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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.
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wydarzenia

Dzieje stołecznego burmistrza

W 2014 roku w Kiszyniowie zostało odsłonięte popiersie 
stołecznego burmistrza Karola Szmidta. Inicjatywa 
odsłonięcia popiersia byłego kierownika Kiszyniowa, przy 
którym miasto poczyniło wielki postęp w rozwoju, otrzymała 
wsparcie ambasadora Niemiec w Mołdawii Matthiasa 
Mayera oraz ambasadora Polski Artura Michalskiego.

Karol szmidt urodził się 25 czerwca 1846 roku w bielcach. 
jego ojciec – niemiec pochodzący z krajów bałtyckich, matka – 
Polka. W 1877 roku zostaje wybrany na stanowisko burmistrza 
stolicy. Kolejne 26 lat, w ciągu których Karol szmidt zajmował to 
stanowisko, pozostawiły niezatarty ślad w historii stolicy. W 1877 ro- 
ku Kiszyniów był niewielkim miastem z chaotycznie położonymi 
domami parterowymi, z gruntowymi drogami i licznymi nieroz-
wiązanymi problemami. W ciągu pierwszych dwóch lat rządów 
szmidta w Kiszyniowie pojawiły się brukowane ulice i pierwszy 
transport publiczny – tramwaj konny. Do 1892 władze miasta wybu-
dowały wodociąg, kanalizację i pierwsze elektrownie zapewniając 
mieszkańcom nowoczesne na ten moment warunki życia.

z inicjatywy szmidta w Kiszyniowie pojawiają się prawie 
wszystkie architektoniczne zabytki: gimnazjum Dadiani, kościół 
grecki, kaplica żeńskiego gimnazjum, budynek samorządu 
szlacheckiego, synagoga chóralna, Dom inwalidów, budynek 
sądu okręgowego, zespół lecznicy kostiużeńskiej. W tworzeniu 
większości tych dzieł uczestniczył znany architekt aleksander 
bernardazzi, z którym szmidt długo i owocnie współpracował.

W tym samym czasie pojawiają się liczne funkcjonalne bu-
dowle – pierwszy szpital,  szkoły plastyczne i handlowe, mosty 
i wieże ciśnień, ogród botaniczny i uszlachetniony park miejski, 
który został otoczony eleganckim żeliwnym ogrodzeniem. jed-
nocześnie w centrum Kiszyniowa zostają postawione pomniki 
Puszkina i imperatora aleksandra. 

(ep)

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych 
z funduszy polonijnych 

Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą 

na wniosek Ambasady RP 
w Kiszyniowie
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aktualności

Впервые в столице Молдавии прошла тематическая экскурсия «Польские черты  
в архитектурном и историческом облике Кишинева», организованная Лигой польских женщин. 
Целью создания нового экскурсионного городского маршрута является популяризация вклада 
поляков Молдавии в развитие культуры, истории и архитектуры столицы.

mолдавско-польские отношения имеют глу-
бокие исторические корни. Начало им положил 
господарь Петру Мушат, в 1387 году принесший 
вассальную клятву польскому королю Ягелло. 
С тех пор связи между двумя странами не 
прерывались вплоть до современной эпохи. 
В начале XiX века на территории Бессарабии 
стали формироваться поселения с компактным 
проживанием поляков, в основном – в сельских 
местностях на севере края, в городах Сороки  
и Бельцы, а также в Кишиневе. 

Наша организация задалась вопросом:  
а много ли мы знаем о тех поляках, которые 
жили на молдавской земле и какую память они 
о себе оставили? 

Материалы собирались по крупицам, как 
говорится, всем миром. Теперь, после года 
кропотливой работы, мы можем не только себе, 
но и всем жителям Молдавии с уверенностью 
сказать, что польский след на молдавской зем-
ле очень выразителен и вызывает уважение  
к соотечественникам. В этом поможет убедить-
ся новый экскурсионный маршрут «Польские 

черты в архитектурном и историческом облике 
Кишинева». 

Экскурсия состоялась солнечным днем  
11 октября и длилась более двух часов. В ней 
приняли участие представители посольства  
и консульства Польши, специалисты Бюро меж-
этнических отношений и Национального музея 
истории, пресса и представители польской  
и еврейской диаспор.

Наш маршрут включал посещение кафе-
дрального собора Божественного Провидения 
(ул. Митрополита Дософтея), который является 
главной святыней римско-католической епархии 
в Молдавии. Собор был возведен в 1840 году 
в неоклассическом стиле. Под его сводами 
хранится образ Святой Девы Марии Покрови-
тельницы Епархии.

Следующим пунктом экскурсии стал дом 
титулярного советника Тудора Крупенского  
(ул. Колумна). В этом доме в 1818 году танцевал 
на балу император Александр i, а спектакли до-
машнего театра Крупенских посещал ссыльный 
поэт Александр Пушкин. Род Крупенских про-

ПОЛЬСКИЕ АКЦЕНТЫ В КИШИНЕВЕ

Внутреннее убранство римско-католического костела в межвоенный период (слева – фото из архива   �
Т. Гайдамовича) и в наше время (справа – фото Льва Тартыжского)
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budynek tudora Krupieńskiego przy ulicy 
Kauszańskiej (obecnie – ul. columna) to zaby-
tek architektury, który ma długą i słynną historię 
ze smutnym zakończeniem. budynek ten był 
jednym z nielicznych piętrowych budynków 
w Kiszyniowie początku XiX wieku, kiedy to 
większość budynków była jednopoziomowa.

W latach 1817-1818 podczas modernizacji 
ulicy Kauszańskiej budynek Krupieńskiego 
przebudowano i znacznie powiększono. Wła-
ściciel stworzył w nim pierwszy w mołdawii 
teatr, który często odwiedzał poeta aleksander 
Puszkin, będący w Kiszyniowie na zsyłce. 

Pod koniec XiX wieku 
budynek znowu prze-
budowano, a na jego 
fasadzie umieszczono 
fronton ze sztukaterią, 
przedstawiającą herb 
rodu Krupieńskich.

Podczas i i  wojny 
światowej budynek pra-
wie nie ucierpiał, mimo 
znacznych zniszczeń w centrum miasta po 
bombardowaniu amerykańskiego lotnictwa 
sojuszniczego. 

od roku 1944 w budynku Krupieńskiego 
mieściły się państwowe uczelnie wyższe.  
W tym okresie budynek przebudowano, likwi-
dując w nim wejście frontowe i balkon.

Podczas trzęsienia ziemi (1977 r. i 1986 r.) 
budynek ucierpiał, ale władze miasta nie za-
troszczyły się o jego odbudowę. 

Dopiero w 1993 roku zapadła decyzja o re-
konstrukcji budynku. Po zburzeniu jego dachu, 
renowację przerwano.

W 1998 roku prace konserwacyjne budynku 
Krupieńskiego były całkowicie wstrzymane. 
ostatecznie budynek Krupieńskiego wyburzono 
w 2003 roku.

W 2013 roku zbudowano replikę budynku 
Krupieńskiego. Podobieństwo z oryginałem jest 
jednak niewielkie. 

http://cyclowiki.org/

aktualności

слыл также своей благотворительностью. На 
пожертвованные Ефросиньей Крупенской сред-
ства по проекту архитектора Бернардацци была 
построена капелла (часовня) женской гимназии 
на улице Пушкина, а также приют для бездомных 
(ныне Академия музыки, театра и изобразитель-
ных искусств на улице А. Матеевича). 

На улице cергея Лазо сохранился дом,  
в котором в 30-е годы прошлого столетия жила 
артистка оперы, драмы и оперетты, певица 
Лидия Липковская (в настоящее время в этом 
здании находится республиканский шахматно-
шашечный клуб). Здесь проходили очень попу-
лярные в Кишиневе музыкальные вечера. Лидия 
Липковская блистательно выступала на самых 
известных оперных сценах мира. 

На пересечении улиц Букурешть и Сфатул 
Цэрий привлекает внимание дом (сейчас в нем 
находится посольство Болгарии), который при-

надлежал знатному польскому роду Долива-
Добровольских. Роман Григорьевич Долива-
Добровольский был последним предводителем 
бессарабского дворянства. 

Имя архитектора Валентина Войцеховского 
золотыми буквами вписано в историю архитек-
туры Молдавии. Он внес огромный вклад в вос-
становление молдавской столицы после войны, 
при его активном участии разработаны проекты 
жилых микрорайонов Ботаника и Рышкановка, 
построены замечательные здания, которые 
украшают центр Кишинева. 

Не был забыт и Тадеуш Малиновский – 
ученый-физик, член Академии Наук Республики 
Молдова, создатель целой школы в области 
физики, основатель первой польской этнокуль-
турной организации в стране. 

