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Do Polski zostaną sprowadzone szczątki trzech pierwszych
Prezydentów, którzy obecnie spoczywają na Cmentarzu Lotników
Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii. W Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie zostanie również pochowany Ryszard
Kaczorowski z małżonką, którzy dziś spoczywają w Panteonie
Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.
– Do tej pory nie mieliśmy w Polsce miejsca upamiętniającego zasługi, jakie Prezydenci RP na uchodźstwie mają dla polskiej wolności w latach 1939-1990. Teraz takie miejsce pojawi się
na mapie Polski. To przedsięwzięcie stanowi spłatę długu wobec
polskiej emigracji, która przez pół wieku po zakończeniu II wojny światowej trwała niezłomnie na straży niepodległości. Władze
Rzeczypospolitej Polskiej chcą, aby pamięć o misji Prezydentów
RP na uchodźstwie na trwałe zagościła w świadomości Polaków
– mówi Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
– To szczególne rozwiązanie, w postaci sprawowania władzy
II RP na emigracji, pozwoliło – na mocy konstytucji kwietniowej
z 1935 r. – zachować ciągłość instytucjonalnej władzy państwowej w czasie II wojny światowej, a następnie w okresie, kiedy Polska znajdowała się pod rządami komunistów. Przez ponad 50 lat
rząd na uchodźstwie zajmował się również podtrzymywaniem
polskich tradycji, kultury i literatury w środowisku emigracyjnym.
– Polaków łączy duma z historii naszego kraju, tym bardziej
historia Prezydentów RP na uchodźstwie zasługuje dzisiaj na
przypomnienie. Z tego powodu zainicjowaliśmy kampanię edukacyjną pod hasłem „Misja: Wolna Polska”. Celem kampanii jest
przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy Polaków na temat historii Prezydentów i Rządu RP na uchodźstwie, najważniejszych postaci i faktów historycznych oraz uświadomienie wagi
tej części historii dla utrzymania ciągłości polskiej państwowości
i tożsamości narodowej. Ten rozdział naszej historii zdecydowanie zasługuje na mądre, długofalowe działania – mówi Mikołaj
Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
która jest organizatorem projektu.
W ramach kampanii „Misja: Wolna Polska” powstała strona
internetowa www.misjawolnapolska.pl, na której można zapoznać się z historią Prezydentów RP na uchodźstwie, poznać fakty
z ich życia i czasów urzędowania. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne w formie tekstów, zdjęć i infografik.
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Zdjęcie na okładce
autorstwa Mirosława Horyna:
Przedstawiciele Stowarzyszenia
„Polska Wiosna w Mołdawii”
na czele z Prezes Oksaną Bondarczuk
składają kwiaty pod pomnikiem
Stefana Wielkiego
/z cyklu „Festiwal Kultury Etnicznej 2022
w Kiszyniowie”/

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”.
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12 listopada 2022 r. z Anglii do Polski zostaną sprowadzone szczątki trzech Prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława
Ostrowskiego. Tego samego dnia w Warszawie odbędą się
uroczystości pogrzebowe oraz pochówek w nowopowstałym Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie. Wydarzenia te stanowią zwieńczenie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Wykonali swoją misję i wracają
do Ojczyzny

w numerze:

A TO HISTORIA
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1 września 1939 r. przyniósł Polsce ostrzelanie
Westerplatte i naloty na Wieluń. O ile niemiecka
agresja była czymś spodziewanym, tak atak Rosji sowieckiej 17 września zaskoczył wszystkich, przekreślając szanse Polaków na skuteczną obronę przed
najeźdźcami. W obliczu klęski ówczesny Prezydent
Ignacy Mościcki opuścił tereny Rzeczpospolitej
i znalazł się w Rumunii. Tam został jednak uwięziony.
Zdawał sobie sprawę z tego, że Polska musi mieć na
Zachodzie stosownego reprezentanta, wokół którego
powinien utworzyć się polski rząd na uchodźstwie.
Dlatego po pewnych perturbacjach, wyznaczył na
swojego następcę przebywającego wówczas w Paryżu Władysława Raczkiewicza. Prezydent Raczkiewicz kierował polskim rządem na uchodźstwie przez
cały okres II wojny światowej. Najpierw w stolicy
Francji, a potem po zajęciu Paryża przez Niemców,
w Londynie.
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Warszawa – Paryż – Londyn

Dla zachowania suwerenności
Rzeczypospolitej
Kiedy do Prezydenta Raczkiewicza doszły informacje, że Alianci zamierzają uznać utworzony przez
komunistów rząd w Warszawie za prawowity organ
władzy, pod koniec czerwca 1945 r. wydał apel do
narodu. „Rząd Polski nie może się zgodzić na narzucenie Polsce ustroju obcego podstawowym pojęciom
wolności, porządku prawnego i moralnym tradycjom
narodu polskiego” – czytamy w tym dokumencie.
I dalej: „Prawny Rząd Rzeczpospolitej Polskiej
nie może uznać takiego narzuconego rozwiązania.
Prezydent Rzeczpospolitej i rząd są mandatariuszami woli narodu, aż do czasu, gdy odbędą się w Polsce wolne uczciwe wybory”.
Deklaracja ta obowiązywała rząd w Londynie
przez cały okres jego późniejszej działalności. Jednak wraz z upływem czasu znaczenie władz na
uchodźstwie zaczyna powoli niknąć.
Polskość żywa na obczyźnie
Od samego jednak początku rząd ten aktywnie
angażował się w krzewienie wiedzy na temat zbrodni
dokonywanych przez Sowietów na polskich obywatelach. Chodziło przede wszystkim o kwestię zbrodni katyńskiej, za którą Rosjanie usiłowali obarczyć

