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WYDARZENIA

W 2016 roku Polska była gospodarzem Światowych Dni 
Młodzieży (ŚDM), które odbyły się w lipcu w Krakowie. Po-
nad dwa miliony młodych katolików z całego świata, w tym 
z Mołdawii, przyjechali nad Wisłę na spotkanie z papieżem 
Franciszkiem.

Do tego niezwykłego wydarzenia Polska przygotowywała 
się od lipca 2013 roku, kiedy papież Franciszek ogłosił miejsce 
kolejnego spotkania z młodymi. Kraków wybrał ze względu na 
jego silne związki z Janem Pawłem II. 

Światowe Dni Młodzieży w Polsce składały się z dwóch 
części: spotkań w diecezjach i obchodów centralnych. W die-
cezjach w całej Polsce młodzi z całego świata gościli 6-7 dni. 
26 lipca na Krakowskich Błoniach odbyła się uroczysta msza 
święta na otwarcie ŚDM. Dwa dni później, również na Błoniach, 
nastąpiło uroczyste powitanie papieża, a 29 lipca odprawiona 
została tam Droga Krzyżowa. Z kolei 30 lipca w Brzegach 
pod Wieliczką odbyło się czuwanie z papieżem Franciszkiem,  
a dzień później – uroczysta msza święta na zakończenie ŚDM.

В 2016 году Польша принимала у себя Всемирные дни 
молодежи (ВДМ). Они прошли в Кракове в июле. Свыше 
двух миллионов молодых католиков со всего мира, в том 
числе из Молдавии, приехали на встречу с Папой Римским 
Франциском. 

К этому событию Польша готовилась с июля 2013 года, 
когда Папа Франциск объявил место очередной встречи с мо-
лодежью. Он выбрал Краков, учитывая тесную связь города  
с Иоанном Павлом II. 

Всемирные дни молодежи в Польше состояли из двух ча-
стей: встреч в епархиях и основных событий. Епархии Польши 
принимали у себя молодежь со всего мира в течение 6-7 дней, 
а 26 июля на Краковских Блонях прошла торжественная месса 
в честь открытия ВДМ. В последующие два дня там же торже-
ственно приветствовали Папу Римского, а 29 июля состоялся 
крестный путь. 30 июля в Бжегах возле города Величка прошло 
молитвенное бодрствование со Святейшим Отцом, днем позже 
состоялась торжественная месса в честь окончания ВДМ.

ŚWIĘTO MŁODZIEŻY W KRAKOWIE

ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ В КРАКОВЕ
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WYDARZENIA WYDARZENIA

Что такое ВДМ? 
Всемирные Дни Молодежи – 

это международные встречи мо-
лодых людей со всего мира, кото-
рые вместе со своими катехета-
ми, священниками, епископами 
и папой собираются в одном 
месте, чтобы исповедовать веру 
в Иисуса Христа.

Кто является их автором?
Автором идеи и первым рас-

порядителем этих Дней был 
святой Иоанн Павел II который 
собирал молодежь в Риме (1984, 
1985, 2000), Буэнос-Айресе 
(1987), Сантьяго-де-Компостела 
(1989), Ченстохове (1991), Ден-
вере (1993), Маниле (1995), Па-
риже (1997) и в Торонто (2002).

ВДМ – Папа и Молодежь. Вместе
Продолжателем этого диа-

лога Церкви с молодежью стал 
Папа Бенедикт XVI, который 
возглавил очередные встречи  
в Кёльне (2005), Сиднее (2008)  
и Мадриде (2011). Папа Фран-
циск встретился с молодежью  
в 2013 году в Рио-де-Жанейро  
и в июле 2016 года в Кракове.

Целью Всемирных Дней Мо-
лодежи является переживание 
причастности к великой общине 
Всеобщей Церкви, восприятие 
Слова Божьего, совершение 
таинств Покаяния и Евхаристии, 
а также провозглашение Иисуса 
Христа Господа и Спасителя.

ENCYKLOPEDIA JUTRZENKI

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to spotkanie 
katolickiej młodzieży z całego świata, by wspólnie 
się modlić i wspierać w wierze. Wydarzenie zo-
stało zainicjowane przez Jana Pawła II w 1985 r. 
i odbywa się co 2-3 lata w wybranym miejscu na 

świecie. Podczas ŚDM Papież głosi Słowo, które 
młodzież, wracająca w swoje rodzinne strony, 
przekazuje dalej. 

Światowe Dni Młodzieży w tym roku miały szcze-
gólny charakter. Główne wydarzenia ŚDM, związa-

ne z wizytą papieża w dniach 27-31 lipca 2016 r., 
poprzedzone były Dniami w Diecezjach. 

Naszą grupę z Mołdawii gościnnie przyjmowała 
Diecezja Sosnowiecka. Rodziny oraz wolontariusze 
z parafii w Sosnowcu czuwali nad naszym bezpie-
czeństwem, a także stworzyli miłą i domową atmos-
ferą w czasie naszego pobytu. Wspólnie modliliśmy 
się w kościołach parafialnych, uczestniczyliśmy  
w Biegu Samarytańskim. Parafia Św. Floriana w So-
snowcu zorganizowała integracyjny festyn. Następ-
nego dnia wzięliśmy udział w pieszej pielgrzymce na 
Jasną Górę, uczestniczyliśmy we Mszy świętej na 
Wałach Jasnogórskich i zwiedziliśmy sanktuarium. 
W sobotę – Dzień Pamięci i Modlitwy – zwiedziliśmy 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, które utworzono na 
obszarze hitlerowskich obozów koncentracyjnych  
w Oświęcimiu i Brzezince, leżącej 3 km dalej. 

Po tych kilku niezwykle aktywnych dniach nad-
szedł czas wyjazdu do Krakowa. W poniedziałek 
opuściliśmy parafie, w których spędziliśmy poprzedni 
tydzień. Natomiast od wtorku w Krakowie zaczęły się 
główne uroczystości. Tego dnia Mszę inauguracyjną 
na krakowskich Błoniach odprawił JE Ksiądz Kar-
dynał Stanisław Dziwisz, podczas której nawoływał 
nas wszystkich do dawania świadectwa wiary przed 
całym Światem. Dwa dni później do Krakowa zawitał 
Ojciec Święty Franciszek. Na dziedzińcu Pałacu Ar-

cybiskupów otrzymał On od lokalnych władz klucze 
do miasta, po czym udał się na krakowskie Błonia.

29 lipca odbyło się tam nabożeństwo drogi krzy-
żowej, które odprawił sam Papież. Na koniec nabo-
żeństwa Ojciec Święty zwrócił się do nas słowami: 
„Jesteśmy powołani, by służyć Jezusowi w każdym 
prześladowanym człowieku (…). Droga Krzyżowa 
jest drogą szczęścia, pójścia za Chrystusem do 
końca, często w dramatycznych okolicznościach 
dnia codziennego. Jest to droga, która nie boi się 
niepowodzeń”.

30 lipca odbyło się całonocne czuwanie modli-
tewne, w którym według szacunków wraz z Papie-
żem uczestniczyło 1,5 mln wiernych. Oczywiście 
również i tam nie zabrakło naszej grupy z Mołdawii. 
W niedzielę, 31 lipca, w Brzegach, podczas mszy 
kończącej ŚDM, uczestniczyło już 2,5 mln młodych 
wiernych. Po Mszy Ojciec Święty ogłosił, że kolejne 
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie.

Wyjazd na ŚDM dla młodych ludzi z diecezji 
kiszyniowskiej był nie tylko możliwością nawiązania 
kontaktów z młodymi katolikami z całego świata. 
Był to również czas rekolekcji, które pomagają nam 
podejmować najważniejsze życiowe decyzje.

Władysław Ławski, Bielce
Zdjęcia: Grzegorz Gąkiewicz, Władysław Ławski

PIELGRZYMI Z MOŁDAWII  
NA ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY

 � Ani deszcz, ani upał  
nie zraziły pielgrzymów 
z Mołdawii
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72. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Corocznie 1 sierpnia o godzinie 17:00 na ulicach Warszawy słychać syreny alarmowe. Miasto 

zatrzymuje się. Minutą ciszy mieszkańcy Warszawy oddają hołd poległym i ocalałym powstańcom.

WIADOMOŚCI

W Muzeum Powstania Warszawskiego Prezy-
dent RP Andrzej Duda spotkał się grupą naocznych 
świadków na wspólnym apelu upamiętniającym 
powstańców oraz wręczył odznaczenia państwowe.

– Jesteście nie tylko bohaterami powstania, 
jesteście też wychowawcami i wzorem, jesteście 
tymi, w których wpatrzone są oczy młodego poko-
lenia – zwrócił się do powstańców warszawskich 
prezydent Andrzej Duda.

– Godzina „W” to moment, w którym wszyscy 
powinni czuć się zobowiązani (…), żeby zamanife-
stować szacunek do powstańców, żeby niezależnie 
od tego wszystkiego co nas dzieli, (…) ta jedna 
rzecz nas wszystkich połączyła – mówił o obcho-
dach Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

Obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego rozpoczęły się 31 lipca przy po-
mniku „Żywiciela” na warszawskim Żoliborzu, gdzie 
złożono kwiaty. W niedzielę odbyła się uroczysta 
msza polowa na Placu Krasińskich, której prze-
wodniczył Biskup polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek. Po zakończeniu odczytano uroczysty Apel 
Pamięci, który był poświęcony ofiarom Powstania 
Warszawskiego, a także osobom, które „przez dzie-
siątki powojennych lat nie szczędziły wysiłków, by 
pamięć o powstańczym zrywie nie uległa zatarciu”.

1 sierpnia w południe na Placu Józefa Piłsud-
skiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła 
się uroczysta zmiana posterunku honorowego. Hołd 
poległym uczestnikom powstania oddano również 

podczas uroczystości przy Pomniku Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W wyda-
rzeniu obecni byli przedstawiciele władz, uczestnicy 
Powstania Warszawskiego, członkowie organizacji 
powstańczych oraz mieszkańcy stolicy.

O godz. 17:00 w całym mieście zawyły syreny 
alarmowe, przypominając mieszkańcom stolicy  
o bohaterstwie walczących oraz o tragicznych wy-
darzeniach sprzed 72 lat.

W uroczystościach w Warszawie uczestniczyli 
m. in. powstańcy warszawscy i weterani II wojny 
światowej, kompanie honorowe Wojska Polskie-
go, policji, straży miejskiej, harcerze ZHP i ZHR, 
przedstawiciele władz rządowych i lokalnych oraz 
mieszkańcy Warszawy.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 
zbiegła się w czasie z obchodami Światowych Dni 
Młodzieży. Wizyta tysięcy młodych Pielgrzymów 
z całego świata w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego była jednym z elementów odwiedzin Polski.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierp-
nia 1944 roku, trwało 63 dni i było największym 
zrywem wolnościowym w historii II wojny świa-
towej. Prawie 50 tysięcy powstańców Armii 
Krajowej stanęło do walki z Niemcami. Walki 
zbrojne objęły wszystkie dzielnice Warszawy.  
W powstaniu poległo około 16 000 powstańców 
z AK i 150 000 ofiar ludności cywilnej.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

WIADOMOŚCI

POLSKIE OBYWATELSTWO PO ROKU?  
Dla posiadaczy Karty Polaka to marzenie niebawem się spełni!

