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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 zgod-
ne z opinią redakcji.

wydarzenia

ZIMOWY ZAWRÓT GŁOWY
Igrzyska Olimpijskie w Soczi były najlepszymi zimowymi 

Igrzyskami w wykonaniu polskich sportowców. Polacy zdobyli  
6 medali. Złote medale wywalczyli Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo 
szybkie – bieg na 1500 metrów), Justyna Kowalczyk (bieg na  
10 km stylem klasycznym) oraz dwukrotnie Kamil Stoch (skoki 
narciarskie – skocznia normalna oraz duża). Srebrny medal zdo-
były panczenistki w biegu drużynowym (Katarzyna Bachleda-Cu-
ruś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka),  
a brązowy, również w biegu drużynowym, panczeniści (Zbigniew 
Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański). W rankingu 
światowym Polska zajęła 11. miejsce.

PODWÓJNY ZŁOTY – KAMIL STOCH
Triumfalny marsz w Soczi rozpoczął się 9 lutego od sukce-

su Kamila Stocha na średniej skoczni. Kilka dni później Stoch 
znów był najlepszy. Zdobycie dwóch złotych medali podczas 
indywidualnych konkursów w ramach XXII Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi było wielkim momentem w karierze Sto-
cha.

JUSTYNA KOWALCZYK NAJLEPSZA
Cztery dni później swoją dominację na 10 km „klasykiem” 

potwierdziła Kowalczyk. Narciarce z Kasiny Wielkiej w odnie-
sieniu sukcesu nie przeszkodziła nawet złamana kość lewej 
stopy. Justyna Kowalczyk została mistrzynią olimpijską.

PANCZENISTA ZBIGNIEW BRÓDKA NA ZŁOTY MEDAL
Wielkich emocji dostarczył kibicom Zbigniew Bródka. Zdobył 

w Soczi złoty medal w wyścigu na 1500 m i został pierwszym 
polskim mistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim. Igrzyska 
w Soczi są drugimi w karierze Bródki (w Vancouver przed czte-
rema laty jako debiutant zajął 27. miejsce na 1500 m).

MEDALE DRUŻYNOWE W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM
Na kolejne medale polscy kibice musieli poczekać dokładnie 

tydzień. W sobotę 22 lutego miejsca na podium wywalczyły obie 
drużyny w łyżwiarstwie szybkim.

Opr. T. Cruglea  
na podstawie serwisów informacyjnych 
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Polskie powstania narodowe

powstanie listopadowe

NOWY PODZIAŁ ZABORÓW

Traktat o utworzeniu Królestwa Polskiego, Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczpospolitej 
Krakowskiej (3 V 1815) ustanawiał nowy podział 
ziem polskich. Rosja otrzymywała większą część 
Księstwa Warszawskiego; terytorium to zostało 
nazwane Królestwem Polskim i miało być na zawsze 
złączone z Rosją osobą panującego cara Rosji. 
Prusy uzyskały departamenty bydgoski i poznański 
oraz część kaliskiego; ziemie te utworzyły Wielkie 
Księstwo Poznańskie. Austria ponownie dostała 
tzw. Kraj Tarnopolski, który jeszcze w 1809 utraciła 
na rzecz Rosji. Powstało też „Wolne, niepodległe  
i ściśle neutralne miasto Kraków wraz z okręgiem”, 
często nazywane Rzeczpospolitą Krakowską; po-
zostawało pod kontrolą rezydentów trzech państw 
rozbiorowych.

Polacy wyczekiwali, ale do nowej władzy nie byli 
nastawieni wrogo. Większość miała już dość wojen, 
biedy i rozlewu krwi. Pierwszą rocznicę utworzenia 
Królestwa Polskiego Alojzy Feliński uczcił, pisząc 
słynną pieśń „Boże coś Polskę”. 27 listopada 1815 ro- 
ku car Aleksander I nadał Królestwu konstytucję. 

Przewidywała ona, że Królestwo Polskie będzie 
monarchią konstytucyjną pozostającą w unii z Ro-
sją. Królem Polski miał być cesarz rosyjski. Drugim 
elementem łączącym obydwa państwa była wspól-
na polityka zagraniczna. Konstytucja gwarantowała 
Królestwu osobny rząd, własne wojsko, język polski 
jako urzędowy, wolność osobistą obywateli, wol-
ność druku, nietykalność własności, niezależność 
sądownictwa. Władzę ustawodawczą Królestwa 
stanowił sejm, złożony z senatu i izby poselskiej. 
Władza wykonawcza spoczywała w rękach króla, 
Rady Stanu i Rady Administracyjnej. Konstytu-
cja, uznawana za jedną z najbardziej liberalnych  
w ówczesnej Europie, dawała Królestwu Polskie-
mu bardzo szeroki zakres swobód politycznych  
i gwarantowała mu odrębny charakter państwowy – 
z własnym terytorium, władzami centralnymi i lo-
kalnymi, reprezentacją narodową i armią. Była 
tak piękna, że aż nierzeczywista. Szeroki zakres 
uprawnień nie był bowiem w pełni wykorzystywany, 
a liberalne zapisy często pozostawały martwą lite-
rą. Po śmierci Aleksandra I i objęciu władzy przez 
Mikołaja I władze carskie niemal zupełnie przestały 
się liczyć z konstytucją.

Pałac Staszica w Warszawie �
Liceum w Krzemieńcu na Wołyniu �
Uniwersytet Wileński �
Moneta z okresu Rzeczpospolitej   �

    Krakowskiej

zdjęcia: M. Horyn, http://pl.wikipedia.org
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Polacy musieli uczyć się „być narodem, nie 
mając państwa”. W Warszawie, jeszcze pod rzą-
dami pruskimi, założono Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk (1800), które urządzało odczyty i konkursy, 
wspomagało informacją przemysł i rolnictwo, 
prowadziło publiczna bibliotekę, wydawało prace 
naukowe. Dzięki staraniom Towarzystwa skodyfi-
kowano gramatykę języka polskiego. Arystokraci 
Tadeusz Czacki i Józef Maksymilian Ossoliński 
ratowali przed zniszczeniem księgozbiory z likwi-
dowanych bibliotek klasztornych (fakt, że najcen-
niejsze włączali do swych prywatnych zbiorów). 
Najtęższe polskie umysły (m. in. bracia Jan i Jędrzej 
Śniadeccy) kształciły studentów na Uniwersytecie 
Wileńskim. Wzorem postawy obywatelskiej był 
Joachim Lelewel, na którego wykłady przychodziły 
tłumy. Demokratyzm, patriotyzm i chęć doskona-
lenia, których przykładem był Lelewel, zainspiro-
wały młodzież pod przywództwem Tomasza Zana  
i Adama Mickiewicza do zorganizowania związku 
samokształceniowego pod nazwą Towarzystwa 
Filomatów. Działalność ta nie była wywrotowa, ale 
nie była też legalna, bo rozwijanie kultury polskiej 
na Litwie nie było dobrze widziane przez władze.  
W 1823 roku organizację rozbiły aresztowania, 

przywódcy poszli do więzienia lub na zesłanie.  
Z wileńskim uniwersytetem konkurowało Liceum 
w Krzemieńcu na Wołyniu. Mimo że formalnie 
było szkołą średnią, miało ambitny program na 
poziomie szkoły wyższej. W 1815 roku utworzono 
Uniwersytet Warszawski, rozwijały się wyższe 
szkoły techniczne: Górnicza i Hutnicza, Inżynierii 
Cywilnej i inne, z czasem połączone w Politechnikę 
Warszawską. Józef Elsner, nauczyciel młodego 
Fryderyka Chopina, założył w Warszawie szkołę 
muzyczną.

Misji uzdrowienia finansów Królestwa Polskiego 
podjął się Ksawery Drucki-Lubecki. Nie był zbyt 
popularny w Królestwie, cieszył się za to zaufaniem 
Aleksandra I, a później Mikołaja I. Był człowiekiem 
w tym samym stopniu pracowitym i energicznym, 
co bezwzględnym. Dzięki jego skuteczności w ciągu 
kilku lat deficyt budżetowy Królestwa zamienił się 
w znaczną nadwyżkę. Z jego inicjatywy założono 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, pierwszą polską 
organizację oferującą pożyczki dla gospodarstw 
rolnych. Drugim wielkim osiągnięciem Druckie-
go-Lubeckiego było założenie Banku Polskiego, 
pierwszego w naszym kraju banku centralnego 
(1828). Bank miał prawo do emitowania pieniądza, 

Państwo polskie w 1830 r. �

Polskie powstania narodowe
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kredytował przemysł i handel. Lubecki skierował 
aktywność państwa w sferę przemysłu ciężkiego, 
który był wówczas skoncentrowany w zagłębiu 
staropolskim, wokół Gór Świętokrzyskich. Z inicja-
tywy ministra skarbu wybudowano na koszt rządu 
wiele nowych wielkich pieców, fryszerek i kopalń  
w dorzeczu rzeki Kamiennej. Wielkim sukcesem 
było powstanie łódzkiego okręgu włókienniczego. 
W ciągu kilku lat ubogie rejony rolnicze zaroiły 
się od zakładów produkcyjnych. Do prowadzenia 
pierwszej w Warszawie fabryki lamp sprowadzono, 
na koszt rządu, zdolnego rzemieślnika aż z Paryża. 
Pod kierunkiem pochodzących z zagranicy inżynie-
rów rozpoczęto budowę traktów komunikacyjnych 
(dawne polskie drogi przypominały je tylko z nazwy): 
mokotowskiego, poznańskiego, krakowskiego, pe-
tersburskiego. Wzniesiono liczne mosty, a brzegi 
Wisły umocniono łamanym kamieniem. Wszędzie 
widać było zbawienne skutki pracy ludzi zdolnych  
i szczerze kochających swój kraj. 

Kochano kraj, ale nie kochano Królestwa. 
Obywatelom bowiem brak było poczucia wolności. 
Symbolem obcego panowania był senator Mikołaj 

Nowosilcow, carski komisarz przy rządzie Króle-
stwa. Pod wpływem jego podszeptów car zaczął 
ograniczać konstytucyjne przywileje. Zniesiono 
wolność druku, wprowadzając cenzurę, która od-
tąd tamowała każdą swobodniejszą myśl. Wbrew 
zapisom konstytucji, Polaków zaczęła szpiegować 
tajna policja; nieprawomyślnymi zapełniano więzie-
nia. Kiedy uczeń V klasy gimnazjum wileńskiego 
Michał Plater napisał na tablicy: „Wiwat konstytucja 
3 maja”, Nowosilcow zarządził brutalne śledztwo. 
Więziono młodzież i nauczycieli, podejrzanych bito 
i głodzono. Wielu zesłano w głąb Rosji. Platera  
i jego kolegów przemocą wcielono w szeregi ar-
mii rosyjskiej (poszli „w sołdaty”). Mówiono więc: 
„Cesarz Aleksander nadał kartę konstytucyjną, ale  
w nią bat owinął”. Na prośby o zmianę polityki 
władze w Petersburgu pozostawały głuche. Coraz 
liczniejsi szukali ratunku dla Ojczyzny w spiskach 
i tajnych związkach. Największy zasięg miało 
Towarzystwo Patriotyczne, którego celem było: 
„utrzymanie narodowości i sławy Polaków żyjących 
lub umarłych, którzy pismami lub czynem przyczy-
nili się do wsławienia swego kraju”. 

w

Polskie powstania narodowe

POWSTANIE

Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku w War-
szawie doszło do wydarzeń znanych jako „noc 
listopadowa”. W ten sposób rozpoczęło się dru-
gie z polskich powstań narodowych – powstanie 
listopadowe.

Pierwsze chwile powstania były połączeniem 
patosu i tragedii. Zawiódł przygotowany wcześniej 
plan. Miasto stało się sceną gwałtownych i często 
improwizowanych walk. Grupa spiskowców ze 
szkoły podchorążych, pod przewodnictwem Piotra 
Wysockiego, podjęła najpierw nieudaną próbę zabi-
cia carskiego brata, wielkiego księcia Konstantego, 
a następnie wywołała wystąpienie ludu miejskiego, 
zakończone zdobyciem Arsenału.

Prowadzący swych ludzi Wysocki rozpaczliwie 
szukał przywódcy. Na próżno zwracał się do napo-
tykanych po drodze polskich generałów, byli oni lo-
jalni wobec księcia Konstantego. Niektórzy ubliżali 
podchorążym i nazwali ich zdrajcami. Padły wtedy 
pierwsze bratobójcze strzały. Zginęli generałowie: 
Maurycy Hauke, Józef Nowicki, Stanisław Potocki 
i Stanisław Trębicki. Zabito także kilku innych ofice-
rów próbujących powstrzymać powstańców.

Część zdezorientowanych oddziałów polskich 
zachowywała się biernie, inne wystąpiły przeciwko 

„rebeliantom”. Ludność, zwłaszcza bogatych dziel-
nic, nie reagowała na patriotyczne hasła wykrzy-
kiwane przez spiskowców. Jedynym odzewem był 
szczęk zamykanych bram i okiennic.

Około godziny 22 porucznik Dobrowolski od-
nalazł generała Józefa Chłopickiego. Ten świetny 
napoleoński oficer wydawał się idealnym kandyda-
tem na wodza. Spiskowcy usłyszeli jednak tylko: 
„Dajcie mi spokój, idę spać”. Po pewnym czasie 
agitacja studentów i młodych oficerów zaczęła 
odnosić skutek. Coraz więcej ludzi pojawiało się 
na ulicach, a ze zdobytego Arsenału trafiła w ich 
ręce broń. Świetnie spisali się żołnierze 4. i 5. pułku 
piechoty. Ich niezłomna postawa wpłynęła na wa-
hające się jeszcze oddziały polskie. Od wydarzeń 
nocy listopadowej -datuje się ogromna popularność 
obu formacji.