winą Niemców. W 1948 r. ukazało się opracowanie
„Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” z przedmową Władysława Andersa, przemycane później
do Polski. Drugim aspektem działalności rządu na
uchodźstwie było krzewienie i promocja polskiej kultury oraz literatury.
W Londynie działały emigracyjne wydawnictwa, księgarnie i biblioteki. Wychodziła prasa, m. in.
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, tygodnik
„Orzeł Biały”.
Przez cały okres trwania władzy komunistycznej
w Polsce, zwłaszcza pod sam jej koniec, ośrodek
londyński żywo interesował się wydarzeniami w kraju, organizując pomoc dla demokratycznej opozycji.
Przemiany w Polsce dawały Prezydentom: Edwardowi Raczyńskiemu (1979-1986) i Kazimierzowi Sabbatowi (1986-1989) nadzieję na zakończenie misji
„londyńczyków”.
Na straży demokracji
do pierwszych wolnych wyborów
Sabbat zmarł nagle w Londynie, półtora miesiąca
po częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 r.
Na Prezydenta na uchodźstwie został zaprzysiężony
Ryszard Kaczorowski.
W Polsce zachodziły przemiany. Premierem był
opozycjonista Tadeusz Mazowiecki, a prezydentem
komunista, generał Wojciech Jaruzelski, wybrany
w Warszawie na mocy porozumień Okrągłego Stołu.
Rząd polski w Londynie chciał zakończyć swoją misję, ale wstrzymywał się z ostateczną decyzją.

Wspieranie ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest
jednym z głównych zadań Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii. Kilkuletnia promocja unijnego
podejścia LEADER, które ma ułatwić realizację wspomnianego zadania, została dostrzeżona i doceniona przez rząd w Kiszyniowie.
Jednym z czynników odpowiadających za szybki rozwój europejskich wsi w latach 90. było
zastosowanie podejścia LEADER.
U jego podstaw leży założenie,
że zrównoważony rozwój i modernizacja obszarów wiejskich są
możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i potencjału mieszkańców wsi.
W ramach podejścia LEADER,
aktywne jednostki mogą liczyć na
wsparcie Lokalnych Grup Działania (LGD). Zadaniem tych grup jest
zapewnienie merytorycznego oraz
finansowego wsparcia mieszkańcom wsi w stawianiu pierwszych
kroków przy tworzeniu lokalnych
przedsiębiorstw i marek. Fundacja Solidarności Międzynarodowej promuje podejście LEADER
w Mołdawii już od sześciu lat.
W tym czasie Fundacja Solidarności Międzynarodowej udało
się wesprzeć utworzenie 47 LGD,
które zrealizowały ponad 850 projektów na terenie całego państwa.
Efekty prac zostały dostrzeżo-

ne przez władze w Kiszyniowie,
które postanowiły wykorzystać
zdobywane przez nas latami doświadczenie do przygotowania
ram prawnych, niezbędnych do
implementacji Krajowego Programu LEADER. Ich finalne przyjęcie
jest uzależnione od powodzenia
programu pilotażowego.
Inauguracja Krajowego Programu LEADER miała miejsce
3 czerwca br. w położonej ponad
40 km na północ od Kiszyniowa
wsi Vorniceni. Lokalizacja nie była
przypadkowa: to tam znajduje się
jeden z modelowych biznesów
powstałych w wyniku zastosowania podejścia LEADER, agroturystyka Vatra Dumeniului. Poprzez
inaugurację projektu Mołdawia
stała się pierwszym pozaunijnym
krajem, który zdecydował się na
wdrożenie podejścia LEADER na
szczeblu państwowym.
W wydarzeniu wzięli udział
przedstawiciele instytucji, które
wspólnie z Fundacją Solidarno-

Zachowanie ciągłości
demokratycznej władzy
Za pierwsze wolne wybory, rząd na uchodźstwie
uznał prezydenckie, które odbyły się (I oraz II tura)
na przełomie listopada i grudnia 1990 r. Wygrał je
Lech Wałęsa. 20 grudnia Prezydent Kaczorowski
wydał dekret o zakończeniu działalności i rozwiązaniu rządu RP na uchodźstwie. Dwa dni później na
Zamku Królewskim w Warszawie przekazał insygnia
prezydenckie swojemu następcy.
„W tej ciągłości wyraża się wyjątkowy symbolizm. III Rzeczpospolita nie wynika z PRL-u, tylko
z tej działalności prowadzonej na obczyźnie” – mówi
prof. Habielski.


 Inauguracja projektu LEADER w Mołdawii, 3 czerwca 2022 r.

ści Międzynarodowej promowały
podejście LEADER w Mołdawii,
w tym: Marina Albu, Prezes Krajowej Sieci LEADER, Viorel Gherciu, Minister Rolnictwa i Przemysłu
Spożywczego oraz trzech ambasadorów urzędujących w Mołdawii: Tomasz Kobzdej, ambasador
Rzeczpospolitej Polskiej; Kent
D. Logsdon, ambasador Stanów
Zjednoczonych oraz Janis Mazeiks: ambasador Unii Europejskiej.
Moderatorem
wydarzenia
był Tomasz Horbowski, dyrektor
Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Kiszyniowie.
Inaugurację projektu połączono z podsumowaniem dotychczasowych rezultatów zastosowania
podejścia LEADER w Mołdawii.

źródło: solidarityfund.pl
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Po II wojnie światowej znaczenie polskiego rządu na uchodźstwie było już tylko symboliczne i stanowiło wartość głównie dla Polaków mieszkających zagranicą. Jednak jego istnienie dawało nadzieję,
że Polska odzyska wolność po latach komunistycznego zniewolenia. I kiedy tak się stało, rząd londyński
przestał istnieć, a insygnia prezydenckie prezydenta Ignacego Mościckiego wróciły do Warszawy.

