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2 MAJA - DZIEŃ POLONII
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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 
odpowiedzialności za treść zamiesz-
czonych ogłoszeń i reklam. Opinie 
wyrażone przez czytelników nie 
zawsze są zgodne z opinią redakcji.

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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ŻYCZENIA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
WITOLDA WASZCZYKOWSKIEGO  

Z OKAZJI DNIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

W 1929 roku w deklaracji 
I Zjazdu Polonii Świata napi-
sano: „Polacy połączeni nie-
rozerwalnymi więzami krwi, 
kultury i historii z macierzą, 
stanowią jedną wielką ro-
dzinę duchową wszędzie, 
niezależnie od tego gdzie 
los im przebywać każe. 
Obowiązki jednak wobec 

własnej Ojczyzny powinni godzić z lojalnością wobec państwa 
zamieszkania, które ze swej strony ma obowiązek zagwaranto-
wać prawo nasze do swobodnego rozwoju naszego polskiego 
życia kulturalnego”. 

W dniu Święta Polonii w roku 2016 słowa te nadal brzmią 
aktualnie. Jesteśmy przecież jedną wielką rodziną, która po-
winna wzajemnie się wspierać i w kraju, i za jego granicami.

Warto dziś przypomnieć, że 50 lat temu to przede wszyst-
kim Polonia wraz z Kościołem w Polsce obchodziła millenium 
Chrztu Polski, gdy ówczesne władze komunistyczne próbowały 
politycznie wykorzystać tę rocznicę. To w dużej mierze dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu Polonii amerykańskiej jesteśmy 
członkiem NATO, a w konsekwencji gospodarzem tegorocz-
nego Szczytu Sojuszu w Warszawie.

Henryk Sienkiewicz, którego 100. rocznicę śmierci obcho-
dzimy w tym roku, był wspaniałym przykładem Polaka patrioty, 
który także wiele czasu spędził poza ziemią ojczystą, a potrafił 
jak nikt pisać o miłości Ojczyzny i tęsknocie za nią na obczyźnie.

Te trzy przykłady ukazują jak głęboko losy Rodaków żyją-
cych poza Polską są splecione z naszym krajem ojczystym.

Rzeczpospolita nie zapomina o Polonii i Polakach za grani-
cą. Przede wszystkim pamięta o tych, których wygnano. W tych 
dniach Marszalek Senatu wraz z delegacją parlamentarzystów 
składa wizytę w Kazachstanie. Poprzez zmiany w Karcie Po-
laka i nową ustawę repatriacyjną chcemy wreszcie, po latach 
opóźnień, stworzyć warunki wszystkim tym, którzy do ziemi 
przodków chcą powrócić. Chcemy również, by Polonia miała 
swego przedstawiciela w Senacie.

Polska pomaga Polakom wszędzie tam gdzie jest to po-
trzebne. Od Polonii oczekujemy też, że będzie rzecznikiem 
Polski w swoich krajach zamieszkania.

Dzisiejszy dzień to Święto Polonii, jutrzejszy Polski i wszyst-
kich Polaków. Z tej okazji składam Państwu podziękowanie 
za oddanie sprawom Ojczyzny oraz życzę sukcesów nie tylko  
w działalności publicznej, ale także w życiu osobistym i za-
praszam do Kraju, którego drzwi są zawsze dla Was otwarte. 

Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych
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Święto przypada 2 maja. Tego dnia Polacy 
wspominają długą historię biało-czer-

wonych barw narodowych i z dumą eksponują 
flagi na zewnątrz.

Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicz-
nych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. 
Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego 
i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W sym-
bolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, 
będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza 
galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. 
Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach 
herbowych.

Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień 
na dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy 
jest kolor godła niż tła.

Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy 
uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwszą 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formal-
nie zostały przyjęte jako kolory państwa polskie-
go przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r.,  
w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu 
niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm 
Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako 
święto obchodzony jest od 2004 roku. Tego dnia 
organizowane są liczne akcje patriotyczne, które 
przypominają o biało-czerwonych barwach naro-
dowych. W ostatnich latach do łask wróciła też ko-
karda narodowa – biało-czerwona rozetka, noszona 
przez powstańców w XIX wieku. Dziś Polacy przy-
pinają ją do ubrania podczas świąt państwowych.

Biało-czerwona flaga jest już nie tylko ważnym 
elementem ceremoniału państwowego, coraz 
częściej towarzyszy obywatelom w święta. Polacy 

Праздник флага приходится на 2 мая.  
В этот день поляки вспоминают исто-

рию бело-красного полотнища и с гордостью 
вывешивают флаги на фасадах своих домов.

Цвета государственного флага Польши имеют 
геральдическое происхождение, что довольно 
редко встречается в мировой практике. Они ведут 
начало от цветов герба Королевства Польского  
и герба Великого княжества Литовского. В симво-
лике польского флага белый цвет происходит от 
белизны Орла (герб Польши) и белизны рыцаря 
Погоня на коне (герб Литвы). Оба этих герба рас-
положены на красных геральдических щитах.

 На флаге белый цвет расположен вверху,  
а красный внизу, так как в польской геральдике 
цвет герба более важен, чем цвет фона. 

 Белый и красный цвета впервые были призна-
ны народными 3 мая 1792 г., в первую годовщину 
провозглашения Конституции 3 Мая. Официально 
они были приняты в качестве цветов польского го-
сударства сеймом Королевства Польского в 1831 г., 
во время Ноябрьского восстания. После обретения 
независимости вид польского флага был утверж-
дён Законодательным Сеймом 1 августа 1919 г.

 День государственного флага в Польше празд-
нуется с 2004 года. В этот день поляки организуют 
многочисленные патриотические акции, которые 
напоминают о бело-красных национальных цветах. 
В последние годы снова стал популярен бант – 
бело-красная розетка, которую носили повстанцы 
в XIX веке. Его прикалывают к одежде во время 
государственных праздников.

Бело-красный флаг является не только важным 
элементом государственного церемониала, он все  
чаще сопутствует гражданам в праздники. Поляки 

coraz częściej identyfikują się z flagą państwową 
kojarzoną do niedawna przede wszystkim z cere-
moniałem państwowym – wizytami międzynaro-
dowymi, dyplomacją, oficjalnymi uroczystościami. 
Jeszcze do niedawna flaga była postrzegana jako 
element identyfikujące państwo, a nie społeczeń-
stwo. Dziś można mówić, że społeczeństwo odzy-
skało swoje symbole narodowe.

Czego nie wolno robić z flagą?
Flaga może mieć wymiary 100 cm na 160 cm. 

Jednak gdyby ten materiał z biało-czerwonymi 
barwami miał np. wymiary 100 cm na 150 cm, to 
nie będzie flagą, tylko barwami, bo nie spełniałby 
podstawowych kryteriów proporcji zapisanych dla 
flagi Polski. 

Na fladze w ogóle nie powinno się pisać haseł 
czy wezwań. Flaga nie może dotykać ziemi, dlatego 
należy na to uważać podczas jej zdejmowania. Fla-
ga powinna być eksponowana od rana do wieczora. 
Jeśli chcemy eksponować ją w nocy, powinniśmy ją 
podświetlić. Flaga nie powinna być też eksponowa-
na w czasie złej pogody, by nie uległa zniszczeniu.

Flagi nie można też wyrzucać do kosza na 
śmieci, zniszczoną zaleca się spalić.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА ПОЛЬШИ
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TEMAT Z OKŁADKI TEMAT Z OKŁADKI

Flaga Polska to prostokątny płat 
tkaniny w barwach polskiego  

godła: białej i czerwonej  
w proporcjach 5:8. Używany  
jest też wariant flagi z godłem  
pośrodku białego pasa. 

Польский флаг – это 
прямоугольный лоскут ткани 

в цветах польского герба: белого 
и красного, в пропорциях 5:8. 
Используется также вариант флага  
с гербом посредине белой полосы.  

все чаще идентифицируют себя с национальным 
флагом, до недавнего времени он ассоциировался 
с международными и дипломатическими визитами, 
официальными праздниками. Если раньше флаг 
воспринимался как элемент, идентифицирующий 
государство, то сегодня с уверенностью можно 
сказать, что общество обрело свою национальную 
символику.

Чего нельзя делать с флагом?
Флаг может иметь размеры 100 x 160 см. Но 

если этот материал с белым и красным цветом 
имеет, например, размеры 100 x 150 см, он не бу-
дет флагом Польши, потому что не соответствует 
основным критериям пропорций, присущих флагу 
Польши.

На флаге нельзя писать лозунги и призывы. 
Флаг не должен касаться земли, на это нужно 
обращать внимание при его снятии. Флаг демон-
стрируется с утра до вечера. Если мы хотим вы-
весить его и в ночное время, то необходимо флаг 
подсвечивать. В плохую погоду флаг следует снять, 
чтобы он не испортился.

Флаги нельзя выбрасывать в мусор, повреж-
дённый флаг рекомендуется сжечь.

 

PIEŚŃ O FLADZE 
Konstanty Idelfons Gałczyński

Jedna była — gdzie? Pod Tobrukiem. 
Druga była — gdzie? Pod Narvikiem. 
Trzecia była pod Monte Cassino. 

A każda jak zorza szalona, 
biało-czerwona, biało-czerwona! 

czerwona jak puchar wina, 
biała jak śnieżna lawina, 
biało-czerwona. 

Zebrały się nocą flagi. 
Flaga fladze dodaje odwagi: 
— No, no, nie bądź taka zmartwiona. 

Nie pomogą i moce piekła: 
jam ciebie, tyś mnie urzekła: 

nie zmogą cię bombą ni złotem 
i na zawsze zachowasz swą cnotę. 
I nigdy nie będziesz biała, 
i nigdy nie będziesz czerwona, 

zostaniesz biało-czerwona 
jak wielka zorza szalona, 

czerwona jak puchar wina, 
biała jak śnieżna lawina, 
najukochańsza, najmilsza, 
biało-czerwona. 

Tak mówiły do siebie flagi 
i raz po raz strzelił karabin, 
zrobił dziurę w czerwieni i w bieli. 

Lecz wołały flagi: — Nie płaczcie! 
Choćby jeden strzępek na maszcie, 
nikt się zmienić barw nie ośmieli. 
Zostaniemy biało-czerwone, 
flagi święte, flagi szalone. 

[fragment] 
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AKTUALNOŚCI CZAS ZATRZYMANY

OBCHODY 225. ROCZNICY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA W KISZYNIOWIE

W ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w hotelu Radisson Blu w centrum Kiszyniowa 
odbyło się uroczyste przyjęcie. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządu Republiki Mołdawii, 
korpusu dyplomatycznego, ludzie kultury i nauki oraz członkowie mołdawskich organizacji po-
lonijnych. Poniżej zamieszczamy pełny tekst przemówienia Ambasadora RP w Mołdawii ARTURA 
MICHALSKIEGO.

