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Od Autora 

Objazdy naukowe Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego to integralna częśd programu edukacyjnego dla studentów I roku studiów II stopnia. 

Prawie 2-tygodniowy pobyt w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej to, oprócz walorów naukowych, przede wszystkim nie lada atrakcja towarzysko-

turystyczna.  

Zagraniczne objazdy naukowe Studium organizowane dla polskich studentów są coroczną tradycją. Grupa 

studentów z Polski wraz z kadrą naukową i dyrektorem Janem Malickim na czele udaje się w podróż do jednego z 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej, by poznad nie tylko uroki danego regionu, ale również wziąd udział w 

bardzo ciekawym przedsięwzięciu. Chod udział w wyjeździe nie jest obowiązkowy, to presja kadry zazwyczaj nie 

pozostawia wyboru. Słusznośd tego działania potwierdzi jednak każdy, kto miał możliwośd uczestnictwa w 

wyjeździe. 

Każdy objazd, ze względu na docelowy kraj podróży, posiada swoją specyfikę. Zasady uczestnictwa i założenia 

programowe pozostają jednak niezmienne. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania merytorycznej 

części wyprawy. Każde odwiedzane miejsce, zabytek, a także postad historyczna związana z regionem jest 

tematem indywidualnych wystąpieo studentów w czasie podróży. W ten sposób uczestnicy wycieczki są 

jednocześnie jej przewodnikami. Referaty, komunikaty oraz panele dyskusyjne odbywające się w odwiedzanych 

na trasie uniwersytetach podlegają rzecz jasna merytorycznej ocenie kadry naukowej, co sprawia, że 

przygotowania do wyprawy trwają często dłużej aniżeli sam objazd. 

W tym roku program objazdu prezentował się nadzwyczaj atrakcyjnie. Poprzez ukraioską i potem rumuoską 

Bukowinę, Gagauzję i Nadddniestrze mamy dojechad do Mołdawii i skooczyd objazd na Podolu. Dodatkowym 

atutem tegorocznego wyjazdu był po raz pierwszy udział studentów z Ukrainy, dla których uczestnictwo w 

objeździe było jednym z warunków dostania się na drugi rok na Studia Wschodnie Uniwersytetu Warszawskiego.  

Z tych właśnie względów, gdy otrzymałem propozycje wzięcia udziału w wyprawie w roli kronikarza, nie 

zastanawiałem się długo. Jako oficjalny dziejopisarz objazdu zostałem zobowiązany do stworzenia kroniki 

opisującej najważniejsze wydarzenia wyjazdu. Poniżej przedstawiam Czytelnikowi rezultat mojej pracy. Miłej 

lektury! 

  Krzysztof Nieczypor 
Pałac Potockich w Warszawie.  

Siedziba Studium Europy Wschodniej 
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Dzieo I 

3 VI 2011 (piątek) 

 Granica polsko-ukraioska w Medyce. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Warszawa – Przemyśl – Medyka – Lwów 
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Byd może mieszkaocy Krakowa mogą pozwolid sobie na realizację postulatu zawartego w 

znanej piosence swojego barda Andrzeja Sikorowskiego („Jedzie pociąg z daleka”). Niestety, 

my, mieszkaocy Warszawy, nie możemy sobie pozwolid na analogiczną odpowiedź wobec 

Krakusów, jeśli chcemy dotrzed ze stolicy do Przemyśla. Fakt ten spowodowany jest specyfiką 

rozkładu PKP, które najprawdopodobniej w ramach promocji turystyki krajowej połączyły 

Warszawę z Przemyślem przez Kraków.  

O godzinie 6.29 wyruszyliśmy z Dworca Centralnego nie licząc ani na to, że pociąg na nas 

zaczeka, ani tym bardziej, że konduktor będzie łaskawy. Szczęśliwy ten, kto znalazł szybko 

miejsce. Reszcie pozostała pozycja pionowa (zgodnie z prawidłowym rozwinięciem skrótu 

kolejowego przewoźnika – Poczujesz Kiedy Postoisz). 

Przemyśl wczesnym popołudniem powitał nas tnącym deszczem, dlatego nim udaliśmy się do 

miejsca postoju busów w stronę granicy z Ukrainą, przeczekaliśmy chwilową niepogodę w 

przydworcowym barze. Przekroczenie granicy odbyło się bez żadnych problemów i po chwili 

znaleźliśmy się w marszrutce wiozącej nas do stolicy Galicji - Lwowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pociągu z Przemyśla do Warszawy. Autor Krzysztof Nieczypor Przyjazd do Przemyśla. Autor: Krzysztof Nieczypor 

W pociągu z Przemyśla do Warszawy. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dojazd pod lwowski dworzec kolejowy pozwolił na szybki zakup biletów do Czerniowiec na elektriczkę 

odjeżdżającą o godz. 23.10. Niestety, nie było już biletów na plackarty – w koocu to weekend. Cena biletów nie 

należała do bajooskich – 16 hrywien i 70 kopiejek. Uznaliśmy więc, że nie jest tak źle. Mając jeszcze kilka godzin 

do wyjazdu udaliśmy się na obiad do popularnej ukraioskiej sieciówki “Puzata Chata” przy ul. Strzelców 

Siczowych. Przejazd tramwajem uatrakcyjnił nasz krótki pobyt we Lwowie. 

Pół godziny przed odjazdem stawiliśmy się w czekającym już na nas pociągu. Tu niespodzianka: nasz pociąg wcale 

nie jest elektriczką, bo przypisany nam wagon nr 4 to tzw. obszczij, czyli plackart, ale bez rezerwacji miejsc. Tę 

radosną konstatację przerwało wejście do wagonu rodziny Romów. Przez korytarz przebiegł szmer 

niezadowolenia i wzajemnych ostrzeżeo o niebezpieczeostwo kradzieży. Ukraioskie kobiety z sąsiednich miejsc 

natychmiast uprzedziły nas, byśmy bacznie pilnowali swoich bagaży. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina zaznaczyła swoją obecnośd głośnym zachowaniem i awanturą. Na wstępie 

zaznaczyła, że jeżeli nie znajdą się dla nich wolne miejsca nie dadzą nam spad. Nie 

przypuszczaliśmy, by i tak nam dali, więc słowiaoska solidarnośd sprawiła, że Romowie, 

mimo interwencji prowadnika nie osiągnęli spełnienia swoich postulatów. Zapanował 

rozgardiasz i bałagan, który nie sprzyjał odpoczynkowi. Zasypialiśmy z nadzieją, że poranek 

nastanie jak najszybciej… 

Maciek organizujący zbiórkę na bilety w tramwaju  
we Lwowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Krzysiek wśród Romów w pociągu ze Lwowa do Czerniowiec.  
Autor: Maria Golioska 
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Dzieo II 

4 VI 2011 (sobota)  

 

Uczestnicy objazdu pod pomnikiem Olgi Kobylaoskiej w Czerniowcach.  
Od lewej: Krzysztof, prof. Zasztowt, płk Krząstek, Agata, Maria, Iwona, Marta, prof. Żbikowski,  

Tomasz, dyr. Malicki, Hania, Robert, Karina, Monika, Maciej, dr Wóycicki, Ewa. Autor: Ola Gryźlak 

Czerniowce 
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Ostre promienie słooca wdzierające się przez okna wagonu zwiastowały rychły przyjazd do 

celu naszej podróży. Kilka minut po godzinie 8 byliśmy już w Czerniowcach. Do spotkania z 

kadrą została nam zatem niecała godzina, toteż od razu udaliśmy się do planowego miejsca 

rozpoczęcia objazdu, czyli Uniwersytetu w Czerniowcach.  

Punktualnie o godz. 9 na horyzoncie pojawił się SEWobus – nieduży autokar, który od tego 

momentu stał się naszym środkiem lokomocji. Po krótkiej chwili przywitania z Dyrektorem i 

resztą naszej kadry naukowej i organizatorami mogliśmy już oficjalnie rozpocząd objazd 

naukowy 2011. 

Tuz za bramą rozległego kompleksu uniwersyteckiego inicjatywę przejęła Agata i dzięki niej 

wysłuchaliśmy historii tego zabytku. Następnie Ewa (która przybyła razem z kadrą) 

przeczytała referat o wielokulturowości Czerniowiec, który rzecz jasna został odpowiednio 

spuentowany przez prof. Żbikowskieg. Konkluzja profesora opierała się na tezie, że obecnie o 

żadnej wielokulturowości Czerniowców mówid nie można. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjazd SEWobusa. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Przyjazd do Czerniowiec. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Uniwersytet w Czerniowcach. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Komentarz profesora musiał byd krótki i zwięzły, bo już za naszymi plecami czekała pani 

przewodnik, która niecierpliwiła się, by oprowadzid nas po budynku . Zwiedziliśmy zatem 

reprezentacyjną salę Uniwersytetu wraz z salami Błękitną i Czerwoną oraz znajdującą się na 

terenie kampusu cerkiew (gdzie mieliśmy możliwośd obejrzenia prawosławnego ślubu). 

Po wizycie w Uniwersytecie udaliśmy się pod zabytkowy teatr, gdzie pod pomnikiem 

zasłużonej dla ukraioskiej kultury Olgi Kobylaoskiej wysłuchaliśmy prezentacji Ewy. 

Następnie szybki spacer po reprezentacyjnym deptaku Czerniowiec i już byliśmy w budynku 

byłej synagogi Tempel. W jednej z sal „Kinogogi” (słowo trafnie opisujące historyczną 

funkcje świątyni z obecną rolą tego budynku) Ewa opowiedziała o tym ciekawym zabytku. 

Ze względu na dobrą akustykę sali wysłuchaliśmy dodatkowo komunikatu Agaty o 

zabytkowym budynku dworca kolejowego w Czerniowcach i referat Krzysztofa o 

chasydyzmie. Z synagogi przeszliśmy pod kościół ormiaosko-katolicki, o którego szczegółach 

dowiedzieliśmy się z prezentacji Kariny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEWobus prze teatrem w Czerniowcach. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Referat Ewy w sali budynku synagogi w Czerniowcach. 
 Autor: Krzysztof Nieczypor 

Reprezentacyjny deptak na ulicy Olgi Kobylanskiej w Czerniowcach.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Po wysłuchaniu informacji kierownik objazdu w osobie prof. Zasztowta ogłosił czas wolny. 

Tomasz Boruc zaproponował studentom, którzy od ponad doby nie doświadczyli prysznica, 

podwiezienie ich do akademika. Na przekór zdrowemu rozsądkowi oraz dr Wóycickiemu 

studenci odmówili tej propozycji chcąc wykorzystad każdą chwilę dla rozkoszowania się 

urokami Czerniowiec (zwłaszcza lokali gastronomicznych i barów). Nie był to pierwszy raz 

(zapewne tez nie ostatni), gdy w większości sfeminizowana grupa studentów łamała 

stereotypy na temat płci pięknej. Prof. Zasztowt z nieskrywanym zdziwieniem odbierając tę 

decyzję był zmuszony zaakceptowad fakt, iż studenci wolą byd brudni i najedzeni aniżeli czyści i 

głodni. 

W czasie przerwy dołączyła do nas Paulina, która jako ostatnie ogniwo uzupełniła skład polskiej 

grupy objazdu. Podróż Pauliny obfitowała w liczne perypetie – dośd powiedzied, że zamiast w 

Czerniowcach obudziła się… w Odessie. 

 

 

Po przerwie do grupy dołączy także prof. Władysław Strutyoski – pracownik wydziału 

politologii na kierunku stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Czerniowcach i 

jednocześnie prezes miejscowego Domu Polskiego im. Adama Mickiewicza. W trakcie drogi 

do cmentarza „Na Zielonej” profesor opowiedział nam o zabytkach i ciekawych miejscach w 

stolicy ukraioskiej Bukowiny. Na cmentarzu odnaleźliśmy grobowiec rodziny Kochanowskich, 

gdzie pochowany jest m. in. Antoni Kochanowski. O działalności tego zasłużonego dla 

Czerniowiec urzędnika cesarstwa austriackiego opowiedział profesor Strutyoski za wstępem 

dyr. Malickiego.  

Po przejściu do położonego obok cmentarza żydowskiego swoje 5 minut miał prof. Żbikowski 

ogłoszony przez dr Wóycickiego honorowym cadykiem objazdu. Kiedy dowiedzieliśmy się co 

oznaczają wyrzeźbione na grobach dłonie oraz rozbite dzbany wyruszyliśmy naszym 

SEWobusem do Rokitna oddalonego od Czerniowiec o kilkanaście kilometrów.  

 

Grobowiec Kochanowskich w Czerniowcach. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Prof. Żbikowski i prof. Zasztowt na cmentarzu żydowskim w Czerniowcach. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Na miejscu, na cmentarzu w Rokitnie, komunikat o chwalebnym zwycięstwie polskich ułanów wygłosiła ponownie 

Ewa. Temat, opisujący sławę polskiego oręża, wyraźnie pobudził emocjonalnie i intelektualnie naszą kadrę 

naukową. Pułkownik Krząstek, który starał się pozostawid jak najwięcej informacji w pamięci studentów podał wiele 

szczegółów na temat brawurowej szarży polskich legionistów (od tej pory każdy z nas zna już nazwiska polskich 

dowódców, strukturę organizacyjną polskiej brygady oraz konsekwencje taktyki zastosowanej w bitwie pod 

Rokitną). Osobistym wątkiem podzielił się z nami z kolei Dyrektor opisując rodzinne związki z tym wydarzeniem. 

Prawdomównośd relacji Dyrektora potwierdził Pułkownik posiłkując się swoimi notatkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śmierd dowódcy dywizji konnej polskich legionistów, 

Krzysztofa Dunina Wąsowicza, uświadomiła kadrze 

zgubnośd zasady, iż dowódca powinien osobiście prowadzid swoich żołnierzy do boju. W odniesieniu do Studium 

udział Dyrektora w różnego rodzaju szarżach może narażad losy naszej jednostki naukowej na niepotrzebne 

niebezpieczeostwo. W związku z tym uznano, że w przypadku wszelkich akcji Studium Europy Wschodniej, 

mogących nieśd ze sobą groźbę utraty zdrowia lub życia, osobiste dowodzenie przejmie chorąży Kazimierz 

Wóycicki. Oprotestowanie tej decyzji przez dyr. Malickiego skutkowało przyznaniem kierownikowi Studium 

kulawego konia, który skutecznie oddaliłby możliwośd udziału w bezpośrednim starciu.  

Pomnik poległych Legionistów Polskich w Rokitnie. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Cmentarz żydowski w Czerniowcach.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Ostatnim punktem dnia była wizyta w Domu Polskim, gdzie gospodarz, prof. Strutyoski 

opowiedział o polskiej mniejszości na Bukowinie i historii polonii w Czerniowcach. Po 

spotkaniu podziękowaliśmy profesorowi i udaliśmy się do akademika, w którym mieliśmy 

spędzid noc. 

Z zewnątrz, akademik nr 3 nie przedstawiał się zbyt atrakcyjnie. Liczy się jednak wnętrze, co 

ma swoje niebagatelne znaczenie w przypadku noclegu. Zostaliśmy więc miło zaskoczeni. 

