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Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania nadesłanych 
tekstów, także odmowy publikacji bez 
podania przyczyny. Nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam. Opinie wyrażone 
przez czytelników nie zawsze są zgodne 
z opinią redakcji.

Czasopismo wspierane
finansowo przez Fundację

„Pomoc Polakom na Wschodzie”  
ze środków Senatu RP

aktualności

Projekt okładki
i kolorowych stron: 
Małgorzata Kiryłłowa

IV ogólnomołdawskI konkurs 
na najcIekawszą szopkę 

W grudniu 2011 r. w Mołdawii odbyła się IV edycja konkursu 
na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową. W konkursie wzięły 
udział rodziny, szkoły oraz twórcy indywidualni z Bielc, Kiszy-
niowa, Komratu i Tyraspolu. 

Honorowy patronat objęła Pani Ana Maria Luft, małżonka Amba-
sadora RP w Mołdawii. Celem konkursu było przybliżenie Polonusom 
obrzędów i obyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 
Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie „Polska Wiosna  
w Mołdawii” i redakcja czasopisma „Jutrzenka”. W sumie nadesłano 
11 szopek przestrzennych oraz 5 rysunków.

Dnia 23 grudnia w kościele pw. Opatrzności Bożej w Kiszynio-
wie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Prezentacje szopek bożo-
narodzeniowych były ocenione przez jury w składzie: Ana Maria 
Luft, Jolanta Gawlicka i ks. Krzysztof Płonka. Prace oceniane były 
pod względem ciekawych rozwiązań plastycznych i technicznych. 
Jury przyznało I miejsce szopce wykonanej przez uczniów z Cen-
trum dla Dzieci „Piotruszka” (kierownik Natalia Bozu) przy parafii  
pw. Świętej Trójcy w Tyraspolu. Szopka wykonana przez Włady-
sława Ławskiego – ministranta z parafii pw. Św. Archaniołów w 
Bielcach też się okazale prezentowała i zajęła II miejsce. III miejsce 
przyznano szopce, nad którą wspólnie pracowali dorośli członkowie 
Stowarzyszenia Polaków Gagauzji: Maria Manołowa, Raisa Kirył-
łowska, Maria Gierczu i Natalia Wieliku. Natomiast praca dzieci  
z IV polskiej klasy kiszyniowskiego Liceum im. M. Gogola otrzymała 
wyróżnienie od Redakcji „Jutrzenki” i jest prezentowana na okładce 
tego świątecznego numeru. Praca ta jest trochę nietypowa – szopkę 
bożonarodzeniową uczniowie pod kierownictwem Wiktorii Selickiej 
wykonali jako wąskie panneau.

Organizatorzy przygotowali nagrody i dyplomy dla laureatów. 
Uczestnicy konkursu otrzymali również słodkie upominki ufundowa-
ne przez Panią Ambasadorową. Szopki można było oglądać przez 
cały okres Świąt Bożego Narodzenia przy ołtarzu w kiszyniow-
skim kościele. 

Organizatorzy serdecznie dziękują księżom i siostrom z katolic-
kich parafii Mołdawii za dobrą współpracę i zachęcają wszystkich do 
udziału w konkursie za rok.

Aleksy Bondarczuk, zdjęcia autora
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Crăciun – miejscowy odpowiednik Świętego Mikołaja, pozostawia w noc 
Bożego Narodzenia prezenty dla najmłodszych.

Kolędy to kolejny z głównych elementów bożonarodzeniowych.  
W noc Bożego Narodzenia dzieci i młodzież zbierają się w grupy i wędrując 
od domu do domu roznoszą radosną wieść o Narodzeniu Jezusa. Grupy te 
mają zazwyczaj określoną hierarchię, przewodniczącego i miejsce spotka-
nia. W gościnnych domach dostają obwarzanki, orzechy, jabłka i upieczone 
wcześniej kołacze. 

Gwiazda jest innym ważnym atrybutem świątecznym. Na długiej pałce 
przybija się wielką drewnianą gwiazdę pokrytą błyszczącym papierem  
i ozdobioną gałązkami choinki. Ona jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, 
która wskazywała Trzem Królom drogę do miejsca narodzenia Jezusa.  
Z gwiazdą chodzą przeważnie dzieci od 7 do 14 lat śpiewając „Steaua sus 
răsare” („O gwiazdo betlejemska”), „Trei Crai de la Răsărit” („Trzej Kró-
lowie”) czy „În oraşul Vifleem” („Dzisiaj w Betlejem”). 

Jedną z dawnych tradycji świątecznych związanych z urodzajnością 
ziemi jest Taniec Kozy. Główną rolę odgrywa w nim, oczywiście, Koza, 
ale oprócz niej uczestniczą w tym Pasterz, Cygan, Diablik i wiele innych 
postaci, w zależności od pomysłowości organizatorów. Taniec Kozy po-
lega na przedstawieniu zabicia, opłakiwania, pogrzebu i ożywienia Kozy.  
Z czasem ten taniec stał się rytuałem, który ma przyczynić się do tego, by 
następny rok był jeszcze bardziej urodzajny i by przyniósł jeszcze większe 
plony niż mijający. 

W Wigilię Bożego Narodzenia 
kobiety zajmują się pieczeniem 
kołaczy, małych i dużych, oraz tak 
zwanych „crăciunei”, które uważa się 
za symbol odrodzenia i odnowienia. 
Według starodawnego obyczaju, 
umieszcza się je na ścianie pod iko-
nami, gdzie pozostają aż do wiosny. 
Kołacze, obwarzanki i cukierki są 
rozdawane później kolędnikom, 
którzy w Wigilię wieczorem chodzą 
z kolędami od domu do domu. 

W Wigilię wieczorem Pani domu 
ozdabia stół. Jest na nim ikona,  
a wokół niej potrawy wigilijne: butel-
ka czerwonego wina, bób, gotowane 
suszone śliwki, gołąbki, a w każdym 
rogu stołu stawia po jednym kołaczu. 
Zdobienie stołu wigilijnego może się 
różnić w różnych regionach kraju, 
ale wszystkie potrawy powinny 
być postne i nikt z domowników 
nie może ich skosztować, dopóki 
ksiądz nie pobłogosławi jedzenia. 
Tradycja przewiduje surowy post 
w przeddzień Bożego Narodzenia 
i siada się do stołu tylko po pojawie-
niu się na niebie pierwszej gwiazdki, 
która przypomina o Gwieździe Be-
tlejemskiej. 

Choinka jest niezastąpionym ele-
mentem Świąt Bożego Narodzenia. 
Dawno temu była zdobiona jabłkami 
i piernikami, później świeczkami  
i błyszczącymi girlandami, a obecnie, 
w dobie rozwoju technologicznego, 
choinka zdobiona jest lampkami  
i bombkami o przeróżnych kształ-
tach. W niektórych rodzinach pod 
choinką umieszcza się małą szopkę z 
Dzieciątkiem Jezus, Marią i Józefem. 
Jest to również miejsce gdzie Moş 

tradycj e i obrzędy

MOŁDAWIA jest krajem prawosławnym, według danych z 2006 roku ponad 98% ludności deklarowało to wy-
znanie. Boże Narodzenie, do 2009 roku, świętowaliśmy tylko według starego kalendarza juliańskiego – 7 stycznia. 
Choć w sąsiedniej Rumunii również panuje wyznanie prawosławne, za Dzień Narodzenia Bożego uważa się tam 
25 grudnia, tak jak w całej Europie Zachodniej. W 2009 roku nowe władze mołdawskie postanowiły wprowadzić 
zmiany do kalendarza kościelnego i dać obywatelom Mołdawii dodatkową okazję do świętowania. Dzień, w którym 
przypada Boże Narodzenie według nowego kalendarza gregoriańskiego – 25 grudnia – jest teraz w Mołdawii dniem 
wolnym od pracy.

