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„Stary” Dom Polski, ten wybudowany w roku 1937 oraz obecny
Casa Polonă „veche”, cea ridicată în anul 1937 și actuală
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POJANA MIKULI
– wczoraj i dziś

 Pojana Mikuli to wieś w gminie Mănăstirea Humorului, jedna          
z trzech na Bukowinie rumuńskiej zamieszkała zwarcie przez górali czade-
ckich. Według ostatniego spisu powszechnego z 2011 r. liczy 954 mieszkań-
ców narodowości polskiej i rumuńskiej. 
 Górale czadeccy od XVI w. do połowy wieku XX zatoczyli wielkie 
migracyjne „kolisko” – jak pisał badacz ich dziejów Marian Gotkiewicz. Ich 
wędrówka, w tym mieszkańców Pojany Mikuli, rozpoczęła się, kiedy jako 
zbiegowie pańszczyźniani ze Śląska i Małopolski dotarli w okolice Czadcy, 
a następnie na przełomie XVIII i XIX w. wyruszyli „za chlebem” na austria-
cką Bukowinę, docierając w 1803 r. do Czerniowiec i okolic. Jedną z wsi,   
w której się wówczas osiedlili była Stara Huta. W 1842 r. 40 góralskich ro-
dzin, właśnie ze Starej Huty, założyło wraz z pochodzącymi z ziem czeskich 
Niemcami nową wieś – Pojanę Mikuli. Od 1834 r. istniał już Nowy Soło-
niec, założony przez górali z Hliboki, a od 1835 r. Plesza – założona przez 
górali z Kaliczanki, Starej Huty i Tereblecza.
 Nie wiadomo, kto pierwszy zasiedlił Pojanę – Polacy czy Niemcy, 
gdyż brakuje na ten temat dokumentów. W 1838 r. urzędnicy zlustrowali te-
ren przeznaczony do zasiedlenia. Za rok założenia wsi przyjmuje się 1842, 
ponieważ została wówczas wydana decyzja administracyjna odnośnie po-
działu pojańskich gruntów z wyszczególnieniem części niemieckiej i pol-
skiej. Niemcy osiedli w górnej części wsi, nazywając ją Buchenhain, Polacy 
natomiast w dolnej. 
 Ponieważ zarówno Polacy, jak ich niemieccy sąsiedzi byli wyznania 
rzymskokatolickiego, zbudowali wspólnie niewielki, najpierw drewniany 
kościółek, w którym msze odprawiali misjonarze z Gura Humorului.         
W 1876 r. w Pojanie rozpoczął posługę ks. Józef Muszyński ze Lwowa. Po 
powstaniu pojańskiej parafii, został jej proboszczem. W 1887 r. z inicjatywy 
kolejnego proboszcza, ks. Andrzeja Zolesa, mieszkańcy rozpoczęli budowę 
nowego, murowanego kościoła. Stanął on w 1893 r. pośrodku wsi, w miej-
scu, gdzie łączyła się część polska i niemiecka. Msze odprawiano w obu ję-
zykach, kazania głoszono na przemian – raz po polsku, raz po niemiecku, 
śpiewano zaś do połowy mszy po polsku, a następnie po niemiecku. Ks. Zo-
les był proboszczem w Pojanie w latach 1887-1907, po nim do roku 1914 pa-
rafią administrował ks. Adolf Bazal. W czasie I wojny światowej wrócił do 
Pojany na krótko ks. Muszyński. W międzywojniu w Pojanie kolejno posłu-
giwali: ks. Józef Grabicz, ks. Josef Bernhard Handl, ks. Henryk Wochowski, 
ks. Franciszek Wołoszczuk, ks. Filip Bibrzycki, ks. Eugen Breabanu i ks. 
Kurt Bensch – był on proboszczem do 1940 r., czyli do momentu opuszcze-
nia wsi przez Niemców, którzy wyjechali na wezwanie władz niemieckich 
na Śląsk i Żywiecczyznę.