W tych krytycznych godzinach pomógł powsta-
niu sam książę Konstanty, który prawdopodobnie  
z obawy o własną skórę powstrzymał przed atakiem 
jednostki rosyjskie. Nie chcąc kompromitować się 
w oczach cara Mikołaja I przedwczesnymi meldun-
kami, pragnął sam opanować sytuację. Sądził, że 
sprawa skończy się na lokalnym buncie, po którym 
spadnie kilka „młodych rozpalonych głów”.

Gdy stało się jasne, że powstania nie sposób już 
wygasić, a car Mikołaj I nie zgodzi się na kompro-
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Polskie powstania narodowe

Obraz Marcina Zaleskiego „Wzięcie Arsenału”, namalowany na płótnie w roku 1831, przedstawia  �
walkę pod Arsenałem w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. W tę noc ludność Warszawy wraz  
z grupą powstańców zdobyła budynek Arsenału, wspierając tym samym rozpoczynające 
się powstanie listopadowe. Na nastrojowym i nieco mrocznym obrazie widać 
akcję zajęcia Arsenału, palący się budynek i spontaniczną walkę 
powstańców (Muzeum Narodowe  
w Warszawie).

misowe zakończenie konfliktu, w styczniu 1831 ro- 
ku sejm Królestwa ogłosił detronizację rosyjskiego 
władcy. Było to równoznaczne z wypowiedzeniem 
Rosji wojny.

Na początku lutego 1831 roku zahartowana  
w bojach, dowodzona przez doświadczonych ofice-
rów z feldmarszałkiem Iwanem Dybiczem na czele, 
armia rosyjska wkroczyła do Królestwa Polskiego. 
Wodzem polskich wojsk został właśnie książę 
Michał Radziwiłł, którego umiejętności dowódcze 
i obycie w walce były minimalne. Również jego 
sztabowcy nie potrafili uzgodnić koncepcji obrony. 
Starcia pod Stoczkiem, Dobrem i Wawrem, choć 
wygrane, nie powstrzymały marszu wroga nieustan-
nie zbliżającego się do Warszawy.

Dybicz zamierzał wyjść na tyły oddziałów 
polskich zgromadzonych niedaleko Pragi. Jednak 
wykonanie tego manewru nie powiodło się, gdyż 
pod Białołęką część sił rosyjskich wdała się już  
w walkę z Polakami. Huk armat dotarł do rosyj-
skiego feldmarszałka w czasie porannej mszy. 
Bitwa rozpoczęła się więc inaczej niż to zapla-
nował.

Bój skoncentrował się wokół Olszynki Grochow-
skiej. Aby utrzymać znajdujące się tam pozycje, 
współdowodzący wojskami polskimi, generał Jó-
zef Chłopicki, osobiście poprowadził kontratak na 
bagnety. Przy wtórze bębnów, śpiewając „Jeszcze 
Polska nie zginęła”, żołnierze rozbili 40 batalionów 
wroga. Rosyjski wódz z najwyższym trudem opa-
nował panikę w swych oddziałach. Miał jeszcze 
odwody i rzucił je do kolejnego ataku. Polscy żoł-
nierze, walczący bez przerwy od rana, byli u kresu 
sił i zostali zepchnięci z pozycji.

Generał Józef Chłopicki wyczuł przełomowy 
moment bitwy. Rozkazał generałom Janowi Kru-
kowieckiemu i Tomaszowi Łubieńskiemu, których 
wojska pozostawały dotychczas w rezerwie, aby 
atakowali. Pierwszy z nich na otrzymany rozkaz 
odpowiedział, że nie zna generała Chłopickiego. 
Drugi trzykrotnie, pod różnymi pozorami, odmówił 
wykonania polecenia przełożonego. W chwilę po-
tem polski dowódca został ciężko ranny. Do szarży 
ruszyła kawaleria rosyjska, lecz na szczęście wy-
konała ją nieudolnie. Elitarny pułk kirasjerów stracił 
80% żołnierzy. Części z nich polscy ułani powbijali 

w
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Obraz Wojciecha Kossaka „Śmierć gen. Sowińskiego w okopach Woli”. Śmierć kalekiego  �
weterana wojen napoleońskich podczas obrony Warszawy we wrześniu 1831 r. jest jednym  
z najczęściej opiewanych przez artystów epizodów powstania listopadowego. 
Według najbardziej rozpowszechnionej wersji wydarzeń polski 
dowódca zginął w walce, możliwe jednak, że został 
zamordowany już w rosyjskiej niewoli.

lancami hełmy aż po same ramiona. Oślepionych 
zrzucali z koni i brali do niewoli. Pod wieczór obie 
wykrwawione armie zaprzestały walki, bitwa dobie-
gała końca. Warszawa została uratowana.

Kiedy jednak plan kontrofensywy opracowany 
przez płk. Ignacego Prądzyńskiego zaczął przyno-
sić sukcesy, wódz naczelny gen. Jan Skrzynecki 
wstrzymał natarcie. W maju gen. Skrzynecki 
zdecydował się wydać Rosjanom walną bitwę pod 
Ostrołęką. Na skutek jego błędów starcie zakończy-
ło się klęską. Brak bardziej energicznych działań ze 
strony dowództwa uniemożliwił także szersze roz-
winięcie się powstania na Litwie, Wołyniu i Podolu. 
Podejmowane równolegle zabiegi dyplomatyczne 
na dworach europejskich, mające na celu uzyska-
nie międzynarodowej mediacji między Królestwem 
Polskim a Rosją, pozostały bez odzewu.

Na początku września 1831 roku Rosjanie ude-
rzyli na Warszawę, którą błędne rozkazy dowództwa 
pozbawiły dostatecznej obrony. Po dwóch dniach 
szturmu miasto skapitulowało. Co prawda władze 
polskie ewakuowały się ze stolicy, a siły zbrojne 
powstania liczyły nadal ok. 60 tys. żołnierzy, jednak 
wśród polityków i dowódców prawie nikt nie chciał 

już walczyć. Większość oddziałów oraz członków 
władz przekroczyła granicę z Prusami lub Austrią 
i wybrała emigrację. W październiku 1831 roku 
powstanie listopadowe dobiegło końca.

Bilans powstania był dla kraju fatalny. Zlikwi-
dowano autonomię Królestwa, we wszystkich 
trzech zaborach pogorszyło się położenie Polaków,  
a centrum polskiego życia politycznego, kulturalne-
go i umysłowego zostało wypchnięte na emigrację. 
W polskiej tradycji narodowej powstanie listopado-
we utrwaliło się – głównie za pośrednictwem dzie-
więtnastowiecznej literatury oraz patriotycznych 
pieśni i malarstwa – jako romantyczny zryw niepod-
ległościowy, inspirujący następne pokolenia.

Opr. Sergiusz Mojsow

w

źródła: 
M. Gładysz „50 dat z historii Polski”, Gdańskie Wydaw-
nictwo Oświatowe, Gdańsk 2009. 
S. Kołodziejski, R. Marcinek, J. Polit „Dzieje ojczyste”, 
Wyd. Ryszard Kluszczyński, Kraków.
R. Korbal „Polskie powstania narodowe”, Wyd. Podsie-
dlik-Raniowski i Spółka.
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Katolicka Akademicka Służba Wymiany (KAAD) 
wiodąca w skali światowej katolicka organizacja sty-
pendialna z siedzibą w Bonn  (Niemcy), przyznaje od 
ponad 50 lat stypendia na pobyty naukowe w Niemczech 
studentom oraz pracownikom naukowym akademic-
kich szkół wyższych, a także innym grupom świeckim. 
Grupa 8000 alumnów w 120 krajach tworzy partnerską 
sieć wzajemnych kontaktów, pomocną w ubieganiu się  
o stypendia.

W ramach programu stypendialnego dla Europy 
Środkowo-Wschodniej przyznawane są dwa razy rocz-
nie (marzec / wrzesień) stypendia studyjno-badawcze. 
Zainteresowani kandydaci sami wybierają docelowe 
niemieckie szkoły wyższe, instytuty naukowe, archiwa, 
kliniki lub inne instytucje jako miejsca swego plano-
wanego pobytu.

Nie obowiązują ograniczenia odnośnie do pro-
ponowanego kierunku badań, studiów czy specja-
lizacji podyplomowej, z wyjątkiem kształcenia osób 
duchownych/księży, członków zakonów oraz studiów 
doktoranckich osób świeckich w zakresie teologii.

Celem ubiegania się o stypendium przedłożone 
powinny zostać m. in. następujące dokumenty:

1. Formularze stypendialne
2. Projekt badawczy / studyjny wzgl. prezentacja 

celów specjalizacji /doktoratu
3. Dwie opinie profesorów polskich. 
4. Poświadczenie opieki naukowej wystawione 

przez niemieckiego naukowca lub odpowiednie pismo 
instytucji zapraszającej.

5. Kościelna opinia polecająca.
6. Zaświadczenie o wystarczającej znajomości 

języka niemieckiego.
Okres trwania stypendium: 2–36 miesięcy. 
Wysokość stypendium: 750 – 2000 Euro mie-

sięcznie.
Koszty przejazdu do Niemiec i  z powrotem oraz 

ewentualne koszty ubezpieczenia zdrowotnego przej-
muje KAAD.

Ogólna informacja o warunkach przyznania sty-
pendiów znajduje się pod adresem:  http://kaadbonn.
de/stipendien/osteuropaprogramm/

STYPENDIA NA POBYTY STUDYJNE I NAUKOWE  
W NIEMCZECH

Stypendia dla studentów (po ukończonym 6 semestrze studiów),  
absolwentów uczelni akademickich oraz pracowników naukowych.

СТИПЕНДИИ Для учёбы И НаучНо-ИССлЕДоваТЕльСкИх рабоТ  
в ГЕрмаНИИ

Стипендии для студентов-христиан (окончивших 6 семестров),  
выпускников вузов,  аспирантов,  ученых и преподавателей вузов

католическая служба академического содей-
ствия иностранцам (KAAD) на протяжении 50 лет 
предоставляет стипендии для обучения и научной 
работы молодым специалистам-христианам. она 
насчитывает около 8000 бывших стипендиатов  
в 120 странах. 

Дважды в год (в марте и сентябре) в рамках 
программы «восточная Европа» фондом «KAAD» 
предоставляются стипендии для учёбы, научной 
стажировки и повышения квалификации научных 
работников. Заявители имеют возможность акаде-
мического обучения в выбранных ими германских 
вузах, научно-исследовательских институтах, ар-
хивах, клиниках и т. д.

Стипендии выделяются по всем специально-
стям высшего профессионального образования 
(за исключением священнослужителей и теологов 
аспирантов).

к заявке следует приложить следующие до-
кументы: заявление на участие в конкурсе; описа-
ние исследовательского проекта или намеченной 
учебы (цель обучения, повышения квалификации, 
научной работы); два рекомендательных письма от 
доцентов вузов страны проживания; приглашение 

со стороны доцента германского вуза или учреж-
дения; подтверждение германского вуза о при-
нятии на учебу (по программам Master или PhD); 
рекомендация священника христианской общины, 
к которой принадлежит претендент; свидетельство 
о достаточном владении немецким языком.

Срок предоставления стипендии: от 2 до 
36 месяцев. 

Размер стипендии: от 750 до 2000 евро 
(EUR) ежемесячно. Фонд KAAD оплачивает проезд  
в Германию (туда и обратно) и медицинское стра-
хование стипендиата.

Формуляры и подробную информацию о про-
грамме «восточная Европа» можно запросить по 
адресу: radwanski@kaad.de

контакт:
KAAD / Osteuropaprogramm, 
Hausdorffstr. 151 D- 53129 Bonn, Deutschland
тел.: +49 228 91758-33, 
факс: +49 228 9175858

Заявки на стипендию принимаются  
до 30 июня и до 15 января на странице:

http://kaadbonn.de/stipendien/osteuropaprogramm

www.kaad.de
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MOJA DROGA DO KOŚCIOŁA

Polacy w Mołdawii

Przedstawiamy fragment pracy Janiny Dorochowskiej, która otrzymała wyróżnienie  
w konkursie literackim „Wspomnienia rodzinne” w 2009 r. W całości ta historia rodzinna była 
opublikowana w języku rosyjskim w wydaniu episkopatu rzymskokatolickiego w Kiszyniowie 
„ANALECTA KATOLICA” t. 3. 

Pamiętam, jak moi dziadkowie opowiadali, 
że nasz ród wywodzi się z województwa krakow-
skiego w Polsce, stamtąd pochodzą wszyscy 
Majewscy i Dorochowscy. Rodzina żyła skromnie. 
Można przypuszczać, że w Polsce mieli mało 
ziemi i, jak opowiadała babcia, z powodu zmien-
nego klimatu często bywały nieurodzajne lata.  
W XIX w. zasiedlano południe Imperium Rosyj-
skiego, gdzie było dużo niezagospodarowanych 
obszarów. Obiecano im, że tam będą mieli lepsze 
życie i tak znaleźli się w rejonie chersońskim, 
gdzie otrzymali niewielki nadział ziemi1. Osiedlili się  
w nadziei na lepsze życie. Myślę, że nie byli bogaci, 
byli rolnikami żyjącymi z pracy swoich rąk.

Wioska, w której zamieszkali moi przodko-
wie nazywała się Wierchnij Torgaj, była położona 
w rejonie segarozkim, na północ od Chersonu. 
Obecnie Niżnije Segarozy to centrum rejonu. Obok 
polskiej wioski rozpościerała się niemiecka kolonia,  
a w samej osadzie razem z Polakami mieszkali Ukra-
ińcy i Rosjanie.

