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wydarzenia

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.

Oficjalna wizyta w MOłdawii 
Marszałka senatu rp 

BOgdana BOrusewicza

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odbył oficjal-
ną wizytę w Mołdawii w dniach 10-11 marca 2013 r. W skład 
polskiej delegacji weszła grupa posłów i senatorów, którym 
towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych.

pierwszego dnia wizyty polska delegacja odwiedziła  
w styrczy dom polski i muzeum historyczno-etnograficzne pro-
wadzone przez lilię górską. Marszałek podziękował lokalnym 
władzom za stworzenie warunków do pielęgnowania polskości, 
a rodzinom polskiego pochodzenia – za podtrzymywanie pol-
skich tradycji. B. Borusewicz przekazał laptopa jako podarunek 
dla styrczańskiej polonii.

drugą połowę dnia parlamentarzyści spędzili w Bielcach, 
gdzie marszałka senatu powitał Marian lupu, przewodniczą-
cy mołdawskiego parlamentu oraz Vasile panciuc, mer Bielc. 
po uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem stefana 
wielkiego udano się do urzędu Miasta, gdzie mer Bielc Vasile 
panciuc oraz prezydent miasta Białystok tadeusz truskolaski 
podpisali deklarację o współpracy miast. po części oficjalnej 
polska delegacja zwiedziła prawosławną katedrę Świętego 
Mikołaja oraz katolicki kościół pw. Świętych archaniołów.  
w kościele delegację powitał biskup anton coşa oraz proboszcz 
bieleckiej parafii ks. jacek puć.

Marszałek Bogdan Borusewicz wraz z delegacją odwiedził 
dom polski w Bielcach wybudowany ze środków senackich. na 
ręce prezesa stowarzyszenia „dom polski” walerego Buzuta 
marszałek przekazał podarunek dla bieleckiej polonii – telewi-
zor, który zostanie wykorzystany do nauki języka polskiego.

O godzinie 18.00 w teatrze im. V. alecsandri odbył się 
koncert, w którym uczestniczyły polonijne zespoły z różnych 
regionów Mołdawii. Miezkańcom miasta i gościom zaprezen-
towano wspaniały program: polskie tańce ludowe w wykonaniu 
„polaków Budżaka” (komrat) i „styrczańskich dzwoneczków” 
(głodiany-styrcza), piosenki zespołów wokalnych z Bielc i sło-
body raszkowa oraz chóru „warszawka” z grigorówki. nikogo 
nie pozostawiły obojętnym piękne głosy duetu z kiszyniowa  
(d. pawłowska i s. staruchin), który wykonał „dumkę na dwa 
serca”. w drugiej części koncertu wysłuchano kwartetu smycz-
kowego im. a. tansmana z Opery i filharmonii podlaskiej (czytaj 
str. 24-25). 

w poniedziałek 11 marca w kiszyniowie Bogdan Boruse-
wicz wziął udział w otwarciu sesji zgromadzenia parlamen-
tarnego rp i republiki Mołdawii. Otwierając sesję powiedział, 
że polska przywiązuje dużą wagę do relacji z Mołdawią  
i wspiera Mołdawię w jej drodze do unii europejskiej. wyra-
ził zadowolenie, że od czasu pierwszych wolnych wyborów  
w 1990 r., które miał okazję obserwować osobiście, demokracja 
w tym kraju mocno się zakorzeniła. podkreślił, że Mołdawia 
oceniana jest jako prymus partnerstwa wschodniego. w

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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wydarzenia - oficjalna wizyta w Mołdawii bogdana borusewicza

zwrócił uwagę, że Mołdawia negocjuje obecnie 
umowę stowarzyszeniową z ue wraz z umową  
o pogłębionej strefie wolnego handlu, a proces 
ten jest mocno zaawansowany. z tego względu – 
zaznaczył marszałek senatu – byłoby bardzo źle, 
gdyby obecny kryzys polityczny w Mołdawii się 
przedłużał. zdaniem Borusewicza, gdyby tak się 

stało i gdyby z powodu braku konsensusu politycz-
nego doszło do przyspieszonych wyborów, proces 
negocjacji umów z ue zostałby zahamowany. 

Borusewicz podkreślił, że polska zabiega  
u partnerów ue, aby listopadowy szczyt partner-
stwa wschodniego w wilnie był „znaczącym kro-
kiem” na drodze Mołdawii do ue, co jest ważne dla 
Mołdawii, dla polski, ale też dla samej unii. 

szef mołdawskiego parlamentu Marian lupu 
powiedział, że polska jest jedynym krajem, z którym 
Mołdawia ma zinstytucjonalizowaną współpracę 
międzyparlamentarną. Oświadczył, że relacje  
z polską mają dla Mołdawii charakter strategiczny. 
lupu podziękował polsce za to, że jest „aktywnym 
promotorem rozszerzenia unii europejskiej na 
wschód” oraz wspiera Mołdawię w jej wysiłkach na 
rzecz zbliżenia z ue. wyraził też nadzieję, że na 
szczycie w wilnie uda się podpisać porozumienie 
dotyczące ułatwień wizowych dla Mołdawian.

drugiego dnia wizyty w kiszyniowie marszałek 
Bogdan Borusewicz spotkał się również z przed-
stawicielami najwyższych władz: z prezydentem 
nicolae timoftim, premierem Vladem filatem. 
rozmawiano o mołdawskiej drodze do unii euro-
pejskiej.

w

Mołdawska koalicja rządowa Sojusz 
na rzecz Integracji Europejskiej (AIE) 
rozpadła się na tle sporów kompeten-
cyjnych. 8 marca premier Mołdawii Vlad 
Filat złożył wniosek o dymisję swojego 
rządu w związku z otrzymaniem przez 
niego w parlamencie wotum nieufności. 
Prezydent Nicolae Timofti dymisję przy-
jął, polecając jednocześnie członkom 
rządu pełnienie obowiązków do czasu 
powołania nowego gabinetu. Prezydent 
Mołdawii powinien po konsultacjach  
z frakcjami parlamentarnymi desygno-
wać kandydata na premiera, który przed-
stawi do zatwierdzenia skład nowego 
gabinetu. Na trzy próby tego rodzaju jest 
45 dni. Jeśli nie dadzą wyników, prezy-
dent rozwiąże parlament i wyznaczy datę 
przedterminowych wyborów.

Wykład wygłoszony przez marszałka B. Borusewicza podczas spotkania ze studentami Wolnego Międzynarodowego 
Uniwersytetu Mołdawii

w
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senatorowie w Mołdawii
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wydarzenia - oficjalna wizyta w Mołdawii bogdana borusewicza
w

W latach 2010-2012 Senat wsparł Po-
lonię mołdawską kwotami: w 2010 r. –  
ok. 673 tys. zł, w 2011 r. – ok. 660 tys. zł, 
a w 2012 r. – ok. 52 tys. zł. Dotacje prze-
kazywano głównie za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” oraz Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”.

po spotkaniu z mołdawskim premierem i prezy-
dentem Borusewicz powiedział dziennikarzom, że 
starał się przede wszystkim zachęcić mołdawskie 
władze do budowania konsensusu politycznego  
w celu uniknięcia przyspieszonych wyborów.

„prezydent timofti rozumie sytuację. jestem 
pewien, że będzie aktywny w następnej turze 
konsultacji koalicyjnych. teraz, jak mówił, czeka 
na wstępne ustalenia i określenie pozycji trzech 
partii: liberalno-demokratycznej, demokratycznej 
oraz liberalnej” – powiedział Borusewicz. jak dodał, 
„opozycyjna partia komunistyczna tylko bowiem 
czeka na to, żeby te trzy proeuropejskie formacje 
się nie dogadały, bo uważa, że ma szanse przejąć 
władzę po przyspieszonych wyborach”.

Marszałek senatu zwrócił ponadto uwagę, że 
Mołdawia ma problem z integralnością terytorialną. 
chodzi o wciąż nieuregulowaną kwestię statusu 
naddniestrza, separatystycznego regionu, który 
na początku lat 90. wypowiedział posłuszeństwo 
władzom w kiszyniowie i po krótkiej wojnie, któ-
rej towarzyszyła rosyjska interwencja, wywalczył 
niemal pełną niezależność. naddniestrze ma 
własnego prezydenta, armię, policję, urzędy po-
datkowe i walutę. jego niepodległości nie uznało 
żadne państwo, w tym rosja, choć ta wspiera je 
gospodarczo i politycznie. 

jak zauważył Borusewicz, kwestia naddnie-
strza to duży problem dla Mołdawii, która zrobiła 
bardzo wiele, by zbliżyć się do ue. – spośród 
krajów partnerstwa wschodniego Mołdawia zro-
biła najwięcej, jeżeli chodzi o integrację z ue, ale 
nadal ma poważny problem z naddniestrzem – 
powiedział.

w poniedziałek po południu marszałek senatu 
spotkał się też ze studentami wolnego Między-
narodowego uniwersytetu Mołdawii (uliM) oraz 
złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary 
katastrofy smoleńskiej, która znajduję się na  
ul. lecha kaczyńskiego w kiszyniowie. wieczorem 
w filharmonii narodowej w kiszyniowie marsza-
łek wysłuchał koncertu kwartetu smyczkowego  
im. tansmana z Opery i filharmonii podlaskiej. 

podczas wizyty w stolicy Mołdawii marszałek 
senatu spotkał się też z kiszyniowską polonią.

Opracowano na podstawie serwisów informacyjnych

Polscy posłowie i senatorowie z Polonią kiszyniowską
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wydarzenia

– Czemu służą obrady zgromadzenia Parla-
mentarnego Polski i Mołdawii? 

to trzecie zgromadzenie na zasadach przyję-
tego porozumienia między parlamentami polski  
i Mołdawii. to jest inicjatywa, która odpowiada na 
zapotrzebowanie ze strony mołdawskiej na wiedzę, 
doświadczenie, uwagi dotyczące procesu transfor-
macji w kwestiach prawnych, gospodarczych, a tak-
że związanych z budową państwa obywatelskiego 
i proeuropejskiego.

My otwieramy 20 lat naszych doświadczeń dla 
strony mołdawskiej. Mołdawia jest dla nas jednym  
z krajów wiodących w ramach programu partner-
stwa wschodniego. na każdym kroku widoczna 
jest determinacja władz państwa, a także zainte-
resowanie parlamentarzystów. współpraca ta jest 
realizowana z dużą satysfakcją na bardzo wielu 
płaszczyznach. i co ważne, towarzyszy jej również 
porozumienie między regionami i miastami.

