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Liderii Democratiei
Liderzy Demokracji
Projekt Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” w Polsce i Stowarzyszenia „Civis” w Mołdawii

Proiectul a Asociației Culturale „Echo Pyzdr” în Polonia și Asociației „Civis” în Moldova.

Liderzy Demokracji potrzebni od 
zaraz… 

Wika Kowalska: - Bez aktywności, bez liderów, bez kreatywności, 
bez czynnego zaangażowania w sprawy społeczne i wrażliwości na 
potrzeby innych nie uda się podjąć nawet próby spełnienia prze-
słanek demokracji jak: dialog, współpraca dla dobra wspólnego, 
własność, wolność osobista i wolność słowa. Demokrację anegdo-

tycznie określił współautor Deklaracji 
Niepodległości oraz Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Benjamin Franklin: „De-
mokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki 
i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wol-
ność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona 
owca podważa wynik głosowania!”.

Krótko mówiąc: trzeba być aktywnym 
w ustanawianiu swoich praw.

W Mołdawii - kraju młodej demokracji 
i  w  Polsce – kraju przywracanej demo-
kracji, największy potencjał tkwi w mło-

dzieży, która jest nieuwikłana w  przeszłość totalitarną. Polska ma 
bogatą tradycję demokracji, którą przerwały rozbiory w XVIII wieku. 
Powrót do wolności trwał zaledwie 20 lat od pierwszej do drugiej 
wojny światowej, po czym nastał okres totalitaryzmów: niemieckie-
go faszyzmu i sowieckiego komunizmu. Wyniszczone zostały elity 
społeczne i  systemy gospodarcze krajów nimi objętych, głównie 
Europy Środkowej. Polska i  Mołdawia mają wiele do nadrobienia, 
lecz zmiany w  Polsce rozpoczęły się szybciej, bo w  roku 80-tym, 
dlatego pewne modele i doświadczenia Polska może przenieść do 
Mołdawii, by wspólnie kształtować, świadome demokratycznych 
praw, społeczeństwo obywatelskie Europy. Tworząc grupy formalne 
czy działając w organizacjach pozarządowych, przyczyniamy się do 
kształtowania postaw obywatelskich, a  także zmieniamy myślenie 
i zachowania społeczeństwa. Robimy to nie tylko na teraz, ale dla 
kolejnych pokoleń, a nasze działania zyskują znaczenie globalne.

Na tych przesłankach oraz na 5-letnim dorobku współpracy TK 
„Echo Pyzdr” i Stowarzyszenia „Civis” z Mołdawii, zbudowany został 
projekt: „Liderzy Demokracji”, który zyskał w konkursie grantowym 
wsparcie fi nansowe w  ramach Programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Przemiany w  Regionie” - RITA, realizowanego 
przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

/Wika Kowalska, prezes Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”/

Projekt „Liderzy Demokracji”został sfi nansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
Proiectul „Liderii Democratiei”este fi nantat in cadrul programului Polono-American prin intermediul Fundatiei Libertatii „RITA - regiunea in tranzitie”, realizat de catre Fundatia Educatie pentru Democratie

Echo Pyzdr i Asocjacja Civis
5-lecie wspólnych projektów PL-MD 

Mihail Gandrabura: - Rok 2015 jest bardzo ważny dla partnerstwa 
między Towarzystwem Kulturalnym „Echo Pyzdr” a  Stowarzysze-
niem Socjalno-Ekologicznym „Civis”, dlatego że obchodzimy 5 lat 
współpracy. Analizując działalność w tych pięciu latach chciałbym 
zaznaczyć, że każdy z naszych projektów był unikalny w oryginal-

ności swoich celów i  rezultatów, a  wszystkie 
ukierunkowane były na podźwignięcie demo-
kratycznych wartości i pryncypiów oraz bogate 
w doświadczenia generujące nowe partnerstwa 
i  współpracę. Nie będę wyliczać wszystkich 
naszych osiągnięć, wystarczy wskazać usku-
tecznienie 8 partnerstw, 8 lokalnych organów 
władzy Mołdawii i  Polski współpracujących na 
poziomie lokalnym i rejonowym. To cyfra, która 

mówi sama za siebie. Staramy się, by te wzajemne relacje pracowały 
i by były efektywne.

Bywały trudne chwile, o czym nie możemy zapominać, ale dzię-
ki współpracy i zaufaniu, wyznaczone cele stawały się możliwe do 
osiągnięcia. Być może dla kogoś nasze rezultaty nie są tak ważne, 
ale dla Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” oraz dla Stowarzy-
szenia Socjalno-Ekologicznego „Civis” pozostaną one nadzwyczaj 
ważnymi. Serdecznie dziękujemy instytucjom, które wspierają nas 
w realizacji projektów i które ufają nam w tym, co robimy.

/Mihail Gandrabura, prezes Stowarzyszenia „Civis”/
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Wywiad z Coriną Virtosu
z Malaiesti w rejonie Orhei,
studentką III roku koledżu pedagogicznego w Orhei

Wika Kowalska: - Jaki masz plan na  
przyszłość po zakończeniu koledżu 
w roku 2016?

Corina Virtosu: - Chciałabym podjąć naukę 
na dwóch uniwersytetach: pedagogicznym, 
gdzie chciałabym uzyskać status nauczyciela 
języka angielskiego oraz na dziennikarskim. 

dyskutują na temat demokracji czy ich to 
nie interesuje?

C.V.: - Każdy ma swój pogląd na życie, a na 
poglądy ma ogromny wpływ wiedza jaką 
człowiek posiada. Bardzo wielu uważa, że 
demokracja to swoboda, wolność, ale ja się 
z tym nie zgadzam. Uważam, że to zarówno 
wolność jak obowiązki. Demokracja to twoje 
uczestnictwo w  społeczności , twoje liczne 
aktywności  na jej rzecz, twoje zaangażowa-
nie.

W.K.: - Skąd u ciebie takie poglądy? Czy 
to wpływ domu?

C.V.: - Mój dom… Mój tata uczył, bym mia-
ła i wolność  i obowiązki. Przede wszystkim, 
bym nie zapominała o obowiązkach, a w dru-
giej kolejności o wol-
nościach. Moi rodzice 
twierdzą, że jeśli chcę 
mieć piękne życie, 
to powinnam dużo 
pracować i  być też 
aktywnym uczest-
nikiem życia swojej 
społeczności. 

W.K.: - Wspania-
le, pozdrawiamy rodziców!  Wspomniałaś 
o chęci założenia stowarzyszenia w Mala-
iesti. Powiedz krótko o co chodzi?

C.V.: - Mam pewne doświadczenie w dzia-
łalności jako członek młodzieżowej rady po-
wiatu, gdzie jestem wiceprezeską. Bardzo 
chciałabym uruchomić lokalną radę młodzie-
żową w swojej gminie Malaiesti. Rozmawia-
łam już z młodzieżą z naszej wsi. Wszyscy bar-
dzo chętnie się zaangażują. Bardzo by chcieli 
doświadczyć podobnych rzeczy jak ja, m.in. 
spotykać ludzi wpływowych, polityków, ludzi 
znanych z  telewizji. Podoba im się też idea 
pracy, jaką zaproponowałam. Podpisują się 
pod tym obiema rękoma, chcą mieć wpływ 
na zmiany. 

Wielu mówi, że młodzież to 
przyszłość, ale ja się z tym nie zga-
dzam. Młodzież to współczesność 
i przyszłość, dlatego że jeśli mło-
dzież nie będzie się angażować 
współcześnie w rozwój swojego 
środowiska, to nie wypracuje dla 
niego też przyszłości.

Chciałabym jako dziennikarz pracować w te-
lewizji, co jest moim marzeniem.

W.K.: - Jesteś w Polsce po raz pierwszy.  
Dlaczego zainteresowałaś się uczestnic-
twem w projekcie: „Liderzy Demokracji”?

C.V.: - W  przyszłości chciałabym założyć 
własną organizację społeczną, stowarzysze-
nie. Nie miałam dostatecznych informacji jak 
to zrobić. Od polskich trenerów otrzymałam 
bardzo dużo interesujących informacji, za co 
jestem im bardzo wdzięczna. 

W.K.: - A  sam temat: „Demokracja”. 
Dyskutowaliśmy na ten temat podczas 
naszych zajęć. Padały sformułowania, że 
demokracja to nieograniczona wolność. 
Czym dla Ciebie jest demokracja?

C.V.: - Dla mnie to aktywność w  środowi-
sku lokalnym, angażowanie się w  sprawy 
społeczne, no i przestrzeganie nie tylko praw, 
ale i obowiązków wobec siebie i innych.

