Największa liczba przedstawicieli Polonii żyje w Stanach
Zjednoczonych, gdzie w sondażu przeprowadzonym w 2012 r.
polskie pochodzenie zadeklarowało 9 660 tys. osób. W Kanadzie
mieszka ich ok. 1 mln, w Brazylii – 1 500 tys. (spotyka się wyższe
szacunki), w Argentynie 120 tys., Australii – 170 tys., natomiast
w Republice Południowej Afryki – 30 tys.

#BiałoCzerwonaŁączy

Dzień Flagi RP oraz
Dzień Polonii i Polaków za granicą
z udziałem Pary Prezydenckiej
Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli 2 maja udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą.
Na dziedzińcu Belwederu odbyła się ceremonia wręczenia przez Prezydenta RP odznaczeń
państwowych działaczom polonijnym, Aktów Nadania Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wręczenie flag państwowych przedstawicielom organizacji polskiej mniejszości narodowej
na Wschodzie.
Andrzej Duda dziękował wszystkim odznaczonym za wspaniałą i niezwykłą działalność,
którą realizują, często ryzykując życiem na terenach, gdzie toczy się wojna. – Z całego serca
jestem za to wdzięczny – mówił do odznaczonych.
Małżonka Prezydenta wspomniała o swoich spotkaniach w Rumunii i Ukrainie. – To było niezwykle poruszające spotkanie, za które ogromnie dziękuję. Ale dziękuję całej Polonii rozsianej
po całym świecie, że solidaryzuje się z walczącą Ukrainą – zaznaczyła.
Po uroczystości Para Prezydencka rozdawała flagi osobom zgromadzonym na placu Zamkowym.
Na podst. www.prezydent.pl

W Europie Zachodniej liczbę Polaków i osób polskiego
pochodzenia lub wywodzących się z Polski szacuje się na ok.
4 200 tys. osób. Z tej liczby ok. 1 500 tys. osób mieszka w Niemczech, 800 tys. we Francji, 200 tys. w Holandii, 100 tys. w Belgii,
a 85 tys. w Austrii. Liczebność polskiej diaspory we Włoszech
szacujemy na 150 tys., w Hiszpanii na 85 tys., a w Grecji na
10 tys. W Wielkiej Brytanii mieszka 800 tys. Polaków, w Irlandii 150 tys., natomiast w Islandii 11 tys. W Szwecji liczebność
środowiska polonijnego szacuje się na 110 tys., w Norwegii na
110 tys., a w Danii na 60 tys. W Czechach mieszka 120 tys. Polaków i osób polskiego pochodzenia. Kilkutysięczne skupiska występują także w Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji. We Francji
dominuje „stara” Polonia, natomiast w państwach anglosaskich
i skandynawskich – migranci ostatniego dziesięciolecia.
Około miliona osób polskiego pochodzenia żyje w przestrzeni postradzieckiej, chociaż i w tym wypadku spotyka się wyższe
szacunki. Według spisów przeprowadzonych w ostatnich latach
liczba Polaków na Litwie wynosi 200 tys. a na Białorusi 295 tys.
osób. Ta ostatnia liczba może być zaniżona, bowiem część osób
mogła nie ujawnić narodowości polskiej. Na Ukrainie wg ostatniego spisu mieszka 144 tys. osób polskiej narodowości; również i ta wartość może być znacznie zaniżona. W Kazachstanie
mieszka 34 tys. Polaków, na Łotwie – 46 tys., natomiast w Rosji
– 47 tys.
Polonię w Mołdawii szacuje się na ok. 4 tysięcy osób, z czego większość zamieszkuje największe miasta kraju oraz rejony
Naddniestrza, które do II rozbioru wchodziły w skład Rzeczypospolitej.

źródło: www.gpv.pl
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Polacy opuszczali kraj w różnych okresach historycznych
i z różnych powodów: ekonomicznych, politycznych, edukacyjnych, etc. Niektórzy z nich – członkowie mniejszości polskich
– nie wyjeżdżali z kraju w ogóle; zmieniały się jedynie granice
Polski. Jeszcze inni zostali deportowani. Te różne okoliczności
determinowały status Polonii i Polaków za granicą w społeczeństwach krajów zamieszkania, możliwości awansu, ale też możliwości zachowania znajomości języka polskiego i utrzymania
kontaktów z Polską. Istnieje wiele typologii określających strukturę Polonii i Polaków za granicą. Najistotniejszymi kryteriami jej
podziału na kategorie są: rodzaj więzi łączącej członków grupy
z Polską, poziom znajomości języka polskiego, potencjał mobilizacyjny w krajach zamieszkania, poziom samoidentyfikacji
z Polską, jej dziedzictwem kulturowym i aktualnymi interesami,
a w konsekwencji również rodzaj i poziom angażowania się we
współpracę z Polską.

w numerze:
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Zdjęcie na okładce: Uczestniczki
polonijnego zespolu „Koraliki”
z Tyraspolu (Naddniestrze)

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”.

ENCYKLOPEDIA JUTRZENKI

Baza podmiotów polonijnych

W jakim kraju jest najwięcej organizacji polonijnych i gdzie znajduje się najstarsza?

Baza organizacji oraz instytucji
polskich i polonijnych za granicą
to bogate źródło danych na temat
obecności i aktywności Polonii
i Polaków poza granicami kraju, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym,
kulturalnym i religijnym.
Poza Ojczyzną żyje 1/3 Polaków, tj. ok. 20 milionów. Najwięcej
z nich, bo aż 10 mln, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Duże ośrodki
polonijne znajdują się także m.in.
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na
Ukrainie. Zwarta i zorganizowana
społeczność polska żyje na Litwie.

10 maja 2022 r. została udostępniona
nowa wersja!

W prezentacji raportu w siedzibie Kancelarii Premiera RP w Warszawie
wziął udział minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą:
– To jest niezwykle cenne narzędzie i wpisuje się ono w całą politykę
państwa polskiego. Polonia jest dla nas ważna, Polonia jest naszym partnerem w osiągnięciu celów dla Polski. Oczywiście państwo polskie też czuje
odpowiedzialność za naszych rodaków poza granicami kraju, dba o nich.
Gdybyśmy zliczyli wszelkie wydatki na rodaków za granicą, to zsumowane
projekty różnych instytucji państwowych dają kwotę nawet 400 mln złotych.
Dofinansowujemy polskie szkoły, polskie wydarzenia, polskie działania kulturalne poza granicami kraju, media polonijne – zwracał uwagę Jan Dziedziczak.
Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą została
opublikowana po raz pierwszy w 2014 roku. Najnowsza wersja jest dostępna pod adresem: polonia.stat.gov.pl.

GODŁO POLSKI to zwrócony w prawo orzeł biały w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem. Pochodzi od dynastycznego herbu Piastów.
Jedna z legend o Lechu, czyli założycielu państwa Polan,
głosi, iż podczas podróży ujrzał on na drzewie wyjątkowo duże
gniazdo. W gnieździe siedział orzeł biały, który pilnował swoich
dzieci. Kiedy zauważył Lecha, rozpostarł szeroko skrzydła na tle
zachodzącego słońca; spowodowało to zachwyt Lecha, który
postanowił w tym miejscu osiąść i założyć gród (współczesne
Gniezno), a także umieścić orła we własnym herbie. W późniejszym czasie orzeł znalazł swoje miejsce na chorągwiach i tarczach państwa Piastów.
Godło widnieje na budynkach administracji publicznej
w Polsce, a także w sądach oraz szkołach. Dodatkowo godło
znajduje się na wszystkich polskich monetach.

			

Cykl filmów „Polacy światu” promujący sukcesy naszych rodaków

„Polacy światu” to seria etiud
telewizyjnych koncentrująca się na
historiach ludzi, którzy swoim geniuszem, uporem i chęcią zmiany
świata przyczynili się do rozwoju
cywilizacji.
Bohaterowie serii to osobowości niepospolite, postaci znane
i nieznane. Burzliwa historia Polski
zmusiła wielu z nich do emigracji,

Herb, a może godło?
Błędem jest nazywanie
godłem białego orła na
czerwonej tarczy.
Godłem jest jedynie orzeł.
Kiedy pojawia się
na czerwonej tarczy,
powinniśmy mówić o herbie.

Opracowanie: Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” w Głodianach

Znani nieznani
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
we współpracy z TVP Polonia
przygotowało 32 odcinki
cyklu „Polacy światu”
prezentującego historie
wybitnych Polaków, którzy
swoją postawą przyczyniali
się do zachowania tożsamości
i rozwoju polskości na świecie.

zapamiętaj!

DUŻY KADR
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Główny Urząd Statystyczny
przedstawił najnowszą bazę
organizacji oraz instytucji
polskich i polonijnych
za granicą. To prawie
9 tys. podmiotów
w 115 krajach.

BARWY BIAŁA I CZERWONA zostały uznane za narodowe po
raz pierwszy 3 maja 1792. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej damy wystąpiły w białych
sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli
na siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją
do heraldyki Królestwa Polskiego – białego orła na czerwonej
tarczy herbowej.

Jutrzenka 5/2022

WIADOMOŚCI

niektórzy wyjechali poszukiwać
nowych możliwości kształcenia
i rozwoju, prowadzenia badań. Nazwiska niektórych pojawiają się w
podręcznikach historii w Polsce i innych krajach. Zasługi innych wciąż
pozostają w cieniu. Czasami znany
jest wynalazek czy dzieło, jednak
szersza publiczność nie kojarzy go
z osobą polskiego pochodzenia.
Wszyscy jednak zasługują na upamiętnienie i popularyzację.
Program jest jednym z flagowych przedsięwzięć, realizowanych przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, mających na celu
przybliżanie postaci polskich naukowców, odkrywców, architektów,

inżynierów, artystów, których los
rzucił w różne miejsca na ziemi
i którzy swoim talentem, wiedzą
i ciężką pracą przyczynili się do rozwoju dziedziny, w której działali i do
budowania lepszej rzeczywistości
dla nas wszystkich. Ludzi, którzy
konsekwentnie dążąc do celu przyczynili się do trwałej zmiany świata,
a ich osiągnięcia były krokiem milowym w rozwoju wielu dziedzin.
Etiudy są stopniowo udostępniane i kolejno emitowane co tydzień na antenie TVP Polonia
(poniedziałki, godz. 19.20 czasu
polskiego).

