-prawosławnych. Istotom tym 
wpaja się pojęcia sprzed 100 lat (papież «posyła» 
Sobieskiego, aby zwalczał wrogów chrześcijaństwa, 
«cud» w Częstochowie jest przyczyną uwolnienia 
Polski od Szwedów). W odniesieniu do Polski współ-
czesnej – dzieci otrzymują zgoła fałszywe i błędne 
wiadomości. Polska Niepodległa, jak odpowiadały 
dzieci na egzaminie, powstała «dzięki Paderew-
skiemu i Wilsonowi»”. Środowisko działaczy para-
fialnych skupionych w KTD „(…) całkowicie tonie  
w pojęciach sprzed 100 lat, wszelkich nowych pisa-
rzy uważa za heretyków, a Żeromskiego za pisarza 
niemoralnego. Alfą i omegą w sprawach nauki  
i literatury jest [ks. Glaser]. Czyta się tylko to, co on 
uzna za dopuszczalne”39. Strona polska próbowała 
zmienić ten stan rzeczy i uzyskała w 1930 r. zgodę 
prymasa Hlonda na wysłanie do Besarabii 2 polskich 
księży oraz dodatkowo 2 sióstr marianek do pomocy 
dla sierocińca ks. Szczurka w Benderach, co jednak 
nie doszło do skutku, rzekomo z powodu cichego 
oporu duchowieństwa niemieckiego40.

POLACY W BESARABII

35 Sprawa Lipy Tenenwurcla obrazuje swoją drogą skalę korupcji w besarabskiej administracji w latach 20. – prowadził on w Kiszyniowie 
niewielki zakład tekstylny i padł ofiarą wspólników, którzy chcieli się go pozbyć składając bezpodstawne oskarżenie w Sigurancy, 
przy okazji „zobowiązując” jednego z oficerów. Tenenwurcel wbrew procedurom został aresztowany w nocy i bez powiadomienia 
Konsulatu odstawiony do granicy, skąd cofnięto go dopiero po interwencji Ossolińskiego u wyższych władz policyjnych. Cała ko-
respondencja w tej sprawie – AAN, AwB, 565. Przypadek ten nie był bynajmniej odosobniony, a pewna poprawa sytuacji nastąpiła 
w latach 30., gdy z jednej strony znacząco spadła liczba obywateli polskich mieszkających w Besarabii, a z drugiej strony poziom 
administracji uległ względnej poprawie.

36 Pismo konsula B. Ossolińskiego do DK MSZ z 10 VI 1924, AAN, AwB, 321; pismo M. Uzdowskiego do Poselstwa z 26 IX 1929 r., 
AAN, MSZ, 10.549; „Recensământul…” vol. IV, s. CXIV.

 Relacja Czesławy Cetens – jej ojciec, Julian Cetens, urodzony w 1897 r w Besarabii, przyjął po 1919 r. polskie obywatelstwo, ale  
w związku z uciążliwymi procedurami przedłużania pobytu przyjął obywatelstwo rumuńskie ok. 1923 r.

37 Zagadnienia te zostały wyczerpujące opisane w pracy Wojciecha Skóry „Służba konsularna II Rzeczypospolitej: organizacja, kadry 
i działalność”, Toruń 2006.

38 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Personalne, teczka Mariana Uzdowskiego; Kazimierz Świtalski „Diariusz 1919-1935”, War-
szawa 1992

39 „Raport nr 1”, AAN, SG, 83
40 Pismo M. Uzdowskiego do DK MSZ z 28 VI 1932, AAN, SG, 616/120.

w

w Kiszyniowie stanowiła „główny punkt oparcia dla 
polskości, tym bardziej jeśli się weźmie pod uwagę, 
że nikt tu, prócz 2-3 osób, gazet polskich nie pre-
numeruje i nie czyta (biblioteka Domu Polskiego 
z której korzysta bardzo nieznaczna liczba osób, 
składa się ze starych jak świat «umoralniających» 
powieścideł mniej znanych autorów). Oddziaływanie 
jej, pomimo braków w nauczaniu, kierownictwie i na-
stawieniu psychicznym dzieci, jest bardzo znaczne  
i ma dość duży wpływ na zrusyfikowanych rodziców, 
którzy nieraz od swych dzieci uczą się po polsku 
mówić”33.

 Pierwszy kryzys miał miejsce w 1922-3 r., gdy 
Rumuni przystąpili do likwidacji szkolnictwa mniej-
szościowego w Besarabii. Jedyną placówką polską, 
która oparła się tej akcji (i to dzięki interwencjom 
Poselstwa RP w Bukareszcie u władz centralnych), 
była szkoła w Kiszyniowie. W pozostałych miejsco-
wościach naukę języka polskiego wznowiono dopie-
ro pod koniec lat 20., gdy władzę w Rumunii przejęła 
Partia Narodowo-Chłopska, bardziej tolerancyjna 
od swoich poprzedników względem mniejszości 
narodowych. Odtąd do 1940 r. w Besarabii działały 
dwie polskie szkoły powszechne prywatne (Bielce  
i Kiszyniów) i 2 szkoły powszechne rumuńskie z na-
uką języka polskiego jako oddzielnego przedmiotu 
(przedmieście Bielc, tzw. Nowe Bielce i Stârcea). 
Co istotne, szkoła kiszyniowska była jedyną pla-
cówką polską w całej Rumunii, której Ministerstwo 
Oświaty udzieliło praw publiczności – absolwenci 
wszystkich pozostałych, nawet licznych polskich 
szkół powszechnych na Bukowinie, musieli przed 
przystąpieniem do egzaminu do szkoły średniej 
złożyć dodatkowe egzaminy państwowe.

Szkoły w Kiszyniowie i Bielcach miały status 
prywatny, co pociągało za sobą konieczność pokry-
cia całości kosztów ich funkcjonowania przez spo-
łeczność polską. W praktyce miała z tym problemy 
nawet zamożniejsza od innych kolonia kiszyniowska 
i Katolickie Towarzystwo Dobroczynności, dysponu-
jące możliwością czerpania zysków z wynajmu dużej 
sali teatralnej. Sytuacja stała się szczególnie trudna  
w latach 30., kiedy wraz z kryzysem gospodarczym, 
który wyjątkowo mocno dotknął Besarabię, spadła 
liczba dzieci uczęszczających do polskich szkół,  
a za tym płacone przez rodziców składki. W tej sytu-
acji część wydatków zaczął w dyskretny sposób po-
krywać Konsulat, który oficjalnie nie mógł ingerować 
w sprawy dotyczące rumuńskich obywateli. Należy 
przy tym podkreślić, że w realiach Besarabii lat 20. 
i 30., przy bardzo silnych tendencjach administra-
cji do ograniczenia praw mniejszości narodowych  
w dziedzinie szkolnictwa, utrzymanie przy życiu 

nawet tych dwóch niewielkich placówek prywatnych 
było dużym sukcesem polskich dyplomatów. Dla po-
równania dodam, że dużo bardziej liczna mniejszość 
rosyjska utrzymywała tylko szkołę powszechną  
w Kiszyniowie i gimnazjum w Akermanie (zamknięte 
zresztą w połowie lat 30.), a Ukraińcy (druga grupa 
etniczna w prowincji) nie dysponowali ani jedną 
placówką szkolną.

W akcji utrzymania szkół polskich w latach 20. 
Konsulat współpracował ściśle z duchowieństwem 
katolickim, któremu bardzo zależało na utrzyma-
niu ich pod swoim wpływem. Jego mentalność  
i stanowisko w tej sprawie dobrze oddaje fragment 
listu jednego z księży do polskiego posła w Buka-
reszcie: „Jeśliby szkołę kiszyniowską spotkał los 
szkoły w Bielcach [zamienionej w roku szkolnym 
1923/4 na zwykłą miejską dla dzieci wszystkich 
narodowości], nasze dzieci rozproszyłyby się po 
szkołach państwowych, w których Żydzi mają 
ogromną większość. Wiara i moralność dzieci 
naszych zginęłaby natychmiast, cała podstawa 
domowego wychowania w polskich, katolickich 
rodzinach podkopałaby się niebawem najszkodliw-
szymi wpływami cudzymi”34.

Konsulat sprawował także bezpośrednią opiekę 
nad obywatelami polskimi mieszkającymi w Be-
sarabii. Na początku lat 20. była to całkiem spora 
grupa ok. 2.000 osób, przy czym część z nich sta-
nowili Żydzi i przedstawiciele innych narodowości. 
Ustawodawstwo rumuńskie przewidywało szereg 
ograniczeń dla obcokrajowców, motywowanych wy-
mogami ochrony rodzimego rynku pracy i względami 
bezpieczeństwa (w Kiszyniowie np. stan wyjątkowy 
obowiązywał przez cały okres międzywojenny, za 
wyjątkiem lat 1928-1933). Obcokrajowiec, nawet 
legitymujący się kartą stałego pobytu, musiał co kil-
ka miesięcy odnawiać różnego rodzaju pozwolenia  
w kilku urzędach. Przy fatalnym (zwłaszcza w latach 
20.) poziomie administracji besarabskiej wiązało 
się to z koniecznością płacenia łapówek i brakiem 
możliwości dochodzenia swoich praw na drodze 
sądowej. W razie odmowy przedłużenia zezwolenia 
przez któryś z urzędów sprawa trafiała do policji 
bezpieczeństwa (Siguranța), która mogła zadecy-
dować o deportacji danej osoby. Jak komentował  
w 1924 r. sprawę deportacji obywatela polskiego  
(w tym przypadku Żyda) konsul Ossoliński „(…) 
pobyt w Rumunii obecnie zależy jedynie od «wi-
dzimisię» Sigurancy. (…) A to «widzimisię» zależ-
ne jest znów od wielu, wielu… okoliczności. (…) 
Wyrzucenie Tenenwurcla to już trzeci wypadek 
bezprawnego wydalenia z Besarabii spokojnych 
obywateli polskich, których jedyną zbrodnią jest 
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33 „Raport nr 1”, AAN, SG, 83.
34 List ks. Feliksa Wiercińskiego do posła Józefa Wielowieyskiego z 17 VIII 1925 r., AAN, AwB, 324.
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mniejszości polskiej. Ks. Glaser dyplomatycznie 
wykręcił się od tej propozycji, podkreślając (zresz-
tą nie bez racji) zmienność rządów rumuńskich  
i celowość dalszego trwania szkoły kiszyniowskiej 
w oparciu o KTD42.

Następca Uzdowskiego od początku 1933 r., 
Aleksander Poncet de Sandon (również były oficer 
WP), zaczął w większym stopniu ingerować w życie 
miejscowej społeczności polskiej i, poza dążeniem 
do opanowania szkoły, próbował utworzyć niezależ-
ne od ks. Glasera organizacje, mające prowadzić 
działalność po myśli Konsulatu. Wszystkie te dzia-
łania, przy ówczesnych przepisach zabraniających 
placówkom zagranicznym dotowania organizacji 
zrzeszających obywateli obcego państwa, prowa-
dzone były w sposób nieoficjalny, z zachowaniem 
wszelkich pozorów dystansu Konsulatu wobec 
spraw parafii i szkoły.

