
Dodatek społeczno-kulturalny pisma „Jutrzenka”

Kwartalnik 4/2022 polsko-mołdawskipolsko-mołdawski
AFISZAFISZ

Rzeźbiarz Wiaczesław Żyglicki 
uhonorowany

NARODOWE CZYTANIE 2022NARODOWE CZYTANIE 2022
„Ballady i romanse” Mickiewicza „Ballady i romanse” Mickiewicza 
zabrzmiały w Mołdawiizabrzmiały w Mołdawii

kulturalny
wybór



2 AFISZ 4/2022 AFISZ 4/2022 3

W tegorocznym Narodowym Czytaniu, które odbyło się 3 września w Polsce oraz poza jej granicami, 
lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – tomik poezji, który zapoczątkował epokę 
romantyzmu w literaturze polskiej. 

Pentru ediția de anul acesta a Campaniei Naționale de Lectură, care s-a desfășurat pe 3 septembrie în 
Polonia, dar și în alte țări, a fost selectată cartea lui Adam Mickiewicz Balade și romanțe – un volum 
de poezie care a marcat începutul romantismului în literatura polonă. 

Balade și romanțeBalade și romanțe  
de Adam Mickiewicz, de Adam Mickiewicz, 
lecturi publice la Chișinăulecturi publice la Chișinău

În cadrul celei de-a XI-a ediții a 
Campaniei Naționale de Lectură, 
care se desfășoară sub patronajul 
onorific al cuplului prezidențial din 
Polonia, în data de 3 septembrie 
2022, în incinta Bibliotecii „Adam 
Mickiewicz” din Chișinău, a avut 
loc lectura publică a volumului 
lui Adam Mickiewicz Balade și 
romanțe.

Biblioteca de cultură și litera-
tură poloneză a organizat pentru 
prima dată această acțiune de 
promovare a lecturii și a scrii-
torilor polonezi (care în Polonia 

a început în 2012) și își propune 
ca și în anii următori să continue 
această tradiție.

În fiecare an, cuplul preziden-
țial selectează pentru această 
campanie o operă literară legată 
de o aniversare. Volumul Bala-
de și romanțe a fost selectat și 
propus pentru lectură cu prilejul 
sărbătoririi a 200 de ani de la 
publicare: cu această carte, Adam 
Mickiewicz a debutat în 1822, 
la Vilnius, oraș de care poetul 
era foarte legat. Mickiewicz se 
prezintă, prin poemele din car-

te, ca primul scriitor romantic 
polonez, acest curent fiind deja 
cunoscut în Germania și Anglia 
cu două decenii mai devreme. 
Romantismul polonez însă se 
manifesta diferit decât în restul 
Europei, Polonia trăind atunci 
o tragedie politică – împărțită de 
trei mari puteri (Rusia, Prusia și 
Austro-Ungaria), dispare de pe 
harta Europei, iar revolta tinerilor 
scriitori nu este numai literară, 
dar și politică, motiv pentru care 
romanticii polonezi se refugiază 
în alte ținuturi. Tot romanticii polo-

nezi ai secolului al XIX-lea au fost 
cei care au condus Polonia spre 
cele două mari Răscoale.

Prin volumul Balade și roman-
țe, Adam Mickiewicz le-a oferit 
cititorilor un nou limbaj poetic, 
autorul valorificând tradiția popu-
lară a meleagurilor sale. Întâlnim 
aici tradiții ale celor patru popoare 
(polonezii, belarușii, lituanienii și 
ucrainenii) pe care soarta le-a unit 
la bine și la greu de câteva secole 
încoace, iar pe unele le unește și 
astăzi, în contextul războiului din 
țara vecină.