W dniu 2 września 2016 roku wchodzą w życie nowe zmiany dotyczące posiadaczy Karty Polaka. 
Teraz jej właściciele już na pewno będą w stanie uzyskać kartę stałego pobytu, a po roku przebywania 
w Polsce – obywatelstwo oraz pomoc finansową od państwa polskiego.

13 maja 2016 roku Sejm RP przyjął poprawki 
do ustawy o Karcie Polaka oraz zmienił szereg 
innych praw pokrewnych, dotyczących obywa-
telstwa polskiego i cudzoziemców w Polsce.  
1 czerwca nowy dokument został opublikowany  
w Dzienniku Ustaw i od września 2016 roku po-
prawki do ustawy wejdą w życie (po 3 miesiącach 
od oficjalnej publikacji).

CO PROPONUJE NOWA USTAWA O KARCIE 
POLAKA I OBYWATELSTWIE POLSKIM:

• Uzyskać Kartę Polaka teraz będzie moż-
na u wojewodów na terenie Polski. Do 2017 
roku będzie wiadomo, obywatele jakich państw 
i w jakich województwach będą mogli otrzymać 
Kartę Polaka.

• Polska wielokrotna wiza będzie wydawa-
na na podstawie Karty Polaka bez pobierania 
opłat. Przepis ten już działa w polskich konsula-
tach na terenie niektórych państw np. Mołdawii, 
Ukrainy i Białorusi.

• Karta Stałego pobytu w Polsce na pod-
stawie Karty Polaka będzie wydawana bez po-
bierania opłat. Dziś opłata skarbowa za wydanie 
zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 zł + 50 zł 
za sam dokument.

• Osoba posiadająca Kartę Polaka, ubiega-
jąca się o zezwolenie na pobyt stały będzie mo-
gła liczyć na świadczenie pieniężne. Właściciel 
Karty Polaka i jego małżonek w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy będą mogli uzyskać od polskiego 
państwa 925 zł miesięcznie. W okresie od czwar-
tego do dziewiątego miesiąca kwota ta będzie 
wynosić 555 zł. W przypadku, jeśli małżonkowie 

mają dzieci, to w ciągu pierwszych trzech miesię-
cy na każde dziecko rodzice otrzymają 462,5 zł,  
a w okresie od czwartego do dziewiątego miesią-
ca – 277,5 zł.

• Cudzoziemiec, posiadający Kartę Polaka 
będzie mógł uzyskać obywatelstwo polskie po 
roku nieprzerwanego pobytu w Polsce. Teraz 
ten okres wynosi 2 lata.

• Procedura nadania obywatelstwa polskie-
go będzie dla tych osób bezpłatna.

NIEKTÓRE WAŻNE INFORMACJE DOTY-
CZĄCE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO:

• Prosić o wsparcie finansowe może tylko 
posiadacz Karty Polaka, który złożył wniosek  
o nadanie Karty Stałego Pobytu w Polsce.

• Wsparcie finansowe nie podlega opodat-
kowaniu i nie zależy od wysokości wypłaty jej 
odbiorcy.

• Wypłaty ustalone nie mogą przekraczać 
okresu 9 miesięcy.

• Świadczenia pieniężne przestaną być wypła-
cane w razie anulowania Karty Stałego Pobytu (np. 
przez nadanie obywatelstwa polskiego).

• Wypłaty będą wykonywane dopóki w polskim 
rocznym budżecie będą środki, przeznaczone na 
ten zakres wydatków.

• Ubiegać się o świadczenie finansowe będzie 
można dopiero od 1 stycznia 2017 roku, gdyż  
w już przyjętym budżecie 2016 roku zakres tych 
kosztów nie jest przewidziany.

• Trzeba będzie oddać Kartę Polaka nie 
później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym 
doręczono wnioskodawcy dokument potwierdza-
jący nabycie obywatelstwa polskiego albo decyzja 
o uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały stała się 
ostateczna.

KIEDY MOŻNA BĘDZIE SIĘ UBIEGAĆ O KAR-
TĘ STAŁEGO POBYTU? Dla posiadaczy Karty 
Polaka lub osób, mających polskie pochodzenie 
nie ma żadnego znaczenia, jak długo oni mieszkali 
w Polsce oraz czy mieszkali w ogóle. Po przybyciu 
do Polski można będzie natychmiast ubiegać się  
o Kartę Stałego Pobytu, ale warto wziąć pod uwa-
gę, że obecność dużej ilości zajęć w Polsce będzie 
atutem przy wydaniu decyzji w danej kwestii.

w
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WIADOMOŚCI

CO TO ZNACZY – PRZEBYWAĆ NIEPRZE-
RWANIE W POLSCE? Pojęcie to tłumaczono  
w Ustawie w ten sposób, że cudzoziemiec nie 
powinien wyjeżdżać z Polski na okres dłuższy, niż 
6 miesięcy, a łączny okres, kiedy był on nieobecny 
w Polsce nie przekracza 10 miesięcy.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE? 
Aby móc uzyskać zezwolenie na pobyt stały na 
podstawie posiadanej Karty Polaka, w Urzędzie 
Wojewódzkim (Wydział do spraw Cudzoziemców) 
należy złożyć następujące dokumenty:

1) 4 egzemplarze wypełnionego wniosku  
o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (1 oryginał  
i 3 kserokopie); wniosek musi być wypełniony w ję-
zyku polskim, drukowanymi literami bądź na kom-
puterze. Na wniosku należy złożyć własnoręczny 
podpis oraz wpisać imię i nazwisko, posługując 
się alfabetem łacińskim.

2) 4 aktualne fotografie;
3) 3 kserokopie ważnego paszportu (wszystkie 

wypełnione strony) i oryginał do wglądu;
4) Kartę Polaka.

Opracowała Ksenia Harciuc

W MOŁDAWII POJAWI SIĘ  
NOWA TRASA TURYSTYCZNA PRZYGOTOWANA  

DLA POLSKICH TURYSTÓW
Mołdawskie Stowarzyszenie Przewodników, Pilotów Wycieczek i Tłumaczy w ramach Projektu 

Konkurencyjności USAID opracowało nową trasę turystyczną „Śladami Polaków w Mołdawii”, która 
jest częścią projektu „Routes to the Roots” (Droga do korzeni).

Trasa jest obecnie testowana przez miejsco-
wych przewodników, operatorów turystycznych 
i specjalistów w dziedzinie turystyki. Zostanie 
zaprezentowana na Targach Turystycznych, które 
odbędą się w listopadzie tego roku w Warszawie.

Turyści wybierający nową trasę odwiedzą 
Kiszyniów, Orgiejów, Bielce, Głodiany, wioski Ko- 

saucy, Sołoniec i Styrcza, gdzie będą mogli za-
znajomić się z zabytkami związanymi z Polską 
i historią Polaków w Besarabii oraz z życiem 
współczesnym polskich wspólnot. W przebieg 
trasy włączono również zwiedzanie mołdawskich 
winnic oraz degustację win. (ap)

w

Wybuch I wojny światowej nie przyniósł zasad-
niczych zmian w strukturze kilkunastotysięcznej 
grupy ludności polskiej w Besarabii. Gubernia be-
sarabska, znajdująca się w strefie przyfrontowej, 
była wyłączona z opieki nad uchodźcami z objętych 
wojną terenów Królestwa Kongresowego i guberni 
zachodnich. Pod tym względem znalazła się na ubo-
czu procesów, zachodzących w większości guberni 
europejskiej części Rosji – w 1914-15 r. pojawiła się 
w nich milionowa grupa uchodźców-Polaków, którzy 
w zasadniczy sposób zmienili charakter osiadłej tam 
dotychczas ludności polskiej i dostarczyli nowych im-
pulsów dla rozwoju organizacji pomocy społecznej, 
kulturalnych i politycznych1. 

Zmianę sytuacji w Besarabii przyniosły dopiero 
wydarzenia lat 1917-18 – rozkład armii rosyjskiej  
i rozruchy rewolucyjne na Podolu i w guberni cher-
sońskiej. Pod koniec 1917 r. praktycznie przestały 
istnieć korpusy rosyjskie, walczące dotychczas  
z armią niemiecką pomiędzy Karpatami a Prutem. 
Sprzymierzona z Rosją Rumunia została zmuszo-
na w tej sytuacji do zawarcia odrębnego pokoju na 
niekorzystnych warunkach, ale dzięki milczącej zgo-
dzie Niemiec dostała wolną rękę względem działań  
w Besarabii. Powstałe pod koniec 1917 r. w Kiszy-
niowie quasi-państwowe instytucje mołdawskie  
w obliczu bolszewickiego zagrożenia zatwierdziły 
przyłączenie Besarabii do Rumunii. Wojska ru-
muńskie obsadziły wschodnią granicę prowincji na 
Dniestrze i tym samym wiosną 1918 r. stała się ona 

enklawą względnego spokoju, pomiędzy obszarem 
okupacji niemieckiej w Rumunii z jednej strony,  
a pogrążoną w chaosie Ukrainą z drugiej. W tych 
okolicznościach znalazło tam tymczasowe schro-
nienie co najmniej kilkanaście tysięcy Polaków, 
przeważnie uciekinierów zza Dniestru oraz żołnierzy 
rozwiązanych już jednostek rosyjskich2.

Dzięki napływowi inteligencji polskiej młodszego 
pokolenia, a także zmianie wewnętrznej sytuacji 
politycznej, w latach 1917-18 aktywność rozwinęło 
kilka organizacji polskich niezależnych od struktur 
kościelnych. W Kiszyniowie poza Katolickim Towa-
rzystwem Dobroczynności działały m. in. oddziały 
Związku Wojskowych Polaków i Towarzystwa Po-
mocy Ofiarom Wojny oraz Koło Młodzieży „Samo-
kształcenie”. Wyłoniły one w połowie 1917 r. radę 
delegatów mającą reprezentować interesy organi-
zacji polskich przed władzami lokalnymi. Jesienią 
1917 r. delegowała ona swojego przedstawiciela do 
Rady Kraju (Sfatul Țării), quasi-parlamentu besarab-
skiego, który w marcu 1918 r. przegłosował zjed-
noczenie z Rumunią3. Organizacje te prowadziły 
akcję kulturalną i charytatywną wśród uchodźców, 
żołnierzy i biedniejszych warstw miejscowej ludno-
ści polskiej – np. prowadziły bibliotekę popularną, 
kursy dla analfabetów i pomagały w pisaniu listów 
do rodzin. Urządzano również modne wówczas 
uroczystości patriotyczne np. z okazji 3 maja 
czy w 100. rocznicę śmierci Kościuszki. Także 
na prowincji powstawały różne domy polskie, 

LUDNOŚĆ POLSKA W BESARABII  
W LATACH 1918-1940 (cz. 1)

POLACY W BESARABII

1 Podstawowe opracowanie tego zagadnienia: Mariusz Korzeniowski, Marek Mądzik, Dariusz Tarasiuk „Tułaczy los: uchodźcy polscy 
w Imperium Rosyjskim w latach I wojny światowej”, Lublin 2007.

2 Stanisław Kostrzewski „Polonezii în Basarabia”, „Analecta Catholica” t. V-VI, s. 399.
3 Dinu Poștarencu „Manifestări naționale ale polonezilor din Chișinău în anii 1917-1918”, „Analecta Catholica” t. V-VI, s. 391-393. 