Odnowione i czyste pokoje wynagrodziły nam dotychczasowe trudy wyjazdu – 1,5 doby bez 

kontaktu z łazienką. Kąpiel, krótka biesiada i w koocu zasłużony odpoczynek. 

Można powiedzied, że drugi dzieo wspólnej podróży przełamał lody, zarówno pomiędzy 

studentami, jak i studentami i kadrą profesorską. Dowodem tego zjawiska było zdradzenie 

przez pułkownika Krząstka składników swojego ulubionego trunku – 75% spirytusu, 25% 

wody popijanych kwasem chlebowym. 

Płk Krząstek w akcji na cmentarzu Legionistów w Rokitnie.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Prof Zasztowt i dyr. Malicki odczytują napis w jęz. rumuoskim na pomniku 
Polskich Legionistów w Rokitnie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Prof. Strutyoski i dyr. Malicki w Domu Polskim w Czerniowcach. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo III 

5 VI 2011 (niedziela)  

 

Monastyr w Suczawicy. Autor: Krzysztof Nieczypor 

 

 

Czerniowce – Suczawa 
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Studenci, karni i zdyscyplinowani, stawili się punktualnie przed akademikiem w oczekiwaniu 

na SEWobus. Niestety, kadra spóźniła się pełne 7 minut Rozprężenie naszych opiekunów na 

tak wczesnym etapie podróży poważnie nas zaniepokoiło.  

Śniadanie zaserwowane w jednym z barów w Czerniowcach, do którego dojechaliśmy 

autokarem, było nadzwyczaj udane. Ten fakt koniecznie polecił odnotowad w kronice dr 

Wóycicki. Dając zadośd prośbie doktora należy wspomnied zatem, że na stole zastaliśmy 

paletę wędlin, warzyw oraz jeszcze ciepłe naleśniki. Następnie podane zostały ciepłe bułeczki 

z masłem i serem żółtym, a na koniec także jajecznica na boczku. Swą radośd dr Wóycicki 

wyraził w bardzo ładnym geście postawienia kronikarzowi kufla ciemno złocistego trunku z 

pianą na dwa palce. To był jeden z lepszych kwasów chlebowych, jaki uraczył podniebienie 

objazdowego reportera. 

 

 

Po śniadaniu wyruszyliśmy w stronę Rumunii. Szybka odprawa graniczna i żegnamy się na 

czas jakiś z Ukrainą. W trakcie podróży do Suczawy Dyrektor Malicki umilił nam jazdę swoimi 

opowieściami. Sprowokował go do tego przejazd nad rzeką Semen, która była stałym 

elementem paktów granicznych I Rzeczpospolitej. Region, po którym się poruszaliśmy, był 

również miejscem powieści Władysława Odojewskiego, “Zasypie wszystko, zawieje…”, 

którego zdolności pisarskie należy oddzielid od postawy moralnej związanej z trudnym 

okresem realnego socjalizmu w Polsce. Biografia Odojewskiego stała się punktem wyjścia do 

omówienia problemu werbunku ludzi, dokonywanego przez Służbę Bezpieczeostwa w 

czasach PRL. Według Dyrektora zmuszanie ludzi do współpracy najczęściej odbywała się 

według 3 schematów -„worek, korek i rozporek”. 

 

Akademik nr 3 w Czerniowcach. Autor: Krzysztof Nieczypor 

 

Dr Wóycicki i Krzysiek na śniadaniu w Czerniowcach. Godzina 8.54.  
Autor: Ola Gryźlak 
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W drodze do Suczawy krótki postój na stacji paliwowej. Tam odbył się przyspieszony kurs 

języka rumuoskiego udzielony studentom przez grupę profesorską („Nostri studenti fumare, 

explosi possibile”). Bogatsi o umiejętności lingwistyczne udaliśmy się ponownie w dalszą 

podróż.  

Obserwując piękne krajobrazy mijane podczas jazdy (rozległe stepy, a zaraz potem wzgórza 

Bukowiny) dotarliśmy do monastyru w Putnie. Celny strzał Stefana Wielkiego przesądził o 

takim, a nie innym umiejscowieniu świątyni, o czym poinformowała nas w stosownym 

komunikacie Paulina. Miejsce pochowania króla Stefana Wielkiego oraz niewątpliwe walory 

architektoniczne całego kompleksu świątynnego sprowokowały dr Wóycickiego do 

sformułowania kontrowersyjnej opinii o wyższości cywilizacji bizantyjskiej nad Europą 

Zachodnią w okresie średniowiecza.  

Miłe okoliczności przyrody pod 

murami monastyru sprawiły, że 

zdecydowano o dalszym odczycie 

komunikatu Agaty o historii 

Bukowiny i księstwie bukowioskim. Po 

kilkunastu kilometrach 

podjechaliśmy pod kolejny 

monastyr. Wybudowany 100 lat 

później od poprzednio 

odwiedzanego w Putnie, monastyr 

w Suczawicy zauroczył nas swoją 

uduchowioną atmosferą. Przepiękne 

freski, którymi w całości pokryta 

była elewacja głównej cerkwi 

kompleksu świątynnego, zachwycały 

swoją barwnością i szczegółami. 

Wnętrze prezentowało się równie 

urzekająco. Stosowny komunikat o 

odwiedzanym przez nas zabytku 

Monastyr w Putnie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Komunikat Pauliny przed murami monastyru w Putnie. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Monastyr w Putnie. Od lewej: Karina, Hania, Maria, Robert i prof. Zasztowt. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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wygłosił Robert, który szczegółowo wyjaśnił znaczenie poszczególnych malowideł.  

Po dokładnym zwiedzeniu monastyru wróciliśmy do SEWobusu i kontynuowaliśmy podróż. Z uwagi na późną godzinę 

popołudniową zorganizowana została kuchnia polowa w autokarze. W koocu załoga objazdu była zdominowana 

przez dziewczęta, które swoją sprawnością w przygotowaniu kanapek potwierdziły wyższośd płci pięknej nad 

przeciwną w tej sferze. 

W autobusie, podczas podróży, rozpoczęliśmy wygłaszanie referatów i komunikatów. Ten tryb prezentacji 

zainaugurowała Agata omawiając główne problemy demograficzne Rumunii. Następnie wysłuchaliśmy komunikatu 

Moniki o polityce Rumuni w latach 1968-1989., który został przerwany z powodu dojechania do kolejnego 

monastyru, tym razem w Moldovicie, o którym 

opowiedziała Ewa. Mury, brama i centralna świątynia była 

niezwykle podobne do poprzednich, więc zrobiliśmy szybki 

obchód i wróciliśmy do autokaru. 

Niejako dokooczeniem komunikatu Moniki był referat 

Marii, która przedstawiła kulisy upadku reżimu Caucescu 

naszym SEWobusie . Porywający referat Marii przekonał 

nas, że nawet dramatyczne wydarzenia można 

opowiedzied w sposób żywiołowy i optymistyczny. 

Opowieśd okraszona była licznymi anegdotami i żartami o 

Geniuszu Karpat, co uplasowało referat Marii jako jeden z 

najciekawszych na całym objeździe. Czy sąd nad Caucescu 

był zastrzeleniem czy morderstwem – na to pytanie kadra 

nie potrafiła odpowiedzied jednoznacznie nie uzyskując 

konsensusu w sprawach terminologii. 

Z powodu pospiechu, zamiast na miejscu, to w autokarze wysłuchaliśmy również komunikatu Kariny o monastyrze 

w Voronecie, do którego po chwili dojechaliśmy. Cerkiew wydawała się byd wybudowana na zasadzie kopiuj-wklej 

w stosunku do poprzednio przez nas oglądanych. Elementem odróżniającym był fresk wewnątrz cerkwi 

przedstawiający króla Stefana Wielkiego wręczającego cerkiew Chrystusowi. 

 

Uczestnicy objazdu przed monastyrem w Suczawicy. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Komunikat Roberta w Suczawicy. 
 Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dalszą podróż do Suczawy 

uprzyjemniły komunikaty o 

mniejszości niemieckiej (Pauliny), 

węgierskiej (Roberta) i cygaoskiej 

(Ewy). Natomiast już przy wjeździe 

do Suczawy ponadprogramowy 

komunikat o tym mieście wygłosił 

Maciej. Wniosek płynący z 

informacji kolegi nie był zbyt 

optymistyczny. Zostaliśmy bowiem 

uprzedzeni, by nie spodziewad się 

zbyt wiele po tym mieście, gdyż 

według wszelakich 

prawdopodobieostw jest to 

straszna dziura. 

Po zakwaterowaniu w 

dwugwiazdkowym hotelu  „Bucovina” 

krótkie wyjście do centrum miasta 

na posiłek. Całkowicie rozkopany 

rynek nie wywołał u nas dalszej 

chęci do eksploracji tej 

miejscowości. Bankiet został zatem 

ponownie przeniesiony do miejsca 

naszego zamieszkania. Z tego faktu 

najbardziej ucieszona była nieliczna, męska grupa studentów, która wystąpiła w roli 

gospodarzy udostępniając swój pokój na potrzeby wieczornej celebracji zakooczenia dnia.  

 

 

Referat Marii o Caucescu w drodze do Suczawicy. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Monastyr w Moldovicie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Monastyr w Voronecie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo IV 

6 VI 2011 (poniedziałek)  

 

Pod pomnikiem Stefana Wielkiego w Jassach. Od lewej: Hania, Robert, Maciej, płk. Krząstek,  
Paulina, Agata, Monika, Iwona, Wiktoria, Krzysiek (u góry), dr Wóycicki (na dole), Karina, Ewa, Maria,  

Marta, prof. Zasztowt, prof. Żbikowski. Autor: Tomasz Boruc 

 

Suczawa – Jassy 
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Od godziny 7 rano czekało już na nas śniadanie. Całkiem dobre, ale już nie tak rewelacyjne, by wzbudzid w dr 
Wóycickim potrzebę odnotowania tego faktu w kronice. Kilka minut po godz. 8 wyruszyliśmy na południe w stronę 
Jassy. 

Nim jednak wyjechaliśmy z Suczawicy podjechaliśmy jeszcze pod cerkiew św. Jury, o której opowiedział Maciej. 
Eschatologiczne rozważania na temat mołdawskich świętych przywiodły uczestników objazdu do wniosku, że 
naszemu Dyrektorowi wcale nie tak prosto będzie wstąpid na ołtarze. Aby bowiem zostad świętym musi dokonad 
cudu bądź umrzed śmiercią męczeoską. Szczególnie drugi warunek beatyfikacji poważnie zafrasował dyr. 
Malickiego. 

Następnie podjechaliśmy do ruin zamku w Suczawicy, gdzie dawniej mieściła się siedziba hospodarów 
mołdawskich. O historii tej budowli słów kilka ponownie wymienił Maciej. Wątek historycznych związków Mołdawii 
z Rzeczpospolitą stał się tematem dłuższego wykładu kadry naukowej. Dyr. Malicki opowiedział o polityce swojego 
imiennika – Jana Olbrachta i przyczynach „wyginięcia” szlachty. 

Po zwiedzeniu ruin wróciliśmy do SEWobusu i kontynuowaliśmy podróż do Jassy. W trakcie jazdy wysłuchaliśmy 
wystąpieo: Marty o królu Stefanie III Wielkim oraz Agaty o Transylwanii. Ten ostatni komunikat wywołał ożywioną 
dyskusję wśród uczestników objazdu. Współczesny problem rozproszenia mniejszości węgierskiej i rewizjonistyczny 
charakter niektórych wypowiedzi 
obecnego premiera Węgier – 
Wiktora Orbana, podzielił 
podróżnych. W obronę szefa 
węgierskiego rządu wziął dyr. 
Malicki, co naraziło go na liczne 
ataki ze strony pozostałych 
interlokutorów, przede wszystkim 

dr Wóycickiego, prof. Żbikowskiego i 
Krzyśka. Dyrektor, poruszony tak 
ostrą polemiką, poczuł się wyraźnie 

dotknięty (chod jak sam stwierdził odniósł w tej intelektualnej potyczce jedynie kilka lekkich i 
niegroźnych ran). Sama dyskusja sprawiła wiele radości prof. Zasztowtowi, który przyznał, iż 
w jej wyniku doznał intelektualnego… spełnienia. 

 

Cerkiew św. Jury w Suczawie.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Maciek na ruinach zamku w Suczawie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Następne referaty to: Pauliny o polonii w Rumunii oraz Kariny o statusie Rumunii w systemie 
obronnym NATO. Rzecz jasna, ostatni temat wywołał do tablicy pułkownika Krząstka, który 
szczegółowo odsłonił potencjał obronny Rumuni, przy okazji dokładnie omawiając układ sił w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Sześddziesiąt kilometrów przed Jassami nasz SEWobus doznał niespodziewanej awarii i 
odmówił posłuszeostwa zatrzymując się pośrodku jakiejś rumuoskiej wioski. Mimo zapewnieo 
kierowcy, że „Zarzyganie nie wkliuczajetsja” i wszystko zostanie naprawione, naprędce został 

zorganizowany zastępczy środek 
lokomocji. Lokalni mieszkaocy 
zaprezentowali wóz z dwoma koomi, 
na którym woźnica, wyraźnie dumny z 
chwili zainteresowania ze strony 
zagranicznych turystów, 
zaprezentował swoje jeździeckie 
umiejętności. Na szczęście 
alternatywa ta okazała się 
niepotrzebna, gdyż  wystarczył zaledwie 
jeden rzut oka fachowca, by wskazad 
przyczyny usterki. Fachowcem tym okazał się byd prof. Zasztowt, którego kilkuletnia praktyka mierzenia się z 
układem samochodowym Fiata 126p bezbłędnie pozwoliła ustalid, że oderwany od silnika kabelek zetknął się z 
rozrusznikiem, co spowodowało spięcie i przepalenie bezpiecznika. Po chwili sytuacja została opanowana i mogliśmy 
kontynuowad podróż. 

Rzecz jasna po drodze kolejne komunikaty – Hani o społeczności żydowskiej w Rumunii i Ewy o pogromie Żydów w 
Jassach. Tematyka wystąpieo zmusiła prof. Żbikowskiego do wygłoszenia wykładu na temat Żydów zasiedlających 
tereny Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, słowa komentarza nie mógł odmówid sobie dr Wóycicki na temat 
definicji faszyzmu i współczesnego problemu błędnego stosowania tego terminu w celu zdezawuowania przeciwnika 
politycznego. 

 

 

Awaria SEWobusu w drodze do Jassy.Tomasz Boruc spieszy skonsultowad się  
z prof. Zasztowtem. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Awaria SEWobusu w drodze do Jassy.  
Miejscowi oferują pomoc. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Następny komunikat Roberta o mieście Jassy zbiegł się czasowo akurat z przyjazdem do tego 
miasta. Minęliśmy jednakże tę kulturalna stolicę Rumunii postanawiając najpierw pojechad 
do Tutory (Cecory). Tam też, stojąc na środku pola na którym prawie 400 lat temu toczyła się 
bitwa polsko-turecka, Hania z nieodzowną w tym temacie pomocą płk Krząstka przedstawiła 
szczegóły tego wydarzenia. Informacja przekazana przez naszego eksperta od wojskowości na 
temat warunków fizycznych husarzy (przede wszystkim ich wysokiego wzrostu) poważnie 
skonfundowała prof. Zasztowta. Wchodząc odważnie w polemikę z Pułkownikiem profesor 
dowodził, że osobiście mierzył oryginalną kolczugę husarską i zarzekał się, że idealnie na 
niego pasowała. Rosły Tadeusz 
Krząstek dawał odpór tym 
opowieściom dokładnie wyliczając 
szczegóły ubioru i ich wagę 
dowodząc w ten sposób, że tężyzna 
fizyczna była w tym przypadku 

nieodzowna. Dyskusję, która 
wyraźnie przybierała niekorzystny 
dla prof. Zasztowta obrót, 
ostatecznie zakooczył Jan Malicki. 
Dyrektor starając się ukoid 
rozżalenie profesora uznał, przy 
aprobacie studentów i kadry, że z 
pewnością zdarzały się przypadki 
niskich acz dzielnych husarzy. 

