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Wydarzenia: Uroczystości  
z okazji 585-lecia Kiszyniowa 
Komentarze:  Mołdawia: Pełnia 
władzy dla sił proeuropejskich 
Aktualności: 
– Misja obserwacyjna Sejmu RP
– Wystawa w Twierdzy Sorockiej 
Temat z okładki: Przybliżamy 
historię Kiszyniowa
Polskie ślady w Kiszyniowie:
– Katedra rzymskokatolicka
  pw. Opatrzności Bożej 
– Ikona Matki Bożej Częstochow- 
  skiej w parafii kiszyniowskiej
Temat z okładki: Quiz „Polskie 
ślady w moim mieście”
Aktualności: Odznaczenie
dla księdza Janusia 
Wywiady: Sercanie w Naddniestrzu
Dobre, bo polskie: Regionalne 
produkty z unijnym znaczkiem 
Newsy dla Polonii: Konkurs
Ciekawostki
Poznając kulturę i smaki 
wschodnie
Smacznego: Mołdawska galaretka 
Klub Mądrej Sówki
Zakochaj się w Polsce: Dolinki 
Krakowskie

Kiszyniów ma 585 lat!
Masă rotundă și lansarea expoziției 
la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău

WYDARZENIA

17 lipca 2021 roku minęło 585 lat od pierwszej wzmianki 
o Kiszyniowie w dokumentach historycznych. Z tego 

powodu w stolicy Mołdawii przez kilka dni odbywały się 
okolicznościowe imprezy: wystawy, jarmarki, koncerty, 
konferencje, okrągłe stoły itd. Przebiegały one w parkach 
miejskich, muzeach, obok Katedralnego Soboru, na dep-
taku Eugena Dogi, a także w kiszyniowskich bibliotekach, 
w  tym również w Polskiej Bibliotece im. Adama Mickiewicza.

W kiszyniowskim Muzeum Historii 14 lipca zorganizowany 
został ciekawy okrągły stół „Historia Kiszyniowa w dokumen-
tach”, a także otwarto wystawę dokumentów. To projekt za-
tytułowany „Kulturalno-historyczne dziedzictwo Kiszyniowa”, 
organizatorem którego były: Wydział Kultury Urzędu Miasta Ki-
szyniów, Muzeum Historii Kiszyniowa we współpracy z Central-
ną Biblioteką Naukową im. A. Łupana, Narodowe Muzeum 
Historii i Narodowe Muzeum Przyrodniczo-Etnograficzne.

Przy okrągłym stole omawiano tematy związane z rozwo-
jem Kiszyniowa, poczynając od pierwszych udokumentowa-
nych wzmianek aż do czasów współczesnych, a także stawia-
no pytania związane z rozwojem i przyszłością Muzeum Historii 
miasta Kiszyniowa jako jednej z ważniejszych instytucji kultury.

Biorący udział w konferencji Ambasador Rzeczpospolitej 
Polskiej Bartłomiej Zdaniuk, przedstawił historyczne stosun-
ki pomiędzy Mołdawią a Polską i wyraził zainteresowanie 
dalszą współpracą i kontynuacją wspólnego dziedzictwa 
kulturowego. W wydarzeniu wzięli udział muzeografowie 
i  pracownicy naukowi: dyrektor Muzeum Historii Kiszyniowa 
Valeria Suruceanu, dyrektor Narodowego Muzeum Przyrod-
niczo-Etnograficznego Petru Vicol, doktor habilitowany historii 
Valentin Constantinov, muzeograf Muzeum Historii Kiszyniowa 
Lubov Cosman i inni.

Obecnie większość dokumentów związanych z historią 
Kiszyniowa znajduje się w archiwach Rumunii, Rosji, Ukrainy 
i  Polski.
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RĂ 14 iulie, în incinta Muzeului de Istorie a  Ora-
șului Chișinău s-a desfășurat evenimentul Masă 
rotundă „Istoria orașului Chișinău în documente”  
și lansarea expoziției de hrisoave și  documente 
în cadrul Proiectului „Moștenirea cultural-istorică 
a Chișinăului” cu scopul consemnării a 585 ani 
de la prima atestare documentară sub egida Di-
recției Cultură a municipiului Chișinău.

La Masa rotundă s-au discutat subiecte le-
gate de dezvoltarea orașului Chișinău, începând 
cu primele atestări documentare și până în pre-
zent, precum și subiecte legate de dezvoltarea 
și promovarea Muzeului de Istorie a  Orașului 
Chișinău, ca una din cele mai importante insti-
tuții culturale municipale în vederea promovării 
istoriei și imaginii orașului. Doamna Valentina 
Volontir, șefa Direcției Cultură, a venit cu un cu-
vânt de salut și de felicitare la adresa chișinău-
ienilor, cu ocazia aniversării a 585 ani de la pri-
ma atestare documentară a orașului Chișinău. 
Bartlomej Zdaniuk, Ambasador Extraordinar și 
Plenipotențiar al Republicii Polone în Republi-
ca Moldova, a vorbit despre relația istorică între 
Moldova și Polonia, manifestând interes pentru 
valorificarea și promovarea în continuare a cul-
turii și patrimoniului comun. La Masa rotundă au 
participat muzeografi și cercetători în domeniul 
istoriei: Valeria Suruceanu, Director al Muzeu-
lui de Istorie a  Orașului Chișinău, Petru Vicol, 
Director General al Muzeului Național de Etno-
grafie și Istorie Naturală, Valentin Constantinov, 
dr. hab. în istorie, Sergius Ciocanu, dr. în istorie, 
Liubov Coșman, muzeograf al Muzeului de Is-
torie a Orașului Chișinău, care au discutat, pe 
lângă subiectul documentelor istorice, și posibili-
tățile de colaborare viitoare.

În cadrul expoziției sunt prezentate copiile 
documentelor medievale din  arhiva Bibliote-
cii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) 
și a  Muzeului Național de istorie a Moldovei. 
În prezent majoritatea documentelor ce țin de 
istoria Chișinăului se păstrează în arhivele din 
România,  Rusia, Ucraina, Polonia. Un interes 
deosebit  în cadrul expoziție îl prezintă copia 
Hrisovului întocmit pe 17 iulie 1436 cu privire 
la prima atestare documentară  a Chișinăului, 
originalul căruia se păstrează la Arhiva Centrală 
a  Documentelor Istorice din Varșovia.

Partenerii evenimentului: Biblioteca Științi-
fică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), Muzeul 
Național de Istorie a Moldovei, Muzeul Național 
de Etnografie și Istorie Naturală.

sursa: facebook/ Muzeul de Istorie a orașului Chișinau

Po raz pierwszy Kiszyniów wzmiankowany jest doku-
mentach historycznych z 17 lipca 1436r.w liście wo-
jewodów Mołdawii Ilii i Stefana do logofety Oanczy, 

zwierzchnika hospodarskiej kancelarii. W liście tym okre-
ślono granice ziem nad rzeką Reut, podarowanych mu za 
wierną służbę. Tam właśnie po raz pierwszy odnotowany 
jest Kiszyniów: «…и  близь Быку, по тои сторонѣ, на 
долину што падает(ь) против(ь) Акбашева Кешенева, 
ѹ Кръници, где ест(ь) Татарскаѧ Селища, против(ь) 
лѣска».

W Kiszyniowie znajduje się kopia tego dokumentu, 
a  oryginał jest przechowywany w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie. Z Mołdawii został on wywieziony 
przez logofetę Mikołę, prawdopodobnie spokrewnionego 
z  logofetem Oanczą. W dokumencie nazwanego Wancza 
logofet.

Projekt finansowany ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

w ramach konkursu  
Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów  
i nie może być utożsamiana z oficjalnym 

stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Zdjęcie na okładce: 
Letnia Akcja Polskiej Biblioteki 
im. Adama Mickiewicza 
„Czytaj i odkrywaj Kiszyniów” 
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KOMENTARZEKOMENTARZE

MOŁDAWIA: pełnia władzy dla sił 
proeuropejskich

Zwycięstwo PAS oraz zdobycie 
przez to ugrupowanie bezwzględ-
nej większości w parlamencie 
oznacza jakościową zmianę i  hi-
storyczny przełom w mołdawskiej 
polityce. Po raz pierwszy od lat 
90. pełnię władzy w kraju przejmie 
partia utworzona w sposób oddol-
ny, niepowiązana ze środowiskami 
oligarchicznymi i niestanowiąca 
narzędzia mającego nie tyle re-
prezentować obywateli, ile chro-
nić interesy polityczno-biznesowe 
swoich liderów i sponsorów. Po raz 
pierwszy także bezwzględną więk-
szość parlamentarną zdobyło ugru-
powanie centroprawicowe (opo-
wiadające się jednoznacznie za 
zbliżeniem z Zachodem). Wynik ten 
umożliwi PAS wdrożenie promo-
wanego przez tę partię ambitnego 
programu reform w duchu podpisa-
nej przez Mołdawię z UE w  2014 r. 
umowy stowarzyszeniowej. 

Bardzo dobry rezultat zwy-
cięska partia zawdzięcza tak-
że przedstawicielom diaspory. 
Znaczną część społeczności Moł-

dawian żyjących za granicą sta-
nowią ludzie młodzi, zmuszeni do 
emigracji ze względu na złe warunki 
gospodarcze w kraju, ale utrzy-
mujący zainteresowanie sytuacją 
w  ojczyźnie. W  wyborach poza gra-
nicami – przede wszystkim w UE, 
Wielkiej Brytanii oraz USA – udział 
wzięło 210 tys. osób (to najwyższy 
wynik w historii elekcji parlamen-
tarnych), z czego 86 % oddało swój 
głos na PAS. W poprzednich wy-
borach do mołdawskiej legislatury 
(w lutym 2019 r.) poza granicami 
kraju głosowało zaledwie 76,6 tys. 
uprawnionych.