Dziadek i wszystkie jego siostry ukończyli cztery 
klasy w miejscowej parafialnej szkole przy cerkwi. Nie 
każda rodzina mogła sobie wtedy pozwolić na to, aby 
wykształcić dzieci, ale w rodzinie dziadka przywią-
zywało się do tego dużą wagę. Prawosławne szkoły 
były zwykle tylko w większych wioskach, innych szkół, 
zwłaszcza polskich, tam nie było. Ojczysty język, 
polski, był używany w rodzinach jako język potoczny,  
a nauczycielami polskiego i religii mogli być tylko 
księża.

Jak już wspominałam, obok polskiej osady leżała 
niemiecka kolonia. W XIX w. w guberni chersońskiej 
było wielu niemieckich osadników2 zaproszonych 
przez władze, które dążyły do zasiedlenia ziem na 
południu Imperium Rosyjskiego. Moja babcia nigdy 
nie chodziła do szkoły i była niepiśmienna, jednak 
miała w sobie wiele życiowej mądrości, znała język 
polski, rosyjski, ukraiński i niemiecki. Jeśli chodzi o 
język niemiecki, był on drugim obok polskiego uży-
wanym w rodzinie językiem, ponieważ bracia babci 
ożenili się z młodymi Niemkami z sąsiedniej osady,  

chociaż niektórzy koloniści niezbyt chętnie widzieli 
takie małżeństwa.

Babcia opowiadała, że rewolucyjne zawieruchy 
na początku XX w. oszczędziły okolice, w których 
żyli. Nie było tutaj ani burzliwych wydarzeń, ani dzia-
łań wojennych. Pamiętam, jak babcia mówiła, że po 
umocnieniu się władzy radzieckiej na Ukrainie, jej 
rodzina bardziej zaliczała się do chłopów średnio-
rolnych, gdyż sami pracowali na swojej ziemi. Kiedy 
jednak rozpoczęło się wywłaszczanie, również im 
zabrano majątek. 

W tym czasie jeden z braci dziadka, który ukoń-
czył uczelnię medyczną i był felczerem, postanowił 
wyjechać do Kazachstanu, gdyż obawiał się kary 
za udział w studenckich zamieszkach. Stamtąd 
przysłał list, w którym namawiał rodzinę pokrzyw-
dzoną przez władzę: „Skoro wam wszystko zabrali, 
przyjeżdżajcie tutaj”. I tak moi bliscy wyjechali do 
Kazachstanu jak najdalej od prześladowań. Jednak 
nie udało im się osiąść tam na dłużej. Babci nie słu-
żył klimat suchych stepów i z tego powodu ciężko 
chorowała. Dziadek postanowił więc wraz z rodziną – 
oprócz dorosłych było pięcioro dzieci, wśród nich 
moja mama, która miała wtedy 5-6 lat – wrócić na 
Ukrainę. Osiedlili się bardziej na południe, w rejonie 
nowoaleksjejewskim. Był tam kołchoz, w którym 
pracowali i mieszkali. Teraz Nowa Aleksjejewka to 
duże miasto. 

Kiedy kołchoźnikom zaczęli wyrabiać paszporty, 
babcia i dziadek powiedzieli przewodniczącemu rady 
wsi, że są Polakami i żeby ich tak zapisać. I tutaj 
się zaczęło! Jacy z was Polacy, jeśli mieszkacie na 
Ukrainie? Chcecie do Polski? Jedźcie! Kto was tam 
puści? I tak dalej, w takim tonie. Wszystkim napisali 
w paszportach: Ukrainiec, Ukrainka. Działo się to  
w czasach stalinowskiego terroru w latach 1934-1937,  
a wtedy lepiej było nie sprzeciwiać się władzy.

W czasach wojny z hitlerowcami starsi bracia 
mamy poszli walczyć, a młodszy został w domu  
z mamą, dziadkiem i babcią. Kiedy front się przybliżył, 
dziadkowi i kołchozowemu weterynarzowi kazano 
wypędzić bydło, aby nie dostało się w ręce Niemców. 

Janina Dorochowska
emerytka, pracowała przez wiele lat jako księgowa w Caritas Moldova 
prowadzi bibliotekę parafialną – dzięki jej wysiłkom od 1994 r. są gromadzone zbiory 
literatury religijnej (księgozbiór liczy obecnie około 4 tys. tomów)
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Wyprowadzili więc całe kołchozowe stado, a kiedy 
wrócili do wioski, dostali się prosto pod okupację 
niemiecką.

We wszystkich tych przeprowadzkach i podró-
żach nie udało się zachować ani modlitewników, ani 
religijnych obrazów, ani innych rodzinnych świętości. 
Wszystko zostało utracone albo skonfiskowane.  
W wojsku hitlerowskim były oddziały Czechów i Sło-
waków i to oni zajęli wioskę. Jeden z nich, katolik, 
podarował mojej babci dwie malutkie książeczki – 
modlitewniki. Jeden był w języku czeskim, a drugi 
polskim. Bardzo dobrze obydwa pamiętam. Babcia 
zawsze się z nich modliła, a kiedy byłam jeszcze mała, 
nauczyła mnie modlić się po polsku. Moją pierwszą 
modlitwą było „Ojcze nasz”, potem uczyła mnie 
innych. Pamiętam, jak wstawała bardzo wcześnie, 
jak zwykle ludzie na wsi około 5 rano, zawsze o tej 
samej porze, czy było lato, czy zima. Cały poranek 
modliła się, a kończyła modlitwą „Anioł Pański”, której 
nauczyłam się jeszcze w dzieciństwie i odmawiam 
do dzisiaj.

Mój chrzest
Dorastałam, a w naszej wiosce ani okolicach 

nie było kościoła katolickiego. Na południu Ukrainy 
kościoły zostały zamknięte jeszcze w latach trzy-
dziestych. W czasach mojej młodości, w latach 60. 
były również zamknięte prawie wszystkie cerkwie 
prawosławne. Już kiedy byłam małą dziewczynką, 
moi bliscy mówili, że trzeba mnie ochrzcić. Mama 
pracowała w pracowni krawieckiej. Rozeszła się  
z ojcem, kiedy miałam jedenaście lat, ojciec miał 
potem drugą rosyjską rodzinę. Otrzymywałyśmy od 
niego alimenty, ale pieniędzy zawsze brakowało. Mu-
siałyśmy długo oszczędzać, aby pojechać do Lwowa. 
Miałam już ukończone siedemnaście lat, kiedy po raz 
pierwszy przestąpiłam próg katolickiego kościoła. 
Jakiż to był kościół! Słynna na cały świat rzymsko-
katolicka Lwowska Bazylika Katedralna3. 

Przyjechałyśmy z mamą do Lwowa w niedzielę 
8 sierpnia 1965 r. Na ten dzień przypadało święto 
budowniczego (nie wiem, dlaczego to zapamiętałam). 
Jechałyśmy z nadzieją, że skoro jest to zachodnia 
Ukraina, to może znajdziemy we Lwowie kościół 
katolicki. Ale pytanie o kościół, które nas nurtowało, 
nie każdemu można było wtedy zadać. Nasza podróż 
wiązała się ze strachem i ryzykiem. Wierzyłyśmy 
jednak, że Pan nam pomoże i spełni nasze nadzieje. 
Przyjechałyśmy wcześnie rano, wysiadłyśmy z pocią-
gu i ruszyłyśmy do centrum miasta, bo gdzie indziej 
zwykle są świątynie?

W centrum chodziłyśmy po ulicach, nie bardzo 
wiedząc, gdzie się udać i nagle patrzę – krzyże, ale 
bez znanych mi prawosławnych cebulkowatych kopuł. 
A najbardziej niezwykła, wspaniała i majestatyczna 
była wieża kościoła zwieńczona krzyżem. Podeszły-
śmy bliżej, zajrzałyśmy do wnętrza i powiedziałam 

do mamy: „To nie jest prawosławna cerkiew, widać 
po obrazach i przedsionku”. Wtedy podeszła pod 
kościół kobieta i zaczęła żegnać się trzema palcami, 
po prawosławnemu. Mama zapytała ją: „To katolicki 
kościół?”. „Tak” – odpowiedziała. Mama dopytywała 
dokładniej: „Rzymskokatolicki?”. Kobieta potwierdziła. 
„To dlaczego pani się tak żegna?” – zapytała mama. 
„Bo jestem grekokatoliczką” – odpowiedziała kobieta 
– „Nie mamy swojego kościoła, dlatego przychodzimy 
tutaj, do katolickiego”. W czasach radzieckiej władzy, 
kiedy większość świątyń była zamknięta, ludzie modlili 
się w dowolnym działającym kościele. Kto mógł, chciał 
i nie bał się o swoją pracę, przychodził do kościoła.

Byłam poruszona wspaniałością katedry. Przy-
jechałyśmy przed Świętem Wniebowstąpienia NMP  
i właśnie był czas przygotowania i odprawiania no-
wenny4. Pamiętam, podeszłyśmy do kobiety, która 
tam posługiwała, miała na imię Daria i powiedziałyśmy 
jej, że chcę przyjąć chrzest. Ona zaprowadziła nas 
do księdza, którego imienia niestety nie pamiętam. 
Ksiądz powiedział, że siostra Daria (okazało się, że ta 
kobieta była siostrą zakonną, ale ubraną po świecku) 
mnie przygotuje, a on wieczorem udzieli mi chrztu. 

Ta dobra kobieta spędziła ze mną i mamą cały 
dzień, cierpliwie opowiadała i objaśniała. Miała Biblię 
w języku polskim, a rozmawiała z nami po ukraińsku. 
Do tej pory pamiętam tę wielką, bogato zdobioną 
Biblię. Dzień spędzony z siostrą Darią, to była moja 
pierwsza lekcja religii. Miałam przygotowaną białą 
sukienkę, mama uszyła mi ją na zakończenie ósmej 
klasy i w tej sukience przyjęłam chrzest. 

Lwowski ksiądz dziwił się, dlaczego przyjechały-
śmy z tak daleka. Odpowiedziałyśmy, że nie wiemy, 
gdzie indziej można się udać. Wtedy on powiedział, 
że w Odessie jest katolicki kościół, w którym pracuje 
dobry kapłan – ojciec Tadeusz i tam będzie nam bliżej 
jeździć. Od tego czasu zaczęłyśmy odwiedzać kościół 
w Odessie raz lub dwa razy w roku i tam spotykałyśmy 
ojca Tadeusza Hoppe5. 

Stosunek do wierzących
W szkole odnoszono się do mnie zwyczajnie, 

bez zaczepek. Co prawda nie afiszowałam się ze 
swoją wiarą, ale po zachowaniu było widać, że nie 
jestem podobna do pozostałych łobuzów. Nie nosiłam 
krzyżyka, bo go nie miałam, a nie było gdzie kupić. 
Mieszkałyśmy wtedy w Krasnoperekopsku w rejonie 
krymskim. Miasto stanowiło centrum rejonu, powstało 
jeszcze w latach 30. nad jeziorem Siwasz, były tutaj 
wielkie zakłady chemiczne, gdzie produkowano brom. 
Takich zakładów w Związku Radzieckim istniało tylko 
pięć. Nie było żadnego kościoła, może gdzieś w ota-
czających miasto wioskach były działające cerkwie 
prawosławne, ale nic nam o tym nie było wiadomo. 
W szkole uczyłam się dobrze, wybrano mnie na prze-
wodniczącą klasy, byłam pionierką i kiedy zapisywali 
do komsomołu mówiono mi, aby się wpisać na listę 
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chętnych. Od razu powiedziałam koleżance, żeby 
mnie nie zapisywała. Trochę się na to oburzali, ale 
potem jakoś wszystko się uspokoiło. Pewnego razu, 
kiedy klasę za coś karcili, dziewczyny przyszły do 
mnie i powiedziały: „Tobie jest lepiej, nie jesteś kom-
somołką i mniej obrywasz” – tak rówieśnicy odnosili 
się do mojej wiary. Ponieważ nie miałam problemów 
z nauką, dawali mi spokój. W ogóle w szkole nie 
bardzo przywiązywano wagę do sfery duchowej.  
W jedenastej klasie, kiedy mieliśmy przedmiot wie-
dza o społeczeństwie, nauczyciele-ateiści czasem 
zwracali uwagę, ale nie pamiętam, aby ktoś na siłę 
próbował wychowywać mnie na ateistkę. Po przyjeź-
dzie z mamą i babcią do Symferopolu, gdzie mieszkał 
dziadek, czułam się obco w tamtym otoczeniu, bo nie 
byliśmy tacy jak wszyscy.

Kiedy ukończyłam szkołę, mieszkałyśmy już  
z mamą i babcią w Symferopolu. Po tym jak poznały-
śmy odeskiego księdza, zawiozłyśmy do niego babcię, 
aby mogła przystąpić do komunii – po pięćdziesięciu 
latach! Ks. Tadeusz podarował nam modlitewniki  
i krzyżyki na szyję. Był rok 1966, czas „odwilży” i lu-
dzie zaczęli nosić krzyżyki. Kochałam swój krzyżyk, 
był piękny, bez wizerunku Chrystusa, ale z małym 
błyszczącym kamyczkiem pośrodku. Czasem na 
ulicy ktoś zwracał mi uwagę, abym schowała krzyżyk, 
odpowiadałam wtedy: „Nie chcę”. 