Podczas gdy na I Zjazd Polaków z Zagranicy  
(w 1929 r.) Polonia kiszyniowska delegowała jedy-
nie swojego seniora, Józefa Gaydamowicza, to przy  
II Zjeździe w 1934 r. podjęto już przygotowania do 
wysłania dużo większej delegacji. Przed Zjazdem 
udało się wprowadzić do władz KTD trochę młod-
szych osób, powołano Koło Młodzieży Starszej  
z zadaniem zbierania środków na przygotowywa-
ny wyjazd do Polski i zrobiono pierwsze kroki dla 
zorganizowania drużyny harcerskiej. Wobec tych 
działań ks. Glaser zajął stanowisko przychylne, 
popierając zwłaszcza akcję wśród młodzieży, w któ-
rej upatrywał skuteczny środek na powstrzymanie 
odpływu wiernych z parafii; na wyjazd młodzieży 
na II Zjazd ofiarował nawet „dość znaczną sumę” 
z prywatnych pieniędzy.

Zjazd i wycieczki po Polsce wywarły podobno 
duże wrażenie na delegatach z Kiszyniowa, co prze-
łożyła się na dalszą ich aktywność na miejscu. We 
wrześniu 1934 r. oficjalnie zarejestrowano Towarzy-
stwo Młodzieży Polskiej, które wkrótce zmieniło na-
zwę na Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „Warta”. 
Oficjalnym jego prezesem, jako wspólny kandydat 
ks. Glasera i konsula, został dyrektor szkoły polskiej 
Antoni Grabek, ale faktycznie młodzieżą opiekował 

się urzędnik Konsulatu, Włodzimierz Wiszniowski. 
Działalność Towarzystwa obejmowała prowadzenie 
teatru amatorskiego, chóru i organizację uroczysto-
ści narodowych, a największą popularnością cie-
szyła się sekcja sportowa, z drużynami ping-ponga  
i piłki nożnej. Ta ostatnia, jako członek Rumuńskie-
go Związku Piłki Nożnej, grała w okręgowej lidze 
Besarabii i odnosiła nawet nienajgorsze wyniki, 
zajmując w 1937 r. trzecie miejsce w rozgrywkach 
seniorów o mistrzostwo okręgu43. „Warta” tuż przed 
wybuchem wojny skupiała ponad 100 członków, 
płacących regularnie składki, i działała na tyle pręż-
nie, że planowano utworzenie własnego pensjonatu 
nad Morzem Czarnym dla przyjeżdżających z Polski 
turystów. Jednym z największych sukcesów orga-
nizacji był wyjazd do Benderów w czerwcu 1938 r., 
gdzie rozegrano mecz piłkarski z miejscową druży-
ną Traian, wystawiono sztukę teatralną i urządzono 
zabawę, z czego pokaźny dochód (27 000 lei, czyli 
równowartość ówczesnych kilku miesięcznych pen-
sji urzędniczych) przeznaczono w całości na siero-
ciniec ks. Mikołaja Szczurka44. Podstawową formą 
aktywności „Warty” była jednak akcja oświatowa, 
oparta na założeniach wykształcenia robotnika-
-działacza. Na cotygodniowych zebraniach odczyty 
(oczywiście „w duchu państwowotwórczym”, jak 
podkreślał w raportach A. Poncet de Sandon) 
wygłaszał Włodzimierz Wiszniowski, kładąc szcze-
gólny nacisk na zwalczanie postaw prorosyjskich  
i antyrumuńskich45.

Po utworzeniu niezależnej od parafii „Warty” 
kolejnym sukcesem Konsulatu było oficjalne wej-
ście szkoły polskiej do PZS w listopadzie 1936 r.46  
Ks. Glaser został zmuszony do tego okolicznościa-
mi – postępujące zmniejszenie dochodów KTD  
i konieczność przeprowadzenia remontu gmachu 
wymagały coraz większych subwencji ze strony 
MSZ, które z kolei warunkowało dopływ nowych 
funduszów zmianą statusu placówki. Po akcesie 
do PZS ks. Glaser próbował wyciągnąć z tego 
maksymalne korzyści dla szkoły, jednocześnie 
usiłując zachować po staremu faktyczną kontrolę 
nad życiem szkoły i społeczności polskiej. 
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42 Pismo M. Uzdowskiego do DK MSZ z 26 I 1932 r., AAN, SG, 616/324. 
43 Pismo A. Poncet de Sandon do Światowego Związku Polaków Zagranicą z 18 III 1938 r., z załączonym „Sprawozdaniem Tow. 

Kulturalno-Sportowego «Warta» za rok 1937/8”, AAN, MSZ, 11.207.
44 Pismo konsula A. Poncet de Sandon do Światowego Związku Polaków Zagranicą z 8 IX 1938 r., AAN, MSZ, 11.207, k. 29-32;  

J. Kokoszyński „Losy Polaka z Kiszyniowa”, s. 31-2.
45 Pisma A. Poncet de Sandon do Wydziału Polaków Zagranicą DK MSZ z 16 VI, 6 X 1934 (AAN, MSZ, 10.550) oraz z 12 II 1939 

(AAN, MSZ, 10.553); „Krótkie sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kulturalno-Sportowego «Warta» za rok 1938”, AAN, MSZ, 
10.553. Zorganizowana w 1934 r. drużyna harcerska działała niezbyt prężnie, wobec skupienia większości aktywnej młodzieży  
w „Warcie” i braku wykwalifikowanych instruktorów.

46 Odpis podania KTD do PZS w Czerniowcach z 21 V 1938 r,, AAN, MSZ, 10.764. Dzięki temu nastąpiło znaczne poprawienie pen-
sji nauczycieli, które za czasów podległości szkoły KTD były mizerne (rzędu 1.500-3.200 lei miesięcznie, co stanowiło wówczas 
równowartość ok. 60-120 zł); od 1938 r. wzrosły one do 3.000-4.200 lei (pismo prezesa PZS w Czerniowcach, dr. K. Żukowskiego,  
do MSZ z 7 VII 1938 r., AAN, MSZ, 10.762).
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Uzdowski, kierując się wytycznymi z MSZ, 
które jak wspominałem znacznie partycypowało 
w kosztach utrzymania szkoły41, starał się zmie-
nić dotychczasową linię postępowania Konsulatu  
i wpłynąć na urobienie Polonii, zwłaszcza młodzieży, 
w duchu bardziej „propaństwowym”. Zaznaczyć 
trzeba, że nie mając poparcia dostatecznie silnej 
grupy działaczy, robił to w sposób dyskretny, bez 
wywoływania otwartego konfliktu z proboszczem 
i jego poplecznikami, ograniczając się jedynie do 
aktywności w sprawie szkoły. W tym czasie uwaga 
Poselstwa i MSZ skupiona była zresztą na terenie 
Bukowiny, gdzie dokładano dużych wysiłków dla 
zjednoczenia miejscowych, skłóconych ze sobą 
organizacji narodowych i zrzeszenia całości tamtej-
szych szkół polskich w ramach Polskiego Związku 
Szkolnego z siedzibą w Czerniowcach. Docelowo 

miał on obejmować teren całej Rumunii, co dla 
MSZ było najlepszą metodą rozciągnięcia sprawnej 
kontroli nad Polonią, bez konieczności potykania się  
z ambicjami poszczególnych działaczy regionalnych.

Konsulat RP w Czerniowcach zgodnie współ-
pracował z duchowieństwem katolickim w tej akcji  
i w porozumieniu z Uzdowskim wysłał do Kiszynio-
wa w styczniu 1932 r. ks. Mieczysława Gieszczykie-
wicza, sekretarza Wikariatu Generalnego Bukowiny 
i jednocześnie wiceprezesa Polskiego Związku 
Szkolnego w Czerniowcach (PZS). Pretekstem wi-
zyty były obchody 50-lecia kapłaństwa ks. kanonika 
Hartmanna. Ks. Gieszczykiewicz proponował inten-
syfikację działań na rzecz tworzenia polskich szkół 
dotowanych przez państwo w miejscowościach  
z ponad 75% mieszkańców-Polaków, korzystając 
z przychylnego stosunku ówczesnego rządu do 
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 � Grupa młodzieży z Polskiej Organizacji Kulturowo-Sportowej „Warta” w Domu Polskim w Kiszyniowie. 13 XI 1931 
W środku siedzi sekretarz Konsulatu w Kiszyniowie Włodzimierz Wiszniowski. 
I rząd (siedzą): Bronisław Ostap, Władysław Kawalec, Zygmunt Malinowski, Józef Galczyński 
II rząd (siedzą): Stanisław Mieszkowiec, Michał Tarczyński, Stanisław Karłowski, WŁODZIMIERZ WISZNIOWSKI, Józef Ka-
walec, Stanisław Kawalec 
II rząd (stoją): Aleksander Machacz, Bronisław Bielecki, Wacław Baranowski, Bolesław Bielecki, Michał Grabek, Jan Do-
maszewicz, Czesław Baranowski, Florian Michalski, Leon Zielenowski

41 „Np. w 1937 r. roczny budżet szkoły zamykał się w kwocie 8500 zł, z czego 5000 zł pochodziło ze składek i dochodów KTD, reszta 
z Konsulatu (odpis podania KTD do PZS w Czerniowcach z 21 V 1938 r., AAN, MSZ, 10.764). O subwencjach państwowych też 
w AAN, AwB, 323 i MSZ, 10.550.

Zdjęcie z archiwum
 Tadeusza Gaydamowicza
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siebie założonej, a więc opłacenia czynszu, opału  
i światła. Poza tym ks. Glaser rozwinie niewątpliwie 
szeroką agitację przeciwko szkole PZS i należało 
by się najpierw upewnić, czy zdoła ona skupić 
potrzebną liczbę dzieci”51.

W tej sytuacji ambasador Raczyński na po-
czątku sierpnia uznał za nieopłacalną kontynuację 
sporu prestiżowego, przyznając rację Buynow-
skiemu w ocenie „niepoważnych i zaczepnych 
metod działania” Żawrockiego i Grabka oraz 
nieodpowiedzialnego zachowania konsula Poncet 
de Sandon, który w najmniej odpowiednim mo-
mencie zdecydował się postawić sprawę „bojowo”. 
Kompromisowym rozwiązaniem miało być danie 
satysfakcji przez ks. Krajewskiego konsulowi, ten 
zaś cofnąć miał swoje poparcie dla nielegalnego 
już oddziału PZS w Kiszyniowie. Żawrockiego 
dodatkowo pogrążył fakt, że poza plecami Konsu-
latu wysłał memoriał do biskupa Robu, w którym 
oskarżył ks. Glasera o działalność antypolską, co 
rzecz jasna nie odniosło żadnego skutku poza 
utwierdzeniem władz kościelnych w poparciu dla 
dziekana Besarabii.