Kolędnicy
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wiadomości

tradycj e i obrzędy

W związku z tym, że Mołdawia była i nadal jest 
krajem rolniczym, wiele tradycji i obyczajów związa-
nych jest z urodzajnością ziemi i plonami. Taniec Kozy 
to tylko jeden z takich rytuałów.

Według starych obyczajów, w Wigilię ludzie starali 
się pozbierać od sąsiadów rzeczy, które pożyczali, po-
nieważ wierzyli, że ich miejsce jest w gospodarstwie. 
Kobiety wrzucały do wody, w której robiły pranie, me-
talowe monety, żeby w następnym roku były piękniejsze  
i bogatsze. Mężczyźni dotykali wszystkich narzędzi 
do pracy w gospodarstwie, żeby w nowym roku mieć 
z nich jeszcze większy użytek. W przeddzień Bożego 
Narodzenia wkładano podkowę do wiadra z wodą, z 

którego pierwszy pił gospodarz, a następnie poił tym 
bydło, żeby było zdrowe i mocne jak żelazo. 

To tylko kilka z wielu starodawnych obyczajów 
mołdawskich i rumuńskich. Najczęściej są one prak-
tykowane oczywiście na wsi, lecz przestrzega się ich, 
niestety, w coraz mniejszym stopniu.

Żeby było ciekawiej, dodam, że w rodzinach mie-
szanych wyznaniowo, tak jak na przykład w mojej, Boże 
Narodzenie świętować zaczynamy według kalendarza 
gregoriańskiego 24 grudnia, a kończymy 7 stycznia, we-
dług starego kalendarza juliańskiego, gdyż świętowania 
narodzin Pana nigdy za wiele. A od 2009 roku jest to już 
nawet legalne.  

Elena Pumnea

5 grudnia 2011 r. Unia Europejska podjęła decyzję  
o rozpoczęciu negocjacji o utworzeniu pogłębionych 
i kompleksowych stref wolnego handlu (DCFTA) 
z Mołdawią i Gruzją. Umowy o DCFTA zakładają 
zniesienie ceł i kwot we wzajemnym handlu towarami 
i usługami, a także likwidację barier pozataryfowych 
(m. in. poprzez przyjęcie unijnych regulacji dotyczą-
cych zamówień publicznych, wprowadzenie unijnych 
norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz praw własności 
intelektualnej). Pozwoli to na integrację obu państw 
ze wspólnym rynkiem UE. W założeniu DCFTA ma 
stymulować wymianę handlową pomiędzy UE i obo-
ma krajami, a także poprawić klimat inwestycyjny  
w tych państwach. W konsekwencji przełoży się to na 
ich wzrost gospodarczy, a także otworzy biznesowi  
z państw UE nowe możliwości współdziałania z tymi 
państwami.

Decyzja Komisji Europejskiej o rozpoczęciu 
negocjacji jest sukcesem politycznym Mołdawii  
i Gruzji, którym udało się otworzyć kolejny etap  
w procesie integracji z UE. Państwa te spełniły wa-
runki wstępne postawione przez UE dotyczące wpro-
wadzenia konkretnych reform gospodarczych (m. in. 
w dziedzinie polityki handlowej i konkurencji) oraz 
instytucjonalnych (przygotowanie struktur odpowie-
dzialnych za negocjacje i za późniejszą implementa-
cję). Przystąpienie do rozmów i spełnienie unijnych 
wymogów świadczy o determinacji obu krajów do 
integracji gospodarczej z UE. Doświadczenie nego-
cjacji podobnej umowy z Ukrainą pokazuje, że proces 
ten będzie trwał co najmniej 2–3 lata. Implementacja 

zapisów umowy będzie rozłożona na kilkanaście lat. 
W krótkiej perspektywie wdrażanie umów o wolnym 
handlu będzie się wiązało ze znacznymi kosztami 
finansowymi (i w konsekwencji politycznymi), zaś 
pozytywne efekty ekonomiczne przyniesie dopiero  
w perspektywie kilku lat. Dlatego do wprowadzenia 
w życie DCFTA niezbędna będzie polityczna deter-
minacja władz Mołdawii i Gruzji.

Wyzwaniem dla utworzenia stref wolnego han-
dlu w perspektywie długoterminowej będzie kwestia 
obszarów separatystycznych, nad którymi Mołdawia 
i Gruzja nie sprawują kontroli (Naddniestrze w Moł-
dawii oraz Osetia Południowa i Abchazja w Gruzji). 
Odmienne systemy gospodarcze (w tym celne) na 
tych obszarach uniemożliwiają objęcie całego te-
rytorium Mołdawii i Gruzji strefą wolnego handlu.  
Z kolei wprowadzenie granic celnych przez Gruzję 
i Mołdawię z separatystycznymi regionami byłoby 
sprzeczne z ich polityką nastawioną na reintegrację 
tych obszarów.

Potencjalnym zagrożeniem dla procesu nego-
cjacji DCFTA w przypadku Mołdawii jest niesta-
bilna sytuacja polityczna. Impas w kwestii wyboru 
prezydenta oraz nieskuteczność rządzącej koalicji 
w przeprowadzaniu reform strukturalnych istotnie 
ogranicza możliwości Kiszyniowa do prowadzenia 
skomplikowanych negocjacji i potem skutecznego 
wdrażania ich postanowień. Ponadto możliwy upadek 
proeuropejskiej koalicji może oznaczać przejęcie wła-
dzy przez Komunistyczną Partię Mołdawii, która nie 
jest zainteresowana głęboką integracją z UE. 

Z materiałów Ośrodka Studiów Wschodnich
 

ue rozpoczyna negocjacje o strefach wolnego handlu
z mołdawIą I gruzją
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Aktualności

cykl spotkań z poezją polską
w centrum języka polskIego I kultury polskIej:

Z okazji 100-lecia urodzin Czesława Miłosza Sejm 
Polski ustawowo ogłosił rok 2011 rokiem miłoszowskim. 
Z tej okazji w kraju i poza jego granicami odbywały się 
liczne konferencje, dyskusje, wystawy, wieczory poetyc-
kie poświęcone życiu i twórczości poety. Pojawiły się 
nowe wydania książkowe, takie jak długo oczekiwana 
biografia Miłosza autorstwa Andrzeja Franaszka, a także 
bardzo interesujące wydania muzyczne wierszy poety, 
między innymi płyta „Księga olśnień” w wykonaniu 
wokalistki jazzowej Agi Zaryan czy „7 wierszy Miłosza” 
zaśpiewane przez Stanisława Soykę.

Także w Mołdawii nie zabrakło spotkań poświęco-
nych twórczości poety. Jednym z nich było bieleckie 
„Popołudnie z poezją Miłosza” zorganizowane przez 
studentów Uniwersytetu im A. Russo, podczas które-
go zaprezentowano biografię poety uzupełnianą jego 
utworami dobranymi z dużą starannością przez czyta-
jących.