Ważnym czynnikiem sprzy-
jającym PAS było utrzymanie 
względnie wysokiej mobilizacji 
elektoratu. Frekwencja wyniosła 
48,36 %, niewiele mniej niż w wy-
borach parlamentarnych z 2019 r. 
(49,24 %). To bardzo dobry wynik, 
zważywszy że wielu Mołdawian 
zmęczonych jest tym, iż ich kraj od 
dwóch lat niemal nieustannie znaj-
duje się w trybie wyborczym (od 
2019 r. odbyły się tam już wybory 

parlamentarne, lokalne, prezy-
denckie, a w niektórych regionach 
także dodatkowe, uzupełniające 
wybory parlamentarne i lokalne). 
Pozytywny wpływ na zaintereso-
wanie elekcją (zarówno w trakcie 
kampanii, jak i w dniu głosowania) 
miała również dobra sytuacja epi-
demiczna – kilkadziesiąt nowych 
przypadków zakażeń dziennie przy 
jednocyfrowej liczbie zgonów.

Główny konkurent PAS – pro-
rosyjski BECS – wykorzystywał na 
potrzeby swojej kampanii zarówno 
tradycyjne wątki geopolityczne, 
jak i istniejące wśród części społe-
czeństwa obawy przed obcymi mu 
kulturowo wpływami zewnętrznymi 
(głównie zachodnimi). Blok dekla-
rował chęć obrony kraju przed ru-
chami LGBT+ czy też rzekomym 
pojawieniem się w kraju wojsk 
NATO. BECS prezentował się jako 
siła konserwatywna, mogąca za-
pewnić stabilność w niespokojnych 
czasach (podkreślano nie tylko 
kwestię pandemii COVID-19, lecz 
także m. in. trwający konflikt zbroj-
ny na Ukrainie czy niedawne walki 
między Armenią i Azerbejdżanem) 
oraz gwarantująca utrzymanie 
mołdawskiej państwowości, któ-
rej zdaniem przedstawicieli bloku 
zagrażać mają ugrupowania pro-
zachodnie. Faktyczny lider BECS 
Igor Dodon w trakcie kampanii 
wielokrotnie zarzucał im, że wy-
korzystują pomoc pochodzących 
i finansowanych z zagranicy do-
radców wewnętrznych, którzy jego 
zdaniem de facto sprawują zarząd 
nad Mołdawią, co czyni z niej „ba-
nanową republikę”. Jednocześnie 
Dodon regularnie atakował za-
chodnich dyplomatów, na czele 
z  ambasadorem USA w Mołdawii 
Dereckiem Hoganem, za rzeko-
me mieszanie się do mołdawskiej 
polityki. Narracja ta miała stanowić 

sposób na zbalansowanie kiero-
wanego pod adresem socjalistów 
przez opozycję zarzutu bycia par-
tią uzależnioną od Kremla, a nawet 
przezeń finansowaną. Tymczasem 
Rosja tradycyjnie wspierała li-
dera socjalistów symbolicznie, 
politycznie oraz medialnie  – 
24  kwietnia 2021 r. przybył on 
z  Moskwy do Kiszyniowa na pokła-
dzie samolotu służb ratowniczych 
Federacji Rosyjskiej, transportują-
cego 140  tys.  dawek szczepionki 
Sputnik V. MSZ w  Moskwie wtóro-
wał także Dodonowi w jego krytyce 
kierowanej pod adresem UE i USA.

Kampanii towarzyszył ostry 
spór dotyczący zarówno liczby 
komisji wyborczych za granicą 
przeznaczonych dla diaspory, 
jak i punktów wyborczych dla 
mieszkańców separatystycz-
nego Naddniestrza posiadają-
cych paszporty mołdawskie (któ-
rych liczbę szacuje się na ponad 
200 tys.). MSZ w Kiszyniowie, 
jak również tradycyjnie cieszące 
się poparciem emigrantów ugru-
powania proeuropejskie, w tym 
PAS, naciskały na uruchomienie 
ok. 200 komisji zagranicznych 
(zamiast dotychczasowych 139), 
argumentując, że w trakcie elekcji 
prezydenckiej w 2020 r. w  wielu 

z nich zabrakło biuletynów wy-
borczych, co de facto ograniczyło 
prawa wyborcze części elektoratu 
– zgodnie z mołdawskimi przepisa-
mi na jedną komisję zagraniczną 
przypada maksymalnie 5000 kart 
do głosowania. Ostatecznie Cen-
tralna Komisja Wyborcza (CKW) 
zdecydowała o zwiększeniu licz-
by komisji zagranicznych do 150. 
Jednocześnie na początku czerw-
ca CKW zapowiedziała otwarcie 
punktów do głosowania na tery-
toriach tylko częściowo pozosta-
jących pod kontrolą Kiszyniowa 
(na faktycznym pograniczu z se-
paratystycznym Naddniestrzem).  
Decyzja ta spotkała się ze stanow-
czą krytyką służb mołdawskich, 
a  także części sił politycznych oba-
wiających się machinacji i braku 
możliwości sprawowania właściwej 
kontroli nad procesem wyborczym 
na tym obszarze. Ostatecznie 
CKW wycofała się z tego pomysłu, 
a dla mieszkańców Naddniestrza 
wyznaczono na terenie kontrolo-
wanym przez władze w Kiszynio-
wie 42 komisje. Z prawa wyborcze-
go skorzystało tam w sumie nieco 
ponad 28 tys. mieszkańców, którzy 
tradycyjnie w większości (62 %) 
poparli ugrupowania prorosyjskie 
oraz populistyczną partię Ilana 
Şora (6,25%). Niemal 14% oddało 

swój głos na PAS. Generalnie – co 
zaskakujące – partie proeuropej-
skie zdobyły w tej separatystycznej 
republice ok. 20% głosów.

W ciągu ostatnich lat ob-
serwowany jest systematyczny 
spadek poparcia mołdawskiego 
społeczeństwa dla ugrupowań 
prorosyjskich. Związane jest to 
przede wszystkim z postępują-
cą zmianą pokoleniową. Twardy 
elektorat tego typu partii stanowią 
(obok mniejszości rosyjskojęzycz-
nych, których liczebność w Moł-
dawii szacuje się na 20 %) przede 
wszystkim osoby starsze (głównie 
emeryci), tęskniące za względ-
nym bezpieczeństwem socjalnym 
oferowanym przez ustrój komuni-
styczny. Zdecydowana większość 
z nich z powodu utrzymującej się 
od lat złej sytuacji gospodarczej 
państwa otrzymuje bardzo niskie 
emerytury (średnia wysokość tego 
świadczenia wynosi 100 euro). Ta 
grupa społeczna zastępowana jest 
systematycznie przez wchodzące 
w dorosłość młode pokolenie, które 
w znacznej mierze albo nie jest za-
interesowane życiem politycznym 
(a więc nie bierze udziału w wy-
borach), albo wspiera partie opo-
wiadające się za reformami, walką 
z korupcją i modernizacją kraju. 
Spadkowi popularności ugrupo-
wań prorosyjskich sprzyja także 
postępujące w  ostatnich latach ra-
dykalne zmniejszenie zależności 
ekonomicznych Rosji i  Mołdawii. 
Świadczą o tym zarówno dane do-
tyczące handlu (tylko 9 % mołdaw-
skiego eksportu w 2020 r. trafiło do 
Rosji wobec niemal 20% w 2014 r.), 
jak i transferów walutowych. O ile 
w 2015 r. 43% wszystkich środków 
przekazywanych do kraju od emi-
grantów zarobkowych pochodziło 
z Rosji, o  tyle w 2020 r. udział ten 
spadł do zaledwie 13,8%. Większe 
kwoty trafiały od gastarbeiterów 
pracujących w Izraelu (18,6 %) 
oraz we Włoszech (14 %). 

źródło: osw.waw.pl

W przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły 
się w Mołdawii 11 lipca br., największą liczbę głosów uzyskała 

prozachodnia Partia Działania i Solidarności (PAS) związana z  urzędu-
jącą prezydent Maią Sandu. Ugrupowanie to zdobyło 52,8 % głosów. 
Drugi najlepszy wynik (27,17 %) uzyskał prorosyjski Blok Wyborczy 
Komunistów i Socjalistów (BECS), w którego skład wchodzą: Partia 
Socjalistów (PSRM) kierowana przez byłego prezydenta (w latach 
2016-2020) Igora Dodona oraz Partia Komunistów (PCRM), której lide-
rem jest Vladimir Voronin piastujący urząd głowy państwa w latach 
2001-2009. Do parlamentu dostanie się także populistyczna Partia 
Şor, kierowana i sponsorowana przez zbiegłego z kraju w czerwcu 
2019 r. i przebywającego obecnie w Izraelu Ilana Şora (5,74 % gło-
sów). Poszukiwany w Mołdawii listem gończym Şor w 2017 r. został 
skazany przez sąd pierwszej instancji na siedem i pół roku pozba-
wienia wolności za współudział w wyprowadzeniu z mołdawskiego 
sektora bankowego w 2014 r. 1 mld dolarów. Progu wyborczego – 
wynoszącego 5 % dla partii oraz 7 % dla bloków politycznych – nie 
przekroczyło pozostałych 18 ugrupowań uczestniczących w wyści-
gu wyborczym oraz Blok Wyborczy Renata Usatiego – populistyczne-
go polityka i biznesmena oraz mera Bielc.
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Misja obserwacyjna Sejmu RP w związku  
z wyborami parlamentarnymi w Mołdawii

Przedstawiciele polskiego par- 
lamentu wzięli udział w misji ob-
serwacyjnej Senatu i Sejmu RP 
podczas przedterminowych wy-
borów parlamentarnych w Mołda-
wii, które odbyły się 11 lipca br. 
Z ramienia Zgromadzenia Parla-
mentarnego Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie 
wybory obserwował senator Kazi-
mierz Kleina.

