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Wiadomości: 
– Kościół w Mołdawii przyjmuje
   uchodźców z Ukrainy
– Narodowa fala dobra 
– Mołdawia prosi o pomoc 
– Prezydent RP z wizytą w Mołdawii
– Nowy ambasador w Kiszyniowie
Temat z okładki: 56. edycja 
Festiwalu „Mărțișor” 
Wiadomości: W naddniestrzańskiej 
wsi powstała Aleja Pamięci 
Rocznice: Józef Wybicki
Wiadomości: 
– Spotkanie z redakcją „Jutrzenki” 
– II edycja konkursu Słowem-Polska 
– Kochamy babcię i dziadka!
Polskie ścieżki: Historia starej tacy
Kultura: Jacek Kaczmarski
Sport: Dawid Kubacki
Z naszych dziejów: Biblioteka 
im. Adama Mickiewicza
Ciekawostki
Z żałobnej karty: Odszedł 
kś. Kazimierz Kotylewicz
Duży kadr
Savoir-vivre
Uczymy się polskiego
Zakochaj się w Polsce: Zamek 
w Gołuchowie

WIADOMOŚCI

Projekt finansowany ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

w ramach konkursu  
Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów  
i nie może być utożsamiana z oficjalnym 

stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Zdjęcie na okładce: Moldova-Concert

Prezydent Maia Sandu, rząd i parlament mołdawski wraz ze społe-
czeństwem obywatelskim 1 marca, w dniu, w którym w Republice Moł-
dawii świętowany jest „Mărţişor”, zapoczątkowali narodową kampanię 
„Mołdawia za pokojem”. Maia Sandu podczas wideokonferencji we-
zwała wszystkich obywateli Mołdawii do przyłączenia się do kampa-
nii, opowiadając się tym samym za pokojem i poparciem zakończenia 
wojny w Ukrainie.

– W pierwszym dniu wiosny obchodzimy święto „Mărţişor”, symbolem 
którego jest biało-czerwony kwiatek przemian i odrodzenia. Świat bu-
dzi się, witając zakończenie zimy i odradzanie przyrody. Ludzie świętują 
życie! W tym roku „Mărţişor” jest jeszcze bardziej symboliczny. Wojna 
w Ukrainie wstrząsnęła nami wszystkimi. I teraz wszyscy chcemy, aby 
walki się skończyły i zapanował pokój. Z nadejściem wiosny chce-
my mieć pewność, że życie może pokonać broń, niosącą zniszczenia 
i śmierć. W tych niespokojnych czasach wspierajmy jeden drugiego, 
przejawiajmy solidarność, módlmy się o jasne niebo. Mołdawia zawsze 
była pokojowym krajem. My wybieramy pokój! – powiedziała Maia 
Sandu.

Prezydent wezwała do przyłączenia się do kampanii i umieszczania 
w swoich sieciach społecznościowych symbolu „Mărţişor”.

– Niech podarowany lub otrzymany „Mărţişor” niesie przesłanie po-
koju, – powiedziała Prezydent Republiki Mołdawii Maia Sandu.

Mołdawia
za pokojem

Kościół katolicki w Mołdawii 
przyjmuje uchodźców z Ukrainy

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego bp Anton Coşa, 
ordynariusz diecezji kiszyniowskiej, opowiedział o pomocy 
udzielanej przez Kościół katolicki w Mołdawii licznym 
uchodźcom z Ukrainy, uciekającym przed okrucieństwami 
wojny.

W pomoc dla uchodźców zaangażowanych jest wielu wolon-
tariuszy i organizacji charytatywnych: Caritas Mołdawia, Regina 
Pacis, Optima Fide, Dom Opatrzności, Centrum Jana Pawła II, 
Centrum Księdza Bosko, do których ostatnio dołączyła Odno-
wa w Duchu Świętym. Niektórzy są odpowiedzialni za przewóz 
osób z granicy do miejsca przeznaczenia, inni gromadzą artykuły 
pierwszej potrzeby, jeszcze inni zajmują się specjalnymi prośba-
mi związanymi z dokumentami lub pierwszą pomocą medyczną, 
a jeszcze inni pomagają w logistycznym planowaniu podróży, 
udzielając informacji o możliwościach podróżowania, pomagając 
w zakupie biletów, wykonaniu testu na Covid itp. 

 – Nasz Kościół, podobnie jak całe społeczeństwo, od pierw-
szych dni organizował aktywne działania na rzecz wsparcia licz-
nych uchodźców. Mówi się, że do tej pory do Mołdawii przyby-
ło około 112 tys. uchodźców, a ich liczba stale rośnie. Jeszcze 
przed wybuchem wojny przygotowywano miejsca dla uchodźców 
– zarówno w naszych budynkach, jak i w różnych innych, udo-
stępnianych przez przyjaciół i ludzi chętnych do pomocy. W na-
szych parafiach są wierni, którzy są gotowi przyjąć uchodźców 
do swoich rodzin, są też tacy, którzy – gdy przebywają za granicą 
– udostępniają na ten czas swoje domy. Ponadto, tam gdzie jest 
to możliwe, uchodźcy są przyjmowani w domach parafialnych, 
a także w domach zgromadzeń zakonnych. Myślę, że w tej chwili 
jesteśmy w stanie zapewnić schronienie około 500 uchodźcom. 
Wydaje się jednak, że najtrudniejsze dopiero nadejdzie: mówi się, 
że początkowy zapał będzie stopniowo wygasał, wspólnota się 
zmęczy i właśnie w tych momentach jeszcze bardziej będzie po-
trzeba ludzi wierzących w Boga, gotowych pójść na całość – pod-
kreślił ordynariusz diecezji kiszyniowskiej. – Dlatego też, oprócz 
wszystkich naszych działań, cała nasza diecezja nieustannie pro-
si Pana o siłę i modli się o dar pokoju: tylko On może nam pomóc 
stawić opór i znaleźć drogę do pokoju.

Wiktor Władimirow
Vatican News
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NARODOWA FALA DOBRA 
Polacy pomagają Ukraińcom

7 marca 2022
Tysiące osób, setki organiza-

cji, firmy, samorządy i państwo 
od 10 dni dwoją się i troją by jak 
najskuteczniej i jak najszybciej po-
magać uchodźcom z Ukrainy oraz 
tym, którzy zostali w kraju ogarnię-
tym wojną.

Od pierwszych dni rosyjskiej in-
wazji na Ukrainę codziennie coraz 
większa liczba osób przekraczała 
polską granicę, z czego – według 
szacunków administracji publicznej 
– ok. 60 proc. pozostała w naszym 
kraju. Oni wszyscy mogą liczyć na 
polską pomoc.

Pomoc Polski i Polaków wi-
doczna była już w pierwszych 
dniach wojny; zarówno sponta-
niczna, jak i profesjonalna, koor-
dynowana przez organizacje od lat 
pomagające Ukrainie: Polską Ak-
cję Humanitarną i Caritas Polska. 
Oficjalna zbiórka na pomoc Ukra-
inie na Pomagam.pl w ciągu nieco 
ponad tygodnia osiągnęła poziom 
9,9 mln zł, a jej licznik wciąż się nie 
zatrzymał.

Pomocą zostali objęci zarówno 
uchodźcy przekraczający Polską 
granicę, jak i osoby wewnętrznie 
przesiedlone i te obecne w strefie 
działań wojennych. W przypadku 
pomocy w objętej wojną Ukrainie 
ważnym punktem dystrybucji, za-
równo darów jak i środków finanso-
wych są wspomagane od lat przez 
Polaków klasztory i parafie, ho-
spicja czy punkty takie jak „Dobre 

serce” prowadzone przez Zespół 
Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie przy Episkopacie Polski. Za 
pośrednictwem tych punktów nie-
ustannie trafia na Ukrainę pomoc 
materialna zbierana wśród Pola-
ków poprzez instytucje kościelne.

Organizacje takie jak PAH, 
Caritas Polska czy SOS Wioski 
Dziecięce dysponującą wiedzą i 
instrumentami służącymi do pomo-
cy uchodźcom. Koordynują ewa-
kuację domów dziecka, pacjentów 
hospicjów, ośrodków dla niepełno-
sprawnych, domów samotnej matki 
i innych podobnych miejsc już ma-
jących u siebie najsłabszych oby-
wateli Ukrainy. Nie tylko organizują 
dla nich transport z zagrożonych 
obszarów, ale i miejsce w Polsce 
do ulokowania ich podopiecznych 
czy pacjentów.

Niezwykła była skala pomocy 
osób indywidualnych – tysięcy Po-
laków, którzy z dnia na dzień, nie 
chcąc bezczynnie patrzeć na ofia-
ry wywołanej przez Rosję wojny, 
zaczęli się organizować. Budynki 
samorządów gminnych, szkoły, 
przedszkola w kilka dni zostały za-
sypane darami dla uchodźców. Ich 
cel jest prosty: zapewnić tym, którzy 
uciekli z pustymi rękami wszystko 
co niezbędne do samodzielnego 
funkcjonowania w Polsce. Stamtąd 
zaś tirami, nierzadko podstawiony-
mi przez największe polskie firmy 
transportowo-logistyczne zupełnie 
bezpłatnie, transportowane były na 
granicę, albo prosto do Ukrainy.

Polacy okazali się również goto-
wi oferować potrzebującym bezpłat-
ny transport w głąb kraju i wprost 
do swoich domów. Już w pierwszy 
weekend po wybuchu wojny w wie-
lu polskich mieszkaniach pojawili 
się goście z Ukrainy. Najczęściej są 
to kobiety z dziećmi albo rodziny, 
którym udało się uciec w komplecie.

Na założonej w mediach spo-
łecznościowych grupie „Pomoc dla 
Ukrainy” (w chwili pisania tego tek-
stu zrzeszającej już 500 tys. osób), 
widnieją setki porad. Jest to naj-
lepsze źródło informacji na temat 
skali bezinteresownej pomocy ofe-
rowanej Ukraińcom przez Polaków. 
Tam znajdujemy porady, jak zgła-
szać oferty noclegu, jak wspierać 
uciekinierów w swoich domach, jak 
pomagać im od strony administra-
cyjnej, choć wielu wymienia się też 
informacjami o tym, co jadają Ukra-
ińcy czy jak pomóc im od strony 
psychologicznej, z związku z czę-
stym Zespołem Stresu Pourazowe-
go. Ponadto wiele osób udostępniło 
zrobione przez siebie słowniki czy 
rozmówki polsko-ukraińskie, słow-
niki obrazkowe do lepszej komuni-
kacji czy nawet bajki terapeutyczne 
w języku ukraińskim, napisane dla 
dzieci przez psychologów, aby po-
móc opanować traumę związaną 
z wojną i uchodźctwem. Na grupie 
jest także wielu Ukraińców, zarów-
no od lat mieszkających w Polsce, 
jak i świeżo przybyłych, którzy dzię-
kowali i dziękują Polakom za oka-
zaną pomoc.

Nie brakuje też zorganizowa-
nej pomocy ze strony polskiego 
biznesu. Bardzo wiele firm nie tyl-
ko przyjęło pod dach swoich biur 
rodziny uchodźców, czy pomogło 
w ściągnięciu i ulokowaniu w Pol-
sce rodzin swoich ukraińskich pra-
cowników, ale też zainicjowało wła-
sne działania pomocowe. Jedna 
z warszawskich restauracji zwołuje 
inne lokale, aby wspólnie przygo-
towywać posiłki dla uchodźców 

przyjeżdżających na warszawskie 
dworce kolejowe. Akcja się dopiero 
rozkręca.

– Ludzie z zagranicy, z naszych 
biur, ale również dziennikarze py-
tają: gdzie są obozy dla uchodź-
ców? Świat obiegła informacja, że 
ponad 600 tys. osób schroniło się 
w Polsce, a nie ma tu ani jednego 
obozu. Dzieje się tak, ponieważ ci 
wszyscy ludzie przyjmowani są do 
rodzin, do domów. Polacy otwie-

rają przed nimi nie tylko drzwi, 
ale i serca. Widać to wyraźnie na 
szczeblu rządowym i samorządo-
wym – podsumował w rozmowie 
z Radiem Watykańskim Ks. Wal-
demar Cisło, dyrektor polskiego 
oddziału Papieskiego Stowarzy-
szenia Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie.

Anna Druś
źródło: DlaPolonii.pl

Źródło: UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców)
©Instytut Nowych Mediów / projekt DlaPolonii.pl

Polska liderem w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy
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Prezydent Andrzej Duda – w ra-
mach konsultacji przed szczytem 
NATO i rozmową z Prezydentem 
USA – 21 marca br. spotkał się 
w Kiszyniowie z Prezydent Maią 
Sandu. Rozmowa dotyczyła 
m. in. kwestii uchodźców z Ukra-
iny oraz sytuacji gospodarczej 
Mołdawii, która z powodu wojny 
na Ukrainie utraciła na wscho-
dzie rynki zbytu.

– Wojna toczy się w zasadzie 
już prawie na progu Mołdawii. 
Wszyscy rozumiemy trudną sy-
tuację dostaw m. in. energii na 
teren Mołdawii. Będziemy stara-
li się skorzystać ze wszystkich 
możliwości, by wesprzeć ten kraj 
– zapewnił Andrzej Duda podczas 
spotkania z dziennikarzami. Po-
informował, że polski rząd przy-
znał Mołdawii nieoprocentowany 
kredyt w wysokości 20 mln euro. 
– Mam nadzieję, że uda nam się 
też uzyskać wsparcie ze strony 
instytucji europejskich m. in. po-
przez otwarcie rynku europej-

skiego na mołdawskie towary. 
Wcześniej w kiszyniowskim Pa-

łacu Prezydenckim Andrzej Duda 
prowadził rozmowy z Maią Sandu 
w wąskim gronie, następnie na 
posiedzeniu plenarnym spotkały 
się delegacje pod przewodnic-
twem Prezydentów.