 

 

 

 

Na polach Cecory. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Katedra katolicka w Jassach.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Dyr. Malicki i Hania na polach Cecory. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Opuszczając Cecorę w koocu 
dojechaliśmy do Jassy. 
Zakwaterowani w bardzo 
przyzwoitym hotelu mieliśmy 
jedynie chwilę na odświeżenie, 
by zaraz potem ruszyd realizowad 
dalsze części programu objazdu. 
Rozpoczęliśmy od Kościoła św. 
Mikołaja położonego 
naprzeciwko naszego hotelu. O 
tym zabytku opowiedziała Iwona. 
Następny punkt – Pałac Kultury, 
który niestety w z uwagi na dośd 
późną już godzinę był zamknięty. 
Zaledwie kilka kroków dalej 
znajdowała się Cerkiew Trzech 

Hierarchów, która aktualnie 

znajduje się w stanie remontu. 
Byliśmy zmuszeni zatem 
uwierzyd Hani na słowo, że 
świątynia posiada przepiękne 
zdobienia. Tuż za cerkwią jest 

katedra katolicka, której fatalna 
architektura w kształcie rotundy 
sprawiła, że czym prędzej ją 

ominęliśmy. Przeszliśmy następnie do Katedry Metropolitalnej, gdzie przy grobie świętego 
ciągnęła się kolejka wiernych oczekujących uzdrowienia. Nasza grupa w pełni sił witalnych 
i umysłowych nie skorzystała z tej możliwości. Nieopodal kolejny zabytek – budynek teatru 
i opery narodowej. Na skwerze przed tym budynkiem wysłuchaliśmy stosownego 
komunikatu Hani. 

 

Pałac Kultury w Jassach. Autor: Monika Kawecka 

Przed Teatrem Nrodowym w Jassach.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Klasztor Golia w Jassach. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dwie przecznice dalej dotarliśmy do ormiaoskiego kościoła pw. Grzegorza Oświeciciela 
(komunikat Kariny), a następnie do klasztoru Golia (komunikat Marty). Kolejna świątynia – 
stara i zniszczona synagoga – wyraźnie odróżniała się od poprzednio zwiedzanych. Tylko ta 
nie przechodziła gruntownej bowiem renowacji i stała jak gdyby zapomniana i opuszczona. 
Tylko z poczucia obowiązku zatem słów kilka opowiedział prof. Żbikowski 

Synagoga była ostatnim oficjalnym punktem tego dnia. A skoro tak, to kadra udała się do 
hotelu, a młodzież zdobywad miasto. Maciej, który ponownie przejął na siebie rolę 
przewodnika, zaprowadził nas do bardzo ciekawej knajpki. Studencki klimat lokalu sprzyjał 
dobrej zabawie, która swój finał miała pod cerkwią w towarzystwie pewnego bardzo miłego 
psa. 

Kronikarz objazdu chciałby w tym miejscu podkreślid, ze od samego początku objazdu dr 
Wóycicki stał się wzorem dla kadry, a także cieszył się autentycznym autorytetem wśród 
studentów. Elokwencja, wiedza oraz nieszablonowa osobowośd elektryzowała żeoską częśd 
objazdu, zaś sama obecnośd doktora dodawała całemu wyjazdowi niewątpliwego kolorytu. 
Poświęcając ten akapit osobie Kazimierza Wóycickiego kronikarz chciałby w ten sposób 
podziękowad doktorowi za pomoc w trudnej pracy objazdowego skryby. Niezastąpiony dr 
Wóycicki w trakcie wielogodzinnej trasy zapewniał kronikarzowi prowiant (sycące kabanosy), 
dbał by nie zabrakło napojów chłodzących (kwas chlebowy) oraz dodawał otuchy miłymi 
słowami. Zaprawdę, czym byłby ten wyjazd bez osoby naszego doktora trudno sobie 
wyobrazid. Łubudubu, łubudubu… 

 

 

 

 

 

Budynek synagogi w Jassach. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Widok z okna hotelowego. Autor: Maciej Wapioski 
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Dzieo V 

7 VI 2011 (wtorek)  

 

Pomnik Włodzimierza Lenina w Kiszyniowie. Autor: Maciej Wapioski 

 
Jassy – Kiszyniów 
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Tego dnia przypadło odbycie pierwszego z paneli dyskusyjnych. Z tego powodu kadra 
wspaniałomyślnie ogłosiła późniejszą niż zazwyczaj godzinę zbiórki, a mianowicie 9. 45. 
Dzięki temu paneliści mieli więcej czasu na wypoczęcie i przygotowanie się do 
zaprezentowania z jak najlepszej strony Studium. 

Po dotarciu do Uniwersytetu im. Aleksandra Cuzy w Jassach trochę pobłądziliśmy nim 
znaleźliśmy zarezerwowaną dla nas sale konferencyjną. Multimedialne wyposażenie sali 
zrobiło na nas wrażenie, ale pustki i zdziwione twarze rumuoskich studentów wskazywały, że 
panel odbędziemy we własnym gronie. Po chwili jednak przybyli gospodarze, którzy 
zaskoczyli nas profesjonalnym przygotowaniem i organizacją konferencji. 

Sesje otworzyła Gabriela Carmen Pascaria – kierownik Centrum Studiów Europejskich 
Uniwersytetu w Jassach, która opowiedziała o wspólnym projekcie szkół wyższych Rumunii, 
Mołdawii i Ukrainy. Następnie przemówiła przedstawicielka Centrum Studiów Integracji 
Europejskiej Akademii Nauk Ekonomicznych Mołdowy - Olesea Sirbu, a na koniec Serhij 
Lukaniuk z Uniwersytetu w Czerniowcach. 

 

 

Po całkiem interesującym wstępie rozpoczął się właściwy panel. Moderator w osobie dr 
Wóycickiego wygłosił kilka słów wstępu, a następnie głos przekazał pierwszemu z panelistów, 
Krzysztofowi, który opisał zagadnienie wschodniej granicy Unii Europejskiej. Następnie Maria 
opowiedziała o Wspólnocie Morza Czarnego, a potem Hania o relacjach ukraiosko-
rumuoskich. Ze strony naszych gospodarzy wystąpiła studentka z goszczącego nas 
Uniwersytetu, która dokonała charakterystyki Unijnej Polityki Sąsiedztwa. Dyskusja, jaka 
rozgorzała po naszych wystąpieniach skupiła się wokół unijnego programu Partnerstwa 
Wschodniego. Cała konferencja była nadzwyczaj udana. Po jej zakooczeniu podziękowaliśmy 
gospodarzom i ruszyliśmy w dalszą drogę. 

 

 

Panel dyskusyjny na Uniwersytecie im. Jana Cuzy w Jassach.  
Od lewej: Krzysztof, Maria i Hania. Autor: Wiktoria Malicka 

Zatrzymanie przez mołdawską drogówkę. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Opuszczając Jassy skierowaliśmy się w stronę granicy z Mołdawią. Nim całkiem wyjechaliśmy 
z Jassy, Maciek zdążył opowiedzied nam o przed chwilą odwiedzonym Uniwersytecie im. 
Aleksandra Cuzy, zaś o zabytkowym dworcu kolejowym parę słów wygłosiła Agata. 

Po tych komunikatach prof. Zasztowt dokonał oceny panelu. Najwyższe noty i bezapelacyjne 
pierwsze miejsce pośród wszystkich uczestników konferencji zajął jej moderator w osobie dr 
Wóycickiego. Także dyr. Malicki wyraził zadowolenie z przebiegu panelu i dyskusji na 
Uniwersytecie. Dyrektor korzystając z udzielonego mu mikrofonu przekazał również 
informacje dotyczące zasad oceny komunikatów i referatów studentów. Fakt codziennych 
zebrao kadry dokonującej przeglądu wszystkich wystąpieo był godny podziwu. 

Po dotarciu do granicy rumuosko-
mołdawskiej kilkugodzinny postój. 
Sztraf (1 tys. euro!) za znalezione 
przez pograniczników braki w 
dokumentach przekonały nas, że 
opuszczamy Unię Europejską. Na 
całym zamieszaniu skorzystała 

miejscowa babuszka, która 
sprzedając bardzo smaczne, ciepłe 
bułeczki z nadzieniem, pozbyła się 
całego swojego towaru. 

Skoro byliśmy już w Mołdawii, to czas na serię komunikatów: Robert o Besarabii, Marty o Mołdawii, ponownie 
Roberta o gospodarce Mołdawii i Kariny o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Wraz z ostatnim referatem osiągnęliśmy 
najwyższy pułap naszych zdolności percepcyjnych. Więcej wiedzy nie byliśmy w stanie przyjąd, dlatego też prof. 
Zasztowt oficjalnie zamknął tę częśd programu. 

Nawet po zakooczeniu odczytu referatów i komunikatów nie mogliśmy narzekad na nudę - o to, by nie zabrakło nam 
wrażeo w trakcie podróży zadbała lokalna drogówka. Rutynowa kontrola i kolejne nieformalne rozmowy z 
przedstawicielami służb publicznych Mołdawii. Po krótkich negocjacjach dyr. Malicki oznajmił, że funkcjonariusze po 
tym, jak usłyszeli, że jesteśmy uczestnikami objazdu naukowego stanowczo odmówili przyjęcia sumy większej aniżeli 
200 mołdawskich leji. 

Na granicy rumuosko-mołdawskiej. Autor Krzysztof Nieczypor 

Na granicy rumuosko-mołdawskiej.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Do Kiszyniowa dotarliśmy po godz. 20. Mimo późnej pory w polskiej ambasadzie przyjął nas 
szef placówki – Bogdan Luft wraz z małżonką. W głównej sali nowego budynku polskiego 
przedstawicielstwa dyplomatycznego w Moldawii przygotowane były już dla nas fotele i 
poczęstunek. Na prośbę naszego Dyrektora ambasador zarysował historię Mołdawii, a 
następnie przedstawił główne aktualne problemy republiki. Dyplomata podzielił się z nami 
również osobista niechęcią do nowej mody określania paostwa mołdawskiego mianem 
Mołdowy. Nowa tradycja wzbudza w nim szczerą irytacją, z uwagi na fakt, że Mołdawia jest 
nazwą historyczną krainy, na której leży paostwo mołdawskie. Mołdowa stanowi natomiast 
szczególny przypadek terminologicznej ignorancji powstałej w wyniku politycznej walki ze 
spuścizną komunizmu, który był przecież krótkim epizodem w historii całego narodu 
mołdawskiego. Rozmowa z ambasadorem przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. 
Dziękując ambasadorowi za tak miłe przyjęcie i poświęcony nam czas odjechaliśmy do 
naszego hotelu „Kiszyniów”. Bez względu na to czy hotel ten znajduje się na terenie 
Mołdowy czy Mołdawii stanowił on niewątpliwy zabytek klasy zerowej okresu komunizmu.  

W hotelu czekali na nas już na nas grupa uczestników objazdu z Ukrainy. Przywitani, 
zakwaterowani i spakowani udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Tylko kadra musiała się 
jeszcze zebrad, by ocenid nasze dzisiejsze wystąpienia na panel  oraz referaty. 
Współczuliśmy, ale tylko trochę 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambasada RP w Kiszyniowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Spotkanie z ambasadorem RP w Kiszyniowie. Autor: Krzysztof Nieczypor Spotkanie z ambasadorem RP w Kiszyniowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo VI 

8 VI 2011 (środa)  

 

Nad rzeka Dniestr. Siedzą od lewej: Iwona i Ewa; stoją od lewej: prof. Zasztowt, Wiktoria, Hania,  
Artem, Tomasz Boruc, dyr. Malicki, Marta, Agata, Paulina, Robert, Maria, Alieksiej, Julia,  

Maria, Monika, Krzysztof, dr Wóycicki, prof. Żbikowski, dyr. Daca 

 

Kiszyniów – Kickany – Tyraspol – Kiszyniów  
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Śniadanie stanowi swego rodzaju wizytówkę hotelu i świadczy o obsłudze hotelarskiej, 

doskonale oddając standard prezentowany przez dany gościniec. Dwie kanapki z żółtym 

serem i mortadelą z mikrofali plasowały nasz hotel na ostatnim miejscu pod względem 

zadbania o najważniejszy posiłek dnia dla uczestników objazdu.  Po śniadaniu, pod rosnącym 

na tyłach hotelu drzewie, Paulina wygłosiła komunikat o operacji kiszyniowskiej w okresie II 

wojny światowej. Pułkownik Krząstek rzecz jasna opatrzył komunikat stosownymi 

informacjami, bez których zrozumienie aspektów militarnych tego wydarzenia byłoby 

niemożliwe.  

Wysłuchawszy Pułkownika mogliśmy już wyjechad do głównego punktu dzisiejszego dnia – 

wizyty w przedstawicielstwie misji OBWE ds. konfliktu w Naddniestrzu. W tym miejscu do 

naszego objazdu dołączył dyrektor Adam Daca, doradca wojskowy OBWE, zaś prywatnie 

kolega naszego pułkownika Krząstka. Opieka, jaką objął nas Pan Daca, stanowiła nieocenioną 

pomoc w trakcie naszej podróży do Naddniestrza. Bezpośredniośd w kontaktach z ludźmi oraz 

doskonała znajomośd realiów regionu na terenie którego się znajdowaliśmy świadczyła o 

nieprzypadkowej jego obecności tutaj. Łącząc w sobie cechy agenta wpływu, wojskowego i 

historyka był postacią, wobec której nikt nie pozostawał obojętny. Zawsze działo się to z 

ogromną korzyścią dla przebiegu naszego objazdu. 

W siedzibie OBWE w Kiszyniowie przywitał nas sam szef Misji OBWE w Mołdawii Philip 

Remler. Nim jednak rozpoczęliśmy oficjalne spotkanie z amerykaoskim dyplomatą mieliśmy 

możliwośd skorzystania ze specjalnego serwisu na kawę, wartego 7 tys. Euro (!). Niczym nie 

wyróżniająca się kawa wydała się dośd symbolicznym dowodem marnotrawstwa środków 

finansowych, poświęconych na działalnośd OBWE w tym regionie. 

Dyplomatyczne wypowiedzi pana Remlera, a zatem obfite w wiele mało znaczących i 

okrągłych sformułowao, nie poprawiły naszego stanu wiedzy na temat konfliktu w 

Naddniestrzu. Mimo licznych pytao ze strony studentów, które dotyczyły wielu ważnych 

kwestii odnośnie sytuacji w tym regionie, ambasador nie mógł lub nie chciał dad nam 

satysfakcjonującej odpowiedzi.  