Sprawa ostatecznie zakończyła się porozumie-
niem obu stron w myśl wytycznych Ambasady, na-
uczyciele szkoły weszli do Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Rumunii, a sama szkoła ostatecznie 
stała się placówką PZS, z zapewnieniem ks. Gla-
sera o udostępnieniu lokalu na dotychczasowych 
zasadach52. Konflikt interesów, jaki miał miejsce 
ze zmiennym natężeniem przez cały okres mię-
dzywojenny, przybrał ostatecznie formę rozgrywek 
osobistych dwóch frakcji nad którymi Konsulat nie 
potrafił zapanować i dał się w nie wciągnąć. Stroną 
bardziej agresywną była bez wątpienia grupa Żaw-
rockiego, która przesadzała w oskarżeniach wobec 
ks. Glasera. Był to duchowny ambitny, mający silną 
pozycję w hierarchii katolickiej Rumunii, przy tym 
o mentalności dość typowej dla księży katolickich  
z dawnego Imperium Rosyjskiego. Za swoje na-
czelne zadanie uważał utrzymanie w parafii możli-
wie największej liczby osób i zwalczanie wszystki-
mi dostępnymi metodami małżeństw mieszanych, 
przez co niewątpliwie w sposób mniej lub bardziej 
instrumentalny traktował sprawę organizacji mniej-
szości polskiej.

Ambasador Roger Raczyński na 3 tygodnie 
przed wybuchem wojny zasugerował szefowi 
Departamentu Konsularnego MSZ Wiktorowi 
Drymmerowi odwołanie konsula Poncet de San-

don, motywując to jego prestiżową przegraną  
i roztrzęsieniem nerwowym: „Zna Pan Dyrektor 
również moje zapatrywania co do utrzymywania w 
okresie ogólnego napięcia politycznego człowieka 
wybitnie zniechęconego i rozgoryczonego, który 
mógłby prawdopodobnie gdzie indziej z pożytkiem 
pracować. Czuję się niemniej w obowiązku raz 
jeszcze stwierdzić, że działalność sprawozdawcza 
Kiszyniowa od dłuższego czasu coraz bardziej 
zanika i że słyszę w tej mierze również skargi ze 
strony attaché wojskowego, który, mimo próśb, nie 
otrzymuje żądanych danych i informacji z terenu”53.

Konsulat nie próbował nawet podjąć po-
dobnych działań poza Kiszyniowem. Pomijając 
różne doraźne zapomogi wypłacane księżom 
czy organizatorom domowej nauki języka pol-
skiego na prowincji, ograniczał się jedynie do 
dofinansowania szkoły polskiej w Bielcach i wy- 
płacania pensji nauczycielom języka polskie-
go w Nowych Bielcach i Stârcea, nie ingerując  
w działalność miejscowej parafii. Jak pisał jeszcze 
na początku lat 20. konsul Ossoliński „na głu-
chej, besarabskiej prowincji ludzie zapracowani, 
mało kulturalni, potrzebowaliby bardzo silnego  
i ciągle powtarzanego bodźca, aby stworzyć choć-
by i wątłe, polskie życie kulturalne i narodowe”kul-
turalne i narodowe”54. Nic takiego nie nastąpiło  
z braku funduszy i kadr; poza Kiszyniowem jedy-
nym miejscem, wokół którego zbierali się Polacy, 
pozostawała niezmiennie plebania.

Stosunek ludności polskiej  
do rządów rumuńskich w Besarabii
Ludność polska mieszkająca na stałe w Besa-

rabii przed I wojną światową była generalnie grupą 
uprzywilejowaną na tle większości populacji tej 
guberni i dobrze odnajdującą się w politycznych  
i gospodarczych realiach tej części Imperium Ro-
syjskiego. Przed 1914 r. procesy asymilacyjne zbli-
żały część rodzin polskich albo do kultury rosyjskiej 
(a ściślej, do rosyjskojęzycznego, wieloetnicznego 
środowiska miast lub ziemiaństwa), albo do kultury 
ludowej wsi ukraińskiej, nie było natomiast prawie 
żadnych związków z ludnością mołdawską. Mimo 
bliskości granicy, znajomość Rumunii była wśród 
nich bardzo słaba. 

Podobnie jak większość mieszkańców miast 
besarabskich, ludność polska przyjęła generalnie 
informację o włączeniu prowincji do Rumunii z nieuf-
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51 Pismo T. Buynowskiego do A. Poncet de Sandon z 27 VII 1939 r., AAN, MSZ, 10.765.
52 Notatka Wydziału Polaków Zagranicą dla dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ W. T. Drymmera (ok. 22 VIII 1939 r.), AAN, 

MSZ, 10.765.
53 List R. Raczyńskiego do W. T. Drymmera z 9 VIII 1939 r., AAN, MSZ, 10.025.
54 Pismo B. Ossolińskiego do DK MSZ z 10 VI 1924 r., AAN, AwB, 321.
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Dotychczas umiejętnie działającemu konsulowi 
sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli w 1938 r. 
Wokół „Warty” zgromadziła się grupa działaczy na 
czele ze Stanisławem Żawrockim i Michałem Grab-
kiem (bratem Antoniego, dyrektora szkoły), która 
zaczęła grać na nutkę narodową dla pozyskania 
Konsulatu przeciw ks. Glaserowi. Proboszcz zaczął 
publicznie wyzywać członków „Warty” od komuni-
stów i bezbożników, a nawet utworzył w pewnym 
momencie własną organizację młodzieżową – 
„Wisłę”47. Szczególnie atakował (za życie „w kolizji  
z Kościołem”) Grabka i Żawrockiego, tego drugiego 
rozwiedzionego katolika, który oficjalnie przeszedł 
na prawosławie48.

Otwarty konflikt wybuchł na przełomie kwietnia  
i maja 1939 r. Dla pełnego usankcjonowania 
przystąpienia szkoły do PZS brakowało jedynie 
utworzenia oddziału Związku w Kiszyniowie, 
mającego spełniać nad nią oficjalną kontrolę. 
Niezgodnie z ustaleniami, grupa Żawrockiego 
zarejestrowała w kwietniu oddział bez uzgodnień 
na linii zarząd PZS – Konsulat w Kiszyniowie. 
Później, wbrew listownej prośbie zarządu PZS 
wstrzymania zebrania konstytuującego aż do chwili 
przybycia delegata z Czerniowiec, Żawrocki zwołał 
to zebranie i przeprowadził wybory, bez powiado-
mienia członków KTD. 30 kwietnia ks. Franciszek 
Krajewski, czasowo oddelegowany do Kiszyniowa 
na stanowisko wikariusza, wygłosił ostre kazanie, 
piętnujące członków „Warty” i nowoutworzone-
go oddziału PZS, nazywając ich bolszewikami  
i prowokatorami. Poncet de Sandon dał się wcią-
gnąć w ten spór, broniąc Żawrockiego i jego zwo-
lenników, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. 
Zacietrzewiony znacznie przesadzał w raportach  
z oceną rzeczywistości: „(…) wzburzenie wśród 
osób starszych i młodzieży polskiej jest ogromne. 
Uważają oni, że jest to bezprzykładna w swej 
bezczelności akcja Niemca, który nie tylko, że 
narzuca się tutejszej kolonii w roli przywódcy 
Polaków i nadużywa tego uzurpowanego tytułu 
wobec władz, ale równocześnie jawnie dąży do 
zniszczenia wszystkiego, co istotnie polskie. Stoją 
oni na stanowisku, że należy nareszcie położyć 

kres mieszaniu się ks. Glasera do spraw polskich i 
zdecydowani są na stanowczą kontrakcję, dodając, 
że dopóki proboszczem będzie ksiądz nie-Polak, 
dopóty spokoju w tutejszej parafii nie będzie”49.

Obrażony postępowaniem konsula ks. Glaser 
nie przybył na przyjęcie do Konsulatu 3 maja, wy-
syłając jedynie w charakterze swego zastępcy mło-
dego i zapalczywego ks. Krajewskiego. Wygłosił 
on w trakcie rautu przemowę, w której padły słowa 
„kto nie jest katolikiem, ten nie jest Polakiem”, co 
osobiście dotknęło konsula, pochodzącego z ro-
dziny wyznania ewangelickiego. Sytuacja stała się 
na tyle poważna, że z jednej strony zaangażowała 
się w nią Nuncjatura Apostolska w Bukareszcie, 
z drugiej Ambasada RP, zaniepokojona zniewa-
żeniem konsula i groźbą zamknięcia szkoły od 
nowego roku szkolnego. Mediacji podjął się konsul 
Tadeusz Buynowski z Czerniowiec, który wpłynął 
na zarząd PZS w kierunku cofnięcia uznania dla 
oddziału kiszyniowskiego (co nastąpiło 16 maja) 
oraz rozmawiał z ks. Krajewskim i z ks. Glaserem. 
Tłumaczyli się oni, że ks. Krajewski działał we wła-
snym imieniu, bez porozumienia z proboszczem, 
a przemówienie skierowane było nie do konsula 
Poncet de Sandon, a do osoby Żawrockiego50.

Nuncjatura tymczasem naciskała na Ambasa-
dę na jak najszybsze załagodzenie sporu. Duże 
znaczenie miał przy tym fakt, że ks. Glaser uwa-
żano za duchownego najbardziej opornego wobec 
akcji hitlerowskiej prowadzonej wśród Niemców 
besarabskich, w przeciwieństwie do innych księży-
-Niemców, z którymi władze kościelne miały coraz 
więcej kłopotów. Ponadto nuncjusz dał wyraźnie 
do zrozumienia w spotkaniu z radcą Alfredem 
Ponińskim, że załatwi w myśl dezyderatów Am-
basady sprawę obsady stanowisk kościelnych na 
Bukowinie w zamian za załagodzenie sprawy ks. 
Glasera. Konieczność odejścia od dotychczasowej 
twardej linii Buynowski argumentował w liście do 
Poncet’a troską o zapewnienie dalszego bytu szko-
ły: „Znając ks. Glasera, można być pewnym, że 
nie cofnie się on z zajętego stanowiska i rozwiąże 
szkołę polską. Wówczas na oddział PZS spadnie 
obowiązek kompletnego utrzymania szkoły przez 
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47 Relacja Jana Wodopijaka z Kiszyniowa
48 Jak sam później tłumaczył się w piśmie do katolickiego biskupa jaskiego Mihai Robu, „warunki rodzinne zmusiły mnie do «oficjalnej» 

zmiany wyznania dla uzyskania rozwodu i dla umożliwienia pierwszej mojej żonie zawarcia religijnego ślubu”, przy czym zarzekał 
się, że był wierzącym i praktykującym katolikiem, wychowującym dzieci „zgodnie z Religią Katolicką” (odpis listu dołączony do 
pisma A. Poncet de Sandon do Ambasady z 10 VIII 1939 r., AAN, MSZ, 10.025).