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 Od roku 1856 istniała w Pojanie szkoła dla dzieci polskich i niemiec-
kich. Jednak dopiero w 1883 r., kiedy to nauczycielem został wykształcony 
w Czerniowcach Józef Grabowski, rozpoczęła działalność prawdziwa pol-
ska szkoła. Dzięki jego staraniom w 1892 r. w dolnej części wsi powstała 
oddzielna czteroklasowa szkoła, ucząca w języku polskim. Grabowski, jego 
żona Michalina i synowie dokonali w Pojanie bardzo wiele, nie tylko dla 
szkolnictwa. Założyli oni przy szkole przykładowe gospodarstwo rolne, 
sprowadzili drzewa owocowe czy też nową rasę bydła. Cieszyli się wielkim 
szacunkiem mieszkańców. Życie polonijne rozwijało się, czego dowodem 
było także wybudowanie Domu Polskiego w 1911 r. na gruntach podarowa-
nych przez gospodarza Michała Muniaka. 
 Trudne warunki i przeludnienie spowodowały jednak, że niektórzy 
mieszkańcy góralskich wsi wybierali dalsze migracje. Pod koniec XIX w. 
kilka pojańskich rodzin, wraz z sołonczanami i pojańskimi Niemcami wyje-
chało do Brazylii. Inne polskie rodziny z Nowego Sołońca, Pojany i Pleszy 
emigrowały także do Bośni. W latach 1923-1924 około 3 tys. Polaków, tak-
że z Bośni, wyjechało do Brazylii. 
 Mieszkańcy Pojany, jak i górale z Sołońca i Pleszy żyli głównie        
z pracy w lesie, uprawy roli i hodowli bydła. „Pojana Mikuli wyspecjalizo-
wała się w wyrobie drzew rezonansowych, tzw. przez nich klawiatur (...). 
Także ich zajęciem była hodowla bydła rasowego, zwłaszcza w Pojanie Mi-
kuli (...)” – jak można przeczytać w kronice Nowego Sołońca. 
 I wojna światowa przyniosła spore zmiany. Mężczyźni zostali po-
wołani do austriackiego wojska. Podczas odwrotu armii rosyjskiej w 1917 r. 
walki toczyły się także w okolicach Pojany Mikuli. Austriacy ewakuowali 
wówczas mieszkańców. Dolna, polska część wsi została zniszczona. Nie-
miecką, wraz z kościołem, los ten szczęśliwie ominął. 
 Po zakończeniu wojny mieszkający na Bukowinie południowej Po-
lacy, w tym ci z Pojany Mikuli, stali się obywatelami nowego państwa          
– Wielkiej Rumunii. „Zaczęła się dwudziestoośmioletnia era ciężkich rozte-
rek wewnętrznych i walki z wynarodowieniem, zakończona repatriacją 
przeważającej części do ziemi ojczystej” – jak pisał Emil Biedrzycki w „Hi-
storii Polaków na Bukowinie”. Począwszy od 1922 r. władze rumuńskie 
rozpoczęły upaństwowienie i rumunizację szkolnictwa. W Pojanie Mikuli 
na przykład ograniczono nauczanie polskiego do jednej godziny tygodnio-
wo. W 1925 r. weszła w życie ustawa o szkolnictwie prywatnym, dzięki któ-
rej mogły powstawać polskie szkoły. Dzięki aktywności nauczyciela Józefa 
Kryżara w 1931 r. wybudowano w Pojanie nową polską szkołę. 
 W latach 30. XX w., szczególnie w Pojanie Mikuli, rozpoczął się 
polsko-słowacki spór co do narodowości mieszkańców. W latach 1937-
1938 w Pojanie uczył słowacki nauczyciel z Czechosłowacji, doprowadza-
jąc do niepotrzebnego konfliktu pomiędzy częścią mieszkańców, który za-
żegnano po II wojnie światowej.