Był nim Feliks Dutkiewicz (1872-1932), pochodzący z Kongresówki prawnik, w młodości związany z Polską Partią Socjalistyczną, 
po zwolnieniu z zesłania pracował jako sędzia na Syberii i w Kiszyniowie, a po powrocie do Polski od 1919 r. zajmował wysokie 
stanowiska w wymiarze sprawiedliwości (był m. in. prezesem Sądu Apelacyjnego i ministrem sprawiedliwości). Tuż po rewolucji 
lutowej Dutkiewicz pełnił m. in. funkcję komendanta milicji w Kiszyniowie. Jako delegat Sfatul Țării był jednym z nielicznych przed-
stawicieli mniejszości narodowych w tej instytucji, którzy sympatyzowali z mołdawskim ruchem narodowym; znana jest m. in. jego 
polemika z delegatami opozycyjnymi wobec Bloku Mołdawskiego w obronie uznania historycznych i politycznych praw Mołdawian 
besarabskich (por. Gheorghe Negru „Țarismul și mișcarea națională a românilor din Basarabia”, Chișinău 2000, s. 100-101). Petre 
Cazacu, podobnie jak Dutkiewicz wywodzący się ze środowiska liberalno-lewicowej inteligencji rosyjskiej, określił go jako „człowie-
ka o dużych walorach intelektualnych i moralnych”, wyróżniającego się na tle innych urzędników kiszyniowskich w 1917 r. (Petre 
Cazacu „Moldova dintre Prut și Nistru”, Iași [1924], s. 185).

w

 � Śladami Polaków w Mołdawii  
Fot.: allmoldova.com

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

Prezentowany artykuł ukaże się w tłumaczeniu na język rosyjski w kolejnym tomie rocznika  
„Analecta Catholica”, wydawanego pod patronatem diecezji rzymskokatolickiej w Kiszyniowie.



   
11

   
   

   
J

u
tr

ze
n

k
a 

8/
2

01
6

   
10

   
   

  J
u

tr
ze

n
k

a 
8/

2
01

6

związki wojskowych czy komitety pomocowe, 
które – chociaż działały zwykle krótko i przy braku 
funduszy – wielu uchodźcom dały posiłek i pomoc 
lekarską, pomogły załatwić sprawy urzędowe, 
znaleźć dach nad głową lub dorywczą pracę. Było 
to zadanie niełatwe, biorąc pod uwagę dużą liczbę 
osób uciekających do Besarabii zarówno przed 
okupacją niemiecką, jak i rewolucją bolszewicką. 
W samym tylko Kiszyniowie liczba ludności mogła 
ulec nawet potrojeniu w tym krótkim okresie4, co 
przy prymitywnej infrastrukturze miasta i trudno-
ściach z dowozem zaopatrzenia bardzo szybko 
doprowadziło do załamania się sytuacji sanitarnej.

Dopiero po ogłoszeniu niepodległości Polski 
doszło do masowych wyjazdów Polaków z Besa-
rabii, nie tylko uchodźców wojennych i żołnierzy 
byłej armii rosyjskiej, ale także części ludności 
polskiej osiadłej tutaj przed 1914 r. Poza tym Be-
sarabia stała się obszarem tranzytowym, przez 
który wracali do Polski uchodźcy z głębi Rosji, 
ewakuowani drogą morską w 1919 r. za pośrednic-
twem polskich konsulatów działających w strefie 
kontrolowanej przez Armię Ochotniczą Denikina 
lub przedzierający się przez Dniestr na własną 
rękę. Ostatni większy taki transport miał miejsce 
w lutym 1920 r., gdy po zamarzniętym Dniestrze 
pod Benderami przedostała się do Besarabii grupa 
ponad 1000 Polaków z Odessy, kierowana przez 
konsula Stanisława Srokowskiego5. 

Na miejscu zostały albo osoby najbiedniej-
sze, nie mające pieniędzy na wyjazd do Polski 
i niechętne do pozostawienia swojego jedynego 
majątku w postaci gospodarstwa rolnego czy 
skromnego domu lub warsztatu w mieście, albo 
przeciwnie – osoby dysponujące majątkiem ziem-
skim, większymi nieruchomościami czy przedsię-
biorstwami. W zdecydowanej większości wyjechali 
do Polski urzędnicy i przedstawiciele wolnych 
zawodów, czyli ta grupa, która przed 1914 r. obok 
ziemiaństwa decydowała o znaczeniu ludności 
polskiej w Besarabii. Np. w Kiszyniowie zostało  

z nich na miejscu zaledwie kilka rodzin, w tym tylko 
jeden lekarz i jeden nauczyciel szkoły średniej6. 
Znamienny w tym kontekście jest fakt, że o ile 
liczba ludności polskiej w powiatach chocimskim 
i bieleckim (czyli tam, gdzie przeważała ludność 
wiejska, niezamożne drobnomieszczaństwo  
i gdzie skoncentrowani byli polscy właściciele 
ziemscy) nie spadła znacząco w porównaniu do 
okresu przedwojennego, to wyjechała do Polski 
zdecydowana większość Polaków z powiatów 
izmailskiego i akermańskiego (czyli tam, gdzie 
wcześniej mieszkały rozproszone rodziny inteli-
gencji, urzędników czy kolejarzy)7.

Ludność polską pozostałą w Besarabii po fali 
wyjazdów można oszacować na ok. 10 000 osób, 
z czego – jak zauważył konsul RP w Kiszyniowie 
Marian Uzdowski – 30% było katolikami, stano-
wiącymi „element chwiejny, używający w domu 
języka rosyjskiego, albo też, jak na północy 
Besarabii, element zukrainizowany, nie zdający 
sobie sprawy ze swej narodowości.”8 Była to więc 
liczba dużo niższa niż w 1897 r., kiedy to język 
polski jako ojczysty zadeklarowało 12 000 osób 
(bez kilku tysięcy katolików-„polaków”). Biorąc pod 
uwagę szybki wzrost ludności Besarabii (ok. 2 mln  
w 1897 r., ok. 2,9 mln w 1930 r., ok. 3,2 mln w 1939 r.) 
Polacy stanowili w okresie międzywojennym zu-
pełny margines miejscowej populacji.

Szybko okazało się, że na włączeniu Besarabii 
do Rumunii najbardziej ucierpiało ziemiaństwo, 
poprzez bardzo restrykcyjnie przeprowadzoną re-
formę rolną, na mocy której właścicielom ziemskim 
pozostawiono resztówki o powierzchni 100 ha. 
Grupa ta, w większości skompromitowana swoim 
przywiązaniem do Rosji i przeważnie niechętnie 
nastawiona względem nowej władzy, utraciła 
przez to swoją dominującą przed wojną pozycję 
polityczną na rzecz klasy urzędniczej, w dużym 
stopniu pochodzących zza Prutu Rumunów i mło-
dej generacji miejscowych polityków i działaczy 
mołdawskich.

POLACY W BESARABII

w4 Z ok. 120 000 do ok. 350 000, por. np. Scarlat Panaitescu „Aspecte economice şi sociale din Basarabia (1920-1926)”, Chișinău 
1926, s. 81. 

5 Szczegóły tej dramatycznej ewakuacji w jego relacji: „Z dzikich pól: wspomnienia z zimy 1919/20 na południu Rosji”, Poznań 1925, 
s. 73 i nast. Szerzej o organizacji ewakuacji ludności polskiej z południa Rosji: Dorota Sula „Powrót ludności polskiej z byłego 
Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937”, Warszawa 2013, s… 

6 Archiwum Akt Nowych, zespół akt Sztabu Głównego WP, teczka nr 83 – „Raport nr 1” konsula Mariana Uzdowskiego z 29 VI 1929 r.
7 S. Kostrzewski „Polonezii în Basarabia”, s. 399.
8 „Raport nr 1”, AAN, SG, 83. Rumuński spis powszechny z 1930 r. wykazywał w prowincji ok. 8.000 osób deklarujących polską 

narodowość, z czego połowa podała język polski jako ojczysty. Spis ten – nie wdając się w szczegóły – w dość dowolny sposób 
klasyfikował ludność wsi zamieszkanych przez ludność posługującą się na co dzień językiem ukraińskim i rosyjskim. Np. wieś 
Crețoaia w powiecie benderskim zamieszkiwało ok. 100 katolików posługujących się na co dzień językiem ukraińskim, podczas gdy 
w wynikach spisu zostali uwzględnieni jako Rosjanie posługujący się językiem rosyjskim, a miejscowy proboszcz uznawał ich za 
Polaków („Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930”, București 1938, vol. II, s. 462-3; „Sprawozdanie 
z działalności Gminy Polskiej w Benderach”, AAN, Ambasada w Bukareszcie, 323; relacja ustna z 2008 r. Marii Mazur z Crețoaia, 
ur. 1923).

w

Wszystkie te czynniki – spadek liczebności lud-
ności polskiej, masowe wyjazdy inteligencji i ogólny 
upadek znaczenia ziemiaństwa – sprawiły, że lud-
ność polska przestała być już istotnym czynnikiem 
w życiu Besarabii, tak, jak to było przed 1914 r. Naj-
lepszą tego ilustracją jest stosunek prasy lokalnej 
do życia miejscowych Polaków. W latach 1919-1920  
w najbardziej poczytnym dzienniku prowincji można 
było znaleźć sporo wzmianek o koncertach urzą-
dzanych w Domu Polskim, życiu parafii katolickiej, 
wyjazdach kolejnych partii uchodźców do Polski, 
pożegnaniach poszczególnych urzędników itp.,  
a jeszcze w 1922 r. redakcja „Biesarabii” na swoich 
łamach składała miejscowym Polakom życzenia 
z okazji Bożego Narodzenia9. Przedstawiciele 
mniejszości polskiej zostali wymienieni jeszcze  
w 1925 r. przy opisie uroczystości powitania w 
Kiszyniowie następcy tronu ks. Karola, gdy ich 
delegacja wystąpiła razem z Żydami, Ormianami, 
Niemcami i Francuzami10. Później w latach 20. i 30. 
dzienniki kiszyniowskie nie poświęcały już żadnej 
uwagi miejscowym Polakom.

Główne skupiska ludności polskiej 
w Besarabii w okresie międzywojennym
Największym skupiskiem Polaków pozostał jak 

dawniej Kiszyniów, gdzie mieszkało ich ok. 2000 (przy 
populacji miasta szacowanej na ok. 150 000 miesz- 
kańców11). Zdecydowaną większość stanowili 
rzemieślnicy (najliczniejszą grupą zawodową byli 
szewcy i krawcy) oraz służba domowa, robotnicy 
i najuboższe warstwy bez stałego zajęcia; do tego 
kilkanaście rodzin kupców i drobnych przedsiębior-
ców. Inteligencji polskiej na początku lat 20. było naj-
wyżej 30 osób, w tym lekarz (dr Marian Żurakowski), 
inżynier (Józef Malinowski, specjalista od budowy  
i konserwacji młynów), nauczyciel gimnazjum (Sta-
nisław Żawrocki), paru urzędników państwowych, 
byłych oficerów rosyjskich, nauczycieli pracujących 
w szkole polskiej i paru ziemian, mieszkających 
stale lub czasowo w Kiszyniowie (w tym Józef Gay-
damowicz, powszechnie uważany za seniora kolonii 
polskiej). Jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

Polaków w mieście (i chyba najzamożniejszym) 
był Stanisław Kowalski, właściciel dużych zakładów 
mięsnych i restauracji, mieszczącej się w budynku 
ratusza przy ul. Aleksandrowskiej12.