Obserwatorzy odwiedzili lo-
sowo wybrane lokale wyborcze 
w  Kiszyniowie i okolicach, w któ-
rych monitorowali procedury po-
przedzające rozpoczęcie głoso-
wania, przebieg głosowania oraz 
zamknięcie lokali i liczenie gło-
sów. Ocenili, że wybory przebie-
gły w  spokojnej atmosferze i nie 
odnotowano naruszeń, mogących 
mieć wpływ na ich wynik.

Senatorowie przyglądali się 
pracom Okręgowych Biur Wybor-
czych, przestrzeganiu procedur 
rejestracji wyborców, wydawania 
kart do głosowania i sposobom, 
w jaki zapewniana była tajność 
głosowania. Szczególną uwagę 

AKTUALNOŚCI

Wystawa w Twierdzy Sorockiej
  „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”

AKTUALNOŚCI

W Twierdzy Sorockiej 14 lipca 2021 roku została 
otwarta wystawa „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”, 
organizowana przez Instytut Polski w Bukareszcie, 
Ambasadę RP w Republice Mołdawii i Radę Woje-
wództwa Wielkopolskiego we współpracy z Muzeum 
Historii i Etnografii mołdawskiego miasta Soroki. Wy-
stawa nawiązuje do historii polskich bohaterów-kryp-
tologów, których wiedza i geniusz matematyczny po-
zwoliły złamać jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic 
III Rzeszy.

Wernisaż zgromadził chętnych do odkrywania 
zagadek młodych i starszych, wśród których byli 
i  członkowie Klubu Historycznego, działającego przy 
organizacji Związek Polaków w Sorokach. O polskich 
matematykach Rejewskim, Różyckim i Zygalskim, 
studentach Uniwersytetu Poznańskiego, uczestniczą-
cych w kursie dla kryptologów zorganizowanym na tej 
uczelni przy współudziale wojska, bardzo ciekawie 
opowiadał przewodnik i kustosz Twierdzy Sorockiej 
Nicolae Bulat.   (jk) 

zwracali na ewentualne próby agitacji wyborczej na terenie lokali. Człon-
kowie misji obserwacyjnej odnotowali, że choć zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi mołdawskimi przepisami nie obowiązywała cisza wyborcza, 
to i w stolicy, i w monitorowanych regionach w trakcie głosowania nie 
była prowadzona kampania wyborcza.

Misja opierała się na zasadach niezależności, neutralności, nieinge-
rowania w proces wyborczy i poszanowania lokalnego prawa.

12 lipca br. przedstawiciele polskiego parlamentu odwiedzili Bibliote-
kę im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie oraz złożyli kwiaty pod pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego, tablicą upamiętniającą prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej, a także 
pod odsłoniętym w 2021 roku pomnikiem Adama Mickiewicza w Kiszy-
niowie.  źródło: senat.gov.pl
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TEMAT T OKŁADKI

Muzeum
Historii Kiszyniowa

mieści się w budynku
dawnej wieży ciśnień,

która powstała 
według projektu

słynnego architekta 
Aleksandra

Bernardazzego

Muzeum Historii Kiszyniowa to naprawdę niezwykłe miejsce, 
szczególnie dla dzieci, które miały okazję podziwiać malowniczą 
panoramę miasta... z wieży. Piękny widok!

Przybliżamy historię Kiszyniowa
TEMAT Z OKŁADKI

W listopadzie 2010 r. w stolicy Mołdawii Kiszyniowie 
odbyła się uroczystość nadania jednej z ulic imienia 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, tragicznie 
zmarłego 10 kwietnia w katastrofie pod Smoleńskiem. 
Tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę budynku 
Biblioteki im. Adama Mickiewicza przy ulicy Lecha 
Kaczyńskiego w Kiszyniowie jest miejscem pamięci 
ofiar smoleńskich. 

w

W lipcu Biblioteka im. Adama Mickiewicza kon-
tynuowała realizację projektu „Czytaj i odkry-
waj Kiszyniów” poświęconego stolicy Mołdawii, 
która obchodziła 585 lat. Polskich akcentów 
w  architektonicznym i historycznym obrazie Ki-
szyniowa szukali młodzi czytelnicy biblioteki pod 
kierownictwem bibliotekarzy. Dzieci z zaintereso-
waniem i zaangażowaniem poznawały historię 
swojego miasta oraz jego zabytków. 

Wieża ciśnień została zbudowana w roku 
1892 w stylu eklektycznym. Wraz z wieżą usta-
wiono pierwsze miejskie wodociągi wod-
ne. W 1985 roku otwarto tu muzeum 
miejskie. Wewnątrz wieży zacho-
wały się bardzo piękne spiralne 

metalowe schody. W 1990 roku dodatkowo zbu-
dowano windę. Wieża posiada wspaniały taras 

widokowy na najwyższym piętrze. Muzeum 
zapewnia gościom przewodnika, który 

szczegółowo opisuje wszystko, co jest 
związane z eksponatami.
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POLSKIE ŚLADY W KISZYNIOWIE POLSKIE ŚLADY W KISZYNIOWIE 

Одним из значимых мест в столице Молдавии является кафедральный собор Божественного 
Провидения, возведенный в половине XIX века местными католиками, в большинстве 

своем польского происхождения. Духовный центр римско-католической епархии в Кишиневе 
относится к памятникам архитектуры национального значения и включен в обязательный 
маршрут экскурсий «Польский след в Кишиневе».

Кафедральный собор Боже-
ственного Провидения располо-
жен в самом центре Кишинева. 
В начале XIX века на этом месте 
находилась часовня, возведен-
ная на пожертвования прихожан. 
Несмотря на небольшие разме-
ры и простой внешний вид, инте-
рьер часовни поражал прихожан 
своей красотой – многочислен-
ные иконы, витиеватая лепка на 
стенах, три алтаря, красивейшая 
ризница. Но когда часовня пере-
стала вмещать всех прихожан, 
было принято решение о строи-
тельстве костела. 

Первым и самым главным 
препятствием было отсутствие 
средств на строительство – при-
хожане в большинстве своем 
были люди несостоятельные. 
В  1834 году для этих целей уда-
лось собрать только 2 000 руб. 

Тогда приходским строительным 
комитетом было подано ходатай-
ство о государственной помощи. 

Возведению храма препят-
ствовали и многочисленные 
бюрократические проволочки. 
Только подготовительный пери-
од занял пять лет – с 1834 по 
1839 годы. Необходимо было 
разработать и утвердить проект, 
смету и получить разрешение на 
строительство. Письма, ходатай-
ства, различные документы на-
долго задерживались в различ-
ных департаментах. Переписка 
с инстанциями занимала очень 
много времени.

К марту 1836 года были со-
браны и оформлены необходи-
мые документы, а также полу-
чено согласие на строительство 
от главы Православной Церкви 
в  Бессарабии архиепископа Ки-

шиневского и Хотинского Дими-
трия (Сулимы). Владыка Дими-
трий дал согласие на постройку 
римско-католической церкви, но 
при условии, что она не будет 
находиться вблизи православ-
ных церквей. 

Участок, выделенный като-
лическому приходу, находился 
в центральной части города, 
где по замыслу властей долж-
ны были возводиться самые 
красивые здания. Это и стало 
одной из причин, по которой 
губернатор согласился выде-
лить ссуду на строительство. 
Сохранился черновик пись-
ма, в котором он отмечает, что  
«...католической церкви в Ки-
шиневе вовсе не имеется,  
и  богослужения проводятся  
в одном тесном и ветхом об-
несенном плетневым забором 

Кафедральный собор 
Божественного 
Провидения 

Проект римско-католического ка-
федрального собора в Кишиневе 
был разработан в столице Рос-

сийской империи Санкт-Петербурге. 
В его разработке принял участие ар-
хитектор, скульптор, профессор ар-
хитектуры Академии изобразительных 
искусств Санкт-Петербурга Иосиф 
Шарлеман. 
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Для каждого поляка-католика,  
в какой бы части света он ни проживал,  
начиная с XV века Санктуарий 
Пресвятой Девы Марии на Ясной 
Горе, где находится чудотворная 
икона Божией Матери Ченстоховской, 
является величайшей национальной 
святыней и символом независимости. 
В кишиневском приходе в числе других 
сохранилась икона Ченстоховской 
Божьей Матери, пожертвованная 
инженером Чешлевским в 1839 г. (1859?). 
Время создания этой иконы и автор – 
неизвестны, техника исполнения –  
холст, масло.

Искусствовед Светлана Кирьяк описывает 
ее так: «Автор несколько по-своему тракту-
ет лик Богородицы по сравнению с образом, 
хранящимся в Ченстохове. Он как бы «ис-
правляет» его несколько асимметричные 
черты, увеличивает глаза, убирает следы по-
резов на правой щеке и располагает фрон-
тально. На головах у Матери и Ее Сына – 
царские короны, над которыми расположены 
двенадцать шестиконечных звезд. На свет-
лых нимбах вокруг голов изображены ангелы 
в сияющих лучах света. Правой рукой Пре-
святая Дева указывает на Отрока-Христа, 
Который в левой руке держит книгу, а правой 
– благословляет. Надпись на польском языке 
под изображением гласит: «Pod Twoją obronę 
uciekamy się» («Под Твою защиту прибега-
ем»).