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 W 1937 r. wybudowano w Pojanie nowy Dom Polski z pokojami go-
ścinnymi, świetlicą i stołówką. Powstał też basen kąpielowy przy drodze na 
Bobejkę. Pojana była wówczas najbardziej znaną w Polsce bukowińską 
wsią. Powstał plan turystycznego zagospodarowania Pojany i uczynienia    
z niej miejcowości letniskowej – „bukowińskiego Zakopanego”. W latach 
1937-1939 odwiedziło Pojanę w celach wypoczynkowych wielu przedsta-
wicieli polskiej inteligencji – nauczycieli, lekarzy, prawników, dziennika-
rzy. Mieszkańcy nazywali ich „lufciarzami” (od niem. luft – powietrze). Pla-
ny te jednak zniweczył wybuch II wojny światowej, który znowu przyniósł 
wielkie zmiany dla mieszkańców Pojany. W 1940 r., na wezwanie niemie-
ckich władz, wraz z proboszczem Kurtem Benschem wieś opuścili niemiec-
cy mieszkańcy. Na ich miejsce sprowadzono grekokatolickich Rumunów, 
których nazywano „refugiați”, czyli uchodźcy.
 Mężczyzn zmobilizowano, wielu z wojny nie wróciło, inni wrócili 
jako inwalidzi. W Pojanie pozostały praktycznie tylko kobiety, dzieci i star-
cy, zmagając się z niedostatkiem. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1944 r. 
żołnierze niemieccy z pomocą oddziału rumuńskiego spalili całą Pojanę Mi-
kuli. Mieszkańcy nie mieli czasu na ewakuację, uciekali do lasu właściwie 
jak stali, trafiając potem do krewnych w Terebleczach i Baniłowie. Rozalia 
Swancar ułożyła piosenkę o tych dramatycznych wydarzeniach, śpiewaną  
w Pojanie do dziś. 
 Wrócili dopiero w nocy z 4 na 5 stycznia 1945 r. do zgliszczy. Spło-
nęła prawie cała wieś, w tym szkoła, Dom Polski i kościół. Jednym z nielicz-
nych budynków, jaki zachował się po pożarze, była domkowa kapliczka 
przy wjeździe do wsi z dwujęzycznym napisem: „Pracuj całe życie dla 
wieczności” , będąca do dziś świadectwem polsko-niemieckiej przeszłości 
Pojany. Powracający pojańczycy przeżyli zimę w skrajnie trudnych warun-
kach. Rozpoczął się dla nich okres odbudowywania domostw i gospo-
darstw. Po spaleniu wsi rumuńscy sąsiedzi „refugiați” już nie wrócili, a w 
ich miejsce w Pojanie zaczęli się osiedlać prawosławni Rumuni. Jednym     
z pierwszych odbudowanych domów była niewielka drewniana szkoła. Na-
bożeństwa odprawiano w kaplicy postawionej z resztek po karczmie. Do-
piero po 15 latach odbudowano kościół. W tej trudnej sytuacji polscy mie-
szkańcy, do których dochodziły wieści o ziemiach odzyskanych w Polsce, 
zaczęli myśleć o wyjeździe do „starej ojczyzny”. Do repatriacji nakłaniał 
pojańczyków także ich nowy proboszcz ks. Walerian Zdanowicz. Z jego ini-
cjatywy na Bukowinę przyjechała delegacja ambasady w Bukareszcie         
z konsulem Józefem Krzyżanowskim. Zjawili się wówczas w Pojanie także 
przedstawiciele władz czechosłowackich, namawiając mieszkańców do 
wyjazdu na Słowację. Niedługo potem rozpoczęła się kolejna migracja gó-
rali, w przypadku pojańczyków – do Polski i Czechosłowacji. 
 Od połowy 1945 do połowy 1950 r. Rumunię w ramach repatriacji 
do Polski opuściło ponad 9 tys. osób, w tym 4858 Polaków – obywateli ru-
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muńskich, głównie z Bukowiny. Po 1956 r. miała miejsce kolejna akcja ree-
migracyjna. Pierwszy transport z pojańczykami do Polski z 18 rodzinami 
wyruszył 9 listopada 1946 r. W drugim, z 2 marca 1947 r., wyjechało 38 ro-
dzin, w trzecim z 26 czerwca 1947 r. – również 38 rodzin, w czwartym – 6 ro-
dzin, a w piątym – 15. W sumie z Pojany do Polski wyjechało ponad 100 ro-
dzin, czyli ponad 450 osób. Reemigranci z Pojany Mikuli osiedlili się w Do-
brocinie, Stoszynku, Olesznej, Gutwinowie, Zakrzówku w okolicach Dzier-
żoniowa na Dolnym Śląsku. W 1948 r. 127 osób przeniosło się do Piławy 
Dolnej i Dzierżoniowa. Do Czechosłowacji, w kwietniu 1947 r., wyjechało 
łącznie 68 rodzin (278 osób).