Andrzej Duda przypomniał, 
że Polska silnie wspiera starania 

Mołdawii o przyjęcie do unijnych 
struktur. – To jest Europa w sensie 
kulturowym, historycznym i geo-
graficznym. Chcielibyśmy, by była 
tu też Unia Europejska – w sensie 
politycznym. W tym dążeniu bę-
dziemy Mołdawię wspierać – za-
pewnił.

źródło: prezydent.pl
fot: Marek Borawski / KPRP

WIADOMOŚCI

Proporcjonalnie, to tutaj trafiło najwięcej uchodźców. 
Mołdawia prosi o pomoc

Mała i niezamożna Mołdawia przyjęła już więcej ukraińskich uchodźców niż bogatsze 
i większe Węgry, Słowacja, Rumunia czy Czechy. Pomoc mołdawskiemu państwu obiecały już 
m. in. Unia Europejska, USA i sąsiednia Rumunia.

W Mołdawii miesz-
ka zaledwie 2,6 mln 

osób, a już przybyło 
tam 250 tys. uchodź-
ców z Ukrainy. Wię-

cej, ponad 1 mln, dotarł tylko do 
Polski. Jednak jeśli wziąć pod 
uwagę liczbę mieszkańców, to 
żadne z krajów graniczących 
z Ukrainą nie mierzy się z takim 
wyzwaniem jak Mołdawia.

Mołdawska Prezydent Maia 
Sandu zapowiedziała już, że jej 
kraj udzieli pomocy wszystkim 
potrzebującym. – Musimy być 
wyrozumiali wobec uciekinierów 
wojennych oraz do zachowania 
dystansu wobec licznych ma-
teriałów w mediach społeczno-
ściowych, przedstawiających 
uchodźców w sposób negatyw-
ny – powiedziała.

Jak informują mołdaw-
skie władze, wielu ukraińskich 
uchodźców nie planuje pozostać 
w Mołdawii, ale ruszyć dalej do 
innych państw. Jednocześnie 
premier Natalia Gavrilița zaape-
lowała do społeczności między-
narodowej dla Mołdawii. – To 
wielka liczba uchodźców jak dla 
tak małego kraju jak nasz, nawet 
jeśli 130 tys. uchodźców z Ukra-
iny ruszyło już dalej – powiedzia-
ła szefowa mołdawskiego rządu. 
Licząc z osobami, które wyjeż-
dżały z Ukrainy jeszcze przed 
wybuchem wojny, przez Moł-
dawię przewinęło się już w tym 
roku 400 tys. Ukraińców.

Na prośbę o pomoc zareago-
wała już sąsiadująca z Mołdawią 
i bardzo bliska jej językowo i kul-
turowo Rumunia, która sama 
przyjmuje uchodźców z Ukrainy, 
ale mniej niż Mołdawia. Rumunia 
graniczy bowiem ze stosunkowo 

spokojnymi obecnie ukraiński-
mi regionami (np. Zakarpaciem 
czy ukraińską częścią Buko-
winy), podczas gdy z Odessy, 
w kierunku której posuwa się 
rosyjskie natarcie, najbliżej jest 
właśnie do granicy ukraińsko-
-mołdawskiej.

Rumunia już obiecała dostar-
czyć do Mołdawii m. in. paliwo 
– ponad 155 tys. litrów oleju na-
pędowego oraz ponad 150 tys. 
litrów benzyny, a także 5 tys. 
ton oleju opałowego. To pozwoli 
ustabilizować sytuację związa-
ną z brakami na stacjach ben-
zynowych oraz do ogrzewania 
domów.

Władze rumuńskie porozu-
miały się też, aby utworzyć tzw. 
zielony korytarz dla ukraińskich 
uchodźców. Chodzi o to, aby 
usprawnić przepływ uchodźców 
pomiędzy obydwoma krajami. 
– Pomożemy także uchodźcom 
bezpłatnie dostać się z Mołda-
wii do Rumunii. Wyślemy też 
dodatkowy personel graniczny, 
aby usprawnić funkcjonowanie 
przejść granicznych – zapowie-

dział premier Rumunii Nicolae 
Ciucă.

Swoją pomoc – głównie fi-
nansową – obiecała także Moł-
dawii Unia Europejska. Premier 
Gavrilița odbyła już na ten temat 
rozmowy z wysokim przedsta-
wicielem UE ds. zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa Jo-
sepem Borrellem, komisarzem 
ds. sąsiedztwa i rozszerzenia 
Olivérem Várhelyim oraz se-
kretarz generalną OBWE Helgą 
Schmid.

Wsparcie finansowe przeka-
zała już Mołdawii także Litwa. 
Chodzi o kwotę 750 tys. euro. 
Pomoc obiecały też USA. Ame-
rykański sekretarz stanu Antony 
Blinken podczas swojej wizy-
ty w Kiszyniowie 6 marca po-
wiedział, że „podziwia hojność 
i gościnność oraz chęć zaprzy-
jaźnienia się z ludźmi, którzy 
są w niedoli”. – Chcemy zrobić 
wszystko, aby pomóc wam upo-
rać z ciężarem, jaki został złożo-
ny na wasze barki – dodał szef 
amerykańskiej dyplomacji. 

źródło: euractiv.pl

Minister spraw zagranicz-
nych Zbigniew Rau wręczył 
nominację nowemu ambasado-
rowi RP w Mołdawii. Polską pla-
cówką w Kiszyniowie pokieruje 
Tomasz Kobzdej.

Sejmowa komisja spraw za-
granicznych na początku grudnia 
ub. roku pozytywnie zaopiniowała 
kandydaturę Tomasza Kobzdeja. 
Wiceszef MSZ Szymon Szynkow-
ski vel Sęk mówił wówczas, że 
Kobzdej jest zawodowym dyplo-
matą oraz urzędnikiem służby cy-
wilnej i przez sześć lat pełnił misję 
zastępcy kierownika polskiej pla-
cówki dyplomatycznej w Tallinnie, 
czasowo kierował nią jako chargé 
d’affaires.

Od dwóch lat Kobzdej pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora Depar-
tamentu Azji i Pacyfiku w MSZ.

Dyplomata mówił na posiedze-
niu sejmowej komisji, że plan jego 
pracy jako ambasadora w Kiszynio-
wie będzie wpisywał się w większy 
projekt geopolityczny poszerzania 
stabilnego i bezpiecznego środowi-
ska międzynarodowego w Europie 
wschodniej i południowej z wyko-
rzystaniem mechanizmów OBWE 
oraz UE.

– Integrująca się z Zacho-
dem, oczyszczająca się z korupcji 
i wzmacniająca swoje demokra-
tyczne struktury państwowe Mołda-
wia potrzebuje wsparcia Warsza-
wy – powiedział wówczas.  (PAP)

Nowy ambasador w Kiszyniowie: 
Mołdawia potrzebuje wsparcia Warszawy

Prezydent RP Andrzej Duda z wizytą w Mołdawii

WIADOMOŚCI
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TEMAT Z OKŁADKI TEMAT Z OKŁADKI

Międzynarodowy Muzyczny 
Festiwal „Mărțișor” tradycyjnie 
odbywa się w Mołdawii od 1 do 
10 marca.

„Mărțișor” to zawsze długo 
wyczekiwane wydarzenie, które 
niesie piękno i dobroć, a w tym 
roku festiwal stał się również 
symbolem solidarności z naro-
dem ukraińskim, ponieważ do-
łączył do kampanii „Mołdawia za 
pokojem”, której celem jest po-
moc ukraińskim uchodźcom.

W ramach festiwalu „Mărțișor 
2022” odbyło się 40 koncertów, 
z czego połowa – na terenie Re-
publiki Mołdawii. Artyści i zespo-
ły Filharmonii Narodowej i Sali 
Organowej wystąpili też przed 
publicznością Bielc, Sorok i in-
nych miast i wsi. Sytuacja pan-
demiczna w marcu okazała się 
korzystna i pozwoliła meloma-
nom wypełnić sale (z zachowa-
niem obowiązujących norm sa-
nitarnych).

W dziesięciu spektaklach 
muzycznych festiwalu, które od-

były się w Pałacu Narodowym 
Kiszyniowa, wystąpiły znane 
zespoły artystyczne z Mołdawii: 
Państwowy Akademicki Zespół 
Tańca Ludowego „Joc”, Orkie-
stra Muzyki Ludowej „Mugurel”, 
Orkiestra Muzyki Ludowej „Lău-
tarii”, Narodowa Młodzieżowa 
Orkiestra Adriana Mariana, która 
zaprezentowała program w sty-
lu symfonicznego jazzu, grupa 
„Zdob și Zdub” oraz artyści Fil-

harmonii Narodo-
wej im. Sergieja Łunkewicza.

3 marca w Pałacu Narodo-
wym odbył się spektakl folk-
lorystyczny „Interethnica” po-
święcony grupom etnicznym 
zamieszkującym Republikę Moł- 
dawii. Do udziału w tym kon-
cercie został zaproszony ze-
spół „Styrczańskie dzwoneczki” 
z Glodeni, który reprezentował 
kulturę i tradycję Polaków. 

Międzynarodowy Festiwal „Mărţişor”  
odbył się w Mołdawii po raz 56!

Wszystkie występy w ramach festiwalu „Mărţişor 2022” odbyły się pod hasłem 
„Mołdawia za pokojem”.

w
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Zespół „Styrczań-
skie dzwonecz-
ki” przygotował 

tematyczny spektakl 
muzyczny poświęco-

ny wiośnie i świętu „Mărțișor”. 
W programie znalazły się polskie 
tańce ludowe wykonane przez 
uczestników starszej i młodszej 
grupy – razem 40 osób. Zwień-
czeniem programu było pojawie-
nie się dzieci z dwoma sercami 
pomalowanymi na biało-czer-
wone kolory na wzór wiosenne-
go kwiatu – symbolu festiwalu 
„Mărțișor”. Te kolory są również 
drogie sercu każdego Polaka.

– Emocje ogarnęły wszyst-
kich uczestników zespołu „Styr-
czańskie dzwoneczki”, przecierz 

występowaliśmy tego dnia na 
scenie Pałacu Narodowego 
wraz z zawodowymi zespoła-
mi, które reprezentowały różne 
grupy etniczne w Mołdawii – po-
wiedziała kierownik zespołu Li-
lia Górska. – Było nam bardzo 
przyjemnie i radośnie, kiedy wi-
dzowie oklaskiwali nasz występ.

Lilia Górska zaznaczyła, że 
młodsza grupa „Styrczańskich 
dzwoneczków” wystąpiła w no-
wych strojach wykonanych przez 
ich rodziców w ramach projek-
tu „Stroje własnymi rękami”. 
Projekt ten realizowany był we 
współpracy z Fundacją „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” oraz 
Ambasadą RP w Republice Moł-
dawii. – Chcę wyrazić podzięko-

wanie dla wszystkich rodziców, 
a szczególne dla Swietłany Fer-
cyk, Iriny Strzelec, Ali Sztefań-
skiej, Jany Berezowskiej, Anny 
Jużewej za uszycie wspaniałych 
strojów ludowych – powiedziała 
kierownik zespołu.

Od 24 lutego na placu przy 
Pałacu Narodowym odbywał się 
również jarmark „Mărțișor 2022”, 
do udziału w którym zaproszono 
rzemieślników według zasady: 
wszystko, co robią, jest auten-
tyczne, tradycyjne.

W 2017 roku mołdawskie 
święto „Mărțișor” zostało wpisa-
ne na listę niematerialnego dzie-
dzictwa ludzkości UNESCO.

Julia Kiryłłowa
FOT. Moldova-Concert

w
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Józef Rufin Wybicki przyszedł 
na świat 29 września 1747 roku 
w Będominie koło Kościerzyny 
w majątku Piotra herbu Rogala 
i Konstancji z Lniskich. Uczył się 
w jezuickim kolegium w Starych 
Szkotach, gdzie bardzo szybko 
doświadczył na sobie działania 
przestarzałego systemu eduka-
cyjnego: nauki czysto pamięcio-
wej wykluczającej samodzielne 
myślenie, jak również okrucień-
stwa wyrażającego się moralną 
i fizyczną presją wywieraną na 
uczniach.

Doprowadziło go to do próby 
zorganizowania uczniowskiego 
buntu i w konsekwencji – rele-
gowania z kolegium. Opiekujący 
się nim stryj wyjednał mu posadę 
praktykanta w kancelarii grodzkie-
go sądu, co było także związane 
z kontynuacją nauki – tym razem 
prawnika. Również i tu Wybicki 
nie odnalazł swego miejsca, na-
uka prawa przypominała tę z jezu-
ickiego kolegium: było to mecha-
niczne powtarzanie prawniczych 
formuł, bez próby ich zrozumie-
nia. Jego późniejsze losy – jak 
się okazało – miały związać jego 
życie ze stanowieniem i egzekwo-
waniem prawa.