Pamiętam, kiedy raz szukałam pracy (zaczyna-
łam pracę jako maszynistka) przyszłam do jednego 
miejsca i naczelnik oddziału kadr zapytał: „Pani nosi 
krzyżyk, czy pani jest baptystką?” Odpowiedziałam, 
że nie, baptyści nie noszą krzyżyków. Wtedy on 
powiedział wprost: „Jeśli pani nosi krzyżyk, to ja nie 
mogę pani przyjąć do pracy”. Pozostało mi tylko 
pożegnać się z nim z nadzieją, że gdzie indziej mnie 
przyjmą. Takie historie często się w tych czasach 
zdarzały.

Odczuwałam szczególny stosunek do siebie 
ze względu na moją wiarę, kiedy pracowałam  
w zakładach chemicznych. Z powodu braku świątyni 
katolickiej chodziłam czasem do cerkwi prawosław-
nej. Podobały mi się śpiewy liturgiczne, modlitewny 
nastrój. Stałam i modliłam się. Zaczęłam chodzić do 
cerkwi, kiedy ks. prałat Hoppe powiedział, że papież 
Paweł VI6 zezwolił katolikom mieszkającym tam, 
gdzie nie było kościoła, uczęszczać do prawosławnej 
świątyni. Ks. Tadeusz mówił, że możemy chodzić 
również do synagogi, gdyż to jest również Dom Boży. 
Z tym dokumentem Ojca Świętego zapoznałam się 
później7. 

Do synagogi nie chodziłyśmy, ale do cerkwi cza-
sem uczęszczałam. Miałam w pamięci słowa babci, 
która surowo napominała: „Nie przestępujcie progu 
prawosławnej cerkwi!”, ale słowa Ojca Świętego 
były dla mnie ważniejsze. Bardzo mi się podobały 
sobotnie nabożeństwa ze śpiewami i wieczorna li-
turgia. Oczywiście znaleźli się ludzie, którzy donieśli 

w pracy, że chodzę do cerkwi. Trochę próbowano 
wywrzeć na mnie nacisk, szczególnie widać to było 
po premiach, które zawsze dostawałam mniejsze  
i w ogóle odczuwałam napięcie wokół siebie. 

Ukończyłam naukę w technikum przemysłu ży-
wieniowego, na kierunku ekonomicznym w Symfero-
polu. W 1978 r. zaczęłam studia zaoczne w instytucie 
gospodarki narodowej w Odessie. Tak postanowiły-
śmy z mamą, abym częściej mogła bywać w mieście, 
gdzie jest katolicki kościół. Z Bożą pomocą udało mi 
się dostać na studia (były 3 osoby na jedno miejsce  
i znaleźć czasowe mieszkanie. Abiturienci mieli 5 dni 
na przygotowanie się i przez prawie miesiąc miesz-
kałam u kobiety z parafii katolickiej, z którą poznałam 
się przypadkowo.

Przyjeżdżając na sesje kilka razy w roku, zawsze 
czułam radość, że mogę odwiedzić kościół, przyjąć 
Komunię, uczestniczyć w nabożeństwach. Szczegól-
nie odczuwałam uczestnictwo w niedzielnych mszach 
św. Prosto z kościoła biegłam zdawać egzaminy. Raz 
spóźniłam się na egzamin ze statystyki ekonomicznej 
(bardzo nudny przedmiot). Była Niedziela Palmowa, 
procesja odbywała się w środku kościoła, gdyż nie 
wolno było wtedy chodzić na zewnątrz8. Postrzegano 
to jako katolicką propagandę. Wtedy uczestniczyłam 
w procesji, modliłam się i Bóg dał mi wielki spokój 
duszy. Przyjeżdżam na uczelnię, a tutaj wykła-
dowca już wychodzi. Zaczęłam mu się tłumaczyć  
i prosić, a on odpowiedział: „Już jestem zmęczony, 
było was dużo. Proszę przyjść jutro”. Odpowiedzia-
łam: „Jutro mam jeszcze jeden egzamin”. On na to: 
„Już dzisiaj nie mogę, będzie się pani przygotowywać  
40 minut”. Powiedziałam, że nie będę, ale nie udało 
mi się go przekonać. Musiałam zdawać dwa egzaminy 
w jednym dniu i z Bożą pomocą udało mi się bez pro-
blemów. Studiowałam zaocznie 5 lat i najszczęśliwsze 
momenty tego okresu związane były z codziennym 
uczestnictwem we mszy św. podczas sesji. 

Poszukiwania nowego mieszkania
Jak większość pracowników biurowych w Związku 

Radzieckim nie zarabiałam wiele, byłam ekonomistą w 
dziale planów. Kiedy ukończyłam studia, zaczęłyśmy 
się z mamą zastanawiać, dokąd się przeprowadzić, 
do jakiego miasta, gdzie byłby kościół katolicki?

Pracując w zakładzie w latach 70. otrzyma-
łam jako członek związku zawodowego niewielkie 
jednopokojowe mieszkanie. W ciągu roku razem  
z mamą zbierałyśmy pieniądze, a kiedy miałam 
urlop, jeździłyśmy szukać miejsca, gdzie można 
by się przeprowadzić. Dawałyśmy ogłoszenia  
o zamianę mieszkania w tych miastach, gdzie były 
otwarte kościoły – w Kijowie, Lwowie, Rydze, Wilnie 
i Odessie. Raz w Odessie pewna kobieta z parafii po-
wiedziała mi, że w Kiszyniowie przy ulicy Azowskiej 11 
jest kościół. Zapamiętałam ten adres i zaproponowa-
łam mamie, żeby pojechać rozejrzeć się w Kiszynio-

Polacy w Mołdawii - moja droga do kościoła
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wie. Do tego czasu jeszcze nic nie znalazłyśmy – albo 
nie było dla nas nic ciekawego, albo nie podobało się 

nasze mieszkanie na parterze. Szczególnie kaprysili 
wilnianie: „Przecież to nie Jałta! U nas stolica – Wilno, 
a u was – centrum rejonu”. Tak mijał czas, aż wiosną 
1985 r. przyjechałyśmy do Kiszyniowa. W kościele 
przy ul. Azowskiej (teraz ul. Trandafirilor) przywitała 
nas bardzo ciepło Helena Kazimirowna Buszowska – 
akurat zastałyśmy ją przy sprzątaniu. Rozmawia-
łyśmy i ona zaprosiła: „Wejdźcie, pomódlcie się”. 
Zapytałam: „Gdzie mogłybyśmy znaleźć nocleg na 
okres Świąt Wielkanocnych?”. Odpowiedziała: „Po 
co macie szukać? Tutaj w suterenach pod kościołem 
jest miejsce, gdzie można przenocować”. Ona sama 
mieszkała w tych suterenach i nas przygarnęła. Prze-
bywałyśmy tam od Wielkiego Czwartku do Niedzieli 
Wielkanocnej. Na Święta zewsząd, z różnych wiosek 
przybywało mnóstwo ludzi na Triduum Paschalne  
i Niedzielę Wielkanocną.

Kościół w Kiszyniowie był wówczas jedyną dzia-
łającą w Mołdawii świątynią. Była to maleńka kaplica 
na cmentarzu ormiańskim, który od XIX w. rozciągał 
się obok cmentarza polskiego. Z czasem granica mię-
dzy cmentarzami zatarła się, ale na polskiej stronie 
zachowała się na wpół zburzona katolicka kapliczka 
w stylu neogotyckim. Po zamknięciu w latach 60. 
kościoła katolickiego w centrum miasta (obecnie  
ul. Mitropolit Dosoftei) tę zamkniętą wtedy ormiańską 
kaplicę władze przekazały na użytek kiszyniowskiej 
parafii. Ksiądz i parafianie przystosowali kaplicę do 
odprawiania katolickich nabożeństw. 

Tłum. na j. polski Anna Plutecka

Kaplica na cmentarzu ormiańskim przy ul. Azowskiej  �
/ Zdjęcie z archiwum JUTRZENKI

1 Współcześnie okręg chersoński rozciąga się na ziemiach 
wchodzących dawniej w skład Imperium Rosyjskiego po 
rosyjsko-tureckiej wojnie w latach 1768-1774. Intensywne 
zasiedlanie tych obszernych stepowych ziem rozpoczęło się 
w drugiej połowie XVIII w. i przyjmowało postać powszechnej 
kolonizacji, w ramach której władze nadawały ziemię osie-
dleńcom, również imigrantom. Druga fala imigracyjna miała 
miejsce na początku XIX w.

2 Według spisu ludności z 1897 r. w guberni chersońskiej żyło  
2 733 612 mieszkańców. Rosjan – 2 060 372, w tym Mało-
rusinów – 1463; Żydów – 332 537, Mołdawian – 147 218, 
Niemców – 123 453, Polaków – 80 894, Bułgarów – 25 685. 
Rosjanie, Mołdawianie i Bułgarzy wyznawali prawosławie  
(2 191 tys.), Niemcy i Polacy w większości byli katolikami  
(95 tys.) oraz luteranami (57 tys.). Dane wg http://www.wiki-
znanie.ru/ru-wz/index.php

3 Nowenna – katolicka praktyka modlitewna, która polega 
na odmawianiu określonych modlitw przez 9 kolejnych dni 
zazwyczaj przed świętami lub uroczystościami. Codziennie 
jako część nowenny odmawia się część Różańca, modlitwę 
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo lub inne specjalne modlitwy. 
Najbardziej rozpowszechnione są nowenny za zmarłych, no-
wenny związane z różnymi świętami, nowenna do Miłosierdzia 
Bożego, a także nowenny do Matki Bożej oraz Świętych. 

4 Ksiądz Tadeusz Hoppe, salezjanin, ur. 27 czerwca 1913 r.  
w wielodzietnej rodzinie w Wielkopolsce. Święcenia kapłań-
skie otrzymał potajemnie 24 stycznia 1943 roku w Wilnie, 
które było pod okupacją niemiecką. Przez 16 lat służył  

w parafiach wileńskich oraz w okolicznych miejscowościach. 
W 1958 r. przyjechał do Odessy, gdzie miał przebywać cza-
sowo, ale pozostał w tym mieście na długie lata. W Odessie 
zastał ubogi kościół Świętego Piotra, jedyną czynną świątynię 
katolicką na południu Ukrainy, a parafian bez pasterza. Po 
śmierci ks. Bronisława Chodanionka z Kiszyniowa ks. Tade-
usz zaczął regularnie jeździć do Kiszyniowa, potem jeszcze 
do Kijowa. W roku 1978 otrzymał od Ojca Świętego Pawła VI 
Krzyż Zasługi za dwudziestolecie pracy duszpasterskiej  
w Odessie (1958-1978). Ważnym wydarzeniem było spotka-
nie ekumeniczne katolików i prawosławnych w Odessie oraz 
wspólne nabożeństwo w kościele Świętego Piotra. W 1979 r. 
Ojciec Święty Jan Paweł II nominował ks. Hoppe na prałata  
i przekazał odpowiednie dla tej godności szaty. Władze polskie 
przyznały ks. T. Hoppe odznaczenie – średniej klasy Order 
Zasługi RP za wieloletnią pracę w Odessie, nadany przez pre-
zydenta Lecha Wałęsę. Ks. Tadeusz Hoppe zmarł w Odessie 
10 listopada 2003 roku w 90. roku życia. Pochowany został 
na polskim cmentarzu w kwaterze księży katolików.

6 Paweł VI (łac. Paulus VI, do wyboru na Papieża – Giovanni 
Battista Enrico Antonio Maria Montini 1897-1978) – Ojciec 
Święty wybrany 21 czerwca 1963 r. przewodniczył głównej 
części Soboru Watykańskiego II. W 1967 r. jako pierwszy 
papież w historii spotkał się z komunistycznym przywódcą – 
przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Niko-
łajem Podgornym. 

7 Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Bruk-
sela 1992, s. 12-13.

PRZYPISY
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TOWARzySTWO KuLTuRy POLSKIEJ „JASNA GóRA” 
w 2013 r.

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” powstało w 2004 roku w Naddniestrzu, jednoczy Polaków 
mieszkających w Tyraspolu, Raszkowie i Słobodzie Raszków. 

prezes Natalia Siniawska
e-mail: siniavskaia@list.ru

 Kontynuacja remontu polskiego cmentarzu w Rasz-
kowie

 Zorganizowanie kursu języka polskiego w Tyra-
spolu i Słobodzie Raszków

 Powstanie zespołów „Koraliki” (Tyraspol) i „Sło-
bodzianki” (Słoboda Raszków)

 Rozwój współpracy z wieloetnicznym chórem 
„Harmonia” działającym przy Szkole w Raszko-
wie; celem współpracy jest zjednoczenie ludzi 
różnych narodowości przez śpiew

 Przyznanie Nagrody im. Jana Rodowicza „Ano-
dy” w Muzeum Powstania Warszawskiego dla 
prezes „Jasnej Góry” Natalii Siniawskiej; nagro-
dę tę Natalia Siniawska dedykowała wszystkim 
członkom stowarzyszenia (marzec)

 Zorganizowanie II Spotkania Ludzi Kultury, Sztuki 
i Nauki w Słobodzie Raszków (maj)

 Udział w konkursie fotograficznym „Nasza wspól-
na flaga narodowa”, ogłoszonym przez redakcję 
„Jutrzenki” i portal internetowy w Londynie – wy-
różnienie (maj)

 Udział zespołów wokalnych działających przy 
stowarzyszeniu w ogólnomołdawskim festiwalu 
„Polska Wiosna w Mołdawii”, organizacja wysta-
wy rękodzieła (maj)

 Udział w imprezach z okazji Dnia Europy w Ty-
raspolu (maj) 

 Zorganizowanie pobytu w Polsce dzieci i młodzie-
ży z Naddniestrza w ramach II Obozu Letniego 
(czerwiec)

 Przygotowanie spotkania z Kierownikiem Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Janem Stanisławem Ciechanowskim, 
podczas którego uhonorowano medalami „Pro 
Memoria” zasłużonych członków stowarzyszenia 
oraz kombatantów (sierpień)

 Pielgrzymka członków stowarzyszenia do Czę-
stochowy (wrzesień)

 Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem 
Odra-Niemen z Wrocławia (wrzesień)

 Odsłonięcie Tablic Pamiątkowych na Domu Pol-
skim „Wołodyjowski” w Raszkowie z udziałem 
fundatorów z Polski (wrzesień)

 Cykliczne imprezy z okazji polskich świąt naro-
dowych i religijnych: 
– Święto Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

(sierpień)
– Dzień Niepodległości Polski (listopad)
– Dzień Świętego Mikołaja (grudzień)
– Spotkanie Opłatkowe (grudzień)

Współautorem i współorganizatorem wielu  
z tych dzieł jest Marek Pantuła z Przemyśla – hono-
rowy członek Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna 
Góra”, autor wielu szkiców literackich o Polonii, 
nagrodzony przez Prezydenta Miasta Przemyśla 
oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego za 
działania społeczne na rzecz Polaków w Europie 
Wschodniej i integracji mniejszości narodowych  
z udziałem osób niepełnosprawnych.

in formacj e polon ij n e

Pod koniec 2013 roku redakcja „Jutrzenki” zwróciła się do wspólnot i organizacji polo-
nijnych z Mołdawii z propozycją przedstawienia ich rocznej działalności na łamach nasze-
go pisma. Bardzo dziękujemy prezesom tych organizacji; odezwali się oni do nas od razu  
i udostępnili nam swój program i bogaty materiał fotograficzny. Stowarzyszenia, które opisu-
jemy mają różne ukierunkowanie – działają lokalnie lub współpracują z innymi wspólnotami 
polonijnymi na terenie Mołdawii, są bardziej lub mniej liczne, ale każde z nich ma na celu od-
rodzenie ducha narodowego i świadomości etnicznej Polonii, pielęgnowanie polskiej kultury, 
tradycji, pamięci historycznej, utrzymanie przyjaznych stosunków między przedstawicielami 
różnych narodowości mieszkających w Mołdawii.