Dostęp do cyklu „Polacy światu”:
https://polonia.tvp.pl/55650523/polacy-swiatu-odcinki

3 maja w mołdawskiej miejscowości Głodiany /Glodeni/
dzieci ze Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki”
miały do pokolorowania herb i flagę Polski

231. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA
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Tradycja 3 maja
należy do polskiej duszy

Konstytucja 3 maja 1791 roku,
pierwsza w Europie i druga na
świecie po amerykańskiej, obowiązywała tylko kilkanaście miesięcy, pamięć o niej pozostała
przez następne dwa wieki inspiracją dla pokoleń Polaków pragnących wolności i niezawisłego
państwa.
„Majowa jutrzenka” niosła nadzieję, że nawet w beznadziejnej
sytuacji naród może znaleźć w sobie dość siły, aby podjąć dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Dlatego
zaborcy i okupanci z Austrii, Prus
i Rosji, którzy na długie 123 lata
(1795-1918) podzielili między siebie Polskę, starali się zetrzeć nasz
kraj z mapy Europy, zakazali jej
świętowania. Jednak idea twórców pierwszej w Europie konstytucji trwała w dziełach literackich
i pieśniach; żyła wśród emigrantów, powracała w kazaniach du-

chownych na polskiej ziemi. „Witaj maj, piękny maj, / U Polaków
błogi raj…” – śpiewały pokolenia,
a okrzyk „Trzeci maja!” towarzyszył patriotycznym manifestacjom.
Setną rocznicę uchwalenia konstytucji świętowano na emigracji,
a w Warszawie młodymi uczestnikami patriotycznej manifestacji zapełniły się więzienia. Wielu
z nich doczekało niepodległości.
W 1916 roku można było ją po raz
pierwszy obchodzić swobodnie
w Warszawie opuszczonej przez
Rosjan. Na zachowanych fotografiach widać stutysięczny tłum
wypełniający pod sztandarami narodowymi ulice stolicy, która dwa
lata później zrzuciła obce panowanie. U progu odzyskanej wolności
Rzeczpospolita ustanowiła 3 maja
świętem narodowym.
Kilka lat później rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 maja sta-

ła się również świętem kościelnym
– Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dzień ten zyskał zatem
dużo szerszy wymiar, podkreślał
bowiem nie tylko ciągłość między
odrodzonym państwem polskim
a I Rzecząpospolitą, ale też zespalał dzieje narodu i Kościoła, co
dało Polakom siłę w starciu z niemieckim nazistowskim i sowieckim
komunistycznym totalitaryzmem
w dwudziestym stuleciu.
W latach II wojny światowej
w okupowanym przez Niemców
kraju każdego 3 maja świątynie
zapełniały się wiernymi, a działające w podziemiu organizacje
przeprowadzały okolicznościowe
akcje. W lasach oddziały partyzanckie zbierały się na polowych
mszach świętych. „Warszawa
uczciła Trzeci Maj wywieszeniem
biało-czerwonych
sztandarów
w wielu punktach miasta, ogromną

ilością nalepek na murach z Orłem
Białym i napisem »Zwyciężymy«,
wielkimi plakatami oraz wieńcami
złożonymi na pomnikach” – donoszono w konspiracyjnej prasie.
3 maja 1943 roku w stolicy na placu Wilsona przechodnie usłyszeli
niespodziewanie z megafonów
nadających niemieckie komunikaty propagandowe polski hymn
narodowy – „Jeszcze Polska nie
zginęła”.
W kolejne rocznice przyjęcia
Konstytucji płynęły też słowa otuchy dla Polaków ze strony sojuszników. W 1941 roku przemówił
premier Wielkiej Brytanii Winston
Churchill, a rok później arcybiskup
Westminsteru, ks. kard. Arthur
Hinsley apelował: „Dzisiaj mamy
obowiązek protestować i wołać
jeszcze głośniej i z jeszcze większym uporem, sprzeciwiając się
okrutnemu męczeniu narodu, który przez wieki stanowił przedmurze cywilizacji w Europie Środkowej”. W 1943 roku speaker Izby
Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Sam Rayburn
wygłosił specjalne przemówienie
dla uczczenia polskiego święta narodowego: „Składamy wam
hołd za to, że staliście niezłomnie, gdy wszyscy inni zginali się
przed widmem wojny. […] Składamy wam hołd, albowiem w wojnie
o waszą własną egzystencję otoczyliście opieką i miłością miliony
Żydów skazanych na rzeź w ohydnych murach gett. Składamy wam
hołd z racji waszego nieśmiertelnego umiłowania wolności, co
pobudziło inne narody do walki
o wolność”.
Koniec II wojny światowej był
dla Polski kresem ludobójczej
okupacji niemieckiej, ale jednocześnie początkiem komunistycznej niewoli narzuconej przez Związek Sowiecki. Jakże wymowne
są fotografie z 3 maja 1945 roku
przedstawiające polową mszę
świętą dla jednego z oddziałów
leśnych. Kilka dni później toczył
on bój z sowieckimi oddziałami

NKWD w bitwie pod Kuryłówką.
Rok później ‒ 3 maja 1946 r. –
w całym kraju kościoły wypełniły
się rzeszami wiernych, chociaż
komuniści zakazali świętowania
tego dnia. Wielotysięczne manifestacje patriotyczne zorganizowano w największych miastach,
m. in. w Krakowie, Katowicach,
Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku…
W wielu miejscach doszło do starć
z bezpieką, aresztowano kilka
tysięcy osób, byli ranni, a nawet
zabici. W odpowiedzi na represje
zastrajkowała młodzież w szkołach i studenci na uczelniach wyższych.
W następnych dziesięcioleciach po rozbiciu opozycji politycznej i zbrojnego podziemia
niepodległościowego
ostatnim
bastionem oporu pozostał Kościół
katolicki z prymasem ks. kard.
Stefanem Wyszyńskim na czele.
Stoczył on zwycięską batalię z reżimem komunistycznym podczas
uroczystości milenijnych – tysiąclecia chrztu Polski, których zwieńczeniem były uroczystości 3 maja
1966 roku na Jasnej Górze, gdzie
zebrały się nieprzeliczone rzesze
wiernych.
Niezależne manifestacje 3 maja
urządzała rodząca się w końcu lat
siedemdziesiątych opozycja, m. in.
w Gdańsku, mieście, które wkrótce stało się kolebką „Solidarności”. Po jej powstaniu place i rynki
miast 3 maja 1981 roku zapełniły
się po brzegi uczestnikami uroczystych mszy świętych, którzy mogli
swobodnie obchodzić to święto po
raz pierwszy od 1939 roku.
Jakże inaczej było w 1982 roku,
po wprowadzeniu stanu wojennego. Do rangi symbolu urastają fotografie wykonane tego dnia przez
Chrisa Niedenthala, przedstawia-

jące solidarnościową manifestację
na placu Zamkowym w Warszawie,
rozbijaną przez oddziały milicji pod
murami tego samego Zamku Królewskiego, w którym w 1791 roku
uchwalano Konstytucję i skąd król
ze wszystkimi stanami przeszedł
do katedry, pod którą milicja biła
w 1982 roku manifestantów. Rok
później kierownictwo działającej
w podziemiu „Solidarności” wydało okolicznościowe oświadczenie:
„Przed 192 laty nasi pradziadowie
uchwalili dokument wprowadzający kraj na drogę rozwoju politycznego i społecznego…”.
W dwusetny jubileusz Konstytucji, w 1991 roku, papież Jan
Paweł II przybył do narodu ze słowami: „Tradycja 3 maja należy
do dziejów jego duszy, podobnie jak należy do dziejów duszy wszystkich rodaków. Nasze
dzisiejsze modlitewne wołanie:
»Naucz nas być wolnymi«, było
aktualne wtedy, przed dwustu
laty. Konstytucja 3 maja stanowiła na nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest
ono aktualne dziś, po dwustu
latach. Wolności nie można
tylko posiadać, nie można jej
zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”. To przesłanie
jest aktualne również dzisiaj, gdy
świętujemy wspólnie nie tylko
z narodem litewskim, ale wszystkimi, którym bliska jest wolność. Jak
bowiem napisali twórcy trzeciomajowego dzieła: „Każdy człowiek
do państw Rzeczypospolitej nowo
z którejkolwiek strony przybyły lub
powracający, jak tylko stanie nogą
na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie…”.
Jarosław Szarek
źródło: DlaPolonii.pl

„OPOWIADAMY POLSKĘ ŚWIATU” to projekt, w ramach którego w dziennikach, tygodnikach i portalach internetowych na
całym świecie ukazują się publikacje naukowców, historyków
i polityków dotyczące historii Polski. Inicjatorem projektu jest
Instytut Nowych Mediów, a partnerem Instytut Pamięci Narodowej.
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Prezentujemy artykuł prezesa Instytutu Pamięci Narodowej JAROSŁAWA SZAREKA, który wraz
z innymi tekstami o Polsce trafił – w kilkunastu językach – do mediów w ponad 60 krajach
kilku kontynentów, w ramach kolejnej odsłony projektu „Opowiadamy Polskę światu”.
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231. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Związek Polaków w Sorokach
celebrował majowe święta

Trei sărbători ale lunii mai celebrate
de Uniunea Polonezilor din Soroca

Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień
Flagi, a także Święto Konstytucji 3 Maja były
hucznie obchodzone przez Polaków na całym
świecie. Polonia, mieszkająca w Sorokach,
również włączyła się w celebrowanie majowych świąt – w siedzibie Związku Polaków
w Sorokach odbył się koncert patriotyczny.