W.K.: - Czy studenci mołdawscy często 

W.K.: - Co stanie się z Twoją organizacją 
jeśli wyjedziesz na studia do Kiszyniowa?

C.V.: - Na studia chcę wyjechać za granicę, 
do Rumunii, ale dopiero za rok. Na początku 
będę zarządzać organizacją, by wdrożyć jej 
działania, ale ja nie chcę być prezesem przez 
cały czas. Jest u nas bardzo odpowiedzialna 
młodzież, która poprowadzi dalej organiza-
cję beze mnie. Chcę dać tylko poczuć innym 
kolegom i koleżankom jak to wspaniale jest 
działać społecznie. Swoją działalność roz-
poczęłam, gdy miałam 14 lat, gdy do szkoły 
trafi ła organizacja, która nauczała języka 
angielskiego poza programem szkolnym. Ta 

organizacja przeprowa-
dziła szereg akcji, które 
mi się bardzo podobały. 
Gdy wstąpiłam do ko-
ledżu od razu przystą-
piłam do młodzieżowej 
rady. Nie wiedziałam na 
początku jak się w  tym 
poruszać, byłam bardzo 
zawstydzona, , ale byłam 

też bardzo zmotywowana, by to rozpoznać. 
I nie żałuję! Dzięki temu doświadczeniu zmie-
niłam swoje życiowe preferencje. Wcześniej 
chciałam być księgową, dziś – dziennikarzem 
telewizyjnym!

W.K.: - Co myślisz, gdy słyszysz: „Liderzy 
Demokracji”?

C.V.: - Lider demokracji to dla mnie czło-
wiek z inicjatywą, który chce zmienić lokalne 
środowisko we wspólnotę. Wielu mówi, że 
młodzież to przyszłość, ale ja się z  tym nie 
zgadzam. Młodzież to współczesność i przy-
szłość, dlatego że jeśli młodzież nie będzie 
się angażować współcześnie w  rozwój swo-
jego środowiska, to nie wypracuje dla niego 
też przyszłości. 

Po co liderzy w demokracji? Czy demokracja potrzebuje liderów? 
Kim jest lider? Czym jest demokracja?

Projekt Liderzy Demokracji
Projekt ma na celu wyposażenie 

w  kompetencje liderskie przedstawicieli 
młodzieży z trzech gmin: Mitoc, Malaiesti, 
Braviceni w rejonie Orhei w Mołdawii oraz 
wzmocnienie ich znaczenia w  lokalnym 
środowisku społecznym. Program służący 
realizacji celów uwzględniał m.in.: wizytę 
studyjną studentów mołdawskich w  sie-
dzibie TK „Echo Pyzdr’, warsztaty nt. struk-
tury projektu społecznego i jego realizacji, 
udział grupy mołdawskiej w realizacji pro-
jektu stypendystki TK „Echo Pyzdr” w  lo-
kalnej szkole w  Rychnowie w  Puszczy 
Pyzdrskiej, wspólną realizację rajdu ple-
nerowego po Puszczy Pyzdrskiej grupy 
mołdawskiej z młodzieżą stypendialną TK 
„Echo Pyzdr”, warsztat: „Autoprezentacja” 
przygotowujący do debaty oksfordzkiej, 

debatę oksfordzką nt. „Zaangażowanie – 
obywatelski obowiązek czy strata czasu” 
z udziałem stypendystów Programu „Me-
cenat”, gimnazjalistów z  Blizanowa i  Ko-
łaczkowa oraz studentów z Mołdawii . Do-
datkowo zrealizowano wizytę w Poznaniu 
- stolicy regionu, gdzie stypendysta TK 
„Echo Pyzdr” pokazał  młodzieży mołdaw-

Coriną Virtosu

Spotkanie delegacji polskiej z przedszkolaków 
z gminy Malaiesti, maj 2015

Wychowanie muzyczne przy muzyce na żywo, 
Malaiesti, maj 2015

Plansza reklamowa Mołdawii wykonana przez T.K. „Echo Pyzdr”

Warsztaty, Pyzdry 2015
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skiej wydział robotyki na Politechnice Po-
znańskiej oraz nowoczesną bibliotekę tej 
uczelni. Najważniejsze rezultaty projektu, 
to rejestracja przynajmniej jednej orga-
nizacji społecznej w  rodzimym środowi-
sku uczestników mołdawskich,  wydanie  
w języku rumuńskim publikacji poprojek-
towej (w wersji polskiej on-line) oraz fi lm 
instruktażowy o debacie oksfordzkiej, któ-
rego dystrybucja nastąpi poprzez utwo-
rzone partnerstwa samorządowe polsko-
-mołdawskie w  poprzednich projektach 
TK „Echo Pyzdr” i  Stowarzyszenia „Civis”. 
Czas realizacji projektu „Liderzy Demokra-
cji”: 1 styczeń – 30 wrzesień 2015.

Projekt jest współfi nansowany przez 
Fundację Edukacja dla Demokracji 
w ramach Programu „Przemiany w Re-
gionie” – RITA, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.

/Wika/

DEMOKRACJA Wolne głosy uczestników wizyty studyjnej 
w Polsce w ramach projektu: „Liderzy Demokracji”

Wywiad z Nastią Vernii, tegorocz-
ną absolwentka 4.letniego kole-
dżu budownictwa w Kiszyniowie 
i  Cristiną Railean, studentką 4. 
roku koledżu pedagogicznego 
w Orhei.

Wika Kowalska: - Co 
dla ciebie znaczy sło-
wo: „Demokracja”?

Nastia Vernii: - 
W  moim mniemaniu 
to wolność osobista, 
wolność słowa, brak 
ograniczeń w  działa-
niach?

W.K.: - Dlaczego właśnie to jest dla Cie-
bie tak ważne?

N.V.: - Dlatego, że u nas nie jest to respek-
towane, np. swoboda wypowiedzi. Media 
cenzurują wypowiedzi rozmówców, a  tak 
nie powinno być,

W.K.: - Dlaczego nasz projekt: „Liderzy 
Demokracji” zainteresował cię?

N.V.: - Na początku nie wiedziałam co to 
właściwie może oznaczać, ale było to dla 
mnie intrygujące. Ale program warsztatów 
i  wizyty były bardzo interesujące i  bardzo 
chciałabym przekazać swoją wiedzę innym.

W.K.: - A co chciałabyś przede wszyst-
kim wziąć z  tych doświadczeń i  wiedzy 
do Mołdawii?

N.V.: - Bardzo podobał mi się warsztat 
Pauliny na temat autoprezentacji, a  także 
warsztat przygotowujący do debaty oks-
fordzkiej.

W.K.: - Jaką wartość widzisz w  takim 
sposobie dyskutowania jak debata oks-
fordzka?

N.V.: - Podoba mi się, że każdy może wy-
powiedzieć swoją opinię i każdy ma na to tę 
samą ilość czasu…

W.K.: - Czy według ciebie jest związek 
między systemem debatowania a  demo-
kracją?

Do rozmowy dołącza 
się Cristina Railean...

C.R.: - To przede 
wszystkim respekto-
wanie wypowiedzi in-
nych osób. Poza tym 

Wywiad z  Vadimem Mamei, stu-
dentem 4. roku koledżu pedago-
gicznego w Orhei

Wiesława Kowalska: - Jaki jest Twój 
plan na życie?

Vadim Mamei: - Pomagać ludziom i nie-
zależnie od tego - zarabiać pieniądze...

W.K.: - Wspomi-
nając nasze spo-
tkania warsztato-
we, co znalazłeś 
nowego dla sie-
bie?

V.M.: - Bardzo 
podobało mi się 
wszystko to, co 
traktowało o  pracy 
z  ludźmi, czyli praca projektowa dla lokal-
nej społeczności.

W.K.: - Co oznacza słowo „demokracja”?
V.M.: - To wolność słowa, swoboda robie-

nia tego, co się człowiekowi podoba.

W.K.: - Oho, a jeśli podpaliłabym czyjś 
dom, ponieważ podoba mi się ogień…? 
Czy nic nie ogranicza twojej wolności 
w demokracji?

V.M.: - No tak, tego nie wolno robić przez 
wzgląd na dobro drugiego człowieka. To po-
winno ograniczać naszą wolność osobistą.

Wywiad z Pavlik’em Pascari, stu-
dentem  Uniwersytetu Politech-
nicznego w Kiszyniowie, stypen-
dystą Programu Stypendialnego 
„Mecenat” w Mołdawii.

Wiesława Kowalska: - Otrzymałeś sty-
pendium Programu Mecenat, który jest 
pierwszym programem stypendialnym w 
Mołdawii otwartym we wrześniu 2014 w 
gminie Mitoc. Program wzorowany jest na 
prowadzonym od 1998 roku programie au-

torskim Towarzystwa Kulturalnego „Echo 
Pyzdr”. Jaka była Twoja pierwsza reakcja, 
gdy przeczytałeś 
ogłoszenie o nabo-
rze?