Można powiedzieć, że te relacje są także re-
lacjami dwóch bardzo bliskich krajów, podobnych 
w przeżyciach, jeżeli chodzi o kwestię socjalizmu  
i komunizmu. ale są też państwa historycznie sobie 
bliskie, bo kiedyś nawet mieliśmy wspólną granicę. 
wizerunek polaków w Mołdawii to jest znakomity 

przykład bezinteresownej, otwartej i życzliwej po-
mocy. z krajów unii europejskiej polska uchodzi za 
ten, który jest dobrym doradcą, może być pomocna 
i jest aktywna w tym, do czego Mołdawia dąży –  
w skutecznym procesie budowy zainteresowania 
sobą społeczności europejskiej. [...]

– Parlament mołdawski zdecydował jednak 
o dymisji proeuropejskiego rządu Vlada Filata, 
czy może to doprowadzić do zejścia Mołdawii 
z tej proeuropejskiej drogi?

tych obaw nie mam. natomiast, oczywiście, to 
jest perturbacja, która nie pomaga. tym bardziej 
ważna jest nasza wizyta.

23 lata temu byliśmy w tym samym miejscu  
i można powiedzieć, że te lata polska wykorzystała 
dobrze. na Białorusi na przykład zauważalny jest 
pewien regres w stosunku do momentu, w którym 
urodziło się niepodległe państwo, natomiast na 
ukrainie ciężko wręcz mówić o postępie. [...] powie-
działbym, że na tej drodze jest zielone światło, lecz 
pojazdy poruszają się w bardzo różnej prędkości. 
prędkość zależy oczywiście od prowadzących  
i od tego, w jaki sposób oni będą zorganizowani  

zgrOMadzenie parlaMentarne pOlska-MOłdawia
W Kiszyniowie odbyła się III sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii. Rozmo-

wy dotyczyły przede wszystkim współpracy polsko-mołdawskiej w kontekście integracji z Unią 
Europejską. Na zakończenie obrad podpisano wspólną deklarację w sprawie szczytu Partnerstwa 
Wschodniego w Wilnie. Zadeklarowano w niej wszechstronne wsparcie negocjacji umowy stowa-
rzyszeniowej Mołdawii z UE, ale też znalazły się tam dalej idące sformułowania o „oczekiwaniu 
uczestnictwa Mołdawii w rodzinie państw europejskich w pełnym wymiarze”. 

Z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego ze strony polskiej, posłem ANDRZEJEM 
HALICKIM rozmawiała Halina Ostas (Polskie Radio dla Zagranicy):

Polsko-mołdawska grupa parlamentarna. Kiszyniów, 11.03.2013 r.
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wydarzenia

i zdeterminowani. wydaje mi się, że myśmy raczej 
zapracowali sobie na wizerunek tych, którzy auto-
stradą poruszają się w miarę sprawnie i szybko.  
i myślę, że będziemy wiarygodni dając przestrogę – 
uważajcie, bo sobie możecie sami zaszkodzić, nie 
lekceważcie tego, co jest doświadczeniem innych, 
którzy nie są na tej drodze skuteczni.

– Mołdawię kusi jednak większą współpracą, 
niższymi cenami gazu, inwestycjami Rosja, czy 
to nie spowoduje, że kurs proeuropejski zosta-
nie zamieniony wręcz na kurs prorosyjski?

z politycznego punktu widzenia nie ma europy 
dwóch biegunów. Żelazną kurtynę mamy rozebra-
ną, ale to nie znaczy, że nie ma dwóch światów 
politycznych. to ciągle widać. jeżeli ktoś chcę 
być krajem, w którym standard prawny i normy 
obowiązujące w biznesie są zrozumiałe i trwałe, 
to właściwie nie ma alternatywy. [...]

jeżeli zwyciężyłby krótkowzroczny interes 
ekonomiczny, na przykład, rozliczenia gazowe, to 
wiadomo, że nie jest to rozwiązanie trwałe, a poza 
tym – za jaką cenę? przestrzegamy przed takim 
pojęciem równowagi między dwoma stolicami. 
społeczeństwa biedne nie mogą sobie pozwolić na 
koszt nonszalancji – stracenia czasu i możliwości 
budowania swojego prosperity. cena gazu jest waż-
na, ale ważniejsze w gruncie rzeczy jest poczucie 
tego, że jest się europejczykiem. czyli, na przykład, 
ruch bezwizowy, możliwość pracy nie „na czarno”, 
nie emigrując nielegalnie, ale z paszportem w ręku, 
z możliwością podróżowania bez ograniczeń.

to jest oczywiście kwestia poziomu życia,  
a ten poziom związany jest z możliwością handlu. 
umowa stowarzyszeniowa o pogłębionym wolnym 
handlu jest już na stole i widzimy determinację ze 
strony mołdawskiej. natomiast po stronie europej-
skiej będziemy budować wsparcie, aby podczas 
szczytu wileńskiego partnerstwa wschodniego ta 
umowa mogła być podpisana, jak i umowa stowa-
rzyszeniowa z unią europejską. 

te priorytety, które widzimy po stronie mołdaw-
skiej albo problemy, które wymagają rozstrzygnięć, 
są kwestiami, które my również uważamy za swoje 
i stąd też nasze zaangażowanie i chęć pomocy.

http://external.polskieradio.pl/8/76/artykul/129829,
zgromadzenie-parlamentarne-polskaMoldawia

Posel PO Andrzej Halicki w Domu Polskim w Styrczy

trudne rOzMOwy w sprawie wyjŚcia z kryzysu w MOłdawii

wiadomości

pierwsza runda konsultacji prezydenta Mołdawii 
nicolae timofti z liderami frakcji parlamentarnych 
partii liberalno-demokratycznej, liberalnej i demo-
kratycznej, wchodzących w skład sojuszu na rzecz 
integracji europejskiej (aie), nie doprowadziła do 
żadnych uzgodnień w sprawie reaktywowania koali-
cji. po zakończeniu rozmów 20 marca br. prezydent 
powiedział, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić  
o kandydacie na szefa rządu. powiedział też, że 
konsultacje będą kontynuowane, i że wszystkie trzy 
partie aie nadal popierają integrację z ue i nie chcą 
przedterminowych wyborów parlamentarnych.

podczas rozmów z prezydentem liberalni de-
mokraci ponownie zgłosili na premiera kandydaturę 
Vlada filata, na którą nie zgadzają się pozostali 
koalicjanci.

Z materiałów Ośrodka Studiów Wschodnich

do rozwiązania parlamentu i przedtermino-
wych wyborów nadal dążą natomiast opozycyjni 
komuniści, którzy odmówili udziału w konsultacjach  
z prezydentem. 

prezydent Mołdawii nicolae timofti wystąpił 
do parlamentu o jak najszybsze rozpatrzenie 
proponowanej przez niego nowelizacji ustawy  
o trybunale konstytucyjnym, bez którego opinii nie 
można m.in. rozwiązać parlamentu i zatwierdzić 
wyników wyborów. proponowane zmiany mają 
uniemożliwić instytucjonalne blokowanie pracy 
trybunału.

komentatorzy uznali inicjatywę prezydenta za 
początek przygotowań do rozwiązania parlamentu 
na wypadek, gdyby nie udało się osiągnąć porozu-
mienia w sprawie powołania nowego rządu.
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ENCYKLOpEDIA JUTRZENKI

kultura i tradycje Białegostoku powsta-
wały dzięki ludziom wielu narodowości, religii i 
wyznań. dzięki nim stolica podlasia może dziś 
szczycić się swym niepowtarzalnym kulturalnym 
kolorytem. 

Historia Białegostoku nie jest długa, miasto  
w powszechnej świadomości pojawiło się dopiero w 
XViii stuleciu. trudno jednak byłoby znaleźć drugi 
ośrodek, który w tak krótkim czasie kilkakrotnie tak 
gruntownie zmienił swoje oblicze. jeszcze trudniej 
byłoby znaleźć miasto, którego kultura powstawała 
dzięki spotkaniu tak wielu tak różnych tradycji.

Białystok był zatem jedną z czołowych ma-
gnackich rezydencji schyłku i rzeczypospolitej. 
w epoce zaborów wyrósł na znaczący ośrodek 
przemysłowy. jego gospodarkę i kulturę współ-
tworzyli obok polaków Żydzi, Białorusini, niemcy, 
rosjanie, ukraińcy, litwini i tatarzy – wyznawcy 
katolicyzmu, prawosławia, wyznań protestanckich, 
judaizmu i islamu.

dzisiejszy Białystok z dumą odwołuje się do 
swych tradycji, pielęgnując wspomnienie wspa-
niałych polskich kresów, gdzie ów tygiel narodów 
i religii pozostawił po sobie niepowtarzalne zjawi-
ska kulturalne. Białystok jest dziś jednym z ostat-
nich miast, gdzie owa tradycja jest wciąż obecna  
w codziennym życiu mieszkańców.

BiałOstOcka współpraca z zagra-
nicznyMi OŚrOdkaMi MiejskiMi rozpoczęła 
się już w początkach lat 90. pierwszym miastem, 
z jakim stolica podlasia podpisała – w roku 1992 – 
porozumienie partnerskie, było holenderskie ein-
dhoven. współpraca partnerska z tym miastem 
trwa do dziś. 

lista miast partnerskich powiększała się stale 
w kolejnych latach. kolejne porozumienia Białystok 
zawierał z kaliningradem, pskowem (federacja 

Białystok – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, w Nizinie Północnopo-
dlaskiej leżące nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego. Założone w 1320 r., prawa 
miejskie uzyskał w 1691 r. 

pOznajcie się – BiałystOk!

rosyjska), kownem (litwa), grodnem (Białoruś)  
i jełgawą (łotwa). warto wspomnieć również o na-
wiązaniu współpracy z amerykańskim Hrabstwem 
Milwaukee, a także dystryktem dijon we francji. 

współpraca z zagranicznymi partnerami owo-
cuje przede wszystkim organizacją misji i spotkań  
o tematyce gospodarczej, a także wymianą kultural-
ną, oświatową i sportową. niebagatelne znaczenie 
ma również wymiana doświadczeń z zakresu m.in. 
funkcjonowania samorządu, wykorzystania nowych 
technologii w inwestycjach samorządowych, pozy-
skiwania inwestorów itp. 

w marcu 2013 roku prezydent Miasta Bia-
łegostoku tadeusz truskolaski w ramach wizyty 
przedstawicieli senatu rp w Mołdawii podpisał list 
intencyjny o współpracy Białegostoku z miastem 
Bielce.

ciekawOstka. Białystok słynie z oryginal-
nej lokalnej wymowy tzw. śledzikowania – gwary 
białostockiej, powstałej w wyniku wzajemnego od-
działywania kilku wzorców językowych: polskiego, 
białoruskiego, litewskiego, a w mniejszym zakresie 
także rosyjskiego, ukraińskiego i jidysz, charakte-
ryzującej się wymawianiem spółgłosek ciszących 
(ś, ć, ź, dź) tak jak dźwięki obcego pochodzenia 
(s-i, c-i, z-i, dz-i). 

ta kresowa polszczyzna jest bardzo charakte-
rystyczna i... seksowna!

