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Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania nadesłanych 
tekstów, także odmowy publikacji bez 
podania przyczyny. Nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam. Opinie wyrażone 
przez czytelników nie zawsze są zgod-
ne z opinią redakcji.

Aktualności

Wystawa fotografii 
"Cztery miasta"

Pod koniec czerwca 2013 roku w galerii Domu Po-
lonii w Krakowie można było obejrzeć wystawę „Cztery 
miasta: Kiszyniów-Lwów-Bukareszt-Kraków”, na której 
zaprezentowano prawie 200 zdjęć z prywatnego archi-
wum Tadeusza Gaydamowicza – popularyzatora wiedzy 
o Polakach mieszkających w Mołdawii i Rumunii. Ekspo-
zycję zorganizowało Stowarzyszenie Wspólnota Polska  
w 90. urodziny T. Gaydamowicza.

Na wernisaż, który odbył się 27 czerwca, przybyli liczni 
goście. Oprócz najbliższej rodziny pana Tadeusza przyszli 
również harcerze, członkowie Towarzystwa Polsko-Rumuń-
skiego w Krakowie, znajomi z Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich oraz członkowie redakcji 
„Jutrzenka”. 

Dr hab. Kazimierz Jurczak otwierając wystawę podkreślił, 
że zaprezentowane zdjęcia ukazują nie tylko życie dostojnego 
jubilata, który w bieżącym roku kończy 90 lat, ale również przy-
pominają sylwetki ludzi, którzy nigdy nie zapomnieli o swoich 
polskich korzeniach i którzy dzięki swojej pracy i talentowi 
stawali się „solą ziemi”, na której przyszło im żyć. Kazimierz 
Jurczak nazwał Tadeusza Gaydamowicza „strażnikiem pamięci 
o miejscach, adresach, pejzażach, ale przede wszystkim pa-
mięci o ludziach”. 

– Przechowywane przez lata fotografie odsłaniają świat, 
który Polacy z Besarabii, Galicji, Mołdawii i Wołoszczyzny 
tworzyli przez długie dziesięciolecia XIX i XX w. wspólnie  
z sąsiadami innych nacji. Rodzina Gaydamowiczów była jedną 
z tych, dzięki której Polska istniała nawet wtedy, kiedy nie było 
jej na mapie. To nie są zwykłe zdjęcia rodzinne. To świadectwa 
żywej pamięci podbudowanej życzliwością i empatią, dzięki 
której dowiadując się o innych wiemy więcej o nas samych – 
skomentował Kazimierz Jurczak. 

Niezwykle miłym zaskoczeniem dla pana Tadeusza było 
wręczenie mu Srebrnego Medalu Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” oraz Medalu Pro Patria przyznawanego przez Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Choć wystawa została zorganizowana głównie z myślą  
o przybliżeniu życia Polonii z Rumunii i Mołdawii, to na zdjęciach 
znalazły się też krajobrazy Lwowa i Krakowa – miast szczegól-
nie bliskich Tadeuszowi Gaydamowiczowi.

Redakcja Pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”, z którą 
pan Tadeusz współpracuję od lat, przygotowała stoisko z pu-
blikacjami swojego krakowskiego korespondenta – tegoroczne 
numery czasopisma oraz książkę „Wspomnienia rodzinne. 
Część II”. 40 egzemplarzy tego wydania rozeszło się w nie-
spełna pół godziny! 

Wystawa w Krakowie była otwarta do 20 lipca, następnie 
wyruszyła w tournée po Rumunii i Mołdawii (wrzesień – Dom 
Polski w Suczawie; październik – Dom Polski w Bielcach oraz 
Biuro Stosunków Międzyetnicznych w Kiszyniowie; listopad – 
Biblioteka im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie).

Projekt jest finansowany 
ze środków przyznanych 
z funduszy polonijnych 

Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą 

na wniosek Ambasady RP 
w Kiszyniowie
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Тадеуш Гайдамович родился 4 июля 1923 го- 
да в столице Бессарабии – Кишиневе. Его 
предки происходили из родовитой дворянской 
семьи, жившей в Литве. Юзеф Гайдамович (дед 
Тадеуша) родился в 1854 году возле Паневе-
жиса, его старшие братья были участниками 
январского восстания. Юзеф Гайдамович полу-
чил образование в Петербурге, а позднее стал 
офицером царской армии, принимал участие  
в русско-турецкой войне 1877-78 гг. После демо-
билизации он остался в Бессарабии и женился 
на Марии Камболи, гречанке из богатой местной 
семьи. После свадьбы молодожены поселились 
в усадьбе Чинешеуцы в Оргеевском уезде. У них 
было трое детей: сын Мечислав (отец Тадеуша) 
и две дочери – Мария и Евгения. Первая миро-
вая война положила конец счастливой семей-
ной жизни. Мечислав Гайдамович был призван  
в армию и ушел на фронт. Усадьбу в Чинешеу-
цах разрушили и сожгли во время революции  
1917 года. Семья Гайдамовичей уцелела только 
потому, что их спрятали местные крестьяне. 

Послевоенные годы принесли с собой новый 
политический раздел Европы, в результате ко-
торого Румыния заняла Бессарабию, а Польша 
обрела независимость. Гайдамовичи перебра-
лись в Кишинев. Приняв польское гражданство, 
Юзеф Гайдамович, в соответствии с декретом 
румынских властей, утратил большинство своих 
земельных владений. Живя в Кишиневе, он ак-
тивно включился в полонийную общественную 
деятельность. Был председателем Польского 
дома, сотрудничал с польскими консулами,  
в 1929 году в качестве представителя бесса-
рабской Полонии участвовал в Первом съезде 
поляков из-за границы в Варшаве. Юзеф Гай-
дамович умер в 1938 году. 

Сын Юзефа – Мечислав Гайдамович в 1922 го- 
ду женился на Катажине Малас, дочери поль-
ских переселенцев, а год спустя у них родился 
сын Тадеуш.

Tadeusz Gaydamowicz urodził się 4 lipca  
1923 roku w stołecznym mieście Besarabii – Kiszy-
niowie. Jego przodkowie pochodzili ze szlacheckiej 
rodziny herbu Pomian mieszkającej na Litwie. Jó-
zef Gaydamowicz (dziadek Tadeusza) urodził się 
w 1854 roku w okolicach Poniewieża, jego starsi 
bracia byli uczestnikami powstania styczniowego. 
On sam studiował w Petersburgu, a później jako 
oficer armii carskiej brał udział w wojnie rosyjsko-
tureckiej w latach 1877-78. Po demobilizacji nie 
powrócił już do rodzinnych stron, lecz pozostał  
w Besarabii, gdzie poznał Marię Camboli z pocho-
dzenia Greczynkę z bogatej miejscowej rodziny. 
Po ślubie nowożeńcy zamieszkali w okazałym 
dworku w Czyniszeuce (Cinişeuţi) w powiecie 
Orgejowskim. Mieli troje dzieci: syna Mieczysława 
(ojciec Tadeusza) i dwie córki: Marię i Eugenię. 
Wybuch I wojny światowej zakłócił szczęśliwe  
i spokojne dotychczas życie rodziny. Mieczy-
sław Gaydamowicz został wcielony do wojska  
i wysłany na front. Dwór w Czyniszeucach splą-
drowały i podpaliły rewolucyjne bandy w 1917 ro- 
ku. Rodzina Gaydamowiczów uszła z życiem tylko 
dzięki pomocy miejscowych chłopów. 

Lata powojenne przyniosły nowy podział po-
lityczny i Europy. W jego efekcie Rumunia zajęła 
Besarabię, a Rzeczpospolita Polska odzyskała 
niepodległość. Rodzina Gaydamowiczów prze-
niosła się do Kiszyniowa. Dziadek Józef przyjął 
wraz z całą rodziną polskie obywatelstwo. Wkrótce  
z tego powodu, na mocy dekretu władz rumuńskich, 
utracił większość swoich posiadłości ziemskich. 
Mieszkając w Kiszyniowie, Józef Gaydamowicz 
zaangażował się w życie tamtejszych Polaków. 
Był prezesem „Domu Polskiego”, współpracował 
z polskimi konsulami, jako jedyny przedstawiciel 
Polonii besarabskiej uczestniczył w I Zjeździe Po-
laków z Zagranicy w lipcu 1929 r. w Warszawie. 
Zmarł w 1938 roku. 

Syn Józefa, Mieczysław Gaydamowicz poznał  
w Kiszyniowie córkę polskich osadników z Kielec-

polacy w besarabii

ZDJęCIa PaMIęCI 
z archiwum Tadeusza Gaydamowicza

СНИМКИ ПАМЯТИ 
из архиваТадеуша Гайдамовича
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czyzny, Katarzynę Małas. Ożenił się z nią w 1922 ro- 
ku, a rok później urodził się im syn Tadeusz.

Tadeusz Gaydamowicz swoją edukację szkol-
ną rozpoczął od czteroklasowej polskiej szkoły 
powszechnej w Kiszyniowie. Po jej ukończeniu 
został wysłany do Lwowa, gdzie zamieszkał  
w Zakładzie Wychowawczym im. abrahamowiczów 
na Wzgórzach Wuleckich. Klasę V i VI ukończył  
w Szkole Powszechnej im. Marii Magdaleny (istnie-
je do dziś), a następnie trzy klasy w IV Gimnazjum 
im. Jana Długosza. We Lwowie w 1934 roku wstąpił 
do harcerstwa do XVI Lwowskiej Drużyny im. Je-
rzego Grodyńskiego, w której pełnił funkcję przy-
bocznego. Tadeusz każde swoje wakacje spędzał  
w rodzinnym domu. Ostatniego dnia sierpnia 1939 ro- 
ku, wyjechał jak zwykle pociągiem do Lwowa, ale 
tam nie dotarł. Pierwszego września nad ranem, 
będąc w Czerniowcach, dowiedział się o wybuchu 
wojny w Polsce i zamknięciu granicy. Zawrócił 
więc do domu. W pierwszych dniach października 
wyjechał do Bukaresztu, gdzie otwierano szkoły 
dla polskich uchodźców. Tam kontynuował naukę 
w polskim gimnazjum i liceum, a po maturze, którą 
zdał w październiku 1941 roku rozpoczął studia na 
Wydziale architektury Politechniki w Bukareszcie. 

После окончания 4 классов польской обще-
образовательной школы в Кишиневе, Тадеуш 
был отправлен во Львов. Мальчик жил в ин-
тернате и продолжал образование – закончил  
V и VI классы школы им. Марии Магдалены (ко-
торая существует до сих пор), а затем три класса 
гимназии им. Яна Длугоша. В 1934 году Тадеуш 
вступил в скаутскую организацию. На каникулы 
он приезжал домой. В последний день июля 
1939 года, как обычно, поехал на учебу во Львов, 
но туда не попал. Утром 1 сентября, находясь  
в Черновцах, узнал, что в Польше началась во-
йна и граница закрыта. Тадеуш вернулся домой,  
а в начале октября уехал в Бухарест, где от-
крывались школы для польских беженцев. Там 
Тадеуш учился сначала в польской гимназии, 
а затем в лицее. В 1941 году, сдав выпускные 
экзамены, стал изучать архитектуру в поли-
техническом институте в Бухаресте. Румыны 
относились к полякам очень дружелюбно. Дей-
ствовали польские организации – общественные  
и скаутские, обучение в вузе было бесплатным,  
а молодые поляки не подлежали мобилизации. 

В конце войны семья Гайдамовичей решила 
репатриировать в Польшу. Решение принима-

Zdjęcie z albumu Tadeusza Gaydamowicza:
Kiszyniów, Dom Polski, 1934 r. Fragment ze sztuki teatralnej „Damy i husarzy” A. Fredry, granej na scenie Domu 
Polskiego. Od lewej: Antoni Grabek, Eugenia Gaydamowicz-Wiśniowska, Anna świstacka, Roman Biskup, NN. 

polacy w besarabii
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Rumuni odnosili się do Polaków bardzo życzliwie. 
Funkcjonowały polskie organizacje harcerskie  
i społeczne, studia były darmowe, a młodzi Polacy 
nie podlegali obowiązkowi mobilizacyjnemu. 