W spotkaniu uczestniczyli studenci filologii ukraiń-
skiej oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, 
którzy przedstawili życie i twórczość poety w trzech 
językach słowiańskich: polskim, rosyjskim i ukraińskim. 
Dało to możliwość porównania tej niełatwej i niechętnie 
poddającej się regułom składniowym poezji Miłosza 
w różnie brzmiących, a jednak podobnych językach. 
Całość uzupełniona była filmem dokumentalnym po-
święconym poecie oraz niektórymi z jego wierszy w 
wersji śpiewanej. 

Pomysłodawczynie popołudnia to wykładowca ukra-
inistyki pani Ludmiła Czełanu oraz redaktor naczelna 
„Jutrzenki” pani Helena Usowa, które zapewniają, że 
było to dopiero pierwsze spotkanie z cyklu polsko- 
ukraińskich spotkań poświęconych poezji polskiej. 

Dobromiła Wrońska 

PoPołudnie z Czesławem miłoszem
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Natalia SiNiawSka
prezes Stowarzyszenia

„Jasna Góra” 

Наталья СиНявСкая
Председатель общества 
польской культуры
„Ясна Гура”

Gość JUTRZENKI

– Расскажите, пожалуйста, о том, как создава-
лось общество, объединяющее поляков Придне-
стровья, какие цели оно перед собой ставит и по-
чему получило такое название – «Ясна Гура»?

 – Начало нашему обществу положила встреча, 
которую организовал настоятель прихода Св. Троицы 
в Тирасполе ксендз Петр Кушман. Он пригласил на 
нее всех прихожан польского происхождения. Из 
Кишинева приехал консул Польши. Во время заду-
шевной беседы каждый присутствующий вспоминал  
о своих корнях. Поляков Приднестровья очень 
многое объединяет, несмотря на их разные, порою 
трудные судьбы. Посольство Польши в Молдавии 
одобрило нашу инициативу зарегистрировать поль-
скую общину. 

2004 год – год официального признания Обще-
ства польской культуры «Ясна Гура». Оно объеди-
няет людей польского происхождения и тех, кому 
небезразлична культура и традиции Польши. Нам, 
полякам, проживающим так далеко от исторической 
родины, очень хочется быть ее небольшой частичкой. 
Учитывая то, что христианская религия имеет огром-
ное значение для польского народа, а чудотворный 
образ Матери Божией Ченстоховской, находящийся 
на Ясной Гуре, является свидетельством этой живой 
веры, мы приняли решение назвать наше общество 
«Ясна Гура». Первым председателем общины была 
Ольга Коноп. В 2006 году, в связи с отъездом ее из 
Тирасполя, состоялись выборы нового председателя 
общины. С тех пор руковожу организацией я. 

Мы учились всему сами – старались как можно 
больше узнать о польских традициях, религиозных 

– Proszę powiedzieć, jak powstawało stowa-
rzyszenie zrzeszające Polaków Naddniestrza, jakie 
stawia przed sobą cele i dlaczego zostało nazwane 
„Jasna Góra”?

– Początek naszemu stowarzyszeniu dało spotkanie, 
które zorganizował proboszcz parafii Świętej Trójcy w 
Tyraspolu, ks. Piotr Kuszman. Zaprosił na nie wszystkich 
parafian polskiego pochodzenia. Z Kiszyniowa przyje-
chał polski konsul. Podczas serdecznej rozmowy każdy 
z obecnych opowiadał o swoich korzeniach. Pomimo 
różnych i trudnych losów Polaków w Naddniestrzu wiele 
łączy. Ambasada Polska w Mołdawii poparła naszą ini-
cjatywę zarejestrowania polskiego stowarzyszenia.

W 2004 roku Stowarzyszenie „Jasna Góra” oficjal-
nie rozpoczęło swoją działalność. Zrzesza ono ludzi 
polskiego pochodzenia i tych, którym kultura i tradycje 
Polski nie są obojętne. My, Polacy żyjący tak daleko od 
historycznej ojczyzny, chcemy być jej niewielką cząst-
ką. Przekonani, że religia chrześcijańska ma wielkie 
znaczenie dla polskiego narodu, a cudowny obraz Matki 
Bożej jest świadectwem żywej wiary, nazwaliśmy nasze 
stowarzyszenie „Jasna Góra”. Pierwszym prezesem sto-
warzyszenia była Olga Konop. W 2000 roku w związku 
z jej wyjazdem z Tyraspola przeprowadzono wybory. Od 
tej pory ja pełnię funkcję prezesa. 

Wszystkiego uczyliśmy się sami – dowiadywaliśmy 
się o polskich tradycjach, religijnych i państwowych 
świętach, organizując tematyczne imprezy. Pod opieką 
Matki Bożej Częstochowskiej działaliśmy coraz bardziej 
aktywnie. Dzisiaj Stowarzyszenie Polskiej Kultury 
„Jasna Góra” działa na terytorium całego Naddniestrza. 
Otwarto filie w Słobodzie-Raszkowie, Słobodziei, w
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и государственных праздниках, а затем проводили те-
матические мероприятия. Под опекой Матери Божией 
Ченстоховской мы становились все более активны  
в своей деятельности. На сегодняшний день Обще-
ство польской культуры «Ясна Гура» действует на 
территории всего Приднестровья. Открыты отделения  
в Слободе-Рашков, Слободзее, Рашкове, регистрируют 
свое общество поляки из Бендер. финансовую под-
держку нам оказывают посольство Польши в Кишине-
ве и варшавские организации – «Вспульнота Польска», 
фонд «Помощь полякам на Востоке».

– Чуть подробнее о деятельности вашей орга-
низации...

– Благодаря работе нашего административного со-
вета, в который входят Ирина Кизерицкая, Анастасия 
Цыран и Мария френк, деятельность общины наби-
рает свои обороты. Мы отмечаем праздники, которые 
так важны для польского народа: День независимости 
Польши, Рождество, праздник Матери Божией Чен-
стоховской и др. Не забываем и о любимом детском 
празднике 6 декабря – Дне Святого Николая. 

Впервые в этом году в Тирасполе, при под-
держке Министерства просвещения, мы провели 
Покровский фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями. Помощь в проведении фестиваля 
нам оказали участники программы «Буковинские 
встречи с искусством» и его руководитель – Марек 
Пантула из Пшемысля. Надеемся, что фестиваль этот 
станет ежегодным. Мы принимаем активное участие  
в кишиневском фестивале «Польская Весна в Молда-
вии». При организации действует вокальная группа 
под руководством Эдварда Дитковского. 

О своей деятельности мы рассказываем на ин-
тернет-странице www.jasnagora.ru и информируем на 
страницах журнала польской диаспоры «Jutrzenka». 

– Кроме проведения мероприятий, организация 
«Ясна Гура» взяла на себя очень важную миссию по 
реставрации польского кладбища в Рашкове...

