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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.

spacerem po krakowie

m iasto królów 
i stud entów

Od wieku XIV – po zjednoczeniu państwa polskiego pod 
berłem Władysława Łokietka – stał się Kraków miejscem koro-
nacji królewskich i nekropolią monarszą, w katedrze wawelskiej 
bowiem grzebano polskich królów i ich najbliższych.

Pierwszym koronowanym na Wawelu monarchą był Włady-
sław Łokietek. Koronacja Łokietka (1320) ostatecznie zadecy-
dowała o stołecznym charakterze Krakowa we wskrzeszonym 
po rozbiciu dzielnicowym Królestwie Polskim. Władysław 
Łokietek spoczął snem wiecznym w podziemiach katedry, ini-
cjując królewską nekropolię. W tym czasie dawna romańska 
katedra została przekształcona w okazałą gotycką świątynię 
(1320-1364), która przetrwała do naszych dni, stanowiąc 
najwspanialszy w Polsce monument historyczno-artystyczny,  
a nazwiska mecenasów: królów, biskupów i kanoników kapituły 
krakowskiej, obok imion twórców, weszły do skarbnicy kultury 
narodowej.

Rozwinął się Kraków pod rządami króla Kazimierza Wiel-
kiego, hojnego mecenasa sztuki i protektora nauk. Miasto 
przyoblekało się w gotycką szatę, a liczni rzemieślnicy zrzeszeni  
w cechach – głównie muratorzy, malarze, rzeźbiarze, złotni-
cy – pracowali na zlecenie dworu królewskiego i bogatego 
mieszczaństwa, zamieszkującego stolicę oraz nowe satelitarne 
miasta – Kazimierz (powstało w 1335) i Kleparz (1366), zało-
żone przez ostatniego z Piastów na polskim tronie. Na drugą 
połowę XIV stulecia przypadło wzniesienie wielkich gotyckich 
budowli sakralnych: kościoła Mariackiego w Rynku Głównym 
oraz kościołów św. Katarzyny i Bożego Ciała na Kazimierzu. 

Kazimierzowi Wielkiemu zawdzięcza także Polska fundację 
uniwersytetu (zwanego wtedy Studium Generale), który za 
zgodą Stolicy Apostolskiej erygowano w 1364 roku. Królestwo 
Polskie odczuwało bowiem od dawna brak wykształconych 
prawników i lekarzy, a tym praktycznym potrzebom mógł 
zadośćuczynić tylko uniwersytet. Po uniwersytecie praskim, 
założonym w roku 1348, krakowska wszechnica była drugą  
w Europie Środkowej. w

Projekt jest współfinansowany 
ze środków finansowych 

otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią 

i Polakami za granicą”
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spacerem po krakowie - miasto królów i studentów              
w

Wraz ze śmiercią potężnego króla Kazimierza 
odeszła dynastia Piastów. Rządy w Królestwie 
Polskim objęli węgierscy Andegawenowie: Ludwik 
Węgierski (1370-1382) i jego córka Jadwiga (1384- 
-1399). W roku 1385 doszło do zawarcia unii polsko-
litewskiej w Krewie. Rękę młodziutkiej Jadwigi, a wraz  
z nią tron polski, otrzymał wielki książę Litwy Wła-
dysław Jagiełło (1386-1434). Z tą chwilą stał się 
Kraków stolicą rozległego imperium Jagiellonów, 
obejmującego nie tylko ziemie etnicznie polskie, 
lecz także wielkie obszary Litwy i Rusi.

Z hojnego zapisu królowej Jadwigi i przy 
staraniach Jagiełły odnowiono w roku 1400 uni-
wersytet, który niezmiennie funkcjonuje do dziś. 
Uniwersytet Krakowski, zwany wtedy Akademią 
Krakowską, czynnie uczestniczył w soborach 
powszechnych w pierwszej połowie XV wieku. 
Był wyśmienitą szkołą myśli politycznej, by wspo-
mnieć tylko Pawła Włodkowica, który zabłysnął 
erudycją na soborze w Konstancji. Już z końcem 
XV wieku Alma Mater wsławiła się dzięki wielkim 
wychowankom, takim jak Mikołaj Kopernik, który 
tu poznawał podstawy matematyki i astronomii.  
U schyłku XV wieku, staraniem profesorów wszech-
nicy, wzniesiono godzien uznania, malowniczy 
gmach Collegium Maius. Obecnie mieści się w nim 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stabilizacja polityczna po zawarciu pokoju to-
ruńskiego (1466), kładącego kres wojnom z zako-
nem krzyżackim, przyczyniła się do gospodarczego 
i kulturalnego rozkwitu Krakowa. Sprzyjały temu 
zarówno mecenat artystyczny króla Kazimierza 
Jagiellończyka (1447-1492) i jego żony Elżbiety 
Rakuszanki, jak i zamożność mieszczaństwa. 
Miasto stanowiło silny ośrodek humanistyczny, 
którego koryfeuszami byli wówczas m. in. przybysz  
z dalekiej Italii Filip Buonaccorsi zwany Kallima-
chem oraz wędrowny humanista Konrad Celtis. 
Kallimach wraz z historykiem Janem Długoszem 
był wychowawcą dzieci królewskich. W tym właśnie 
czasie w Krakowie ujrzał światło dzienne pierwszy 
polski druk (1473). 

Słynęła w XV stuleciu stolica Królestwa Pol-
skiego z monumentalnych kościołów, bogato 
wyposażonych w tryptyki, witraże, malowidła oraz  
w bezcenne naczynia liturgiczne, co przynosi-
ło sławę krakowskim malarzom, rzeźbiarzom  
i złotnikom. Takie dzieła, jak tryptyk św. Trójcy  
w katedrze wawelskiej, poliptyki dominikański czy 
augustiański – wszystkie malowane w drugiej poło-
wie XV wieku – są świetnymi przykładami twórczo-
ści mistrzów cechowych. Znane też były krakowskie 
świątynie z malowideł ściennych, dziś zachowanych 
przede wszystkim w kościołach Franciszkanów  
i Augustianów. Natomiast do unikatów należy dzisiaj 

Opr. na podstawie 
M. Rożek „Zwiedzamy Kraków w trzy dni”

LEGENDA O NAWOJCE

Na Akademii Krakowskiej założonej 
przez króla Kazimierza Wielkiego, a od-
nowionej przez króla Władysława Jagiełłę 
studiować mogli – tak jak w całej Europie – 
jedynie chłopcy, nazywano ich żakami.

Pewnego jednak dnia zjawił się  
w murach wszechnicy żaczek o delikat-
nych rysach, bardziej przypominający 
dziewczynę aniżeli chłopca. Była to le-
gendarna Nawojka, która na początku 
XV stulecia studiowała w Krakowie. Po-
chodzić miała z możnego wielkopolskie-
go rodu. Ukrywała się w czasie studiów 
pod męskim przebraniem. Miała się zapi-
sać na uniwersytet pod imieniem Andrzej. 
Któregoś dnia została zdemaskowana, 
oddana pod sąd rektorski, który skazał 
dziewczynę na opuszczenie uczelni. 
Po wyjeździe z Krakowa Nawojka miała 
wstąpić do klasztoru, gdzie z czasem pro-
wadziła szkołę przyklasztorną. 

Relację o Nawojce – zresztą niepo-
twierdzoną – miał spisać Michał ze Spiża, 
benedyktyński zakonnik. Legenda ta po-
jawiła się w krakowskiej mitologii dopiero 
w drugiej połowie XX wieku. Co ciekawe, 
pierwsze studentki rozpoczęły naukę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim dopiero  
w 1894 roku.

polichromia kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze wa-
welskiej, wykonana (w 3 ćw. XV w.) przez malarzy 
ruskich przybyłych do stolicy aż z Pskowa. Dzieło 
to powstało w wyniku zainteresowań artystycznych 
króla Kazimierza Jagiellończyka.           cdn.
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wiadomości

PROTESTy ANTyRZąDOWE
W KISZyNIOWIE

W Mołdawii trwają cotygodniowe demon-
stracje opozycji przeciwko rządom koalicyjnego 
Sojuszu na rzecz Integracji Europejskiej (AIE).  
W akcji protestacyjnej zorganizowanej przez par-
tię komunistów w Kiszyniowie 18 lutego uczest-
niczyło od 6 tys. (w ocenie policji) do 10 tys. osób 
(według organizatorów). Demonstranci domagali 
się ustąpienia koalicji, rozwiązania parlamentu 
i przeprowadzenia przedterminowych wybo-
rów. Przeciwko rządzącej koalicji protestowali 
także uczestnicy demonstracji zorganizowanej  
w Kiszyniowie 19 lutego przez społeczny Komitet 
Obrony Konstytucji i Demokracji. W tym samym 
czasie w stolicy odbywały wiece zwolenników 
AIE, ale gromadziły po kilkaset osób.

MOŁDAWIA: 
KOALICJA PODZIELONA

Wbrew zapowiedziom polityków, parlament Moł-
dawii na posiedzeniu 16 lutego nie zatwierdził daty 
wyborów prezydenta. Lider partii liberalnej wchodzącej 
w skład rządzącego Sojuszu na rzecz Integracji Euro-
pejskiej (AIE) Mihai Ghimpu odmówił głosowania nad 
wnioskiem lidera koalicyjnej partii demokratycznej Ma-
riana Lupu o wyznaczenie daty wyborów na 15 marca 
i ze swoją frakcją opuścił salę obrad. (Według Ghimpu 
data wyborów powinna być uzgodniona dopiero po 
wyłonieniu wspólnego kandydata na prezydenta). Po 
wyjściu liberałów w parlamencie zabrakło kworum, 
więc posiedzenie zostało przerwane. (Obrady zbojko-
towała opozycyjna frakcja komunistów, według której 
wobec nieudanych prób wyboru prezydenta parlament 
stracił legitymację i powinien zostać rozwiązany).

9 lutego Komisja Europejska przedstawiła raporty 
oceniające postępy Mołdawii i Ukrainy we wdrażaniu 
planów działań na rzecz liberalizacji wizowej z Unią 
Europejską. Realizacja podzielona jest na dwie fazy: 
(1) wprowadzenia zmian legislacyjnych i przygoto-
wania reform oraz (2) implementacji reform. Plany 
działań dotyczą czterech obszarów: bezpieczeństwa 
dokumentów, nielegalnej migracji, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz praw i swobód obywa-
telskich. Ani Mołdawii, ani Ukrainie nie udało się do-
tychczas uzyskać zgody KE na rozpoczęcie realizacji 
drugiej fazy planów działań, choć władze obu państw 
zapowiadały, że nastąpi to do końca 2011 roku. Ko-
misja Europejska i Rada UE mają podjąć decyzję  
o przejściu tych państw do drugiego etapu na podstawie 
opublikowanych raportów oraz przygotowywanej przez 
KE oceny wpływu liberalizacji wizowej na sferę migracji  
i bezpieczeństwa.