Zainaugurowano pierwszą ogólnopaństwową
edycję programu LEADER w Mołdawii
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RZĄD NA UCHODŹSTWIE –
OSTATNI BASTION II RZECZPOSPOLITEJ

TEMAT Z OKŁADKI

W centralnym parku
Kiszyniowa swoje tradycje
prezentowali przedstawiciele
35 narodowości – w stolicy
Mołdawii po dwóch latach
odżyła tradycja organizowania
takiej imprezy. W tym roku
w Festiwalu Kultury Etnicznej
w Kiszyniowie brało udział
około 40 organizacji, które
reprezentowały 35 grup
etnicznych oraz 16 zespołów
artystycznych z regionów
republiki.
Przedstawiciele wszystkich grup
etnicznych Republiki Mołdawii zebrali się w niedzielę 18 września
2022 r. w stolicy na Festiwalu
Kultury Etnicznej organizowanym
przez Urząd Miasta Kiszyniów
i Agencję Relacji Międzyetnicznych.
Podczas uroczystości otwarcia
festiwalu burmistrz stolicy Ion Ceban zauważył, że w Mołdawii, na
stosunkowo niewielkim obszarze,

C

elem festiwalu jest
uhonorowanie tradycji mniejszości narodowych, a także rozwijanie
dialogu międzykulturowego
i umacnianie przyjaznych
relacji między przedstawicielami różnych grup etnicznych zamieszkujących
Republikę Mołdawii.
W tegorocznym festiwalu tradycyjnie już brały udział kiszyniowskie organizacje polonijne: „Polska
Wiosna w Mołdawii”, „Krakowianka”, Liga Kobiet Polskich, które
przygotowały wystawy o swojej
działalności i reprezentowały tra-

dycje i kulturę Polski. Festiwal
gościł również zespoły artystyczne z różnych regionów Mołdawii,
w tym polonijny zespół folklorystyczny „Styrczańskie Dzwoneczki” z miejscowości Głodiany.
– Zaprezentowaliśmy w tym
dniu wystawę prasy polskiej i polonijnej, w tym czasopisma „Jutrzenka” i „Afisz polsko-mołdawski”. Nie
zabrakło również tradycyjnych
dań kuchni polskiej – przygotowaliśmy bigos, smalec, sałatkę
jarzynową i ciastka mazurki – opowiada Oksana Bondarczuk, prezes „Polskiej Wiosny w Mołdawii”.
– Nasz zespół polonijny „Wesołe
Babcie” razem z innymi uczestnikami koncertu przeszedł barwnym
korowodem ulicami Kiszyniowa do
centralnego parku, witając mieszkańców i gości miasta. A następnie
zaprosiliśmy wszystkich chętnych
do naszego polskiego podwórka
na poczęstunek!
(sl)


w
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Uroczystości
festiwalowe
przy pomniku
Stefana Wielkiego
w Kiszyniowie

dziesiątki grup etnicznych żyją
w pokoju i wzajemnym zrozumieniu. – Cieszę się, że po pandemii
mogliśmy w ramach tego festiwalu
powrócić do tradycji spotkań i poznawania obyczajów poszczególnych grup etnicznych – powiedział
burmistrz Kiszyniowa.
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Festiwal Kultury Etnicznej powrócił do Kiszyniowa!

 Burmistrz Kiszyniowa Ion Ceban otwiera festiwal

 Zespół „Styrczańskie Dzwoneczki” na festiwalu w Kiszyniowie

 Zespół „Wesołe Babcie” (kierownik artystyczny Wiktoria Królikowska)

 Goście festiwalu wraz z uczestnikami zatańczyli mołdawski taniec „Hora”.
W centrum – Ambasador RP w Kiszyniowie Tomasz Kobzdej

Gość
festiwalu –
zespół artystyczny
„Styrczańskie
Dzwoneczki”
(Głodiany)
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Stoisko
Stowarzyszenia
„Polska Wiosna
w Mołdawii”
na Festiwalu
Kultury Etnicznej
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TEMAT Z OKŁADKI
w

 Podziwiamy tańce i polskie piosenki
w wykonaniu „Styrczańskich Dzwoneczków”

zdjęcia:
Julia Tomșa,
Mirosław Horyn

 W moim ogródeczku” –
śpiewa Mariana Jacko

 Solistka Dilara Romandaș zaśpiewała
piosenkę „Szła dzieweczka do laseczka

zdjęcia: Wiktor Romaniuk

TEMAT Z OKŁADKI

WIELKI POLAK

Festiwal Kultury Etnicznej w Sorokach

IGNACY ŁUKASIEWICZ
człowiek, który
„wstrzymał” Słońce

21. edycja Festiwalu Kultury
Etnicznej startowała
w Mołdawii na początku
września. Festiwal odbył się
również w Sorokach, gdzie
zgromadził przedstawicieli
mniejszości etnicznych,
które zaprezentowały swoją
tradycyjną kuchnię, tańce,
zwyczaje i stroje ludowe.

Stoisko
Związku Polaków
w Sorokach
na Festiwalu
Kultury Etnicznej

7 września br. w Domu Kultury w Sorokach przywitał gości
zespół folklorystyczny ze wsi Rubleniţa, który prezentował mołdawskie zwyczaje. Ukraińcy, Rosjanie, Polacy, Żydzi i Romowie,
mieszkający w sorockim regionie,
przygotowali ciekawe programy
artystyczne oraz najsmaczniejsze tradycyjne potrawy.

– Mamy nadzieję, że festiwal
będzie kontynuowany, abyśmy
wszyscy poznali lepiej kulturę
i zwyczaje żyjących obok siebie
społeczności – powiedział Gheorghe Bucătaru, Kierownik Wydziału Kultury miasta Soroki.
Uczestnicy festiwalu otrzymali
dyplomy od władz lokalnych.
(jk)