 W okresie komunistycznym „władze robiły swoje, ale ludność Poja-
ny była zbyt zahartowana, żeby się poddać. Mimo propagandy antykościel-
nej, ludzie do kościoła się garnęli, dzieci uczyły się języka polskiego. Wła-
dze wiele razy przymykały oko, a my żyliśmy, pamiętając o haśle: co cesar-
skie cesarzowi, a co boskie Bogu” – tak po latach podsumował ten czas Józef 
Iriszek – prezes miejscowego Stowarzyszenia Polaków od 1990 r. do dziś.  
 W latach 50. i 60. proboszczem w Pojanie był ks. Iosif Tălmăcel, któ-
ry podczas swojej długiej posługi nauczył się porozumiewać z pojańskimi 
góralami. W Pojanie posługiwał także przyjeżdżający z Gura Humorului ks. 
Iosif Szurgot oraz inni księża w okresie, gdy wieś należała do parafii w Gura 
Humorului czy Nowym Sołońcu. W latach 1989-2003 proboszczem był ks. 
Kazimierz Kotylewicz – bardzo zasłużony dla zachowania polskości na Bu-
kowinie w okresie komunistycznym. Zastąpili go wykształceni w Polsce 
księża Marius Bucevschi i Alfons Zelionca. Od 2006 r. do dziś proboszczem 
jest ks. Gabriel Bucur – wrosły w polską społeczność, przejmujący i szanu-
jący jej zwyczaje i język. To z jego inicjatywy powstał w dolnej części wsi 
nowy kościół pw. św. Jana Pawła II, konsekrowany w 2011 r.
 Nauka języka polskiego trwała w Pojanie praktycznie nieprzerwanie 
w okresie komunistycznym. Zaraz po wojnie uczyć polskiego zaczęła Ane-
lia Świderska. Życie kulturalne animowała Eugenia Balak. W latach 70. na 
Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę ukończyła Anelia Volosciuc. 
Uczyła od 1978 do 2015 r. W 2009 r. starą szkołę w polskiej części wsi zastą-
piła wybudowana z polskich funduszy Szkoła Podstawowa z Przedszkolem, 
nazwana w 2010 r. imieniem Krystyny Bochenek. Obecnie jest to jedyna 
szkoła we wsi, uczy się w niej w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 174 
uczniów, z czego około 80 narodowości polskiej.
 W okresie komunistycznym działał w Pojanie wybudowany przez 
władze Dom Kultury. Pozyskany w 2007 r. od gminy i wyremontowany 
przez Związek Polaków w Rumunii służy mieszkańcom od tamtej pory jako 
Dom Polski. 
 Po upadku komunizmu we wrześniu 1990 r. mieszkańcy powołali 
Stowarzyszenie Polaków w Pojanie Mikuli. Działa ono w ramach Związku 
Polaków w Rumunii. W związku z zaproszeniem do Jastrowia na Festiwal 
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„Bukowińskie Spotkania” w roku 1990 powstała grupa śpiewaczo-tanecz-
na, prezentująca miejscowy folkor. Mieszkańcy, choć wcześniej w sposób 
niezorganizowany, zawsze wyróżniali się zamiłowaniem do śpiewu. Tak 
powstał zespół górali czadeckich „Mała Pojana”, działający w początko-
wym okresie pod kierunkiem Józefa Iriszka i Michała Kucharka, a obecnie 
od wielu lat prowadzi go Agnieszka Polaczek. Zespół prezentuje głównie 
pieśni i tańce czadeckie, a od niedawna także polskie tańce narodowe. 
 Obecnie w księgach parafialnych figuruje 517 wiernych katolików 
mieszkających w Pojanie Mikuli oraz 189 czasowo przebywających za gra-
nicą (stan na styczeń 2017 r.). Większość z nich stanowią osoby polskiego 
pochodzenia.   

