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Wizyta prezydenta
Bronisława Komorowskiego
w Rumunii

Vizita preşedintelui
Bronisław Komorowski
în România

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski od momentu objęcia swojego urzędu
6 sierpnia tego roku przebywał z oficjalnymi wizytami
w Belgii, Francji, Niemczech, na Łotwie, dwukrotnie na
Ukrainie, we Włoszech oraz w Rumunii, do której przybył
25 października br. wieczorem. 26 października rano
powitany został na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego,
po czym odbyło się spotkanie w cztery oczy prezydentów
Polski i Rumunii oraz rozmowy plenarne delegacji obu
krajów. Po południu natomiast prezydent Komorowski
spotkał się z premierem Rumunii Emilem Bocem, przewodniczącą Izby Deputowanych Robertą Almą Anastase
oraz przewodniczącym Senatu Mircea Geoană. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkań była
tematyka NATO i Unii Europejskiej, przede wszystkim
przygotowanie do listopadowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Lizbonie, podczas którego przyjęta
ma zostać nowa jego strategia. Podpisany został także
przez wiceministrów spraw zagranicznych „Plan działań”
do deklaracji o partnerstwie strategicznym pomiędzy
Polską i Rumunią.

Preşedintele Republicii Polone Bronisław Komorowski de la preluarea funcţiei în ziua de 6 august a.c.
a efectuat vizite oficiale în Belgia, Franţa, Germania,
Letonia, de două ori în Ucraina, în Italia şi România unde
a sosit în seara zilei de 25 octombrie a.c. În ziua de 26
octombrie a fost întâmpinat în faţa Palatului Prezidenţial,
după care a avut loc întâlnirea tête à tête a preşedinţilor
Poloniei şi României precum şi convorbirile în plen ale
delegaţiilor ambelor ţări. Iar după amiază, preşedintele
Komorowski s-a întâlnit cu premierul României Emil Boc,
cu preşedintele Camerei Deputaţilor Roberta Alma Anastase şi cu preşedintele Senatului Mircea Geoană. Principalele probleme abordate în timpul întâlnirilor au fost
cele referitoare la NATO şi Uniunea Europeană, mai
ales pregătirea pentru întâlnirea la vârf a Alianţei Nordatlantice ce se va desfăşura în luna noiembrie la Lisabona,
în timpul căreia va fi aprobată noua strategie a alianţei.
De asemenea, a fost semnat de către viceminiştrii
afacerilor externe „Planul de acţiuni” la declaraţia de
parteneriat strategic între Polonia şi România.
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W godzinach wieczornych prezydent Bronisław
Komorowski z małżonką Anną spotkali się w progach
Ambasady RP w Bukareszcie z przedstawicielami
Polonii. W spotkaniu uczestniczył prezes Związku
Polaków w Rumunii poseł Gerwazy Longher. Przebiegło
ono w bardzo ciepłej i serdecznej atmosferze.

Seara, preşedintele Bronisław Komorowski cu soţia
Anna s-au întâlnit la Ambasada R.P. din Bucureşti cu
reprezentanţii comunităţii poloneze. La întâlnire a luat
parte preşedintele Uniunii Polonezilor din România –
deputatul Ghervazen Longher. Întâlnirea s-a desfăşurat
într-o caldă şi cordială atmosferă.

20-lecie Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”

Asociaţia „Wspólnota
Polska” la 20 de ani

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” obchodziło
w październiku jubileusz 20-lecia. Uroczystości miały
odbyć się w kwietniu, zostały jednak przełożone ze
względu na katastrofę samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem, w której zginął prezes Stowarzyszenia
Maciej Płażyński.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powstało w 1990 r.
z inicjatywy ówczesnego marszałka Senatu pierwszej
kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który
nieprzerwanie do maja 2008 r. pełnił funkcję prezesa.
Organizacją kieruje Zarząd Krajowy, na czele z prezesem Longinem Komołowskim, działają 24 oddziały oraz
6 Domów Polonii. To największa i najstarsza w Polsce

Asociaţia „Wspólnota Polska” a sărbătorit, în luna
octombrie, jubileul de 20 de ani. Festivităţile ar fi trebuit
să aibă loc în luna aprilie, totuşi au fost amânate din
cauza catastrofei avionului prezidenţial de la Smolensk,
în care şi-a pierdut viaţa preşedintele Asociaţiei Maciej
Płażyński.
Asociaţia „Wspólnota Polska” a luat fiinţă în anul
1990 din iniţiativa preşedintelui de atunci al Senatului
primei legislaturi – prof. Andrzej Stelmachowski care
a îndeplinit neîntrerupt funcţia de preşedinte până în mai
2008. Organizaţia este condusă de Consiliul Naţional în
frunte cu preşedintele Longin Komołowski, activează
24 de filiale şi 6 Case ale Poloniei. Este cea mai mare
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organizacja zajmująca się umacnianiem więzi Polaków
zamieszkałych poza granicami kraju z Ojczyzną, z językiem, kulturą oraz niesieniem pomocy Polonii. Głównymi
realizowanymi obecnie programami pomocowymi są:
wspieranie rozwoju polonijnej oświaty i nauki (pomoc
dla placówek oświatowych, pomoc dla uczniów,
studentów i kadry nauczycielskiej oraz Program Szkół
Patronackich), promowanie kultury polskiej i ochranianie dziedzictwa narodowego poza granicami, wspieranie organizacji polonijnych i polskich za granicą (m.in.
w zakresie budowy, zakupu czy remontów siedzib
organizacji, wspieranie działalności programowej), pomoc
charytatywna środowiskom polonijnym i polskim za
granicą oraz promocja spraw polonijnych.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła 16 października msza św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela
w Warszawie, której przewodniczył ks. Prymas Senior
Józef Glemp, odprawiona w intencji Stowarzyszenia i jego
dwóch nieżyjących prezesów – prof. Andrzeja Stelmachowskiego i Macieja Płażyńskiego. Po mszy w Domu
Polonii na Krakowskim Przedmieściu odbyło się otwarcie
wystawy poświęconej 20-leciu Stowarzyszenia. Podczas
tego spotkania prezes Longin Komołowski wręczył
odznaczenia „Wspólnoty Polskiej” działaczom polonijnym oraz zasłużonym dla Polonii. Z okazji jubileuszu także
prezydent RP Bronisław Komorowski nadał ordery
i odznaczenia osobom zasłużonym dla Polonii i Polaków
za granicą. Dekoracja odbyła się
w Pałacu Prezydenckim, dokonał jej minister Dariusz Młotkiewicz, a wśród odznaczonych był
prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher. „Za wybitne zasługi dla Polonii na świecie,
za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury” otrzymał
on Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

şi mai veche organizaţie din Polonia care se ocupă de
consolidarea legăturilor polonezilor din afara graniţelor
ţării cu Patria, cu limba, cultura şi sprijinirea diasporei
poloneze. Cele mai importante programe de ajutorare
realizate în prezent sunt: sprijinirea dezvoltării învăţământului şi ştiinţei (ajutor acordat unităţilor de învăţământ, elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice precum
şi Programul Şcolilor Patronale), promovarea culturii
polone şi protejarea moştenirii naţionale din străinătate,
sprijinirea organizaţiilor diasporei şi a celor poloneze din
străinătate, printre altele în domeniul construcţiilor,
achiziţionării sau reparării sediilor organizaţiilor şi sprijinirea activităţii programatice), ajutor caritativ acordat
comunităţilor din diasporă şi celor poloneze din străinătate precum şi promovarea problemelor diasporei poloneze.
Festivităţile jubiliare au început în ziua de 16
octombrie cu o Sfântă Liturghie în arhicatedrala Sf. Ioan
Botezătorul din Varşovia oficiată de Primatul Senior Józef
Glemp în intenţia Asociaţiei şi a celor doi preşedinţi
decedaţi – prof. Andrzej Stelmachowski şi Maciej
Płażyński. După liturghie, la Dom Polonii de pe str. Krakowskie Przedmieście a avut loc deschiderea expoziţiei
dedicate Asociaţiei la cei 20 de ani. În timpul acestei
întâlniri, preşedintele Longin Komołowski a înmânat
distincţiile Asociaţiei „Wspólnota Polska” activiştilor din
diasporă şi cu merite deosebite. Cu prilejul jubileului
şi preşedintele R.P. Bronisław Komorowski a înmânat
ordine şi distincţii persoanelor cu merite din diaspora
poloneză. Decorarea a avut loc în Palatul Prezidenţial
şi a făcut-o ministrul Dariusz
Młotkiewicz, iar printre cei distinşi a fost preşedintele Uniunii
Polonezilor din România Ghervazen Longher. „Pentru merite
deosebite în folosul diasporei
poloneze din lume, pentru promovarea Poloniei şi activitatea în
folosul propagării tradiţiilor poloneze şi culturii” a primit Crucea
de Cavaler pentru Merite a Republicii Polone. Prima zi a festi-