3 maja minęła 225. rocznica uchwalenia 
pierwszej polskiej konstytucji, pierwszego tego 
typu dokumentu w Europie. Konstytucja 3 Maja 
uchwalona w Warszawie w 1791 roku wprowadza-
ła monarchię konstytucyjną, była wielką reformą 
państwa polskiego, które już wtedy liczyło ponad 
800 lat. W tym dniu Polska obchodzi swe święto 
narodowe. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj są  
z nami z tej uroczystej okazji.

Radość z przeprowadzenia wielkiej reformy 
wzmacniającej Królestwo Polskie nie była jednak 
długa. Część polskiej szlachty nie dostrzegła  
w tej reformie szansy na rozwój, a jedynie zagro-
żenie dla swych prywatnych interesów. W stolicach 
sąsiednich mocarstw tez zauważono, ze powiew 
postępu z Polski może zagrozić panującym tam 
wówczas absolutystycznym rządom. Cztery lata 
później, w 1795 roku Polska została podzielona 
przez Rosję, Prusy oraz Austrię i na 123 lata 
przestała istnieć. Pierwsza Rzeczpospolita, wie-
lonarodowe, wielokulturowe królestwo, państwo 
Polaków, Litwinow, Białorusinów, Ukraińców, Ży-
dów i wielu innych narodów zniknęło z politycznej 
mapy Europy, ale nie zniknął naród, jego kultura 
i jego nauka. Polska czasów niewoli wydała Fry-
deryka Chopina, którego muzyka rozbrzmiewa do 
dziś we wszystkich salach koncertowych świata, 

wydała Henryka Sienkiewicza, wielkiego pisarza, 
autora znanego w świecie Quo Vadis, laureata 
nagrody Nobla – dzisiaj obchodzimy 170. rocznicę 
jego urodzin. Wydała tez Marię Curie-Skłodowską, 
noblistkę w dziedzinie fizyki i chemii. 

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, 
ale 20 lat później przyszła wielka tragedia – kosz-
marna wojna, która pochłonęła miliony ludzkich 
istnień. Polska pierwsza wtedy, w 1939 roku, 
powiedziała agresji Hitlera „nie”, została jednak 
zmiażdżona przez hitlerowskie Niemcy i zaata-
kowana ze wschodu przez Związek Radziecki. 
Czas zwycięstwa nad faszyzmem, do którego 
Polacy wnieśli swój wkład, walcząc od pierwsze-
go do ostatniego dnia wojny – i w podziemiu, i na 
wszystkich frontach, na zachodzie i na wscho-
dzie – nie oznaczał jednak wolności dla Polski  
i dla naszej części Europy. Żyliśmy z narzuconą, 
obcą nam ideologią komunizmu. Wielki powrót 
do wolnych europejskich narodów był możliwy 
dopiero ćwierć wieku temu, dzięki wielkiemu 
zrywowi Solidarności. Powrót ten do rodziny wol-
nych narodów znalazł swój instytucjonalny wyraz  
w przystąpieniu do NATO 17 lat temu i 12 lat temu 
do Unii Europejskiej. 

Polska jest przyjacielem Mołdawii, narodu, któ-
ry pragnie modernizacji swojego życia, korzystając 
ze sprawdzonych wzorów europejskich – to jest 
dobra droga, ale wymaga dużej pracy i konsekwen-
cji. Wiem, jak bardzo wielkie rozczarowanie panuje  
w dużej części mołdawskiego społeczeństwa, które 
ma prawo oczekiwać lepszego życia i konkretnych 
reform i które może czuć się oszukane. Rozumiejąc 
to uzasadnione rozczarowanie, nie mogę jednak 
nie powiedzieć, że droga europejskiej modernizacji 
przynosi efekty, tak jest w wielu krajach, tak jest 
również w Polsce, od samych Mołdawian zależy 
czy tak będzie i tutaj.

Życzę wszystkim, którzy przybyli, aby święto-
wać razem z nami, wspaniałego wieczoru i wzno-
szę toast za pomyślność mej ojczyzny i bliskiej 
memu sercu Mołdawii!

Rok 1936. Przed budynkiem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie przy ul. Viilor 77 
(Sadowaja) w dniu święta 3 Maja. W środku stoi Konsul RP Aleksander Poncet de Sandon z żoną, 
w otoczeniu urzędników Konsulatu i diaspory kolonii polskiej.

Zdjęcie z archiwum rodzinnego Tadeusza Gaydamowicza, Kraków 
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AKTUALNOŚCI

 SAMORZĄD LOKALNY A MNIEJSZOŚCI
Cykl seminariów pod taką nazwą odbył się w Bielcach w 2016 roku. Organizatorem spotkań było 

Europejskie Centrum ds. Mniejszości Narodowych, współorganizatorem – Uniwersytet Państwowy 
im. Alecu Russo w Bielcach. Seminarium realizowano w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego.

POLSKIE LINIE LOTNICZE

Od 28 marca 2016 roku LOT zwiększył częstotliwość połączeń między Warszawą a Kiszyniowem. 
Loty teraz są wykonywane codziennie.

Poniedziałki, Środy, Piątki i Niedziele:
wylot z Warszawy o godz. 11:15 – przylot do Kiszyniowa o godz. 14:05
wylot z Kiszyniowa o godz. 14:40 – przylot do Warszawy o godz. 15:35
 
Wtorki, Czwartki i Soboty 
wylot z Warszawy o godz. 14:30 – przylot do Kiszyniowa o godz. 17:20
wylot z Kiszyniowa o godz. 17:55 – przylot do Warszawy o godz.18:50

Celem programu Partnerstwa Wschodniego 
„Mniejszości narodowe i pytania polityki etnicznej. 
Białoruś – Mołdawia – Ukraina” jest zwiększenie 
skuteczności i poparcie polityki państwa, skiero-
wanej na zapewnienie równości społecznej i po-
prawę współdziałania państwa z mniejszościami 
narodowymi oraz zwiększenie poziomu zaufania  
i współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi 
a społeczeństwem obywatelskim.

W spotkaniu, które odbyło się w Bielcach w dniu 
22 kwietnia wzięli udział przedstawiciele wspólnoty 
ukraińskiej, polskiej, białoruskiej i romskiej, aktyw-
nie działający w Bielcach. 

Seminarium otworzyła prorektor ds. stosunków 
międzynarodowych Uniwersytetu Państwowego  
w Bielcach Nelli Amarfi-Railan. O współpracy mniej-
szości z władzami samorządu i o doświadczeniach 
w rozwiązywaniu wynikających przy tym proble-

mów, jak również o formach współdziałania władz 
lokalnych z organizacjami mniejszości narodowych 
na przykładzie swojego kraju opowiadał lektor Koba 
Chopliani – koordynator Związku Mniejszości Na-
rodowych Gruzji. 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę wszystkich 
obecnych na istniejącą dyskryminację w stanie 
liczebnym studentów uniwersytetu w Bielcach, na 
nieproporcjonalny skład przedstawicieli mniejszo-
ści narodowych w lokalnych samorządach oraz 
w organach władzy centralnej, na brak kontroli 
państwa przy rozstrzygnięciu problemów diaspor, 
mieszkających w Mołdawii.

Organizacje polskie na seminarium reprezen-
towały: Wiktoria Koczurowska (Stowarzyszenie 
„Dom Polski”), Larysa Zawadska-Ivasina (UTW  
w Bielcach) i Marina Klipa (redakcja pisma Polaków 
w Mołdawii „Jutrzenka”).             Marina Klipa, Bielce

INFORMACJA

AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA NAUKOWA 
„POLACY W SOROKACH”

W czwartek, 21 kwietnia 2016 r. w Narodowym Muzeum Historii w Kiszyniowie odbyła się konferencja 
naukowa „Polacy w Sorokach”, współorganizowana przez Ambasadę RP i Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Iona Creangă. 

Na spotkaniu omawiano różne aspekty histo-
rii Polaków w Sorokach – od  średniowiecza do 
współczesności. Przedstawiono nowe informacje o 
wykopaliskach w Sorokach, o architekturze, sztuce,  
społecznej i religijnej historii polskiej wspólnoty w 
tej miejscowości.

Słowo wstępne wygłosili: Ambasador RP Artur 
Michalski, rzymskokatolicki biskup Kiszyniowa An-
ton Coșa, prezes stowarzyszenia „Zen Club” Gen-
nadij Topolnicki (jeden z inicjatorów wydarzenia) 
oraz dr hab. Elena Ploșniţa z Mołdawskiej Akademii 
Nauk, która pełniła także rolę moderatora.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane 
następujące referaty: „Obecność polska w twier-
dzy Soroki w średniowieczu i początkach okresu 
nowożytnego” (dr S. Musteaţa i dr I. Tentiuc), 
„Twierdza Soroki i jej kasztelanowie w stosunkach 
mołdawsko-polskich” (dr. A. Felea), „Kościół ka-
tolicki w Sorokach. Nowe źródła archiwalne” (dr 
L. Zabołotnaja, współprowadząca konferencję), 
„Kościół rzymskokatolicki a Polacy w Sorokach” (dr 
T. Nesterowa), „Wspólnota katolicka w Sorokach w 
okresie międzywojennym” (ks. P. Ciobanu), „Walka 
katolików z Sorok przeciw decyzji o zamknięciu 
kościoła w okresie radzieckim” (N. Saganowa). 
Referatom oraz dyskusji przysłuchiwała się licznie 

zgromadzona publiczność: mołdawscy historycy, 
przedstawiciele Polonii i duchowieństwa katolickie-
go. Wygłoszone referaty przybliżyły zgromadzonym 
znaczącą rolę, jaką w dziejach położonego nad 
Dniestrem miasta Soroki odgrywały stosunki z 
Polską i miejscowa społeczność polska.

źródła: 
http://www.nationalmuseum.md

kiszyniow.msz.gov.pl

 � Od prawej: dr L. Zabołotnaja, dr hab. E. Ploșniţa,  
Ambasador RP A. Michalski, bp A. Coșa, G. Topolnicki
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ОБЩЕСТВО ПОЛЯКОВ ТЫРНОВО

POZNAJCIE SIĘ

В селе Тырново основана – уже очередная 
в Молдавии – община поляков. Члены общины 
сразу же развернули активную деятельность, 
благодаря чему надеются вернуться к своим 
корням и возродить память о поляках, некогда 
живущих в этих местах.

29 января 2016 г. жителями села Тырново 
(Единецкий район) было учреждено Обще-
ство поляков, в феврале его зарегистрировали  
в сельском совете села, а уже 12 марта 2016 г. 
члены Общества поляков села Тырново прини-
мали почетных гостей из консульства Польши. 
В торжественном мероприятии приняли участие 
сотрудники Управления культуры Единецкого 
района, сотрудники примарии с. Тырново и пред-
ставители кишиневской организации «Союз по-
ляков Молдавии». 

Гостей встречали хлебом и солью учащиеся 
сельской школы, одетые в молдавские нацио-
нальные костюмы, примар с. Тырново Корнелия 
Русу и председатель Общества поляков Тырново 
Корнелий Фулга. 