– Наша организация осуществляет опеку над 
единственным польским кладбищем в Приднестро-
вье. Кладбище это находится в Рашкове, о нем писал  
в своих произведениях Генрик Сенкевич. Это место яв-
ляется значимым не только для польской литературы, 
но и для поляков, живущих в Приднестровье. Здесь по-
хоронены наши соотечественники – жители Рашкова  
и поляки из других селений. Сохранились уникальные 
захоронения XVII и XVIII веков. Кладбище является 
действующим, но находится в плачевном состоянии. 
Разбиты старинные надгробия, рассыпались стены, 
ограждающие кладбище, территория заросла кустар-
никами и деревьями. При вскапывании даже неболь-
шого слоя земли можно натолкнуться на старинные 
плиты надгробий с надписями на польском языке. 

Gość JUTRZENKI – Natalia Siniawska

Raszkowie, rejestrują swoje stowarzyszenie Polacy  
z Bender. Pomaga nam finansowo Polska Ambasada  
w Kiszyniowie i warszawskie organizacje  – Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundacja „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”. 

 – Proszę opowiedzieć o działalności organiza-
cji.

– Dzięki pracy naszej rady administracyjnej,  
w skład której wchodzą Irina Kizericka, Anastazja Cy-
ran i Maria Frenk działalność stowarzyszenia nabiera 
rozmachu. Obchodzimy święta ważne dla Polaków, 
takie jak Dzień Niepodległości, Boże Narodzenie, 
Matki Bożej Częstochowskiej i inne. Nie zapominamy  
i o ulubionym dniu naszych najmłodszych – dniu 
Świętego Mikołaja. 

W tym roku po raz pierwszy w Tyraspolu, z pomo-
cą Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizowali-
śmy Festiwal Pokrowski dla dzieci niepełnosprawnych. 
Wsparcie okazali nam tutaj uczestnicy programu 
„Bukowińskie spotkania ze sztuką” i jego kierownik – 
Marek Pantuła z Przemyśla. Mamy nadzieję, że festiwal 
stanie się coroczną tradycją. Bierzemy udział w festi-
walu polonijnym „Polska Wiosna w Mołdawii”. Przy 
organizacji działa zespół wokalny pod kierownictwem 
Edwarda Ditkowskiego. 

O naszej działalności można przeczytać na stronie 
www.jasnagora.ru oraz w piśmie Polaków w Mołda-
wii „Jutrzenka”.

– Oprócz organizowania obchodów świąt or-
ganizacja „Jasna Góra” podjęła się bardzo ważnej 
misji odrestaurowania polskiego cmentarza w Rasz- 
kowie…

Nasza organizacja opiekuje się jedynym polskim 
cmentarzem w Naddniestrzu, który znajduje się  
w Raszkowie. Pisał o nim w swoich powieściach Hen-
ryk Sienkiewicz. Miejsce to jest znaczące nie tylko dla 
polskiej literatury, ale i dla Polaków naddniestrzańskich. 
Są tutaj pochowani nasi rodacy – mieszkańcy Raszkowa  
i Polacy z innych wiosek. Zachowały się unikalne mogi-
ły z XVII i XVIII wieku. Cmentarz nadal jest czynny, ale 
znajduje się w opłakanym stanie. Zabytkowe nagrobki 
są porozbijane, rozsypał się mur otaczający cmentarz, 
teren zarósł krzewami i drzewami. Płytko pod ziemią 
można odkryć stare płyty nagrobne z napisami w języku 
polskim. Członkowie stowarzyszenia wraz z parafią  
Św. Kajetana w miarę możliwości starali się upo-
rządkować zapuszczony cmentarz, ale jego odnowa 
wymaga ogromnych nakładów. Obecnie naprawiane 
jest ogrodzenie, założono nową bramę. Dalsze prace 
restauracyjne będą zależeć od otrzymanych na ten cel 
dotacji. 

Chcemy postawić w centrum cmentarza pomnik  
w formie krzyża, który będzie symbolem naszej pamięci – 

w
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Члены общества «Ясна Гура» совместно с приходом Св. Каэтана 
в меру сил старались поддерживать порядок на заброшенном 
кладбище, но его восстановление требует огромных вложений. На 
сегодняшний день ведется реставрация ограждения, установлены 
новые ворота. Дальнейшее проведение реставрационных работ 
будет зависеть от полученных дотаций. 

Мы хотим установить в центре кладбища памятник в виде 
креста, который был бы символом нашей памяти – памяти не толь-
ко об умерших и погребенных на кладбище в Рашкове, но о всех 
поляках, останки которых находятся в разных местах Приднестро-
вья. Наша земля хранит память о многих драматичных моментах, 

fotokronika

Prace restauracyjne
na cmentarzu polskim 
w Raszkowie.
2011 rok

Zdjęcia z archiwum 
Stowarzyszenia

«Jasna Góra»

nie tylko o pochowanych na cmentarzu  
w Raszkowie, ale o wszystkich Polakach, 
których szczątki spoczywają w różnych 
miejscach Naddniestrza. Nasza ziemia 
zachowuje pamięć o wielu dramatycznych 
momentach, które znalazły odzwierciedle-
nie w losach ludzi. 

W 2011 r. dzięki finansowej pomocy 
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
przygotowano plac, na którym stanie po-
mnik na cześć Polaków Naddniestrza. w
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которые отразились на человеческих судьбах. В 2011 году 
благодаря финансированию фонда «Помощь полякам на 
Востоке» уже подготовлена площадка, на которой будет 
установлен памятник полякам Приднестровья. 

– Расскажите, пожалуйста, о своей семье, о кор-
нях. Что Вы запомнили о своих предках из рассказов 
старшего поколения?

– Мои предки также похоронены на кладбище  
в Рашкове. Я знаю, что они были истинными поляками, 
сохранившими религию, традиции и польскую культуру. 
При советской власти костел Св. Каэтана в Рашкове был 
отдан под зернохранилище, тогда каждое воскресенье 
моя бабушка ходила пешком в соседнее село – в Слободу-
Рашков, где оставался действующий костел. На Святой 
вечер перед Рождеством Христовым мы обязательно 
готовили постные блюда, к столу собиралась вся семья,  
а на следующий день дети ходили с колядками.

По материнской линии я веду свое происхождение из 
семьи Скрынских, а по отцовской – из Крыжановских. 
Родилась я в Рашкове, сейчас живу с мужем в Тирасполе,  
у нас двое детей – старший Владислав и младшая Каро-
лина, которой 31 декабря исполнится 2 года. По образо-
ванию – медработник, люблю петь в костельном хоре, 
играю на органе на ежедневных службах в костеле.

– И еще на общественных началах выполняете 
обязанности председателя общества поляков Придне-
стровья. С какими проблемами Вы сталкиваетесь?

– Одной из таких проблем остается изучение поль-
ского языка членами нашего общества, но, быть может,  
в 2012 году все изменится. Попробуем создать субботнюю 
школу польского языка, уже предприняты первые шаги  
в этом направлении, надеемся на хороший результат.

Для нас также очень важно вовлечь в деятельность 
организации молодое поколение. Мы хотим передать 
своим детям любовь к исторической родине. В нашей па-
мяти еще сохранились воспоминания о польских корнях, 
а вот у детей... Они ведь уже не слышат польской речи, 
ни разу не были в Польше. Но мы не теряем надежды  
и уверены, что с помощью наших друзей из Пшемысля 
уже в 2012 г. сможем организовать для них поездку  
в детский летний лагерь. 

– Наш традиционный вопрос, который мы задаем 
руководителям общественных организаций, – какой 
бы Вы хотели видеть польскую диаспору в Молда-
вии?