Oprac. Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Okolice kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przed I wojną i obecnie
Împrejurimile bisericii „Preasfânta Inima a lui Isus”
înainte de Primul Război Mondial și astăzi
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Zniszczony kościół i kaplica wzniesiona po II wojnie światowej
Biserica distrusă și capela ridicată după cel de-Al II-lea Război Mondial
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Kościół pw. św. Jana Pawła II i kapliczka na wjeździe do wsi
Biserica „Sf. Ioan Paul al II-lea” și capela de la intrarea în sat
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POIANA MICULUI
– trecut și prezent

 Poiana Micului este un sat din comuna Mănăstirea Humorului, unul 
dintre cele trei sate din Bucovina românească locuite de muntenii din 
Czadca. Conform ultimului recensământ general din 2011 numără 954 de lo-
cuitori de naționalitate polonă și română.
 Din secolul XVI până la jumătatea secolului XX, muntenii polonezi 
au trasat un mare „cerc” migrator – cum scria cercetătorul istoriei lor, Marian 
Gotkiewicz. Călătoria lor, printre care și a locuitorilor din Poiana a început 
când iobagii fugari din Silezia și Małopolska au ajuns în împrejurimile re-
giunii Czadca, iar apoi la confluența sec. XVIII și XIX au pornit „după pâine” 
în Bucovina austriacă, ajungând în 1803 la Cernăuți și împrejurimile acestuia. 
Unul dintre satele în care s-au stabilit atunci a fost Huta Veche. În 1842, 40 de 
familii muntene, tocmai din Huta Veche, au întemeiat împreună cu nemții 
proveniți din teritoriul ceh un sat nou, Poiana Micului. Din 1834 exista deja 
Solonețu Nou, întemeiat de muntenii din Hliboca, iar din anul 1835 Pleșa – în-
temeiată de muntenii din Caliceanca, Huta Veche și Tereblecea.
 Nu se știe cine a fost primul care a întemeiat Poiana – polonezii sau 
nemții, deoarece lipsesc documentele corespunzătoare. În anul 1838, fun-
cționarii au examinat terenul destinat pentru a fi populat. Ca an de întemeiere 
a satului se presupune a fi anul 1842, deoarece atunci a fost emisă decizia ad-
ministrativă privind împărțirea pământurilor celor din Poiana cu indicarea 
părții germane și polone. Nemții au ocupat partea de sus, numind-o Buchen-
hain, iar polonezii partea de jos a satului. 
 Deoarece atât polonezii, cât și vecinii lor nemți erau de religie roma-
no-catolică, au construit împreună mai întâi o bisericuță din lemn nu foarte 
mare, în care liturghia o oficiau misionarii din Gura Humorului. În 1876 la 
Poiana, și-a început serviciul pr. Józef Muszyński din Liov. După înființarea 
parohiei din Poiana, a devenit parohul ei. În anul 1887, din inițiativa următo-
rului preot, Andrzej Zoles, locuitorii au început construcția noii biserici zidi-
te. Finalizată în 1893, se afla în mijlocul satului în locul în care s-a unit partea 
polonă cu cea germană. Liturghiile erau oficiate atât în polonă, cât și în ger-
mană, predicile au fost rostite alternativ, iar cântecele din timpul liturghiei 
erau jumătate în polonă, apoi jumătate în germană. Părintele Zoles a fost pa-
roh în Poiana între anii 1887-1907, iar apoi până în 1914 parohia a fost admi-
nistrată de pr. Adolf Bazal. În timpul Primului Război Mondial, la Poiana 
Micului, s-a întors pentru scurt timp pr. Muszyński. În perioada interbelică 
la Poiana Micului au slujit pe rând: pr. Józef Grabicz, pr. Josef Bernhard 
Handl, pr. Henryk Wochowski, pr. Franciszek Wołoszczuk, pr. Filip Bibrzy-
cki, pr. Eugen Breabanu și pr. Kurt Bensch, care a fost paroh până în 1940, 
adică până în momentul părăsirii satului de către nemți, care au plecat la ape-
lul puterilor gemane în Silezia și în regiunea Żywiec.