H

3

I

P o l o n u s 11 / 2010

Pierwszy dzień uroczystości zakończył się udziałem
w uroczystej gali i rozdaniu dorocznych nagród TVP
Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami
kraju”, które odbyło się na Zamku Królewskim oraz
bankietem w Domu Polonii w Pułtusku. 17 października,
po uroczstej mszy w pułtuskiej katedrze uczestnicy
obchodów spotkali się z zarządem „Wspólnoty Polskiej”,
a także pracowali w grupach. Po południu zaś w Warszawie wysłuchali koncertu chopinowskiego w wykonaniu
pianistki Anny Fedorowej z Ukrainy.
Uroczystości jubileuszowe zakończyły się 18 października odsłonięciem w Domu Polonii w Warszawie
tablic poświęconych prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu i Maciejowi Płażyńskiemu. Odsłonięcia dokonał
marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. We wszystkich
uroczystościach obok licznej reprezentacji Polonii z całego świata udział brali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzyści z senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą oraz sejmowej Komisji Łączności z Polakami
za Granicą, a także związani z Polonią dostojnicy
kościelni.
Rumunia wraz z Bułgarią są jednym z 16 obszarów geograficznych, na jakie Stowarzyszenie podzieliło
w 2007 r. Polonię na świecie dla odpowiedniego i efektywnego dostosowania do nich swoich działań. Polonia
rumuńska od momentu powstania Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” do dziś niezmiennie odczuwa z jego
strony opiekę i realną pomoc. Dzięki pomocy finansowej
przekazanej przez Stowarzyszenie między innymi
powstały Domy Polskie w Nowym Sołońcu, Paltinoasie,

vităţilor s-a încheiat cu participarea la gala festivă
şi înmânarea premiilor anuale ale TV Polonia „Pentru
merite pentru Polonia şi polonezii din afara graniţelor
ţării” care au avut loc în Palatul Regal şi cu banchetul
de la Dom Polonii din Pułtusk. În ziua de 17 octombrie,
după liturghia solemnă din catedrala din Pułtusk, participanţii la jubileu s-au întâlnit cu conducerea Asociaţiei
„Wspólnota Polska” şi au lucrat în grupuri. Iar după
amiază, în Varşovia au audiat un concert Chopin în interpretarea pianistei Anna Fedorova din Ucraina.
Festivităţile jubiliare s-au încheiat în ziua de 18
octombrie cu dezvelirea la Dom Polonii din Varşovia a plăcilor comemorative dedicate prof. Andrzej Stelmachowski şi Maciej Płażyński. Dezvelirea a fost făcută de preşedintele Senatului Bogdan Borusewicz. La toate festivităţile, pe lângă numeroşii reprezentanţi ai diasporei poloneze din toată lumea, au luat parte reprezentanţii Cancelariei Preşedintelui R.P., ai Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Educaţiei Naţionale, parlamentari
din Comisia senatorială pt. Problemele Emigraţiei şi a Legăturii cu Polonezii din Străinătate precum şi din Comisia Legăturii cu Polonezii din Străinătate a Seimului, dar
şi reprezentanţi ai bisericii legaţi de diaspora poloneză.
România şi Bulgaria reprezintă una din cele 16 arii
geografice ale diasporei poloneze din lume împărţite de
Asociaţie în anul 2007 pentru adaptarea corespunzătoare
şi efectivă a acţiunilor sale. Comunitatea poloneză din
România, din momentul creării Asociaţiei „Wspólnota
Polska”, simte din partea acesteia grijă şi un real ajutor.
Datorită ajutorului financiar alocat de Asociaţie, printre
altele, s-au construit Case Polone în Soloneţu Nou, Păltinoasa, Vicşani, a fost cumpărată Casa Polonă din

H

4

I

P o l o n u s 11 / 2010
Wikszanach, zakupiono Dom Polski w Kaczyce, przeprowadzono remont zadaszenia Domu Polskiego w Suczawie i zagospodarowano poddasze na pokoje gościnne,
wreszcie w ubiegłym roku oddano do użytku nową szkołę
w Pojanie Mikuli. Dzięki funduszom na działalność
programową finansowane są między innymi doroczna
akcja mikołajkowa dla dzieci i semestralne stypendia dla
uczniów szkół średnich oraz wiele innych przedsięwzięć.
Stowarzyszenie organizuje także letni wypoczynek
w Polsce dla dzieci i młodzieży. Przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć Związek Polaków w Rumunii
współpracuje z wieloma oddziałami terenowymi Stowarzyszenia. Na rok 2011 Stowarzyszenie przyznało środki
na sfinansowanie projektu przebudowy i remontu
generalnego Domu Polskiego w Nowym Sołońcu.

Cacica, s-a reparat acoperişul Casei Polone din Suceava
şi s-a construit mansarda cu camere pentru oaspeţi, în
sfârşit, anul trecut s-a dat în folosinţă noua şcoală din
Poiana Micului. Datorită fondurilor alocate pentru realizarea programului sunt finanţate, printre altele, acţiunea
anuală de Moş Nicolae pentru copii, bursele semestriale
pentru elevii şcolilor medii precum şi numeroase alte
manifestări. Asociaţia organizează, de asemenea, tabere
de odihnă în Polonia pentru copii şi tineri. La realizarea
diferitelor manifestări Uniunea Polonezilor din România
colaborează cu numeroase filiale ale Asociaţiei. Pentru
anul 2011 Asociaţia a alocat fonduri pentru finanţarea
proiectului reconstrucţiei şi reparaţiilor capitale ale Casei
Polone din Soloneţu Nou.

Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Trad. St. Iachimovschi

Vizita cardinalului
Zenon Grocholewski
în Bucovina

Wizyta kardynała
Zenona Grocholewskiego
na Bukowinie

Zenon Grocholewski s-a născut în anul 1939, în
localitatea Brodki de lângă Poznań. După absolvirea
Facultăţii de Filosofie şi Teologie din Poznań, a fost
hirotonit preot în anul 1963. Din anul 1966 a urmat studii
de drept canonic la Universitatea Pontificală Gregoriană

Kardynał Zenon Grocholewski urodził się w 1939 r.
w miejscowości Brodki niedaleko Poznania. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Poznaniu w 1963 r.
został wyświęcony. Od 1966 r. przebywa w Rzymie,
gdzie podjął studia w zakresie prawa kanonicznego na
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din Roma unde şi-a luat licenţa şi apoi doctoratul. După
alţi trei ani de studii obţine diploma de avvocato rotale
pentru Tribunalul Suprem al Signaturii Apostolice. În anul
1999 a fost numit de Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea
prefect al Congregaţiei pentru Educaţia Catolică. Pe
lângă aceasta îndeplineşte mai multe funcţii, desfăşurând,
în acelaşi timp, activitate didactică şi fiind autor a peste
550 de publicaţii în 12 limbi.
Cardinalul Zenon Grocholewski coordonează 1300
de universităţi catolice şi peste 200.000 de şcoli, unele în