Bez wątpienia najistotniejsze
w historii Łukasiewicza jest nie
tyle wynalezienie lampy naftowej, ile jego wkład w rewolucję
przemysłową, która kojarzy się
nam głównie z węglem. Lecz
na przestrzeni ostatnich 200 lat
równie ważne okazały się produkty i paliwa otrzymywane
z przetworzenia ropy naftowej.
Brak zainteresowania ropą
wynikał z jej niewielkiej przydatności w formie nieprzetworzonej. Ignacy Łukasiewicz widział
jednak w tym surowcu intrygujący potencjał i efektem jego
determinacji było to, że udało
się wyodrębnić z ropy frakcje,
które stały się fundamentalne
dla rozwoju całego przemysłu.
W efekcie położył podwaliny
pod nową dziedzinę nauki. Wykorzystał wyniki swoich badań
w celach praktycznych – opracował metodę pozyskiwania
i wykorzystania nafty.
Nafta jest kojarzona z lampą, jednak tutaj także przełomowość tego wynalazku
jest o wiele większa, niż się powszechnie przyjmuje. Nafta

ma dwie szczególne cechy.
Po pierwsze, podczas spalania
daje bardzo jasny płomień,
a po drugie, nie produkuje gryzącego dymu, co było jedną
z wad lamp oliwnych. Widząc,
że nafty nie da się spalać w tradycyjnych lampach, Łukasiewicz zaprojektował lampę naftową. Dlaczego ten wynalazek
jest tak ważny i przełomowy?
31 lipca 1853 roku w szpitalu na lwowskim Łyczakowie
pojawiła się nagła potrzeba
przeprowadzenia operacji. Dodajmy, że po zmroku. Doktor
Zatorski postanawia wykonać
zabieg przy sztucznym oświetleniu, właśnie lampy naftowej,
zainstalowanej w znajdującej
się kilka ulic dalej aptece. To
w dużej mierze ten incydent
pokazał, jak rewolucyjnym
wynalazkiem jest owa lampa.
Stało się to sensacją na całym
świecie.
Warto zwrócić uwagę na
ludzi, którzy pojawili się na drodze Łukasiewicza. Pierwszą
osobą, która dostrzegła jego
możliwości, był Piotr Mikolasch,

któremu Łukasiewicz zawdzięcza ukończenie studiów. Właściciel lwowskiej apteki, u którego w 1848 roku Łukasiewicz
rozpoczyna pracę, pomaga
mu mimo ograniczeń zaborców rozpocząć edukację na
Uniwersytecie
Jagiellońskim,
którą przyszły wynalazca kończy na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wraz z Janem Zehem,
asystentem Mikolascha, Łukasiewicz rozpoczyna badania, w których efekcie udaje mu się wyodrębnić naftę.
Drugą ważną rzeczą, jakiej
dokonał Łukasiewicz, obok
upowszechnienia użycia nafty, było wybudowanie kopalni ropy naftowej, którą dzięki
temu można było wydobywać
w zależności od potrzeb. Ropa
była znana od tysięcy lat, jednak jej pozyskiwanie było skazane na przypadek i prawa
natury. Wydobycie ropy naftowej jest kojarzone na świecie
z Arabią Saudyjską czy Teksasem, ale pierwsza jej kopalnia
znajdowała się w Bóbrce koło
w
Krosna.
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 Występ zespołu wokalnego „Stokrotki”,
działającego przy Związku Polaków w Sorokach (kierownik artystyczny Tatiana Rudei)
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W 2022 roku mija 200 lat od narodzin
Ignacego Łukasiewicza.
Jest wzorem wynalazcy i działacza
społecznego. Tym, którzy znają
jego osobę kojarzy się
z wynalezieniem lampy naftowej.
Jednak jest to postać
o wiele bardziej złożona
i interesująca. I co ciekawe,
w swojej okolicy był znany
zupełnie z czego innego.

IGNACY ŁUKASIEWICZ był polskim aptekarzem
i przedsiębiorcą, wynalazcą lampy naftowej,
założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy
naftowej, pionierem europejskiego przemysłu
naftowego, działaczem niepodległościowym
i społecznym.

WAŻNE SŁOWA
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
– To trudna sztuka być bogatym, a również i wielka odpowiedzialność.
– Światła, światła i pracy dla ubogiego kraju i ludu.
– Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców, to nowe źródło zarobków
dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce.
dą”, która otworzyła mu tak
naprawdę drogę do rozwoju
naukowego, jego upór przejawiał się także w zaangażowaniu w walkę o prawa Polaków.
W 1845 roku nawiązuje znajomość z organizatorem powstania krakowskiego Edwardem
Dembowskim i w efekcie swojego konspiracyjnego zaangażowania trafia na prawie dwa
lata do aresztu.
Tutaj dochodzimy do kluczowej cechy Łukasiewicza, która
sprawiła, że w swoich czasach
w okolicach Bóbrki stał się bardzo znany. Miał niebywale silną
potrzebę dbania o sprawiedliwość społeczną. Był człowiekiem bardzo majętnym i jednocześnie nieobnoszącym się ze
swoim bogactwem. Co więcej,
bardzo chętnie się nim dzielił.
Inicjował wsparcie dla młodych zdolnych ludzi poprzez
stypendia i budował szkółki. To
wszystko zapewniło mu miano
„Ojca Łukasiewicza”.
Warto pamiętać, że Ignacy Łukasiewicz dzięki wynalezieniu sztucznego oświetlenia,
które było mocne i nie wytwarzało gryzącego dymu, stał się
pierwszym człowiekiem, który
tak skutecznie wydłużył ludz-

kości dobę. Wcześniej sztuczne oświetlenie nie dawało
żadnych możliwości sprawnej
pracy po zmroku. Wynalazek
ten sprawił, że został naruszony zegar biologiczny. O lampie
Łukasiewicza pisały gazety na
całym świecie. Ten fakt dał Łukasiewiczowi środki, które pozwoliły mu na dalsze badania
i, co warto podkreślić, na pomoc społeczną.
Esencją opowieści o Ignacym Łukasiewiczu jest jego lokalna sława, która wynikała nie
z tego, że wynalazł coś wielkiego, ale z tego, że wkładał
ogromny wysiłek w pomaganie
ludziom. Uważał, że skoro jest
Polakiem i osiągnął sukces, to
jego obowiązkiem jest dzielenie
się tym z innymi. Tylko od nas,
Polaków, zależy, czy 200 lat po
narodzinach Ignacego Łukasiewicza rewolucja przemysłowa będzie kojarzona wyłącznie z Zachodem, czy także
z postacią tego niezwykłego
człowieka. Wiedza o „Ojcu Łukasiewiczu”, który jest jednym
z zapomnianych ojców rewolucji przemysłowej, jest zawsze
warta propagowania.
dr Tomasz ROŻEK
źródło: DlaPolonii.pl

Kawa po polsku...