49 Pismo A. Poncet de Sandon do Ambasady z 2 V 1939 r., AAN, MSZ, 10.765.
50 Warto w tym kontekście przytoczyć opinię Buynowskiego o ks. Krajewskim z wiosny 1939 r.: „jest człowiekiem porywczym, nieprze-

jednanym, nie liczącym się z okolicznościami. Jest jednak również i wzorowym kapłanem, gorącym i szczerym patriotą i czynnym 
społecznikiem, głównie na odcinku harcerskim”, a przy tym „fanatykiem religijnym”, nieprzejednanym wrogiem prawosławia i „ludzi 
o niezdecydowanym obliczu religijnym” (pismo do R. Raczyńskiego z 7 VI 1939 r., AAN, MSZ, 10.025). Jeszcze przed wybuchem 
wojny ks. Krajewski został przeniesiony do Czerniowiec, swojego rodzinnego miasta, gdzie pozostał po włączeniu Bukowiny  
w skład ZSRR; zmarł tam w 1990 r.
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INFORMACJA

ZBLIŻA SIĘ XVI DZIEŃ PAPIESKI
XVI Dzień Papieski odbędzie się w tym roku 9 października pod hasłem „Bądźcie świadkami Miło-

sierdzia”. Tradycyjnie, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 
w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana będzie zbiórka publiczna na program stypendialny 
prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

XVI Dzień Papieski będzie wyjątkowy – na swój 
sposób zwieńczy obchody Światowych Dni Młodzieży, 
które odbyły się 26-31 lipca br. w Krakowie. Będzie też 
zakończeniem Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez 
Papieża Franciszka. Hasło „Bądźcie świadkami miło-
sierdzia” to bezpośrednie nawiązanie do tych wydarzeń. 

Fundacja od szesnastu lat prowadzi największy 
program stypendialny w Polsce. Wspiera finansowo  
i formacyjnie zdolną młodzież z niezamożnych rodzin, 
z małych miejscowości. 

„Żywy pomnik” św. Jana Pawła II, bo tak często 
są nazywani, tworzą uczniowie szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych a także już ponad 1000 studen-
tów, wszystkich stypendystów jest blisko 2 300 osób. 
Stypendia to nie wszystko, uczestnicy programu sty-
pendialnego spotykają się co roku na wakacyjnych 
obozach integracyjno-formacyjnych w miastach naj-
ważniejszych dla historii i kultury Polski. Za otrzymane 
dobro stypendyści odwdzięczają się, pomagając na co 
dzień jako wolontariusze w domach opieki, hospicjach, 
świetlicach dla dzieci. 

Obchodom tegorocznego Dnia Papieskiego towa-
rzyszyć będą liczne koncerty, zorganizowane czuwania 
oraz apele modlitewne, a także uroczyste Msze święte. 
Modlitwa o miłosierdzie dla każdego człowieka i całego 
świata będzie stanowiła osnowę duchową tego dnia. 
Wydarzenia kulturalne i naukowe pomogą zrozumieć 
głębię „niewypowiedzianej” tajemnicy Bożego miło-
sierdzia. Stałym punktem obchodów Dnia Papieskiego 
jest publiczna oraz kościelna zbiórka na program sty-
pendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 
wspiera 2300 młodych, zdolnych ludzi z całej Polski.

Program stypendialny można wesprzeć wpłacając 
środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

SWIFT: PKOPPLPW, 
IBAN: PL 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.dzielo.pl

Czym jest Fundacja  
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”?

Fundacja to historia kilkunastu Dni Papieskich, 
podczas których odkrywaliśmy poszczególne aspek-
ty pontyfikatu św. Jana Pawła II. Przypominaliśmy 
sobie jego nauczanie na temat wolności, godności, 
świętości czy rodziny. To kilkudziesięciu laureatów 
wyróżnionych wręczanymi z tej okazji nagrodami 
TOTUS, przyznawanymi za działalność charyta-
tywną, promowanie nauczania papieża-Polaka, 
osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej  
i działalność medialną.

Fundacja to tysiące zmienionych życiorysów. Bo 
jednym z podstawowych obszarów jej działania jest 
fundusz stypendialny, który wspiera finansowo mło-
dzież z niezamożnych rodzin. Obecnie programem 
objętych jest ok. 2,5 tys. stypendystów. Otrzymują 
oni nie tylko pomoc materialną, ale również forma-
cję w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Odbywa 
się ona podczas obozów wakacyjno-formacyjnych, 
spotkań w diecezjach, pracy we wspólnotach aka-
demickich. 

Fundacja to też mój zmieniony życiorys, gdyż 
przez kilka lat – jako laureatka konkursu o indeks 
im. bp. Jana Chrapka, studentka dziennikarstwa,  
a później jeszcze etnologii i teologii – również otrzy-
mywałam stypendium. I szansę, żeby prowadzić in-
telektualne poszukiwania i rozwijać się zawodowo, 
ale przede wszystkim dojrzewać jako człowiek.

Bo Fundacja to miejsce spotkania młodych lu-
dzi, którzy inspirują siebie nawzajem: do rozwoju 
intelektualnego, pogłębiania swoich pasji, pomaga-
nia innym, szukania Boga, spełniania marzeń. Ludzi, 
którzy troszczą się o siebie i nawzajem dodają sobie 
odwagi. Pokazują drogi, którymi warto kroczyć  
i ostrzegają przed tymi, którymi iść się nie powinno. 
To szczególny obszar, w którym rodzą się niezwykłe, 
głębokie relacje, trwające zdecydowanie dłużej 
niż okres otrzymywania stypendium. Fundacja 
tworzy więzi niezależne od odległości i upływu lat. 
Zostawia trwały ślad w duszy. Zaszczepia marzenie 
o lepszym świecie i pokazuje jak realizować, za-
czynając od zmieniania siebie. 

Fundacja to również setki tysięcy serc Dar-
czyńców, bez których ten niezwykły świat nie 
mógłby zaistnieć. Ludzi, którzy uwierzyli w to dzieło  
i pokładają w nim nadzieję. Osób, które kochają 
św. Jana Pawła II. Jestem przekonana, że Ojciec 
Święty cały czas nad nami czuwa. Cieszę się, że 
mam szansę w tym miejscu po prostu powiedzieć: 
Dziękuję! I myślę, że jest to głos wszystkich byłych 
i obecnych stypendystów.

Sylwia Gawrysiak

nością. Pierwsze lata rządów rumuńskich tylko po-
głębiły te nastroje ze względu na fatalny poziom ad-
ministracji, łapownictwo i ogólny upadek prowincji. 
„Trudno się dobić prawdy w zawojowanem kraju,  
a jeszcze na Bałkanach u cyganów. Rużne expo-
pryjacji, konwersyi i temu podobne truki tylko 
prowadzą do pewnej zguby ludzi porządku. Naj-
ważniejsze, że nie ma zupełnie żadnych interesów, 
zupełna niewiara, (…) odcięto i ten mały, ale zbyt 
drogi kredyt. (…) Dziś wszystko zmalało, zbied-
niało i spodlało” – pisał z Chocimia do krewnego 
w Polsce w 1932 r. jeden z miejscowych ziemian, 
„wysadzonych z siodła” po 1918 r.55 Można chyba 
z dużą pewnością przyjąć, że podobne opinie były 
bardzo rozpowszechnione wśród besarabskich 
Polaków.

Sytuacja zmieniła się trochę się w latach 30., 
gdy z jednej strony Rumuni poprawili poziom 
administracji i poczynili niewielkie inwestycje 
w infrastrukturę prowincji, a z drugiej strony  
w dorosłe życie weszło już pokolenie wychowane 
w rumuńskich szkołach, jako-tako znające język 
i lepiej przystosowane do życia w nowych wa-
runkach. Konsulat RP w Kiszyniowie, doskonale 
zdający sobie sprawę z nastrojów panujących 
wśród ludności prowincji i powszechnych nadużyć 
administracji lokalnej, starał się neutralizować 
nastroje antyrumuńskie panujące wśród Polaków. 
Dużą wagę przykładano np. do poziomu nauczania 
języka rumuńskiego w polskich szkołach, a także 
do publicznego manifestowania dobrych relacji 
łączących oba kraje.

W przeciwieństwie do Bukowiny, ludność 
polska w Besarabii była zbyt rozproszona i nie-
liczna, by wystawić własnych reprezentantów 
w czasie wyborów. Nic nie też wskazuje na to, 
żeby Polacy mieszkający w miastach preferowali 
wyraźnie którąś z rumuńskich partii politycznych. 
Dużo bardziej sprecyzowane sympatie politycz-
na miała natomiast katolicka ludność wiejska  
z północy Besarabii. Podobnie jak ich ukraiń-

scy sąsiedzi oddawali oni chętnie głosy na Ligę 
Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej (LANC – 
Liga Apărării Național-Creștine) – populistyczną 
organizację bazującą na hasłach antysemickich. 
Partia ta, w przeciwieństwie do Żelaznej Gwardii, 
nie ograniczała swojej aktywności tylko do etnicz-
nych Rumunów i w materiałach propagandowych 
posługiwała się też językiem rosyjskim. Największe 
sukcesy odnosiła ona na Bukowinie, w północnej 
Mołdawii i Besarabii. W Besarabii, gdzie Żelazna 
Gwardia była organizacją marginalną, to właśnie 
LANC była odpowiedzialna za większość aktów 
agresji wobec Żydów56.

***
Rządy rumuńskie w Besarabii trwały do czerw-

ca 1940 r., kiedy to prowincja ta została zajęta 
przez Armię Czerwoną. Wojsko rumuńskie i ad-
ministracja wycofały się w ciągu kilkudziesięciu 
godzin za Prut, a wraz z nimi kilkadziesiąt tysięcy 
ludności cywilnej. Wśród nich była także niewiel-
ka grupa Polaków, przede wszystkich ziemian  
i mieszkańców Kiszyniowa57. W 1944 r. powoła-
no do Wojska Polskiego kilkaset osób polskiego 
pochodzenia, w tym też katolików mieszkających 
na wsiach w północnej Besarabii, z których część 
zdecydowała się zostać po zakończeniu działań 
wojennych w Polsce58. Po 1945 r. kilka tysięcy 
osób skorzystało z możliwości wyjazdu do Polski 
w ramach tzw. repatriacji.

W wyniku masowych wyjazdów, likwidacji 
polskich szkół i organizacji narodowych, a także 
represji władz sowieckich wobec Kościoła katolic-
kiego, procesy asymilacyjne w latach powojennych 
przybrały bardzo na sile. Wśród osób urodzonych 
w polskich rodzinach po wojnie znajomość języka 
polskiego stała się już rzadkim zjawiskiem.

[

POLACY W BESARABII

55 List Jana Osadcy z 2 VIII 1932 r., pochodzącego z rodziny Ormian polskich, ze zbiorów rodzinnych p. Magdaleny Bernackiej. 
Wspomniana w tekście „konwersyja” to ustawa o konwersji długów chłopskich, która dotknęła przede wszystkim ludność żydowską 
i ziemiaństwo; nad jej założeniami dyskutowano przez kilka lat i ostatecznie została ona uchwalona w 1934 r.