H

Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które zakończył
licencjatem, a następnie obronił doktorat. Po kolejnych
trzech latach studiów uzyskał dyplom avvocato rotale
w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. W 1999 r.
mianowany przez Jana Pawła II prefektem Kongregacji
Wychowania Katolickiego. Oprócz tej pełni również wiele
innych funkcji, jednocześnie prowadzi działalność dydaktyczną i jest autorem ponad 550 publikacji w 12 językach.
Kardynał Zenon Grocholewski koordynuje 1300
katolickich uniwersytetów i ponad 200 tys. szkół, niektóre
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ţări în care catolicii sunt în număr foarte mic. Este Doctor
Honoris Causa a 19 universităţi, dintre acestea trei din
România (Bucureşti, Cluj şi Iaşi).
Vasta şi impresionanta activitate a Cardinalului
Zenon Grocholewski, îndeplinită cu un înalt simţ al
răspunderii, reiese din principiile după care se călăuzeşte
exprimate în cartea „Spiritul deschis cunoaşterii, inima –
binelui. Convorbiri cu Cardinalul Zenon Grocholewski”
(Înalta Şcoală de Cultură Socială şi Medială, Toruń, 2008).
Dintre aceste principii merită a fi menţionat unul: „În şcoala catolică este vorba despre educaţia integrală a omului.
Nu doar pentru a transmite informaţii, ci pentru a educa

H

z nich znajdują się w krajach zamieszkałych przez niewielką liczbę katolików. Uhonorowany tytułami doktora
honoris causa 19 uniwersytetów, w tym trzech z Rumunii
(w Bukareszcie, Klużu i Jassach).
Rozległa i imponująca działalność kardynała Zenona
Grocholewskiego, pełniona z ogromnym poczuciem
odpowiedzialności, jest wynikiem zasad, którymi się
kieruje, wyrażonymi w książce „Umysł otwarty na
wiedzę, serce – na dobro. Rozmowy z ks. kardynałem
Zenonem Grocholewskim” (Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej, Toruń 2008). Spośród nich warto
wspomnieć o jednej: „W szkole katolickiej chodzi o integralne wychowanie człowieka. Nie talko o to, by prze-
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kazać informację, ale by wychowyć odpowiedzialnego
człowieka, który te wiadomości mógłby wykorzystać do
dobra, nie dla zła” (s. 21).
5 listopada tego roku kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Alexandru Ioana Cuza w Jassach. Biskup
Jass Petru Gherghel, po prezentacji działalności i zasług
znamienitego gościa, w zakończeniu Laudatio powiedział:
„To wielka radość i zaszczyt, że Wasza Eminencja zostanie dziś wpisany do honorowej księgi Uniwersytetu
w Jassach, pierwszej z ważnych uczelni wyższych w Rumunii. Tytuł ten honoruje naukę prawa, sztukę kształcenia
i edukacji oraz wielkie oddanie Waszej Eminencji
prawdzie i służbie człowiekowi, jego ciału i duszy”.
6 listopada Jego Eminencja kardynał Zenon Grocholewski w asyście biskupa Jass Petru Gherghela przybył
na Bukowinę. Pierwszym miejscem, jakie odwiedził był
kościół pw. św. Jana Nepomucena, gdzie wysokich gości
przyjął proboszcz i dziekan Bukowiny ks. Iosif Păuleţ
oraz wikariusz ks. Andrei Staszkovian. Goście udali się
potem do Domu Polskiego, gdzie spotkali się z prezesem
Związku Polaków w Rumunii, pracownikami Domu Polskiego i członkami Stowarzyszenia Polaków w Suczawie.
W bardzo szczery i otwarty sposób Jego Eminencja
zwrócił się do zebranych, wyrażając w pierwszym
rzędzie radość ze spotkania z Polakami, którzy zachowali
język swoich przodków. Wspominał o swoim 40-letnim
pobycie poza Polską. W szczególny sposób, ciepło i ze
wzruszeniem mówił o spotkaniu z Janem Pawłem II
zaraz po wyborze na Stolicę Apostolską. Powiedział
między innymi: „Papież przekonał do siebie bardzo wielu
ludzi swoim zachowaniem, obudził kościół i zainteresowanie kościołem, wielu ludzi i środowisk, Polacy powinni cieszyć się i starać się pamiętać, co zrobił”. Podkreślił też fakt, że obecny papież kontynuuje dzieło
swojego poprzednika, z którym był silnie związany. Spotkanie ze znamienitym gościem przebiegło w ciepłej
atmosferze bliskości. Na zakończenie Jego Eminencja
Zenon Grocholewski oraz biskup Petru Gherghel wpisali
się do Księgi Pamiątkowej.
Kolejny dzień, 7 listopada przebiegł pod hasłem
spotkań z Polonią i polskością na rumuńskiej Bukowinie.
O godzinie 11.00 po uroczystym powitaniu dostojnego
gościa rozpoczęła się msza św. w Nowym Sołońcu. Jego
Eminencja Zenon Grocholewski podkreślił, że odprawienie mszy w takim miejscu było dla niego wielką przyjemnością i radością z niedzielnego spotkania z Bogiem.
Nie krył także wzruszenia w trakcie występu dzieci
i młodzieży z zespołu „Sołonczanka” w Domu Polskim.
Oprócz pieśni i tańców zespół w swoim programie
nawiązał do Święta Niepodległości, które wypada 11 listopada. Na zakończenie wszyscy otrzymali z rąk kardynała Zenona Grocholewskiego obrazki od Papieża
Bededykta XVI ze specjalnym bożonarodzeniowym przesłaniem. Ostatnim punktem programu kardynalskiej wizyty
było zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej w Kaczyce.

un om responsabil care să poată utiliza aceste informaţii
în folosul binelui, nu al răului” (p. 21).
În ziua de 5 noiembrie 2010, Cardinalului Zenon
Grocholewski i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa
al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Excelenţa Sa Petru Gherghel – episcop de Iaşi, după ce a prezentat activitatea şi meritele înaltului oaspete, în încheierea Laudatio a spus: „Este o mare bucurie şi onoare să
puteţi fi înscris astăzi în cartea de preţuire a Universităţii
noastre ieşene, prima dintre marile universităţi ale României moderne. Acest titlu vine să onoreze ştiinţa dreptului,
arta formării şi educaţiei, şi marea dăruire a Eminenţei
Voastre în favoarea adevărului şi a slujirii omului întreg,
trup şi suflet”.
În ziua de 6 noiembrie Eminenţa Sa Cardinalul
Zenon Grocholewski însoţit de PS Petru Gherghel – episcop de Iaşi a venit în Bucovina. Prima oprire a fost la biserica romano-catolică din Suceava cu hramul Sf. Ioan
Nepomuk unde înalţii oaspeţi au fost întâmpinaţi de pr.
paroh Iosif Păuleţ – decan de Bucovina şi pr. vicar Andrei
Staszkovian. Apoi oaspeţii s-au deplasat la Casa Polonă
unde a avut loc întâlnirea cu preşedintele Uniunii
Polonezilor din România, cu lucrătorii Casei Polone şi cu membrii Asociaţiei Polonezilor din Suceava. Într-o manieră
sinceră şi deschisă, Eminenţa Sa s-a adresat celor prezenţi subliniind de la început că este foarte bucuros de această întâlnire cu polonezii care nu au uitat limba înaintaşilor
lor. Apoi a evocat cei peste 40 de ani petrecuţi departe
de Polonia. În mod deosebit, cu căldură şi emoţie a evocat
întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea după alegerea sa
în Sfântul Scaun. Printre altele a spus: „Papa a câştigat
foarte mulţi oameni cu atitudinea sa, a trezit biserica şi interesul pentru biserică, mulţi oameni şi medii, cred că polonezii ar trebui să se bucure şi ar trebui să nu uite ce a făcut”. De asemenea, a evidenţiat faptul că actualul papă
continuă opera înaintaşului său de care a fost puternic legat.
Întâlnirea cu înaltul oaspete s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă şi apropiată. În încheierea vizitei Eminenţa
Sa şi episcopul Petru Gherghel au semnat în Cartea de
Onoare.
A doua zi, 7 noiembrie, s-a desfăşurat sub deviza întâlnirilor cu diaspora poloneză şi cu spiritul polonez în Bucovina românească. La ora 10.00, după solemna întâmpinare a înaltului oaspete, a început Sf. Liturghie în Soloneţu Nou. Eminenţa Sa Zenon Grocholewski a subliniat
că oficierea liturghiei într-un asemenea loc a fost pentru
El o mare plăcere şi bucurie ca urmare a întâlnirii duminicale cu Dumnezeu. Nu şi-a ascuns emoţiile în timpul
evoluţiei copiilor şi tinerilor din ansamblul „Sołonczanka”
la Casa Polonă. În afară de cântece şi dansuri, ansamblul
a prezentat în programul său Sărbătoarea Independenţei
din 11 noiembrie. În încheiere, toţi au primit din mâinile
cardinalului Zenon Grocholewski iconiţe de la Papa
Benedict al XVI-lea cu un mesaj special de Crăciun.
Ultimul punct al programului vizitei cardinalului a fost
vizitarea Sanctuarului Maicii Domnului de la Cacica.
Stanislava Iachimovschi
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KALENDARIUM ROCZNIC