Tak, dobrze czytacie. Polacy również mają
swój oryginalny sposób na przygotowanie kawy!

To zwykła kawa parzona. Wciąż jest popularną alternatywą dla innych kaw.
Jak dobrze zrobić kawę po polsku? W większości przypadków wygląda to tak – do szklanki
wsypujemy jakąś tam kawę, zalewamy wrzątkiem, czekamy aż kożuch opadnie i w zależności
od upodobań dodajemy mleko i cukier lub też
nie. Jak się okazuje, w tym krótkim opisie są dwa
błędy. Jakie?
1. Kawa musi być grubiej zmielona. Jeżeli będzie zbyt mocno zmielona, zalewając ją gorącą
wodą doprowadzimy do przeparzenia. W efekcie
zamiast aromatyczna będzie potwornie gorzka.
2. Woda – nie wrząca! Najlepiej, aby miała
94°C, ale że mało kto z nas ma czajnik z termometrem, to po prostu odczekajmy chwilę, zanim
zalejemy nią kawę.
Zabieramy się więc do dzieła, bo kawę po
polsku robi się bardzo prosto. Potrzebujemy

szklankę / kubek / filiżankę, do tego grubiej zmieloną kawę i gorącą wodę.
krok 1 – wsypujemy do szklanki odpowiednią
ilość kawy, gotujemy wodę, doprowadzamy do
wrzątku, czekamy chwilkę
krok 2 – gdy woda nie będzie już wrząca, niewielką jej ilość wlewamy do szklanki z kawą. Robimy
tzw. preinfuzję (a w praktyce… błotko). Czyli mieszamy kawę z niewielką ilością wody i czekamy
jakieś 2 minuty
krok 3 – wlewamy pozostałą ilość wody, mieszamy, czekamy jakieś 4 minuty i mamy gotowy aromatyczny napar
Uwaga! Należy jednak zrobić preinfuzję, aby
dać kawie „odetchnąć” i tym samym pozwolić
jej na uwolnienie wszystkich aromatów. A jak tam
u Was? Pijecie kawę po polsku?
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Ignacy Łukasiewicz osiągnął sukces dzięki cesze swojego charakteru, a mianowicie
determinacji. Początki historii
wynalazcy to bowiem walka
z przeciwnościami losu, nieudane przedsięwzięcia, a nawet
więzienie.
Łukasiewicz miał bardzo
duże kłopoty ze zdobywaniem
wykształcenia – ze względów
politycznych, zdrowotnych, ale
przede wszystkim finansowych
swoich rodziców. W pewnym
momencie stanęli oni przed
wyborem, które dziecko chcą
dalej edukować. Nie mieli środków, by wykształcić zarówno
Ignacego, jak i Franciszka. Na
nieszczęście Ignacego wybór
padł na tego drugiego. Tutaj
trochę przypadkowo zaczyna
się przygoda Ignacego Łukasiewicza z farmacją. Zatrudnia
się on w aptece Antoniego
Swobody w Łańcucie. Zostaje
doceniony przez swojego pracodawcę, który ułatwia mu
dalsze kształcenie mimo problemów stwarzanych przez zaborcę. W 1840 roku zdaje egzamin i awansuje na pomocnika
aptekarskiego.
W międzyczasie objawia się
jego inna cecha, czyli skłonność do podejmowania ryzyka, do stawiania wszystkiego
na jedną kartę. Postanawia
założyć ze znajomymi spółkę,
która sprowadzała z zagranicy
produkty lecznicze oparte na
ropie naftowej. Była ona uważana, i całkiem słusznie, za lekarstwo na niektóre choroby
skóry. Łukasiewicz stwierdził,
że zainwestuje duże środki, by
sprowadzać „genialny” preparat leczniczy. Niestety, ten plan
się nie powiódł i firma zbankrutowała. Mimo to zainteresowanie Ignacego Łukasiewicza
ropą naftową było wciąż duże.
Zanim Ignacy Łukasiewicz
trafił w 1848 roku do lwowskiej apteki „Pod Złotą Gwiaz-

DOBRE, BO POLSKIE

na podstawie mycoffeetime.pl

CIEKAWOSTKI

W

minionych czasach ulubionymi miejscami relaksu mieszkańców stolicy Besarabii były
miejskie kawiarnie i cukiernie.

...kawa po besarabsku

...kawa po kiszyniowsku

Według wspomnień Besarabian,
do kawy po besarabsku podawano konfitury z dzikiej (gorzkiej) czereśni. A prominentnym
osobom zawsze nakładano na
spodek nie jedną, lecz trzy-pięć
jagódek. Kultura picia
kawy z konfiturą istniała
wśród Tatarów krymskich oraz w Rumunii.

to kawa, którą podaje się z likierem wiśniowym. Tak pito ją 100 lat
temu w najbardziej znanych
kafeteriach i cukierniach Kiszyniowa – Mańkowa, Kowalskiego, Zamfirescu
i „Warszawskiej”.
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WIELKI POLAK
w

Kawiarenka
Mańkowa
w Kiszyniowie
okres
międzywojenny

 fot. oldChisinau.com
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Wizyta w Głodianach i Styrczy

Sebastian Czech odebrał III Nagrodę w kategorii filmy dokumentalne oraz nagrodę specjalną przyznawaną dorocznie przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji.
– Każdy człowiek nosi w sobie historię wartą
opowiedzenia, potrzebuje tylko kogoś, kto tę historię z niego wydobędzie i opublikuje – zauważył reżyser Sebastian Czech. – Opowieść mieszkańców
Naddniestrza to jedna z moich ulubionych narracji,
bo mówi o prymacie ducha nad materią.
– Możliwość wysłuchania ostatnich świadków
historii, mieszkańców małej wioski Słoboda-Raszków w Naddniestrzu, którzy odważnie rzucili wy-

zwanie radzieckiemu imperium, była dla mnie wielkim wyróżnieniem. Chociaż dotyczy konkretnych
wydarzeń z przełomu odległych lat siedemdziesiątych-osiemdziesiątych, stawia ciągle aktualne pytanie: „Jak wiele jesteś w stanie zaryzykować, żeby
żyć w prawdzie?” – powiedział reżyser.
więcej o filmie „Rezurekcja”
czytaj w nr 4/2022 „Jutrzenki”