И это только некоторые фамилии, подтверж-
дающие, что представители польского народа 

ciekawostki

w
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aktualności - polskie akcenty w kiszyniowie

– Polski ślad w historii i architekturze Kiszynio-
wa znaleziono i utrwalono w nowej trasie wycieczki 
po Kiszyniowie przez członków Ligi Polskich Ko-
biet. uczestniczyłem w przeglądowej wycieczce. 
Poznając historię Polaków, którzy kiedyś mieszkali 
w stolicy naszego kraju i zostawili tu nie tylko imię, 
ale również wspaniałe dzieła, zaczynasz być dumny 
ze swoich rodaków. 

byłem pod wrażeniem tej informacji, którą 
opracowali organizatorzy. nawet znawcy historii 
mołdawii, którzy byli zaproszeni na wycieczkę, po-
dziwiali przedstawione fakty z życia Polaków w Ki-
szyniowie. z ciekawością dowiedziałem się, że ród 
Krupieńskich jest jednym z dawnych szlacheckich 
rodów mołdawii (wspomina o Krupieńskich w swojej 
pracy „opis mołdawii” pisarz, naukowiec i humani-
sta Dymitr Kantemir). W rodowodzie Krupieńskich 
byli generałowie, działacze polityczni i dyplomaci. 
odegrali oni znaczącą rolę w życiu imperium rosyj-
skiego i młodego państwa mołdawskiego początku 
XX wieku. a propos, chcę zaznaczyć, że jednym  
z ostatnio odszukanych przeze mnie polskich śla-
dów jest letnia rezydencja Krupieńskich w briceni, 
na północy mołdawii (obecnie znajduje się tam 
szpital psychiatryczny). 

Podczas wycieczki wymieniono też imię Wię-
cesława Koszko – przedstawiciela polskiej mniej-
szości narodowej w najwyższym organie władzy 
besarabii sfatul Ţării (rada Krajowa), utworzonym 
w 1917 roku. Właśnie tu, w budynku byłego gimna-
zjum nr 3 (ul. mateevici 111) w kwietniu 1918 roku 
była przyjęta decyzja o przyłączeniu besarabii do 
rumunii. jednym z uczestników tego historycznego 

wiecu był Polak Więcesław Koszko. Włączona do 
rumunii mołdawia miała zachować autonomię, 
którą jednakże już 10 grudnia 1918 roku utraciła.

jestem wdzięczny Lidze Polskich Kobiet za 
aktywną pracę na rzecz rozwoju dziedzictwa kul-
turowego Polaków na ziemi mołdawskiej i pragnę 
podziękować za owocną współpracę.

оставили свой след в Кишиневе, воплотившийся 
в памятниках культуры, истории, архитектуры 
и науки. 

Экскурсия началась в центре города,  
а закончилась на выставке moLDeXPo, в Эпи-
ческом театре этнографии и фольклора им. 
Иона Крянгэ (руководитель Виталий Кэрэуш), 
где мы – неожиданно для себя – стали участ-
никами молдавского фольклорного спектакля! 
Перед зданием театра, расположенного в тиши 
вековых деревьев, звучали народные мелодии, 
перенесшие нас в красочный мир Иона Крян-
гэ. Спектакль стал символическим акцентом, 
подчеркнувшим взаимопроникновение культур 
народов и этносов, проживающих на нашей 
земле. 

Мы благодарим всех, кто помогал нам в раз-
работке экскурсии: работников Национального 
музея истории и частных лиц, предоставивших 
материалы из своих семейных архивов – Тадеу-
ша Гайдамовича (Краков), Виталия Маевского 
(Бельцы), Виктора Сленкина (Кишинев).

Заинтересованных в дальнейшем развитии 
маршрута экскурсии, приглашаем к сотрудни-
честву.

Валерина Мартин 
автор идеи и координатор экскурсии, 
председатель Лиги польских женщин

Ольга Щипакина 
 экскурсовод и разработчик маршрута, музеограф,  

член Ассоциации гидов-экскурсоводов РМ,
 член Лиги польских женщин

w

WITALIJ MAJEWSKI, wielki pasjonat historii Polski i Mołdawii, współpracownik redakcji cza-
sopisma „Jutrzenka”, dzieli się swoimi refleksjami:
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nadeszły alarmujące wiadomości: wojska 
rumuńskie przygotowywały się do przekroczenia 
Prutu i zajęcia besarabii. Wielki niepokój ogarnął 
mieszkańców sorok, gdyż oznaczało to zmianę 
państwowości. Wielu besarabczyków myślało  
o stworzeniu niezależnej republiki mołdawskiej jako 
najlepszym wyjściu z sytuacji. na ulicach pokazały 
się afisze zwołujące zebranie w ziemstwie w tym 
celu. byłem już dużym chłopcem, zdolnym zrozu-
mieć pewne problemy polityczne, tak że wieczorem 
poszedłem z ojcem do ziemstwa.

między różnymi przemówieniami, któreśmy 
usłyszeli – jedne były wygłaszane po rosyjsku, inne 
po mołdawsku – zapamiętałem wystąpienie jakie-
goś pana ubranego po cywilnemu, który wyszedł 
na podium. jego sympatyczną twarz zdobiły wąsy, 
a on sam posługiwał się swobodnym, wyrazistym 
gestem. Przeczytał parę wierszy po mołdawsku  
o wsi, polach pszenicy i stepie besarabskim.

– to jest poeta buzdugan – powiedział mi 
szeptem ojciec.

na drugi dzień jadłem właśnie podwieczorek 
w domu, pogryzając chleb z masłem, powidłami  
i miodem, kiedy weszło paru panów z tym właśnie 
poetą buzduganem na czele i zapytali o ojca.

– zostało stworzone narodowe zgromadze-
nie mołdawskie. jest nam teraz potrzebna maszyna 
do pisania. W imieniu niezależnego rządu moł-
dawskiego musimy wysyłać noty dyplomatyczne do 
innych rządów. czy pan wie, gdzie można znaleźć 
maszynę do pisania z literami łacińskimi?

ojciec zastanawiał się przez chwilę. gdzie tu 
znaleźć taką maszynę?

– Posłaliśmy ludzi na poszukiwanie do Kiszy-
niowa i bielc – dodał jeden z delegatów, nazwiskiem 
margiloman. – Wygląda na to, że w całej besarabii 
nie znajdzie się ani jedna. Wszystkie mają litery 
rosyjskie.

ojciec rozłożył bezradnie ręce.
– chociaż bardzo chciałbym wam pomóc, nie 

mogę. ale dlaczego nie napiszecie po rosyjsku? 
Przecież to język bardziej znany na świecie niż 
mołdawski.

Dowiedzieliśmy się potem, że trudność zo-
stała rozwiązana w sposób oryginalny: noty dy-
plomatyczne niezależnego rządu mołdawskiego 
napisano po mołdawsku, ale użyto czcionek 
rosyjskich – system, który wiele lat później zo-
stał ustanowiony definitywnie w socjalistycznej 
republice mołdawskiej. Później, w roku 1934, 
w epoce rumuńskiej, pojechałem na besarabię. 
między dawnymi przyjaciółmi ojca, wówczas już 
nieżyjącego, spotkałem pana buzdugana. miał 
już siwe wąsy, ale uścisnął mnie serdecznie, 
mówiąc:

– Przypominasz sobie historię maszyny do 
pisania z łacińskimi czcionkami? nie znaleźliśmy 
jej wtedy. Potem rumuni przywieźli ich dużo, ale 
to już nie było to samo.

natomiast nigdy nie spotkałem pana margilo-
mana, którego nazwisko figuruje obecnie w pod-
ręcznikach historii besarabii.

kącik literacki

mamałyga, czyLi słońce na stoLe

W kolejnym fragmencie z książki Stanisława Makowieckiego „Mamałyga, 
czyli słońce na stole” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976) autor zanurza 
czytelników w czasy wielkich zmian na ziemiach Besarabii (lata 1917-1918), 
o których wspominał Witalij Majewski w swoich relacjach na stronie 6.

  �

mołdawski rząd

stanisław makowiecki  urodził się w 1906 r. na besarbii, w skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „mamałydze” 
przedstawia  z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełen zadziwiającej harmonii, mimo iż powstał na styku oby-
czajów i kultur: polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej i rumuńskiej (z noty wydawców).
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Polskie powstania narodowe

rewolucja krakowska
represje  

i WaLKa o PrzetrWanie
zwycięski mikołaj i zniósł „nieboszczkę kon-

stytucję” Królestwa, jego osobny sejm, rząd  
i armię. zlikwidowano uniwersytety w Warszawie 
i Wilnie. na kresach ciosem dla kultury polskiej 
stał się ukaz o rewizji tytułów szlacheckich, po-
zbawiający dotychczasowej pozycji społecznej 
ogromną większość szlacheckich rodzin. część  
z nich przesiedlono na Kaukaz i syberię. na miej-
sce obowiązującego dotąd statutu litewskiego 
(prawa dawnej rzeczypospolitej) wprowadzono 
w 1840 roku prawo rosyjskie. symbolem represji 
stał się nowy namiestnik Kongresówki, pogromca 
powstania iwan Paskiewicz, mianowany „jaśnie 
oświeconym księciem warszawskim”, a ponurym 
atrybutem jego władzy – wznoszona w Warszawie 
na koszt społeczeństwa cytadela, w której X Pa-
wilonie urządzono więzienie polityczne.

na tle terroru mikołajowskiego do rangi oazy 
swobód awansowała dość niespodziewanie pru-
ska Wielkopolska. Lecz i tam berlin, nie musząc 

się już obawiać przyciągających atrakcji sąsied-
niej Kongresówki, zlikwidował urząd namiestnika  
i uczynił niemiecki językiem urzędowym. jednakże 
unifikacyjne zapędy „naczelnego prezesa prowincji” 
edwarda Flotwella wspierały oświatę (choć miała 
być narzędziem germanizacji), a realizowane  
z powodzeniem uwłaszczenie chłopów ograniczyło 
antagonizm wsi i dworu oraz stworzyło zdrową 
strukturę ekonomiczną. W 1841 roku z inicjatywy 
lekarza Karola marcinkowskiego otwarto w Pozna-
niu najpierw wspierające ubogich uczniów towarzy-
stwo Przyjaciół nauk, a potem tzw. bazar Polski.  
W gmachu tego hotelu przedstawiciele ziemiaństwa 
i mieszczaństwa wspólnie organizowali gospodar-
czy opór wobec naporu niemieckiego.