2010

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

GRUDZIEŃ

DECEMBRIE

2 XII – 195. rocznica śmierci Jana Potockiego (17611815), pisarza, historyka, archeologa i podróżnika;
4 XII – 100. rocznica urodzin Władysława Pożaryskiego (1910-2008), geologa i paleontologa;
5 XII – 85. rocznica śmierci Władysława Stanisława
Reymonta (1867-1925), powieściopisarza i nowelisty,
laureata Nagrody Nobla (1924);
6 XII – 490. rocznica urodzin Barbary Radziwiłłównej
(1520-1551), królowej Polski, wielkiej księżnej litewskiej;
8 XII – 20. rocznica śmierci Tadeusza Kantora (19151990), malarza, scenografa i reżysera teatralnego;
9 XII – 25. rocznica śmierci Ireneusza Iredyńskiego
(1939-1985), poety, prozaika, dramatopisarza, scenarzysty;
10 XII – 160. rocznica śmierci generała Józefa Bema
(1794-1850), wybitnego teoaretyka wojskowości, artylerzysty, bohatera trzech narodów:Polski, Turcji i Węgier;
12 XII – 150. rocznica urodzin Jana Kasprowicza
(1860-1926), poety, dramaturga, tłumacza i krytyka
literackiego;
13 XII – 95. rocznica urodzin Michała Sumińskiego
(ur. 1915), leśnika, zoologa, dziennikarza;
18 XII – 40. rocznica urodzin Sebastiana Malinowskiego (1970-2008), historyka, nauczyciela, działacza
społecznego, założyciela i kustosza Muzeum Kanału
Bydgoskiego;
19 XII – 210. rocznica urodzin Józefa Chodźko (18001881), topografa, geodety, badacza Kaukazu, jednego z
polskich alpinistów;
23 XII – 10. rocznica śmierci Stanisława MiedzyTomaszewskiego (1913-2000), grafika, malarza, architekta wnętrz;
24 XII – 200. rocznica urodzin Adama Stanisława
Krasińskiego (1810-1891), biskupa wileńskiego, poety
i pisarza;
25 XII – 115. rocznica urodzin Stefana Roweckiego
„Grota” (1895-1944), generała, głównego komendanta
Armii Krajowej;
26 XII – 75. rocznica urodzin Kazimierza Orłosia (ur.
1935), pisarza, scenarzysty, dramaturga, publicysty;
28 XII – 460. rocznica urodzin Stanisława Kostki
(1550-1568), kleryka, jezuity, patrona polskich dzieci i młodzieży; 130. rocznica urodzin Tytusa Czyżewskiego
(1880-1945), poety, malarza, krytyka sztuki, współtwórcy
polskiej awangardy literacko-artystycznej;
29 XII – 90. rocznica urodzin Ludwika Jerzego Kerna
(1920-2010), poety, satyryka, dziennikarza, tłumacza,
autora tekstów piosenek;
30 XII – 10. rocznica śmierci Stanisława Broniewskiego (1943-2000), harcmistrza, działacza ruchu oporu,
naczelnika Szarych Szeregów, dowódcy Akcji pod
Arsenałem w 1943 roku.

2 XII – 195 de ani de la moartea lui Jan Potocki (17611815), scriitor, istoric, arheolog şi călător;
4 XII – 100 de ani de la naşterea lui Władysław
Pożaryski (1910-2008), geolog şi paleontolog;
5 XII – 85 de ani de la moartea lui Władysław Stanisław
Reymont (1867-1925), autor de romane şi nuvele,
laureat al Premiului Nobel (1924);
6 XII – 490 de ani de la naşterea Barbarei Radziwiłłówna (1520-1551), regină a Poloniei, mare ducesă de Lituania;
8 XII – 20 de ani de la moartea lui Tadeusz Kantor
(1915-1990), pictor, scenograf şi regizor de teatru;
9 XII – 25 de ani de la moartea lui Ireneusz Iredyński
(1939-1985), poet, prozator, autor de drame, scenarist;
10 XII – 160 de ani de la moartea generalului Józef
Bem (1794-1850), renumit teoretician militar, artilerist,
erou a trei popoare: Polonia, Turcia şi Ungaria;
12 XII – 150 de ani de la naşterea lui Jan Kasprowicz (1860-1926), poet, dramaturg, traducător şi critic
literar;
13 XII – 95 de ani de la naşterea lui Michał Sumiński
(n. 1915), specialist în silvicultură, zoolog, ziarist;
18 XII – 40 de ani de la naşterea lui Sebastian Malinowski (1970-2008), istoric, profesor, militant social,
fondator şi custode al Muzeului Canalului Bydgoszcz;
19 XII – 210 ani de la naşterea lui Józef Chodźko
(1800-1881), topograf, geodez, cercetător al Caucazului,
unul dintre alpiniştii polonezi;
23 XII – 10 ani de la moartea lui Stanisław MiedzaTomaszewski (1913-2000), grafician, pictor, arhitect de
interioare;
24 XII – 200 de ani de la naşterea lui Adam Stanisław
Krasiński (1810-1891), episcop de Vilnius, poet şi scriitor;
25 XII – 115 ani de la naşterea lui Stefan Rowecki
„Grot” (1895-1944), general, comandant şef al Armatei
Naţionale;
26 XII – 75 de ani de la naşterea lui Kazimierz Orłoś
(n. 1935), scriitor, scenarist, dramaturg, publicist;
28 XII – 460 de ani de la naşterea lui Stanisław Kostka
(1550-1568), cleric, iezuit, patron al copiilor şi tineretului
polonez; 130 de ani de la naşterea lui Tytus Czyżewski
(1880-1945), poet, pictor, critic de artă, coautor al
avangardei literar-artistice poloneze;
29 XII – 90 de ani de la naşterea lui Ludwik Jerzy
Kern (1920-2010), poet, satiric, ziarist, traducător, autor
de texte de cântece;
30 XII – 10 ani de la moartea lui Stanisław Broniewski
(1943-2000), instructor superior al cercetaşilor, militant
al mişcării de rezistenţă, comandant al cercetaşilor
(membri ai mişcării conspirative din anii 1939-45),
comandantul Acţiunii de la Arsenal din anul 1943.
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Kronika bukowińskich Polaków