Pod koniec wojny rodzina Gaydamowiczów 
postanowiła repatriować się do Polski. Decyzja 
była trudna, ale do rodzinnej Besarabii zajętej przez 
Związek Radziecki, raczej nie było po co wracać. 
Pociąg z repatriantami wyruszył jesienią 1945 roku. 
Zostali skierowani na Ziemie Odzyskane (Pomorze 
Zachodnie) do Dobiegniewa, gdzie Mieczysław 
otrzymał pracę leśnika. Stąd Tadeusz wyjechał 
do Krakowa, aby na akademii Górniczo-Hutniczej 
kontynuować rozpoczęte studia architektoniczne.

Po uzyskaniu dyplomu ożenił się ze Stefanią 
Muchą. W roku 1953 urodziła się im córka anna. 
Tadeusz Gaydamowicz początkowo pracował jako 
inspektor nadzoru budowlanego. Nadzorował bu-
dowę hoteli orbisowskich w Krakowie, Cieszynie, 
Częstochowie, Bielsku-Białej i Sosnowcu. W latach 
1989-1992 był naczelnym inżynierem firmy Wawel-
lmos, która realizowała remont i modernizację hote-
lu „Grand” oraz budowę hotelu „Piast” w Krakowie. 
Na emeryturę przeszedł w 1992 roku. Rok później 
zmarła jego żona Stefania.

Tadeusz Gaydamowicz wolny od obowiązków 
zawodowych, swój czas poświęca popularyzowa-
niu dziejów besarabskich i mołdawskich Polaków. 
Wygłasza prelekcje, pisze teksty i udostępnia swoją 

лось трудно, но в родную Бессарабию, ставшую 
частью Советского Союза, уже не было возвра-
та. Осенью 1945 года поезд с репатриантами 
двинулся в Польшу. Семья Гайдамовичей по-
селилась на вновь присоединенных к Польше 
землях, где Мечислав получил работу лесника. 
Оттуда Тадеуш уехал в Краков, чтобы завершить 
свое архитектурное образование в Краковской 
академии.

После получения диплома Тадеуш Гай-
дамович работал инспектором по надзору за 
строительством, инспектировал возведение 
отелей ORBIS в Кракове, Чешине, Ченстохове, 
Бельско-Бялы и Сосновце. Женился, в 1953 го- 
ду у него родилась дочь Анна. В 1989-1992 годах 
был главным инженером фирмы, занимавшей-
ся ремонтом и модернизацией отеля «Гранд»,  
а также строительством отеля «Пяст» в Крако-
ве. На пенсию вышел в 1992 году. Годом позже 
умерла его жена Стефания. 

Все свободное время Тадеуш Гайдамович 
посвящает популяризации истории бессараб-
ских и молдавских поляков. Читает лекции, 
пишет статьи и охотно публикует свою коллек-
цию старых фотографий. Тадеуш Гайдамович 
является корреспондентом журнала польской 
диаспоры в Молдавии «Jutrzenka», а также кор-
респондентом журнала «Polonus», издаваемого 
Союзом поляков в Румынии. Является членом 

polacy w besarabii - zdjęcia pamięci

Tadeusz Gaydamowicz podczas mszy św. dziękczynnej z okazji 90-lecia urodzin z udziałem 
Pocztów Sztandarowych ZHP Chorągwi Krakowskiej
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kolekcję fotograficzną. Został korespondentem 
Pisma Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” oraz cza-
sopisma Związku Polaków w Rumunii „Polonus”. 
Jest członkiem Towarzystwa Polsko-Rumuńskie-
go w Krakowie, Towarzystwa Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” oraz Harcerskiego Kręgu Se-
niorów Kombatantów ZHP Chorągwi Krakowskiej. 
W uznaniu za zasługi otrzymał tytuł Seniora Polonii 
Mołdawskiej, Medal Honorowy Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wchodzie” – Meritus Patriae oraz 
Odznakę Honorową Kręgu Krzyża ZHP.

Życic pan Tadeusza Gaydamowicza to jak 
podróż w czasie. Urodzony na początku dwudzie-
stego wieku w Kiszyniowie żył wśród besarabskich 
Polaków, którzy z pietyzmem pielęgnowali tradycje 
narodowe i patriotyczne. Edukację szkolną i swoją 
wieloletnią przygodę z harcerstwem rozpoczął we 
Lwowie należącym wówczas do Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wybuch II wojny światowej związał losy 
Tadeusza Gaydamowicza z Bukaresztem, którego 
mieszkańców wspomina niezwykle ciepło. I wresz-
cie ostatni etap podróży to Kraków – miasto, gdzie 
założył rodzinę, spełnił się zawodowo i skąd często 
wraca pamięcią do rodzinnych stron.

Marek Cholewka
źródło: folder wydany z okazji wystawy 
„Cztery miasta...”

польско-румынского общества в Кракове, 
Общества любителей Львова, краковского от-
деления общества «Wspólnota Polska», а также 
Скаутского круга. Как признание своих заслуг 
получил титул Сеньора молдавской Полонии, 
награжден медалями неправительственных 
организаций – «Wspólnota Polska» и фонда «По-
мощь полякам на Востоке», а также почетной 
наградой скаутов.

Жизнь пана Тадеуша можно сравнить с пу-
тешествием во времени. Рожденный в начале 
XX века в Кишиневе, он жил среди бессарабских 
поляков, старательно сберегавших и поддержи-
вавших национальные и патриотические тради-
ции. Школьное образование и свое многолетнее 
приключение с организацией польских скаутов 
он начал во Львове, который тогда находился 
на территории Польши. Начало Второй мировой 
войны связало судьбу Тадеуша Гайдамовича  
с Бухарестом, его жителей до сегодняшнего дня 
он вспоминает с особой теплотой. И, наконец, 
последний этап путешествия – это Краков, 
город, где он создал семью, где состоялся как 
архитектор, где он живет и часто возвращается 
памятью в родимые края.

Марек Холевка
источник: буклет к выставке „Четыре города...”
перевод: Алла Климович

polacy w besarabii

W kręgu rodzinnym.
Obiad z okazji 90. urodzin Tadeusza Gaydamowicza
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Wystawa tadeusza Gaydamowicza



  
  
9
  

  
  
J
u
tr
ze

n
k
a
 7

-8
/2

0
1
3

W dniach 16-19 sierpnia 2013 r. medalami „Pro Memoria” i „Pro Patria” uhonorowano przed-
stawicieli polskiej diaspory w Mołdawii oraz osób wspierających działalność Polonii. Uroczyste 
wręczenie miało miejsce w kilku miejscowościach – Kiszyniowie, Tyraspolu, Komracie, Styrczy  
i Bielcach.

Aktualności

Przyznanie medali Polonii mołdawskiej

Odznaczeni zostali:
– prezes kiszyniowskiego Stowarzyszenia 

„Polska Wiosna w Mołdawii” Oksana Bondarczuk 
i aktywny członek Stowarzyszenia Juliana Tomsza 
oraz zasłużone działaczki Polonii kiszyniowskiej 
Katarzyna Jażgunowicz i Magdalena Miotła;

– przedstawiciele polonijnych organizacji me-
dycznych w Kiszyniowie: Katarzyna Koczetkowa, 
Paweł Dobik, augustyn Zagórski i Borys Duda; 

– prezes Koła Polskich Rodzin w Grigorówce 
Paulina Statkiewicz; 

– redaktor naczelna Pisma Polaków w Mołdawii 
„Jutrzenka” Helena Usowa;

– dyrektor kiszyniowskiej Biblioteki im. a. Mic-
kiewicza Katarzyna Niedzielska, dyrektor Biura 
Stosunków Międzyetnicznych Elena Belakowa, 
dyrektor Mołdawskich archiwów Państwowych Ion 
Varta, przewodniczący Instytutu Historii Społecznej 
PROMEMORIa anatol Petrencu, dyrektor Liceum 
im. M.Gogola w Kiszyniowie Taisia anikijewa, sołtys 
wsi Grigorówka anatol Hażewski;

– biskup anton Coşa;
– prezes Stowarzyszenia Polaków Gagauzji 

Ludmiła Wolewicz oraz członkowie Stowarzysze-
nia: Marina Wolewicz-Garczu, Ludmiła Pejkowa, 
Władysław Wolewicz, Swietlana Suchowa, Ser-
giusz Manołow, Inna Barbarosz, Sergej Zelenski  
i Stanislaw Krzyżanowski;

– Mihail Formuzal – gubernator autonomiczne-
go Terytorium Gagauzji;

– przedstawiciele Polonii w Styrczy: Ludmiła 
Jabłońska, Lilia Górska, anton Gorodziecki, aniela 
Kotulewicz oraz przewodniczący Rejonu Głodiany 
Valery Tarigradschi;

– proboszcz bieleckiej parafii ks. Jacek Puć, 
prezes Stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach 
Walery Buzut, zasłużeni członkowie Stowarzysze-
nia „Dom Polski”: Czesława Cetens, Jadwiga Kaita, 
Eleonora Kimakowska, Malwina Russu, Walentyna 
Zainczykowska, Ewelina Maszarowa;

– kombatanci Bronisław Jabłoński (Raszków)  
i Jan Pogrebny (Słoboda Raszków);

– prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Jasna 
Góra” w Tyraspolu Natalia Siniawska oraz człon-
kowie Towarzystwa „Jasna Góra” Helena Melnik  
i Maria Grauze; 

– przedstawiciele Stowarzyszenia „Polonia” 
w Rybnicy: Józef Płaczek, Maria Sainska, Julia 
Zawadska, Zoia Vasilieva, Liudmiła Paraskiewić, 
Ivanna Olejnik, Foma Reaboi; 

– osoby wspierające i działające na rzecz 
Polonii w Naddniestrzu – proboszcz parafii w Tyra-
spolu ks. Piotr Kuszman, ks. Tadeusz Magierowski 
(Rybnica), ks. Henryk Soroka (Słoboda Raszków), 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Słobodzie Rasz-
ków anatoli Roszka, nauczycielka j. polskiego 
antonina Pietrasz, sołtys Słobody Raszków Walery 
Pogrebny.

Delegacja z Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych odwiedziła Domy Pol-
skie w Styrczy i Bielcach, spotkała się z Polonią  
w Naddniestrzu i Gagauzji. W stolicy kraju uroczy-
stość wręczenia medali odbyła się w siedzibie am-
basady Rzeczypospolitej Polskiej. Na spotkaniu byli 
obecni: ambasador artur Michalski, radca-minister 
Jerzy Stankiewicz oraz pracownicy ambasady. Po 
krótkich przemówieniach przedstawiciele Urzędu 
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
wyróżnili polskim odznaczeniem cywilnym niektóre 
z zasłużonych osób. 

Uroczyste spotkanie zakończyło się poczęstun-
kiem.        (r)

„Zawsze interesowała mnie Polska, dużo pisałem o po-
wstaniach narodowych. Zgromadziłem materiały, które 
staną się podstawą kolejnego, trzeciego już tomu roz-
prawy z zakresu dziejów Polski” – powiedział mołdawski 
historyk Anatol Petrencu, dziękując za odznaczenie 
medalem PRO MEMORIA 
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Dobrze pomyślana konstytucja została rychło 
obalona. Z polecenia Katarzyny II pozostający na 
jej żołdzie magnaci zawiązali tzw. konfederację 
targowicką (ogłoszoną 14 V 1792). Na jej czele 
stali: Szczęsny Potocki, który został marszałkiem, 
oraz hetmani Seweryn Rzewuski i Klemens Bra-
nicki, wyznaczeni na wodzów. Wojewoda ruski 
Szczęsny Potocki był jednym z najbogatszych 
ludzi w kraju. Jego dobra (miał około 250 tysięcy 
poddanych) obejmowały wiele miast i wsi, w tym 
Humań i Tulczyn ze wspaniałą rezydencją. Po-
dobnie jak Branicki, był wiernym sprzymierzeńcem 
Katarzyny. Hetman Seweryn Rzewuski jeszcze jako 
poseł protestował w 1764 przeciw obradom sejmu 
konwokacyjnego w obecności obcych wojsk. Potem 
pojechał dobrowolnie na wygnanie za chorym oj-
cem, Wacławem, zesłanym przez Rosjan do Kaługi. 
Od 1788 szukał poparcia dla swej prywatnej walki 
z Sejmem Czteroletnim, składając ościennym mo-
carstwom ofertę antysejmowej konfederacji (choć 
jednocześnie prosił o zapewnienie integralności 
pozostałych ziem Rzeczypospolitej). 