Wiktoria Królikowska laureatem konkursu
o Narodową Nagrodę dla Seniorów Mołdawii
Wiktoria Królikowska, kierownik polonijnego zespołu „Wesołe Babcie”, działającego
przy Stowarzyszeniu „Polska Wiosna w Mołdawii”, została laureatką konkursu
o Narodową Nagrodę dla Seniorów „Za aktywne życie w każdym wieku”. Konkurs
ten ogłoszono w Mołdawii w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych.
W konkursie biorą udział osoby w wieku 60+, które osiągnęły szczególne sukcesy
w różnych dziedzinach: kulturowej, artystycznej, naukowo-technicznej, obywatelskiej,
medycznej, przedsiębiorczości, rolniczej,
edukacyjnej, sportowej, informatycznej itp.
W tegorocznym konkursie uczestniczyło
30 osób, z których komisja konkursowa wyłoniła 14 laureatów.
– Dla wielu starszych osób aktywne życie trwa po sześćdziesiątym roku życia. Nasz
zespół taneczny „Wesołe Babcie” ma już
8 lat, mieliśmy wiele koncertów w Mołdawii,
trzy razy byliśmy w Polsce – mówi Wiktoria
Królikowska, założycielka zespołu. – Żyjemy, tańczymy i pragniemy przekazywać nasze doświadczenia następnym pokoleniom!
Konkurs o Narodową Nagrodę dla Seniorów „Za aktywne życie w każdym wieku” odbył się już po raz szósty. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej Ludności Republiki Mołdawii. 
(ad)

Delegacja Gminy Rozprza
na czele z wójtem
Januszem Jędrzejczykiem
we wrześniu br. odwiedziła
miasto partnerskie Głodiany
w Mołdawii. Porozumienie
o obustronnej współpracy
międzynarodowej zostało
podpisane jeszcze
w 2016 roku.

Polsko-mołdawska współpraca
regionów opiera się przede wszystkim na rozwoju kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, władzami samorządowymi oraz
ośrodkami edukacyjnymi, sportowymi i turystycznymi.
W trakcie tegorocznej wizyty odbyły się spotkania biznesowe oraz
wizyta w Domu Polskim w Styr-

czy – polskiej wiosce leżącej obok
Głodian.
Gości z gminy Rozprza przyjmowało Stowarzyszenie „Styrczańskie Dzwoneczki” na czele z Panią
Prezes Lilią Górską. Uczestnicy
zespołu, działającego przy stowarzyszeniu, zatańczyli polskie tańce.
Dla dzieci ze Stowarzyszenia
„Styrczańskie Dzwoneczki” uczących się języka polskiego w Głodianach – a jest ich w tym roku ponad
40 osób – Stowarzyszenie EuroAktywni z Rozprzy oraz Państwo
Aneta i Adam Szulc zakupili plecaki i przybory szkolne. Na potrzeby
świetlicy polskiej w Głodianach zakupiono również telewizor, gdyż był
on niezbędny w związku z nauczaniem Polonusów w trybie online.
Zajęcia będą prowadzić nauczycielki języka polskiego skierowane do
Bielc i Styrczy przez ORPEG.
Ala Klimowicz

DUŻY KADR
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Film o Polakach w Naddniestrzu „Rezurekcja”,
którego producentem jest Towarzystwo
Kulturalne „Echo Pyzdr”, a reżyserem Sebastian
Czech, otrzymał aż dwie nagrody podczas
XXXVII Międzynarodowego Katolickiego
Festiwalu Filmów i Multimediów
„KSF NIEPOKALANA 2022”.
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Nagrody dla filmu dokumentalnego „Rezurekcja”

Dziękujemy
delegacji
z gminy Rozprza
za plecaki,
przybory szkolne
i telewizor
dla świetlicy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w świetlicy
Stowarzyszenia „Styrczańskie Dzwoneczki” (Głodiany)

FOTORELACJA
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We wrześniu br. w Raszkowie odbyło się
spotkanie miłośników twórczości Henryka
Sienkiewicza, w którym wzięli udział członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna
Góra” w Tyraspolu oraz goście z Rybnicy
i Kiszyniowa.
Nauczycielka języka polskiego Monika
Lotosz wraz z uczniami z TKP „Jasna Góra”
przygotowała piękny występ artystyczny na
podstawie fragmentów powieści „W pustyni
i w puszczy”, która porusza wiele istotnych
problemów, takich jak: dokonywanie trudnych wyborów, tolerancja religijna, wierność
wierze katolickiej, akceptacja obcych kultur,
odpowiedzialność za innych.