1910

Cronica polonezilor bucovineni

Listopad

Noiembrie

11.04. – Czerniowce, sala gimnastyczna Domu
Polskiego: Rozpoczął się kolejny rok ćwiczeń gimnastycznych. Odtąd ćwiczenia odbywały się we wtorki
i piątki według następującego harmonogramu: godz.
17.00-18.00 – dzieci obojga płci; godz. 18.00-19.00 –
panie; godz. 20.00-21.00 – członkowie Towarzystwa
Gimnastcznego „Sokół”. Zapisy przyjmował druh Altheim
w biurze Banku Polskiego codziennie w godz. 8.00-12.00.
11.06. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Wydział
Związku Nauczycielstwa Polskiego na Bukowinie
urządził praktyczną lekcję języka polskiego z udziałem
nauczycieli, pracowników władz oświatowych, licznych
rodziców i przyjaciół szkół ludowych. Lekcję na temat
„Jan Kochanowski z Czarnolasu” przeprowadził Rudolf
Janiszewski. Po lekcji odbyła się dyskusja, w której
zabrali głos inspektor Kaindl, dyrektor Jan Kamiński,
ekspozyt Zarządu Głównego TSL i Malikiewiczówna.
11.06. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Odbyło
się doroczne walne zgromadzenie członków bukowińskiego Koła Polskiego. Po sprawozdaniu z rocznej
działalności wygłoszonym przez sekretarza dr. Stanisława
Kwiatkowskiego i dyskusji wybrano prezesa, Krzysztofa
Abrahamowicza (ponownie) i 10 członków wydziału
(Stanisław Oroszeny Bohdanowicz, dr Teodor Bohosiewicz – emerytowany lekarz sztabowy i właściciel dóbr
Milijów, Wincenty Korytyński – budowniczy miejski,
Karol Nałęcz Korzeniowski – właściciel dóbr Łuka,
dr Stanisław Kwiatkowski – prymariusz szpitala powszechnego oraz właściciel dóbr Onut i Samuszyn, Władysław
Mierzwiński – radca sądu krajowego, dr Aleksander
Skibniewski – właściciel dóbr Głęboka, dr Kajetan Stefanowicz – właściciel dóbr Rarańcze i wiceprezydent
Banku Krajowego, Michał Trzciński – właściel zakładu
rymarskiego, ks. kan. Marceli Zawadowski – proboszcz
w Waszkowcach n/Czeremoszem). Po wyborach rozwinęła się dyskusja nad nurtującymi Polaków sprawami.
Kizik poruszył kwestię rozszerzenia wydanictwa „Gazety
Polskiej” na wszystkie dni tygodnia, co po wypowiedziach dr. S. Kwiatkowskiego, ks. Andrzeja Łukasiewicza, Michniewicza i redaktora Henryka Stanisława
Zuckera okazało się niemożliwe w ówczesnym stanie
przedsięwzięcia. W imieniu polskich rękodzielników
Walerian Skwarnicki zaproponował, aby nasi właściciele
dóbr w wypadkach, gdy włączają się w ponoszenie
kosztów budowy szkół, cerkwi i tym podobnych obiektów stawiali warunki zatrudnienia polskich rękodzielników i robotników, aby w ten sposób zagwarantować, że

11.04. – Cernăuţi, sala de gimnastică a Casei Polone:
A început un nou an al exerciţiilor de gimnastică. De
acum, exerciţiile s-au desfăşurat în zilele de marţi şi vineri
după următorul program:orele 17.00-18.00 – copiii de
ambe sexe; orele 18.00-19.00 – doamnele, orele 20.0021.00 – membrii Asociaţiei de Gimnastică „Sokół”.
Înscrierile se făceau la camaradul Altheim în biroul
Băncii Polone, zilnic între orele 8.00-12.00.
11.06. – Cernăuţi, sala Casei Polone: Conducerea Uniunii Cadrelor Didactice Poloneze din Bucovina a organizat o lecţie practică de limba polonă cu participarea
cadrelor didactice, a autorităţilor învăţământului, părinţilor
şi prietenilor şcolilor populare. Lecţia cu tema „Jan
Kochanowski din Czarnolas” a fost condusă de Rudolf
Janiszewski. După lecţie au urmat discuţii la care au
luat cuvântul inspectorul Kaindl, directorul Jan Kamiński,
reprezentantul Conducerii Centrale a SŞP şi Malikiewiczówna.
11.06. – Cernăuţi, sala Casei Polone: A avut loc
adunarea generală anuală a membrilor Cercului Polonez
bucovinean. După darea de seamă pe marginea activităţii
de un an prezentată de secretarul dr. Stanisław Kwiatkowski şi discuţii, au fost aleşi preşedintele Krzysztof
Abrahamowicz (din nou) şi 10 membri ai conducerii
(Stanisław Oroszeny Bohdanowicz, dr. Teodor Bohosiewicz – pensionar; medic al statului major şi proprietar
al moşiei Milijów, Wincenty Korytyński – constructor,
Karol Nałęcz Korzeniowski – proprietar al moşiei Łuka,
dr. Stanisław Kwiatkowski – medic primar la spitalul
general şi proprietar al moşiilor Onut şi Samuszyn,
Władysław Mierzwiński – consilier al tribunalului ţării,
dr. Aleksander Skibniewski – proprietar al moşiei Adâncata, dr. Kajetan Stefanowicz – proprietar al moşiei
Rarancea şi vicepreşedinte al Băncii Naţionale, Michał
Trzciński – proprietar al fabricii de şelărie, pr. can. Marceli Zawadowski – paroh în Văşcăuţi pe Ceremuş). După
alegeri au urmat discuţii pe marginea problemelor curente
ale polonezilor. Kizik a abordat problema editării „Gazetei
Polone” pe parcursul întregii săptămâni care, după
intervenţiile lui S. Kwiatkowski, pr. Andrzej Łukasiewicz,
Michniewicz şi a redactorului Henryk Stanisław Zucker,
s-a dovedit a fi imposibilă în situaţia actuală. În numele
meşterilor polonezi Walerian Skwarnicki a propus ca
proprietarii polonezi de moşii, în cazul în care suportă
cheltuielile construcţiei de şcoli, biserici şi alte obiective
similare, să pună condiţia angajării de meseriaşi şi mun-