    Spotkanie z ambasadorem Misji OBWE w Kiszyniowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Prof. Żbikowski i serwis kawowy za 7 tys. euro w Przedstawicielstwie Misji 
OBWE w Kiszyniowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Po wizycie w Przedstawicielstwie OBWE dyr. Daca zorganizował dla nas również wizytę w 

pobliskim kościele Opatrzności Bożej, gdzie przywitał nas ks. Krzysztof. Nim ksiądz uraczył nas 

opowieścią o historii parafii i kościoła oraz polonii w Mołdawii, wysłuchaliśmy przygotowanej 

dla nas niespodzianki. Pani organistka zagrała dla nas specjalny koncert, podczas którego 

wysłuchaliśmy m.in. Ennio Morricone i na koniec „Boże coś Polskę”. Trzeba w tym miejscu 

przyznad, że studenci słabo znali polską pieśo, a jedynie dyr. Malicki ratował honor 

udowadniając tym samym wyższośd wychowania swojego pokolenia nad współczesnym. 

Po miłym dla nas spotkaniu znów wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy w stronę Tyraspola – 

stolicy parapaostwa zwanego Naddniestrzem. Oczywiście ponad 100km trasy nie mogliśmy 

nie wykorzystad do poszerzenia naszych horyzontów stosownymi referatami i komunikatami. 

Tak więc Marta przedstawiła historie Naddniestrzaoskiej Republiki Mołdawskiej, Krzysiek 

opowiedział o roli 14 Armii rosyjskiej i gen. Lebiedzia w konflikcie o Naddniestrze, zaś Paulina 

o procesie negocjacji dotyczących międzynarodowego statusu Naddniestrza.  

W międzyczasie przekroczyliśmy granice mołdawsko-naddniestrzaoską. Zamaskowany w 

przydrożnych krzakach pojazd BTM był naocznym dowodem na to, do jak dziwnego i zarazem 

niebezpiecznego miejsca wjeżdżaliśmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organistka w kościele Opatrzności Bożej w Kiszyniowie.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Zamaskowany  pojazd opancerzony na granicy mołdawsko-
nadddniestrzaoskiej. Autor: Monika Kawecka 

Przejście graniczne mołdawsko-naddniestrzaoskie. Autor: Krzysztof NIeczypor 
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Pod murami twierdzy Wladimir położonej nieopodal Tyraspola, dokąd dojechaliśmy po 

przekroczeniu granicy, dyr. Daca dokonał dośd karkołomnego, acz chyba trafnego 

porównania zdolności bojowych Naddniestrza. Mianowice utrzymanie rosyjskich rakiet SS 

przez naddniestrzaoską armię przy jej możliwościach finansowych jest tak drogie, jak dla 

ubogiego mężczyzny utrzymanie „high maintanance lady”. W związku z tym posiadanie tego 

typu pocisków przez Naddniestrzaoską Republikę Mołdawską jest obecnie niemożliwe. Prof. 

Zasztowt zadumawszy się nad porównaniem dyr. Dacy wyznał, że doskonale rozumie 

problem  władz w Naddniestrzu.  

W tyraspolskiej twierdzy otrzymaliśmy specjalnego przewodnika, który oprowadził nas po 

lokalnym muzeum. Cziem tak mnogo poluczit i tak mnogo poterjat. Luczsze Bender nie brat – 

to powiedzenie na stałe weszło do języka rosyjskiego, odnosząc się do beznadziejnej sytuacji, 

w jakiej znalazła się caryca Katarzyna II chcąca oblegad tę twierdzę. 

 

Sam przewodnik był dośd ciekawą osobą. Oficjalnie był on bowiem funkcjonariuszem milicji, 

który jako historyk z wykształcenia, decyzją ministerstwa spraw wewnętrznych Naddniestrza 

został skierowany do służby na odcinku zapewniania porządku historycznego na terenie tego 

pseudopaostwa. Oddelegowanie milicjantów do muzeów i zabytków znajdujących się w 

Naddniestrzu ma na celu zabezpieczenie odpowiedniej narracji historycznej, zgodnej z 

rosyjską wizją przeszłych wydarzeo. W tej interpretacji Naddniestrze programowane jest jako 

najdalej wysunięty bastion imperium rosyjskiego uzasadniający z historycznego punktu 

widzenia obecnośd Federacji Rosyjskiej w Naddniestrzu. Wręczenie naszemu przewodnikowi 

w podziękowaniu albumu historii oręża polskiego przez pułkownika Krząstka z pewnością 

zostanie dokładnie przeanalizowane i docenione przez zwierzchników naszego milicjanta-

historyka z naddniestrzaoskiego MSW. 

 

Twierdza Władimir w Naddniestrzu. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Przewodnik o twierdzy Władimir w Naddniestrzu. Autor Krzysztof Nieczypor 
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W Tyraspolu nastąpił czas wolny, który kadra i studenci wykorzystali na spożycie obiadu w 

jednej z restauracji. Po posiłku miała miejsce poważna wpadka kronikarza – oszołomiony 

widokiem tyraspolskich trolejbusów, które wyglądały zupełnie jak te, które jeszcze kilkanaście 

lat temu jeździły po Lublinie, rodzinnym mieście objazdowego skryby, zostawił na przystanku 

swój cenny dziennik podróży. Na szczęście przytomnośd pozostałych studentów (przede 

wszystkim Moniki, która osobiście zabezpieczyła cenne notatki) uchroniła wszystkich przed 

niepowetowaną stratą.  

Następnie podjechaliśmy do Kickanów, gdzie znajduje się monastyr Noul Neamt. Pod 

dzwonnicą o historii tego kompleksu opowiedziała Ukrainka Jula. Okazało się to byd jednak 

jedynie wstępem do dalszego zwiedzania świątyni. Nasz agent, czyli dyr. Adam Daca, pomimo 

późnej pory, wykorzystując zapewne swój status i rozległe kontakty lub jeszcze bardziej swoje 

zdolności interpersonalne, zdołał przekonad tutejszych gospodarzy, by osobiście jeden z 

mnichów opowiedział nam o tym zabytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dziedziocu monastyru Noul Neamt. Autor: Krzysztof Nieczypor 

W monastyrze Noul Neamt. Autor: Krzysztof Nieczypor Winnica w monastyrze w Noul Neamt. Autor: Maciej Wapioski 
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Monach, który wyszedł by oprowadzid nas po całym kompleksie świątynnym okazał się byd 

bardzo sympatycznym człowiekiem obdarzonym niewątpliwym darem przemawiania. Barwnie 

opowiedziana historia z elementami dowcipu, okraszona eschatologicznymi wątkami bardzo 

nam się spodobała. Sympatia okazała się obustronna, gdyż mnich zdecydował się zabrad nas 

także do najpilniej strzeżonego i ukrytego miejsca w monastyrze, a mianowicie winiarni. W 

klasztornej piwnicy naszym oczom ukazał się rząd beczek pełnych uświęconego trunku. Krótka 

komenda naszego mnicha – „Misza!” i na stole zjawiła się karafka z czerwonym winem. Ze 

względu na późną godzinę skooczyło się jedynie na trzech pełnych szklankach dla każdego z 

uczestników objazdu. Wesoła atmosfera, którą animował monach, pomimo przestróg na 

temat ostatniego egzaminu – sądu ostatecznego, mogłaby dla nas trwad i trwad, ale czas 

nieubłaganie uciekał. Dlatego po pamiątkowym zdjęciu podziękowaliśmy naszemu 

duchownemu opiekunowi i ruszyliśmy do autobusu. 

Po powrocie do SEWobusu spotkała nas jednak niemiła niespodzianka. Oderwał się bowiem 

kabel od mikrofonu. Powołana naprędce nadzwyczajna komisja ds. uszkodzenia sprzętu 

nagłaśniającego natychmiast rozpoczęła działalnośd. Śledztwo pod kryptonimem „Żbik” od razu 

znalazło poszlaki prowadzące do podejrzanych osób. Nazwa dochodzenia kryła w sobie rzecz 

jasna głównego podejrzanego. 

Nim opuściliśmy Naddniestrze zatrzymaliśmy się jeszcze nad brzegiem Dniestru, by na chwilę 

oddad się błogiemu odpoczynkowi. Wolno zachodzące słooce na moment zatrzymało czas, a 

wraz z nim absurdalny konflikt zwaśnionych stron po obu stronach naturalnej granicy. Po 

drodze powrotnej do Kiszyniowa, dzięki inicjatywie dyr. Dacy, jeszcze chwila postoju przy 

pomniku ofiar holocaustu z 1941 r., o którym to wydarzenie w krótkiej relacji poinformował 

prof. Żbikowsk.i Dzieo zakooczyliśmy w przyhotelowym barze, gdzie zbyt poufałe zachowanie 

kelnera sprawiło, że była to pierwsza i ostatnia wizyta w tym lokalu. 

 

 

Dyr. Malicki i dr Wóycicki w zadumie spoglądający na drugi brzeg Dniestru.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Dyr. Daca i płk Krząstek przy pomniku ofiar holokaustu w Benderach.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo VII 

9 VI 2011 (czwartek) 

 

Pod pomnikiem Lenina w Komracie. Od lewej stoją: Maria, dr Wóycicki, Agata, Iwona, Ewa,  
Monika, Karina, Wiktoria, prof. Zasztowt, Marta, płk Krząstek, Paulina, prof. Żbikowski;  

siedzą: Krzysztof, Robert i Hania. Autor: Tomasz Boruc 

 

Kiszyniów – Komrat – Kiszyniów  
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Dzieo rozpoczął się o godz. 7 w naszym hotelowym bufecie. Klitka, w której spożywaliśmy 

posiłek mogła pomieścid jedynie połowę naszej grupy. Dlatego też byliśmy zmuszeni podzielid 

się na dwie grupy, które śniadaniowały oddzielnie, z półgodzinnym odstępem. Wątpliwe 

jednak czy w ogóle opłacało się wstawad na chłodne jajko na twardo. 

Podobnie jak wczoraj rozpoczęliśmy od wygłoszenia komunikatu na tyłach hotelu. Maciej 

opowiedział nam o tzw. Fanariotach. W komentarzach po referacie dr Wóycicki i prof. 

Żbikowski starli się ze sobą intelektualnie na temat zasadności użycia pojęcia feudalizmu w 

odniesieniu do Imperium Ottomaoskiego. Spór ten przerwał Dyrektor, który stwierdził, że 

jeśli zostaniemy tu jeszcze dłużej Gagowie są gotowi oddzielid się od Uzów w związku z czym 

nasza podróż do Gagauzi może skooczyd się dla nas rozczarowaniem. 

Skoro tak, wsiedliśmy od razu do SEWobusu i pognaliśmy do Komratu - stolicy Autonomii 

Gagauskiej, gdzie odbyd się miał kolejny na tym objeździe panel dyskusyjny. W drodze seria 

wystąpieo: ponownie Macieja, tym razem o Mołdawii w czasach ZSRR, Pauliny o wyznaniach 

w Mołdawii, Roberta o agresji Niemiec na ZSRR. 

 

Wjeżdżając na teren Gagauzji komunikat o tej krainie i zamieszkującym ją narodzie wygłosił 

Maciej. Po dojechaniu na miejsce mieliśmy jeszcze godzinę do rozpoczęcia panelu. Czas ten 

wykorzystał dr Wóycicki, który dokonał profesjonalnych badao terenowych na temat języka, 

jakimi posługują się mieszkaocy Komratu. Niezbyt dyskretne podsłuchanie rozmów 

przechodniów doprowadziło doktora do wniosku, że tutejsi posługują się mieszanką 

rosyjskiego z nieznanym mu językiem, zapewne gagauskim. 

Niestety na komrackim uniwersytecie czekało nas rozczarowanie. Najsampierw został nam 

zaprezentowany propagandowy film o osiągnięciach uniwersytetu, który szczęśliwie się 

zaciął w połowie, zaś my życzliwie dla siebie odradziliśmy prób jego naprawy. Spóźnione 

przyjęcie nas przez panią rektor, która nawet się nie przedstawiła, wyglądała jak podanka 

sowieckiego urzędnika na temat szkolnictwa wyższego. Tonem czerstwym jak chleb z 

Parczewa pani rektor odpowiedziała na nasze pytania dot. Gagauzji, po czym opuściła salę, 

życząc nam wszystkiego dobrego.  

Komunikat Macieja o Fanariotach na tyłach hotelu w Kiszyniowie.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Panel dyskusyjny na Uniwersytecie w Komracie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Panel zatem odbył się bez udziału kogokolwiek ze strony gospodarzy. Nie zrażeni tym 

odbyliśmy zaplanowaną konferencje – wystąpili Maciek, Karina, Monika i Robert. Po 

sprawnie przeprowadzonym i udanym panelu udaliśmy się do pobliskiej restauracji , gdzie 

obsługa swą opieszałością dawała nam do zrozumienia, ze klienci to tyko problemy. 

W drodze powrotnej do Kiszyniowa kolejne wystąpienia: na początek Iwony o flocie 

czarnomorskiej. Wiadomo, temat w którym pułkownik Krząstek czuje się, jak ryba w wodzie. 

Nasz wojskowy wskazał, że oprócz  przyczyn politycznych i historycznych powodem 

utrzymywania floty jest aspekt militarny. Pomimo bowiem dośd niskiego potencjału 

czarnomorskich okrętów w porównaniu do mocarstw europejskich i USA, to w wymiarze 

regionalnym wciąż jest to znacząca 

siła. Ponadto w jednej z krymskich 

baz, w Sakach, znajduje się jedna z 

dwóch istniejących na świecie baz 

przystosowanych do szkoleo 

marynarzy i pilotów lotniskowców 

(według precyzyjnych informacji 

Pułkownika obecnie szkolą się tam 

Hindusi, zaś następni w kolejce są Chioczycy). Dodatkowo płk Krząstek opowiedział o kulisach zatonięcia rosyjskiej 

łodzi podwodnej Kursk i jej związkach z Sewastopolem. 

Po niezwykle długim wystąpieniu płk Krząstka przyszedł czas na komunikat Marii o barwnej postaci Alexandra 

Marinesko. Po tym komunikacie prof. Zasztowt autorytarnie ogłosił 15-minutową przerwę. W tym czasie dr 

Wóycicki zakupił i zjadł 2 lody. Natomiast kilkuminutowe i bezskuteczne poszukiwania toalety przez prof. Zasztowta 

sprawiły, że uznał on pomysł postoju za swoją osobistą porażkę. Nastrój profesorowi uratowała dopiero udzielona 

przez studentów informacja, że w odróżnieniu od innych stacji paliwowych, tutaj toaleta wyjątkowo znajduje się 

wewnątrz sklepu. 

Dalsza podróż to komunikaty Iwony o polityce zagranicznej Mołdawii oraz inauguracyjny komunikat w jęz. 

ukraioskim Jegora o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Wiktoria natomiast opowiedziała o Budziaku. Po zakooczeniu 

wystąpieo o chwilę skupienia poprosiły Agata i Maria, które zaprosiły wszystkich studentów na „Bal księżniczek” 

organizowany w ich komnacie wieczorową porą. Fakt nie zaproszenia na imprezę kadry dr Wóycicki skomentował 

Budynek uniwersytetu w Komracie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Płk Krząstek w akcji. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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dośd smutną konstatacją, że to wina ich podeszłego wieku i tym, że są „starymi dziadami”. Z tą opinią nie zgodził się 

płk Krząstek, który obiecał stawid się w umówionym miejscu i umówionej porze.  

