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AKTUALNOŚCI w numerze:
Aktualności: Promocja książki
w Bibliotece Narodowej RM
Temat z okładki: Wspomnienia 
Polaka z Besarabii
Na drodze partnerstwa: Plastics-
Moldova. Nie tylko biznes 
Gość JUTRZENKI: Iurie Bodrug. 
O stosunkach polsko-mołdawskich 
i współczesnej Mołdawii
Wiadomości: Wynik wyborów 
parlamentarnych w Mołdawii
Fotorelacja: Spotkania opłatkowe
Aktualności:
– Decembrie. Mickiewicz
– Dla naszych kochanych seniorów + 
  Duży Kadr
Polskie ścieżki: Oksana Bondarczuk 
„Siła polskiej krwi”
Wyniki konkursu „Selfie z Polską” 
Informacja Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej
Czytajmy dzieła polskich filozofów
Aktualności:
- Z Bielc do Panamy + Fotorelacja
- Wybrano Prezesa Ligi Polskich 
  Kobiet w Mołdawii
Ciekawostki: Światowy Dzień Kota 
Smacznego!
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Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie 
prawo redagowania i skracania 
nadesłanych tekstów, także odmowy 
publikacji bez podania przyczyny. 
Nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczonych 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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PROMOCJA KSIĄŻKI 
W BIBLIOTECE NARODOWEJ RM

LANSAREA CĂRŢII 
„O călătorie în lumea de odinioară. 
Amintirile unui polonez din Basarabia”

7 lutego 2019 r. w Bibliotece Narodowej Republiki Mołdawii 
odbyła się uroczysta premiera książki Tadeusza 

Gaydamowicza „Podróż do minionego świata. Wspomnienia 
Polaka z Besarabii”. Książkę wydała Ambasada RP oraz 
Firma Plastics-Moldova.

Książka ukazała się w ramach projektu upamiętniającego 
stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Składają się 
na nią artykuły Seniora Polonii Mołdawskiej, wcześniej dru-
kowane w piśmie Polaków w Republice Mołdawii „Jutrzenka”. 
Łącznie w tomie znajdziemy sześć tekstów, napisanych w la-
tach 2000-2003 oraz cenny i niebywale interesujący zbiór foto-
grafii i dokumentów pochodzących z archiwum Autora.

Tadeusz Gaydamowicz to postać o niezwykle barwnym ży-
ciorysie – dzieciństwo i młodość spędził w Besarabii i we Lwo-
wie, w roku 1945 jego rodzinę repatriowano na tereny PRL. 
Autor jest jedną z osób, które szczególnie przyczyniły się do 
zachowania wśród mołdawskiej Polonii ducha narodowego  
i dumy z historii przodków. W swych artykułach-wspomnieniach, 
Senior Polonii Mołdawskiej kreśli obraz życia w przedwojennej 
Besarabii, opowiada o historii polskiego osadnictwa w regionie, 
z pietyzmem odtwarza uczucie, jakie towarzyszyły mu podczas 
służby w harcerstwie, przypomina postaci, które z oddaniem  
i nieraz bohaterstwem uczestniczyły w życiu polskiej diaspory.

Na spotkanie do biblioteki przybyli licznie mieszkańcy stoli-
cy oraz przedstawiciele środowisk polonijnych z całej Mołdawii. 
Wszystkich powitał Ambasador RP Bartłomiej Zdaniuk, przed-
stawiając osoby zaangażowane w przygotowanie publikacji 
oraz wyrażając specjalne podziękowanie dla mecenasa wy-
dawnictwa – firmy Plastics-Moldova. Z uwagi na wiek autora, 
uniemożliwiający mu uczestnictwo w promocji książki, zostało 
wyświetlone krótkie nagranie. Za jego pośrednictwem autor 
przekazał słowa podziękowania za pomoc w publikacji.

Znany artysta Republiki Mołdawii, Petru Hadârcă, aktor  
i dyrektor Teatru im. M. Eminescu, przeczytał fragmenty książki  
w języku rumuńskim, a młodzi Polonusi z Liceum im. M. Gogo-
la – w języku polskim. Zdjęcia z książki wyświetlano na dużym 
ekranie. Ciekawym akcentem były wspomnienia Lilii Zabołotnej – 
przyjaciółki rodziny Gaydamowiczów oraz Ekateriny Sobo-
lewskiej-Maksimenko, która uczyła się w tej samej szkole, co 
i autor, ale zaczęła naukę 6 lat później. Na zakończenie swoimi 
wspomnieniami o spotkaniach z Tadeuszem Gaydamowiczem, 
podczas jego wizyt do Mołdawii, podzielił się biskup Anton Coșa. 

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wysłuchali róż-
nych melodii polskich kompozytorów wykonanych na fortepia-
nie i występ skrzypków ze Szkoły im. A. Stîrcea. Po mini-kon-
cercie na gości czekał poczęstunek przygotowany przez kadrę 
biblioteki. Dalsza część spotkania upłynęła w miłej atmosferze, 
wspólnych rozmowach i wymianie zdań.

Na spotkaniu promującym „Podróż do minionego świata” 
można też było nabyć książkę autora.

Domnul Tadeusz Gaydamowicz 
este o personalitate cu o biografie 
extrem de bogată –copilăria și anii 
tinereții i-a petrecut în Basarabia și 
la Lvov, în anul 1945 familia sa a fost 
repatriată în Polonia. Autorul a lucrat 
ca inspector de construcție și arhi-
tect, iar după pensionare s-a dedicat 
popularizării istoriei Basarabiei – mai 
cu seamă în contextul relațiilor ei cu 
Polonia și polonezii. Viața și activi-
tatea domnului Gaydamowicz este 
o istorie despre marele angajament 
în viața socială și patriotică. Autorul 
este unul dintre cei care au contribuit 
în special la păstrarea spiritului nați-
onal și a mândriei de istoria strămo-
șilor de către polonezii din Moldova.

7 februarie 2019  în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova va avea 
loc lansarea cărții lui Tadeusz Gaydamowicz „O călătorie în lumea de odinioară. 
Amintirile unui polonez din Basarabia”. Cartea a fost editată de Ambasada Republicii 
Polone la Chișinău împreună cu firma „Plastics Moldova”.

Cartea apare în cadrul unui proiect de comemorare a centenaru-
lui recuceririi independenței Poloniei. Volumul conține articolele de-
canului diasporei poloneze din Moldova, publicate anterior în revis-
ta diasporei polonezilor din Republica Moldova „Jutrzenka”. În total 
cartea cuprinde șase articole scrise în perioada anilor 2000-2003, 
precum și o colecție valoroasă și extrem de interesantă de fotografii 
și documente din arhivele autorului.

Fragmente din cartea lui Tadeusz Gaydamowicz citesc: Petru Hadârcă - 
actor renumit din Republica Moldova și laureații concursului de recitare  
a poeziilor lui Adam Mickiewicz “KRESY” Chiril Statchievici (2018) și 
Marita Rogova (2017)

Discursul episcopului Anton Coșa la 
prezentarea cărții lui Tadeusz Gaydamowicz
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inicjowała w 1775 r. Austria za-
garniając Bukowinę) zaczęła się trwa-
jąca do dzisiaj równoległa historia różnych 
„Mołdawii”. Pierwsza wiąże się z ziemiami, które 
ostały się przy sułtanie: to one zachowały ciągłość 
państwowo-prawną jako Księstwo Mołdawskie  
(w okrojonym wprawdzie kształcie) i w roku 1859 
rozpoczęły proces zjednoczeniowy z Wołoszczy-
zną, który doprowadził do powstania współczesnej 
Rumunii. Druga dotyczy wspomnianej Bukowiny, 
zaś trzecia odnosi się do tej części ziem mołdaw-
skich, która dostała się pod władanie cara i której 
Rosjanie nadali (istniejącą wcześniej w innej po-
staci) nazwę „Besarabia”. 

I to właśnie tych besarabskich obszarów doty-
czy główna część wspomnień Pana Tadeusza Gay-
damowicza: obszarów, które przez ponad stulecie, 
tj. do 1918  r. należały do Rosji, potem zjednoczy-
ły się z Rumunią, następnie w 1940 r. zostały za-
anektowane przez ZSRR (przejściowo znów kon-
trolowane przez Rumunię w latach 1941-1944). Co 
istotne, tylko część dawnej Besarabii (a ona sama 
będąca tylko częścią dawnego Księstwa Mołdaw-
skiego) włączono do tzw. Mołdawskiej SRR, która 
potem w 1991 r. ogłosiła niepodległość pod na-
zwą „Republika Mołdawii”. Licznym przemianom 
politycznym i terytorialnym towarzyszyły migracje  
i przemiany społeczne. W przypadku różnych ziem 
opanowanych przez Rosję carską (podobnie dziać 
się będzie w czasach radzieckich), władzom zale-
żało na osłabieniu znaczenia ludności tytularnej. 
Stąd w przypadku ziem polskich carat dokonywał 
wywózek najbardziej aktywnych patriotów w głąb 
Rosji lub zmuszał ich do emigracji. Z kolei w przy-
padku Besarabii carat zachęcał do osiedlania się 
innych żywiołów etnicznych. Tak właśnie do Besa-
rabii trafiali liczni Polacy, w tym i rodzina Gaydamo-
wiczów (choć tu przeważyły względy, co również 
bardzo polskie, romantycznej natury).

O bogatej historii rodu Gaydamowiczów czy-
telnik może dowiedzieć się więcej z publikacji  

w czasopiśmie „Ana-
lecta Catholica” (tom. III, 

2008, s.  195-220). W tym 
miejscu wspomnijmy tylko, 

że herb Pomian, czyli czarną głowę żubra na żół-
tym polu przebitą mieczem, za rycerskie zasługi 
nadał Mikołajowi Gaydamowiczowi król Zygmunt 
Stary. Opisywane dzieje rodzinne, z pozoru będą-
ce losami typowej rodziny, w rzeczywistości sta-
nowią historię powstawania z dawnego rycerstwa 
warstwy inteligencji i naturalnego przekształcenia 
etosu szlacheckiego w etos inteligencki. Czytelnik 
dowie się zatem, jak kształtowały się besarabskie 
losy rodziców i dziadków Autora jeszcze za pano-
wania cara. Następnie Autor skupia się na własnym 
dzieciństwie przypadającym już na czasy rumuń-
skie, ale w którym substrat społeczny Besarabii 
pozostaje niezmieniony, tj. różnorodny, z dominu-
jącą rolą języka rosyjskiego. W dalszej kolejności 
dowiemy się więcej na temat związków Autora  
z harcerstwem – po prawdzie kształtujących się we 
Lwowie, tj. już poza Besarabią – a także o przejmu-
jących losach polskiego duchowieństwa w Besara-
bii, tak w okresie międzywojennym, jak i w czasach 
radzieckich.

Wspomnijmy też kilka słów o dalszych – wykra-
czających poza lata opisane w opracowaniu – lo-
sach Autora: matura zdana w 1941  r. i studia roz-
poczęte na Wydziale Architektury bukareszteńskiej 
Politechniki (co ciekawe, studia były bezpłatne,  
a młodych Polaków nie obowiązywał obowiązek 
mobilizacji do rumuńskiej armii), repatriacja rodzi-
ny do Polski jesienią 1945 r. i osiedlenie się w Do-
biegniewie na Pomorzu Zachodnim (ojciec Autora 
uzyskał tam możliwość pracy jako leśnik), studia 
architektoniczne na Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie i późniejsza praca (od 1974 r.) w cha-
rakterze inspektora nadzoru budowlanego i archi-
tekta (pod okiem Pana Tadeusza powstawały hotele 
w Krakowie, Cieszynie, Częstochowie, Bielsku-Bia-
łej i Sosnowcu). W latach 1989-1992, do emerytury, 

W roku stulecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę z wielką przyjemnością oddajemy do 
rąk Czytelnika niniejszą publikację. Ma ona stano-
wić jednocześnie zaproszenie i świadectwo. Z jed-
nej strony opracowanie zaprasza w pełną wrażeń 
podróż, która prowadzi nas do (prawie) minionego 
świata polskiej inteligencji besarabskiej przełomu 
XIX i XX  w. Z drugiej zaś strony – stanowi niezwy-
kle cenne świadectwo polskości, jakie urzeczywist-
niało się (i nadal się urzeczywistnia) przez minione 
dekady.

Obydwa wymiary pokazują nam dobitnie, że 
Niepodległa to przede wszystkim tworzący ją Pola-
cy, z ich małymi ojczyznami i wielkimi życiorysami, 
z prywatnymi troskami i osiągnięciami na publiczną 
miarę. Pokazują również – i ten element zasługuje 
na szczególne podkreślenie – że Niepodległą two-
rzą w jednakowym stopniu także ci Polacy, którym 
nie dane było urodzić się, żyć i umierać w Jej histo-
rycznych granicach.

Naszkicujmy, choćby pobieżnie, złożony kon-
tekst narracji Autora. Złożoność wynika w pierw-
szej kolejności z tego, że ziemie, w których przy-
szło Autorowi się urodzić i wychować, przechodziły 
trudne koleje losu. Zacznijmy jednak po kolei.

W XIV wieku, w obszarze między Karpatami 
Wschodnimi a Dniestrem, ukształtowało się państwo 
zwane Księstwem (niekiedy Hospodarstwem) Moł-
dawskim. Obok Wołoszczyzny i Siedmiogrodu było 
ono jednym z trzech księstw korzeniami sięgających 
ludów geto-dackich, podbitych w 106 r. przez Rzym 
i stąd silnie zlatynizowanych. Przez długie stulecia 
trzy księstwa nie stanowiły jednego tworu politycz-
nego – pomijając krótki okres jedności w czasach 
Michała Walecznego na przełomie XVI i XVII wieku 
(czemu kres położył Jan Zamoyski, pokonując Mi-
chała, walczącego z propolskim Szymonem Mohyłą 
o władanie nad Mołdawią, w bitwie pod Bukowem). 
Księstwo Mołdawskie, podobnie jak i dwa pozo-
stałe, zabiegało o utrwalenie swojej niezależności  
w niełatwych kontaktach z różnymi sąsiadami, jed-
nak specyfika jego sytuacji polegała na tym, że było 
ono położone najbliżej ziem polskich: dlatego wła-
śnie historia stosunków polsko-mołdawskich jest 
bardzo bogata. Do XVIII wieku składały się na nią 
rozmaite alianse, ale i wojny, przyrzeczenia i zdrady, 

wspólne sukcesy (pod Grunwaldem) i wspólne klę-
ski (pod Warną). To właśnie z Księstwem Mołdawii 
wiąże się skojarzenie „za króla Olbrachta wyginę-
ła szlachta”, na szczęście nie całkiem prawdziwe,  
a nawiązujące do klęski wojsk polskich w bitwie pod 
Koźminem w roku 1497 r. z wojskami mołdawskimi 
dowodzonymi przez Stefana Wielkiego, uznawane-
go za największego w historii mołdawskiego woje-
wodę (hospodara). Może już rzadziej pamięta się, 
że dla odmiany w 1531 r. w bitwie pod Obertynem 
udało się polskim wojskom odnieść nad bitnymi Moł-
dawianami Piotra Raresza oszałamiające zwycię-
stwo mimo ich wielokrotnej liczebnej przewagi.