Pavlik Pascari: 
- Początkowo sądzi-
łem, że to jakiś żart 
dlatego, że u nas nie 
jest przyjęte, by do-
stać pieniądze na na-
ukę bez konieczności 
zwrotu.  Uprzedzano 
mnie, że gdybym do-
stał się do Programu, to trzeba będzie zre-
alizować projekt społeczny w środowisku 
swojej wsi, ale dla mnie to żaden problem. 
Miałem już pewne doświadczenie w pra-
cy projektowej, więc pomyślałem, że jeśli 
to ma być największy problem, to nie ma 
problemu… O tym stypendium myślę, że 
to wspaniały stymulator dla studentów, by 
mogli się spokojnie uczyć, rozwijać. Jestem 
bardzo szczęśliwy, że mam to stypendium.

W.K.: - Skąd pochodzisz?
P.P.: - Ze wsi Mitoc w rejonie Orhei . Sty-

pendium wystarcza mi na opłacenie pod-
stawowych kosztów przy minimalnych 
wydatkach. Moja mama pracuje jako tech-
nolog w szwalni w  Orhei, a tata pracuje w 
fi rmie budowlanej. Mam jeszcze dwoje ro-
dzeństwa.

W.K.: - A co chciałbyś przenieść do 
Mołdawii z doświadczeń, które poznałeś 
podczas wizyty w Polsce w ramach pro-
jektu: „Liderzy Demokracji”?

P.P.: - To bardzo trudno powiedzieć, bo 
bardzo trudno coś wybrać. Wszystko było 
bardzo ciekawe i wspaniałe. Dla mnie to 
prawdziwy kosmos.

W.K.: - Byłeś bardzo aktywny podczas 
wszystkich zajęć i spotkań. Czy to Twoja 
pierwsza wizyta w Polsce?

P.P.: - Tak. Po tym, co widziałem w Polsce 
mam ogromną motywację, by rozwijać tak 
swój kraj.

Wywiad z Mihailem Gandraburą, 
Prezesem Stowarzyszenia „Civis” 
w Mołdawii

Wika Kowalska: - Podczas naszych 
warsztatów o demokracji, liderstwie, pra-
cy projektowej ktoś powiedział, że de-

według mnie demokracja to nie tylko prawa, 
ale też obowiązki wobec społeczności.

W.K.: - Cristina, czy czujesz się liderem 
w Mołdawii?

C.R.: - … nie jestem pewna. W jakiejś części 
tak, np. uważam, że jestem odpowiedzialna 
i  umiem pracować w  grupie, co należy do 
cech lidera.

Mołdawscy uczestnicy warsztatów w koszulkach T.K. „Echo Pyzdr”, maj 2015
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Wywiad z  Ilie Virtosu, primar’em 
Malaiesti w rejonie Orhei

Wika Kowalska.: - W  projekcie: „Lide-
rzy Demokracji” wzięli udział studenci 
także z gminy Malaiesti.  Jakie wsparcie 
daje Mołdowa młodym ludziom, u  któ-
rych jest większy potencjał społeczny, 
którzy dysponują ponadprzeciętną 
energią i zaangażowaniem?

Ilie Virtosu: - Myślę, że dzięki umowom part-
nerskim między naszymi gminami a gminami 
polskimi będzie więcej wymiany młodzieży, 
spotkań z młodzieżą polską i szans na rozwój 
nie tylko dla nich, ale także dla naszych wsi.

W.K.: - Co takiego jest w Polsce, co może 
być atrakcyjne dla waszej młodzieży?

I.V.: - Będąc w  Polsce zauważyłem ,że 
u was większą uwagę kładzie się na rozwój 
wsi poprzez oddolne działania. Chciałbym, 
by młodzież nauczyła się pracy projekto-
wej, co przysłuży się rozwojowi naszych 
środowisk lokalnych.

W.K.: - Wiem już, że po zakończeniu wi-
zyty studyjnej w Polsce, studenci z Pana 

wsi zamierzają zarejestrować własną or-
ganizację społeczną. 

I.V.: - Tak, chcą to zrobić wspólnie w trzy-
osobowym składzie, który był w  Polsce, 
a który reprezentuje wsie Malaiesti i Triezi-
na, czyli naszą całą gminę. Z tego co wiem, 
chcą zainicjować centrum młodzieży, która 
chciałaby nauczyć się pracy projektowej 
i realizować wspólne działania. Bardzo chcą 
współpracować z młodzieżą polską.

W.K.:  Jak samorząd gminny może po-
móc takiej młodzieży?

I.V.: - Jeśli powstanie taka organizacja, 
to utworzymy wspólnie młodzieżową radę 
gminy, byśmy mogli wspólnie pracować 
nad różnymi projektami.

W.K.: - Czy w  gminie Malaiesti jest  
szczególnie aktywna młodzież?

I.V.: - Myślę, że u  nas jest bardzo dużo 
aktywnej młodzieży.  Przez cztery lata, gdy 
jestem wójtem, wciąż kontaktowali się ze 
mną młodzi ludzie w bardzo różnym wieku 
z koncepcją – można powiedzieć  - wspól-
nych działań.

W.K.: - A  co zrobiliście razem? Często 
młodzież mówi, że nie ma pieniędzy, 
wpływu na polityków…

I.V.: - Na przykład było w naszej wsi wiele 
takich miejsc, gdzie leżały śmieci. Wspólnie 
pozbieraliśmy te śmieci, oczyściliśmy wieś. 
Teraz i w Malaiesti i Trezinie nie ma takich 
miejsc, gdzie ludzie rzucaliby śmieci. Usta-
wiliśmy kontenery w  wyznaczonych miej-
scach, gdzie mieszkańcy mogą wynieść 
śmieci. To zrobiliśmy razem.

W.K.: - Czy młodzież po ukończeniu 
szkół wyższych, po zakończeniu eduka-
cji wraca do swoich miejscowości, choć-
by mentalnie?

I.V.: - Bardzo dużo młodzieży wyjeżdża 
by poprawić swój byt, ponieważ lokalnie 
nie ma pracy. Jednak wielu wraca po ukoń-
czeniu studiów i  zebraniu doświadczeń 
w  wielu krajach Unii Europejskiej i  Rosji. 
Wielu z nich znajduje zatrudnienie w struk-
turach rządowych, które są zainteresowane 
doświadczeniami europejskimi. Średnia 
wieku naszych pracowników rządowych 
to 40-45 lat, co postrzegam bardzo pozy-
tywnie. Chciałbym, by młodzież wracała do 
naszych wsi, ale do tego trzeba stworzyć jej 
warunki. Mam kontakt z  8 osobami, które 

zdołały już otworzyć jakieś swoje przedsię-
wzięcia, co staram się wspierać na tyle na 
ile urząd może pomóc. Wystartowała u nas 
owczarnia wyspecjalizowana na produkcję 
twarogu owczego, jest ferma kóz produku-
jąca twaróg, otworzyła się ferma królików, 

rozpoczyna się produkcja w tunelach folio-
wych, czego wcześniej u nas nie było.

W.K.: - Jak gmina wspomaga przedsię-
biorczość młodych?

I.V.: - Pomagamy przygotować dokumen-
tację, ponieważ śledzimy aktualne przepisy. 
Podpowiadamy dokąd pójść, gdzie i  co 
należy złożyć, by formalnie wszystko było 
w porządku. Znam tu wszystkich, ponieważ 
jestem weterynarzem. To ułatwia współpra-
cę.  Wójt to funkcja przejściowa, a wetery-
narzem i człowiekiem byłem, jestem i będę.

mokracja i  działalność na rzecz lokalnej 
społeczności są sprzeczne, wykluczają 
się wzajemnie. Demokracja to polityka, 
a działalność społeczna powinna trzymać 
się od niej z daleka. Co o tym sądzisz?

Mihail Gandrabura: -Na pierwszy rzut 
oka wydaje się że jedno i  drugie nie mają 
ze sobą żadnego związku… lecz aktyw-

ność obywatelska to 
jedno z  pryncypiów 
demokracji, to odpo-
wiedzialność każdego 
obywatela za powo-
dzenie całej społecz-
ności. 

U  nas nie można 
niczego zrobić bez 
polityki. W  stabilnej 
demokracji liczą się 
4 niezależne siły:  go-

spodarka, prawodawstwo, parlament i me-
dia.  Wszystkie pracują dla społeczeństwa 
tworząc równowagę. U  nas w  Mołdawii  
wszystkie  zależne są w nadmiernym stop-
niu od polityki.

Wika: - Kto w takim razie tworzy tę po-
litykę?