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 Din anul 1856 exista în Poiana Micului o școală pentru copiii polo-
nezi și germani, dar abia în anul 1883, când învățător a devenit Józef Gra-
bowski, care a studiat la Cernăuți, școala polonă și-a început cu adevărat 
activitatea. Datorită eforturilor sale, în 1892, în partea de jos a satului s-a în-
ființat separat o școală de patru clase în care se învăța în limba polonă. Gra-
bowski, soția sa Michalina și fiii au făcut în Poiana Micului foarte multe, nu 
doar pentru educație. Au întemeiat în fața școlii gospodărie agricolă model, 
au adus în Poiana Micului pomi fructiferi sau o nouă rasă de bovine. S-au bu-
curat de respectul locuitorilor. Viața polonezilor din diaspora s-a dezvoltat, 
ca dovadă fiind construirea Casei Polone în 1911, pe terenurile oferite de 
gospodarul Michał Muniak. 
 Din cauza condițiilor grele și a suprapopulării, unii locuitori au ales 
să migreze în continuare. La sfârșitul secolului al XIX-lea câteva familii din 
Poiana Micului, împreună cu familii din Solonețu Nou și cu nemți din Poia-
na Micului au plecat în Brazilia, iar familiile poloneze din Solonețu Nou, Po-
iana Micului și Pleșa au emigrat în Bosnia. În anii 1923-1924, în jur de trei 
mii de polonezi din Bosnia au plecat în schimb în Brazilia.
 Locuitorii din Poiana Micului, precum și muntenii din Solonețu Nou 
și Pleșa, au trăit din munca la pădure, din agricultură și creșterea vitelor. „Po-
iana Micului s-a specializat în fabricarea lemnului de rezonanță, așa numit 
de către ei „klawiatury” (…). Ocupația lor a fost creșterea vitelor de rasă, 
mai ales în Poiana Micului (…)” – după cum se poate citi în cronica Solone-
țului Nou.
 Primul Război Mondial a adus o mulțime de schimbări. Bărbații au 
fost chemați la război în cadrul armatei austriece. În timpul retragerii arma-
tei ruse din 1917, luptele au avut loc, de asemenea, în vecinătatea Poianei 
Micului. Austriecii au evacuat atunci locuitorii. Partea de jos a satului, cea 
poloneză, a fost distrusă. Partea germană împreună cu biserica au fost cruța-
te de această soartă. 
 După război, locuitorii Bucovinei de Sud, inclusiv cei din Poiana 
Micului, au devenit cetățeni ai noului stat – România Mare. „A început peri-
oada de douăzeci și opt de ani a dilemelor sufletești și a luptei împotriva dez-
naționalizării, care s-a încheiat cu repatrierea marii majorități a locuitorilor 
în țara natală” – așa cum scrie Emil Biedrzycki în „Istoria polonezilor din 
Bucovina”. Începând cu anul 1922, autoritățile române au început naționali-
zarea și românizarea educației. De exemplu, în Poiana Micului, predarea 
limbii polone s-a limitat la o oră pe săptămână. În 1925, a intrat în vigoare le-
gea privind învățământul privat, datorită căreia au putut să se înființeze șco-
lile poloneze. Datorită activității profesorului Józef Kryżar, în anul 1931, s-a 
construit o nouă școală poloneză în Poiana Micului.
 În anii ʼ30 ai sec. XX, mai ales în Poiana Micului, a început disputa 
polono-slovacă asupra naționalități muntenilor din Czadca. În anii 1937-
1939, în Poiana Micului a predat profesorul slovac din Cehoslovacia, ajun-



gându-se la un conflict inutil între o parte a locuitorilor, care s-a soluționat 
după Al Doilea Război Mondial.
 În anul 1937, în Poiana Micului a fost construită o nouă Casă Polonă 
cu camere pentru oaspeți, sală de spectacole și sală de mese. Aici a fost con-
struit și un bazin de înot în drum spre vârful Bobeica. Poiana Micului a deve-
nit cel mai faimos sat bucovinean în Polonia. A fost creat un plan de dezvol-
tare turistică a Poianei Micului și de transformare a satului într-o stațiune de 
vară – un fel de „Zakopane din Bucovina”. În anii 1937-1939, Poiana Micu-
lui a fost vizitată de mai mulți reprezentanți ai intelectualității poloneze        
– profesori, medici, avocați și jurnaliști, pentru odihnă. Locuitorii i-au numit 
„lufciarze” (din germană Luft – aer). Aceste planuri au fost zădărnicite de iz-
bucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, care a dus din nou la mari 
schimbări pentru locuitorii din Poiana Micului. În anul 1940, la apelul auto-
rităților germane locuitorii germani împreună cu parohul Kurt Bensch au pă-
răsit satul. În locul lor au fost aduși românii greco-catolici, aceștia au fost nu-
miți de localnici „refugiați”.