Dziś nasi czytelnicy mogą zapoznać się z działalnością czterech stowarzyszeń. zapraszamy 
kolejne organizacje do przedstawienia swojej działalności na łamach „Jutrzenki”!  
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in formacj e polon ij n e

 Zorganizowanie konkursu wiedzy „Znani Polacy” 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (styczeń – 
luty)

 Spotkanie z przedstawicielami wrocławskiego 
Stowarzyszenia „Odra-Niemen”, podpisanie listu 
intencyjnego o współpracy (luty) 

 Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem w Kom- 
racie, przekazanie informacji o stypendiach  
i grantach naukowych w Polsce (luty)

 Wycieczka członków organizacji do miasta Çadır 
Lunga – drugiego co do wielkości miasta Gagauzji 
(luty)

 Przekazanie pomocy humanitarnej ze Stowa-
rzyszenia „Odra-Niemen” dla emerytów i rodzin 
niezamożnych w Komracie (luty)

 Udział zespołu tanecznego „Polacy Budżaka”  
i uczniów polskiej klasy Liceum im. M. Eminescu 
w miejskim koncercie z okazji 8 Marca (marzec)

 Udział przedstawicieli stowarzyszenia w semina-
rium „Współpraca NGO i mediów” (marzec)

 Udział w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu RP 
Bogdanem Borusewiczem w Bielcach. Występ 
zespołu „Polacy Budżaka” przed delegacją 
sejmową oraz przedstawicielami mołdawskiego 
parlamentu (marzec)

 Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty bułgar-
skiej miasta Komrat i organizacji „PRO EUROPA”, 
podpisanie listów intencyjnych o współpracy 
(marzec)

 Udział w ogólnomołdawskim konkursie na naj-
lepszą palmę wielkanocną, ogłoszonym przez 
kiszyniowską organizację „Polska Wiosna  
w Mołdawii” – I miejsce (marzec)

 Udział w projekcie „Zwiększenie odpowiedzialno-
ści władzy poprzez wspólną działalność mediów 
i społeczeństwo obywatelskie” (kwiecień)

 Udział w projekcie „Współpraca z NGO innych 
krajów” zorganizowanym przez Zarząd Młodzieży 
i Sportu miasta Komrat; wykład prezesa Stowa-
rzyszenia Ludmiły Wolewicz (kwiecień)

 Udział w narodowym święcie Gagauzji „Heder-
lez”, występ zespołu tanecznego „Polacy Budża-
ka” podczas uroczystości (maj) 

 Udział w imprezach z okazji Dnia Europy w Ki-
szyniowie, prezentacja polskich tańców ludowych  
w wykonaniu zespołu „Polacy Budżaka” (maj) 

 Udział w programie telewizyjnym „Stowarzysze-
nie Polaków Gagauzji: współpraca z władzami 
miasta Komrat” nagranym przez telewizję ATV 
Komrat (maj) 

 Udział w ogólnomołdawskim konkursie na naj-
lepszy plakat o szkodliwości palenia ogłoszonym 
przez Polskie Towarzystwo Medyczne w Kiszy-
niowie – II miejsce (maj)

 Udział w konkursie fotograficznym „Nasza wspól-
na flaga narodowa”, ogłoszonym przez redakcję 
„Jutrzenki” i portal internetowy w Londynie – wy-
różnienie (maj)

	Zorganizowanie w Komracie koncertu z okazji 
Dnia Słowiańskiej Piśmienności, współorganiza-
tor – wspólnota bułgarska (maj)

 Udział w XIII Festiwalu „Polska Wiosna w Mołda-
wii” w Kiszyniowie (maj)

 Udział lekarzy polonijnych z Komratu w VIII Kon-
gresie Polonii Medycznej w Krakowie (maj)

 Zorganizowanie wycieczki do Kiszyniowa dla 
dzieci polskiego pochodzenia z Komratu (czer-
wiec)

 Organizacja seminarium „Piszemy projekty” dla 
przedstawicieli Urzędów Gagauzji, współorga-
nizator – Centrum Publicznego Zarządzania  
m. Ialoveni (czerwiec)

 Udział lekarzy polonijnych z Komratu w Konfe-
rencji Medycznej w Częstochowie (czerwiec)

 Realizacja projektu „Wyposażenie kuchni w Spor-
towym Liceum w Komracie”, współorganizator 
– organizacja „Sirius” (czerwiec)

 Zorganizowanie spotkania przedstawicieli stowa-
rzyszenia z europosłem P. Kowalem z udziałem 
Gubernatora Gagauzji M. Formuzala i Ambasa-
dora RP A. Michalskiego (czerwiec)

 Remont polskiej klasy w Liceum im. M. Eminescu 
(lipiec)

 Udział dzieci polskiego pochodzenia w Letniej 
Szkole Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Kra-
kowie (lipiec)

STOWARzySzENIE POLAKóW GAGAuzJI
w 2013 r.

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji powstało w 2004 roku, jednoczy Polaków mieszących na południu 
Mołdawii, przeważnie w Teritorium Autonomicznym Gagauzja. Stowarzyszenie Polaków Gagauzji ma 
duże doświadczenie w zakresie współpracy z władzami lokalnymi swojego regionu.  
Przy stowarzyszeniu działa zespół taneczny „Polacy Budżaka”.   

prezes Ludmiła Wolewicz
e-mail: obscinaplge@mail.ru
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 Zorganizowanie wyjazdu dzieci na kolonie letnie 
do Kłodzka (lipiec)

 Udział dzieci i młodzieży w Międzynarodowym 
Obozie „Źródła tolerancji” w miejscowości Vadul 
lui Vodă (lipiec – sierpień)

 Zorganizowanie wyjazdu młodzieży na kolonie 
letnie do Bystrzycy Kłodzkiej (Polska), zwiedzanie 
Pragi (Czechy) w ramach obozu (lipiec – sier-
pień)

 Udział młodzieży w Letniej Szkole Języka Pol-
skiego i Kultury Polskiej w Krakowie (sierpień)

 Udział młodzieży w Jagiellońskiej Szkole Liderów 
zorganizowanej przez Klub Jagielloński w Krako-
wie (sierpień)

 Spotkanie w Komracie z Kierownikiem Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Janem Stanisławem Ciechanowskim. Wręczenie 
zasłużonym członkom Stowarzyszenia medali 
(sierpień) 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej 
klasie Liceum im. M. Eminescu (wrzesień)

 Udział w Festiwalu Mniejszości Narodowych 
w miejscowości Taraklia na południu Mołdawii 
(wrzesień)

 Przekazanie pomocy humanitarnej – zakup i do-
starczenie drzewna dla emerytów i niezamożnych 
rodzin (październik)

 Przygotowanie otwarcia lektoratu języka polskie-
go na Uniwersytecie w Komracie (październik) 

 Wycieczka członków stowarzyszenia do Krynicy 
(październik)

 Udział w uroczystościach z okazji święta Niepod-
ległości Polski – występ zespołu „Polacy Budża-
ka” podczas koncertu w Kiszyniowie (listopad) 

 Udział w eliminacjach centralnych Konkursu Re-
cytatorskiego im. A. Mickiewicza „KRESY 2013” 
w Bielcach (listopad) 

 Realizacja projektu wspólnie z austriacką orga-
nizacją: zakup kóz dla członków stowarzyszenia 
(listopad) 

 Jasełka – inscenizacja przygotowana przez 
uczniów polskiej klasy Liceum im. M. Eminescu 
(grudzień)

 Spotkanie opłatkowe (grudzień)

Stowarzyszenie patronuje polską klasę w Liceum 
im. M. Eminescu, ściśle współpracując z nauczy-
cielami przyjeżdżającymi z Polski. 

in formacj e polon ij n e - STOWARZYSZEN I E Polaków GAGAUZJ I

Ogłoszen i e

w

zapraszamy organizacje polonijne w Mołdawii oraz lokalnych artystów do zapre-
zentowania swoich prac na Wystawie Rękodzieła Artystycznego, która odbędzie się 
w ramach XIV Festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii 2014”. 

Inspiracją do powstania wystawy jest zainteresowanie rękodziełem artystów lokalnych oraz działają-
cych w towarzystwach polonijnych Mołdawii. Tematyka prac, zaprezentowanych na  poprzednich edycjach 
wystawy, była bardzo różnorodna. Można było oglądać robótki na drutach, prace szydełkowe, hafty, szkło 
i ceramikę ręcznie malowaną, dekoracje z koronek, kompozycje z bibuły, materiałów, papieru, ozdoby  
z filcu, decoupage, wiklinę papierową i origami. W wykonanych ręcznie przedmiotach codziennego użytku 
oraz dekoracyjnych są indywidualny charakter i unikatowość. Czekamy na wasze prace! 

Wernisaż odbędzie się 17 maja 2014 r. 
Adres: Kiszyniów, Ośrodek Kultury „GINTA LATINA”, str. Sfatul Ţării 18, 

Początek o godzinie 10.00

 Organizator:  Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” (Kiszyniów)
 Współorganizator:  Liga Polskich Kobiet (Kiszyniów)

 Kontakt:   Oksana Bondarczuk, tel. (0694) 55639
    Walerina Martin, tel. (0696) 18399

WystaWa  
Rękodzieła aRtystycznego

W kiszynioWie
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Kiszyniów
GINTA LATINA
str. Sfatul Ţării 18

początek o godz. 10.00
wstęp wolny

Polonijny festiwal z tradycją... 

XIV FESTIWAL 
POLSKA WIOSNA  W MOłDAWII

 

17 maja 2014 r.
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in formacj e polon ij n e

	Spotkanie seniorów Polonii kiszyniowskiej na 
akademii przygotowanej przez dzieci z okazji 
Dnia Babci i Dziadka (styczeń)

 Zorganizowanie ogólnomołdawskiego konkursu 
na najlepszą szopkę bożonarodzeniową, współ-
organizator – redakcja „Jutrzenki” (styczeń)

 Spotkanie karnawałowe (luty)
 Wieczór literacki „Kobieta oczami polskich po-

etów” (marzec)
 Zorganizowanie ogólnomołdawskiego konkursu 

na najlepszą palmę wielkanocną (kwiecień)
 Udział w konkursie fotograficznym „Nasza wspól-

na flaga narodowa”, ogłoszonym przez redakcję 
„Jutrzenki” i portal internetowy w Londynie –  
II miejsce (maj)

 Zorganizowanie uroczystego koncertu dla Po-
lonii kiszyniowskiej  z okazji Święta Konstytucji  
3 Maja

 XIII Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii” (maj)
 Zorganizowanie w stolicy Letniej Szkoły Języka 

Polskiego i Kultury Polskiej z udziałem Polonusów 
z różnych miejscowości Mołdawii (czerwiec) 

 Udział 12 dzieci w Letniej Szkole Języka Polskie-
go i Kultury Polskiej w Komracie (lipiec)

 Wycieczka do miejscowości Soroki (lipiec)
	Udział w akcjach Polskiego Towarzystwa Me-

dycznego w Kiszyniowie z okazji Dnia Zdrowia 
(sierpień)

 Udział młodzieży w Jagiellońskiej Szkole Liderów 
(sierpień)

 Wycieczka członków stowarzyszenia do Starego 
Orgiejowa (sierpień)

 Wręczenie zasłużonym członkom Stowarzy-
szenia medali „Pro Memoria” na spotkaniu  
w Ambasadzie RP w Kiszyniowie (sierpień) 

	Reprezentacja Polonii mołdawskiej na uroczy-
stości prezydenckiej z okazji Dnia Niepodległości 
Republiki Mołdawii (27 sierpnia)

 Udział w corocznym Festiwalu Mniejszości Na-
rodowych w Kiszyniowie, prezentacja kultury 
polskiej (wrzesień)