Misha: - Partia, która dobiera ministrów, 
a nawet ma wpływ na wybory samorządo-
we. Jeśli mer czy primar jest z opozycji, nie 
otrzyma subwencji ani grantów. To powo-
duje niestabilność sytuacji i  wielu merów 
wstępuje do partii będącej u  władzy, by 
zrobić coś dla swojej społeczności.

Wika: - Czy wierzysz, że w  przyszłości 
ludzie pracujący oddolnie będą mieć 
wpływ na politykę kraju?

Misha: - Nieprędko

Wika: - Dlaczego jesteś pesymistą?
Misha: - Jestem realistą. Ludzie wybiera-

ją lokalnego mera, którego kampania pole-
ga głównie na tym, by przekonać tych ludzi, 
by głosowali na jego partię, partię, która za 
nim stoi. Taki mer, czy primar jest z  kolei 
lojalnym wykonawcą tego, czego oczekuje 
partia. Partia zwycięska w  wyborach pod-
porządkowuje sobie samorząd, wybiera 
prezydenta, który naznacza premiera, pro-
kuratora generalnego… Tej sile podporząd-
kowują się media.

Wika: - Czy miałbyś receptę na zmianę?
Misha: - Po pierwsze powinniśmy wy-

bierać prezydenta w wyborach bezpośred-
nich. Po drugie,  nasz kraj powinien mieć 
system prezydencko - parlamentarny. By-
łoby to bliższe demokracji, byłby jakiś dys-
kurs. Poza tym zmniejszyłbym liczbę parla-
mentarzystów z  obecnych 101 do np. 50. 
Około 90% z  obecnych pochodzi z  Kiszy-

niowa. Nie znają sytuacji na prowincji.  Poza 
tym system subwencji dla samorządów 
powinien być niezależny od polityki i opar-
ty na wskaźnikach ekonomicznych. Media 
mogą uwolnić się od zależności dzięki upo-
wszechnianiu  mediów elektronicznych.

Wika: - Czy nasze działania społeczne 
mają znaczenie w Mołdawii? 

Misha: - To, co robimy we współpracy 
naszych organizacji społecznych dla demo-
kratyzacji Mołdawii to maleńka kropla dla 
zmian, ale to krople drążą skałę... 

Wywiad ze Svetlaną Martinową, 
studentką ostatniego roku języ-
ków obcych Uniwersytetu w  Ki-
szyniowie

Wika Kowalska: - Kończy się dzisiaj wi-
zyta studyjna w  Polsce związana z  pro-
jektem „Liderzy Demokracji”.  Jak odczu-
wasz Polskę demokratyczną i  Mołdawię 
demokratyczną?  Jakie dostrzegasz róż-
nice i podobieństwa?

Svetlana Martinova: - W  ostatnich la-
tach naród Mołdawii ukierunkowuje się na 
wolność myśli i słowa. Wysiłki podejmowa-

ne w tym celu przez 
środki masowego 
przekazu, nie od-
noszą jednak prak-
tycznie widocznych 
rezultatów.

Każdy człowiek 
chce, by brać pod 
uwagę jego opinię, 
by jemu służono 
w  sposób należ-
ny, bez naruszania 

przepisów prawa, które wszyscy znają. Wy-
kształcenie demokratyczne zaczyna się od 
przedszkola, gdzie każde dziecko poznaje 
swoje prawa. Analizując sytuację w  szko-
łach mogę powiedzieć, że z  demokratyza-
cją poruszamy się we właściwym kierunku.

Polska w tej sferze zrobiła ogromny krok 
do przodu. Każdy obywatel wydaję się 
wręcz zuchwały w  swoich słowach i  czy-
nach. Spokój dzieci i  zaufanie ludzi wokół 
nich oczarowały mnie. Relacje ludzi władzy 
ze zwykłymi ludźmi pokazują przestrze-
ganie demokracji w  tym kraju. Byłam pod 
wielkim wrażeniem poświęcaniu się ludzi 
sprawom wspólnym, nie tylko swoim do-
mom, rodzinom. Odnoszenie się do proble-
mów innych ludzi, poświęcanie im swojego 
czasu, by oni mogli coś więcej osiągnąć, to 
siła tego kraju. W tej sferze nasz kraj wyma-
ga mnóstwa pracy.

Wywiad z  Przemysławem Kowalskim, 
burmistrzem Pyzdr pierwszej kadencji 
samorządu w Polsce i prezesem Lokalnej 
Organizacji Turystycznej

Maria Orkiszewska: - Reaktywował 
Pan samorząd lokalny w Pyzdrach w  la-
tach 1991-94 pełniąc funkcję burmistrza 
miasta. Od kilku lat uczestniczy Pan 
w projektach realizowanych w Mołdawii 
przez TK „Echo Pyzdr”.  Jakie widzi Pan 
główne różnice w  funkcjonowaniu sa-
morządów w Polsce i Mołdawii?

Przemysław Kowalski: - Po rozmowach 
z primarami widać, że są oni bardziej niż pol-
scy koledzy uzależnieni od władz centralnych 
przy podziale środków na inwestycje. Nie 
wymyślono też bodźców w postaci dofi nan-
sowania na wspólne działania samorządów 
z  organizacjami pozarządowymi i  przedsię-
biorcami. Sytuacja fi nansowa samorządów 
mołdawskich przypomina sytuację samo-
rządów polskich w  pierwszych latach ich 
zaistnienia. Z powodu braków fi nansowych 

zmniejszyliśmy w  Pyzdrach administrację 
o  ok. 20%, wyłączaliśmy nocą oświetlenie 
ulic. Generalnie szukaliśmy oszczędności, 
dzięki czemu racjonalizowaliśmy wydatki. 
Zmalały koszty stałe funkcjonowania gmi-

ny, co w  następnych 
latach pozwoliło wy-
generować środki na 
inwestycje. Czuliśmy 
wówczas, że jesteśmy 
naprawdę samorząd-
ni. Kto był bardziej 
racjonalny w  wydat-

kowaniu środków, ten zyskiwał na przyszłe 
inwestycje. Czuliśmy się gospodarzami na 
swoim terenie. W  Polsce samorządowej nie 
ma przypadków uzależnienia samorządów 
od rządzącej partii politycznej tak, jak można 
to obserwować w Mołdawii.

M.O.: - Zakończył Pan pracę w  samo-
rządzie na rzecz działalności w organiza-
cji pozarządowej. Dlaczego?

P.K.: - Zadecydowały dwa czynniki: moja 

praca zawodowa i  chęć samorealizacji 
w  działalności oddolnej. Pracę w  samorzą-
dzie traktowałem jak misję, wyzwanie czaso-
we, które zostało mi powierzone przez zaufa-
nie społeczne z racji na moją konspiracyjną 
przeszłość. Po zrealizowaniu założonych ce-
lów, na co zaplanowałem 4 lata pracy, sku-
piłem się na działalności zawodowej, jestem 
sadownikiem, i  społecznej. W  obu dziedzi-
nach skupiam się na wdrażaniu nowych roz-
wiązań i daje mi to oczekiwaną satysfakcję.

M.O.: - Jak mierzy Pan satysfakcję 
z pracy społecznej?

P.K.:- Praca w NGO jest dużo mniej sfor-
malizowana niż w samorządzie. Można się 
skupić na ulubionych tematach, realizo-
wać osobiste pasje. Ubolewam nad tym, że 
moja postawa jest taką rzadkością w Polsce. 
Uważam, że zmiana na stanowisku szefa sa-
morządu powinna następować minimum 
po 8 latach. Dłuższe rządzenie powoduje na 
ogół popadanie w rutynę, populizm i brak 
innowacyjności.

M.O.:- Czy te przekonania ułatwiają 
Panu współpracę  trójsektorową, która 
jest domeną Pana organizacji?

P.K.: -Udaje mi się współpracować z tymi 
nielicznymi bardziej kreatywnymi samorzą-
dowcami, co służy rozwojowi lokalnemu, 
pozwala budować tożsamość społeczności 
lokalnej i wyróżnić się od gmin bez pomy-
słu na rozwój.

M.O.: - Co jest przedmiotem tej działal-
ności?

P.K.: - Od 2009 roku tworzymy w Polsce 
nowy region turystyczno-kulturowy „Pusz-
cza Pyzdrska”, którego wcześniej nie było. 
Pomysł przyniósł wiele sukcesów, ponie-
waż trafi ł w potrzeby społeczne mieszkań-
ców. Już 5 gmin przystąpiło do współpracy 
z  moją organizacją. Poczucie tożsamości 
nie było tutaj dotąd doceniane, a  okazało 
się, że mieszkańcy tego właśnie pragną. 
Nikt bowiem nie chce mieszkać w  miej-
scowości, w regionie bez znaczenia. Tu jest 
przestrzeń, w której się spełniam. 