LIBERALIZACJA WIZOWA Z UNIą EUROPEJSKą

Przedstawione raporty wskazują na większy 
stopień zaawansowania Mołdawii niż Ukrainy  
w realizacji planu działań. Mołdawia praktycz-
nie w całości zrealizowała zadania w obszarze 
bezpieczeństwa dokumentów, a w pozosta-
łych znajduje się na zaawansowanym etapie.  
W przypadku Mołdawii spośród głównych pro-
blemów można wymienić konieczność przyjęcia 
ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz 
niespójność wdrażanych zmian systemowych. 

 Realizacja wizowych planów działań, wyma-
gająca wprowadzenia szerokich zmian prawnych 
i systemowych, jest wyzwaniem dla obu państw  
z uwagi na słabość ich administracji oraz sys-
temu prawnego. W przypadku Mołdawii istotną 
przeszkodą jest też niestabilność polityczna. 
Skupienie się klasy politycznej na kwestii wy-
boru prezydenta oraz możliwość rozpisania 
przedterminowych wyborów parlamentarnych 
spowalniają wprowadzanie zmian legislacyj-
nych i mogą znacznie opóźnić zakończenie 
pierwszej fazy planu działań. W przypadku 
Ukrainy kluczowym problemem jest brak woli 
politycznej wprowadzenia zmian. Kijów liczy 
na liberalizację wizową z UE przy pozorowaniu 
działań (przyjmowanie regulacji, które później 
nie będą wdrażane). Proces implementacji nie-
których rozwiązań prawnych utrudnia również 
sprzeczność interesów różnych grup wpływu, co 
opóźnia cały proces reform oraz obniża jakość 
wprowadzanych zmian. 

Z materiałów Ośrodka Studiów Wschodnich
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Śmierć cesarza Ferdynanda w lipcu 1564 r.  
i objęcie władzy przez Maksymiliana II spo-

wodowały złamanie rozejmu i walki Habsburgów  
z Zygmuntem Zapolyą. Po początkowych sukce-
sach (zdobycie Szatmaru), dowodzący wojskami 
siedmiogrodzkimi Stefan Batory został zmuszony 
do odwrotu. Ostatecznie Zapolya przyjął narzucony 
mu pokój, zrzekając się węgierskich posiadłości  
i uznając się lennikiem Habsburgów. Sukces 
Habsburgów spowodował kolejny konflikt z Turcją, 
który z kolei chciał dla swoich celów wykorzystać 
Olbracht Łaski. Celem zdobycia tronu hospodara 
przygotował on w porozumieniu z cesarzem dy-
wersyjną wyprawę do Mołdawii. Przygotowania 
przerwało zawarcie pokoju miedzy Habsburgami 
a Turcją w lutym 1568 r., na mocy którego m. in. 
zagwarantowano hospodarom mołdawskiemu  
i wołoskiemu posiadanie przez nich ziem. 

W tym samym czasie w Mołdawii rosła w siłę 
opozycja bojarska przeciwko panowaniu hospodara 
Aleksandra Lăpuşneanu. Hospodar świadomy był 
swojej słabej pozycji na tronie, nie ufał bojarom, 
popierającym wcześniej Heraklidesa. Okres jego 
drugiego panowania cechował się zatem walką 
z bojarami o wzmocnienie swojej władzy. Swoje 
starania oparł na zbliżeniu w relacjach z Polską. 
W efekcie 5 maja 1568 r. Aleksander został otruty 
przez bojarów. Jego syn Bogdan IV utrzymał tron, 
ale jego sytuacja była mocno niepewna. Wobec 
tego starał się zapewnić dobre relacje i poparcie 
króla polskiego Zygmunta Augusta. W 1569 r. 
wystawił akt hołdowniczy królowi polskiemu wraz 
z zobowiązaniem udzielenia pomocy wojskowej. 
Bogdan zdawał sobie sprawę z oficjalnej polskiej 
polityki, której celem było utrzymanie dobrych sto-
sunków z Turcją, a jednocześnie z jej dezaprobaty 
w kręgach magnaterii. To właśnie wśród nich hospo-
dar pozyskał sprzymierzeńców poprzez wydanie 
jednej z sióstr za syna kasztelana krakowskiego – 
Krzysztofa Zborowskiego. Ponadto sam planował 
ślub z córką kasztelana radomskiego Jana Tarły.

AwAntury mołdAwskie
za panowania

Zygmunta Augusta 
i pierwszych władców elekcyjnych

Część 3

Z  historii  polski

Hospodar Bogdan mimo ściągania na swój 
dwór Polaków i zawarciu układu o wzajemnej 
pomocy z Olbrachtem Łaskim, nie prowadził an-
tytureckiej polityki, jak próbowali to przedstawiać 
na dworze sułtana opozycyjni bojarowie. W lutym 
1571 r. na skutek buntu bojarów hospodar wraz  
z obecnymi na jego dworze Polakami został wypę-
dzony. Na dworze polskim uzyskał poparcie króla 
w zorganizowaniu wyprawy przywracającej mu 
tron przy wsparciu polskich wojsk. Dowódcą pol-
skiego oddziału w sile 2 000 osób został wojewoda 
podolski Mikołaj Mielecki. Jednakże po przekro-
czeniu Dniestru 1 700 osobowy oddział Polaków 
powrócił do kraju. Pozostali Polacy przemieszczali 
się brzegiem Prutu, by w Chocimiu zaopatrzyć się  
w działa. W rejonie Jass otrzymali informacje  
o stacjonowaniu dużego oddziału wojsk tureckich, 
wobec czego zdecydowano się na odwrót do Choci-
mia. Niedługo później (10-12 maja 1572 r.) oddziały 
tureckie i mołdawskie stanęły pod Chocimiem, 
grożąc oblężeniem twierdzy. 

Obecność wojsk tureckich w Mołdawii wy-
nikała z wyznaczenia przez Selima II nowego 
hospodara w osobie Iwoni. Pretendował on bo-
wiem już bezskutecznie przed dwudziestu laty do 
tronu mołdawskiego. przez wiele lat znajdował 
się na dworze wojewody lubelskiego Jana Firleja,  
a następnie cara Iwana IV Groźnego, aby ostatecz-
nie znaleźć się na dworze sułtana w Stambule. 

W założeniu Iwonia chciał zająć Chocim znajdu-
jący się w rękach obalonego hospodara Bogdana. 
W nocy z 12 na 13 maja 1572 r. doszło do potyczki 
polskich oddziałów Mieleckiego z przednią strażą 
wojsk tureckich. Nieliczny polski oddział od klęski 
uratował hetman Jazłowiecki, który przybył nad 
Dniestr z 800 osobowym oddziałem jazdy. Dzięki 
porozumieniu z dowodzącym Turkami sandżakiem 
białogrodzkim, bezpiecznie wycofano polskie od-
działy z Chocimia. rozczarowany polską postawą 
Bogdan wyjechał do Rosji. Zaś sama twierdza 
chocimska broniła się przez kilka tygodni przed 
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Turkami, po czym została wydana w lipcu 1572 r. 
po złożeniu przez Iwonię przysięgi przed hetma-
nem Jazłowieckim na wierność nieżyjącemu już 
(o czym ten nie wiedział) Zygmuntowi Augustowi. 
W wyniku tego stosunki polsko-mołdawskie wróciły 
do normalności. 

Sam hospodar Iwonia (znany jako Jan III) znaj-
dował się w podwójnej zależności – był zarówno 
lennikiem sułtana jak i króla polskiego. poprzez 
rządy silnej ręki dążył on do wzmocnienia swojej 
władzy wobec bojarów, co przyniosło mu przydo-
mek okrutnego. Starał się także dbać o interesy 
polityczne swojego państwa, czego efektem było 
wystosowanie na zjeździe przedkonwokacyjnym  
w Knyszynie w sierpniu 1572 r. listu z żądaniem 
zwrotu Pokucia. Z pomysłu tego wycofał się jed-
nak już w roku następnym. Jego polityka charak-
teryzowała się także podporządkowywaniem się 
nadmiernym żądaniom sułtana.

W tym samym okresie w Stambule o tron 
hospodarski zabiegał Olbracht Łaski. Przeszedł 
on bowiem na katolicyzm, a po śmierci Zygmunta 
Augusta zmienił stronnictwo z habsburskiego na 
profrancuskie, popierające kandydaturę Henryka 
Walezego na tron polski. W zamian za poparcie 
Henryka, Łaski uzyskał 100 tysięcy talarów i po-
parcie w swoich zabiegach na dworze sułtana. ze 
względu na zbyt dużą nieufność ostatecznie nie 
uzyskał on przychylności Selima II. Nowym kontr-
kandydatem do tronu mołdawskiego został Piotr 
Kulawy – brat hospodara wołoskiego Aleksandra II. 
W zamian za przyrzeczenie płacenia haraczu  
w podwójnej wysokości uzyskał on firman sułtań-
ski. Druga w ciągu kilkunastu lat sprzedaż tronu 
mołdawskiego świadczy o upadku politycznego 
znaczenia hospodarstwa i całkowitej zależności 
od sułtana tureckiego.

W lutym 1574 r. sułtan w liście do Iwoni za-
żądał płacenia podwójnego haraczu pod groźbą 
zajęcia tronu przez Piotra Kulawego. Hospodar, 
mając poparcie wiernej mu rady bojarskiej, od-
mówił. Jednocześnie rozpoczął przygotowania do 
obrony, prosząc także wybranego króla polskiego 
Henryka Walezego o zezwolenie na zebranie  
w miastach przygranicznych polskich ochotników 
do walki z Turcją. Jedynymi oddziałami, jakie chcia-
ły walczyć z Turkami, byli Kozacy zaporoscy pod 
dowództwem atamana Świerczowskiego. Obietnice 
pomocy złożyli także Olbracht Łaski i wojewoda 
kijowski Konstanty Ostrogski. Łaski miał nadzieję, 
iż w zamęcie wojny z Turcją uda mu się opanować 
tron hospodara.

Wiosną 1574 r. Piotr Kulawy wkroczył do 
Mołdawii na czele wojsk tureckich i wołoskich. 

Od samego początku stykał się on z oporem 
chłopów oraz lojalnych wobec Iwoni bojarów. Pod 
Rokoszanami zgromadzone przez Iwonia wojsko 
zadało klęskę Kulawemu, rozbijając jego oddziały. 
W odwecie Iwonia wkroczył do Wołoszczyzny, 
zdobywając Bukareszt oraz paląc Braiłę. Ponadto 
Kozacy Świerczowskiego rozbili przybywające  
z Białogrodu i Kilii tureckie posiłki oraz spalili Biało-
gród. Sytuacja się zmieniła po 11 czerwca 1573 r. 
Iwonia, bezskutecznie oczekując posiłków od Ła-
skiego i Ostrogskiego, został pokonany w bitwie 
nad jeziorem Kagul. Stacjonując pod Rokoszanami 
został zdradzony i zabity przez bojarów, których 
przekupił Kulawy.