Z początkiem XVI wieku, tj. wraz z ekspansją 
terytorialną imperium osmańskiego, relacje polsko-
-mołdawskie stają się ściśle powiązane z relacjami 
między Rzecząpospolitą a Wysoką Portą. Bardzo 
bolesnym przykładem tej prawidłowości stała się 
zakończona katastrofą wyprawa hetmana Stanisła-
wa Żółkiewskiego z roku 1620. Hetman poniósł klę-
skę w bitwie pod Cecorą (faktycznie bitwa została 
nierozstrzygnięta, ale jej skutki okazały się opłaka-
ne), leżącą w samym sercu ówczesnej Mołdawii, 
następnie przy próbie odwrotu poniósł śmierć pod 
Bieriezowką – zaledwie kilka kilometrów od Dnie-
stru, za którym rozpościerała się już władza polska. 
Pamięć o tym wydarzeniu utrwala znaczących roz-
miarów obelisk ustawiony w miejscu śmierci hetma-
na – najstarszy tego typu pomnik na terenie dzisiej-
szej Republiki Mołdawii. Wspomnijmy jeszcze, że 
pod koniec XVII wieku (1691-1699) fortecy w Soro-
kach bohatersko broniła załoga pułkownika Krzysz-
tofa Rappe, późniejszego komendanta twierdzy 
kamienieckiej. Aby przetrwać najazdy osmańskie, 
Polacy wykopali studnię pozwalającą zaopatrywać 
się w wodę pitną. Co ciekawe, studnia zachowała 
się do naszych czasów i jest cennym świadectwem 
polskiej obecności (i – dodajmy – polskiej kreatyw-
ności w trudnej sztuce przetrwania).

Przełom XVIII i XIX wieku stał się dla Księstwa 
Mołdawskiego stał się czasem rozbiorów, oznacza-
jących początek obcej okupacji. W 1812 r. sułtan, 
którego Księstwo Mołdawskie było lennem, zgodził 
się oddać Rosji prawie połowę mołdawskich ziem, 
a konkretnie te leżące na wschód od rzeki Prut.  
W ten sposób (prawie, bo rozbiory Mołdawii za-

Wspomnienia Polaka z Besarabii
TEMAT Z OKŁADKI

Autor: 
Tytuł:

Wydawca:

Język:
Rok wydania:

Tadeusz Gaydamowicz
Podróż do minionego świata.
Wspomnienia Polaka z Besarabii
Ambasada RP w Kiszyniowie,
mecenat Plastics-Moldova
polski, rumuński
2018

Zapraszamy Czytelników do zapoznania się z nieznacznie skróconą wersją wstępu do książki 
Tadeusza Gaydamowicza „Podróż do minionego świata. Wspomnienia Polaka z Besarabii”. Autorami 

interesującego a zarazem ciepłego wprowadzenia są dr hab. Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador RP  
w Republice Mołdawii oraz Anna Stankiewicz, Referent ds. Polonii Ambasady RP w Kiszyniowie.
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– JAK DŁUGO PAŃSTWA 
FIRMA ZWIĄZANA JEST Z MOŁ-
DAWIĄ?

– Na rynku Republiki Mołdawii 
prowadzimy działalność gospo-
darczą już od ponad dziesięciu lat. 
Od 2011 roku pracujemy w Gruzji  
i w ubiegłym roku obchodziliśmy 
dwie dekady aktywnej działalności 
na rynku ukraińskim. Czyli, jako 
przedsiębiorstwa należące do gru-
py Plastics International, jesteśmy 
obecni we wszystkich krajach Part-
nerstwa Wschodniego stowarzy-
szonych dziś z Unią Europejską. 

– CZYM SIĘ PAŃSTWO ZAJ-
MUJECIE NA TYCH RYNKACH?

– Na rynkach tych trzech państw 
jesteśmy nie tylko wiodącym dys-
trybutorem tworzyw sztucznych, 
wytwarzanych przez największych 
europejskich i światowych produ-
centów. Spółki Plastics są również 
promotorami europejskich wartości 
zarządzania oraz prowadzenia biz-
nesu uczciwego i przejrzystego. 

Dzięki temu cieszymy się wyso-
ką reputacją zarówno wśród part-
nerów biznesowych, jak również 
urzędów i instytucji państwowych. 

To wszystko sprawia, że jesteśmy 
przykładem dobrych praktyk, któ-
rych wdrażanie przynosi wymier-
ne efekty ekonomiczne, a zatem 
przyczynia się również do rozwoju 
krajów, gdzie mamy swoje biura  
i magazyny oraz rozwiniętą sieć od-
działów regionalnych. 

Każde z wymienionych państw 
wdraża reformy systemowe w ra-
mach implementacji Umów Stowa-
rzyszeniowych, a zarazem korzysta 
z preferencji ekonomicznych wyni-
kających z Porozumień o Pogłębio-
nej i Kompleksowej Strefie Wolne-

TEMAT Z OKŁADKI

NA DRODZE PARTNERSTWA

NA DRODZE PARTNERSTWA

Autor był naczelnym inżynierem w firmie Wawel-
-Imos, przyczyniając się m. in. do modernizacji kra-
kowskiego hotelu Grand oraz wybudowania hotelu 
Piast. Po przejściu na emeryturę w pełni poświęcił 
się popularyzowaniu wiedzy o losach besarabskiej 
Polonii, swoje wspomnienia publikując m. in. – jako 
stały korespondent – w Piśmie Polaków w Repu-
blice Mołdawii „Jutrzenka” oraz aktywnie uczestni-
cząc w pracach Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego 
w Krakowie, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich oraz Krakowskiego 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Za 
swe działania otrzymał zaszczytny tytuł Seniora 
Polonii Mołdawskiej, Medal Honorowy Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” – Meritus Patriae 
oraz – co, jak podkreśla, jest dla niego szczególnie 
ważne – Odznakę Honorową Krzyża ZHP. Zaskarbił 
sobie również wyjątkowy szacunek, wdzięczność  
i sympatię obecnej polskiej Diaspory w Republice 
Mołdawii, o czym Ambasada RP w Kiszyniowie wie-
lokrotnie miała okazję się przekonać.

Na zakończenie wypada przede wszystkim nisko 
pochylić czoło przed Czcigodnym Autorem, Panem 
Tadeuszem Gaydamowiczem. Dziękujemy Mu za to, 
że dzięki jego wspaniałym felietonom nasza polska 
historia odsłania nieznane wielu Polakom, a tak bo-
gate karty, ukazując losy rodaków, którzy tu, na zie-
mi należącej do dzisiejszej Republiki Mołdawii, tak 
wiele uczynili dla zachowania polskości, polskiego 
systemu wartości i polskiego obyczaju, dbając jed-
nocześnie o pomyślność i dobre imię kraju, który ich 
tak życzliwie przyjął i tak łaskawie swymi urokami ob-
darował. Wpisując się w dzieje międzywojennej Be-
sarabii, tworzyli także polską historię, a więc historię 
Niepodległej...

Pamiętajmy o Nich, bo to także dzięki Nim możli-
wy jest tegoroczny i przyszłe jubileusze.

dr hab. Bartłomiej Zdaniuk
Ambasador RP w Republice Mołdawii

Anna Stankiewicz
Referent ds. Polonii Ambasady RP  

w Kiszyniowie

w

NIE TYLKO BIZNES
Przedstawiamy rozmowę z Panem DARIUSZEM GÓRCZYŃSKIM, Dyrektorem Departamentu Rozwoju 

Sieci Plastics International – grupy przedsiębiorstw, do której należy spółka PLASTICS-MOLDOVA, 
aktywnie uczestnicząca nie tylko w rozwoju polskich kontaktów biznesowych z Republiką Mołdawii, 
ale też realizująca projekty kulturalne i społeczne w ramach wspierania Polonii.

go Handlu, co sprawia, że rozwój 
Republiki Mołdawii, Ukrainy i Gruzji 
sprzyja rozwojowi naszego bizne-
su, jak też odwrotnie – nasz biznes 
przyczynia się do rozwoju poszcze-
gólnych państw i ich współpracy go-
spodarczej z Polską. 

Stąd też spodziewamy się, 
że nasze nowe biuro i magazyn, 
które uruchomiliśmy na początku 
2019  roku w Kiszyniowie, przyczyni 
się do aktywizacji polsko-mołdaw-
skiej wymiany handlowej.

– SKĄD IDEA WSPOMAGA-
NIA INICJATYW KULTURAL-
NYCH? 

– Poświęcając dużo uwagi spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, 
realizujemy wiele projektów o cha-
rakterze historycznym, kulturalnym, 
dobroczynnym i promocyjnym. Są 
to często nasze własne inicjatywy 
bądź wspólne działania, podejmo-
wane w poszczególnych krajach 
w uzgodnieniu z naszymi licznymi 
partnerami – polskimi instytucjami 
rządowymi, Ambasadami RP, Insty-
tutami Polskimi czy też organizacja-
mi polonijnymi. 

Szczególną sferą naszej wie-
loletniej współpracy z polskimi pla-
cówkami dyplomatycznymi i urzę-
dami konsularnymi oraz właściwymi 
resortami krajowymi jest ochrona 
polskiego dziedzictwa kulturowe-
go, opieka nad miejscami pamięci 
narodowej, promocja historii Polski  
i dorobku Narodu Polskiego. Ilustra-
cją naszych wspólnych osiągnięć  
w tym zakresie są tablice pamiąt-
kowe i pomniki, odrestaurowane 
nagrobki na polskich cmentarzach  
i kościoły – w ratowaniu, odnawia-
niu i utrzymaniu, których również od 
lat partycypujemy. 

W ramach wielu przedsięwzięć  
i projektów społecznych, jakie zre-
alizowaliśmy w ostatnich latach 
na kierunku mołdawskim współ-
pracowaliśmy i współpracujemy  
z Ambasadą RP w Kiszyniowie, Mi-
nisterstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP, Fundacją „Mo-
sty”, Fundacją „Pomoc Polakom na 

Wschodzie”, Przedstawicielstwem 
Fundacji Solidarności Międzynaro-
dowej w Mołdawii, Akademią Sztuk 
Pięknych w Warszawie, przedsię-
biorstwem KSC Polski Cukier / Mol-
dova Zahar. Oceniamy, że współ-
praca ta przynosi dobre i nader 
ważne dla nas wszystkich efekty, 
bowiem sprzyja budowaniu pozy-
tywnego wizerunku naszej Ojczy-
zny za granicą. 

– PROSZĘ OPOWIEDZIEĆ  
O ROLI PAŃSTWA FIRMY W WY-
DANIU KSIĄŻKI PANA TADE-
USZA GAYDAMOWICZA...

– W jubileuszowym roku  
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości wspólnie  
z Ambasadami RP zrealizowaliśmy 
kolejno na Ukrainie, w Gruzji i Re-
publice Mołdawii specjalne projekty 
wydawnicze. Wydaliśmy trzy różne 
książki w tłumaczeniu na trzy języ-
ki: ukraiński, gruziński i rumuński. 
Wszystkie te publikacje łączy idea 
i logo „niepodległa”. W przypadku 
Mołdawii we współpracy z naszą 
Ambasadą w Kiszyniowie została 
wydana unikalna w swoim rodza-
ju książka-album pt. „Podróż do 
minionego świata. Wspomnienia 
Polaka z Besarabii” Tadeusza Gay-
damowicza. Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni wszystkim uczestnikom 
tego szczególnego projektu, któ-
rzy wspólnym wysiłkiem przyczyni-
li się do powstania tej wyjątkowej 
publikacji. Cieszymy się, że ofi-
cjalna prezentacja naszej książki 
odbyła się w Bibliotece Narodowej 
Mołdawii z udziałem Ambasado-
ra RP, Pana Bartłomieja Zdaniu-
ka, Dyrektora Generalnego Teatru 
Narodowego im. Mihai Eminescu, 
Pana Petru Hadârcă, przedstawi-
cieli mołdawskiej Polonii i Korpusu 
Dyplomatycznego, współautorów  
i twórców wydania, w tym Redaktor 
Naczelnej „Jutrzenki”, Pani Heleny 
Usowej, a nawet samego głównego 
bohatera książki – Pana Tadeusza 
Gaydamowicza, który zwrócił się 
do uczestników ze wzruszającym 
przesłaniem wideo. 

W naszym przekonaniu ta pięk-
nie ilustrowana książka jest przykła-
dem dobrej i efektywnej współpracy 
Polaków, reprezentujących różne 
środowiska i zawody, różne pokole-
nia i różne doświadczenia życiowe. 

Uważamy, że tego rodzaju pro-
jekty wydawnicze mają ogromne 
znaczenie dla utrwalania pamięci 
o dokonaniach wybitnych Pola-
ków i popularyzacji wiedzy o Pol-
sce za granicą. Natomiast dla tych 
Polaków, którzy mają możliwości 
wspierania takich projektów, jest 
to doskonała okazja do wnoszenia 
konkretnego wkładu w zachowanie 
wielowymiarowego polskiego dzie-
dzictwa narodowego. 

– NA ILE OWOCNA JEST 
PAŃSTWA WSPÓŁPRACA Z POL-
SKIMI PLACÓWKAMI DYPLOMA-
TYCZNYMI W MOŁDAWII?

– Dzięki naszej dobrej współpra-
cy z Ambasadą RP w Kiszyniowie, 

 � W 2018 r. współwłaściciel spółki Plastics-
-Moldova Ireneusz Derek został odznaczony 
Medalem Honorowym Fundacji „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie" – Meritus Patriae – za 
aktywne wspieranie projektów społecznych 
i osobisty wkład w zachowanie zabytków 
dziedzictwa polskiego za granicą.  

w
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•     Współfinansowanie rekonstrukcji pomnika 
Wiktorii Wiśniewskiej w Komracie.

•     Uruchomienie w maju 2017 r. laboratorium kom-
puterowego dla uczniów gimnazjum im. Wiktorii 
Wiśniewskiej we wsi Wiśniówka – 5 stanowisk kom-
puterowych. 
•     Otwarcie klasy komputerowej dla uczniów szkoły 
wiejskiej w Słobodzie-Raszków. Wyposażenie klasy 
w stanowiska i sprzęt komputerowy. 
•     Od 2017 roku wspieranie organizacji Festiwalu  
w Kiszyniowie „Polska Wiosna w Mołdawii”.

2015
•     Współorganizacja i współfinansowanie wysta-
wienia „Domu na granicy” Sławomira Mrożka  
w Teatrze Narodowym w Kiszyniowie.
•     Współfinansowanie tłumaczenia i pokazu fil-
mu „Katyń” na głównym kanale mołdawskiej 
telewizji państwowej.

2016
•     21 sierpnia 2016 r. w Kiszyniowie, na terenie 
katedry Opatrzności Bożej odbyło się uroczy-
ste odsłonięcie pomnika Św. Jana Pawła II.  
W zasadniczym zakresie firma Plastics-Mol-
dova sfinansowała budowę pomnika, inicja-
torami ustanowienia którego byli: ówczesny 
Ambasador RP w Republice Mołdawii Artur 
Michalski oraz Biskup Anton Coşa. W ceremo-
nii odsłonięcia uczestniczyła Minister Kultury 
Republiki Mołdawii Monica Babuc. Autor po-
mnika Wiaczesław Żyglicki.

NA DRODZE PARTNERSTWA NA DRODZE PARTNERSTWA

kierownictwem i zespołem tej pla-
cówki, osiągamy nader ważną 
dla nas synergię współdziałania 
prywatnego biznesu i instytucji re-
prezentującej interesy Państwa 
Polskiego. Widzimy, że dzięki tej sy-
nergii każda ze stron osiąga o wiele 
więcej niż zdołałaby osiągnąć, dzia-
łając bez wzajemnego wsparcia. 
A przede wszystkim – w naszym 
przekonaniu – zyskuje na tym Pol-
ska i wszyscy, który mogą korzystać 
z efektów naszego współdziała-
nia. Różnorodność zrealizowanych 
przez Plastics-Moldova i Ambasadę 
RP w Kiszyniowie wspólnych pro-
jektów w żaden sposób nie wyczer-
puje naszych pomysłów na dalszą 
współpracę, co dobrze rokuje na 
przyszłość. 