PieLgrzymi WoLnoŚci
elita narodu wybrała emigrację. Klęska jej 

nie poraziła. emigracja była nieduża liczebnie 
(8 tysięcy osób, z czego większość we Francji), 
lecz słusznie nazywana „Wielką” nie tylko ze 
względu na swą rolę polityczną, ale także, a może 
przede wszystkim, z uwagi na wymiar ideologicz-

z � iemie polskie w 1846 r. / źródło: http://wlaczpolske.pl/

ciąg dalszy z nr. 1-3/2014
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Polskie powstania narodowe

ny, intelektualny i kulturalny. Kraj przygnieciony 
był represjami i pozbawiony swobody wypo-
wiedzi, politycy w znacznej mierze byli bezsilni.  
W tej sytuacji przebywający na wygnaniu – głównie 
w nie znającej cenzury prewencyjnej Francji – poeci 
i artyści zagarnęli „rząd dusz” w narodzie.

Według powszechnej i zapewne słusznej opinii, 
największe osiągnięcia polski romantyzm odnoto-
wał w dziedzinie poezji. z niej zaś potomność prze-
chowała nade wszystko imiona trzech wieszczów: 
mickiewicza, słowackiego, Krasińskiego.

najstarszy z nich, Adam Mickiewicz (1798-
1855), przez współczesnych uważany był za 
najwybitniejszego, co w jakiejś mierze uznawali 
pozostali: jego największe dzieła, trzecia część 
„Dziadów” oraz „Pan tadeusz”, epopeja narodowa 
łącząca nostalgię za „krajem lat dziecinnych” ze 
wspomnieniem napoleońskiej chwały, powstały na 
początku emigracji.

Juliusz Słowacki (1809-1849), bardziej doce-
niony przez potomnych niż współczesnych, swym 
poematem dygresyjnym „beniowski” dorównał 
„Panu tadeuszowi” pod względem artyzmu, choć 
nie popularności. Do historii przeszedł jednak głów-
nie jako autor niezrównanych dramatów. 

Zygmunt Krasiński (1812-1859) w swych 
najwybitniejszych utworach poruszał problem spo-
łecznej rewolucji. 

„trzem wieszczom” dorównał Cyprian Kamil 
Norwid (1821-1883), dziś uważany za genialnego 
prekursora nowoczesnej poezji za życia ledwie 
zauważany, ceniony nisko i zmarły w przytułku. 

tytanem pracy okazał się Józef Ignacy Kra-
szewski, autor kilkusettomowego (!) dorobku epic-
kiego, którego filarem jest cykl ukazujący panoramę 
dziejów Polski od czasów pogańskich po saskie. 

Komedię polską postawił na znakomitym po-
ziomie „zemstą”, „Ślubami panieńskimi” i „Panem 
jowialskim” galicjanin (nie emigrant!) Aleksan-
der Fredro. co charakterystyczne, krytykowano 
go, że w jego utworach brakuje patriotycznego 
i narodowego przesłania, choć był też autorem 
świetnych pamiętników z czasów napoleońskich, 
epoki, której duch stanowił natchnienie dla wielu 
romantyków.

jedynym, który talentem co najmniej dorów-
nywał wieszczom, a zasięgiem swej nie znającej 
barier językowych sztuki przewyższył ich wielokrot-
nie, był Fryderyk Chopin (1810-1849), muzyczny 
geniusz w skali ponadnarodowej, choć jego twór-
czość odzwierciedla polskość i polski folklor. 

z uwagi na specyfikę położenia kraju, epoka 
romantyzmu sprzęgła się na ziemiach dawnej 
rzeczypospolitej niemal nierozdzielnie z walką o 
niepodległość. baśniowość, mistyka, elementy irra-

cjonalne pozostały też w dziełach następnych, ale 
raczej podporządkowano je wizji cierpienia narodu 
i jego walki. W efekcie każdą postawę cechującą 
się określonym stosunkiem do idei wolności lub po 
prostu akceptującą powstania zaczęto nazywać 
„romantyczną”. W tak pojmowanym romantyzmie 
mieścili się też radykalni demokraci Kamieński 
i Dembowski, organizujący legion we Włoszech  
w 1848 roku mickiewicz, a także historyczne pi-
sarstwo Lelewela, przedstawiającego dzieje Polski 
jako walkę despotyzmu z wolnościowym „gmino-
władztwem”. „trzech wieszczów” ukształtowało  
w sposób trudny do przecenienia mentalność na-
stępnych generacji Polaków.

z drugiej strony pamiętać należy, że oddziały-
wanie to dotyczyło na razie głównie elit, podczas 
gdy kulturalne położenie kraju uległo znacznemu 
pogorszeniu. Liczba szkół rosła zdecydowanie je-
dynie w germanizowanej Wielkopolsce. W galicji 
obydwa uniwersytety, lwowski i krakowski, wege-
towały, do szkolnictwa zaś próbowano wprowadzić 
język niemiecki. W Królestwie liczba gimnazjalistów 
spadła katastrofalnie w porównaniu z czasami au-
tonomii: z 6 tysięcy w 1829 roku do zaledwie 2800 
w 1855 roku. carski reżim, niezdolny do prób rusy-
fikacji na wielką skalę (brakowało mu bowiem kadry 
pedagogicznej), koncentrował się na niszczeniu. 

PoWstanie KraKoWsKie
W nocy z 20 na 21 lutego 1846 roku w Krakowie 

rozpoczął się kolejny zryw niepodległościowy.
jego inicjatorzy – emisariusze emigracyjnego 

towarzystwa Demokratycznego Polskiego – ogłosili 
utworzenie rządu narodowego. Powstańcy liczyli, 
że w ten sposób zapoczątkują ogólnopolską rewo-
lucję ludową prowadzącą do powstania demokra-
tycznej Polski. Wobec wcześniejszych aresztowań 
spiskowców Kraków okazał się jednak jedynym 
większym miastem, w którym udało się ustanowić 
władze powstańcze. Dawna stolica Polski była od 
1815 roku stolicą autonomicznej rzeczypospolitej 
Krakowskiej. opanowanie miasta umożliwili po-
wstańcom austriacy, którzy wycofali swój garnizon, 
prawdopodobnie po to, by świadomie sprowokować w
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Obraz Jana Lenickiego „Rzeź galicyjska podczas rabacji galicyjskiej”. Wydarzenia z lutego   �
i marca 1846 roku przeszły do historii pod nazwą rabacji galicyjskiej. Zachęcając chłopów 
do bezwzględnej rozprawy ze szlachtą, Austriacy posunęli się do wypłacania 
nagród pieniężnych. Na cesarskie guldeny połakomiło się wówczas 
wielu pospolitych przestępców, którzy podobnie jak 
chłopi przynosili na posterunki głowy 
pomordowanych.

wystąpienie i w ten sposób zyskać pretekst do 
likwidacji autonomii okręgu krakowskiego.

aby poderwać do walki lud, władze powstań-
cze ogłosiły radykalne reformy społeczne – m. in. 
uwłaszczenie chłopów i zniesienie przywilejów 
feudalnych. Hasła te spotkały się z niewielkim 
odzewem – jedynie w kilku miejscowościach do-
szło do mało znaczących wystąpień. największe 
z nich miało miejsce na Podhalu. Prawie wszę-
dzie słabo uzbrojone, często zdezorientowane 
oddziały powstańcze stanowiły łatwy cel dla wojsk 
austriackich. 4 marca austriacy zajęli Kraków. Kilka 
miesięcy później rzeczpospolita Krakowska prze-
stała istnieć, a jej terytorium wcielono do imperium 
Habsburgów.

rabacja gaLicyjsKa
Do spacyfikowania powstania austriacy po-

służyli się polskimi chłopami, których podburzyli 
przeciwko szlachcie. Propaganda głosząca, że 
powstańcy walczą o utrzymanie pańszczyzny, 
poparta obietnicami nagród pieniężnych za udział 
w tłumieniu powstania, padła na podatny grunt 
zadawnionej nienawiści wsi do dworu. W efekcie 

wybuchła wielka rewolta chłopska, znana w historii 
jako rabacja galicyjska. W ciągu kilku miesięcy 
chłopi zniszczyli ok. 470 dworów na terenie galicji  
i wymordowali ponad tysiąc osób. Kiedy bunt 
odegrał swoją rolę, został bezwzględnie stłumiony 
przez wojsko austriackie. jego przywódca – jakub 
szela – otrzymał jednak odznaczenie i majątek 
ziemski.

Dla polskiej szlachty i inteligencji rabacja była 
potężnym szokiem, który na długo wyleczył elity 
z idealistycznego myślenia o rewolucji ludowej. 
W rezultacie zabór austriacki do końca okresu 
rozbiorowego pozostał bastionem szlacheckiego 
konserwatyzmu i postaw lojalistycznych wobec 
monarchii austriackiej. 

opr. Sergiusz Mojsow

źródła: 
m. gładysz „50 lat z historii Polski”, gdańskie 
Wydawnictwo oświatowe, gdańsk 2009.
s. Kołodziejski, r. marcinek, j. Polit „Dzieje oj-
czyste”, Wyd. ryszard Kluczyński, Kraków.
r. Korbal „Polskie powstania narodowe”, Wyd. 
Podsiedlik-rawinowski i spółka.