 Zorganizowanie kursu języka polskiego dla Po-
lonii kiszyniowskiej (wrzesień)

 Coroczna akcja sprzątania polskiego cmentarza 
w Kiszyniowie (październik)

 Udział w reportażu warszawskiego radia TOK 
FM nagranym przez reportera Michała Janczurę 
(październik)

 Nawiązanie współpracy z Zespołem Tańca 
Ludowego „Swojacy” z Moszczanki (woj. wiel-
kopolskie), który brał udział w Festiwalu Folklo-
rystycznym Dzieci i Młodzieży w Kiszyniowie 

 Zorganizowanie, wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska”, wystawy fotografii z archi-
wum Tadeusza Gaydamowicza „Cztery miasta: 
Kiszyniów-Lwów-Bukareszt-Kraków” (paździer-
nik)

 Udział w stołecznych imprezach z okazji Dnia 
Języków Europy (wrzesień)

 Zorganizowanie uroczystego koncertu dla kiszy-
niowskiej Polonii z okazji Dnia Niepodległości 
(listopad) 

 Spotkanie literackie dla dzieci z okazji Roku Ju-
liana Tuwima (listopad)

 Udział w seminarium Biura Stosunków Międzyet-
nicznych „Obrona praw mniejszości narodowych 
w RM” (listopad)

	Udział w uroczystościach z okazji 7. rocznicy 
powstania Biblioteki im. Adama Mickiewicza 
(listopad)

 Udział w uroczystościach Dnia Niepodległości 
Polski w Grigorówce (listopad)

 Mikołajki z udziałem 150 dzieci (grudzień)
 Zorganizowanie spotkania z polskim poetą Ma-

teuszem Pieniążkiem i prezentacja jego książki 
„Wiersze mołdawskie”, współorganizator – Biblio-
teka im. A. Mickiewicza (grudzień)

 Spotkanie opłatkowe (grudzień)

Stowarzyszenie patronuje polską klasę w kiszy-
niowskim Liceum im. M. Gogola, ściśle współpra-
cując z nauczycielami przyjeżdżającymi z Polski. 

STOWARzySzENIE „POLSKA WIOSNA W MOłDAWII” 
w 2013 r.

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” powstało w 2005 roku jako organizacja zaangażowana 
w przygotowanie polonijnego festiwalu o takiej samej nazwie. Od 2008 roku działalność stowarzysze-
nia rozszerzyła się, oprócz działalności kluczowej obejmuje cykliczne imprezy z okazji polskich świąt 
narodowych oraz imprezy i konkursy rangi ogólnomołdawskiej. 
Przy Stowarzyszeniu działa zespół taneczny dla dzieci „Wiosenne Ptaszki”.   

prezes Oksana Bondarczuk
e-mail: polskawiosna@gmail.com
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in formacj e polon ij n e

KOłO POLSKICh RODzIN W GRIGORóWCE 
w 2013 r.

Koło Polskich Rodzin, założone we wsi Grigorówka, powstało w 2004 roku. Od roku wspólnota posiada 
swój lokal – świetlicę, wyposażoną w nowe meble, sprzęt audiowizualny i komputerowy oraz książki 
w języku polskim.
Przy stowarzyszeniu działa zespół wokalny „Warszawka”.

prezes Paulina Statkiewicz
e-mail: tonya-gradinar@yandex.com

 Spotkanie z cyklu „Polska znana i nieznana” 
(styczeń)

 Akcja „Wspieranie osób starszych” – z wizytą 
u emerytów (luty)

 Spotkanie wielkanocne (kwiecień)
 Nawiązanie współpracy i zorganizowanie spo-

tkania z zespołem folklorystycznym z Przemyśla 
(maj)

 Udział w XIII Festiwalu „Polska Wiosna w Mołda-
wii” w Kiszyniowie (maj)

 Spotkanie z okazji Dnia Dziecka (czerwiec)
 Zorganizowanie spotkania „Dialog dwóch kul-

tur” z przedstawicielami wspólnoty ukraińskiej, 
nagranym przez TV Kiszyniów; wspólny koncert 
polskiego oraz ukraińskiego zespołu wokalnego 
(lipiec)

 Odznaczenie prezesa Koła Polskich Rodzin 

w Grigorówce Pauliny Statkiewicz  medalem 
„Pro Memoria” na spotkaniu w Ambasadzie 
RP w Kiszyniowie (sierpień)

 Konkurs rysunkowy z okazji jubileuszu Jana 
Brzechwy (sierpień – wrzesień)

 Spotkanie literackie dla dzieci i dorosłych –  
„W Zoo Jana Brzechwy” (wrzesień)

 Akcja sprzątania polskiego cmentarza w Grigo-
rówce (październik)

 Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Niepodległości 
Polski z udziałem gości z Kiszyniowa (listopad)

 Udział w spotkaniu mikołajkowym w Centrum 
Dziennym dla dzieci (CARITAS) w Bielcach –  
(grudzień)

 Mikołajki w Grigorówce (grudzień)
 Spotkanie literackie z polskim poetą Mateuszem 

Pieniążkiem (grudzień)

Konkurs filatelistyczny „Zbieraj znacz-
ki!” dobiegł końca. Wzięło w nim udział  
17 Polonusów z Bielc, Kiszyniowa i Głodian.

Laureatem został WłADySłAW łAWSKI  
z Bielc (lat 14), który nadesłał poprawne i naj-
bardziej rozwinięte odpowiedzi na pytania kon-
kursowe. 

1. Na filatelistykę mówiono „hobby królów”. 
Który z królów ją uprawiał? Odpowiedź brzmi: 
„Na filatelistykę mówiono hobby królów, ponie-
waż uprawiali ją Król Jerzy V, król Rumunii Ka-
rol, egipski monarcha Faruk”.

2. W Polsce filateliści mają swoje święto. 
Kiedy je obchodzą? Odpowiedź brzmi: „Co 
roku 9 października obchodzony jest Światowy 
Dzień Znaczka Pocztowego”.

Gratulujemy Władysławowi ławskiemu! 
Otrzymuje on w nagrodę znaczki 

z wizerunkiem Jana Pawła II, 
przekazane do redakcji 

przez Polski związek Filatelistów.

Zbieraj znaczki!
KON KU RS
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aktualności

Dnia 28 lutego 2014 r. w Galerii Centrum NCK 
(Nowohuckie Centrum Kultury) w Krakowie odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa polsko-rumuńskiej 
grupy KRoma pt. „W podróży...”, ze wsparciem 
Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie. 

Założycielem i liderem tej kilkuosobowej gru-
py artystów jest Serge Vasilendiuc – urodzony 
w Bielcach artysta, plastyk, fotograf i nieustanny 
podróżnik. Oprócz niego do KRomy należą: Alina 
Szczepanek (Somandroiu), Cristian Ruta-Fulger, 
Lech Wolski, Marek Batorski, Renata Szponar-
Kubczyk, Mariusz Drohomirecki.

Serge Vasilendiuc ukończył Liceum Plastyczne 
w Kiszyniowie i Akademię Sztuk Pięknych w Jas-
sach. Jest członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Krakowie, Rumuńskich Artystów 
Plastyków w Cluj-Bistriţa i Towarzystwa Polsko-Ru-
muńskiego w Krakowie. Od 2002 r. mieszka w Kra-
kowie, jest nauczycielem akademickim i doktorem 
w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. 

Serge Vasilendiuc jest autorem 18 wystaw 
indywidualnych i współautorem ponad 40 wystaw 
zbiorowych w kraju i za granicą.  

Tadeusz Gaydamowicz, Kraków

WERNISAŻ GRUPY KRoma

Idea stworzenia grupy artystów kolegów, 
artystów znajomych, przyjaciół, nurtowała mnie 
od dłuższego czasu. Pomysł był taki, aby zjed-
noczyć wokół siebie ludzi bliskich, serdecznych,  
z którymi się spotykałem, z którymi dyskutowałem, 
podróżowałem, rozmawiałem o sztuce, z którymi 
zaprzyjaźniłem się. Których idee i spojrzenie na 
świat sztuki, byłyby dla mnie bliskie. Bliskość jest 
ważna w relacjach międzyludzkich, jest budująca, 
twórcza. Tym bardziej, jeśli posługujesz się tym 
samym językiem, językiem oka (formy) i duszy 
(koloru). Jeżeli czujesz jednomyślnie.

Zaczęło się od rozmów o sztuce, czasami 
pełnych zapału, ze starszym ode mnie Lechem 
Wolskim, zazwyczaj wieczorami przy kieliszku 
czerwonego wina na południu Włoch. Marka Bator-
skiego poznałem na samym początku po tym jak się 
przeniosłem do Krakowa. Zbliżył nas Jazz. Potem 
poznałem go przez to, co tworzy jako plastyk, jako 
muzyk. Jako człowiek. Zastanawiałem się nad za-
łożeniem wspólnej grupy artystycznej. Pomyślałem 
też o moim pochodzeniu. Nie tak dawno dowiedzia-
łem się, że do Krakowa przybyło dwoje artystów-
rodaków: Cristian Ruţă-Fulger i Alina Szczepanek, 

Manifest KRoma
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aktualności

z domu Şomândroiu. Z Cristianem zorganizowałem 
rok temu wspólną wystawę. Obrazy Aliny zobaczy-
łem na wystawie nieco wcześniej. Lech i Marek, 
Cristian i Alina, a ja gdzieś pomiędzy… Dlaczego 
by nie razem? W ten sposób powstał zamysł, który 
nadał kształt przyszłej grupie. Zaprosiłem każdego 
z osobna do przyłączenia się do tej inicjatywy. I tak, 
z pomysłu utworzenia grupy krakowskiej, powstała 
grupa międzynarodowa; polsko-rumuńska. Nazwa-
łem ją, nie bez przyczyny, „KRoma”.

Dlaczego KRoma? „KRoma” to nazwa, to hasło. 
Jest skrótem pochodzącym od Krakowa i od Ru-
munii [rum. România]. Grupa powstała w Krakowie  
z artystów polskich i rumuńskich osiadłych w Pol-
sce. Co symbolizuje? Wyraz KRoma wywodzi się  
z greckiego χρωμα [khroma] i znaczy kolor. KRoma 
jest grupą ludzi, których wbrew inności światopo-
glądów, wychowania, tradycji, granic, mimo różno-
rodności wieku i pochodzenia łączy wspólna pasja 
wyrażania się. Rozumem i sercem. Okiem i duszą. 

Formą i kolorem. Każdy z nas jest inny, ma własną 
osobowość, własny charakter. Pięć indywidualno-
ści, to nas nie rozdziela, to nas uzupełnia. KRoma 
to chleb nasz powszedni z odrobiną czerwonego 
wina. To katalizator idei. To nasze spoiwo. Dzięki 
temu się poznaliśmy, istniejemy, tworzymy, wysta-
wiamy jako „KRoma”.

W rozmaitych kulturach i tradycjach słowo to 
ma swoje znaczenie. W językach słowiańskich, 
najczęściej, oznacza piętkę chleba, np. w łużyckim 
oznacza otok, granicę. A w kontekście naszej wy-
stawy oznacza obrazy. Dla nas „KRoma” to hasło, to 
symbol, to kolor, oko i dusza, to nasze obrazy... Kto 
się w tym odnajduje, ten jak my czuje. W ten sposób 
jest jednym z nas, …więc jesteśmy KRoma.

Serge Vasilendiuc
Kraków, 27 stycznia 2011 r.

…dołączyli do nas Renata Szpunar-Kubczyk  
i Mariusz Drohomirecki.

grupa KRoma w podróży 

fragment plakatu z wystawy �
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Projekt Europejskiego Centrum zrealizowany 
został przez organizację charytatywną „CASA 
PROVIDENTII” we współpracy z Kongregacją 
Sióstr św. Jana Chrzciciela. Działania priorytetowe 
Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela – wspól-
noty zakonnej, działającej już ponad 200 lat – to 
praca z młodzieżą i dziećmi. Europejskie Centrum 
Edukacji Przedszkolnej w Bielcach nazwano ku 
czci Najświętszego Alfonso Marii Fusco, założyciela 
Zgromadzenia.

Wznoszenie budynku, w którym mieści się 
Europejskie Centrum Edukacji Przedszkolnej, 
było możliwe dzięki wsparciu finansowemu firmy 
„RENOVABIS” z Niemiec. Budowa trwała 2 lata.  
W rzeczywistości ośrodek zaczął działać we wrze-
śniu 2013 r. Teraz jest odwiedzany przez 60 dzieci 
w wieku od 2,5 do 4,5 roku.

Uroczystość otworzył Diakon Edgar Vulpe, 
dyrektor „CASA PROVIDENTII”, utworzonego 
przez Kościół rzymskokatolicki około 10 lat temu. 
Podziękowawszy architektom, projektantom, kon-
struktorom i kuratorom za ich udziału w projekcie, 
Edgar Vulpe podkreślił, że Europejskie Centrum 
Edukacji Przedszkolnej nie przez przypadek działa  
w Bielcach, przy parafii św. Archaniołów.