Realizowane przez nas w Moł-
dawii działania w pewnym sensie 
dotyczą także obszarów wspiera-
nych przez Fundację „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie” ze środków 
Senatu RP oraz sfery aktywności 
MSZ RP, a mianowicie programów 
Polskiej Pomocy Rozwojowej. 

Dobrym tego przykładem jest 
udostępnienie przez naszą spół-
kę pomieszczeń dla utworzonego  
w połowie 2018 roku w Kiszyniowie 
Centrum Rozwoju i Przedsiębior-
czości Polska - Mołdawia. Aktywnie 
wspieramy działalność Centrum, 
bowiem jest to organizacja prezen-
tująca innowacyjne i kompleksowe 
podejście do wspierania Polaków 
na Wschodzie. Chcielibyśmy, aby 
Centrum stało się atrakcyjnym miej-
scem promującym Polskę i kon-
solidującym Polaków, a zarazem 
ośrodkiem tworzącym szerokie 
możliwości rozwoju dla młodzieży. 

W naszym przekonaniu, Cen-
trum może się przyczynić do zdy-
namizowania aktywności Polaków 
i osób polskiego pochodzenia  
w Mołdawii nie tylko w obszarze 
pielęgnowania tradycji narodowych 
i promocji kultury polskiej, lecz rów-
nież w szeroko rozumianym wymia-
rze biznesowym i społecznym. 

W obecnych warunkach, kiedy 
obywatele Mołdawii są beneficjenta-

mi ruchu bezwizowego, a mołdaw-
scy przedsiębiorcy mogą korzystać 
z dobrodziejstw umowy stowarzy-
szeniowej, zwłaszcza jej części go-
spodarczej, a więc umacniać więzi 
z Unią Europejską, Centrum może 
przekształcić się też w ważny ośro-
dek rozwojowo-szkoleniowy dla 
mieszkańców Republiki Mołdawii.

Zależy nam, aby z pomieszczeń 
i usług Centrum szeroko korzystały 
organizacje polskie i osoby zain-
teresowane współpracą z Polską. 
Uważamy, że poprzez otwartość tej 
instytucji można efektywnie integro-
wać i wzmacniać środowiska polskie 
i środowiska przychylne Polsce. 

W kontekście jubileuszowych 
obchodów odzyskania przez Pol-
skę niepodległości powstanie no-
wej organizacji polonijnej w Moł-
dawii nabiera wymiaru szczególnie 
symbolicznego. Stąd też wśród 

celów statutowych Centrum ważne 
miejsce zajmuje odbudowa i ochro-
na zabytków związanych z historią 
Rzeczypospolitej, poszerzanie wie-
dzy i kultywowanie pamięci o zna-
czących dla Polski wydarzeniach, 
ich uczestnikach – wybitnych Po-
lakach, a także opieka nad polskim 
dziedzictwem kulturowym na całym 
terytorium współczesnej Mołdawii. 

Jesteśmy przekonani, że dzia-
łalność Centrum przełoży się na 
poprawę warunków dla wspólnego 
pielęgnowania polskich tradycji,  
a zarazem przyczyni się do umac-
niania pozycji i autorytetu przedsta-
wicieli środowisk polskich w moł-
dawskim społeczeństwie.

– BARDZO DZIĘKUJEMY ZA 
ROZMOWĘ I ŻYCZYMY PAŃ-
STWU SUKCESÓW! 

Redakcja

DZIAŁANIA PLASTICS-MOLDOVA 
SKIEROWANE NA ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MOŁDAWII

2017
•     16 czerwca 2017 r. w Kiszyniowie od-
była się ceremonia odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej, poświęconej Władysławo-
wi Kossakowskiemu – twórcy psychiatrii 
mołdawskiej, założycielowi i dyrektorowi 
pierwszego na terytorium Besarabii szpi-
tala psychiatrycznego w Costiujeni. 
•     Kaplica rodzinna Ohanowiczów, 
wybudowana na cmentarzu polsko-
-ormiańskim w 1913 r. dziś znajduje się  
w niszczejącym stanie. Obiekt przygo-
towywany jest do prac restauracyj-
nych. Wykonano tymczasowe zada-
szenie z materiałów Plastics-Moldova. 

2018
•     Współfinansowanie stałej ekspozycji polskiej  
w zamku w Sorokach.
•     Przekazanie 4 komputerów do centrum dla mło-
dzieży Don Bosco w Kiszyniowie, prowadzonego przez 
Salezjanów.
•     Stworzenie dodatkowych 5 stanowisk komputero-
wych zintegrowanych z systemem wydruku w szkole  
w Raszkowie.
•     Współfinansowanie remontu Katedry Opatrzności 
Bożej w Kiszyniowie.
•     Sfinansowanie renowacji zabytkowych nagrobków  
z XVIII-XIX ww. Prace prowadzone przez polskich eksper-
tów pod nadzorem prof. Janusza Smazy. 
•     Kolejny z rzędu sezon Teatru Narodowego w Kiszynio-
wie odbywał się przy wsparciu reklamowym Plastics-Mol-
dova. Od lat banery i afisze teatralne są drukowane na 
sprowadzanych przez firmę materiałach. 
•     Współpraca z Biblioteką im. Adama Mickiewicza  
w Kiszyniowie i uzupełnianie zasobów biblioteki książkami  
w języku polskim. 

 � Od prawej: Dariusz Górczyński, Dyrektor Departamentu w Plastics International, Oxana Andre-
ev, Dyrektor Biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie, Oxana Satirovici, Prezes Centrum 
Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska - Mołdawia oraz Sergiu Toderici, Dyrektor Plastics-Moldova

w
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– PANIE AMBASADORZE, BYŁY CZASU KIEDY NA-
SZE PAŃSTWA SĄSIADOWAŁY ZE SOBĄ...

– Hospodarstwo (odpowiednik księstwa) Mołdaw-
skie i Rzeczpospolita były sąsiadami w okresie śre-
dniowiecza. I jak to między sąsiadami, bywało różnie. 
Wszyscy pamiętamy w Mołdawii, że nasze ówczesne 
państwo było lennikiem króla Polski. I kiedy się wcho-
dzi na Wawel, to w górnej części bramy wjazdowej zo-
baczyć można herb średniowiecznej Mołdawii z głową 
żubra. 

Przez kilkaset lat, do roku 1812, Mołdawia była 
okupowana przez Turcję, prawie do najazdu cesarza 
Napoleona na wschodnią Europę. Po wojnie rosyjsko-
-tureckiej, w maju 1812 roku, doszło do przyłączenia 
wschodniej części średniowiecznej Mołdawii (tereny 
obecnej Republiki Mołdawii) do Rosji. W ten sposób 
ziemie naszego gospodarstwa stały się częścią Impe-
rium Rosyjskiego. 

Mogę stwierdzić, że dziś w naszych wzajemnych 
stosunkach nie mamy żadnych znaczących proble-
mów, bardzo dużo nasze kraje historycznie łączy  
i nic nie dzieli. Najbardziej łączy dążenie do dobrobytu 
i przyjaźni, ale i marzenie mojego kraju do integracji 
europejskiej. I tutaj doświadczenia Polski i Polaków są 
nam bardzo potrzebne.

– W MOŁDAWII JEST WIELE MIEJSC ZWIĄZANYCH 
Z POLAKAMI I NASZĄ WSPÓLNĄ HISTORIĄ... 

– W centrum Kiszyniowa, naprzeciwko dużego 
budynku Związku Pisarzy Mołdawskich stoi popiersie 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak się bowiem oka-
zuje, w roku 1932 marszałek Piłsudski, jako jedyna gło-
wa obcego państwa, był z wizytą w Besarabii na ma-

newrach wojskowych, gdzie przebywał na zaproszenie 
króla rumuńskiego Karola II. Marszałek został zakwa-
terowany w jedynym konsulacie zagranicznym, czyli 
polskim, jaki znajdował się w Kiszyniowie. Dziś w tym 
budynku mieści się ambasada USA i jest tablica pa-
miątkowa upamiętniająca wizytę polskiego marszałka. 

Przed budynkiem filharmonii mołdawskiej jest po-
piersie najsłynniejszego burmistrza Kiszyniowa Karla 
Schmidta. Jego matka była Polką, a ojciec – Niemcem. 
Burmistrz Schmidt, na przełomie XIX i XX wieku wpro-
wadził prąd i oświetlenie na ulice naszej stolicy oraz 
tramwaje elektryczne.

W XIX wieku, z 18 burmistrzów Kiszyniowa, aż  
5 to byli Polacy, którzy odegrali dużą rolę w życiu po-
litycznym i społecznym naszej stolicy. W 2013 roku,  
w rocznicę Powstania Styczniowego w Polsce (1863), 
wydaliśmy tu zbiór dokumentów o udziale Polaków  
w walkach powstańczych na terenie Mołdawii i Besara-
bii, gdzie powstańcy kupowali broń do walki z caratem, 
która dziwnymi drogami trafiała bezpośrednio do Pol-
ski. Poprzedni prezydent Mołdawii w 2012 r. przekazał 
stronie polskiej kopie zbioru dokumentów o spisku na 
marszałka Józefa Piłsudskiego, który został przygoto-
wany na jego życie w trakcie wizyty do Besarabii. 

I wreszcie Kiszyniów, który jest jedyną stolicą na 
świecie, gdzie Polska Biblioteka im. Adama Mickie-
wicza mieści się przy ul. Lecha Kaczyńskiego. Każ-
da delegacja z Polski składa kwiaty przy tablicy Św. 
Pamięci Prezydenta Kaczyńskiego. Nie mogę nie 
powiedzieć jeszcze, że, moim zdaniem, najładniejszy 
pomnik Papieża Jana Pawła II jest u nas w Kiszynio-
wie, przed kościołem rzymskokatolickim w ścisłym 
centrum miasta. 

Na zmieniającą się nieustannie Polskę spoglądam 
ze zdziwieniem i jednocześnie z pewnego rodzaju za-
zdrością. A pracuję tu, jako ambasador od 2010 roku, 

O stosunkach polsko-mołdawskich  
i współczesnej Mołdawii

rozmawiamy z IURIE BODRUG’IEM, 
Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym 

Republiki Mołdawii w Warszawie

GOŚĆ JUTRZENKI

a wcześniej przez 3 lata jako radca naszej ambasa-
dy. Pamiętam Polskę jeszcze sprzed wielu lat, kiedy  
w drodze do NRD przejeżdżałem przez Wasz kraj. Pa-
miętam puste półki z octem, musztardą i ziemniakami. 
Pamiętam też, co pisały gazety radzieckie o „złej” So-
lidarności czy „złym” jej przywódcy Lechu Wałęsie czy 
głodzie w Polsce. Ich opinie były jednak bardzo propa-
gandowe.

Nasze stosunki z Polską układają się dziś bardzo 
dobrze. Polska, tak samo jak i Rumunia i inne kraje, 
są aktualnie naszymi głównymi przedstawicielami  
w kancelariach europejskich. Obecnie na terenie Polski 
przebywa około 1 tys. Mołdawian. Tylu się przynajmniej 
u nas zarejestrowało. Znając jednak życie może ich 
być znacznie więcej, nawet kilkakrotnie. Mołdawianie 
mogą przecież podróżować po całej Europie także na 
podstawie paszportów rumuńskich, które posiada duży 
procent naszych obywateli. 

– MOŁDAWIA OGŁOSIŁA SWOJĄ NIEPODLE-
GŁOŚĆ 27 SIERPNIA 1991… 

– Mołdawia po odzyskaniu niepodległości poszu-
kiwała swojej przyszłości. Jesteśmy nadal członkiem 
Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), którego za-
łożycielami, przypomnę, były trzy kraje: Białoruś, Rosja 
i Ukraina. Podpisały one porozumienie białowieskie  
w grudniu 1991 r. Członkostwo zwyczajne WNP posiada 
obecnie: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, 
Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan. 
Turkmenistan był członkiem zwyczajnym do 2005 r., od 
tego czasu posiada status członka stowarzyszonego.

Wydawało się nam wówczas, że jeśli będziemy 
zaprzyjaźnieni z krajami byłego ZSRR, przy jednocze-
snych dobrych relacjach z krajami zachodu, to nasza 
sytuacja gospodarcza będzie dobra. I że będziemy  
w przyszłości korzystali ze wsparcia finansowego Unii 
Europejskiej, przy tymczasowej otwartości rynku Fe-
deracji Rosyjskiej i krajów WNP. Kiedy jednak w roku 
2013 podpisaliśmy umowę stowarzyszeniową z Unią 
Europejską oraz o ruchu bezwizowym w Strefie Schen-
gen, to Federacja Rosyjska natychmiast zamknęła nam 
możliwość eksportu naszych win, przetworów warzyw-
nych, owocowych i mięsnych na jej terytoria. Dla nas, 
dla kraju dla którego żywność była i jest nadal podsta-
wą gospodarki oraz eksportu, taka decyzja wywołała 
przejściowe kłopoty. 

Trudno dziś powiedzieć, za kim opowiada się więk-
szość naszego społeczeństwa – za Rosją czy za Unią 
Europejską. Trzeba tu wiedzieć, że ponad 70 % eksportu 
mołdawskiego idzie do krajów Unii Europejskiej. Tam też 
pracują nasi najmłodsi i najbardziej wykształceni obywa-
tele. W kraju pozostali prawie sami starsi ludzie, którzy 
z sentymentem wspominają czasy swojej młodości,  
a więc czasy radzieckie, kiedy to prawie wszystko było 
zupełnie za darmo – tak opieka lekarska, jak i oświata.

– MOŁDAWIĘ I RUMUNIĘ ŁĄCZY WSPÓLNY  
JĘZYK... 

– Rozmawiamy tym samym językiem, co nasi ru-
muńscy sąsiedzi. Tak więc, słownik mołdawsko-rumuń-
ski jest nam zupełnie niepotrzebny i takiego słownika 
tak naprawdę nie ma. Literatura klasyczna Mołdawii 
XIX w. jest wspólna dla nas i dla Rumunów. Nie ma  
z tych czasów odrębnej literatury. 

Inaczej było za czasów radzieckich, kiedy lansowa-
na była teoria, że każde państwo ma swoją historię, 
język czy literaturę. Tak naprawdę to różnica była tylko 
w samej nazwie: mołdawska i rumuńska – a nie w tre-
ści. My pisaliśmy cyrylicą, a po drugiej stronie Prutu, 
używano alfabetu łacińskiego. I to raczej ze względów 
politycznych uznano, że istnieją dwa różne języki. 

W roku 1989, kiedy powstała Republika Mołdawii, 
w trakcie rozpadu ZSRR, nasze niepodległe państwo 
przyjęło alfabet łaciński i w ten sposób powróciliśmy do 
normalności. Zmiana ta nie sprawiła żadnej trudności 
ludziom wykształconym. Pewien problem był tylko z tą 
częścią obywateli, która, nie mówiąc po mołdawsku, 
czyli po rumuńsku i nie umiała pisać w tym języku, ani 
cyrylicą, ani literami łacińskimi.

Artykuł 13 naszej Konstytucji stwierdza, że języ-
kiem urzędowym kraju jest język mołdawski, ale pod-
ręcznik do nauki naszego języka, z którego uczą się 
dzieci, nazywa się bardzo wyraźnie: podręcznikiem do 
nauki języka rumuńskiego. 