Гости из Кишинева посетили сельский музей 
истории и этнографии, библиотеку, а также клад-
бище, на котором похоронены предки поляков, 
живущих в селе Тырново. С большим интересом 
все ознакомились с церковными книгами, храня-
щимися в церкви Св. Николая, где есть данные  
о появлении в Тырнове в 1860 г. первых польских 
семей, а также о переселении в 1867 г. более 
50 польских семей шляхетского происхождения 
(всего вместе с детьми более 150 человек). 

В местном Доме культуры перед гостями и чле-
нами общества выступил фольклорный ансамбль 
«Возрождение» (худ. руководитель Октавиан 
Рацэ). Дети, молодежь и взрослые исполнили тан-
цы и пес-ни на румынском, польском и украинском 
языках. 

После концерта все участники встречи были 
приглашены к столу, где имели возможность не 
только попробовать местные блюда, но и пого-
ворить с консулом Польши Янушем Давидови-
чем и третьим секретарем Павлом Недзведзким,  
а также директором Информационного центра 
для органов местной власти Молдавии Томашем 
Хорбовским. 

We wsi Tyrnowo powstało, kolejne już w Moł- 
dawii, stowarzyszenie polonijne. Członkowie sto-
warzyszenia od samego początku zabrali się do 
aktywnej działalności, dzięki której mają nadzieję 
powrócić do swoich korzeni i odrodzić pamięć  
o Polakach, którzy niegdyś zamieszkiwali te tereny.

29 stycznia 2016 r. we wsi Tyrnowo (rejon je-
dyniecki) powołano do życia Towarzystwo Polacy 
Tyrnowa, w lutym zostało ono zarejestrowane 
w miejscowym urzędzie gminy, a już 12 mar-
ca członkowie Towarzystwa uroczyście przyjęli 
pierwszych gości z Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kiszyniowie. W spotkaniu wzięli udział 
reprezentanci Wydziału Kultury rejonu jedy-
nieckiego, burmistrz wsi Tyrnowo oraz ponad  
150 mieszkańców wsi i przedstawicieli kiszyniow-
skiej organizacji „Związek Polaków w Mołdawii”.

Gości powitali chlebem i solą uczniowie miej-
scowej szkoły, ubrani w mołdawskie stroje ludowe, 
burmistrz Tyrnowa Cornelia Rusu oraz przewodni-
czący Towarzystwa Polaków w Tyrnowie Corneliu 
Fulga.

Goście z Kiszyniowa mieli okazję zwiedzić 
miejscowe muzeum historii i etnografii, bibliotekę 
oraz cmentarz, na którym pochowani są przodkowie 
mieszkających tu Polaków. Z ogromnym zaintere-
sowaniem przeglądali księgi parafialne, przecho-
wywane w cerkwi Świętego Mikołaja, w których 
znajdują się informacje na temat pojawienia się 
tu w 1860 r. pierwszych polskich rodzin oraz prze-
siedleniu w 1867 r. ponad 50 rodzin szlacheckich  
(z dziećmi było to ponad 150 osób).

W miejscowym domu kultury odbył się występ 
zespołu folklorystycznego „Odrodzenie”, kierowa-
nego przez Octaviana Rață. Dzieci, młodzież i do-
rośli zaprezentowali tańce oraz pieśni w językach 
rumuńskim, polskim i ukraińskim.

Po koncercie uczestnicy spotkania zasiedli 
do stołu, gdzie mieli okazję nie tylko skosztować 
miejscowych specjałów, ale także porozmawiać  
z przedstawicielami państwa polskiego w Kiszy-
niowie – Konsulem RP Januszem Dawidowiczem   
i III Sekretarzem RP Pawłem Niedźwiedzkim, 
a także Tomaszem Horbowskim, dyrektorem 
Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych  
w Mołdawii.

TOWARZYSTWO POLACY TYRNOWA

w

FOTORELACJA

 � Prezes Towarzystwa Polacy Tyrnowa Corneliu Fulga wita  
Konsula RP Janusza Dawidowicza

 � III Sekretatz Ambasady RP Paweł 
Niedźwiedzki poznaje mieszkańców wsi
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Члены Общества поляков Тырново были еди-
нодушны во мнении, что приезд представителей 
посольства Польши вдохновит их на плодотворную 
работу. Они уверены, что, несмотря на вековые 
разрывы, препятствующие сохранению польской 
идентичности, удасться им возродить чувство при-
надлежности к земле, на которой жили их предки. 
Надеются также, что Польша не забыла своих сы-
новей, воевавших когда-то за ее независимость, что 
она окажет посильную помощь и поддержку их по-
томкам в возрождении связей со своей этнической 
родиной.                            Корнелий Фулга, Тырново

Członkowie Towarzystwa Polacy Tyrnowa 
są przekonani, że przyjazd przedstawicieli Am-
basady RP będzie dobrym początkiem owocnej 
pracy. Wierzą, że mimo wielowiekowej przerwy 
w kultywowaniu polskości, uda im się odrodzić 
poczucie przynależności do ziemi zamieszkiwa-
nej przez ich przodków. Mają także nadzieję, że 
Polska nie zapomniała o swoich synach, którzy 
walczyli niegdyś o jej niepodległość, i okaże 
wsparcie ich potomkom w ożywieniu związków 
z etniczną ojczyzną.

Corneliu Fulga, Tyrnowo

POZNAJCIE SIĘ - STOWARZYSZENIE POLAKÓW WSI TYRNOWO

Status prawny mniejszości polskiej w Republice 
Mołdawii stanowi interesujący temat badawczy, m. in. 
ze względu na brak naukowych opracowań w tym 
zakresie. Wprawdzie sukcesywnie pojawiają się pra-
ce dotyczące życia mniejszości polskiej w Mołdawii, 
jednak przeważnie dotyczą one historii, życia kultu-
ralnego, edukacji oraz kwestii antropologicznych1. 
Problematyka prawnego funkcjonowania mniejszo-
ści polskiej jak dotąd pozostawała poza obrębem 
zainteresowań badaczy2. Celem niniejszego artykułu 
jest więc przedstawienie ram formalno-prawnych, 
regulujących podejmowane przez przedstawicieli 
mniejszości polskiej działania na rzecz zachowania 
kultury polskiej w Mołdawii, jak również działań in-
tensyfikujących udział mołdawskich Polaków w życiu 
polityczno-obywatelskim państwa. 

Republika Mołdawii, stanowiąca od 1991 roku 
niepodległe państwo, nie jest krajem monoetnicz-
nym, obecnie zamieszkuje ją około 80 narodowości3 
(podobnie było w czasach radzieckich)4. Mniejszość 
polska stanowi nieliczną grupę: w 1989 r. przynależ-
ność do niej zadeklarowało ponad 4500 osób, nato-
miast w 2004 – ok. 25005. Grupa ta jest mniejszością 
dobrze zorganizowaną i aktywnie działającą w życiu 
społeczno-kulturalnym państwa. 

Przepisy prawne dotyczące statusu mniejszości 
narodowych zmieniały się w ciągu ponad 20 lat 
istnienia niepodległego państwa mołdawskiego. 
Zmiany te były wprowadzane zarówno ze względu 
na wymóg zgodności ustawodawstwa wewnętrz-
nego z prawem międzynarodowym, jak również ze 
względu na sytuację społeczno-polityczną państwa. 

STATUS PRAWNY MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ  
W REPUBLICE MOŁDAWII 

POLACY W MOŁDAWII

NATALIA CWICINSKAJA
Instytut Wschodni UAM, Poznań

w

2. Ustawodawstwo Republiki Mołdawii w za-
kresie stosunków etnicznych i polityki językowej 

Ustawodawstwo Republiki Mołdawii dotyczące 
ochrony mniejszości narodowych zawiera ponad  
30 aktów prawnych, zarówno dokumentów krajowych, 
jak i aktów prawa międzynarodowego. Ze względu 
na ograniczony zakres niniejszego opracowania 
niemożliwe jest przeprowadzenie dogłębnej analizy 
wszystkich dokumentów, dlatego też przedstawione 
zostaną jedynie przepisy wpływające na status praw-
ny osób należących do mniejszości narodowych, 
a w szczególności osób pochodzenia polskiego.

2.1 Ustawodawstwo wewnętrzne
Pierwszym uchwalonym aktem prawnym 

dotyczącym interesującego nas tematu jest, obo-
wiązująca do dziś, Ustawa o języku urzędowym 
Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
(dalej MSRR) z dn. 31 sierpnia 1989 r.6 Ustawa ta 
uzupełniła Konstytucję MSRR o art. 70.1, zgodnie 
z którym językiem urzędowym państwa jest język 
mołdawski7. Gwarantuje ona jednocześnie prawo 
do zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju  
i możliwości posługiwania się językiem rosyjskim 
oraz językami innych grup etnicznych. 

Należy podkreślić, iż władze państwowe, zdając 
sobie sprawę z wieloetniczności społeczeństwa 
mołdawskiego, od samego początku funkcjono-
wania państwa umożliwiały rozwój kultur i języków 
mieszkujących tu mniejszości narodowych. Pierw-
szego września 1989 r. uchwalona została Ustawa 
o funkcjonowaniu języków na terytorium Republiki 
Mołdawii8, regulująca kwestie używania języka 
mołdawskiego jako urzędowego oraz języków: ro-
syjskiego, ukraińskiego, gagauskiego, bułgarskiego, 
hebrajskiego, jidysz, romskiego, a także języków 
pozostałych grup etnicznych zamieszkujących na 
terytorium kraju. Ze względu na stosunkowo nie-
wielką liczbę osób deklarujących przynależność 
do polskiej mniejszości narodowej język polski nie 
został wyszczególniony na tej liście. Nie wpłynęło to 
jednak negatywnie na sytuację obywateli polskiego 
pochodzenia, gdyż od samego początku ogłoszenia 

niepodległości przez Mołdawię korzystali oni z przy-
sługujących im praw. Ustawa ta, mając na względzie 
równość wszystkich obywateli wobec prawa, gwa-
rantuje ochronę konstytucyjnych praw i wolności 
obywateli wszystkich narodowości mieszkających 
na terytorium państwa, niezależnie od używanego 
języka. Ponadto zobowiązuje państwo mołdawskie 
do stworzenia odpowiednich warunków do używa-
nia i podtrzymywania rozwoju języka rosyjskiego  
i języków innych narodowości mieszkających na 
jego terenie. [...]

W roku 1994 uchwalona została Konstytucja 
Republiki Mołdawii12, zgodnie z którą jest ona wspól-
ną i niepodzielną ojczyzną wszystkich obywateli. 
Państwo uznaje i gwarantuje wszystkim obywatelom 
prawo do zachowania, rozwijania i wyrażania ich et-
nicznej, kulturalnej, językowej i religijnej tożsamości 
(art. 10). W zakresie polityki językowej Konstytucja 
RM gwarantuje uznanie i zapewnienie ochrony, 
rozwoju i funkcjonowania języka rosyjskiego i innych 
języków używanych w kraju (art. 13). Wszyscy oby-
watele są równi wobec prawa i władz publicznych, 
bez względu na rasę, narodowość, pochodzenie 
etniczne, język, religię, płeć, poglądy, przekonania 
polityczne, sytuację majątkową czy pochodzenie 
społeczne (art. 16).