Nienawiść Mołdawian do nowego hospodara 
Piotra II Kulawego była ogromna, z wyjątkiem tej 
części bojarów, która pozyskała chłopów i miesz-
czan wysokimi podatkami oraz grabieżą ziemi. Piotr 
nakładał na ludność kolejne podatki, aby wypełnić 
swoje zobowiązania wobec sułtana. Zbuntowani 
Mołdawianie zwrócili się do Kozaków o pomoc  
w celu obalenia tyrana i osadzenia na tronie Iwana 
zw. Podkową, podającego się za przyrodniego brata 
hospodara Iwoni. Latem 1577 r. odbyła się wyprawa 
kozacka zakończona szybkim odwrotem na skutek 
wiadomości o zbliżaniu się wojsk hospodara Piotra. 
Kilka miesięcy później, w drugiej wyprawie Kozacy 
pokonali wojska Piotra pod Jassami, zdobywając 
29 listopada 1577 r. miasto i osadzając na tronie 
Iwana jako Jana IV.

W grudniu 1577 r. Kulawy, otrzymawszy posiłki 
z Wołoszczyzny, próbował bez powodzenia odbić 
Jassy, ale został ponownie pokonany. Sam Iwan IV 
po otrzymaniu informacji o wysłaniu przez króla 
polskiego Stefana Batorego posiłków pokonanemu 
Kulawemu, zdecydował się na powrót na Zaporoże. 
Podkowa uległ namowom wojewody bracławskiego 
do zwrócenia się do króla o łaskę. Ten jednak kazał 
go pojmać. Następnie został ścięty 16 czerwca 
1578 r. we Lwowie.

W listopadzie 1579 r. z Mołdawii ponownie 
uchodził Piotr IV Kulawy, na skutek obalenia go 
przez najmłodszego syna Piotra Raresza – Janku 
Sasa. Panowanie tego ostatniego trwało trzy lata, 
gdyż w sierpniu 1582 r. został on obalony przez 
Piotra przy wsparciu wojsk tureckich. Janku z kolei 
został pochwycony na Pokuciu przez hetmana Mi-
kołaja Jazłowieckiego podczas ucieczki na Węgry. 
Następnie, po odesłaniu do Lwowa, został tam  
z rozkazu króla ścięty we wrześniu 1582 r.

Marcin Smierz 
Uniwersytet śląski w Katowicach

Z  historii  polski
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O studia w Polsce z jednoczesnym przyznaniem 
stypendium Rządu RP mogą ubiegać się obywatele 
Mołdawii, którzy spełniają następujące wymogi:

– posiadają udokumentowane pochodzenie 
polskie;

– ukończyli szkołę średnią (uzyskali atestat 
dojrzałości);

– są zdolni do podjęcia studiów wyższych 
(świadectwo lekarskie);

– zdali egzamin wstępny przed Komisją Eg-
zaminacyjną i zostali zatwierdzeni na takie studia 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium przyznawane jest na poszczególne 
lata studiów nie dłużej niż na okres programowego 
trwania danej formy studiów.

Termin składania dokumentów na studia pierw-
szego stopnia i jednolite studia magisterskie upływa 
z dniem 20 kwietnia 2012 r. 

Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskie-
go pochodzenia z państw Europy Środkowo- 
-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, 
Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypen-
dium ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego na rok akademicki 2012/2013 możecie 
znaleźć na stronie internetowej:

www.kijowkg.polemb.net
Na tej stronie możecie również pobrać:
– nazwy kierunków studiów;
– wykaz przedmiotów, z jakich przeprowadzo-

ne będą sprawdziany testowe na poszczególne 
kierunki studiów;

– podstawowe informacje dla cudzoziemców 
polskiego pochodzenia (narodowości polskiej nie 
posiadających polskiego obywatelstwa) podejmu-
jących kształcenie w Polsce;

– informacja dla stypendystów RP o zasadach 
wypłacania stypendium Rządu RP;

– oświadczenie;
– kwestionariusz kandydata na kształcenie  

w Polsce;

Informator dla kandydatów na studia

StudiA W POlSce
Osoby zainteresowane studiami w Polsce zapraszamy do ko-

rzystania z internetowego informatora dla kandydatów na studia –  
www.emta.pl. Informator zawiera aktualne informacje o rekrutacji na 
studia w niemal wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. 
Kandydaci na studia mogą tu uzyskać bezpośredni dostęp do aktual-
nych, przygotowanych przez działy rekrutacji uczelni informacji.

– tryb przeprowadzania postępowania kwalifi-
kacyjnego. 

Polskie pochodzenie kandydata jest warunkiem 
koniecznym przyjęcia i rozpatrywania aplikacji na 
wszystkie formy kształcenia w Polsce ze stypen-
dium Rządu RP. Posiadacze Karty Polaka nie mu-
szą dokumentować polskiego pochodzenia.

Kandydaci muszą spełniać również następujące 
kryteria:

– znajomość języka polskiego w stopniu co 
najmniej dostatecznym;

– ukończony 17 rok życia przed rozpoczęciem 
kształcenia w Polsce tj. przed 1 października 
danego roku akademickiego, w wyjątkowych przy-
padkach dopuszcza się osoby, które nie ukończą 
17 lat;

– legitymowanie się świadectwem ukończenia 
szkoły średniej (dojrzałości) uprawniającym do 
podjęcia studiów wyższych w kraju wydania – dla 
absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej 
niż trzy lata;

– świadectwo z ostatniej klasy / semestru  
w szkole średniej – dla osób, które w momencie 
ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce nie 
ukończyły jeszcze szkoły;

– na świadectwie maturalnym lub ostatnim 
świadectwie (z ostatniej klasy szkoły średniej) mają 
z przedmiotów kierunkowych ocenę co najmniej 
dobrą;

– odznaczają się dobrym stanem zdrowia, po-
świadczonym świadectwem wystawionym przez 
upoważnioną jednostkę służby zdrowia.

Zainteresowani i uprawnieni kandydaci zgła-
szają swój akces kształcenia się w Polsce  
w polskim przedstawicielstwie dyplomatyczno- 
-konsularnym:

Konsulat RP w Kiszyniowie
str. Vasile Alecsandri 101
MD-2012 Chişinău
Tel.: +373 22 22 38 50, +373 22 22 38 51

studia w Polsce ze styPendium Rządu RP
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Обучение в польских вузах со стипендией 
правительства Польши является возможным 
для тех граждан Молдавии, которые:

– могут документально подтвердить свое 
польское происхождение;

– окончили среднюю школу (получили атте-
стат зрелости / бакалавриат);

– состояние здоровье которых не препятству-
ет обучению в вузе (медицинская справка);

– сдали вступительные экзамены перед ко-
миссией из Польши и получили подтверждение 
от Министерства науки и высшего образования 
Польши.

Стипендия студентам признается на опреде-
ленный срок обучения, но не более, чем на 
период прохождения программы по данной 
форме обучения.

Срок подачи документов для обучения на 
первом уровне и в магистратуре – до 20 апреля 
2012 г.

Основные положения и порядок приема лиц 
польского происхождения из государств Цен-
тральной и Восточной Европы, Грузии, Казахста-
на, Туркменистана, Узбекистана для обучения  
в вузах со стипендией министра высшего обра-
зования Польши на 2012/2013 академический 
год можно найти на интернет-странице:

www.kijowkg.polemb.net
Там же размещены:
– названия специальностей;
– перечень предметов, соответствующих 

выбранной специальности, по которым прово-
дятся тесты;

– основная информация для иностранцев 
польского происхождения (польской националь-
ности, не имеющих польского гражданства), 
намеревающихся учиться в Польше;

– информация для стипендиатов о правилах 
получения стипендии правительства Польши;

– образец заявления;

Informator dla kandydatów na studia

Обучение в  ПОЛЬШе
Всех, кто заинтересован обучением в Польше, приглашаем 

воспользоваться услугами интернет-информатора для посту-
пающих в вузы – www.emta.pl. Здесь вы найдете информацию  
о приеме в высшие учебные заведения Польши – как частные, 
так и государственные. Поступающим предлагается непосред-
ственный доступ к актуальной информации каждого вуза.

– анкета кандидата на обучение в Польше;
– порядок проведения процесса зачисле-

ния. 
Польское происхождение является обяза-

тельным условием принятия и рассмотрения 
заявок на все формы обучения со стипендией 
правительства Польши. Обладатели Карты По-
ляка не обязаны подтверждать документально 
свое польское происхождение.

Кандидаты должны также отвечать следую-
щим требованиям:

– подтвердить удовлетворительное знание 
польского языка;

– иметь полные 17 лет до начала обучения 
в Польше, т. е. до 1 октября данного академи-
ческого года (в исключительных случаях при-
нимаются лица, не достигшие 17 лет);

– иметь документ, подтверждающий оконча-
ние средней школы (аттестат зрелости), который 
позволяет обучаться в вузах той страны, где он 
выдан, для выпускников, окончивших школу не 
позднее 3 лет назад;

– иметь справку, выданную за последний 
семестр выпускного класса средней школы, для 
лиц, которые в момент ходатайства о приеме  
в вуз еще не окончили среднюю школу;

– в аттестате или в справке за последний 
семестр по основным предметам иметь как 
минимум хорошие оценки;

– отличаться хорошим состоянием здоро-
вья, которое удостоверено справкой, выданной 
уполномоченным медицинским учреждением.

Кандидаты, заинтересованные поступлени-
ем в польские вузы и отвечающие вышепере-
численным требованиям, должны обратиться 
с документами в польское дипломатическое 
представительство:

Консульство Польши в Кишиневе
ул. В. Александри, 101
MD-2012 Кишинев
Тел.: +373 22 22 38 50, +373 22 22 38 51

Обучение в пОльских вузах сО стипендией правительства пОльши
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СТУдЕнТы иЗ ПОльши
В КишинЕВЕ

По приглашению молдавских студентов, 
обучающихся в Польше, в феврале этого года 
в столицу Молдавии приехали их коллеги из 
Познани и Катовице. Сильные морозы и снег 
не помешали молодым, задорным и любозна-
тельным студентам посетить нашу страну. По-
ляки с интересом знакомились с Кишиневом, 
его музеями, картинными галереями, парками. 
Гости побывали в национальном краеведческом 
музее, в винных подвалах Крикова, где узнали 
об истории создания различных вин и дегусти-
ровали их. Прогулялись по самому большому 
парку у озера Валя Морилор, по центральному 
парку им. штефана чел Маре, где установле-
ны бюсты известных молдавских и румынских 
писателей, посетили Академию экономических 
знаний. и, конечно же, побывали на улице леха 
Качиньского в Кишиневе.