– Хотелось бы, чтобы все полонийные организации, 
ставящие перед собой целью поддержку и развитие поль-
ской культуры и традиций, которые так дороги их серд-
цам, работали сообща. И тогда все у нас получится! 

– Спасибо за интервью. 
Беседовала Елена Усова

Gość JUTRZENKI – Natalia Siniawska

– Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie,  
o korzeniach. Co Pani pamięta z opowiadań 
starszego pokolenia?

– Moi przodkowie również spoczywają na 
cmentarzu w Raszkowie. Wiem, że byli prawdzi-
wymi Polakami, zachowującymi religię, tradycje  
i kulturę polską. Kiedy komuniści zamienili kościół 
Św. Kajetana na magazyn zbożowy, moja babcia 
w każdą niedzielę chodziła piechotą do sąsiedniej 
wioski – do Słobody-Raszkowa, gdzie kościół pozo-
stał czynny. W Wigilię przygotowywaliśmy postne 
potrawy, do stołu siadała cała rodzina, a na następny 
dzień dzieci chodziły po domach z kolędami. 

Ze strony matki pochodzę z rodziny Skryn-
skich, a ojca – z Kryżanowskich. Urodziłam się  
w Raszkowie, teraz mieszkam z mężem w Tyra-
spolu, mamy dwoje dzieci – starszego Władysława 
i młodszą Karolinę, która 31 grudnia skończy dwa 
lata. Z wykształcenia jestem pracownikiem służby 
zdrowia, bardzo lubię śpiewać w chórze kościel-
nym, gram na organach podczas codziennych mszy 
świętych.

– Oprócz tego pełni Pani obowiązki prezesa 
Stowarzyszenia Polaków Naddniestrza. Czy wi-
dzi Pani obecnie jakieś problemy, które w tym 
momencie wymagają rozwiązania?

– Głównym takim problemem pozostaje nauka 
języka polskiego, ale może w tym roku to się zmie-
ni. Spróbujemy otworzyć sobotnią szkołę języka 
polskiego, już poczyniliśmy pierwsze kroki w tym 
kierunku i mamy nadzieję na pozytywny rezultat.

Ważną rzeczą jest dla nas również, aby w dzia-
łalność naszej organizacji włączało się młode poko-
lenie. Chcemy przekazać naszym dzieciom miłość 
do historycznej ojczyzny. My jeszcze pamiętamy  
o swoich polskich korzeniach, ale dzieci… One już 
nie słyszą polskiej mowy, nigdy nie były w Polsce. 
Ale nie tracimy nadziei, że z pomocą naszych 
przyjaciół z Przemyśla już w 2012 roku uda się 
zorganizować wyjazd do Polski na kolonie letnie.

 – Na koniec nasze tradycyjne pytanie, które 
zadajemy przewodniczącym organizacji – jaką 
chciałaby Pani widzieć polską diasporę w Moł-
dawii?

– Chciałoby się, aby wszystkie polonijne or-
ganizacje, stawiające sobie za cel podtrzymywanie  
i rozwijanie tak drogiej ich sercom polskości, dzia-
łały razem. Wtedy wszystko się uda!

 – Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Helena Usowa
Tłum. na j. polski Anna Szarek

w
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koncert w CU PCIN I
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aktualności

Olga Klimowicz i Aleksy Bondarczuk, tegoroczni reprezentanci Mołdawii na „Kresach” w Białymsto-
ku, są również współpracownikami naszej redakcji, od kilku lat piszącymi i przygotowującymi materiały  
o wydarzeniach w środowiskach polonijnych. Cieszymy się z ich sukcesu i życzymy im, by nie tracili kontaktu  
z polską mową, poezją i sztuką. 

     

spotkanIa z poezją w BIałymstoku 
29 młodych recytatorów z dwunastu krajów wzięło udział w jubileuszowych, 20. finałach Konkursu Recy-

tatorskiego dla Polaków z Zagranicy „Kresy”, które rozpoczęły się pod koniec grudnia w Białymstoku. 

„Kresy” są jedynym konkursem recytatorskim organizowanym 
dla środowisk polonijnych. Ma on podtrzymywać ich związki z krajem 
i popularyzować polszczyznę. Głównym organizatorem konkursu jest 
podlaski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W tym roku 
do Białegostoku przyjechali recytatorzy z Białorusi, Bułgarii, Czech, 
Estonii, Grecji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii 

OlGA KlIMOWICZ, zwyciężczyni I miejsca w elimina-
cjach ogólnomołdawskich, uczestniczka spotkań w Białymsto-
ku:

– W poprzednich latach uczestniczyłam w eliminacjach 
konkursu „Kresy”, a w roku 2010 nawet zajęłam III miejsce, ale 
marzeniem moim było wzięcie udziału w zmaganiach finałowych  
w Białymstoku. W tym roku zdobyłam I miejsce i z niecierpliwością 
czekałam na wyjazd do Polski. Byłam trochę zaniepokojona, nie 
wiedziałam, co na mnie tam czeka, czy dam sobie radę podczas 
warsztatów, jakie będę miała towarzystwo. 

Po przyjeździe do Białegostoku nastrój poprawił mi się już po 
pierwszym spotkaniu. A dalej... czas mijał szybko! 

Bawiliśmy się świetnie na zajęciach warsztatowych. Czuliśmy 
się wszyscy jak jedna wielka polska rodzina. Jednoczyła nas wspól-
na pasja do polskiej poezji, teatru i do języka ojczystego. Znalazłam 
wielu przyjaciół, nigdy o nich nie zapomnę i mam zamiar jeszcze się  
z nimi spotkać. Koniecznie!

i Ukrainy. Mołdawię reprezentowali Olga 
Klimowicz i Aleksy Bondarczuk.

Uczestnicy to finaliści wielostopnio-
wych eliminacji, którzy startują w kategorii 
od 16 lat. W tym roku do konkursu zgłosiło 
się prawie 3 tys. uczestników. 

Podczas tygodniowych finałów „Kre-
sów” w Białymstoku Polonusi wzięli 
udział w warsztatach teatralnych m. in.  
z kultury mowy, interpretacji tekstu i tech-
nik aktorstwa, oglądali spektakle w Biało-
stockim Teatrze Lalek. Odbyło się również 
specjalne spotkanie wigilijne. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród zwycięzcom odbyło się podczas 
koncertu galowego w sobotę, 10 grudnia, 
w Białostockim Teatrze Lalek. Maciej 
Cymorek z Czeskiego Cieszyna zdobył 
Grand Prix. Na koncercie został też zapre-
zentowany film, który powstał specjalnie na 
okoliczność 20-lecia konkursu, a także wy-
dawnictwo ze wspomnieniami uczestników 
konkursu, ich nauczycieli i jurorów. 

Do tej pory w „Kresach” wzięło udział 
ponad 40 tys. uczestników z 15 krajów. 

Aleksy Bondarzuk

Wigilia Kresowa w Białymstoku
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Przedstawiciele polskich placówek na obczyźnie już 
po raz trzeci spotkali się w Krakowie, by dyskutować 
o największych potrzebach emigrantów i temu, jak te 
potrzeby zaspokoić. Kongres był zorganizowany przez 
Polską Akademię Umiejętności. 

