








 

 

 

 



 

 

 



Tõlked: 

veebruar 1938 

salajane 

1. 

vastuseks saatkonna kirjale 24.jaan.1938 nr 273/GOR/68 annab ministeerium teada, et isa 

Aleksander Lunievski 

ja vend Stefan Ciesla on primas Hlondi poolt määratud hingehoiutööle poola kaevurite seas Kiviõlis 

nad asuvad teele veebruari keskpaigas eestisse. Neile on antud korraldus kohale saabudes endast 

viiivitamatult Poola  

saatkonnas Tallinnas teada anda. 

 

------------------ 

 

 

2. 

Lähtuvalt kirjast 20. okt. 1937 nr.273/GUR (... edasi raske aru saada) jutuajamise valguses, mis toimus 

detsembri lõpus ülem Zaleski ja nõunik Smiskiga poola preestri Kiviõlisse saatmise küsimuses, palun 

käesolevaga lahtkesti mulle teada anda viimasest otsusest antud küsimuses ja sellest, millal on 

oodata poola preestri saabumist Kiviõlli. 

Jutuajamisest emigratsiooniküsimuste referendi hr. Domanskiga, mis toimusid Kiviõlis, sealse piiskopi 

Profittlichi, ja antud  ettevõtte direktsiooni osavõtul, püüab sealne piiskop saada formaalset luba, et 

meie kaevuritele võiks anda usuõpetust sealne hingekarjane, kes on saksa päritolu  ja räägib kehvasti 

poola keelt.  

Arvessevõttes, et poola laste vanemad, kes poola koolis käivad on nad vastu, et nende lastele 

õpetaks katekismust välismaalasest preester.  Palun lahkesti mulle võimalikult kiiresti teada anda 

viimasest seisust poola preestri Kiviõlli saabumise küsimuses, et ma saaksin sealset piiskopi kuuriat 

antud küsimuses informeerida. 

-------------------- 

 

3. 

Välisministeerium palub valuutakomisjoni lubada isa Aleksander Lunievskil Poznanist võtta Eestisse 

kaasa rahasumma 1000 zl. 

isa Lunievski sõidab kooskõlastatult Välisministeeriumiga Kiviõlisse Eestisse eesmärgiga asuda seal 

hingekarjase ametisse poola kaevurite hulgas ja eelmainitud summa on ette nähtud hingehoiutöö 

korraldamiseks. 

 



--------------------------------------- 

 

4. 

Lähtudes käesolevale lisatud  kirjast Dubna regiooni valitsusele, isa Kanski küsimuses ja meie kirjast 

24. jaanuarist  nr. 273/68(GUR) poolakast preestri saatmise küsimuses poola kaevurite kogukonda 

Kiviõlis, palub poola vabariigi saatkond Tallinnas Välisminsiteeriumi  võimalikult kiiresti asuda 

tegelema poola preestrite küsimusega Eestis, kuna selles osas on saatkond täheldanud mõistva 

suhtmise puudumist kõrgemate kirikuvõimude poolt. Üheltpoolt on  Poolast saadetud orduõed läbi 

viima aktsiooni Progressia, teiseltpoolt aga ei ole saakond siiamaani saanud teada otsust, mis 

puudutab poolakast preestri saatmist kõige suuremasse poola emigrantide kogukonda Kiviõlis. 

Ministeeriumile teadmiseks, annab saatkond teada, et Eestis tegutsevad järgmised poolakatest või 

poola päritolu preestrid. 

1. isa Dejnis, Leedu kodanik, ainus poolakast ilmikpreester. Elab püsivalt Tallinnas. Eesti poolakate 

ühingu aseesimees.  

2. isa Ruzala, dominikaan, poola kodanik, elab Petseris.  

3. isa Feliks Wiercinski , jesuiit, Gdanski elanik. poolakas, kes elab Pärnus.  

 

--------------------------------------------- 

 

5. 

 

Välismaalelavate poolakate konsulaarosakond. 20.aprill 1938.  