56 O powszechnym poparciu ludności katolickiej w powiecie bieleckim dla „kuzistów”, jak nazywano zwolenników LANC od nazwiska 
szefa tej partii, prof. Alexandru C. Cuza, opowiadali mi w 2008 r. mieszkańcy wsi Stârcea, Grigorovca i Sadinovca (osoby urodzone 
w latach 1918-1928). Jeden z moich rozmówców z tej ostatniej wsi przyznał, że na listę Cuzy głosowała cała jego wieś i sam był 
jej aktywistą. O „wieloetnicznym” poparciu dla „kuzistów” świadczy np. lista osób, uczestniczących w zajściach antyżydowskich 
w miasteczku Glodeni, gdzie w sierpniu 1936 r. przez grupę kilkudziesięciu osób „zostały wybite wszystkie szyby w żydowskich 
domach”. Żandarmeria aresztowało kilkanaście osób, wśród których obok chłopów mołdawskich i ukraińskich było także paru 
katolików (Stârcea graniczy bezpośrednio z Glodeni); „Бессарабское слово”, nr 4957, 4960/1936. Podobny problem sympatii 
wielu Polaków do ruchów antysemickich miał miejsce w Czerniowcach, gdzie jednak największym powodzeniem cieszyła się 
Żelazna Gwardia, a nie LANC-PNC (1937, MSZ11130).

57 Relacje T. Gaydamowicza i J. Wodopijaka, którzy jako nastolatkowie uciekli z rodzicami za Prut.
58 Relacje Cz. Cetens (jej brat został oficerem WP i zdecydował się na pobyt w Polsce) i J. Zarzeckiego (brat także został oficerem  

i osiadł w Polsce; on sam zdecydował się na powrót ze względu na pozostawioną w Besarabii żonę).

Redakcja dziękuję Panu Tadeuszowi Gayda-
mowiczowi za udostępnione zdjęcia.
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BRATERSTWO KARPAT

RZECZ O BOLKU, NASZYM RODAKU 
Z BUKOWINY RUMUŃSKIEJ

Być może to nie na czasie doszukiwać się 
mistycyzmu w doświadczeniu drugiego człowieka, 
jego istoty i sensu, historii i ekspresji tworzenia, 
ale moja natura lgnie ku poznawaniu i odkrywaniu 
niewiedzy o sobie samym, wchodząc na drabinę 
„Jakubową”, aż na dno duszy łagodnej krainy Bu-
kowiny Rumuńskiej, enklawy wartości, budowanej 
też przez naszych rodaków.

Nagle i niespodziewanie, poza czasem i prze-
strzenią, „pleszańskich” gór na żebrach rumuńskich 
Karpat, odkrywa się przed nami królestwo sztuki 
Bolka, który urodził się pod „Skałą Jastrzębia”  
w Pleszy, polskiej wiosce. 

Wchodząc do królestwa sztuki Bolka, przez 
symfonię wiatrów i tańczących nad nami jastrzębi, 
można złapać oddech wieczności, zarówno w świe-
cie racjonalnym, gdzie góral czadecki pracuje od 
świtu do nocy na swoich ukochanych polach, czy 
też w świecie irracjonalnym, gdzie ostatni „śpiew 
wilka” usłyszeć można w poezji rodzących się słów 
dnia codziennego i cichych, pokornych rzeźb, sto-
jących dostojnie w zaułkach bukowińskiej chaty.

Jestem białym wilkiem
Królem gór
W niebieskich oczach
Widać zimowy wicher i korę buków
Odwiedzają mnie dusze wielkich królów
Sięgam trzeciej bramy nieba
Jestem białym wilkiem karpackiego ludu 

Bolkowa galeria rzeźby „Angelus”, kuźnia losu, 
kształtuje nie tylko jego świat wartości, ale nadaje 
niepowtarzalny i mistyczny charakter wioski, nie 
do końca zrozumiały, pojęty przez współczesnego 
Europejczyka. Zatrzymując siebie w czasie, prze-
kraczając realny świat rzeczy, w którym żyjesz 
na co dzień, odnajdziesz tutaj piękno z innego 
świata, wśród ciszy milczących rzeźb rodzących 
poezję życia, która rodzi się w kreatywnym akcie 
twórcy i odbiorcy sztuki. Bolek jest częścią tego 
czasu, z którym musisz się zmierzyć, wznieść po-
nad codzienną orką w polu, by dostrzec i przeżyć 
linie życia. Linie, zapisane w twardym kamieniu  
i ciepłym drewnie, które emanują żywym ogniem 
istnienia artysty...

MAREK PANTUŁA – mieszkaniec Przemyśla, autor i organizator transgranicznego festiwalu 
„Bukowińskie spotkania ze sztuką”, Honorowy Członek Towarzystwa Polskiej Kultury 
„Jasna Góra” w Naddniestrzu. Należy do grona stałych autorów „Jutrzenki”. Nagrodzony 
przez Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Marszałka Podkarpackiego za działania społeczne, 
ideowe na rzecz Polaków w Europie Wschodniej i integracji mniejszości narodowych.

BOLEK MAJERIK urodził się i mieszka w Pleszy, polskiej wiosce położonej na 
Bukowinie Rumuńskiej, oazie polskości. Ukończył 4-letni staż artystyczny na Wydziale 
Rzeźby u profesora Pietruka na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 

Przekazał bezinteresownie swoją pracę „Droga Krzyżowa” w płaskorzeźbach, jako 
dorobek swojego życia, dla Kościoła Katolickiego w Bielcach (Mołdawia). 

Jego prace znajdują się w wielu świątyniach Europy Środkowo-Wschodniej. Uni-
kalne reliefy skalne na Skale Jastrzębiej, znajdujące się powyżej Pleszy, budzą nadal 
wielki podziw i zdumienie. Artysta posiada w swoich prywatnych zbiorach miedzy 
innymi: stacje różańca świętego, dzieje świętych ojców kapucynów, cykl Aniołów 
z inspiracji Tomasza z Akwinu, wielkich przywódców duchowych i historycznych, 
płaskorzeźby biblijne oraz prace o charakterze abstrakcyjnym. Ostatnia jego praca  
w kamieniu „Życie Jana Pawła II Papieża Polaka” (wysokość 4 m) znajduje się na 
głównym placu przy Kościele Katolickim we wsi Pojana Mikului (Bukowina Rumuńska). 
Artysta poświęcił tej pracy 2 lata swojego życia.

BRATERSTWO KARPAT

Wrzuciłem słowa do pieca
By został jedynie
Czysty duch słowa

Bolek, znany choć niepoznany ani przez swo-
ich, ani przez celebrytów, oddala się coraz bardziej 
od rzeczywistości, intelektualnych labiryntów, two-
rząc dzieło poza czasem i przestrzenią… tu i tam…

Gdzie buki gadają mową starych lasów
Choć mało ludzi zna ich głosy

Leśną ścieżką przy Jastrzębiej Skale wędrują 
rzeźby Bolka wraz z Nim o świcie kosić trawę, 
paść krowy, wędrują na spotkanie z duchem lasu 
bukowińskich gór, wędrują na spotkanie z Bogiem  – 
Przyjacielem jego samotności... 

Zamieniliśmy tętnice na megabajty
Umysł na megakomputer
Zapomnieliśmy patrzeć jak rośnie trawa
Miłość romantyczna-obszerna wyspa
Ale ginie jak drzewo
Pomiędzy pasmami asfaltu, toksycznego bytu

Strzała, wypuszczona z twego łuku życia, wę-
druje wraz rzeźbami Bolka do krainy Aniołów, które 
wiernie strzegą losu… i wędrujesz jeszcze dalej, 
przedzierając się przez świat pozorów realnych 
i ostatecznych linii życia, zamkniętych w swojej 
świadomości niczym „platońskiej jaskini”, a jednak 

zza mgły tulącej górską wioskę, dostrzegasz postać 
„Białego Wilka”, który jest królem gór i sztuki samej 
w sobie...

Słyszysz jego rozmowę z kamieniem poza 
czasem i przestrzenią, gdzie rodzi się człowiek na 
nowo w wiecznych kartach historii…

Wzruszająca Bukowina, kraina wartości, wiele 
świątyń i wiele krzyży, wiele radości i cierpienia, 
piękna przyrody i Polaków współtworzy nową 
jakość metafizyczną, którą u nas w kraju coraz 
rzadziej możemy doświadczać i przeżywać.

„Urodziłem się w idealnym miejscu” – powiada 
Bolek – „żyję i odczuwam ducha nieśmiertelności”.

Spieszcie się poznać Bolka – naszego rodaka 
z Pleszy, poza czasem i przestrzenią...

To czas najwyższy, gdyż jutra nie będzie...
Rumunia, sierpień 2016 r.

w artykule wykorzystano fragmenty wierszy BolekaMajerika 
z tomiku „Śpiew Wilka” (wyd. własne, bibliofilskie) 

BUKOWINA to kraina geograficzno-historyczna 
położona na pograniczu Ukrainy i Rumunii, pomiędzy 
Karpatami a środkowym Dniestrem. Region interferen-
cji kulturowych zamieszkiwany przez Polaków, Żydów, 
Ukraińców, Niemców i Rumunów. Od 1944 roku, w wyniku 
zajęcia jej północnej części przez ZSRR, jest podzielona 
na dwie części: północną, należącą do Ukrainy, i połu-
dniową, należącą do Rumunii. Rzeczownik „Bukowina” 
pochodzenia słowiańskiego był używany w średniowie-
czu, kiedy cerkiewno-słowiański był językiem liturgii  
w cerkwiach prawosławnych oraz pisano nim wszystkie 
dokumenty kancelaryjne.
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«ПОЛЯКИ БУДЖАКА» В БОЛГАРИИ
Танцевальный коллектив из Гагаузии «Поляки Буджака» принял участие в Международном 

молодежном фестивале-конкурсе искусств «Музы – 2016», который прошел в болгарском 
городе Созополь в первой половине июля этого года.

„POLACY BUDŻAKA” W BUŁGARII
Zespół taneczny z Gagauzji „Polacy Budżaka” uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu 

Sztuki dla Młodzieży „Muzite – 2016”, który odbył się w mieście Sozopol (Bułgaria) w pierwszej 
połowie czerwca 2016 r.

Созопольские «Музы» – это многожанровый 
фестиваль-конкурс, на котором представлены 
различные виды искусства: танец, музыка, театр, 
изобразительное искусство, фотография, цирковое 
искусство и т. д. В этом году в конкурсе приняли 
участие десятки творческих коллективов из разных 
стран. 

Приглашение в Болгарию стало для юных 
участников ансамбля «Поляки Буджака» заслу-
женной наградой за успешное выступление на 
Международном фестивале «Speranța - 2016» в 
Кишиневе («Jutrzenka» 3-4/2016 – ред.). В Созополе 
поляки из Гагаузии подтвердили свое мастерство, 
заняв первое место за исполнение болгарского тан-
ца. Профессионализм юных танцоров был также 
отмечен болгарской диаспорой, проживающей за 
границами края – еще одно почетное первое место 
в копилке «Поляков Буджака». 