Polskie powstania narodowe - rewolucja krakowska
w
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wiadomości

PoLsKie Firmy za granicą szuKają  
PoLsKicH PracoWniKóW

Coraz częściej dla polskich firm Polska to za mało. Ale gdy zaczyna zdobywać nowe rynki 
poza granicami kraju, musi zmierzyć się z poszukiwaniem pracowników. Teraz poszukujący pracy 
i werbujący pracowników mogą się odnaleźć w programie „Inteligentny start”. 

misją programu „inteligentny start” jest wspie-
ranie młodych Polaków będących absolwentami 
lub studiujących na zagranicznych uczelniach  
w rozwoju ich karier zawodowych w zagranicznych 
oddziałach polskich firm. ułatwiając pozyskanie 
pracowników na nowych rynkach, realizująca pro-
gram fundacja wspiera także ekspansję polskich 
przedsiębiorstw. a to dlatego, że pracodawcy, 
który w ramach programu zdecyduje się zatrudnić 
Polaka mieszkającego za granicą, oferowane jest 
dofinansowanie kosztów wynagrodzenia takiego 
pracownika przez 12 miesięcy w comiesięcznych 
transzach. W tym roku wynosi ono 30 proc. kosztów 
wynagrodzenia, od przyszłego roku ma być 50 proc. 
Dotychczas do programu zgłosiło się 50 polskich 
firm i 120 Polaków mieszkających za granicą.

– Wyszliśmy z założenia, że każdy przedsię-
biorca realizujący swe plany biznesowe, w którymś 
momencie dochodzi do wniosku, że Polska to za 
mało. Prędzej czy później musi myśleć o tym, by 
wyjść poza granice naszego kraju. i oczywiście 
napotyka w tym momencie na szereg barier, trud-
ności, jedną z nich są kadry – tłumaczy w rozmowie 
z Polską agencją Prasową Witold Panek z fundacji 
realizującej program.

z drugiej strony – zwrócił uwagę – polska emi-
gracja na świecie, szczególnie w europie, jest dość 
liczna. – Wśród nich jest wielu młodych, ambitnych 
ludzi, którzy skończyli studia za granicą i tam chcą 
realizować swe plany życiowe i zawodowe. nic 
nie stoi na przeszkodzie, by te dwie sprawy połą-
czyć. Dlaczego ci ludzie nie mieliby pracować dla 
polskich przedsiębiorstw, polskich firm, które chcą 
inwestować za granicą? Korzyść jest obopólna – 
zaznaczył Panek.

i wylicza korzyści: przedsiębiorcom jest łatwiej, 
bo nie muszą delegować swych pracowników  
z kraju i płacić – oprócz wynagrodzenia – kosztów 
związanych z delegacją; a osoby mieszkające 
kilka lat w danym kraju znają już język i specyfikę 
kulturową, co także jest korzystne dla polskiego 
pracodawcy. – nie trzeba pewnych drzwi wyważać, 
które są otwarte – mówi Panek.

zwraca też uwagę, że „polskość” jest w ramach 
programu rozumiana szeroko – jest on kierowany 
nie tylko do osób, które dopiero co wyjechały z kraju 
i mają jeszcze polskie obywatelstwo, ale również 
do tych, którzy deklarują polską narodowość i są 
potomkami starszej polskiej emigracji.

aby ułatwić komunikację między polskimi pra-
codawcami a rodakami mieszkającymi za granicą 
uruchomiony został specjalny portal www.inteli-
gentny-start.org.

W czerwcu odbyła się konferencja inaugurująca 
program „inteligentny start”, w czasie której minister 
spraw zagranicznych radosław sikorski podkreślał 
znaczenie programu w odpowiedzi na potrzeby 
globalizującego się polskiego biznesu.

– Dzisiaj nasi rodacy, bardzo często najbardziej 
dynamiczni i wartościowi młodzi ludzie, przyczynia-
ją się do powstawania dziesiątek miliardów euro 
bogactwa w innych krajach, a tymczasem nasze 
biznesy potrzebują tego typu ludzi. jeśli chociaż 
część z nich będzie mogła znaleźć zatrudnienie 
w polskiej firmie o ambicjach międzynarodowych, 
to będzie oznaczało, że tacy ludzie w przyszłości 
wrócą do kraju – mówił szef polskiej dyplomacji.

 Projekt jest współfinansowany ze środków  
z ministerstwa spraw zagranicznych w ramach 
konkursu na realizację zadania „Współpraca  
z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

 
Sylwia Dąbkowska-Pożyczka 

Polska agencja Prasowa

PAP/DPA / Frank May
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Kontynuując temat uprawy winorośli w Mołdawii chcemy zaprosić  
czytelników do podróżowania szlakiem mołdawskich winnic. 

Piwnice o długości 150 kilometrów, setki hektarów winnic, miliony 
butelek wina – tak wygląda jedna z mołdawskich winnic i wytwórni wina 
Krikowa (po mołdawsku Cricova)...

spotkania z Mołdawią

Winnice na Dnie morza sarmacKiego

Przed milionami lat rozciągało się tu morze 
sarmackie. szczątki skorupiaków osiadając na jego 
dnie utworzyły grubą skałę wapienną nazywaną 
muszlowcem. jest to dobry materiał budowlany,  
z którego wzniesiono sporą część mołdawskiej sto-
licy – Kiszyniowa i wiele świątyń, zamków, pałaców 
oraz innych miast, miasteczek i wsi. nie wszędzie 
kamienne bloki wydobywano metodą odkrywkową – 
w wielu miejscach wykuwano je z głębi wapiennych 
gór tworząc w ten sposób tunele, z czasem wyko-
rzystywane do przechowywania wina, bo tutejsze 
warunki klimatyczne okazały się doskonałe dla 
uprawy winorośli oraz produkcji wina. 

najWiĘKsze na ŚWiecie PiWnice

Wśród wielu mołdawskich winnic i wytwórni 
wina szczególną renomą, ze względu nie tylko na 
ich jakość, ale i wielkość piwnic oraz przechowywa-
nych w nich win, cieszą się Mileştii Mici i Krikowa. 
Pierwsza z nich, położona kilkanaście kilometrów 
na południe od stolicy szczyci się największymi na 
świecie piwnicami o łącznej długości 200 kilome-
trów. Wyryto je w zboczach doliny rzeki işnovăţ na 
głębokości 40-85 metrów. Drugim powodem do 
chwały jest także największa na naszym globie, 
zarejestrowana w 2005 roku w Księdze rekordów 
guinnesa, złota Kolekcja ponad 2 milionów butelek 
wina.

gigantyczne Korytarze

niewielka miejscowość Krikowa położona 
jest 15 km na północ od Kiszyniowa. są w niej 
setki hektarów winnic, a także sławne piwnice. co 
prawda „zaledwie” o długości 150 km, ale jakie! 
Wykute zostały w zboczach doliny rzeki ichel,  
z której muszlowiec wydobywano od wieków. Daw-
ne korytarze i wyrobiska powiększono, pogłębiono 
i wydłużono tworząc gigantyczne korytarze na 
głębokości 60-80 m pod powierzchnią ziemi. Wa-
runki dla przechowywania w nich wina są idealne. 
Panuje tam stała temperatura 12ºc oraz 97-98% 
wilgotności.

główne tunele krikowskich piwnic są kilkume-
trowej szerokości i tak wysokie, że jeżdżą nimi 

nie tylko samochody ciężarowe, ale swobodnie 
zmieściłyby się także duże czołgi i działa przeciw-
lotnicze. W tak ogromnym obiekcie poszczególne 
tunele mają swoje nazwy i drogowskazy. Wejście 
dla gości znajduje się dosyć daleko od budynków 
dyrekcji i hal produkcyjnych, w których wytwarza się 
po około 30 mln litrów win markowych rocznie. Po 
przekroczeniu bramy do podziemnego, skalnego 
labiryntu, człowiek staje zdumiony ich ogromem. 
to całe podziemne miasto magazynowe, z ruchem 
samochodowym oraz licznymi pomieszczeniami.

LoKata KaPitału

zwiedziłem fragment piwnic, w których leżakują 
wina w dużych i mniejszych dębowych beczkach. 
obejrzałem kolekcje win butelkowanych, ułożonych 
w niszach wykutych w ścianach korytarzy. można 
zresztą, i sporo osób zamożnych z tego korzysta, 
kupić większą partię wina określonego gatunku 
i rocznika oraz tu, w idealnych warunkach prze-
chowywać tę kolekcję. zarówno jako – podobno 
opłacalną – lokatę kapitału jak i zapas na osobiste 
potrzeby. odwiedziłem pomieszczenia recepcyjne 
i, oczywiście, sale degustacyjne. 

na ścianach korytarzy znajdują się dobrze 
oświetlone drogowskazy ułatwiające poruszanie 
się po tym podziemnym mieście. a także różno-
rodne dekoracje: witraże, mozaiki i metaloplastyka  
w miedzi przedstawiające sceny związane z kulturą 
wina. Pomieszczeń degustacyjnych jest sporo. od 
małych, kameralnych na kilka – kilkanaście osób, 
po sale ze stołami na dziesiątki osób, ciekawym 
wyposażeniem oraz dekoracjami na ścianach. 