Printre oaspeții de onoare 
ai evenimentului organizat cu 
prilejul Campaniei Naționale de 
Lectură au fost: Excelența Sa 
domnul Tomasz Michał Kobzdej, 

ambasador al Republicii Polone 
în Republica Moldova; Joanna 
Lang, consul al Republicii Polo-
ne în Republica Moldova; Iurie 
Bodrug, fostul ambasador al 
Republicii Moldova în Polonia; 
Vadim Hâncu, pretorul sectorului 
Centru, Primăria mun. Chișinău; 
dr. Mariana Harjevschi, director 
general al Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu”; dr. Lidia Kuli-
kovski, director adjunct pentru 
cercetare și inovare al Bibliotecii 
Municipale „B.P. Hasdeu”; Hele-
na Krasowska, lingvistă polone-
ză, profesor la Institutul de Studii 
Slave al Academiei Poloneze de 
Științe din Varșovia; Livia Sârbu, 
director adjunct al Muzeului Nați-
onal de Istorie al Moldovei; repre-

zentanți ai minorității polonezilor 
din Chișinău și mulți alți oaspeți.

Toți participanții la eveniment 
au citit poeme din opera marelui 
romantic polonez. Au interpretat 
piese muzicale în limba polonă 
Bogdana și Adriana Artemenco 
și interpreta de operă Adriana 
Spunei. Din partea cuplului pre-
zidențial, tuturor celor care au 
luat parte la Campania Națională 
de Lectură le-au fost înmânate 
diplome de participare.

Aducem sincere mulțumiri tu-
turor celor prezenți la eveniment 
și abia așteptăm să ne vedem la 
edițiile următoare.

Svetlana Gumeni, 
Director al Bibliotecii 

„Adam Mickiewicz”
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Evenimentul care s-a desfăşurat astăzi în incinta Bibliotecii 
„Adam Mickiewicz” a unit generaţii, a sfărâmat stereotipuri, 
a pus cultura în capul mesei, ne-a amintit că lectura ne 
modelează, ne împrumută aripi.

Citind împreună, ne dezgolim sufletele, care, apropiin-
du-se, devin energie quantică.

Lirica bardului romantic polonez Adam Mickiewicz este 
atât de aproape de noi, încât am putea spune că însuşi 
Eminescu ne oblojeşte rănile sau ne pune nimb.

Poeziile, romanţele, cântecele ce au curs în poloneză 
ca o apă vie nu au avut nevoie de traducere – au fost, pur 
şi simplu, trăite.

Mulţumim doamnei Svetlana Gumeni, directoarea bi-
bliotecii-gazdă, pentru organizarea şi desfăşurarea acestui 
proiect naţional într-o atmosferă caldă, bonomă.

Personal, îi sunt profund recunoscătoare pentru faptul că 
m-a invitat să fiu o părticică din Frumos şi Sfânt.

Valentina Alexa, 
participant la Campania Națională de Lectură

Narodowe 
Czytanie 2022 

w kiszyniowskiej 
Bibliotece 
im. Adama 

Mickiewicza

Narodowe 
Czytanie 2022 

w siedzibie 
Związku Polaków  

w Sorokach

Narodowe 
Czytanie 2022 

w siedzibie TKP 
„Mała Ojczyzna” 

w Słobodzie-
Raszków
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În ritmul unor creații ale artiștilor polonezi din Teritoriile Estice, a început ceremonia dedicată întoarcerii 
în patrie a rămășițelor pământești ale președinților Republicii Polone în exil. Pe 26 septembrie 2022, 
la Filarmonica Națională din Varșovia a avut loc un concert de gală, organizat de Fundația „Ajutor 
pentru polonezii din Est”.

W rytm utworów polskich artystów z dawnych Krasów Wschodnich rozpoczęto powrót prezydentów 
RP na uchodźstwie do kraju – 26 września 2022 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył 
się koncert galowy, zorganizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Koncert galowy inaugurujący 
uroczystości sprowadzenia do oj-
czyzny doczesnych szczątków pre-
zydentów Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźstwie odbył się w Filhar-
monii Narodowej w Warszawie. 
W wydarzeniu, zorganizowanym 
przez Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” i objętym patro-
natem honorowym Prezesa Rady 
Ministrów, wzięła udział orkiestra 
„MŁODZI – POLSCY” pod batutą 
Huberta Kowalskiego.

W przemówieniu otwierającym 
galę Jan Dziedziczak, pełnomoc-
nik rządu ds. Polonii i Polaków za 
Granicą w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, wskazywał na nieprzy-
padkowość wyboru miejsca uroczy-
stego koncertu.