H

10 I

P o l o n u s 11 / 2010
prace będą dobrze wykonane ku zadowoleniu wszystkich. Dr Kwiatkowski, Rudolf Janiszewski i Mieczysław Broniewski ze Stróżeńca zaproponowali, by wydział
Koła Polskiego podjął pilnie starania, aby dla podniesienia
poziomu nauczania języka polskiego w szkołach
publicznych od zaraz powołać okręgowych inspektorów
polskich, którzy winni zapobiec pozorom nauczania
języka polskiego, a ks. Łukasiewicz zgłosił wniosek, żeby
wydział Koła Polskiego doprowadził do tego, aby języka
polskiego uczyli wyłącznie Polacy posiadający do tego
kwalifikacje.
11.07. – Czerniowce, kościół ormiańskokatolicki:
Staraniem byłych wychowanków Bursy im. Issakowicza
odprawiona została msza św. w intencji ks. prał. Kajetana
Kasprowicza w pierwszą rocznicę śmierci założyciela
Bursy. Mszę św. odprawili trzej byli wychowankowie
Bursy: ks. Amirowicz, ks. Demitrowski i ks. Welisch.
Po nabożeństwie upamiętniono wybitnego dobroczyńcę
odsłonięciem prowizorycznej tablicy i popiersia
wykonanego przez Waleriana Skwarnickiego wg projektu
architekta prof. Zlamala. Tablicę z popiersiem
umieszczono na budynku Bursy. Po polsku przemówił
rektor Bursy – ks. Amirowicz. Ponadto z powodu
pierwszej rocznicy śmierci dobroczyńcy w ostatnich
dniach wydano broszurkę z życiorysem i podobizną ks.
Kajetana Kasprowicza, opracowaną przez jednego
z wychowanków przykładnego kapłana katolickiego
i Polaka. Broszurkę można było nabyć u ks. Kajetana
Amirowicza. Tego dnia odbyło się także zwyczajne
doroczne zgromadzenie członków Towarzystwa Bursy
im. Issakowicza.
11.12. – Czerniowce, duża sala Domu Polskiego: Odbył
się uroczysty komers semestralny połączony z tańcami.
11.13. – Głęboka: Miejscowi Polacy zgromadzili się,
aby Aleksandrostwu Skibniewskim wyrazić wdzięczność
za wszystko, co uczynili dla środowiska polskiego tej
miejscowości, za wkład w budowę i wyposażenie
kościoła rzymskokatolickiego, za pomoc w utworzeniu
szkoły polskiej, Czytelni Polskiej i polskiej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej. W imieniu zgromadzonych
przemówił miejscowy ksiądz Józef Janiszewski.
11.14. – Czerniowce, sala posiedzeń Domu Polskiego:
Odbyło się posiedzenie wydziału bukowińskiego Koła
Polskiego.
11.[14?]. – Dawidy Zrąb, Czytelnia Polska TSL
(prywatna szkoła polska): Odbyło się zebranie polskich
gospodarzy z udziałem Tytusa Czerkawskiego i nauczyciela Aleksandra Mielnika, którzy wybrali komitet szkolny.
Do komitetu weszli: Tytus Czerkawski (przewodniczący)
oraz sześciu gospodarzy. Komitet żwawo zabrał się do
pracy. Zamówił 9 ławek i tablicę wartości 100 k. Drugie
tyle miała kosztować reszta wyposażenia (szafka, stół,
2 krzesła). Szczęściem Maciej Markulak, który odstąpił
izby na klasę i stancję dla nauczyciela, bezpłatnie
ofiarował stół i krzesła. Inne sprzęty (ławki, szafkę,
tablicę, konewkę itd.) zakupiono dzięki złożonym datkom.
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citori polonezi, garantând în felul acesta că lucrările vor
fi bine executate spre mulţumirea tuturor. Dr. Stanisław
Kwiatkowski, Rudolf Janiszewski şi Mieczysław Broniewski din Storojineţ au propus ca Cercul Polonez să
facă demersuri pentru ridicarea nivelului învăţării limbii
polone în şcolile publice prin numirea de inspectori polonezi care sunt datori să prevină imaginea falsă a învăţării
limbii polone, iar pr. Łukasiewicz a propus ca Cercul
Polonez prin conducerea sa să facă în aşa fel ca limba
polonă să fie predată doar de polonezii ce au această
calificare.
11.07. – Cernăuţi, biserica armeano-catolică: Prin
strădania foştilor elevi ai Internatului „Issakowicz” a fost
oficiată a sf. liturghie pentru pr. prelat Kajetan Kasprowicz, la împlinirea unui an de la moartea întemeietorului
Internatului. Sf. Liturghie a fost oficiată de trei foşti elevi
ai Internatului: pr. Amirowicz, pr. Demitrowski şi pr.
Welisch. După liturghie, a fost dezvelită o placă provizorie
şi un bust executat de Walerian Skwarnicki după
proiectul prof. Zlamal. Ambele au fost amplasate în clădirea Internatului. Pr. Amirowicz – rectorul Internatului
a rostit o alocuţiune în limba polonă. Ca urmare a împlinirii unui an de la moartea binefăcătorului, în ultimele
zile a fost editată o broşură cuprinzând biografia şi portretul pr. Kajetan Kasprowicz realizată de unul dintre
elevii exemplarului preot catolic şi polonez. Broşura putea
fi procurată de la pr. Kajetan Amirowicz. În aceeaşi zi
s-a desfăşurat şi adunarea anuală a membrilor Societăţii
Internatului „Issakowicz”.
11.12. – Cernăuţi, sala mare a Casei Polone: A avut
loc serata festivă semestrială cu dans.
11.13. – Adâncata: Polonezii din localitate s-au întrunit
ca să îşi exprime recunoştinţa faţă de familia Skibniewski
pentru tot ceea ce a făcut pentru comunitatea poloneză
din această localitate, pentru contribuţia la construcţia
şi amenajarea bisericii romanocatolice, pentru sprijinirea
înfiinţării şcolii polone, a Societăţii Polone de Lectură
şi a casei polone de economii şi împrumut. În numele
celor prezenţi a vorbit preotul din localitate, Józef
Janiszewski.
11.14. – Cernăuţi, sala de şedinţe a Casei Polone:
A avut loc şedinţa conducerii Cercului Polonez bucovinean.
11. [14?]. – Davideni Zrąb, Societatea Polonă de
Lectură a SŞP (şcoala polonă particulară): A avut loc
adunarea gospodarilor polonezi cu participarea lui Tytus
Czerkawski şi a prof. Aleksander Mielnik care au ales
comitetul şcolii. În comitet au intrat: Tytus Czerkawski
(preşedinte) şi şase gospodari. Comitetul s-a apucat
imediat de lucru. A comandat 9 bănci şi o tablă în valoare
de 100 c. Tot atât avea să coste restul (un dulap, o masă,
2 scaune). Din fericire, Maciej Markulak, care a pus la
dispoziţie o încăpere pentru clasă şi o cameră pentru
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Wdzięczni za ofiary i pomoc w utworzeniu szkoły
dziękowali wszystkim dobroczyńcom, a przede wszystkim Krzysztofowi Abrahamowiczowi, Tytusowi Czerkawskiemu, Antoniemu Kamińskiemu, dr. Stanisławowi
Kwiatkowskiemu, Maciejowi Markulakowi, Jakubowi
Sołeniukowi i Władysławowi Świderskiemu.
11.19. – Czerniowce: Zawiązał się ściślejszy komitet
wielkiej przedświątecznej wenty gospodarczej, zapowiedzianej na 18 grudnia 1910 r., na pomoc dla najuboższych rodaków. W skład komitetu wchodziły m.in.:
Merzowiczowa, doktorowa Julia Kwiatkowska,
Węglowska, Wörflówna oraz sekretarz Niewiadomski.
11.20. – Czerniowce, duża sala Domu Polskiego: Odbył
się dziecięcy wieczorek wokalno-muzyczny oraz przedstawienie sztuczki „Szkółka” z życia Tadeusza Czackiego
na rzecz polskiej biblioteki dla dzieci. Podczas wieczorku
m.in. Ludmiła Mazurek deklamowała poemat Kornela
Ujejskiego „Dzwony” przy akompaniamencie Fredzia
Kreutza, Ludwiś Elsasser deklamował „Rycerza w zbrojowni” Pajgerta, Niusia Krzanowska odegrała na fortepianie „Walc” Griega, „Taniec żeglarza” Lindemana, a wspólnie z małą Zosią Mercikową „Węgierskie melodie” Behra
na cztery ręce. Wszystkie występy wypadły pomyślnie
dzięki wielkiemu wkładowi pracy Kreutzowej, Malikiewiczówny i prof. Savula.
11.<24. – Czerniowce: Przed miejscową komisją
egzaminacyjną dla szkół z polskim językiem wykładowym