W drugim dniu kongresu odbyła się sesja medyczna 
pt.: „Medycyna i opieka zdrowotna: kształcenie mło-
dzieży polskiej na obczyźnie”. Współorganizatorem 
sesji medycznej była Federacja Polonijnych Organizacji 
Medycznych z profesorem Markiem Rudnickim na czele. 
W sesji uczestniczyli przedstawiciele związków federa-
cyjnych ze Szwecji, Niemiec, USA, Ukrainy, Białorusi, 
Mołdawii, Gruzji, Litwy i Czech. Udział lekarzy ze 
Wschodu został dofinansowany przez Ośrodek Współ-
pracy z Polonią Medyczną Naczelnej Izby Lekarskiej 
w Warszawie.

Podczas sesji medycznej dr Andżela Bogucka (PTM 
w Bielcach) przedstawiła referat o kształceniu młodych 
lekarzy polskiego pochodzenia w Mołdawii. Następnie 
wręczono Honorowe Statuetki Biegańskiego 2011 – 
najwyższe odznaczenie Towarzystwa Lekarskiego Czę-
stochowskiego. Wśród nagrodzonych był prezes PTM 
w Mołdawii dr Augustyn Zagórski. W tym samym dniu 
odbyło się spotkanie uczestników kongresu z Prezyden-
tem RP Bronisławem Komorowskim. 

Po zakończeniu sesji młodzi lekarze z Mołdawii 
mieli możliwość nawiązać kontakty z kolegami z innych 

krajów, zapoznać się z metodami kształcenia lekarzy za 
granicą. Dla uczestników Kongresu były zorganizowane 
bardzo interesujące imprezy: koncerty w Galerii Su-
kiennice, koncert Kwartetu Smyczkowego w Urzędzie 
Miasta Kraków, zwiedzanie Muzeum Historycznego 
Miasta Kraków i Zamku Królewskiego na Wawelu.  
W niedzielę odbyła się msza święta w katedrze na Wa-
welu, celebrowana przez J. E. Kardynała Macharskiego. 

Andżela Bogucka

kongres polskIch towarzystw naukowych na oBczyźnIe
15-osobowa delegacja lekarzy polonijnych z Mołdawii zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Medycznym 

wzięła udział w III Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, który odbył się w Krakowie  
w dniach 7-11 września 2011 r.

lekarze uhonorowani statuetką Biegańskiego 2011. 
Drugi od prawej – dr Augustyn Zagórski, prezes
Polskiego Towarzystwa Medycznego w Kiszyniowie
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aktualności

„Polonusa” wydaje Związek Polaków 
w Rumunii. Na jego łamach znaleźć można relacje 
ze wszystkich wydarzeń związanych z Polonią 
rumuńską, z najważniejszych wydarzeń z Polski, 
elementy historii i geografii Polski. Pierwszy 
numer „Polonusa” ukazał się w 1991 r. w Buka-
reszcie. Ten okres bukareszteński trwał do 1994 r.  
W styczniu 1995 r. rozpoczął się okres buko-
wiński, ponieważ nie tylko siedzibę redakcji, ale  
i druk przeniesiono do Suczawy. Od tego czasu 
„Polonus” stał się miesięcznikiem. Zmieniono 
format na A4, okładkę na kolorową, a nakład 
zwiększono do 1000 egzemplarzy. Czasopismo 
jest dwujęzyczne, polsko-rumuńskie. Od początku 
„Polonus” finansowany jest przez Departament 
Relacji Interetnicznych, od 2005 r. jest także 
dofinansowany przez Senat RP poprzez Funda-
cję „Pomoc Polakom na Wschodzie”, zwłaszcza 
w zakresie wydawania numerów specjalnych, 
wydawnictw okazjonalnych, dodatków czy fol-
derów. 

„Polonus” spełnia dwie podstawowe funk-
cje – informacyjną oraz edukacyjną – w służbie 
zachowania tożsamości i wychowania w posza-
nowaniu tradycji, języka, religii. Czytelnikami 
„Polonusa” są przede wszystkim Polacy mieszka-
jący w Rumunii, ale także sympatycy i przyjaciele  
z Polski, Ukrainy, Mołdawii i wielu innych stron 
świata. 

Na jubileuszowe spotkanie w Suczawie redakcja czasopisma „Polonus”, ukazującego się w Rumunii 
od 1991 roku, zaprosiła kolegów z Rumunii, Polski, Ukrainy i Mołdawii. Pismo Polaków w Mołdawii 
„Jutrzenka” reprezentowała redaktor naczelna Helena Usowa. 

Prezes Związku Polaków Rumunii Gerwazy longier (od lewej) wręcza odznaczenie zespołowi redakcyjnemu 
„Polonusa” 

20-lecIe rumuńskIego „polonusa” 

„Polonus” jest jedynym pismem polonijnym w Rumunii. 
Czasopismo jest rozprowadzane za darmo we wszystkich 
środowiskach polonijnych. Przez lata swego istnienia „Polo-
nus” nieustannie rozwijał się, godził zróżnicowane potrzeby 
czytelników i ich zainteresowania. Obecnie zespół redakcyjny 
tworzą: redaktor naczelna Stanisława Jakimowska, redaktorzy 
– Barbara Breabăn, Elżbieta Wieruszewska-Calistru i Iwona 
Olszewska-Marculeac, redaktor techniczny Kazimierz Longier 
i sekretarz redakcji Maria Macek.

Podczas uroczystości w Domu Polskim w Suczawie ze-
społowi redakcyjnemu złożono wiele życzeń i gratulacji przez 
gości i oddanych czytelników. 

              Helena Usowa
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informacje polonijne

Związek Polskiej Młodzieży w Mołdawii został 
założony w 2003 roku. W tym okresie osiągnął on dużo 
sukcesów, ale miał także czas zastoju. Zaczynając od 
października 2011 roku związek doznał ożywienia pod 
kierownictwem nowego przewodniczącego – Eleny 
Iancev. W ciągu krótkiego okresu członkowie związ-
ku wspólnie z lektorką Kamilą Wielgosz i studentami  
z Centrum Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie 
Państwowym w Kiszyniowie zorganizowali ANDRZEJ-
KI i uczestniczyli w dobroczynnym międzynarodowym 
spotkaniu WOKóŁ ŚWIATA. 

ANDRZEJKI to polska stara, choć nieco zmienio-
na, tradycja. Kiedyś wróżby andrzejkowe były domeną 
panien (chłopcy wróżyli w dzień Św. Katarzyny na KA-
TARZyNKACH). Dziś bawią się wszyscy – i chłopcy  
i dziewczęta. Obecnie wróżby nie dotyczą tylko zamąż-
pójścia, ale ogólnie pojętej przyszłości. Wróżący szukają 
szczęścia nie tylko w miłości, ale także w nauce, karierze 
i życiu codziennym.

Lanie wosku jest najbardziej znaną i najbardziej 
charakterystyczną wróżbą dnia Św. Andrzeja. Polega ona 
na zgadywaniu przyszłości za pomocą cieni rzucanych 
na ścianę przez utworzone woskowe figurki. 

Zabawa w ustawianie butów w kierunku wyjścia  
z pomieszczenia, w którym znajdują się niezamężne pan-
ny budzą wiele emocji, gdyż wiadomo, że właścicielka 
buta, który jako pierwszy przekroczy próg, pierwsza 
wyjdzie za mąż! 