По возвращении домой, в числе других комрат-
ских коллективов, завоевавших призовые места 
в различных номинациях на фестивале «Музы», 
ансамбль «Поляки Буджака» был приглашен на 
встречу с примаром Комрата Сергеем Анастасо-
вым. Он поздравил ребят с удачным выступлением 
и поблагодарил за то, что они достойно представи-
ли родной город на международной сцене. Ребята 
и руководители танцевальных коллективов рас-
сказали о своих творческих победах, поделились 
своими впечатлениями от гастролей. 

– Мы не ожидали, что наш болгарский танец 
будет иметь такой оглушительный успех – сказала 
хореограф ансамбля «Поляки Буджака» Марина 
Волевич-Гарчу. – Значит, наш труд не пропал да-
ром. Столько усилий было вложено в каждое дви-
жение, столько нервов потрачено на репетициях! 
Спасибо ребятам, что меня не подвели! Надеюсь, 
что будем расти дальше и радовать своими успе-
хами земляков. 

Sozopolski festiwal „Muzite” to wielorodzajowy 
konkurs prowadzony w różnych dziedzinach sztuki: 
taniec, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, fotografia, cyrk 
itd. W tym roku w konkursie wzięły udział dziesiątki 
zespołów artystycznych t różnych krajów.

Zaproszenie do Bułgarii „Polacy Budżaka” zdobyli 
podczas występów na Międzynarodowym Festiwalu 
„Speranța - 2016” w Kiszyniowie, gdzie otrzymali pierw-
szą nagrodę („Jutrzenka” nr 3-4/2016 – red.). W So-
zopolu Polacy z Gagauzji zajęli pierwsze miejsce, tym 
razem za wykonanie tańca bułgarskiego. Umiejętności 
młodych tancerzy zauważyła również diaspora bułgar-
ska, mieszkająca poza granicami kraju – jeszcze jedno 
pierwsze miejsce w skarbonce „Polaków Budżaka”.

Po powrocie do domu, razem z innymi zespołami  
z Komratu, którzy zostały laureatami festiwalu „Muzite 
- 2016”, „Polacy Budżaka” otrzymali zaproszenie na 
spotkanie z merem miasta Komrat Sergiejem Ana-
stasowem. Mer pogratulował młodzieży, która godnie 
reprezentowała swoje miasto w Bułgarii. Uczestnicy 
zespołów artystycznych i ich kierownicy opowiadali 
o  swoich sukcesach oraz wrażeniach festiwalowych.

– Nawet nie oczekiwaliśmy, że nasz taniec buł-
garski będzie miał takie powodzenie u publiczności 

– powiedziała choreograf zespołu „Polacy Budżaka” 
Marina Wolewicz-Garczu. – Oznacza to, że się nie 
zmarnowano trudu i czasu. Tyle wysiłku włożono w każ-
dy ruch, tyle straconych nerwów na próbach! Dziękuję 
młodzieży, że nie zawiodła mnie i mam nadzieję, że 
nasi tańce i dalej będą cieszyć naszych krajan.

Mer Komrata życzył wszystkim powodzenia i 
zapewnił młodych tancerzy, że w przyszłym roku w 
budżecie miejskim będzie przewidywano dodatko-
we koszty na rozwój zespołów artystycznych, które 
zostały zwycięzcami konkurów międzynarodowych. 
Oprócz tego dla „Polaków Budżaka” będą uszyte nowe 
oryginalne stroje przy pomocy diaspory bułgarskiej, 
która była zachwycona występem młodych Polaków 
w Sozopolu.

Uczestnictwo w festiwalu międzynarodowym to 
oczywiście i duże koszty. „Polaków Budżaka” finanso-
wo wspierały: merostwo miasta Komrat, warszawska 
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ambasada 
RP w Kiszyniowie oraz rodzice naszych tancerzy. 

Wyrażamy szczególne podziękowanie Krzysztofo-
wi Malinowskiemu z Ostrowa Wielkopolskiego, który 
również wspierał nasz wyjazd do Bułgarii.

Ludmiła Wolewicz, Komrat

Пожелав всем дальнейших творческих успехов, 
примар Комрата заверил юных танцоров в том, что 
в следующем году в местном бюджете будут пред-
усмотрены дополнительные средства на развитие 
танцевальных коллективов, победивших на между-
народных соревнованиях. Кроме того, «Полякам 
Буджака» будут пошиты новые оригинальные 
костюмы с помощью болгарской диаспоры, кото-
рой так понравилось выступление юных поляков 
в Созополе.

Для участия в фестивале, конечно же, не-
обходимо было финансирование. «Полякам Буд-
жака» помогли: примария г. Комрат, варшавский 
фонд «Помощь полякам на Востоке», посольство 
Польши в Кишиневе и родители наших танцоров. 
Огромное спасибо!

Отдельную благодарность выражаем Кшиш-
тофу Малиновскому (Остров Велькопольски), 
который также внес вклад в эту поездку.

Людмила Волевич, Комрат 
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W roku Sienkiewicza zapowiadanych jest 
wiele imprez związanych z pisarzem i jego 
twórczością. Wiele z nich odbywa się w Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, filii Muzeum 
Narodowego w Kielcach. 

– Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków  
w Polsce, który prezentuje i upowszechnia szczegóły  
z życia Henryka Sienkiewicza. Pałacyk w Oblęgor-
ku, w którym mieszkał pisarz, to najpopularniejsza 
z naszych filii – jej atrakcyjność nie spada – mówi 
Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego  
w Kielcach. – W ostatnich latach udało nam się po-
czynić wiele inwestycji i dostosować ekspozycję do 
dzisiejszych standardów, wprowadzając elementy 
multimedialne: dużym powodzeniem cieszy się 
wyłaniający się na ścianie gabinetu Sienkiewicza 
fragment jego rękopisu oraz interaktywna ekspozy-
cja. Niedawno wprowadziliśmy w pałacyku wystawy 
czasowe, dzięki którym możemy prezentować bo-
gactwo zbiorów związane z Sienkiewiczem.

Muzeum istnieje od 1958 roku. Powstało 
dzięki patronatowi Ministerstwa Kultury i Sztuki 
i ofiarności wielu ludzi, w tym przede wszystkim 
rodziny Sienkiewiczów. Mieści się niedaleko Kielc, 
w pałacyku, który był darem od narodu dla Henryka 
Sienkiewicza. Muzeum udostępnia zwiedzającym 
zachowane wnętrza gabinetu, salonu, sypialni, 
jadalni i palarni. Muzeum zgromadziło dużą liczbę 
oryginalnych przedmiotów należących kiedyś do 
pisarza. Niezwykle ciekawy jest zbiór fotografii 
Sienkiewicza i jego najbliższych. Ważną częścią 
inwentarza są listy, rysunki i rękopisy. 

www.culture.pl

SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

В Год Сенкевича анонсировано множество 
мероприятий, связанных с писателем и его 
творчеством. Многие из них проходят в музее 
Генриха Сенкевича в Обленгорке – филиале 
Национального музея в Кельцах. 

– Мы являемся одним из немногих центров  
в Польше, в котором можно узнать о подробностях 
жизни Генриха Сенкевича. Особняк в Обленгорке, 
в котором жил писатель, является самым популяр-
ным из наших филиалов, его привлекательность 
не падает, – говорит Роберт Котовский, директор 
Национального музея в Кельцах. – В последние 
годы нам удалось привлечь большие инвестиции  
и, внедряя мультимедийные элементы, приспосо-
бить экспозицию к сегодняшним стандартам. Успе-
хом пользуется возникающий на стене кабинета Сен-
кевича фрагмент его рукописи, а также интерактив-
ная экспозиция. Недавно мы ввели показы времен-
ных выставок, благодаря которым демонстрируем 
все богатство коллекций, связанных с Сенкевичем. 

Музей существует с 1958 года. Он был основан 
при поддержке Министерства культуры и искусства, 
а также благодаря пожертвованиям многих людей, 
прежде всего, семьи Сенкевича. Музей находится 
недалеко от Кельц, в особняке, который был даром 
писателю от народа. Посетители музея могут уви-
деть сохраненные в нетронутом виде кабинет, го-
стиную, спальню, столовую и курительную комнату. 
Здесь собрано большое количество оригинальных 
предметов, когда-то принадлежащих писателю. 
Необычайно интересной является коллекция фото-
графий Сенкевича и его близких. Важную ее часть 
составляют также письма, рисунки и рукописи.

МУЗЕЙ ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА В ОБЛЕНГОРКЕ

MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKUSZKOŁA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW 
WE WROCŁAWIU

W dniach 16-26 sierpnia odbył się we Wrocławiu projekt Szkoła Młodzieżowych Liderów. Uczest-
niczyli w niej polscy licealiści z Białorusi, Litwy, Mołdawii, Ukrainy oraz Polski.

Razem ze swoimi rówieśnikami z Gagauzji po 
raz drugi uczestniczyłem we wrocławskiej Szkole 
Młodzieżowych Liderów – dzieli się wspomnienia-
mi Kiryłł Statkiewicz z Kiszyniowa. – Wyjazd do 
Wrocławia w ubiegłym roku bardzo mi podobał się, 
dlatego czekałem na tegoroczne zaproszenie od 
Stowarzyszenia Odra-Niemen z niecierpliwością!

We Wrocławiu spotkałem swoich znajomych 
lektorów i wolontariuszy, z czego jeszcze bardziej 
się ucieszyłem – dodaje Kiryłł. 

Podczas 11 dni pobytu uczestnicy odbyli wiele 
warsztatów w zakresie doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, przygotowywania i realizowania 
projektów, a także odbyli wycieczki po Wrocławiu 
i Dolnym Śląsku. W ramach pobytu uczestnicy 
zrealizowali również osiem przygotowanych przez 
siebie mini-projektów, które pomogły im lepiej 
poznać Ojczyznę, lepiej się bawić i doskonale 
zintegrować. Grupa podczas swojego pobytu we 
Wrocławiu mieszkała w akademiku Uniwersytetu 
Wrocławskiego, pracując podczas warsztatów  
z członkami Stowarzyszenia Odra-Niemen.

– Uważam, że główny cel zakładany przez 
organizatorów w projekcie – rozwijać umiejętności 

liderskie młodzieży – był spełniony na 100 %! Na 
przykład, treningi, które prowadził p. Robert Martin, 
pozwoliły nam za pomocą technik pamięciowych 
znacznie poprawić i ułatwić zapamiętywanie. Szko-
lenia z pisania projektów, prowadzone przez p. 
Eugeniusza Gosiewskiego były również ciekawe – 
opowiada Kiryłł Statkiewicz. – Często spacerowa-
liśmy ulicami Wrocławia, byliśmy w Sobótce na 
imprezie „Bieg Niezłomnych ku Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, uczestniczyliśmy w wycieczce górskiej. 
Zapamiętałem również nasz wyjazd do schroniska 
dla zwierząt, w którym było dużo jedzenia dla psów 
i kotów, ale pomimo tego każdy z nich cierpliwie 
czekał na swego pana...