– Filharmonia Narodowa jest 
naszą świątynią kultury i bardzo 
się cieszę, że właśnie w jej murach 
inaugurujemy uroczystości powro-
tu naszych trzech prezydentów 
do domu. To wielki hołd dla tych 
wspaniałych ludzi, którzy przez 
pięćdziesiąt lat utrzymywali ciągłość 
legalnych władz Polski i dzięki któ-
rych wysiłkowi udało się zachować, 
a w 1990 roku bezpiecznie przeka-
zać, insygnia władzy – podkreślał 
Jan Dziedziczak.

Już 12 listopada, w ramach 
uroczystości wieńczących obchody 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, do kraju po-
wrócą prochy trzech prezydentów 
RP na uchodźstwie: Władysława 
Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego 

i Stanisława Ostrowskiego. Wraz 
z Ryszardem Kaczorowskim spo-
czną oni w Mauzoleum Prezydentów 
RP na Uchodźstwie w podziemiach 
Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie.

Inicjatywa jest realizowana przez 
Fundację „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” we współpracy z Kance-
larią Prezesa Rady Ministrów, Insty-
tutem Pamięci Narodowej, Centrum 
Opatrzności Bożej, Ministerstwem 
Obrony Narodowej, Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych oraz Biurem 
Programu „Niepodległa”. Partnerem 
wydarzenia jest Muzeum Jana Paw-
ła II i Prymasa Wyszyńskiego, ma-
jące swoją siedzibę na ul. Prymasa 
Augusta Hlonda 1.

– Na całym świecie żyje około 
20 milionów naszych rodaków, wśród 
nich wielu pochodzących ze wscho-
du – dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, 
krajów bałtyckich. To właśnie z tych 
państw są nasi artyści: młodzi ludzie 
o polskich korzeniach, tworzący pod 
kierunkiem Huberta Kowalskiego 
swoistą rodzinę, którą łączy nie tylko 
wielka sztuka, ale przede wszystkim 
głęboki patriotyzm, miłość do nasze-
go kraju, naszej kultury i wartości – 
zauważył Jan Dziedziczak.

Orkiestra koncertująca pod szyl-
dem „MŁODZI – POLSCY” wykonuje 
dzieła polskich kompozytorów, którzy 
urodzili się na Kresach Wschodnich 
lub tworzyli w okresie walki o nie-
podległość i kształtowania na nowo 
niezależnego państwa polskiego, 
jakim była odradzająca się na mapie 
Europy i świata II Rzeczpospolita. 

Muzyka w wykonaniu orkiestry 
„MŁODZI – POLSCY” wyzwala re-
fleksję o polskiej tożsamości naro-
dowej, a życiorysy kompozytorów, 
których utwory wykonywane są 
podczas koncertów, stają się in-
spiracją do osobistych poszukiwań 
artystycznych członków orkiestry.

W poniedziałkowy wieczór w Fil-
harmonii Narodowej wybrzmiewały 
więc kompozycje z repertuaru m. in. 
Mieczysława Karłowicza, Ignacego 
Jana Paderewskiego, Stanisława 
Moniuszki, Ignacego Feliksa Do-

brzyńskiego, Wojciecha Kilara, 
Czesława Niemena.

Orkiestra „MŁODZI – POLSCY” 
kierowana jest przez Huberta Ko-
walskiego – wszechstronnego oraz 
uznanego kompozytora, dyrygenta, 
producenta muzycznego i wokalistę. 
W 2021 został on wyróżniony nagro-
dą za inspirację i wspieranie Funda-
cji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
w działaniach promujących polską 
kulturę.

Podczas koncertu wielokrotnie 
nawiązywano również do bieżącej 

sytuacji geopolitycznej, a zwłaszcza 
wojny toczącej się tuż za granicami 
naszego kraju. Prowadzący wyda-
rzenie Anna Popek i Krzysztof Zie-
miec przypominali, że tak jak Polska 
w 1920 roku stawiła czoła bolszewic-
kiej nawałnicy, tak dziś to Ukraińcy 
zmuszeni są własną krwią bronić 
swej niepodległości i tożsamości.