«...W magazynach przechowuje się różne 
rodzaje wina. W nieskończoność niemal 
ciągną się „ulice”, nazywane w zależności 
od zawartości przechowywanych tu beczek: 
Aligoté, Pinot, Cabernet... »

Wojciech śmieja  
„Mołdawia. Przewodnik turystyczny”

wyd. Piątek Trzynastego Łódź 2007
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spotkania z Mołdawią

ceremoniał Degustacji

Degustacja wina w Krikowej, podobnie zresztą 
jak w większości znanych i szanujących się winnic  
i wytwórni win, to cały ceremoniał. najpierw odbywa 
się prezentacja walorów poszczególnych gatunków 
i odmian. następnie kelnerzy nalewają niewielkie 
ilości wina do kieliszków. trzeba nimi pokręcić aby 
zobaczyć jak spływa ono po ściankach. obejrzeć 
pod światło jego barwę i klarowność. Powąchać 
„bukiet” zapachu, trzymając kieliszek pod nosem.  
i dopiero wówczas próbować smak, rozprowadzając 
niewielką ilość wina w jamie ustnej. Kto zamierza 
wino tylko degustować, nadwyżkę znajdującą się 
kieliszku może wylać do specjalnego pojemnika. 
Po każdym gatunku bądź rodzaju wina trzeba 
przegryźć kawałkiem sera, migdałem bądź słonym 
ciasteczkiem i popić wodą.

Wizyta w tym zakładzie winiarskim, ze zwie-
dzaniem i degustacją kilku gatunków win nie jest 
bynajmniej tania. Kosztuje 35 € od osoby. Przy 
czym mołdawia, nie bez racji uważana za najbied-
niejsze państwo europy, ma zawyżony kurs swojej 
waluty – leja mołdawskiego. Wynosi on około  
4 lejów za złotówkę co powoduje, że niemal wszyst-

ko jest w tym kraju dla Polaków drogie. na brak 
jednak chętnych do zwiedzenia sławnych piwnic  
i degustacji, winnica i zakład winiarski w Krikowej 
nie narzeka. zapisy grup na określony dzień i go-
dzinę odbywają się, zwłaszcza w sezonie turystycz-
nym, z parodniowym wyprzedzeniem. Wyjazdy, 
także do innych sławnych winnic, organizuje m. in. 
agencja turystyczna moldovatur. 

ciekawostki
W południowo-wschodnim regionie mołdawii 
znajduje się słynna wytwórnia win Purcari, 
winnice której pod koniec XiX w. zaopatrywały 
w wino brytyjski dwór królewski. tradycja ta 
przetrwała do czasów współczesnych. Królowa 
anglii elżbieta ii regularnie zamawia butelki 
wina z rocznika 1990. receptura wytrawnego 
czerwonego wina negru de Purcari otoczona 
jest tajemnicą, mimo że podstawowe ingredien-
cje są powszechnie znane: francuskie odmiany 
szczepu cabernet sauvignon, gruzińskie sape-
ravi i mołdawska rara neagră.

autor: Cezary Rudziński
http://podroze.onet.pl

Krikowa — najsławniejszy  �
mołdawski zakład winiarski 
z prywatnymi kolekcjami 
win, „podziemne miasto” 
składające się z 70 ulic. 
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iii eDycja FestiWaLu  
taLentóW artystycznycH 

W poprzednim numerze „Jutrzenki” zamieściliśmy relacje uczestników spotkań z Polakami 
Europy Wschodniej na Bukowinie w Rumunii oraz w Turgielach, Taboryszkach i Białej Wace 
na Wileńszczyźnie.  Kolejna edycja Festiwalu Talentów Artystycznych odbyła się w dniach  
2-5 października 2014 roku w Przemyślu i Tyrawie Wołoskiej na Podkarpaciu. O tym wydarzeniu 
opowiada uczestniczka spotkań LARYSA ZAWADZKA-IVASÎNA, kierownik UTW w Bielcach.  

aktualności

– miałam szczęście brać udział w iii edycji Fe-
stiwalu talentów, która kończyła cykl spotkań arty-
stycznych przewidzianych w projekcie współfinan-
sowanym przez msz w ramach programu pomocy 
dla Polonii i Polaków poza granicami w 2014 ro- 
ku. Liczna obecność i zaangażowanie Polonii po-
twierdziły potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia. 
Do Przemyśla przybyli goście z Litwy, białorusi, 
ukrainy i mołdawii (w tym z naddniestrza). 

Program Festiwalu był bardzo bogaty. na 
zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbył się 
wernisaż fotografii andrzeja gulbinowicza z Wilna 
„Polacy w europie Wschodniej” oraz promocja pu-
blikacji „niezapomniane światy ludzkie” autorstwa 
natalii siniawskiej i marka Pantuły. Drugą część 
spotkania rozpoczął tematyczny panel dyskusyjny 

„rzecz o wolności”. razem z przedstawicielami 
Polonii z innych krajów uczestniczyłam w spotkaniu 
przy okrągłym stole, reprezentując w tej bardzo 
ciekawej dyskusji Polonię republiki mołdawii. 

były też występy artystyczne m. in. znako-
mitej kapeli folkowej „Drewutnia” z Lublina oraz 
młodej grupy artystycznej, na co dzień pracującej 
w ramach grupy Historyczno-edukacyjnej młot. 
ostatnim elementem było wspólne biesiadowanie 
i dobra zabawa przy stole z regionalnymi potra-
wami. 

chcę zaznaczyć, że międzynarodowy Festi-
wal talentów artystycznych powstał w oparciu  
o dotychczasowe doświadczenia Polonii (w tym na-
szego utW w mołdawii) z działań wielokulturowych 
tj. projektów „bukowińskie spotkania ze sztuką”, re-
alizowanych przez ich koordynatora marka Pantułę 
od 2008 roku. Podczas tych spotkań, odbywających 
się w różnych miejscowościach na południu moł-
dawii, jak również w rumunii i Polsce, uczyłyśmy 
się organizować i integrować lokalną różnorodną 
społeczność. były to: koncerty i wernisaże artystów 
z Polski w bielcach i oknicy, liczne spotkania inte-
gracyjne we wsi Pietropawłówka, niezapomniane 
spotkanie z polską kolędą, w którym uczestniczyli 
nasi słuchacze utW z bielc i mieszkańcy wsi 
grigorówka. Wiele godzin spędziliśmy razem, 
wspólnie się bawiliśmy i uczyliśmy, poznawaliśmy  
i próbowaliśmy zrozumieć. bardzo trafny był rów-
nież pomysł naszego utW o rozpoczęciu podob-
nego przedsięwzięcia w naddniestrzu – regionu 
trudniej dostępnego z powodów politycznych.  
W tyraspolu dopiero zaczynało swoją działalność 
towarzystwo Polskiej Kultury „jasna góra”. obec-
nie polska społeczność naddniestrzańska ma wię-
cej doświadczenia i – dzięki owocnej współpracy 
z markiem Pantułą – możliwość zaprezentowania 
własnych dokonań i pokazywania swojej twórczo-
ści w Polsce i w innych krajach.

cieszymy się, że „bukowińskie spotkania” były 
kontynuowane i zostały zrealizowane w 2014 roku 
przez wrocławskie stowarzyszenie „odra-niemen” 
w postaci Festiwalu talentów artystycznych.

Przemyśl – tyrawa Wołoska 2-5 X 2014

Panel dyskusyjny „Rzecz o wolności” — budowanie  �
pomostu dialogu międzykulturowego 
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Fc PoLonus – ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
ДЛЯ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ

Молдавско-польский центр поддержки предпринимательства «POLONUS» в 2014 году 
реализовал проект «Футбольный клуб для детей и молодежи польской диаспоры в Молдавии», 
финансируемый МИДом Польши в рамках реализации задачи «Сотрудничество с польской 
диаспорой и поляками за границей». 

В течение всего периода реализации проек-
та регулярно, три раза в неделю, проводились 
двухчасовые тренировки под руководством 
тренера Владимира Андрущака и помощника 
Петра Котелевича, которые в проекте были за-
действованы как волонтёры. 

В рамках проекта была закуплена спор-
тивная форма и необходимое оборудование 
для тренировок и соревнований. Для возмож-
ности участия в городских и республиканских 
соревнованиях организаторы проекта провели 
регистрацию футбольного клуба в Федерации 
футбола Республики Молдовы и в Министерстве 
юстиции РМ.

Несмотря на то, что проект заканчивается  
в конце ноября, тренировки будут продолжать-
ся и в зимнее время, ведь тренеры поставили 

перед собой и юными футболистами цель – под-
готовиться к участию в городском чемпионате 
сезона 2015 года.

В реализации спортивно-воспитательных 
программ молдавско-польскому центру в Бель-
цах оказывает помощь варшавский Фонд по-
мощи полякам на Востоке. От имени участников 
команды и тренерского состава благодарим 
наших спонсоров за неоценимый вклад в вос-
питание здоровой и увлеченной молодежи в сре- 
де польской диаспоры нашего города.

Приглашаем детей и молодежь, желающих 
научиться играть в футбол, записываться в клуб 
«Fc Polonus»!