Również uchwalone później: Ustawa o edukacji  
z dn. 21 czerwca 1995 r.13 oraz Ustawa o kulturze  
z dn. 27 maja 1999 r.14 zawierały szereg postanowień 
dotyczących sytuacji prawnej mniejszości naro-
dowych w państwie. Zgodnie z Ustawą o edukacji 
jednym z celów kształcenia jest rozwijanie szacunku 
dla rodziców, tożsamości językowej i wartości kultu-
rowych własnego narodu, jak i wartości narodowych 
kraju zamieszkania i innych kultur. Państwo gwa-
rantuje także prawo do wyboru języka kształcenia 
i wychowania na wszystkich poziomach i etapach 
edukacji. Prawo obywateli do edukacji i kształcenia 
w języku ojczystym realizowane jest poprzez utwo-
rzenie niezbędnej liczby szkół, klas, grup oraz za-
pewnienie warunków do ich funkcjonowania. Ustawa 
o kulturze gwarantuje także obywatelom prawo do 
ochrony swojej tożsamości kulturowej.

POLACY W MOŁDAWII
w

1 Patrz m. in.: Bogucka-Lebiedź R., Historyczny zarys dziejów pol-
skiej mniejszości narodowej w Mołdawii, [w:] Mołdowa: mało znany 
w Polsce kraj, red. A. Jaworska, Wrocław 2003, s. 63-73; Derlicki 
J., Narodziny czy odrodzenie? Polska tożsamość w Mołdawii, „Et-
nografia Polska” 2003, t. 47, z. 1-2, s. 174-176; Polacy w Mołdawii, 
red. E. Walewander, Lublin 1995; Tvitinscaia (Cwicinskaja) N., 
Wybrane aspekty działalności kulturalnej mniejszości narodowych 
w Republice Mołdowa, [w:] Kultura mniejszości narodowych i grup 
etnicznych w Europie, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Opole 2004. 

2 Na temat ogólnej charakterystyki ustawodawstwa Republiki Moł-
dawii dotyczącego ochrony mniejszości narodowych patrz m. in.: 
Cwicinskaja N., Prawno-międzynarodowa ochrona mniejszości 

narodowych a prawo wewnętrzne Republiki Mołdowa, [w:] Euro-
pejskie stosunki narodowościowe. Aspekty duchowe i materialne, 
red. B. Nitschke, Zielona Góra 2010, s. 18-25.

3 Ibidem, s. 18.
4 Wyniki powszechnego ogólnozwiązkowego spisu ludności  
w ZSRR z 1989 r., online: http://demoscope.ru/weekly/ssp/
sng_nac_89.php?reg=9 [dostęp: 16.09.2013].

5 Cwicinskaja N., Stosunki traktatowe między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Mołdowa, [w:] Spotkania polsko-mołdawskie. 
Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, red.  
M. Kosienkowski, Lublin 2013, s. 99.

6  Официальный бюллетень, 31.08.1989 r., nr 9.
7  Przypis Redakcji: kwestia nazewnictwa języka państwowego 

w Republice Mołdawii jest kwestią sporną. Jak wyjaśnia Kamil 
Całus: „5 grudnia Sąd Konstytucyjny (SK) jednogłośnie orzekł, 
że mołdawska Deklaracja Niepodległości z 27 sierpnia 1991 
roku stanowi »integralną część Konstytucji« oraz że »w razie 
różnic między Deklaracją Niepodległości a Konstytucją to tekst 
Deklaracji ma prymat«. Tym samym SK uznał za ważniejszy zapis 
w Deklaracji, uznający »język rumuński« za język państwowy 
w Mołdawii, od art. 13 Konstytucji, zgodnie z którym językiem 
państwowym jest »język mołdawski«. Mołdawski uznawany jest 
przez lingwistów za tożsamy z rumuńskim lub za dialekt rumuń-
skiego, a nie odrębny język. Kwestia nazwy języka państwowego 
w Mołdawii ma charakter ideologiczny i tożsamościowy, a nie 

praktyczny i nie ma wpływu na używany w tym kraju język” 
(Całus K., Mołdawski sąd konstytucyjny uznał język rumuński 
za państwowy, strona internetowa Ośrodka Studiów Wschod-
nich im. M. Karpia, online: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
analizy/2013-12-11/moldawski-sad-konstytucyjny-uznal-jezyk-
rumunski-za-panstwowy [dostęp: 28.11.2015]).

8  Ведомости Верховного Совета и Правительства Молдавской 
ССР, 1989, nr 9, poz. 217.

9  Monitorul Oficial 1991 r., nr 001, poz. 10.
10 Ibidem, 1991 r., nr 011, poz. 130.
11 Monitorul Parlamentului 1992 r., nr 003, poz. 79.
12 Monitorul Oficial 1994 r., nr 1.
13 Ibidem, 1995 r., nr 62-63, poz. 692.1999 r.
14 Ibidem, 1999 r., nr 83-86, poz. 401.

Źródło: „Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność” Zbiór artykułów i dokumentów
Chișinău-Poznań-Warszawa, 2015, s. 319-328

Drukujemy za zgodą wydawców
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Kompleksowy akt prawny, regulujący całokształt 
zagadnienia statusu prawnego osób należących do 
mniejszości narodowych na terytorium Republiki 
Mołdawii, w tym także osób polskiego pochodze-
nia, uchwalony został dopiero 10 czerwca 2001 r., 
czyli 10 lat po ogłoszeniu niepodległości15. Zgodnie 
z Ustawą o prawach osób należących do mniej-
szości narodowych oraz o statusie prawnym ich 
organizacji za obywateli należących do mniejszości 
narodowych uważa się osoby, które mieszkają na 
terytorium Republiki Mołdawii i posiadają obywa-
telstwo mołdawskie, mają etniczne, kulturowe, 
językowe i religijne cechy odróżniające je od więk-
szości ludności (Mołdawian) i identyfikują się jako 
osoby o innym pochodzeniu etnicznym. Na uwagę 
zasługuje sposób określenia osób należących do 
mniejszości narodowych, jest on bowiem bardzo 
ogólny i nie zawiera zamkniętej listy grup etnicz-
nych, uprawnionych do określania się jako mniej-
szość narodowa. Bez znaczenia pozostaje również 
liczebność poszczególnych grup etnicznych oraz 
pozostałe czynniki. Ustawa wymienia jedynie języki 
najliczniejszych grup mniejszości narodowych, przy 
czym lista ta nie jest zamknięta. 

Zgodnie z ustawą państwo musi zapewniać wa-
runki konieczne do zachowania, rozwoju i wyrażania 
etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej tożsamo-
ści osób należących do mniejszości narodowych. 
Ustawa gwarantuje prawo mniejszości narodowych 
do edukacji w języku mołdawskim i rosyjskim, a także 
do wychowywania i kształcenia w języku ojczystym, 
prawo do swobodnego posługiwania się własnym 
językiem, zarówno w formie mówionej, jak i pisanej, 
prawo dostępu do informacji w tymże języku, a także 
prawo do rozpowszechniania i wymiany informacji w 
języku ojczystym. Osoby należące do mniejszości 
narodowych mają także prawo do działalności me-
diów i publikowania literatury w języku ojczystym, do 
praktykowania obrzędów zgodnie ze swoją religią, 
do utrzymywania budynków sakralnych, używania 
literatury religijnej i przedmiotów kultu religijnego. Za-
gwarantowane jest również prawo do celebrowania 
świąt narodowych. 

Ponadto Ustawa o prawach osób należących do 
mniejszości narodowych i statusie ich organizacji  
w rozdziale II zawiera przepisy ustalające status oraz 
tryb działania organizacji skupiających mniejszości 
narodowe. Art. 20 ust. 1 tej ustawy przewiduje obo-
wiązek państwa do wsparcia działań stowarzyszeń 
szczególnie w takich dziedzinach, jak: kultura, nauka, 
oświata, badania historyczne oraz działalność huma-
nitarna. Podkreśla także obowiązek organów pań-

stwowych, odpowiadających za tworzenie i realizację 
polityki oświatowej i kulturowej dotyczącej mniej-
szości narodowych, do konsultacji z organizacjami 
reprezentującymi mniejszości narodowe (art. 22).

Wiele innych aktów prawnych, takich jak np.: 
Kodeks wyborczy (art. 3 i 11), Kodeks pracy (art.8), 
Kodeks postępowania cywilnego (art. 22), Kodeks 
postępowania karnego (art. 6), Ustawa o sądach 
(art.8), Kodeks telewizji i radiofonii (art. 6 i 7) zawiera 
zasadę równości i zakaz dyskryminowania ze wzglę-
du na przynależność do mniejszości narodowych. 
Ponadto Kodeks karny przewiduje przestępstwo 
dyskryminacji m. in. ze względu na przynależność 
etniczną oraz używany język (art. 176). 

2.3 Akty prawa międzynarodowego
Republika Mołdawii przystąpiła do szeregu aktów 

międzynarodowych dotyczących praw mniejszości 
narodowych. Wśród nich należy wymienić:

   Międzynarodową Konwencję w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej  
z dn. 7 marca 1966 r., do której Mołdawia przystą-
piła 10 września 1991 r.16

   Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  
i Politycznych z dn. 15 grudnia 1966 r., do którego 
Mołdawia przystąpiła 26 kwietnia 1993 r.17

   Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych z dn. 16 grudnia 1966 r., 
do którego Mołdawia przystąpiła 26 kwietnia 1993 r. 18 

   Konwencję ramową o ochronie mniejszości 
narodowych z dn. 1 lutego 1995 r., do której Mołdawia 
przystąpiła 20 listopada 1996 r.19

   Konwencję o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności z dn. 4 listopada 1950 r., do której 
Mołdawia przystąpiła 12 września 1997 r.20

Na podstawie obowiązujących dokumentów po-
wszechnego prawa międzynarodowego regulujących 
kwestię mniejszości narodowych możemy określić 
katalog praw przysługujących mniejszościom:

   prawo do swobodnego określania swojej przy-
należności narodowej;

   zakaz dyskryminacji z powodu przynależności 
do mniejszości narodowej;

   prawo do kultywowania własnej kultury;
   prawo do używania własnego języka prywatnie 

i publicznie, w formie ustnej i pisemnej, w publika-
cjach i za pomocą środków audiowizualnych; 

   prawo do używania nazwisk i imion w formie 
brzmieniowej języka ojczystego, jak również zobo-
wiązanie państwa do uznania tego prawa w życiu 
publicznym;
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   prawo do nauki języka ojczystego i w języku 
ojczystym, jak również prawo równego dostępu do 
oświaty na wszystkich poziomach;

   prawo do tworzenia i utrzymywania własnych 
stowarzyszeń oraz organizacji;

   prawo do utrzymywania swobodnych i poko-
jowych kontaktów poprzez granice;

   prawa polityczne i społeczne m. in.: wolność 
opinii, myśli i sumienia, zgromadzeń, zrzeszeń, 
stanowiące warunek istnienia demokratycznego 
społeczeństwa;

   prawo do swobodnego wyznawania i prakty-
kowania religii.