I kolejna sprawa. Sąd Konstytucyjny Republiki Moł-
dawii orzekł, że Deklaracja o niepodległości Republiki 
Mołdawii jest wyższa od Konstytucji. A ten dokument jest 
sporządzony po rumuńsku. Dla osób wykształconych 
żadnego problemu w tym nie ma. Natomiast dla np. 
mniejszości rosyjskojęzycznej stanowi to pewien kłopot. 

Warto wiedzieć, że prawie 30 % mieszkańców 
naszego kraju nie mówi w języku urzędowym. To są 
głównie Ukraińcy, a dopiero później Rosjanie, Bułgarzy, 
Gagauzi, Polacy i inni. Ci wszyscy rozmawiają ze sobą 
i z nami po rosyjsku i uczą się w szkołach z językiem 
wykładowym rosyjskim. W ostatnich prawie 30 latach 
otworzyliśmy także szkoły z wykładowym ukraińskim, 
a tym samym zmniejszyliśmy ilość szkół z językiem ro-
syjskim. A Rosjanie, Gagauzi, Bułgarzy i inne mniejszo-
ści, uczą się nadal w szkołach rosyjskich z lekcjami do-
datkowymi w swoich językach ojczystych. Polacy mają 
dodatkowe lekcje z języka polskiego. Rząd mołdawski 
jest otwarty na potrzeby mniejszości narodowych za-
mieszkujących nasz kraj.

Jest tu dla nas pewnego rodzaju pułapka. Jeżeli 
mamy przedszkola, szkoły średnie i grupy studentów, 
którzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych po rosyj-
sku, to oczywiście, absolwenci żądają następnie pracy, 
w której mówi się po rosyjsku. A takiej pracy nie ma, 
zwłaszcza w urzędach, w których warunkiem podjęcia 
pracy jest znajomość języka urzędowego. 

GOŚĆ JUTRZENKI
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– CZY PRZEDSTAWICIELE WSPOMNIANYCH 
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH POSIADAJĄ OBYWA-
TELSTWO MOŁDAWSKIE?

– Wszyscy są obywatelami Mołdawii. Nie mamy  
w naszym kraju ludzi bez obywatelstwa. 

– A ROMOWIE? 
– Oni też. U nas nie ma problemów z Romami, 

tak jak to jest w innych krajach. I tak np. w Sorokach, 
mieście 30-tysięcznym, położonym nad Dniestrem, 
jest dzielnica cygańska, znajdująca się na wzgórzu 
dominującym nad miastem. Składa się z imponują-
cych pałaców zbudowanych wokół ciasnej, wijącej się 
kręto pod górę uliczki. Romowie mają tam domy, na-
śladujące najsłynniejsze budynki świata. Jest tam m. 
in. kopia waszyngtońskiego Białego Domu. 

Nasi Romowie zarabiają często pieniądze za 
granicami, w różny sposób, a wydają w Mołdawii, bu-
dując domy. Mają w nich dywany – od sufitu aż do 
podłogi. Kupują też najdroższe meble, nie inwestując 
natomiast ani w przemysł, ani w handel. W Sorokach 
mieszka cygański baron Mołdawii. 

Raz jeszcze to panu powtórzę, że dla nasze-
go mołdawskiego rządu nie ma dziś u nas żadnego 
problemu z Romami – oni nie są też marginalizowani  
w żaden sposób. 

– MOŁDAWIANIE ODWIEDZAJĄCY POLSKĘ TO... 
– ...między innymi studenci. Jest ich prawie dwu-

stu, na różnych uczelniach i na różnych kierunkach. 
Jest też trochę naszych studentów na paszportach 
rumuńskich. Ilu, tego też nie wiemy. Nie każda uczel-
nia zgadza się na przekazanie nam takich informacji. 
Istnieje przecież ochrona danych osobowych. Są pra-
cownicy, ale stosunkowo niewiele. Wiem, że Mołda-
wianie w Polsce nie stanowią problemu dla władz lub 
pracodawców. 

Przez ostatnie osiem lat, odkąd tu pracuję, Polskę 
odwiedziło także około 5 tys. mołdawskich urzędników 
różnego szczebla. Przyjeżdżali tu z oficjalnymi wizy-
tami oraz na szkolenia i turystycznie. Dla nas takie 
spotkania są bardzo ważne. Nasi urzędnicy, podczas 
każdej wizyty w Polsce, czegoś się nauczą. Mogą tu 
przecież poznawać wasze doświadczenia. Spotykam 
się prawie zawsze z naszymi delegacjami. I mówię im, 
że i Wy nie wszystko mieliście od razu i że ani Krako-
wa, ani Kiszyniowa od razu nie zbudowano. Patrzymy 
i uczymy się od Polski i Polaków. Aby coś zbudować, 
trzeba przecież wiele czasu i doświadczenia. Widzimy, 
że potrzebna jest też pomoc władz samorządowych, 
wojewódzkich i państwowych czy wreszcie funduszy 
unijnych. Wiemy, że tak było np. z drogami w Polsce, 
które powstałe z finansową pomocą z Unii Europej-
skiej. Patrzymy, jak Polska się zmieniła w ostatnich 
latach, w tym dzięki wykorzystaniu unijnych funduszy. 

My jeszcze nie mamy do nich dostępu, ale widzimy, 
jakie możliwości się otwierają, że warto być członkiem 
Unii Europejskiej. 

Są wreszcie miejscowości partnerskie. Mołda-
wia i Polska taką współpracę zaczęła lata wcześniej. 
Dziś ponad 20 powiatów mołdawskich współpracuje 
ze swoimi polskimi odpowiednikami. I mają podpisa-
ne umowy o współpracy w różnych zakątkach wa-
szego kraju. Niektóre bogate polskie powiaty mają 
możliwość pomocy materialnej swoim mołdawskim 
odpowiednikom. Taka współpraca jest dla nas bardzo 
ważna. Uczymy się np. prostych rzeczy: od pisania 
wniosków o fundusze unijne. Przyjeżdża taki urzęd-
nik z Mołdawii, siedzi obok, przygląda się i uczy się. 
Mamy podpisane umowy pomiędzy uczelniami, pla-
cówkami medycznymi czy gminami. 

– AMBASADA MOŁDAWII W POLSCE MA SWOJE 
KONSULATY...

– ...z konsulami honorowymi. Chciałem mieć 
wcześniej konsulów honorowych we wszystkich pol-
skich województwach, ale jak dotąd moje plany się 
nie udały. Aktualnie posiadamy konsulaty honorowe 
w: Łodzi, Lublinie, Toruniu, Elblągu i Szczecinie. Ale 
ciepło wspominam, że poprzedni konsul honorowy  
w Białymstoku współorganizował tygodniowy pobyt 
tamtejszego teatru w Kiszyniowie. Polscy artyści zapre-
zentowali tam trzy ciekawe spektakle. Następnie Teatr 
Dramatyczny z Kiszyniowa przyjechał z rewizytą do 
Białegostoku. Nasz lubelski konsul organizuje corocz-
nie Biznes Forum w Mołdawii, przyjmuje też delegację 
biznesmenów mołdawskich, będąc wiceprzewodni-
czącym Klubu Biznesu w Lublinie. Konsul honorowy  
z Torunia organizuje corocznie wyjazdy i przyjazdy 
dzieci na dwutygodniowy wypoczynek wakacyjny. 
Dzieci mieszkają w domach swoich kolegów. Dużo po-
maga nam również konsul z Elbląga. I tak np. w 2017  r. 
zorganizował zbiórkę pieniędzy dla naszej obywatel-
ki, która wskutek upadku potrzebowała pilnie operacji.  
W ciągu dwóch dni zebrano dla niej ponad 60 tys. 
złotych. Bardzo aktywny i pomocny jest nasz kolega  
z Łodzi, bardzo dobrze zaczyna nowy konsul honoro-
wy w Szczecinie.

Jak widać są to różne formy współpracy. Dla nas 
najważniejsza jest promocja naszego kraju – ciągle 
jeszcze mało znanego w Polsce – oraz współpra-
ca gospodarcza. W kwietniu planowany jest wyjazd 
polskich biznesmenów do Mołdawii. Interesuję nas 
współpraca firm prywatnych i samorządów, problemy 
związane z oczyszczaniem ścieków, z oszczędza-
niem ciepła, z dostarczaniem wody pitnej. Interesują 
nas polskie technologie przerobu śmieci. Nasze cen-
tra powiatowe są małe, liczą średnio 30 tys. miesz-
kańców, więc doświadczenia samorządów w małych 
polskich miastach są dla nas bezcenne.

GOŚĆ JUTRZENKI

w

Powiem jeszcze, że Mołdawia jest jednym  
z 10 krajów świata, które korzystają z priorytetowej 
pomocy rządu polskiego, poprzez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP, na realizację małych projektów. I te 
projekty są bardzo ważne. Po rozpadzie ZSRR, kiedy 
wszystko budowane było z wielkim rozmachem, zbu-
dować np. farmę nie na 5 tys. krów, a na 5-10. Jak to 
zrobić i co do tego trzeba? 

Polacy nie stracili nigdy swoich indywidualnych go-
spodarstw, nawet w okresie powszechnej kolektywiza-
cji. W Mołdawii było inaczej. Tu istniały wyłącznie duże 
gospodarstwa państwowe. Naszym farmerom po-
trzebne są jakieś wzorce. Dlaczego więc nie korzystać  
z polskich doświadczeń? I jak połączyć hodowlę 5 krów 
ze sprzedażą mleka czy budową niewielkiej mleczarni 
z chłodnią?

– MOŁDAWIA TO Z PUNKTU WIDZENIA EUROPEJ-
SKIEGO TURYSTY „TERRA INCOGNITA”. CZY SŁUSZ-
NIE? 

– Mamy tu w Mołdawii kilka ciekawych szlaków 
turystycznych. Do najciekawszych z nich należy bez 
wątpienia szlak winiarski połączony z degustacją  
w najsłynniejszych zakładach winiarskich – w Mileștii 
Mici i Cricova. Choć Mileștii Mici jest większy, to war-
to postawić na Cricovą. Jest to bowiem coś więcej niż 
winnica. To także fabryka szampanów i miejsce eksklu-
zywnych spotkań mołdawskich władz z obcymi polity-
kami i dyplomatami. Mileștii Mici to też obiekt turystycz-
ny, ale i zakład produkcyjny i największy na świecie 
podziemny magazyn wina. Do obu piwnic można do-
jechać autobusem, przy okazji wizyty w Kiszyniowie. 

– CIEKAWY JEST TAKŻE SZLAK CERKWI I KLASZ-
TORÓW...

– Są to malownicze cerkwie północnej Mołdawii. 
Stanowią one grupę unikatowych świątyń prawosław-
nych położonych na Bukowinie, ozdobionych zarów-
no malowidłami wewnętrznymi, jak i pochodzącymi  
z XVI  w. freskami zewnętrznymi, pokrywającymi fasady 

na całej ich powierzchni. Osiem z nich jest wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Warte zobaczenia są też skalne monastyry (klasz-
tory). Są jedną z największych atrakcji turystycznych 
Mołdawii. Wśród najbardziej znanych znajduje się 
m. in. Monastyr Curchi, będący najważniejszym miej-
scem dla naszej duchowości. Ten męski klasztor po-
łożony jest w Parku Narodowym Orhei, po sąsiedzku 
ze słynnym Starym Orchei, gdzie znajduje się czynny 
klasztor wykopany w skale, na wysokim brzegu rzeki. 

– KOLEJNY WARTY ZOBACZENIA SZLAK TURY-
STYCZNY DOTYCZY SZTUKI KULINARNEJ MOŁDA-
WII... 

– ...kuchni mołdawskiej, nie dotkniętej jeszcze 
skażeniem cywilizacji. Nasze skarby kulinarne, go-
spodarstwa agroturystyczne i wiejskie targi są tego 
najlepszym przykładem. Można u nas kupić świetne 
produkty, przygotowywane bez żadnej chemii. Na ta-
kich wiejskich stoiskach stoją kobiety i sprzedają np. 
śmietanę z baniek kilku litrowych. Trzeba ją najpierw 
spróbować i przekonać się jak smakuje. Można tę 
śmietanę kroić nożem – bo prawdziwa mołdawska 
śmietana jest tak gęsta jak masło. Spróbować prawdzi-
wej owczej bryndzy z mamałygą… Zazwyczaj, Mołda-
wianie sami produkują swoje jedzenie. U nas nie są tak 
rozpowszechnione jak w Polsce duże supermarkety.  
I dlatego nasza kuchnia jest raczej prawdziwą kuchnią 
domową. W Mołdawii je się dużo grilowanego mięsa  
i warzyw. Mamy też gołąbki, ale są one zdecydowanie 
mniejsze niż polskie. W starym zwyczaju mołdawskim 
jest tak, że kiedy gospodyni wita gości, to zaczyna od 
przeprosin. Mówi, że nie miała wiele czasu i dlatego 
gołąbki są dziś trochę większe, niż miały być... Wiado-
mo, że mniejsze gołąbki wymagają dużo więcej pracy. 
Gospodyni wyraża w ten sposób swój szacunek do go-
ści i nikt nie ma prawa się wtedy na nią gniewać.

Godny odnotowania, ale już poza sferą kulinarną, 
jest jeszcze fakt, iż bardzo popularne są także w Moł-
dawii wełniane, wiejskie dywany. Mimo, że mieszkam 

GOŚĆ JUTRZENKI
w

Twierdza w Sorokach
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już w mieście od 40 lat, to też taki dywan u siebie na 
podłodze mam. We wszystkich tradycyjnych rodzinach 
mołdawskich, także w miastach, ściana bez takiego 
dywanu, to nie ściana. Ludzie zachowują tę tradycję 
bardzo sumiennie.

– MOŁDAWIANIE TO GŁÓWNIE WYZNAWCY PRA-
WOSŁAWIA...

– Ponad dziewięćdziesiąt procent naszych obywa-
teli to wierni cerkwi prawosławnej. Prawie 2/3 parafii 
mołdawskich należy do Patriarchatu Moskiewskiego. 
Metropolita Kiszyniowa i całej Mołdawii jest członkiem 
synodu Cerkwi Rosyjskiej. Pozostali wyznawcy pra-
wosławia, z arcybiskupem besarabskim na czele, na-
leży do Patriarchatu Bukaresztańskiego, czyli wchodzi  
w skład Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Podział na 
część rosyjską i rumuńską jest podziałem historycz-
nym. Przed II wojną światową Besarabia była bowiem 
częścią Rumunii. Są też nieliczne parafie należące do 
Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej. 

W Mołdawii są ponadto muzułmanie (4,95 %), pro-
testanci (3,15 %), katolicy (2,04%) oraz inni. Katolicy 
posiadają obecnie jedną diecezję z siedzibą w Kiszy-
niowie. Po ogłoszeniu niepodległości przez Mołdawię 
w 1991  r., kościół katolicki zaczął się odradzać. 28  paź-
dziernika 1993 r. papież Jan Paweł II utworzył dla moł-
dawskich katolików, żyjących w diasporze, admini-
straturę apostolską, która osiem lat później, w 2001 r. 
została przekształcona w pełnoprawną diecezję. I tak 
jest do dzisiaj. 

– ZWIEDZAJĄC WSPÓŁCZESNĄ MOŁDAWIĘ WAR-
TO JEST ZAJRZEĆ DO SEPARATYSTYCZNEJ REPU-
BLIKI NADDNIESTRZA...