Ziua Diasporei, Ziua Drapelului și Ziua Constituției din 3 mai au fost sărbătorite cu fast de
polonezii din întreaga lume. Comunitatea poloneză din Soroca de asemenea a celebrat aceste
date importante prin organizarea unui concert
de cântece patriotice la sediul Uniunii Polonezilor din localitate.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością
Ambasador RP w Republice Mołdawii Tomasz
Kobzdej wraz z przedstawicielami Wydziału
Konsularnego na czele z Kierownikiem Joanną
Lang. Władze mołdawskie reprezentowała Burmistrz miasta Soroki Lilia Pilipețchi.
Koncert rozpoczął się od wprowadzenia flagi polskiej i mołdawskiej oraz odśpiewania hymnów obu państw. Następnie ze sceny zabrzmiały polskie wiersze o symbolach narodowych,
a recytowały je dzieci, uczęszczające na zajęcia
języka polskiego. Zespół wokalny „Stokrotka”,
działający przy Związku Polaków w Sorokach,
zaśpiewał polskie piosenki. Spotkanie uświetniły
również miejskie zespoły artystyczne, prezentując tańce i pieśni mołdawskie.
Goście gratulowali członkom organizacji
pięknego koncertu, jednocześnie podkreślając
wysiłek dzieci, młodzieży i osób dorosłych włożony w zachowanie polskiej tradycji i kultury.
– Doceniam niezwykle, że mogliśmy spotkać się na tym koncercie poświęconym polskim
świętom majowym, że mogę być dziś razem
z Państwem. Jest to zaszczyt dla mnie jako polskiego ambasadora, który od niedawna urzęduje w Republice Mołdawii – powiedział Tomasz
Kobzdej. Nawiązując do wiersza o białym orle,
recytowanym przez dzieci ze stowarzyszenia,
Ambasador zauważył, że „ten dumny ptak,
który dawno był malowany na tarczach wojowników, a później na chorągwiach wojskowych,
już w XIII wieku stał się oficjalnym godłem Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie biały orzeł na
czerwonym tle dał początek polskim barwom
narodowym, którym cześć oddajemy również
podczas tej pięknej uroczystości”.
Prezes Związku Polaków w Sorokach Rodica Mliniscaia podziękowała przedstawicielom Ambasady RP oraz władzom lokalnym za
nieustanne wsparcie działań Polaków w Sorokach.

Evenimentul a fost onorat de prezența Ambasadorului Poloniei în Republica Moldova, domnul
Tomasz Kobzdej, și a reprezentanților Secției Consulare, condusă de doamna Joanna Lang. Autoritățile moldovenești au fost reprezentate de primarul
orașului Soroca, doamna Lilia Pilipețchi.
Concertul a început cu introducerea în sală
a drapelelor Poloniei și Republicii Moldova și intonarea imnurilor naționale ale celor două țări. Apoi,
de pe scenă au răsunat versuri poloneze despre
simbolurile naționale, recitate de copiii care frecventează cursurile de limba poloneză. Ansamblul vocal
„Stokrotka”, care activează în cadrul Uniunii Polonezilor din Soroca, a interpretat melodii poloneze. Au
participat la concert și ansambluri artistice municipale, cu dansuri și cântece moldovenești.
Oaspeții i-au felicitat pe membrii organizației
pentru concert, subliniind în același timp eforturile
copiilor, tinerilor și adulților de a păstra tradițiile și
cultura poloneză.
„Apreciez foarte mult faptul că ne-am putut întâlni la acest concert dedicat sărbătorilor poloneze
pe care le celebrăm în luna mai, că am putut fi alături de dumneavoastră astăzi. Este o onoare pentru mine, ca ambasador al Poloniei, care se află de
puțin timp în Republica Moldova”, a declarat ambasadorul Tomasz Kobzdej. Referindu-se la poemul
despre vulturul alb, recitat de copiii din Uniune, ambasadorul a menționat că „această pasăre mândră,
care era pictată pe scuturile războinicilor, iar mai
târziu pe steagurile militare, a devenit emblema oficială a Republicii Polone încă din secolul al XIII-lea.
Vulturul alb pe fundal roșu – de aici au luat naștere
culorile naționale poloneze, cărora le aducem, de
asemenea, un omagiu în cadrul acestei frumoase
ceremonii”.
Președintele Uniunii Polonezilor din Soroca,
doamna Rodica Mliniscaia, a mulțumit reprezentanților Ambasadei Republicii Polone și autorităților
locale pentru sprijinul constant acordat comunității
polonezilor din localitate. 
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Uroczystość
w Domu Polskim
w Sorokach

fot. Ziarul Nostru

SYLWETKI

KOKARDA NARODOWA –
rozetka w barwach biało-czerwonych będąca patriotycznym,
narodowym
symbolem Polaków.
Kokarda jest kolistą rozetką (wcześniej również stosowano kokardy w owalnym
kształcie) złożoną z dwóch
kolorowych wstążek. Według zaleceń średnica kokardy narodowej powinna
wynosić od 4 do 6 cm i powinna składać się z dwóch
okręgów białego centralnego oraz okalającego go
czerwonego. Zgodnie z heraldycznym
znaczeniem
barw kokarda odwzorowuje
godło Królestwa Polskiego:
białego orła na czerwonym
polu.
Pomimo takich ustaleń
heraldycznych, powszechnym stało się noszenie kokard o odwróconej kolejności barw (czerwone serce z białym otokiem) – ukazał to m. in.
Artur Grottger na obrazie Pożegnanie powstańca.

Dlaczego na Dzień Flagi
wybrano 2 maja?
W latach PRL właśnie 2 maja
zdejmowano po 1 maja
flagi państwowe, aby nie
powiewały w dniu zniesionego
przez władze komunistyczne
Święta Konstytucji 3 Maja.
Ponadto dnia 2 maja
w 1945 r. polscy żołnierze
zdobywający stolicę
hitlerowskich Niemiec
umieścili biało-czerwoną flagę
na Kolumnie Zwycięstwa –
Siegessäule oraz
na Reichstagu w Berlinie.
2 maja nie jest dniem wolnym
od pracy, jednak wielu
Polaków bierze w ten dzień
urlop, ze względu na to, że ta
data jest jedyną w kalendarzu
występującą pomiędzy
dwoma dniami wolnymi
od pracy.
Czym się różni kotylion
od kokardy narodowej?
Kokarda narodowa to nie
kotylion, jak często i błędnie
się mówi. Ten drugi jest
kwiatem wykonanym z bibułki
lub wstążki i ma pomóc np.
w dobraniu pary na zabawie
tanecznej, w czasie której
pary tancerzy noszą ozdobne
odznaki, przypięte do piersi,
zwane też kotylionami. Pary
jednakowych kotylionów
są na początku zabawy
rozdzielane między tancerzy
i tancerki – zabawa polega
na tym, aby posiadacze
jednakowych kotylionów
odnaleźli się na sali i tańczyli
parami. Klasyczny kotylion
(fr. cotillon) to taniec
wirowy, podobny do walca
wiedeńskiego.

Opracowanie: Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia” w Głodianach

L

udzkość powinna mieć
na wyposażeniu prosty język
pomocniczy, którym można by się
porozumieć w najdalszym zakątku
świata. Do takiego wniosku
doszedł na targu w Białymstoku
Ludwik Zamenhof (1859-1917) –
lekarz okulista. Właśnie mija
105. rocznica śmierci
twórcy języka esperanto.
Białystok, rodzinne miasto Zamenhofa,
przeżywał w XIX wieku eksplozywny rozwój.
Ludwik przyszedł na świat w drewnianym
domku przy ulicy Zielonej, odchodzącej
od głównego rynku miasta. Dobudowywano takie na tyłach kamienic, byle tylko
pomieścić przybyszy, którzy szukali własnego miejsca w „stolicy Podlasia”. Chłopiec
był wątły, chorowity, od dziecka musiał
nosić okulary. Częste pobyty w łóżku spędzał wiecznie obłożony książkami – czytał
wszystko, co wpadło mu w rękę. No i wsłuchiwał się w odgłosy tego pogranicznego
miasta, które brzmiało wieloma językami.
Na targu mówiono w jidysz, w urzędzie
posługiwano się rosyjskim, okoliczni chłopi
rozmawiali po polsku, w synagodze brzmiał
hebrajski, ojciec nauczył go niemieckiego
i francuskiego, a angielskiego to już sam
Ludwik nauczył się dla czystej przyjemności. Wszystko zgodnie z duchem rodziny
wprawdzie żydowskiej, ale przesiąkniętej
oświeceniowymi prądami płynącymi z Niemiec (haskala), które lansowały hasło:
„Bądź Żydem w domu, a Europejczykiem
na ulicy”. Z prostej życiowej konieczności
przeciętny mieszkaniec Białegostoku nabywał znajomość kilku języków i kilkunastu
narzeczy, aby móc się porozumieć na targu, w urzędzie czy w sklepie. W takim językowym i kulturowym tyglu w umyśle nastoletniego Ludwika narodziła się idea „lingvo
internacia”, czyli języka pośredniczącego,
pomocniczego, który przerzucałby pomosty ponad kulturami, pośrednio także znosił
niechęci, uprzedzenia i animozje narodowościowe. „To miejsce mego urodzenia
i lat dziecinnych, Białystok, nadało kierunek
wszystkim moim przyszłym usiłowaniom” –
pisał Ludwik Zamenhof po latach.
Już jako chłopiec zorientował się, że język jest nie tylko sposobem porozumiewania się – niesie on z sobą także kulturę, styl
życia, religię i system polityczny. Język może
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POLSKA FLAGA istnieje w dwóch wariantach –
pierwszy zawiera tylko barwy
Polski, drugi ma dodatkowo
polskie godło pośrodku białego pasa.
2 maja obchodzony jest
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dzień Flagi
został ustanowiony przez Sejm RP w 2004 r. To święto, które ma
wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej
tożsamości oraz symbolach narodowych.
Pomysłodawcą Dnia Flagi jest wilniuk Leszek Rodziewicz,
honorowy prezes Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów.
Leszek Rodziewicz urodził się 26 lutego 1942 roku w Wilnie.
W 1947 roku wyjechał z rodziną do Polski. Obecnie mieszka
w Szczecinie. Pomysł ustanowienia nowego święta powstał
w 2001 r., a jego projekt został przyjęty rok później na II zjeździe Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów. Dzięki działaniu Stowarzyszenia oraz posła Edwarda Płonki projekt trafił w 2003 r.
do Sejmu RP, który 20 lutego 2004 roku ustanowił Dzień Flagi.
W ostatnich latach powszechne stało się noszenie w tym
dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował śp. prezydent Lech Kaczyński.