złożyli egzamin: panna Maria Berezowska, suplentka
licealna w Czerniowcach (z odznaczeniem), panna
Wanda Dobrowolska, nauczycielka w Głębokiej, Antonina
Magasowa, nauczycielka miejska w szkole na Kaliczance w Czerniowcach, Leonard Piotrowski, dyrektor szkoły
w Jackanach (z odznaczeniem) i Franciszek Renowicz,
nauczyciel szkół miejskich w Czerniowcach.
11.24. – Czerniowce: Ukazał się 94. numer 28. rocznika
„Gazety Polskiej”. Dyrekcja (Michał Trzciński, Władysław Sołtyński i Henryk Altheim) Bukowińskiego Polskiego Towarzystwa Zaliczkowego i Oszczędności w Czerniowcach opracowała i ogłosiła w nim „Rachunek miesięczny za październik 1910”.
11.24. – Czerniowce, sala posiedzeń Domu Polskiego:
Odbyło się doroczne walne zgromadzenie członków
Towarzystwa Bursy Polskiej im. Adama Mickiewicza.
Obradom przewodniczył prezes Karol Witkowski, protokołował Wacław Pilarz. Prezes zwrócił uwagę na
niedobory wynikłe z podrożenia produktów żywnościowych i niewywiązania się TBPiCP z uchwalonej
subwencji na stypendia dla czterech wychowanków.
Z opublikowanego sprawozdania rozesłanego członkom
wynikało, iż w roku szkolnym 1909/10 z Bursy korzystało
90 wychowanków, spośród których do końca roku
szkolnego wytrwało 79, gdyż 14 zostało wydalonych za
brak postępów (w ich miejsce przyjęto 14 innych), a 11
zrezygnowało. W dyskusji zabierali głos: ks. Andrzej
Łukasiewicz, dr Mitkiewicz i Henryk Stanisław Zucker.
Wybrano pięciu nowych członków wydziału: Józefa
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profesor, a donat masa şi scaunele. Alte obiecte (bănci,
dulap, tablă, stropitoare ş.a.) au fost cumpărate din donaţii.
Recunoscători pentru donaţii şi sprijin în înfiinţarea şcolii,
au mulţumit tuturor binefăcătorilor, dar mai ales lui
Krzysztof Abrahamowicz, Tytus Czerkawski, Antoni
Kamiński, dr. Stanisław Kwiatkowski, Maciej Markulak,
Jakub Sołeniuk şi Władysław Świderski.
11.19. – Cernăuţi: S-a format un comitet restrâns al
acţiunii caritative de dinaintea sărbătorilor anunţate pentru
ziua de 18 decembrie 1910 în scopul ajutorării celor mai
săraci compatrioţi. În alcătuirea comitetului au intrat,
printre alţii: Merzowiczowa, Julia Kwiatkowska,
Węglowska, Wörflówna şi secretarul Niewiadomski.
11.20. – Cernăuţi, sala mare a Casei Polone: A avut
loc o seară muzical-vocală a copiilor precum şi prezentarea piesei „Mica şcoală” din viaţa lui Tadeusz Czacki
în folosul bibliotecii pentru copii. În timpul seratei, Ludmila Mazurek a recitat poemul lui Kornel Ujejski „Clopotele” acompaniată de Fredzio Kreutz, Ludwiś Elsasser
a recitat „Cavalerul în armură” de Pajgert, Niusia Krzanowska a cântat la pian „Vals” de Grieg, „Dansul
corăbierului” de Lindeman, iar împreună cu micuţa Zosia
Mercikowa „Melodii ungare” de Behr, la patru mâini.
Programul a avut succes datorită contribuţiei doamnelor
Kreutzowa, Malikiewiczówna şi prof. Savul.
11.24. – Cernăuţi: În faţa comisiei locale de examinare
pentru şcolile cu limba de predare polonă au dat examen:
d-ra Maria Berezowska, suplinitoare la liceu în Cernăuţi
(cu distincţie), d-ra Wanda Dobrowolska, profesoară în
Adâncata, Antonina Magasowa, profesoară la şcoala din
Caliceanca – Cernăuţi, Leonard Piotrowski, directorul
şcolii din Iţcani (cu distincţie) şi Franciszek Renowicz,
profesor la şcolile orăşeneşti din Cernăuţi.
11.24. – Cernăuţi: A apărut nr. 28 al anuarului „Gazetei
Polone”. Direcţiunea Societăţii Bucovinene de Împrumut
şi Economii din Cernăuţi (Michał Trzciński, Władysław
Sołtyński şi Henryk Altheim) au publicat în anuar „Contul
lunar pe octombrie 1910”.
11.24. – Cernăuţi, sala de şedinţe a Casei Polone:
A avut loc adunarea generală anuală a membrilor Societăţii Internatului Polonez „Adam Mickiewicz”. Dezbaterile au fost conduse de preşedintele Karol Witkowski,
procesul verbal l-a scris Wacław Pilarz. Preşedintele
a atras atenţia asupra deficitului ca urmare a scumpirii
alimentelor şi neachitării de către APAF şi de L a patru
burse pentru elevi. Din darea de seamă publicată şi trimisă
membrilor reieşea că în an. şc. 1909/10 de Internat au
profitat 90 de elevi din care 79 au rezistat până la sfârşitul
anului şcolar, căci 14 au fost îndepărtaţi din cauza lipsei
de progrese (în locul lor au fost primiţi alţi 14), iar 11 au
renunţat. La discuţii au luat cuvântul: pr. Andrzej
Łukasiewicz, dr. Mitkiewicz şi Henryk Stanisław Zucker.
Au fost aleşi cinci noi membri ai conducerii: Józef Char-
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Charwata (starszy komisarz budownictwa w Wydziale
Krajowym), ks. A. Łukasiewicza (administrator czerniowieckiej parafii ormiańskokatolickiej), ks. Aleksandra
Opolskiego (profesor seminarium nauczycielskiego),
Wacława Pilarza (urzędnik Krakowskiego Towarzystwa
Wzajemnych Ubezpieczeń), Władysława Sołtyńskiego
(dyrektor Banku Polskiego) oraz trzech członków komisji
konrtolującej: Franciszka Burskiego (kasjer Kasy Głównej), Michała Trzcińskiego (właściciel zakładu rymarskiego) i Teofila Wróbla (urzędnik filii Galicyjskiego
Akcyjnego Banku Hipotecznego).
11.24. – Czerniowce, sala Towarzystwa Muzycznego:
Odbył się zapowiedziany uprzednio na 18 listopada
koncert muzyki kameralnej, w którym brał udział
komisarz dr Franciszek Wicentowicz. Zaśpiewał on kilka
pieśni Hugona Wolfa.
11.24. – Suczawa, duża sala Domu Polskiego: Wydział
TBPiCP, głównie pracą sekretarza Jana Chrzanowskiego, urządził wieczornicę połączoną z loterią fantową,
co przyniosło 70 k dochodu przeznaczonego na pomoc
ubogim.
11.25. – Czerniowce, Dom Polski: Wydział miejscowego Koła TSL pod przewodnictwem prezesa dr.
Stanisława Kwiatkowskiego zatwierdził skład zarządu
Czytelni Polskiej TSL w Radowcach: Ludwik Dobrowolski – prezes, radca konsystorialny ks. Józef Mykietiuk – zastępca prezesa, ks. Jakub Demitrowski – sekretarz, Kajetan Kajetanowicz – zastępca sekretarza, Karol
Priester – skarbnik, Antoni Nosal – zastępca skarbnika,
Tomasz Prokop – bibliotekarz, Emil de Kriegsfeld –
zastępca bibliotekarza, Kajetan Kajetanowicz – gospodarz, Jan Lisowski – zastępca gospodarza oraz Jan
Marchewka i Rafał Kajetanowicz – członkowie zarządu
bez określonej funkcji.
11.26. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Odbyła
się próba generalna przedstawienia sztuki hr. Starzeńskiego „U wyłomu”, mającej uświetnić obchód 80.
rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Podczas
obchodu, który miał miejsce następnego dnia, oprócz
sztuki odbył się krótki odczyt członka zarządu Koła TSL
Kazimierza Tokarskiego o powstaniu listopadowym.
11.27. – Czerniowce: Ukazał się 95. numer 28. rocznika „Gazety Polskiej”. W Kronice ukazał się „Rozkaz
sokoli”, podpisany przez naczelnika Juliana Wasylkiewicza i prezesa Wojciecha Wejdeleka, wzywający sokołów do udziału w obchodzie listopadowym w uroczystych strojach sokolich, a nieumundurowanych z agrafką sokolą.
11,27. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyło się ogólne
zebranie członków Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko”, podczas którego referat „Młodzież a szkoła”
wygłosił przybyły ze Lwowa delegat Związku Towarzystw Akademików Polskich „Ogniwo” Browiński. Po
referacie w dyskusji zabrał głos dr Stanisław Kwiat-