źródła: www.bialystok.pl, www.poranny.pl
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MICHALINA JABłOńSKA
a, słuchaliśmy wtedy babki?! teraz chciałoby 

się wiedzieć, co było dawniej, ale nie słuchaliśmy. 
tak rośliśmy tym bieżącym czasem, a tym prze-
szłym nie bardzo [się interesowaliśmy]. …wiem, 
że oni mieli pole i ziemią żyli. Mieli krowy, woły – 
dużo, dużo... – trzymali po pięć świń i dużo owiec.  
i były wtedy takie drewniane beczki, jomkosti, i tam 
składowali: i bryndzu i sała. solili to wszystko, żeby 
było co jeść zimą. a później hodowaliśmy jedwab-
niki. zbieraliśmy je i sprzedawaliśmy. Mieliśmy sad 
i ogród. sialiśmy pszenicę i jęczmień, a wszystko 
zbieraliśmy ręcznie, bo nie było u nas mechanizacji 
w tamtych czasach. i nawet teraz jak spojrzycie to 
nie ma, a wtedy było jeszcze gorzej. zbierało się – 
pamiętam – kilku gospodarzy i jednego dnia szli do 
jednego gospodarza i zbierali albo posijut zjemlu; 
a potem do drugiego. i tak w sezonie zajmowali się 
ziemią, a zimą siedzieli w domu. Matka prała, tkała 
dywany. ja nauczyłam się tego od mamy. kiedy 
byłam w ciąży z pierwszą córką, zrobiłam sobie 
dywan. i kiedy w drugiej ciąży byłam też zrobiłam 
dywan, razem z mamą.[...]

JADWIgA BUZA
rodzice przyjechali z okręgu kamienieckiego. 

tut było wsjo celina – nie było ludzi. robili sobie 
takie kołyby i w nich mieszkali. Było dużo dzieci, 
bo dawniej mieli po dwadzieścia pięć dzieci. tak! 
po piętnaście, po dwadzieścia. u mojego dziada 
było dziesięciu synów. dziad przyjechał tu, dlatego, 
że brano do wojska, a rańsze brali na dwadzieścia 
pięć lat. więc on przyjechał tu, na etu swabodu, na 
tę ziemię. tutaj była jedna pamjeszcica. nazywała 
się lizawiejeta. nazywali ją styrcza, ale jak się 
nazywała nie pamiętam. Ona nadała sjeło, które 
nazwano styrcza. jej dom już zburzono. Mieszkała 
tu i wysprzedawała ziemię. i tak to oni strojilisja. 
wiecie, dawniej ludzie byli tjomnyje, to strojili  
z prutijew domy, z drzewa. potem już zaczęto bu-
dować z lampacza – robiono takie koliby i mazano 
je gliną z jednej i drugiej strony.

spisane lOsy pOlaków ze wscHOdu...
wywiady pochodzą ze strony 
fundacji na rzecz zachowania indywidualnej pamięci Historycznej BrucHejOn 
www.bruchejon.org

polacy w mołdawii

Przed Państwem ciąg dalszy historii rodzinnych Polaków mieszkających w Mołdawii.  
W niniejszym odcinku poplątane losy swoich przodków spróbują odtworzyć mieszkańcy 
Styrczy: Pani Michalina Jabłońska i Pani Jadwiga Buza. 

Moi wszyscy bracia, wszystkie siostry – umarli. 
tu w styrczy żyły dwie siostry, jedna siostra w Biel-
cach, jeden brat w Bielcach i jeden w rumunii. ten, 
jest księdzem i jeszcze żyje – ma już osiemdziesiąt 
lat. siostra umarła, brat umarł – a jego nie było [na 
pogrzebach], bo żeby mógł tu przyjechać trzeba 
było dać wysów. Rańsze tam w rumuni religia 
była zakazana. w turmie sjedjał. tak, za religię. 
kiedyś mama bardzo chciała, żeby przyjechał 
tu pry sowjeckoj włastji. przyjechał, poświęcił  
u nas chatę i studnie, a sąsiad go zobaczył, doniósł. 
aresztowali go i uwięzili. a mojej mamy brata zesłali 
na sybir, razem z dziećmi i babką. ta babka miała 
z osiemdziesiąt lat – stareńka – i ją też zesłali na 
sybir, razem z synową. zabrała ze sobą nasmjert-
ne triapki i powjezła. tam pobyła chwilę, niedzielę 
lub dwie i odesłali ją i tu już umarła. [...]

wcześniej, za rumunii, u nas w domu była 
polska szkoła, więc moja siostra i bracia uczyli się 
języka polskiego. też moja mama i ojciec wcześniej 
uczyli się polskiego, więc cała rodzina znała polski. 
a mnie już zachwatyła sawjeckaja włast i ja już 
nie znam. Było zapreszczeno i nie uczyli. religia 
była zakazana. teraz ja sama, żeby modlytsja 
Bohu, nauczyłam się polskich liter i mogę już wziąć 
książkę i modlić się. ale to późno. kiedy byłam 
młoda to, ot… Moje wnuki już chodzą uczyć się –  
i niech się uczą. […]

zdjęcie z archiwum „Jutrzenki”
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Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

informacje polonijne

na początku marca w siedzibie stowarzyszenia 
polaków gagauzji w komracie odbył się koncert z 
okazji dnia kobiet. wystąpili w nim uczniowie i słu-
chacze kursu języka polskiego. liczna żeńska część 
członków stowarzyszenia polaków gagauzji miała 
okazję poznać rolę kobiety od czasów antycznych po 
współczesne, wysłuchać okolicznościowych wierszy  
i piosenek. koncert wzbogaciła scenka teatralna, 

w której uczennice kursu języka polskiego zagrały 
znane polki: Marię skłodowską-curie, wandę 
rutkiewicz i wisławę szymborską. Młodsza grupa 
zespołu tanecznego „polacy Budżaka” zatańczyła 
krakowiaka, a młodzież chicagowską polkę i mazu-
ra. na koniec wszystkie panie z okazji dnia kobiet 
otrzymały po symbolicznym kwiatku.     (am)

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” 

święta i zwyczaje

– zauważyliśmy, że kobiety cały czas były 
uśmiechnięte – powiedział jeden z prowadzących 
spotkanie aleksy Bondarczuk. – choćby tylko dla-
tego warto mówić cieple słowa i dawać kwiaty! 

pod koniec spotkania najlepsze życzenia dla 
wszystkich kobiet złożył ambasador rp w kiszy-
niowie artur Michalski.        (ob)

spotkanie z okazji dnia kobiet odbyło się  
5 marca br. w Bibliotece im. a. Mickiewicza w ki-
szyniowie. Organizatorem uroczystości było sto-
warzyszenie „polska wiosna w Mołdawii”. Młodzież 
przygotowała ciekawy program: wiersze, piosenki 
oraz kawały na temat życia i pracy kobiety w cza-
sach przeszłych i teraźniejszych. 

Nadchodzi 8 marca – Dzień Kobiet. Czy tak 
naprawdę jest popularne? W Mołdawii – na 
pewno tak! Kojarzy się z wiosną, kwiatami i pięk-
nem, z którego słyną kobiety w naszym kraju.

HistOria Święta
choć w polsce wiąże się go przede wszystkim 

z ideologią prl i symbolicznym czerwonym goź-
dzikiem, z założenia Międzynarodowy dzień kobiet 
jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących 
o równouprawnienie kobiet, równe traktowanie  
w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo wykona-
ną pracę. początki obchodów tego święta związane 
są ze strajkami w stanach zjednoczonych. podczas 
jednego z nich, w 1909 roku kobiety sprzeciwiające 
się uciskowi w firmie, zostały zamknięte w fabryce, 
gdzie wybuchł pożar. zginęło w nim 126 kobiet.

dlatego od 1910 roku obchodzi się dzień kobiet 
jako uczczenie pamięci i poświęcenia tych kobiet. 
ustanowiła go Międzynarodówka socjalistyczna  
w kopenhadze. z założenia dzień kobiet miał 
służyć utrwalaniu idei równości.

kiedy i gdzie jest OBcHOdzOne?
w większości krajów obchodzone jest 8 mar-

ca, choć są wyjątki – w tunezji obchodzi się je 
13 sierpnia. data – początek marca – związana 
jest z rzymskimi obchodami Matronaliów, święta 
macierzyństwa, płodności i pierwiastka żeńskie-
go w naturze. wtedy też kobiety były traktowane  
w sposób wyjątkowy, dawano im prezenty i speł-
niano ich życzenia. 

współcześnie respektują to święto kraje takie, 
jak albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bra-
zylia, chiny, chorwacja, cypr, kuba, Mołdawia, 
portugalia, rosja, słowacja, szwecja, ukraina, 
indie, węgry, francja i oczywiście polska. 

cO dać w prezencie?
zazwyczaj panie otrzymują w prezencie 

słodycze i kwiaty. goździki nadal są niezwykle 
popularnym kwiatem. Obok niego królują tulipany 
i róże. we włoszech, kobiety otrzymują gałązki 
akacji srebrzystej (mimoza). podobny podarunek 
otrzymują w rosji.

rejestracja uczestników 
XVi ŚwiatOwycH letnicH 

igrzysk pOlOnijnycH  
w kielcacH

informujemy, że od 19 marca 2013 r. dzia-
ła formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa  
w XVi Światowych letnich igrzyskach polo-
nijnych w kielcach.

w celu rejestracji należy wypełnić formu-
larze uczestnictwa oraz zakwaterowania (noc-
legi i wyżywienie). Formularz uczestnictwa 
wypełnia się on-line na stronie interneto-
wej, natomiast formularze zakwaterowania  
i wyżywienia wysyła się na podany na stronie 
igrzysk adres e-mail.