ciekawostki

Ludwik Zamenhof.
Okulista, który stworzył język

być więc także narzędziem dominacji i przemocy. Ludzie niechętnie dają sobie narzucić język, który uważają za obcy, ponieważ instynktownie czują, że jest to
forma agresji i metoda pozbawiania ich tożsamości.
Dla nastoletniego Ludwika stało się jasne, że: „Polacy odrzuciliby język rosyjski. Rosjanie nie chcieliby niemieckiego, Niemcy nie cierpieliby francuskiego, podczas gdy Francuzi ni zgodziliby się na angielski. Z tych
rozważań wynikało, że tylko język neutralny miałby
szansę powodzenia”. Nad takim właśnie językiem zaczął się biedzić młody Ludwik, kiedy rodzina przeniosła się z Białegostoku do Warszawy, gdzie chłopiec
kończył gimnazjum. Konstruował ten swój język pomocniczy w tajemnicy przed własnym ojcem, który
tępił te synowskie fanaberie, odciągające chłopca
od zawodu, który mu ojciec przeznaczył, a który mógł
mu gwarantować utrzymanie – od medycyny. Wreszcie 17 grudnia 1878 roku w warszawskim domu państwa Zamenhofów przy ulicy Nowolipie 28, w trakcie
uroczystej wieczornicy Ludwik zaprezentował zasady
zaprojektowanego przez siebie „wszechjęzyka”.
Prace trzeba było jednak przerwać, aby wyjechać na studia medyczne do Moskwy. W Moskwie
Zamenhof przez dwa lata zaczerpnął nieco wiedzy
medycznej, ale przede wszystkim z pierwszej ręki pow
znał skalę tamtejszego brutalnego antysemityzmu,
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ROZMOWY O POLSCE

KILKA ZDAŃ W ESPERANTO
Saluton!
Bonan tagon!
Kiel vi nomiĝas?
Mia nomo estas…
Kiel vi fartas?
Mi fartas bone.
Kie vi loĝas?
Mi loĝas en…
Ankaŭ mi!
Bonege!

Cześć!
Dzień dobry!
Jak się nazywasz?
Mam na imię…
Jak się masz?
Czuję się dobrze.
Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w…
Ja również!
Wspaniale!

języka opracowany przez Zamenhofa. Tymczasem w szwedzkiej Uppsali ukazuje się pierwsze
esperanckie czasopismo „Lingvo Internacia”,
wydawnictwo francuskie Hachette wydaje
pierwszą serię książkową w języku esperanto,
a w 1905 roku w miejscowości Boulogne-sur-Mer we Francji odbywa się pierwszy Światowy
Kongres Esperanto. Przybywa na niego prawie
siedmiuset esperantystów z dwudziestu krajów.
Trzy lata później w Genewie działa już Światowy
Związek Esperantystów.
Tymczasem Zamenhof, który stara się bywać
na tego typu imprezach, których jest w Europie coraz więcej, fetowany, odznaczany, nagradzany, zapada coraz bardziej na zdrowiu.
Zawsze palił zbyt dużo, więc choruje na płuca
i serce, ma trudności z poruszaniem się, coraz
rzadziej wychodzi z domu. Własną praktykę lekarską przekazuje synowi Adamowi. Coraz bardziej usuwa się w cień, i to w momencie, kiedy
jego wynalazek zaczyna robić światową karierę.
Wreszcie wyczerpany trudami długiego i pracowitego życia umiera 14 kwietnia 1917 roku
w Warszawie.
Wiesław Kot
źródło: DlaPolonii.pl
Wiesław Kot – doktor nauk humanistycznych ze
specjalnością literatura współczesna, profesor
uniwersytecki SWPS, krytyk filmowy i publicysta. Autor ponad 30 książek, w tym ostatnio
wydanej: „Manewry miłosne. Najsłynniejsze romanse polskiego filmu”.

Każdy znajdzie powód, by zdecydować się na zmianę pejzażu za oknem. Niektórzy
wyjeżdżają za granicę, aby uczyć się lub pracować, inni po prostu nie chcą żyć „w tym
państwie”. Ludzie wyjeżdżają ze względu na klimat, sytuację materialną, ekonomiczną
czy polityczną. Wielu wróci za pół roku, część nigdy nie przyjedzie już do ojczyzny. Na
łamach naszego czasopisma przybliżamy historie mieszkańców Mołdawii, którzy wyjechali
do Polski. Ciekawi nas, jak widzą ów kraj, jakie Polska otwiera przed nimi perspektywy i czy
prawdziwym jest powiedzenie „gdzie się urodziłeś, tam jesteś potrzebny”.

kiedy studia korespondują
z duszą i sercem
Jutrzenka 5/2022

co tylko upewniło go, że język międzynarodowy
mógłby złagodzić falę nacjonalistycznej nienawiści.
W domu w Warszawie ojciec tymczasem
próbował podkopać jego zapał, wręczając
mu gramatykę sztucznego języka o nazwie volapük, który zaczynał właśnie robić karierę na
świecie. Wszystko z takim oto przesłaniem, że
skoro sztuczny język już jest, chłopiec powinien
dać sobie spokój z tą ideą i wrócić do medycyny. Skutek był jednak odwrotny – Zamenhof, po
przestudiowaniu zasad nowego języka, doszedł
do wniosku, że jest on zanadto skomplikowany,
zawiły, niekonsekwentny i – najważniejsze – że
jego własny pomysł na lingvo internacia znacznie ów volapük przewyższa.
Wbrew ojcowskim napomnieniom wrócił
więc do swojej idei, do pracy nad ulepszonym
słownikiem i jeszcze prostszą gramatyką. Najbliższych pięć lat zajmie mu rozwiązanie kwestii:
„aby język był nadzwyczaj łatwym, tak by nauka jego była igraszką”.
W ten sposób Ludwik Zamenhof, dyplomowany lekarz okulista, po godzinach dyżurów
skompletował książeczkę, podręcznik zawierający zasady nowego sztucznego języka, którą
podpisał Dr Esperanto, czyli „doktor, który ma
nadzieję”. Wyszła ona spod pras drukarskich
26 lipca 1887 roku w Warszawie, w dwóch tysiącach egzemplarzy, za cenę 15 kopiejek.
Książeczka zawierała adnotację, w myśl której
Zamenhof zrzekał się praw autorskich do języka
i zezwalał na tłumaczenie owej „broszury” na
każdy dowolny język. Święto w domu Zamenhofów było podwójne, ponieważ w kilkanaście dni
po tym doniosłym fakcie Ludwik pojął za żonę
Klarę, córkę zamożnego kupca z Kowna. A teść
potem przez lata wspierał materialnie twórcę
esperanta, bez czego język miałby znacznie
mniej szans.
Reakcje na pojawienie się esperanta były
skrajne, od kpin i parodii nowego języka po wybuchy entuzjazmu. Idea esperanta przebijała
się coraz wyraźniej na całym globie, co bynajmniej nie poprawiło bytu rodziny Zamenhofów,
wręcz przeciwnie – Zamenhofowie na co dzień
klepali biedę, zwłaszcza że urodzili im się pierworodny Adam i córka Zofia. Na ich utrzymanie
trzeba było zarobkować bardziej intensywnie.
W Warszawie o posadę dla lekarza było trudno,
więc Ludwik za chlebem wyjeżdża do Chersonia
w południowej Rosji, a krótko potem znów „za
pracą i chlebem” do Grodna. I to w momencie, kiedy ukazuje się „Universala vortaro de la
lingvo internacia”, pierwszy słownik nowego

WŁODZIMIERZ ŻURAWSKI

urodził się w 1998 r. w Kiszyniowie.
W roku 2017 wyjechał na studia do Polski.
Zerówkę spędził w Rzeszowie,
doskonaląc swe umiejętności językowe,
a także przybliżając sobie Polskę.
Od 2018 do 2021r. odbył studia licencjackie
na Uniwersytecie Warszawskim,
kierunek – stosunki międzynarodowe.
Obecnie kontynuuje naukę na WNPiSM UW
na magisterce, specjalizacja –
dyplomacja współczesna.
– DZIECIŃSTWO SPĘDZIŁEŚ W MOŁDAWII, KIEDY DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O SWOIM POLSKIM POCHODZENIU?
– Od dziecka wiedziałem, że płynie we mnie
również polska krew. O pochodzeniu dowiedziałem się od dziadka Walerego, który opowiedział
o tym, że jego pradziadek, Stefan Cechowicz,
wraz z innymi osadnikami polskimi, założył około
połowy XVIII wieku w dolinie rzeki Trostianec wieś
Cechanówka w obwodzie odeskim. Ze źródeł historycznych wiemy również, iż wieś ta wchodziła
w skład Pobrzeża – czyli naddniestrzańskich posiadłości polskich magnatów Lubomirskich.
W wieku pięciu lat zacząłem uczyć się polskiego w kiszyniowskim przedszkolu. Bardzo ciepło
wspominam te czasy, gdyż pierwsze spotkanie
z Polakami w osobie naszej wychowawczyni Pani
Agnieszki Danowskiej wywarło na mnie, małym
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dziecku, olbrzymie wrażenie! Pani Agnieszka była
bardzo miłą, uprzejmą i cierpliwą osobą. Nieco
później do grona wychowawców dołączyła też kiszyniowianka Pani Julia Andrienko, z którą po dziś
dzień jesteśmy w kontakcie. Przedszkole polskie
było punktem odniesienia dla mojej przygody z Polską i polskością. Niezmiernie się cieszę, że rodzice
podjęli właśnie taką decyzję w sprawie edukacji.
– CZY W KISZYNIOWSKIEJ SZKOLE UCZYŁEŚ
SIĘ POLSKIEGO?
– Liceum im. Mikołaja Gogola w Kiszyniowie to
kolejna przyjemna, bogata na wydarzenia i emocje
strona mojego życia! Uważam, że miałem szczęście, że trafiłem właśnie do klasy Pani Zofii Olszewskiej. Nie oznacza to absolutnie, że myślę gorzej
o innych nauczycielkach, ba inaczej – dziękuję im
w
za przedsiębrany trud na rzecz rozwoju edukacji