Życie sprawiło, że usamodziel-
nił się bardzo szybko. W 1765 
roku umarł opiekujący się nim 
i jego rodzeństwem stryj Fran-
ciszek. Młody, zaledwie 18-letni 
Wybicki rozpoczął dorosłe życie. 
Już w roku 1764 wszedł w świat 
polityki biorąc udział w elekcji Sta-
nisława Augusta Poniatowskie-
go. Dramatyczne doświadczenia 
polityczne miały przyjść w czte-
ry lata później. W latach 1767-
1768 Wybicki był uczestnikiem 
Sejmu zwanego „repninowskim” 
(od nazwiska ambasadora Rosji 
w Warszawie Nikołaja Repnina, 
który dla zastraszenia uczestni-
ków i wymuszenia na nich na-
rzucanych przez siebie praw). 
Jednym z nich było uznanie praw 
innowierców, co w praktyce ozna-
czało uprzywilejowanie prawo-
sławia, w przyszłości narzędzia 
rusyfikacji. Repnin oprowadził do 
porwania i uwięzienia w Kałudze 
dwóch polskich biskupów: Kajeta-
na Sołtyka i Józefa Andrzeja Zału-
skiego. Zaledwie 21-letni Wybicki 
wygłosił wówczas swą pierwszą 
publiczną mowę, w której potępił 
ten akt bezprawia i całą rosyjską 
politykę wobec Polski. Uczyniła 
go sławnym – również i dlatego, 

że młody prawnik usiłował wów-
czas posłużyć się dla publicznego 
dobra niesławną do tej pory zasa-
dą liberum veto. Nie przyniosło to 
żadnego skutku – podczas „sejmu 
repninowskiego” zasada liberum 
veto nie obowiązywała, a sam król 
przestraszony odważnym wystą-
pieniem młodego posła odroczył 
sejmową sesję. Mowa wygłoszo-
na przez Wybickiego sprawiła, że 
musiał nawet ukrywać się w War-
szawie i po kryjomu uciekać ze 
stolicy. Brał udział w konfederacji 
barskiej (1768), był emisariuszem 
konfederatów na Gdańsk, których 
usiłowano pozyskać dla zbroj-
nego wystąpienia. W 1770 roku 
pod przybranym nazwiskiem Jo-
sephus Enkler studiował prawo, 

2022 - ROK JÓZEFA WYBICKIEGO

Pisarz, polityk, znany najbardziej jako autor słów „Mazurka Dąbrowskiego” – 
polskiego hymnu narodowego. Ten utwór zapewnił mu miejsce w narodowym 

panteonie i nieśmiertelność, zaważył jednak tak dalece na biografii Wybickiego, 
że zepchnął w cień inne dokonania autora – jednego z najwybitniejszych Polaków 
ostatnich dziesięcioleci I Rzeczypospolitej i czasów, które po niej nastąpiły.

JÓZEF WYBICKI

  Józef Wybicki, fot. wikimedia

W szkole był buntownikiem. Nie godził się na 
program szkolny polegający na zapamiętywaniu 
dużych porcji informacji teoretycznych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku Józefa 
Wybickiego, oddając hołd jego dokonaniom, ustanowił rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego. 

Ten polski pisarz i polityk zmarł 200 lat temu, 10 marca 1822 w Manieczkach, w Wielkopolsce. 
Jego najbardziej znanym dziełem jest „Pieśń Legionów Polskich” we Włoszech, która później 
została ogłoszona polskim hymnem narodowym.

w

WIADOMOŚCI

W naddniestrzańskiej wsi 
powstała Aleja Pamięci 

Starsze pokolenie Słobody-
-Raszków wciąż nazywa swoją wieś 
Księżówką i przekazuje młodzieży 
trudną historię wsi, którą kiedyś za-
łożył ksiądz Antoni Warderesowicz. 
Był proboszczem parafii w pobliskim 
Raszkowie, a tu miał w posiadłości 
działkę i las, a w lesie – nieduży dom. 
Później w tej miejscowości osiedli-
ło siedem polskich rodzin, tworząc 
początek Księżówki. Przed śmiercią 
ksiądz Warderesowicz zostawił swo-
im podopiecznym duchowy testament 
– aby nigdy wiara w wiosce nie umar-
ła... Po rewolucji październikowej 
nowa władza zmieniła nazwę wsi, ale 
nie potrafiła zniszczyć wiary katolickiej 
i tożsamości ludzi tu mieszkających...

Towarzystwo Kultury Polskiej 
„Mała Ojczyzna”, realizując projekt 
„Aleja pamięci”, chroni od zapomnie-
nia pamięć o ludziach, którzy przy-
czynili się do stworzenia wizerunku 
dzisiejszej parafii św. Marty w Slobo-
dzie-Raszków.

Antonina Pietrasz

Projekt „Aleja Pamięci”, który w 2021 realizowało Towarzystwo Kultury Polskiej „Mała 
Ojczyzna” w Słobodzie-Raszków, został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021” poprzez Fundację 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz ze środków Administracji wsi Słoboda-Raszków.
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gio do świeżo utworzonej Re-
publiki Cisalpińskiej, powstałej 
w miejsce Republiki Lombardz-
kiej. W uroczystej paradzie, 
która przeszła wówczas przez 
miasto, po raz pierwszy wzięły 
także udział polskie Legiony. Wi-
dok polskich mundurów wywarł 
na Wybickiem wielkie wrażenie. 
Większość badaczy uważa, że 
wtedy właśnie powstała pieść 
o incipicie „Jeszcze Polska nie 
umarła”, śpiewana dziś ze zmie-
nionymi słowami „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła” – pieśń znana 

jako „Mazurek Dąbrowskiego”, 
od 1921 roku oficjalny hymn Pol-
ski. Niektórzy badacze uważają 
jednak, że Mazurek narodził się 
kilka dni wcześniej – w niektó-
rych wspomnieniach świadków 
epoki pojawia się obraz Wybic-
kiego śpiewającego tę pieśń już 
10 lipca 1797, przed legionową 
starszyzną. Mazurek błyska-
wicznie zdobył popularność: 29 
sierpnia 1797 Dąbrowski pisał 
do Wybickiego z Bolonii „Żołnie-
rze do Twojej pieśni coraz więcej 
gustu nabierają”. Dziś wiadomo, 
że „Mazurek Dąbrowskiego” 
rozprzestrzenił się błyskawicz-
nie: w 1798 roku znany był już 
na wszystkich polskich ziemiach 
podzielonych między trzech za-
borców. Po raz pierwszy drukiem 
ogłoszono go w „Gazetce Legio-
nowej” w początkach 1799 roku. 

Śpiewano go w 1830 roku w cza-
sie powstania listopadowego, 
podczas powstania styczniowe-
go w 1863, rozbrzmiewał w cza-
sie rewolucji 1848 roku, wykony-
wano go w roku 1905 w czasie 
rewolucji, dodawał sił podczas 
I i II wojny Światowej. Doczekał 
się przekładów na 17 języków, 
muzyczny motyw Mazurka wyko-
rzystał w organowej fudze Karol 
Kurpiński, motywiczny materiał 
melodii Mazurka wykorzystuje 
Polonia, słynna uwertura Wagne-
ra.

W 1806 roku Wybicki wraz 
z Dąbrowskim uczestniczyli w roz-
mowach z Napoleonem w Berlinie. 
3 listopada cesarz złożył im obiet-
nicę przywrócenia Polsce niepod-
ległości. Tego samego dnia na 
jego polecenie wystosowano ode-
zwę do Polaków z Poznańskiego, 

  Autograf „Pieśni legionów polskich we Włoszech”, 
1797, Reggio nell’Emilia, Włochy, fot. MSWiA

2022 - ROK JÓZEFA WYBICKIEGO

Do dziś trwają 
spory historyków 
na temat tego, 

kiedy dokładnie 
powstał „Mazurek 
Dąbrowskiego”.

2022 - ROK JÓZEFA WYBICKIEGO

nauki przyrodnicze i filozofię na 
słynnym uniwersytecie w Lejdzie. 
Jednakże w 1771 roku wrócił do 
Polski, tu z polecenia władz kon-
federacyjnych nawiązywał dyplo-
matyczne kontakty z francuskim 
poselstwem. Na stałe osiadł 
w Polsce w 1772 roku po klęsce 
konfederacji barskiej i pierwszym 
rozbiorze kraju. W 1773 roku oże-
nił się ze starszą od siebie o 17 lat 
Kunegundą Drwęską. To małżeń-
stwo trwało zaledwie 2 lata – żona 
umarła mu dwa lata później.

Po śmierci ukochanej żony 
Wybicki zaangażował się w dzia-
łalność administracyjna i politycz-
ną. Piastował nadaną mu przez 
króla godność szambelana, był 
wizytatorem szkół na Wileńsz-
czyźnie, w 1776 roku powierzo-
no mu opracowanie kodeksu 
praw. Owocem tej pracy było 
także inne, powstałe niejako na 
jej marginesie, ale uważane za 
jedno z najważniejszych dzie-
ło Wybickiego: Listy patriotycz-
ne do Jaśnie Wielmożnego eks 
kanclerza Zamoyskiego, prawa 
układającego pisane (Zamoyski 
był protektorem i promotorem 
Wybickiego). W tych 14 tekstach 
z lat 1776-1777 Wybicki zawarł 
swoje społeczne i polityczne po-
glądy: negację i głęboką krytykę 
dotychczasowego ustroju Polski, 
ale zawarł w nich także postulat 
wyzwolenia chłopów, zniesienia 
pańszczyzny i zastąpienia jej 
czynszami. Był to – jak na tamten 
czas – postulat niemal rewolucyj-
ny.

W 1780 roku ożenił się po 
raz drugi – tym razem z młodszą 
o 10 lat Esterą Wierrusz-Kowal-
ską. Rok później osiadł w zaku-
pionym majątku w Manieczkach 
(rodzinny Będomin był już wów-
czas częścią zaboru pruskiego). 
Gospodarzył, miał czas na twór-
czość literacką. W Manieczkach 
powstały dwa teatralne utwory: 
tragedia „Zygmunt August” i ko-
medie: „Kulig” i „Warro na wsi”, 
operowe libretta „Kmiotek”, „Po-

lka”, „Samnitka”, „Pasterka zabłą-
kana”. Niewiele z tych utworów 
miało ujrzeć zawodową scenę: 
„Kulig” i „Polkę” wystawił w Te-
atrze Narodowym w 1783 roku 
Wojciech Bogusławski, inne sztu-
ki Wybickiego grano w amator-
skim teatrze w Manieczkach. To 
oddanie się domowemu szczę-
ściu, urodziny kolejnych dzieci nie 
oznaczały, że Wybicki wycofał się 
z publicznego życia. Choć nie brał 
udziału w pracach Sejmu Czte-
roletniego, to znalazł się w skła-
dzie deputacji przygotowującej 
tzw. Kodeks Stanisława Augusta. 
W tym samym roku, w sierpniu 
reprezentował Poznań podczas 
obrad Sejmu – aby było to moż-
liwe, musiał przystąpić do stanu 
mieszczańskiego. Po zawiązaniu 
konfederacji targowickiej zrazu 
do niej przystąpił, szybko jednak 
przeszedł na stronę jej przeciw-
ników, gdy zrozumiał, że jest to 
narzędzie w rosyjskich rękach, 
wymierzone przeciwko Polsce.

W 1793 roku Manieczki, będą-
ce jego schronieniem przed tru-
dami życia publicznego, znalazły 
się w obrębie II zaboru pruskiego. 
Wybiccy przenieśli się w okolice 
Warszawy, do Krobowa leżące-
go niedaleko Grójca. Tu zastał 
Wybickiego wybuch powstania 
kościuszkowskiego, a w 1794 
początek insurekcji warszaw-
skiej. W tym czasie w jego życiu 
wydarzyło się spotkanie, które 
w rezultacie miało mu przynieść 
nieśmiertelną sławę: poznał ge-
nerała Jana Henryka Dąbrow-

skiego, przyszłego twórcę Le-
gionów Polskich we Włoszech. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 
w okolicznościach wyjątkowo dra-
matycznych: podczas sesji depar-
tamentu wojskiego 1 maja 1794 
roku, podczas której – wobec 
przystąpienia Dąbrowskiego do 
targowicy – zarzucano mu zdra-
dę i żądano nawet kary śmierci. 
Płomienne przemówienie Wybic-
kiego uratowało Dąbrowskiemu 
życie i oczyściło go ze wszystkich 
zarzutów. Dąbrowski obdarzył 
Wybickiego nieograniczonym za-
ufaniem, mianując go pełnomoc-
nikiem rządowym przy swoich od-
działach. Wybicki odegrał istotną 
rolę w ostatnim powstaniu I Rze-
czypospolitej: odezwa Kościuszki 
do mieszkańców Wielkopolski 
z sierpnia 1794 nawołująca do 
udziału w powstaniu wyszła spod 
pióra Wybickiego.