Ilie Virtosu i Wika Kowalska, Malaiesti, maj 2015

Początki przedsiębiorczości ogrodniczej, 
Malaiesti, maj 2015

Barwy Mołdawii

Stoisko promocyjne gminy Mitoc podczas 
święta wina

Stoisko promocyjne gminy Malaiesti
podczas święta wina
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Zaangażowanie – obywatelski obowiązek czy strata czasu
Blizanów 2015Teza debaty oksfordzkiej: „Zaanga-

żowanie – obywatelski obowiązek czy 
strata czasu” stanowiła prowokację do 
wymiany zdań między gimnazjalistami 
ze szkół w  Kołaczkowie (powiat wrze-
siński) i Blizanowie (powiat kaliski), sty-
pendystami Programu „Mecenat” oraz 
studentami przybyłymi z Mołdawii. Na 
audytorium zasiadali także przedsta-
wiciele gimnazjów w  Jankowie Pierw-
szym i Piotrowie z powiatu kaliskiego. 

Zgodnie ze sztuką debaty oksfordz-
kiej uczestnicy wyłonili spośród sie-
bie 2 ośmioosobowe drużyny, które 
w  wyniku losowania reprezentowały 
poglądy „propozycji” bądź „opozy-
cji” wobec postawionej tezy. Wszyscy 
uczestnicy brali udział w debacie oks-
fordzkiej po raz pierwszy, dlatego jej 
„Marszałkowie” Agata Agaciak i Domi-
nik Styczyński oraz „Sekretarz” Robert 
Jackowski przygotowali dwudniowy 
program warsztatowy, by przećwiczyć 
jej zasady przed fi nalnym wydarzeniem
7 maja.  Dodatkowe trzy dni poświę-
cono warsztatom nt. liderstwa, pracy 
projektowej i  autoprezentacji, co zre-
alizowały Wika Kowalska i Paulina Jan-
kowska. 

Zaangażowanie dyrektorów szkół 
gimnazjalnych Ireneusza Pietrzaka 
(Blizanów) i  Stefanii Felickiej (Kołacz-
kowo) oraz nauczycieli szkół, w  tym 
przede wszystkim Ireny Tomczyk od-
powiedzialnej za przygotowania de-
baty w  szkole gospodarzy, zapewniło 
wysoki poziom merytoryczny i  este-
tyczny fi nalnemu wydarzeniu.  Debatę 
rejestrowała lokalna telewizja TLT Łasz-
ków. Film instruktażowy z debaty trafi  
do szkół Puszczy Pyzdrskiej i Mołdawii. 

W  Blizanowie młodzież obroniła 
wartości płynące z  angażowania się 
w  życie społeczne w  proporcji 139 
punktów dla drużyny „Propozycji” wo-
bec 117 dla drużyny „Opozycji”, lecz 
w  tej sprawie wydaje się, że zarówno 
w  Polsce jak w  Mołdawii, winniśmy 
powtarzać sami sobie za angielskim 
poetą Johnem Donn’em: „(...) nigdy nie 
pytaj, komu bije dzwon; bije on tobie”. 
Oba społeczeństwa mają bardzo dużo 
do nadrobienia w sferze odpowiedzial-
ności za dobro wspólne i pracy Pro Pu-
blico Bono.

/Wika/

GRUPA PRO
1. Broni tezy
2. Kolejni uczestnicy wysuwają argumenty 

popierające sporny temat
3. Pierwszy mówca - lider - wprowadza do 

debaty
4. Drugi mówca rozwija najważniejsze argu-

menty drużyny
5. Trzeci mówca podważa argumenty oponen-

tów i wprowadza kolejne argumenty drużyny
6. Ostatni mówca podsumowuje debatę, nie 

wprowadza już nowych argumentów

GRUPA OPOZYCJI
1. Neguje tezę
2. Kolejni uczestnicy wysuwają argumenty 

przeciwko tezie
3. Pierwszy mówca - lider - przedstawia stano-

wisko i argumenty swojej drużyny
4. Drugi mówca odbija argumenty drużyny 

propozycji, wprowadza główne argumen-
ty strony opozycji

5. Trzeci mówca rozwija argumentację drużyny
6. Ostatni mówca podsumowuje argumenty 

swojej drużyny, przekonuje publiczność DEFINICJA
Debata oksfordzka jest sztuką prowadzenia dyskusji, prezentowania argumen-
tów, wypowiadania się i  słownego pokonania przeciwnika prezentującego 
przeciwne stanowisko. Polega na tym że dwa zespoły prowadzą spór na podany 
wcześniej temat.

GENEZA
Tradycja debatowania ma swoje początki w starożytnej Grecji i Rzymie. Jednakże 
nowoczesny model debatowania wywodzi się z Oksfordu gdzie w 1823 r. utwo-

i swobodnej wymiany poglądów. W Polsce debata oksfordzka pojawiła się po raz 
pierwszy w 1994 r. 

Debata Oksfordzka
UCZESTNICY I ZASADY

MARSZAŁEK
1. Udziela głosu
2. Dba o przebieg debaty
3. Pilnuje i informuje mówców o upływie czasu

TEZA
Jest to założenie wokół którego toczy się spór między drużynami propozycji 

bądź niesłuszności stawianej tezy.

UBIÓR
Odpowiednia prezencja jest istotnym elementem debaty, dlatego strój uczest-
ników debaty powinien być elegancki.

CZAS WYPOWIEDZI
4-8 minut dla mówcy,
ostatnia minuta: podsumowanie swojej wypowiedzi przez mówcę. Zakaz zada-
wania pytań.

SPOSÓB WYPOWIEDZI
1. Głosu udziela marszałek debaty
2. Wypowiadamy się w pozycji stojącej
3. Osoby zabierające głos wypowiedź zaczynają od zwrotów grzecznościowych 

np. Szanowny marszałku...
4. Musi być zachowana kultura wypowiedzi
5. Wypowiedzi mówców bądź pytania od publiczności muszą być związane 

z tematem, nie mogą być wysuwane argumenty ad personam
6. Bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów

LICZBA UCESTNIKÓW:
od 4 do 8 osób.

SEKRETARZ
1. Pilnuje czasu, wspomaga Marszałka

EKSPERCI
1. Są biernymi uczestnikami debaty
2. Oceniają poziom wypowiedzi mówców 

przyznając punkty

PUBLICZNOŚĆ
1. Ma wpływ na przebieg debaty za pomocą 

wtrąceń, które przyjmują postać pytania
2. Bierze czynny udział w głosowaniu a  tym 

samym wyłanianiu zwycięzcy

Opracowanie Dominik Styczyński, Pyzdry 2015
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§ 1
Organizatorzy

Debata Oksfordzka (zwana dalej: Deba-
tą) organizowana jest w  ramach realizacji 
projektu „Liderzy Demokracji”. Organizato-
rem Debaty jest Towarzystwo Kulturalne 
„Echo Pyzdr” przy współpracy z  Gimnazjum 
w  Blizanowie oraz Gimnazjum w  Kołaczko-
wie oraz w  partnerstwie z  grupą młodzieży 
z Mołdawii. 

§ 2
Cele debaty

1. Głównym celem debaty jest podjęcie dys-
kusji dotyczącej konieczności zaangażowania 
w życie społeczne, zwłaszcza ludzi młodych.

2. Debata ma również na celu propagowa-
nie zasad kulturalnej dyskusji, formułowania 
i przedstawiania argumentów szerszemu gre-
mium. 

§ 3
Czas i miejsce

Debata odbędzie się 7.05.2015 r. o  godz. 
10.00 w Gimnazjum w Blizanowie. 

§ 4
Uczestnicy

1. W  Debacie udział biorą dwie 8-osobowe 
drużyny. Sześć osób z każdej grupy to tzw. 
mówcy, czyli osoby, które będą przedsta-
wiać argumenty na forum, natomiast dwie 
pozostałe osoby z  grupy to osoby wspie-
rające mówców, których głównym zada-
niem jest przedstawianie i  uzasadnianie 
argumentów na poparcie tezy. Członkowie 
drużyny decydują, kto jest mówcą, a  kto 
osobą wspierającą. Osoby wspierające nie 
prezentują wypowiedzi na forum, mogą 
jednak zadawać pytania członkom drużyny 
przeciwnej. 

2. W skład każdej grupy wchodzą: 
a) 4 osoby z grupy partnerskiej z Mołdawii
b) 3 uczniowie gimnazjum (z Blizanowa lub 

Kołaczkowa)
c) 1 członek Stowarzyszenia „Mecenat”

3. Jedna z  grup broni tezy, zgodnie z  którą 

zaangażowanie się w  życie społeczne jest 
obywatelskim obowiązkiem (postrzega-
ne pozytywnie). Druga z  grup broni tezy, 
zgodnie z którą zaangażowanie się w życie 
społeczne jest stratą czasu (postrzeganie 
negatywne).