Петр Котелевич
Бельцы

Подробную информацию о клубе «FC Polonus» вы можете найти на сайте 
www.polonusmd.org

Тренировки клуба   �
«Fc PoLonus»  
на городском 
стадионе в Бельцах

Фото из архива  
молдавско-польского центра  

поддержки предпринимательства

aktualności
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sPortoWe ŚWiĘto W Komracie
Trzecie spotkanie sportowe mołdawskiej Polonii odbyło się w Komracie po dwuletniej 

przerwie. W Spartakiadzie 2014 uczestniczyła młodzież z Bielc, Styrczy, Grigorówki, Kiszyniowa 
i Komratu. Zawody polonijne były dofinansowane przez warszawską Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”.

Agnieszka Mikulec, nauczycielka języka 
polskiego w Komracie: 

– jesienne, ciepłe słońce, zielone tereny wokół 
jeziora w Kongazie* (kilka kilometrów od Komratu) 
i nastoletni uczestnicy z ośrodków polonijnych 
w mołdawii – wszystko to w ramach sportowych 
zawodów dzieci i młodzieży, które odbyły się 4 paź-
dziernika 2014 roku. Drużyny z bielc, grigorówki, 
styrczy, Kiszyniowa i gospodarzy z Komratu – ci  
w energetycznych, pomarańczowych podkoszul-
kach – przystąpiły do zmagań sportowych. było 
przeciąganie liny, bieganie w workach, mecze piłki 
nożnej, a wszystkiemu towarzyszyła atmosfera ra-
dości i zachowania zgodne z zasadami fair-play**. 

Po zakończonych konkurencjach wręczono medale 
i pamiątkowe puchary. na koniec przyszedł czas na 
poczęstunek, wspólne rozmowy i tańce.

Dmitrij Kara (Komrat): 
– młodzież starsza ode mnie opowiadała o spo-

tkaniach polonijnych drużyn, które wcześniej odbyły 
się u nas, w gagauzji. Dwa lata temu jeszcze nie 
mogłem brać w nich udziału, ponieważ byłem za 
mały. cieszę się, że takie zawody wznowiono! 

tym razem nasza drużyna miała niezbyt dobre 
wyniki, ale podczas następnego spotkania sporto-
wego na pewno będziemy pierwsi!

Bieg w workach cieszył się popularnością wśród dzieci i młodzieży �
Drużyna z Kiszyniowa (pierwszy rząd w centrum — gospodyni spotkania, prezes St. Polaków Gagauzji Ludmiła Wolewicz) �
Zdjęcie zbiorowe zawodników �
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Kiriłł Statkiewicz (Kiszyniów): 
– spotkanie sportowe w Komracie bardzo mi 

się podobało. W 2011 roku przyjechałem tu razem 
ze swoim starszym bratem, a w tym roku mogłem 
już sam uczestniczyć w zawodach. może się wy-
dawać, że wygrać w zawodach jest bardzo łatwo, 
ale tak naprawdę trzeba się bardzo napracować, 
aby zdobyć pierwsze miejsce. bardzo dobrze, że 
są takie spotkania. Dziękujemy organizatorom!  
a najważniejsze jest to, że mam nowych przyjaciół.

Oksana Bondarczuk (prezes Stowarzyszenia 
„Polska Wiosna w Mołdawii”)

– jest to wspaniała impreza, która daje młodzie-
ży polonijnej z różnych miejscowości mołdawii moż-
liwość spotkania się i nawiązania nowych przyjaźni. 
Wydaje mi się, że właśnie w taki sposób możemy 
zaszczepić młodemu pokoleniu podstawy wzajem-
nego zrozumienia i zgody. organizatorzy poradzili 
sobie z postawionym zadaniem i potrafili stworzyć 
przyjazny klimat, towarzyszący międzynarodowym 
zawodom sportowym. Wszyscy uczestnicy entu-
zjastycznie kibicowali drużynom, z którymi przed 
chwilą współzawodniczyli i to pokazuje, że zawody 
sportowe w Komracie pełnią bardzo ważną rolę  
w wychowaniu dorastającego pokolenia.

Ludmiła Wolewicz (prezes Stowarzyszenia 
Polaków Gagauzji):

nagrody drużynom wręczała współpracownik 
Wydziału Konsularnego pani urszula Wosztyl, co 
podniosło rangę naszego spotkania. 

Pragnę skierować serdeczne podziękowania 
dla sołtysa wioski Kongaz pana Konstantego 
telpiza za udostępnienie terenu letniego obozu 
„ognisko”. Dziękuję również członkom naszego 
stowarzyszenia za pomoc i sprawne przeprowa-
dzenie zawodów. 

bardzo się cieszymy, że po dwuletniej przerwie 
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przy-
znała organizację tej imprezy sportowej właśnie 
nam. mamy nadzieję, że zawody sportowe w Kom-
racie będą się odbywać corocznie. W następnym 
roku chcielibyśmy zorganizować na początek jakiś 
turniej towarzyski dla dorosłych.

* Kongaz – wieś w gagauzji, w południowo-wschodniej 
części mołdawii, na południe od Komratu. W 2004 roku 
wieś liczyła 12 327 mieszkańców. Kongaz jest najludniejszą 
wsią w mołdawii.
** fair play – (z ang. czysta gra) – norma norma wartości  
w sporcie. jest wyrazem postawy reprezentowanej na bo-
isku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć 
za wszelką cenę.

A oto drużyna z Grigorówki, która zwyciężyła w polonijnej spartakiadzie 2014.   �
Czwarta od prawej — pani Paulina Statkiewicz, prezes Koła Polskich Rodzin w Grigorówce 
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В нашей поместной церкви эти духовные 
символы побывали в храмах Рышкан, Стырчи, 
Бельц, Григоровки, Оргеева и Кишинева. c 14 де- 
кабря символы продолжат свое странствование 
по польским епархиям. 

Крест известен как «Крест святого года», 
«Юбилейный крест», «Крест паломников»,  
а также «Крест Всемирных дней молодёжи», по-
скольку в 1984 году он был вручен святым папой 
римским Иоанном Павлом ii молодым людям, 
чтобы они пронесли его по всему миру. В 2003 го- 
ду молодым паломникам была также передана 
копия иконы Пресвятой Девы Марии Спаситель-
ницы римского народа. С тех пор икона вместе  

с крестом сопровождает Всемирные дни католи-
ческой молодежи. Подлинная икона пребывает  
в Базилике Санта Мария Маджоре в Риме. 

Следующая Всемирная встреча молодё-
жи пройдет с 25 июля по 1 августа 2016 года  
в Кракове (Польша). Подготовка к молодежному 
форуму идет полным ходом. «Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы будут» – эта фраза 
из Евангелия от Матвея стала официальной 
темой будущей встречи католической молодежи, 
а также вдохновением для логотипа и молитвы 
встречи, которые уже представил польский кар-
динал Станислав Дзивиш. 

Владислав Лавский
Бельцы

aktualności

СИМВОЛЫ ВСЕМИРНЫХ ДНЕЙ МОЛОДЕЖИ  
В МОЛДАВИИ

С 8 по 14 октября по Молдавии проходило паломничество главных символов Всемирных 
дней молодежи (ВДМ) – креста и иконы Пресвятой Девы Марии Спасительницы римского 
народа (Salus Populi Romani). 

Следить за передвижениями символов ВДМ можно по интерактивной карте на официальном сайте ВДМ:
http://www.krakow2016.com/pl/peregrynacja-krzyza-sdm

Символы   �
Всемирных Дней Молодежи  
в Кишиневе, Стырче  
и Бельцах.

Фото: facebook.com/ 
Ziua Mondială a Tineretului  

и В. Дубчака
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Pracownicy muzeum Politechnicznego w mo-
skwie znaleźli w jednej z piwnic ermitażu niezwykle 
ciekawy zegar. rozglądając się po magazynie 
przepełnionym atmosferą minionych lat i znajdu-
jącym się pod dawnymi komnatami królewskimi, 
zwrócili oni uwagę na ogromną maszynę wykona-
ną z brązu. z wyglądu zupełnie nie przypominała 
zegara. zapomniany zabytek zegarmistrzowskiego 
mistrzostwa początku XX wieku leżał otoczony 
odłamkami szkła, kawałkami uszkodzonego drew-
nianego korpusu, zerwanymi wagami-szyszkami. 
uwagę pracowników muzeum przyciągnął napis 
na znalezionych częściach korpusu zegara: „zegar 
astronomiczny. 1904”.

za zgodą dyrektora ermitażu znaleziony zegar 
został przewieziony do moskwy, do muzeum Po-
litechnicznego. eksperci podjęli ogromne starania  
w celu odrestaurowania unikalnego mechanizmu 
zegara i ustalenia, kto był jego twórcą. Panel przedni 
oryginalnego cyferblatu został odtworzony na pod-
stawie jego fragmentów, a na podstawie uzyskanego 
obrazu eksperci od zegarowych majstersztyków byli  
w stanie wykonać dokładną kopię starych części. 
W rezultacie dokładnej analizy ustalono, iż zegar 
został zaprojektowany i skonstruowany przez 
zegarmistrza Franza Karasia, „obdarzonego 
nieprzeciętnym talentem matematyka, samouka, 
chłopa”.