W ślad za konfederatami, którzy wystąpili pod 
hasłem obrony starego porządku, do Rzeczypo-
spolitej wkroczyło 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich. 
Zwycięskie bitwy Polaków pod Dubienką i Zieleńca-
mi, odwaga księcia Józefa Poniatowskiego i Tade-
usza Kościuszki na niewiele się zdały. Bohaterów 
udekorowano ustanowionymi podczas tej kampanii 
orderami „Virtuti Militari”, ale nic nie mogło zniwe-
lować miażdżącej przewagi wroga. Po ultimatum 
carycy, 23 VII 1792 do konfederacji przystąpił król 
Stanisław august i wydał rozkaz wstrzymania walk. 
Nie uratowało to dzieła reform i ostatecznie dopro-
wadziło do II rozbioru. Podpisały go Prusy i Rosja 
(1793). austria, zajęta wojną z Francją, nie wzięła 
udziału w tym haniebnym akcie. Prusom przypadły: 
Gdańsk, Toruń, Wielkopolska i część Mazowsza  
z Płockiem oraz ziemie na południe aż do linii 
Pilicy, z Piotrkowem, Sieradzem i Częstochową.  
W Rosji znalazły się ziemie położone na wschód 
od linii Druja-Pińsk-Zbrucz. Władzę w kraju przejęła 
tzw. Generalność, która rozpoczęła prześladowa-
nia zwolenników Konstytucji 3 maja. Dyktowane 
przez Rosję i Prusy prawa zmierzały do uczynienia  
z Polski lennego kraiku, rządzonego przez obcych 
ambasadorów. Kiedy na dodatek kazano rozpu-

ścić większość armii, doszło do spontanicznego 
buntu. Wkrótce na jego czele stanął gen. Tadeusz 
Kościuszko, bohater wojny o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych i dzielny dowódca z czasów wojny 
w obronie Konstytucji. 24 III 1794 proklamował  
w Krakowie akt powstania, złożył przysięgę i ogłosił 
się Najwyższym Naczelnikiem Sił Zbrojnych Naro-
dowych. Powstanie wybuchło pod hasłem: „Wol-
ność, Całość, Niepodległość”, a w obywatelskiej 
euforii powstańcy ślubowali: „Zginąć i zagrzebać 
się w ruinach własnego kraju albo oswobodzić 
ziemię ojczystą od drapieżnej przemocy i hanieb-
nego jarzma”.

Polskie powstania narodowe

Powstanie kościuszkowskie

W cyklu o powstaniach narodowych, który rozpoczęliśmy od publikacji z okazji 150. rocz-
nicy powstania styczniowego (nr. 1-2/2013), chcemy zaprezentować czytelnikom wybrane 
tematy dotyczące ojczystego kraju. Kontynuując lekturę o Konstytucji 3 Maja z nr. 5/2013, 
proponujemy kolejny odcinek historyczny o powstaniu kościuszkowskim. 

Tadeusz Kościuszko 

Przysięga Tadeusza KościuszKo

Kościuszko przybył do Krakowa nocą  
23 marca 1794 r. Po zapoznaniu się z sytuacją, 
przygotował swoją przysięgę: „Ja Tadeusz 
Kościuszko przysięgam w obliczu Boga całe-
mu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi 
władzy na niczyj ucisk nie użyję, lecz jedynie 
jej dla obrony całości granic, odzyskania 
samowładności narodu i ugruntowania po-
wszechnej wolności używać będę”. złożył ją 
na krakowskim rynku.
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Pierwszy sukces Kościuszko odniósł 4 IV pod 
Racławicami. Zasłużyli się tam krakowscy kosynie-
rzy, prości chłopi uzbrojeni w kosy. To oni uderzyli 
na rosyjskie baterie. Pierwszy wrogich armat do-
padł Wojciech Bartos, którego po bitwie Naczelnik 
mianował oficerem i nagrodził szlachectwem. By 
zachęcić chłopów do dalszych przykładów męstwa, 

Kościuszko zrzucił mundur generalski i odtąd para-
dował w krakowskiej sukmanie i rogatywce.

Na wieść o zwycięstwie racławickim wybuchło 
powstanie w Warszawie (z szewcem Janem Kiliń-
skim na czele), a kilka dni późnej na Litwie (pod wo-
dzą Jakuba Jasińskiego). Tymczasem Kościuszko, 
któremu nie udało się dotrzeć do Warszawy, znalazł w

Obraz Michała Stachowicza „Przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim”

Obraz Wojciecha Kossaka „Jan Kiliński prowadzi
jeńców rosyjskich przez ulice Warszawy”
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się w obozie pod Połańcem. Ogłosił tam uniwersał 
połaniecki nadający chłopom prawa, które miały 
obudzić ich zainteresowanie kwestiami narodo-
wymi. Naczelnikowi nie udało się jednak wyjść  
z okrążenia i poniósł klęskę pod Szczekocinami,  
a inny powstańczy oddział pod wodzą gen. Józefa 
Zajączka został pobity pod Chełmem. Tymczasem 
w Warszawie powstanie nabrało radykalnego cha-
rakteru. Wyciągnięto z więzienia i powieszono kilku 
pomniejszych zdrajców – targowiczan. Kościuszko 
nakazał uśmierzyć ten rewolucyjny zamęt, gdyż 
szykował się do obrony stolicy. Został tam otoczony 
przez wojska rosyjskie i pruskie, z którymi stoczył 
bitwę na przedpolach Warszawy. Wprawdzie dzięki 
wybuchowi powstania w Wielkopolsce Prusacy 
musieli się wycofać, ale tymczasem do Warszawy 
zbliżały się wojska rosyjskie. Kościuszko postano-
wił najpierw wydać bitwę jednemu z ich korpusów, 
ale poniósł dotkliwą klęskę pod Maciejowicami  
(10 X) i ciężko ranny dostał się do niewoli. Po-
łączone wojska rosyjskie dowodzone przez  
gen. aleksandra Suworowa szły na Warszawę  
i po zwycięskim szturmie na Pragę dokonały rzezi 
ludności. atak rozpoczął się 4 XI o godzinie 5 rano. 
Polskich pozycji broniło przeszło 18 tysięcy żołnie-
rzy pod komendą gen. Zajączka, który po godzinnej 
walce na wałach, lekko ranny, dał rozkaz odwrotu. 
Wymarsz zakończył się paniczną ucieczką. Wojska 

rosyjskie zdobyły i spaliły Pragę, a mieszkańców 
wyrżnęły, tak że „place zasłane były trupami, krew 
lała się strumieniami, a wody Wisły się zaczerwie-
niły”. Most na Wiśle, jedyna droga ucieczki, został 
przez Moskali odcięty, a tysiące ludzi wpadły do 
Wisły. Zginęło lub dostało się do niewoli 10 tysięcy 
żołnierzy oraz 8 tysięcy mieszkańców. Okrutny 
ten mord złamał wolę walki Warszawy, która 9 XI 
skapitulowała. Kiedy stolica się poddała, niedobitki 
wojsk powstańczych rozeszły się bez walki.

Konsekwencją powstania był III rozbiór Pol-
ski, który Rosja i austria podpisały 3 I 1795; 24 X 
dołączyły do nich Prusy. austria poszerzyła swoje 
terytorium o ziemie po Pilicę, Wisłę i Bug (z Krako-
wem). Prusy zajęły ziemie po Pilicę, Bug i Niemen 
(z Warszawą). Resztę zagarnęła Rosja. 26 I 1797 
austria, Prusy i Rosja podpisały w Petersburgu 

Polskie powstania narodowe - powstanie kościuszkowskie
w

Obraz Aleksandra Orłowskiego „Rzeź Pragi”

rzeź Pragi 

To, co wydarzyło się 4 listopada 1794 r., 
można nazwać bestialstwem. W opisie noc-
nego świadka czytamy o spalonych domach, 
zmasakrowanych kobietach i dzieciach prze-
bijanych kozackimi pikami. Bardzo niedo-
kładne dane mówią o 7000 zabitych cywilów 
i 6000 poległych polskich żołnierzy.
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 wiadomości

W Kiszyniowie odbyło się 11-12 lipca spotka-
nie przywódców państw Partnerstwa Wschodnie-
go należących do Europejskiej Partii Ludowej, 
zorganizowane przez Liberalno-Demokratyczną 
Partię Mołdawii (LDPM). W szczycie uczestniczyli 
przewodniczący EPL Wilfried Martens, prezydenci 
armenii Serż Sarkisjan i Gruzji Micheil Saakasz-
wili, premier Mołdawii Jurie Leanca i szef LDPM,  

b. mołdawski premier Vlad Filat. Głównym tema-
tem obrad była perspektywa europejska państw 
należących do Partnerstwa Wschodniego,  
w tym przygotowania do listopadowego szczytu 
PW w Wilnie, gdzie planowane jest parafowanie  
ich umów stowarzyszeniowych z Unią Europej-
ską.

Szczyt EPL w Kiszyniowie

źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich

ostateczną konwencję rozbiorową głoszącą, że 
„nazwa królestwa polskiego” ma być wymazana 
na zawsze. Zdetronizowany Stanisław august Po-
niatowski zmarł w Petersburgu w 1798.

Po śmierci carycy Katarzyny II jej następca 
uwolnił Kościuszkę, który wyjechał do ameryki. Po 
powrocie do Europy, w dobie wojen napoleońskich, 
usunął się w cień. Zmarł w 1817 w szwajcarskiej 
Solurze. Rok później ciało Naczelnika sprowadzono 
do Krakowa i pochowano w katedrze wawelskiej 
wśród prochów monarszych. Naród uczcił go też 
niezwykłym pomnikiem: na wzgórzu św. Bronisła-
wy usypano mu w ciągu trzech lat kopiec, do dziś 
górujący nad królewskim grodem. 

Mimo klęski powstanie kościuszkowskie szybko 
stało się ważnym składnikiem narodowej trady-
cji – symbolem postępowego i demokratycznego 
nurtu polskiego ruchu niepodległościowego. Sam 
Kościuszko wyrósł z czasem na bohatera narodo-
wego, a Racławice – na jedną z najgłośniejszych 
polskich bitew. 

źródła: 
M. Gładysz „50 dat z historii Polski”, Gdańskie Wydaw-
nictwo Oświatowe; 
S. Kołodziejski, R. Marcinek, J. Polit „Dzieje ojczyste”, 
Wyd. Ryszard Kluszczyński;
R. Korbal „Polskie powstania narodowe”, Wyd. Podsie-
dlik-Raniowski i Spółka.

Polskie powstania narodowe

Państwo polskie w 1794 r.
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Książki

SPOTKaNIa  
POLSKO-MOłDaWSKIE

Odrębne publikacje poświęcone Mołdawii 
(czy inaczej Republice Mołdowy) ukazują się  
w Polsce raczej rzadko. Mimo, że geograficznie 
niedalekie, państwo to nie za często gości także 
w różnych wydaniach polskich wiadomości ra-
diowych czy telewizyjnych, a przeciętny Polak 
wciąż niewiele o nim wie i generalnie uważane 
jest ono raczej za egzotyczne. Z tego jednak 
powodu każda nowa publikacja stanowić po-
winna ważne wypełnienie tej europejskiej „białej 
plamy” w naszej świadomości. 