Центром композиции иконы является фи-
гура Матери Божией, а именно Ее лик – не-
обычно темный, красно-коричневого цвета, 
сосредоточенно серьезный, с большими 
миндалевидными глазами, взгляд которых 
обращен внутрь себя и на нас. В  глазах Ма-
рии – печаль и решимость. Она уже знает 
о грядущей гибели Сына и готова принять 
неизбежность жертвы ради спасения чело-
вечества. Раскрыть духовный смысл иконы 
– указать на Христа, воплотившегося Бога, 
Царя и Спасителя, Имя Которого «выше 
всякого имени» (Флп  2,  9), помогает сопо-
ставление образов Марии и Ее Сына. Образ 
Богородицы сильный и трагический, полный 
сосредоточенности и скорби, одновременно 

POLSKIE ŚLADY W KISZYNIOWIE / KATEDRA PW OPATRZNOŚCI BOŻEJ POLSKIE ŚLADY W KISZYNIOWIE 

доме, не токмо не имеющем 
данного храму Божьему прили-
чия, но и даже безобразящим 
лучшую часть города».

В июле 1838 года проект хра-
ма был одобрен Советом путей 
сообщения и публичных зданий. 
Архитектура костела была реали-
зована в духе позднего неоклас-
сицизма в соответствии с суще-
ствовавшей в то время в  России 
модой, находившейся под влия-
нием архитектуры итальянского 
Возрождения. Генерал-губерна-
тор Новороссии и Бессарабии 
князь М. Воронцов лично доста-
вил в Санкт-Петербург Импера-
торскому Комитету Министров 
проект плана, смету на стро-
ительство храма и свои пред-
ложения о выделении средств. 
Император Николай I проект одо-
брил и  велел выделить приходу 
на строительство церкви 20 тыс. 
рублей ассигнациями из деся-

типроцентного областного капи-
тала – 10 тыс.  руб. безвозмезд-
но, а  остальные – в  виде займа.  
В 1840 году проект был рекомен-
дован для выполнения в Кишине-
ве.

Сразу приступить к строи-
тельству не удалось – сначала 
пришлось переделывать смету, 
а  после долго искали подрядчи-
ка. Только в феврале 1840  года 
комитет заключил договор о  под-
ряде с кишиневским купцом тре-
тьей гильдии Ильей Новиковым. 
История строительства храма 
подробно описана в работе 
Нели Сагановой «Кишинев-
ский римско-католический 
приход Божественного Про-
видения в первой половине 
XIX  века».

Возведение католической свя-
тыни от закладки до освящения 
длилось три года. Торжество ос-
вящения происходило в назна-

ченный срок 6 мая (по старому 
стилю) 1843 года. Поскольку не 
было органа, оно сопровожда-
лось игрой военного оркестра 
егерского полка, на что музы-
канты получили разрешение ди-
визионного командира генерал-
лейтенанта де Витте. В  этот же 
день для гостей и  знатных прихо-
жан был дан обед в  помещении 
дворянского клуба. Угощение 
для остальных прихожан было 
организовано во дворе церкви 
на следующий день.

 В советское время собор был 
закрыт. Постановление Совета 
по делам религиозных культов 
при Совете Министров СССР 
о  закрытии римско-католическо-
го собора в Кишиневе было при-
нято 14 октября 1963 года. В сен-
тябре 1964 года церковь была 
отдана на нужды школы, постро-
енной на территории, принадле-
жавшей приходу Божественного 
Провидения, и была превраще-
на в актовый зал, а приходу для 
служения литургий выделили ча-
совню на армянском кладбище. 
Позже в здании церкви размеща-
лись студия звукозаписи и склад 
кинематографической студии 
«Молдова-фильм», а в 1988 году 
началось переоборудование 
костела под поэтический театр. 
И  только в июле 1989  года, по-
сле многочисленных обращений 
к центральным властям СССР, 
Красному Кресту и ООН, здание 
церкви был возвращено приходу 
и верующим.

В 2002 в соборе начался 
капитальный ремонт. Здание 
было восстановлено практиче-
ски заново. С 2007 года собор 
украшают витражи и мозаика, 
изготовленные итальянскими 
мастерами. Мозаикой выложе-
ны образы Христа, Девы Марии, 
двенадцати апостолов, а также 
Штефана чел Маре, которого 
папа Сикст IV назвал «атлетом 
христианской веры».

источник: bloknot-moldova.md

Икона Божьей Матери Ченстоховской 
в кишиневском приходе

не лишен женственности и лиризма. Это впечатление 
создается отрешенным выражением больших глаз, ли-
нией плотно сжатых губ, уголки которых слегка опуще-
ны, и всем Ее обликом – молчаливо-торжественным, 
в  нарядном, царском убранстве.

Плотные, насыщенные локальные цвета орнамента 
одеяний Богородицы, звучные аккорды которых слег-
ка приглушены – темно-синий с голубыми прожилками 
на верхней стороне покрывала, как символ небесной 
чистоты и высокого духа, оранжевый (цветы) и темно-
красный на внутренней стороне – знак царского вели-
чия и причастности ко Христу, служат фоном для фи-
гуры Младенца. Мария как бы благоговейно отступает 
на второй план, в смиренном поклонении Богу и  Сыну, 
указующим жестом руки наставляя и направляя нас 
к  Нему».

источник:  Неля Саганова. Традиция чествования чудотвор-
ной иконы Матери Божьей Ченстоховской в приходах киши-
невской римско-католической епархии в XIX-XXI вв. // Polacy 
w  Mołdawii. Historia i współczesność: Zbiór artzykułów i dokumen-
tów –Kiszyniów-Poznań-Warszawa, 2015 – с. 251-253
фото: Мирослав Горин
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5.  Który z murali Kiszyniowa, wykonany przy 
udziale Gdańskiej Szkoły Muralu, pojawił się  
w mieście jako pierwszy?

   Motyle
   Chłopiec na rowerze i bociany
   Solidarność

6.   Przy jakiej ulicy w Kiszyniowie znajduje się 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej?

   ul. Grenoble 126 A
   ul. V. Aleсsandri 101
   ul. A. Mateevici 103

7.   W którym roku przed Katedrą Opatrzności 
Bożej odsłonięto pomnik papieża Jana Paw-
ła  II?

   2006
  2016
  2019

8.  Gdzie w Kiszyniowie znajduje się tablica 
pamiątkowa poświęcona Fryderykowi Szope-
nowi?

   Filharmonia
   Sala Organowa
   Akademia Muzyki, Teatru i Sztuk Plastycznych

9.   Przed wizytą którego prezydenta Polski 
odsłonięto w Kiszyniowie popiersie Józefa Pił-
sudskiego?  

   Aleksandra Kwaśniewskiego
   Bronisława Komorowskiego
   Andrzeja Dudy

1.   Przy jakiej ulicy w Kiszyniowie znajduje się 
pomnik polskiego poety-romantyka Adama 
Mickiewicza?

   ul. Puszkina
   ul. Warszawska
   ul. Lecha Kaczyńskiego

2.  Kiedy została otwarta „Cukiernia Warszaw-
ska”, bardzo popularna w przedwojennym Ki-
szyniowie?

   1895
   1912
   1932

3.    Któremu z burmistrzów Kiszyniowa o pol-
skich korzeniach postawiono w centrum mia-
sta popiersie?

   Karol Schmidt
   Angel Nuor
   Dmitrij Łowczyński

4.  W którym z  budynków Kiszyniowa przy 
byłej ulicy Aleksandrowskiej znajdował  się w 
okresie międzywojennym sklep i restauracja 
Kowalskiego?

   Bank Miejski (obecnie Sala Organowa)
   Budynek Rady Miejskiej (obecnie Urząd Miasta)
   Budynek Hertza (obecnie Muzeum Sztuki)

QUIZ „POLSKIE ŚLADY W KISZYNIOWIE”
Ciekawostki o swoim mieście 

przygotowali członkowie Koła Młodych Dziennikarzy, 
działającego przy Stowarzyszeniu „Polska Wiosna w Mołdawii”

TEMAT Z OKŁADKITEMAT Z OKŁADKI

Odpowiedzi na stronie 24 

Tylko dla znawców 
stolicy Mołdawii, 

reszta nie ma szans!
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AKTUALNOŚCI

– W Mołdawii, w Naddniestrzu, pracuje Ksiądz 
od 2001 roku… 

–  …a w parafii św. Marty w Słobodzie-Raszków 
od września 2016 roku.

Jestem kapłanem ze Zgromadzenia Księży Naj-
świętszego Serca Jezusowego, nazywanego potocz-
nie Sercanami. W Polsce są dwa zgromadzenia o tej 
nazwie: Sercanie Czarni i Sercanie Biali. Ja jestem 
z  tego pierwszego zgromadzenia. Biali Sercanie to 
sercanie dwóch serc: Najświętszego Serca Jezusa 
i Niepokalanego Serca Maryi. A my – tzn. Sercanie 
Czarni jesteśmy tylko od Najświętszego Serca Jezu-
sa.

– Jak trafił Ksiądz do Naddniestrza? 
– Od samego początku mojej drogi powołania 

chciałem jechać do Zairu. Doczekałem się zgody na 
wyjazd do Afryki, ale wtedy zmieniły się warunki w  sa-
mym Kongo. Moi współbracia misjonarze zaczęli wra-
cać, a mój wyjazd został wstrzymany. Wtedy pojawili 
się bracia z Mołdawii, którzy poszukiwali kogoś chęt-
nego do wyjazdu do Raszkowa. Zgodziłem się. Podję-
cie decyzji nie było wcale takie trudne. Byłem tu wcze-
śniej, przez dwa tygodnie na zimowej praktyce, jako 
seminarzysta – na przełomie lat 1995-96. Wcześniej 
rozpoczął tutaj pracę duszpasterską ks.  Jan Rud-
nicki. On to, w roku 1990, zaprosił z Polski naszego 
współbrata sercanina śp. ks. Henryka Sorokę, który 
przyjechał rok później i nieprzerwanie przepracował tu 
21 lat. Sercanie pracują więc w Naddniestrzu nieprze-
rwanie od roku 1991.

– Jaki stan Kościoła zastał Ksiądz w Naddnie-
strzu?