Osoby z tzw. „wschodu” – wg regulaminu 
igrzysk, zainteresowane dofinansowaniem ze 
strony stowarzyszenia „wspólnota polska”, 
powinny zarejestrować się w podany powyżej 
sposób do dnia 1 czerwca 2013 r. i co bardzo 
ważne – nie wypełniają danych dotyczących 
hotelu, pozostałe osoby nie chcące być do-
finansowane przez swp wskazują miejsce 
zakwaterowania. przy rejestracji prosimy 
również o podanie nazwy organizacji, jaką 
państwo reprezentują.

przypominamy, że dofinansowaniem 
objęte są tylko osoby uczestniczące czynnie 
w zawodach sportowych (zarejestrowane 
do udziału w co najmniej jednej dyscyplinie 
sportowej). nie dofinansowujemy pobytu osób 
towarzyszących.

do dnia 15 czerwca 2013 r. poinformujemy 
osoby z tzw. „wschodu” o dofinasowaniu ich 
pobytu na igrzyskach, pozostałe osoby, które 
nie otrzymały dofinansowania będą miały 
możliwość rejestracji pełnopłatnej.
Formularz rejestracji uczestnika zawodów:
http://www.igrzyskapolonijne.kielce.eu/
formularz_rejestracji.html
Strona główna XVI Światowych Letnich 
Igrzysk Polonijnych w Kielcach:
http://www.igrzyskapolonijne.kielce.eu/
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Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

informacje polonijne

na początku marca w siedzibie stowarzyszenia 
polaków gagauzji w komracie odbył się koncert z 
okazji dnia kobiet. wystąpili w nim uczniowie i słu-
chacze kursu języka polskiego. liczna żeńska część 
członków stowarzyszenia polaków gagauzji miała 
okazję poznać rolę kobiety od czasów antycznych po 
współczesne, wysłuchać okolicznościowych wierszy  
i piosenek. koncert wzbogaciła scenka teatralna, 

w której uczennice kursu języka polskiego zagrały 
znane polki: Marię skłodowską-curie, wandę 
rutkiewicz i wisławę szymborską. Młodsza grupa 
zespołu tanecznego „polacy Budżaka” zatańczyła 
krakowiaka, a młodzież chicagowską polkę i mazu-
ra. na koniec wszystkie panie z okazji dnia kobiet 
otrzymały po symbolicznym kwiatku.     (am)

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” 

święta i zwyczaje

– zauważyliśmy, że kobiety cały czas były 
uśmiechnięte – powiedział jeden z prowadzących 
spotkanie aleksy Bondarczuk. – choćby tylko dla-
tego warto mówić cieple słowa i dawać kwiaty! 

pod koniec spotkania najlepsze życzenia dla 
wszystkich kobiet złożył ambasador rp w kiszy-
niowie artur Michalski.        (ob)

spotkanie z okazji dnia kobiet odbyło się  
5 marca br. w Bibliotece im. a. Mickiewicza w ki-
szyniowie. Organizatorem uroczystości było sto-
warzyszenie „polska wiosna w Mołdawii”. Młodzież 
przygotowała ciekawy program: wiersze, piosenki 
oraz kawały na temat życia i pracy kobiety w cza-
sach przeszłych i teraźniejszych. 

Nadchodzi 8 marca – Dzień Kobiet. Czy tak 
naprawdę jest popularne? W Mołdawii – na 
pewno tak! Kojarzy się z wiosną, kwiatami i pięk-
nem, z którego słyną kobiety w naszym kraju.

HistOria Święta
choć w polsce wiąże się go przede wszystkim 

z ideologią prl i symbolicznym czerwonym goź-
dzikiem, z założenia Międzynarodowy dzień kobiet 
jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących 
o równouprawnienie kobiet, równe traktowanie  
w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo wykona-
ną pracę. początki obchodów tego święta związane 
są ze strajkami w stanach zjednoczonych. podczas 
jednego z nich, w 1909 roku kobiety sprzeciwiające 
się uciskowi w firmie, zostały zamknięte w fabryce, 
gdzie wybuchł pożar. zginęło w nim 126 kobiet.

dlatego od 1910 roku obchodzi się dzień kobiet 
jako uczczenie pamięci i poświęcenia tych kobiet. 
ustanowiła go Międzynarodówka socjalistyczna  
w kopenhadze. z założenia dzień kobiet miał 
służyć utrwalaniu idei równości.

kiedy i gdzie jest OBcHOdzOne?
w większości krajów obchodzone jest 8 mar-

ca, choć są wyjątki – w tunezji obchodzi się je 
13 sierpnia. data – początek marca – związana 
jest z rzymskimi obchodami Matronaliów, święta 
macierzyństwa, płodności i pierwiastka żeńskie-
go w naturze. wtedy też kobiety były traktowane  
w sposób wyjątkowy, dawano im prezenty i speł-
niano ich życzenia. 

współcześnie respektują to święto kraje takie, 
jak albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bra-
zylia, chiny, chorwacja, cypr, kuba, Mołdawia, 
portugalia, rosja, słowacja, szwecja, ukraina, 
indie, węgry, francja i oczywiście polska. 

cO dać w prezencie?
zazwyczaj panie otrzymują w prezencie 

słodycze i kwiaty. goździki nadal są niezwykle 
popularnym kwiatem. Obok niego królują tulipany 
i róże. we włoszech, kobiety otrzymują gałązki 
akacji srebrzystej (mimoza). podobny podarunek 
otrzymują w rosji.

rejestracja uczestników 
XVi ŚwiatOwycH letnicH 

igrzysk pOlOnijnycH  
w kielcacH

informujemy, że od 19 marca 2013 r. dzia-
ła formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa  
w XVi Światowych letnich igrzyskach polo-
nijnych w kielcach.

w celu rejestracji należy wypełnić formu-
larze uczestnictwa oraz zakwaterowania (noc-
legi i wyżywienie). Formularz uczestnictwa 
wypełnia się on-line na stronie interneto-
wej, natomiast formularze zakwaterowania  
i wyżywienia wysyła się na podany na stronie 
igrzysk adres e-mail.

Osoby z tzw. „wschodu” – wg regulaminu 
igrzysk, zainteresowane dofinansowaniem ze 
strony stowarzyszenia „wspólnota polska”, 
powinny zarejestrować się w podany powyżej 
sposób do dnia 1 czerwca 2013 r. i co bardzo 
ważne – nie wypełniają danych dotyczących 
hotelu, pozostałe osoby nie chcące być do-
finansowane przez swp wskazują miejsce 
zakwaterowania. przy rejestracji prosimy 
również o podanie nazwy organizacji, jaką 
państwo reprezentują.

przypominamy, że dofinansowaniem 
objęte są tylko osoby uczestniczące czynnie 
w zawodach sportowych (zarejestrowane 
do udziału w co najmniej jednej dyscyplinie 
sportowej). nie dofinansowujemy pobytu osób 
towarzyszących.

do dnia 15 czerwca 2013 r. poinformujemy 
osoby z tzw. „wschodu” o dofinasowaniu ich 
pobytu na igrzyskach, pozostałe osoby, które 
nie otrzymały dofinansowania będą miały 
możliwość rejestracji pełnopłatnej.
Formularz rejestracji uczestnika zawodów:
http://www.igrzyskapolonijne.kielce.eu/
formularz_rejestracji.html
Strona główna XVI Światowych Letnich 
Igrzysk Polonijnych w Kielcach:
http://www.igrzyskapolonijne.kielce.eu/
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Sylwetki

Rok 2013 ogłoszono Rokiem Juliana Tuwima, Witolda Lutosławskiego i Jana Czochralskiego. Ten 
pierwszy niewątpliwie jest wszystkim znany. Pozostali dwaj bohaterowie pozostają w jego cieniu,  
a szkoda. Dlatego postaramy się przedstawić ich sylwetki w kolejnych numerach „Jutrzenki”. Zaczy-
namy od Jana Czochralskiego – jego życie to z pewnością materiał na scenariusz filmu sensacyjnego.   

profesor jan czochralski to wspierający polską 
kulturę chemik, metaloznawca, metalurg. jest – po 
koperniku i Marii skłodowskiej-curie – trzecim 
polskim naukowcem naprawdę rozpoznawalnym 
na świecie, choć w polsce jest zaskakująco mało 
znany. jego rozwiązania inżynierskie i opracowania 
technologiczne krzemowych układów scalonych 
budowanych na jednym monokrysztale legły  
u podstaw nowoczesnej technologii, która dopro-
wadziła do wynalezienia telewizorów, komputerów, 
telefonów komórkowych.

 jan czochralski urodził się 23 października 
1885 r. w kcynii na pałukach, będących wówczas 
pod zaborem pruskim. Był ósmym z dziesięciorga 
dzieci wielkopolskich rzemieślników franciszka 
czochralskiego i Marty z suchomskich. zgodnie  
z wolą ojca ukończył seminarium nauczycielskie 
w kcynii, ale, nie mogąc pogodzić się z ocenami, 
nie odebrał świadectwa maturalnego. według prze-
kazu rodzinnego jan czochralski zdał maturę, ale 
świadectwo dojrzałości podarł na oczach swojego 
profesora ze słowami: „proszę przyjąć do wiado-
mości, że nigdy nie wydano bardziej krzywdzących 
ocen!” Brak tego dokumentu zamknął mu drogę do 
dalszej kariery nauczycielskiej i naukowej.

franciszek czochralski – ojciec jana – po ko-
lejnym z eksperymentów syna, który zakończył się 
efektownym wybuchem, postawił warunek: „chemia 
albo dom”. jan wybrał to pierwsze. wyjechał więc, 
by dalej samemu uczyć się ulubionej chemii. ro-
dzicom obiecał, że powróci do kcynii dopiero, gdy 
będzie sławny.