нам, работникам библиотеки польской куль-
туры и литературы им. Адама Мицкевича, рас-
положенной на улице л. Качиньского, 2/1, было 
очень приятно встретить гостей из Польши. Мы 
показали студентам библиотеку, рассказали, как 
собирался фонд польской книги и кто оказывал 
в этом помощь. Подробно остановились на 
том, как библиотека знакомит своих читателей 
с польской литературой и культурой, обычаями 

aktualności

POLSCy STUDENCI
W KISZyNIOWIe

W lutym bieżącego roku do Kiszyniowa przy-
jechali polscy studenci z Poznania i Katowic na 
zaproszenie swoich kolegów z Mołdawii studiują-
cych w Polsce. Silne mrozy i śnieg nie przeszko-
dziły młodym i ciekawskim studentom odwiedzić 
nasz kraj. Polacy z zainteresowaniem poznawali 
Kiszyniów, jego muzea, galerie artystyczne, parki. 
Goście zwiedzili Muzeum Krajoznawcze, winnice  
Cricova, gdzie dowiedzieli się o historii powstania 
różnych rodzajów win, które od razu mieli okazję de-
gustować. Oprócz tego spacerowali w największym 
parku w Kiszyniowie koło jeziora Valea Morilor oraz 
w parku centralnym im. Ştefana cel Mare, gdzie 
stoją popiersia znanych mołdawskich i rumuńskich 
pisarzy, odwiedzili Akademię Nauk Ekonomicznych, 
a także ulicę Lecha Kaczyńskiego w Kiszyniowie.

Nam, pracownikom polskiej biblioteki im. Ada-
ma Mickiewicza, która mieści się na ulicy Lecha Ka- 
czyńskiego 2/1, było bardzo miło spotkać się  
z gośćmi z Polski. Pokazaliśmy studentom naszą 
bibliotekę, opowiedzieliśmy im o tym, jak zbie-
rane były fundusze na polskie książki i kto nam  
w tym pomagał. Szczególną uwagę poświęciliśmy 
zagadnieniu, w jaki sposób biblioteka zapoznaje 
swoich czytelników z polską literaturą, kulturą  
i tradycjami. Wystawa „Odkryj Polskę” szczegól-
nie zainteresowała naszych gości. W ramach tej 

Studenci z Polski w kiszyniowskiej bibliotece im. A. Mickiewicza
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aktualności

и традициями. Гостей заинтересовала выставка 
«Открой для себя Польшу», на которой были пред-
ставлены книги, альбомы, путеводители и учебники 
польского языка, материалы о Польше, ее городах 
и людях. В феврале в нашей библиотеке были вы-
ставлены также художественные работы учеников 
школы искусства им. А. Щусева. Студентки из Ка-
товице, обучающиеся в Академии искусств, смогли 
оценить работы детей с профессиональной точки 
зрения. Гости выразили свою благодарность за 
пропаганду польской культуры в Молдавии.

двери библиотеки им. А. Мицкевича открыты 
для всех, кто хочет больше узнать о Польше, 
изучить польский язык, послушать музыку вели-
кого шопена, прочесть книги известных польских 
писателей.

Екатерина Недзельски, 
директор библиотеки им. А. Мицкевича

SOBOTNIA SZKOŁA JĘZyKA POLSKIEGO W TyRASPOLU
25 lutego br. w Stowarzyszeniu „Jasna Góra”  

w Tyraspolu zainaugurowano oficjalne otwarcie 
kursów Sobotniej Szkoły Języka Polskiego. Zajęcia 
będą odbywały się raz w tygodniu, a poprowadzi je 
nauczyciel z Polski.

Naddniestrzańska Polonia od dawna zabiegała 
o to, by móc uczyć się języka polskiego i pozna-
wać polską kulturę. Z powodów niezależnych od 
nikogo, nie było to jak dotąd możliwe. Dopiero  
w końcu ubiegłego roku udało się znaleźć nauczyciela, 
mieszkającego na stałe w Kiszyniowie. Dzięki wysił-

kom pani Natalii Siniawskiej, prezesa Stowa-
rzyszenia, i pomocy Konsulatu RP, dopełniono 
wszelkich formalności i już od marca Polacy  
w Tyraspolu będą mogli raz w tygodniu uczęsz-
czać na lekcje języka polskiego w sali przy parafii  
pw. Świętej Trójcy.

W ostatnią sobotę lutego odbyło się spo-
tkanie organizacyjne, ustalono terminy zajęć, 
podzielono uczniów na grupy. Wszyscy obecni 
byli pełni entuzjazmu, który, miejmy nadzieję, 
będzie im towarzyszył przez cały okres nauki. 

                         (sp)

wystawy były przedstawione książki, albumy, 
przewodniki i podręczniki z języka polskiego, 
materiały o Polsce, jej miastach i ludziach.  
W lutym w naszej bibliotece były wystawione 
prace artystyczne uczniów Szkoły Plastycznej 
im. A. Szczusiewa. Studentki z Katowic studiu-
jące na Akademii Sztuk Pięknych miały okazję 
profesjonalnym okiem ocenić prace uczniów. 
Goście złożyli serdeczne podziękowania za 
propagowanie polskiej kultury w Mołdawii.

Drzwi biblioteki im. Adama Mickiewicza są 
otwarte dla wszystkich, którzy chcą pozyskać 
więcej informacji o Polsce, nauczyć się języka 
polskiego, posłuchać muzyki Chopina bądź 
przeczytać książki znanych polskich pisarzy.

Ekaterina Niedzielski, 
dyrektor biblioteki im. A. Mickiewicza

Polonia Tyraspola 
na spotkaniu organizacyjnym 
z nauczycielem języka polskiego
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W sobotę 11 lutego br. w parafii pw. Świętych 
Archaniołów w Bielcach o godzinie 10.00 rozpo-
częła się uroczystość z okazji XX Światowego 
Dnia Chorego. Hasłem tego dnia były słowa: 
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19). 
Podczas mszy św. przypomniano, że w orędziu 
do chorych, Ojciec Święty, Benedykt XVI, ponowił 
swoją duchową bliskość ze wszystkimi chorymi, 
którzy przebywają w szpitalach i innych domach 
opieki zdrowotnej, bądź są pielęgnowani w domach 
rodzinnych, i zapewnił wszystkich o trosce i miłości 
całego Kościoła. Podczas homilii, ks. Jacek Puć, 
proboszcz parafii, przypomniał, że „chorzy przez 
swoje cierpienie i modlitwę zajmują szczególne 
miejsce w życiu Kościoła i dlatego są prawdziwym 
skarbem Kościoła”. W trakcie Mszy św. chorzy  
z niezwykłym wzruszeniem przyjęli Sakrament Na-
maszczenia Chorych jako sakrament umocnienia 
w chorobie i cierpieniu. 

Po mszy w sali parafialnej odbyła się druga 
część spotkania. Słowo wstępne wygłosiła doktor 
Andżela Bogucka, przedstawiając najważniejsze 
punkty z orędzia papieskiego skierowanego do 
chorych i zachęciła zebranych do przeczytania 
całego dokumentu i refleksji nad nim. Następnie 
doktor Walentyna Kotelewicz wygłosiła prelekcję 
na temat „Odporność organizmu związana z wie-
kiem”. W trakcie dyskusji, przy herbacie i ciastkach, 
zebrani postawili wiele konkretnych pytań, a także 
sami dzielili się swoimi doświadczeniami na temat 
zdrowia. 

Z okazji Dnia Chorego skromny upominek  
i treść papieskiego orędzia otrzymało 75 chorych. 
Specjalną kartę z życzeniami przygotowały dzieci 
z Centrum Dziennego w parafialnym Caritasie. 

Dzień chorego 
w bieleckiej parafii św. Archaniołów

Dzięki zaangażowaniu woluntariuszy Carita-
su, życzliwych parafian-kierowców, do kościoła 
przywieziono 21 chorych, pozostali dotarli pie-
szo. W uroczystości, mimo dokuczliwego mrozu 
–20ºC, wzięło udział łącznie ok. 70 osób, w tym  
26 chorych oraz lekarze, woluntariusze, opiekunowie  
i grupa parafian. Całą uroczystość przygotował 
parafialny Caritas i Polskie Towarzystwo Medyczne 
w Bielcach. 

Należy dodać, że wyrazem troski o chorych 
jest nie tylko uroczystość z okazji Dnia Chorego, 
ale codzienna troska o tych, którzy dźwigają krzyż 
cierpienia i choroby. W szczególności o tych, którzy 
cierpią w samotności w swoich domach. W naszej 
parafii pomoc ta realizowana jest choćby poprzez 
wykup lekarstw, pomoc w dotarciu do lekarza.  
W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani zawożą 
Komunię Św. do ok. 30 chorych na terenie miasta. 
Jest to szczególna okazja do modlitwy, duchowej 
rozmowy i wreszcie do wzajemnego wzbogacenia 
się darem wiary. 

Troska o chorych to oczywiście zadanie dla 
Państwa, Kościoła, Organizacji Medycznych, ale 
przede wszystkim dla każdego człowieka. Każdy  
z nas ma szansę zostać „Dobrym Samarytaninem”, 
dlatego nie czekaj, nie oglądaj się na innych, po-
móż…                            (dk)

i w ciężkiej chorobie tkwi dobro. 
Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się 
duszę.

lew tołstoj  

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемир-
ный день больного. Он был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 
Папы иоанна Павла II. В своем специальном послании, написанном 
по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Все-
мирного дня больного имеет целью «дать почувствовать сотрудникам 
многочисленных медицинских католических организаций, верующим, 
всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего 
ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

Впервые Всемирный день больного отмечался 11 февраля 1993 го- 
да. именно в день 11 февраля во французском местечке лурд много 
веков назад произошло явление Богоматери. Святая дева, лурдская 
Богоматерь, исцелила страждущих, став тем самым символом спа-
сительницы больных.
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wielcy polacy

Urodził się 30 lipca 1853 r. we wsi Tuligłowy na 
Ukrainie. Zmarł, dożywszy 76 lat, w Bystrej koło 
Bielsko-Białej. Pochodził ze wsi. Jego rodzice byli 
biedni i tylko dzięki ogromnemu samozaparciu, 
bez pomocy finansowej rodziców czy stypendiów, 
zdobył wykształcenie artystyczne. Kilkakrotnie 
zmieniał szkoły. Po ukończeniu w 1869 r. przemy-
skiego gimnazjum rozpoczął studia w Szkole Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Był biedny i nie mógł kupić 
drogich farb olejnych, więc malował akwarelą. Po 
studiach na krótko, zaledwie na rok, wyjechał na 
daleką Ukrainę i zatrudnił się jako rysownik przy 
wykopaliskach archeologicznych. Potem pracował 
w pracowni znanego w Odessie architekta – Feliksa 
Gąsiorowskiego. Po tym krótkim okresie swej pracy 
wyjechał na studia do Zurychu i Monachium, jednak 
ze względu na trudną sytuację finansową musiał 
przerwać naukę i ukończył ją dopiero w 1880 r.  
W tym czasie, aby się utrzymać, malował pejzaże, 
sceny rodzajowe i portrety. 

Po studiach na krótko wyjechał do Rzymu, 
potem Hiszpanii, by w końcu udać się w podróż 
dookoła świata. Przez prawie 10 lat pracował 
na dworze niemieckiego cesarza Wilhelma II.  
W 1895 r. został dyrektorem w swej macierzystej 
krakowskiej uczelni, a od 1905 r. był jej rektorem 
i zreformował ją, zatrudniając nowych profesorów 
i tworząc katedrę pejzażu. W tym samym czasie 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”. 