§ 5
Marszałkowie

1. Debatę prowadzą marszałkowie – Agata 
Agaciak i Dominik Styczyński. 

2. Marszałkowie rozpoczynają Debatę i  pre-
zentują jej reguły.

3. Marszałkowie przyznają głos każdemu 
mówcy i  kontrolują czas wypowiedzi. Ża-
den z mówców nie może zabrać głosu, jeśli 
nie został mu on udzielony przez Marszałka. 

4. Na minutę przed końcem każdej z  wypo-
wiedzi Marszałek informuje mówcę o upły-
wającym czasie. Z  chwilą upływu czasu 
Marszałek odbiera mówcy głos. 

5. Marszałkowie dbają o  kulturę słowa i  po-
ziom debaty. Każdy z  Marszałków może 
odebrać mówcy głos, jeśli ten:
a) przedłuża swój czas wypowiedzi;
b) używa słów wulgarnych, obraźliwych lub 

zachowuje się w sposób niekulturalny;
c) obraża innego mówcę.

§ 6
Eksperci

1. Nad poziomem merytorycznym debaty 
czuwają 3 eksperci. 

2. Każdy z  ekspertów ocenia wypowiedzi 
mówców biorąc pod uwagę następujące 
kryteria:
a) poziom merytoryczny – 2 pkt
b) dobór argumentów i  sposób ich przed-

stawienia– 2 pkt
c) kultura słowa – 1 pkt

3 Każdy z mówców może od każdego z eks-
pertów za swoją wypowiedź otrzymać mak-
symalnie 5 pkt. Punkty przyznane mówcom 
są sumowane i  stanowią liczbę punktów 
całej drużyny. 

4. Każdy z ekspertów może w sumie przyznać 
jednej drużynie maksymalnie 30 pkt. 

5. Każdy z  ekspertów może zawnioskować 

o  odebranie głosu mówcy, jeśli uzna, że 
jego wypowiedź narusza zasady kultury 
słowa lub jest obraźliwa. 

§ 7
Publiczność

1. W Debacie uczestniczy publiczność.
2. Po zakończeniu debaty wśród publiczności 

odbywa się głosowanie. Każda z osób zasia-
dających wśród publiczności ma prawo za-
głosować na jedną z drużyn, która bardziej 
przekonała ją do swojej tezy.

3. Głosowanie publiczności odbywa się po-
przez podniesienie ręki. Głosy liczone są 
przez Marszałków.

4. Drużyna, która zdobyła więcej głosów 
otrzymuje 60 punktów. Drużyna, która zdo-
była drugie miejsce otrzymuje 40 punktów. 
W razie remisu, obie drużyny otrzymują po 
60 punktów. 

§ 8
Wyniki

1. Zwycięzcą Debaty jest drużyna, która zdo-
była więcej punktów otrzymanych po zsu-
mowaniu głosów publiczności oraz punk-
tów przyznanych przez ekspertów. 

2. W razie remisu prawo złotego głosu ma Pu-
bliczność, która głosuje po raz kolejny. 

3. Wyniki ogłaszają Marszałkowie.

 § 9
Przebieg debaty

1. Debatę rozpoczyna drużyna, która wyloso-
wała numer 1. 

2. Każdy mówca ma w  sumie 8 minut na 
swoją wypowiedź. W  trakcie każdej wy-
powiedzi, członkowie drużyny przeciwnej 
mogą zadawać mówcy pytania. Mówca 
ma obowiązek odpowiedzieć minimum 
na jedno pytanie z  drużyny przeciwnej. 
Mówca sam decyduje, czy odpowie na po-
zostałe pytania. Mówca samodzielnie wy-
biera pytanie, na które udzieli odpowiedź 
(nie musi to być pierwsze pytanie). 

3. W trakcie ostatniej minuty wypowiedzi każ-
dego z  mówców zadawanie pytań jest już 
niedopuszczalne. 

§ 10
Rola mówców

1. Pierwszy mówca z każdej drużyny ma za za-
danie zdefi niować tezę, która popiera jego 
drużyna oraz wskazać kilka podstawowych 
argumentów na jej poparcie.

2. Drugi mówca z  każdej drużyny powinien 
podać argumenty rozszerzające stanowisko 
drużyny.

3. Trzeci mówca z każdej drużyny ma za zada-
nie przede wszystkim podważać argumen-
tację strony przeciwnej. 

4. Czwarty mówca z każdej drużyny powinien 
podsumować argumentację swojego ze-
społu. 

5. Każdy mówca ma prawo zadawać pytania 
mówcom z drużyny przeciwnej w przezna-
czonym do tego czasie. 

6. Mówcy każdej z  drużyn prezentują swoje 
wypowiedzi naprzemiennie.

§ 11
Sposób wypowiedzi

1. Mówca sygnalizuje chęć wypowiedzi lub za-
dania pytania poprzez podniesienie ręki. Gło-
su udziela mówcy Marszałek. Jeśli Marszałek 
nie udzielił mówcy głosu, należy uznać wypo-
wiedź lub pytanie mówcy za niebyłe.

2. Mówca w trakcie swojej wypowiedzi przyj-
muje postawę stojącą. 

3. Mówca dba o  kulturę słowa, nie przerywa 
wypowiedzi innych, nie próbuje wymusić 
oddania mu głosu. 

4. W trakcie wypowiedzi zabronione jest sto-
sowanie słów uważanych powszechnie za 
wulgarne, a  także takich, które mogą być 
obraźliwe dla innych uczestników Debaty. 

5. Podczas wypowiedzi możliwe jest korzysta-
nie z posiadanych materiałów (książek, nota-
tek), jak również konsultowanie swojego sta-
nowiska z pozostałymi członkami drużyny. 

§ 12
Postanowienia końcowe

W przypadku zaistniałych sporów interpre-
tacyjnych lub wątpliwości co do zasad De-
baty, których nie jest w  stanie rozstrzygnąć 
niniejszy Regulamin, decydują Marszałkowie.

„Zaangażowanie w życie społeczne – obywatelski obowiązek czy strata czasu?”
REGULAMIN DEBATY OKSFORDZKIEJ:

Fotorelacja z debaty oksfordzkiej w Blizanowie, maj 2015

Opracowanie regulaminu Agata Agaciak, 
Blizanów 2015
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Liderzy Demokracji 
poddani ocenie 
OCENOCZNAJA ANKIETA  

Projekt „Liderzy Demokracji” został podda-
ny pisemnej anonimowej ocenie jej mołdaw-
skich uczestników, studentów różnych uczel-
ni wyższych.  Poniżej dominujące opinie:

...o projektach społecznych i ich realizacji

- projekty tego typu potrzebne są w Moł-
dawii, by przyśpieszyć proces zmiany 
mentalności społecznej, ożywić ludzi do 
działania, realizowania potrzeb społecz-
ności przez tę społeczność;

- myślenie projektowe pomaga wyznaczać 
cele, uporządkować rzeczywistość;

- jest to dobre dla kraju, jego modernizacji 
i rozwoju ekonomicznego;

- takie projekty mają znaczenie globalne, 
ale też rozwijają społecznie i intelektual-
nie każdego z nas;

- motywują do tego stopnia, że chce się 
zrobić coś dosłownie takiego samego 
w swojej wsi;

...o autoprezentacji i rozwoju osobistym

- lider  powinien w siebie wierzyć, żeby się 
rozwijać. Umiejętności autoprezentacji 
są do tego bardzo potrzebne;

- potrzebne, by nauczyć siebie jak mieć 
własną wolę, jak wierzyć w  siebie, mieć 
siłę osobistą;

- potrzebne, by lider mógł pracować z suk-
cesem;

- to dobre doświadczenie jak się rozwijać 
i motywować;

- dobre dla rozwoju personalnego;
- jeśli uporządkujesz siebie, to łatwiej do-

kłada się kolejne cele do realizacji;

...o  przydatności prezentowanych pro-
jektów polskiej młodzieży do realiów 
mołdawskich

- w  Mołdawii jest bardzo trudno realizo-
wać projekty;

- są bardzo ważne, ale jest bardzo trudno 
je realizować ze względu na mentalność 
Mołdawian;

- ten konkretny projekt jest bardzo ważny 
dla młodzieży, pomógł nam się rozwinąć  
i dał szansę, by go zrealizować w Mołdawii;

- nie jest problemem realizacja, ale brak 
sponsorów;

- projekt tego typu jest dobry do multipli-
kacji w mojej wsi

- projekty społeczne są bardzo trudne do 
realizacji, ponieważ NGO’s i  samorządy 
mają bardzo złożone wzajemne relacje;

...o debacie oksfordzkiej i czy może być 
przydatna w Mołdawii

- bardzo przydatne doświadczenie, ma 
wielką wartość, chcę przenieść to do mo-
jej wsi;

- debata jest potrzebna do budowania mo-
tywacji i umiejętności słuchania innych;

- to, co widzieliśmy było super! Mogliśmy 
nie tylko wypowiadać się, ale byliśmy też 
słuchani, bo np. starsi u nas nie słuchają 
młodzieży. Debata między pokoleniami 
pozwala na wymianę argumentacji bez 
względu na wiek;

Wika Kowalska: - Widziałeś ankiety 
ewaluacyjne wypełnione przez uczest-
ników wizyty studyjnej w  Polsce. To – 
podobnie jak Ty – studenci. Co wyczy-
tałeś z ich anonimowych wypowiedzi?