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

Raszków to prawdziwa turystyczna perełka nad
Dniestrem, można tu wędrować cały dzień, zbierając różnorodne wrażenia!
Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra”
zawsze zachwyca mołdawską Polonię występami swoich utalentowanych wykonawców. Ale
tym razem członkowie stowarzyszenia zaskoczyli
nas inscenizacją fragmentu powieści „W pustyni
i w puszczy” wybitnego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Aktorzy grali z wielkim zaangażowaniem!
Tego wieczoru nie obyło się oczywiście bez
polskich, ukraińskich i mołdawskich piosenek
– zaśpiewaliśmy je wspólnie. Nie chciało mi się
opuszczać tego cudownego miejsca, jedynie ulewa z burzą zmusiła wszystkich uczestników spotkania do szybkiego spakowania się na drogę powrotną.
Jestem bardzo wdzięczna Natalii Siniawskiej
za zaproszenie, współpracę oraz wyjątkowy i ciekawy materiał z jej rodzinnej miejscowości!
A podróż już zaowocowała. Opublikowałam
zdjęcia ze spotkania w Raszkowie na Facebooku,
a tydzień później trasą naddniestrzańską zainteresowało się mołdawskie Stowarzyszenie Przewodników, Pilotów Wycieczek i Tłumaczy. Przedstawiciele stowarzyszenia poprosili o kontakt
z przewodnikiem w Raszkowie i poszli w nasze
ślady! Jestem pewna, że polecą tę trasę wszystkim mołdawskim przewodnikom!
Tamara Ababii,
prezes Ligi Kobiet Polskich

 Przy Tablicy informacyjno-turystycznej
w Jahorłyku (Naddniestrze)
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W podróż na Czarny Ląd
razem z Sienkiewiczem

Raszków od dawna przyciągał moją uwagę,
dlatego wizyta w Naddniestrzu, która odbyła się
dzięki zaproszeniu Natalii Siniawskiej, przewodniczącej organizacji „Jasna Góra” w Tyraspolu, stała
się dla mnie bardzo ważna. Szczególnie teraz, gdy
nasza organizacja – Liga Kobiet Polskich w Kiszyniowie – tworzy polonijny portal turystyczny.
10 września nasza grupa licząca około
20 osób wyjechała z Tyraspolu do Raszkowa. Po
drodze zatrzymaliśmy się w Jahorłyku przy Tablicy
informacyjno-turystycznej, która opisuje wydarzenia, mające miejsce na tym terenie kilka wieków
temu. Następny przystanek był na starym cmentarzu w Raszkowie, gdzie znajdują się polskie
groby. Tym razem na zwiedzanie nie było wiele
czasu, pomyślałam, że na pewno zorganizujemy
osobną wyprawę w te ciekawe miejsca.
Przy Domu Kultury w Raszkowie czekała na
nas Pani Olga – nasz przewodnik, która oprowadziła nas po tej malowniczej okolicy. Nawiasem
mówiąc, Dom Kultury w Raszkowie został wyremontowany przy wsparciu polskiego rządu i ma
się wrażenie, że budynek ten tętni życiem – gromadzą się w nim ludzie.
Mimo, że Raszków jest niewielką wsią, zawiera wiele atrakcji turystycznych – ruiny prawosławnej cerkwi, cmentarz żydowski z unikalnym
miejscem pochówku rabina Szabtaja, ściany byłej
synagogi, muzeum wybitnego raszkowianina Żarczyńskiego, Pańską studnią, najstarszą świątynię
katolicką w Mołdawii – kościół pw. św. Kajetana,
i... Dom Polski „Wołodyjowski”. Okazało się, że
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„W pustyni i w puszczy”

Spotkanie z zabytkami Naddniestrza

KONKURS FOTOGRAFICZNY

LATO Z JUTRZENKĄ

1 MIEJSCE

Więcej zdjęć konkursowych na stronie
„Pismo Polaków w Mołdawii Jutrzenka” na facebooku

Ania Bahnea,
Weronika Zelek
i Ewa Zelek
„W Styrczy,
u babci
na wsi”

Redakcja wyłoniła laureatów I, II i III
miejsca oraz przyznała wyróżnienia za
udział w konkursie „Lato z Jutrzenką”,
co wcale nie było łatwe, gdyż nadesłane zdjęcia były bardzo ciekawe.
Nagrody książkowe wyślemy pocztą.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału
w konkursie „Lato z Jutrzenką”!
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wyróżnienie
Lera Bojczuk
i Dima Dikij
(Głodiany)

wyróżnienie
Marcelina Mazur
i Antek Mazur
(Kraków)

wyróżnienie
Wojtek
Kwaśniak
(Kraków)

2 MIEJSCE
3 MIEJSCE
Taisja Górska
(Kiszyniów)

Ola Kwaśniak
(Kraków)
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Wyniki konkursu

wyróżnienie
Wład Chachulak
(Tyrnowa)
„Też czytacie
„Jutrzenkę?”

KLUB MĄDREJ SÓWKI

SMACZNEGO!

R

Do mleka - kubeczek,
do herbaty - szklanka.
Do kawy najlepsza
mała ...

3.

Pełna wchodzi w usta,
a wychodzi pusta!
Mniejsza koleżanka
lubi mieszać w szklankach.

2.

Doniczka lub szklanka
jest jego sąsiadką.
Zwykle jest pod szklanką,
nad nią – bardzo rzadko.

4.

Bieluteńki niczym śnieżek,
słodki niesłychanie,
dodawany do herbaty
tuż przed zamieszaniem.

MASA BUDYNIOWA

l 40 dag mąki pszennej
l 20 dag masła lub margaryny
l 0,5 szklanki cukru l 4 żółtka
l 1 łyżeczka proszku do pieczenia
l 2 łyżki kwaśnej śmietany

l 500 ml mleka l 1 żółtko
l 1 szklanka cukru pudru
l 2 łyżki mąki ziemniaczanej
l 2 łyżki mąki pszennej
l kostka masła (20 dag)

Z podanych składników zagnieść ciasto i podzielić go na 2 części.

Odlać część mleka i rozmieszać w nim obie mąki
oraz żółtko. Resztę mleka zagotować z cukrem. Do
gotującego się mleka dodać połączone składniki
masy budyniowej. Całość zagotować, cały czas mieszając. Budyń należy ostudzić. Utrzeć masło, dodając
po łyżce zimny budyń.
BEZA
l 5 białek l 20 dag cukru
l 2 łyżki mąki ziemniaczanej
Ubić białka na sztywno, dodając stopniowo cukier.
Na końcu wsypać mąkę ziemniaczaną.
DODATKOWO
l 1 słoik powideł śliwkowych
l ok. 50 g orzechów włoskich
Oba ciasta należy rozwałkować. Posmarować powidłami i pokryć połową bezy. Ewentualnie posypać
posiekanymi orzechami. Gdy pieczemy pierwsze ciasto, drugie czeka na swoją kolej w lodówce. Ciasta
pieczemy około 30 minut w temperaturze 180°C. Po
wystudzeniu na pierwszym placku (na warstwie bezy)
kładziemy całą masę budyniową i przykrywamy drugim. Ciasto jest najlepsze następnego dnia.