W 1910 r. zrezygnował z pracy i przeszedłszy 
na emeryturę przeprowadził się do zbudowanej 
w Bystrej willi, popularnie nazywanej Fałatówką, 
w której obecnie mieści się muzeum malarza. 
Podczas pierwszej wojny światowej przebywał  
w obozie legionistów i malował portrety żołnie-
rzy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości  
w latach 1919-1922 mieszkał w Toruniu. Jego dom 

był ośrodkiem życia kulturalnego. Tu spotykali się 
artyści, dyplomanci i ludzie kultury z całego kraju. 
Po osobistej tragedii, jaką była dla niego śmierć 
syna – Lucjana, przeniósł się do Bystrej, a swój 
toruński dom przekazał Pomorskiemu Towarzystwu 
Opieki nad Dziećmi. Mieszkając w Toruniu, Fałat był 
jednym z założycieli Konfraterni Artystów. Jej człon-
kowie spotykali się w każdy czwartek i dyskutowali 
o ważnych sprawach i problemach związanych  
z kulturą i sztuką odradzającej się Polski. Fałat czę-
sto uczestniczył też w sesjach rady miejskiej, pod-
czas których zabierał głos w sprawach dotyczących 
kultury, a także wspierał wiele akcji społecznych  
i charytatywnych. Był nawet Dyrektorem Departa-
mentu Sztuki w ministerstwie Antoniego Ponikow-
skiego. Co roku organizował wystawy swych prac 
w wielu galeriach i salonach kulturalnych zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. 

Julian Fałat jest nazywany mistrzem akwareli. 
Początkowo w jego obrazach dominował realizm  
i naturalizm. Malował wtedy obrazy przedstawiające 
sceny z życia codziennego ubogich dzielnic miasta, 
obyczaje i religijne rytuały żmudzkiego chłopstwa. 
W namalowanych podczas jego podróży dookoła 
świata szkicach: Na statku i Kupcy na wyspie Cey-
lon można z kolei zobaczyć etnograficzne realia  
i detale z zaobserwowanych wówczas orientalnych 
strojów. Po powrocie z zagranicznych wojaży 
malował głównie sceny myśliwskie (Polowanie 
na niedźwiedzia, Powrót z polowania z niedźwie-
dziem). W latach 90. XIX wieku w jego malarstwie 
powoli zaczął dominować impresjonizm. Przeja-
wiał się on w spontanicznym używaniu barwnych 
plam, odpowiednim dobieraniu błękitów i fioletów, 
stosowaniu cienia i kontrastowaniu barw ciepłych 
i zimnych. Artysta malował wtedy m. in. rozległe 
krajobrazy Litwy i Polesia z wiejskimi zabudowa-
niami umiejscowionymi w zaśnieżonych polach, 
pociemniałych korytach rzeki (Pejzaż zimowy, 
śnieg). W jego obrazach pojawiały się też wiejskie 
kościoły wśród drzew (Kościół w Mikuszowicach). 
Wraz z Wojciechem Kossakiem w latach 1894- 
-1896 namalował panoramę Przejście Napoleona I 
przez Berezynę 1812. Fałat jest także autorem 
wielu portretów i autoportretów, np. Portretu żony 
(z 1903 r.), Autoportretu w pracowni, Modlącego się 
starca. Malował też portrety takich osób jak Józef 
Piłsudski czy Władysław Sikorski. 

Anna Matysiak

JULiAN FAŁAT
Niektórzy malarze przekształcają słońce w żółtą plamę, 

ale są inni, którzy dzięki swojej sztuce i inteligencji przekształcają żółtą plamę w słońce. 
Pablo Ruiz Picasso  

J. Fałat
Autoportret
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Niektórzy byli w cywilu, ale większość miała 
wspaniałe mundury, połyskujące od złoceń. Gdy 
już się napatrzyłem, ojciec popchnął mnie lekkim 
szturchnięciem i kazał iść przed sobą. Następny 
wagon był wybity suknem zielonym, które wywoły-
wało trupi odblask na twarzach. Ojciec pokazywał 
mi:

– To generał! Ten to pewnie inżynier kolejowy!  
A ten to archijerej!

Podczas gdy pociąg biegł chyżo między polami 
kukurydzy i słoneczników, przepychaliśmy się przez 
zapchane ludźmi korytarze. W drodze powrotnej 
wsiedliśmy do trzeciej klasy. Była przepełniona 
rozmownymi i sympatycznymi pasażerami, do 
których nie bałem się zagadać. Byli tacy sami 
jak ci, których spotykałem codziennie na odai lub 
we wsi. Gospodynie pokazywały sobie zakupy, 
podnosząc róg chustki zawiązanej na koszyku. 
Inni poszturchiwali się wesoło, usiłując przepchać 
się w tłumie. Nikt nie mówił: „Izwinitie, pożałujsta!,  
i nie wstawał z siedzenia, aby się z kimś przywitać. 
Panowała swoboda i mołdawski dobry humor. Gdy 
pociąg stanął na chwilę na stacji, wyskoczyliśmy na 
peron, gdyż nie było przejścia wprost, i wsiedliśmy 
do wagonu czwartej klasy. Był to zwykły wagon to-
warowy, w którym dookoła pod ścianami ustawiono 
ławki. Podróżowali tu przeważnie Żydzi. Panował 
zgiełk, lecz mimo huku kół dało się słyszeć rozmo-
wę w języku jidysz, który był zresztą wspomagany 
często gestami rąk i odpowiednią mimiką. Żydzi, 
poubierani w czarne chałaty, potrząsali pejsami  
i brodami, rozmawiali żywo i wyciągali ręce, rachu-
jąc coś na palcach, targując się, komentując ceny 
lub przeliczając pieniądze.

– W zimie – wyjaśniał mi ojciec – ustawiają  
w tych wagonach piec na samym środku i tak po-
wstaje tiepluszka.

Nie wiedziałem wtedy, że w kilka lat później  
w takiej właśnie tiepłuszce mieliśmy opuścić nasz 
kraj na zawsze.

Na następnej stacji przesiedliśmy się znów 
do pierwszej klasy. Naprzeciw nas siedzieli jacyś 
młodzi ludzie, którzy od razu przykuli moją uwagę. 
Młoda, szczupła kobieta siedziała normalnie; jej 
towarzysz natomiast leżał rozłożony na plecach  
i trzymał głowę na jej udach, podczas gdy ona cze-
sała grzebieniem jego długie włosy, uśmiechając 
się i mówiąc coś cichym głosem do niego.

– Udawaj, że ich nie widzisz! – rozkazał mi 
ojciec i dodał: – To jacyś dekadenci z daleka! – po 
czym kazał mi wyjść na korytarz. – W takim pociągu 
nigdy nie możesz wiedzieć, z kim się spotkasz lub 
co zobaczysz!

Na koniec, aby odwrócić moją uwagę od tych 
dziwnych ludzi, opowiedział mi historię następu-
jącą:

– Jechałem kiedyś do Kiszyniowa; idę sobie wzdłuż 
wagonu, patrzę, oczom nie wierzę: siedzi Chaim  
z Bryczawy w podkasanym chałacie i bose nogi moczy  
w baniaku z wodą! – Chaim! Cóż ty robisz? – wy-
krzyknąłem, nie mogąc się powstrzymać. – Nic.  
A czy dzisiaj nie sobota? – odparł zapytany. – So-
bota, no to i co? – No to, że pan jako goj nie wie, 
że w sobotę nie wolno odbywać podróży! – Przy-
pomniałem sobie, że istotnie religia Żydom jeździć 
w sobotę zakazuje. – No to czemuś wsiadł do tego 
pociągu? – zapytałem zdziwiony. Chaim uśmiech-
nął się z wyższością i politowaniem dla takiego 
naiwnego goja jak ja. – To nie pociąg – poprawił 
mnie – to okręt! I ja nie jadę, ja płynę! – Ot! Co to 
jest spryt żydowski! – zakończył ojciec. – Nawet 
Pana Boga potrafią oszukać!

Przez szybę w drzwiach widziałem parę „de-
kadentów”. Teraz całowali się z pasją, jakby chcąc 
wyssać flaki jeden z drugiego. Przez okno zoba-
czyłem w dali stadninę wuja Teofila, potem zaczęło 
się słonecznikowe pole. Dla nas był to znak, że 
zbliżamy się do Tyrnowa, powrotnego celu naszej 
podróży.

kącik  literacki

LUDZIE Z ŻELAZNyCH DRóG

fragment z książki stanisława makowieckiego „mamałyga, czyli słońce na stole” 
(wydawnictwo literackie, Kraków 1976).

W owym czasie pociąg był na Besarabii rze-
czą znaną. Linia kolejowa prowadziła z Odessy 
przez Kiszyniów, Bielce, Cauł i przechodziła przez 
Tyrnowo. Byliśmy już przyzwyczajeni do widoku 
wagonów ciągniętych przez lokomotywę z komi-
nem, nad którym unosił się długi pióropusz dymu. 
Przychodziły też do Tyrnowa pociągi towarowe, 
które na bocznicy zostawiały puste wagony. Niezli-
czone ilości karów zmierzały wtedy ku stacji, wioząc 
ziarno, buraki cukrowe lub bydło. Gdy wagony były 
już pełne, przyczepiano je do innego pociągu i wyru-
szały w drogę do swojego dalekiego celu. Znaliśmy 
też pociągi osobowe. Zatrzymywały się na chwilę 
w Tyrnowie, a maszynista złaził z lokomotywy, 
żeby porozmawiać z naczelnikiem stacji. Zawsze 
zdążaliśmy na czas do pociągu; raz nawet ojciec 
zatelefonował na stację i pociąg na nas uprzejmie 
poczekał. 