 

vastuseks saatkonna kirjale nr.304/2 2. aprillist k.a. annab ministeerium teada, et osakond E2 

viibimise ajal ei esitanud , ei tõstatanud küsimust rahalisest abist endale ja orduvennale. 

Ministeerium lihtsalt isa Lunievski palvel lihtsustas loa saamist valuutakomisjonilt valuuta 

väljaviimiseks Eestisse. Edasi lubas ministeerium samuti isa Lunievski palvel, et edaspidi võimaldab ta 

liturgiliste riiete ja aksessuaaride  toimetamist Poolast Eestisse. Peame mainima, et isa Lunievskile on 

tagatud abi tema vaimulike ülemuste poolt, mistõttu ministeerium praegu ei kavatse vaadelda 

küsimust finantsilisest abist Kiviõli kogudusele.  

 

 

 

--------------------------------- 

 

6.  



Kirjal on märkus "salajane" 

 

Tallinn, 2.aprillil 1938. 

Seoses Välisministeeriumi kirjaga 5. veebruarist käesoleval aastal nr. 304-9/S/1, kannab saatkond 

ette, et 26. märtsil andsid preester Aleksander Lunievski ja orduvend Stefan Ciesla oma 

kohalejõudmisest teada, kes olid Eestisse saabunud hingehoiutöö eesmärgil Kiviõlis poola kaevurite 

hulgas. Pärast hädavajaliku informatsiooni ja juhtnööride saamist saatkonnas, sõitsid nad 29. märtsil 

Kiviõlisse. et ametisse asuda. Nagu järeldub jutuajamisest isa Lunievskiga saabus ta Eestisse ilma 

mingi eelneva kokkuleppeta oma orduülematega materiaalse abi osas, mis on hädavajalik, et tagada 

talle ja orduvennale Kiviõlis ülalpidamine. Silmaspidades, et isa Lunievki hooldab väikest ja vaest 

kogudust, mis koosneb umbes 300 hingest ja igasuguse ettevõttepoolse abi puudumist, ei suuda ta 

ennast ilma välise abita ülal pidada 

Saatkond paluv, viidates oma kirjale 20. oktoobrist 1937 nr.273/GUR/31 võimalikult kiiresti välja 

selgitada antud küsimuse finantsiline pool ja sellest saatkonnale teada anda. Ühtlasi leiab saatkond, 

et oleks arukas, kui materiaalne abi toimetatakse isa Luniavskile tema töökoha kaudu. 

 

-------------------------------------------------- 

 

7. 

 

 

Viidates   Välisministeeriumi kirjale 20. aprillist k.a.  nr.304/9-s/3, mis puudutab poolakast preestri 

saatmist poolakate juurde Kiviõlis lubab Poola vabariigi saatkond Tallinnas endale märkida, et antud 

küsimuses on tekkinud arusaamatus.  Nimelt Välisministeeriumi initsiatiivil jutuajamiste tulemusena 

eelmisel sügisel poola vabariigi saadiku Prezmõtski ja ülem Zaleski vahel saabus Kiviõlisse preester 

Lunievski kusjuures ministeeriumi informeeriti sellest, et sealsed vaimulikud ametivõimud on valmis 

lubama Kiviõlist lahkuda saksa jesuiidil, kuna Poola võimud saadavad Eestisse poolakast preestri ja 

tagavad talle ülalpidamise, sest Tallinna piiskopkond, mis arendab katoliiklikku tegevust jesuiitidest ja 

dominikaanidest orduvendade abiga ei oma piisavalt rahalisi vahendeid, et tagada ka poolakast 

preestri ülalpidamine. 

Saatkond annab teada, et pärats jutuajamist isa Lunievskiga ja sellekaudu tegeliku olukorra 

väljaselgitamist,  palub ta Välisministeeriumil eraldada isa Lunievski ja orduvenna ülalpidamiseks 

igakuiselt 300 zl märkides ühtlasi, et see on üalpidamise miinimum kahe inimese jaoks.  

 

 

------------------------------------------------------- 

 

8. 



…… võimatu käekirjaga, et ei suuda seda lugeda. 

 