Rusłan Beznos: - Widać, że wszyscy 
byli uważnymi i zaineresowanymi uczest-
nikami. Motywacja do rozwoju osobiste-
go, do  pracy projektowej, i też do tego, 
by dać szansę Mołdowie na rozwój była 
u  nich silna już przed wyjazdem, ale nie 
tak, jak po zakończeniu wizyty w Polsce. 
Myślę, że pozyskali oni nie tylko cenne 
informacje, ale że będą je praktycznie 
przenosić do Mołdawii, rozwijać i przeka-
zywać innym.

W.K.: - Chyba nie mówisz tego dla na-
szej przyjemności…?

R.B.: - Jestem przekonany, że oni na-
prawdę będą działać. Prawdę mówiąc 
przed nimi mało perspektyw. Jeśli nie 

będą dość zmotywowani, zaangażowani, 
to dotknie ich degradacja, a  to nie leży 
w  ich interesie. Ich pobyt w Polsce, to co 
widzieli i  przeżyli dało im perspektywę 
trochę tak jak  w sytuacji, gdy słabe staje 
się silne, a  małe wielkim. Takie doświad-
czenie zmienia człowieka na lepsze. Wy-
posaża go w dodatkowe motywacje, cele, 
perspektywy…no i rezultaty.

W.K.: - A  jak oceniasz skalę skutecz-
ności projektu „Liderzy Demokraci”. 
Ilu z 10 uczestników mołdawskich zre-
alizuje np. własny projekt w rodzimym 
środowisku?

R.B.: - Jeśli z 10 uczestników zrealizują 
coś 4 osoby, to będzie progres. Z  ankiet 
wynika, że każdy chce coś zrealizować, 
ale w praktyce zależy to od miejscowych 
możliwości. Myślę, ze bez otwartości 
i  wsparcia ze strony miejscowej admini-
stracji nie mają szans na powodzenie.

Wywiad z Rusłanem Beznos’em,
studentem III roku medycyny w Kiszyniowie, wolontariuszem 
Stowarzyszenia Civis

- dobra dla rozwoju intelektualnego, dla 
logicznego myślenia. Bardzo brakuje ich 
na lokalnym poziomie. Są tylko w telewi-
zji i na uniwersytetach;

- chcę ją zrealizować w miejscu, gdzie pracuję
- bardzo wysoka kultura rozmowy, możesz 

wypowiedzieć swoje zdanie i  nikt ci nie 
przeszkadza;

- w Mołdawii to bardzo pionierskie, dlate-
go początek, wdrażanie będzie trudne, 
lecz później zmieni to mentalność, po-
nieważ uczy niezależnego myślenia, bu-
duje kapitał krytycznego myślenia;

...o tym, czy projekt: „Liderzy Demokra-
cji” spełnił oczekiwania

- jestem bardzo zadowolony z  poziomu 
prezentacji, które były tak wypełnione 
treścią i złożone, że nie mógłbym zrobić 
tego lepiej;

- idealny, interesujący ze względu na to, że 
motywował do pracy;

- przewyższał oczekiwania, organizacja na 
bardzo wysokim poziomie, otrzymałem 
dużą dawkę doświadczeń zarówno dla 
siebie jak dla społeczności – gdy będę 
realizować projekt w Mołdawii;

- projekt dobry, by rozpoznać siebie jako 
lidera, rozwijać się poprzez realizację 
własnych projektów;

- zmotywowana na 6+!

...o tym, jaki projekt zrealizuję po zakoń-
czeniu wizyty studyjnej w Polsce

- założę lokalną radę młodzieży (dwie wy-
powiedzi);

- stworzę park technologiczny dla młodzieży
- zorganizuję centrum rozwoju młodzieży
- stworzę bibliotekę z nowoczesnymi tech-

nologiami
- będę zabiegał o wodociąg w mojej wsi
- zorganizuję sprzątanie śmieci w  mojej 

wsi (dwie wypowiedzi)

Muzyk i artysta ceramik z Kiszyniowa

Mołdawskie wyroby ludowe „Kwaszonki” na bazarze w Kiszyniowe

Od lewej:  Rusłanem Beznos, Wika Kowalska, Mariana Beznos. Rusłan i Mariana uskutecznili 
w kwietniu 2015 rejestrację dwóch stowarzyszeń: Civis, Clementia
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Złożenie wniosku o  rejestra-
cję w  sądzie, w  tzw. Krajowym 
Rejestrze Sądowym (KRS), który 
nadaje nr KRS organizacji. 

Rejestracja  w  sądzie organi-
zacji, która nie prowadzi  dzia-
łalności gospodarczej jest bez-
płatna.

Sąd ma 3 miesiące na roz-
strzygnięcie wniosku o  zareje-
strowanie stowarzyszenia. Sąd 
wysyła także do starosty (organ 
nadzorujący) odpis wniosku 
o  rejestrację wraz z  załącznika-
mi. Starosta ma 14 dni na usto-
sunkowanie się do złożonego 
wniosku.

Sąd rejestrowy zawiadamia 
założycieli i  organ nadzorujący 
organizacji o  wpisaniu stowa-
rzyszenia do KRS. Wraz z nume-
rem KRS organizacja otrzymuje 
nr statystyczny  REGON oraz 
numer identyfi kacji podatkowej 
NIP, co nie wymaga odrębnych 
wniosków do urzędu statystycz-
nego i skarbowego.

Od idei do rejestracji organizacji pozarządowej,  która może pozyskać środki fi nansowe na swoją działalność, by wprowadzić ideę w życie

W Mołdawii trzeba pokonać 10 etapów: W Polsce trzeba pokonać  6 etapów :

Utworzenie grupy inicjatyw-
nej z minimum 5 założycielami

Opracowanie misji i celów 
organizacji oraz założeń statutu

Zebranie założycielskie 
organizacji, wybranie władz 

i zatwierdzenie statutu

Rejestracja postanowienia 
o utworzeniu organizacji oraz 

statutu w urzędzie gminy
Radni gminy mogą podjąć 

decyzję o udzieleniu zgody 
bądź nie udzieleniu zgody na 
rejetrację organizacji społecz-

nej na terenie gminy

Wydanie poświadczenia o 
rejestracji organizacji w gminie 
(Może być płatne lub niepłatne. 

Decyzja nalezy do radnych. 
Koszt może wynieść około 
5 Euro). Gmina przesyła do 

Ministerstwa Sprawiedliwości 
poświadczenie  o rejestracji 

organizacji w urzędzie gminy 
wraz z odpowiednią uchwałą 

rady gminy

Utworzenie grupy inicjatyw-
nej z minimum 15 założycielami

Założenie konta bankowego. 
W  zależności od banku kosz-

ty założenia i utrzymania konta 
mogą być różne, np. TK „Echo 
Pyzdr” płaci rocznie około 17 
Euro za utrzymanie konta, 
a  jego założenie jest bezpłatne. 
Stałym kosztem są dokonywane 
przelewy: od 1 zł (około 20 cen-
tów), gdy podpisy są elektro-
niczne - do 4,00 zł  (ok. 1 Euro) 
przy przelewach tradycyjnych.

Opracowanie misji i celów 
organizacji oraz założeń statutu

Złożenie danych uzupełniają-
cych, m.in. numer konta banko-
wego do Urzędu Skarbowego

Zebranie założycielskie orga-
nizacji, wybranie władz, człon-
ków komisji rewizyjnej (organ 
kontrolny), zatwierdzenie sta-
tutu

Przekazanie przez minister-
stwo do urzędu gminy swojej 

zgody na rejestrację organizacji 
wraz z nadanym jej numerem 
IDNO (odpowiednik polskiego 
NIP). Rejestracja organizacji w 
urzędzie gminy z uwzględnie-

niem nr IDNO 

Wydanie organizacji przez 
gminę nowego certyfi katu z 
numerem rejestrowym IDNO 
nadanym w ministerstwie, a 

odebranie wydanego wcześniej

Zlecenie przez organizację 
wykonania ofi cjalnej pieczęci 
organizacji. (W Mołdawii jest 

tylko jeden certyfi kowany 
wykonawca pieczęci. Koszt 
pieczęci to około 20 Euro). 