Tak jest niewątpliwie w przypadku pozycji 
Spotkania polsko-mołdawskie, będącej zbio-
rem artykułów, która ukazała się w tym roku  
w Lublinie. Samo jednak jej powstanie okazało 
się szczególne. Zmarł bowiem dr hab. Janusz 
Solak (1954-2011), profesor akademii Obro-
ny Narodowej w Warszawie, znany badacz 
najnowszej problematyki Mołdawii i Rumunii, 
autor takiej publikacji jak Mołdawia. Republika 
na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny wymiar 
„zamrożonego” konfliktu o Naddniestrze (Toruń 
2009). On też był inicjatorem powstania tej pu-
blikacji, która miała „przybliżyć szerokiemu gro-
nu Czytelników meandry współczesnej historii  
i szerzej – tematykę mołdawską”. Niestety, choć 
w książce J. Solak ma swój odrębny tekst, sam nie 
doczekał finalizacji przedsięwzięcia, które uka-
zało się pod redakcją Marcina Kosienkowskiego  
i zostało poświęcone pamięci J. Solaka. 

Publikację otwierają wątki wspomnieniowe  
o J. Solaku wraz z wykazem jego publikacji książko-
wych. Dalsza zawartość książki ma dość nietypowy 
charakter. Naukowe teksty historyczne, politologiczne, 
kulturoznawcze na temat kontaktów polsko-mołdaw-
skich w czasach nowożytnych (D. Milewski), Besarabii 
jako guberni rosyjskiej (a. Gil) i jako części Rumunii 
(P. Rutkowski), dalej polsko-mołdawskich stosunków 
współczesnych (a. Sawicz, N. Cwicinskaja), współ-
czesnej sytuacji wewnętrznej Mołdawii (J. Pieńkowski, 
V. Ciobanu, B. Zdaniuk, K. Marczuk, K. Kotulewicz, 
R. Rajczyk), na temat Gagauzji (J. Hałas, P. Oleksy), 
oraz Naddniestrza (a. Devyatkov, M. Kosienkowski,  
N. Cwicinskaja) przeplatane są bowiem tekstami  
o charakterze reportażowym, ze zrozumieniem, ale 
z sympatią opisującymi spotkania z mieszkańcami 
Mołdawii w ich niełatwej codzienności „zgubionego 
państwa między Wschodem a Zachodem”, jak pisze  
V. Ciobanu. Na cykl ten składa się tekst Michała Kruszo-
ny Nad Dniestrem, będący fragmentem jego szerszej 
publikacji Czarnomorze. Wzdłuż wybrzeża i w poprzek 
gór, tekst Kamila Całusa i Piotra Oleksego Spotkania 
oraz Kamila Całusa Święty Piotr nie mówi po rosyjsku. 
Dzięki temu po Spotkania polsko-mołdawskie mogą  
z zainteresowaniem sięgnąć nie tylko naukowcy, po-
litycy czy dziennikarze, aby jak pisze a. Sawicz „za-
malować białą plamę”, ale również miłośnicy takiego 
właśnie refleksyjno-reportażowego poznawania świata, 
w przypadku Mołdawii bliskiego i dalekiego zarazem. 

Krzysztof Nowak, Uniwersytet Śląski 

Marcin Kosienkowski (red.) 
SPoTKania PoLSKo-MołdaWSKiE 
Księga poświęcona pamięci 
Profesora Janusza Solaka
Lublin 2013 
Praca zbiorowa
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fiLoLoGia PoLSKa
PWSW w Przemyślu

od roku 2013/2014 nowy program kształcenia

Szukasz studiów ciekawych i jednocześnie 
praktycznych? filologia polska w PWSW to 
propozycja w sam raz dla Ciebie!

Jako nasz student będziesz miał możliwość 
kompetentnego obcowania z najlepszymi działami 
literatury polskiej i światowej, dawnej i współcze-
snej, wysokiej i popularnej. Zdobędziesz pogłębioną 
wiedzę o języku polskim oraz szereg umiejętności 
wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Możesz wybrać jedną z dwóch specjalności: 
– dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
– nauczanie języka polskiego.
Niezależnie od wybranej specjalności będziesz 

mógł uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, 
warsztatowych podczas których nauczymy Cię 
m.in.:

– profesjonalnej korekty wydawniczej,
– pisania wniosków i projektów europejskich,
– elementów grafiki komputerowej,
– podstaw fotografii,
– prowadzenia skutecznych działań promocyj-

nych.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to 

specjalność, która otworzy przed Tobą wiele moż-
liwości!

Po pierwsze, nasi wykładowcy (zarazem dzien-
nikarze z wieloletnim doświadczeniem) wprowadzą 
Cię w tajniki zawodu dziennikarza w jego różnych 
odmianach: dziennikarstwo prasowe, dziennikar-
stwo telewizyjne, dziennikarstwo radiowe, dzienni-
karstwo internetowe, dziennikarstwo obywatelskie. 
Nauczymy Cię, jak orientować się w dynamicznym 
świecie mediów elektronicznych.

Po drugie, orientacja w problematyce mediów  
i komunikacji społecznej, znajomość zasad retoryki  
i technik argumentacji, umiejętność porozumie-
wania się z ludźmi, które zdobędziesz na naszych 
studiach, pozwolą Ci ubiegać się o pracę: rzecznika 
prasowego, specjalisty ds. public relations, specja-
listy ds. promocji, pracownika działu obsługi klienta 
itp. Takie stanowiska i umiejętności są potrzebne  
w każdej większej instytucji czy przedsiębior-
stwie!

Swoje umiejętności praktyczne będziesz szli-
fował do znudzenia i do skutku: 

– podczas licznych zajęć warsztatowych, 
– na łamach studenckiej gazety i na naszych 

stronach internetowych,

informacje dla kandydatów na studia

– podczas praktyk w najważniejszych instytu-
cjach medialnych i przedsiębiorstwach Podkarpa-
cia.

Podstawą do rozwiązania tych dziennikarskich 
kompetencji jest solidna edukacja polonistyczna 
obejmująca kształcenie z zakresu kultury, literatu-
ry i języka polskiego. Bo nie ma nic gorszego niż 
dziennikarz nieobyty kulturalnie i słabo władający 
językiem polskim!

Lubisz czytać i rozmawiać o książkach? 
Pisanie nie sprawia Ci kłopotów? nauczyciel 
to Twój wymarzony zawód? Mamy dla Ciebie 
interesującą propozycję – studia na specjalno-
ści nauczyciel języka polskiego.

Na język polski przeznaczono najwięcej godzin 
w programach nauczania szkoły podstawowej, 
gimnazjum i szkoły średniej. To zwiększa Twoje 
szanse na znalezienie wymarzonej pracy!

Zrobimy wszystko, byś czuł się dobrze przygo-
towany do tego zawodu. Nauczymy Cię, m.in.:

– jak prowadzić ciekawe lekcje o literaturze  
i języku polskim,

– jak przygotować szkolną uroczystość,
– jak wykorzystać multimedia w procesie edu-

kacyjnym,
– jak prowadzić szkolną gazetkę.
a może wybierzesz ścieżkę kariery nauko-

wej? Wśród naszych wykładowców jest już jedna 
absolwentka filologii polskiej PWSW ze stopniem 
doktora.

Wybierz coś dla siebie i zostań studentem filo-
logii polskiej PWSW! 

Odwiedź naszą stronę na facebooku: Filologia 
polska PWSW lub wejdź na www.pwsw.pl.

ciekawa
praktyczna
innowacyjna
nowoczesna
dziennikarska
lingwistyczno-informatyczna
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patrony roku 2013

25 stycznia 2013 roku minęła setna 
rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego, 

jednego z największych 
polskich kompozytorów. 

Jego wysoka pozycja 
w historii muzyki ii połowy XX wieku 

jest nie do podważenia, 
choć z pewnością mogłoby 

go być więcej w programach 
sal koncertowych na świecie. 

Wysoce oryginalna 
i w wielu aspektach nowatorska 

twórczość polskiego kompozytora 
wymaga też dziś redefinicji –

w latach 60. szokowała, 
dziś to już klasyka. witold

lutosławski

ВЕЛИКИй КНЯзь МУзыКИ
Витольд лютослаВский – польский композитор и дирижёр, один из крупнейших му-

зыкантов XX века.

Pochodził z rodziny ziemiańskiej herbu Jelita 
mającej swą posiadłość w Drozdowie k. łomży. 
Jego zainteresowanie muzyką miało swe korzenie 
w dzieciństwie i tradycji rodzinnego muzykowania. 
Komponował już w wieku 9 lat, a w 1922 napisał 
Preludium na fortepian. Później uczył się gry na 
skrzypcach u Lidii Kmitowej i gry na fortepianie 
oraz uczęszczał do Gimnazjum im. Stefana Ba-
torego w Warszawie. W 1928 rozpoczął naukę 
kompozycji u Witolda Maliszewskiego. W 1931 
zdał maturę, po czym podjął studia matematyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim – przerwane po 
roku z powodu nadmiaru zajęć w konserwatorium.  
W uczelni muzycznej podjął studia w klasie kompo-
zycji u Witolda Maliszewskiego i fortepianu u Jerzego 
Lefelda – ukończył je w 1937.

Na początku II wojny światowej walczył jako 
żołnierz przeciwko Niemcom – był radiotelegrafistą. 
Po ucieczce z niewoli wrócił do Warszawy. W czasie 
okupacji zarabiał na życie grając w warszawskich 
kawiarniach, najdłużej z andrzejem Panufnikiem. 
Uczestniczył też w tajnych koncertach. Z Eugenią 
Umińską, zbierali fundusze na pomoc dla ukrywa-
jących się artystów, m.in. dla Władysława Szpilma-
na. Z andrzejem Panufnikiem przygotował około  
200 transkrypcji utworów znanych kompozytorów, 
m.in. opracowanie 24 kaprysu N. Paganiniego, 
zatytułowane Wariacje na temat Paganiniego. Pra-
wie wszystkie kompozycje sprzed i z okresu wojny 
zaginęły.

Bezpośrednio po wojnie Lutosławski podjął pra-
cę w Polskim Radiu, a także włączył się w odbudowę 
życia muzycznego. Od 1945 działał we władzach 
Związku Kompozytorów Polskich, z czego wycofał 

się w 1948, nie akceptując coraz większych wpływów 
stalinowskich.

W 1946 poślubił Marię Danutę Bogusławską (sio-
strę Stanisława Dygata), z którą pozostał w związku 
małżeńskim do końca życia.

W latach 50. zarabiał na życie komponując mu-
zykę teatralną i radiową oraz piosenki. W czasach 
stalinowskich były to piosenki masowe, a później 
taneczne (walce, fokstroty, tanga), które podpisywał 
pseudonimem „Derwid”. Piosenki przez niego napi-
sane wykonywali m.in.: Olgierd Buczek, Mieczysław 
Fogg, Ludmiła Jakubczak, Kalina Jędrusik,Jerzy Mi-
chotek, Sława Przybylska, Hanna Rek, Irena Santor, 
Rena Rolska, Violetta Villas.

Od początku związany był z festiwalem „War-
szawska Jesień”. Kierował również Towarzystwem 
Muzyki Współczesnej, którego działalność na parę 
lat umożliwiła „odwilż”. Działał w Związku Kompozy-
torów Polskich, pełnił rozmaite funkcje przy Polskim 
Wydawnictwie Muzycznym, Ministerstwie Kultury  
i Sztuki. Jako członek Międzynarodowej Rady Muzycz-
nej przy UNESCO przyczynił się do tego, że w 1969  
z jego inicjatywy przyjęto pierwszą ustawę potępia-
jącą nadużywanie muzyki w miejscach publicznych 
i prywatnych, jako naruszenie prawa człowieka do 
spokoju i ciszy. Do problemu tego powracał wielo-
krotnie, uważając, że muzyka dobiegająca zewsząd 
i ciągle nie tylko męczy, ale także tępi wrażliwość na 
prawdziwą muzykę.