– Zgodnie z prawem, w tym międzynarodowym, 
Naddniestrze było zawsze częścią Mołdawii. Inną rze-
czą jest fakt posiadania przez Naddniestrze własnego 
rządu, paszportów, armii czy waluty. Jesteśmy jednak 
ciągle w trakcie prób zjednoczenia całego kraju. Po-
wołaliśmy nawet specjalnego wicepremiera, zaraz po 
wojnie domowej w 1992 r., który zajmuje się proble-
mami związanymi wyłącznie ze zjednoczeniem kraju 
i sprawami związanymi z Naddniestrzem. Na dziś nie 
ma tam granicy i naszej służby celnej. My nie możemy 
i nie chcemy tam nikogo kontrolować. Kontrole prze-
prowadzają natomiast tylko naddniestrzańskie służby. 
Tam do dzisiaj stacjonują wojska rosyjskie byłej 14 Ar-
mii, pilnujące magazynów broni. Wiemy też, że ta broń 
jest własnością Rosji i musi być pod ich ochroną. Dzia-
ła tam trójstronna komisja: mołdawsko-rosyjsko-nad-
dniestrzańska. Tam już nikt nie strzela, ani nie walczy 
od wielu, wielu lat. Zadajemy, więc sobie pytanie: „Po 
co są tam nadal wojska rosyjskie?” Można je zastąpić 
siłami policyjnymi, pod kontrolą międzynarodową, któ-
re będą spełniały te same zdania. Policja jest przecież 

od przestrzegania prawa i porządku. Niestety, strona 
rosyjska i naddniestrzańska się na naszą propozycję 
nie zgadzają. 

Wiadomo, że prawie 70 % produkcji Naddniestrza 
eksportuje się do krajów Unii Europejskiej z mołdawski-
mi certyfikatami pochodzenia. Samochody z numerami 
rejestracyjnymi Naddniestrza nie są wpuszczane do 
krajów Unii Europejskiej – uzgodniliśmy więc z insty-
tucjami w Brukseli numery neutralne, bez znaków Moł-
dawii czy Naddniestrza, dla pojazdów naddniestrzań-
skich, aby dać ich ludziom możliwość podróżowania. 
My nie walczymy przecież z mieszkańcami Naddnie-
strza. Jestem realistą i niestety, nie widzę większych 
szans na szybkie zmiany.

– A SKĄD U PANA TAKA DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘ-
ZYKA POLSKIEGO?

– Pracowałem tu w latach 2000-2003. Wtedy za-
częła się moja przygoda z językiem polskim. Mój syn 
chodził wówczas do liceum, a córka na zajęcia na uni-
wersytecie. Teraz mam tu 8-letnią wnuczkę, którą się 
opiekujemy wspólnie z żoną, Valentiną. Nasza wnucz-
ka ma na podwórku trochę starszą koleżankę i 12 kole-
gów, do których stara się dopasować, biegając jak oni, 
ale i ucząc się w czasie zabawy języka polskiego. Żona 
też zna dość dobrze język polski i bardzo pomaga mi 
w mojej pracy. Przyjmuje gości, nawiązuje i utrzymuje 
kontakty z naszymi polskimi znajomymi oraz obcymi 
dyplomatami.

Jestem z wykształcenia nauczycielem. Pracowa-
łem przez 15 lat w administracji lokalnej na południu 
Mołdawii. W czasie przemian ustrojowych przeprowa-
dziłem się w 1993 r. do Kiszyniowa, gdzie tworzono 
wówczas instytucje państwowe. W naszym WSZ było 
tylko kilkunastu pracowników. Ściągnął mnie tam do 
pracy mój starszy kolega. Mając więc doświadczenie 
w administracji publicznej, podjąłem tam pracę. Roz-
począłem pracę w wieku prawie 40 lat na najniższym 
stanowisku – III sekretarza. Bardzo szybko awanso-
wałem. Kierownictwo ministerstwa zauważyło, że daję 
sobie dobrze radę. I po półtora roku już byłem radcą,  
a później radcą-ministrem ambasady w Moskwie. To 
były lata 1994-1997. Po powrocie do Mołdawii powie-
rzono mi stanowisko dyrektora do spraw WNP przez kil-
ka dobrych lat. Następnie znalazłem się w Warszawie, 
jako radca. Potem wróciłem do Kiszyniowa i ponownie, 
od roku 2010, jestem w Warszawie jako ambasador. 
Przepracowałem w Warszawie już dwie kadencje. Pora 
pomyśleć o powrocie.

– DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ. OBY PRZYBLIŻYŁA 
ONA ZNAJOMOŚĆ MOŁDAWII WŚRÓD POLAKÓW  
I POLONII.

rozmawiał Leszek Wątróbski
fot. archiwum

Klasztor w Căpriana

Stary Orhei
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MOŁDAWIA: w wyborach zwyciężyła
prorosyjska Partia Socjalistyczna

WIADOMOŚCI

Obywatele Mołdawii w nie-
dzielę, 24 lutego wybierali 

101-osobowy parlament. Do 
walki o mandaty stanęli przed-
stawiciele 14 partii i jednego 
bloku. Żadnemu z ugrupowań 
nie udało się zdobyć większo-
ści.

Lokale zostały otwarte o godzinie 
7 rano czasu lokalnego do godziny 
21. Dla diaspory utworzono ponad 
125 lokali wyborczych za granicą. 
W Rosji, w której przebywa najwię-
cej mołdawskich emigrantów – ich 
liczbę szacuje się na 800 tys. – 
utworzono 11 punktów wybor-
czych.

Partia Socjalistyczna (PSRM), 
z której wywodzi się prezydent 
Igor Dodon, opowiadający się 
za zbliżeniem z Rosją, zdobyła 
31,3 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazł się 
proeuropejski antyestablish-
mentowy blok Acum („Teraz”) 
z wynikiem 26,2 proc.

Trzecie miejsce zajęła rządząca 
obecnie Partia Demokratycz-
na (PMD), której liderem jest 
Vladimir Plahotniuc, nazywa-
ny najbogatszą osobą w kraju. 
Na PMD zagłosowało 24 proc. 
wyborców. Plahotniuc oskar-
żany jest o podporządkowanie 
sobie sądownictwa, prokuratury  
i znacznej części mediów.

Do parlamentu wejdzie też bli-
skie demokratom, populistycz-
ne ugrupowanie biznesmena 
Iliu Șora, Partia Șora, z wyni-
kiem ok. 8,5 proc.

Pozostałym 11 partiom nie uda-
ło się przekroczyć 6-procento-
wego progu.

To pierwsze wybory przepro-
wadzane według mieszanej ordy-
nacji wyborczej. 50 posłów zostało 
wybranych z list partyjnych, a 51 
w jednomandatowych okręgach. 
Zdaniem komentatorów wprowa-
dzona w 2017 r. zmiana w kodek-
sie wyborczym działa na korzyść 
największych partii. Za granicą 
utworzono trzy okręgi wybor-
cze. Dwa okręgi wyznaczono też  
w separatystycznym Naddnie-
strzu. Mieszkańcy tej nieuznawa-
nej republiki mogli wziąć udział  
w głosowaniu w lokalach przygo-
towanych dla nich na terytorium 
administrowanym przez Kiszy-
niów. Inną zmianą wprowadzoną 
do prawa wyborczego było ze-
zwolenie na prowadzenie agitacji  
w dniu wyborów. Jedyne ograni-
czenie to zakaz agitowania w loka-
lu wyborczym i jego okolicach. To 
także pierwsze wybory, w których 
zamontowano kamery w lokalach. 

Żadna z partii nie będzie miała 
większości w nowym parlamencie. 
Plahotniuc wezwał ugrupowania 
do podjęcia dialogu, jednak blok 
Acum zapowiedział, że nie wejdzie 
w skład koalicji z żadną z partii. 
Jeśli w ciągu 45 dni od ogłoszenia 
oficjalnych wyników nie uda się 
sformować rządu, w kraju rozpisa-
ne zostaną kolejne wybory.

Opozycjoniści zwrócili się do 
międzynarodowych obserwatorów 
z prośbą o reakcję na doniesienia 
o wywieranie wpływu na wyborców 
z Naddniestrza. Media donoszą, że 
wyborcy z tej separatystycznej re-
publiki byli przywożeni do lokalów 
znajdujących się na terytorium admi-
nistrowanym przez Kiszyniów i gło-
sowali na danego kandydata w za-
mian za określoną sumę pieniędzy.

W niedzielę wyborcy mogli 
także wziąć udział w referendum. 
Pierwsze pytanie dotyczyło zmniej-
szenia liczby parlamentarzystów 
ze 101 do 61, a drugie brzmiało: 
"Czy jest pani/pan za tym, by spo-
łeczeństwo mogło odwołać (zwol-
nić) deputowanych, jeśli ci nie 
wypełniają we właściwy sposób 
swoich obowiązków?". 

Frekwencja wyniosła 49,2 %. 
Do urn udało się 1,44 mln osób. 
Najbardziej aktywni byli ludzie  
w wieku od 56 do 70 lat. Ponad 
42  tys. osób wzięło udział w wybo-
rach w zagranicznych lokalach wy-
borczych, czyli 1,46% ogólnej licz-
by uprawnionych do głosowania.

Przebieg głosowania monitoro-
wało ponad 2,4 tys. obserwatorów 
miejscowych i ok. 700 obserwato-
rów z zagranicy, w tym z Polski.

Źródło: PAP

FOTORELACJA

SPOTKANIA  OPŁATKOWE

Od wielu już lat w kalendarzu świą-
tecznych wydarzeń Polonii mołdaw-
skiej są spotkania opłatkowe. W grudniu 
2018 r. podobne uroczystości, zorgani-
zowane przez polonijne stowarzyszenia, 
odbywały się w Kiszyniowie, Komracie, 
Tyraspolu i innych miejscowościach, 
gdzie mieszkają Polacy.

Celem zorganizowanych w środo-
wiskach polonijnych spotkań świątecz-
nych jest umacnianie więzi lokalnej 
społeczności polskiego pochodzenia 
z krajem ojczystym i jego tradycjami 
świątecznymi.

Zdjęcia udostępniono przez: 
   Towarzystwo Polskiej Kultury
    „Jasna Góra” w Naddniestrzu
    (fot. Olga Doronina)
oraz 
    Stowarzyszenie „Polska Wiosna
    w Mołdawii” w Kiszyniowie
    (fot. Marita Rogowa) 

Fot: PAP/EPA
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din întreaga lume. Un minunat reci-
tal din versurile lui Adam Mickiewicz 
ne-a fost oferit de elevii Liceului Teo-
retic „C. Sibirschi”. Au declamat poe-
zii și au interpretat melodii frumoase 
elevii de la Liceul Teoretic „N. Go-
gol”. De asemenea, au vorbit despre 
Adam Mickiewicz și ne-au recitat po-
eme și doi participanți la cursurile de 
limba polonă organizate de doamna 
Irena Torbus, profesoară la liceele 
„C. Sibirschi” și „N. Gogol”.

La Cafeneaua literară au fost 
prezenți toți cei interesați de viața 
și creația marelui bard: elevi, pro-
fesori, bibliotecari, utilizatori și pri-
eteni ai bibliotecii, dar și partenerii 
noștri: reprezentanți ai Organizației 
poloneze „Polska Wiosna w Moł-
dawii”, ai Asociației femeilor polo-
neze „Krakowianka” și ai Uniunii 
Polonezilor din Moldova.

O atmosferă plăcută a dominat 
seara și, pentru că eram în preaj-

ma Crăciunului, elevii, iar mai târ-
ziu toți cei prezenți au fredonat și 
câteva colinde în limba poloneză. 
Pe final, a fost împărțit și tradițio-
nalul opłatek (simbolul pâinii sfin-
te, azimă împodobită cu scene ale 
nașterii Domnului), adresându-ne 
unii altora urări de bine, sănătate 
și succese.

Oxana Andreev, 
directorul Bibliotecii Polone 

„Adam Mickiewicz”

AKTUALNOŚCI

Am pregătit pentru oaspeți un 
„meniu” cultural special, care a in-
clus: expoziția fotografică Wędru-
jąc przez czas, ce reflecta momen-
te importante din viața poetului;  
o expoziție tradițională de carte To 
lubię. Adam Mickiewicz; recitaluri 
de poezie, dar și prezentări intere-

sante despre cel mai important poet 
romantic polonez din secolul XIX. 

O incursiune de suflet prin viața 
marelui poet au făcut-o mai întâi bi-
blioteca, apoi oaspeții noștri, care au 
venit cu detalii despre operele vesti-
tului polonez, despre femeile din via-
ța lui, despre monumentele poetului 

DECEMBRIE. 
MICKIEWICZ

AKTUALNOŚCI

ÎÎn luna decembrie, când sărbătorile dau buzna peste noi, Biblioteca de 
cultură și literatură polonă „A. Mickiewicz” din Chișinău a mai adăugat 

un eveniment important în calendar. Astfel, pe data de 20 decembrie, cu 
prilejul aniversării a 220 de ani de la nașterea poetului polonez Adam 
Mickiewicz, a fost organizată Cafeneaua literară „Decembrie. Mickiewicz” 
(Kawiarnia Literacka „Grudzień. Mickiewicz”)..

W czwartkowe popo-
łudnie 20 grudnia 2018 r.  
w świątecznej aurze Biblio-
teki im. Adama Mickiewi-
cza w Kawiarence Literac-
kiej spotkali się uczniowie 
dwóch kiszyniowskich li-
ceów: im. M. Gogola i im. 
K. Sibirskiego oraz przed-
stawiciele polonijnych or-
ganizacji. Młodzież pod 
kierunkiem nauczycielki 
języka polskiego Pani Ireny 
Torbus przygotowała pro- 
gram dedykowany twór-
czości Adama Mickiewi-
cza. Brzmiały wiersze po-
ety, młodzi wirtuozi gitary 
wykonali piosenki na teksty 
Adama Mickiewicza. Go-
ściom Kawiarenki Literac-
kiej zaproponowano w tym 
dniu również prezentację  
o życiu i twórczości naj-
wybitniejszego poety pol-
skiego romantyzmu. Moż-
na było oglądać wystawę 
książek „Lubię to. Adam 
Mickiewicz” i wystawę fo-
tografii „Wędrując przez 
czas”. 

W drugiej części spo-
tkania wszyscy dzielili się 
opłatkiem, składali na-
wzajem życzenia na Nowy 
rok i śpiewali polskie kolę-
dy… fot. z archiwum Biblioteki im. A. Mickiewicza
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POLSKIE ŚCIEŻKI

Wszystkie moje dziecięce, młodzieńcze, a także 
po części dorosłe lata upłynęły w innym kraju. Teraz 
wiem, że to były nie tylko inne czasy, ale i całkiem 
odmienne życie. Prawie jak życie na innej planecie. 
Dziś, gdy wspominam swoje gorące spory z bab-
cią Janiną na temat religii (ja mówiłam o Darwinie,  
a ona – o Bogu), kultury, tożsamości narodowej, dzi-
wi mnie, jak mój zapał mógł współistnieć z niemal 
zupełną obojętnością na historię mojego własne-
go narodu. Wiedza o tym, że mama i babcia były 
Polkami, w żaden sposób nie wpływała wówczas 
na moje życie, w kraju, który nazywano Związkiem 
Radzieckim...

Z czego zaczęło się zgłębianie polskiej kultury  
i odrodzenie narodowych tradycji w mojej wła-
snej rodzinie? Prawdopodobnie miało to początek  
w okresie, gdy trzeba było pomyśleć o szkole dla 
mojego syna. Mojej mamie udało się namówić mnie 
do zapisania siedmioletniego Aloszy do jedynej 
polskiej klasy, otwartej w rosyjskiej szkole nr 37  
w Kiszyniowie. Niedługo później, ja sama, nieocze-
kiwanie zaangażowałam się w pracę organizacji 
„Polska Wiosna w Mołdawii”. I oto już niemal 10 lat 
pełnię obowiązki jej prezesa, a całe moje życie jest 
ściśle związane z kulturą, tradycjami i historią Pol-
ski – kraju, którego nie straciłam tylko dzięki mojej 
mamie, Polinie Statkiewicz.