Upadek Warszawy, klęska 
powstania zdecydowały o opusz-
czeniu przez Wybickiego pol-
skich ziem. Udało mu się w 1795 
roku przedostać do Paryża, dro-
gą okrężną, przez Lwów, Pragę 
i Bazyleę. W Paryżu powiększył 
szeregi emigracyjnego stronnic-
twa dążącego do dobudowy Pol-
ski na ustrojowych fundamentach 
Konstytucji 3 maja. Na emigrację 
i przyjazd do Paryża namówił 
też Dąbrowskiego – ten zjawił 
się w Paryżu w lutym 1796 roku. 
Obaj szybko rozpoczęli pertrak-
tacje z Dyrektoriatem w sprawie 
utworzenia Legionów Polskich. 
Powstawały w ogromnych trud-
nościach, przy braku dostatecz-
nej ilości pieniędzy. Ostatecznie 
9 stycznia 1797 roku Dąbrow-
ski, przy współudziale Wybickie-
go podpisał z rządem Republiki 
Lombardzkiej umowę o utwo-
rzeniu Legionów. Na dokumen-
cie tym znalazł się także podpis 
Napoleona. Ten dokument jest 
początkiem powstania najsłyn-
niejszego utworu Wybickiego. 
16 lipca 1797 był on świadkiem 
uroczystości przyłączenia Reg-

Zadziwia fakt, że jako 
czynny patriota 
walczący z Rosją 

o niepodległość Polski 
został jako bojownik 
doceniony przez stronę 
rosyjską, do tego stopnia,  
że został wysokim 
urzędnikiem państwowym  
w pokongresowym 
Królestwie Polskim.

w

w
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aby ci rozpoczęli powstanie. Pod-
pisana przez Dąbrowskiego i Wy-
bickiego – w rzeczywistości pisa-
na była tylko przez Wybickiego 
(Dąbrowski miał problemy z wła-
daniem czystą polszczyzną). 6 li-
stopada polskie wojska wkroczyły 
do Poznania. Wśród żołnierzy 
był także i Wybicki. 27 listopada 
z polecenia Napoleona, który pra-
gnął wykorzystać jego znajomość 
prawa, Wybicki wyjechał do War-
szawy i tu od 1807 roku rozpoczął 
tworzenie zrębów nowej admini-
stracji. Pracował w napoleońskiej 
Komisji Rządzącej, zajmował się 
aprowizacją a także nadzorem 
nad policją, organizował także 
zaopatrzenie Wielkiej Armii przy-
gotowującej się do wojny z Prusa-
mi. Jego praca doceniona została 
przez cesarza, i to tak dalece, że 
chciał podarować Wybickiemu do-
bra ziemskie i stałą roczną, wyso-
ką pensję 6 000 franków. Wybicki 
jednak odmówił ich przyjęcia, pro-
sząc jedynie o zwrot ukochanych 
Manieczek.

Klęska Napoleona w 1815 roku 
była także osobistą katastrofą dla 
Wybickiego, tak zaangażowane-

go po stronie cesarza. Ścigały go 
władze pruskie, a za wydanie go 
władzom wyznaczono wysoką 
nagrodę. Od niebezpieczeństwa 
wybawiło go wstawiennictwo księ-
cia Adama Czartoryskiego u cara 
Aleksandra I.

Schyłek życia, ostatnie 7 lat 
spędził w ukochanych Maniecz-
kach. Piastował jeszcze dwie 
wysokie funkcje – w 1817 roku 
był prezesem Sądu Najwyższe-
go Królestwa Polskiego. Była to 
jego najwyższa ze sprawowa-
nych przezeń funkcji. Piastował ją 
przez trzy lata, podając się do dy-
misji w roku 1821. Jego ostatnia 
publiczna funkcja to członkostwo 
w tzw. Deputacji Prawodawczej, 
której zadaniem było opracowanie 
nowego prawa karnego i cywilne-
go. Opracowywany przez niego 
kodeks cywilny zawierał ustale-
nia rewolucyjne, wziąwszy pod 
uwagę czasy, w których powsta-
wał. Zakładana w nim możliwość 
uzyskiwania rozwodów ściągnęła 
na Wybickiego gniew Kościoła. 
Jego przedstawiciele domagali 
się nawet jego dymisji, zwolenni-
cy postępu żądali jego pozostania 

na zajmowanym stanowisku. Wy-
bicki, wyraźnie zmęczony tą oby-
czajową wojną sam zgłosił swą 
dymisję. 4 września 1821 została 
przyjęta. Ostatnie miesiące życia 
spędził w Manieczkach. Tu zmarł 
10 marca 1822 roku. Początko-
wo pochowano go parafialnym 
kościele w Brodnicy. Ponad wiek 
później 14 października 1923 
roku ekshumowano jego ciało by 
wraz z innymi uczestnikami wojen 
napoleońskich spoczął w Krypcie 
Zasłużonych Wielkopolan kościo-
ła św. Stanisława w Poznaniu, 
miejscu zwanym „Poznańską 
Skałką”.

Literacki dorobek Wybickiego, 
jego dzieła polityczne, prawne, 
a także poezje i sztuki teatralne są 
dziś niemal całkowicie zapomnia-
ne. A przecież oprócz „Mazurka 
Dąbrowskiego” pozostawił po so-
bie liczne pisma publicystyczne, 
mowy sejmowe, odezwy, rozpra-
wy polityczne, także pamiętniki. 
Pisma te wydawano za życia 
autora, jednak spora ich część 
(w tym utwory dramatyczne) pu-
blikacji doczekała się dopiero 
w XX wieku.  www.culture.pl

2022 - ROK JÓZEFA WYBICKIEGO

„Mazurek Dąbrowskiego” w roli hymnu narodowego 
przetrwał różne zawirowania polskiej historii XX wieku. 
Obecnie nikt nie ma wątpliwości co do jego statusu. 
Ważne jest by pamiętać, że hymn Rzeczypospolitej 
Polskiej powinien być wykonywany lub odtwarzany 
w sposób zapewniający mu należną cześć i szacu-
nek. 

Podczas wykonywania obowiązuje zachowanie 
powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publiczne-
go wykonywania lub odtwarzania hymnu powinny stać 
w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyź-
ni zdjąć nakrycia głowy. Dodatkowe przepisy obowią-
zują wojskowych – osoby w umundurowaniu obejmują-
cym nakrycie głowy oddają honory przez salutowanie, 
a poczty sztandarowe oddają honory przez pochylenie 
sztandaru.

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA
 95 lat temu „Mazurek Dąbrowskiego” ustawiono polskim hymnem narodowym

Jeżeli przyjmiemy że data lutowa 
jest oficjalnym początkiem „Mazurka Dą-
browskiego” jako hymnu narodowego, 
to w 2022 roku obchodzimy 95. rocznicę 
wydania tego dokumentu. Hymn Polski to-
warzyszy nam w podniosłych chwilach dla 
nas – gdy śpiewamy go np. na rozpoczę-
cie roku szkolnego  – i dla całego kraju – 
gdy np. wraz ze sportowcami cieszymy się 
ze złota. Ta pieśń łączy nas także nieza-
leżnie od miejsca pobytu, gdy z okazji 
święta 11 listopada i kolejnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści o 12:00 stajemy razem w ramach 
akcji „Niepodległa do hymnu”. Dlatego, 
zwłaszcza w Roku Wybickiego, świętuj-
my razem!

w
WIADOMOŚCI

26 marca 2022 r.  
odbyło się kolejne  
spotkanie on-line  
na platformie ZOOM, 
zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Dom Polski” 
w Bukareszcie. Tym razem 
organizatorzy zaprosili do 
uczestnictwa redakcję 
pisma Polaków w Mołdawii 
„Jutrzenka” wydawanego  
w Bielcach. 

Spotkanie zorganizował i prze-
prowadził prezes Stowarzyszenia 
„Dom Polski” w Bukareszcie Bog-
dan Polipciuc. Cykl takich spo-
tkań on-line trwa już od dwóch lat.  
– Pomysł zrodził się w trudnych 
warunkach pandemii Covid-19 
i  do tej pory spotkania na platfor-
mie ZOOM jednoczą pasjonatów 
kultury i historii polsko-rumuńskiej 
z trzech krajów: Rumunii, Mołdawii 
i Polski – mówi Bogdan Polipciuc. 
– Odbyło się już ponad 140 takich 
spotkań na różne tematy, z udzia-
łem w każdym od 10 do 20 osób.

W jednym z marcowych spo-
tkań wzięli udział przedstawiciele 
redakcji „Jutrzenki”: redaktor na-
czelna Helena Usowa, dzienni-
karki: Ala Klimowicz i Julia Kiryłło-
wa, tłumaczka Tatiana Zalewska. 
Redaktor naczelna przybliżyła 
widzom 25-letnią historię czaso-
pisma w pigułce, natomiast Ala 
Klimowicz zaprezentowała działal-
ność Koła Młodych Dziennikarzy 
powstałego w 2018 roku z inicja-
tywy redakcji „Jutrzenki”. Wprowa-

dzając młodzież polonijną w świat 
mediów, dziennikarze „Jutrzenki” 
przygotowują ją do aktywnego 
uczestnictwa w tworzeniu treści 
i materiałów graficznych pisma,  
a następnie uczestnicy Koła ćwi-
czą zdobyte umiejętności na ła-
mach „Jutrzenki”.

Swoją opinię na temat czasopi-
sma wyraził prof. Krzysztof Nowak 
z Katowic, który jest stałym czy-
telnikiem „Jutrzenki” prawie od jej 
początku. Ala Klimowicz

On-line spotkanie z redakcją „Jutrzenki”

Trwa II edycja konkursu
Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła II edycję Konkur-

su Recytatorskiego „Słowem – Polska” skierowanego do 
uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. Patronat 
nad konkursem objęła Pierwsza Dama RP. 

Konkurs odbywa się w terminie grudzień 2021 – czer-
wiec 2022 r. W tym czasie przewidziano cztery etapy elimi-
nacji: szkolny, krajowy i kontynentalny, w których uczestni-
cy będą mieli za zadanie recytację trzech różnych utworów 
poetyckich wybranych autorów: Adama Asnyka, Władysła-
wa Bełzy, Marii Konopnickiej i Bolesława Leśmiana.

Informujemy, że zakończył się II etap Konkursu „Sło-
wem – Polska”. Organizatorzy ogłosili już nazwiska osób 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Mamy przyjem-
ność zaznaczyć, że w tej liście znajdują się dzieci i mło-
dzież z ośrodków polonijnych Republiki Mołdawii:

kategoria wiekowa 7-9 lat
Anton Muntean (Soroki)
Irina Wojewodzka (Styrcza)

kategoria wiekowa 10-13 lat
Viktoria Topal (Komrat)
Ekaterina Gorodetskaia (Tyraspol)

kategoria wiekowa 14-19 lat
Vesta Panova (Tyraspol)

Życzymy powodzenia i szczęścia w ko-
lejnym etapie konkursu!

  Organizator spotkania Bogdan Polipciuc
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WIADOMOŚCI WIADOMOŚCI

W kalendarz uroczystości Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki” w Glodeni wpisane są 
takie spotkania, które wzbudzają ogromne emocje – to święto Babci i Dziadka. 

zentów.  Zgromadzeni dziadko-
wie byli bardzo poruszeni. 

Po części oficjalnej dzie-
ci zaprosiły gości do udziału 
w konkursach. W konkursie 
kulinarnym uczestniczyli dziad-
kowie i wnuczęta, przedstawia-
jąc swoje ulubione dania przy-
gotowane wspólnie. Laureaci 
otrzymali dyplomy, a uczestni-
cy konkursu podziękowania od 
wszystkich obecnych za słodki 
poczęstunek.

Udanej była również wspól-
na zabawa przy muzyce. Wzru-
szenie i uśmiech gościły na 
twarzach wszystkich podczas 
walca, na który wnuczęta zapro-
siły swoich babć i dziadków. To 
była naprawdę wyjątkowa uro-
czystość, pełna radości i dumy. 
Szczęśliwe i rozpromienione 
twarze Babć i Dziadków dały 
wyraz tego, jak ważne są takie 
spotkania i chwile spędzone 
wspólnie z wnukami.

Stanisław Górski

KochamyKochamy
   babcię i dziadka!   babcię i dziadka!

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, to oni czynią dzieciństwo 
udanym i szczęśliwym. Mają zawsze dla nich czas, umieją pocie-
szyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją, ale przede wszystkim 

bezgranicznie ich kochają. 
Dla wszystkich dziadków wnuczęta są radością 

życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce 
członkowie polonijnego stowarzyszenia w moł-
dawskiej miejscowości Glodeni zorganizowali 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na wstępie prezes Stowarzyszenia 
„Styrczańskie Dzwoneczki” Lilia 

Górska powitała licznie przy-
byłych gości, których zapro-
siła do obejrzenia części arty-

stycznej przygotowanej przez 
wnuki. 

Dzieci śpiewały piosenki i recy-
towały wierszyki w języku polskim. 

Ponadto uczestnicy zespołu „Styr-
czańskie Dzwoneczki” zaprezentowali 

kilka tańców. Występy artystyczne pod-
biły serca publiczności i zostały nagro-
dzone gromkimi brawami. 

Wszystkim babciom i dziadkom zło-
żono życzenia. Niespodzianką dla 

nich było wręczenie przez dzieci 
własnoręcznie wykonanych pre-
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Istniała w Polsce, w rodzinie, w pełnej asy-
ście, to znaczy: dzbanek duży, cukiernica, 
dzbanuszek do śmietanki, 6 spodków, 6 ko-
szyczków do szklanek, 6 kryształowych szkla-
nek do herbaty, 6 łyżeczek, szczypczyki do 
cukru, talerzyk i widelczyk do cytryny. Już wte-
dy była leciwa, powstała około 1890 roku.

Nadszedł rok 1939. We wrześniu w Buka-
reszcie znalazło się pełno uchodźców z Pol-
ski. W samochodzie z brezentowym dachem 
– cztery osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzie-
ci: chłopczyk i mała dziewczynka. Mieli peł-
no bagaży i właśnie ten serwis. Nim dotarli do 
Bukaresztu, zjedli zapasy, a potem postano-
wili sprzedać posrebrzany serwis, ale o kupca 
było trudno, więc zaczęli wymieniać: szklanka 
z podstawką za butelkę mleka, dzbanek za 
kurę etc. Szybko serwis się skończył. Została 
taca, na której jadła rodzina zatrzymując się 
po drodze.