Obok parafii, centralną instytucją dla kiszy-
niowskich Polaków była szkoła, mieszcząca się  
w budynku położonym na kościelnej działce. Była 
to koedukacyjna placówka 4-klasowa z polskim ję-
zykiem nauczania, a język rumuński nauczany był 
jako odrębny przedmiot w wymiarze paru godzin  
w tygodniu. Szkoła oficjalnie miała status prywatny 
i podlegała do 1936 r. Katolickiemu Towarzystwu 
Dobroczynności. Przez większą część okresu mię-
dzywojennego w szkole pracowało trzech nauczy-
cieli polskich i nauczycielka języka rumuńskiego; 
wieloletnim dyrektorem szkoły był Antoni Grabek,  
a tuż przed wojną został nim Roman Biskup. Teore-
tycznie obowiązywały w niej opłata dla wszystkich 
dzieci, ale w praktyce uzależnione to było od za-
możności rodziny. KTD szeroko stosowało zniżki czy 
nawet zwolnienia z opłat dla przyciągnięcia dzieci 
z najbiedniejszych rodzin, zarazem najbardziej 
podatnych na rusyfikację13.

W szkole przez dłuższy czas uczyło się ok. 
100-120 uczniów z całego Kiszyniowa; były wśród 
nich dzieci, które codziennie przychodziły na pie-
chotę z oddalonych o 3-4 km przedmieść. Dopiero 
pod koniec lat 30. liczba ta gwałtownie spadła, do 
80 w roku szkolnym 1936/7 i 60 w roku szkolnym 
1938/914. Główną tego przyczyną była coraz sil-
niejsza presja władz rumuńskich na przedstawicieli 
mniejszości narodowych w II połowie lat 30., zwłasz-
cza wobec osób nie posiadających obywatelstwa 
rumuńskiego, których był pokaźny odsetek wśród 
kiszyniowskich Polaków. Działalność władz rumuń-
skich wobec Polaków nie przyjmowała charakteru 
jawnie represyjnego, ale poufne zarządzenia naka-
zywały np. przenoszenie niższych funkcjonariuszy 
państwowych z Besarabii i Bukowiny do Regatu, 
czy odwlekanie wydawania najrozmaitszych po-
zwoleń dla obywateli polskich. Wprowadzenie na 
początku 1938 r. dyktatury królewskiej i likwida-
cja partii politycznych oraz szeregu organizacji  

POLACY W BESARABII

9 Np. „Бессарабия” nr 2, 40, 51, 93/1919; 49, 82, 140/1920; 294/1922.
10 „Бессарабская почта” nr 891/1925.
11 Jak wcześniej wspomniałem, na początku lat 20. w wyniku napływu uchodźców liczba mieszkańców Kiszyniowa znacznie wzrosła, 

w zależności od szacunków dwu- lub nawet trzykrotnie (do ok. 250-350.000 ludzi) w porównaniu do stanu przedwojennego. Po 
paru latach sytuacja znormalizowała się i w latach 30. najczęściej podawano w prasie lokalnej liczbę ok. 150.000 mieszkańców.

12 Sprawozdanie Gminy Polskiej w Kiszyniowie z XI 1923; AAN, AwB, 323; pismo konsula Bronisława Ossolińskiego do DK MSZ  
z 10 VI 1924, AAN, AwB, 321; raport administracyjny Konsulatu RP w Kiszyniowie za 1929 r., AAN, AwB, 528; „Raport nr 1” kon-
sula M. Uzdowskiego, „Raport nr 1”, AAN, SG, 83; Józef Kokoszyński „Losy Polaka z Kiszyniowa”, w: „Polacy w Mołdowie mówią  
o sobie”, Lublin 1995, s. 19, 55-59; relacje ustne z 2008 r. Magdaleny Miotły (ur. 1925), Marii Tarnawskiej (ur. 1923) i Jana Wodo-
pijaka (ur. 1925) z Kiszyniowa.

13 Korespondencja dotycząca funkcjonowania szkoły m. in. AAN, AwB, 323, 324 i 528; AAN, MSZ, 10.762 i 10.764.
14 „Sprawozdanie za rok 1937 – Rumunia” (niepodpisane opracowanie, sporządzone prawdopodobnie w centrali MSZ), AAN, MSZ, 

10.553; notatka dla W. T. Drymmera z 22 VIII 1939, AAN, MSZ, 10.765.
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 � Od lewej – I rząd (siedzą): Nowicki, Gabryałowicz, NN (urzędnik Konsulatu), ks. prałat Marek Glazer, Antoni 
Świerzbiński – konsul RP, Świerzbińsk – żona Konsula, Józef Gaydamowicz, ks. kanonik Wibcenty Hartmann, NN (żona 
urzędnika Konsulatu); II rząd (stoją): NN, Florentyna Winkowska – nauczycielka Szkoły Polskiej, Alina Janowska  
z mężem St. Janowskim – oficerem rumuńskim, Stefańska, Helena Suligowa, NN, Eugenia Wiszniowska (z d. Gaydamowicz) – urzęd-
niczka Konsulatu, NN; III rząd (stoją): NN, Maria Gaydamowicz, NN, NN, NN, NN; IV rząd (stoją): Sebastian Małas, Józef Malinow-
ski, Włodzimierz Wiszniowski – sekretarz Konsulatu, Antoni Grabek – dyrektor Szkoły Polskiej, NN, Felicja Malinowska, NN, NN.  
Wśród osób nierozpoznanych mogą być: Bogdańska, Turzańska, Kostenko-Radzijewski, Postępska, Markiewicz

 � Od lewej – Antoni Grabek, Eugenia Gaydamowicz-Wiszniowska, Anna Świstacka, Roman Biskup, NN 

Grono działaczy kolonii polskiej w Kiszyniowie, 1926 r. 
(zdjęcie z archiwum Tadeusza Gaydamowicza)

Fragment ze sztuki teatralnej „Damy i huzary” A. Fredry,  
granej na scenie Domu Polskiego w Kiszyniowie, 1934 r.  
(zdjęcie z archiwum Tadeusza Gaydamowicza)

POLACY W BESARABII
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społecznych przyczyniły się do spadku dochodów 
Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności, których 
znaczna część pochodziła z wynajmu sali teatralnej 
na przedstawienia, zebrania, odczyty i zabawy15. 
Odpadły też dochody z balu polskiego, który stracił 
swoją dawną renomę i w latach 30. odbywał się już 
bardzo nieregularnie16.

Co zgodnie potwierdzają dokumenty i wspo-
mnienia uczniów szkoły polskiej w Kiszyniowie, 
stała ona na niezłym poziomie i dzieci, których 
rodziców stać było na dalszą edukację, nie mia-
ły problemów w rumuńskich szkołach średnich. 
Wszyscy jej absolwenci, z którymi rozmawiałem, 
bardzo dobrze wspominali czasy nauki w budynku 
przy strada Unirii, podkreślając zwłaszcza obficie 
wyposażone w pomoce naukowe sale lekcyjne  
i świetlicę ze strojami teatralnymi, sprzętem spor-
towym i radiem – „to wszystko żyło, nawet Rumuni 
przychodzili na Boże Narodzenie, Wielkanoc,  
3 Maja i 11 Listopada”17. 

Poza Kiszyniowem największym skupiskiem 
ludności polskiej pozostały Bielce. Ludność tego 
miasta liczyła po wojnie ok. 30 000 mieszkań-
ców i w ciągu okresu międzywojennego uległa 
prawie podwojeniu; ludności polskiej mieszkało 
tam ok. 1000 osób18. Przeważali drobni rolnicy  
i rzemieślnicy zamieszkujący obrzeża miasta, cho-
ciaż było wśród nich także kilka zamożniejszych 
osób, głównie ziemian, mających swoje majątki 
w pobliżu miasta i zazwyczaj przenoszących się 
do Bielc na zimę. Jednym z nich był Paweł Oha-
nowicz, pochodzący z rodziny Ormian polskich, 
jedna z najbogatszych osób w mieście, żyjący sa-
motnie, nie darzony sympatią i powszechnie uwa-
żany za skąpca i milionera-lichwiarza. W 1932 r. 
został zastrzelony na ulicy przez kobietę, której 
zadłużoną nieruchomość wykupił na licytacji, co 
stało się lokalną sensacją19. Wyjechała natomiast 
na początku lat 20. prawie cała przedwojenna 

inteligencja polska, która jeszcze w latach 1919-
21 wykazywała pewną aktywność, głównie przy 
organizacji pomocy dla uciekinierów zza Dniestru 
i repatriantów przejeżdżających przez Bielce do 
Polski. Najważniejszymi działaczami tzw. Gminy 
Polskiej byli wówczas miejscowy aptekarz Zygmunt 
Blikle i ziemianin Witold Baliński20.

Ludność polska w Bielcach była skupiona wokół 
miejscowej parafii, kierowanej przez cały okres mię-
dzywojenny przez ks. Macieja Szydagisa, któremu 
od połowy lat 20. pomagał franciszkanin ks. Jacek 
Bock. Kładli oni duży nacisk, aby parafianie unikali 
mieszanych małżeństw21; przy dużej ilości konser-
watywnych rodzin pochodzenia drobnoszlachec-
kiego i chłopskiego proces ten chyba nie przybrał 
w Bielcach tak dużej skali, jak w „wielkomiejskim” 
Kiszyniowie. Przy parafii istniała od 1907 r. szkoła 
podstawowa, funkcjonująca dzięki dobrowolnym 
składkom katolików. Została ona zamieniona  
w zwykłą szkołę miejską począwszy od roku szkol-
nego 1923/4, ale – na skutek starań Poselstwa RP 
w Bukareszcie – po kilku latach przywrócono jej 
poprzedni status i jako 2-klasowa prywatna szkoła 
polska działała ona do 1940 r. Pracujące w niej dwie 
nauczycielki (miejscowe Polki) oficjalnie były zatrud-
nione przez proboszcza, ale faktycznie parafia nie 
była w stanie wygospodarować potrzebnych fundu-
szy (zwłaszcza w czasie kryzysu lat 30.) i pieniądze 
na pensje przychodziły do proboszcza potajemnie 
z kiszyniowskiego Konsulatu22. Ponadto w szkole 
państwowej na przedmieściu Nowe Bielce w latach 
30. nauczano języka polskiego jako dodatkowego 
przedmiotu.

W porównaniu do okresu przedwojennego 
znacznie zmniejszyła się liczba ludności polskiej  
w Benderach – z ok. 1000 w 1897 r. do zaledwie 
300 osób w latach 20. Większość z nich stanowili 
rolnicy i wyrobnicy mieszkających na obrzeżach 
miasta („za małymi wyjątkami analfabeci”); Bendery 

15 Co ciekawe, w trakcie krótkiego okresu rządu Goga-Cuza na początku 1938 r. sala teatralna przy szkole polskiej została wynajęta 
na… wieczór sympatyków Żelaznej Gwardii („un festival legionar”), ze śpiewaniem pieśni legionowych i tańcami do rana („Gazeta 
Basarabiei”, 28 I 1938).

16 Pismo A. Poncet de Sandon do Wydziału Polaków Zagranicą DK MSZ z 5 II 1938 r., AAN, MSZ, 10.764.
17 Relacje Tadeusza Gaydamowicza, Magdaleny Miotły, Marii Tarnawskiej i Jana Wodopijaka.
18 „Recensământul…”, vol. II, s. 48; „Indicatorul orașului Bălți” [ok. 1938], s. 3.
19 „Viața din Bălți”, nr 10/1932.
20 „Sprawozdanie Gminy Polskiej w Bielcach” z 1922 r., AAN, AwB, 323; korespondencja z XII 1919 – IV 1920 pomiędzy Witoldem 

Balińskim a Poselstwem RP w Bukareszcie w sprawie organizacji pomocy dla uchodźców – AAN, AwB, 321; pismo Z. Bliklego do 
Poselstwa z 20 VI 1921 r. w sprawie utworzenia agencji konsularnej w Bielcach – AAN, AwB, 484.