Oprócz wielostronnych umów międzynarodo-
wych Republika Mołdawii ratyfikowała szereg umów 
bilateralnych, które również określają status osób 
należących do mniejszości narodowych w państwie. 
Wśród państw, z którymi państwo mołdawskie za-
warło stosowne porozumienia jest także Polska. 
Kwestie dotyczące mniejszości narodowych zostały 
uregulowane w Traktacie między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Mołdawii o przyjaźni i współpracy 
z dn. 15 listopada 1994 r.21 oraz w Umowie między 
RP a Rządem RM o współpracy kulturalnej i nauko-
wej z dn. 10 grudnia 1997 r.22 

Traktat o przyjaźni i współpracy zawiera ogólne 
postanowienia odnoszące się do „obywateli Re-
publiki Mołdawii pochodzenia polskiego”, którym 
zagwarantowano korzystanie „z praw i wolności na 
równi z innymi obywatelami tych państw” oraz uzna-
no „prawa tych osób do swobodnego wyrażania, 
zachowania i rozwoju własnej tożsamości etnicznej, 
kulturowej, językowej i religijnej”. Traktat potwierdza 
także zasadę równości i zasadę niedyskryminacji. 

Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej  
w sposób bardziej szczegółowy określa kwestie do-
tyczące polskiej mniejszości narodowej w Mołdawii. 
W dokumencie tym strony uzgodniły, że będą podej-
mować niezbędne działania wspierające obywateli 
należących do polskiej diaspory w podtrzymywaniu 
i rozwijaniu ich tożsamości narodowej, kulturowej 
i językowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zobowiązanie się stron do upowszechniania znajo-
mości języka polskiego w Republice Mołdawii i pod-
noszenia poziomu jego nauczania na wszystkich 
szczeblach edukacji, do „zapewnienia możliwości 
nauczania języka polskiego w ramach własnych 
instytucji oświatowych mniejszości polskiej lub pu-
blicznego systemu oświatowego”, do umożliwienia 

zatrudnienia nauczycieli z Polski w szkołach na te-
rytorium Republiki Mołdawii, w których prowadzone 
jest nauczanie języka polskiego oraz do kształcenia 
i doskonalenia kadr nauczycielskich tych szkół. Są 
to niezwykle ważne postanowienia, gdyż przyczy-
niły się one do rozwoju nauczania języka polskiego 
w mołdawskich szkołach. 

3. Sytuacja osób należących do polskiej mniej-
szości narodowej w Republice Mołdawii

Osoby polskiego pochodzenia od początku 
ogłoszenia przez Mołdawię niepodległości wyko-
rzystywały możliwości, które ustawodawca stwarzał 
dla osób należących do mniejszości narodowych. 
Już w maju 1990 r. utworzone zostało Stowarzy-
szenie Kultury Polskiej w Mołdawii zarejestrowane 
w Kiszyniowie. Jego pierwszym prezesem został 
wybitny fizyk prof. Tadeusz Malinowski. Działalność 
Stowarzyszenia początkowo skupiała się na odro-
dzeniu kultury i tradycji polskich wśród miejscowej 
Polonii. Pod egidą Stowarzyszenia prowadzono 
kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych,  
a także organizowano wyjazdy do Polski dla dzieci 
polskiego pochodzenia. Kolejnym bardzo ważnym 
krokiem podjętym przez Stowarzyszenie było otwar-
cie polskiej klasy przy szkole nr 37 w Kiszyniowie  
w roku 1991. Językiem wykładowym w klasach I-IV 
był język polski, a dodatkowo odbywały się lekcje 
języka rosyjskiego. Od klasy  V nauczanie odbywało 
się w języku rosyjskim, a program nauczania obej-
mował także zajęcia z języka i literatury polskiej.  
W tym samym roku do Mołdawii przyjechał pierwszy 
nauczyciel języka polskiego, wydelegowany przez 
polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej23. Etat 
współfinansowany był przez jednostkę delegującą, 
mołdawskie Ministerstwo Edukacji, a początkowo 
także przez Stowarzyszenie w Kiszyniowie (środki 
na ten cel pochodziły od prywatnych sponsorów 
należących do Stowarzyszenia).

Liczba nauczycieli skierowanych do pracy w Moł-
dawii początkowo stopniowo wzrastała, przykładowo 
w roku szkolnym 2005/2006 było ich aż trzynastu. 
Zwiększenie liczby nauczycieli wiązało się przede 
wszystkim z rozszerzaniem klas polskich, które 
pojawiły się także w Komracie oraz w Słobodzie-
-Raszków. Ponadto w kilku mołdawskich miastach 
i mniejszych miejscowościach zaczęto prowadzić, 
cieszące się dużym powodzeniem, otwarte kursy 
języka polskiego24 [...]. 

POLACY W MOŁDAWII

15 Ibidem, 2001, nr 107, poz. 819.
16 Tekst konwencji w języku polskim Dz. U. 1969 r., nr 25, poz. 187.
17  Ibidem, Dz. U 1978 r., nr 38, poz. 167.

18 Ibidem, Dz. U 1978 r., nr 38, poz. 169.
19 Ibidem, Dz. U. 2002 r., nr 22, poz. 209.
20 Ibidem, Dz. U. 1993 r., nr 61, poz. 284.

21 Tekst polski zob. Dz.U. 1996 r., nr 76, poz. 363. Traktat wszedł 
w życie 2 marca 1996 r.
22 Tekst polski zob.: Dz.U. 1999 r., nr 39, poz. 381. Umowa weszła 
w życie 1 lutego 1991 r. 
23 Jednostką odpowiedzialną za wysyłanie nauczycieli do zagra-
nicznych szkół, podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej RP 

jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, dawniej był to 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
24 Na temat szkolnictwa polskiego w Republice Mołdawii patrz 

m.in.: Wielgosz K., Odrodzenie polskości w Mołdawii w latach 
1995-2011, „Jutrzenka” 2011, nr 6, s.6-10.
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Ponadto podpisane zostały Programy wyko-
nawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, 
edukacji i nauki, początkowo na lata 2006-200825, 
następnie na lata 2012-201426. Na podstawie tych 
dokumentów strona polska zobowiązała się do 
wysyłania nauczycieli języka polskiego oraz na-
uczycieli akademickich do mołdawskich szkół oraz 
uniwersytetów; uzgodniono w nich także sposób 
wynagradzania nauczycieli i zapewniono im zwrot 
kosztów podróży.

Obecnie na terytorium Republiki Mołdawii, 
zgodnie z danymi Ambasady RP w Kiszyniowie, 
funkcjonuje około 20 zarejestrowanych organiza-
cji polonijnych27, działających m. in. w Bielcach, 
Kiszyniowie, Tyraspolu, Rybnicy, Styrczy oraz na 
terenie Gagauzji. Możliwość funkcjonowania wielu 
organizacji każdej mniejszości narodowej zapewnia 
Ustawa o prawach osób należących do mniejszości 
narodowych w Republice Mołdawii oraz o statu-
sie prawnym ich organizacji, która w art. 19 ust. 
2 stanowi, iż: „Żadna z organizacji skupiających 
osoby należące do mniejszości narodowych nie 
może rościć sobie prawa do wyłącznego repre-
zentowania interesów danej mniejszości”. Można 
więc stwierdzić, że osoby polskiego pochodzenia 
w pełni korzystają z przysługujących im praw nie 
tylko indywidualnie, ale również w ramach swoich 
organizacji. 

Ważnym wydarzeniem w życiu mołdawskiej 
Polonii jest coroczny festiwal „Polska Wiosna  
w Mołdawii”, organizowany od roku 2000. Co roku 
przyciąga on uwagę licznej publiczności, a jego 
gośćmi, oprócz Polonii mołdawskiej, są również 
przedstawiciele władz mołdawskich, Ambasady RP 
w Kiszyniowie oraz delegaci z Polski (parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz lokalnych). Festiwal 
korzysta ze wsparcia finansowego Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” oraz funduszy polonijnych MSZ 
otrzymywanych za pośrednictwem Ambasady.

W Kiszyniowie od 2007 r. działa także polska 
Biblioteka im. Adama Mickiewicza, w której znajdują 
się znaczące zbiory polskiej literatury, zarówno 
w języku oryginału, jak i w tłumaczeniu na język 
rumuński i rosyjski. Ponadto literatura polska  
i polskojęzyczna dostępna jest także w Bibliotece 
Narodowej Republiki Mołdawii, w zbiorach ogólnych 
literatur obcych. 

Mołdawska Polonia ma także dostęp do polsko-
języcznych mediów. Od roku 2006 wydawane jest 
Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” (siedziba 
redakcji znajduje się w Bielcach), które od 2004 r. 
dostępne jest także w wersji elektronicznej. Mołdaw-
skie radio Teleradio-Moldova w ramach programu  
w językach mniejszości narodowych raz w miesiącu 
transmituje trzydziestominutową audycję pt. Unda 
poloneză (Fala polska). Język polski obecny jest 
także w mołdawskiej telewizji państwowej, w której 
działa redakcja telewizyjna o nazwie Comunitatea 
(Wspólnota), odpowiadająca za edycję 7 programów 
w językach mniejszości narodowych, wśród których 
wymienić należy program Sub acelaşi cer (Pod tym 
samym niebem), skierowany do nielicznych mniej-
szości narodowych, w tym również Polaków.

Podsumowując sytuację polskiej mniejszości 
narodowej w Republice Mołdawii, należy stwier-
dzić, iż grupa ta w pełni wykorzystuje przyznane jej 
uprawnienia. Polonia mołdawska korzysta z moż-
liwości edukacji w języku ojczystym (przedszkole, 
klasy polskie, kursy językowe, zajęcia w języku pol-
skim na wybranych uczelniach wyższych), korzysta 
z prawa do zrzeszania się w organizacje skupiające 
osoby należące do mniejszości narodowych, ma 
dostęp do literatury oraz mediów polskojęzycznych. 
Należy podkreślić, że polska mniejszość narodowa 
jest grupą dość aktywną w życiu społeczno-kultu-
ralnym Republiki Mołdawii. Fakt ten potwierdzają 
liczne festiwale oraz wystawy organizowane 
przez organizacje polonijne zarówno w stolicy, jak  
i w innych miastach.

Jedynym ograniczeniem aktywności Polaków  
w Mołdawii jest kwestia finansowania. Niestety 
mniejszości narodowe w tym państwie nie mogą 
liczyć na hojne wsparcie finansowe z budżetu pań-
stwa mołdawskiego, dlatego działalność organizacji 
polonijnych finansowana jest przeważnie ze środków 
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych za 
pośrednictwem Ambasady RP w Kiszyniowie oraz 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ponadto coraz 
częściej organizacje skupiające Polaków wnioskują 
także o granty międzynarodowe.