Koncert zakończyło wykonanie 
monumentalnego utworu „Polonia”, 
autorstwa brytyjskiego kompozytora 
Edwarda Elgara. O stworzenie dzieła 
poświęconego Polsce poprosił go 
osobiście w 1915 roku Emil Mły-
narski, współzałożyciel i pierwszy 
dyrektor muzyczny Filharmonii Na-
rodowej. Elgar stworzył preludium 
symfoniczne oparte na melodiach 
„Mazurka Dąbrowskiego”, „Z dymem 
pożarów”, „Nokturnu g-moll” Fryde-
ryka Chopina oraz „Fantazji polskiej” 
Ignacego Paderewskiego. Temu 
ostatniemu Brytyjczyk zadedykował 
utwór, jednocześnie dyrygując pod-
czas jego pierwszego, publicznego 
wykonania w londyńskiej Queen’s 
Hall. Wydarzenie miało na celu 
zebranie funduszy na rzecz Szwaj-
carskiego Komitetu Generalnego 
Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, 
założonego przez Henryka Sienkie-
wicza i Ignacego Paderewskiego.

 informacja prasowa FPPnW

KONCERT GALOWY KONCERT GALOWY 
W FILHARMONII NARODOWEJW FILHARMONII NARODOWEJ
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15 sierpnia 2022 r.,
statek „Nikołaj Gribanow”

Żyjemy w świecie, w którym 
często dochodzi do nieporozumień 
i trudności w komunikacji między 
ludźmi, a wartości materialne 
przesłaniają to, co najważniejsze – 
drugiego człowieka. 

Niestety, w związku z ostatnimi 
tragicznymi zdarzeniami – pande-
mią, wojną – ludzie oddalają się od 
siebie. Z różnych przyczyn odcho-
dzą od swoich rodzin, przyjaciół 
i bliskich. My, jako Towarzystwo 
„Jasna Góra”, zawsze szukaliśmy 
tego, co ludzi łączy.

Na Festiwalu połączyła nas 
poezja. Polska poezja, która nie-
sie w sobie uniwersalne wartości. 
Członkowie naszego stowarzysze-
nia przygotowali bliskie ich sercom 
utwory polskich poetów.

Wsłuchiwaliśmy się w ciszę 
własnego serca i mówiliśmy sobie: 
„Żyję nie tylko dla siebie, ale i dla 
Innych” – tak jak żył ksiądz Jan 
Twardowski, który kochał ludzi ze 
wszystkimi ich słabościami i troska-
mi. Szanował i kochał przyrodę oraz 
wszystko to, co było wokół niego. 

Mówił, że lekarstwem na wszelkie 
zło jest miłość – czarodziejski klucz, 
który otwiera zziębnięte serca i po-
zwala człowiekowi w pełni przeży-
wać jego człowieczeństwo.

Projekt finansowany ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach konkursu Polonia i Polacy 
za Granicą 2022 poprzez Fundację 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Natalia Siniawska, 
prezes TKP „Jasna Góra”

Într-o seară de august, membrii Societății de Cultură Poloneză „Jasna Góra” din Tiraspol s-au întâlnit 
pe un vapor pe râul Nistru. Mottoul acestei întâlniri poetico-muzicale au fost cuvintele preotului Jan 
Twardowski: „Să ne grăbim să iubim oamenii pleacă atât de repede...”

W sierpniowy wieczór członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu spotkali 
się na statku nad Dniestrem. Mottem tego spotkania poetycko-muzycznego były słowa księdza Jana 
Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...”.  

Festiwal Poezji i Kultury Festiwal Poezji i Kultury 
Polskiej nad DniestremPolskiej nad Dniestrem

Na statku
nad Dniestrem
cały wieczór 

rozbrzmiewała
polska poezja i muzyka, 

która łączyła 
pokolenia.
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współczesnej medycyny. Do swoich powieści, cieszą-
cych się zresztą ogromną popularnością, umiał włą-
czyć cały arsenał zagadnień wynikających ze zderze-
nia humanistyki i medycyny z inżynierią i futurologią.