Oczywiście, podczas codziennej komunikacji 
nie da się nie zintegrować. Po zajęciach i wyciecz-
kach można było zrelaksować się na dyskotece, 
słuchając wspaniałej muzyki. Uczestnicy Szko-
ły Młodzieżowych Liderów mieli dużo wrażeń,  
a kiedy przyszedł czas na rozstanie, nie mogli ukryć 
smutku...  

– Obecnie jesteśmy w stałym kontakcie – mówi 
Kiryłł. – Spotykamy się w sieciach społecznościo-
wych i wspominamy nasze wakacyjne przygody!
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Z PAMIĘTNIKA STUDENTA

PRZEPIS NA LATO W POLSCE
Mołdawscy studenci zainteresowani nauką języka polskiego i poznawaniem kultury polskiej 

od lat mają możliwość udziału w Szkołach Letnich w Polsce. Studiując język polski na kursie 
Wolnego Międzynarodowego Uniwersytetu w Mołdawii (ULIM), również skorzystałam z tej okazji  
i trzy tygodnie spędzone w Krakowie na zaproszenie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego stały się niezapomnianą przygodą w moim życiu!

Szkoła Letnia w Krakowie jest częścią Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego (UJ) – jednego z najstar-
szych uniwersytetów na świecie, mieszczących się  
w Krakowie. Uniwersytet powstał w 1364 roku, zało-
żony przez króla Kazimierza III Wielkiego. W skład 
UJ wchodzi 15 wydziałów, gdzie kształci się ponad  
50 tys. studentów. Mikołaj Kopernik, Jan III Sobieski, 
Wisława Szymborska, Stanisław Lem, Jan Paweł II 
i prezydent Andrzej Duda – to absolwenci UJ.

Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego ma bardzo długą tradycję. 
Odbywa się od 1969 roku. Od tamtej pory w letnich 
zajęciach udział wzięło ponad 20 tys. studentów  
z całego świata. W tym roku przyjechało tu 400 stu- 
dentów z 35 krajów. 

Uroczysta inauguracja Szkoły Letniej dla obco-
krajowców odbyła się 2 lipca br. Program obejmował 
intensywny kurs języka polskiego, wykłady z zakre-
su historii, kultury i zagadnień społecznych Polski, 
jak również liczne zajęcia o charakterze pozaaka-
demickim, takie jak spotkania z polskimi tradycjami 
i obyczajami, warsztaty taneczne i kulinarne. 

Zajęcia językowe były prowadzone w języku 
polskim. Uczyliśmy się gramatyki, kompozycji, 
rozumienia tekstu, słownictwa. Uczęszczaliśmy 
na popołudniowe wykłady (w języku polskim lub 
angielskim): „Contemporary Poland and Her So-
ciety in the 21st Century”, „Dlaczego ten język jest 
taki skomplikowany?”, „Historia Polski”, „Literatura  
i kultura polska XX wieku: wybrane tematy”, „Polish 
Grammar” i inne. 

Kurs Letniej Szkoły był bardzo intensywny. Mój 
typowy dzień w Krakowie rozpoczynał się o godzinie 
7:30 rano i kończył się o 10:00-11:00 wieczorem. 
Śniadanie o 8:00 w kawiarni obok akademika 
„Piast”, w którym mieszkaliśmy. Zajęcia językowe 
od 10:00 do 13:30 w auli Collegium Novum UJ. 
Po obiedzie – wykłady o polskiej kulturze XX wie-
ku, które rozpoczynały się o 15:15 i kończyły się  
o 18:45. Dopiero po kolacji można było trochę się 
zrelaksować, oglądając polski film albo uczestnicząc 
w spotkaniu, gdzie mogłam poznać polskie tradycje. 

Nie ukrywam, że czasami trudno było skupić 
się na zajęciach i odrabianiu pracy domowej. Byli-
śmy zaskoczeni życiem tego wyjątkowego miasta. 
Zapewniam, że umrzeć z nudów w Krakowie się 
nie da! Bardzo podobały mi się literackie spacery 
z przewodnikiem uliczkami, gdzie wyraźnie odczu-
wa się ducha starożytnej historii i współczesności. 
Nieoczekiwanie za drewnianą bramą kamienicy 
mogło ukrywać się... muzeum sztuki współcze-
snej. Zachwyciła mnie też liczba muzeów i teatrów  
w Krakowie – nawet w lecie większość teatrów działa.

Wystarczy tylko zobaczyć miasto wieczorem 
z kopca Krakusa, skosztować deserów lodowych 
w lodziarni „Donizetti”, przejść nieśpiesznie po 
Kazimierzu i już jesteś zakochany w tym mieście!

Studenci mają również możliwość lepszego po-
znania Krakowa oraz Małopolski podczas wyjazdów 
do Zakopanego i Kopalni Soli w Wieliczce, spływu 
Dunajcem w Pieninach oraz zwiedzania Miejsca 
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Jestem już doświadczoną studentką i zapew-
niam, że Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego jest największa, naj-
starsza i zapewne najlepsza w Polsce!

Na końcu chcę podziękować moim nauczy-
cielom, przede wszystkim panu Stanisławowi Ze-
lkowi z ULIM-u za jego pracę i za umożliwienie mi 
uczestnictwa w Letniej Szkole oraz moim polskim 
nauczycielom na Uniwersytecie Jagiellońskim, któ-
rzy pomogli mi lepiej poznać Polskę.

PS. Bardzo polecam stronę internetową www.
krakow.pl. W sekcji „Kultura” można znaleźć wiele 
aktualnych, interesujących wydarzeń kulturalnych, 
odbywających się w Krakowie. 

Tatiana Mironik, Kiszyniów
Rys. Maria Bryksina

Z PAMIĘTNIKA STUDENTA

Konkurs literacki „Zapraszamy do Mołdawii” dobiega końca! 

Opowiedz o kraju, w którym od dawna mieszkasz lub który zwiedziłeś podczas wyprawy – co Ci się 
podoba, czym byłeś zaskoczony, na co chcesz zwrócić uwagę podróżników. Niewątpliwie, rdzennym 
mieszkańcom Mołdawii wiadomo o różnych ciekawych zakątkach i miejscach, dlatego prosimy podzielić 
się wiedzą z naszymi czytelnikami. Miło widziana wzmianka o polonikach lub innych więziach kulturo-
wych i historycznych Mołdawii i Polski. Do esejów mogą być dołączone zdjęcia. 

Prezentujemy kolejną pracę konkursową autorstwa JANY BARWICKIEJ (Głodiany).

konkurs

ZIELONE PARKI KISZYNIOWA
Park to wielofunkcjonalne miejsce, szczególnie 

latem. Możemy pospacerować alejką, smakując lody 
i odpoczywając od dusznego transportu, możemy 
posiedzieć z notebookiem na ławeczce, poleżeć 
na trawie z ukochanym człowiekiem lub z nie mniej 
ukochanym psem. Możemy przejechać się rowerem, 
słuchając muzyki przez słuchawki odtwarzacza. Mo-
żemy również poplotkować z koleżankami lub pobyć 
sam na sam ze swoimi przemyśleniami. W parkach 
możemy zajmować się prawie wszystkim!

Dlatego chcę zaprosić czytelników na spacer po 
parku... Kiszyniowa. Stolica Mołdawii uważana jest 
za jedno z najbardziej zielonych miast Europy – pra-
wie przy każdej ulicy rosną piękne drzewa, zaś ilość 
parków spodoba się amatorom natury i joggingu. 
Wielu turystów może zaskoczyć fakt, że na terenie 
Kiszyniowa są aż 23 jeziora, znajdujące się głównie w 
parkach. Zaskakujące jest to, że w parkach jak gdyby 
nigdy nic spokojnie żyją sobie zwierzęta i ptaki, zaś 
w jeziorach pływa wiele gatunków ryb.
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SMACZNEGO!

Rozgrzać piekarnik do 200 stopni i wyłożyć 
formę papierem do pieczenia. Rozwinąć jeden 
arkusz ciasta, ułożyć na blasze i ponakłuwać jego 
powierzchnie widelcem. Wstawić do piekarnika na 
25 minut a następnie wyjąć i odstawić do ostygnię-
cia. Tak samo postąpić z drugim arkuszem ciasta. 
Jeśli jest to możliwe można oba arkusze upiec 
równocześnie pod warunkiem posiadania dwóch 
tak samo dużych form lub blach. 

Podczas stygnięcia ciasta przygotować masę 
kremową. Zagotować ¾ mleka z cukrem a następ-
nie dodać śmietankę, cukier waniliowy i zamieszać. 
Doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia. 

W oddzielnym naczyniu wymieszać przy po-
mocy miksera pozostałe mleko z żółtkami i obiema 
mąkami. Gdy powstanie jednolita masa, przelać 
do gorącej masy mleczno-śmietankowej. Ponow-
nie zagrzać i gotować na małym ogniu, cały czas 

mieszając przez ok. 3 minuty aż masa zgęstnieje. 
Zdjąć z ognia i odstawić do ostygnięcia. 

Utrzeć masło na puszysty krem, a następnie, 
cały czas miksując, dodawać stopniowo ostudzoną 
masę mleczno-śmietankową. Wylać powstały krem 
na jeden z upieczonych wcześniej arkuszy ciasta 
francuskiego i wyrównać jego powierzchnię. Zakryć 
drugim arkuszem i lekko docisnąć. 

Wstawić do lodówki na co najmniej godzinę. 
Gotową kremówkę oprószyć cukrem pudrem i po-
dawać pokrojoną na mniejsze porcje i udekorowaną 
świeżymi płatkami kwiatów.

KREMÓWKA CZY NAPOLEONKA?
l 2 arkusze gotowego ciasta francuskiego (ok. 650 g) 

l 500 ml mleka l 150 g cukru 
l 250 ml śmietanki kremówki 36% 

l 6 żółtek l 2 łyżki cukru waniliowego 
l 1 łyżka mąki pszennej l 100 g masła

l 3 łyżki mąki ziemniaczanej l cukier puder 

Kremówka czy jak kto woli po warszawsku – napoleonka – ciastko złożone z dwóch płatów 
ciasta francuskiego, przełożone bitą śmietaną, kremem śmietankowym, budyniowym lub bezowym, 
zazwyczaj posypane cukrem pudrem. Bywa również przybierane kremem lub pokrywane warstwą 
lukru. Ten słodki wypiek, który przywędrował do Polski z Francji, jest kuzynem francuskiego mille-
feuille. Jedna z legend głosi, że nazwa napoleonka wcale nie pochodzi od cesarza Francuzów, 
jak powszechnie się uważa, a od Neapolu, skąd oryginalnie ciastko ma pochodzić (po francusku 
„neapolitański” brzmi „napolitain”). We Wrocławiu sprzedaje się i „napoleonki” i „kremówki” jako 
różne produkty – te pierwsze z kremem śmietankowym, te drugie z waniliowo-budyniowym). 