Należy także podkreślić, iż wpływ Polonii na sce-
nę polityczną państwa mołdawskiego jest niestety 
znikomy, co wiąże się przede wszystkim z brakiem 
odpowiednich regulacji w mołdawskim ustawodaw-
stwie28. 

POLACY W MOŁDAWII
w

25 Tekst polski zob. Dz. U. 2006 r., nr 117, poz. 810.
26 Teks polski zob., Dz. U. 2013 r., poz.284.
27 Strona internetowa Ambasady RP w Kiszyniowie, online: http://

kiszyniow.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_mol-
dawii/organizacje_polonijne/ [dostęp: 18.10.2013]. 

28 Przedstawiciele mniejszości narodowych mają co prawda swoją 
reprezentację w Parlamencie RM, jednak jako członkowie po-
szczególnych partii politycznych, prawo nie przewiduje bowiem 

dla nich odrębnych miejsc w Parlamencie. Bardzo niski jest ich 
odsetek w organach centralnej władzy wykonawczej. Jedynie przy 
Biurze Stosunków Międzyetnicznych istnieje Rada Koordynacyjna 
organizacji etnicznych, w skład której wchodzą przewodniczący 
poszczególnych organizacji skupiających mniejszości narodo-
we. W praktyce jednakże jej opinie nie mają wpływu na decyzje 
podejmowane przez organy władzy, ponieważ decyzje te nie są 
z Radą konsultowane.

DZIEŃ EUROPY W MOŁDAWII

AKTUALNOŚCI

Promowanie Europy rozpoczęło się 14 maja 
otwarciem miasteczka namiotowego krajów UE 
w centralnym parku im. Ștefan cel Mare w Kiszy-
niowie. 

W uroczystościach wzięli udział: prezydent 
Mołdawii Nicolae Timofti, przewodniczący mołdaw-
skiego parlamentu Adrian Candu, premier Paweł 
Filip oraz ambasadorzy krajów UE. Otwarcia mia-
steczka namiotowego dokonali prezydent Nicolae 

Timofti i przedstawiciel Unii Europejskiej w Mołdawii 
Pirkka Tapiola.

Podczas Dni Europy w Kiszyniowie ambasada 
RP prezentowała materiały promujące Polskę. Na 
koncercie, zorganizowanym przez kraje członkow-
skie UE, kulturę polską zaprezentowały zespoły 
polonijne z Kiszyniowa – „Wesołe Babcie” oraz  
z Komratu – „Polacy Budżaka”. 

Tatiana Mironik, Kiszyniów

 � Zespół polonijny z Kiszyniowa „Wesołe Babcie” uświetnił Dzień Europy w Mołdawii

 � Młodzi Polonusi kibicują zespołowi tanecznemu  
z Komratu „Polacy Budżaka”

 � Studentka Uniwersytetu Państwowego w Kiszyniowie 
przy wystawie fotografii „Polska w obiektywie” autor-
stwa fotoreportera „Jutrzenki” Małgorzaty Kiryłłowej
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WROCŁAW NOW!
Od 20 maja 2016 roku w Mołdawskiej Narodowej Galerii Sztuki w Kiszyniowie jest prezentowana 

wystawa malarstwa zatytułowana „Wrocław now! Niektóre oblicza porządku”.

AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI

W piątek 20 kwietnia w Ki-
szyniowie odbył się kolejny 
wernisaż dużej, przeglądowej 
wystawy pracowników Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu, zwią-
zanych z katedrami malarskimi 
oraz katedrą Mediacji Sztuki, 
Wydziału Malarstwa i Rzeźby.

Na wystawie zaprezento-
wano 74 prace wykonane przez 
39 malarzy – od najmłodszych 
absolwentów Uczelni we Wro-
cławiu do pedagogów, klasyków 
sztuki polskiej. Kuratorzy wysta-
wy: Marta Borgosz, Wojciech 
Pukocz, Kasper Lecnim.

Wernisaż otwierał dyrektor 
galerii Tudor Zbarnea oraz Am-
basador RP w Kiszyniowie Artur 
Michalski.

– Jest to unikalna wystawa 
– powiedział T. Zbarnea – Wiele 
z tych prac było zaprezentowa-
nych w miastach europejskich. 
Cieszymy się, że wystawa od-
bywa się w Republice Mołda-
wii. Jest ona częścią bardziej 
szerokiego kontekstu: w tym 
roku Akademia Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu obchodzi swoje 
70-lecie. Polska jest bardzo waż-
nym krajem w międzynarodowej 
przestrzeni kulturalnej.

Ambasador A. Michalski 
podkreślił, że takie wystawy 
polskich malarzy w Mołdawii 
stały się już tradycją. – Wrocław 
to piękne miasto. Cieszę się, 
że w 2016 roku Wrocław stał 
się stolicą europejskiej kultury, 
a wystawa „Wrocław now!” jest 
wizytówką polskiej sztuki współ-
czesnej – dodał dyplomata. 

Wystawa będzie otwarta do 
19 czerwca

Tatiana Mironik, Kiszyniów
fot.: www.asp.wroc.p

AKTUALNOŚCI

„TOŻSAMOŚĆ”
Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na odkrywaniu, ale na tworzeniu. 

Nie odkrywasz siebie, tylko tworzysz siebie. W związku z tym nie staraj się dowiedzieć 
kim jesteś, staraj się dowiedzieć kim chcesz być.

Walsch Neale D.

W środę 13 kwietnia 2016 r. na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie otwarto wystawę malarstwa, 
rzeźby i instalacji pt. „Tożsamość”, autorstwa sze-
ściu młodych artystów: Bartosza Banasika, Mał-
gorzaty Zbierskiej, Tomasza Florka, Jana Pantuły, 
Ireny Zhovtogolovej i Ewy Nitoń. 

Jak dowiedziałam się w bezpośredniej rozmo-
wie z artystami pomysł na tą wystawę narodził się 
na terenach dawnej Galicji, gdzie występowała 
wielokulturowość ze swoją niepowtarzalną duszą 
galicyjską, która przechowuje „każdego z nas”, 
naszą osobowość, świadomość i naszą tożsamość. 

Pytanie o tożsamość, które postawili artyści, 
to pytanie o dawnego ducha, wyrażającego się 
we współczesnej materii w nawiązaniu do nowo-
czesnego stylu życia, „…pogrążenia się w historię, 
która wydarza się wciąż i wciąż, lecz bez zauwa-
żenia”. (1) 

Kontemplując dzieła artystów wyrażone w róż-
nych formach, dało się odczuć ekspresję i głęboką 
refleksję wyrażoną w formie i treści oraz rodzących 
się pytań: Czym jest tożsamość? Czy jest po-
trzebna? Czy należy się jej pozbyć? Czy można ją 
pokazać? Przez co i kogo przenika? 

Stara drewniana chata pokryta słomą w kon-
frontacji z nowoczesnym, współczesnym plastyko-

wym, toksycznym domem wykonana przez artystę 
rodzi refleksję: „...gubimy się i plączemy w tym, kim 
jesteśmy i będziemy”. (2) 

Poznając dzieła i autorów prac nie sposób było 
nie wejść na drogę wiodącą w głąb siebie samego, 
pytając siebie o swoją tożsamość w nawiązaniu 
do mojego historycznego i rodzinnego Raszkowa, 
gdzie się urodziłam i wychowałam, gdzie jest mój 
dom. A może już nie..., gdyż dom z moją tożsamo-
ścią staje się codziennie na nowo we mnie. 

Być wolnym czy iść wyznaczoną drogą? 
„Jaka jest jakość duchowa i materialna naszych 

tworów obecnych? Nowe budynki, wszechobecny 
plastik pływający w oceanie, nasz ciepły styropian, 
byle nie wystawiać nogi poza granice ekranu, koca 
i słodkich kotków”. (3) 

Jednak warto pamiętać, że to od nas zależy jaka 
będzie nasza świadomość tożsamości, osobowość 
i aktywność w nadawaniu sensu swojemu istnieniu. 

„Tożsamość tworzy się nie z góry, lecz, od po-
jedynczych serc jednostek, ich miłości…” (4)

Natalia Cech
Warszawa

(1-4) – wypowiedzi artystów wernisażu
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Z PAMIĘTNIKA STUDENTA

Cześć! Dzisiaj chciałabym omówić dość ważny temat, z którym na pewno się spotkacie podczas 
studiów. Przedstawiam 5 rad, dotyczących... pracy.

1. O pracy.
Szukaj pracy od pierwszego dnia w Polsce. 

Oczywiście, jeżeli nie będziesz miał 100500 wykła-
dów... Wątpię w to, skoro studiujesz w Polsce, na 
pewno będziesz miał 2-3 wykłady dziennie :) Ale 
kto wie...

Pamiętaj, możesz pracować, nie mając karty 
pobytu, skończonych 18 lat i nie mówiąc idealnie 
po polsku. Najważniejsze jest pragnienie zacząć 
coś robić, tworzyć i zarabiać własne pieniądze, by 
osiągnąć sukces i zostać finansowo niezależnym. 
Wszystko jest możliwe!

2. СV
CV – curriculum vitae, czyli dokument z twoim 

zdjęciem, listą miejsc, gdzie pracowałeś i opisem 
wszystkich twoich zalet. Bez takiego CV człowieka 
nie uznają za kandydata na żadne stanowisko. Im 
lepsze i atrakcyjniejsze masz CV, tym więcej szansy 
znaleźć fajną pracę. Rada – po rozpoczęciu studiów 
w Polsce poproście kolegów o wzór CV lub poszu-
kajcie w internecie i napiszcie swoje własne i nie 
zapominajcie za każdym razem go aktualizować.

3. Praca a komunikacja.
Praca związana z mówieniem po polsku, na 

przykład w restauracji czy sklepie, jest nie tylko 
świetną praktyką językową, ale również i ważnym 
doświadczeniem. Praca związana z mówieniem 
rozwija dużo kluczowych umiejętności. Zmusić ko-
goś pójść w tamtą, a nie inną stronę i kupić to, a nie 
tamto – oto jest sztuka!

4. Oficjalna korespondencja
Nie zdążyłeś na egzamin? Coś się stało i nie 

możesz przyjść dziś do pracy? Musisz zapytać 
Pana Profesora o coś bardzo ważnego? Napisz 

maila! Tylko pamiętaj o akademickim savoir-vivre. 
Dowiedz się, jak prawidłowo napisać oficjalny list, 
by nie obrazić człowieka, do którego piszesz, a tym 
bardziej nie zaszkodzić samemu sobie (prowadzący 
lub szef nie będzie zbyt zadowolony, jeżeli zaczniesz 
swój mail od słów „Cześć, ziomek!”).

Więc naucz się pisać formalne listy. Przyda się.