jan czOcHralski jednyM z patrOnów rOku 2013

szesnastoletni jan powędrował do krotoszyna, 
gdzie zatrudnił się jako pomocnik aptekarza i mógł 
bez przeszkód oddać się swoim pasjom. Okazało 
się przy tym, że trafił na mądrego pryncypała, który 
gdy tylko zorientował się, że ma u siebie zdolnego 
młodzieńca, a jego głodu wiedzy nie zdoła zaspo-
koić, wysłał go dalej do Berlina. tam czochralski  
u kolejnego aptekarza i chemika, doktora Hebran-
da, poznawał tajniki analizy rud, olejów, smarów  
i metali. O praktyce aptekarskiej nigdy nie zapo-
mniał – świadczy o tym to, że po powrocie do 
polski zadziwiał rodzinę i znajomych przyrządza-
niem znakomitych nalewek i potraw. później dość 
krótko pracował w laboratorium firmy kunheim&co 
w niederschoenweide pod Berlinem, a następnie 
trafił do koncernu allgemeine elektrizitaets-ge-
sellschaft (aeg). praca w kabelwerk Oberspree 
i dwa lata spędzone w laboratoriach badawczych 
tego koncernu sprawiły, że objął funkcję kierownika 
laboratorium badania stali i żelaza. jego zadaniem 
było określanie jakości i czystości metali, stopów 
i półproduktów, rafinowaniem miedzi. Ogromna 
pracowitość i upór pozwoliły mu, mimo formalnego 
braku uprawnień do nauki, brać udział w wykładach 
chemii na politechnice w charlottenburgu pod Ber-
linem. nie stronił on także od zajęć na wydziale 
sztuki uniwersytetu Berlińskiego, gdzie poznał 
swoją przyszłą żonę, Margueritę Haase, pianistkę 
pochodzącą z holenderskiej rodziny mieszkającej 
w Berlinie. Około 1910 r. otrzymał stanowisko inży-
niera chemika. w latach 1911-1914 był asystentem 
w. von Moellendorffa, z którym opublikował swoją 
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pierwszą pracę poświęconą krystalografii metali. 
głównym zadaniem młodego czochralskiego było 
wprowadzenie aluminium do elektroniki, a więc 
pionierskie prace nad technologią produkcji blach, 
drutów i wyprasek aluminiowych, badanie stopów 
aluminium i standaryzacja badań metalograficz-
nych. Metale i metalografia stały się pasją czo-
chralskiego. publikował kolejne prace nie stroniąc 
od tematów trudnych i nowych. jego osiągnięcia 
były znaczące i wyznaczały nowe drogi w nauce  
i technologii. 

największy rozgłos przyniosła janowi czochral-
skiemu metoda nazwana później jego imieniem,  
a opracowana w 1916 r. jako metoda pomiaru szyb-
kości krystalizacji metali. w okresie późniejszym 
czochralski pracował nad wpływem warunków 
eksperymentu na postać kryształów otrzymywa-
nych jego metodą, a zastosowanie tej metody 
wyłącznie jako sposobu otrzymywania monokrysz-
tałów przypisuje się w. von wartenbergowi. Metodę 
czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się 
do produkcji monokryształów krzemu.

w 1917 r. czochralskiemu udało się przekonać 
kierownictwo koncernu Metallbank und Metallur-
gische gesellschaft do wybudowania wielkiego 
laboratorium metaloznawczego we frankfurcie 
nad Menem. czochralski przeniósł się w to miejsce  
i objął stanowisko szefa. Miał pod sobą 19 osób,  
z którymi stworzył placówkę łączącą eksperymenty 
naukowe z praktycznymi próbami warsztatowymi. 
tym sposobem naukowiec stał się pionierem idei 
prowadzenia badań ukierunkowanych na potrzeby 
przemysłu. w 1919 r. wraz z trzema kolegami za-
łożył niemieckie towarzystwo Metaloznawcze. po 
sześciu latach został prezesem organizacji. dla 
państwa niemieckiego, które musiało po przegra-
nej wojnie spłacać reparacje i objęte było jeszcze 
embargiem na materiały strategiczne, wynalazek 
dzięki któremu nie trzeba już było importować dro-
giej cyny był na wagę złota. no i stało się – patent 
przyniósł polakowi fortunę. licencję na produkcję 
metalu „B” nabyły m.in. usa, wielka Brytania, 
francja, związek radziecki, czechosłowacja, 
polska. razem z pieniędzmi przyszła też sława  
w środowisku naukowym – już na skalę światową. 
ugruntowała ją opublikowana w 1924 r. nowatorska 
książka „teoria i praktyka nowoczesnego metalo-
znawstwa”. 

wreszcie i w polsce zauważono genialnego 
metalurga. ówczesny prezydent rzeczpospolitej 
ignacy Mościcki, który sam był chemikiem, doce-
niał znaczenie nauki dla nowoczesnego państwa.  
w 1927 r. zaproponował czochralskiemu powrót do 
ojczyzny i posadę na politechnice warszawskiej. 
podjęcie decyzji nie było łatwe. choć naukowiec 

czuł się polakiem, to całe dorosłe życie spędził poza 
granicami – w niemczech. to tam zdobył sławę  
i fortunę. sytuację komplikowała propozycja zza 
oceanu – kusił go sam Henry ford, objęciem kie-
rownictwa zakładów duraluminium. 1 października 
1929 r. czochralski nieoczekiwanie zrezygnował 
z funkcji przewodniczącego niemieckiego towa-
rzystwa Metaloznawczego i jeszcze w tym samym 
roku przeprowadził się wraz z rodziną do warszawy. 
Objął utworzoną specjalnie dla niego katedrę Meta-
lurgii i Metaloznawstwa na wydziale chemicznym 
politechniki warszawskiej. znów zaczynał życie od 
nowa, ale wracał – zgodnie z obietnicą, którą dał 
rodzicom – jako słynny na całym świecie i zamożny 
naukowiec.

naukowiec jednak szybko się przekonał, że 
brak matury może być problemem. aby móc ob-
jąć katedrę na politechnice warszawskiej władze 
uczelni sprytnym sposobem nadały mu tytuł dok-
tora honoris causa, a parę miesięcy potem tytuł 
profesorski. lecz polskie środowisko naukowe 
zareagowało na to niezbyt przyjaźnie. Może byłoby 
inaczej gdyby czochralski nie był człowiekiem, który 
umie zarabiać na swoim fachu duże pieniądze, 
choćby jako konsultant polskiego wojska, pkp czy 
ursusa. zdobyty za granicą majątek czochralski 
zainwestował w polski przemysł i przeznaczał na 
cele społeczne. w
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w jego rezydencji odbywały się spotkania świa-
ta artystycznego warszawy. zresztą także podczas 
wojny spotkania te w dalszym ciągu miały miejsce, 
nabierając nowego znaczenia – dawały pomoc  
i oparcie artystom, którzy znaleźli się w szczególnie 
trudnej sytuacji. aktywnie uczestniczył w działalno-
ści polskiego towarzystwa chemicznego, stowa-
rzyszenia Mechaników polskich, stowarzyszenia 
Hutników polskich. 

jeszcze przed wojną usiłowano ukazać jana 
czochralskiego jako wroga państwa polskiego. 
relacje prasowe z procesów wygranych przez 
niego pokazują jednak głębokie poczucie więzi  
z narodem i służebną wobec niego postawę wyka-
zaną w wielu podjętych działaniach. jan czochral-
ski powrócił także do swojego miasta rodzinnego 
– kcynii, gdzie żyła jeszcze jego matka. w kcynii 
miał swój drugi dom. interesował się także tym, co 
dotyczyło okolic rodzinnych – wspomagał zarówno 
badania archeologiczne, jak i poszukiwania geolo-
giczne złóż ropy naftowej. 

pierwszego września 1939 r. czochralski był 
w warszawie. gdy władze w kilka dni po tej dacie 
ogłosiły ewakuację stolicy wyjechał na wschód, ale 
po zaatakowaniu polski przez zsrr profesor wrócił 
do warszawy. niemcy zaś zlikwidowali wszystkie 
wyższe uczelnie w okupowanym mieście. powodo-
wało to, że z dnia na dzień naukowcy tracili środki 
do życia. wówczas na prośbę współpracowników 
czochralski zaczął się starać by na terenie swo-
jego instytutu stworzyć prywatną firmę. chciano  
w ten sposób m.in. się przekonać czy niemcy za-
akceptują jakąkolwiek formę działalności środowisk 
naukowych. dzięki temu, że żona czochralskiego 
była niemką i sam czochralski zasłużył się dla 
narodu niemieckiego pozwolono mu uruchomić 
zakład Badań Materiałów. w niedługim czasie po 
tym powstało na terenie politechniki warszawskiej 
i na uniwersytecie kilkanaście firm wykonujących 
usługi dla przedsiębiorstw polskich i niemieckich. 
ich istnienie w znacznym stopniu uchroniło kadrę 
naukową przed represjami i nędzą. przedsiębior-
stwo wykonywało zlecenia lokalnych firm, produko-
wało części do samochodów i motocykli, prowadziło 
prace dla gazowni, parowozowni a także realizowa-
ło zlecenia wermachtu. zamówienia dla niemiec-
kiej armii sprawiły, że zaczęto na czochralskiego 
donosić. donosy adresowane były do władz pod-
ziemnego państwa, informując, że jan czochralski 
potajemnie kolaboruje z okupantem. tymczasem 
armia krajowa nigdy nie podjęła żadnych działań 
przeciwko niemu. Było tak dlatego, że zakłady Ba-
dań Materiałów zatrudniały wielu członków związku 
walki zbrojnej (później ak). Mieli oni tam fikcyjne 
etaty, zapewniające im bezpieczeństwo. nie tylko 

oni znaleźli ochronę dzięki naukowcowi. Około 150 
osób zostało uchronionych przed aresztowaniem 
i wywiezieniem do obozów. Oprócz tego zakład 
przy okazji oficjalnej produkcji wykonywał dla armii 
krajowej korpusy granatów i elementy broni palnej. 
w tym czasie uczony wspomagał także Żydów  
z getta, wyciągał więźniów z obozów koncentracyj-
nych. dzięki znajomości wśród niemców stał się 
pośrednikiem i pomocnikiem dla rodzin próbujących 
ocalić swoich bliskich. M.in. z obozu w Buchenwal-
dzie wydostał późniejszego profesora politechniki 
warszawskiej Mariana Świderka, a z gusen innego 
naukowca – stanisława porejko. przy okazji wspo-
magał także finansowo znanych artystów m.in. 
leopolda staffa, juliusza kaden-Bandrowskiego 
czy kornela Makuszyńskiego.