Po dotarciu do Kiszyniowa podjechaliśmy do reprezentacyjnego parku stolicy Mołdawii. Tam znajdowały się 

popiersia ważnych i zasłużonych dla Mołdawii i Rumunii postaci. Przy większości z nich uczestnicy objazdu 

zatrzymywali się, by wygłosid i wysłuchad stosownego komunikatu. I tak: biografia Grigore Vieru została 

przedstawiona przez Monikę, Nichita Stanescu przez Macieja, Lucian Blaga – Monika, Alexie Mateevichi – Robert, 

Mircea Eliade – Paulina, Mihail Kogalniceanu – Robert, Mihail Sadoveanu – Monika, Mihai Eminescu – Agata, Bogda 

Petreceicu-Hasdeu – Iwona, Alecu Russo – Maria, Gheorghe Asachi – Maria, Diitrul Cantemir – Hania, Nicolae 

Milescu-Spatare – Iwona.  

Podczas komunikatu Milescu-Spatare Dyrektor wypatrzył pośród przechodniów znajomą sylwetkę. Bystry wzrok nie 

mylił Dyrektora – Vladymir Mischievka, absolwent VIII Szkoły Letniej z 1998 r. szedł parkiem wprost na naszą grupę. 

„Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem owszem” pozdrowił przyjaciela Dyrektor i wpadł w jego 

ramiona. Okrzykom radości nie było kooca. Dyrektor z młodym historykiem z Instytutu Historii Mołdawskiej 

Akademii Nauk odeszli na chwilę na bok, by nacieszyd się przerwaniem 13-letniej rozłąką, zaś my kontynuowaliśmy 

opowieści o sławnych mołdawskich postaciach: Constantin Negruzzi – Marta, Alexandru Hajdeu – Maria, Vasile 

Alecsandri – Hania i Ion Creanza – Maria. Ostatni postument oznaczał powrót do SEWobusu i potem do hotelu. W 

drodze zaproszony do autokaru 

przyjaciel Dyrektora opowiedział o 

kilku mijanych przez nas ciekawych 

miejscach i zabytkach Kiszyniowa.  

 

 

Powrót do hotelu, wieczorna toaleta i… bal. No cóż, balety jak to balety, dla niektórych 

skooczyły się w nocy, dla innych wraz z budzikiem sygnalizującym śniadanie. Hmm, 

zapowiada się ciężki dzieo.  

 

 

Paulina pod popiersiem Mircea Ealiade w Kiszyniowie. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Spotkanie w parku w Kiszyniowie. Od lewej: Karina, Maria, prof. Zasztowt,  
dyr. Malicki i Vladymir Mischievka. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo VIII 

10 VI 2011 (piatek) 

 

Winnice Milesti Mici w Mołdawii. Autor: Krzysztof Nieczypor 

 

 

Kiszyniów – Milesti Mici – Kiszyniów  
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Rano, podczas śniadania, do studentów podszedł dr Wóycicki i zapytał, czy do nich również 

wczoraj późnym wieczorem dzwonili z recepcji ze skargą na zbyt głośne zachowanie. 

Oczywiście, zaprzeczyliśmy… Niestety, przenikliwośd prof. Zasztowta dała o sobie znad i cała 

misterna akcja „telefonu z recepcji” wyszła na jaw. Kadra zatem dowiedziała się o kulisach 

niezwykłe niebezpiecznego i trudnego przedsięwzięcia. Oto bowiem w trakcie wczorajszego 

balu studenci złamali kod numerów telefonów do hotelowych pokojów (można to porównad 

jedynie do osiągnięcia polskich matematyków, którzy złamali kod Enigmy) i zadzwonili do 

dyrektorskiej komnaty, gdzie odbywało się właśnie zebranie członków kadry. Znakomita 

znajomośd języka rosyjskiego i obcesowy ton Pauliny, charakterystyczny dla radzieckiej 

kobiety pracującej, nie dał możliwości dyrektorowi poznad się na kawale. Dyrektor 

odpowiadając „recepcjonistce” obiecał poprawę i uciszenie głosów w swoim pokoju. Akcja 

„telefonu z recepcją” stała się zatem legendarną już na drugi dzieo po tym wydarzeniu.  

Na tyłach hotelu tradycyjnie już wygłoszony został komunikat, tym razem Ewy o pogromie 

Żydów w Kiszyniowie, który zasłużył na niekrótki komentarz prof. Żbikowskiego. Następnie 

komunikat Artema o poezji Puszkina, a po nim mogliśmy już ruszyd w drogę, by zaliczad  

 

kolejne punkty naszego programu. Ale tu niespodzianka, tym razem nie możemy skorzystad z 

naszego SEWobusa. Okazało się bowiem, że nasz autokar jest zbyt duży, by wjechad do 

podziemi winnicy Milestii Mici.  

Ta niedogodnośd nie stanowiła problemu dla naszego logistyka, który zorganizował dla nas 

transport zastępczy o odpowiednich gabarytach. Sprawnośd akcji Tomasza Boruca sprawiła, 

ze dr Wóycicki i prof. Żbikowski niefrasobliwie zostali w hotelowej restauracji racząc się kawą. 

Jedynie litośd Dyrektora, który zdecydował się na powrót po obu panów sprawiła, że 

ostatecznie zostali oni zabrani do winnic. Kronikarska rzetelnośd i uczciwośd nakazuje 

wspomnied, że fakt ten jest oczywistym dowodem stosowania podwójnych standardów 

wobec uczestników objazdu. Dwa lata temu podczas pobytu na Krymie, Dyrektor nie był tak 

miłościwy i zostawił na ulicy dwóch spóźnionych studentów, którzy biegli za autokarem. 

Wówczas musieli oni sami poradzid sobie i złapad autobus na własna rękę.  

Komunikat Artema na tyłach hotelu w Kiszyniowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Winnice Milstii Mici. Autor: Maciej Wapioski 
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Gdy dojechaliśmy do winnic Milestii Mici  zrozumieliśmy powód niemożności skorzystania z naszego SEWobusu. 

Szerokośd wjazdu do podziemnych winnic pozwalała pomieścid jedynie pojazdy nie większe od marszrutki i takim 

transportem poruszaliśmy się po podziemnych korytarzach. 

Podziemia winnic zapierały dech w piersiach. Prawdziwy labirynt korytarzy i sal z beczkami i butelkami wina 

rozciągał się na długości 200 km (!).Jadąc wraz z panią przewodnik, która opowiadała nam o historii wina w 

Mołdawii mieliśmy wrażenie, że podziemia nie mają kooca. W każdej części podziemnego systemu znajdował się 

skład innego rodzaju wina. Butelki leżakując w wilgotnym środowisku w półmroku miały doskonałe warunki do 

fermentacji. 

Po przejeździe przez kilka korytarzy zostaliśmy zaprowadzeni do sali próbowania win. Przygrywała nam do tego 

kapela, zaś kelner czujnie nie pozwalał kielichom pozostawad pustymi. Oczarowani przyjęciem, rozmiarem i 

klimatem winnic zupełnie zapomnieliśmy o całym świecie nad nami. Przypomnieliśmy sobie jedynie o tych, dzięki 

którym się tu znaleźliśmy. Nie mogliśmy zatem nie wspomnied o ambasadorze i naszym wykładowcy – Wiktorze 

Rossie, który wskazał nam te rajskie podziemia. Wznieśliśmy zatem toast za zdrowie ambasadora oraz tych 

studentów, którzy mając możliwości konsultacji w sprawie wyboru tegorocznego celu objazdu jednogłośnie wybrali 

Mołdawię. Warto wspomnied, że odpadła Kalifornia i Czarnogóra. 

Familiarna atmosfera, jaka 

zapanowała wśród uczestników 

podziemnego objazdu skłaniała do 

wspominek i anegdot. Jedną z nich 

podzielił się dyr. Malicki 

wspominając wizytę u rektora 

Uniwersytetu w Charkowie w ramach 

jednego z poprzednich objazdów naukowych. Przed panelem dyskusyjnym mającym odbyd się 

na tymże uniwersytecie Dyrektor został zaproszony do gabinetu rektora. Chod był świadomy, 

że istnieje realna groźba zaistnienia takiej sytuacji Dyrektor nie miał możliwości spożycia 

przedtem żadnego posiłku. Na nic bowiem zdały się wszelkie próby zdobycia pożywienia przed 

wizytą u rektora. Nawet w polskim konsulacie w Charkowie nie zdołano go poczęstowad 

niczym więcej niż sokiem (którego w ramach desperacji Dyrektor wypił w rozmiarze 1 litra). 

Kiedy doszło do spotkania z rektorem dyr. Malicki miała jeszcze nadzieję, że wszystko skooczy 

się dobrze. Gdy rektor zbliżył się jednak do swego gabinetowego globusa Dyrektor wiedział, że 

Kapela w podziemiach winnicy Milestii Mici.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Degustacja win w podziemiach winnicy Milestii Mici. Od lewej: Agata,  
Marta, Ewa, Karina, Iwona i Monika. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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jego pusty żołądek będzie zmuszony doświadczyd nieuchronnego. I rzeczywiście - miast 

wspólnie z Dyrektorem zadumad się nad współczesna geopolityką rektor bezceremonialnie 

otworzył globus, ukazując oczom Dyrektora złowróżbny widok. Niezliczona ilośd napojów z 

przewagą tych oscylujących wokół 40% zawartości alkoholu uświadomiła dyrektorowi, ze oto 

dzieje się to, czego najbardziej się obawiał. Nie dając po sobie poznad lekkiego przerażenia 

dziarsko wskazał na koniak, jako na swój ulubiony napitek (faktycznie tylko z uwagi na to, że 

był najmniej mocny z pozostałych). Kiedy Dyrektor ostatnią nadzieją oczekiwał na jakiś 

pojedynczy toast za wspólne powodzenie lub zdrowie pięknych pao usłyszał to, czego 

najbardziej się obawiał: - Za Rzeczpospolitą! – ogłosił rektor. Obaj panowie na stojąco wypili 

do dna. No cóż, pomyślał Dyrektor, nie ma rady: - Za Ukrainę! – i znów na stojąco za 

pomyślnośd ojczyzny rektora. Chyba już nawet pogodzony z sytuacją Dyrektor usłyszał z ust 

gospodarza: - Za Uniwersytet Warszawski! Powtórzony ceremoniał zmuszał Dyrektora do 

podjęcia kolejnej trudnej, ale koniecznej decyzji: - Za Uniwersytet w Charkowie! Nie 

oczekując już żadnego wyjścia z tej beznadziejnej sytuacji Dyrektor ku swemu zdziwieniu 

usłyszał: - Za współpracę!  - Dopiero po tym można było zakooczyd wspólna wyliczankę i 

podziękowad za gościnę. Teraz pozostało już tylko udad się na konferencje… 

 

Po wyjściu z podziemi udaliśmy się o do firmowego sklepu, skąd wyszliśmy obładowani 

butelkami oryginalnego mołdawskiego wina. Transport butelek do hotelu, których brzdęk 

rozległ się po korytarzach uświadomił naszej obsłudze hotelowej, że zapowiada się ciężka dla 

nich noc.  

Dzięki dobroczynnemu działaniu wina rozluźnieni i ufni w swoje siły intelektualne ruszyliśmy 

do Uniwersytetu w Kiszynowie, gdzie odbyd miał się kolejny na tym objeździe panel 

dyskusyjny. Na miejscu okazało się, ze panel odbędzie się w Centrum Informacji i 

Dokumentacji NATO w Kiszyniowie położonym tuż obok uniwersytetu. Gospodarzem okazał 

się byd młody pracownik tegoż Centrum - Dimitru, który sprawnie i udanie poprowadził 

wygłaszanie naszych referatów oraz swój własny. Przedtem jednak kilka słów wstępu rektora 

uniwersytetu oraz Jana Malickiego. Po kurtuazyjnym przedstawieniu i wzajemnym 

przywitaniu rozpoczęliśmy panel. Z naszej strony referaty wygłosiły: Iwona o kryteriach 

kopenhaskich, Marta o trudnym procesie transformacji w Mołdawii i Ewa o teoretycznych 

Panel dyskusyjny na Uniwersytecie w Kiszyniowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Wizyta w Centrum Informacji i Dokumentacji NATO w Kiszyniowie.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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rozważaniach na temat zjawiska transformacji. Również Dimitru w swoim wystąpieniu skupił 

się na problemach społecznej transformacji w Mołdawii. 

Cóż, jak się okazało nadmiar spożytego wina nie służył koncentracji, a wręcz przeciwnie. Nie 

można jednak całej winy zwalad na studentów, a wręcz przeciwnie - na kadrę. Okrucieostwu 

naszych opiekunów należy bowiem przypisad fakt, że nie zapewniona została możliwośd 

spożycia posiłku przed panelem. Z tego powodu częśd studentów zmógł sen z braku sił, a 

innych zmuszał do cierpienia głodu, który dawał o sobie znad w charakterystyczny sposób 

mącąc atmosferę skupienia i koncentracji w trakcie konferencji.  

 

 

 

 

 

 

Nie był to jednak koniec katuszy studentów. Po panelu bowiem, przed budynkiem NATO, Artem wygłosił komunikat 

o Piotrze Leszczenko, zaś kilka metrów dalej Marta o Aleksandrze Bernardazzim. Potem Robert o Aleksieju 

Szczusiewie, a także Jegor o Aleksandrze cel Bun. Przechodząc dalej, pod budynek mołdawskiego parlamentu Jegor 

opowiedział jeszcze o prezydentach Mołdawii po 1991 r.  

Po tym nastąpił tak długo oczekiwany czas wolny, który studenci wykorzystali na znalezienie odpowiedniej 

restauracji i w koocu spożycie posiłku. Powrót do hotelu „Chisinau” oznaczał przegląd naszego składu winnego. 

Udane zakupy zdeterminowały wspólnie spędzony wieczór, który znów zakooczył się późno w nocy. 

 

 

Komunikat Jehora przed budynkiem parlamentu 
Mołdawii. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Komunikat Marty w Kiszyniowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo IX 

11 VI 2011 (sobota) 

 

Nad rzeką Jahorlik. Od lewej: Krzysztof, Ola, Monika, prof. Żbikowski, Iwona, Ewa,  
Karina, Marta, Hania, Robert, dyr. Malicki, dr Wóycicki, Oleksij, Paulina, Artem,  

Maciej, Maria, Wiktoria, Julia, prof. Zasztowt, Jegor, Agata. Autor: Tomasz Boruc 

 

Kiszyniów – Raszków – Bielce 
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Z samego rana kadra podzieliła się z nami swoim zdziwieniem, a także i z pewnym wyczuwalnym rozżaleniem, że 

nie otrzymali wczoraj żadnego telefonu z recepcji. Łącząc tę szczerą deklaracje z faktem dośd późnego dotarcia 

kadry na śniadanie, w dodatku w rozproszeniu i nieładzie, ławo dało się wysnud wniosek, że ktoś miał coś na 

sumieniu. 