– Moja działalność na rzecz Polonii koncentrowała się przede wszystkim na płaszczyźnie
kulturowej. Zawsze byłem zaangażowany w uroczystości okolicznościowe, które odbywały się
przeważnie w szkole: od religijnych po państwowe. Poza tym, kilkakrotnie brałem czynny udział
w polonijnym festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii” z numerami artystycznymi, np. w 2007 roku
występowaliśmy z Odą do radości Beethovena.
Obok tej działalności, sukcesywnie brałem aktywny udział w licznych edycjach ogólnomołdawskiej
Olimpiady Języka Polskiego i konkursu recytatorskiego im. A. Mickiewicza „Kresy”. W 2014
roku miałem zaszczyt jako zwycięzca eliminacji
centralnych reprezentować Mołdawię na szczeblu międzynarodowym w Białymstoku. Wówczas
udało się zdobyć I miejsce oraz nagrodę publiczności, choć i przyznam, że łatwo wcale nie było
z uwagi na poziom przygotowania uczestników
z 13 państw.
Po roku 2014 skoncentrowałem się głównie na
nauce, natomiast jakiś czas współpracowałem też

z Kulturalną Fundacją im. Jana
III Sobieskiego, a także z kiszyniowskim Stowarzyszeniem Polonia-Moldova (prezes Aleksandr
Derwal). W 2016 roku, razem z innymi kolegami wzięliśmy udział
w szkole lidera polonijnego w Supraślu, którą organizowała Fundacja „Wolność i Demokracja”.
Zdobyliśmy drugie miejsce, ale
najważniejsze, co stamtąd przywieźliśmy (oprócz wspomnień
o mile spędzonym czasie) to doświadczenie!
– CO ZOSTAŁO W PAMIĘCI
Z PIERWSZEGO SPOTKANIA
Z POLSKĄ?
– Pierwsze spotkanie z Polską
odbyło się w roku 2008, kiedy to
ze śp. Panią Magdaleną Miotłą,
nauczycielką muzyki w kiszyniowskim liceum im. Mikołaja Gogola,
pojechaliśmy grupą na rekolekcje
do ks. Ignacego Czadera – proboszcza Parafii NMP Królowej Polski w Pogórzu. Ten zachwycający
zakątek Śląska i jego mieszkańcy
wywołali burzę emocji i uczuć!
Ludzie, którzy nas otaczali w połączeniu z piękną przyrodą i dobrze rozbudowaną infrastrukturą,
wydawali się nieziemskimi! Nadal
utrzymuję kontakt z ks. Ignacym,
i co więcej, w 2020 roku z kolegami nawet pojechaliśmy do księdza
w odwiedziny.

 Przedstawienie wielkanocne w kiszyniowskiej szkole, 2009

– CZY MARZYŁEŚ O STUDIACH
W POLSCE?

 Klasa 3 „G” w kiszyniowskiej szkole z nauczycielką
Zofią Olszewską, 2009

– Nie wiem, czy można to
nazwać marzeniem. Ująłbym to
raczej jako cel, do którego konsekwentnie dążyłem zarówno
poprzez doskonalenie poziomu
polskiego, jak i przez działalność
na rzecz Polonii mołdawskiej.
Zresztą, nie można tej działalności wplatać w kontekst jakichś
korzyści, ponieważ wszystko co
robiłem zawsze sprawiało przyjemność i było ciekawym dow
świadczeniem.
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– OPOWIEDZ O SWOIM UDZIALE W ŻYCIU SPOŁECZNYM POLSKIEJ DIASPORY W KISZYNIOWIE.
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wśród Polonii mołdawskiej. Z Pani Zofią jednak
wyczuwałem pewien kontakt na linii nauczyciel-uczeń. Metodyka wykładania polskiego i zalążków
historii Polski, wybrana przez Panią Zofię zawsze
trafiała w sedno. Nawet najmniej ambitni i chętni
do nauki uczniowie wynieśli z jej lekcji sporo o Polsce, jej języku i kulturze! W gimnazjum sytuacja się
nieco zmieniła, gdyż język polski i historia Polski
były prowadzone jako przedmioty w ramach klasy rosyjskojęzycznej. Nie zmieniło to kardynalnie
mojej kondycji języka, stopień zaawansowania
rósł z roku na rok. Zawdzięczam ten sukces Pani
Irenie Damaskinej, Pani Katarzynie Sierżańskiej,
Pani Alicji Chrzanowskiej-Neukirch, a także Pani
Eleonorze Kroczyńskiej-Morgunov. Pani Eleonora,
zaryzykuję stwierdzenie, była przewodnikiem do
świata literatury polskiej. Właśnie z nią stawialiśmy
na lekcjach akcent na poezję, prozę. Wiele mówiliśmy też o środkach artystycznych stosowanych w
literaturze. Nauczyło to mnie wykwintności w analizie literatury. Niedawno nawet profesor od przedmiotu „Metodologia badań stosunków międzynarodowych” pochwalił mój poziom wiedzy z literatury:
„Panie Żurawski, widać, że miał pan dobrego nauczyciela z literatury”. Oczywiście, przyjemnie było
słyszeć to na forum grupy!

ROZMOWY O POLSCE
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 Wizyta u ks. Ignacego Czadera, Pogórze, 2020

SAVOIR-VIVRE
– Oprócz nauki czasami dorywczo pracuję w kurierce. Teraz, po wybraniu specjalizacji, plan zajęć zrobił się nieco bardziej pro-studencki, dlatego zamierzam
podjąć pracę na część etatu. Jeżeli chodzi o czas wolny, bardzo lubię spacerować po Warszawie. Jest to naprawdę wygodne miasto z punktu widzenia komunikacji, parków i ciekawych miejsc do zwiedzenia. Jestem
już „doświadczonym warszawiakiem” :), w ciągu czterech lat studiów zwiedziłem wszystko, co można było
zwiedzić. Dlatego więc lubię podróżować po Polsce,
często pojawiam się w Krakowie u kolegów z UJ, byłem w Toruniu, Poznaniu, Lublinie, Łodzi. Listę można
długo kontynuować! Na celowniku mam Gdańsk, gdzie
nie było mnie od dłuższego czasu, więc zamierzam poprawić tę sytuację.
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– JAKIE MASZ PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ?

– CZY PO PRZYJEŹDZIE NA STUDIA MIAŁEŚ
BARIERĘ JĘZYKOWĄ?
– Żadnej bariery językowej nie odczuwałem,
co zawdzięczam nauczycielkom ze szkoły, które
doskonale przygotowały mnie do życia w Polsce.
Może jedynym problemem w tym kontekście był
slang młodzieżowy, który miałem przed sobą do
uzupełnienia 😊.  Dzisiaj  natomiast  nie  odczuwam 
żadnej presji językowej, doskonale posługuję się
kilkoma językami. Na Uniwersytet Warszawski
dostałem się po roku przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce, w 2018 roku. Pamiętam
ustny egzamin wstępny, któremu zostałem poddany jako jeden z nielicznych kandydatów na studia
na UW. Wynikało to z tego, że z naszej „zerówki”
dwie osoby chciały na ten kierunek UW. Tak więc,
na pierwszych zajęciach, po dostaniu się do Instytutu Stosunków Międzynarodowych, prowadzący
zajęcia, który był obecny przy rekrutacji, poinformował, że byłem jednym z najlepszych kandydatów tegorocznej rekrutacji. Przyjemne, a zarazem
nieco wstydliwe uczucie :)
– NA JAKIM KIERUNKU STUDIUJESZ?
– Na Uniwersytecie Warszawskim już czwarty
rok z rzędu jestem na Wydziale Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych. Moim kierunkiem
studiów do niedawna były szeroko pojęte stosunki

międzynarodowe. Na początku semestru letniego,
który nadal trwa, wybrałem specjalizację dyplomacja współczesna. Ten wybór to doskonale przemyślana decyzja od lat. Stosunki międzynarodowe
są wielce korzystnym kierunkiem ze względu na
swą interdyscyplinarność. Obejmują one szerszy
zakres nauk społecznych: filozofię, politologię, socjologię, prawo międzynarodowe. Takie podejście
odpowiada mojemu podstawowemu celowi na te
studia – edukacji wszechstronnej.
– CZY OD RAZU NAWIĄZAŁEŚ KONTAKT Z INNYMI STUDENTAMI NA UNIWERSYTECIE?
– Nie było żadnych przeszkód, by nawiązać
kontakty z kolegami na uczelni. Co więcej, właśnie oni są dzisiaj osobami, z którymi spędzam
najwięcej czasu. Myślę, że to wynika ze zbiegu
zainteresowań naukowych. Absolutnie natomiast
nie wyklucza to z kręgu moich znajomych osób z
innych wydziałów i uniwersytetów. Jestem w ciągłym kontakcie z kolegami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Zawsze jestem otwarty na nowe znajomości, jestem osobą komunikatywną, dlatego
więc nie sprawia mi kłopotów zapoznanie z kimś
nowym!
– CZYM SIĘ ZAJMUJESZ W POLSCE OPRÓCZ
NAUKI?