spokojną działalność naukowca przerwało po-
wstanie warszawskie. przeżył je, a po zakończeniu 
walk trafił do Milanówka. tam znowu skorzystał ze 
swojej „uprzywilejowanej” pozycji wśród niemców  
i dostał od nich przepustkę, dzięki której mógł 
wyjeżdżać do bezustannie niszczonej warszawy. 
dzięki temu mógł wywieźć z miasta dużą część 
wyposażenia swojego instytutu Metalurgii i Meta-
loznawstwa. koniec wojny przyniósł naukowcowi 
przeżycia, których nie zaznał nawet podczas 
okupacji. w kwietniu 1945 r. profesor został 
aresztowany pod poważnym zarzutem współpracy  
z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę 
osób spośród ludności cywilnej, względnie państwa 
polskiego. sąd jednak stwierdził, że brak jest pod-
staw do ścigania czochralskiego i członków jego 
rodziny. Śledczy prokurator stwierdził: „działalność 
czochralskiego w czasie okupacji nie miała w żad-
nym przypadku charakteru kolaboracji z okupantem 
i nie mogła być podciągnięta pod pojęcie zdrady 
narodu polskiego.”

w 1945 r. senat politechniki warszawskiej nie 
zgodził się mimo to przyjąć czochralskiego z po-
wrotem do pracy i wykluczył ze swojego grona – bez 
postawienia oficjalnych zarzutów. uchwała senatu 
głosiła: „jan czochralski od końca 1939 r. przestał 
być uważany przez grono profesorów za profeso-
ra politechniki warszawskiej. [...] sprawa objęcia 
przez j. czochralskiego pracy w politechnice jest 
nieaktualna”. Mimo że sąd umorzył śledztwo prze-
ciw czochralskiemu, jego oponenci nadal twierdzili, 
że naruszył on zasady obowiązujące powszechnie 
polaków w czasie okupacji, które zakazują wszel-
kich kontaktów z okupantem.

wtedy to światowej sławy naukowiec postano-
wił wrócić do rodzinnej kcyni, gdzie założył zakłady 
chemiczne „Bion”, które produkowały m.in. prosz-
ki, pasty, lak do stempli i butelek, płyn do trwałej 
ondulacji. po latach przerwy wrócił w praktyce do 

Sylwetki - Jan Czochralski
w
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uprawianego w młodości zawodu aptekarza. znowu  
z pasją oddawał się eksperymentom chemicz-
nym.

prowadzeniem interesów firmy zajmował się 
jego bratanek. firma zmieniła nazwę i przeniosła 
się do poznania, ale istnieje do dziś. sam czochral-
ski niemal nie wychodził z urządzonego przez sie-
bie laboratorium naukowego, przychodził zawsze 
koło ósmej rano i siedział do wieczora, gotując  
i mieszając różne substancje. dzięki temu odizolo-
waniu się od świata przez kilka lat unikał represji ze 
strony komunistycznego reżimu. wreszcie w 1953 r. 
sprzedał ambasadzie szwajcarii za dewizy swoją 
willę w warszawie, łamiąc tym zakaz posiadania 
waluty obcego państwa. wtedy to w kcyni zjawili się 
funkcjonariusze uB, którzy wszystko profesorowi 
zabrali. czochralski mocno przeżył ich wizytę co 
sprawiło, że z zawałem serca został przewieziony 
do szpitala w poznaniu. tam też 22 kwietnia 1953 r. 
odszedł z tego świata. 

w tym samym mniej więcej czasie w ameryce 
uczeni z Bell laboratories odkryli jego pracę na 
temat sposobu hodowli kryształów z 1916 r. i na-
zwali ją „metodą czochralskiego”. rozpoczynała 
się epoka półprzewodników, elektroniki i informa-
tyki, w której niestety jan czochralski nie brał już 
udziału. 

profesor jan czochralski był niewątpliwie 
postacią barwną, a zarazem tragiczną. wybitny 
uczony, obserwator, ale i praktyk z zakresu nauk 
ścisłych i technicznych, a przy tym humanista  
o szerokich zainteresowaniach. pisał prace nauko-
we i wiersze. pomagał fabrykom i młodym artystom. 

Sylwetki

fundował stypendia studentom w niemczech  
i w polsce. zdawał sobie sprawę z ogromnej roli 
kultury w życiu narodu i jednostki – dlatego zaj-
mował się także sztuką. jedni go nienawidzili, 
natomiast inni podziwiali. znał swoją wartość, do 
której doszedł ciężką pracą i nie pozwalał, by go 
ośmieszano i lekceważono. smutne jest to, że 
władze komunistyczne po wojnie skutecznie za-
tarły wszelką pamięć o uczonym. dopiero w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku zauważono, 
że technologia hodowli wielkich monokryształów  
w świecie nadal jest nazywana metodą czochral-
skiego, a on sam jest jednym z najczęściej cyto-
wanych polskich uczonych.

dopiero 29 czerwca 2011 r. senat politechniki 
warszawskiej ogłosił rehabilitację czochralskiego 
i przywrócił mu tytuły profesorskie.

„w sześćdziesiątą rocznicę śmierci jana 
czochralskiego sejm rzeczypospolitej polskiej 
postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniej-
szych naukowców współczesnej techniki, którego 
przełomowe odkrycia przyczyniły się do świato-
wego rozwoju nauki. Odkryta przez niego metoda 
otrzymywania monokryształów, nazwana od jego 
nazwiska metodą czochralskiego, wyprzedziła  
o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój 
elektroniki. dziś wszelkie urządzenia elektroniczne 
zawierają układy scalone, diody i inne elementy 
z monokrystalicznego krzemu, otrzymywanego 
właśnie metodą czochralskiego” – napisano  
w tekście uchwały. 

źródła: www.dobrastronapolski.pl
www.janczochralski.com
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spektakularny sylwester w Mołdawii to już 
historia. wymyślona przypadkowo akcja odnio-
sła nadspodziewany sukces i wygląda na to, 
że wszyscy uczestnicy wrócili pełni satysfakcji,  
a organizatorzy wypełnieni poczuciem zrealizowa-
nia pierwotnych zamierzeń, które polegały przede 
wszystkim na tym, że niczego nie planujemy. 

a nie sposób nie napisać, kto postanowił zaan-
gażować się w tę podróżniczą plątaninę zmysłów 
połączoną z jednostajnie trwającym rewelacyjnym 
samopoczuciem. przyjechali chłopcy i dziewczęta  
z nowego sącza, krakowa, głogowa, łodzi, 
rzeszowa, warszawy, wrocławia, Białegostoku – 
zewsząd. przyjechali ludzie dokładnie tacy, jak my, 
więc od początku wiedzieliśmy, że nie będzie pro-
blemu z szybkim znalezieniem wspólnego języka.

[...]
Bilety na bus z Odessy do kiszyniowa kupiliśmy 

na dwie tury: 22:15 i 23:50. wszyscy zaciągnęliśmy 
się odeskim powietrzem pełnym jodu, każdy na 
swój sposób i ruszyliśmy na wielki finał do kiszy-
niowa. na sylwestrową noc.

po przyjeździe do kiszyniowa nic nie zwiasto-
wało, abyśmy wieczorem mieli bawić się rozocho-
ceni w centrum stolicy kraju. wysiedliśmy o 4-tej 
rano nie wiadomo gdzie, zimno jak cholera, nie 
wiadomo, w którą stronę iść, nie wiadomo nawet 

za bardzo co robić. na okrągło podchodzą do nas 
taksówkarze i pytają gdzie podwieźć, jaki hotel, co 
zamierzamy robić, ale my przecież tego nie wiemy. 
udaliśmy się na dworzec z myślą, że tam znajdzie-
my ekipę, która wyjechała z Odessy tym busem 
wcześniejszym o 22:15. ale ich tam nie ma. pewnie 
już się gdzieś grzeją spryciarze – pomyśleliśmy. ale 
okazało się, że się nie grzeją. przyszli na dworzec 
30 minut po nas, bo na granicy przytrzymali ich 
dłużej. takie cuda.

zdrzemnęliśmy się więc, odkładając problem 
znalezienia lokum na później. rano prędko tra-
filiśmy na dobry trop. chłopcy poznali polaków, 
którzy również przyjechali do kiszyniowa na syl-
westra. wybierali się właśnie na mszę, którą miał 
poprowadzić polski ksiądz. a księża na obczyźnie 
zawsze są chętni do pomocy, więc przypuszczalnie 
był to dobry pomysł na znalezienie czegoś tanie-
go dla dużej grupy osób. tak trafiliśmy na parafię 
rodaków.

niestety, placówka, do której ksiądz mógłby 
nas wysłać była zamknięta (sylwester, więc nie 
pracowali) i trzeba było szukać czegoś innego. 
pomyśleliśmy, że zostaniemy na mszy i później 
zobaczymy, co da się zrobić. po nabożeństwie 
nie trzeba było jednak wykonywać żadnych do-
datkowych ruchów. z Bożą pomocą przyszła pani 

spotkan ia z mołdawią

spektakularny sylwester w MOłdawii

dzień dobry, szanowna redakcjo „jutrzenki”!

na sylwestra tego roku z grupą znajomych wybraliśmy się do kiszyniowa. nie mieliśmy zapewnionego 
noclegu i bardzo pomogła nam pani katarzyna jażgunowicz, która mieszka w kiszyniowie. przyjęła do 
siebie na noc całą naszą kilkunastoosobową grupę i wspaniale nas ugościła. do Mołdawii wybraliśmy się 
m.in. dlatego, że chcieliśmy przybliżyć sobie losy mieszkających w tym kraju naszych rodaków, i spotka-
nie z panią katarzyną było świetną okazją ku temu. pani katarzyna opowiedziała nam sporo historii na 
temat tego, jak żyje się polakom w Mołdawii, i muszę przyznać, że historie te, zarówno mnie jak i moich 
towarzyszy podróży, mocno poruszyły.