– Bielecka parafia przez swoje znaczenie, 
siłę, wpływ, doświadczenie, historie jest jedną  
z najstarszych i najbardziej aktywnych parafii na-
szej diecezji. Tutaj znajdujemy się rzeczywiście  
w jednym domu z naszymi sąsiadami – parafialnym 
Caritas. Wszystko, co wiąże miejscowy kościół, 
parafię św. Archaniołów, Zgromadzenie Sióstr  
św. Jana Chrzciciela i naszą Fundację, skierowane 
jest na pomoc tym, dla których stworzyliśmy Cen-

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 
W BIELCACH

13 marca 2014 r. w Bielcach otwarto Europejskie Centrum Edukacji Przedszkolnej. Obrzęd 
błogosławieństwa nowego budynku, umieszczonego przy ul. Komarowa 10, przeprowadził biskup 
miejscowego kościoła Antoni Kosz. W ceremonii otwarcia uczestniczyli katoliccy i prawosławni 
kapłani, zakonnicy oraz współbracia świeckich wspólnot katolickich i organizacji charytatywnych 
z Mołdawii. Wzięli w nich udział również przedstawiciele organizacji zajmujących się Europejskim 
Centrum Edukacji Przedszkolnej.

aktualności

Biskup Anton Coşa poświęcił nowy budynek Europejskiego Centrum w Bielcach / Zdjęcia z archiwum JUTRZENKI �
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aktualności

trum. Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaufanie, 
którego nam udzielają, oddając dzieci do naszej 
placówki – powiedział E. Vulpe.

W swoim przemówieniu proboszcz parafii rzym-
skokatolickiej św. Archaniołów, ksiądz Jacek Puć, 
zaznaczył, że „na początku projekt Europejskiego 
Centrum Edukacji Przedszkolnej wydawał się odle-
gły i nierealny, ale nagle stał się jasny i piękny, jako 
kontynuacja wszystkiego, co Bóg z miłości tworzy 
na tej ziemi naszymi rękoma”. Wielką wdzięczność 
za otwarcie centrum ks. Jacek wyraził miejscowe-
mu kościołowi reprezentowanemu przez biskupa 
Antoniego Coşa i organizacje, która ma na celu 
edukowanie dzieci.

– Dzieci odwiedzające Centrum będą miały 
okazję spokojnie żyć i rozwijać się, aby w przyszło-
ści zaistnieć w świecie. Jeżeli dziś mówimy głośno 
„Centrum Europejskie” to w życiu tych młodych ludzi 
takie oświadczenie stanie się rzeczywistością – 
powiedział ks. Jacek.

Siostra ze Zgromadzenia św. Jana Chrzciciela 
Lina Pontane (Włochy) podzieliła się swoimi wra-
żeniami na temat udziału sióstr w edukacji dzieci, 
zwracając uwagę na fakt, że mottem Centrum 
są słowa błogosławionego Alfonso Marii Fusco: 
„Chciałbym, aby mój cień mógł czynić dobro”. 

Obecnie w ośrodku pracują siostry z Filipin i Ma-
dagaskaru. Swoje doświadczenie związane z prze-
bywaniem w Bielcach Maria Toledo, mieszkająca  
w Mołdawii już 14 lat, przekazuje tym, które przybyły 
niedawno. Po okresie integracji siostry wprowa-
dzają nowy koloryt w międzynarodowe środowisko 
parafii św. Archaniołów w Bielcach.

Następnie wszyscy obecni wzięli udział  
w uroczystości poświęcenia nowego gmachu Eu-
ropejskiego Centrum Edukacji Przedszkolnej, którą 
przeprowadził Jego Ekscelencja Anton Coşa.

Siostry zaprosiły gości na koncert przygotowany 
przez dzieci. Pod kierunkiem wychowawców dzie-
ciaki przedstawiły ciekawy program, w tym zabaw-
ne scenki i pieśni śpiewane w różnych językach. 
Uczniowie zostali nagrodzeni aplauzem.

Zapytaliśmy dyrektora Fundacji „CASA PRO-
VIDENTII”, Edgara Vulpe, jakie cele i zadania 
stawia przed sobą Europejskie Centrum Edukacji 
Przedszkolnej w Bielcach.

– Czy można powiedzieć, że w Bielcach zo-
stało otworzone jeszcze jedno przedszkole?

– Europejskie Centrum Edukacji Przedszkol-
nej – specjalnie podkreślam jego nazwę – to nie 
jest zwykłe przedszkole. Centrum ma nieco inną 
specyfikę. Prawo Szkolne Republiki Mołdawii nie 
zezwala na wykorzystanie terminu „przedszkole” 
w stosunku do naszego projektu. Przedszkole  

w Mołdawii może być tylko dwóch typów – publiczne 
lub prywatne. Wszelkie prywatne przedsiębior-
stwa, w tym i te związane z edukacją, mają za 
główny cel dochód. Nasz ośrodek w tym sensie 
nie jest prywatnym przedszkolem. Ponadto jest 
Chrześcijańskim Centrum Edukacji Przedszkolnej. 
Istnieje tutaj aspekt duchowości i inicjacja w wiarę 
chrześcijańską. Dlatego z tego punktu widzenia 
niepoprawne jest używanie w stosunku do niego 
nazwy „przedszkole” w sensie klasycznym.

– Czy oznacza to, że do Centrum będą 
uczęszczać wyłącznie dzieci pochodzące z ka-
tolickich rodzin?

– Nie. Aby przyjść do Centrum, nie trzeba obo-
wiązkowo być katolikiem. Oczywiście staramy się 
podkreślić naszą tożsamość, ponieważ fundacja 
charytatywna, która zarządza Centrum, jak rów-
nież społeczność klasztorna sióstr odnoszą się do 
struktur Kościoła katolickiego. I choć Europejskie 
Centrum Edukacji Przedszkolnej nie jest religijną 
instytucją, to jednak dzieci otrzymują tu wykształ-
cenie i wychowanie chrześcijańskie.

– Większość rodziców interesuje pytanie, 
czy ich dziecko dostanie należne wychowanie 
wczesnoszkolne, które bez problemu pozwoli 
dalej kształcić się w klasach początkowych 
mołdawskich szkół.

– Podstawą edukacji przedszkolnej w Centrum, 
jest oczywiście, program nauczania Republiki 
Mołdawii. Niezbędna wiedza, przewidziana przez 
system edukacyjny Mołdawii, została zawarta  
w programie kształcenia naszego Centrum. Dzie-
ci są przygotowywane do szkoły na tym samym 
poziomie, co inne dzieci w przedszkolach. Duszą 
centrum jest jednak zgromadzenie sióstr. Ich 
doświadczenie i charyzma są odzwierciedlane 
w tym, jakie przedmioty i sposób prowadzenia 
wybierają.

W Europejskim Centrum w Bielcach �

w
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– W jakim języku będą prowadzone szkole-
nia – rumuńskim  czy rosyjskim?

– Edukacja w Centrum prowadzona będzie 
w języku rosyjskim. Zdecydowała tak większość 
rodziców za zgodą mniejszości. Mimo tego, w Eu-
ropejskim Centrum Edukacji Przedszkolnej istnieje 
możliwość uczenia się i stopniowego przyswajania 
innych języków. Myślę że takie kosmopolityczne 
środowisko pomoże dzieciom otworzyć się na 
inne kultury i nauczy je akceptować. Myślę, że ten 
kosmopolityczny smak pozwoli im być otwartymi  
i akceptować inne kultury.

– Czy nauczanie w Europejskie Centrum 
Edukacji Przedszkolnej będzie płatne?

– Centrum Edukacji Przedszkolnej nie jest ren-
towne, cała jego działalność, prawie w 99% finan-

sowana jest ze źródeł charytatywnych. W tym roku 
szkolnym, finansowanie centrum odbywa się dzięki 
misji katolickiej „CARITAS VIENN” (Austria), dwóch 
funduszów z Niemiec, a także Zgromadzenia Sióstr 
św. Jana Chrzciciela. Koszty również, solidarnie, 
ponoszą rodzice uczących się. Suma tych kosztów 
jest pomniejszona do poziomu opłaty w publicznych 
instytucjach przedszkolnych Mołdawii.

Nasza fundacja kontynuuje codzienne po-
szukiwania dodatkowych środków, aby zapewnić 
funkcjonowanie Centrum. Już teraz rozpoczyna-
my kampanię na następny rok szkolny i z Bożą 
pomocą, mamy nadzieję, wzmocnimy się i nadal 
będziemy się rozwijać.

Rozmawiała Helena Usowa

książki

ODRODZENIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO  
W MOŁDAWII

Problematyka współczesnego Kościoła kato-
lickiego na obszarze Republiki Mołdowy nie jest  
w Polsce szerzej znana. Poza tym, w Polsce panuje 
uproszczona opinia, że Kościół katolicki na terenach 
dawnego Związku Sowieckiego ma typowo polski 
charakter. Choć większość katolików w Mołdawii 
jest rzeczywiście Polakami lub ma polskie korze-
nie, należy jednak pamiętać, że Kościół z natury 
ma i musi mieć ponadetniczny i ponadnarodowy 
charakter. O tych między innymi problemach opo-
wiada świeżo wydana w Krakowie praca doktorska 
księdza Stanislava Ioana Cucharca, pochodzącego 
z polskiej wsi na Bukowinie rumuńskiej Poiany 
Miculi pod tytułem „Odrodzenie życia religijnego  
i społecznego Kościoła katolickiego w Mołdawii”. 

W rozdziale pierwszym książki jej Autor, który  
w latach 1997-2008 przebywał w Mołdawii, zary-
sował historię kościoła katolickiego między Pru-
tem a Dniestrem. Poznajemy genezę osadnictwa 
katolików, głównie oczywiście Polaków, ale rów-
nież drugiej liczebnie nacji katolickiej – Niemców. 
Poznajemy działalność klasztorów misyjnych, jak  
i trudności wynikające z położenia Mołdawii między 
Wschodem a Zachodem Europy, gdzie przemar-
sze wojsk, wojny, zniszczenia były na porządku 
dziennym. Autor wspomina o takich zapomnia-
nych faktach jak istnienie biskupstwa katolickiego  
w Serecie na Bukowinie w latach 1371-1382, istnienie 
tam najstarszej znanej szkoły w Mołdawii, sprawowa-
nie urzędu biskupów przez Polaków, przynależność 
wiernych katolickich w Mołdawii do diecezji w dawnej 

Ks. Stanislav Ioan Cucharec
Odrodzenie życia religijnego i społecznego 
kościoła katolickiego w Mołdawii 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  
Wydawnictwo Naukowe
Kraków 2014

aktualności - europejskie centrum edukacjI
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Polsce, która kiedyś graniczyła z Mołdawią. Poznaje-
my też zapomniany świat ormiano-katolików. 

Ks. Cucharec słusznie zauważa, że bardzo 
ważną datą dla dziejów katolików mołdawskich był 
rok 1812, czyli zajęcie tzw. Besarabii przez carską 
Rosję, której panowanie trwało do rewolucji paź-
dziernikowej 1917 r. Spowodowało to izolowanie 
przez Moskwę katolików mołdawskich od wpływów 
zachodnich. Pogorszenie losu Polaków-katolików  
w tej prowincji związane było z wybuchem kolejnych 
polskich powstań narodowych. W 1843 r. stanął 
niewielki budynek kościoła katolickiego w Kiszy-
niowie, pełniący obecnie rolę katedry biskupiej.  
W końcu XIX wieku w Besarabii odnotowuje się  
ok. 20 tys. katolików, wśród nich 11 tys. Polaków oraz 
5,8 tys. Niemców. 

Kolejnym przełomem były lata 1918-1940, czyli 
rządy rumuńskie w Besarabii, od której bolszewicy 
odcięli niewielki skrawek na lewym brzegu Dnie-
stru, tworząc z niego republikę autonomiczną, czyli 
współczesne Naddniestrze, zdominowane przez 
ludność rosyjską i ukraińską. Znalazły się w niej 
takie historyczne ośrodki jak Tyraspol, Bendery, czy 
Rybnica, zamieszkiwane również przez katolików. 
Życie katolików w Naddniestrzu właściwie zamarło. 
Z kolei w rumuńskiej Besarabii, przyłączonej do 
diecezji w Jassach istniało 14 kościołów w 9 pa-
rafiach. Wśród księży wyróżniał się aktywnością  
ks. kanonik Marcus (Marek) Glaser. 

Dla mieszkańców rumuńskiej Besarabii świat za-
walił się 28 VI 1940 r., gdy realizując pakt Ribbentrop-
Mołotow wojska sowieckie wkroczyły na ten obszar. 
Części katolików udało się uciec do Rumunii. Po roku 
wojska niemieckie i rumuńskie odzyskały ten obszar 
i w latach 1941-1944 doszło do odtwarzania znisz-
czonych przez bolszewików struktur parafialnych  
w Naddniestrzu oraz w przyłączonej do Rumunii tzw. 
Transnistrii, co Autor książki dokładnie opisuje. 

Po raz drugi, i jak się okazało na wiele lat, moł-
dawskim katolikom świat zawalił się latem 1944 r. 

gdy wróciła Armia Czerwona, reaktywując Moł-
dawską Republikę Radziecką. Ten fragment pracy 
może być szczególnie interesujący dla czytelników 
w Polsce nie znających realiów sowieckich. Smutne 
i tragiczne to były czasy. Od połowy lat 60. kato-
likom w całej Mołdawskiej Republice Radzieckiej 
pozostawiono jedynie starą ormiano-katolicką ka-
plicę cmentarną w Kiszyniowie. Autor podaje infor-
mację, że w 1976 r. w ogrodzie Walentyny Olejnik  
w Kiszyniowie po kryjomu budowano kaplicę. Odwilż 
przyszła w czasach Gorbaczowa, co zaowocowało 
pierwszymi inicjatywami wiernych na rzecz odbudo-
wy życia religijnego, które wówczas już mogły liczyć 
na większe powodzenie. 