 Bărbații au fost mobilizați, mulți nu s-au întors din război, alții s-au 
întors invalizi. În Poiana au rămas numai femei, copii și persoane în vârstă, 
luptându-se cu sărăcia. În noaptea de 30 aprilie spre 1 mai a anului 1944, sol-
dații germani cu ajutorul soldaților români au ars întreaga localitate. Locui-
torii nu au avut timp să se evacueze, au fugit în pădure doar cu ce aveau pe ei, 
apoi au ajuns la rudele lor din Tereblecea și Bănila. Rozalia Swancar, a com-
pus un cântec despre aceste evenimente dramatice, cântat în Poiana și astăzi.
 S-au întors în ruine abia în noaptea de 4 spre 5 ianuarie 1945. A ars 
aproape tot satul, inclusiv școala, Casa Polonă și biserica. Una dintre puține-
le clădiri care au supraviețuit incendiului a fost o capelă situată la intrarea în 
sat cu o inscripție bilingvă polono-germană: „Muncește toată viața pentru 
eternitate”, care este o mărturie a relațiilor polono-germane din trecutul Po-
ianei Micului. Cei care s-au întors au supraviețuit iernii în condiții extrem de 
dificile. A început pentru ei perioada de reconstruire a caselor și a gospodări-
ilor. După incendierea satului, românii „refugiați” nu s-au mai întors în Poia-
na Micului, iar în locul lor, au început să se stabilească românii ortodocși. 
Una dintre primele clădiri reconstruite, a fost o școală mică ridicată din 
lemn. Liturghiile au avut loc într-o capelă construită din resturile unei câr-
ciumi. Abia după 15 ani s-a reconstruit biserica. În această situație dificilă, 
locuitorii au început să se gândească la plecarea în „vechea patrie”, deoarece 
ajungeau la ei vești despre terenurile redobândite din Polonia. Noul paroh 
din Poiana Micului, Walerian Zdanowicz, i-a îndemnat pe locuitori să se re-
patrieze. La inițiativa sa, în Bucovina a sosit delegația Ambasadei din Bucu-
rești, în fruntea căreia a fost consulul Józef Krzyżanowski. În Poiana Micu-
lui au ajuns, de asemenea, reprezentanții autorităților cehoslovace, îndem-
nând locuitorii să plece în Slovacia. La scurt timp, a început o altă migrare    
a muntenilor din Poiana Micului – în Polonia și în Cehoslovacia.
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 De la mijlocul anului 1945, până la mijlocul anului 1950 au părăsit 
România, în cadrul repatrierilor în Polonia, peste 9 mii de persoane, printre 
care 4858 de polonezi – cetățeni români, în principal din Bucovina. După 
1956, a avut loc următoarea acțiune de repatriere. Primul transport în Polo-
nia cu 18 familii din Poiana Micului a plecat pe 9 noiembrie 1946. Cu al doi-
lea transport, pe 2 martie 1947, au plecat 38 de familii, cu al treilea, pe 26 iu-
nie 1947 – tot 38 de familii, cu al patrulea 6 familii, iar cu al cincilea tran-
sport 15. În total din Poiana Micului au plecat în Polonia peste 100 de familii, 
adică peste 450 de persoane. Repatriații din Poiana Micului s-au stabilit în 
Dobrocin, Stoszynek, Oleszna, Gutwinów, Zakrzówce, în împrejurimile 
Dzierżoniów-ului din Silezia Inferioară. În 1948, 127 de persoane s-au mu-
tat în Piława Dolna și în Dzierżoniów. În Cehoslovacia, în aprilie 1947, au 
plecat în total 68 de familii (278 de persoane).