W latach stanu wojennego unikał życia publicz-
nego. W 1989 roku wyraźnie opowiedział się po 
stronie „Solidarności” i jako jedyny reprezentował 
środowisko muzyczne w Komitecie Obywatelskim 
przy Lechu Wałęsie.

patrony roku 2013

Родился в семье помещиков, сын полити-
ческого деятеля Юзефа Лютославского (1881-
1918), отец был арестован и убит большеви-
ками в московской тюрьме. Сочинял музыку  
с девятилетнего возраста, учился игре на 
скрипке и фортепиано. закончил Варшавскую 
консерваторию в 1937 году, параллельно изучал 
математику – студент Варшавского Университе-
та (1931-1933).

В Варшавской консерватории Витольд Лю-
тославский учился у известного российского  
и польского композитора, профессора Витольда 
Осиповича Малишевского (1873-1939), ученика  
Н. А. Римского-Корсакова и основателя Одес-
ской консерватории. Именно талантливый 
педагог Малишевский заложил основы компо-
зиторского мастерства Лютославского. Витольд 
Лютославский высоко ценил музыкальные про-
изведения другого выдающегося композитора 
XX века – Игоря Стравинского. Как композитор 
также складывался и под влиянием Кароля 
Шимановского, увлекался мазовецким фоль-
клором.

Во Вторую мировую войну был мобилизо-
ван, попал в плен, но сумел бежать по пути  
в концлагерь. Подрабатывал в варшавских кафе, 
собирая средства для артистов, скрыва-ющихся 
от нацизма (в том числе для Владислава Шпиль-
мана). После 1948 года польские сталинисты, 
следуя ждановским курсом, обвинили Лютос-

лавского в формализме. В 1950-е годы он при-
шел к использованию в своей музыке новейших 
композиционных средств (серийная техника, 
различные типы сложных гармоний и т. п.), что 
также вызвало неудовольствие властей. После 
премии ЮНЕСКО (1959) и исполнения Струнно-
го квартета в Стокгольме (1965) к композитору 
приходит международное признание.

К характерным чертам музыкального стиля 
выдающегося мастера следует отнести опору 
на национальный фольклор, четкую индиви-
дуализацию выразительных средств, изяще-
ство письма и виртуозное владение оркестром.  
К числу наиболее известных сочинений Ви-
тольда Лютославского принадлежат 4 симфо-
нии, Концерт для оркестра (1954), «Траурная 
музыка» памяти Белы Бартока (1958), «Книга 
для оркестра» (1968), Концерт для виолончели 
с оркестром и др. Выдающийся педагог, Лютос-
лавский проводил курсы композиции во многих 
странах. В последние 2 десятилетия жизни 
постоянно выступал как дирижер в авторских 
симфонических концертах. Его произведения 
исполняли лучшие музыканты мира, среди ко-
торых Мстислав Ростропович, Хайнц Холлигер, 
Дитрих Фишер-Дискау, Анне-Софи Муттер, Дон 
Апшоу, Георг Шолти, Эса-Пекка Салонен, Анто-
ни Вит и многие другие.

Композитор и его жена похоронены на вар-
шавском кладбище Повонзки.

Музыка лютославского 
считается трудной, 
она доходит до тех, у кого, 
наверно, имеется что-то общее 
с самим композитором. 
он был человеком 
необычайно скромным, 
а потому не ожидал популярности, 
однако называл «большой наградой» 
доказательства признания, 
например, письма от слушателей, 
и говорил: «Я просматриваю 
такие письма в дурные минуты 
моей жизни (...) ,
их чтение меня утешает». 

Магдалена Гайль 
«Новая Польша», 7-9/2009

100 лет 
со дня рождения 

витольда
лютославского

2013
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следуя ждановским курсом, обвинили Лютос-

лавского в формализме. В 1950-е годы он при-
шел к использованию в своей музыке новейших 
композиционных средств (серийная техника, 
различные типы сложных гармоний и т. п.), что 
также вызвало неудовольствие властей. После 
премии ЮНЕСКО (1959) и исполнения Струнно-
го квартета в Стокгольме (1965) к композитору 
приходит международное признание.

К характерным чертам музыкального стиля 
выдающегося мастера следует отнести опору 
на национальный фольклор, четкую индиви-
дуализацию выразительных средств, изяще-
ство письма и виртуозное владение оркестром.  
К числу наиболее известных сочинений Ви-
тольда Лютославского принадлежат 4 симфо-
нии, Концерт для оркестра (1954), «Траурная 
музыка» памяти Белы Бартока (1958), «Книга 
для оркестра» (1968), Концерт для виолончели 
с оркестром и др. Выдающийся педагог, Лютос-
лавский проводил курсы композиции во многих 
странах. В последние 2 десятилетия жизни 
постоянно выступал как дирижер в авторских 
симфонических концертах. Его произведения 
исполняли лучшие музыканты мира, среди ко-
торых Мстислав Ростропович, Хайнц Холлигер, 
Дитрих Фишер-Дискау, Анне-Софи Муттер, Дон 
Апшоу, Георг Шолти, Эса-Пекка Салонен, Анто-
ни Вит и многие другие.

Композитор и его жена похоронены на вар-
шавском кладбище Повонзки.

Музыка лютославского 
считается трудной, 
она доходит до тех, у кого, 
наверно, имеется что-то общее 
с самим композитором. 
он был человеком 
необычайно скромным, 
а потому не ожидал популярности, 
однако называл «большой наградой» 
доказательства признания, 
например, письма от слушателей, 
и говорил: «Я просматриваю 
такие письма в дурные минуты 
моей жизни (...) ,
их чтение меня утешает». 

Магдалена Гайль 
«Новая Польша», 7-9/2009

100 лет 
со дня рождения 

витольда
лютославского

2013
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DZIECI Z NaDDNIESTRZa 
W OJCZyźNIE SWOICH PRZODKóW

Ilekroć przechadzałem się cichymi, polnymi 
drogami po malowniczych wzgórzach Raszkowa, 
czy też oddalonej od cywilizacji bliźniaczej wioski 
Słobody Raszków, tylekroć jawi mi się przed oczami 
niepowtarzalny, wręcz metafizyczny uśmiech dzieci 
witających nas w swym skromnych chatach, peł-
nych ciepła i serdeczności.

Uśmiech dzieci niczym nieskażona poezja 
Rubindranahta Tagore płynie nadal w mej duszy 
jak leniwy Dniestr, zatrzymując czas i niespokoj-
ne myśli rodzące się w chaosie egzystencjalnym 
współczesnego Europejczyka.

 Nie sposób było nie zapytać siebie samego 
jakie marzenia mogą mieć dzieci żyjące tam... gdzie 
niebo z ziemią graniczy, gdzie odnaleźć można 
zapach kolorowej tęczy bawiącej się z dziećmi  
w chowanego.

Jedno spojrzenie, jeden uśmiech zaczarował 
mój świat i wówczas zamarzyłem marzeniami 
naddniestrzańskich dzieci. Być z dziećmi w naszym 
starym, pięknym grodzie, gdzie ich przodkowie cho-
dzili tymi uliczkami, bawili się w zaułkach naszych 
miast i żyli kultura polską.

I tak też się stało. Już tego lata, w czerwcu, 
spełniły się marzenia dzieci z Naddniestrza, ich 
rodziców i moje.

Mimo wielu trudności organizacyjno-finan-
sowych udało się nam zorganizować wyjazd 
dzieci z Naddniestrza do Przemyśla, Maćkowic, 
Krzeszowic k/Krakowa i Częstochowy. Dzieci 
przyjechały z opiekunkami – Natalią Siniaw-
ską, Prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej 
„Jasna Góra” w Tyraspolu oraz antoniną Bra-
tuhiną, członkiem w/w Towarzystwa. Przez  
12 dni piętnaścioro dzieci, mieszkając u zaprzyjaź-
nionych rodzin polskich, poznawało język, kulturę, 
tradycje i obyczaje polskie. 

Wyjazd dzieci do Polski został zorganizowany 
przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
w Przemyślu oraz Towarzystwo Kultury Polskiej 
„Jasna Góra” w Republice Naddniestrzańskiej. 
Ogromną pomoc otrzymaliśmy również od dyrek-
cji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej  
Nr 15 w Przemyślu i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

W Krzeszowicach koordynatorem przedsię-

„Bardzo chcę nauczyć się języka polskiego, by więcej rozumieć i przeczytać Pana Wołodyjowskiego” 
(Krystyna z Raszkowa, 13 lat)

Polskie dzieci 
z Naddniestrza 
w Krakowie

Poznając Polskę
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wzięcia był pan andrzej Osiniak, dyrektor Szpitala 
Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach, natomiast  
w Częstochowie pani anna Dąbrowska.

Szczególne podziękowania pragnę przeka-
zać księdzu proboszczowi adamowi Wąsikowi 
z Maćkowic, który nieustannie wspiera naszych 
rodaków z Republiki Naddniestrzańskiej w po-
wrocie do swoich korzeni. 

 Nieznanymi dotąd kolorami, dzieci nama-
lowały w swych duszach barwne obrazy Polski, 
które przywiozły za leniwy Dniestr, ożywiając 

tęsknotę za ziemią Ojczystą i ogromną potrzebą 
powrotu do swoich korzeni. 

Przez skalne szczeliny Raszkowskiego Kanionu 
nieustannie przebija się uśmiech dzieci sięgający ku 
nam wszystkim jako podzięka za wielkie serce i sens 
bycia razem, czy to pod kopułą Kościoła, Cerkwi, Sy-
nagogi, czy też prostej wiejskiej chaty, do której może 
zawitać każdy wędrowiec szukający autentycznego 
spotkania z człowiekiem, a tym bardziej z naszymi 
rodakami z odległych światów Europy Wschodniej. 

Marek Pantuła, Przemyśl

Gość w dom, Bóg w dom 
(część II)

uczymy się polskiego

SłOWNIK    СЛОВАРь

piętro
winda
działać
nadzieja
jeszcze
zepsuła się
psują się
czasami
wtedy
musimy
liczyć na
tym razem
wspinać się
wystarczy rozmów
no właśnie 
przekroczyć próg
mieszkanie 
klatka schodowa
torebka
zaproponować
jednomyślnie
propozycja 
poradzić sobie
skorzystać

- этаж
- лифт
- действовать, работать
- надежда
- ещё
- сломалась 
- выходят из строя
- иногда 
- тогда
- мы должны
- рассчитывать на
- на этот раз
- взбираться
- хватит разговоров
- вот именно
- переступить порог
- квартира
- подъезд
- сумка
- предложить
- единодушно
- предложение
- справиться
- воспользоваться

oczywiście – конечно

koniecznie – обязательно

PORóWNaJ!   СРАВНИ!

– Jaki wysoki budynek!
– Czternastopiętrowy.
– na którym piętrze mieszkacie?
– na ósmym.
– Jest winda?
– oczywiście.
– działa?
– Z rana działała. Mam nadzieję, że jeszcze 

się nie zepsuła.
– U nas często windy się psują. 
– U nas czasami też. Wtedy musimy liczyć 

na swoje nogi. Tym razem liczę na to, że nie 
będziemy wspinać się na ósme piętro z baga-
żami, z ciężką torbą i walizką.

– Mam nadzieję. Wystarczy tych rozmów 
o windzie. idziemy do domu. 

– no właśnie. nie mogę się doczekać, kie-
dy przekroczymy próg waszego mieszkania. 
Która klatka schodowa?

– druga.
– Mężczyźni wzięli ciężkie bagaże, kobiety 

zabrały lekkie torebki.
 – Może wam pomóc? 

– panie zaproponowały 
swoją pomoc panom, ale 
mężczyźni jednomyślnie 
odmówili.

– dziękujemy za pro-
pozycję, tym razem pora-
dzimy sobie jakoś. Może 
następnym razem skorzy-
stamy z waszej pomo-
cy – odpowiedzieli 
żartem. 