Kolejne rozdziały prezentują odrodzenie życia 
religijnego katolików w niepodległej Republice 
Mołdowy, które od 1993 r. było częścią Administra-
tury Apostolskiej, a następnie odrębnej diecezji, na 
której czele stanął ks. Anton Coşa. Obecnie działa 
w Mołdawii 19 parafii z własnymi kościołami lub fi-
liami, 31 kapłanami, 33 siostrami zakonnymi wśród 
20 tys. wiernych, głównie Polaków. Ks. Cucharec 
słusznie zauważa, że Mołdawia jest krajem wyso-
ce zateizowanym i niezamożnym, gdzie inna niż 
typowa działalność misyjna nie mogłaby przynieść 
większych spodziewanych efektów. Autor książki 
opisuje działalność duszpasterską, życie zakonne i 
działalność społeczną Kościoła. Szczególną uwagę 
poświęcił akcji charytatywnej Kościoła prowadzonej 
przez organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. 
Podaje nazwiska i drogę życiową wszystkich księży 
oraz strukturę wszystkich parafii. Zwraca uwagę, że 
pomoc Kościoła jest adresowana nie tylko do kato-
lików. Istotne zadanie w odrodzonej Mołdawii przy-
padło życiu zakonnemu. Autor opisuje poszczególne 
zgromadzenia męskie i żeńskie, m.in. salezjanów  
i sercanów, pisze o inicjatywach „Domu Oparzności 
Bożej”. Poznajemy również losy odradzającego się 
Kościoła w Naddniestrzu. Choć Kościół mołdawski 
korzysta z pomocy księży z Polski, nie ma charakteru 
tylko polskiego, co wynika już z prostego faktu, iż 
90% tamtejszych Polaków lub osób o polskich ko-
rzeniach porozumiewa się między sobą po rosyjsku.  
W kolejnych fragmentach książki ks. Cucharec opi-
suje pomoc zakonów i parafii w organizowaniu siero-
cińców, świetlic, stołówek, domów modlitwy, centrów 
pomocy socjalno-medycznej, w czym starają się 
pomóc również episkopaty z innych krajów takich jak 
Polska, Włochy, Niemcy czy Stany Zjednoczone. 

Można powiedzieć, że Autor książki w pewien 
sposób postawił pomnik wiernym i księżom Kościoła 
katolickiego na terenie niełatwym dla pracy duszpa-
sterskiej. 

Krzysztof Nowak,
Katowice

książki

„...Wartości, które są dla nas ważne, 
istnieją, dopóki w nie wierzymy, 
walczymy o nie i staramy się według 
nich żyć. Podobnie było z wiarą ludzi 
mieszkających w Mołdawii, którzy  
na skutek prześladowań dostosowali 
się do istniejących nakazów, ale 
głęboko w sercu zachowali i poprzez 
wychowanie swoich dzieci umocnili 
wiarę i wierność wobec Kościoła 
katolickiego, oficjalnie zakazanego  
i wygnanego z ich ojczyzny.”
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Тогда он был молод.
Wtedy on był młody.

когда сделаю, тогда скажу.
Kiedy zrobię, wtedy powiem.

Ты устал? Тогда отдохни. 
Zmęczyłeś się? W takim razie odpocznij.
я позвоню тебе. –Тогда жду звонка.
Zadzwonię do Ciebie. – W takim razie czekam na telefon. 
мы завтра приезжаем. – Тогда до встречи.
Jutro przyjeżdżamy. – A więc do zobaczenia.

Впишите подходящие по смыслу слова или выражения  
S 

Kto jest najważniejszy w domu?  
S 

– Masz rację.
– ....................................... zgoda.

– Nie chcesz, ....................................... nie trzeba.

– Mówisz, że lubisz podróże, ....................................... może pojedziesz 
z nami do Afryki?

– Brytyjczycy kochają i ....................................... swoją królową.

– Chcesz mieć więcej pieniędzy? ....................................... musisz więcej pracować.

ТоГДа      –       1. WTEDY         2. W TAKIM RAZIE, A WIęC, NO TO

ćWICZENIA  /  уПражНЕНИя

в то время

в таком случае

когда..., тогда
если...,  тогда

 w takim razie

 wtedy

 uważać, że

 szanować

SŁOWNIK / Словарь

masz rację
zgoda
chcieć
trzeba
mówić
podróż
móc
pojechać
Brytyjczycy
kochać
królowa
więcej
pieniądze
musieć
pracować

гости

обед

лестница

помощь
отправление
(поезда)
деревья

англичанин

совет

всегда

- ты прав
- согласие
- хотеть
- нужно
- говорить 
- путешествие
- мочь
- поехать 
- британцы
- любить
- королева
- больше
- деньги
- должен
- работать

Uczymy się polskiego

PORÓWNAJ!            СравНИ!
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wspomnienia rodzinne

KRÓTKA HISTORIA ŻYCIA PRADZIADKA 
Kiedyś, dawno temu mój pradziadek Jan Gilecki 

w poszukiwaniu lepszego losu porzucił rodzinne 
strony w okolicach Kamieńca Podolskiego i osiedlił 
się w besarabskiej wiosce Pînzăreni. Kupił kawa-
łek ziemi nad jeziorem. Miał żonę i czworo dzieci. 
Rodzina była bardzo biedna, mimo że wszyscy jej 
członkowie pracowali od zorzy do zorzy, to i tak 
ledwie starczało na jedzenie.

Wrzesień 1939 roku już powoli się kończył. 
Mój pradziadek spędzał całe dnie i noce na polu, 
przygotowując je do orki. Pewnego razu przed świ-
tem zauważył nieznajomego, który szedł brzegiem 
jeziora. Przywitał go po mołdawsku. Ku jego wiel-
kiemu zdumieniu ten odpowiedział mu po polsku. 
Był to polski żołnierz, którego jednostka wojskowa 
cofnęła się w kierunku Rumunii, a on pozostał  
w tyle, ponieważ zachorował. Bolała go noga, tro-
chę kulał. Żołnierz był bardzo chudy i głodny. 

Pradziadek ucieszył się, że spotkał rodaka. 
Stęskniony za ojczystą mową, nie mógł przestać 

rozmawiać z Polakiem. Żołnierz miał na imię Ja-
nusz. Jan Gilecki zaproponował, aby ten został  
u niego i wyleczył się. Janusz pomagał mu w go-
spodarstwie. 

Minął rok. 28 czerwca 1941 roku Armia Czer-
wona wkroczyła do Besarabii. Do 3 lipca można 
jeszcze było wyjechać do Rumunii. Janusz poże-
gnał się z rodziną, która dała mu dach nad głową 
i wyjechał. Niestety, któryś z sąsiadów doniósł do 
NKWD, że Jan Gilecki przez ostatni rok dawał u sie-
bie schronienie polskiemu żołnierzowi. Pradziadek 
został zesłany na Syberię i tam zginął. Rodzina nie 
otrzymała o nim już żadnych wiadomości.

Tę historię opowiadała mi moja babcia, córka 
Jana Gileckiego, powtarzając, że mimo wszystko 
należy pomagać ludziom.

Marina Josanu, lat 15,  
Głodiany

Rozwiązanie zagadek z nr. 11/2013:  
1. Słoń. 2. żyrafa. 3. Paw. 4. Lew. 5. Zoo.

klub mądrej sówki

Gdy jest mróz na dworze,
Chętnie je założę.
Na nich pędzić będę mógł,
jakbym skrzydła miał u nóg!

1. 2. Zadzierają nosa deski dwie,
Bo kto na nich stanie, na dół mknie. 
A gdy skończy zjeżdżanie, 
Bierze deski na ramię. 

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres 
redakcja.jutrzenka@gmail.com

Pod koniec roku wśród najaktywniejszych uczestników  
Klubu Mądrej Sówki będą rozlosowane nagrody!

Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.  
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spotkania Z Mołdawią

Pragnę podzielić się z czytelnikami ,,Jutrzenki’’ moimi przemyśleniami i przeżyciami jakie 
towarzyszyły mi w pierwszej – być może nie ostatniej – podróży do Mołdawii w sierpniu 2013 roku. 

Droga reDakcjo!

Moje mołdawskie ABC, zebrane w postaci oso-
bistych spostrzeżeń. Zapamiętałam:

 Dom Polski w Styrczy ze swoją bogatą, sys-
tematycznie i pięknie prowadzoną kroniką, której 
inspiratorem była nauczycielka języka polskiego 
Pani Wanda Burek oraz gościnne przyjęcie przez 
gospodynię tegoż domu – Panią Ludmiłę Jabłoń-
ską;

 bardzo życzliwych i serdecznych miesz-
kańców Styrczy, którzy częstowali nas gołąbkami  
i twarogiem (Wiktoria i jej rodzina) oraz smacznym 
tortem (Witia z żoną i synem Nikitą);

 patriotyzm mieszkańców Styrczy, przywiąza-
nie do tradycji i religii;

 spotkanie z Ritą – naszą przewodniczką, 
świetnie mówiącą po polsku; 

 mszę świętą w Styrczy, odprawianą w języku 
polskim;

 niesamowicie wysokie kamienne krzyże – 
polskie nagrobki w miejscowości Lupăria; 

 cmentarz, gdzie obok każdego grobu jest 
stolik i ławeczka do ucztowania;

 wspaniałe piwnice w Mileştii Mici, pełne sta-
rych, omszałych butelek wina;

zdjęcia z archiwum 
JUTRZENKI
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 monastyr w Starym Orgiejowie i piękny kra-
jobraz w dolinie rzeki Răut z meandrami;

 ślub w obrządku prawosławnym w cerkwi  
Św. Heleny i Konstantego w Bielcach;

 bardzo dobre, czekoladowe cukierki z moł-
dawskiej fabryki „Bucuria”;

 smaczny i zimny kwas chlebowy w Głodia-
nach;

 agroturystyczne budownictwo ludowe w ko-
lorze niebieskim w okolicach Orgiejowa;

 smaczną chałwę słonecznikową kupioną na 
bazarze w Bielcach;

 ,,czarną skałę’’, która okazała się urodzajnym 
czarnoziemem;

 mamałygę w regionalnej restauracji w Ki-
szyniowie;

 bajkowe, malowane studnie o różnorodnych 
kształtach i pięknie rzeźbionych daszkach;

 ślub katolicki Eleny i Jegora w kościele Świę-
tych Archaniołów w Bielcach;

 drogowe „dziurawe” niespodzianki;
 bezkresne pola słoneczników ze swymi za-

dartymi żółto-brązowymi łebkami;
 Pomnik „wiecznie żywego” Lenina w Rysz-

kanach;

 szpalery dróg wysadzane orzechowcami;
 soczyste i słodkie arbuzy i melony oraz sady 

brzoskwiniowe;
  ślady Trylogii Sienkiewicza w Sorockiej 

Twierdzy;
 zbyt dużo biednych, bezpańskich kotów  

i psów; 
 dzieci kontynuujące tradycje polskie, uczące 

się języka polskiego. 

Z pozdrowieniami i podziękowaniami 
Ewa Nycnerska z Jedliny-Zdroju

PS. Najserdeczniejsze życzenia dla Redakcji  
i Czytelników ,,Jutrzenki’’. 

spotkania Z Mołdawią

smacznego!

l 50 dag mąki l 25 dag margaryny
l 9 dag cukru pudru

l 2 łyżeczki proszku do pieczenia
l 2 żółtka l 2 łyżki śmietany

l 3 kg jabłek l 3 łyżki cukru pudru
l 2 łyżeczki cynamonu

Szarlotka (jabłecznik) – pochodzący z Francji wyrób cukierniczy, składający się z półkruchego 
lub kruchego ciasta oraz owoców (jabłek, gruszek, brzoskwini). Do jabłek w polskiej szarlotce 
dodawane są przyprawy korzenne, najczęściej cynamon i goździki.

Szarlotka

uWAGA! Margaryna, śmietana i jajka muszą 
być zimne. Szybko posiekać razem, a potem krót-
ko zagnieć ciasto z podanych składników (można 
również użyć miksera). 

Wyłożyć formę wielkości ok. 22×30 cm ponad 
połową ciasta (ok. 2/3) i wstawić razem z formą do 
lodówki na około godzinę. Resztę – 1/3 ciasta – 
schować w woreczku do zamrażarki.

Obrać i pozbawić gniazd nasiennych wszystkie 
jabłka. Pokroić jabłka na cieniutkie plasterki.

Do miski z jabłkami dodać cukier puder i cy- 
namon, delikatnie wymieszać, by przyprawy ob-
lepiły wszystkie jabłka. Na wychłodzone ciasto  
w blasze wyłożyć jabłka, układając plasterki po-
ziomo, dokładnie wyrównać. Na to zetrzeć ciasto 
z zamrażalnika.

Rozgrzać piekarnik do 160°C. Wypiekać ok. 
60-80 min. Po wystudzeniu posypać pudrem. 

Smacznego!
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W NASTęPNYM NUMERZE

wydarzenia

GOŁęBIE NA BIELECKIEJ ULICY
W centrum miasta Bielce, na drodze znajdującej się obok 

kościoła i wiodącej do parku miejskiego, można znaleźć przy-
klejone do betonowego słupa kolorowe płytki, na których 
widnieje wizerunek gołębi. Ich autorem jest Jerzy Jankowski, 
artysta z Polski, który odwiedził Bielce w 2013 r. Po roku od 
wykonania „Gołębi” sprawdziliśmy co się z nimi stało i jak się 
okazało przetrwały one tegoroczną zimę i wpisały się w prze-
strzeń Bielc.

„Gołębie” są formą street artu, czyli dziedziną sztuki, któ-
ra jest tworzona w miejscach publicznych, między innymi na 
ulicy, dzięki czemu dotrzeć może do każdego człowieka.

Obecnie Jerzy Jankowski przygotowuje „Konie”, które 
ma zamiar przykleić w czerwcu tego roku w Wilnie na Litwie. 
Miejmy nadzieję, że zachowają się one tam, tak jak „Gołębie” 
zachowały się w Bielcach.          

Małgorzata Krajewska

aktualności
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