Przez wiele lat Polina Statkiewicz pełniła funkcję 
kierownika Koła Polskich Rodzin we wsi Grigorów-
ka i do dziś, pomimo swoich 80 lat, bierze aktywny 
udział w działalności mołdawskiej Polonii. Jestem 
jej bardzo wdzięczna, że, nie utraciwszy polskości, 
przekazała nam uczucie dumy z polskiej krwi, mi-
łość do prawie utraconego, ale ocalonego – dzięki 
wnukom – języka polskiego i do wiary przodków.

Oto opowieść o jednej z polskich rodzin, od 
dawna mieszkającej w Mołdawii, zapisana według 
słów mojej mamy, Poliny Statkiewicz, urodzonej 
jako Fukarewicz. 

PRZESIEDLENIE
Rodzina Szklarskich pochodziła ze wsi Jan-

czyce w powiecie kamieniecko-podolskim. Na 
przełomie wieków XVIII i XIX wiele polskich rodzin  
w poszukiwaniu lepszego życia przesiedlało się do 

Besarabii. Wśród nich była i rodzina mojego pra-
dziada, Bartłomieja Szklarskiego. Wraz z krewnymi 
kupił on kilkadziesiąt arów ziemi w rejonie Chişcăre-
ni, w powiecie bieleckim. Rodziny osiedlały się  
w chutorach, dość daleko jedna od drugiej. Po-
czątkowo wszyscy przesiedleńcy stykali się z trud-
nościami – mieszkali w ziemiankach, szałasach, 
kоlybach*. Zajmowali się przede wszystkim rolnic-
twem, które mogło ich wykarmić dzięki urodzajności 
besarabskiej ziemi.

Przesiedleńcami wstrząsnęła bardzo tragedia, 
która zdarzyła się w rodzinie Laskowskich. Zmusiła 
ona wszystkich do zwarcia szeregów. Było to tak: 
gospodarz jednego z chutorów Laskowski i jego 
starszy syn padli ofiarą napaści zbrojnej bandy. 
Zamordowano ich, ukradziono trzodę. Żonie La-
skowskiego i młodszym dzieciom cudem udało się 
przeżyć, dzięki temu, że ukryły się wśród kukury-
dzy, gdzie później znaleźli je krewni. Po tym zda-
rzeniu, przesiedleńcy zdecydowali zjednoczyć się 
i zamieszkać w jednej miejscowości. Tak powstała 
wieś, nazwana później Nowe Jezareny. Mieszkały 
w niej polskie rodziny: Czajkowscy, Charzewscy, 
Siedleccy, Laskowscy, Kruszelniccy, Ilniccy, Brucz-
kowscy, Skakulscy, Buczaccy, Sobieszczańscy, 
Szklarscy, Radeccy, Kukurowiczowie. 

Mieszkańcy maleńkiej wioski ściśle przestrze-
gali polskich tradycji i obyczajów, przekazując je  
z pokolenia na pokolenie. Małżeństwa zawierano 
wyłącznie w obrębie polskiej grupy etnicznej. Wiara 
i wspólne modlitwy w domach mieszkańców dawały 
siły i nadzieję na przyszłość. Brak kościoła w No-
wych Jezarenach nikomu nie przeszkadzał być re-
ligijnym, a na święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
Boże Ciało, zbierali się przedstawiciele wszystkich 
rodzin, a także Polacy z Lipowanki i Pietropawłowki, 
i w konnych powozach jechali na pielgrzymkę do 
Chocimia. Gdy władze przekazały budynek byłego 
kościoła ormiańskiego w Bielcach katolikom, Pola-
cy z okolicznych wsi zaczęli jeździć na nabożeń-
stwa właśnie tam.

W rodzinie Bartłomieja i Anny Szklarskich było 
czworo dzieci –synowie: Ignacy, Józef, Bronisław  
i córka – Janina (urodzona 6 lipca 1912 r.). Rodzeń-
stwo żyło w cieple rodzicielskiej miłości i czułości. 

* Kolyba – tymczasowe mieszkanie pastuchów i drwali, szałas. Wnętrze kolyby urządzone było bardzo prosto – pomieszczenie 
miało jedną izbę, wzdłuż ścian ciągnęły się drewniane ławy do spania i półki na rzeczy. Podłoga – klepisko. Do ocieplenia koly-
by używano ogniska, dym wychodził przez otwór w dachu. 

Siła polskiej krwi
Oksana Bondarczuk

w

Kochają nas, wspierają, zawsze 
są przy nas... Znajdą radę na każde 
zmartwienie, na nasze smutki mają 
słodkie i pyszne rozwiązanie – to 
nasze kochane babcie i dziadko-
wie. 21 i 22 stycznia to szczególne 
dni w roku, w których możemy wy-
razić naszą wdzięczność za ich trud 
i oddanie oraz wszystko to, co od 
nich otrzymujemy. To Dzień Babci  
i Dzień Dziadka.

27 stycznia w Domu Kultury 
w Słobodzie-Raszków zorganizo-
wana została uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, na którą licz-
nie przybyli Seniorzy. Dzieci przy-

gotowały dla nich przedstawienie, 
recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki, tańczyły i prowadziły kon-
kursy. Dziadkowie ze wzruszeniem 
przypatrywali się występom swoich 
wnucząt, nagradzając ich gromki-
mi brawami, nie kryli wzruszenia, 
podziwiając prezentacje swoich 
„skarbów”.

Po części oficjalnej nieco-
dzienni goście zostali zaproszeni 
na kawę, herbatę i słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców. 

To był naprawdę wyjątkowy 
dzień, pełen uśmiechu, radości  
i dumy. Szczęśliwe i rozpromienio-
ne twarze babć i dziadków ukazały 

nam, jak ważne są takie spotkania 
i wspólnie spędzone chwile z wnu-
kami. 

Antonina Pietrasz 
nauczycielka języka polskiego 

Słoboda-Raszków

AKTUALNOŚCI

DOM POLSKI W BIELCACH.
Dzieci i seniorzy podczas występu 
Teatrzyku Lalek „Syrenka”, 
działającego przy Ruchu 
„Spotkania Małżeńskie”. 

DUŻY KADR

Dla naszych kochanych seniorów

fot. z archiwum Stowarzyszenia „Dom Polski" w Bielcach 
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Po zakończeniu wojny do wsi zaczęli powracać męż-
czyźni, którzy poszli na front wraz z Filipem. Janina dowie-
działa się od nich, że w jednej z bitew jej mąż został ciężko 
ranny. Odwieziono go do lazaretu. Dalsze losy Fukarewi-
cza są nieznane. Gorycz straty przyszło Janinie poczuć 
dwukrotnie: najpierw zaginięcie męża, potem śmierć synka 
z głodu i wyczerpania.

Trzeba było jednak żyć dalej – dla córki. Janina bardzo 
chciała dać jej jak najlepsze wykształcenie. Sama skończy-
ła jedynie trzy klasy rumuńskiej szkoły podstawowej, nie-
mniej płynnie mówiła po polsku, rumuńsku, rosyjsku, ukra-
ińsku, a nawet znała trochę jidysz. Gdy Polina skończyła 
czteroklasową szkołę wiejską, Janina postanowiła prze-
prowadzić się do miasta. Tam córka mogła kontynuować 
naukę. Dom w Nowych Jezarenach trzeba było zostawić.  
W Bielcach, mieszkając u znajomych, Janina Szklarska 
sama zaczęła budować nowy dom. Jej córka, Polina, 
wspomina to jako bardzo ciężki okres. 

Cóż podtrzymywało Janinę przez te wszystkie lata? 
Z opowieści Poliny wiemy, że jej mama przez całe życie 
niosła ze sobą święty obraz, podarowany jej na Pierwszą 
Komunię, w roku 1919. To była jedyna rzecz, jaką zabrała, 
gdy wszystkich ewakuowano z Nowych Jezarenów. Ob-
raz do dziś znajduje się w posiadaniu rodziny Poliny, jako 
symbol wiary, miłości i siły ducha jej matki – Polki, Janiny 
Szklarskiej-Fukarewicz. 

Tłum. na j. polski Sławomir Pietrzak

POLSKIE ŚCIEŻKI

 
�

Ja
nin

a F
uk

ar
ew

icz
, z

 d.
 S

zk
lar

sk
a, 

z c
ór

ką
 P

oli
ną

POLSKIE ŚCIEŻKI

Rodzina była zgrana, wyróżniały ją poczucie wspól-
noty i pełne serdeczności wzajemne stosunki. Oj-
ciec i synowie zajmowali się gospodarstwem: orali, 
siali, zbierali plony, hodowali trzodę. Kobietom – 
Annie i młodziutkiej Janinie przypadł w udziale trud 
zajmowania się domem. Anna Szklarska umiała 
zrobić wszystko. Szyła, tkała, szydełkowała. Swe 
umiejętności przekazała córce – i nie tylko jej. 

W rodzinie Laskowskich była niepełnospraw-
na dziewczynka, Aniuta, która nie mogła chodzić. 
Anna zabierała ją do siebie i uczyła szycia. Dzięki 
temu Aniuta stała się wprawną krawcową, u której 
obszywały się całe Nowe Jezareny, a nawet są-
siednie wsie. Aniuta do końca życia była wdzięczna 
Annie Szklarskiej za naukę i często ją wspominała, 
opowiadała prawnukom swej nauczycielki o wpraw-
nych rękach prababki. 

Czas mijał, dzieci Bartłomieja i Anny dorosły. 
Starszy syn, Ignacy, ożenił się i przeprowadził do 
sąsiedniej Pietropawłowki. W roku 1944 powołano 
go do wojska. Uczestniczył w wyzwoleniu Polski 
spod nazistowskiej okupacji. Z wojny powrócił jako 
inwalida, lecz nie mógł nie pracować, ponieważ trze-
ba było karmić dużą rodzinę, w której była czwórka 
dzieci: Ludwisia, Antosia, Feliksa i syn Jacek.

Józef Szklarski był górnikiem, zginął w wypadku 
w kopalni. Trzeci syn Bartłomieja i Anny, Bronisław, 
zajmował się rolnictwem, w późniejszych latach tra-
fił do kołchozu w nowych Jezarenach, gdzie został 
brygadzistą.

JANINA SZKLARSKA
Córka Szklarskich, Janina, wyrosła z dziew-

czynki na piękną i obdarzoną dobrym gustem pan-
nę. Była bardzo kobieca, świetnie się prezentowa-
ła. Podczas jednego z wieczorów towarzyskich, 
na których zbierała się polska młodzież ze wszyst-
kich okolicznych wsi, miało miejsce brzemienne 
w skutki spotkanie Janiny Szklarskiej z Filipem 
Fukarewiczem. Filip pochodził ze Styrczy. Wkrót-
ce młodzi pobrali się. Zamieszkawszy w Nowych 
Jezarenach, zaczęli budować własny dom. W roku 
1938 urodziła się im córka, Polina, a w 1941 – syn, 
Anatolij. Życie młodej rodziny nie należało jednak 
do prostych. Winna temu była wojna, która odbiła 
się na losach wszystkich mieszkańców Mołdawii. 
Filip poszedł do wojska, Janina została sama z ma-
łymi dziećmi. Na delikatne kobiece ramiona spadł 
ogromny ciężar.

Wojna nie oszczędzała nikogo. Przez Nowe 
Jezareny przechodziła linia frontu, mieszkańców 
wsi ewakuowano. Gdy wrócili, nie mogli rozpoznać 
rodzinnej miejscowości – wszystkie domy rozgra-
biono i obrócono w ruiny. Trzeba było wszystko za-
czynać od nowa. Janina dostała od męża, z frontu, 
dwa listy. A pod koniec 1944 roku przyszło pismo 
dziękczynne – w dokumencie pisano, że mąż Jani-
ny, Filip Iwanowicz Fukarewicz, mężnie i honorowo 
wypełnia swój obowiązek podczas walk o wyzwo-
lenie Polski i może być przykładem dla towarzyszy 
broni.
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Sub patronajul Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova

FESTIVALUL

PRIMĂVARA POLONEZĂ în MOLDOVA
 ediţia  a  XIX -a

18 MAI 2019, CHIȘINĂU

POLONIJNY FESTIWAL
pod  patronatem Ambasady RP w Republice Mołdawii

POLSKA WIOSNA 
w MOŁDAWII
18 MAJA 2019, KISZYNIÓW

XIX

Organizator:
„Primăvara poloneză în Moldova” 

tel. +373 0694 155 31
e-mail: polskawiosna@gmail.com

www.polskawiosna.md
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BLACK WHITE

3 
miejsce

3 
miejsce

3 
miejsce

Zwycięzcy konkursu 
SELFIE Z POLSKĄ

1 
miejsce

2 
miejsce

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”

1 miejsce – „Festiwal w naddniestrzańskiej 
Kamionce”, Anastazja Biełaja,  3 lata, Słoboda-
-Raszków 
2 miejsce – „Pozdrowienia z Polski”,  Irina Szapo-
wałowa, Bendery
3 miejsce – ex aequo: 
– „Dzień Polonii w Republice Mołdawii”, 
Aleksander Klikicz, Bendery
– „Dzień Mniejszości Narodowych w mołdawskim 
liceum",  Jan Sobieszczański, Bielce
 – „Lekcja Niepodległości”,  9 klasa szkoły  
w Słobodzie-Raszków
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Nagrody (kalendarze, płyty, książki i albumy) przekażemy przez ośrodki polonijne. 
 Organizatorzy

INFORMACJA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
informuje, że ogłoszony został 

nabór wniosków o udział w Programie 
LETNIE KURSY 

JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 2019
Celem Programu jest nauczanie i promocja języka 

polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwie-
nie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w kil-
kutygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych 
w Polsce.

Program kierowany jest do osób uczących się języka 
polskiego jako obcego, a także do tych, które dopiero pla-
nują rozpocząć naukę.

Dzięki uczestnictwu w kursie obcokrajowcy mogą 
podnieść swoje kompetencje językowe, a także lepiej 
poznać Polskę i jej mieszkańców oraz spotkać innych 
studentów z całego świata, zainteresowanych językiem 
i kulturą polską.

W tym roku po raz pierwszy zapraszamy do wzięcia 
udziału w naborze cudzoziemców - lektorów języka pol-
skiego prowadzących lektoraty w zagranicznych ośrod-
kach akademickich, którzy chcieliby podnieść swoje kom-
petencje językowe i metodyczne.

O udział w Programie mogą ubiegać się cudzoziem-
cy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  nie mają polskiego obywatelstwa;
   nie studiują w Polsce (w roku akademickim 2018/2019);
   uczą się języka polskiego lub znają język angielski na 

poziomie min. B1;
   są studentami zagranicznych uczelni lub lektorami 

języka polskiego pracującymi w zagranicznych ośrod-
kach akademickich.

Terminy kursów:

PROGRAM STYPENDIALNY
dla Polonii 

im. gen.  Władysława Andersa
Program stypendialny dla Polonii ma na celu 

umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia 
odbycie studiów wyższych w Polsce. Program 
oferuje możliwość odbycia studiów pierw-
szego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich oraz studiów drugiego 
stopnia w języku polskim w uczelniach 
podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat 
za kształcenie oraz z comiesięcznym sty-
pendium NAWA na pokrycie kosztów utrzyma-
nia w regulaminowym okresie kształcenia w Pol-
sce.

Kandydaci do Programu mogą się starać  
o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowa-
dzone na uczelniach publicznych nadzorowanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami 
obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem 
filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program 
umożliwia uczestnictwo w rocznym kursie przy-
gotowawczym poprzedzającym studia w Polsce 
osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub 
studiów pierwszego stopnia z wykładowym języ-
kiem polskim.