***
[...] Mimo to kolej żelazna reprezentowała obcy 

czynnik w naszym spokojnym wiejskim życiu. Jak 
cięcie kuśnierza, który przygotowuje skórę pod 
siodło, tak czarniawy tor przecinał żółte ścierniska, 
oddzielając dwie połacie uprawnych pól i stepu. Ku 
niebu ściętemu upałem jak białko na patelni, rzucały 
sapiące lokomotywy pióropusze dymu i pary, siejąc 
strach pomiędzy ptactwem, które przywierało do 
ziemi czując, że niebezpieczeństwo spada z góry. 
Drżące płochliwe zające stawały bezradne przed 
nasypem; na jego szczycie jak lufa dubeltówki 
połyskiwała stal. Życie stepu przecięte było na 
pół. Mój kałmuk Muc też nie lubił torów. Lecz tego 
dnia okazałem więcej uporu niż on i zmusiłem go, 
by się przybliżył, bo nadchodził pociąg, do połowy 
zasłonięty wielkimi liściami słoneczników. Sunąc 
po torze skręcał się jak gąsienica raz w jedną, raz  
w drugą stronę. Zsiadłem i trzymałem kałmuka moc-
no za cugle, podczas gdy z turkotem przejeżdżały 
wagony odbijając się w jego wypukłych oczach 
jak w zwierciadle. W oknach widziałem twarze 
podróżnych, dalekie, obojętne, znudzone płaskim 
krajobrazem. Dawali się unosić lokomotywie, obcy 
na tych ziemiach, gdzie ja przyszedłem na świat, 
niezdolni przypuszczalnie zrozumieć tego życia, 

które było naszym życiem. Zbliżywszy się do stacji 
gąsienica pociągu wyprostowała się, jakby ją na 
drut nadziano, i stanęła przy peronie pod drżącymi 
na wietrze listkami topoli. W Tyrnowie zazwyczaj 
dużo ludzi wychodziło na stację do pociągu. Jedni, 
bo nie mieli co robić i chcieli się rozerwać. Inni, bo 
kogoś oczekiwali lub sami wybierali się w podróż. 
Ja też wpadałem chętnie na peron i spoglądałem 
na zegar, by zobaczyć, czy pociąg się spóźnia.

– Uh! Dziś dopiero kupa dziwnych ludzi! – ko-
mentowały siedzące na ławce Mołdawianki. Gdy 
pociąg stał, pasażerowie wysiadali choćby na 
chwilę, aby rozprostować nogi.

– W tym samym miejscu, gdzie teraz stoisz 
– odezwał się ojciec – nie lada przedstawienie 
dała nam raz babcia Nucia. Miała po raz pierwszy  
w życiu wsiąść do pociągu, aby pojechać do Drokii. 
Ale gdy zajechała lokomotywa, otoczona kłębami 
świszczącej pary i dymu, babcia tak się zlękła, że 
zaczęła uciekać. Siłą przywlekliśmy ją z powrotem 
na peron, lecz biedaczka upadła na klęczki i z pła-
czem błagała nas, byśmy jej darowali życie!

Wzruszyłem ramionami, pełen pogardy. Dla 
przyszłego inżyniera babcia Nucia była ucieleśnie-
niem zacofania. Gdy pociąg odjechał, na bocznym 
torze ujrzałem stojący wagon towarowy, do które-
go wchodzili ludzie po drewnianych schodkach. 
Weszliśmy i my, gdyż była to ławka, czyli sklep 
pełen najrozmaitszych towarów; wagon-ławka stał 
w Tyrnowie kilka dni, potem przyczepiano go do 
któregoś z towarowych pociągów i odjeżdżał na 
następną stację. Podczas gdy starsi kupowali naj-
różniejsze rzeczy, ja zawsze prosiłem o to samo.  
W ławce można było nabyć pyszne, wielkie czer-
wone cukierki w kształcie dużej maliny, nadziewane 
malinowymi konfiturami.

Pewnego dnia ojciec rozkazał mi:
– Zbieraj się! Pojedziemy do Drokii i zaraz wró-

cimy następnym pociągiem. Trzeba, żebyś wiedział, 
co to znaczy podróżować koleją.

[...] Ojciec wykupił bilety i wsiedliśmy do wagonu 
pierwszej klasy. Byłem onieśmielony powagą star-
szych brodatych panów, siedzących na błękitnym 
suknem wybitych siedzeniach. ty
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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).





 1
7
  

  
 J

u
tr
ze

n
k
a
 2

/2
0
1
2

Niektórzy byli w cywilu, ale większość miała 
wspaniałe mundury, połyskujące od złoceń. Gdy 
już się napatrzyłem, ojciec popchnął mnie lekkim 
szturchnięciem i kazał iść przed sobą. Następny 
wagon był wybity suknem zielonym, które wywoły-
wało trupi odblask na twarzach. Ojciec pokazywał 
mi:

– To generał! Ten to pewnie inżynier kolejowy!  
A ten to archijerej!

Podczas gdy pociąg biegł chyżo między polami 
kukurydzy i słoneczników, przepychaliśmy się przez 
zapchane ludźmi korytarze. W drodze powrotnej 
wsiedliśmy do trzeciej klasy. Była przepełniona 
rozmownymi i sympatycznymi pasażerami, do 
których nie bałem się zagadać. Byli tacy sami 
jak ci, których spotykałem codziennie na odai lub 
we wsi. Gospodynie pokazywały sobie zakupy, 
podnosząc róg chustki zawiązanej na koszyku. 
Inni poszturchiwali się wesoło, usiłując przepchać 
się w tłumie. Nikt nie mówił: „Izwinitie, pożałujsta!,  
i nie wstawał z siedzenia, aby się z kimś przywitać. 
Panowała swoboda i mołdawski dobry humor. Gdy 
pociąg stanął na chwilę na stacji, wyskoczyliśmy na 
peron, gdyż nie było przejścia wprost, i wsiedliśmy 
do wagonu czwartej klasy. Był to zwykły wagon to-
warowy, w którym dookoła pod ścianami ustawiono 
ławki. Podróżowali tu przeważnie Żydzi. Panował 
zgiełk, lecz mimo huku kół dało się słyszeć rozmo-
wę w języku jidysz, który był zresztą wspomagany 
często gestami rąk i odpowiednią mimiką. Żydzi, 
poubierani w czarne chałaty, potrząsali pejsami  
i brodami, rozmawiali żywo i wyciągali ręce, rachu-
jąc coś na palcach, targując się, komentując ceny 
lub przeliczając pieniądze.

– W zimie – wyjaśniał mi ojciec – ustawiają  
w tych wagonach piec na samym środku i tak po-
wstaje tiepluszka.

Nie wiedziałem wtedy, że w kilka lat później  
w takiej właśnie tiepłuszce mieliśmy opuścić nasz 
kraj na zawsze.

Na następnej stacji przesiedliśmy się znów 
do pierwszej klasy. Naprzeciw nas siedzieli jacyś 
młodzi ludzie, którzy od razu przykuli moją uwagę. 
Młoda, szczupła kobieta siedziała normalnie; jej 
towarzysz natomiast leżał rozłożony na plecach  
i trzymał głowę na jej udach, podczas gdy ona cze-
sała grzebieniem jego długie włosy, uśmiechając 
się i mówiąc coś cichym głosem do niego.

– Udawaj, że ich nie widzisz! – rozkazał mi 
ojciec i dodał: – To jacyś dekadenci z daleka! – po 
czym kazał mi wyjść na korytarz. – W takim pociągu 
nigdy nie możesz wiedzieć, z kim się spotkasz lub 
co zobaczysz!

Na koniec, aby odwrócić moją uwagę od tych 
dziwnych ludzi, opowiedział mi historię następu-
jącą:

– Jechałem kiedyś do Kiszyniowa; idę sobie wzdłuż 
wagonu, patrzę, oczom nie wierzę: siedzi Chaim  
z Bryczawy w podkasanym chałacie i bose nogi moczy  
w baniaku z wodą! – Chaim! Cóż ty robisz? – wy-
krzyknąłem, nie mogąc się powstrzymać. – Nic.  
A czy dzisiaj nie sobota? – odparł zapytany. – So-
bota, no to i co? – No to, że pan jako goj nie wie, 
że w sobotę nie wolno odbywać podróży! – Przy-
pomniałem sobie, że istotnie religia Żydom jeździć 
w sobotę zakazuje. – No to czemuś wsiadł do tego 
pociągu? – zapytałem zdziwiony. Chaim uśmiech-
nął się z wyższością i politowaniem dla takiego 
naiwnego goja jak ja. – To nie pociąg – poprawił 
mnie – to okręt! I ja nie jadę, ja płynę! – Ot! Co to 
jest spryt żydowski! – zakończył ojciec. – Nawet 
Pana Boga potrafią oszukać!

Przez szybę w drzwiach widziałem parę „de-
kadentów”. Teraz całowali się z pasją, jakby chcąc 
wyssać flaki jeden z drugiego. Przez okno zoba-
czyłem w dali stadninę wuja Teofila, potem zaczęło 
się słonecznikowe pole. Dla nas był to znak, że 
zbliżamy się do Tyrnowa, powrotnego celu naszej 
podróży.

kącik  literacki

LUDZIE Z ŻELAZNyCH DRóG

fragment z książki stanisława makowieckiego „mamałyga, czyli słońce na stole” 
(wydawnictwo literackie, Kraków 1976).

W owym czasie pociąg był na Besarabii rze-
czą znaną. Linia kolejowa prowadziła z Odessy 
przez Kiszyniów, Bielce, Cauł i przechodziła przez 
Tyrnowo. Byliśmy już przyzwyczajeni do widoku 
wagonów ciągniętych przez lokomotywę z komi-
nem, nad którym unosił się długi pióropusz dymu. 
Przychodziły też do Tyrnowa pociągi towarowe, 
które na bocznicy zostawiały puste wagony. Niezli-
czone ilości karów zmierzały wtedy ku stacji, wioząc 
ziarno, buraki cukrowe lub bydło. Gdy wagony były 
już pełne, przyczepiano je do innego pociągu i wyru-
szały w drogę do swojego dalekiego celu. Znaliśmy 
też pociągi osobowe. Zatrzymywały się na chwilę 
w Tyrnowie, a maszynista złaził z lokomotywy, 
żeby porozmawiać z naczelnikiem stacji. Zawsze 
zdążaliśmy na czas do pociągu; raz nawet ojciec 
zatelefonował na stację i pociąg na nas uprzejmie 
poczekał. 

***
[...] Mimo to kolej żelazna reprezentowała obcy 

czynnik w naszym spokojnym wiejskim życiu. Jak 
cięcie kuśnierza, który przygotowuje skórę pod 
siodło, tak czarniawy tor przecinał żółte ścierniska, 
oddzielając dwie połacie uprawnych pól i stepu. Ku 
niebu ściętemu upałem jak białko na patelni, rzucały 
sapiące lokomotywy pióropusze dymu i pary, siejąc 
strach pomiędzy ptactwem, które przywierało do 
ziemi czując, że niebezpieczeństwo spada z góry. 
Drżące płochliwe zające stawały bezradne przed 
nasypem; na jego szczycie jak lufa dubeltówki 
połyskiwała stal. Życie stepu przecięte było na 
pół. Mój kałmuk Muc też nie lubił torów. Lecz tego 
dnia okazałem więcej uporu niż on i zmusiłem go, 
by się przybliżył, bo nadchodził pociąg, do połowy 
zasłonięty wielkimi liściami słoneczników. Sunąc 
po torze skręcał się jak gąsienica raz w jedną, raz  
w drugą stronę. Zsiadłem i trzymałem kałmuka moc-
no za cugle, podczas gdy z turkotem przejeżdżały 
wagony odbijając się w jego wypukłych oczach 
jak w zwierciadle. W oknach widziałem twarze 
podróżnych, dalekie, obojętne, znudzone płaskim 
krajobrazem. Dawali się unosić lokomotywie, obcy 
na tych ziemiach, gdzie ja przyszedłem na świat, 
niezdolni przypuszczalnie zrozumieć tego życia, 

które było naszym życiem. Zbliżywszy się do stacji 
gąsienica pociągu wyprostowała się, jakby ją na 
drut nadziano, i stanęła przy peronie pod drżącymi 
na wietrze listkami topoli. W Tyrnowie zazwyczaj 
dużo ludzi wychodziło na stację do pociągu. Jedni, 
bo nie mieli co robić i chcieli się rozerwać. Inni, bo 
kogoś oczekiwali lub sami wybierali się w podróż. 
Ja też wpadałem chętnie na peron i spoglądałem 
na zegar, by zobaczyć, czy pociąg się spóźnia.