z panią katarzyną rozstaliśmy się po zaledwie dwóch dniach znajomości (musieliśmy wracać do polski) 
a mocno czuliśmy, że chcielibyśmy się jakoś odwdzięczyć. dla nas to niesamowita historia, że starsza 
kobieta, ni stąd ni zowąd zabiera do domu prosto z ulicy kilkanaście osób. nieznanych, a wymagających 
wiktu i opierunku przez dwa dni. Mimo, że nie żyje się przecież lekko. ale ta chęć pomocy drugiemu czło-
wiekowi zaimponowała nam ogromnie, to rzecz, która w dzisiejszych czasach nie zdarza się codziennie, 
i teraz to my chcielibyśmy zrobić coś dobrego. wiemy, że pani katarzyna udziela się dobroczynnie, więc 
pomyśleliśmy, że miłym gestem z naszej strony będzie organizacja w polsce zbiórki rzeczy potrzebnych 
polakom mieszkającym w Mołdawii. 

pozdrawiam serdecznie,
Bartłomiej szaro 

relacje Bartłomieja szaro pochodzą ze strony www.paragonzpodrozy.pl
Paragon z Podróży – niesamowite przygody na stopa i nie tylko
publikujemy za zgodą autora 
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katarzyna. starsza pani, polka, mieszkająca  
w kiszyniowie. Bardzo ją ucieszył nasz widok  
i bez głębszego zastanawiania się z uśmiechem 
na ustach postanowiła przygarnąć całą trzynastkę 
do siebie. ciężko powiedzieć, jak nas to ucieszyło. 
już nie tylko sam fakt, że mieliśmy zapewniony 
nocleg dla całej brygady, ale też byliśmy uradowani 
bardzo ciepłym i energicznym nastawieniem pani 
katarzyny.

po przejeździe trolejbusem przez całe mia-
sto znaleźliśmy się na jego obrzeżach przy 
samej „bramie do kiszyniowa”, którą stanowią 
dwa potężne, a nawet monumentalne, 25-pięt- 
rowe bloki. zdjęciami tych kolosów wymieniali-
śmy się przed wyjazdem, a teraz okazało się, że 

mieszkamy zaledwie kilkadziesiąt 
metrów od nich. takie cuda.

w domu pani kasi, cóż tu dużo 
pisać, zostaliśmy przywitani jak 
synowie wracający z krwawego 
frontu, jak odbite z rąk smoka pięk-
ne córy. pani kasia skontaktowała 
nas również z chłopakiem, który 
oprowadził trochę grupę po mie-
ście i zorganizowała transport na 
ukrainę na dzień następny. Bez-
graniczna pomoc, bezgraniczna 
wdzięczność, którą później w jakiś 
sposób postaraliśmy się wyrazić. 

wreszcie sylwester. umyci, 
ogrzani, mający gdzie wrócić 
po harcach, wyruszyliśmy na 
wieczorną zabawę na główny ki-
szyniowski deptak. Było przemiło, 

każdy wybawił się na swoje potrzeby, a na dodatek 
niespodziewanie noworoczny koncert zagrał zespół 
gipsy kings, którego kaset słuchałem jeszcze 
zanim poszedłem do podstawówki. sylwester jak 
najbardziej można ochrzcić spektakularnym.

 później powrót był już tylko powrotem choć 
też przytrafiło się kilka zabawnych sytuacji. aha,  
i już po przyjeździe do domu okazało się, że jeden 
z chłopaków, którzy zaprowadzili nas do polskiego 
kościoła, to znajomy z klasy mojego przyjaciela 
ze szkoły średniej, do której wszyscy chodziliśmy. 
takie cuda.

przed startem wydawałoby się, że wycieczka na 
pewno nie będzie miała wymiaru krajoznawczego, 
a jeśli pojawią się jakieś godne uwagi elementy to 

Nasza ekipa gości u Pani Katarzyny

spotkan ia z mołdawią
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zdecydowanie rozrywkowe. a trzeba pamiętać, że 
każda podróż, nawet taka zupełnie nienastawio-
na na zwiedzanie, niesie ze sobą zbiory wiedzy 
pełne wzbogacających umysł elementów. i tak na 
przykład, goszcząc u pani katarzyny, poznaliśmy 
tradycyjną lokalną kuchnię chyba w najbardziej 
możliwie oryginalnym wymiarze, posłuchaliśmy 
pouczających i obrazujących życie nad dniestrem 
historii, zobaczyliśmy jak mieszka cząstka polonii, 
oglądnęliśmy dobitnie, jak szorstko prezentuje się 
widmo socrealizmu w kraju, którego terytorium 
kiedyś przecież znajdowało się w granicach pol-
ski, uczestniczyliśmy w polskiej mszy w obcym 
państwie, przetestowaliśmy zupełnie inny system 
komunikacji miejskiej niż ten obecny u nas, prze-
konaliśmy się o brawurze lokalnych kierowców 
prowadzących pojazdy, przez których szyby 

patrzyliśmy na to, jak gnije mołdawska wieś, aż  
w końcu, bawiąc się w sylwestrową noc w centrum 
kiszyniowa, konfrontowaliśmy nasz temperament 
z pociągiem do rozrywki Mołdawian. 

każdy z nas, po raz kolejny wyjeżdżając 
gdzieś na własną rękę, dowiedział się bardzo wiele  
i myślę, że uczestnicy nie zaprzeczą. a przecież 
dodatkowo w końcu i tak znalazł się przewodnik, 
który opowiedział nam trochę o kilku najbardziej 
rozpoznawalnych (a może najmniej zapomnianych) 
budynkach w kiszyniowie. chłonięcie osobliwości 
Mołdawii mieliśmy w opcji all inclusive.

cieszymy się bardzo, że wyjazd się udał, bo 
takie wyjazdy mają swoją szczególną specyfikę  
i klimat (i nie tylko chodzi tu o szeroko pojętą inte-
grację), a co najważniejsze, jednoczą ludzi, którzy 
przecież chcą robić to samo. 

В глаголах с окончанием -eć (например, mieć, chcieć) в прошедшем времени чередуются 
гласные е : а (кроме мужско-личных). Напомним, что в польском языке, в отличие от русского, 
во множественном числе существуют: 

– мужско-личные формы – относятся к мужчинам или к группе лиц, в которой по крайней мере 
есть один мужчина; 

– немужско-личные формы – относятся к женщинам, детям, животным, предметам.

Mieliśmy zamiar pojechać na wycieczkę, ale zostaliśmy w domu. / Мы планировали поехать на 
экскурсию, но остались дома./ Miałyśmy zamiar oglądać telewizję, ale postanowiłyśmy pójść na 
spacer. / Мы намеревались смотреть телевизор, но решили пойти погулять./ czy panie miały 
dobrą podróż? czy panowie mieli dobrą podróż? / Ваше путешествие было удачным? /

zapaMiętaj, nie zapOMnij!

przykłady  /  приМеры

uczymy się polskiego

ja miałem, chciałem
ty miałeś, chciałeś
on miał, chciał 
pan miał, chciał

ja miałam, chciałam
ty miałaś, chciałaś
ona miała, chciała
pani miała, chciała

мужской род женский род
единственное число

my mieliśmy, chcieliśmy
wy mieliście, chcieliście
oni mieli, chcieli 
panowie mieli
państwo mieli

my miałyśmy, chciałyśmy
wy miałyście, chciałyście
one miały, chciały 
panie miały, chciały

лично-мужские формы женско-вещная формы
множественное число

spotkan ia z mołdawią - spektaku larny sylwestr
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Filatelistyka umożliwia poznawanie świata  
i zwiedzanie go przy pomocy znaczków, tworzy 
swoisty świat pełen tajemniczych odkryć. 

czy wiecie skąd pochodzi słowo filatelistyka?
jako pytanie konkursowe, byłoby stanowczo za 

proste! wszyscy wiedzą, że to rodzaj hobby, pole-
gający na kolekcjonowaniu wszelkiego rodzaju wa-
lorów pocztowych, głównie znaczków, datowników 
okolicznościowych, całostek, całości pocztowych  
i kopert fdc. 

nazwa powstała w 1864 r. i pochodzi z dwóch 
greckich wyrazów – philein i ateleia, a ich połączenie 
w dosłownym znaczeniu to zamiłowanie do zbierania 
znaczków pocztowych. autorem tego zestawienia 
był francuski kolekcjoner georges Herpin.

a teraz dwa pytania konkursowe: 

1. Na filatelistykę mówiono „hobby królów”. 
Który z królów ją uprawiał?

2. W Polsce filateliści mają swoje święto. 
Kiedy je obchodzą?

UWAgA! warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest wysłanie odpowiedzi do redakcji pocztą. adres 
redakcji znajdziecie w stopce redakcyjnej na str. 26. 
Odpowiedzi mogą być w języku polskim, rosyjskim 
lub rumuńskim.

dla zwycięzców przygotowaliśmy serie znacz-
ków polskich i mołdawskich, które również wyślemy 
drogą pocztową. nie zapomnijcie podać swojego 
własnego adresu! 

na odpowiedzi czekamy do 30 lipca 2013 r.

Zbieraj znaczki
konkurs

Marcin Brykczyński

Na poczcie
czasem na poczcie ludzie się tłoczą
tak, że aż trudno uwierzyć oczom.
O co im chodzi? popatrzmy z bliska,
Żeby odpowiedź jasną uzyskać:
pierwszy na wagę kładzie dwie paczki,
drugi do listów przykleja znaczki,
trzeci wysyła list polecony,
czwarty - telegram pilny do żony,
piąty pieniądze wpłaca na konto,
szósty zadzwonić chce do toronto...
siódmy zapomniał po co tu przyszedł,
więc usiadł w kącie i wierszyk pisze
i może skończy pisać, nim zaśnie,
a to ten wierszyk o poczcie właśnie. 

Paczka
dziś, prosto z poczty przy placu Żaczka,
list ekspresowy przyszedł bez znaczka
i polecony, pisany maczkiem,
który oznajmiał: wysyłam paczkę!
a w chwilę potem wyszedł zza krzaczka
listonosz z wielką paczką na taczkach.
Otwieram paczkę, a tu dziób kaczki,
za dziobem kaczka w różowe znaczki...
Muszę na poczcie przy placu Żaczka
spytać, co znaczy ta dziwna paczka.

Na wesoło

konkurs filatelistyczny dla dzieci i młodzieży 
mieszkających w Mołdawii
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to nagroda dla 
każdego polaka 
z naszej wspól-
noty, jak również 
dla wszystkich 
naszych przy-
jaciół w polsce. 
dla mnie osobi-
ście nagroda im. 
jana rodowicza 
jest wyzwaniem 
do  da l szego 
odradzania pol-
skiego ducha w 
naddniestrzu.

 jak wszyst-
ko zaczęło się? 
każdy człowiek w swoim życiu kiedyś staje na 
skrzyżowaniu dróg i wybiera… kiedy wybiera drogę 
ważną dla jego duszy i dogadzającą Bogu, przed 
nim otwiera się wiele możliwości.