– Kościół materialny wybudowali sobie ludzie 
sami. Inspirował ich do tego kapłan, który pracował 
w  Kiszyniowie. Niestety na miejscu księdza na sta-
łe nie było. Dojeżdżał czasem z Rybnicy, a później 
z  Raszkowa.

Pierwszą świątynię wybudowano tu ponad 40 lat 
temu, w czasach, kiedy w ZSRR rządził jeszcze Leo- 
nid Breżniew. Kościół ten został jednak zburzony.

Przed II wojną światową Słoboda-Raszków była fi-
lią parafii w Raszkowie, oddaloną od niej o 18  km. Filią 
parafii raszkowskiej była od zawsze, czyli od chwili jej 
powstania. W XVII wieku Raszków był własnością Za-
moyskich, po czym Joanna Barbara Zamoyska (1626-
1653) wniosła je jako wiano wojewodzie sandomier-

skiemu Aleksandrowi Koniecpolskiemu. W XVIII wieku 
Raszków stał się własnością Lubomirskich. Oni to 
nadali proboszczowi w Raszkowie okoliczne ziemie, 
tak aby mógł się sam utrzymać. On następnie zaczął 
je osiedlać. I tak sprowadził tu m. in. kilka polskich ro-
dzin z Galicji, prześladowanych tam za udział w  po-
wstaniu styczniowym. Jako, że wieś była prywatną 
własnością proboszcza, władze miały tu niejako zwią-
zane ręce. Sytuacja uległa zmianie dopiero po re-
wolucji 1917  roku. Wtedy to też zmieniono jej nazwę 
z  Księdzowa na Słoboba-Raszków. I  pomimo wielu lat 
sowietyzacji w lokalnej społeczności przetrwała tożsa-
mość narodowa oraz wiara.

– A jak wygląda obecnie organizacja Kościoła 
katolickiego w Naddniestrzu?

– Mamy tu 5 parafii katolickich. Wszystkie są ob-
sługiwanych jest przez księży sercanów z Polski. Są 
wśród nas także miejscowi księża z naszego zgroma-
dzenia, którzy przeszli u nas w kraju studia seminaryj-
ne zakończone świeceniami kapłańskimi i wrócili do 
pracy w Naddniestrzu. Łącznie pracuje tu 7 naszych 
księży oraz jeden brat zakonny.

Nasze parafie tworzą własny naddniestrzański 
dekanat, który wchodzi w skład diecezji kiszyniowskiej 
obejmującą całą Mołdawię.

– Z jakimi problemami duszpasterskimi przy-
chodzi się tu Księdzu zmagać?

– Na pewno bieda i brak pracy, z których powsta-
ją kolejne problemy – takie jak np. alkoholizm. Wielu 
szuka pracy za granicą. Tu bowiem o pracę na miej-
scu jest bardzo trudno. Aby utrzymać swoje rodziny, 
szuka jej daleko – na budowach w Moskwie, Kijowie 
czy w dalekim Magadanie. W swoich domach spędza-
ją tylko kilka miesięcy w roku.

Taki stan rzeczy ma także wpływ na morale ro-
dziny. Wiele małżeństw, ze względu na odległość czy 
czasowe rozstanie, nie przetrwało. Życia rodzinnego 
już potem nie da się ponownie skleić.

Pijaństwo jest tu jedną z największych plag. Wino 
i  alkohol, którymi Naddniestrze stoi, jest tu tanie i łatwo 
dostępne. Wielu pędzi tu samogon – np. z buraków 
i  nie potrzebują na to zbyt wielkich nakładów finanso-
wych.

Wszystkie te problemy biorą się z braku pracy 
na miejscu. Tu na miejscu w Słobodzie-Raszków są 
tylko trzy miejsca stałej pracy: szkoła, administracja 

29 lipca 2021 r. podczas odpustu w Słobo-
dzie-Raszków Ambasador Bartłomiej Zdaniuk 
wręczył Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez 
Prezydenta RP wieloletniemu proboszczowi 
ks. Marcinowi Janusiowi SCJ. Odznaczenie zo-
stało przyznane kapłanowi i społecznikowi za 
zasługi w działalności na rzecz środowiska po-
lonijnego w Republice Mołdawii, za kultywo-
wanie polskiej kultury i tradycji narodowych.

W uroczystości wzięła udział delegacja 
z Polski w składzie: Jan Malicki, Dyrektor Stu-
dium Europy Wschodniej Uniwersytetu War-
szawskiego, Szymon Osieleniec, Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, Helena Krasowska, profesor 
Instytutu Slawistyki PAN, magister Adam Bło-
nowski, absolwent Studium Europy Wschod-
niej Uniwersytetu Warszawskiego.

Księdzu Marcinowi Janusiowi serdecznie 
gratulujemy!

Sercanie w Naddniestrzu

Odznaczenie 
dla księdza Janusia

Proponujemy czytelnikom wywiad z ks. MARCINEM JANUSIEM, proboszczem parafii 
w Słobodzie-Raszków, który przeprowadził Leszek Wątróbski w 2018 r.

WYWIADY

w



   
  1

9 
   

   
   

   
 J

u
tr

ze
n

k
a

 7
/2

0
2

1

   
  1

8 
   

   
   

   
J

u
tr

ze
n

k
a

 7
/2

0
2

1

wioski i kościół, który prowadzi projekt Caritas, wspól-
nie z Caritas Moldova, polegający na zorganizowaniu 
i prowadzeniu przedszkoli. U nas działa aktualnie przy 
kościele tylko żłobek, w którym pracuje 7 osób otrzy-
mujących minimalne, ale jednak systematyczne, wy-
nagrodzenie.

– Jak duża jest Wasza miejscowość i parafia? 
Ilu Polaków tu mieszka?

– Nasza wioska liczy ok. 700 mieszkańców. Z  nich 
ok. 100 osób to prawosławni, reszta – generalnie ka-
tolicy, przeważnie kobiety. W czasie tygodniowych 
nabożeństw przychodzi do kościoła jakieś 30 osób. 
W  niedziele i święta zdecydowanie więcej.

Zdarzają się i prawosławni Polacy. Wśród naszych 
parafii są też i Mołdawianie, Ukraińcy i Rosjanie. Jest 
też grupa Gaugazów. Są wreszcie Polacy i  wierni 
z polskimi korzeniami. Oni stanowią zdecydowaną 
większość naszej parafii.

– A jakie formy apostolatu prowadzone są 
w  waszej parafii?

– Mamy ich kilka. Najważniejsze to: koło żywego 
różańca, trzeci zakon św. Franciszka, czciciele Serca 
Jezusowego, apostolat Margaretki, grupa modlitewna 
objawień Matki Boskiej z Medziugorju, szkoła życia 
chrześcijańskiego i ewangelizacji Świętej Maryi z Na-
zaretu prowadzona wspólnie z ukraińskimi kapucyna-
mi.

Jest wreszcie grupa młodszej młodzieży – ucznio-
wie klas 8 i 9, 14-16 lat. Starszej młodzieży, studiują-
cej, to nie ma. Oni uczą się w Tyraspolu lub w innych 
miastach, albo za granicą. Ja jestem ich diecezjalnym 
opiekunem. W ramach duszpasterstwa parafialnego 
działają kręgi modlitewne i grupy apostolskie. Znaczą-
cą rolę odgrywa Legion Maryi oraz wspólnoty rodzin. 
Oprócz pracy ewangelizacyjnej wiele uwagi poświę-
camy sprawom społecznym. W zorganizowanych 
kuchniach-stołówkach biedne dzieci otrzymują dar-
mowe obiady. W przedszkolu powstały kółka zainte-
resowań – wyszywania, projektowania odzieży, ryso-
wania i malowania. Dzieci mogą korzystać z pracowni 
komputerowej i sali sportowej. Z myślą o dzieciach 
z  rodzin patologicznych i dzieciach ulicy powstał dom 
całodobowego pobytu i opieki „Pietruszka”. Prowa-
dzenie tak wielu projektów jest możliwe dzięki pomo-
cy organizacji charytatywnych, Zgromadzenia Księży 
Sercanów oraz osób prywatnych. Działalność serca-
nów na terenie Naddniestrza opiera się na strukturach 
parafialnych, co pozwala na współpracę z wieloma 
instytucjami. Dynamika funkcjonowania tylu projektów 
zależy jednak od pozyskanych środków. Rodzą się 
wreszcie nowe inicjatywy, np. już wspomniany dom 
dla dzieci ulicy „Pietruszka”, który działa od niedawna, 
ale już dziś można powiedzieć o sensowności jego 

powstania. Do „Pietruszki” trafiają dzieci zaniedbane 
i opuszczone. Rodzicom tych dzieci pracownicy „Pie-
truszki” pomagają znaleźć pracę, rozwiązać rodzinne 
kłopoty.

– A co z dziećmi do pierwszej Komunii Świę-
tej? Czy jest ich dużo?

– Mamy ją co roku. W maju 2007 było ich 8. 
W  2018 tylko dwoje – to jest wyjątkowy rok, bo cała 
klasa liczy zaledwie 3 uczniów, w tym jeden prawo-
sławny.

W naszej codziennej pracy pomagają nam siostry 
honoratki z Ukrainy. Są to Małe Siostry Niepokalane-
go Serca Maryi, jedno ze zgromadzeń bezhabitowych 
założone przez błogosławionego Honorata Koźmiń-
skiego i sługę bożą Anielę Różę Godecką. Siostry ka-
techizują i pomagają w zakrystii oraz kościele. Jedna 
z nich pracuje w przedszkolu jako jego kierowniczka. 
Siostry zaangażowane są także w pracach szkoły ży-
cia chrześcijańskiego i ewangelizacji. Innym jeszcze 
pomysłem duszpasterskim jest projekt odnowy para-
fii w duchu ruchu kościelnego pn. Ruch dla Lepsze-
go Świata założonego przez ks. Riccardo Lombardii 
SJ (1908-1979). Jest to kontynuacja uchwał Soboru 
Watykańskiego II, tak aby parafia stała się miejscem 
samoewangelizowania. Bo w tym duchu Kościół 
w  Naddniestrzu przetrwał. Nie mając bowiem księ-
ży, wspólnota katolicka przetrwała. Nasi wierni mają 
wspaniałe doświadczenie Kościoła prześladowanego 
i wspólnoty kościelnej . Teraz warto to odnowić. Kie-
dy bowiem przyszła wolność – nawet ta religijna, to 
niestety szereg więzi duchowych trochę się rozluźniło.