– Oczywiście, jestem na etapie przemyśleń na ten
temat. Na chwilę obecną, największym moim marzeniem byłaby praca w organizacjach międzynarodowych o charakterze powszechnym. Ciekawie byłoby
popracować w Organizacji Narodów Zjednoczonych,
strukturach Unii Europejskiej. Bardzo interesująca,
zwłaszcza zważając na Mołdawię, byłaby też praca
w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Interdyscyplinarność moich studiów pozwala mi
na samodzielny wybór zakresu, którym bym chciał się
zająć. Dlatego więc będę starał się o pracę w organizacji międzynarodowej. Najpierw, natomiast, mam przed
sobą jeszcze rok studiów, który postaram się spędzić
jak najowocniej w każdym sensie tego słowa!
– CO PORADZISZ WSZYSTKIM, KTÓRZY CHCĄ STUDIOWAĆ W POLSCE?
– Każdemu, kto by takie wezwanie podjął, życzę
sukcesów w egzaminach oraz cierpliwości przy oczekiwaniu na wyniki. Radzę dzisiaj spędzać więcej czasu
przy lekturach i materiałach dydaktycznych, by jutro
dostać się na wymarzone uczelnie. Studia są przyjemne i użyteczne tylko wówczas, kiedy korespondują
z duszą i sercem. Niech was nie straszy „zanurzenie
się” w nowym życiu. Polska jest bardzo przyjaznym
krajem dla mołdawskich studentów. Bądźcie pewni,
że będziecie mogli tutaj realizować swój potencjał intelektualny, a samo państwo będzie sprzyjało temu, by
te lata studenckie były dla was komfortowe! Aplikujcie
na stypendia czy granty, ponieważ są one dla was!
Sprawdzajcie strony NAWA, Ambasady RP w Kiszyniowie i strony uczelni, by informować się z solidnych
źródeł. Życzę sukcesów!
– DZIĘKUJEMY!

Zdjęcia z archiwum Włodzimierza Żurawskiego

Jak zwrócić się
do AMBASADORA
AMBASADORA??
Poradnik językowy Małgorzaty Marcjanik

Stanowiska personelu dyplomatyczno-konsularnego w służbie zagranicznej to: ambasador tytularny, radca-minister, I radca,
radca, I sekretarz, II sekretarz, III sekretarz,
attaché. Oprócz stopni dyplomatycznych
istnieją stanowiska, na które powoływani są
członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego (w ambasadach i konsulatach),
np. ambasador nadzwyczajny i pełnomocny (stanowisko najwyższe); minister pełnomocny; attaché wojskowy, morski i lotniczy;
konsul generalny, wicekonsul.
ambasador nadzwyczajny i pełnomocny
W MOWIE: panie ambasadorze / pani ambasador.
W ADRESIE: Szanowny Pan (Sz. Pan) /
Szanowna Pani (Sz. Pani) [imię, nazwisko], Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w [nazwa państwa urzędowania, np. Mołdawii].
UWAGA: Formy Wasza Ekscelencjo i Jego
(Jej) Ekscelencja zechce przyjąć..., używane są z reguły poprzez przedstawicieli obcych państw.
chargés d’affaires ad interim
W MOWIE: panie chargés d’affaires / pani
Chargés d’affaires.
W ADRESIE: Szanowny Pan (Sz. Pan) /
Szanowna Pani (Sz. Pani) [imię, nazwisko],
Chargés d’affaires a. i. Rzeczypospolitej
Polskiej (RP).
UWAGA: Nie używamy tu form panie ambasadorze / pani ambasador.
wicekonsul
W MOWIE: panie konsulu / pani konsul.
W ADRESIE: Szanowny Pan (Sz. Pan) /
Szanowna Pani (Sz. Pani) [imię, nazwisko],
Wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
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 Z kolegami z UW i UJ w Karpatach, 2019
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UCZYMY SIĘ POLSKIEGO

WIADOMOŚCI

Dzień Europy w Kiszyniowie

PORÓWNAJ / СРАВНИ

Выражение взаимности
kogo siebie (nawzajem), się

другу				

komu sobie (nawzajem)

друга				

kogo siebie (nawzajem)

другом			

kim

о друге			

o kim sobie (nawzajem)

Они не могут жить друг без друга.
Они постоянно думают друг о друге.
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CHWILA POEZJI
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Они каждый день пишут письма друг другу.

Adam Mickiewicz

– Всего вам доброго!
– Спасибо, вам также.

Oni kochają się.
Oni nie mogą żyć bez siebie.
Oni ciągle myślą o sobie (nawzajem).
Oni codziennie piszą listy do siebie (nawzajem).
– Wszystkiego dobrego!
– Dziękuję, nawzajem / wzajemnie.

Dobrywieczór

rozmawiasz
westchnieniem
dzi
eńd
obr
y

Dobrywieczór! on dla mnie najsłodszym życzeniem;
Nigdy, czy to przed nocą dzieli nas zapora,
Czyli mię ranna znowu przywołuje pora,
Nie żegnam się ni witam z takim zachwyceniem,
Jak w tę chwilę, wieczornym ośmielony cieniem;
Ty nawet, milczeć rada i płonić się skora,
Gdy usłyszysz życzenie dobrego wieczora,
Żywszym okiem, głośniejszym rozmawiasz westchnieniem.
Niechaj dzieńdobry wschodzi tym, co społem żyją,
Objaśniać pracę, która ich ręce jednoczy;
Dobranoc niech szczęśliwych kochanków otoczy,
Gdy z rozkoszy kielicha trosk osłodę piją;
A tym, co się kochają i swą miłość: kryją,
Dobrywieczór niech przyćmi zbyt wymowne oczy.

ieczór
dobryw

zbyt
wymowne
oczy
Rubrykę przygotowała Marita Rogowa

Z okazji Dnia Europy 14 maja
br. na Placu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego w centrum
Kiszyniowa odbył się szereg wydarzeń.
Wśród gości otwartego w tym
dniu „miasteczka europejskiego”
był ambasador Unii Europejskiej
w Republice Mołdawii Janis Mažejks oraz inni dyplomaci, w tym
m. in. ambasadorowie Austrii, Bułgarii, Francji, Łotwy, Słowacji,
Włoch i Węgier.

W swoim przemówieniu Janis Mažejks wspomniał, że tegoroczny Dzień Europy odbywa się
w cieniu wojny Rosji przeciw Ukrainie. Z tego powodu przebiega on
pod hasłem „Solidarność w imię
pokoju! Unia Europejska – projektem pokoju”.
Dodał, że Unia Europejska
wspiera Republikę Mołdawii i docenia fakt, że przyjmuje ona dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy.

Wieczorem o godz. 19.00 odbył się koncert artystów z Mołdawii
i Ukrainy.
Dzień Europy w Mołdawii miał
na celu podkreślenie europejskich
wartości i kultury. Tradycyjnie zaprezentowano dania kuchni europejskiej. Dodatkowe imprezy
poświęcone Dniu Europy zostaną
zorganizowane w Bielcach, Sorokach, Edineț, Ungheni i innych
miastach Mołdawii.
Anna Dubiel
Tłum. Lucyna Otwinowska
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Они любят друг друга.

sobą (nawzajem)
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друг

друга				

FOTORELACJA

Dni Polskiego Dziedzictwa
to cykl wydarzeń, które
mają na celu promocję
kultury polskiej, polskiego
wkładu w życie kulturalne,
gospodarcze i społeczne
krajów zamieszkania Polaków,
polonijnej solidarności
społecznej, a także
podkreślenie pozytywnej roli,
jaką polska społeczność pełni
poza granicami Polski.

Z miłości do gotowania
Rozmowa z finalistą MasterChefa

– Wiesz, ile razy gotowałem coś i to wcale nie było smaczne? Często wywalałem to do kosza
i zamawialiśmy pizzę. Bardzo się wtedy stresowałem, że moje potrawy nie będą smakować –
mówi o kulinarnych początkach Chef Lorek. Później – w 2017 roku – został finalistą MasterChefa!
W rozmowie zabiera nas w kulinarną podróż. Mówi, dlaczego zamieszkał w Polsce, wspomina
o telewizyjnym programie MasterChef, planach na przyszłość. I zaraża dobrą energią!
– Pochodzisz z Rumunii. Jak
trafiłeś do Polski?
– Kiedyś mieszkałem w Londynie i miałem tam znajomych, którzy
wybierali się w podróż do Polski.
Zaproponowali, żebym pojechał
z nimi, i oczywiście się zgodziłem.
Tu poznałem moją byłą dziewczynę i z miłości do niej osiem lat temu
przeprowadziłem się do Polski.
Dla niej też nauczyłem się gotować. Wcześniej nic nie potrafiłem
w kuchni.
Pracowałem w korporacji, wracałem do domu, siedziałem kilka
godzin na tablecie i zaczynałem
być głodny. Szedłem do kuchni
i pytanie: co robić? Nawet cebuli
nie potrafiłem pokroić. Oglądałem różne filmiki i powtarzałem to
w kuchni.
– Czyli zacząłeś przygodę
z gotowaniem dzięki byłej partnerce?
– Oczywiście, gotowałem z miłości do niej. Nawet jak jej coś nie
smakowało, nie była zbyt surowa. Nie mówiła „to jest niedobre,
wyrzuć to!”, tylko „to jest okej, ale
możesz zrobić to trochę inaczej”.
Na początku takie wsparcie było
mi bardzo potrzebne. Potem było
coraz lepiej. I tak aż do programu.
Wiesz, ile razy gotowałem coś
i to wcale nie było smaczne? Często wywalałem to do kosza i zama-