Poznając Polskę
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Do Szkoły Liderów zgłosiła się młodzież z Głodian, Bielc, Kiszyniowa, Sorok i Komratu. 
Wszyscy spotkaliśmy się na dworcu autobusowym w Bielcach i jeszcze przed wyjazdem 
zaczęliśmy się poznawać. Wszyscy byli podekscytowani wyjazdem, dla niektórych była 
to pierwsza podróż do Polski. 

Przyjechał autokar i wyruszyliśmy do Krakowa. Podczas podróży rozmawialiśmy 
o tym, co nas może czekać, ponieważ program Szkoły Liderów zapowiadał się cie-
kawie. Ci, którzy mieli już okazję zwiedzić Polskę, dzielili się swoimi wrażeniami 
i opiniami. Nie mogliśmy się doczekać końca podróży, i nareszcie dotarliśmy do 
Krakowa, dawnej stolicy Polski.

Byliśmy bardzo ciepło przyjęci przez organizatora Jagiellońskiej Szkoły Liderów, 
pana Konrada Szpaka. Mimo to że byliśmy zmęczeni podróżą, udaliśmy się na 
spacer na Rynek Główny. Chyba nigdy nie zapomnę widoku Kościoła Mariackiego, 
jego wieży świecącej się nad rynkiem i bajecznej atmosfery tego miasta.

Wykłady były bardzo ciekawe, a szczególnie podobała się mi praca  
w grupach. Zapoznaliśmy się z formami demokracji, nauczyliśmy się prowadzić 
negocjacje i promować się za pomocą technik informacyjnych oraz mieliśmy 
szansę pogłębić znajomość języka polskiego. Wystarczyło też czasu na zwie-
dzanie Krakowa i kopalni soli w Wieliczce.

Poznając Polskę

JaGIELLOńSKa SZKOła LIDERóW
Szkoła Liderów, która odbyła się w Krakowie w dniach 19-25 sierpnia 2013 r. to projekt edukacyjny 

Klubu Jagiellońskiego współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji narodowej w ramach zadania 
publicznego „Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą”. Projekt 
skierowany był do młodzieży polonijnej z różnych miejscowości Mołdawii. 

moje refleksje 

Uczestnicy Jagiellońskiej Szkoły Liderów podczas siedmiodniowego pobytu w Polsce wzięli udział 
w profesjonalnym i praktycznym programie edukacyjnym z zakresu zarządzania projektami, budowania 
umiejętności liderskich, pracy w grupie, a także kształtowania postaw obywatelskich i zwiększania aktyw-

ności społecznej. 



  
  
2
1
  

  
  
J
u
tr
ze

n
k
a
 7

-8
/2

0
1
3

Wróciliśmy do Mołdawii pełni nowych wrażeń i emocji. Większość z nas postanowiła zacząć 
pilnie się uczyć, aby dostać się na studia do Polski, pozostali chcą ponownie odwiedzić swoją 
historyczną ojczyznę. 

Na koniec chciałabym podziękować organizatorom naszego wyjazdu, szczególnie 
panu Konradowi Szpakowi oraz naszym opiekunkom z Kiszyniowa – Krystynie Derwal  
i Julii Kiridżiu. 

Jana Klimowicz, uczestniczka Jagiellońskiej Szkoły Liderów

Poznając Polskę

Wyjazd młodzieży był zorganizowany przez: redakcję czasopisma „Jutrzenka”, Stowarzy-
szenie Polaków Gagauzji, Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”, Stowarzyszenie „Kra-
kowianka”, Centrum Polonez oraz działaczkę polonijną z Głodian – ałłę Klimowicz. 

W imieniu tych organizacji polonijnych Redakcja składa podziękowania Klubowi Jagielloń-
skiemu za wspaniały projekt Szkoły Liderów i jego realizację. najlepszą jego oceną jest zgodna 
opinia młodzieży z Mołdawii: To BYł MóJ naJCiEKaWSZY WYJaZd do PoLSKi! 

Warsztaty 
w krakowskiej 

Fabryce 
Czekolady 

 

Wyniki konkursu na plakat 
z okazji dnia Walki z Paleniem Tytoniu 
ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Medyczne
Członkowie Jury ocenili przysłane plakaty zgłoszone 
do konkursu i podjęli decyzję o przyznaniu nagród
następującym autorom: 
anastazja ţimbalari (Kiszyniów), 
Walentyna Martin (Kiszyniów),
Wiorika Buzu (Kiszyniów) i irina Wieliku (Komrat).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Plakaty były prezentowane podczas 
13. edycji Festiwalu 
„Polska Wiosna w Mołdawii” w maju 2013 r.
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kącik literacki

INSTyTUT PaSTEURa

Przedstawiamy kolejny fragment książki Stanisława Makowieckiego „MaMałYGa, CZYLi 
SłońCE na SToLE” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976).

autor urodził się w 1906 r. na Besarabii, w Skajanach, małej mołdawskiej wiosce. W „Mamałydze” przedstawia – 
z perspektywy dzieciństwa – dawny świat pełen zadziwiającej harmonii, mimo iż powstał na styku obyczajów  
i kultur: polskiej, rosyjskiej, mołdawskiej i rumuńskiej (z noty wydawców).

Gdy kiedyś wracaliśmy z odai1, jakiś nieznany 
pies pogryzł moje dwie suczki Talię i Ledę, które 
biegły za powozem. Wyskoczyłem, żeby je obronić, 
i pokrwawione, poślinione wziąłem do powozu, 
obejmując je rękami. W domu, gdy nadjechał 
ojciec i dowiedział się o wypadku, zaraz kazał mi 
się wykąpać, a Jakuba posłał ze strzelbą w pogoń 
za tamtym psem, obawiał się bowiem wścieklizny. 
Pod wieczór Jakub wrócił z zabitym psem. Zaraz 
go poznałem; to był na pewno ten sam. Kucharz 
aleksander odciął mu głowę i włożył ją do beczuł-
ki pełnej lodu z pogriebu2. Potem Sianka dostał 
rozkaz zawiezienia beczki do rannego pociągu  
i wysłania do Odessy, do Instytutu Pasteura. 
Mile Berthe, która była wtedy moją nauczycielką, 
zrobiła mi wykład na lekcji o odkryciu Pasteura  
i o znaczeniu instytutu jego imienia. Po kilku dniach 
przyszła wiadomość, że lód się stopił po drodze, 
głowa doszła w pełnym rozkładzie i instytut nie 
może gwarantować, że pies nie był wściekły. Gdy 
słuchałem tych wiadomości...

– Jutro wyjeżdżamy do Odessy szczepić się 
przeciwko wściekliźnie! – zadecydował ojciec.

W domu zdenerwowanie było ogólne i zaczęły 
się dyskusje: kto ma jechać? Zawezwany przez 
ojca, przyjechał doktor z Tyrnowa i on postanowił:

– Staś i jego mama, bo oboje wieźli w powozie 
pogryzione suczki. Lola, bo Stasia myła i poślinioną 
przez wściekłego psa bieliznę prała. Leon, żeby 
wszystko zorganizować. Jakub i aleksander nie, 
bo byli już uprzedzeni i zabitego psa rękami nie 
dotykali. [...]

Mnie, bywałemu w Tyrnowie i najwyżej w Biel-
cach, Odessa wydała się wspaniałym miastem. 
Ulice były szerokie, bez bajor z błotem. Kamienne 
budynki nosiły imponujące nazwy: Muzeum, Teatr 
imienia Sibiriakowa, Narodowy Bank Rosyjski, Gieł-
da, itp. W centrum miasta był ogromny kilkupiętrowy 
sklep, otwarty na wskroś, w którym krzyżowały się 
dwie ulice. Towary były zawieszone u sufitu i sprze-
dający subiekci mieli długie tyki, którymi zdejmowali 
je z haków.

Do Instytutu Pasteura chodziliśmy codziennie 
na szczepienie. Przyjmował nas sympatyczny bro-

daty lekarz w białym kitlu i opowiadał nam dowcipy 
i zagadki:

– Raz chcieli marynarze załadować osła na 
statek. ale osioł uparł się i nie było rady. Ciągnęli 
go za uzdę, za uszy, nic! Stał zaparty nogami na 
początku kładki. Stanęli też bezradni marynarze  
i nuże myśleć, co tu zrobić. Przechodziło właśnie 
przez molo dwóch Mołdawian. Popatrzyli, pomyśleli 
i powiedzieli: – „To łatwo!” – Nu, Stasik, ty też jesteś 
Mołdawianin, jak byś tego osła załadował?

Pomyślałem... ale nic mi do głowy nie przy-
chodziło.

– Cha, cha! – zaśmiał się doktor. – To proste: 
Mołdawianie zaczęli ciągnąć osła wstecz za ogon! 
Osioł, złośliwe zwierzę, żeby zrobić im na przekór, 
wbiegł prędko po kładce na statek – i już! Był za-
ładowany.

Po południu chodziliśmy do cukierni „Chez 
Francois” i siadaliśmy na dworze, przy stolikach 
ustawionych na chodniku, aby lepiej widzieć 
przechodzących. Chłopcy w czarnych spodniach  
i białych surdutach przesuwali się zręcznie między 
krzesłami i roznosili lody, czekoladę, ciastka. Cho-
dzili tam też znajomi moich rodziców i co chwila 
musiałem odkładać łyżeczkę, kłaniać się, całować 
w rękę starsze panie.

Czas mijał w Odessie szybko. Jeszcze ciekaw-
szy od miasta był dla mnie port. Ja, który znałem 
tylko skajański staw, byłem zdumiony ogromem 
Morza Czarnego. Spacerowaliśmy po nabrzeżu, 
obserwowaliśmy statki, łamacz fal i latarnie u wej-
ścia do portu. Czasem ojciec wynajmował łódkę 
i wypływaliśmy na pełne morze. Lola krzyczała, 
przerażona, nawet ja musiałem chwytać się burty, 
aby utrzymać równowagę, bo fale nieraz bywały 
mocne i kołysało jak na huśtawce. Miałem oczy 
wlepione w ciemną, połyskującą w słońcu jak ry-
bie łuski powierzchnię wody, z której wyskakiwały 
czarne, o wydłużonym ciele stworzenia. Opisywały 
wdzięczny łuk nad wodą i potem znów znikały pod 
powierzchnią. Nieraz tworzyły całe grupy, jedne były 
większe, inne mniejsze, i wcale nas się nie bały:

– To czarnomorskie delfiny! To nie są ryby. 
Są inteligentne i przywiązują się do człowieka jak 
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kącik literacki

1 odaja (mołd.) – obejście, przestrzeń z zabudowaniami 
gospodarskimi i stertami, gdzie m.in. odbywała się 
młocka 

2 pogrieb (ros.) – piwnica
3 garmoszka (ros.) – harmonia (zdrobniale) 
4 Samoje... (ros.) – Najbardziej błękitne w świecie / Moje 

Morze Czarne...

Port wyglądał jak wulkan ziejący ogniem  
i lawą; cały w oczy zamieniony, nie chciałem odejść 
od balustrady. Ojciec złapał mnie za rękę i pocią-
gnął bez pardonu, wykluczając wszelki opór z mojej 
strony. Przepchawszy się przez tłum, doszliśmy do 
ulic śródmieścia, gdzie było luźniej. [...] 

Było już późno. Na naszej ulicy panowała ci-
sza... zamiast ogni sztucznych na niebie błyszczały 
gwiazdy. Powietrze niosło zapach limanu... nagle 
gdzieś z dali dobiegł do nas piękny śpiew:

Samoje sinieje w mirie
Czornoje Morie mojo... 4

Taki był nasz ostatni wieczór w Odessie. Na-
zajutrz zapanowała gorączkowa atmosfera: po-
śpieszne zamykanie walizek, gonitwa za dorożkami  
i wreszcie – do pociągu. Znikło piękne Czarne 
Morze w oddali, wionęło przez okno znajomymi 
zapachami. Zaczęły się akermańskie stepy. Gładko 
toczył się wagon, lokomotywa śpieszyła się, dyszała 
lekko jak zziajany pies. Na stacji w Tyrnowie czekał 
na nas Jakub, który tak się ucieszył, jakby nas nie 
widział przez rok, i poczułem jego pachnące ma-
chorką wąsy, gdy mnie pocałował. W Skajanach na 
nasze spotkanie wyszedł dziadzio asłan. Wyglądał 
jak zwykle; nie wydawał się specjalnie ucieszony 
ani też zmartwiony.