ZwiąZeK PolsKiej MłodZieży w Mołdawii

WOKół śWIATA to impreza, która odbyła się 
27 grudnia w Kiszyniowie i była poświęcona Bożemu 
Narodzeniu i Nowemu Rokowi. Celem tej imprezy było 
zebranie pieniędzy dla domu dziecka we wsi Iwancia.  
W spotkaniu uczestniczyli członkowie różnych związ-
ków: ukraińskiego, bułgarskiego, armeńskiego, żydow-
skiego, gagauskiego etc. Zebrano około 1,5 tysiąca lei. 

Członkowie ZPMM
dzielą się swoimi wrażeniami:

„Poznałam dużo nowych ludzi, 
dowiedziałam się o tradycjach innych 
narodowości i przypomniałam sobie 
polskie zwyczaje. Wspaniale spędzi-
łam czas!” (Climova Natalia)

„Było bardzo przyjemnie poczuć 
znów atmosferę polskich tradycji  
i zapoznać się z obyczajami innych 
narodów. Jest to bardzo ciekawe  
i rozwijające. Także niezwykle 
przyjemne jest to, że przyczyniliśmy 
się trochę do stworzenia małego 
prezentu świątecznego dla dzieci”. 
(Xenia Marcov)

Opracowały:
Natalia Climova i Xenia Marcov

Zdjęcia z archiwum ZPMM

święty Andrzej wróży
szczęście i szybkie zamęście!
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informacje polonijne

liga PolsKich Kobiet

Выставка этнокультурной польской фотографии 
состоялась в ноябре 2011 г. в кишиневской библиотеке 
им. Адама Мицкевича. Идея и реализация проекта 
принадлежат Лиге польских женщин (председатель – 
Валерина Мартин). 

На выставке были представлены авторские работы 
Валентины Мартин, Анны Завальской и Валентина 
Цуркана.

Лига польских женщин благодарит за поддержку 
Посольство Польши в Молдавии, а также директора 
библиотеки г-жу Екатерину Недзельскую. (Фотографии  
с выставки на стр. 23) 

Валерина Мартин 
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stowarZysZenie PolaKów gaguZji

KONKURS WIEDZY O POLSCE

Na przełomie listopada i grudnia 2011 r. Stowa-
rzyszenie Polaków Gagauzji zorganizowało konkurs 
wiedzy o Polsce. Pytania były trudne i obejmowały 
zakres wiedzy z geografii, historii, polityki, litera-
tury i kultury Polski. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów  
i słuchaczy polskiej klasy Liceum im. M. Eminescu, 
jak i uczniów miejscowych szkół. Poziom wiedzy 
uczestników był bardzo wysoki.

Najwięcej punktów zdobyła rodzina Lomati, któ-
ra w nagrodę otrzymała urządzenie wielofunkcyjne  
z drukarką i skanerem. Pozostali uczestnicy za udział 
w konkursie dostali drobne akcesoria komputerowe. 
       Anna Matysiak

КОНКУРС ЗНАНИй О ПОЛьшЕ

В конце ноября – начале декабря 2011 г. Общество 
поляков Гагаузии провело конкурс на тему „Знаешь ли 
ты Польшу?”. Викторина была сложной и включала  
в себя вопросы из области географии, истории, полити-
ки, литературы  и культуры Польши. В конкурсе наравне 
с учащимися польского класса лицея им. М. Эминеску 
приняли участие ученики из других школ Комрата. 
Уровень знаний конкурсантов оказался очень высоким. 
    Наибольшее количество пунктов набрала семья 
Ломать, получившая в награду многофункциональное 
устройство (принтер, сканер и копир). Остальные 
участники конкурса были награждены  компьютерными 
аксессуарами. 

    Анна Матысяк

W listopadzie 2011 r. w bibliotece im. Adama 
Mickiewicza w Kiszyniowie odbyła się wystawa 
polskiej fotografii etnokulturowej. Idea i realizacja 
projektu są autorstwa Ligi Polskich Kobiet (prezes 
– Walerina Martin). Na wystawie zostały przed-
stawione prace autorów: Walentyny Martin, Anny 
Zawalskiej i Walentyna Curkana.

Liga Polskich Kobiet składa podziękowania 
Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Mołdawii 
oraz pani dyrektor biblioteki Katarzynie Niedziel-
skiej za wsparcie przy realizacji projektu. (Zdjęcia 
na str. 23) 

Walerina Martin
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Pod tureckim panowaniem Mołdawia praktycznie 
nie odgrywała żadnej roli na arenie międzynarodowej. 
Słabi hospodarowie przestali zagrażać swoim sąsiadom. 
W tym samym czasie stosunki polsko-mołdawskie były 
pochodną w relacjach z Turcją do momentu prowokacji 
habsburskiej oraz wzrostu aspiracji polskich magnatów 
na kresach wschodnich. Oba te czynniki doprowadziły 
do konfliktu polsko-tureckiego.

Za panowania hospodara Eliasza II (1546-1551), re-
lacje polsko-mołdawskie były poprawne. Wyjątkiem był 
atak wojsk mołdawskich na Bar (13 lutego 1550 r.), gdzie 
jednak zostały pobite przez oddziały starosty Bernarda 
Pretwicza. Hospodar w liście do króla Zygmunta Augu-
sta tłumaczył się rozkazem sułtana jako odwet za napady 
Pretwicza na ziemie tureckie na Krymie, skąd wyruszały 
oddziały tatarskie grabiąc ziemie pograniczne Królestwa 
Polskiego. Wzajemne ataki i oskarżenia powodowały 
powstanie problemu konfliktów granicznych, ten zaś 
był wykorzystywany przez Habsburgów do wystąpień 
o charakterze antytureckim (w postaci wypraw hetma-
na wielkiego Tarnowskiego i polnego Sieniawskiego). 
Król aby zażegnać konflikt przeniósł starostę Pretwicza 
dalej od granicy, do Trembowli. Jego działania wynikały  
z chęci utrzymania pokoju z Turcją (który formalnie 
wygasł po śmierci Zygmunta I Starego), zwłaszcza w sy-
tuacji zbliżenia się do obozu habsburskiego, co w oczach 
sułtana mogło uchodzić za politykę antyturecką. Sytuację 
dodatkowo skomplikowały wydarzenia na Węgrzech. 
W 1551 r. wojska króla Ferdynanda Habsburga zajęły 
Siedmiogród, a Izabela Jagiellonka z synem Janem Za-
polyą, zrzekli się wszelkich praw do Węgier w zamian za 
uposażenie na Śląsku (księstwo ziębickie i Ząbkowice). 
W odpowiedzi do Siedmiogrodu weszły wojska tureckie 
rozpoczynając nowy etap walk o wpływy na Węgrzech. 
W tym samym roku hospodar Eliasz zrezygnował z tronu 
na rzecz młodszego brata Stefana VII Raresza, wstępując 
na służbę turecką (został zarządcą prowincji białogrodz-
kiej). Wśród bojarów mołdawskich decyzja ta została 
odebrana jako zaprzedanie się Turkom. Do tego okrutne 
rządy hospodara Stefana spowodowały, iż możni zaczęli 
szukać pomocy u króla polskiego Zygmunta Augusta. 
Również na samym dworze polskim, żywe nadal były 
plany powrotu Mołdawii jako lenna polskiego, poglą-
dy te reprezentowali politycy ze stronnictwa królowej 
Bony – m. in. bp. krakowski Andrzej Zebrzydowski. 
Król jednak obawiając się zatargu z Turcją (zajętą w 
tym czasie wojną z Persją), nie podjął żadnych działań 