5. Wszystko zależy od Ciebie.
Nie pisz, lepiej zadzwoń, nie dzwoń, lepiej 

przyjdź. Po napisaniu maila lub odesłaniu CV, cza-
sami można nie dostać odpowiedzi. I co wtedy robić? 
Tak można czekać w nieskończoność. 

A można zatelefonować. Inaczej pracodawca 
nie będzie wiedział, że taki utalentowany człowiek 
istnieje. A najlepiej weź ze sobą CV i idź do firm, w 
których chciałbyś pracować. Szansa na zatrudnienie 
wzrośnie o 50 %. W każdym razie nie bój się, próbuj 
i przede wszystkim pamiętaj – to nie jest koniec. 

Trzeba od czegoś zacząć, by później mieć moż-
liwość robić to, co naprawdę Ci się podoba.

Powodzenia!
Margaryta Barantseva

studentka Uniwersytetu Warszawskiego

ИМЕЮТ ЛИ СТУДЕНТЫ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ С РАБОТОЙ?
Как показывает практика, многие студенты, которые приезжают на учебу в Польшу, 
рано или поздно устраиваются на работу, чтобы подзаработать на собственные 
нужды, или же помочь родителям и самостоятельно оплачивать свое обучение  
и проживание. Конечно, чтобы совмещать учебу и работу, нужно быть 
организованным человеком и не лениться.
Обучение в польских университетах имеет свои отличия. Обычно, лекции проводятся 
4 дня в неделю, что оставляет 3 дня свободных от учебы, а это довольно неплохая 
возможность найти подработку хотя бы на 2 дня. Также можно подрабатывать по 
несколько часов в будние дни после лекций. Хорошей возможностью для студентов 
является работа на летних каникулах. Студенты-иностранцы, которые не имеют 
карты проживания, а находятся в Польше на студенческой визе имеют полное право 
легально работать в течение 3 месяцев в период каникул.

Частный общеобразовательный лицей 
для польской диаспоры 

«КЛАССИК»

Основной целью лицея, основанного в 2012 году, 
является подготовка учащихся к успешной сдаче вы-
пускных экзаменов и предоставление возможности 
обучения в лучших университетах Польши. 

 Лицей «Классик» привержен идеалам класси-
ческой школы. На практике это означает, что наши 
выпускники получают более глубокие знания, чем 
ученики обычных школ.

Лицей предлагает: 
– квалифицированное обучение польскому языку 

(школа принимает учащихся, которые не говорят 
по-польски или слабо знают язык, в лицее польский 
язык изучается как иностранный на обязательных 
для посещения занятиях),

– профессиональное преподавание обязатель-
ных предметов,

– обязательное изучение латыни, античной 
культуры и философии (это на них основана совре-
менная европейская культура)б

– религиозное образование (школа обучает и 
воспитывает согласно учению Католической Церкви, 
которая учит уважению к другим религиям)

– развитие художественных талантов,
– физическое развитие (обязательные для всех 

учащихся уроки физкультуры в бассейне),
– профессиональная ориентация с элементами 

коучинга (индивидуальные тренинги, целью которых 
является подготовка учащихся к осознанному зрело-
му выбору профессии).

При лицее работает интернат «Интер», где уча-
щиеся окружены круглосуточной заботой со стороны 
педагогов. Большинство воспитателей интерната 
– это квалифицированные учителя, помогающие 
учащимся в выполнении домашних заданий, чтобы 
ликвидировать существующие пробелы в знаниях 
для успешного усвоения польских образовательных 
программ. 

Контакт
Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 20 
e-mail: sekretariatplon@Gmail.com
tel.: +48 22 7434964, kom. :+48 782 176 063
http://www.plon-klasyk.pl/

Лицей «Классик»  
предлагает образование лучшим –  

умным, трудолюбивым и решительным!

INFORMATOR DLA LICEALISTÓW 

Предложения обучения в Варшаве для молодежи с польскими корнями, родившейся  
и постоянно проживающей за пределами Польши (Армения, Белоруссия, Эстония, Грузия, 
Казахстан, Киргизия, Литва, Латвия, Молдавия, Россия, Туркмения, Украина).

Частный общеобразовательный лицей 
для польской диаспоры 

КОЛЛЕГИЯ СВ. СТАНИСЛАВА КОСТКИ 

Лицей приглашает кандидатов с польским проис-
хождением, окончивших 9 классов. Вот уже в течение 13 
лет наш лицей готовит учащихся из разных стран к сдаче 
выпускных экзаменов согласно общеобразовательным 
программам Польши, тем самым хорошо подготавливая 
их к обучению в польских вузах.

За три года обучения в лицее наши ученики много 
узнают о Польше, о польском культурном наследии. 
Кроме изучения польского языка они изучают другие  
иностранные языки, что позволяет им чувствовать себя 
конкурентоспособными среди своих польских ровесни-
ков при обучении в университете. В этом учебном году 
к группе друзей лицея присоединилась первая леди 
Польши Агата Корнхаузер-Дуда, которая ведет в лицее 
кружок немецкого языка.

Наш лицей – это:
– хорошие результаты в обучении и забота о вос-

питании наших учеников; 
– солидная подготовка к сдаче выпускных экзаменов 

и помощь в выборе университета;
– дополнительные занятия по изучению польского 

языка;
– развитие талантов и увлечений на дополнитель-

ных занятиях (пение, рисование, спорт, верховая езда); 
– круглосуточная забота со стороны воспитателей 

в интернате.
Учащимся, не проживающим на территории Поль-

ши, предлагается проживание в интернате, который 
расположен на территории лицея, трехразовое питание 
и опека воспитателей. 

В этом году мы можем принять в гимназию при на-
шим лицее учащихся 7-х, 8-х и 9-х классов, чьи братья 
и сестры уже обучаются в лицее. Кроме того, в новом 
учебном 2016/2017 году мы планируем принять группу 
учащихся, окончивших 11 классов, на годичный курс 
польского языка с углубленным изучением предметов, 
необходимых для обучения на выбранном факультете 
университета (при условии набора группы из 15 чело-
век). 

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne  
Kolegium św. Stanisława Kostki
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9 (budynek A),
e-mail: sekretariat@kolegium-ksw.edu.pl
tel. 22 559 21 10, fax. 22 840 71 12 
http://liceumpolonijne.edu.pl/
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Redakcja zachęca do uczestnictwa w konkursie literackim  

ZAPRASZAMY DO MOŁDAWII
Opowiedz o kraju, w którym od dawna mieszkasz lub który zwiedziłeś podczas wyprawy – co  

Ci się podoba, czym byłeś zaskoczony, na co chcesz zwrócić uwagę podróżników. Niewątpli-
wie, rdzennym mieszkańcom Mołdawii wiadomo o różnych ciekawych zakątkach i miejscach, dlate-
go prosimy podzielić się wiedzą z naszymi czytelnikami. Miło widziana wzmianka o polonikach lub in-
nych więziach kulturowych i historycznych Mołdawii i Polski. Do esejów mogą być dołączone zdjęcia. 

Prezentujemy pracę konkursową, której autorka uczestniczyła w 2009 roku  
w wydarzeniu, tradycyjnie odbywającym się w Mołdawii w październiku,  

i chętnie się podzieliła z czytelnikami jego opisem ze swojego archiwum domowego. 

konkurs

FESTIWAL WINA W KISZYNIOWIE
 Na początku października w Kiszyniowie, 

stolicy Mołdawii, odbył się Festiwal Wina. Uroczy-
stego otwarcia – tradycyjnie już – dokonały władze 
państwa. Przygotowany został z ogromnym rozma-
chem: na stylizowanych, pięknie udekorowanych 
winogronami stoiskach prezentowali swoje wyroby 
winiarskie plantatorzy ze znanych winnic mołdaw-
skich: Cricovy, Cojusny, Doiny, Ialoveni, Romanești, 
Mileștii Mici, Nisporeni, Ciumai, Purcari.

Plantatorzy zapraszali zwiedzających targi do 
odwiedzania piwnic, w których leżakowały wina  
i wytwarzano smakowite trunki. 

Pojechaliśmy do firmy Migdal-P. W ciągu jed-
nego roku w szczerym polu zbudowane zostały 
ogromne piwnice, w których składowane jest wino.

Nie wszyscy wiemy, ze Mołdawia znajduje się 
na tym samym równoleżniku, co Francja, której 
wina od lat mają stałych i wiernych klientów.

Bohater targów dla swojego wyrobu uzyskał 
tytuł „Najlepszy Produkt” i okolicznościowy puchar.

Na targach wina można było też podziwiać, 
degustować i kupić inne napoje alkoholowe, trady-
cyjne wypieki i smakowite smakołyki. Na kierma-
szach swoje wytwory umieścili artyści rzeźbiarze, 
malarze, koronczarki. Można było zobaczyć pięknie 
rzeźbione i haftowane wytwory sztuki ludowej.

Wina mołdawskie znajdują już stałych i wier-
nych klientów w Europie i na świecie. W Polsce 
sklepy, do których dostarczane jest to wino, znaj-
dują się w Warszawie. 

Bronisława Duszyńska, 
Złotoria, Polska 

fot. 1: Gheorge Timotin,  fot. 2-4: Sława Ziemkiewicz

Гимн Польши – „Mazurek Dąbrowskiego“ 
(«Мазурка Домбровского» или «Марш Дом-
бровского») – написан Юзефом Выбицким  
в 1797 году. Первоначальное его название – 
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech“ («Песня 
польских легионов в Италии»), также гимн из-
вестен по первой строке – „Jeszcze Polska nie 
zginęła“ («Еще Польша не погибла»).

Краткая история гимна
Польша исчезла с политической карты 

Европы в 1795 г. в результате третьего раз-
дела Речи Посполитой, осуществленного 
Россией, Пруссией и Австрией. В 1797 г. ге-
нерал-поручик князь Ян Генрик Домбровский 
(племянник последнего польского короля)  
с позволения Наполеона Бонапарта создал  

в Италии Польские легионы, в которые входи-
ли поляки, вынужденно покинувшие родину. 
По замыслу Домбровского, легионы должны 
были вторгнуться в Польшу и вновь отвоевать 
ее независимость. 

Впервые «Песня польских легионов» была 
исполнена 20 июля 1797 г. войсковым орке-
стром в ритме мазурки. Легионы Домбровского 
приняли ее «на ура». Песня стала гимном 
двух польских восстаний – Ноябрьского (1830)  
и Январского (1863). Государственным гим-
ном Польши «Марш Домбровского» стал  
26 февраля 1927 г.

На мотив «Марша Домбровского» словац-
кий поэт Само Томашек сочинил песню «Гей, 
Славяне». Другая знаменитая версия этой пес-
ни «Шуми Марица» была сочинена болгарским 
поэтом Николой Живковым и впоследствии 
стала гимном Болгарии в 1886-1944 годах. 
Кроме того, «Марш Домбровского» оказал 
влияние на текст и метр стихотворения, на-
писанного в 1862 г. Павлом Чубинским – буду-
щего гимна Украины «Ще не вмерла Україна».

SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM

MUZEUM HYMNU NARODOWEGO W BĘDOMINIE
Muzeum Hymnu Narodowego, które znajduje się 

w Będominie na Kaszubach, zostało powołane do 
życia 17 lipca 1978 r. Muzeum ulokowano w dworze 
szlacheckim, należącym w latach 1740-1785 do 
rodziny Wybickich. Tam urodził się Józef Wybicki, 
twórca tekstu Mazurka Dąbrowskiego, hymnu pań-
stwowego Polski.

W muzeum gromadzone są pamiątki po twórcy 
polskiego hymnu – Józefie Wybickim – i innych po-
staciach z jego epoki, dokumenty dotyczące historii 
Mazurka Dąbrowskiego, a także elementy wyposa-
żenia dworu z XVIII i początku XIX w. W zbiorach 
znajdują się: meble, dywany, XIX-wieczne obrazy  
i kilimy o tematyce patriotycznej, broń (szable  
i pistolety z XIX w.), biżuteria patriotyczna z okresu 
powstań narodowych, medale pamiątkowe, telegra-
my i karty pocztowe o charakterze patriotycznym  
z początku XX w., dzieła literackie i plastyczne inspi-
rowane "Pieśnią Legionów Dąbrowskiego".

Najcenniejszą kolekcją muzeum są muzykalia 
patriotyczne. Tworzą ją: śpiewniki i nuty polskich 
pieśni (w tym nuty i tekst Mazurka Dąbrowskie-
go wydane w Paryżu w 1826 r. w języku polskim  
i francuskim oraz dwie trawestacje hymnu wydane 
w Niemczech w XIX w.), słowa hymnów innych 
państw wzorowane na hymnie polskim, różne wersje 

Mazurka powstające w XIX w., najstarsze płyty gra-
mofonowe z nagraniami polskich pieśni hymnicznych 
(takich jak "Rota", "Chorał", "Warszawianka", "Boże 
coś Polskę" i "Mazurek Dąbrowskiego"), gramofony 
z początku XX w. (w tym unikatowy gramofon minia-
turowy i dwie miniaturowe płyty z nagraniem hymnu).

W 2015 roku została otwarta nowa ekspozycja 
stała. Połączenie tradycyjnych treści z nowocze-
snymi rozwiązaniami multimedialnymi umożliwiło 
stworzenie wielowątkowej narracji dostosowanej 
do potrzeb i ciekawej dla zwiedzających w różnym 
wieku. Do nowej wystawy dołączą też eksponaty po-
zyskane z takich instytucji, jak warszawskie Muzeum 
Wojska Polskiego czy Zamek Królewski. Dzięki nim 
łatwiej będzie wyobrazić sobie realia czasów Józefa 
Wybickiego.

ENCYKLOPEDIA JUTRZENKI
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KLUB MĄDREJ SÓWKI

1. Stolica Polski / столица Польши
2. Lębork to ... / Лемборк – это ...
3. Kraj w Europie / страна в Европе 
4. Orzeł Biały to... / Белый орел – это ...
5. Biało-czerwona ... / бело-красный ...

1.

2.

3.

4.

5.

 Krzyzówka majowa.

ВНИМАНИЕ! Дети и молодежь, 
изучающие в Молдавии польский 
язык, могут присылать разгадки 
на электронный адрес редакции 
redakcja.jutrzenka@gmail.com
Среди тех, кто пришлет правиль-
ные ответы на все кроссворды  
и загадки, опубликованные в те-
чение года, будет разыгрываться 
приз! Не забудьте указать свое 
имя, фамилию и возраст.

Мудрая Совушка

UCZYMY SIĘ POLSKIEGO INFORMACJA

PORTAL POLSKI DOMEK ŁĄCZY!

Misją serwisu społecznościowego Polski Do-
mek jest łączenie polskiej diaspory z całego świa-
ta, poprzez technologię oraz interakcję w czasie 
rzeczywistym. Strona została zaprojektowana, aby 
obsłużyć miliony Polaków, zwłaszcza tych żyjących 
w krajach poza granicami Polski. 

Pozostańmy w kontakcie z przyjaciółmi i rodzi-
ną, obojętnie gdzie mieszkają:
 udostępniaj różne informacje i materiały
 filmy, muzyka, zdjęcia
 blogi
 wiadomości z kraju i ze świata
 zadawaj pytania i odpowiadaj
 ogłoszenia (mieszkania, praca, rzeczy na 

sprzedaż, itp)

Używanie portalu jest bezpłatne i każdy może 
się przyłączyć.

Polski Domek to przystań dla interakcji spo-
łecznych, sieci kontaktów, oraz wsparcia pomiędzy 
środowiskami Polaków na świecie. Serwis tworzy 
środowisko przyjazne dla Polaków, jest darmowy 
oraz dostępny dla wszystkich. Poświęciliśmy się 
dla budowania narzędzi, które pomogą w tworzeniu 
silnych, polskich społeczności na całym świecie, 
szczególnie dla emigrantów, którym ciężko prze-
zwyciężyć barierę językową. 

Ochrona prywatności w serwisie Polski Domek, 
jest wysoce szanowana. Wszystkie informacje  
o użytkownikach są wykorzystywane tylko i wyłącz-
nie w celach wewnętrznych. 

http://www.polskidomek.com/Rubryka „Uczy my się polskiego” nadal będzie pojawiać się na stro nach naszego czasopisma. Wszystkim 
tym, którzy korzystali z naszego poradnika, proponujemy krót kie powtórzenie materiału, zaś dla rozpoczyna-
jących nau kę od podstaw – KURS LETNI, który umożliwi poznanie pod stawo wych zasad gramatyki polskiej.

Mamy nadzieję, że te lekcje będą pomocne wszyst kim tym, którzy uczą się języka polskiego samodziel-
nie; ma my też na uwadze członków Towarzystwa Polacy Tyrnowa. To właśnie na ich proś  bę postanowiliśmy 
powtórzyć alfabet i podstawy gra ma  tyki. Życzymy powodzenia!

Рубрика «Учим польский» по-прежнему будет появляться на страницах нашего журнала. Для 
всех тех, кто пользовался нашими советами при изучении языка, мы предлагаем краткое повторение 
материала, а для тех, кто только начинает изучать польский язык, – ЛЕТНИЙ КУРС, который позволит 
освоить основные правила польской грамматики.

Надеемся, что эти уроки будут полезны для всех, кто изучает польский язык самостоятельно,  
а также для членов Общества поляков Тырново, по просьбе которых мы решили повторить повторить 
публикацию польского алфавита и основ грамматики польского языка. Желаем вам удачи!

ZAPRASZAMY NA KURS LETNI!

A a  - (а)
ą  - (оу)
B b  - (б)
C c  - (ц)
Ć ć  - (чь)
Ch ch  - (х)
Cz cz  - (тш)
D d  - (д)
Dz dz  - (дз)
Dź dź  - (джь)
Dż dż  - (дж)
E e  - (э)
ę  - (эу)

F f  - (ф)
G g  - (г)
H h  - (х)
I i  - (и)
J j  - (й)
K k  - (к)
L l  - (л – ль)
Ł ł  - (уы)
M m  - (м)
N n  - (н)
ń  - (нь)
O o  - (o)
Ó ó  - (у)

P p  - (п)
R r  - (р)
Rz rz  - (ж)
S s  - (с)
Sz sz  - (ш)
Ś ś  - (шь)
T t  - (т)
U u  - (у)
W w  - (в)
Y y  - (ы)
Z z  - (з)
Ź ź  - (жь)
Ż ż  - (ж)

ALFABET POLSKI
ПОЛЬСКИЙ АЛФАВИТ (ПРОИЗНОШЕНИЕ)

Польский язык пользуется латинским 
алфавитом, в который были введены некоторые 
дополнительные знаки для обозначения звуков 
польского языка, отсутствующих в латинском 
языке.

В польском алфавите 32 буквы.

Большинство польских звуков совпадает  
в произношении с соответствующими русскими 
звуками, но во многих случаях польское 
произношение отлично от русского. 

Ударение в польском языке, как правило, 
падает на предпоследний слог слова.

CZY WIESZ, ŻE... / ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
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KONSTYTUCJA 3 MAJA
TEMATEM POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku (il.1) – bo pierwotnie 
takie nosiła miano Konstytucja 3 Maja – była bardzo nowator-
ska jak na ówczesną Europę. Obaliła wadliwy system politycz-
ny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności, ale 
niestety obowiązywała tylko przez rok, później została obalona 
przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką. Zapewne 
ku satysfakcji wielu filatelistów, ten dziejowy akt prawny znalazł 
swoje miejsce na znaczkach pocztowych. 

By wzmocnić jedność i bezpieczeństwo kraju Ustawa 
Rządowa zniosła Unię Polsko-Litewską na rzecz państwa 
unitarnego, co w konsekwencji dało początek I Rzeczpospo-
litej. Scenę zaprzysiężenia unii Polski i Litwy w 1569 roku  
w Lublinie przedstawia znaczek pocztowy pochodzący z serii 
historycznej z 1938 roku (il. 5). 

W 1788 roku wraz z początkiem obrad Sejmu rozpoczęły 
się prace nad nową konstytucją. Jej współautorami byli m. in. 
Stanisław Staszic i Hogo Kołłątaj (il. 3 i 4). Ustalono, że usta-
wa zasadnicza będzie przygotowywana w tajemnicy przed 
sympatykami Rosji i dopiero jako całość trafi pod głosowanie. 
Sejm obradował na Zamku Królewskim (il. 6) w niespokojnej 
atmosferze, wymagającej pełnej gotowości Gwardii Królewskiej 
oraz wojska, którym dowodził książę Józef Poniatowski (il. 7). 

Konstytucję przyjęto bez czytania, a zdecydował o tym 
przypadek. Kiedy wezwano do przyjęcia dokumentu król Stani-
sław August Poniatowski (il. 8) podniósł rękę na znak, że chce 
przemówić. Natomiast zwolennicy konstytucji uznali ten gest 
jako wolę złożenia przysięgi i król nie miał już wyjścia. Scenę 
zaprzysiężenia konstytucji, będącą fragmentem ryciny Johanna 
Bolta wg Gustawa Tauberta, przedstawia znaczek pochodzący  
z serii wydanej w 1991 roku (il. 2). Zaś trzy lata wcześniej, dla 
uczczenia 200. rocznicy Sejmu Czteroletniego Poczta Polska 
wydała znaczek okolicznościowy, na którym widoczne są po-
staci marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego i marszał-
ka konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierza 
Nestora Sapiehę (il. 9). 

 W roku następnym Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku 
obchodziła swój 200. jubileusz i to doniosłe wydarzenie Poczta 
Polska upamiętniła na bloku z reprodukcją obrazu Jana Matejki 
„Konstytucja 3 Maja” (il. 10) oraz na dwóch wymienionych już 
znaczkach: il.1 – strona tytułowa oryginału konstytucji – wyda-
nie Grölla i il. 2 – scena zaprzysiężenia konstytucji. 

źródło: „Filatelista” nr 5/2015
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