wialiśmy pizzę. Bardzo się wtedy
stresowałem, że moje potrawy nie
będą smakować.
– Zauważasz teraz modę na
gotowanie?
– To może być dla ludzi hobby,
pasja i miłość. Boom na to wziął
się stąd, że ludzie zarabiają trochę więcej. Pootwierało się dużo
restauracji z różnorodną kuchnią,
ludzie smakowali przeróżnych potraw. Ale nie zawsze ma się ochotę
wyjść do restauracji i wtedy sobie
myślą „chodźmy, spróbujmy ugotować coś w domu”. Kiedyś była
taka fala na sushi. Prawie każdy
w domu je przyrządzał. Wzbudziło
to bardzo duże zainteresowanie.
Później ludzie siedzący w domach
zaczęli oglądać te wszystkie programy kulinarne. Zobaczyli, że
osoby, które nie mają doświadczenia, potrafią coś ugotować i uświadomili sobie, że to wcale nie jest
takie trudne. Myśleli sobie wtedy:
ja też będę potrafił to ugotować!
– Sam wylądowałeś w końcu
w jednym z programów kulinarnych.
– To ciekawa historia. Byłem
w MasterChefie i zająłem tam drugie miejsce. Trafiłem tam też przez
moją byłą. Powiedziała mi, że mam
tam pójść. W styczniu rozstaliśmy
się, a w marcu zaczynały się ca-

stingi. Byłem jeszcze zasmucony
całą sytuacją, ale powiedziała mi,
że muszę się zgłosić. Chciałem,
żeby dała mi trochę czasu, ale
była nieugięta. No i poszedłem. To
była jedna z najlepszych decyzji
w moim życiu.
W MasterChefie nie było łatwo.
W takim programie przeżyjesz
wszystko: od największej radości
po najgorszy dół. Ciągle chcesz
więcej. Jak już dojdziesz do finałowej 13, chcesz być w top 10. Później minimalnie top 7, a jak jest top
7, to chcesz być top 5 i być w półfinale.
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W ramach obchodów Dni Dziedzictwa
Polskiego 11 maja 2022 r. w ogrodach
Ambasady RP w Kiszyniowie odbyło
się spotkanie z przedstawicielami
Polonii mołdawskiej, podczas którego
promowana była tradycyjna polska
kuchnia. Tego zadania podjęli się
pracownicy Ambasady RP oraz
Dyrektor Instytutu w Bukareszcie
Natalia Mosor pod kierownictwem
słynnego kucharza z Rumunii
Laurentiu Zediu, którego w Polsce
wszyscy znają jako Chefa Lorka.
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w Ambasadzie RP w Mołdawii

Uśmiechnięty i otwarty „Lorek” to LAURENTIU ZEDIU. Pochodzi z Rumunii, a zanim dotarł do Polski,
mieszkał kilka lat w Hiszpanii i Anglii. Swoją przyszłość związał z branżą kulinarną. Laurentiu „Lorek”
Zediu dał się poznać Polakom za sprawą VII edycji polskiego programu kulinarnego MasterChef
(opartego na brytyjskim formacie o tej samej nazwie), w którym zajął drugie miejsce.
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Wspólne świętowanie polskości

WYWIADY

– Twoje najlepsze wspomnienia z programu?
– Mam ich kilka. Byłem w dwóch
sezonach, za pierwszym razem
musiałem zrezygnować z powodów prywatnych. W pierwszym
sezonie jeszcze nie mówiłem dobrze po polsku. Pamiętam, że moi
przyjaciele stamtąd, gdy rozmawiali, zwracali się nagle do mnie:
„Lorek, zrozumiałeś?”. Oczywiście
potwierdzałem, ale gdy kazali mi
powiedzieć, co zrozumiałem, to
już nie było tak kolorowo [śmiech].
Ciągle czułem się jak w szkole.
Czasem już po prostu mówiłem:
„Nie pytajcie mnie. I tak nie zrozumiałem”.
Pierwszy raz byłem wśród ludzi,
w
którzy mają taką samą pasję jak ja
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– A jakie są te najgorsze
wspomnienia z MasterChefa?
– Jedno z nich dotyczy tego,
jak przygotowywałem zupę bouillabaisse, to taka francuska zupa
rybna. I nie wyszła mi zupa, tylko
bardziej puree. Jeden z jurorów
wziął mój talerz i spytał „Lorek, to
jest zupa?”. W tym momencie myślałem, że wracam do domu, serce biło mi bardzo mocno. Wiesz,
najgorsze jest to, że w takich sytuacjach czujesz się beznadziejny.
Już nie możesz zrobić nic, by się
uratować. Poczucie takiej beznadziei jest chyba najgorszym uczuciem na świecie. A zwłaszcza dla
kucharza.
Ale nie żałuję, że nie wygrałem.
Walczyłem, byłem w finale, bardzo
dobrze się bawiłem. I nie jest mi
z tym źle, bo wiem, że cała walka
aż do finału była cudowna. Bardziej
bałem się po tej sytuacji z zupą.
Myślałem, że potem wszyscy będą
się ze mnie śmiali, bo nie potrafię
zrobić zupy.
– MasterChef cię zmienił?
– Przede wszystkim zyskałem
wiarę w siebie. O wiele lepiej radzę sobie ze stresem. Pamiętam,
jak kiedyś zapraszałem przyjaciół
do siebie i gotując dla nich, już

się stresowałem. Nie miałem wtedy takiej radości z gotowania, jak
było w przypadku gotowania dla
byłej. Było więcej ludzi i wszystko musiało wyjść dobrze. Przez
program zrozumiałem też, że nawet jak nie wszystko wyjdzie dobrze, to i tak jest okej. Jak sos ci
nie wyjdzie, to nie płacz – odstaw
go i zrób coś innego. Nie dawaj
sosu, daj jogurt – coś, co będzie
pasowało. Gdy gotuję, podchodzę
do tego bardziej na luzie. Bardziej
się cieszę, że mogę spotykać się
z ludźmi, rozmawiać z nimi i gotować dla nich. Wcześniej byłem
taki, że „o matko, gdzie patelnia,
za gorąco, wszystko nie tak!”.
– Jak gotujesz dla przyjaciół, sam wymyślasz potrawy,
czy trzymasz się sprawdzonych
przepisów?
– Zależy od tego, co się dzieje wokół mnie. Teraz chciałbym
rozpromować w Polsce kuchnię
bałkańską i rumuńską. Jest kilka
knajp, parę fajnych restauracji, ale
ta kuchnia nie jest znana. Czasami
trzymam się tradycyjnych przepisów. Ale np. podczas lekcji online
połączę kuchnię bałkańską i fast
foody – hot dogi bałkańskie. To są
takie paluszki z mięsa mielonego z dodatkiem różnych przypraw
i wody gazowanej, by były puszyste. To się je z chlebem i surową
cebulą. Ale ja to przerobię – będzie
bułka od hot dogów, sałata, sos jogurtowy, musztardowy i koperkowy,
do tego ten mięsny paluszek, czerwona marynowana cebula i chipsy
ziemniaczane. Jak raz spróbujesz,
będziesz chciała więcej.
– Masz jakąś ulubioną potrawę? Którą najbardziej lubisz
przyrządzać?
– Uwielbiam grillować ryby,
a jedna z moich ulubionych potraw
to pizza mojej mamy. Robi bardzo
grubą pizzę, jest soczysta, składa się tylko z trzech składników.
To jest smak mojego dzieciństwa.
Mama robi jeszcze taki tort na ga-

laretce, śmietankowo-cytrynowy
z pomarańczami. Jest niesamowity!
Jest jeszcze jedna rzecz, którą lubię robić dla moich przyjaciół
– to ajwar rumuński, mieszanka
papryki, bakłażanu, cebulki, trochę
marchwi i pasty pomidorowej. Możesz to serwować z rybą albo na
kanapkę.
Ale nie mam jednej ulubionej
potrawy.
– Polacy są otwarci na nowe
smaki?
– Dobre pytanie. Myślę, że
tak. Mieszkam w Warszawie, ale
podróżowałem trochę po Polsce.
Wszędzie słyszałem, że ludzie
rozmawiają o różnych kuchniach
i było mi wtedy bardzo miło. Mówią, że przez żołądek do serca i jak
jest gadka o jedzeniu, to każdy jest
otwarty.
Dużo jest jednak takich osób,
które są zamknięte na nowe propozycje. Ostatnio byłem w restauracji,
gdzie serwowali bardzo dobrą włoską pizzę. Córka pyta mamy, jak
jej smakuje, a ona odpowiedziała,
że woli schabowe. Tak samo jest
w przypadku mojego taty: zawsze,
jak ugotuję dla niego coś nowego,
to pyta mnie: co to jest? I mówi: daj
mi coś konkretnego. Mama zaczyna doceniać i jak odkryję coś nowego, powiem jej i ona też to robi.
– Masz jakieś rady dla początkujących kucharzy?
– Żeby wystartowali od tej potrawy, która smakuje im najbardziej. Bo ją już znają i mogą spytać
kogoś, jak to przyrządzić. Powinni
czuć się komfortowo, pójść do
mamy, do babci, do osoby, której
ufają i wiedzą, że nie będą ich krytykować. Bo jak ktoś będzie mówił, że to wcale nie jest smaczne
i w ogóle po co gotujesz, to nigdy
nie będziesz chciał dotknąć patelni. Moja była ciągle mnie wspierała
i dzięki temu miałem coraz więcej
energii do gotowania i wymyślałem
nowe przepisy.

– A masz jakieś marzenia
związane z gotowaniem?
– Chciałbym być najlepszym
kucharzem kuchni bałkańsko-rumuńskiej w Polsce. Bardzo chcę
rozpromować Rumunię i czuję, że
to moja misja. Będę organizował
niedługo akcje „Podróż z Lorkiem
po Rumunii”. Będą w małym gronie. A jak to się przyjmie, chciałbym
zrobić na odwrót: w Rumunii poka-

zywać, jak piękna jest kuchnia polska. Jestem ciągle między Polską
a Rumunią, więc obydwa kraje są
moim domem.
– Myślałeś o założeniu swojej
restauracji w Polsce?
– Po MasterChefie bardzo
chciałem. Miałem nawet trzy propozycje od inwestorów. Ale to
bardzo ciężka praca. Mam doświadczenie w gotowaniu, ale

prowadzenie kuchni jest trudne.
Spójrz też na obecną sytuację
w kraju. W zeszłym roku w styczniu dostałem propozycję otwarcia
własnej restauracji – otworzyłbym
tylko na dwa miesiące. Ale kiedyś
oczywiście będę chciał. Otworzę
małe bistro, moja mama będzie mi
pomagać i przygotowywać menu
lunchowe.
Na środku sali chciałbym, żeby
stała kuchnia i żeby każdy widział, jak gotuję. Mógłbym wtedy
rozmawiać z ludźmi. Chciałbym,
żeby leciała muzyka tradycyjna,
były tańce. Żeby ludzie nie mówili,
wybierając się do mnie, „chodźcie
do restauracji”, tylko „chodźcie do
domu, chodźcie do Lorka”. Wszyscy będą zaproszeni i będą czuli
się częścią tego wszystkiego.