Awantury mołdawskie za panowania Zygmunta Augusta

Część 1. lata 1550-1552

Z  historii  polski

Marcin Smierz
(Uniwersytet śląski w Katowicach)

mających na celu obalenie hospodara. Przeciwną pozycję 
zajął wojewoda ruski i hetman polny Mikołaj Sieniawski, 
widząc w apelu mołdawskich bojarów nadarzającą się 
okazję do przywrócenia w Mołdawii polskich wpływów. 
Na czele opozycji stanął Iwonia, syn hospodara Stefa- 
na V i prawnuk Stefana Wielkiego. Hetman oddał mu do 
dyspozycji kilka chorągwi jazdy. Na ich czele w lipcu 
1551 r. przekroczył granicę mołdawską, gdzie jednak 
został od razu zmuszony do odwrotu przez atakujące go 
oddziały hospodara Stefana VII. Jeszcze tego samego 
roku Tatarzy w odwecie za próbę obalenia hospodara 
spalili Bracław.

W ciągu kilku następnych miesięcy na Rusi zaczę-
ła się gromadzić coraz liczniej opozycja i uchodźcy  
z Mołdawii, na czele z Iwonią, logofetem Jerzym Po-
chyłą, perkułabem chocimskim Niegulem i stolnikiem 
Piotrem Lăpuşneanu zwanym Aleksandrem (stryj Iwonii 
i syn hospodara Bogdana III). W 1552 r. uchodźcy moł-
dawscy pozyskali sobie drugiego protektora w osobie 
króla Węgier Ferdynanda Habsburga, którego ziemię 
najechał w tym czasie hospodar Stefan VII, posiłkując 
atakujące w tym rejonie oddziały tureckie. Tym razem 
pretendentem do tronu wybrano wspomnianego już 
stolnika Piotra (Aleksandra). Ze strony polskiej plany 
habsburskie poparł hetman Sieniawski.

W wyniku zawartego spisku 1 września 1552 r. 
nad Prutem zamordowany został hospodar Stefan VII 
Raresz. Na wieść o tym wydarzeniu Sieniawski wysłał 
do Mołdawii oddział w sile 3000 jazdy i 150 piechoty.  
5 września 1552 r. w Bakocie nad Dniestrem Aleksander 
Lăpuşneanu wydał akt, w którym uznał się lennikiem 
Korony Polskiej. Wprowadzenie na tron hospodarski 
Aleksandra nie było łatwe. Matka Stefana VII Raresza 
chciała pomścić jego śmierć i zachować tron. Nowym 
hospodarem ogłoszono jej zięcia, bojara Jana Joldea 
(męża Marii Rareszówny). Ten jednak został wzięty 
do niewoli w potyczce z przednimi oddziałami wojsk 
polskich.

Król Zygmunt August na wieść o wypadkach pol-
skich w Mołdawii nakazał szybkie wycofanie wojsk 
polskich i nie udzielanie pomocy tamtejszym bojarom. 
Obawiał się (zresztą zasadnie), iż samowolna decyzja 
hetmana Sieniawskiego o udziale wojsk polskich w oba-
leniu hospodara Stefana spowoduje odwet ze strony Tur-
cji. Celem załagodzenia sytuacji król wysłał dworzanina 
Stanisława Broniewskiego celem zbadania nastrojów  
i reakcji na dworze sułtana Sulejmana.
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Z  historii  polski

Nieoczekiwanie pozycję negocjacyjną Królestwa 
Polskiego z Turcją poprawił sam hospodar Aleksan- 
der IV. Uznał on, iż nie jest w stanie utrzymać się na tro-
nie bez poparcia sułtana. W związku z tym odciął się od 
wszelkich kontaktów z Habsburgami, celem uzyskania 
uznania w Stambule, a następnie dokonał najazdu na 
należący do Ferdynanda Habsburga Siedmiogród. Jego 
działania doprowadziły do pogodzenia się z rodziną 

Rareszów oraz sojuszu z Janem Zapolyą, za którego 
wydał w 1553 r. swoją najstarszą córkę Roksanę. W tym 
samym czasie jeden z głównych uczestników spisku 
przeciwko Stefanowi VII – logofet Jerzy Mohyła poślu-
bił Marię Rareszównę, wdowę po Janie I. z małżeństwa 
tego urodził się Jeremiasz Mohyła, późniejszy hospodar  
i teść polskich magnatów. 

cdn.

zagadki biblijne

Zapoznamy się z kolejną postacią z Biblii, a pomoże nam rozsypanka!

Sam Jezus powiedział o nim: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od 
J .... .... ....    Ch .... .... .... .... .... .... .... .... .... ”. Był ciekawym człowiekiem, nazywał się GŁOSEM wołają-
cym na pustyni: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2). „Nosił odzienie z sierści 
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym” (Mk 1,6). Udzielał 
on chrztu w rzece Jordan, by przygotować lud na przyjście Zbawiciela i mówił: „Ja was chrzczę wodą 
dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić 
Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3,11). 

Odpowiedzi na kartkach proszę prze-
syłać na adres Redakcji lub bezpośrednio 
do mnie. Nie zapomnijcie podać swego 
imienia, nazwiska i numeru telefonu. 
O dacie i miejscu podsumowania kon-
kursu uczestnicy będą zawiadamiani 
telefonicznie.

Siostra Dorota
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Najwazniejsze pytania.
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redakcja wyraża podziękowanie spon-
sorom, dzięki pomocy i wsparciu których  
w 2011 roku ukazywało się pismo Polaków  
w Mołdawii„jutrzenka”: 

– Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”  
w Warszawie (dofinansowanie przygotowania 
czasopisma do druku, druk oraz zakup sprzętu 
komputerowego);

– Ambasadzie RP w Kiszyniowie (dofinansowanie 
kolportażu w I kwartale 2011 r.);

– Firmie CONMETAL-COM SRL w Kiszyniowie i jej 
dyrektorowi W. Burlakowi (dofinansowanie wydat-
ków na utrzymanie domeny i hostingu strony inter-
netowej naszego czasopisma – www.jutrzenka.md).

Редакция выражает благодарность нашим 
спонсорам, благодаря помощи и поддержке 
которых в 2011 г. издавался журнал польской 
диаспоры в Молдавии «jutrzenkа»: 

– фонду «Помощь полякам на Востоке»  
в Варшаве (финансирование подготовки к пе-
чати, услуг полиграфии, а также предостав-
ление компьютерной техники);

– посольству Польши в Кишиневе (финанси-
рование рассылки журнала в I квартале);

– фирме CONMETAL-COM SRL в Кишиневе и ее 
директору Виктору Николаевичу Бурлак (рас-
ходы по поддержке домена и хостинга сайта 
нашего журнала – www.jutrzenka.md).

Prenumerata Prasy PolskieJ 
z wysyłką za granicę

za pośrednictwem „RUCH” S.A. 

Strona internetowa: www.ruch.pol.pl 
Kontakt e-mail: prenumerataz@ruch.com.pl

W NASTęPNyM NUMERZE

czytaj w rubryce: na drodze partnerstwa
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