– Uh! Dziś dopiero kupa dziwnych ludzi! – ko-
mentowały siedzące na ławce Mołdawianki. Gdy 
pociąg stał, pasażerowie wysiadali choćby na 
chwilę, aby rozprostować nogi.

– W tym samym miejscu, gdzie teraz stoisz 
– odezwał się ojciec – nie lada przedstawienie 
dała nam raz babcia Nucia. Miała po raz pierwszy  
w życiu wsiąść do pociągu, aby pojechać do Drokii. 
Ale gdy zajechała lokomotywa, otoczona kłębami 
świszczącej pary i dymu, babcia tak się zlękła, że 
zaczęła uciekać. Siłą przywlekliśmy ją z powrotem 
na peron, lecz biedaczka upadła na klęczki i z pła-
czem błagała nas, byśmy jej darowali życie!

Wzruszyłem ramionami, pełen pogardy. Dla 
przyszłego inżyniera babcia Nucia była ucieleśnie-
niem zacofania. Gdy pociąg odjechał, na bocznym 
torze ujrzałem stojący wagon towarowy, do które-
go wchodzili ludzie po drewnianych schodkach. 
Weszliśmy i my, gdyż była to ławka, czyli sklep 
pełen najrozmaitszych towarów; wagon-ławka stał 
w Tyrnowie kilka dni, potem przyczepiano go do 
któregoś z towarowych pociągów i odjeżdżał na 
następną stację. Podczas gdy starsi kupowali naj-
różniejsze rzeczy, ja zawsze prosiłem o to samo.  
W ławce można było nabyć pyszne, wielkie czer-
wone cukierki w kształcie dużej maliny, nadziewane 
malinowymi konfiturami.

Pewnego dnia ojciec rozkazał mi:
– Zbieraj się! Pojedziemy do Drokii i zaraz wró-

cimy następnym pociągiem. Trzeba, żebyś wiedział, 
co to znaczy podróżować koleją.

[...] Ojciec wykupił bilety i wsiedliśmy do wagonu 
pierwszej klasy. Byłem onieśmielony powagą star-
szych brodatych panów, siedzących na błękitnym 
suknem wybitych siedzeniach. ty
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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).
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Przejdźmy przez cały proces rekrutacyjny od 
zapoznania się z ofertą przez rozmowę kwalifi-
kacyjną, aż po rozpoczęcie pracy. Przeglądamy 
sobie oferty pracy i cóż widzimy na starcie? Widzi-
my, że większość ofert zawiera przynajmniej dwa 
razy tyle punktów w rozdziale „Wymagania” co  
w rozdziale „Oferujemy” (to w najlepszym wypad-
ku). Wykształcenie, doświadczenie (im więcej tym 
lepiej), znajomość języków (im więcej tym lepiej), 
obsługa komputera i przeróżnych programów, 
umiejętności miękkie, umiejętności twarde, aż ci się 
w głowie miesza od tylu wymagań. Co otrzymuje w 
zamian taki wszechwiedzący egzemplarz? Pracę 
w międzynarodowej albo przynajmniej w dyna-
micznie rozwijającej się firmie (i to niezależnie od 
tego czy mamy kryzys czy rozkwit, wszystkie firmy 
się dynamicznie rozwijają). W wielu przypadkach 
ten zaszczyt już ma kandydatowi wystarczyć. Na 
szczęście niektóre firmy dorzucają jeszcze rzeko-
mo atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego – ale 
to było wcześniej. Teraz, jak mamy kryzys, to po 
długiej liście wymagań pojawia się od razu przycisk 
„Aplikuj”. No i oczywiście jest informacja, że nie 
wszyscy będą mieli szczęście otrzymać telefon  
z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

Załóżmy, że skusiliśmy się na pracę w mię-
dzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie 
i nawet zaprosili nas na rozmowę. Czasami pra-
codawcy są tak pewni siebie i zarozumiali albo po 

wojna biurowa 
część 1.

ach, ta odwieczna walka pracowników i pracodawców! Jedni każą pracować po godzinach, dru-
dzy co chwila są na zwolnieniu. a jakże może być inaczej skoro od samego początku jesteśmy po 
różnych stronach barykady, reprezentujemy różne grupy interesów. w uproszczeniu: pracodawca 
chce, żeby pracownicy pracowali jak najwięcej za jak najmniejsze pieniądze, a pracownicy chcą 
pracować jak najmniej i otrzymywać wysokie wynagrodzenia. trzeba znaleźć jakiś złoty środek, 
żeby wspólnie generować porządne wyniki.

prostu brakuje im profesjonalizmu, że zmuszają 
kandydatów czekać 15-30 minut na to, aż ktoś raczy 
się pojawić. Albo jeszcze lepiej, w trakcie rozmowy 
osoba przeprowadzająca wywiad nagle uświada-
mia sobie, na jakie stanowisko rekrutuje pracowni-
ka: ”A Pani na stanowisko analityka aplikowała?!”. 
Ma się wrażenie jakby pracodawcy byli przekonani, 
że skoro kandydat złożył podanie o przyjęcie na 
dane stanowisko, to już nie może zmienić zdania 
i decyzja należy tylko do nich, więc można sobie 
pozwolić na niekompetencję! Tymczasem jest to 
decyzja dwustronna i potencjalny pracownik rów-
nież może podziękować i wyjść.

Na rozmowach padają pytania, na które od-
powiedzi można łatwo znaleźć w dokumentach 
aplikacyjnych, a także pytania niepoprawne, 
jak na przykład o plany osobiste na przyszłość.  
A w stosunku do obcokrajowców wszyscy chcą się 
upewnić czy aby na pewno nie mają oni zamiaru 
zwiać w najbliższym czasie nie poinformowawszy 
o tym wcześniej. A przecież podpisywana jest 
umowa, w której między innymi jest określony 
termin jej ważności oraz warunki wypowiedzenia, 
które obowiązują obie strony! Pracodawcy chcą 
również wiedzieć, co motywuje kandydata do pra-
cy. Najlepiej gdyby pracownik się automotywował 
bez przerwy, żeby przynajmniej tę kwestię mieć  
z głowy. Tymczasem pozytywna motywacja do 
pracy jest efektem działań dwustronnych praco-
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dawcy i pracownika. Takie pytanie jest uzasadnione  
w przypadku, kiedy rekrutujący chce tę wiedzę 
wykorzystać do tego, żeby zapewnić pracownikowi 
warunki, w których pracowałby on produktywnie  
i w pełnej harmonii.

Powoli doszliśmy do moich ulubionych pytań na 
rozmowie kwalifikacyjnej. Po półgodzinnym opo-
wiadaniu o swoim doświadczeniu, umiejętnościach 
i studiach pada pytanie: „Dlaczego mamy wybrać 
właśnie Panią/Pana?”. Tym samym przekreślając 
wszystko, co zostało do tej pory powiedziane. Za-
miast notować, wyciągać wnioski i podsumować 
dla siebie profil kandydata rekrutujący zrzuca to 
zadanie na plecy aplikującego. Albo to: „Co może 
Pani/Pan wnieść do naszej firmy/działu?”. Jakby 
to, że będzie on tam siedział co najmniej po 8 go- 
dzin dziennie i wykonywał wszystkie powierzone 
mu zadania to za mało! Jeszcze to mogę zrozu-
mieć w przypadku rekrutacji wewnętrznej, kiedy 
pracownik już mniej więcej zna firmę i potrafi 
odnieść swoje umiejętności do funkcjonowania 
konkretnego działu. Ale jeśli to jest zupełnie nowa 
firma, kandydat nie ma pojęcia (bo i nie ma skąd) 
jak ona działa od wewnątrz i czego jej brakuje, 
to jak można sensownie na to pytanie odpowie-
dzieć? Już nie wspominam o tym, że pracodawca 
nie śpieszy się z przedstawieniem tego, co praca  
w danej firmie wniesie dobrego do życia kandyda-
ta. Nawet do tego doszło, że pytają się czy życie 
osobiste aplikującego nie będzie przeszkadzać  
w pracy, czy nie będzie przeszkodą do przyznania 
dodatkowych zadań! To już w ogóle szczyt cham-
stwa! Oczywiście, czasem zdarza się dodatkowa 
praca, jakieś delegacje, na które pracownicy mniej 
lub bardziej chętnie się zgadzają, kiedy się ich  
o to poprosi. Ale nie w taki sposób! Takiego typu 
pytania sprawdzają raczej umiejętności oratorskie 
aplikantów, którzy mogą pięknie wyrecytować jakież 
to wielkie korzyści będzie miała firma z tego, że ich 
zatrudni, co niekoniecznie później przekłada się na 
umiejętności praktyczne i wiedzę. Gorzej w tej sytu-
acji mają osoby skromne, nielubiące się pchać, ale 
cechujące się dużym potencjałem. Warto nauczyć 
się prezentować własną osobę i jak dobrze się roz-
reklamować, choć osobiście uważam, że powinny 
liczyć się czyny oraz wyniki pracy osoby, a nie to, 
co ona potrafi o sobie opowiedzieć.

Nareszcie dotarliśmy do końcowego punktu 
rozmów – wynagrodzenie. Obecnie na czasie jest 
dopytywać kandydata o jego oczekiwania finan-
sowe. To jest bardzo trudne i kłopotliwe pytanie 
dla aplikującego, szczególnie jeśli to jest jego 
pierwsza praca. Czasami trudno jest określić nawet 
w przybliżeniu wysokość oczekiwanej pensji. Nie-

którzy boją się powiedzieć za dużo, żeby nie dać 
rekrutującym powodu do rezygnacji: „Nie możemy 
sobie na Panią/Pana pozwolić.” Inni z kolei boją się 
powiedzieć za mało, co nie jest pozbawione sensu, 
ponieważ po to między innymi jest to pytanie, żeby 
przez przypadek nie zapłacić więcej niż to, na co się 
dany kandydat mógłby zgodzić. Dla pracodawców 
jest łatwiej zaproponować jakąś kwotę, ponieważ 
mają oni określony budżet i wiedzą ile mogą wydać 
na nowego pracownika. Jeśli boją się przeliczyć, 
można zawsze na początek zaproponować mniej 
niż określona w budżecie suma, żeby zapewnić 
sobie pole do renegocjacji.