Rozmawiała Aleksandra Gembiak
Źródlo: e-wydanie tygodnika KRĄG
Zdjęcie: masterchef.tvn.pl

DUŻY KADR

 W ramach Dni Dziedzictwa
Polskiego i Dnia Europy
Chef Lorek poprowadził
warsztaty polskiej kuchni dla
uczniów klasy kulinarnej w
Szkole Zawodowej
w miejscowości Bubuieci
koło Kiszyniowa
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– gotowanie. Każdy robi to inaczej.
Pamiętam, jak po zakończeniu nagrań do odcinków wracaliśmy do
domu, rozmawialiśmy o gotowaniu
do północy, gotowaliśmy razem
i poznawaliśmy się lepiej. To są
czasy, które wspominam na maksa
pozytywnie.
W drugim sezonie też miałem
przyjaciół. Nie mogę zapomnieć
walki w Singapurze i finału, byli
moi rodzice, mój brat. Miałem takie uczucie w sercu, które trudno
opisać: to tak, jakby zalała cię fala
emocji – dobrych i złych – a ty musisz po nich surfować.
Ze wszystkimi znajomymi z programu utrzymuję kontakt, a niektórzy zostali moimi bardzo dobrymi
przyjaciółmi na zawsze.

WYWIADY
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DOBRE, BO POLSKIE

T

KAPUSTA
KISZONA
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GOŁĄBKI
WEGETARIAŃSKIE

l liście kapusty gotowane w wodzie z cukrem i solą
l 100 g ugotowanej kaszy jęczmiennej
l 50 g grzybów l 50 g twardego sera (parmezan)
l 1 cebula l 3-4 ząbki czosnku
l przyprawy: papryka słodka, chili,
papryka słodka wędzona, majeranek, tymianek
l natka pietruszki, koperek l sól, pieprz

Polskie kiszonki są zdrowe, smaczne –
i niepowtarzalne, bo odpowiadają za
nie nasze polskie bakterie.
Kapustę w Polsce kwasi się od stuleci (podobnie jak w innych krajach).
Ale w kuchni dworskiej XVII wieku
kapusta „kwaśna” występuje rzadko.
Sztandarowa polska potrawa, czyli
bigos, 300 lat temu była przyrządzana z siekanego mięsa lub ryb z dodatkiem limonek, które zaczęto zastępować tańszą kapustą kiszoną dopiero
w XVIII wieku.
Kapusta w przeszłości miała większe znaczenie niż dzisiaj – ratowała
uboższych od głodu i chorób. Kiszenie kapusty było rodzinnym rytuałem:
warzywo obierano z wierzchnich liści,
szatkowano, solono i ubijano nogami,
doprawiano kminkiem, koprem czy
jałowcem. Dodawało się popularną
i dziś marchewkę, a także całe jabłka.

Za g a d k i - kol o r o w a nk i
1.

Ma dziobek, nie dziobie,
na ogniu usiadł sobie
i gwiżdże, i dmucha,
czy znasz tego zucha?

4.

Może być z plastiku,
szkła lub porcelany.
Tutaj nakładamy,
wszystko co zjadamy.

2.

Zwykle jest okrągła,
czasem kwadratowa.
Umie dobrze smażyć,
nie umie gotować.

5.

Choć ma dwoje uszu,
to nie słyszy wcale,
mama w nim obiadki
gotuje wspaniałe.

3.

Dziś przeważnie jest gazowa
i gazowe ma palniki.
Na palnikach tych kucharki
warzą w garnkach smakołyki.

UWAGA! Spośród poprawnych odpowiedzi
pod koniec roku wylosujemy zwycięzcę,
który otrzyma nagrodę Mądrej Sówki –
książkę „Wielki skarbiec łamigłówek”.
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ajemnice gotowania odkrywa dziś dla czytelników
„Jutrzenki” CHEF LOREK, dzieląc się z nami kulinarnymi
inspiracjami, serwowanymi z uśmiechem i doprawionymi
sporą dawką pozytywnej energii

KLUB MĄDREJ SÓWKI

SOS POMIDOROWY:
l cebula czerwona l czosnek
l przecier pomidorowy l czerwone wino
l natka pietruszki, koperek l śmietana 36%
l sól, cukier l burak gotowany w solonej wodzie
Ugotować kaszę jęczmienną w wywarze warzywnym, aby nabrała smaku. Pokroić bardzo drobno pieczarki i podsmażyć, aby
puściły całą wodę i zostały skarmelizowane. Oddzielnie na patelni
podsmażyć cebulę i czosnek, dodać przyprawy i sól, wymieszać.
Następnie dodać smażone grzyby i trochę wywaru warzywnego.
Podgrzewać około pół godziny na małym ogniu. Wszystko wymieszać z kaszą i twardym serem.
SOS POMIDOROWY: Podsmażyć czerwoną cebulę i czosnek, dodać przecier pomidorowy i smażyć na wolnym ogniu
około godziny. Dodać czerwone wino, posiekaną pietruszkę i koperek, sól i cukier do smaku, wymieszać, a następnie zalać śmietaną. Gotować do uzyskania gęstego sosu. Pod koniec dodać
trochę buraka, aby sos nabrał efektownego koloru.
Gotowane liście kapusty podsmażyć na patelni, aby nabrały
ciemnego koloru. Faszerować liście kapusty, zwijać i wyłożyć na
talerz, polać sosem pomidorowym i posypać serem parmezan.
Gotowe.
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SMACZNEGO!

 Kapusta kiszona, fot. Andrzej Zygmuntowicz / Reporter / East News

Królową polskich kapust kiszonych jest ta z rejonu Charsznicy
(niedaleko Krakowa). Proces uprawy
i kwaszenia nie zmienił się tam od pokoleń. Co roku lokalne władze organizują kapuściane święto i warsztaty
poświęcone kiszeniu. Niestety, prawie w całkowite zapomnienie odeszły
też popularne niegdyś kapusty kiszone w całych główkach, które w lokalnych kuchniach wykorzystywano do
zawijania gołąbkowego farszu.
na podstawie www.culture.pl

Odpowiedzi na zagadki
prosimy wysyłać do końca 2022 roku
na e-mail: redakcja.jutrzenka@gmail.com
Prosimy podawać swoje imię, nazwisko i wiek.
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ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

Rękawka
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią
Covid-19, na kopiec Krakusa powróciło Tradycyjne Święto
Rękawki. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się
19 kwietnia pod hasłem „Klechdy i podania krakowskie”.
Rękawka – krakowskie święto, obchodzone na Wzgórzu Lasoty po pierwszej wiosennej pełni (obecnie najczęściej we Wtorek Wielkanocny), nawiązujące do pogańskich obrzędów związanych z zaduszkami wiosennymi.
Nazwa „Rękawka” ma dosyć ciekawe pochodzenie. Według
tradycji, po śmierci króla Kraka wierny lud usypał mu mogiłę –
kopiec, a ziemię do jego budowy nosił w szytych rękawach. Powszechnie jednak uważa się, że nazwa pochodzi z języka starosłowiańskiego od słowa związanego z pochówkiem – czeskie
„rakev”, słowackie „rakva”, rosyjskie „рака” oznacza trumnę.
Do tradycji Rękawki należy m. in. rzucanie oraz toczenie jaj,
symbolu nowego życia.
Obecnie jednak święto ma nieco inną formę niż kiedyś. Jest
to jarmark stylizowany na czasy średniowieczne, gdzie odbywają się różne konkursy (np. biegi dookoła kopca) czy pokazy
dawnych obrzędów lub bitew rycerskich, organizowanych przez
grupy rekonstrukcyjne. Jest kolorowo, wesoło i ciekawie. Dominuje atmosfera odpustu, wokół kopca rozmieszczone są różne
stragany, a na niektórych prezentowane są tradycyjne rzemiosła z możliwością zakupu wyrobów – garncarstwo, bednarstwo,
koszykarstwo, minerstwo czy kowalstwo. Wszystko odbywa się
w atmosferze radości, spotęgowanej trwającą wiosną i obchodzonymi niedawno świętami Wielkiej Nocy. 

Kopiec Krakusa
na Wzgórzu Lasoty
Historyczne wzgórze Lasoty, na którym wznosi się Kopiec
Krakusa, należało pierwotnie do rodziny Awdańców,
polskiej szlachty pochodzenia skandynawskiego
i nazwą upamiętnia komesa Lassotę
Lassote castellanus Cracovie.
Kopiec Kraka ma 16 metrów wysokości, a dodatkowo
stoi na Wzgórzu Lasoty, które wznosi się na 271 metrów.
Z tych względów kopiec stanowi fantastyczny
punkt widokowy.

Kopiec
Krakusa
jest jednym
z pięciu kopców
kurhanowych
znajdujących się
w Krakowie.

ciekawostki
Od co najmniej XVII wieku w czasie święta, mającego formę odpustu, możniejsi mieszkańcy Krakowa zrzucali z kopca różne pokarmy (np. owoce, chleb, jajka) oraz
monety. Pod kopcem zbierały się wtedy tłumy okolicznej
biedoty i zbierały spadające dobra. Z tego powodu pod
kopcem rozgrywały się często „dantejskie sceny”. Dlatego
pod koniec XIX wieku ówczesne władze austriackie zakazały
zwyczaju zrzucania pokarmów.
Święto Rękawki, 1860 r.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych tekstów, także
odmowy publikacji bez podania przyczyny.
Nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Poglądy
i opinie zawarte w artykułach mogą być
niezgodne ze stanowiskiem redakcji.
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