KLUB MĄDREJ SÓWKI Zagadki
1. Jaki zawód 
       wykonują panie,
       które zajęte są
       gotowaniem?

2. W co plaskiego
           do jedzenia
           zwykłą mąkę
           mama zmienia?

Присылайте разгадки на электронный адрес редакции redakcja.jutrzenka@gmail.com
Среди тех, кто пришлет правильные ответы на все кроссворды и загадки,  

опубликованные в течение 2016 года, будет разыгрываться приз!

KURS LETNI / ЛЕТНИЙ КУРС
Часть 4 (Окончание. Начало в номерах 5-8/2016)

ВНИМАНИЕ! Ударение в польском языке, как правило, падает на предпоследний слог слова. 

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

dz – одновременно произносятся звуки 
[д] и [з], т. е. [дз].

ni – произносится как русское [ни].
ñ – произносится как [нь].

dzi – одновременно 
произносятся мягкие звуки 
[дь] и [жьи], т. е. [дьжьи].

dź – одновременно 
произносятся мягкие звуки 
[дь] и [жь], т. е. [дьжь].

ci – произносится как русское [чи]. 
ć – произносится [чь], немножко мягче, 
чем [ч]. 

¿ и rz произносятся одинаково: [ж]. Но  
в буквосочетаниях krz, prz и trz произносится 
как [ш].

konie
słońce
dłoń
cień
kapcie
bracia
paznokcie
paznokieć
bocian
pić
łokieć
być
dzwon
dzwonek
dzbanek

- кони
- солнце
- ладонь
- тень
- тапочки
- братья
- ногти
- ноготь
- аист
- пить
- локоть
- быть
- колокол
- звонок
- кувшин

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

dźwięk
jedzenie
chodzenie
dzień
dzieci
rodzice
gdzie
dźwigać
życie
marzec
brzoza
grzyby
przystanek
trzy
jutrzenka

- звук / звон
- еда
- хождение
- день
- дети
- родители
- где
- поднимать
- жизнь
- март
- береза
- грибы
- остановка
- три
- заря

dzwon  [дзвон]
dzwonek [дзвонэк]
dwonić  [дзвоничь]
dzbanek [дзбанэк]
jedzenie [едзэне]
chodzenie [ходзэне]

dzień  [дьжьень]
dzieci  [дьжьечи]
rodzice  [родьжьицэ]
dźwięk  [дьжьвеньк]
dźwigać [дьжьвигачь]

pożar  [пожар]
życie  [жыче]
masaż  [масаж]
marzec  [мажэц]
burza  [бужа]
brzoza  [бжоза]
grzyby  [гжыбы]
przystanek [пшыстанэк]
trzy  [тшы]
jutrzenka [ютшэнка]

niebo  [небо]
konie  [коне]
pani  [пани]
koniec  [конец]
słońce  [суоньце]
koń  [конь]
kamień  [камень]
dłoń  [дуонь]

cień  [чень]
kapcie  [капче]
bracia  [брачя]
paznokcie [пазнокче]
bocian  [бочян]
paznokieć [пазнокечь]
pić  [пичь]
łokieć  [уокечь]
być  [бычь]

Наш летний курс подошел к концу! Теперь, 
когда вы познакомились с польским алфавитом  
и произношением, можно смело приступать к даль-
нейшему изучению языка, например, с помощью 
интернета – http://lingust.ru/
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TEMAT Z OKŁADKI

STYPENDIA DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW 
STUDIUJĄCYCH NA TERENIE 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” otrzymał środki finansowe z budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji, w 
ramach „Regionalnego Programu Stypendialnego 
na realizację zadania pn. „Stypendia dla studentów 
w Małopolsce”. Program ten ma na celu poprawę 
szans edukacyjnych, a także promocję i rozwój 
talentów studentów w województwie małopolskim. 
Przeznaczony jest dla osób pochodzących z regio-
nów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz 
Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych 
za granicą. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego

Regulamin udzielania pomocy stypendialnej i 
wzór wniosku  stypendialnego do pobrania na stronie 
www.swp.krakow.pl. Wnioski o udzielenie stypen-
dium będą przyjmowane od 30 września do 4 listo-
pada. Obowiązuje data wpływu do biura Oddziału. 
Informacji na temat uzyskania stypendium udziela 
Biuro Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska", Dom Polonii, Rynek Główny 14, 
Kraków, tel. +48 12 422 43 55, +48 12 422 61 58, 
e-mail: biuro@swp.krakow.pl

INFORMACJA

LETNIA SZKOŁA W LUBLINIE
Lato to czas spotkań z przyjaciółmi, podróży, wieczornych spacerów i słodkiego lenistwa.  

A co by było, gdyby połączyć przyjemne z pożytecznym i dodać do tego szkolenia, naukę i nowe 
znajomości? 

Od 11 do 31 lipca w Centrum Języka i Kultury 
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, jak co roku, odbywało 
się Lato Polonijne. Do Lublina zjechali studenci aż  
z 20 krajów, m. in.: Rosji, Ukrainy, Bułgarii, Słowacji, 
Włoch, Hiszpanii, Francji, Czech, czy Brazylii. Oczy-
wiście nie zabrakło tu również Mołdawii!

W trakcie Lata Polonijnego w Lublinie odbywały 
się trzy różne kursy: (2) Letnia Szkoła Języka i Kul-
tury Polskiej, przeznaczona głównie dla studentów 
uczących się języka polskiego w swoich krajach lub 
dopiero zaczynających przygodę z językiem polskim. 
(2) Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół 
polonijnych, w których brali udział nauczyciele 
języka polskiego pracujący na Wschodzie oraz (3) 
Wymiary polskości – warsztaty dla animatorów 
środowisk polonijnych. 

Uczestnicy podzieleni byli na grupy ze względu 
na poziom znajomości polskiego, a oprócz zajęć 
językowych, brali także udział w wykładach na temat 
polskiej historii, polityki, kultury, literatury i sztuki. 
Wieczorami aula Centrum zamieniała się w kino,  
a w repertuarze znalazły się najlepsze filmy polskiej 
kinematografii, jak np. „Ida” Pawła Pawlikowskiego, 
„Pan Tadeusz” A. Wajdy, czy „Bogowie” Łukasza 
Palkowskiego. W czasie zajęć praktycznych studenci 
poznawali polskie piosenki oraz tradycyjne tańce – 
poloneza do słynnej melodii z „Pana Tadeusza” słu-
chacze tańczyli na głównym placu kampusu przed 
pomnikiem patronki Uniwersytetu. 

Lato Polonijne to także doskonała okazja do 
zobaczenia najpiękniejszych zakątków Polski. Stu-

denci CJKP UMCS mieli 
okazję poznać nie tylko 
Lublin, ale także Warsza-
wę, Zamość, Kozłówkę  
i Kazimierz. Obowiąz-
kowym punktem pro-
gramu była także wizyta  
w Państwowym Muzeum 
na Majdanku, spacer po 
uniwersyteckim Ogro-
dzie Botanicznym i Mu-
zeum Wsi Lubelskiej 
oraz niezapomniane 
ognisko w Wojciechowie, 
na którym zabawa trwała 
do późnej nocy. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń Lata Po-
lonijnego był wieczór narodów, w trakcie którego 
studenci, często przebrani w nacjonalne stroje, pre-
zentowali tradycyjne pieśni i tańce ze swoich krajów. 
Występ reprezentacji Mołdawii został gorąco przyjęty 
przez publiczność – były zdjęcia najpiękniejszych 
miejsc Mołdawii, energiczna hora oraz przepyszne 
mołdawskie słodycze i pamiątkowe pocztówki. 

Lato Polonijne tradycyjnie rozpoczyna się  
i kończy uroczystą kolacją. Z okazji rozpoczęcia 
kursu odbył się wspaniały koncert Zespołu Tańca 
Ludowego UMCS. Na zakończenie letniej szkoły 
studenci za swoją pilną naukę otrzymali dyplomy  
i książki. Pożegnaniom i pamiątkowym zdjęciom nie 
było końca. Wszyscy obiecywali sobie, że w przy-
szłym roku znów spotkają się w Lublinie. 

w

CENTRUL DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ POLONEZĂ USM
organizează un curs gratuit de limba polonă.

Cursul se desfăşoară pe parcursul anului universitar
după amiaza în două grupe: începători şi avansaţi

Centrul de Limbă 
şi Cultură Poloneză
USM
Chișinău
str. M. Kogălniceanu 65 
bloc 3
s. 107

Pe lângă cursurile interesante de studiere a limbii poloneze, aveţi posibilitatea:
– să participaţi la cursuri de vară sau iarnă organizate în Polonia pentru studierea
   limbii poloneze
– să obţineţ burse semestriale (sau anuale) de studii la universităţile din Polonia,
   din cadrul programului ERASMUS+ 
– ă efectuaţi vizite în Polonia în cadrul proiectelor şi burselor oferite de
   Guvernul Poloniei
– să participaţi la prelegerii ţinute de specialişti din Polonia 
– să participaţi la evenimente culturale

ЦЕНТР ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
организует бесплатный курс польского языка в Кишиневе.

Занятия проводятся в течение учебного года во второй половине дня 
в группах для начинающих и для продолжающих обучение.

Кроме интересных занятий с польским преподавателем мы предлагаем:

– участие в летних и зимних языковых курсах в Польше
– семестровое (или годовое) обучение в польских университетах в рамках программы 
   ERASMUS+
– дополнительные лекции, проводимые специалистами из Польши
– участие в интересных культурных мероприятиях
– возможность сотрудничества с польскими компаниями, организациями, фондами и т. д.

Занятия 
начинаются
уже 
в октябре!
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TEMAT Z OKŁADKI

Lublin jest wyjątkowym miastem łączącym nowoczesność 
z bogatą historią różnych epok. To miasto artystów, malarzy, 
poetów, pisarzy, muzyków. W ciągu roku odbywa się tu wiele 
ciekawych imprez kulturalnych – m. in. Jarmark Jagielloński, 
Noc Kultury, Międzynarodowy Festiwal Organowy, Carnaval 
Sztukmistrzów i wiele, wiele innych. Lublin często nazywany 
jest „Kozim grodem”, ze względu na herb miasta przedsta-
wiający kozła jedzącego winorośl lub „Małym Krakowem”, ze 
względu na swój urok i panujący tu klimat. 

Chyba nikt nie zaprzeczy, że najlepszym sposobem, żeby 
nauczyć się języka obcego jest przyjechać do kraju, w którym 
język ten jest używany. Dlatego jeżeli chcecie nauczyć się ję-
zyka polskiego, a do tego zamieszkać w pięknym i ciekawym 
mieście – przyjeżdżajcie do Lublina!

Swietłana Laptiacru 
tłumaczenie: Julia Vinogradov
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