Podobnie było z językiem polskim, który przetrwał 
tu z wielkim trudem i to tylko przy kościele. Teraz, od 
25 lat, język polski jest nauczany w tutejszej szkole 
podstawowej jako obowiązkowy język obcy. Młodzież 
niestety nie ma dużej możliwości praktykowania go na 
co dzień. Dlatego nie jest używany zbyt często na co 
dzień. Dobrze go wszyscy rozumieją, ale z rozmową 
jest zdecydowanie gorzej. Natomiast język kościelny 
polski jest zupełnie inny. Są to pewne wyuczone for-
muły. Nie jest to język na tyle żywy, aby można było 
głosić homilie czy kazania po polsku.

– A w jakich językach tu się modli?
– Msze św. Odprawiane są w naszej parafii co-

dziennie wieczorem. W niedziele są dwie – rano i  wie-
czorem. Nabożeństwa odprawiamy na przemian: po 
polsku i rosyjsku. Oznacza to, że w tygodniu są trzy 
polskie i trzy rosyjskie. Po polsku i rosyjsku odprawia-
my także w niedzielę. W Słobodzie-Raszków odpra-
wiam na stałe. W terenie tylko jeśli mam jakieś zastęp-
stwo za sąsiadów.

Liturgia Słowa jest zawsze po rosyjsku. Śpiewy są 
zazwyczaj po polsku, rosyjsku i ukraińsku. Na przykład, 

gorzkie żale, typowo polskie nabożeństwo, śpiewamy 
po ukraińsku. Dawniej śpiewane były po polsku, ale 
gros ludzi wychodziło z nich – z wyjątkiem najstar-
szych, nie bardzo rozumiejąc, o co się modlili. Udało 
się nam dotrzeć do ukraińskich tekstów gorzkich żali, 
które doskonale pasowały do polskich melodii zna-
nych dobrze wcześniej parafianom. Zaczęliśmy więc 
śpiewać je po ukraińsku i ludzie przestali wychodzić 
z kościoła. Okazało się, że liturgia czy nabożeństwa 
powinny być zrozumiałe dla ludzi, a nie tylko teatrem, 
którego nie rozumieją i w którym są tylko obserwato-
rami, a nie uczestnikami.

– Coś o sobie…
– Pochodzę z południowej Polski, z okolic Tarno-

wa i z diecezji tarnowskiej. 
Wprawdzie ktoś powiedział, że nie przyjechali-

śmy tu na rozrywkę, ale o wolny czas trzeba koniecz-
nie zadbać, aby praca i jej problemy, człowieka zu-
pełnie nie pochłonęły i aby nie doprowadziły do zbyt 
szybkiego wyeksploatowania się. Nie jest to jednak 
wcale takie proste. Dobrze byłoby w wolnym czasie 
przeczytać ciekawą książkę czy pójść do lasu. Są 
jednak takie dni, jak wczoraj – trzy Msze św. – w tym 
dla dzieci w przedszkolu, pogrzebowa i parafialna 
oraz odwiedziny chorych – ponad dwudziestu osób 
i wreszcie adoracja i spowiedź, bo to pierwszy pią-
tek miesiąca. To był naprawdę bardzo wyczerpujący 
dzień.

Cieszy natomiast fakt, że jest się dla kogo tak 
„męczyć”. Bo są tu wspólnoty parafialne bardzo małe. 
Ja w takiej właśnie wcześniej pracowałem. Tam jako 
ksiądz odprawiałem tylko nabożeństwa i czasem ko-
goś wyspowiadałem. A od września 2016 roku ochrzci-
łem tyle dzieci, co przez wszystkie 15 lat łącznie. To 
daje jakąś satysfakcję.

– Czy można mówić i co o współpracy ekume-
nicznej w Naddniestrzu?

– Nie ma tu żadnego prawdziwego ekumenizmu. 
W tym tygodniu zdarzyło mi się być na spotkaniu 
w  Tyraspolu, towarzysząc naszemu biskupowi z Ki-
szyniowa, u biskupa prawosławnego z Naddniestrza. 
Nasze spotkanie poświęcone było rozliczaniu prze-
szłości. W  Tyraspolu miał miejsce ponowny pochó-
wek 435  ofiar represji komunistycznych z 1937 roku, 
których szczątki znaleziono w zbiorowym grobie na 
terenie ruin twierdzy tyraspolskiej. Były to osoby za-
mordowane przez NKWD, ludzie różnych wyznań, 
bo przy nich znaleziono medaliki i krzyżyki katolickie. 
Dlatego władze naddniestrzańskie i tutejsza cerkiew 
prawosławna zwróciły się do nas z zaproszeniem, aby 
wziąć udział w uroczystym ich pochówku. Zaproszono 
też obok nas, biskupa ewangelickiego z Unii Bapty-
stów. Ekumenizm występuję w Naddniestrzu w formie 
okolicznościowej.

Komisja kościelna do spraw różnych wyznań 
działa przy aparacie tutejszego prezydenta. Jej człon-
kowie spotykają się dwa razy do roku dla omówienia 
wszystkich bieżących spraw. Spełniają rolę doradczą 
dla prezydenta jeśli chodzi o sprawy różnych wyznań. 
I tak kiedy np. wprowadzane są nowe zmiany prawne, 
uszanowanie zostały zasady chrześcijańskie. I jest 
nam tutaj zdecydowanie łatwiej niż np. w Białorusi czy 
na Ukrainie.

– Czego można Księdzu i katolikom w Nad-
dniestrzu życzyć?

– Żywej, otwartej, aktywnej i radosnej wiary. Tak 
jak chce być papież Franciszek człowiekiem radości, 
bo nasza ewangelia jest orędziem radości czyli miłości, 
a  także siły i wytrwałości w pracy dla tutejszych wier-
nych. Drukujemy za zgodą autora
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DOBRE, BO POLSKIEDOBRE, BO POLSKIE

Polskie sery regionalne
Trzy spośród pięciu polskich tradycyj-

nych serów zarejestrowanych w UE wytwa-
rzane są na Podhalu: bryndza podhalań-
ska, oscypek oraz redykołka posiadają 
oznaczenie ChNP.

Oscypek to wędzony, zdobiony ser 
owczy o wrzecionowatym kształcie; wyrób 
serowarski o wielowiekowej tradycji. Zaklę-
ty jest nim aromat górskich łąk, pastwisk 
i  hal. Być może dlatego smakuje najlepiej 
w  bacówce, pokrojony w plastry lub sma-
żony nad paleniskiem, z nieodzowną kon-
fiturą z brusznic. Pisząc o oscypku, nie 
sposób nie wspomnieć o innych podhalań-
skich serach, których produkcja wiąże się 
z  górami i bacówką. Do grillowania świetnie 
nadaje się owcza redykołka – mały serek 
w kształcie zwierzątka, ptaka lub wrzecio-
na. Bryndza podhalańska, miękki owczy 
ser, jest idealna jako dodatek do chleba, 
pierogowego farszu (w starych książkach 
kucharskich z rejonu Małopolski znane były 
przepisy na pierogi nadziewane bryndzą) 
czy też sałat. Sery wyrabiane są z mleka 
rasy owca polska górska.

Три из пяти польских региональных сыров, име-
ющих знак PDO, производятся на Подгалье: подгаль-
ская брынза, осцыпек и редиколка.

Осцыпек – копченый овечий сыр в форме веретена, 
украшенный узором – имеет многовековую традицию. 
В нем заключен аромат горных лугов, полей и паст-
бищ. Может быть, именно поэтому вкуснее всего есть 
осцыпек в пастушьей избушке, нарезав его на кусочки 
или поджарив над костром, обязательно с брусничным 
вареньем. Для приготовления на гриле прекрасно по-
дойдет и редиколка – овечий сыр в форме маленьких 
фигурок животных, птиц или веретена. Подгальская 
брынза  – мягкий овечий сыр – идеально дополняет вкус 
хлеба, является прекрасной начинкой для вареников 
(в  старых поваренных книгах Малопольши встречаются 
рецепты вареников с брынзой), подходит также для са-
латов. Сыры изготавливаются из молока овец породы 
польская горная.

Regionalne produkty 
z unijnym znaczkiem

Региональные продукты 
с европейским знаком

Od wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej w 2004 roku producenci re-
gionalnych i tradycyjnych produktów 
mogą ubiegać się o przyznanie jednego 
z  trzech unijnych oznaczeń: Chronionej 
Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronione-
go Oznaczenia Geograficznego (ChOG) 
i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjal-
ności (GTS). Zdobycie certyfikatu na wy-
twarzanie produktu chronionego otwiera 
przed producentami zagraniczne rynki.

Polska zarejestrowała już 37 produk-
tów regionalnych, m.in. wyroby wędli-
niarskie, sery, miody, owoce i alkohole 
oraz wypieki. Tradycja ich wytwarzania 
liczy sobie zwykle setki lat. 

Со вступлением в Евросоюз в 2004 году поль-
ские производители традиционных продуктов по-
лучили возможность претендовать на присвоение 
продукции одного из трех европейских обозна-
чений: защищенное наименование места про-
исхождения (PDO – Protected designation of origin), 
защищенное географическое указание (PGI – 
Protected geographical indication) и гарантия тра-
диционных особенностей (TSG – Traditional specialty 
guaranteed). Получение сертификата на производ-
ство защищенного продукта открывает для произ-
водителей внешние рынки.