Ostatecznie oddali tacę za kawałek słoni-
ny, sera owczego i mąkę. I tak taca dostała 
się do pani Ghitescu, która z dumą serwowa-
ła na tacy filiżanki do kawy i konfitury swojej 
roboty.

Aparţinea unei familii din Polonia, făcând par-
te dintr-un serviciu complet: un urcior mare, o za-
harniţă, un urcioraş pentru smântână, 6 farfurii, 
6 suporturi pentru pahare de ceai, 6 pahare de 
cristal pentru ceai, 6 linguriţe, un cleşte pentru za-
hăr, o farfurie şi o furculiţă pentru lămâie. Pe atunci 
era deja veche, fiind fabricată prin anul 1890.

A venit anul 1939. În septembrie, Bucureştiul 
era plin de refugiaţi din Polonia. O familie de patru 
persoane – doi adulţi şi doi copii: un băiat şi o feti-
ţă – se deplasa într-o maşină cu acoperiş de pân-
ză. Aveau o mulţime de bagaje, dar şi acest ser-
viciu. Până să ajungă la Bucureşti, şi-au consumat 
toate proviziile, apoi au decis să vândă serviciul 
de argint, dar a fost greu să găsească un cumpă-
rător, aşa că au început să facă schimb: un pahar 
cu suport pentru o sticlă de lapte, urciorul pentru 
o găină etc. În curând, nu a mai rămas nimic din 
serviciu. Doar tava pe care mâncau făcând po-
pasuri în lungul lor drum.

În cele din urmă, au renunţat la tavă pentru 
o bucată de slănină, brânză de oi şi făină. Aşa 
a ajuns tava la doamna Ghiţescu, care o folosea 
cu mândrie pentru a servi ceştile de cafea şi dul-
ceaţa făcută de ea.

POLSKIE ŚCIEŻKI

Historia starej tacy

Szperając w rzeczach mojej matki – dr Haliny Jadwigi Mikłaszewskiej (1921-2008), urodzonej 
w Besarabii, natknąłem się na jednostronicowy brudnopis „Historia starej tacy”, datowany na lipiec 
2002 roku. Jest to spis komentarzy o tacy, która trafiła kiedyś do naszej rodziny. Moja matka starannie 
pozbierała te informacje, a później przekazała razem z tacą rodzinie przedstawiciela polskiej firmy 
w Rumunii, wracającej do ojczystego kraju. Matka życzyła sobie, by choć ta taca – symbol polskich 
uchodźców z 1939 roku do Rumunii – wróciła po latach do Polski. Prezentuję tę opowieść.

Căutând prin lucrurile mamei mele, dr. Halina Jadwiga Mikłaszewska (1921-2008), născută în 
Basarabia, am dat de o broșură de două pagini intitulată „Istoria unei tăvi vechi”, datată iulie 2002. 
Este o listă de comentarii despre o tavă care a ajuns cândva în familia noastră. Mama mea a adunat 
cu grijă aceste informații și le-a dat mai târziu, împreună cu tava, familiei unui reprezentant al unei 
companii poloneze din România, care se întorcea în țara natală. Mama mea și-a dorit ca măcar 
această tavă – un simbol al refugiaților polonezi din 1939 în România – să revină în Polonia, fie și 
peste ani. Vă prezint această poveste.

Bogdan Mihai Polipciuc – prezes „Domu Polskiego” w Bukareszcie. Jest przedstawicielem czwar-
tego pokolenia Polaków, którzy żyją w Rumunii. Tworzy pomost między kulturą rumuńską a polską, 
tłumacząc twórczość słynnych autorów obu krajów. Jest stałym korespondentem „Jutrzenki”.

Bogdan Mihai Polipciuc – președinte al „Casei Polone” din București, reprezentant al celei de-a 
patra generații de polonezi care trăiesc în România. Contribuie la crearea unei punți între cultura ro-
mână și cea poloneză prin traducerea operelor unor autori celebri din ambele țări. Este corespondent 
permanent al revistei „Jutrzenka”.

BOGDAN MIHAI POLIPCIUC

POLSKIE ŚCIEŻKI

Istoria unei tăvi vechi

w

Wojna się skończyła, zaszły duże zmiany 
i ciężkie czasy – kartki na żywność, represje, 
komunistyczne prawa reżimu Ceausescu. Za-
częto burzyć całe ulice domów, aby wybu-
dować nowe „pałace”. Zburzono i domek 
pani Ghitescu, a ponieważ była już samot-
na, ofiarowali w zamian mieszkanie tj. jeden 
maleńki pokoik z wspólną kuchenką. Biedna 
kobieta nie miała jak się podziać z meblami 
i sprzętami, więc zaczęła na ulicy sprzeda-
wać swoje rzeczy. Właśnie tam kupiła tacę 
moja Mamusia Eugenia Mikłaszewska, która 
wróciła z Syberii po 17 latach zesłania. 

Nasza rodzina – czworo dorosłych i jedno 
trzyletnie dziecko – mieszkała w jednym poko-
ju, ale nawet w tej ciasnocie Mamusia umiała 
nadać Wigilii i Wielkanocy odświętny wystrój. 
Na tacy wówczas pojawiała się szopka z dzie-
ciątkiem w żłóbku, z pasterzami i aniołami – 
wszystkie figurki były zrobione ręcznie z włócz-
ki, pończoch, koralików etc. A na Wielkanoc 
na tacy układano pisanki, mazurki, baranka.

Mamy już nie ma. Taca wraca do Polski, 
świadczyć o przywiązaniu do tradycji, do oby-
czajów i oby obecnym właścicielom przynio-
sła szczęście i zadowolenie.

Halina Mikłaszewska
 Bukareszt, lipiec 2002

Războiul s-a terminat, în România au avut loc 
schimbări mari. Vremuri grele – cartele pentru ali-
mente, represiuni, legile comuniste ale regimului 
Ceauşescu. Străzi întregi au început să fie demo-
late pentru ca în locul caselor vechi să se constru-
iască „palate” noi. Casa doamnei Ghiţescu a fost 
şi ea demolată şi, cum era singură, i-au oferit în 
schimb o cameră mică, cu bucătărie comună. 
Biata femeie nu avea unde să-şi ducă mobila şi 
celelalte lucruri, aşa că a început să le vândă pe 
stradă. Acolo, mama mea, Eugenia Mikłaszews-
ka, întoarsă din Siberia după 17 ani de exil, a cum-
părat tava. 

Nasza rodzina – czworo dorosłych i jedno 
trzyletnie dziecko – mieszkała w jednym poko-
ju, ale nawet w tej ciasnocie Babunia umiała 
nadać Wigilii i Wielkanocy odświętny wystrój. 
Na tacy wówczas pojawiała się szopka z dzie-
ciątkiem w żłóbku, z pasterzami i aniołami – 
wszystkie figurki były zrobione ręcznie z włócz-
ki, pończoch, koralików etc. A na Wielkanoc 
na tacy układano pisanki, mazurki, baranka.

Mama nu mai este în viaţă. Tava se întoarce în 
Polonia, ca mărturie a legăturii cu tradiţiile şi obi-
ceiurile, şi sper că le va aduce fericire şi bucurii ac-
tualilor ei stăpâni.

Halina Mikłaszewska
Bucureşti, iulie 2002
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POLSKIE ŚCIEŻKI

KOMENTARZE
Muszę też zrobić kilka drobnych korekt, albowiem moja matka podała z pamięci trochę inne detale.

COMENTARII
Trebuie să fac câteva corectări minore, deoarece unele detalii, amintite de mama mea, sunt ușor inexacte.

Niestety, historia często się powtarza. Szczególnie, 
kiedy ludzie zapominają o pewnych szczegółach, na 
przykład tych, z 17 września 1939 roku.... 

Obecnie znów na północ od Rumunii – na Ukrainie 
– zawrzała wojna ze wszystkimi jej okropnościami: na-
loty i bombardowania, śmierć, rany, strach, głód, bloka-
dy miast, niepewność, kolumny uciekinierów pieszych 
lub w samochodach, płacz dzieci, smutek kobiet, fake-
-newsy i manipulacje władz, ogólny ból. 

Od 24 lutego 2022 roku żyjemy w tej okropnej rze-
czywistości, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę bez 
wypowiedzenia formalnej wojny. Powodem rozpoczę-
cia przez Putina specjalnej operacji wojskowej stały się 
„nazistowskie władze Ukrainy na czele z prezydentem 
Zelenskim, atakujące Republiki Doniecką i Ługańską”, 
nie uznane na arenie międzynarodowej. 

Część ludności cywilnej ucieka z Ukrainy do sąsied-
nich krajów i dalej na zachód: do Mołdawii, Rumunii, 
Słowacji, Węgier, Polski. Z walizkami, tobołkami, dzieć-
mi na rękach, z psami lub kotami spieszą się przejść 
granicę ku spokoju, ku wolności. Stoją po kilka dni w ki-
lometrowych kolejkach, w mrozie, śniegu, deszczu...

Do Rumunii uchodźcy wkraczają szczególnie przez 
Seret na Bukowinie oraz Ismail (promem przez Dunaj). 
Jak i w 1939 roku, kiedy polskich uchodźców już na 
granicy mieszkańcy Rumunii witali ciepłą strawą, napo-
jami, opieką lekarską, dachem nad głową, gratisowym 

transportem, tak i teraz – po 82 latach! – są przyjmowa-
ni uchodźcy: obywatele Ukrainy, studenci z Indii i z kra-
jów Afryki. 

Ale w roku 2022 jest ich o wiele więcej (w 1939 roku 
Rumunia przyjęła 60  000 osób, z których ok. 50 proc. 
wojskowych). Unia Europejska aktywnie pomaga roz-
wiązać problemy z transportem, wyżywieniem, noc-
legami, opieką lekarską etc. Aktywni są również oby-
watele i organizacje Rumunii, którzy wspierają władze 
lokalne i centralne, by pomóc w sposób adekwatny 
uchodźcom z Ukrainy w tych trudnych chwilach. Więk-
szość tych ludzi nie zostaje w Rumunii, ale udaje się na 
Zachód, do zamożniejszych krajów. Związek Polaków 
w Rumunii z siedzibą w Suczawie, jak i Domy Polskie 
z całego kraju przyjmują uchodźców, dają im jedze-
nie, dach nad głową w swoich siedzibach, jak również 
w mieszkaniach prywatnych, organizują dalszy trans-
port autobusami do Polski, zbierają dla nich pieniądze, 
żywność, produkty higieny, odzież, lekarstwa. 

Bóg zapłać wszystkim, którzy pomagają tym lu-
dziom w potrzebie! 

Modlimy się, by działania wojenne na Ukrainie 
skończyły się jak najszybciej i by powrócił pokój i nor-
malność, a uchodźcy mogli wrócić do swoich domów, 
do swego kraju!

Bogdan Polipciuc
13 marca 2022

POLSKIE ŚCIEŻKI / HISTORIA STAREJ TACY

... I POSŁOWIE ... ȘI UN POST-SCRIPTUM
Din păcate, adesea istoria se repetă. Mai ales 

atunci când oamenii uită anumite detalii, cum ar fi cele 
din 17 septembrie 1939... 

Astăzi, la nord de România – în Ucraina – clocoteș-
te din nou războiul, cu toate ororile sale: raiduri aeriene 
și bombardamente, morți, răniți, frică, foamete, orașe 
în blocadă, nesiguranță, coloane de refugiați care se 
deplasează pe jos sau cu mașina, copii care plâng, tris-
tețea femeilor, știri false și manipulări din partea autori-
tăților, durere generală. 

Din 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucrai-
na fără a declara oficial război, trăim în această reali-
tate îngrozitoare. Motivul invocat de Putin pentru lan-
sarea unei operațiuni militare speciale a fost „guvernul 
nazist al Ucrainei, condus de președintele Zelenski, 
care atacă republicile Donețk și Luhansk”, „republici” 
nerecunoscute, de fapt, la nivel internațional. 

O parte din populația civilă a Ucrainei fuge în țările 
vecine – Moldova, România, Slovacia, Ungaria, Polo-
nia – și mai departe, în Occident. Cu valize, cu sacoșe, 
cu copii în brațe, cu câini sau pisici, se grăbesc să trea-
că frontiera spre pace, spre libertate. Stau zile întregi la 
cozi kilometrice, în zăpadă, ploaie...

Refugiații intră în România mai ales prin Siret, în Bu-
covina, și din Ismail, la sud (cu feribotul peste Dunăre). 
La fel ca în 1939, când refugiații polonezi au fost întâm-
pinați la graniță de cetățenii români cu mâncare caldă, 

băuturi, asistență medicală, adăpost și transport gratuit, 
așa și astăzi – după 82 de ani! – sunt primiți refugiații: 
cetățeni ucraineni, studenți din India și din țări africane.

Acum însă sunt mult mai mulți (în 1939, România 
a primit 60  000 de persoane, dintre care aproximativ 
50 % erau militari). Uniunea Europeană contribuie activ 
la rezolvarea problemelor legate de transport, hrană, 
cazare, asistență medicală etc. Cetățenii și organiza-
țiile românești, de asemenea, susțin autoritățile loca-
le și centrale pentru a le acorda ajutor refugiaților din 
Ucraina în aceste momente dificile. Cei mai mulți dintre 
acești oameni nu rămân în România, ci pleacă în Vest, 
în țări mai prospere. Uniunea Polonezilor din România, 
cu sediul în Suceava, precum și Casele Polone din 
toată țara primesc refugiați, le oferă hrană, un acoperiș 
deasupra capului, în sediile lor, dar și în apartamente 
private, organizează transportarea cu autobuzul spre 
Polonia, colectează bani, alimente, produse de igienă, 
haine și medicamente. 