Franz Karaś urodził się w Polsce, w niegdysiej-
szej guberni radomskiej. na podstawie nielicznych 
źródeł, które przetrwały do dziś, można stwierdzić, 
że swój talent mistrz szlifował samodzielnie, od-
krywając różne techniki konstruowania zegarów,  
a także tworząc swoje własne systemy projektowa-
nia na podstawie skrupulatnych obliczeń matema-
tycznych. opanowawszy tę umiejętność, Franz Ka-
raś przyjął do siebie pewnego ucznia, józefa mon-
kosa (według innych źródeł − józefa Lunkosa), któ-
rego nie tylko przyuczał, lecz również zapewnił mu 
możliwą pomoc w produkcji różnych części zegara.

o osobie Franza Karasia dowiedziano się 
z artykułów prasowych dotyczących pewnego 
wydarzenia. otóż Karaś przekazał prezent miko-
łajowi ii. nadzwyczajny dar dla rodziny cesarskiej 
przekazany przez mechanika-samouka 21 czerwca 
1907 wywołał szczery zachwyt dziennikarzy, któ-
rzy oceniali go jako prawdziwy „cud mechaniki”. 
ten wspaniały zegar o wadze 18 funtów (około  
300 kg) był zasadniczo dziełem życia Franza 
Karasia. Ponad dwadzieścia lat zajęło mu opraco-
wanie, zaprojektowanie i wdrożenie w życie jego 
konstrukcji mechanicznej. efektem pracy było 
monumentalne dzieło godne domu królewskiego. 
niepowtarzalny wytwór rąk Karasia składa się  
z setek doskonale dopasowanych i poruszających 
się harmonijnie części.

opr. Tatiana Cruglea

spotkajmy się w muzeum

„sztuKa mecHaniKi” Franza Karasia
Kilka słów o historii jednego z eksponatów Muzeum Politechnicznego w Moskwie.

«... Крестьянин Радомской губернии Франц Карась – механик-самоучка – изобрел и сам соорудил 
грандиозные астрономические часы, представляющие собою чудо механики. По словам Ф. Карася, 
он работал над часами более 20 лет. Часы показывают время и представляют собой целый ка-
лендарь, отмечая месяцы, дни недели, долготу дня и ночи, время восхода и захода Солнца, фазы 
Луны, движение Земли вокруг Солнца, високосные и простые годы. Заводятся часы раз в 400 дней 
и весят 18 пудов. Эту кропотливую работу почти всей своей жизни Франц Карась решил преподне-
сти Государю Императору и просил на то Высочайшего соизволения. 21 июня Ф. Карась со своим 
учеником Юзефом Монкосом имел счастие преподнести и демонстрировать часы Его Величеству 
Государю Императору в Большом Петергофском дворце.»

«Нива», 1907 г.
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ePizoD Wojenny
ВОЕННЫЙ ЭПИЗОД

Отец умер, когда мне было восемнадцать. 
Теперь моим детям уже больше, чем мне было 
тогда, и я с болью думаю, как мало я знаю  
о нём.

Вспоминается один из эпизодов военной 
службы отца в румынской армии. Когда началась 
ii мировая война, Бессарабия (так тогда назы-
валась Молдавия) входила в состав Румынии 
– союзницы нацистской Германии. Мой отец, 
Казимир Богуцкий, был призван в ряды румын-
ской армии, а после капитуляции Румынии стал 
военнопленным и попал в лагерь, расположен-
ный возле города Унгены. Отцу грозила ссылка 
в Сибирь, но, к счастью, ему удалось бежать  
и он вернулся в родную Бессарабию.

Так вот, в начале войны власти Румынии 
хоть и объявили мобилизацию на территории 
Бессарабии, но не очень доверяли выходцам 
из сравнительно недавно вошедшей в ее со-
став страны, поэтому и направляли воинские 
подразделения с бессарабцами в тыл. Так мой 
отец оказался в Северной Буковине, охраняя 
временный концентрационный лагерь, куда 
свозили евреев из близлежащих городов и сел. 
Лагерь был огражден колючей проволокой.

Казимир Богуцкий раздобыл ножницы 
для металла и, находясь в наряде по обходу 
территории концлагеря, незаметно подрезал 
проволоку, а затем слегка соединил ее, чтобы 
образовавшийся лаз был незаметен. 

Ему удалось знаками сообщить заключен-
ным, что в этом месте есть проход. Недалеко 
от лагеря протекала река. Каждую ночь на ней 
в лодках дежурили жители близлежащего села. 
Они ждали тех, кому удалось бежать через лаз  
в проволочном заграждении, и затем перевози-
ли их на другой берег.

Названия местности и реки, я, к сожалению, 
не знаю, так как эта история мне знакома со слов 
мамы, а она их не запомнила. Рассказала она 
об этом случае, по понятным причинам, только 
после распада Советского Союза. Папы уже 
давно не было в живых...

Алла Климович 
Глодяны

Polskie ścieżki

mój ojciec zmarł, gdy miałam osiemnaście lat. 
teraz moje dzieci mają więcej lat, niż ja miałam 
wtedy, i z bólem serca myślę o tym, jak mało wiem 
o swoim tacie.

Przypomniał mi się jeden z epizodów służby 
wojskowej mojego ojca w rumuńskiej armii. Kiedy 
wybuchła ii wojna światowa besarabia (dokładnie 
tak nazywała się dzisiejsza mołdawia) wchodziła  
w skład rumunii będącej sojusznikiem nazistow-
skich niemiec. mój ojciec, Kazimierz bogucki, był 
pobrany do armii rumuńskiej, a po kapitulacji rumu-
nii został jeńcem wojennym i trafił do obozu znajdu-
jącego się nieopodal miasta ungheni. tacie groziło 
zesłanie na syberię, ale na szczęście udało mu się 
uciec i wrócić na rodzime ziemie besarabii.

a więc, na początku wojny, mimo iż władze ru-
muńskie ogłosiły mobilizację w besarabii, nie ufały 
one emigrantom z państwa, które całkiem niedawno 
weszło w skład rumunii, dlatego wysyłano na tyły 
jednostki wojskowe ludności besarabskiej. takim 
sposobem mój ojciec znalazł się w Północnej bu-
kowinie, gdzie pilnował porządku w tymczasowym 
obozie koncentracyjnym. Przywożono tam żydów 
z pobliskich miasteczek i wsi. obóz był otoczony 
drutem kolczastym. 

otóż Kazimierz bogucki zdobył nożyce do me-
talu i, będąc w patrolu terytorium obozu, potajemnie 
przeciął drut, a następnie umiejętnie złączył dwa 
końce, aby powstała przerwa nie była widoczna.

udało mu się także poinformować więźniów 
gestami, że w tym miejscu jest przejście. nieda-
leko od obozu znajdowała się rzeka. Każdej nocy 
mieszkańcy pobliskiej wsi sprawowali w łodzi dyżur. 
czekali oni na tych, którzy mieli na tyle szczęścia, 
aby uciec przez dziurę w ogrodzeniu z drutu kolcza-
stego. następnie dyżurujący przewozili więźniów 
na drugi brzeg.

nazwy miejscowości i rzeki niestety nie znam, 
gdyż wiem o tej historii tylko z opowiadań mamy, 
a mama ich nie zapamiętała. z oczywistych po-
wodów opowiedziała o tym wydarzeniu dopiero 
po upadku związku radzieckiego. tata już dawno 
nie żył...

Ałła Klimowicz 
głodiany
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listy i opinie czytelników

Sześć pór roku
jest w Polsce sześć pór roku
chyba więcej nie ma
przedwiośnie
wiosna
lato 
dwie jesienie
jedna ze złotem ucieka
w drugiej kalosz przecieka
i zima

druga jesień
Druga jesień – szósta pora roku
złoto płacze przy spadaniu z drzewa
smutek jest jak diabeł 
ma swoje stąd dotąd
wszystko jak należy w wymierzonym czasie

nie wyj z żalu głuptasie

kropla poezji

JAN JAKUB TWARDOWSKI (1915 – 2006)
ksiądz rzymskokatolicki,
prałat honorowy Jego świątobliwości, 
polski poeta,
przedstawiciel współczesnej liryki religijnej.

na łamach czasopisma „jutrzenka” pragnie-
my złożyć podziękowania naszym przyjaciołom  
w Polsce.

Polonijne ośrodki z różnych miejscowości 
mołdawii od wielu lat współpracują ze stowarzy-
szeniem „odra-niemen” z Wrocławia, realizując 
projekty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Latem 2014 r. Polacy mieszkający w mołdawii 
otrzymali dary w ramach akcji charytatywnej, za-
inicjowanej przez stowarzyszenie „odra-niemen”. 
Prawie 180 rodzin odczuło ciepło serc Polaków, 
którzy uczestniczyli w zbiórce darów, przekazanych 
później przez stowarzyszenie „odra-niemen”. 

Pomoc humanitarna trafiła do Polonusów 
ze stowarzyszenia Polaków gagauzji (Komrat), 

stowarzyszenia „Polska Wiosna w mołdawii” (Ki-
szyniów), Polskiego towarzystwa medycznego  
w Kiszyniowie oraz parafian kościoła pw. opatrz-
ności bożej. otrzymali je również Polacy ze stowa-
rzyszenia „Dom Polski” w bielcach, Koła Polskich 
rodzin (grigorówka) i ze stowarzyszenia „jasna 
góra” (tyraspol). 