Kiedy już się dostaliśmy do pracy, jeszcze za 
wcześnie się cieszyć, bo zaczynają się nowe przy-
gody. Szef nagle zapomina o tym, co jest napisane 
w wielu podręcznikach z ekonomii i zarządzania 
oraz o tym, o czym zapewnia swoich podwładnych 
na spotkaniach pracowniczych, a mianowicie, że 
najważniejszym atutem firmy są właśnie jej pra-
cownicy. Zamieniają się oni nagle w leniuchów, 
którzy nie chcą nic robić, których trzeba ciągle 
pilnować i poganiać. Za długo na zwolnieniu, za 
mało pracuje, za długie przerwy, za mało tego, za 
dużo tamtego, za krótko, za długo, itd. Tymcza-
sem odpowiedzialność w pracy nie kończy się na 
sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków. To 
także znalezienie swojego własnego trybu i tempa 
pracy. Wtedy pracownik czuje się lepiej i pracuje 
wydajniej. Odpowiedzialne zachowanie przejawia 
się również przez to, że zachorowawszy (szcze-
gólnie na jakieś wirusowe choroby) pracownik izo-
luje się od reszty kolegów (przyjmując przepisane 
leczenie i przebywając na zwolnieniu lekarskim), 
żeby nie narażać ich na zakażenie, a siebie na 
pogorszenie stanu swojego zdrowia.

Na koniec parę słów o protekcji w pracy. Ona 
była, jest i będzie obecna, zawsze tam gdzie są 
ludzie. To nie jest w żadnym wypadku tylko pro-
blem zacofanych i nierozwiniętych krajów (choć 
tam występuje najczęściej). Jak najbardziej jest 
ona obecna także w demokratycznych krajach  
o wolnorynkowej gospodarce. Jedyną różnicą jest 
to, że w krajach zacofanych jest to jedyny sposób 
na otrzymanie porządnej pracy, natomiast w tych 
rozwiniętych masz także możliwość coś osiągnąć 
dzięki własnej ambicji, wiedzy, wykształceniu  
i doświadczeniu, ale musisz się bardzo dobrze 
postarać. Znajomości, pokrewieństwo krwi i duszy 
oraz inne tajemnicze przyczyny, których nie da się 
obiektywnie wytłumaczyć mogą i w XXI wieku za-
gwarantować albo przynajmniej zwiększyć czyjeś 
szanse na sukces.

Elena Pumnea
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Śmierć cesarza Ferdynanda w lipcu 1564 r.  
i objęcie władzy przez Maksymiliana II spo-

wodowała złamanie rozejmu i walki Habsburgów  
z Zygmuntem Zapolyą. Po początkowych sukce-
sach (zdobycie Szatmaru), dowodzący wojskami 
siedmiogrodzkimi Stefan Batory został zmuszony 
do odwrotu. Ostatecznie Zapolya przyjął narzucony 
mu pokój, zrzekając się węgierskich posiadłości  

zagadki biblijne

Konkurs „Najwazniejsze pytania”.

Odpowiedzi na kartkach proszę przesyłać na adres Redakcji lub bezpośrednio do mnie. Nie zapomnijcie podać swego 
imienia, nazwiska i numeru telefonu. O dacie i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy będą zawiadamiani telefo-
nicznie.

      
Siostra Dorota

Nasza kolejna postać biblijna jest głęboko wierzącą 
i mądrą osobą. Pan Bóg mówi o nim: „…nie ma na 
całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, spra-
wiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on”. 
(Hi 1,8)
   

Był człowiekiem bardzo bogatym, który nagle 
wszystko stracił i zachorował na trąd.

„Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam 
wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie 

imię Pańskie błogosławione!”    
  (Hi 1,21)

KLUB  Mądrej  sówki

PODZIĘKOWANIE
Jak mówić w sytuacjach życia codziennego? 

PodzięKowania ustne

– dziękuję panu bardzo.
– serdecznie dziękuję.
– dziękuję paniom pięknie.
– chciałbym panu bardzo
   podziękować.
– Jestem pani bardzo wdzięczny.
– [tradycyjnie] Bóg zapłać.
– wielkie dzięki. Bardzo mi
   pomogliście.
– Proszę przyjąć wyrazy
   wdzięczności.
– dziękuję za wszystko. nawet nie
   wie pani, ile to dla mnie znaczy.

Podziękowanie można wyrazić ustnie lub 
pisemnie. W życiu codziennym dominują oczy-
wiście krótkie podziękowania ustne – mówimy: 
dziękuję, dziękuję bardzo, jestem pani bardzo 
wdzięczny. Słowa podziękowania wypowiadamy 
wtedy, gdy ktoś wyświadczy nam przysługę, 
wręczy podarunek, pomoże w czymś, przekaże 
informację itd. Sytuacji tych jest bardzo wiele, 
nie wydaje się jednak potrzebne opisywanie 
ich, bo z reguły wszyscy dobrze wiemy lub czu-
jemy, kiedy i za co trzeba podziękować. Warto 
natomiast zaznaczyć, że formuły podziękowania 
mogą być dość zróżnicowane, mowa o tym  
w przykładach.

W sprawach szczególnie ważnych, gdy chce-
my podkreślić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni 
– podziękowanie formułujemy na piśmie. Wtedy 
ma ono także tę zaletę, że jest trwałe, nie ulatuje 
jak słowa, ale zostaje na długie lata. 

W podziękowaniu pisemnym należy umieścić 
w prawym górnym rogu nazwę miejscowości  
i datę, a poniżej – sformułowane jak najuprzej-
miej – tytuł, imię i nazwisko adresata. 

Na treść podziękowania pisemnego skła-
dają się co najmniej trzy zdania. W pierwszym 
wyrażamy adresatowi swoją wdzięczność  
i określamy, za co jesteśmy wdzięczni. W drugim 

podkreślamy, jak ważne było dla nas to, co zrobił, 
jak wiele mu zawdzięczamy; można też podkre-
ślić jego wkład pracy, by wiedział, że umiemy to 
docenić. W końcowym zdaniu jeszcze raz dzię-
kujemy i składamy najserdeczniejsze życzenia 
sukcesów w pracy, powodzenia w życiu itd.

Pod podziękowaniem należy złożyć odręczny 
podpis.

Zachęcam do lektury Pisma Świętego (Hi roz- 
dział 1 i 2 oraz 42), po przeczytaniu którego przeko-
namy się, jak bardzo Bóg ceni sobie tego, kto jest 
Mu wierny. Czytając podany fragment, utwierdzimy 
naszą wiarę w to, iż dla Boga wszystko jest możliwe 
i że On może zmienić całkowicie nasze życie.
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КАрнАВАл В КОМрАТЕ
В феврале, в последнюю субботу карнавала, 

члены Польской общины Гагаузии организовали 
в Комрате бал, на который пригласили также по-
ляков из Кишинева и Бельц. Праздник прошел  
в зале Комратского лесхоза, руководство кото-
рого охотно предоставило помещение для про-
ведения этого мероприятия. Среди переодетых 
участников карнавала можно было встретить 
Мышку, Крокодила, даму, Кота, Пирата, Черта, 
индуску и даже прекрасную Турчанку. 

Молодежь из Польской общины Гагаузии 
подготовила презентацию об истории карнава-
ла и о самых известных карнавалах мира. Все 
прибывшие на комратский бал приняли участие  
в разнообразных конкурсах. Организаторы этой 
встречи постарались, чтобы никто из гостей 
не остался голодным, приготовив вкуснейшие 
блюда и накрыв богатый стол.                            

(ам) 

aktualności

KARNAWAŁ W KOMRACIE
W lutym, w ostatnią sobotę karnawału, człon-

kowie Stowarzyszenia Polaków Gagauzji oraz za-
proszeni goście z Kiszyniowa i Bielc uczestniczyli  
w zorganizowanym w Komracie balu karnawa-
łowym. Zabawa odbyła się w sali Nadleśnictwa 
Komratu, która została zaoferowana przez kie-
rownictwo tego zakładu. Wśród wielu przybyłych 
przebierańców można było spotkać m. in. myszkę, 
krokodyla, damę, kota, pirata, diabła, hinduskę  
i piękną Turczynkę.

Młodzież ze Stowarzyszenia Polaków Ga-
gauzji przygotowała prezentację o historii karna-
wału i największych karnawałach na świecie. Dla 
uczestników były przygotowane konkursy. Panie 
ze Stowarzyszenia Polaków Gagauzji zadbały, by 
nikt z przybyłych uczestników balu nie był głodny  
i przygotowały pyszne potrawy oraz nakryły wspa-
niały stół.               

(am)

na wesoło

Duży i mały,
chudy i tłusty
z balu wracali
bracia Zapusty.

Jeszcze im w głowach
płynie spod smyka
karnawałowa
skoczna muzyka.

Zapusty

Śpią w polu wierzby.
Cicho i pusto.
Mróz wąsy srebrzy
braciom Zapustom.

Bolą ich nogi,
bo buty pieką.
A tu szmat drogi,
do wsi daleko.

Nie pójdą więcej
na żadne bale...
Chyba że w drugim
znów karnawale.

Franciszek Kobryńczuk
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W NASTĘPNyM NUMERZE

czytaj w rubryce: rok 2012 - rokiem UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Bielcach:

5 lat działalności

TŁUSTy CZWARTEK 
W zabawach towarzyskich zwanych: czasem zapustnym 

lub karnawałem Polonia z północnej części Mołdawii uczest-
niczy od 2004 roku. W Bielcach ostatni tydzień karnawału to 
tradycyjne pochody przebierańców z księciem Zapustnym na 
czele. Organizatorem tegorocznej hucznej imprezy w Domu 
Polskim było Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie”.

Do dorosłych aktorów-amatorów chętnie dołączyły się dzieci 
z ich rodzin oraz młodzież uczęszczająca na lekcje języka polskie-
go. Smaczne pączki i faworki, którymi częstowali się uczestnicy  
i goście Tłustego Czwartku przygotowały panie z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Bielcach: Eleonora Tomaszewska, Ina To-
maszewska i Walentyna Simak. Opracowaniem scenariusza 
i prowadzeniem prób zajęła się Ludmiła Ryżakowa, prezes 
Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”. We współpracy ze 
scenografem Mariną Klipą powstało przedstawienie, które 
bardzo podobało się widzom. 

Małe widowisko charakteryzujące polskie tradycje i oby-
czaje przygotowały również dzieci z Centrum Dziennego  
w parafialnym Caritasie przy pomocy swoich nauczycielek: 
Aleksandry Issak i Eugenii Maruszczak. Ta inscenizacja cieszy-
ła się dużym powodzeniem wśród gości Domu Polskiego. 

A w Domu Polskim w Styrczy też bawili się doskonale! 
Uczestnicy zapustów zadziwiali pomysłami, tryskającym hu-
morem. 

Organizatorzy imprez w Bielcach i Styrczy serdecznie dzię-
kują wszystkim uczestnikom. Wyrażają również podziękowanie 
administracji Domu Polskiego za udostępnienie sali do prób  
i występu oraz za wypożyczenie strojów karnawałowych.

(mr)

 

     

aktualności
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