Ogłoszony nabór na studia pierwszego stop-
nia i jednolite studia magisterskie obejmuje rów-
nież rekrutację na kierunki artystyczne w uczel-
niach publicznych podległych Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki me-
dyczne w uczelniach publicznych podległych Mi-
nistrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają od-
rębne warunki i zasady realizacji Programu w od-
niesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni, 
w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia 
oraz wysokość stawek stypendialnych. 

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się 
na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl

Nabór wniosków w Programie stypendialnym 
dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lu-
tego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 
czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w for-
mie elektronicznej w systemie teleinforma-
tycznym NAWA, dostępnym pod adresem 

https://programs.nawa.gov.pl/login.
Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

1-29 
lipca

8-29
lipca

1-29
sierpnia

9-30 
sierpnia

Dla lektorów przewidziany jest tylko jeden termin: 
1-22 sierpnia 2019 r.

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę uczestni-
ków z poszczególnych krajów, każda osoba spełniająca 
ww. kryteria może składać wniosek o udział w progra-
mie. Wnioski można składać do 18 marca 2019 r. do 
godz. 15.00, a o udziale wnioskodawcy w Letnich kur-
sach decydować będzie miejsce na liście rankingowej 
wynikające z liczby uzyskanych punktów w trakcie oceny 
merytorycznej – zgodnie z kryteriami sformułowanymi  
w Regulaminie.

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/
letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-
courses-of-the-polish-language-and-culture/about-
the-programme
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wości w biologii” oraz „Traktat o po-
znaniu i prawdzie” wydane kolejno 
w latach 1906 i 1910. W pracy „Po-
jęcie przyczynowości w biologii” sze-
roko omawia dorobek europejskich 
filozofów w tym zakresie i rozwija go 
przez własne spostrzeżenia na temat 
związku przyczynowo-skutkowego 
stwierdzanego podczas obserwa-
cji różnorodnych zjawisk przyrody. 
„Traktat o poznaniu i prawdzie” nato-
miast składa się z dwóch części pod 
tytułami „Pojęcie poznania” i „Pojęcie 
prawdy”. W pierwszej z tych części 
przedstawia m.in. sądy i wniosko-
wanie, wynajdywanie podobieństw 
i różnic oraz poznawanie naukowe. 
Treść części drugiej stanowią głów-
nie rozważania nad prawdziwością  
i uzasadnianiem sądów, pewnością  
i wątpliwością w formułowaniu sądów 
o poznawanej rzeczywistości, prawdo-
podobieństwem oraz błędem. Oprócz 
prac filozoficznych w dorobku Bie-
gańskiego jest kilka książek na temat 
logiki oraz klinicznej prezentacji cho-
rób i ich leczenia, jednak chyba naj-
bardziej znany jest on jako autor afo-
ryzmów i przelanych na papier myśli  
o charakterze etycznym dowodzących 
jego głębokich refleksji na temat życia 
człowieka, choroby i pracy lekarza, 
którą wiązał ze szczególnym powoła-
niem do niej. W przedmowie do zbioru 
„Myśli i aforyzmów o etyce lekarskiej” 
napisał: „W życiu rodzinnem widzi-
my dopiero pierwsze błyski obowiąz-
ków etycznych. Tutaj człowiek dbać 
musi nie tylko o własny byt i własne 
bezpieczeństwo, lecz równocześnie  
o byt i bezpieczeństwo swojej rodziny. 
Musi nie tylko dla siebie wyszukiwać 
pożywienie, lecz musi go dostarczyć 
i swym dzieciom. Rodzina jest pierw-
szym zaczątkiem życia społecznego, 
jest ona pierwszem zbiorowiskiem 
ludzi, powiązanych ze sobą miłością 
macierzyńską, związkiem krwi, pew-
ną sympatyą. Sympatya więc, inaczej 
współczucie, jest zaczynem, wytwa-
rzającym życie społeczne na ziemi.  
Z sympatyi wynikają już pierwsze obo-
wiązki rodzinne, pewne ograniczenie 
samolubnych popędów, będące za-
rodkiem przyszłej etyki. W dalszym 

rozwoju życia społecznego z rodziny 
wytwarzają się większe zbiorowiska 
społeczne: gromady, hordy, pokole-
nia. Te gromady społeczne, również 
jak i rodzina są związane wspólnem 
pochodzeniem, związkiem krwi i wy-
nikającą z tego związku sympatyą”. 
Dalsze myśli i aforyzmy przedstawia-
ją problemy etyki w sposób bardziej 
szczegółowy.

Obaj filozofowie są przeze mnie 
wspominani z okazji rocznic związa-
nych z ich życiem i aktywnością na-
ukową. W 2016 roku minęło 200  lat 
od wydania „Loiki, czyli sztuki rozu-
mowania” Patrycego Przeczytań-
skiego a rok później – 200. roczni-
ca śmierci pijara. Na przełomie XIX  
i XX  wieku zostały wydane główne 
dzieła medyczne i filozoficzne Włady-
sława Biegańskiego, zatem od lat 90. 
XX wieku po rok bieżący, mieliśmy 
setne rocznice wydania „Diagnostyki 
różniczkowej chorób wewnętrznych” 
(wyd. 1891), „Logiki medycyny” (wyd. 
1894 i 1909), „Traktatu o poznaniu  
i prawdzie” (1910), „Teorii poznania 
ze stanowiska zasady celowości” 
(1914–1915) i „Etyki ogólnej” (wyd. 
pośmiertnie w 1918). Na 100-lecie 
śmierci i w 160. rocznicę urodzin 
lekarza i filozofa medycyny Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 
2017 Rokiem Władysława Biegań-

skiego. Główne uroczystości z kon- 
ferencją naukową Towarzystwa Le-
karskiego Częstochowskiego pt. 
„Doktor Władysław Biegański. Bie-
gański i jego epoka. Filozofia i etyka  
w medycynie wczoraj i dziś” odbyły 
się w dniach 6-8 kwietnia w Często-
chowie. 

Zachęcam do lektury. Aby poznać 
całą twórczość Przeczytańskiego  
i Biegańskiego trzeba by udać się do 
co najmniej kilku bibliotek, m. in. do 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 
i Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Bie-
gańskiego w Częstochowie. Wykaz 
bibliotek posiadających zbiory tych 
autorów można znaleźć w katalogach 
NUKAT (http://katalog.nukat.edu.pl/) 
i KaRo (http://karo.umk.pl/Karo/). Od 
kilku lat część książek jest dostępna 
w formie elektronicznej w bibliotekach 
cyfrowych, jak Polona (https://polo-
na.pl/) i Śląska Biblioteka Cyfrowa 
(https://www.sbc.org.pl/dlibra), zatem 
można je czytać w dowolnym miej-
scu z dostępem do Internetu. Oprócz 
podkreślenia ich wartości historycznej 
warto zwrócić uwagę, że mimo upły-
wu czasu pod wieloma względami są 
nadal aktualne. 

Michał Skoczylas
Pomorski Uniwersytet Medyczny 

w Szczecinie

 � Popiersie Władysława Biegańskiego w Częstochowie (wyk. Szymon Wypych)  
 / fot. autora

CZYTAJMY DZIEŁA POLSKICH FILOZOFÓW

Z pewnością każdy z nas nie raz 
zastanawiał się w jakim stop-

niu myślenie może pomóc roz-
wiązywać problemy, praktyczne 
czy też teoretyczne. Znamy na-
zwiska wielkich filozofów i czyta-
my niektóre ich książki. Lektura 
prac polskich filozofów, tekstów 
oryginalnych, nie tłumaczonych 
z języków obcych, umożliwia 
nam kontakt ze źródłowymi tre-
ściami filozoficznymi wyrażonymi 
w naszym ojczystym języku.

W szerokim gronie polskich filozo-
fów, znanym głównie z jego przedsta-
wicieli w osobach Witelona (ur. 1230), 
Pawła Włodkowica z Brudzenia (zm. 
1435), Jana Ostroroga (1436–1501), 
Jana z Głogowa (ok. 1445-1507), 
Jana ze Stobnicy (ok. 1470-1519), 
Sebastiana Petrycego (1554-1626), 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
(1503-1572), Augusta Cieszkowskie-
go (1814-1894), Kazimierza Twar-
dowskiego (1866-1938), Stanisława 
Brzozowskiego (1878-1911), Jana 
Łukasiewicza (1878-1956), Włady-
sława Tatarkiewicza (1886-1980), Al-
freda Tarskiego (1901-1983), Izydory 
Dąmbskiej (1904-1983), pozostają 
rzadko dostrzegani, bądź też znani 
wąskiemu gronu specjalistów, Stefan 
Przeczytański i Władysław Biegański.

Stefan Przeczytański, w Zako-
nie Szkół Pobożnych – Patrycy od św.  
Stefana, urodził się 1 sierpnia 1750  roku 
na Podolu, w ówczesnym woje-
wództwie bracławskim. Był uczniem 
kolegium pijarskiego w Międzyrzeczu 
Koreckim a po wstąpieniu do zakonu 
pijarów odbywał nowicjat w Łukowie. 
Studiował filozofię w seminarium dla 
kleryków w Międzyrzeczu Koreckim. 
Pracował jako nauczyciel kolejno 
w Łukowie, Złoczowie, Warszawie, 
Międzyrzeczu Koreckim, Łomży, po-
nownie w Warszawie, a następnie  

w Piotrkowie (Trybunalskim). Nauczał 
w zakresie syntaktyki, poetyki, retory-
ki, logiki, matematyki i fizyki. Zarów-
no przed III rozbiorem Rzeczpospo-
litej Obojga Narodów jak i w okresie 
porozbiorowym pełnił funkcje kie-
rownicze w zakonnym szkolnictwie.  
W końcu roku 1810 został obrany 
przez kapitułę pijarską prowincjałem 
prowincji polskiej. Urząd ten pia-
stował do roku 1816. Był członkiem 
honorowym Dyrekcji Edukacji Naro-
dowej oraz członkiem Działu Umie-
jętności Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Patrycy Przeczy-
tański zmarł 28 stycznia 1817  roku 
w Warszawie. Został pochowany  
w warszawskim kościele pijarskim 
przy ul.  Długiej, lecz po przejęciu ko-
ścioła na cerkiew w roku 1834 jego 
zwłoki przeniesiono do zbiorowej mo-
giły pijarów pod drogą na Powązkach.

Większość publikacji Przeczy-
tańskiego to kazania – „Kazania ad-
wentowe i dwoiste postne” wydane 
w roku 1815, „Kazania niedzielne  
i postne” (1821), „Kazania na uroczy-
stości Pańskie i Nayświętszey Maryi 
Panny” (1821), „Kazania na uroczy-
stości świętych Pańskich” (1822) oraz 
„Kazania przygodne i pogrzebowe” 
(1822). Tylko pierwsze z nich wydano 
za życia zakonnika. Pozostałe zosta-
ły zebrane i „w kilku Tomach powoli 
drukowane”, jak to zapowiedziano we 
wstępie „Do Czytelnika” w „Kazaniach 
niedzielnych i postnych” w 1821 roku. 
Przeczytański słynął jako dobry mów-
ca a jego kazania były zrozumiałe dla 
przedstawicieli wszystkich stanów 
społecznych. Niedługo przed śmier-
cią, tj. w roku 1816, zostało wydane 
również obszerne, pionierskie na 
ziemiach polskich, dzieło Przeczytań-
skiego pt. „Loika, czyli sztuka rozumo-
wania”, składające się z trzech części 
o następujących tytułach „Część I.  
O władzach i działaniach duszy”, 

„Część II. Kształty rozumowania, 
Argumentationes” i „Część III. Przy-
stosowanie do różnych nauk”. Autor 
opisał w nim sposoby zdobywania 
informacji i rozumowania, formułowa-
nie sądów, klasyfikację nauk, czułość, 
wyobraźnię ludzką i wolę oraz ich 
szczególne aspekty. Niestety ta war-
tościowa dla nauki rozprawa docze-
kała się niewielu publikacji wtórnych, 
pogłębiających jej treść.

Drugi z przedstawianych filozo-
fów, Władysław Biegański urodził 
się 28 kwietnia 1857 roku w południo-
wo-wielkopolskim miasteczku Gra-
bów nad Prosną, w zaborze pruskim, 
w owym czasie w pruskiej Prowincji 
Poznańskiej. Władysław Biegański 
uczył się w gimnazjum w Piotrkowie 
Trybunalskim. Medycynę studiował  
w Cesarskim Uniwersytecie War-
szawskim. Po ukończeniu studiów 
przez około dwa lata pracował w Kcy- 
ni, w rosyjskiej guberni kałuskiej. Na-
stępnie odbywał praktyki w Berlinie 
i Pradze a po nich na stałe osiadł  
w Częstochowie, gdzie został leka-
rzem szpitalnym, miejskim, kolejowym 
i fabrycznym. Dbał o przestrzeganie 
zasad higieny wśród pracowników 
fabryk. Zainicjował utworzenie Biblio-
teki Miejskiej, Towarzystwa Dobro-
czynności dla Chrześcijan oraz Od-
działu Częstochowskiego Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Był 
także współzałożycielem Towarzy-
stwa Lekarskiego Częstochowskiego 
i Gimnazjum Polskiego w Często-
chowie. Angażował się w kształcenie 
ustawiczne lekarzy oraz nauczanie 
matematyki i logiki w szkole średniej. 
Zmarł 29 stycznia 1917 roku w Czę-
stochowie. Został pochowany na czę-
stochowskim Cmentarzu Kule.

Do najbardziej zaawansowanych 
publikacji Biegańskiego w dziedzinie 
filozofii przyrody i filozofii medycyny 
należą rozprawy „Pojęcie przyczyno-

Stefan (Patrycy) Przeczytański 
i Władysław Biegański

CZYTAJMY DZIEŁA POLSKICH FILOZOFÓW

BLACK WHITE
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AKTUALNOŚCI

В середине зимы оказаться в таком теплом и солнечном крае как Панама, вместе с тысячами 
молодых людей из разных стран, собравшимися здесь для одной цели, – это незабываемое 

событие, которое посчастливилось пережить нашему корреспонденту ВЛАДИСЛАВУ 
ЛАВСКОМУ. В составе группы католиков из Молдавии он участвовал во Всемирных днях 
молодежи, прошедших с 14 по 31 января 2019 г. в Панаме.

– Влад, мы знаем, что  
к этой поездке ты готовился не 
один день, что запомнилось 
тебе больше всего во время 
этого долгожданного путеше-
ствия? 

– Конечно же, кульминация 
Всемирных дней молодежи, но 
не только. Основным событиям 
предшествовали дни в епархии 
Читрэ, расположенной в 300 ки-
лометрах от столицы. Прилетев 
в Панаму, мы ехали туда более 
четырех часов. Нас встрети-
ли семьи, в которых мы потом  
и жили. Сердца панамцев, их 
дома – все было открыто для нас. 
Это было удивительное время! 
Время, когда нас не сковывали 
языковые границы и культурные 
особенности. И эта другая куль-
тура не являлась препятствием 
для встреч и совместных пере-
живаний. Мы видели, как люди 
привязаны к Иисусу, мы видели 
Церковь единства, единство мо-
лодежи, единство веры. 

– Какие они, панамцы? 
– Люди там очень дружелюб-

ные. Они приветствовали нас на 
улице, из каждого дома и из каж-
дой машины. Нас поражала нео-
быкновенная открытость людей.

Не всегда у нас были такие 
комфортные условия, как в Ев-
ропе, но гостеприимность па-
намцев, старавшихся во всем 
нам помочь, с лихвой перекры-
вала все неудобства.