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei care îi aju-
tă pe acești oameni în nevoie! 

Ne rugăm ca ostilitățile din Ucraina să se încheie 
cât mai curând și să revină pacea și normalitatea, iar 
refugiații să se poată întoarce la casele lor, în țara lor!

Bogdan Polipciuc
13 martie 2022

w

1. Taca, o której piszemy, miała 60 x 80 cm, wa-
żyła 4 kg, była ze srebra, miała dwie ładne rękoje-
ści w formie kwiatów i liści, oraz delikatne desenie 
wygrawerowane pośrodku. 

2. Matka opowiada, że srebrną tacę kupiła 
w 1958 roku od pani Ghitescu jej Mamusia, a moja 
Babcia – Elżbieta Eugenia Miklaszewska (1885-
1975). O ile pamiętam, pani Ghitescu nie zburzono 
domu – takie wypadki zdarzały się o wiele później, 
w ostatnich latach dyktatury Nicolae Ceausescu. 
Pani Ghitescu po tym, jak straciła męża, musiała 
się przenieść do mniejszego mieszkania. To wła-
śnie pani Ghitescu wspominała, że odkupiła tacę 
od polskich uchodźców w 1939 roku.

3. W 1958 roku mieszkaliśmy w jednym pokoju: 
4 osoby dorosłe i ja – pięcioletnie dziecko (nie trzy-
letnie!). Tak było tylko przez miesiąc, kiedy oprócz 
moich rodziców i Babuni, mieszkał z nami też mój 

dziadek ze strony ojca – Petru Polipciuc (1889-
1958), który potem wyjechał do Jass, do córki.

4. Pamiętam, że z okazji Wigilii na tej dużej 
tacy Babunia oprócz szopki stawiała kilka gałęzi 
jodły, na których zawieszała ręcznej roboty aniołki, 
ptaszki, małe bombki z drewna lub tektury, przy-
wiezione jeszcze z Bielc (a może z Syberii?). Za 
to na Wielkanoc Babunia piekła bardzo wysokie 
baby, a pisanki tworzyła cała rodzina.

5. Moja Babunia zmarła w 1975 roku, w wieku 
90 lat. Od niej nauczyłem się języka polskiego, pol-
skich tradycji oraz wiary katolickiej. Obie te ważne 
kobiety mojego życia – Mamusia i Babunia (oprócz 
oczywiście mojej żony Weroniki) – były prawdziwy-
mi kresowymi Matkami-Polkami, dla których waż-
na była dewiza: Bóg! Honor! Ojczyzna! Dziękuję im 
za ich pracę i poświęcenie, za moje wychowanie 
i wyprowadzenie na ludzi!!

1. Tava despre care scriem era de 60 x 80 cm, 
cântărea 4 kg, avea două mânere frumoase sub 
formă de flori și frunze și desene delicate gravate în 
mijloc. 

2. Mama mi-a spus că mama ei, adică bunica 
mea, Elżbieta Eugenia Mikłaszewska (1885-1975), 
a cumpărat tava de argint în 1958 de la doamna Ghi-
țescu. Din câte îmi amintesc, casa doamnei Ghițescu 
nu a fost demolată – astfel de cazuri au avut loc mult 
mai târziu, în ultimii ani ai dictaturii lui Nicolae Ceau-
șescu. Doamna Ghitescu și-a pierdut soțul la sfârșitul 
anilor ’50 și a trebuit să se mute într-un apartament 
mai mic. Ea a fost cea care și-a amintit că a răs-
cumpărat o tavă de la refugiații polonezi în 1939.

3. În 1958, familia noastră locuia într-o singură 
cameră: patru adulți și eu – un copil de cinci ani (nu 
trei!). Această situație a durat o lună, când, pe lângă 
părinții mei și Babunia, a locuit cu noi și bunicul meu 

din partea tatălui, Petru Polipciuc (1889-1958), care 
a plecat mai târziu la Iași, la fiica sa.

4. Îmi amintesc că, în ajunul Crăciunului, pe 
această tavă mare, pe lângă scena Nașterii, bunica 
punea câteva crengi de brad, pe care atârna înge-
rași lucrați manual, păsări, mici podoabe din lemn 
sau carton, aduse de la Bălți (sau poate din Siberia, 
unde fusese exilată?). De Paște, bunica făcea cozo-
naci foarte înalți, iar toată familia încondeia ouă.

5. Bunica a murit în 1975, la vârsta de 90 de ani. 
De la ea am învățat limba poloneză, tradițiile polone-
ze și credința catolică. Cele două femei importante 
din viața mea – mama și bunica (desigur, în afară de 
soția mea, Veronica) – au fost adevărate mame po-
loneze de frontieră, pentru care era foarte important 
sloganul: Dumnezeu! Onoare! Patrie! Le mulțumesc 
pentru munca și sacrificiul lor, pentru educația mea 
și pentru că m-au ajutat să ajung om!

Oprócz wspomnień ważne są też osobliwe rzeczy – jak ta srebrna taca, o losach której piszę te-
raz. Bo jeżeli takie rzeczy są przeplatane ze wspomnieniami, to chyba razem przetrwają dłużej. Tak 
jak i nasza polskość, która za granicą i po kilku pokoleniach pozostaje trudna do utrzymania, ale nie 
dajemy za wygraną. Tak nam dopomóż Bóg!

În afară de amintiri, sunt importante și lucruri precum tava de argint despre a cărei soartă scriu 
acum. Pentru că, împletite cu amintiri, acestea vor supraviețui, probabil, mai mult timp împreună. La 
fel ca polonitatea noastră, care este tot mai greu de păstrat în străinătate după mai multe generații, 
dar nu renunțăm. Așa să ne ajute Dumnezeu!
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KULTURA

22 marca 1957 roku 
urodził się  
Jacek Kaczmarski – 
polski poeta, prozaik, 
a także twórca  
piosenek o tematyce
społeczno-politycznej; 
bard „Solidarności”, 
który legendą stał się 
jeszcze za życia.

JACEK KACZMARSKI 
Bard pokolenia 

„Solidarności”

SPORT

Pekin 2022. Dawid Kubacki polskim medalistą 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Chinach
Dawid Kubacki zdobył brązowy 
medal igrzysk w Pekinie. 
W konkursie na obiekcie 
normalnym polski skoczek 
narciarski musiał uznać 
wyższość jedynie Japończyka 
Ryoyu Kobayashiego 
i Austriaka Manuela Fettnera.

Kubacki, zdobywając brąz 
w konkursie na normalnej skoczni 

w Zhangjiakou, zdobył swój drugi 
medal olimpijski w karierze. Pra-
wie 32-letni Polak przed czterema 
laty w Pjongczangu stanął wraz 
z kolegami z drużyny na trzecim 
stopniu podium.

Sukces skoczka ucieszył pre-
zydenta Andrzeja Dudę, który 
osobiście pogratulował mu zdo-
bycia medalu. Premier Mateusz 
Morawiecki podkreślił, że Dawid 

Kubacki „udowodnił, że nie ma dla 
niego rzeczy niemożliwych”.

Podczas XXIV Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich biało-czerwo-
nym w Pekinie kibicował Prezy-
dent Andrzej Duda, który 4 lutego 
wziął udział w Ceremonii Otwarcia 
igrzysk, a w niedzielę, 6 lutego 
oglądał konkurs skoków narciar-
skich mężczyzn na skoczni nor-
malnej.   (PAP)

DAWID KUBACKI –
reprezentant Polski  
w skokach 
narciarskich 
urodzony: 12 marca 
1990 r., Nowy Targ
klub: TS Wisła 
Zakopane
wzrost: 180 cm
waga: 64 kg
rekord życiowy: 
236,5 metrów  
w Planicy

Mieszka z żoną i córeczką we wsi Szaflary pod Nowym Targiem. Jego pasje związane są  
z przestrzenią powietrzną. Jest pasjonatem modelarstwa i w wolnych chwilach skleja modele 
samolotów. Ponadto jest pilotem szybowcowym.

W pamięci Polaków pozostał bardem z gita-
rą, śpiewającym „Mury”, „Obławę” i „Naszą klasę”. 
Zmarł w 2004 roku.

Jacek Kaczmarski napisał około 600 wierszy, 
5 powieści i dwa libretta, wydał ponad 20 płyt. 
W autorskich piosenkach odwoływał się do tra-
dycyjnych wartości i symboli narodowych, kryty-
kował komunistyczne władze. Był zafascynowany 
twórczością Włodzimierza Wysockiego i Bułata 
Okudżawy.

Swoje kompozycje artysta wykonywał zarówno 
w mieszkaniach przyjaciół, jak i w wielkich salach 
koncertowych. W latach 80. ogromną popular-
ność – zwłaszcza w podziemiu antykomunistycz-
nym – przyniosła mu pieśń „Mury” z 1978 roku, 
nawiązująca do utworu katalońskiego barda Llu-
ísa Llacha. Stała się ona hymnem „Solidarności” 
i symbolem walki z reżimem.

Od 1981 roku Jacek Kaczmarski przebywał na 
emigracji, dużo koncertował w Europie i Amery-
ce. Po upadku PRL wrócił do kraju. Od 1995 roku 
przez kilka lat mieszkał w Australii, skąd przyjeż-
dżał do Polski na koncerty i promocje kolejnych 
płyt.

W 2001 roku powiedział, że dopiero w wieku 
38 lat, gdy wyjechał do Australii, zdał sobie spra-
wę, że to, co robił dotąd, powstało „niejako poza 
nim”, „poza jego pełną kontrolą i świadomością”. 
Mówił, że zaledwie od kilku lat przekazuje poprzez 
twórczość swoje właściwe myśli, a jego teksty nie 
są tylko reakcją na to, co dzieje się wokół niego.

W 2000 roku Jacek Kaczmarski został uhono-
rowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. Podczas uroczystości artysta powiedział, 
że jest to dla niego forma podziękowania za 25 lat 
pracy twórczej.

Jacek Kaczmarski zmagał się z chorobą no-
wotworową. Zmarł 10 kwietnia 2004 roku, w gdań-
skim szpitalu na Zaspie. Kilka godzin przed śmier-
cią przyjął chrzest w wyznaniu rzymskokatolickim. 
Spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach w Warszawie.

Twórczość Jacka Kaczmarskiego znalazła się 
na wielu płytach. Są wśród nich – „Mury”, „Raj”, 
„Wojna postu z karnawałem”, „Mimochodem”. 
W latach 90. pisał również książki, często zawie-
rające obszerne wątki autobiograficzne, między 
innymi – „Autoportret z kanalią”, „Plaża dla psów” 
oraz „O aniołach innym razem”. W 2000 roku zo-
stał wydany „Napój Ananków”, jego powieść o pra-
cy w Radiu Wolna Europa.

Krótko przed śmiercią Jacek Kaczmarski 
otrzymał nagrodę muzyczną Fryderyka za cało-
kształt twórczości artystycznej. Pośmiertnie został 
uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, nadanym „za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej 
i społecznej”.  (IAR/PP)

Zostały jeszcze pieśni. One 
już, chcę czy nie chcę, nie są moje.
Niech cierpią los swój – raz stworzone
na beznadziejny bój z ustrojem.

Jacek Kaczmarski, „Testament”, 
fragment
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Z NASZYCH DZIEJÓW

După cum confirmă unele izvoare, în a doua jumătate a sec. XIX, majoritatea 
polonezilor sosiți pe teritoriul actual al Republicii Moldova din Regatul 

Polonez locuiau în Chișinău. Cea mai numeroasă organizație a diasporei 
poloneze era Societatea Poloneză de Binefacere, fondată în 1898. În anul 1902,  
în Chișinău exista o școală cu predare în limba poloneză, unde învățau 96 de copii, și un cămin pentru 
bătrâni. În prezent, numărul total al polonezilor din Chișinău este estimat la mai mult de 2  000 de 
persoane, există o grădiniță cu grupe în limba poloneză, un liceu unde se studiază în polonă, cinci 
organizații poloneze și o bibliotecă.

Accentul polon în activitatea 
Bibliotecii „A. Mickiewicz”– 
o retrospectivă a anului 2021

Polskie akcenty
w działalności 

Biblioteki 
im. Adama Mickiewicza 

w Kiszyniowie. 
Retrospektywa 

z 2021 r.

În cei paisprezece ani de activitate, biblioteca de 
cultură și literatură polonă din Chișinău a încercat să 
aducă mai aproape de comunitatea polonezilor de 
aici personalități remarcabile, invitați speciali, care să 
inspire, să creeze o stare de bine, o stare familiară. 
Serviciile pe care le-am pus la dispoziție – cluburi de 
lectură și inițiative comunitare – au fost dintre cele mai 
diverse și interesante. În acest fel, fiecare polonez din 
Chișinău și-a găsit o activitate pe plac și s-a simțit mai 
aproape de „rădăcinile” sale.