21 Relacja Czesławy Cetens (ur. 1925).
22 Dane dotyczące szkoły polskiej w Bielcach: „Sprawozdanie Gminy Polskiej w Bielcach” z 1922 r., AAN, AwB, 323; pismo konsula 

B. Ossolińskiego do DK MSZ z 10 VI 1924, AAN, AwB, 321; „Raport administracyjny Konsulatu RP w Kiszyniowie za rok 1927”, 
AAN, AwB, 528; pismo konsula M. Uzdowskiego do Poselstwa z 26 IX 1930, AAN, MSZ, 10.549; pismo konsula M. Uzdowskiego 
do Wydziału Osobowego MSZ z 18 XI 1932, AAN, MSZ; pismo prezesa zarządu Polskiego Związku Szkolnego w Czerniowcach, 
dr. Kazimierza Żukowskiego, do MSZ z 7 VII 1938, AAN, MSZ, 10.762; pismo konsula Aleksandra Poncet de Sandon do Wydziału 
Polaków Zagranicą DK MSZ z 12 II 1939, AAN, MSZ, 10.553.

w
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opuściła cała inteligencja polska i pracownicy kolei23. 
Mimo takiej garstki ludności polskiej mieszkającej 
tam w okresie międzywojennym, należy wspomnieć 
o Benderach ze względu na postać miejscowego 
proboszcza, ks. Mikołaja Szczurka, wyrastającego 
znacznie ponad poziom miejscowego duchowień-
stwa katolickiego. Był on szeroko znany jako osoba 
żyjąca niezwykle skromnie i pomagająca najuboż-
szym; kosztem wielkich wyrzeczeń prowadził sieroci-
niec dla kilkudziesięciu dzieci różnych narodowości, 
często podrzucanych niemowląt. Dodatkowo, dys-
ponując niewielkimi i nieregularnymi subwencjami 
z Konsulatu, na początku lat 20. zorganizował 
prowizoryczną szkołę początkową z lekcjami języka 
polskiego. Po zajęciu Besarabii przez Sowietów  
w 1940 r. objął on opuszczone probostwo w Kiszy-
niowie. Zmarł tam z wycieńczenia latem 1948 r.  
w czasie panującego wówczas w Besarabii głodu24.

W Chocimiu, położonym tuż przy granicy pol-
skiej, również pozostała tylko garstka Polaków (ok. 
250), przeważnie rolników i rzemieślników. „Wójtem” 
Gminy Polskiej był jeden z najbardziej szanowanych 
obywateli Chocimia, lekarz i burmistrz miasta sprzed 
1914 r. dr Bolesław Ambrożewicz21. Tuż po 1918 r. 
próbował on zorganizować – bez efektów – polską 
szkołę powszechną. W 1923 r. pisał z rezygnacją do 
Konsulatu: „W powiecie nie ma nic. Stan umysłowy 
w ogólności w niskim stopniu i wskutek mieszanych 
małżeństw zapominają mowę ojczystą. Zaradzić 
temu tym trudniej, że od 2 lat nie możemy się do-
czekać proboszcza, rozumie się Polaka. (…) nie 
można liczyć na żadne datki, trudno zebrać nawet 
na utrzymanie Gminy i Towarzystwa Dobroczynno-
ści, chociaż stosunków materialnych Polaków nie 
można nazwać złymi, dosyć umiarkowane, lecz 
wynika to z obojętności”22. Parafia chocimska, nie 
mająca za czasów rosyjskich szczęścia do kolejnych 
proboszczów, po wojnie przez kilka lat pozostająca 
bez księdza, w II połowie lat 20. została objęta 
przez ks. Michała Hellona. Razem z energicznie 

działającym Ambrożewiczem wziął się on za remont 
kościoła, co poparło Poselstwo RP w Bukareszcie i 
przyznało na ten cel niewielką dotację. Po pewnym 
czasie Poselstwo zażądało rozliczenia z wydatko-
wanych pieniędzy i wtedy okazało się, że proboszcz 
wyjechał do Ameryki, a potem złożył dymisję i ślad 
po nim zaginął. Rozgoryczony Ambrożewicz pisał 
w 1929 r. do konsula Mariana Uzdowskiego: „Nie 
jestem klerykałem, ale na kresach takich jak np. 
Chocim, gdzie Polacy są po większej części biedni 
rzemieślnicy i małorolni, inteligencji bardzo mało, to 
taka plebania w zjednoczeniu z garstką inteligencji 
mogłaby odgrywać wielką rolę w podtrzymywaniu 
ducha polskiego. Tymczasem u nas odwrotnie się 
dzieje; kapłan nie tylko, że nie przynosi korzyści, to 
wprost jest szkodliwy, szczęście, że udało się go 
usunąć, a co dalej będzie, zobaczymy”23.

Niewielkie grupy ludności polskiej, liczące po 
kilka-kilkanaście rodzin, mieszkały w okresie mię-
dzywojennym także w innych miastach besarab-
skich. Nie wykazywały jednak większej aktywności 
kulturalnej, nie odgrywały też – w przeciwieństwie do 
okresu sprzed 1914 r. – żadnego znaczenia w życiu 
prowincji. Np. w Orgiejowie, powiatowym miasteczku 
położonym między Kiszyniowem a Bielcami, przed 
wojną mieszkała niewielka, ale dobrze sytuowana 
grupa urzędników i inteligencji, którzy przy wsparciu 
okolicznych ziemian oddali do użytku w 1914 r. oka-
zały kościół. Po fali wyjazdów na miejscu pozostało 
zaledwie kilka rodzin, ksiądz przeprowadził się do 
Benderów i kościół został zamknięty24. 

Na miejscu natomiast prawie w całości została 
katolicka ludność wiejska, ok. 4000-5000 osób ży-
jących w rozproszeniu na północy Besarabii. Grupa 
ta żyła odizolowana od kultury polskiej i w ciągu 
okresu międzywojennego postępował dalej proces 
jej asymilacji językowej względem ludności ukraiń-
skiej, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności 
religijnej.

cdn

POLACY W BESARABII

23 „Sprawozdanie Gminy Polskiej w Benderach”, z 23 II 1923 r., AAN, AwB, 323; raporty administracyjne Konsulatu RP w Kiszyniowie 
za lata 1927 i 1929 (AAN, AwB, 528), pismo A. Poncet de Sandon do Wydziału Polaków Zagranicą DK MSZ z 22 XI 1934, AAN, 
MSZ, 10.550.

24 Spotkanie z nim na kiszyniowskiej plebanii wiosną 1942 r. wspominał jezuita ks. Stanisław Skudrzyk: „Ks. Szczurek, bielutki starzec, 
zachował rześkość i energię młodzieńczą. Był wysoki i chudy, prosty jak tyka, twarz pełna dobroci, oczy niebieskie, szczere, głos 
miękki i uczuciowy. Jego pożywienie składało się z jednego litra śmietany i jednej bułki dziennie, dlatego też gospodyni nie trzymał 
i nie potrzebował (…). Serdeczność i głęboka pobożność biły z całej osoby” („Pięćdziesiąt lat w zakonie”, Hamburg 1968, s. 80-81). 
Podobnie wypowiadały się o nim znające go dobrze Maria Tarnawska i Magdalena Miotła (relacje ustne z 2008 r.). Tej ostatniej, 
wychowującej samotnie po śmierci rodziców kilkoro młodszego rodzeństwa, oddał w czerwcu 1948 r. garstkę cukru i mąki kukury-
dzianej, mówiąc przy tym: „my, dorośli, możemy zrozumieć, że nie ma jedzenia, dzieci – nigdy”; wkrótce po tym spotkaniu zmarł.

25 Ambrożewicz przeszedł na emeryturę w 1935 r. jako lekarz szpitala żydowskiego w Chocimiu. Jego pożegnanie było manifestacją 
uznania dla „najstarszego w mieście lekarza i weterana chocimskiego życia społecznego” ze strony pracowników szpitala, gminy 
żydowskiej i władz lokalnych („Glasul Hotinului” nr 33 – 6 IV 1935).

26 „Sprawozdanie Gminy Polskiej w Chocimiu” z 24 IV 1923, AAN, AwB, 323.
27 List dr B. Ambrożewicza do M. Uzdowskiego – AAN, MSZ, 10.549; korespondencja w sprawie zniknięcia ks. Hellona – AAN, AwB, 327.
28 Евгения Рыбалко „О строительстве римско-католической церкви в городе Орхей”, „Analecta Catholica”, t. II, s. 239-249; 

„Sprawozdanie Gminy Polskiej w Orgiejowie” z 6 V 1923 r., AAN, AwB, 323

w

 � Od lewej – przy stoliku siedzą: Jóżef Gaydamowicz i Konsul RP Marian Uzdowski z żoną Julią. Pierwszy od lewej stoi 
Józef Malinowski

Akademia 3-majowa w Domu Polskim w Kiszyniowie, 1934 r.
(zdjęcie z archiwum Tadeusza Gaydamowicza)
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Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 
2006 roku i od razu zaczęło prowadzić zarówno 
prace związane z tworzeniem siedziby i wystawy 
stałej, jak i bieżącą działalność wystawienniczą, 
edukacyjną, naukową i związaną z promocją dzie-
dzictwa historycznego za granicą. 

W 2015 roku rząd zaproponował lokalizację 
Muzeum na terenie Cytadeli Warszawskiej. Przy-
szły gmach będzie miał ok. 40 tys. m2 powierzchni, 
z czego 28 tys. m2 powierzchni przeznaczone jest 
dla Muzeum Historii Polski, a 12 tys. m2 zajmie po-
wierzchnia magazynowa Muzeum Wojska Polskiego. 

Ekspozycja stała Muzeum (8 tys. m²) będzie 
ukazywać najważniejsze wątki historii Polski oraz 
jej obywateli. Jej narracja będzie się rozciągała od 
państwa Piastów do pierwszych lat III Rzeczpospo-
litej. Na największej przestrzeni wystawienniczej  
w kraju powstanie 6 galerii opowiadających o kolej-

nych epokach historycznych. Każda z nich podzie-
lona zostanie na moduły tematyczne poświęcone 
konkretnym wydarzeniom, postaciom, procesom  
i punktom zwrotnym w historii Polski. 

Cechą charakterystyczną wystawy stałej Mu-
zeum Historii Polski będzie harmonijne łączenie 
różnych form muzealnego przekazu – prezentacji 
eksponatów oryginalnych i replik, multimediów, roz-
wiązań scenograficznych. Zintegrowanie rozmaitych 
środków przekazu w jednej ekspozycji umożliwi 
skonstruowanie atrakcyjnej i bogatej w treść opo-
wieści o przeszłości. Zastosowana technologia uła-
twi zwiedzającym doświadczanie atmosfery epoki,  
a jednocześnie pozwoli zgromadzić w jednym 
miejscu bogate zasoby wiedzy o historii i kulturze 
naszego kraju. Interaktywność wystawy zachęcać 
będzie do „dotknięcia historii” i odczucia atmosfery 
dawnych epok.

SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

MUZEUM HISTORII POLSKI

 � Wizualizacja – zespół muzealny na terenie Cytadeli Warszawskiej,  
projekt pracowni WXCA

 � „Jan Paweł II. Źródła” –  
wystawa przygotowywana przez 

Muzeum Historii Polski  
i Centrum Myśli Jana Pawła II  

z okazji Światowych Dni Młodzieży. 
Ekspozycję można oglądać  
od 20 lipca na Krakowskim 

Przedmieściu w Warszawie.

Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa  
i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamen-
tarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje 
to m. in. fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje „Solidarności” 
i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej w XX wieku.

Muzeum prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną wrażliwość 
patriotyczną, przyczynia się do kształtowania obywateli świadomych tradycji  
i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich 

dziejów z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.
Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami na-

uki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczy w debacie nad trudnymi kartami 
polskich dziejów.

INFORMACJA DLA POLONII

Музей истории Польши в Варшаве  
проводит общественную акцию по сбору  

исторических артефактов 

«Малые большие истории» – так называется 
акция по сбору артефактов для Музея истории 
Польши в Варшаве, которая началась 14 мая 
2016 года во время Всеевропейской ночи музеев 
и закончится в День независимости Польши –  
11 ноября 2016 года.

Целью акции является приобретение музеем 
новых экспонатов – разнообразных предме-
тов, представляющих историческую ценность 
и связанных с личными судьбами дарителей. 
Особенную ценность для музея представляют 
предметы, связанные с обретением Польшей 
независимости – как в 1918 г., так и в 1989. Нас 
интересуют также предметы ежедневного обихо-
да, фотографии, открытки, документы, письма, 
дневники, газеты и журналы, а также одежда, 
обмундирование, оружие, военное снаряжение, 
старинные орудия труда, изделия ремесленни-
ков и художников, которые свидетельствуют об 
истории польской культуры и изменениях, про-
исходивших в экономике страны и в обществе.

Эти артефакты войдут в состав создаваемой 
коллекции Музея истории Польши. Часть по-
жертвованных предметов будет экспонироваться 
постоянно, а остальные в дальнейшем станут 
предметом исследований и экспонатами будущих 
временных выставок. 

В настоящее время в рамках акции в Музей 
истории Польши попало около 1500 артефактов. 
Среди полученных предметов оказались: тумба 
под зеркало XIX века с тайником, в котором хра-
нились документы организации «Подпольное 
государство», действовавшей на территории 
Польши во время Второй мировой войны, ци-
линдр 1900 года, альбомы с семейными фото-
графиями и др.

Лица, заинтересованные в передаче музею 
артефактов, могут доставить их лично либо 
связаться по телефону или электронной почте.

Контакты: 
тел.: +48 (22) 211 90 29, +48 (22) 211 90 48 
e-mail: pamiatki@muzhp.pl 
Страница в интернете: www.muzhp.pl

Muzeum Historii Polski w Warszawie 
ogłasza społeczną akcję zbierania 

pamiątek historycznych

„Małe wielkie historie” to tytuł ogólnoświato-
wej zbiórki pamiątek historycznych dla Muzeum 
Historii Polski w Warszawie. Akcja rozpoczęła się 
14 maja 2016 roku podczas Europejskiej Nocy 
Muzeów i zakończy się w Święto Niepodległości – 
11 listopada 2016 roku.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych mu-
zealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na 
najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, 
także związane z osobistymi losami darczyńców. 
Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty 
związane z polską drogą do Niepodległości – za-
równo tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zaintereso-
wani jesteśmy również przedmiotami codziennego 
użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, 
listami i pamiętnikami, prasą, a także elementami 
ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia 
wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyro-
bami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi 
o historii polskiej kultury, przemianach społecznych 
i gospodarczych. 

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolek-
cji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych 
przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum,  
a wszystkie inne dary zostaną należycie zabez-
pieczone z myślą o badaczach przeszłości i przy-
szłych wystawach czasowych. 

Do tej pory w ramach akcji do Muzeum Historii 
Polski trafiło łącznie blisko 1500 obiektów. Wśród 
otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi 
XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której 
przechowywano dokumenty Państwa Podziemne-
go w trakcie II wojny światowej, cylinder z 1900 ro- 
ku, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory 
fotografii dokumentujące różne wydarzenia poli-
tyczne w Polsce w latach 80.

Osoby zainteresowane przekazaniem do 
Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, 
telefonicznie, bądź mailowo. 

Prosimy kontaktować się z nami 
tel.: +48 (22) 211 90 29, +48 (22) 211 90 48 
lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl
Strona w internecie: www.muzhp.pl

RAZEM STWÓRZMY  
KOLEKCJĘ  

MUZEUM HISTORII POLSKI!

ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ  
КОЛЛЕКЦИЮ  

МУЗЕЯ ИСТОРИИ ПОЛЬШИ!
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MOZAIKA WAKACYJNA

POZNAJĄC DZIEJE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Powstanie Warszawskie oczami młodych Polaków z Europy Środkowej i Wschodniej

Na początku chcę podziękować wrocławskiemu 
Stowarzyszeniu Odra-Niemen i kiszyniowskiemu 
Stowarzyszeniu „Polska Wiosna w Mołdawii” – or-
ganizatorom projektu edukacyjnego „Warszawa '44”, 
który odbył się pod koniec lipca w stolicy Polski. 
Uczestnicząc w tym ciekawym przedsięwzięciu, nie 
tylko poznałam dzieje Powstania Warszawskiego, 
ale też wczułam się w ten kawałek polskiej historii… 

Naszą grupę z Mołdawii spotkał w Warszawie 
Dominik Rozpędowski i zapoznał z programem 
na następne dni. Oczekując na przyjazd kolejnych 
uczestników z Litwy, Białorusi i Ukrainy, poszliśmy 
na spacer po Warszawie. 

W dniu następnym rozpoczęły się warsztaty, 
które prowadził Eugeniusz Gosiewski. Lepiej zapo-
znać się i nauczyć się pracować w grupach pomogły 
nam… gry integracyjne! Wycieczki po Warszawie 
jeszcze bardziej nas zintegrowały. Zwiedziliśmy 
Łazienki, Starówkę, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego oraz inne ważne obiekty i miejsca związane  
z pamięcią historyczną. Nasza młoda opiekunka Ma-
ria Krzesińska prowadziła nas po różnych trasach, 
kupowała bilety i głośno wykrzykiwała komendy: 
„Wsiadamy!” i „Wysiadamy!”, co dodatkowo dostar-
czało nam dobrego humoru. 

Mieliśmy za zadanie stworzyć krótki film, dlatego 
każda grupa uczestników dostała od organizatorów 
kamerę i nagrywała wszystko, co dotyczyło etosu 
Powstania – spotkania z żyjącymi Powstańcami, 
spacery po Warszawie śladami historii. Bardzo za-
ciekawiły nas współczesne opinie i odniesienia do 
tradycji powstańczych. Organizatorzy udzielali nam 
informacji o mieście i jego zabytkach. Filmowaliśmy 

wszystko: wywiady z Powstańcami, zwiedzanie 
muzeów, porządkowanie miejsc pamięci, rozmowy 
przy ognisku w lesie. Myślę, że nasze filmy, prezen-
tujące wydarzenia związane z obchodami rocznicy 
Powstania Warszawskiego, z ciekawością obejrzą i 
mieszkańcy naszych krajów. 

Wszystkim bardzo podobały się szkolenia  
z prezentacji i wystąpień publicznych, które pro-
wadził Robert Martin. Chociaż nie dotyczyły one 
wprost rocznicy wybuchu Powstania to dostarczyły 
nam dużo wiedzy i doświadczenia, a do tego były 
bardzo wesołe, szczególnie kiedy mieliśmy za 
zadanie nieprawidłowo wykonać prezentację. Tyle 
było śmiechu! 

Kulminacją był dzień 1 sierpnia. Szczerze mó-
wiąc, nie oczekiwałam, że obchody 72. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego będą prowa-
dzone w Polsce na tak dużą skalę. Rano byliśmy na 
cmentarzu i zapaliliśmy znicze w miejscach pamięci. 
O godzinie 17:00 w Warszawie rozległy się syreny, 
a po tym ruszył Marsz Powstania Warszawskiego. 
Wieczorem odbył się koncert piosenki wojennej. To 
był bardzo napięty wydarzeniami dzień, ale zarazem 
spokojny i cichy, pozwalający spostrzegać i przeży-
wać wszystko, co odbywa się wokół.

Pod koniec projektu wszyscy jego uczestnicy 
zakochali się w Warszawie i bardzo się zaprzyjaźnili. 
Nie chcieliśmy się rozstać! Wydawało się, że powrót 
do domu nie wchodzi w grę… 

Dziękuję wszystkim za poświęcony na projekt 
„Warszawa '44” czas i wysiłek, był on naprawdę 
wspaniały!

Julia Żydkowa, Soroki 
więcej zdjęć na s. 27

MOZAIKA WAKACYJNA

GŁODIANY – GŁUCHOWO: WYMIANA UCZNIÓW
Pod koniec maja młodzież z Mołdawii z miejscowości Głodiany spędziła sześć dni w gminie 

Chełmża (województwo kujawsko-pomorskie). Uczestnicy zespołu tanecznego „Styrczańskie 
dzwoneczki”, dzięki któremu kultywują polską tradycję w Mołdawii, byli gośćmi swych rówieśni-
ków – gimnazjalistów z Głuchowa. 

Wymiana uczniów pomiędzy Gimnazjum  
w Głuchowie a uczniami z mołdawskiej miejscowo-
ści Głodiany odbyła się przy współudziale: Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu, Starostwa Powiato-
wego w Toruniu, Gminy Chełmża i Miasta Chełmża, 
Koła Kobiet Aktywnych z Bielczyn, Stowarzyszenia 
Tumska 14. Inicjatywę wsparli finansowo też rolni-
cy, lokalni przedsiębiorcy, księża, lekarze, artyści 
z regionu. Koordynatorem i pomysłodawcą była 
Barbara Łaukajtys.

W pierwszym dniu pobytu zespół „Stryczańskie 
dzwoneczki” uświetnił pierwszą rocznicę nadania 
Gimnazjum w Głuchowie imienia Błogosławionej 
Juty.

Drugiego dnia młodzież z Głodian wraz ze swymi 
rówieśnikami z Gimnazjum w Głuchowie zwiedzała 
toruńskie zabytki, wśród których były Dom Koperni-
ka i Muzeum Piernika. Uczestniczyli w warsztatach 
pieczenia pierników, obejrzeli Katedrę Świętojańską, 
złożyli również wizytę w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu. 

Z kolei w trzecim dniu swojego pobytu „Styr-
czańskie dzwoneczki” wystąpili w Zelgnie podczas 
przeglądu Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. Młodzież polska i mołdawska relakso-
wała się także w aquaparku w Nieszawce, zwiedzała 
obserwatorium astronomiczne w Piwnicach oraz 

konkatedrę Świętej Trójcy w Chełmży. Jeszcze tego 
samego dnia Polonusi pozowali do zdjęć na polach 
nawrzańskich w tradycyjnych mołdawskich strojach 
ludowych. 

Starsza młodzież z Mołdawii statystowała  
w filmie fabularnym produkcji Telewizji Po Sąsiedzku, 
opowiadającym historię średniowiecznej Chełmży. 
Młodsza część grupy poprowadziła z kolei warsztaty 
taneczne w Szkole Podstawowej w Kończewicach. 

Podsumowaniem był wieczór kultury moł-
dawskiej, zorganizowany w sali Chełmżyńskiego 
Ośrodka Kultury. 