W imieniu wszystkich osób, które otrzymały 
dary pragniemy przekazać podziękowania stowa-
rzyszeniu „odra-niemen”, a w szczególności Pani 
Prezes ilonie gosiewskiej za okazanie pomocy 
rodakom mieszkającym poza granicami Polski. 
życzymy pracownikom stowarzyszenia zdrowia  
i wszystkiego najlepszego. 

z nadzieją na dalszą współpracę 
 Ludmiła Wolewicz, Oksana Bondarczuk, 

Polina Statkiewicz,  Katarzyna Jażgunowicz,  
Emilia Ţimbalari, Ewelina Maszarowa
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Powiedz nam, co lubisz w Polsce.  
Wyślij zdjęcie, napisz o swoich wrażeniach i marzeniach!

efekty naszej wspólnej akcji zaprezentujemy na łamach „jutrzenki”.

konkurs

CO LUBISZ w POLSCe?
W sierpniu 2014 roku zwiedziłam jedno z naj-

ładniejszych miejsc w europie – Kraków, pierwszą 
stolicę Polski.

Kraków to miasto z bardzo bogatą i interesującą 
historią. Wawel gra ważną rolę w życiu polskiego 
narodu. W Katedrze Wawelskiej są groby adama 
mickiewicza i juliusza słowackiego, sarkofagi pol-
skich królów. zamek Królewski na Wawelu zawsze 
był centrum życia kulturalnego i artystycznego. 

Podczas wycieczki „poznaliśmy” też smoka, 
który mieszka u podnóża Wzgórza Wawelskiego. 
od razu przypomniałam sobie, jak na lekcjach języ-
ka polskiego w bielcach czytaliśmy tę legendę. 

byliśmy na Kopcu Kościuszki, skąd odsłania się 
wspaniały widok na Kraków. Ponadto pływaliśmy 
statkiem po Wiśle. ale najbardziej podobały mi 
się spacery na rynku głównym, gdzie pośrodku 
stoją sukiennice, czyli dawne kramy handlowe, 
a po stronie wschodniej wznosi się pomnik ada-
ma mickiewicza. największą budowlą rynku jest 
kościół mariacki. zauroczyły mnie również piękne 
kamienice. Podczas wycieczki dowiedziałam się, że 
rynek Krakowski należy do największych placów 
europy. 

Kraków to miasto, które kocham! miasto, które 
zostawi najlepsze wspomnienia w sercu każdego, 
kto je zwiedzi.

Ałła Ivasîna
bielce

jestem mołdawianką z polskim sercem. Ko-
cham Polskę i wszystko, co polskie. Kocham mimo 
wszystko, mimo antysemityzmu Polaków, mimo 
ich szlacheckiej pychy, mimo tego, że nie umieją 
dojść do zgody, że mają kompleks ofiary i jesz-
cze tysiące innych grzechów… Kocham Polskę  
i Polaków, kocham i już…   

Kocham za to, że ostatni Piastowie odmówili 
inkwizycji w Polsce, że współczesny sejm uznał 
symbole związku radzieckiego za równoznaczne 
symbolom trzeciej rzeszy i odpowiednio zabronił 
ich używania… za janusza Korczaka, juliana 
tuwima i stanisława jerzego Leca, za piękne 
brzmienie polskiej mowy… Kiedy słyszę „rotę”, 
jest mi dobrze w duszy. to pamięć genetyczna, 
ponieważ moi przodkowie byli z Polski. niech 
żyje Polska!

Ola Bielińska  
Kiszyniów

Zdjęcie pamiątkowe w Sukiennicach �
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 рядом с
przy (czym)

przy kuchni – рядом с кухней

Co znajduje się w kuchni?
lodówka – co jest w lodówce?
kuchenka – co stoi na kuchence?
szafka  – co znajduje się w szafce?
półka  – co stoi na półce?
stół  – co znajduje się na stole?
zlewozmywak – co  znajduje się w zlewozmywaku?

Co znajduje się w sypialni?
szafa na ubrania – co jest w szafie na ubrania?
szafka nocna  – na szafce nocnej stoi budzik
łóżko   – kto śpi w moim łóżku?
krzesło   – na krześle nikt nie siedzi

Co znajduje się w pokoju dziennym?
kanapa  na kanapie leży koc
komoda  na komodzie stoi telewizor 
regał  na regale stoją książki
fotel  lubię odpoczywać w fotelu
stół  na stole stoi wazon z kwiatami

Co znajduje się w przedpokoju?
garderoba – w garderobie wiszą kurtki
szafka na buty – w szafce na buty znajduje się obuwie
wieszak – na wieszaku wisi płaszcz
lustro  – przy lustrze stoi krzesło

Co znajduje się w łazience?
wanna  – czy jest woda w wannie?
toaleta  – co stoi przy toalecie?
umywalka – co stoi na umywalce?
szuflada – co jest w szufladzie?
pralka  – co stoi na pralce?
sedes  – co stoi przy sedesie?
prysznic – co leży przy prysznicu?

znajdować się
lodówka
kuchenka
szafka
półka
stół
szafa na ubrania
szafka nocna
budzik
łóżko
krzesło
kanapa
leżeć
koc
komoda
regał
książki
fotel
odpoczywać
stół
wazon
kwiaty
garderoba
wisieć
płaszcz
szafka na buty
wieszak
lustro
zlewozmywak
kuchenka
wanna
toaleta
umywalka
szuflada
pralka
sedes
prysznic

- находиться
- холодильник
- плита
- шкафчик
- полка
- стол
- шифоньер, платяной шкаф
- ночной столик, тумбочка
- будильник
- кровать
- стул
- диван
- лежать
- плед
- комод
- стеллаж
- книги
- кресло
- отдыхать
- стол
- ваза
- цветы
- гардероб
- висеть
- пальто, плащ
- шкафчик для обуви
- вешалка
- зеркало
- раковина
- кухонная плита
- ванная
- туалет
- умывальник
- ящик (выдвижной)
- стиральная машина
- унитаз
- душ

słoWniK / СЛОВАРЬ

KucHnia / КУХНЯ

łazienKa / ВАННАЯ

PrzeDPoKój / ПРИХОЖАЯ

syPiaLnia / СПАЛЬНЯ

PoKój Dzienny / КОМНАТА

Uczymy się polskiego
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l 1 żółtko l 100 gramów masła
l 200 gramów cukru l 200 gramów mąki

l jabłka l cynamon
z przesianej mąki, zimnego, pokrojonego na 

kawałki masła, cukru i żółtka zagnieść ciasto. ufor-
mować w kulę, zawinąć w folię aluminiową i na pół 
godziny włożyć do lodówki.

jabłka obrać, pokroić na cienkie plasterki i wraz 
z cukrem i cynamonem wrzucić na chwilę na patel-
nię. schłodzone ciasto rozwałkować i wyłożyć nim 
formę tarty. Wyłożyć je przygotowanymi jabłkami. 
Piec ok. 30 min. w piekarniku rozgrzanym do 180- 
200 stopni.

źródło: www.polki.pl

smacznego!

Tarta z jabłkami
Przepyszne, soczyste jabłka, zanurzone w słodkim cieście, z dodatkiem aromatycznego cynamonu. 

Tak właśnie wygląda jesień...

klub mądrej sówki

Gdzie takich statków
dużo bywa,
dla których portem
jest zlewozmywak?

Do suchej nitki
moknie nieraz,
Gdy po kąpieli
nim się wycierasz.

W jakiej szafce
wciąż jest zima,
jeśli wtyczkę
w gniazdku trzymam?

Ma ubranie – od środka.
W każdym domu ją spotkasz.
Ma drzwi – nie jest mieszkaniem.
Zwykle czuwa przy ścianie.

Ma aż cztery nogi.
Silny jest jak zwierzę.
A na grzbiecie dźwiga
Łyżki i talerze.

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.  

1.

2.

3.

4.

5.

Zagadki
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W nastĘPnym numerze

wydarzenia

Déjà vu
wystawa malarstwa
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kącik filatelistyczny

Drogie Dzieci! 

To już jesień. Jak się na pewno domyślacie w tym 
numerze „Jutrzenki” przedstawię Wam jesienne znaczki. 

jednak na samym początku dowiecie się, że październik 
to dla filatelistów bardzo ważny miesiąc. otóż 9 października 
na całym świecie wszyscy filateliści obchodzą Światowy Dzień 
Poczty, inaczej zwany Dniem znaczka. Dlaczego wybrano ten 
właśnie dzień na pocztowe święto? 

9 października 1874 roku na konferencji w bernie pod-
pisano traktat berneński, który powołał do życia, jedną  
z najstarszych organizacji międzynarodowych – Światowy 
(Powszechny) związek Pocztowy pod nazwą l’union générale 
des postes. obchody Światowego Dnia Poczty mają na celu 
uświadomienie wszystkim ludziom roli, jaką w historii społecz-
nej i kulturalnej odegrały usługi pocztowe. W wielu krajach na 
świecie organizowane są w tym dniu wystawy filatelistyczne, 
konferencje, seminaria.

Polska obchodzi Światowy Dzień Poczty od 1956 roku jako 
„Dzień znaczka”. 

Warto także wiedzieć, że 18 października 1558 roku król 
zygmunt ii august utworzył Pocztę Królewską – ten dzień  
w Polsce obchodzimy jako święto Poczty Polskiej. 

z okazji Dnia znaczka na świecie i w Polsce co roku 
ukazują się specjalne znaczki pocztowe, które swoją grafiką 
nawiązują do obchodzonych świąt, jak na przykład na tym 
znaczku wydanym przez Pocztę niemiec (fot.1).

Fot. 1 
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