În toți acești ani, biblioteca s-a bucurat de vizita nu-
meroșilor oaspeți polonezi, care vin în capitala noastră 
cu diverse ocazii. De fapt, nu există niciun polonez sau 
o delegație oficială care, aflându-se la Chișinău, să nu 
viziteze și instituția noastră. Pentru poporul polonez 
și, în special, pentru autorități, este o mândrie să afle 
că în Republica Moldova există o bibliotecă ce promo-
vează cultura și valorile statului lor. Pe lângă această 
bibliotecă, polonezii care vin în Chișinău fac neapărat 

o mică excursie și pe strada care poartă numele fostu-
lui președinte Lech Kaczyński, cea mai scurtă stradă 
din capitală, având o lungime de aproximativ 300 de 
metri. Pe această stradă, oaspeții sosiți din Polonia 
pot admira și monumentul din bronz al marelui poet 
polonez Adam Mickiewicz, patronul spiritual al institu-
ției noastre. Acest monument a fost instalat recent în 
scuarul bibliotecii și este primul monument din Chiși-
nău dedicat unui scriitor european.

Întâlnirile pe care le avem cu polonezii sosiți la Chi-
șinău au o mare influență asupra imaginii bibliotecii 
noastre, dar și asupra colecției de carte, care, evident, 
crește după fiecare vizită.

Unul dintre prietenii de încredere și partenerul de 
bază al bibliotecii noastre, care ne-a susținut toate ide-
ile, rămâne a fi Ambasada Republicii Polone la Chi-
șinău. Reprezentanții acesteia, împreună cu actualul 
Ambasador, Bartłomiej Zdaniuk, s-au implicat conști-
incios în fiecare acțiune lansată în vederea promovă-w

Z NASZYCH DZIEJÓW

rii culturii polone. Domnul Ambasador a fost cel care 
a îndemnat fiecare delegație oficială sosită din Polo-
nia să facă o vizită la biblioteca de carte polonă, unică 
în spațiul basarabean.

Printre cele mai importante vizite pe care le-am 
avut pe parcursul anului trecut putem menționa: vizita 
Președintelui Poloniei, Andrzej Duda, care a fost una 
istorică și memorabilă pentru biblioteca noastră; vizi-
ta Seimului Republicii Polone (Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej), în frunte cu Vicemareșalul Seimului, Piotr 
Zgorzelski; vizita lui Andrzej Halicki, membru al Par-
lamentului European; vizita Nataliei Mosor, directorul 
Institutului Polonez din București; vizita consulului Po-
loniei în Turcia; vizita unui grup de cadre didactice de 
la Universitatea din Varșovia. 

Toții oaspeții au venit cu daruri pentru bibliotecă: 
cărți în limba polonă sau ale autorilor polonezi traduși 
în limba română, jocuri de societate, rechizite de bi-
rou, genți și alte surprize de care se vor bucura utili-
zatorii noștri.

Datorită acestor vizite, și cartea de onoare a bibli-
otecii a devenit mai bogată prin mesajele lăsate cu 
drag de către oaspeți. În total, pe parcursul anului, 
biblioteca a fost vizitată de paisprezece delegații din 
Polonia.

Două evenimente de mare amploare, care au adu-
nat multă lume la biblioteca noastră, au avut loc în luna 
aprilie a anului trecut. Primul a fost cel consacrat îm-
plinirii a 11 ani de la tragicul accident de la Smolensk, 
unde și-au pierdut viața fostul președinte al Poloniei, 
Lech Kaczyński, precum și alte 95 de persoane care 
se aflau la bordul avionului prezidențial. La evenimen-
tul de consemnare a tragediei a fost prezent Excelen-
ța Sa, dl Ambasador al Republicii Polone la Chișinău, 
Bartłomiej Zdaniuk, împreună cu mai mulți reprezen-
tanți ai ambasadei, ai secției consulare și o bună parte 
din comunitatea polonezilor din țara noastră. Un alt 
eveniment de mare importanță atât pentru bibliotecă, 
cât și pentru orașul nostru a fost dezvelirea monumen-
tului scriitorului polonez, Adam Mickiewicz, instalat în 
scuarul instituției noastre datorită efortului Ambasadei 
Polone, al Ministerului de Externe al Poloniei și al an-
treprenorilor polonezi din Republica Moldova. Inau-
gurarea festivă s-a desfășurat în prezența mai multor 
personalități din domeniul educației, artei, culturii, dar 
și a reprezentanților Primăriei Municipiului Chișinău. 
La eveniment au mai fost prezenți: Ambasadorul Li-
tuaniei la Chișinău, dl Kestutis Kudzmanas; deputatul 
în Parlamentul Republicii Moldova, dl Chiril Moțpan; 
rectorul USM, dl Igor Șarov; directorul adjunct al Insti-
tutului Polonez din București, dl Wojciech Mrozowski; 
fostul Ambasador al Republicii Moldova în Polonia, 
dl Iurie Bodrug; viceprimarul municipiului Chișinău, 
dna Angela Cutasevici; sculptorul Veaceslav Jiglițchi, 
precum și alte nume sonore din țară. 

Pentru comunitatea polonezilor din Chișinău și, în 
special, pentru utilizatorii bibliotecii noastre, am lan-
sat o serie de inițiative, campanii și cluburi care le-au 
permis să fie o comunitate activă, unită și implicată în 
promovarea valorilor poloneze.

Unul dintre proiectele inovatoare, care s-a bucurat 
de interesul utilizatorilor, au fost excursiile pietonale 
prin Chișinău, organizate sub genericul „Pe urmele 
polonezilor din Chișinău”, în cadrul cărora am vizitat 
un șir de obiective și monumente pe care și-au lăsat 
amprenta polonezii care au trecut prin capitala noas-
tră. Pe parcursul anului, au fost organizate zece ex-
cursii, la care au participat 184 de persoane de diferite 
vârste. Ca urmare a acestor excursii, de ziua bibliote-
cii, a fost lansat Quiz-ul „Urme poloneze în Chișinău”, 
chișinăuienii fiind provocați să-și testeze abilitățile de 
cunoaștere a capitalei, dar și să recunoască „ampren-
tele” polonezilor lăsate în orașul nostru. La test au par-
ticipat 72 de persoane, iar nouă dintre acestea au avut 
un scor mai mare de 80% și s-au ales cu premii din 
partea bibliotecii.

„Czytamy polskich autorów”, a fost o altă inițiativă 
frumoasă care s-a desfășurat pe parcursul anului tre-
cut în cadrul unei campanii de promovare a lecturii, 
mai exact a autorilor polonezi traduși în limba română. 
Aceste opere au devenit, de fapt, podcasturi: unspre-
zece cărți ale autorilor polonezi cunoscuți în întreaga 
lume au fost transformate în format audio și puse la 
dispoziția tuturor celor pasionați de acest gen de lec-
tură. Campania sus-menționată va continua și în anul w
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Znak odzwierciedlający 
nadzieje Polaków 
na zwycięstwo 
namalował 20 marca 1942 r. 
na werandzie cukierni 
Lardellego prawdopodobnie 
podharcmistrz Maciej Aleksy 
Dawidowski „Alek”.

W celu wybrania odpowiednie-
go znaku powołano specjalne jury 
przy Biurze Informacji i Propagan-
dy Okręgu AK Warszawa. W jego 

skład weszło czterech wybitnych 
dziennikarzy konspiracyjnej pra-
sy. Przedstawionych zostało dwa-
dzieścia siedem propozycji sym-
bolu Polski Walczącej. Wśród nich 
był m. in. symbol skrzyżowanych 
mieczy grunwaldzkich, równie 
łatwy do namalowania co kotwi-
ca. Wymóg łatwego narysowania 
znaku był jednym z głównych kry-
teriów oceny.

Symbol polskiego oporu po-
wstał z połączenia liter „P” i „W” 

oznaczających „Polskę Walczą-
cą”, wpisanych w znak kotwicy. 
Jury uznało, że znak „kotwicy” bę-
dzie kojarzony z nadzieją.

curent, astfel propunându-ne să creăm o „Bibliotecă 
audio” prin care să facem cât mai auzite operele valo-
roase scrise de polonezi.

Pe parcursul anului, biblioteca a fost prezentă și 
la un șir de activități, evenimente organizate de Am-
basada Poloniei, unde s-au reunit în grupuri mici mai 
mulți reprezentanți ai organizațiilor poloneze din Mol-
dova. Momente festive și reuniuni ale comunității po-
lonezilor din Moldova la care a luat parte și biblioteca 
noastră au fost: Vernisarea expoziției în aer liber „Fre-
deric Chopin – viața și creația”; Conferința Științifică 
Internațională: „Urme istorice poloneze în Moldova”; 
Congresul Internațional Moldo-Polon Român „Edu-
cație, Politici, Societate”; întâlnirea cu Andrzej Halic-
ki, membru al Parlamentului European; întâlnirea cu 
prima doamnă a RP, Agata Kornhauser-Duda; întâlni-
rea cu Alexandra Nica-Zdaniuk, soția Ambasadorului 
Poloniei la Chișinău; centenarul Convenției de Alian-
ță Polono-Română; depuneri de flori la monumentul 
mareșalului polonez Józef Piłsudski, cu ocazia Zilei 
Independenței Poloniei ș.a.

O frumoasă tradiție, deja de mulți ani, este parti-
ciparea bibliotecii la Festivalul Etniilor. Anul acesta, 
festivalul fiind la ce-a de-a XX-a ediție, am avut un 
program mai special, chiar dacă am sărbătorit diferit 
de anii trecuți, și anume la sediul filialei. Programul 
a inclus: o discuție interesantă pe tema „Personalități 

faimoase din Polonia și Moldova care au fost bibliote-
cari”; un atelier în care am confecționat „buchete din 
bomboane cu simboluri poloneze”; expozițiile de car-
te tematice; vizionare de film polonez; un șir de jocuri 
prin care am descoperit Polonia.

Ziua Bibliotecii „A. Mickiewicz”, pe care o sărbăto-
rim anual de Ziua Independenței Poloniei, a fost o oca-
zie de a întruni comunitatea polonezilor chișinăuieni și 
a celebra împreună reușitele noastre. Așa cum ne-am 
obișnui în ultimii ani, Ziua Bibliotecii nu trece fără a găti 
împreună și a gusta din bogata bucătărie polonă, fără 
a dansa pe melodia „Polska” sau a cânta imnul Polo-
niei, țară pe care o reprezentăm cu drag la Chișinău.

Pe lângă marele rol al bibliotecii de a stimula lectu-
ra și interesul pentru cultura poloneză, biblioteca polo-
nă promovează și valorifică istoria locală a municipiu-
lui Chișinău, în special legătura orașului cu polonezii 
care au lăsat „amprente frumoase” în acest ținut.

Pentru a fi cât mai aproape de activitatea bibliotecii 
polone sau dacă împărtășiți aceleași valori și senti-
mente cu polonezii, vă invităm să ne urmăriți și pe blo-
gul POLONISTICA, platformă care vă ține la curent cu 
toate noutățile din domeniul literaturii, artei, bucătăriei, 
turismului și culturii polone în general.

Svetlana Gumeni,
șef filială „A. Mickiewicz

Z NASZYCH DZIEJÓW / BIBLIOTEKA IM. ADAMA MICKIEWICZA
w

CIEKAWOSTKI

80 lat temu po raz pierwszy na ulicach Warszawy 
pojawiła się kotwica – symbol Polski Walczącej

ZNAJDŹ NAS W BIBLIOTEKACH
Egzemplarze „Jutrzenki” można znaleźć w następujących bibliotekach:

MOŁDAWIA
● Biblioteka Narodowa Republiki Mołdawii, 
   Kiszyniów
● Biblioteka im. Adama Mickiewicza
   w Kiszyniowie
● Biblioteka Domu Polskiego w Bielcach

POLSKA
 WARSZAWA
● Biblioteka Narodowa
● Biblioteka Uniwersytecka w Wrszawie
● Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
● Biblioteka Sejmowa
● Biblioteka KPRM
 POZNAŃ
● Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego
   im. ks. J. Jabłońskiego TChr
 LUBLIN
● Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego
   Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
● Biblioteka Główna Uniwersytetu
   Marii Curie-Skłodowskiej
 KRAKÓW
● Biblioteka Jagiellonska
 TORUŃ
● Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
● Archiwum Emigracji

RUMUNIA
● Dom Polski w Suczawie
● Dom Polski w Bukareszcie
WIELKA BRYTANIA
● Biblioteka Polska POSK

„Serdecznie dziękuję za regularne przesyłki 
Waszego czasopisma.

Z poważaniem
Beata Górska

Biblioteka TChr, Poznań”

„Pragnę bardzo serdecznie podziękować za 
pamięć i regularne przysyłanie do zbiorów Bi-
blioteki Polskiej POSK w Londynie pisma Pola-
ków w Mołdawii JUTRZENKA.

Z wyrazami szacunku,
Justyna Węglarz

The Polish Library POSK / 
Biblioteka Polska POSK”



   
   

  3
1   

   
   

   
J

u
tr

ze
n

k
a

 2
-3

/2
0

2
2

   
 3

0
   

   
   

 J
u

tr
ze

n
k

a
 2

-3
/2

0
2

2

Odszedł Ksiądz 
Kazimierz Kotylewicz

(1926 – 2022)

Z dużym smutkiem dowiedzieliśmy się, że 24 marca 
br. zmarł nasz kochany Ksiądz Kazimierz Kotylewicz.

Odszedł do Pana Boga dyskretnie w pięknym wie-
ku 96 lat. Został powołany do nieba, choć gorąco mo-
dliliśmy się o jego zdrowie i życzyliśmy Mu z całego 
serca tradycyjnych „Stu lat!”

Nigdy nie zapominał o swoich polskich korzeniach 
ze wsi Styrcza, koło Bielc w Besarabii.

Zawsze uśmiechnięty, wierząc we wsparcie Boże, 
starał się pomagać ludziom i prowadzić ich ku Bogu. 
Nigdy nie odmówił posługi Bożej jednemu człowieko-
wi lub nawet najmniejszej wspólnocie, szczególnie po 
polsku.