Первые несколько дней мы 
провели вместе с группой мо-
лодежи из Кракова, а затем по-
знакомились с волонтерами из 

Панамы. Волонтеры чувствова-
ли большую ответственность за 
нас, мы никогда не оставались  
в городе без их опеки.

– И все-таки, на каком язы-
ке вы общались?

– Никто из нас не говорил 
на испанском, а панамцы чаще 
всего не знали английского язы-
ка, поэтому... нам пришлось 
выучить какие-то фразы на ис-
панском. Наша хозяйка, угощая 
нас, всегда называла нам на ис-
панском блюда, которые мы ели  
и продукты, из которых они были 
приготовлены. Но, наверное, мы 
так много всего пробовали, что 
почти ничего не запомнили!

– Чем вы занимались каж-
дый день?

– Мы хорошо узнали мест-
ность, где жили, познакомились 
с культурой, традициями, фоль-
клором. Видели, как готовится 
местная еда, и пробовали мно-
го необычных блюд. Воскре-
сенья мы проводили в семьях,  
в которых жили. Конечно же, не 
исключен был и отдых на пля-
же! И хотя в Панаме сейчас вся 
растительность по-зимнему жел-
то-зеленая, мне это очень нра-
вилось. Температура зимой тут 
превышает 35 градусов, поэтому 
в каждой панамской церкви уста-
новлены вентиляторы.  

– С молодежью из каких 
стран ты познакомился?

– Очень много было палом-
ников из Латинской Америки, но 
мы также познакомились с моло-

дежью из Италии, Франции, Гер-
мании.

– А что ты можешь сказать 
о церковной общине в Пана-
ме?

– Конечно же, во время ли-
тургии мы отметили некоторые 
«панамские» акценты – как вся-
кая латиноамериканская цер-
ковь, она очень громкая, раскре-
пощенная и распетая. Это то, что 
прежде всего замечаешь. 

Еще нам очень понравилась 
атмосфера, создаваемая со-
вместной молитвой, песнями  
и танцами. В радостном пере-
живании каждой Святой Мессы,  
в молитвах было очень много 
глубины и истинной веры. 

– А в столице вы были?
– Да, во время главных со-

бытий Всемирных дней молоде-
жи мы уже жили в другой семье, 
как раз в столице. Событий было 
так много, что  каждый день мы 
приходили домой уставшие, но 
счастливые. А кульминацией 
Всемирного дня молодежи стало 
молитвенное бдение шестисот 
тысяч юношей и девушек с уча-
стием Папы Римского Франци-
ска. 

Мы вернулись в Молдавию, 
исполненные энтузиазма и обо-
гатившиеся опытом.

Местом следующих 
Всемирных дней 

молодежи в 2022 году 
станет Лиссабон, 
столица Португалии.
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Drogi Panie Włodzimierzu!

Z okazji 70. urodzin 
życzymy słońca, 
śpiewu ptaków i spokoju duszy. 
Życzymy radosnych spotkań, 
życzliwości ludzi, 
ciepłych wspomnień 
i radości z najdrobniejszych 
przyjemności 
aż do późnej starości.

Z najserdeczniejszymi 
życzeniami 

członkowie Stowarzyszenia 
Polaków Gagauzji

Наилучшие пожелания в связи с 70-летним юбилеем 
ВЛАДИМИРУ ЯНДУЛЬСКОМУ,  

одному из основателей Польской общины в Гагаузии!

70 лет – это прекрасная дата мудрости и достижений. 
Хотим пожелать Вам большого запаса сил и энергии, 
бодрого настроения и оптимизма души. Будьте счастливы  
и любимы своими родными и друзьями!

Польская община Гагаузии  

Z OKAZJI 70-LECIA
WŁODZIMIERZA JANDULSKIEGO

AKTUALNOŚCI

Wybrano prezesa Ligi Polskich Kobiet 
w Republice Mołdawii

Tamara Ababii, dotychczaso-
wa wiceprezes społecznej or-
ganizacji Liga Polskich Kobiet, 
została wybrana na stanowisko 
prezesa podczas walnego zgro-
madzenia stowarzyszenia, które 
odbyło się 16 grudnia 2018 roku 
w Kiszyniowie. 

Po ogłoszeniu wyników, nowa 
Pani Prezes podziękowała 
wszystkim członkom stowarzy-
szenia za zaufanie. „Jest to dla 
mnie wielka satysfakcja” – sko-
mentowała Tamara Ababii.

Skierowała specjalne podzię-
kowanie do Waleryny Martin-
Țurcan, która pełniła obowiązki 
prezesa stowarzyszenia od 2007 
roku.

Liga Polskich Kobiet jest jedną 
z najaktywniejszych organizacji 
polonijnych w Mołdawii, dzia-
ła od 1996 roku. Liczy ponad 
40  członków. Podstawowe cele 
statutowe stowarzyszenia to: za-
chowanie tożsamości, promocja 
kultury i tradycji Polski oraz pol-
skiego dziedzictwa w Mołdawii.

USŁUGI PRZEWODNIKA I ORGANIZACJA WYCIECZEK PO MOŁDAWII
Przewodnik po Mołdawii w języku polskim. Organizacją wycieczek – noclegi, wycieczki do winiarni  
i po monastyrach, wyjazdy do Naddniestrza (grupy i turyści indywidualni).
e-mail: pomoldawii@gmail.com
telefon / whatsapp: +373 600 76633

W Polsce jest około 17 tysięcy bez-
domnych kotów. Akcje charytatywne 
prowadzą schroniska oraz rozmaite or-
ganizacje na rzecz zwierząt. W 2010 r. do 
obchodów dołączyły również publiczne 
media (TVP Warszawa). 

Jak szacuje FEDIAF (europejskie sto-
warzyszenie producentów karmy dla 
zwierząt) w Polsce jest ok. 6,5 mln kotów 
domowych. Mieszkańcy Unii Europejskiej 
mają w sumie 74 miliony kotów.

CIEKAWOSTKI

Człowiek rozumny udomowił wąsa-
tego czworonoga prawie 10 tysięcy lat 
temu, ale dopiero w 1990 r. we Włoszech 
koty doczekały się swojego międzyna-
rodowego święta – Dzień Kota przypada 
na 17 lutego. W Polsce pierwsze obchody 
miały miejsce w 2006 r.  To święto zrodziło 
się w Polsce z inicjatywy Miesięczników 
„Kot” i Cat Club Łódź. Pomysłodawcą 
jest Wojciech Albert Kurkowski, propa-
gator akcji pomocy bezdomnym kotom.

Dzień Kota to jednak nie tylko odda-
nie hołdu najpopularniejszemu zwierzę-
ciu domowemu na świecie, ale również 
inicjatywa mająca na celu podkreślić 
znaczenie kotów w życiu człowieka, 
niesienie pomocy wolno żyjącym i bez-
domnym zwierzętom, które miały kiedyś 
dom, ale go straciły, a także uwrażliwie-
nie ludzi na często trudny koci los.  

Warto wspomnieć, że nie wszyst-
kie koty na świecie świętują 17 lutego.  
W Wielkiej Brytanii koty mają swój dzień  
8 sierpnia, w Stanach Zjednoczonych na-
tomiast 29 października. 

opracował: Rusłan Misak
ilustracje: ręcznie malowane na szkle
obrazy autorstwa MARINY KLIPY z Bielc
(e-mail: franczeskaklipa@gmail.com)

Światowy Dzień Kota
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Pomimo trwającego w Re-
publice Mołdawii głębokiego 
kryzysu ekonomicznego, istnienia 
pokaźnego rodzimego rynku pro-
dukcji słodyczy (jak na przykład 
doskonała fabryka „Bucuria”), 
a także znacznego importu z są-
siedniej Ukrainy, w ostatnim okre-
sie zaczęli pojawiać się nowi wy-
twórcy wyrobów czekoladowych, 
specjalizujący się w różnych ro-
dzajach produkcji.

Zakład „Te Ador” ze wsi Po-
rumbeni rozpoczął swoją dzia-
łalność 2 lata temu. Od tamtej 
pory przedsiębiorstwo rozwinęło 
się i obecnie wytwarza zarówno 
cukierki w opakowaniach, jak i lu- 

MADE IN MOLDOVA:

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

SMACZNEGO!

Smak, 
który cię 

rozpieszcza

l mąka l 30 orzechów (drobno pokrojonych)
l 30 dag cukru l 3 jajka l 10 dag oleju 
l 2 szklanki mleka l 1 łyżka sody
l 3 łyżki gęstej, wiśniowej konfitury

l wanilia, cynamon

Gościmy w naszej rubryce mieszkankę miasta Bielce ELEONORĘ TOMASZEWSKĄ, która proponuje 
czytelnikom przepis swojej babci Marii Fukarewicz.

Czarne orzechowe ciasto

„Te Ador”– smaczne mołdawskie 
cukierki, które można znaleźć  
w prawie każdym  
supermarkecie!

zem. Zawijane, na wagę. W asortymencie 
tego producenta oprócz tradycyjnych dla 
Mołdawii suszonych śliwek w czekoladzie 
są również jabłka z miodem, orzeszki ziemne  
z miodem, suszone morele. Wszystko w polewie 
czekoladowej. Produkuje się tutaj nawet czekoladki 
w kokosowych wiórkach, przypominające „Raffaello”. Bazą dla wszyst-
kich tych wyrobów są naturalne, mołdawskie składniki.

Dewizą zakładu „Te Ador” są słowa: „Gustul care te alinta”. „Smak, 
który cię rozpieszcza”.

Opracowała Natalia Barwicka
Tłum. na j. polski Lucyna Otwinowska

Cukier utrzeć z jajkami. Wsypać: cynamon, 
wanilię, sodę. Dodać tyle maki, ile „zabierze” 
(ciasto powinno mieć konsystencję kwaśnej 
śmietany). Wszystko dokładnie wymieszać, 
żeby nie było grudek. Na koniec dodać kon-
fiturę. 

Piec w średnio nagrzanym piekarniku 50-
55  minut. Pod koniec pieczenia sprawdzić przy 
pomocy słomki, czy ciasto jest upieczone, wbi-
jając ją na środku ciasta. Jeśli słomka jest su-
cha, ciasto jest upieczone. Jeżeli słomka jest 
wilgotna, należy wydłużyć czas pieczenia.

Smacznego!
Tłum. na j. polski Lucyna Otwinowska

WARTO WIEDZIEĆUCZYMY SIĘ POLSKIEGO

– Na co pani cierpi?
– Na reumatyzm i nadciśnienie.

У кого   болит    что
Kogo      boli        co

– Co cię boli?
– Bolą mnie zęby. 

Boli ją głowa.
Boli go żołądek. 

PORÓWNAJ / СРАВНИ

Im więcej zdrowia zwykle się ma, tym 
mniej cierpliwości w cierpieniu fizycznym.

Fryderyk Franciszek Chopin

Choroba pozwala poznać słodycz zdro-
wia, zło – dobra, głód – sytości, zmęczenie 
– wypoczynku.

Heraklit

SŁOWNIK / СЛОВАРЬ

im więcej 
ma się
zwykle

tym mniej 
choroba

pozwalać
słodycz

głód
sytość

zmęczenie
wypoczynek

чем больше 
имеется, есть
обычно
тем меньше
болезнь
позволять
сладость
голод
сытость
усталость
отдых

W ZDROWYM CIELE 
ZDROWY DUCH (cz. 3)

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ (ч. 3)

cierpienie – страдание

терпение – cierpliwość

Oje
j!

cierpieć – страдать

терпеть – być cierpliwym

Граждане Республики Мол-
дова могут направлять 2 % 

подоходного налога на фи-
нансирование неправитель-
ственных и религиозных ор-
ганизаций. 

О механизме отчислений 2 % подоходного на-
лога на счета некоммерческих и религиозных ор-
ганизаций мы попросили рассказать главного эко-
номиста Института экологии и географии РМ 
ВАЛЕРИНУ ЦУРКАН:

– Механизм отчислений утвержден Постановле-
нием правительства РМ №1286 от 02.11.2016 года 
и введен в действие с 1 января 2017 года. Получа-
телями этого вида пожертвования являются неком-
мерческие и религиозные организации, а также их 
составные части, перечень которых утверждается 
ежегодно Минюстом и публикуется до 31 декабря.

Отчисления производятся одновременно с по-
дачей декларации о подоходном налоге, с услови-
ем, что получатель включен в перечень получате-
лей, опубликованный Министерством юстиции на 
сайте министерства. Согласно законодательству, 
деньги перечисляются на расчетный счет получате-
ля до 30 сентября.

Воспользоваться механизмом процентного от-
числения денег могут общественные объединения, 
частные фонды и учреждения, которые осуществля-
ют общественно-полезную деятельность, работают 
не менее года до подачи запроса о регистрации  
в перечне получателей процентного отчисления,  
а также не имеют долгов перед бюджетом за пре-
дыдущие налоговые периоды. Получатели процент-
ного отчисления несут ответственность за непредо-
ставление отчетов об использовании полученных 
сумм, а также за использование их не по назначе-
нию.

Организации, намеренные получать 2 % от-
числения, должны зарегистрироваться в сентя-
бре месяце каждого года в Министерстве юстиции  
и пройти процедуру проверки факта соответствия 
заявителя условиям. 

В 2019 году перечень организаций состоял 
из 732  позиций, 98 из них – религиозные органи-
зации. Под номером 646 зарегистрирована ки-
шиневская римско-католическая епархия Бо-
жественного Провидения (фискальный код 
1016620004994). Этнокультурные организации 
были представлены пятью русскими, тремя еврей-
скими и одной украинской общинами.
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INFORMACJA

Polish Talent Support to projekt skierowany do 
młodych artystów polskiego pochodzenia zaintereso-
wanych modą, fotografią, aktorstwem, tańcem oraz 
wnętrzami.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kariery zawodo-
wej młodych projektantów mody, aktorów, fotografów, 
tancerzy oraz projektantów wnętrz. Dzięki temu pragnie-
my stworzyć płaszczyznę dla wymiany cennych doświad-
czeń z przedstawicielami Polonii na całym świecie.

Twórcą projektu są Krakowskie Szkoły Artystyczne, 
placówka edukacyjna z 30-letnią historią, która może się 
pochwalić licznymi sukcesami na arenie międzynarodo-
wej. Od 9 lat organizuje największe wydarzenie na modo-
wej mapie Krakowa – Cracow Fashion Week.

TERMIN IV EDYCJI – zgłoszenia do 12 kwietnia 2019! 
Zapraszamy!

Kontakt:
Joanna Gaweł, Dyrektor
Krakowskie Szkoły Artystyczne

ul. Zamoyskiego 52
30-523 Kraków
tel/fax (0 12) 266 21 11
tel (0 12) 656 17 26
e-mail: ksa@ksa.edu.pl

KSA – КРАКОВСКИЕ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ

Все факультеты KSA открыты для иностранных студентов. 
В рамках KSA действую:

  ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ (SAPU) 
    (обучение также на английском языке),
  ШКОЛА КРЕАТИВНОЙ ФОТОГРАФИИ (SKF) 
    (обучение также на английском языке),
  ШКОЛА ИНТЕРЬЕРА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИЗАЙНА (SWP),
  ШКОЛА АКТЕРСКАЯ (SPOT)
   (рекомендуется хорошее знание польского языка),
  ШКОЛА ХОРЕОГРАФИИ,
  ШКОЛА Visual Mechandisingu
    (заочное обучение),
  Szkoła Konstrukcji Ubioru.

В KSA обучаются студенты из разных стран,  
в том числе из США, Канады, Украины.

www.ksa.edu.pl