ILE GRAMÓW TO DEKAGRAM?
Większość z nas przyzwyczaiła się do odmierzania masy poszczególnych składników potraw
przy pomocy łyżeczek, szklanek oraz innych przyborów i naczyń kuchennych. Profesjonalne
przepisy wskazują jednak na konkretną miarę, co wymaga użycia kuchennej wagi. Praktyka
pokazuje jednak, że podstawowe przybory pomiarowe (czyli takie, jakimi dysponuje większość
z nas) pokazują masę w gramach. Jeżeli przepis uwzględnia dekagramy, łatwo o pomyłkę.
Na szczęście szybkie przekalkulowanie wagi w głowie nie stanowi najmniejszego problemu.
Dekagram to w praktyce 10 gramów. Aby lepiej sobie uzmysłowić konwersję miar mas, warto
zapamiętać proste równanie: 1 dag = 10 g = 0,01 kg

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

CIASTO KRUCHE
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Pychotka, pysznotka czy Pani Walewska? Różne nazwy, ale ciasto to samo. Są różne jego wersje.
Jedni pieką bezę z orzechami, inni z migdałami. Jedni przekładają powidłami, a drudzy kwaśnym
dżemem. Moja „Pychotka” jest z orzechami i powidłami śliwkowymi. Jej wykonanie nie jest pracochłonne. Ciasto jest wyjątkowo pyszne. Polecam.

Strona przygotowana przez
Koło Młodych Dziennikarzy „Polonia”
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1.

UWAGA! Spośród poprawnych odpowiedzi pod koniec roku wylosujemy zwycięzcę,
który otrzyma nagrodę Mądrej Sówki – książkę „Wielki skarbiec łamigłówek”.

Pychotka

Jutrzenka 10/2022

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

ubrykę prowadzi LUCYNA OTWINOWSKA – nauczycielka języka rosyjskiego,
mieszkająca w Krakowie.

J

utrzenka
Pismo Polaków w Republice Mołdawii
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Miesięcznik z kwartalnym dodatkiem
AFISZ POLSKO-MOŁDAWSKI
Ukazuje się od listopada 1996 r.
Zarejestrowany 2 maja 2007 r.
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Mołdawii

Adres do korespondencji:
Jutrzenka
skr. poczt. 983
MD-3101 Bălţi
MOLDOVA
e-mail:
redakcja.jutrzenka@gmail.com
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ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

Dar społeczeństwa polskiego
dla Henryka Sienkiewicza

Pałacyk
w Oblęgorku

Pałacyk, który pisarz otrzymał od społeczeństwa polskiego z okazji 25-lecia swojej pracy artystycznej, przyciąga turystów ciekawymi eksponatami oraz urokliwym
parkiem w stylu angielskim.
Oblęgorek jednoznacznie kojarzy się z Henrykiem Sienkiewiczem. Ta spokojna wieś, położona z dala od głównych szlaków komunikacyjnych, idealnie nadawała się na miejsce pracy
pisarza. Do Oblęgorka pisarz przyjeżdżał latem, a pozostałą
część roku spędzał w Warszawie lub w podróżach.
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku powstał w latach
1900-1902. Kiedy 22 grudnia 1900 r. wręczano pisarzowi akt
własności, w Oblęgorku trwały intensywne prace, które ciągnęły się jeszcze cały rok 1901. Do istniejących budynków dobudowywano część pałacową według projektu Hugona Kudera.
Każdego dnia przy robotach ziemnych, mularskich, ciesielskich
i ogrodniczych pracowało tu około stu robotników.
Sienkiewicz po raz pierwszy zobaczył Oblęgorek w czerwcu
1901 roku. Przybył wtedy incognito razem z synem, a wrażenie,
które odniósł, było bardzo dobre i to utwierdziło go ostatecznie
w przekonaniu, że osiedli się w Oblęgorku na stałe.
Pałacyk otacza piękny park w stylu angielskim urządzony na
początku XX wieku przez Franciszka Szaniora, twórcę Ogrodu
Botanicznego i Saskiego w Warszawie.
Po śmierci pisarza w roku 1916 majątkiem zarządzała jego
żona, a w roku 1925 gospodarzem został jego syn – Henryk
(junior) Sienkiewicz wraz ze swoją małżonką. Co ciekawe, pałac pozostawał w ich rękach przez całą II wojnę światową i, dopiero gdy Polska została wyzwolona spod jarzma hitlerowskiej
okupacji, pałac odebrano prawowitym właścicielom.
Muzeum w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
istnieje od 1958 roku. Powstało z inicjatywy dzieci pisarza.
Zgromadzone są tu wszelkie pamiątki związane z pisarzem,
dary, jakie otrzymywał. Tu znajduje się wiele ciekawych dzieł
malarskich, unikatowych fotografii, rękopisów i listów Sienkiewicza, oryginalnych mebli.
Pałac udostępniony do zwiedzania przez turystów. Na parterze odtworzono mieszkanie Sienkiewicza: gabinet, salon,
jadalnię, palarnię i sypialnię z galerią portretów rodzinnych,
kolekcją broni bliskowschodniej i afrykańskiej, darami jubileuszowymi. Zwiedzanie muzeum odbywa się indywidualnie
z przewodnikiem audio.

Opr. Elena Dudari

ciekawostka
Pierwsze piętro Pałacyku w Oblęgorku,
gdzie niegdyś urządzone były pokoje dla dzieci i gości, mieści obecnie wystawę biograficzno-literacką,
prezentującą największą w Polsce kolekcję albumów
i adresów jubileuszowych.

Pałacyk
Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku
to nowoczesne
multimedialne
muzeum
biograficzne