Польша зарегистрировала уже 37 региональ-
ных продуктов, в том числе копченые мясные из-
делия, сыры, мед, фрукты и выпечку. Традиция их 
изготовления насчитывает несколько сотен лет. 

Malowniczy region Podlasia na wschodzie 
Polski słynie z kolei z sera korycińskiego swoj-
skiego, który doczekał się oznaczenia ChOG. 
Korycińskie są serami dojrzewającymi, wytwa-
rzanymi z niepasteryzowanego mleka krowiego 
z dodatkiem podpuszczki oraz soli kuchennej. 
Mogą być z dodatkami przypraw bądź ziół. Po-
dobno ich produkcji nauczyli miejscową lud-
ność Szwajcarzy, którzy przyjechali na Podlasie 
w  czasach potopu szwedzkiego w XVII wieku. 

Wielkopolski ser smażony (ChOG) to rów-
nież produkt z długą historią, bo na ziemie pol-
skie przywędrował wraz z osadnikami z terenów 
Niderlandów oraz Niemiec. Przepisy na ten ser 
można znaleźć w starych książkach kuchar-
skich dla gospodyń domowych. W przeszłości 
był robiony w poznańskich domach, w których 
nic się nie marnowało. Ser jest specyficzny, 
gdyż wytwarza się go ze zgliwiałego (czyli doj-
rzałego twarogu), który jest potem smażony na 
maśle, ewentualnie z dodatkiem kminku.  

Kraina miodów
W całej Polsce produkuje się wiele rodzajów 

miodów, a tradycje bartnicze sięgają średnio-
wiecza. Na południowym wschodzie jest wytwa-
rzany podkarpacki miód spadziowy (ChNP). 
Jest robiony przeważnie ze spadzi pochodzącej 
z  jodły pospolitej, z dodatkiem świerku lub sosny. 
Ma żywiczny aromat przypominający zapach 
igliwia i łagodny, słodki smak. Warto wspomnieć, 
że aż 40 % powierzchni regionu Podkarpacia po-
krywają lasy.

Z kolei urokliwa Suwalszczyzna zaprasza na 
miód nektarowy (ChNP) z kilkudziesięciu róż-
nych rodzajów roślin. Wytwarza się go w  dorze-
czu rzeki Niemno, na pograniczu Polski i Litwy. 
Na pomorskim pojezierzu Drawskim produko-
wane są miody drahimskie (ChoG): gryczane, 
rzepakowe, wrzosowe, lipowe oraz wielokwia-
towe. One wręcz pachną regionem, z  którego 
pochodzą, ponieważ cechuje je wysoki poziom 
aromatycznych pyłków tylko tam występujących 
roślin.

W Borach Dolnośląskich (część Ni-
ziny Śląsko-Łużyckiej) powstaje miód 
wrzosowy (ChoG), a na Kurpiach – 
miód kurpiowski (ChoG). Ten ostatni może 
być wielokwiatowy, nektarowy lub z dodatkiem 
spadzi. Ma korzenny zapach i słodkawy smak, 
a to dzięki różnorodnej roślinności, czystości 
tamtejszych terenów oraz umiejętnościom bart-
ników.

źródło: culture.pl

Польские региональные сыры

Живописный регион Подлясье на востоке Поль-
ши известен своим корыцинским сыром, получив-
шим знак PGI. Корыцинские сыры – это созревающие 
сыры, которые изготавливаются из непастеризован-
ного коровьего молока с добавлением ферментов 
и кухонной соли. В некоторые разновидности сыра 
добавляются также приправы или травы. Существу-
ет версия, что делать такой сыр местное население 
научилось у швейцарцев, которые приехали на Под-
лясье во время шведского потопа в XVII веке. 

Великопольский жареный сыр (PGI) – тоже 
продукт с долгой историей, так как на польские земли 
он попал вместе с переселенцами из Нидерландов и 
Германии. Рецепты этого сыра можно найти в старых 
поваренных книгах для хозяек. Традиционно его про-
изводили в Познани, славящейся тем, что там ничего 
никогда не выбрасывается и не пропадает. Велико-
польский жареный сыр обладает довольно специфи-
ческим вкусом, так как производится из дозревшего 
творога, который затем обжаривается на масле, ча-
сто с добавлением тмина.

Медовый край
В Польше производится множество видов меда, 

а традиции пчеловодства уходят корнями в Средне-
вековье. Знаменитый подкарпатский падевый мед 
(PDO) получают на юго-востоке страны. В его осно-
ве  – падь пихты с добавлением еловой или сосновой 
пади. Мед обладает характерным хвойным арома-
том и мягким сладким вкусом. Напомним, что 40 % 
поверхности данного региона занимают леса.

В свою очередь Сувальщизна приглашает по-
пробовать нектарный мед (PDO) из нескольких де-
сятков растений. Его получают в долине реки Неман 
на границе Польши и Литвы. В одном из поморских 
регионов – Дравском поозерье – производится дра-
химский мед (PGI): гречишный, рапсовый, вере-
сковый, липовый и цветочный. Этот мед буквально 
пахнет регионом, из которого он родом, поскольку от-
личается высоким содержанием ароматной пыльцы 
растений, встречающихся только там. 

     В Нижнесилезских Борах 
(часть Силезско-Лужицкой низи-

ны) получают вересковый 
мед (PGI), а в Курпе – кур-
певский мед (PGI). Этот 

мед может быть цветочным, 
нектарным или с добавлением 

пади. Он обладает пряным за-
пахом и сладковатым вкусом бла-
годаря разнообразию растений, 
чистоте территорий и  мастерству 
пчеловодов.

источник: culture.pl
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1 По автобусам и трамваям в Польше 
можно сверять часы. В них всегда чисто, 
они приезжают вовремя. На остановках 
есть расписание, из которого вы можете 
узнать не только время приезда транспор-
та, но и когда вы выйдете на нужной вам 
остановке. 

Польский транспорт удобен и для лю-
дей с инвалидностью. Во многих автобу-
сах и трамваях есть специальная опуска-
ющаяся ступенька, позволяющая въехать 
на инвалидной коляске. Водители, видя 
пассажира на костылях или на инвалид-
ной коляске, часто выходят и помогают 
ему сесть в транспорт. 

В больших городах ездят также ночные 
автобусы. Не один иностранец, засидев-
шийся до ночи на польской вечеринке 
(imprezie), был счастлив, что ему не при-
шлось тратить деньги на такси. 

22 сентября, в Европейски день без 
автомобиля автобусы, трамваи, метро 
и электрички в Варшаве бесплатные!

Расписание городского транспорта 
и  кратчайший способ доехать куда бы то 
ни было в любое время можно проверить 
на сайте jakdojade.pl.

Предупреждаем! Расстроить ваши 
планы в Польше могут поезда – они очень 
часто опаздывают. Учитывайте это, плани-
руя поездки и путешествия.

Подготовила Наталья Барвицкая

CIEKAWOSTKI

На вопрос «Что вас приятно удивило  
в Польше?» чаще всего слышишь ответ  

«Общественный транспорт».

Общественный 
транспорт 
в Польше

NEWSY DLA POLONII

Redakcja „Jutrzenki” ogłasza

Cele konkursu:
– wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związa-

nych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
– rozwijanie umiejętności fotograficznych,
– kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt.

Regulamin konkursu:
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie dzieci 

i młodzież ze środowisk polonijnych w Mołdawii.
1.  Zdjęcia mogą być w formacie max do A4.
2.  Tematem zdjęcia ma być ukochane zwierzę 

domowe (piesek, kotek, rybki, papużka, żółw i wiele 
innych). 

3.  Prosimy podać nazwisko i wiek właściciela 
pupila oraz IMIĘ zwierzątka. Miłe widziane krótkie 
opowiadania o zwierzątku – jak pojawiło się w twoim 
domu, czy zdarzają się z nim ciekawe i śmieszne 
historie.

Kryteria oceny pracy:
–  zgodność z tematem konkursu,
–  oryginalność interpretacji tematu, samodziel-

ność i indywidualizm.

Nagrody: Redakcja zapewnia nagrody dla zwy-
cięzców oraz dyplomy za wyróżnienia. Przewidywa-
na jest wystawa konkursowa na łamach czasopisma 
„Jutrzenka” oraz na Facebooku.

Prace prosimy wysyłać w terminie 
do 20 października 2021 r. 

na adres: redakcja.jutrzenka@gmail.com 
lub przekazać przez nauczyciela języka polskiego.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Moje ukochane 

zwierzątko domowe”

Wielu mieszkańców Mołdawii, w tym Kiszy-
niowa, woli smakować lody „Frigo”, produko-
wane w Bielcach, mieście na północy kraju. 
Świeże pełne mleko i  śmietana, które stanowią 
jego podstawę, nadają tym lodom niepowta-
rzalny smak. W procesie produkcji lodów 
bielecka firma „Inkomlak” praktycznie nie 

używa sztucznych aromatów i barwników, dzię-
ki czemu lody mają czysty, delikatny mleczno-kremowy smak. 
A w lodach z nadzieniem (truskawki, wiśnie, czarne porzeczki i maliny) 
używa się tylko świeżych owoców i jagód, które rosną w Mołdawii.

Dbającym o sylwetkę „Inkomlak” poleca You-Gurt – nowe ni-
skotłuszczowe lody na bazie jogurtu. You-Gurt zawiera bifidobakte-
rie, dzięki którym 
wzmacnia się 
ogólna odporność, 
dobrze działa prze-
wód pokarmowy, po-
prawia się przemiana 
materii i  zwiększają 
się szanse na utratę 
wagi.