– a! To wy! – rzekł i jakby czując, że na po-
witanie trzeba być milszym, dodał z uśmiechem: 
– No! Widzę, że żadne z was się nie wściekło na 
szczęście! [...] 

psy! – tłumaczył mi ojciec. – Wyskakują z wody, by 
nacieszyć się powietrzem i swobodą. Nie bój się 
ich; przecież one też się ciebie nie boją.

Kiedyś zebrało się tyle delfinów wokół nas, że 
postanowiłem je policzyć i nawet zacząłem, ale 
okazało się to całkiem niemożliwe.

Morze i port – to była dla mnie najciekawsza 
część Odessy. Do portu prowadziły z miasta 
wspaniałe, ogromne schody. Przechodziło tamtędy 
dużo ludzi; jedni szli w górę, drudzy w dół. Było 
między nimi sporo wojskowych, niektórzy w jakichś 
nieznanych mi mundurach. Kozaków rozpozna-
wałem jako dobrych znajomych z naszych stron. 
Najdziwniejsi byli marynarze ubrani w mundur 
granatowy, z takim samym kołnierzem jak mój,  
w czapce okrągłej, z której oddarty był kazirok. 
Nosili wspaniałe, niezwykłe spodnie, rozszerzające 
się od kolana do dołu jak słoniowe nogi. Oczu nie 
mogłem od nich oderwać. Pewnego wieczora za-
brał nas ojciec na nocne święto w „yacht-Clubie”. 
Roje łódek i jachtów pływały wzdłuż nabrzeża,  
a w głębi widać było olbrzymie okręty wojenne 
rosyjskiej floty, oświetlone jak tyrnowski pałac pod-
czas balu. W porcie zebrało się pełno marynarzy, 
łażących za dziewczętami i pokrzykujących weso-
ło. Niektórzy śpiewali, tworzyły się kilkuosobowe 
chóry; przystawaliśmy, żeby posłuchać pięknych 
portowych pieśni, śpiewanych przy akompania-
mencie garmoszki3 „lepszymi od włoskich teno-
rów głosami”, jak orzekł ojciec. Dopchaliśmy się 
wreszcie do balustrady, w oczekiwaniu na będące 
w programie ognie sztuczne. Wężowym ruchem, 
z sykiem wylatywały rakiety w górę, 
znacząc kolorowe smugi. Z armatnim 
hukiem rozpękały się na niebie 
ogromne kwiaty ze szkarłat-
nym sercem, a z wojennych 
okrętów zaczęła się gęsta 
palba kartaczy. Czułem, jak 
stojąca obok mamusia drży 
na całym ciele, wreszcie nie 
wytrzymała i poprosiła:

– Chodźmy już do domu... 
ja tego hałasu nie mogę 
znieść!
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informacje polonijne

Koło Polskich Rodzin w Grigorówce

Мы РАзНыЕ, Мы РАВНыЕ

Любовь к родному краю, знание его истории – 
основа, на которой только и может осуществить-
ся рост духовной культуры всего общества.

Д. С. Лихачев

Каждое важное событие в жизни человека 
– это следствие тех мимолетных встреч, кото-
рые ему пришлось пережить. Наша история 
началась, казалось бы, грустно и обыденно, но 
закончилась праздником с песнями и плясками, 
улыбками на лицах и хорошим настроением. 

Итак, больница в Кишиневе, палата, две 
кровати, две женщины, общающиеся на разные 
темы… Случайно разговор зашел о националь-
ности, и тут-то все и началось. Как оказалось, 
одна из собеседниц была полькой, другая – укра-
инкой. Полька руководила польским обществом 
села Григоровка, а украинка принимала актив-
ное участие в ансамбле «Селянка» в Ставченах, 
пригороде Кишинева. Обе женщины решили 
встретиться по окончании лечения и ближе по-
знакомиться, а также познакомить со своими 
культурами односельчан.

Эта встреча была подготовлена и состоялась 
21 июля. Польское общество села Григоровка, 
руководимое Полиной Статкеевич, приняло  
у себя гостей украинской диаспоры пригорода 
Ставчены во главе с Галиной Роговой. Диалог 
двух культур начался с круглого стола на тему 
«Мы разные, мы равные», во время которого 
его участники пришли к выводу, что разные 
культуры, языки и традиции с легкостью могут 
уживаться на молдавской земле, славящейся 
гостеприимством и радушием. за круглым сто-
лом собрались разные поколения – ведь очень 
важно, чтобы молодые люди знали свои корни, 
уважали своих предков и соблюдали традиции 
своего народа. 

затем все были приглашены на концерт, 
в котором принимали участие вокальный ан-
самбль «Варшавка» из Григоровки и ансамбль 
«Селянка» из Ставчен. Это был настоящий 
праздник! Песни на обоих языках подпевались 
зрителями из зала, а артистов долго не хотели 
отпускать со сцены.

Но каждое мероприятие имеет свойство 
заканчиваться… Очень хотелось бы вернуть 
время назад, чтобы еще раз пережить этот за-
мечательный день!

Ирина Заболотная
Григоровка

JESTEŚMy RóŻNI, JESTEŚMy RóWNI

Miłość do ojczystego kraju, znajomość jego historii 
to podstawa. Tylko dzięki nim wzrasta kultura duchowa 
całego społeczeństwa.

D. S. Lichaczew

Każde ważne wydarzenie w życiu człowieka 
to efekt przelotnych spotkań, których doświadczył 
w życiu. Nasza historia zaczęła się, jak może się 
wydawać, smutno i pospolicie, lecz zakończyła 
się hucznie pieśniami i tańcami, uśmiechami na 
twarzach i dobrym humorem.

Szpital w Kiszyniowie, sala chorych, dwa łóżka, 
dwie kobiety rozmawiające na różne tematy… Przy-
padkowo rozmowa weszła na tory narodowościowe 
i w tym momencie wszystko się zaczęło. Jak się 
okazało, jedna z rozmówczyń była Polką, a druga 
– Ukrainką. Polka kierowała polskim stowarzysze-
niem we wsi Grigorówka, a Ukrainka była aktywną 
uczestniczką zespołu „Sielanka” w Stawczenach, 
przedmieściu Kiszyniowa. Obie kobiety postano-
wiły spotkać się po zakończeniu leczenia, aby się 
lepiej poznać oraz zapoznać mieszkańców swoich 
miejscowości ze swoją kulturą.

Spotkanie to zostało zorganizowane 21 lipca. 
Polska wspólnota wsi Grigorówka, pod kierownic-
twem Poliny Statkiewicz, przyjęła u siebie gości 
z ukraińskiej diaspory przedmieścia Stawczeny, 
na czele z Galiną Rogową. Dialog między dwoma 
kulturami rozpoczął się od spotkania przy okrągłym 
stole i dyskusji na temat „Jesteśmy różni, jesteśmy 
równi”, podczas której uczestnicy doszli do wnio-
sku, że różne kultury, języki i tradycje z łatwością 
mogą współistnieć na mołdawskiej ziemi znanej  
z gościnności i serdeczności. Przy okrągłym stole 
zebrały się różne pokolenia, wszak ważne jest, 
żeby młodzi ludzie znali swoje korzenie, szanowali 
swoich przodków i przestrzegali tradycji swojego 
narodu.

Po dyskusji wszyscy zostali zaproszeni na 
koncert, w którym udział wzięły: zespół wokalny 
„Warszawka” z Grigorówki oraz zespół „Sielanka” 
ze Stawczen. To było prawdziwe święto! Publicz-
ność razem z zespołami śpiewała piosenki w dwóch 
językach i długo nie chciała puścić artystów ze 
sceny.

ale niestety, każda impreza się kiedyś kończy… 
Bardzo byśmy chcieli cofnąć czas, żeby jeszcze raz 
przeżyć ten wspaniały dzień!

Irina Zabołotna
Grigorówka

Tłum. na j. polski Elena Pumnea
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DZIEń ZDROWIa W KISZyNIOWIE

Pod koniec lipca br. Polskie Towarzystwo 
Medyczne w Mołdawii przy wsparciu Konsulatu 
RP oraz kiszyniowskiego Stowarzyszenia „Polska 
Wiosna w Mołdawii” zorganizowało kolejny Dzień 
Zdrowia. Udział w tym przedsięwzięciu wzięli Pola-
cy z Kiszyniowa, Sorok, młodzież z Grigorówki oraz 
studenci Państwowego Uniwersytetu Medycznego 
w Kiszyniowie.

Podczas Dnia Zdrowia odbyły się zawody  
z pierwszej pomocy przedmedycznej, w których 
uczestniczyły 3 drużyny. W porównaniu z zeszłym 
rokiem, wiedza z udzielania pierwszej pomocy 
wśród przedstawicieli polskiej diaspory wzrosła. 
Dzieci, które uczestniczyły w zawodach po raz 
drugi, wiedziały co to są krwotoki żylne i tętnicze 
oraz co trzeba zrobić w przypadku złamania nogi 
lub ukąszenia przez żmiję. 

Lekarze z PTM wystąpili na zawodach w roli 
sędziów. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo dwie 
grupy młodzieżowe. Po zakończeniu zawodów 
najbardziej aktywni uczestnicy – aleksej Uskat, 
anastazja ţimbalari oraz Sergiusz Staruchin otrzy-
mali dyplomy. 

Dzień Zdrowia staje się tradycyjnym wy-
darzeniem w środowisku polonijnym, podczas 
którego można nie tylko nauczyć się zasad udzie-
lania pierwszej pomocy, ale również spędzić czas  
w przyjaznym gronie. 

Na zakończenie, uczestnicy Dnia Zdrowia 
mogli poczęstować się smażonymi kiełbaskami, 
a następnie obejrzeć występy dzieci i młodzieży, 
prowadzone przez Sergiusza Staruchina. 

Katarzyna Kocietkowa

ДЕНь зДОРОВьЯ В КИШИНЁВЕ

В конце июля этого года Польское меди-
цинское общество в Молдавии при поддержке 
польского консульства и кишиневского общества 
„Польская весна в Молдавии” организовало 
очередной День здоровья, в котором приняли 
участие поляки из Кишинева, Сорок, молодежь 
из Григоровки, а также студенты Государствен-
ного Медицинского Университета.

В этот день прошли соревнования по 
оказанию первой медицинской помощи.  
В них участвовали три команды. По сравнению  
с прошлым годом уровень знаний по оказанию 
первой помощи среди представителей польской 
диаспоры вырос. Дети, принявшие участие  
в соревнованиях во второй раз, знали, что такое 
венозное и артериальное кровотечения и как 
поступить в случае, когда сломана нога, или 
при укусе змеи.

Врачи ПМО выступили на соревнованиях  
в роли судей. Первое место разделили две мо-
лодежные группы. По завершении соревнований 
самые активные участники конкурса – Алексей 
Ускат, Анастасия Цымбаларь и Сергей Старухин 
получили дипломы .

День здоровья становится традиционным  
в польской общине. На этом мероприятии мож-
но не только постичь основы оказания первой 
помощи, но и приятно провести время с дру-
зьями.

В конце встречи участников Дня здоровья 
ожидало угощение – жареные колбаски, а затем 
все смогли посмотреть выступления детей и мо-
лодежи под руководством Сергея Старухинa.

Екатерина Кочеткова

Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii

informacje polonijne
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spotkania z Mołdawią

Наша Молдавия привлекательна для пу-
тешествий почти что круглый год. «Страной 
зеленых холмов» и «землей солнца» называют 
ее. Солнце здесь во всем. Большую часть года 
сияет оно на высоком небосклоне. Круглым, 
как солнце, пекут молдаване свой хлеб, осенью 
собирают румяные яблоки, душистые груши, 
виноградные гроздья, наполненные солнечным 
светом. земля эта не только плодородна, она 
еще отличается и своеобразными природными 
условиями. Некоторые ее районы по природной 
красоте своей не уступают предгорьям Крыма 
и Карпат. 