Uczestnicy zespołu „Styrczańskie dzwoneczki” 
zaprezentowali gościom wieczoru stroje ludowe, 
mołdawskie tańce i obyczaje. Była to znakomita 
okazja do zapoznania się z kuchnią Mołdawii – ma-
małygą z bryndzą, gołąbkami w liściach winogrona. 
Nie zabrakło też degustacji wina mołdawskiego. 

– Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli nasz przyjazd do Polski i imprezy, promujące 
kulturę mołdawską na ternie gminy i miasta Chełmży, 
a w szczególności – gościnnym rodzicom uczniów 
głuchowskiego gimnazjum, którzy zaopiekowali 
się naszymi dziećmi oraz zorganizowali im szereg 
dodatkowych atrakcji – powiedziała Lilia Górska, 
kierowniczka zespołu „Styrczańskie dzwoneczki”.

Marina Klipa, Bielce

 � „Styrczańskie dzwoneczki” na święcie jubileuszowym w Gimnazijum im. Bł. Juty w Głuchowie / Fot. KURENDA 5/2016
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НИКИТА ЖИДКОВ (Сороки):

– Я впервые участвовал в интернациональ-
ном лагере «Истоки толерантности», который 
проходил в Молдавии. Там я смог лучше узнать 
себя и нашел новых друзей. 

Вожатые в моем отряде были невероятно 
позитивные! А сколько развлечений было при-
думано администрацией лагеря! 

Я участвовал в Дне польской культуры, но 
также с удовольствием принял участие в Днях 
молдавской и еврейской культуры. Вместе с дру-
гими ребятами я пел песни, танцевал народные 
танцы, рассказывал об истории этих народов. 
Мне очень понравились спортивные игры, сити-
квесты и викторины. В конце дня мы разгляды-
вали фотографии, снятые нашим фотографом 
Яной, а вечером развлекались на долгожданных 
дискотеках. 

Во время экскурсии в музей «Каса Маре» нам 
рассказали о том, как жили и чем занимались  
в старину жители молдавского села.

Хорошо, что в лагере был бассейн, я вместе 
с ребятами из нашего отряда с удовольствием  
в нем плавал. 

И мне очень понравилась еда – она была 
разнообразной, ведь нас кормили блюдами на-
циональных кухонь разных стран.

Хотел бы я еще раз встретиться со своими во-
жатыми Юлей, Валерой, Айной и снова окунуться 
в те радостные дни! Спасибо директору лагеря 
Кире Крейдерман за такой прекрасный лагерь.

КИРИЛЛ ГОВОРОВ (Кишинев):

Мне повезло – я уже в третий раз участвую  
в летнем лагере «Истоки толерантности» и каж-
дый раз узнаю что-то новое о диаспорах, прожи-
вающих в Молдавии. 

В лагере меня тепло встретили старые друзья 
и вожатые. Каждый новый день в «Истоках...» – 
это знакомство с историей, языком, искусством, 
традициями и культурой разных народов, а также 
с их национальной кухней. Всего в лагере было 
проведено 8 дней разных национальностей,  
а также День активного гражданина.

День польской культуры, в проведении 
которого я участвовал, был познавательным, 
веселым и, как мне кажется, прошел успешно. 
Я познакомил участников лагеря с польскими 
традициями празднования Пасхи, Сочельника  
и Рождества. Очень интересной была викторина 
о Польше. В этот день лагерь посетил консул 
Павел Недзведзки. Он вручил призы участникам 
викторины. 

Огромное спасибо нашим спонсорам – по-
сольству Польши, а также организации «Поль-
ская весна в Молдавии» – за предоставленные 
национальные костюмы.

В лагере «Истоки толерантности – 2016» приняли 
участие дети из польских организаций Кишинева, 
Сорок, Григоровки и Тырново. Подготовкой поль-
ской группы занималось общество «Польская весна  
в Молдавии». Финансировало отдых детей посоль-
ство Польши в Молдавии. 

«ИСТОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ» В МОЛДАВИИ
С 18 по 29 июля в селе Леордайя, в туристическом комплексе «F’estival» прошел  

VI Международный лагерь «Истоки толерантности». Более сотни участников и педагогов проекта, 
представляющих польскую, болгарскую, греческую, еврейскую, молдавскую, гагаузскую, цыганскую, 
русскую и украинскую общины, приехали сюда из разных уголков Молдавии, чтобы познакомиться  
с культурой и традициями национальностей, которые проживают на территории республики. 

MOZAIKA WAKACYJNA

Учащиеся кишиневских лицеев Аня Томша, 
Алиса Селицкая и Юра Перепелица, подав 
заявки на участие в летних фестивалях и кон-
курсах в различных творческих номинациях 
(от академической музыки до пленэров, посвя-
щенных изучению техник в изобразительном 
искусстве), даже не ожидали, что их мечта ис-
полнится – они прошли квалификацию и уже  
в июне стали готовиться к поездке в Болгарию.

Общение детей из Молдавии, Румынии, 
России, Украины, Белоруссии и других стран, 
собравшихся в эти фестивальные дни в курорт-
ных городах Болгарии, превратилось в праздник 
музыки и танца, красоты и эстетики, дружбы  
и творческих контактов. Отдых в Балчике и Вар-
не удачно сочетался с соревнованиями. Дети 
были заняты с утра до вечера, походы на пляж 
чередовались с репетициями и выступлениями, 
затем – снова активный отдых, наполненный 
морским бризом и горячим солнцем. Родите-
ли и преподаватели, сопровождающие детей, 
также не успевали уставать от мастер-классов  
и конкурсов. Все отлично отдохнули и привезли 
домой заслуженные награды. А объективная 
оценка международного жюри придала уверен-
ности юным талантам из Кишинева, повысив их 
самооценку.

Благодарим руководителей кишиневского 
тура в Болгарию за заботу о подопечных, а также 
преподавателей – за тренинги и наставления.  
И вместе порадуемся за наших детей!

Инна Петрару, Кишинев

Международный пленэр по живописи, 
графике и скульптуре в рамках IX Между-
народного творческого фестиваля «Акаде-
мия солнечной Болгарии» в городе Балчик 
(24.06–28.06.2016): 

В пленэре «Балчик и море» участвовали 
девятиклассницы Анна Томша и Алиса Се-
лицкая, под руководством преподавателя изо-
бразительных искусств Виктории Селицкой.

XV Международный фестиваль-конкурс 
«Улыбки моря» в Балчике:

Алиса Селицкая – лауреат I степени
Анна Томша – лауреат II степени

XI Международный фестиваль-конкурс 
«Радуга звезд» в Варне:

Алиса Селицкая – лауреат II степени
Анна Томша  – лауреат III степени

IX Международный музыкально-тан-
цевальный фестиваль „Солнечная Болга-
рия”, жанр «Музыка»:

Юрий Перепелица – лауреат II степени 
среди инструменталистов и лауреат I степени 
в классе фортепиано (возрастная категория 
12-14 лет).

В БОЛГАРИЮ – ЗА ТВОРЧЕСКИМ ВДОХНОВЕНИЕМ
В этом году солнечная Болгария подарила ребятам из общества «Польская Весна  

в Молдавии» удивительную встречу с искусством и общение с такими же талантливыми 
сверстниками. Это стало возможным благодаря их участию в нескольких международных 
творческих фестивалях, проходивших этим летом в болгарских городах Балчик и Варна.

Слънчева българия

MOZAIKA WAKACYJNA

 � Алиса Селицкая  � Анна Томша  � Юрий Перепелица
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SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

ZAPOMNIANE ŚWIATY LUDZKIE
Pietropawłówka, niewielka wioska oddalona od cywilizacji, dużych aglomeracji 40 km na po-

łudnie od miasta Bielce w północnej części Mołdawii. Zamieszkiwana jest przez rodziny polskie, 
ukraińskie, w tych ostatnich prawie wszyscy mają polskie pochodzenie, ale narodowość wpisaną 
w paszportach ukraińską...

W roku 2010 Pietropawłówka stała się pierwszy 
raz w historii miejscem realizacji części niekon-
wencjonalnego festiwalu Bukowińskie Spotkania 
ze Sztuką pt.: „Kultura na płotach”, podczas któ-
rego przekazaliśmy kulturę i sztukę na wiejskich 
podwórkach.

Od tej pory nikt nie odwiedził naszych rodaków 
w Pietropawłówce – rodaków o gorących sercach, 
dobroci i pamięci o Ojczyźnie swoich przodków, 
nie zawitał do ich rodzinnych, otwartych domów... 
Dlaczego? 

Dokąd biegną nasze myśli? Dokąd pędzi nasz 
pośpieszny pociąg bytu ludzkiego umiejscowiony 
pomiędzy subtelną nutą codziennych czynności, 
czasami dotyku kropli rosy o świcie, a myślą Hera-
klita „Nie ma tego co jest, ale jest, to co się staje”?

Droga polna wiedzie przez niewielkie wzgórza 
w zapomniany wymiar istnienia człowieka. To tu 
znajdziesz wiejskie proste chaty, do których gwiaz-
dy schodzą nocną ciszą, ukazując inne, zapomnia-
ne przez nas światy ludzkie. To tutaj znajdziesz 
życie w mistycznym doświadczeniu czasu i ludzi. 
Czasu, którego nie ma i nie będzie przynajmniej 
dopóty, dopóki jesteś zjednoczony w swej istocie 
z samym w sobą, pierwotną swą naturą, gotowy 
na spotkanie z człowiekiem w człowieku, bez tok-
sycznego „dzień dobry” i „w czym mogę pomóc”, 
pustych pojęć i zwrotów, które kształtują naszą 
świadomość poprzez współczesną „postępową 
pedagogikę” hipermarketów i liderów relatywizmu.

Cichy powiew wiatru subtelnie kołysze twe 
niespokojne myśli, zanurzone w europejskim prze-
słaniu „wiem jak wiele wiem”. „Wiedza” to kolejna 
rzecz, którą posiadasz… Jednak wzrok pogodnej 
staruszki skierowany w twój byt, twoją duszę, prze-

szywa twoje jestestwo, i w jednej chwili pojmujesz 
jak niewiele wiesz, przeżywając życie i śmierć, 
brzydotę i piękno, starość i młodość, skończoność 
i nieskończoność, łapiąc oddech wieczności...

Zapach człowieka w kosmicznym obrazie 
świata, niczym zapach polnej poziomki, której nie 
sposób zrozumieć bez przeżycia, dotknięcia życia, 
wejścia w progi naszych dostojnych rodaków, ich 
światów. Dzięki nim przypomnisz sobie, że żyjesz. 
Żyjesz bez Paryża, Warszawy i Londynu. Ude-
rzająca szlachetność człowieka bez posiadania 
czegokolwiek, nie licząc wiejskiego plota i pieca 
do wypieku chleba – oto oddalenie od chaosu 
tego świata, toksycznego bytu wyuczonego przez 
mistrzów, „sofistów w umiejętności wywoływania 
mniemań w społeczeństwie” (Platon).

Nie musisz jeść popcornu w kinie Helios, nie 
musisz też uczestniczyć w sportowym biegu ku 
zdobywaniu chwały, nawet nie musisz czytać 
Platona, odwiedź tylko Pietropawłówkę, poczuj 
jak bije serce ludzi tam mieszkających, ich radość  
z autentycznego spotkania z człowiekiem.

Wchodzisz do skromnej komnaty z małym 
zapieckiem, gdzie małe dzieci uśmiechają się ni-
czym bukiet polnych kwiatów. Stosunkowo młody 
człowiek, gospodarz domu, zatrzymany w czasie, 

Człowiek jako istota, należąca 
do dwóch światów i zdolna 

przezwyciężać siebie, jest istotą 
sprzeczną i paradoksalną, mieszczącą 
w sobie krańcowe przeciwieństwa.