Nie chciał nic dla siebie, prosił ewentualnie o konia 
by móc łatwiej po śniegu, deszczu, lodzie dotrzeć do 
swoich wiernych, rozsianych po całej Bukowinie, gdzie 
był Pasterzem przez wiele dziesiatek lat, praktycznie 
odprawiając Msze święte we wszystkich polskich i ka-
tolickich kościołach.

Walczył uporczywie o utrzymanie wiary w języku 
polskim i podtrzymywanie polskich tradycji.

Mieliśmy zaszczyt, że pod koniec życia już jako 
emerytowany ksiądz pełnił posługę pasterską w naszej 
małej, polskiej wspólnocie katolickiej w Bukareszcie. 
Odprawiał niedzielne Msze święte po polsku w Ko-
ściele Włoskim, na Cmentarzu „Bellu” albo w „Domu 
Polskim”.

Lubił przebywać z ludźmi, między swoimi Polaka-
mi, jeść, pić, opowiadać, a nawet żartować! Był dobry, 
szczery i otwarty. Zawsze bardzo się cieszył, gdy otrzy-
mywał paczki na święta, szczególnie – książki i cza-
sopisma polskie. Najbardziej radowały go „Polonus” 
z Suczawy i „Jutrzenka” z Bielc. Dyskretnie jednak ża-
lił się, że ma problemy z nogami, że z trudem chodzi 
i pokonuje schody. To z tego powodu, greko-katolickie 
siostry , które się nim opiekowały, przeniosły go z Bu-
karesztu do Odorheiul Secuiesc, gdzie miał lepsze wa-
runki. Tam w ogromnym przytułku dla 150 dzieci, nadal 
czynił posługę kapłańską, będąc otoczony miłością, 
uznaniem i dobrą opieką. Tam też zakończył swoje 
pracowite życie.

Dziękujemy Ci, Księże Kazimierzu, za wszystko 
coś dla nas zrobił!

Cześć i chwała Ci! 

Z wyrazami głębokiego żalu,
w imieniu wszystkich członków Domu Polskiego 

w Bukareszcie
Bogdan Polipciuc, prezes

A plecat Părintele 
Cazimir Cotâlevici 

(1926 – 2022)

Cu multă tristețe am aflat, pe 24 martie a.c., că dra-
gul nostru Părinte Cazimir Cotâlevici nu mai trăiește.

A plecat la Domnul Dumnezeu în mod discret, la 
frumoasa vârstă de 96 de ani. A fost chemat la Cer, 
deși ne rugam fierbinte pentru sănătatea lui și îi uram 
din toată inima „Sto lat!” („O sută de ani!”, conform tra-
diției poloneze).

Nu a uitat niciodată rădăcinile sale poloneze din 
satul Stârcea, de lângă Bălți, în Basarabia.

Mereu zâmbitor, crezând în sprijinul Domnului, se 
străduia să ajute oamenii, să-i îndrume către Dumne-
zeu. Niciodată nu a refuzat ajutorul Domnului pentru 
un om sau o comunitate cât de mică, mai ales polonă.

Nu dorea nimic pentru sine, a rugat, eventual, de 
un cal pentru a putea ajunge, pe zăpadă, prin ploaie 
sau pe gheață, la credincioșii săi, împrăștiați prin toată 
Bucovina, unde a fost Păstor multe zeci de ani, slujind 
Sfinte Liturghii în toate bisericile catolice poloneze de 
pe-acolo.

Spre sfârșitul vieții, fiind Părinte-emerit, timp de 
cinci ani, am avut privilegiul de a-l avea Păstor al mi-
cii noastre comunități catolice poloneze din București. 
Ne oficia Sfintele Liturghii de duminică, în polonă, la 
Biserica Italiană, la Cimitirul „Bellu” sau la „Casa Po-
lonă”.

Îi plăcea să fie cu oamenii, printre polonezii lui, să 
mănânce, să bea, să povestească și chiar să glumeas-
că. Era bun, sincer și deschis. Totdeauna se bucura 
mult când îi aduceam pachete de sărbători, în special 
dacă era ceva de citit – cărți sau reviste în polonă. Cel 
mai mult îl bucurau revistele „Polonus” din Suceava 
și „Jutrzenka” din Bălți. Discret, uneori se plângea că 
are probleme cu picioarele, că merge anevoie și urcă 
greu scările. Din acest motiv, surorile greco-catolice 
care se îngrijeau de el l-au transferat din București la 
Odorheiul Secuiesc, unde avea condiții mai bune. Aici, 
într-un imens orfelinat pentru 150 de copii, a continuat 
să slujească, fiind înconjurat de dragoste, recunoaș-
tere și de o bună îngrijire. La Odorheiul Secuiesc și-a 
încheiat viața.

Îți mulțumim, Părinte Cazimir, pentru tot ce ai făcut 
pentru noi!

Slavă și Onoare pentru tine! Odihnește-te în pace 
cu Domnul!

Cu profundă tristețe,
în numele tuturor membrilor Casei Polone 

din București
Bogdan Polipciuc, președinte

Z ŻAŁOBNEJ KARTY Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W rumuńskiej miejscowości Oituz 26 marca 2022 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe 
ks. Kazimierza Kotylewicza, który przez wiele lat pełnił posługę kapłańską w polskich 
wioskach na Bukowinie oraz w Bukareszcie.  Mszy św. pogrzebowej przewodniczył  
ks. bp Iosif Păuleţ z Jass.
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

–    Przepraszam państwa, co warto zoba-
czyć w Toruniu? Jestem tu po raz pierwszy.
–    Znajduje się tu wiele atrakcji turystycz-
nych: Muzeum Toruńskiego Piernika, Dom 
Mikołaja Kopernika, planetarium, zamki, 
sielankowy skansen w centrum miasta  
i inne.
–    A jak dostać się do Muzeum Piernika?
–    Pan dojdzie do skrzyżowania, skręci 
w najbliższą ulicę, minię światła, przejdzie 
obok hotelu i za zakrętem pan zobaczy 
budynek muzeum.  

krążyć
wokół
choć

bez liku
pewnie

nigdy
niezwykły

widzieć

кружить
вокруг
хотя
не счесть
конечно
никогда
необычный
видеть

MIKOŁAJ KOPERNIK
Krąży Ziemia wokół Słońca
I choć lat ma już bez liku,
Pewnie nigdy nie słyszała
O niezwykłym Koperniku.

Nie widziała, jak nocami
Jasne gwiazdy obserwował,
Badał ruch i obrót planet,
Wszystko mierzył i notował.

Nie wie zatem, jaka prawda
W jego mądrej księdze drzemie,
Że to o nim powiadają:
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”.

Anna Paszkiewicz

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

ZWIEDZAMY GRÓD KOPERNIKA – TORUŃ

gwiazdy
obserwować

badać
ruch

obrót
wszystko
mierzyć

notować

nie wiedzieć
zatem
mądry
księga

drzemać
opowiadać
wstrzymać

ruszyć

звёзды
наблюдать
исследовать
движение
вращение
всё
измерять
записывать

не знать
последовательно
мудрый
книга
дремать
рассказывать
остановить
двинуть

DOSTAĆ SIĘ dokąd / gdzie ?
– добраться (куда)

SKRĘCIĆ w którą stronę?
– свернуть (в какую сторону)

do czego: centrum, szpitala, opery, 
Torunia, Gdańska...
na co: dworzec, lotnisko... 

w / na prawo
w / na lewo 

SAVOIR-VIVRE

DUŻY KADR

„W UKRAINIE” ZAMIAST „NA UKRAINIE”? 

Wybierając w języku polskim formy „w Ukrainie” i „do Ukrainy”, podkreślamy niepodległość, 
niezależność i samodzielność tego kraju. Językowo obie formy są prawidłowe, ale wybór przyimka 

„w“ będzie w obecnej sytuacji symbolicznym wsparciem, ponieważ język ma moc – pisze filolog 
i popularyzatorka wiedzy o języku polskim PAULINA MIKUŁA, autorka popularnego vloga „Mówiąc 
inaczej”.

Która forma jest zatem poprawna? Odpowiem 
krótko: obie. Możemy mówić „na Ukrainie”, mo-
żemy też mówić „w Ukrainie”. Decyzja należy do 
nas.

Warto się jednak zastanowić nad przyczynami, 
które spowodowały, że nazwy niektórych państw, 
takich jak „Litwa”, „Słowacja”, „Ukraina” i „Białoruś” 
zaczęliśmy łączyć z „na”. Przyimek „na” jest zwy-
czajowo stosowany z nazwami obszarów, które sta-
nowiły wraz z Polską jeden organizm państwowy 
(stąd „na Węgrzech”, „na Słowacji”, „na Litwie”, 
„na Białorusi” itd.). W wielu miejscach znajdzie-
my informację, że zaczęliśmy mówić „na” w przy-
padku krajów dawniej niebędących samodzielnymi 

państwami, takich, którymi Polska była politycznie 
zainteresowana. Z Węgrami łączyła nas unia dy-
nastyczna i to spowodowało, że zaczęliśmy łączyć 
Węgry z przyimkiem „na”. Nie zawsze chodziło 
o to, żeby podkreślić w ten sposób podległość da-
nego kraju względem Polski. Mogło chodzić o inne 
aspekty, może nawet sympatię – trudno to teraz 
rozstrzygnąć. Dlatego przyimek „na” nie obraża.

Nawet jeśli dziś mówimy „na Ukrainę”, nie obra-
żamy Ukrainy i Ukraińców. Po co więc ta zmiana? 
Wynika ona z tego, że wybierając formy „w Ukra-
inie” i „do Ukrainy”, podkreślamy niepodległość, 
niezależność i samodzielność tego kraju. To wspar-
cie symboliczne, ale ważne.

źródło: 
DlaPolonii.pl

  Serduszka dla swoich babć przekazują dzieci ze Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” 
w Słobodzie-Raszków (Naddniestrze)  / Fot. Natalia Sajewska
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Zamek w Gołuchowie
W Gołuchowie mamy Francję, Włochy i Hiszpanię 
przeniesione do Polski, a sam zamek jest 
jak skopiowany znad Loary. W jego 
wnętrzach znajdują się natomiast 
niezwykłe zbiory zgromadzone 
w XIX wieku przez Izabellę 
Elżbietę z Czartoryskich 
Działyńską. 
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ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

KLEJNOT WIELKOPOLSKI
Zamek w Gołuchowie to jeden z najciekawszych 

zabytków Wielkopolski. Powstał około 1560 roku na 
miejscu dawnego dworu obronnego, a przebudowano 
go w II połowie XIX wieku przez Izabellę z Czartoryskich 
Działyńską.

Dzieje gołuchowskiego zamku sięgają połowy XVI wieku. 
Budowę rozpoczął Rafał Leszczyński, wpływowa postać czasów 
Zygmunta Augusta. Prace kontynuował jego najmłodszy syn 
Wacław, wojewoda kaliski i kanclerz wielki koronny. W XVIII wie-
ku okazała magnacka rezydencja zaczęła jednak niszczeć. Za-
mek kilkakrotnie zmieniał właścicieli, powoli popadając w ruinę.

Los się odmienił, gdy w 1853 roku posiadłość kupił Tytus 
Działyński. Arystokrata był właścicielem pobliskiego zamku 
w Kórniku, który dzięki jego przebudowie przeistoczył się w sty-
lową neogotycką rezydencję. Gołuchów przekazał swojemu 
jedynemu synowi. Ostatecznie majątek przeszedł na własność 
żony Jana, Izabelli. Działyński junior spłacił w ten sposób długi 
zaciągnięte u niej podczas powstania styczniowego. 

Izabella, kiedy pierwszy raz przyjechała do Gołuchowa, była 
jednak… załamana. Gołuchów był małą miejscowością, gdzie 
dookoła znajdowały się same lasy. Dla księżny to był koniec 
świata i nawet uważała, że to miejsce wygląda jak po złupieniu 
i zrabowaniu. Jednak chyba bardzo szybko przekonała się do 
Gołuchowa, ponieważ kiedy zaczęła przebudowywać zamek, 
już wtedy miała plan stworzyć tutaj muzeum.

Zamek stał się dla Izabelli szkatułą skarbów, które przez 
całe życie kolekcjonowała. Już w XIX wieku Gołuchów stał się 
jednym z największych i najcenniejszych muzeów prywatnych 
w Europie. Co ciekawe, zwiedzanie zamku było bezpłatne, po-
nieważ księżna starała się udostępniać sztukę dla każdego.

Obecnie gołuchowski zamek stanowi Muzeum – oddział Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu. We wnętrzu zamku podziwiać 
można kolekcję unikatowych mebli, gobelinów, waz greckich 
i bogaty zbiór obrazów. 

Zamek otacza park w stylu angielskim ze stawami i mostka-
mi, a także Muzeum Leśnictwa.

opracowała Elena Dudari
ciekawostka         

W muzeum znajduje się wiele cennych 
eksponatów, w tym jeden dość niezwykły. 
Portret, bo o nim mowa, przedstawia Waw-
rzyńca Wspaniałego, który początkowo był 
uznawany za... Mikołaja Kopernika. Księżna 
Izabella kupiła ten portret jako portret 
Mikołaja Kopernika z racji tego, że 
u góry płótna widniał napis „Nico-
laus Copernicus” z początku XV wie-
ku z oleju na desce. Okazało się, że 
pigment pochodzący z napisu „Nicolaus 
Copernicus” jest XIX-wieczny.

prawdziwa 
szkatuła 
skarbów