Daniel Mróz, wybitny ilustrator i projektant, nie 
lubił fantastyki naukowej, ale urzeczony poczuciem 
humoru Stanisława Lema najlepsze swoje realizacje 
stworzył do jego opowiadań z tomów „Bajki robotów” 
i „Cyberiada”. Tak zawiązała się jedna z najlepszych 
inicjatyw ilustratorsko-pisarskich w historii polskiej lite-
ratury. Daniel Mróz bawi się obrazami obcych i robo-
tów utrwalonymi przez kino i literaturę science fiction, 
średniowiecznymi wyobrażeniami demonów i diabłów, 
postaciami z monstruariów, rycinami z dziewiętnasto-
wiecznych encyklopedii, surrealistycznymi fantazjami, 
karykaturalnymi deformacjami, ilustracjami z powieści 
Verne’a, opowiadań Poego i Biblii, dziełami dawnych 
i współczesnych mistrzów malarstwa, tworząc świat 
kosmitów zadziwiająco podobny do świata, który nas 
otacza.

Wystawa „Bestiariusz Lema według Mroza” łączy 
te wyjątkowe ilustracje z fragmentami prozy Lema 
i została stworzona przez  prof. Janusza Górskiego, 
wykładowcy ASP w Gdańsku.

Cele mai bune reprezentări ale personajelor lui 
Lem au fost create de Daniel Mróz, ilustrator și de-
signer renumit din Cracovia. Fără a fi în mod nece-
sar un adept al literaturii SF, Mróz a fost captivat de 
simțul umorului demonstrat de Stanisław Lem. Deși 
nu a ilustrat decât trei dintre scrierile lui Lem, Cartea 
roboților, Ciberiada și Motoare mortale, pentru mulți 
fani ai genului textele lui Lem sunt inseparabile de de-
senele lui Mróz.

Creația lui Mróz este populată de extratereștri și 
roboți ce amintesc de cinematografia și literatura SF, 
demoni și monștri din reprezentări medievale, perso-
naje caricaturale, juxtapunând ca într-o joacă gravuri 
din enciclopedii din secolul al XIX-lea, fantezii supra-
realiste, ilustrații din romanele lui Verne, scene din po-
veștile lui Poe, dar și din Biblie.

źródło / sursa: instytutpolski.pl

Wystawa „Bestiariusz Lema według Mroza”, stworzona przez prof. Janusza Górskiego z Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, łączy ilustracje sygnowane przez Daniela Mroza z fragmentami prozy 
Stanisława Lema, prezentując je szerokiej publiczności poprzez grafiki, które można było oglądać na 
ogrodzeniu Narodowego Muzeum Historii Mołdawii w Kiszyniowie od 22 sierpnia do 26 września 2022 r. 

Expoziția „Bestiarul lui Lem ilustrat de Mróz”, realizată de prof. Janusz Górski de la Academia de Arte 
Frumoase din Gdańsk, pune în legătură ilustrații semnate de Daniel Mróz cu fragmente din proza lui 
Stanisław Lem, prezentându-le publicului larg prin intermediul imaginilor, care au fost amplasate pe 
gardul Muzeului Național de Istorie a Moldovei din Chișinău în perioada 22 august – 26 septembrie 2022. 

Bestiariusz Lema według Mroza  Bestiariusz Lema według Mroza  
w Kiszyniowiew Kiszyniowie Bestiarul lui Lem Bestiarul lui Lem 

ilustrat de Mróz la Chișinăuilustrat de Mróz la Chișinău
W 2021 obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Sta-

nisława Lema – pisarza, filozofa, futurologa, autora 
książek science fiction i jednego z najbardziej zna-
nych na świecie polskich pisarzy. Książki Lema zosta-
ły przetłumaczone na 52 języki, a ich całkowity nakład 
w wynosi 41 milionów egzemplarzy. 

Twórczość Stanisława Lema jest fenomenem na 
skalę światową, ma ogromną siłę oddziaływania i rolę 
kulturotwórczą. W polu jego zainteresowań i podej-
mowanych tematów znalazły się tak ważkie kwestie, 
jak zagadnienia etyczne związane z pojawieniem się 
samoświadomych robotów i sztucznej inteligencji 
oraz problemy prawne generowane przez osiągnięcia 

Continuăm să-l sărbătorim pe Stanisław Lem 
(1921-2006) – scriitor, filozof, futurolog, autor de cărți 
SF și unul dintre cei mai populari și apreciați autori po-
lonezi din lume. Operele sale au fost traduse în 52 de 
limbi, în tiraj total de 41 de milioane de volume.