Mikołaj Bierdiajew

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

SPOTKANIA Z MOŁDAWIĄ

umiejscowiony pomiędzy cichą myślą, a niewypo-
wiedzianym słowem, raduje się z twojego przyby-
cia. Młoda gospodyni kroi chleb. Całuje go niczym 
święte relikwie i prosi o przyjęcie daru. Jej śmiejące 
się oczy zatrzymuje twój czas i rozbiegane myśli, 
oddalając od „Europy”. To tu w świątyni ludzkich 
dusz, tej uroczej wioski odnajdujesz granicę do-
czesności i wieczności...

Wpatrzony w cichą dal ludzkich gestów, bliskich 
i ciepłych twojemu istnieniu a zapomnianych przez 
świat „wyższej kultury”, wychodzisz z „jaskini pla-
tońskiej”, doświadczając prawdy o sobie samym. 
Rozpalony żywy ogień w skromnym palenisku 
umieszonym na podwórzu pod gołym niebem i 
dwa proste garnki (bez podwójnego dna, dosłownie  
i przenośni) z naturalną strawą budzą twój rozum 
o „niezrozumieniu” i zadziwieniu nad światem, ni-
czym starożytny filozof: przecież nie jestem z tego 
świata… więc którego…? 

 Teraz odczuwasz jak teraźniejszość przecho-
dzi w przeszłość, w której rodzi się cisza i prawda 
spotkania. Jest piękna i spokojna, oddalona od lęku 
przed prawdziwym, nagim życiem. Przekraczasz 
granice realnego świata, dotykasz i smakujesz 
ciepłego jeszcze chleba jako świata realnego, 

odkrywając nowe barwy swojego istnienia, niczym 
dzieło sztuki „Słoneczniki” Vincenta van Gogha. 

 Gdzie jest twój niepokój o byt...? Może leży na 
ulicy dużego miasta, niczym śmieci wraz z innymi 
brudami współczesnych produktów medialnych  
i politycznych.

„Nie zapominaj o nas” – słyszysz wzruszające, 
pełne dobroci słowa naszej rodaczki z Pietropaw-
łówki, słowa powtarzające się niczym codzienna, 
skryta w zaułkach duszy modlitwa.

Milkną głosy dzieci i mieszkańców Pietropaw-
łówki, mieszkańców EUROPY...

Tak blisko i tak daleko do Europy...
Krętą, wąską, dróżką polną oddalasz się od 

wioski, gdzie noc jest nocą, a dzień jest dniem,  
i nie kupisz tu spotkania z człowiekiem, które jest 
przejawem wolności ludzkiej oraz prawdziwej eks-
presji bytu.

Mołdawia, Pietropawłowka
czerwiec 2016 r

Wiersz poety Mateusza Pieniążka z „Zielonego 
Wzgórza” pod Przemyślem dedykuję wszystkim 
mieszkańcom Pietropawłówki.

***
Wrócę jesienią
Po przemyskich szarych murach poskaczę
(w świetle latarni rozbija się ćma)
Ominę wszystkie urzędy kultury
Wystawy i koncerty
Wrócę do ogrodu gdzie pracowita 
Pszczoła
Spija okruchy zieleni
I nie trafia na cmentarz i grób
Wrócę jesienią
Bo tak jest 

Nagle padają owe miraże, którymi 
człowiek karmił codziennie swą 

pychę. Spod warstwy pozorów wyłania  
się prawdziwa twarz człowieka. 
Zdemaskowany człowiek ma wrażenie, 
że opada na jakieś dno, gdzie czeka 
na niego prawda o tragicznym 
rozdźwięku między tym czego pragnie, 
a tym co może, o jego 
niekonsekwencji.

Józef Tischner
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KURS LETNI / ЛЕТНИЙ КУРС
Часть 3 (начало в номерах 5/2016 и 6-7/2016)

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

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

wąs
kąt
piątek
pociągi
miesiąc
mąka
ręka
język
mięso
pięta
pamięć
proszę
siano
siedem
siostra
środa
gość
książka
zielony

- ус
- угол
- пятница
- поезда
- месяц
- мука
- рука
- язык
- мясо
- пятка
- память
- прошу
- сено
- семь
- сестра
- среда
- гость
- книжка
- зелёный

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

ą – буква ą служит для обозначения но-
совой гласной о, произношение начинается  
с [о] и плавно переходит в элемент [н]. Про-
износите сочетание [он], не давая кончику 
языка упереться в верхние зубы.

ę – буква ę служит для обозначения но-
совой гласной э, произношение начинается  
с [э] и плавно переходит в элемент [н]. Про-
износите сочетание [эн], не давая кончику 
языка упереться в верхние зубы.

[вонс]
[конт]
[пьонтэк]
[почёнги]
[мешьонц] 
[монка]

[рэнка]
[йэнзык]
[мьэнсо]
[пьента]
[памьэнчь] 
[прошэн]

wąs
kąt
piątek
pociągi
miesiąc
mąka

ręka
język
mięso
pięta
pamięć
proszę

Ś ś – произносится как [шь],

Si si – si [шьи],

[жьельоны]
[жьльэ]
[жьемя]
[жьима]
[пожём]
[жярно]
[пшыяжьнь]
[грожьны]

[пуашчъ]
[шчупак]
[шчэкачь]
[шчэгульны]
[баршчъ]
[дэшчъ]
[гоншчъ]
[вешчъ]
[дрэшчъ]
[шчэрошьчь]

[шьано]
[шьедэм]
[шьмех]
[шёстра]
[шьрода]
[гошьчь]
[шиуа]
[кшьонжка]

zielony
źle
ziemia
zima
poziom
ziarno
przyjaźń
groźny

płaszcz
szczupak
szczekać
szczególny
barszcz
deszcz
gąszcz
wieszcz
dreszcz
szczerość

siano
siedem
śmiech
siostra
środa
gość
siła
książka

Zi zi – zi произносится как мягкое [жьи], 

Ź ź – [жь]

szcz – [шчъ]. Произнесите буквосочета-
ния sz [ш] и cz [чъ] вместе.

źle
ziemia
poziom
przyjaźń
ziarno
płaszcz
szczupak
szczekać
szczególny
barszcz
deszcz
gąszcz
wieszcz
dreszcz
szczerość

- плохо
- земля
- уровень
- дружба
- зерно
- пальто
- щука
- лаять
- особенный
- борщ
- дождь
- чаща
- вещун
- дрожь
- искренность

SMACZNEGO!

CIASTO MIODOWE. Wszystkie składniki po-
siekać nożem, zagnieść gładkie ciasto. Podzielić 
na dwie równe części i upiec 2 placki jednakowej 
wielkości (spód formy wysmarować margaryną  
i posypać bułką tartą). Piec w nagrzanym piekarniku 
około 15 min w temperaturze 180°C.

BISZKOPT. Oddzielić żółtka od białek. Białka 
ubić na sztywną pianę. Dalej ubijając, dodać stop-
niowo cukier. Na końcu dodać po jednym żółtku. 
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. Przesiać 
do masy jajecznej, delikatnie wymieszać. Formę 
wysmarować masłem lub margaryną i posypać 
mąką. Ciasto przełożyć do formy, piec w nagrzanym 
piekarniku około 25-30 min w temperaturze 180°C.

KREM BUDYNIOWY. Odlać niepełną szklankę 
mleka, resztę zagotować z cukrem i cukrem wanilio-
wym. W zimnym mleku rozmieszać mąkę pszenną 
i ziemniaczaną. Wlać do gotującego się mleka, 
mieszając, aby nie zrobiły się grudki. Następnie 
dodać kostkę masła. Dokładnie wymieszać (albo 
zmiksować).

Do formy włożyć jedno ciasto miodowe. Na to 
wylać połowę gorącej masy budyniowej. Na masę 
położyć biszkopt i wylać resztę masy. Wyłożyć drugie 
ciasto miodowe.

POLEWA CZEKOLADOWA. Margarynę roz-
topić, dodać kakao, cukier puder i mleko. Dobrze 
wymieszać i nie gotować.

Polać ciasto polewą czekoladową. Udekorować 
orzechami włoskimi.

"KRÓLEWIEC"
CIASTO MIODOWE: l 3 szklanki mąki l 1 jajko

l 3/4 szklanki cukru l 1 łyżeczka sody
l 50 g margaryny l 3 łyżki płynnego miodu

BISZKOPT: l 4 jaja l 3/4 szklanki cukru
l 1 łyżeczka proszku do pieczenia
l 3/4 szklanki mąki pszennej
l 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

KREM BUDYNIOWY: l 0,5 l mleka l 200g masła l 
0,5 szklanki cukru l 1 łyżka mąki pszennej

l 1 łyżeczka cukru waniliowego
l 2 łyżki mąki ziemniaczanej 
POLEWA CZEKOLADOWA:

l 100 g margaryny l 50 g kakao
l 120 g cukru pudru l 2 łyżki mleka

DODATKOWO: l 100 g orzechów włoskich

„Królewiec” to dość popularny przekładaniec miodowy – wypiek, składający się z dwóch 
warstw ciasta kruchego o miodowej nucie, delikatnego, rozpływającego się w ustach biszkoptu, 
aksamitnej masy oraz idealnie komponujących się z całością powideł śliwkowych. Słodkie 
dzieło zwieńcza aromatyczna polewa czekoladowa. „Królewiec” to ciasto eleganckie, wyjątkowo 
smaczne i z pewnością warto przygotować je w domu na niemal każdą okazję.

klub mądrej sówki

Zagadka
Mąka i drożdże,  
jajka, ser, mak...
Co ten pan zrobi,  
ma słodki smak.

Присылайте разгадки на электронный адрес 
редакции redakcja.jutrzenka@gmail.com

Среди тех, кто пришлет правильные ответы 
на все кроссворды и загадки, 

опубликованные в течение 2016 года, 
будет разыгрываться приз! 

Мудрая Совушка
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CZYTAJMY NA GŁOS

Mucha
Z kąpieli każdy korzysta,
A mucha chciała być czysta.

W niedzielę kąpała się w smole,
A w poniedziałek w rosole,

We wtorek – w czerwonym winie,
A znowu w środę – w czerninie,

A potem w czwartek – w bigosie,
A w piątek – w tatarskim sosie,

W sobotę – w soku z moreli...
Co miała z takich kąpieli?

Co miała? Zmartwienie miała,
Bo z brudu lepi się cała,

A na myśl jej nie przychodzi,
Żeby wykąpać się w wodzie.

Czytanie na głos jest doskonałym treningiem! Znamy 
już wymowę większości napotykanych słów, a czytając 
na głos, sami uczymy się je wymawiać. Taki trening może 
znacznie podnieść płynność naszej mowy.

JAN BRZECHWA, właściwie Jan 
Wiktor Lesman (ur. 15 sierpnia 1898 r. 
w Żmerynce, zm. 2 lipca 1966 w War-
szawie) – polski poeta pochodzenia 
żydowskiego, autor wielu znanych 
bajek i wierszy dla dzieci, satyrycz-
nych tekstów dla dorosłych, a także 
tłumacz literatury rosyjskiej. 

Pierwszy tomik wierszy dla dzieci – Tańcowała igła 
z nitką – wydano w 1938.  Rok po wydaniu pierwszego 
tomu z wierszami dla dzieci, w 1939 wydano tom Kaczka 
Dziwaczka.
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