Przedostatnie śniadanie w hotelu „Chisinau” wyglądało tak samo, jak pierwsze. Bez żalu zatem opuściliśmy 

Kiszyniów. Nim to jednak nastąpiło przejechaliśmy obok pomnika Kotowskiego. O jego barwnym, bandyckim życiu 

opowiedział Maciek. Rzecz jasna z uwagi na militarny kontekst tego mołdawskiego rozrabiaki słów kilka nie mógł 

sobie odmówid płk Krząstek (wspomniał m. in o filmie propagandowym z lat 30-tych, w których występuje ten 

radziecki „bohater”).  

Rozważania na temat roli Kotowskiego w Armii Czerwonej stało się punktem wyjścia do dyskusji o roli historii w 

polityce. Rozmowa dotknęła ważnego aspektu współczesnych stosunków Polski i Rosji i rosyjskich próbach 

wykorzystania śmierci jeoców radzieckich z 1920 r. do zdezawuowania mordu w Katyniu z 1940 r. Interpretowanie 

wydarzeo historycznych do celów bieżącej polityki zmusiło obecnych na pokładzie SEWobusa historyków do zajęcia 

stanowiska. Front sporu zarysował się szybko pomiędzy dr Wóycickim i prof. Zasztowtem. Doktor wyraził swoje 

ubolewanie wobec faktu zbyt małej, 

jego zdaniem, ilości polskich 

publikacji i brak odgórnie 

wyznaczonej linii prac badawczych 

nad tym tematem. W opinii dr 

Wóycickiego konsekwencją tego 

stanu rzeczy jest osłabiona pozycja  

komisji ds. trudnych ministra 

Adama Rotfelda wobec rosyjskich 

historyków. Profesor Zasztowt w odpowiedzi przytoczył całą bibliografie w tym temacie. Dyr. 

Malicki starając się zamknąd dyskusję i postawid kropkę nad i uznając racje obu stron, 

napotkał na stanowczy protest studentów żądających kontynuowania tych intelektualnych 

„igrzysk”. Generalnie rzecz biorąc w tym starciu stanęli naprzeciw sobie Dyrektor Instytutu 

Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (prof. Zasztowt), który precyzyjnymi sztychami 

atakował przeciwnika, z kandydatem na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (dr Wóycicki), 

który zamachowymi cięciami starał się powalid rywala.  

Pomnik Grigorija Kotowskiego w Kiszyniowie.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Rzeka Dniestr na granicy mołdawsko-naddniestrzaoskiej. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Obu fighterów z intelektualnego klinczu rozdzielił dopiero wjazd na przejście graniczne 

mołdawsko-naddniestrzaoskie. Znów wjeżdżaliśmy do tego parapaostwa w eskorcie 

dyrektora Dacy, toteż formalności na granicy były minimalne.  

Po dyskusji historyków do głosu doszli studenci, mogąc wygłosid w koocu swoje komunikaty. 

Agata, która miała mały problem z gardłem, opowiedziała o osiągnieciach kulturalnych 

mołdawskich twórców. Wykorzystując okazję do wypowiedzi na forum kadry i studentów, 

Agata, jako członkini Czerezwyczajki ws. uszkodzonego mikrofonu uznała za co najmniej 

dziwne, że większa częśd składu tejże komisji oraz kilka innych osób cierpi na problemy 

zdrowotne, zaś dr Wóycicki i prof. Żbikowski cieszą się nienaruszonym zdrowiem. 

Jednocześnie Agata zaprzeczyła, że problemy gardłowe mają cokolwiek wspólnego z 

niedawnym balem oraz wczorajszymi poprawinami. 

Po tym wystąpieniu zdążyliśmy jeszcze tylko wysłuchad komunikatu o Paulo Celanie Moniki, 

bo właśnie przekraczaliśmy rzekę Jahorlik. Po zatrzymaniu SEWobusu zostaliśmy 

poprowadzeni przez dyr. Dacę w pobliskie chaszcze nad brzeg rzeki, gdzie stanęliśmy nad 

dawnymi granicami Rzeczpospolitej. To tutaj właśnie przed wiekami sięgała nasza ojczyzna, 

dalej rozciągały się Dzikie Pola.  

Symboliczne dla Polaków miejsce natchnęło dr Wóycickiego do rozważao na temat 

tradycyjnie wielokulturowego charakteru paostwa polskiego. Według wykonanych przez 

dyrektora Malickiego na miejscu wyliczeo, nasze paostwo, z uwagi na skład narodowościowy, 

w istocie rzeczy było Rzeczpospolitą Trzydziestosiedmiorga Narodów. Dyrektor Daca 

przerwał te wspominki proponując toast wzorem polskich żołnierzy, którzy przekraczając 

granice naszego kraju wypijali za pomyślnośd ojczyzny. Symboliczny kieliszek wody z Jahorlika 

(ykhym), pamiątkowe zdjęcie i dalej w podróż. 

Kolejny punkt programu to polska parafia w Rybnicy w Naddniestrzu , dokąd zabrał nas dyr. 

Daca. Pełniący rolę gospodarza ks. Tadeusz opowiedział nam o historii parafii kościoła św. 

Józefa i o trudnościach, jakie napotyka polska mniejszośd w Mołdawii i Naddniestrzu. Po 

wymianie kurtuazji wróciliśmy do SEWobusa i kontynuowaliśmy podróż do Bielc. 

Dyr. Daca w akcji na granicy mołdawsko-naddniestrzaoskiej.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Toast kadry nad rzeką Jahorlik. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Daleko nie dojechaliśmy, bo znów postój w następnej polskiej parafii, tym razem u ks. 

Rusłana w kościele św. Kajetana w Raszkowie. Ksiądz również opowiedział nam o historii 

swojej parafii. Najciekawszym elementem opowieści księdza była niezbadana sprawa 

podziemnych korytarzy, które według legend prowadzid mają na drugi brzeg położonej 

niedaleko rzeki Dniestr. Teorię tę potwierdzają miejscowi mieszkaocy wsi, którzy przy 

pracach polowych z użyciem łopaty na trafiają na ślady zasypanych przejśd. 

Sygnał dany przez siostry księdzu Rusłanowi oznaczał wezwanie do parafialnej stołówki, 

gdzie przygotowano dla nas królewski posiłek. Na stołach czekał już na nas obiad z 

ziemniakami, kiełbasą i sałatkami. To miłe przyjęcie skomentował pan Daca, który zacytował 

naszego mistrza mowy polskiej i jednocześnie wybitnego twórcę bon motów - prezydenta 

Bronisława Komorowskiego : „Polacy to taki naród, który powinien mied rozmowy krótkie, a 

kiełbasy długie”. W tej sytuacji nie pozostało nam nic innego, jak zamilknąd i przystąpid do 

konsumpcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kościele pw. św. Józefa w Rybnicy. Autor: Krzysztof Nieczypor 

W kościele pw. św. Kajetan w Raszkowie. Autor: Krzysztof Nieczypor Obiad w polskiej parafii w Raszkowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Po posiłku ksiądz zapoznał nas z panią przewodnik, która zaprowadziła nas do miejscowego 

muzeum. Nasza pani pilot nie uniknęła jednak poważnego faux pax już na początku swojej 

opowieści. Wymieniając kolejnych polskich włodarzy tych ziem stwierdziła bowiem, że ten 

system własności zakooczyło nadejście w 1917 r. demokracji. Te słowa wywołały 

natychmiastową interwencję dyrektora, która zmusiła panią przewodnik do redefinicji 

wydarzeo z 1917 r. 

Miejscowe muzeum Fedora Żarczyoskiego, radzieckiego bohatera, nie skupiło na długo 

naszej uwagi. Po podziękowaniu pani przewodnik udaliśmy się do ruin synagogi, która mimo 

niemal całkowitego zniszczenia, swymi rozmiarami świadczyła o bogactwie żydowskiej 

społeczności Raszkowa. W jednej ze ścian świątyni znajdowało się odkryte tajne przejście 

wydrążone w murze, a prowadzące na dach synagogi. Grupa studentów od razu udała się 

krętymi i niezwykle wąskimi schodami na górę. Za nami podążył dr Wóycicki, który ku 

zdziwieniu wszystkich również zdołał przedrzed się na szczyt. Nie był to pierwszy, ani ostatni 

raz, gdy doktor zadziwiał nas swoją „elastycznością”. 

 

Dalej podążyliśmy ku głównej atrakcji dzisiejszego dnia – Czarciego Jaru Horpyny, znanego z 

powieści „Ogniem i Mieczem” Henryka Sienkiewicza. Bojaźliwośd części kadry, która 

sugerowała odpuszczenie tego punktu programu z uwagi na trudne warunki terenowe, 

została przezwyciężona przez stanowczośd dyrektora zdeterminowanego do akcji 

eksploracyjnej. Dzięki czujności naszego pilota, Tomka Boruca, uniknęliśmy błędnych 

wskazówek miejscowych i trafiliśmy w koocu na ścieżkę wiodącą do siedziby legendarnej 

wiedźmy. Po raz kolejny nieoceniony okazał się dr Wóycicki, który błyskotliwie wskazał, by 

kierowad się opisem drogi zawartej w sienkiewiczowskiej powieści. Doktor przytomnie przy 

tym zwrócił uwagę, że znaki opisane w książce mogą mied dziś nieco inny wygląd, np. drzewa 

są większe. 

 

Z lokalną przewodnik w Raszkowie. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Ruiny synagogi w Raszkowie. Autor: Agata Sztobryn 
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W koocu trafiliśmy na odpowiednią 

ścieżkę i zarośniętym bujną 

roślinnością zboczem schodziliśmy w 

dół zbliżając się do diabelskiej 

pieczary. Z powodu niedawnego 

deszczu ekspedycje utrudniały 

niezwykle ciężkie warunki terenowe. 

Przekroczywszy rzekę Waładynkę w 

pobliżu której mieścid się miał Jar 

Horpyny byliśmy zmuszeni przerwad 

wyprawę. Brak profesjonalnego 

sprzętu niezbędnego do dalszej 

podróży uniemożliwił 

kontynuowanie wyprawy. Rzeka 

Waładynka, którą obecnie 

sprawiedliwiej nazwad należy 

strumykiem, wyznaczała symboliczne 

miejsce, które stanowiło granice 

siedziby okrutnej kobiety – 

czarownicy. To tu więziona była 

Helena przez porywczego Jurko 

Bohuna.  

 

W tym właśnie miejscu dyr. Malicki otworzył rozdział XXII tomu II powieści „Ogniem i 

mieczem” i przeczytał stosowny fragment o wyprawie Wołodyjowskiego, Zagłoby i Rzędziany 

na ratunek pięknej Helenie. Rolę żywej inscenizacji wziął na siebie płk Krząstek, który mimiką i 

gestem przedstawiał kolejne sceny trylogii czytane przez dyrektora. W finałowym momencie 

odnalezienia ukochanej Skrzetuskiego na scenę wkroczyła trójka aktorów: płk Krząstek w roli 

Wołodyjowskiego, Agata – Heleny i dr Wóycickiego – Zagłoby. Głos lektora szybko przeniósł 

na do fikcyjnej rzeczywistości, która w tych naturalnych warunkach na krótka chwilę wydała 

W drodze do Czarciego Jaru. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Inscenizacja fragmentu „Ogniem i mieczem”. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Inscenizacja fragmentu „Ogniem i mieczem”. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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nam się jedyną prawdziwą. Talent naszych aktorów sprawił, że staliśmy się uczestnikami 

przejmującej sceny, czego dowodem były żywe reakcje publiczności. Kulminacyjna scena 

odnalezienia i pocałunku Heleny sprawiła, że głośne westchnienie zachwytu rozległo się 

wzdłuż doliny. W koocu aktorzy ukłonili się publiczności wywołując zasłużony aplauz widzów. 

Kurtyna opadła, koniec! 

Po spektaklu jeszcze przez dłuższą chwilę widzowie pozostawali pod wrażeniem wspaniałej 

inscenizacji. Dziewczęta z tęsknotą zastanawiały się, gdzie podziali się ówcześni rycerze, zaś 

chłopcy zadumali się, gdzie też podziała się kobieca subtelnośd i powabnośd 

sienkiewiczowskiej Heleny. Obie grupy połączył w koocu wspólnie spędzony wieczór, podczas 

którego każdy znalazł w sobie coś z Zagłoby. 

Nim jednak to nastąpiło należało odbyd jeszcze panel dyskusyjny w Tyraspolu, dokąd 

mieliśmy pojechad. Z uwagi jednak na brak zainteresowania ze strony Uniwersytetu w 

Tyraspolu, zmuszeni byliśmy zmienid plany i odbyd panel we własnym gronie. Ze względu zaś 

na późną porę debatę postanowiono przeprowadzid po raz pierwszy w historii objazdów w 

autokarze. Krótkim wstępem panel otworzył moderator w osobie niezawodnego dr 

Wóycickiego, 

po czym głos 

został przekazany referentom. Agata omówiła teoretyczne zagadnienia definicji 

zamrożonego konfliktu we współczesnym świecie. Następnie Julia przedstawiła gospodarcze 

funkcjonowanie paostwa naddniestrzaoskiego, a potem Artem i Paulina opowiedzieli o 

rosyjskich wpływach politycznych i militarnych w Naddniestrzu. Występy opatrzone krótką 

dyskusją w SEWobusie zakooczyły panel.  

Nim jednak wróciliśmy do Kiszyniowa dał o sobie znad dyr. Daca, który nie mógł pozwolid 

nam nie odwiedzid jeszcze jednej polskiej parafii tego dnia. Późnym wieczorem dojechaliśmy 

do Bielc, gdzie zatrzymaliśmy się przy kościele pw. Św. Archaniołów. Ks. Dariusz przywitał 

nas bardzo serdecznie – na stole gotowe był już szampan, wino oraz poczęstunek. Ksiądz 

opowiedział nam o historii parafii oraz aktualnych problemach katolicyzmu na ziemiach 

mołdawskich. Bardzo miła atmosfera spotkania musiała jednak dobiec kooca, czekała nas 

wszak jeszcze podróż z powrotem do Kiszyniowa. Na koniec ks. Dariusz opowiedział nam 

anegdotę nawiązującą do przepięknych krajobrazów Mołdawii. Spóźniony Mołdawianin, jako 

Aktorzy inscenizacji fragmentu "Ogniem i mieczem".  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Panel dyskusyjny w SEWobusie. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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jeden z ostatnich udał się do Boga z prośbą o nadanie kawałka ziemi na własnośd.  – Ale ja już 

wszystko rozdałem i nie mam już więcej nic czym mógłbym Cię obdarowad – odpowiedział mu 

Bóg. Wówczas biedny Mołdawianin zaczną przepraszad i tłumaczyd się, że owce uciekły mu ze 

stada i jako pastuch szukał ich tak długo (na trudną sytuacje wpłynęło także wcześniej spożyte 

wino) oraz że nie mógł przyjśd wcześniej. Nie mógł byd zatem wcześniej, ale prosi by jeszcze 

znaleźd dla niego chod najmniejszy kawałek ziemi, gdzie będzie mógł wypasad swoje owce. Bóg 

zasępił się, po czym zlitował się nad jednym pastuchem. – Dobrze, oddam Ci zatem kawałek 

mojego ogrodu. I tak powstała Mołdawia. 