 În perioada comunistă „autoritățile își vedeau de ale lor, dar popula-
ția din Poiana Micului era prea călită ca să se supună. În ciuda propagandei 
antibisericești, oamenii se adunau la biserică, copiii învățau limba polonă. 
Autoritățile închideau de multe ori ochii, iar noi trăiam amintindu-ne de de-
viza: dă-i cezarului, ce-i al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumne-
zeu” – așa a descris acele timpuri Iosif Irișec – președintele Asociației de Po-
lonezi din localitate din 1990 până astăzi.
 În anii ’50 și ’60 paroh în Poiana Micului a fost pr. Iosif Tălmăcel, ca-
re în timpul activității sale pastorale îndelungate a învățat să se înțeleagă cu 
muntenii din Poiana Micului. De asemenea, în localitate au slujit pr. Iosif 
Szurgot care venea din Gura Humorului, precum și preoți din Gura Humoru-
lui sau Solonețu Nou în perioada când satul aparținea de aceste parohii. Între 
anii 1989-2003 paroh în sat a fost pr. Cazimir Cotâlevici – foarte dedicat păs-
trării spiritului polonez în perioada comunistă în Bucovina. A fost înlocuit de 
preoți care au studiat în Polonia: Marius Bucevschi și Alfons Zelionca. Din 
2006 până astăzi paroh este pr. Gabriel Bucur – care a prins rădăcini în co-
munitatea poloneză acceptând și respectând tradițiile și limba ei. Din iniția-
tiva lui a fost construită în partea de jos a satului o nouă biserică cu hramul 
„Sfântul Ioan Paul al II-lea”, consacrată în 2011.
 Învățarea limbii polone în Poiana Micului a fost practic neîntreruptă 
în perioada comunistă. Imediat după război, limba polonă a fost predată de 
Anelia Świderska. Viața culturală a fost însuflețită de Eugenia Balak. În anii 
’70, Anelia Volosciuc a terminat studiile la secția de polonistică la Universi-
tatea Jagiellonă. A predat din 1978 până în 2015. În 2009 vechea școală din 
partea poloneză a satului a fost înlocuită cu o nouă Școală Gimnazială cu 
grădiniță, construită din fonduri poloneze, numită în 2010 „Krystyna Bo-
chenek”. În prezent este singura școală din sat; în anul școlar 2016/2017 au 
învățat 174 de elevi din care 80 de origine polonă.
 În perioada comunistă, în Poiana Micului funcționa o Casă de Cultu-
ră construită de autorități. Luată în folosință în 2007 de la Primărie și renova-



tă de către Uniunea Polonezilor din România, servește de atunci locuitorilor 
ca și Casă Polonă.
 După căderea comunismului, în septembrie 1990 locuitorii au înfiin-
țat Asociația Polonezilor din Poiana Micului. Aceasta funcționează în cadrul 
Uniunii Polonezilor din România. Pentru a participa la Festivalul „Întâlniri 
Bucovinene” de la Jastrowie, în 1990 s-a organizat un grup folcloric de cân-
tece și dansuri. Locuitorii mereu s-au evidențiat prin dragostea pentru cânt, 
chiar dacă până atunci într-un mod neorganizat. Așa a fost înființat ansam-
blul muntenilor polonezi din Czadca „Mała Pojana”, care activa de la în-
ceput sub coordonarea lui Iosif Irișec și al lui Michal Kucharek, iar în 
prezent este coordonat de mulți ani de Agneșca Polacec. Ansamblul prezintă 
în principal cântece și dansuri din regiunea Czadca, iar de curând și dansuri 
poloneze.
 În prezent, registrele parohiale notează 517 credincioși catolici care 
locuiesc în Poiana Micului precum și 189 de credincioși plecați în străinătate 
(situația în ianuarie 2017). Majoritatea lor sunt persoane de origine po-
loneză.
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Szkoła Podstawowa z Przedszkolem im. Krystyny Bochenek
Școala Gimnazială cu Grădiniță „Krystyna Bochenek”



Mieszkańcy Pojany w strojach ludowych w okresie międzywojennym 
oraz zespół „Mała Pojana” w 1991 r. i obecnie

Locuitorii Poianei în portul popular în perioada interbelică 
și ansamblul „Mała Pojana” în anul 1991 și astăzi
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