POZNAJĄC KULTURĘ I SMAKI WSCHODNIE

Mołdawia to jedno wielkie pole uprawne. Rzepak, słoneczniki, pszenica, kukurydza, a nawet takie rarytasy 
jak rozmaryn. I  nie są to jakieś tam poletka. To pola przez duże P. Można jechać wzdłuż takiego pola 

rzepaku przez 20 minut, a ono nie chce się skończyć. Pola uprawne zdecydowanie dominują krajobraz, 
ponieważ lasów w Mołdawii jest bardzo niewiele.

Na początku lipca pola w Mołdawii żółkną. Sezon kwitnienia słonecznika nie trwa długo  
i fotografowie starają się go uchwycić w pełnym rozkwicie.

O rany! O rany! Na 
samą myśl o mołdaw-
skich lodach łapie 
mnie skurcz żołądka 
i nie mogę skupić się 
na pisaniu. Są to zde-
cydowanie najlepsze 
lody, jakie w życiu je-
dliśmy. Hagen Dazy, 
Ben en Dżerys, Gryca-
ny czy inne Cart’dory 
zostają daleko w tyle. 
Lody śmietankowe. 
Ten smak! Nie do opi-
sania. Wydaje się, że 
sekretem ich wyjąt-
kowości jest to, że są 
robione z prawdziwej 
śmietany. Na każdym 
opakowaniu podana 
jest zawartość tłusz-
czu. 

szpilkinamapie.pl

         Lody
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  1. Pędzi po szynach 
 potwór rozpędzony, 
 sieje złote iskry 
 i ciągnie wagony.

 
  2. Choć nóg nie posiada, 
 szybko pędzi szosą, 
 bo go po tej szosie 
 koła cztery niosą

  3. Jaki ptak ma skrzydła, 
 ale nie z piórek? 
 Bardzo wysoko 
 wzbija się w górę. 

 4.  Gdy bez kosza mknie w świat,
 to zostawia jeden ślad,
 a gdy kosz przy boku ma,
 to zostawia ślady dwa.

 5. Siana, owsa
 jeść nie może,
 ale szybko
 ziemię orze.

 6. Duże śmigło ma u góry,
 wkręca się nim prosto w chmury.
 Jest podobny do owada
 i jak owad wszędzie siada.

KLUB MĄDREJ SÓWKI

Odpowiedzi na zagadki prosimy wysyłać na e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com
Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.

Zagadki - 
kolorowanki

o pojazdachPELTEA
mołdawska galaretka

SMACZNEGO!

Rubrykę prowadzi mieszkanka Bielc NATALIIA PITYN – pasjonatka zdrowego 
odżywiania i kuchni bałkańskiej.

Peltea to specjalny rodzaj galaretki wykonanej nie z jagód i owoców, ale z ich soków lub wywarów. 
Przypomina wyjątkowo delikatny dżem. Jeśli kochasz maliny, jeżyny i porzeczki (jagody kostne), ale 
dżemy z nich nie darzysz zaufaniem z powodu małych nasion tych jagód, to peltea jest dokładnie 
tym, czego potrzebujesz! Peltea może być przygotowana również z owoców zawierających dużą ilość 
pektyny, tj. substancji żelującej (zwykle pigwa i jabłka), a dokładniej z ich wywaru. 

Peltea malinowa

Peltea jabłkowa

SKŁADNIKI: l  1 litr soku malinowego  l  1 kg cukru
Wycisnąć sok z jagód przez podwójną gazę lub krośniak. Na-

stępnie rozpuścić w nim cukier i gotować, usuwając piankę. Peltea 
gotuje się w szerokiej misce na małym ogniu nie dłużej niż 15 mi-
nut, w przeciwnym razie nie zgęstnieje tak, jak powinna. Gorąca 
peltea jest płynna, ale po ostygnięciu gęstnieje i jest przeźroczysta 
jak galaretka. Malinowa peltea nie utrzymuje długo kształtu, jak 
zwykła galaretka – w cieple rozprowadza się na spodku.

Następnie masę przelać z miski do ciepłych słoików i pozosta-
wić do żelowania na co najmniej jeden dzień. Zamknąć pokryw-
ką. Peltea malinowa jest przechowywana w taki sam sposób jak 
zwykły dżem. Jeśli nie chcecie zaopatrzyć się w ten produkt na 
zimę, można wlać gorącą masę do foremek z malinami, ostudzić 
i wstawić do lodówki. 

SKŁADNIKI:
l  2 kg jabłek   l  1,75 l wody    

l  1,75 kg cukru

Jabłka umyć, pokroić w ósemki lub mniejsze cząstki, nie obie-
raąjć ze skórki i nie wyjmując pestek. Włożyć do rondla i zalać 
wodą. Gotować pod pokrywką na małym ogniu 15 min. Przecedzić 
wywar przez sito do innego naczynia. Pozostawić sito z jabłkami 
na 30 minut, aby wywar z nich również trafił do rondla.

Następnie odcedzić wywar przez gazę. Dodać cukier i zacze-
kać, aż rozpuści się. Podgrzewać na małym ogniu, aż dżem za-
cznie gęstnieć. Zdjąć z ognia i ostudzić.

QUIZ "POLSKIE ŚLADY W KISZYNIOWIE"  – odpowiedzi ze str. 14-15

1. Ulica Lecha Kaczyńskiego 2/1 
(pomnik stanął przy Bibliotece im. 
Adama Mickiewicza). 2. „Cukiernia 
Warszawska” ofiarująca „Bonbons de 
Varsovia” założona w 1912 r. 3. Ka-
rol Schmidt – burmistrz Kiszyniowa 
w  latach 1877-1903, polsko-niemiec-

kiego pochodzenia, znany jako wiel-
ki modernizator miasta. 4. Były sklep 
i  restauracja Kowalskiego znajdował 
się w  budynku obecnego merostwa. 
5.  Mural „Solidarność” powstał w Ki-
szyniowie w 2012  r. 6. Ambasada 
RP znajduje się przy ul. Grenoble 

126  A. 7. Pomnik „Ławeczka z Ja-
nem Pawłem II” odsłonięto w 2016 r. 
8. Wewnątrz Sali Organowej znajduje 
się tablica upamiętniająca Frydery-
ka Szopena. 9. W 2014 r. odbyła się 
wizyta Prezydenta Polski Bronisława 
Komorowskiego w Kiszyniowie. 
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ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie położony jest na pół-
nocny-zachód od Krakowa, w południowej części Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej. 

Oryginalny krajobraz, olbrzymia przyrodnicza wartość istnie-
jących tu dolinek, a także chęć zachowania ich naturalnego cha-
rakteru, skłoniły do utworzenia w 1981 r. na ich obszarze parku 
krajobrazowego. Zajmuje on powierzchnię 20 686,10 ha i wchodzi 
w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopol-
skiego. Rozciąga się na niezwykle ciekawym terenie pomiędzy 
Krakowem na wschodzie, Trzebinią na zachodzie i Olkuszem na 
północy. Nazwę Park zawdzięcza wielu naturalnym dolinkom, 
znajdującym się na jego terenie, zwanym potocznie Dolinkami 
Podkrakowskimi.

160 milionów lat temu na tym obszarze 
znajdowało się pełne życia ciepłe morze. 
Obumierające organizmy opadały na dno, 
a  ich szkielety, pancerzyki i  skorupki stopniowo 
tworzyły grubą na paręset metrów warstwę wapienia. Morze 
znikło, a wapienne dno poddawane było przez kolejne mi-
liony lat procesom wietrzenia chemicznego, szczególnie pod 
wpływem wód podziemnych i  powierzchniowych. Tak powsta-
ły wspomniane doliny i ostańce wapienne przybierające naj-
różniejsze formy – od „iglic” i  „maczug” po „bramy” i „ręka-
wice”. W wyniku tych samych procesów utworzyły się liczne 
jaskinie.

Na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” wy-
stępują licznie formy ochrony przyrody, o różnej randze ochrony. 
Są to rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska doku-
mentacyjne oraz obszary Natura 2000. Na terenie Parku wystę-
pują głównie rezerwaty krajobrazowe lub leśne, co nie oznacza, 
że nie chronią również innych obiektów przyrodniczych. Należy 
pamiętać, że w rezerwacie przyrody można poruszać się tylko po 
wyznaczonych szlakach turystycznych lub dydaktycznych.

Największą liczbę pomników przyrody na terenie Parku sta-
nowią wapienne formy skałkowe. Chronione są również pojedyn-
cze, okazałe drzewa (np. lipa drobnolistna, klon jesionolistny, tu-
lipanowiec amerykański). Tą formą ochrony prawnej objęte jest 
także źródło przy Czarnym Lesie.

Poza przyrodą ożywioną i nieożywioną na terenie Parku Kra-
jobrazowego Dolinki Krakowskie znajdują się liczne zabytkowe 
budowle, kościoły, kaplice i zespoły dworskie, a nawet forty wznie-
sione przez Cesarstwo Austro-Węgierskie w dobie zaborów.

Teren ten obfituje w liczne atrakcje turystyczne, ale większość 
osób szuka w nim kontaktu z przyrodą. 

O atrakcyjności Dolinek Krakowskich decyduje ich wyjątko-
wość, nie tylko w skali regionu, ale i całej Polski. Piękny krajobraz, 
przyroda, świetne tereny do pieszych i rowerowych wędrówek, 
a    przy okazji szybki dojazd samochodem, komunikacją miejską, 
a nawet rowerem – to gwarancja udanego ,,błyskawicznego” wy-
poczynku.

opracowała Elena Dudari

Poznaj okolice Krakowa Park Krajobrazowy
Dolinki Krakowskie
jest jednym z najpiękniejszych parków
krajobrazowych w Małopolsce. Swoją
tajemniczością, kulturą, wieloma
uroczymi dolinkami oraz skarbami
przyrody ożywionej i nieożywionej,
zachęca do odwiedzenia i poznania.
Każda chwila spędzona na jego
terenie będzie z pewnością
dla każdego czasem dobrze
wykorzystanym.
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