Po wizycie w Bielcach pożegnaliśmy się także z dyrektorem Adamem Dacą, którego pomoc w 

trakcie naszej wizyty została nagrodzona gromkimi brawami. Trudno jest właściwie docenid 

udział dyrektora w naszym objeździe. Bezproblemowe przekraczanie granicy z Naddniestrzem, 

sposób organizowania spotkao oraz osobowośd dyrektora sprawiła, że był on naszym 

naddniestrzaoskim aniołem stróżem. Następnego dnia opuszczaliśmy Mołdawię i udawaliśmy 

się znów na Ukrainę. 

Do naszego hotelu w Bielcach dojechaliśmy praktycznie w nocy. Częśd studentów nie usłuchała 

jednak wskazao dr Wóycickiego i nie od razu zastosowała się do polecenia: siusiu, paciorek i 

spad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W kościele w Bielcach. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Przyjęcie w polskiej parafii w Bielcach. Autor: Krzysztof Nieczypor Pożegnanie z dyr. Dacą. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo X 

12 VI 2011 (niedziela) 

 

Pod pomnikiem Stanisława Żółkiewskiego. Od lewej stoją: dr Wóycicki, Krzysztof, Ewa, Maria, Hania,  
Marta, prof. Żbikowski, Ola, Karina, prof. Zasztowt, Wiktoria, dyr. Malicki, płk Krząstek, Iwona, Agata,  

Robert, Maciej, Oleksij, Monika, Artem, Julia, Jegor. Autor: Krzysztof Nieczypor 

 

Bielce – Soroki – Kamieniec Podolski 
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Kadra, podobnie jak dzieo wcześniej, została zaskoczona zdyscyplinowanym i punktualnym 

stawieniem się studentów na zbiórkę śniadaniową. Tym bardziej, że kierownik objazdu, prof. 

Zasztowt nie był łaskaw uprzedzid, że wyjazd będzie wcześniej, tj. 0 7.30. Nie mogąc wyjśd z 

podziwu profesor publicznie, wszem i wobec, wyraził swoje uznanie dla uczestników 

Objazdu. 

Wyjeżdżając z Bielc obraliśmy kurs na Soroki. Pierwszy referat tego dnia, godzina rekordowa 

– 7.50 (!) – o Polakach w Mołdawii Iwony. Następnie uzupełniający nasze informacje z dnia 

wczorajszego komunikat o Domie Polskim w Bielcach Moniki. Polonijna tematyka wystąpieo 

wywołała u dyr. Malickiego koniecznośd dokonania oceny przedsięwzięcia polskiego rządu 

znanego jako „Karta Polaka”, jako inicjatywa pomocy osobom polskiego pochodzenia 

znajdującym się poza granicami naszego kraju. Ocena dyrektora – pozytywna. Po 

dyrektorskim wystąpieniu Julia opowiedziała o Siedmiogrodzie(po ukraiosku), Oleksij o 

monastyrze w Orhei i Wołochach w Polsce. 

Po 2-godznnej jeździe, tuż przed godz. 10, dotarliśmy do Sorok, gdzie podeszliśmy pod mury 

znajdującej się nieopodal twierdzy. O tym zabytku opowiedział Oleksij. Pomimo tego, że 

byliśmy umówieni z przewodnikiem,, bramy twierdzy pozostawały zamknięte. Dopiero po pół 

godzinie oczekiwania dotarł do nas nasz gospodarz. Szybko okazało si, że warto było 

poczekad. Skupieni wewnątrz okrągłego bastionu wysłuchaliśmy niezwykle ciekawej 

opowieści o historii zwiedzanego miejsca. Barwnie opowiadana historia zmiennych relacji 

księstwa mołdawskiego i Rzeczypospolitej mogła trwad w nieskooczonośd – niestety czas 

nas naglił. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i wymiana szczerych zapewnieo „do 

zobaczenia!”” 

Powróciwszy do miejsca, gdzie oczekiwaliśmy pozostawionego tam uprzednio autokaru 

czekala nas niespodzianka. Brak naszego czerwonego wehikułu wprawił nas w niemałą 

konsternację. Biorąc pod uwagę najgorszy z możliwych scenariuszy zaczęliśmy już obliczad 

straty, gdy podjechał znajomy kształt SEWobusu. Uczucie ulgi u Kronikarza przysłoniła 

reporterską dociekliwośd nakazująca wyjaśnid fakt zaginięcia pojazdu. Pozostanie to 

niestety tajemnicą naszego kierowcy. 

Twierdza w Sorokach. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Z przewodnikiem wewnątrz twierdzy w Sorokach. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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W drodze do granicy ukraiosko-mołdawskiej kolejne wystąpienia: Hani o współpracy 

wojskowej Polski Ukrainy, Mołdawii i Rumunii, Marty i Kariny o Stanisławie Żólkiewskim. Ten 

ostatni komunikat wywołał do tablicy dyr. Malickiego, który nakreślił specyfikę ówczesnej 

sytuacji polityczno-społecznej na kresach Rzeczypospolitej. Opowieśd Dyrektora była 

kontynuowana już na powietrzu, bo właśnie dojechaliśmy do Mohyłowa, gdzie znajduje się 

pomnik rzecznego hetmana.  

Sokoli wzrok oraz wojskowa determinacja i rozeznanie w terenie płk Krząstka szybko 

doprowadziła nas do miejsca pochowania sławnego bohatera. Pod pomnikiem stosowny 

komunikat o polskim dowódcy wygłosił Maciej. Oczywiście nie obyło się bez wtrąceo i 

uzupełnieo ze strony naszego reprezentanta sił zbrojnych. Nieoczekiwanie osoba hetmana 

pobudziła prof. Żbikowskiego do wygłoszenia (a jakże) odmiennego zdania na temat roli 

hetmanów w historii Polski. Rozpoczynając swą wypowiedź od dośd banalnego 

spostrzeżenia, że każdy kij ma 2 kooce, profesor starał się udowodnid, że  postawy i 

wydarzenia historyczne w zależności od ich skutków mają swoje dobre i złe strony. Zdaniem 

orf. Żbikowskiego charakter i postepowanie takich przedstawicieli polskiej szlachty, jak 

Stanisław 

Żółkiewski, 

doprowadziły do 

upadku Rzeczypospolitej. Oligarchiczny system polityczny, którego elementem był właśnie 

sławny hetman, odegrał kluczową rolę w procesie deprawacji i degradacji paostwa polskiego. 

Po pamiątkowym zdjęciu (który stał się powodem niezwykle krzywdzącej i niesprawiedliwej 

oceny dyrektora na temata sprzętu fotograficznego Kronikarza) kontynuowaliśmy podróż.  

Po drodze do punktu granicznego w Otaci wysłuchaliśmy komunikat Hani o Podolu. Po 

dotarciu do granicy dotkliwie odczuliśmy brak pana Dacy w naszej kadrze. Odprawa graniczna 

bowiem wydawała się trwad nieskooczenie długo. W koocu jednak po kilku godzinach udało 

nam się dostad na Ukrainę  

Tuż za granicą wstąpiliśmy do przydrożnej restauracji, charakterystycznej ze względu na kształt 

budynku przypominający mongolską jurtę lub namiot cyrkowy. Rzecz znamienna, jako pierwsi 

do złożenia zamówieo zameldowali się członkowie kadry. Naturalna konsekwencją było więc 

opóźnienie w realizacji zamówieo dla studentów. Fakt, że studenci zaczęli spożywad posiłek 

Tablica pamiątkowa na pomniku Stanisława Żółkiewskiego w Mohyłowie. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Komunikat Madka pod pomnikiem Stanisława Żółkiewskiego w Mohyłowie. 
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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dopiero wówczas, gdy kadr kooczyła (sam Dyrektor zdążył tym czasie skonsumowad 2 piwa) 

wywołało zdziwienie i komentarze na temat opieszałości studentów. Obawy studentów, ze 

nie zdążą spożyd swoich posiłków przed odjazdem uświadomiła im lepiej zrozumied prawdę 

zawarta w stwierdzeniu, że syty nigdy i za nic w świecie głodnego nie zrozumie. Oczywiście 

Kronikarz w żadnym wypadku nie podważa i nie kwestionuje słusznego porządku, w którym 

kadra posiada pełne i absolutne pierwszeostwo w korzystaniu z usług gastronomicznych. Ci, 

którzy mogliby poważyd się na posiadad wątpliwości w tej sprawie – to nie ludzie, to wilki.  

Po posiłku powróciliśmy na pokład SEWobusu, gdzie wysłuchaliśmy referatu Wiktorii o 

Podolu oraz komunikatu Marii o sporze granicznym Ukrainy i Rumuni o Wyspę Węży. 

Zasłuchani podróżnicy w pewnym momencie za zaskoczeniem zauważyli zmianę krajobrazu. 

Oto bowiem im bliżej  dzisiejszego punktu docelowego – Kamieoca Podolskiego, tym bardziej 

malowniczy pejzaże wyłaniały się zza okiennych zasłon naszego autokaru. Przepiękne lesiste 

wzgórza, doliny  ze stromymi ścianami skalnymi, lasy i rwące potoki zachwyciły nas 

wywierając wrażenie wkroczenia do jakiejś bajkowej krainy. 

W takich 

okolicznościach 

przyrody przybyliśmy do naszego hotelu „Ksenia”. Hotelu? Chyba lepszy określeniem wydaje 

się byd kurort lub uzdrowisko. Ośrodek wypoczynkowy położony gdzieś nad brzegiem Dniestru 

– z jednej strony otoczony lasem, z drugiej zamknięty pionową ścianą klifu skalnego, stał się 

naszym miejscem noclegu. Jak gdyby w jakiejś enklawie, odłączeni od cywiizacji i reszty świata, 

mieliśmy spędzid ostatnią noc, nim wyruszymy w powrotną podróż do domu. 

Po zakwaterowaniu i odświeżeniu (Maciek z Marią skorzystali z możliwości, jakie dostarczyła 

natura) nastał wieczór, który dla naszych ukraioskich kolegów i koleżanki oznaczał termin 

egzaminu na studia wschodnie. Dla Jegora, Oleksija, Artema i Julii objazd był warunkiem 

przyjęcia na II rok studiów w Studium Europy Wschodniej. Prócz referatów i komunikatów 

musieli również odbyd egzamin ustny - rozmowy kwalifikacyjnej. Chod wyniki egzaminu miały 

byd ogłoszone dopiero w Kijowie, gdzie kadra udawała się po objeździe, z informacji ze źródeł 

zbliżonych do kadry profesorskiej wiedzieliśmy, że wszystko poszło dobrze. Mieliśmy zatem 

powód do świętowania, który w pełni wykorzystaliśmy. 

Hotel Ksenia we wsi Wrubliwcy. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Hotel Ksenia od strony Dniestru. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo XI 

13 VI 2011 (poniedziałek) 

 

W drodze do twierdzy w Kamieocu Podolskim. Od lewestoją: dyr. Malicki, Maria, Jegor,  
Agata, Wiktoria, Hania, Marta, Monika, Ola, Julia, Iwona, Maciej,Robert, Karina,  

prof. Żbikowski, Artem, Oleksij, prof. Zasztowt. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Kamieniec Podolski – Chocim – Kamieniec Podolski 
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Pogoda psuła się już od kilku dni, ale dopiero w Kamieocu dała się nam najbardziej we 

znaki. Zatem zwiedzanie twierdzy i miasta odbywało się w szarościach deszczowej aury, 

która nie opuściła nas aż do zmroku. 

Wyjazd z ośrodka o godz. 8 sprawił, że o mały włos, a odbyłby się bez udziału Agaty, Marii i 

Madka. Z uwagi jednak na to, że istniał już precedens darowania spóźnienia na 

wcześniejszym etapie objazdu, również i tym razem upiekło się spóźnialskim. Podróż do 

Chocimia rozpoczęliśmy zatem szczęśliwie w komplecie. 

Pobyt w autokarze, rzecz jasna, w naukowej atmosferze referatów i komunikatów – Marty 

o województwie bracławskim, Oleksija o historii Kamieoca Podolskiego i Kariny o 

Ormianach. Ten ostatni został uzupełniony anegdotą Dyrektora na temat kupieckich 

zdolności tego dzielnego kaukaskiego narodu: gdy w danej miejscowości pojawiają się 

Grecy w naturalny sposób wypierają oni z rynku miejscowych handlarzy. Pojawienie się 

Żydów oznacza kres dochodów z handlu dla Greków, Dla Żydów zaś koniec biznesu był 

zawsze powodowany przybyciem jednego narodu - Ormian.  

Przed południem w pełnym rynsztunku dotarliśmy do Chocimia. Zwarci i gotowi czekaliśmy 

na sygnał ataku od naszego hetmana – Pułkownika Tadeusza Krząstka. Doczekaliśmy się. 

Niczym nawałnica ruszyliśmy w dół, wprost na mury dumnej chocimskiej twierdzy. Zdawad 

by się mogło, że to rok paoski 1621, na naszych plecach świszczą orle pióra husarii a przed 

nami buławą kierunek natarcia wskazuje sam Chodkiewicz… Natarcie, oglądane ze wzgórza 

przez królewską lunetę przez Jaśnie oświeconego Dyrektora zostało ocenione na 5, w 

pięciopunktowej skali. A więc wiktoria! 

Myliliby się jednak ci, którzy by sądzili, że to zwycięstwo mogłoby usatysfakcjonowad 

naszego dowódcę polowego, Pułkownika Krząstka. Niedoczekanie wasze. Pułkownik z 

resztką najwierniejszych towarzyszy sadził przez głębokie rowy, pędził pośród zdradliwych 

zarośli okrążając twierdzę i siekąc wroga niemiłosiernie. Z bronią-aparatem w ręku 

zdobywał kolejne trofea – fotograficzne pamiątki zdobytych miejsc, które niczym 

zdobyczne tureckie dywany ozdobią pułkownikową komnatę. 

 

Na dziedziocu twierdzy w Chocimiu. Autor: Tomasz Boruc 

Pułkownik Krząstek na czele objazdowego zagonu. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Wojenny zgiełk jeszcze nie ucichł, a dym nie opadł, gdy ruszyliśmy szybkim marszem w stronę 

kolejnych fortyfikacji – Okopów Świętej Trójcy. Tam krótka odprawa w postaci komunikatu 

Marty o tym historycznie ważnym dla Polaków miejscu i triumfalne wejście na szczyt 

dawnych wałów obronnych, których broniła pacyfistycznie nastawiona do świata krasula.  

O bardzo nowoczesnym kompleksie obronnym, złożonym z trzech punktów – Chocimia, 

Okopów i Kamieoca dowiedzieliśmy się z detalami z opowieści naszego Pułkownika. Położona 

nieopodal następna twierdza w Żwaocu była okazją do wygłoszenia stosownego o tym 

miejscu komunikatu przez Artema.  