Wykonawca pieczęci przesyła 
certyfi kat organizacji do Mini-

sterstwa Sprawiedliwości, które 
stawia swoją pieczęć na drugiej 

stronie certyfi katu i rejestruje 
organizację

Złożenie przez organizację 
wniosku do banku o założenie 
konta bankowego. (Opieczęto-
wany certyfi kat i pieczęć stano-
wią podstawę wniosku o konto 
bankowe. Koszt jednorazowy 
założenia konta to około 30 

Euro. Za utrzymanie konta za-
płacimy minimum około 4 Euro 

miesięcznie. Gdy zakładamy 
konto międzynarodowe obsłu-
gujące kilka walut, a płatności 

możemy dokonywać on-line, to 
koszt utrzymania konta może 

wzrosnąć do 50 Euro miesięcz-
nie).

Rejestracja organizacji 
w Urzędzie Skarbowym

W
reszcie można działać

! !
!

Można już pozy-
skiwać środki fi nan-
sowe na swoją działal-
ność i działać!
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Organizatorii aduc mulţumiri 
prietenilor, care au contribuit la 
buna punere în aplicare a acti-
vităţilor în Polonia și Republica 
Moldova, în special voluntarilor 
polonezi care au participant la 

vizitele de studiu din R. Moldova, 
care au depășit cursul planifi cat al 

proiectului. 

Who is who? 

Mołdawski partner
w projekcie

Socjalno - Ekologiczne Stowarzy-
szenie Civis z Orhei założone zostało 
w 2005 r. Do sukcesów organizacji 
należy projekt ekologiczny realizowa-
ny we współpracy z holenderską Aka-
demią Nauk nt problemu składowisk 
chemikaliów utworzonych w czasach 
ZSRR w okolicznych wsiach. W latach 
2006-2008 stowarzyszenie koordyno-
wało projekt dotyczący aktywizowa-
nia młodzieży, a w roku 2009 założyło 
lokalny parlament młodzieży w Orhei. 
Organizacja podejmuje problemy par-
tycypacji mniejszości etnicznych w sa-
morządzie Orhei. Praca w organizacji 
wykonywana jest na warunkach wo-
lontariatu. 

Kontakt:
e-mail: civis_ong@yahoo.com
web: www.civis-ong.org

Polski partner w projekcie

Towarzystwo Kulturalne „Echo 
Pyzdr” prowadzi działalność krajową 
i międzynarodową od 1996 w obsza-
rach: edukacja, kultura, dialog demo-
kratyczny, rozwój lokalny. Wielokrotnie 
nagradzane, m.in. Medalem Ministra 
Edukacji RP oraz uhonorowane, m.in.: 
Listem Gratulacyjnym Ambasadora 
Ukrainy Dmytro Pawłyczko. Na terenie 
Mołdawii stowarzyszenie realizuje pro-
jekty od 2009 r. W roku 2012 otrzymało 
wyróżnienie Ministra Kultury i Turysty-
ki Mołdawii. Wszyscy członkowie pra-
cują społecznie.

Kontakt: 
e-mail: echo@echo.org.pl
web: www.echo.org.pl

Centrum Informacyjne dla Władz Lokal-
nych w Mołdawii jest polsko-amerykańskim 
projektem fi nansowanym ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych oraz Ame-
rykańskiej Agencji dla Rozwoju (USAID). 
Projekt jest realizowany przez Fundację Soli-
darności Międzynarodowej.

Centrum:
z Informuje o  możliwościach fi nansowania 

projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe i władze lokalne w Mołdawii;

z Organizuje treningi i  szkolenia dla przed-
stawicieli mołdawskich władz lokalnych 
i organizacji pozarządowych;

z Prowadzi indywidualne konsultacje doty-
czące realizacji i tworzenia projektów;

z Finansuje małe projekty władz lokalnych 

Centrum informacyjne
w Ialoveni zaprasza...

W  maju i  lipcu 2015 zrealizowano 
działania będące odpowiedzią na bieżą-
ce potrzeby zgłoszone przez partnerów 
mołdawskich. Oto one:

Nieplanowana wizyta 
Projekt „Liderzy Demokracji” ożywił zain-

teresowanie Mołdawią ze strony polskich sa-
morządowców, którzy w  latach 2013 i  2014 
podpisali umowy o współpracy. 

Na spontaniczne zaproszenie do wizyty 
w  Mołdawii odpowiedzieli: Starosta Kaliski 
Krzysztof Nosal, Wójt Blizanowa Sławomir 
Musioł, Radny Powiatu Kaliskiego Janusz No-
wak oraz Wójt Gminy Koźminek Andrzej Mi-
klas. Przewodnikiem i  tłumaczem grupy była 
Wika Kowalska – prezes Towarzystwa Kultu-
ralnego „Echo Pyzdr”. Wizyta trwała 3 dni (24 
– 27 maja’15), podczas których odwiedzono 
instytucje samorządowe mołdawskich gmin: 
Mitoc (partner Blizanowa), Malaiesti (partner 
Cekowa Kolonii), Mascauti (partner Koźmin-
ka), oraz starostw: Orhei (partner Starostwa 
Kaliskiego) i Criuleni, na którego terenie mieści 
się gmina Mascauti. Szczególnie interesujące 

były spotkania z  młodymi przedsiębiorcami, 
którzy podejmują ryzyko rodzinnej produkcji 
w takich sektorach jak: ogrodnictwo, hodowla 
owiec, kóz, królików; produkcja mleka czy se-
rów z przeznaczeniem na lokalny rynek. Przed-
siębiorcy borykają się z wieloma problemami, 
które w Polsce występowały przed laty, dlatego 
polskie doświadczenia wskazywane podczas 
wizyt studyjnych są tu bardzo cenione. 

Liderzy liderom...
Od 27 lipca do 1 sierpnia trzech polskich 

ekspertów wytypowanych przez Towarzystwo 
Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadziło treningi 
w projekcie „Liderowanie krok po kroku” reali-
zowanym w  gminie Mitoc przez organizację 
Civis. W  zajęciach uczestniczyło 15 uczniów 
szkoły w Mitoc’u, wśród nich spora grupa klu-
bu „Młodych Dziennikarzy”. Treningi dotyczyły 
problematyki zarządzania i kierowania ludźmi, 
komunikacji w zespole, autoprezentacji i cyklu 
życia projektu. Wizytowali je Katarzyna Zakro-
czymska – wiceprezes Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej i  Tomasz Horbowski – dy-
rektor Centrum Informacji dla Władz Lokalnych 
w Mołdawii. Na zakończenie przeprowadzono 
debatę oksfordzką o  zaangażowaniu w  życie 
społeczne, wzorowaną na tej, która odbyła 
się 7 maja w Gimnazjum w Blizanowie. Tak jak 
w Polsce zwyciężyły argumenty grupy bronią-
cej tezy, że zaangażowanie jest wartością. TK 
„Echo Pyzdr” reprezentowali: Paulina Wróblew-
ska – była dziennikarka, obecnie dyrektorka 
biblioteki w Blizanowie; Ireneusz Pietrzak – dy-
rektor Zespołu Szkół w  Blizanowie; Grzegorz 
Pilecki – dziennikarz, absolwent Szkoły Praw 
Człowieka; wieloletni rzecznik praw ucznia 
przy Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.

w ramach „Small Project Fund”;
z Wspiera partnerstwa władz lokalnych i or-

ganizacji pozarządowych.
z Jeśli potrzebujesz szkolenia z pracy projek-

towej?
z Jeśli chcesz przygotować udany projekt?
z Jeśli masz problemy z koordynacją projektu?

Centrum w  Ialoveni może pomóc w przy-
gotowaniu projektu, wsparciu inicjatyw lo-
kalnych, przeprowadzeniu szkoleń i  trenin-
gów w  Twoim mieście. Wystarczy tylko, że 
skontaktujesz się:

Centrul de Informare
pentru Autoritățile Locale

MD-6801 Ialoveni
tel. (0-268) 93408
Director: Tomasz Horbowski
e-mail: tomasz.horbowski@centruinfo.org

Wywiady i opracowanie publikacji 
Koordynator polski 
Wika Kowalska 

Delegacja polskich samorządwoców przed 
urzędem primarii Mitoc, 24-27 maja 2015