Территория нашего края была заселена 
около 300 тыс.лет тому назад. здесь обитало 
много различных племен, которые оставили 
после себя поселения, могильники, строения  
и другие реликвии, являющиеся сегодня памят-
никами истории и культуры древней Молдавии. 
В северо-западной части нашей страны есть 
места неповторимой красоты, где в течение 
сотен тысяч лет жили многие поколения перво-
бытных людей-охотников и собирателей. Не-
большие реки, левые притоки Прута, прорезают 
глубокие каньоны среди диких скал. Это древние 
рифовые образования, сложенные крепкими 
известняками. На территории Бричанского, 
Единецкого, Рышканского и Глодянского райо-
нов широко известны толтровые известняковые 
гряды, которые носят название Припрутских 
рифов. Они представляют собой уникальные 
памятники природы и древней истории. Кое-где 
на белом фоне известняка вырисовываются от-
дельные темные пятна – входы в пещеры или 
гроты. В некоторых из них обнаружены следы 
обитания человека каменного века. Ярким при-
мером указанного вида памятников археологии 
может служить стоянка в гроте Старые Дуруи-
торы Рышканского района. В нем около 30 тыс.
лет тому назад поселилась группа древнейших 
обитателей края и прожила там не одно деся-
тилетие. 

Весьма интересны монастырские комплек-
сы, которые расположены в этих местах. Мона-
стыри представляют собой комплекс культовых, 
жилых и хозяйственных построек, вписанных  
в окружающий ландшафт. Они строились в кра-
сивых местах на берегах рек, озер или в лесах. 

ПО зАПОВЕДНыМ ТРОПАМ МОЛДАВИИ

Монастырские комплексы представляют собой 
значительную архитектурную ценность как па-
мятники, в которых наиболее полно отразились 
традиции молдавского зодчества. Недалеко от 
села Рудь в устье ручья Бульбоакэ находится 
один из самых интересных памятников архи-
тектуры – Троицкий монастырь. Основное его 
сооружение – летняя Троицкая церковь (1777 г.) 
– отличается чистотой и строгостью форм. 

Своеобразными культовыми сооружениями 
являются пещерные монастыри, высеченные  
в каменных берегах Днестра и Реута. Успен-
ский монастырь возле села Ципова Резинского 
района – самое крупное сооружение такого типа  
в Молдавии. Он вырублен в известняковой скале 
правого берега реки Днестр, высота которого 
более 100 м. Предполагается, что монастырь 
был основан в XII в. Чуть севернее, близ села 
Жабка, в обрывах скал бьют источники со вкус-
ной питьевой водой. Поднявшись по ведущей 
отсюда вверх тропе, можно увидеть скальную 
церковь и архитектурный ансамбль Жабкинского 
Вознесенского монастыря XVIII в.

 Всем в Молдавии известен заповедник «Го-
сподский лес». Он занимает площадь 6032 га  
и расположен между реками Прут и Каменка. 
Создан заповедник с целью сохранения уникаль-
ных пойменных лесов, редких видов животных 
и растений. В 2005 г. в заповеднике появились 
зубры – уникальный подарок из Польши. 

 В северных районах нашей страны доста-
точно природных, исторических, литературных, 
археологических памятников, которые стоит по-
смотреть. Я коснулась только некоторых. 

Молдавское государство располагалось на 
перекрестке торговых путей. Удобное геогра-
фическое положение, благоприятный климат 
издавна привлекали сюда различные племена 
и народы. Шли века, одни народы сменяли дру-
гие, и каждый оставил здесь свой след, который 
воплотился в памятники культуры, истории, 
архитектуры. Сохранение этих памятников со-
ставляет великую задачу нашего поколения.

Щипакина Ольга Юрьевна – историк, 
член Ассоциации гидов-экскурсоводов РМ, 

член Лиги польских женщин

...А еще жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать.
Н. Пржевальский, путешественник и натуралист 
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Rozwiązanie zagadek z nr. 5/2013: 1. Flagi. 2. Historia. 3. Orzeł biały.

klub mądrej sówki

Kiedy w zbożu się czerwieni,
Do dzbanka go weźcie.
Gdy dojrzeje na jesieni,
Szukajcie go w cieście.

Co i po co w piekarni nocą
Wyrabiać trzeba,
żeby o świcie, gdy się zbudzicie
Starczyło dla was chleba?

1.

2.

smacznego!

Jaki płyn biały
W kostkę się zmienia
Do smarowania
I do pieczenia?

To smaczne danie,
Pasiaste panie 
W słoiku dadzą 
Nam na śniadanie.

3.

4.

l 3/4 kostki masła 
l 3/4 szklanki białego cukru

l 3/4 szklanki cukru brązowego
l 2 jajka 

l 1 łyżeczka aromatu waniliowego
l 1 i 1/4 szklanki mąki pszennej

l 1 łyżeczka sody 
l 3/4 łyżeczki cynamonu

l 2 i 3/4 szklanki płatków owsianych
l 1/2 łyżeczki soli 

l 1 szklanka rodzynek

W dużej misce utrzeć masło z białym 
i brązowym cukrem aż powstanie gładka 
masa. Dodać jajka i wanilię, miksować aż 
masa będzie puszysta. Wymieszać prze-
sianą mąkę z sodą, cynamonem i solą. 
Miksując, stopniowo dodawać mieszaninę 
z masłem. Dodać płatki owsiane i rodzyn-
ki, wymieszać. Nakładać łyżeczką ciastka 
na niewysmarowaną dużą blachę.

Nagrzać piekarnik do temperatury 
190°C. Piec w nagrzanym piekarniku 
8-10 minut lub do momentu kiedy ciastka 
nabiorą złotego koloru. Lekko ostudzić, 
zdjąć z blachy i pozostawić na metalowej 
kratce by całkowicie ostygły.

najzdrowsze ciastka pod słońcem to ciastka owsiane! Można do nich dodać kakao, wiórki 
kokosowe, orzechy, owoce i czekoladę. Wszystko zależy od apetytu..

Ciastka owsiane

Ciastko – rodzaj słodkiego wyrobu cukierniczego  
o różnorodnych kształtach, smakach, wielkości i sposo-
bach przygotowywania. 

Ciastka mogą być przyrządzane z dużych blatów cia-
sta przekładanych masą i krojonych na mniejsze porcje, 
jak wuzetka albo karpatka. Takie ciastko ma wówczas 
kształt zbliżony do sześcianu lub prostopadłościanu. Inne 
ciastka składają się ze specjalnie wypiekanych części, 
które przekłada się kremem (np. eklery albo ptysie). 

Drugi rodzaj stanowią ciastka bardziej trwałe, 
kruche i suche, wytwarzane w specjalnych foremkach 
albo formowane szprycą cukierniczą (ten sposób kształ-
towania nie nadaje się do ciasta o rzadkiej, płynnej 
konsystencji – biszkoptowe, ucierane). 
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Филателия помогает познавать другие стра-
ны с помощью марок, создает оригинальный 
мир, полный таинственных открытий. 

А известно ли вам происхождение слова «фи-
лателия»?

Для конкурсного вопрос был бы слишком прост. 
Все знают, что это увлечение, связанное с коллек-
ционированием различных филателистических 
материалов, главным образом марок, почтовых 
штемпелей специального гашения и конвертов.

Этот термин, возникший в 1864 г. и образованный 
от двух греческих слов philein и ateleia (а вместе они 
обозначают любовь к коллекционированию знаков 
почтовой оплаты), был введён французским коллек-
ционером Жоржем Эрпеном.

Итак, два конкурсных вопроса:
1. Филателию называют «хобби королей». кто 

из королей увлекался филателией?
2. У польских филателистов есть свой празд-

ник. когда они его отмечают?
ВНИМАНИЕ! Главным условием участия в кон-

курсе является высылка ответов на почтовый адрес 
редакции, который вы найдете в выходных данных 
на стр. 32. Ответы могут быть на польском, русском 
или румынском языках.

Для победителей конкурса мы приготовили серию 
польских и молдавских марок, которые также будут 
высланы почтой. Не забудьте указать свой адрес!

Ждем ваших ответов до 15 марта 2014 г. 

Собираем марки!

konkurs

Филателистический конкурс 
для детей и молодежи

W Szczebrzeszynie 
chrząszcz brzmi w trzcinie
I Szczebrzeszyn z tego słynie.
Wół go pyta: „Panie chrząszczu,
Po co pan tak brzęczy w gąszczu?”
„Jak to – po co? To jest praca,
Każda praca się opłaca”.
„a cóż za to pan dostaje?”
„Też pytanie! Wszystkie gaje,
Wszystkie trzciny po wsze czasy,
łąki, pola oraz lasy,
Nawet rzeczki, nawet zdroje,
Wszystko to jest właśnie moje!”
Wół pomyślał: „Znakomicie,
Też rozpocznę takie życie.”
Wrócił do dom i wesoło
Zaczął brzęczeć pod stodołą
Po wolemu, tęgim basem.
a tu Maciek szedł tymczasem.
Jak nie wrzaśnie: „Cóż to znaczy?
Czemu to się wół próżniaczy?!”
„Jak to? Czyż ja nic nie robię?
Przecież właśnie brzęczę sobie!”
„Ja ci tu pobrzęczę wole,
Dosyć tego! Jazda w pole!”
I dał taką mu robotę,
Że się wół oblewał potem.
Po robocie pobiegł w gąszcze.
„Już ja to na chrząszczu pomszczę!”
Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie,
Bo chrząszcz właśnie brzęczał 
w Pszczynie.

na wEsoło

Chrząszcz
Jan Brzechwa
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Konferencja medyczna 
w Kiszyniowie 
z okazji 15-lecia 

Polskiego Towarzystwa Medycznego

GOŚCINNy KRaKóW
Trudno nie oddać mu hołdu. Jest piękny, grzecz-
ny, śmiały, niestrudzony w swoich namiętnościach  
i rozrywkach...

Czy wiecie, że spotkanie z Krakowem jest istnym 
cudem? Zrozumiesz to, kiedy przed oczyma zjawi się na 
lewym brzegu Wisły królewski gród. Mieliśmy szczęście 
zwiedzić tę perełkę Polski, zobaczyć piękno jednego  
z największych kulturowych, naukowych i gospodar-
czych centrów Europy. 

Lato 2013 roku skończyło się dla młodzieży po-
lonijnej z Mołdawii w gościnnym Krakowie, gdzie  
w ramach programu „Letniej Szkoły Języka i Kul-
tury Polskiej przy Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie” spędziliśmy trzy tygodnie. Nasza grupa 
składała się z energicznych, żądnych wiedzy i od-
powiedzialnych ludzi – studentów z mołdawskich 
uczelni wyższych oraz przyszłych studentów pol-
skich uniwersytetów.

Organizatorzy projektu zaoferowali nam uni-
kalną możliwość pogłębienia wiedzy z historii  
i kultury Polski oraz języka polskiego. Spacerując 
uliczkami Krakowa razem z innymi uczestnikami 
Letniej Szkoły lepiej poznaliśmy miasto oraz 
młodzież polonijną z Rosji, Kazachstanu, Bia-
łorusi i Ukrainy. 

Irina Ialoviţki 
członek Stowarzyszenia 

„Polska Wiosna w Mołdawii” 

W dniach 5-24 sierpnia br. Szkoła Letnia Języka i Kultury 
Polskiej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie za-
prosiła do uczestnictwa młodzież z krajów wschodnich, w tym 
z Mołdawii. Program Szkoły Letniej obejmował naukę języka 
polskiego oraz podstaw ekonomii oraz zajęcia na temat kultury 
i historii Polski. Przewidziano również zwiedzanie Krakowa  
i jego okolic, Kopalni Soli w Wieliczce i Państwowego Muzeum 
auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Poznając Polskę

moje refleksje 
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spotkanie dzieci w grigorówce
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