W drodze powrotnej do Kamieoca wysłuchaliśmy referatu Hani o konfederacji barskiej, zaś w 

samym Kamieocu o historii znajdującej się tam twierdzy opowiedział Artem, o jego 

architekturze Karina, a Wiktoria o Pokuciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogaty cerber pilnujący wejścia na wały Okopów Świętej Trójcy.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Ostatni z wygłoszonych w twierdzy komunikatów zachęcił dyr. Malickiego do podzielenia się 

z nami żartem, który Kronikarz postara się przedstawid zdając sobie sprawę, że słowo pisane 

nie odda w 

najmniejszym 

stopniu zdolności w opowiadaniu anegdot przez Dyrektora. Rzecz miała miejsce na Litwie w 

roku 1991. Tuż po odzyskaniu niepodległości władze litewskie niezwykłą wagę przywiązywały 

do języka litewskiego. Nad prawidłowym jego użyciem i czystością leksykalną słownictwa 

oraz nazw dbała specjalnie powołana do tego komisja. Uwagę członków tego bardzo 

ważnego organu przykuło nazwisko 

należące do pewnego starszego 

obywatela. Wezwany przed oblicze 

komisji wiekowy staruszek nie 

kwapił się z wyjaśnieniami 

dotyczącymi pochodzenia swojej 

godności, która brzmiała – 

Kutasowas. Dopiero po 

wielokrotnych wyjaśnieniach, że nie 

grozi mu żadne niebezpieczeostwo, dziadyga przełamał milczenie na temat swojego pochodzenia. Okazało się, że 

pan Kutasowas przed II wojną światową mieszkał w Wilnie i, jak duża częśd jego ówczesnych mieszkaoców, był 

Żydem. Wówczas nie nazywał się Kutasowas, lecz Kut. We wrześniu 1939 roku do Wilna wkroczyli Litwini i Kut w 

obawie o swoje życie zmienił swoje nazwisko na bardziej litewsko brzmiące – Kutas. W roku 1941 Wilno zajęli 

Sowieci i z tych samych powodów Kutas stał się Kutasowem. W ’91, Kutasow wraz z paostwem litewskim odrodził 

się jako Kutasowas. 

Po zwiedzeniu twierdzy przeszliśmy do katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Znajdujący się przy wejściu do 

świątyni wysoki minaret dowodził sławetnej tolerancji religijnej I Rzeczypospolitej. O specyfice ówczesnych 

stosunków społecznych i wyznaniowych krótko opowiedział Dyrektor. Większośd ogłoszonego potem czasu 

wolnego czasu spędziliśmy na poszukiwaniach kantoru, w którym mogliśmy wymienid walutę. A warto nadmienid, 

że na tym etapie objazdu byliśmy w stanie posiadania aż czterech różnych rodzajów monet i banknotów 

(rumuoskich, mołdawskich, naddniestrzaoskich i ukraioskich). Odnaleziony gdzieś na jednej z ulic Kamieoca bank 

Ruiny twierdzy w Żwaocu. Autor: Krzysztof Nieczypor Ruiny murów obronnych Okopów Świętej Trójcy. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Na dziedziocu twierdzy w Kamieocu Podolskim. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Minaret i katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
Kamieocu Podolskim. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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uratował nasz status finansowy. Po obiedzie w jednej z restauracji wróciliśmy do SEWobusu i 

udaliśmy się w drogę powrotną do ośrodka „Ksenia”. W trakcie jazdy ostatni referat na tym 

objeździe – Jegora o współpracy Polski i Ukraioskiej Republiki Ludowej w 1920 roku.  

 

Powrót do hotelu elektryzowała załogę autokaru wiadomośd o szykowanej przez kadrę 

niespodziance dla studentów. W zorganizowanym przez Pułkownika konkursie wygrał 

Krzysztof, który był najbliżej odgadnięcia profesorskich zamiarów. Wskazanie na wodę, jako 

jedną z możliwośd, jaka może byd  wykorzystana do zrobienia niespodzianki okazało się 

trafne. Zacumowany do przystani okręt oznaczało wręczenie przez Pułkownika nagrody 

Kronikarzowi w postaci limitowanej kolekcji płyt zawierających pieśni i utwory patriotyczne. 

Ponad godzinna przejażdżka promem po rzece Dniestr była jednak dopiero wstępem do 

rozpoczynającego się wieczoru. Zorganizowane przez studentów pod wodzą Madka ognisko 

stało się jednym z nielicznych okazji (jeśli nie jedyną!) do bliższego poznania kadry i 

młodzieży. Jednakże o przebiegu wieczoru kronika milczy, bowiem również w rzetelnej i 

odpowiedzialnej pracy Kronikarza są chwile, w których zasada „off the record” musi mied swoje zastosowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na przystani hotelu "Ksenia" k/Kamieoca Podolskiego. 
 Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Dzieo XII 

14 VI 2011 (wtorek) 

 

"Powinniśmy się uczyd tak długo, jak długo żyjemy".  
Uczestnicy objazdu przed budynkiem Uniwersytetu w Kamieocu Podolskim. Autor: Krzysztof Nieczypor 

W drodze na statek. Autor: Krzysztof Nieczypor Rejs statkiem po Dniestrze. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Ostatni dzieo objazdu nie oznaczał spokojnego oczekiwania na moment powrotu do domu. Na ten dzieo zaplanowany był ostatni w czasie tej wyprawy panel dyskusyjny. 

Dlatego wciąż mając w pamięci poprzedni wieczór opuszczaliśmy ośrodek „Ksenia”, by dojechad do Uniwersytetu w Kamieocu Podolskim. 

Gospodarze Uniwersytetu zajęli się nami kompleksowo. Najpierw pani przewodnik opowiedziała nam o historii uczelni w specjalnie przeznaczonej do tego sali. Nieco 

staromodny sposób przekazywania wiedzy historycznej nie zainspirował nas do głębszego zainteresowania się tematem. Dzielnie jednak wytrzymaliśmy do samego kooca 

prezentacji. Następnie przez specjalne studentki-przewodniczki zostaliśmy zaproszeni się do sali konferencyjnej, gdzie oczekiwaliśmy na rozpoczęcie panelu. Oficjalnego 

otwarcia dokonał w imieniu władz Uniwersytetu dokonał prorektor Wiktor Sawczuk. 

Panel dyskusyjny okazał się byd nader ciekawym. Najpierw wystąpiła strona ukraioska: Aleksander opowiedział o powstaniu Chmielnickiego w polskiej i ukraioskiej 

historiografii, zaś Rusłana o roli religii prawosławnej w budowie tożsamości narodowej Ukraioców. Ze strony gości najpierw wystąpił Jegor który omówił współczesną 

historiografię na temat Wielkiego Głodu na Ukrainie, a następnie Oleksij, który opowiedział o ukraiosko-rosyjskiej debacie historycznej na temat spuścizny Rusi Kijowskiej 

Na koniec referat o problemie pamięci narodowej we współczesnej Europie przedstawiła Wiktoria oraz Krzysztof (po raz drugi na objeździe!), który opowiedział o 

narodowych stereotypach w Trylogii Henryka Sienkiewicza. 

 

 

 

 

Kamieniec Podolski – Lwów 

 

 

Uniwersytet w Kamieocu Podolskim. Autor: Krzysztof Nieczypor W sali dziejów Uniwersytetu w Kamieocu Podolskim.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Po wystąpieniach dyskusję rozpoczął prof. Zasztowt, który swoimi wypowiedział kilka 

„remarks” odnośnie poszczególnych wystąpieo panelistów. Opinia dyrektora Instytutu 

Historii Polskiej Akademii Nauk o braku podstaw do określania powstania Chmielnickiego 

mianem powstania narodowego wywołało do tablicy jednego z obecnych na sali historyków z 

Kamieoca. Dyskusja nabrała rumieoców, gdy do wymiany argumentów dołączył Jegor, który 

określił wywody lokalnego pracownika naukowego spuścizną Związku Radzieckiego. 

Na zakooczenie panelu ostatnie słowa należały do Dyrektora Malickiego, który zwracając się 

do naszych gospodarzy (po ukraiosku!) serdecznie podziękował za gościnę. Nie było ni krzty 

przesady w słowach naszego Dyrektora, który stwierdził, że był to najlepiej zorganizowany i 

przeprowadzony panel dyskusyjny na całym objeździe. Po tych słowach prorektor nie mógł 

nie zaprosid polskich studentów na obiad do uczelnianej stołówki, zaś kadrę do własnego 

gabinetu…  

Panel dyskusyjny na Uniwersytecie w Kamieocu Podolskim.  
Przemawiają - prorektor Sawczuk i dyr. Malicki. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Panel dyskusyjny na Uniwersytecie w Kamieocu Podolskim.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 

Obiad na stołówce na Uniwersytecie w Kamieocu Podolskim.  
Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Powrót do naszego SEWobusu oznaczał pożegnanie z grupą ukraioską objazdu, która z 

Czerniowiec wracała pociągiem do Kijowa. Pocieszaliśmy się, że rozstajemy się nie na długo, 

wszak nieodwołalnie w październiku nasza koleżanka i koledzy kontynuują swoje studia na 

SEWie. Polska częśd, mimo że pierwotnie miała zostad dowieziona tylko do Czerniowiec, skąd 

już samodzielnie, wracałaby pociągiem do Polski, to okazało się, że kierowca może nas zabrad 

jeszcze do Lwowa. Była to trasa ekstra, więc niewielka składka na paliwo była warunkiem 

zaoszczędzenia czasu i komfortu podróży naszym autokarem. 

Ostatnia droga na objeździe tradycyjnie oznacza zamianę ról. Tak jak przez prawie 2 tygodnie 

tydzieo to studenci występowali w roli mówców i prelegentów, tak na koniec kadra z 

mikrofonem w ręku przekazuje swoje wspomnienia i przemyślenia związane z kooczącą się 

wyprawą naukową. Opiekunowie objazdu, z których każdy stanowił nietuzinkową osobistośd, 

podzielili się ze studentami swoimi osobistymi przeżyciami i wrażeniami z wycieczki. Każda 

opowieśd, tak jak każdy z mówców, miała oryginalny i niepowtarzalny charakter. Jeśli czyimś 

życzeniem byłoby poznad treśd tego rodzaju wystąpieo, będzie musiał się wybrad na własny  

 

 

objazd. Wolą bowiem opisującego te wydarzenia jest, by wypowiedziane słowa zostały w 

pamięci uczestników podróży jako ekskluzywna pamiątka z wyprawy. 

Dojazd do Lwowa w późnych godzinach wieczornych stanowił moment rozdzielenia naszej 

grupy. Kadra posiadała zawczasu kupione bilety na pociąg do Warszawy i dlatego też to ona 

wyjechała ze Lwowa najwcześniej. Częśd studentów została w stolicy Galicji na dłużej, by 

chod o ten jeden dodatkowy dzieo przedłużyd objazd. Jeszcze inni wybrali nieco bardziej 

ryzykowny sposób dotarcia do Warszawy prywatnym busem, który krętą i wyboistą drogą 

pędził poprzez nieznane ukraioskie ostępy… 

 

 

Pożegnanie z ukraioskimi uczestnikami objazdu przed Uniwersytetem  
w Kamieocu Podolskim. Autor: Krzysztof Nieczypor 

Pożegnanie z ukraioskimi uczestnikami objazdu przed Uniwersytetem  
w Kamieocu Podolskim. Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Tak oto zakooczyła się niemal dwutygodniowa przygoda w ramach objazdu naukowego Studium Europy Wschodniej Anno Domino 2011. Warto w tym miejscu oddad cześd 

tym osobom, dzięki którym objazd stał się niepowtarzalną przygodą. Słowa uznania należą się kierownikowi wyprawy – prof. Leszkowi Zasztowtowi. To dzięki niemu objazd 

naukowy z jednej strony posiadał pod względem organizacyjnym niemiecką dyscyplinę i porządek, z drugiej zaś był pełen słowiaoskiej duszy i polotu. Dr Wóycicki – 

niezastąpiony pod każdym względem, nie tylko w trakcie paneli, w których czarował akademicką publicznośd, ale również w trakcie podróży, dzięki swojej intrygującej i 

magnetycznej osobowości. Dr Żbikowski – z pozoru wycofany, jakby w cieniu, ale wystarczy iskra (niekoniecznie związana z narodem żydowskim!), by wzbudzid nieco 

ironiczny i sarkastyczny, ale zawsze trafny komentarz. Dla Tadeusza Krząstka i jego roli w objeździe należałoby napisad oddzielną kronikę, a i pewnie  to by nie wystarczyło, 

aby w pełni oddad zasługi naszego drogiego Pułkownika. Dla wielu z nas (a dla żeoskiej części studentów szczególnie) stał się uosobieniem rycerskich cnót, staropolskiej 

swady i fotograficznej pamięci w odniesieniu do historii polskiej (i nie tylko!) wojskowości. Szczególne wyrazy uznania należą się Tomaszowi Borucowi, odpowiedzialnemu za 

logistykę wyprawy. Żadnych wpadek, zawsze na miejscu i zgodnie z planem - chapeau bas! Ola – chod formalnie figuruje w objazdowych dokumentach jako cześd kadry, 

nijak nie da jej się w ten sposób sklasyfikowad. Niezastąpiona dusza towarzystwa, klasa sama dla siebie! Kto Oli nie zna ten świata nie poznał i życie zmarnował. 

Kadra naukowa przemawiająca do studentów. Autor: Krzysztof Nieczypor SEWobus na ostatniej prostej... Autor: Krzysztof Nieczypor 
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Oczywiście, last, but not least, kierownik Studium, szef wszystkich szefów, Dyrektor nad dyrektorami, człowiek-

instytucja – Jan Malicki. Z jednej strony, jak zawsze niestrudzony i niezłomny na szlaku niezliczonej ilości 

zabytków i miejsc, zdeterminowany do osiągnięcia celu. Z drugiej zaś, prawdziwy opiekun całej wycieczki i 

każdego z osobna. Objazd jak zawsze stanowi swojego rodzaju odczarowanie „Pana Dyrektora”. W trakcie roku 

akademickiego osoba kojarzona z dalekim i groźnym gabinetem znajdującym się gdzieś w zapomnianych 

czeluściach budynku Pałacu Potockich. W trakcie objazdu natomiast okazuje się byd całkiem sympatycznym 

uczestnikiem wspólnej wyprawy. To właśnie postad Dyrektora stanowi w największym stopniu o 

niepowtarzalności objazdu i jego niezapomnianej atmosferze. 

W ostatnich słowach pokorny objazdowy skryba zwraca się do Czytelnika. Dziękując za poświęcenie czasu na 

przeczytanie tych kilku stronic niech wiadomym będzie, że starał się on oddad jak najlepiej atmosferę niemal 2-

tygodniowej wyprawy. Mniej lub bardziej udanie starał się zrelacjonowad to, co widział i słyszał. Z jakim 

skutkiem? Odpowiedź należy do Ciebie, drogi Czytelniku. 

 

Moja ręka jest pisaniem umęczona 

Stąd litera w manuskrypcie wychudzona 

Moje pióro jak ptak dziobie w pergamin 

I zostawia w białych kartkach ślady sine 

(…) 

Niech to pióro, chod kapiące, słabowite 

Stworzy księgi, które ludzie będą czytad 

Niechaj jeszcze raz umocni piękna trwanie 

Moja ręka umęczona jest pisaniem 

Anonim, ok. 1200 r. za: Doire aniołów pełne. Poezja staroirlandzka, przeł. E. Bryll i M. Goraj, Poznao 1998 

Dyrektor Jan Malicki. Autor: Krzysztof Nieczypor 