Od początku byliśmy wszyscy razem – rodzina 
kizirickich, Maria franc, Maria sikorska, Maria 
grauze, antonina Bratuchina, nina kotwicka…  
i ksiądz piotr kuszman, jego mądre porady… 
zauważyłam, jak ci ludzie pielęgnują każde wspo-
mnienie, które przywraca im poczucie tożsamości, 
przybliża ich polskie korzenie… dotknęło mnie 
wtedy, ile w nich jest dumy, że są polakami, ile pa-
triotyzmu! nie da się nie pracować na rzecz polonii 
w takim zwartym gronie. 

jestem bardzo wdzięczna kapitule za decyzję – 
wśród pięciu nominowanych działalność moja  
i naszej wspólnoty została wyróżniona. dziękuję 
również panu Markowi pantule za popularyzację 
wiedzy o polakach z nieuznanej republiki nad-
dniestrzańskiej. współpraca z nim całkowicie 
zmieniła działalność towarzystwa, nadała jej ży-
wiołu. szczególnie chcę podziękować wszystkim 
członkom towarzystwa „jasna góra” z tyraspolu, 
raszkowa i słobody razkowa za darowane ciepło 
i przyjaźń.

wydarzenia

nagrOda iM. jana rOdOwicza w tyraspOlu  

Działaczka polonijna z Naddniestrza Natalia Siniawska oraz mieszkańcy polskiej wsi Chałupki, 
którzy jako pierwsi udzielili pomocy ofiarom katastrofy kolejowej pod Szczekocinami (3.03.2012), zo-
stali laureatami II edycji nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” dla „powstańców czasu pokoju”.

nagroda im. jana rodowicza jest w tym roku 
przyznawana po raz drugi, w dwóch kategoriach: za 
całokształt dokonań i postawę życiową stanowiącą 
wzór do naśladowania dla młodych pokoleń oraz za 
wyjątkowy czyn. wśród osób zgłoszonych do tego 
wyróżnienia znaleźli się współcześni „superboha-
terowie”, którzy do tej pory nie zostali docenieni za 
swoją działalność. 

jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum powstania 
warszawskiego, które jest organizatorem ii edycji, 
podkreślił, że obecne młode pokolenia nie muszą 
dokonywać tak dramatycznych wyborów jak po-
kolenie jana rodowicza, który za swoją postawę 
zapłacił cenę najwyższą. „pamiętajmy jednak, że w 
każdych czasach liczy się odwaga, siła charakteru, 
gotowość do poświęcenia dla innych. i te cechy 
czci nagroda im. jana rodowicza – zaakcentował 
Ołdakowski. 

Honorowy patronat nad galą wręczenia na-
grody objął prezydent rzeczypospolitej polskiej 
Bronisław komorowski. a oto fragment listu, który 
Bronisław komorowski skierował do uczestników 
gali: „Przywiązanie i szacunek wobec Polski 
wymaga dziś odmiennego rodzaju działań i po-
staw, którym jednak nadal towarzyszą zaanga-
żowanie, poświęcenie, czasem nawet heroizm. 
Takie właśnie postawy i takie działania wyróżnia 
Kapituła Nagrody.” 

wyboru zwycięzców dokonała kapituła,  
w której zasiadali: siostra Małgorzata chmielewska; 
łączniczka batalionu „zośka” anna jakubowska 
„paulinka”; żołnierz batalionu „parasol” wojciech 
Świątkowski „korczak”; założyciel fundacji wielkiej 
Orkiestry Świątecznej pomocy jerzy Owsiak; aktor-
ka anna dymna; filozof dariusz karłowicz; adwokat 
jacek taylor; reżyser Mariusz Malec; scenograf 
krystyna zachwatowicz-wajda; polityk i działaczka 
społeczna Olga krzyżanowska; autorka kampanii 
społecznych dla krajowego Biura ds. aids anna 
gołębicka; architekt, członek społecznego komi-
tetu Opieki nad grobami poległych Żołnierzy Bata-
lionu „zośka” leszek włochyński; laureaci i edycji 
nagrody janusz Świtaj i Maciej grzybek, a także 
członkowie rodziny „anody” – Michał cedroński 
oraz jan, antoni i wojciech rodowiczowie. 

– nagroda im. jana rodowicza „anody” to dla 
mnie i mieszkających w naddniestrzu polaków 
wielki zaszczyt – powiedziała „jutrzence” natalia 
siniawska, prezes towarzystwa „jasna góra” – 

Redakcja gratuluje Natalii Siniawskiej 
Nagrody imienia Jana Rodowicza. Jest to 
sukces nie tylko Polaków z Naddniestrza, 
jest to sukces nas wszystkich – Polonii 
mołdawskiej! 
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kwartet sMyczkOwy iM. a. tansMana

kwartet im. aleksandra tansmana powstał  
w 2008 roku jako jeden z zespołów kameralnych 
Opery i filharmonii podlaskiej – europejskiego 
centrum sztuki w Białymstoku. 

pomysłodawcami powstania i założycielami 
kwartetu byli koncertmistrzowie Opery i filhar-
monii podlaskiej w Białymstoku: rafał dudzik  
(i skrzypce), jakub grabe-zaremba (altówka)  
i szymon stępka (wiolonczela). do współpracy 
została zaproszona 
solistka Oifp ewa 
gromska (ii skrzyp-
ce). artyści propagu-
ją muzykę kameral-
ną najwyższej kla-
sy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kom-
pozycji wybitnego pol-
skiego kompozytora  
a. tansmana. człon-
kowie kwartetu są 
absolwentami najlep-
szych polskich aka-
demii muzycznych 
(gdańsk, warszawa, 
wrocław), gdzie stu-
diowali pod kierun-
kiem wybitnych pe-
dagogów: prof. t. ga- 
dziny, j. jakimowicz-
jakowicz, prof. i. woj- 
ciechowskiej, prof.  
k. Bruczkowskiego, 
prof. i. albrecht, prof. 
t. strahla, prof. a. zie-
lińskiego. 

doskonaląc swój 
warsztat uczestni-
czyli w studiach po-
dyplomowych i kur-
sach mistrzowskich prowadzonych przez ar-
tystów i profesorów należących do czołówki 
światowej, m. in. M. jaszwili, t. tomaszewski,  
p. janowski, r. staar, H. Beyerle, p. de clerck,  
H. kobayashi, c. lelong, H. rohde, f. schwartz,  
j. diesselhorst, c. ilea, f. peticelli, kwartet came-
rata i philharmonia Quartett Berlin. z kwartetem 
współpracują najwybitniejsi muzycy polscy i zagra-
niczni jak np. k. kenner (usa) czy prof. t. strahl. 
zespół jest zapraszany na najbardziej prestiżowe 
festiwale polskie m. in. laboratorium Muzyki współ-
czesnej i sanus per artem.

cvartetul „aleksander tansman” a fost înfiinţat 
în anul 2008 ca fiind unul dintre ansamblurile de 
cameră ale Operei şi filarmonicii din podlasie – 
centrul european de arte din Białystok.

iniţiatorii şi fondatorii cvartetului au fost con-
certmaiştrii Operei şi filarmonicii din podlasie din 
oraşul Białystok: rafał dudzik (vioara i), james 
grabe-zaremba (violă) şi keel simon (violoncel). 
pentru colaborare a fost invitată solista Operei şi 

filarmonicii din po-
dlasie ewa groms-
ka (vioara ii). artiştii 
promovează muzica 
de cameră de clasă, 
cu accent special pe 
operele remarcabilului 
compozitor polonez  
a. tansman. Membrii 
cvartetului sunt absol-
venţi ai celor mai bune 
academii poloneze de 
muzică (din gdańsk, 
Varşovia, wrocław), 
unde au studiat sub în-
drumarea profesorilor 
cu renume: prof. univ.  
t. gadzina, j. jaki-
mowicz-jakowicz, 
prof. i. wojciechows-
ka, prof. k. Bruc-
zkowski, prof. i. al-
brecht, prof. t. strahl, 
prof. a. zieliński. 

pentru a-şi per-
fecţiona măiestria au 
făcut studii postuni-
versitare şi cursuri de 
master conduse de 
artişti şi profesori – 
lideri mondiali, printre 

care M. jaszwili, t. tomaszewski, p. janowski,  
r. staar, H. Beyerle, p. de clerck, H. kobayashi,  
c. lelong, H. rohde, f. schwartz, j. diesselhorst, 
c. ilea, f. peticelli, cvartetul camerata şi philhar-
monia Quartett Berlin. cu cvartetul colaborează cei 
mai remarcabili muzicieni polonezi şi străini, cum 
ar fi k. kenner (sua) sau prof. t. strahl. ansamblul 
este invitat la cele mai prestigioase festivaluri din 
polonia, printre care laboratorul de Muzică con-
temporană şi sanus per artem.

aktualności

opr. na podstawie www.opera.bialystok.pl
fot. krzysztof wiktor / www.krzysztof.wiktor.eu
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ВНиМАНие! КОНКУрС!

польское медицинское общество в Молдавии
объявляет конкурс плакатов, посвящённых 
Международному дню борьбы с курением. 

плакаты должны содержать агитационные материалы 
о вреде курения и быть выполнены в формате А1. Техника 
исполнения произвольная. работы будут приниматься до 
26 апреля 2013 г. в консульстве рп в Кишиневе по адресу: 
ул. В. Александри, 101. Дополнительная информация по 
телефону 0 600 51837. 

результаты конкурса будут объявлены 25 мая 2013 г. 
на фестивале „польская Весна в Молдавии”.

пОльСКАя ВеСНА В МОлДАВии

25-26 мая 2013 г. в Кишиневе состоится 
Xiii фестиваль „польская весна в Молдавии”. 

К участию приглашаются  
полонийные коллективы песни и танца.  

Организатор фестиваля – кишиневское общество 
„польская весна в Молдавии” – ждет ваши заявки по 
телефону 0-694-55639 или по электронной почте e-mail: 
polskawiosna@gmail.com. Отборочный тур пройдет  
в начале мая 2013 г.

Wyniki konkursu 
na najlepszą palmę 
wielkanocną 

,
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