Creația lui Stanisław Lem a fost catalogată drept 
un fenomen la scară mondială, cu o mare influență 
mai ales în rândul tinerei generații de iubitori ai genu-
lui, prin introducerea în atenția cititorilor a unor teme 
noi legate de apariția roboților auto-conștienți și a in-
teligenței artificiale, de avansul și realizările medicinii 
moderne, teme generatoare de dileme etice sau chiar 
legale. După debutul ca poet, în 1946, Lem finalizea-
ză, în 1949, romanul de inspirație autobiografică Edi-
ficiul nebuniei absolute, publicat abia în 1955. În 1951 
apare primul său volum SF, Astronauții, gen în care va 
excela ulterior, anticipând concepte precum realitatea 
virtuală și nanotehnologia, care la momentul respectiv 
nu puteau fi integrate decât în domeniul literaturii știin-
țifico-fantastice. Dintre textele sale filozofice, reținem 
Dialogi (1957) și Summa Technologiae (1964), în care 
abordează din perspectivă proprie efectele la nivel so-
cial ale dezvoltărilor cibernetice, dar și biologice.

Universul extraterestru este valorificat în roma-
nele Solaris (1961) – a cărui ecranizare, premiată la 
Cannes în 1972, este semnată de regizorul rus Andrei 
Tarkovski –, Glasul Domnului (1968) și Fiasko (1987). 
Renumele internațional îl datorează, cu precădere, 
seriei de povestiri umoristice reunite sub titlul Ciberia-
da, publicate în 1965, care propune cititorului o lume 
mecanizată populată de roboți. Având drept protago-
niști doi roboți constructori cu puteri demiurgice, Trurl 
și Clapaucius, acest univers, care părea la acel mo-
ment fantastic, ireal, imposibil, poate fi azi catalogat 
drept manifestarea anticipativă a unei viziuni paralele, 
probabile, chiar posibile.
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Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii
polskawiosna@gmail.com
Helena Usowa, Elena Pumnea, Anna Plutecka
Lucia Țurcanu, Lucyna Otwinowska 
Mirosław Horyn, Julia Kiryłłowa, Swietłana Laptiacru, Tatiana Mironik, 
Marita Rogowa, Aleksy Bondarczuk

 bieżące wydarzenia kulturalne  relacje z wystaw i muzeów  festiwale  
 koncerty  recenzje filmów i książek

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem  
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

polsko-mołdawskipolsko-mołdawski
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
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Wiaczesław Wiaczesław ŻŻyglicki odznaczonyyglicki odznaczony
28 września br. kiszyniowski rzeźbiarz Wiaczesław 

Żyglicki został wyróżniony odznaką honorową „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej”, przyznawaną przez Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu osobom, któ-
re znacząco przyczyniają się do tworzenia, upowszech-
niania i ochrony kultury. Odznakę uroczyście wręczył 
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie 
Tomasz Kobzdej.

Mołdawski artysta Wiaczesław Żyglicki od wielu lat 
współpracuje z Ambasadą w Kiszyniowie, będąc auto-
rem m. in. popiersia Józefa Piłsudskiego, rzeźb Jana 
Pawła II i Adama Mickiewicza. Artysta ma polskie po-
chodzenie, często wspomina, że jego rodzinne korzenie 
pochodzą z miasta Łodzi.

Pe data de 28 septembrie, sculptorul Veaceslav 
Jiglițchi a fost decorat cu Medalia de Merit pentru Cul-
tura Poloneză, acordată de ministrul polonez al Culturii, 
Patrimoniului Național și Sportului persoanelor care 
au o contribuție semnificativă la crearea, difuzarea și 
protejarea culturii. Medalia i-a fost îmnânată artistului 
de către Ambasadorul Republicii Polone la Chișinău, 
domnul Tomasz Kobzdej.

Sculptorul Veaceslav Jiglițchi colaborează de mai 
mulți ani cu Ambasada Republicii Polone în Republica 
Moldova, fiind, printre altele, autorul unui bust al lui 
Józef Piłsudski și al sculpturilor lui Ioan Paul al II-lea și 
Adam Mickiewicz. Artistul este de origine poloneză și 
menționează adesea că rădăcinile familiei sale se trag 
din orașul Łódź.  

 Tatiana Mironik