H

wat (comisar superior în construcţii în Conducerea Ţării),
pr. A. Łukasiewicz (administrator al parohiei armeanocatolice din Cernăuţi), pr. Aleksander Opolski (profesor
la seminarul pedagogic), Wacław Pilarz (funcţionar al
Societăţii Asigurărilor Reciproce din Cracovia), Władysław Sołtyński (directorul Băncii Polone) precum şi trei
membri ai comisiei de control: Franciszek Burski (casier
la Casa Centrală), Michał Trzciński (proprietarul fabricii
de şelărie) şi Teofil Wróbel (funcţionar al filialei Băncii
Ipotecare pe Acţiuni din Galiţia).
11.24. – Cernăuţi, sala Societăţii Muzicale: A avut loc
un concert de muzică de cameră anunţat pentru ziua de
18 noiembrie, la care a luat parte comisarul dr. Franciszek
Wicentowicz. El a cântat câteva piese de Hugo Wolf.
11.24. – Suceava, sala mare a Casei Polone: Conducerea APAF şi de L, mai ales prin contribuţia secretarului Jan Chrzanowski, a organizat o serată cu tombolă
cu un venit de 70 c. destinate ajutorării săracilor.
11.25. – Cernăuţi, Casa Polonă: Conducerea Cercului
SŞP din localitate cu preşedintele dr. Stanisław Kwiatkowski a confirmat componenţa conducerii Societăţii de
Lectură a SŞP din Rădăuţi: Ludwik Dobrowolski –
preşedinte, consilierul consistorial – pr. Józef Miketiuk
– vicepreşedinte, pr. Jakub Demitrowski – secretar,
Kajetan Kajetanowicz – secretar adjunct, Karol Priester
– trezorier, Antoni Nosal – trezorier adjunct, Tomasz
Prokop – bibliotecar, Emil de Kriegsfeld – bibliotecar
adjunct, Kajetan Kajetanowicz – administrator, Jan Lisowski – administrator adjunct precum şi Jan Marchewka şi Rafał Kajetanowicz – membri ai conducerii fără
funcţie.
11.26. – Cernăuţi, sala Casei Polone: a avut loc
repetiţia generală a reprezentaţiei piesei contelui
Starzeński „Străpungerea liniei” cu prilejul împlinirii a 80
de ani de la izbucnirea insurecţiei din noiembrie. În timpul
sărbătoririi, care a avut loc a doua zi, în afară de piesă
Kazimierz Tokarski – membru al conducerii Cercului TŞP
a conferenţiat, pe scurt, despre insurecţia din noiembrie.
11.27. – Cernăuţi: A apărut nr. 28 al anuarului „Gazetei
Polone”. La rubrica Cronica a apărut „Ordin Şoimilor”
semnat de comandantul Julian Wasylkiewicz şi preşedintele Wojciech Wejdelek care cheamă şoimii să participe în uniforme la sărbătorirea insurecţiei din noiembrie,
iar cei fără uniforme – cu insignă.
11. 27. – Cernăuţi, Casa Polonă: A avut loc adunarea
generală a membrilor Societăţii Universitarilor Polonezi
„Ognisko” în timpul căreia Browiński – delegatul din
Lvov al Uniunii Societăţilor Universitarilor Polonezi
„Ognisko” – a susţinut referatul „Tineretul şi şcoala”. După
referat, la discuţii a luat cuvântul dr. Stanisław Kwiatkowski care, în alocuţiunea sa, a prezentat diferenţele
dintre situaţia tineretului polonez din Galiţia şi Bucovina
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kowski, który w dłuższym wystąpieniu wykazał odmienność położenia młodzieży polskiej w Galicji i na Bukowinie
i wezwał prelegenta do rozpowszechniania tego poglądu
w referatach i w wypowiedziach prasowych. Browiński
obiecał zadziałać w pożądanym kierunku i zaangażować
galicyjską młodzież akademicką w poparcie idei założenia
Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach, a nawet włączyć
w zbiórkę funduszów na ten cel. Zebrani uchwalili
ponadto wysłać Dutkowskiego do Lwowa i Krakowa
z odczytem „Polacy na Bukowinie”.
11.27. – Czerniowce, główna sala Domu Polskiego:
Staraniem Koła TSL, Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego
ku uczczeniu rocznicy powstania listopadowego odbył
się uroczysty obchód dla dzieci i młodzieży polskiej szkół
ludowych i średnich z rodzicami. Na obchód złożyły się:
słowo wstępne, odczyt o powstaniu listopadowym
abiturienta Bronisława Steca, występy chóru, deklamacje
i przedstawienie amatorskie „Za sztandarem”. Do powodzenia obchodu przyczynili się głównie: członek wydziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego Rudolf Janiszewski,
Aurelia Malikiewiczówna i ks. Feliks Zosel T.J.
11.27. – Czerniowce: W kancelarii Szkoły Ludowej
odbyły się zapisy na bezpłatny kurs dla dorosłych
analfabetów, mężczyzn i kobiet. Kurs został zorganizowany przez miejscowe Koło TSL i Związek Nauczycielstwa Polskiego na Bukowinie. Kierownikiem kursu
był emerytowany dyrektor szkoły Jan Kamiński, który
udzielał wszelkich informacji dotyczących kursu.
11.27. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Odbyło
się Zgromadzenie Polaków (mężczyzn, kobiet, młodzieży)
poświęcone działaniom mającym zapewić jak najbardziej
wiarygodny spis wszystkich Polaków zgodnie z faktycznym stanem rzeczy.
11.27. – Kocmań, Czytelnia Polska TSL: Uroczyście
obchodzono rocznicę powstania listopadowego. Słowo
wstępne wgłosił ks. Andrzej Łukasiewicz z Czerniowiec.
11.28. – Dawidy Zrąb, Czytelnia Polska TSL (prywatna
szkoła polska): Podpisany literami J. N. korespondent
wystosował do redakcji „Gazety Polskiej” pismo, które
donosiło o wynikach pracy środowiska polskiego w ostatnich kilkunasu dniach, wydrukowane w rubryce Listy
z kraju 96. numeru z czwartku 1 grudnia 1910 r.
11.30. – Czerniowce, siedziba Rządu Krajowego: Pod
przewodnictwem radcy dr. Bazylego Duzinkiewicza
odbyło się posiedzenie w sprawie uprzemysłowienia
Bukowiny.
11.30. – Czerniowce: Przeżywszy lat 54 zmarł mistrz
kolei państwowych i właściciel realności Zygmunt Hillich,
długoletni członek i członek honorowy miejscowego
Stowarzyszenia Rękodzielniczego „Gwiazda” tudzież
długoletni członek TBPiCP. Pogrzeb odbył się dwa dni
później przy licznym udziale publiczności oraz pocztów
sztandarowych wspomnianych stowarzyszeń.

şi a apelat la referent să popularizeze această opinie în
referate şi presă. Browiński a promis să acţioneze în
această direcţie şi să implice tineretul universitar galiţian
în sprijinirea ideii înfiinţării Gimnaziului Polonez din
Cernăuţi şi chiar să adune fonduri în acest scop. Cei
prezenţi au decis să îl trimită pe Dutkowski la Lvov
şi Cracovia cu referatul „Polonezii din Bucovina”.
11.27. – Cernăuţi, sala mare a Casei Polone: Prin
strădania Cercului SŞP a Societăţii Universitarilor Polonezi „Ognisko” şi a Uniunii Cadrelor Didactice Poloneze
a avut loc o festivitate închinată aniversării insurecţiei
din noiembrie pentru copiii şi tinerii polonezi din şcolile
populare şi medii cu părinţii. Sărbătoarea a cuprins:
cuvânt introductiv, referatul despre insurecţia din noiembrie a bacalaureatului Bronisław Stec, evoluţia corului,
recitări şi spectacolul de amatori „După stindard”. La
succesul sărbătoririi au contribuit, mai ales: Rudolf
Janiszewski – membru al conducerii Uniunii Cadrelor
Didactice Poloneze, Aurelia Malikiewiczówna şi pr.
Feliks Zosel.
11.27. – Cernăuţi: În cancelaria Şcolii Populare s-au
făcut înscrieri pentru cursul gratuit pentru analfabeţii
adulţi, bărbaţi şi femei. Cursul a fost organizat de Cercul
SŞP din localitate şi Uniunea Cadrelor Didactice Poloneze
din Bucovina. Conducătorul cursului a fost pensionatul
director de şcoală Jan Kamiński care dădea toate
informaţiile privitoare la curs.
11.27. – Cernăuţi, sala casei Polone: A avut loc Adunarea Polonezilor (bărbaţi, femei, tineri) dedicată acţiunilor care să asigure o cât mai reală înregistrare a polonezilor conform stării de fapt.
11.27. – Cozmeni, Societatea de Lectură a SŞP: S-a
sărbătorit festiv aniversarea insurecţiei din noiembrie.
Cuvântul introductiv a fost rostit de pr. Andrzej Łukasiewicz din Cernăuţi.
11.28. – Davideni Zrąb, Societatea de Lectură a SŞP:
Un corespondent semnat J.N. a trimis redacţiei „Gazetei
Polone” o scrisoare în care se referă la rezultatele
activităţii comunităţii poloneze din ultimele zile, publicată
la rubrica Scrisori din ţară în nr. 96 de joi 1 decembrie
1910.
11.30. – Cernăuţi, sediul Guvernului Ţării: Sub
conducerea consilierului dr. Bazyli Duzinkiewicz a avut
loc şedinţa în problema industrializării Bucovinei.
11.30. – Cernăuţi: A murit la vârsta de 54 de ani maistrul
căilor ferate de stat şi proprietarul Zygmunt Hillich, de
mai mulţi ani membru şi membru de onoare al Asociaţiei
Meşteşugarilor „Gwiazda” precum şi membru al AP AF
şi de L. Înmormântarea a avut loc două zile mai târziu
cu participarea unui numeros public şi a gărzilor
stindardelor organizaţiilor menţionate.

Jan Bujak – Kraków

Trad. St. Iachimovschi
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Z KART HISTORII

Program działania rządu
Kazimierza Marcinkiewicza

Programul guvernului
lui Kazimierz Marcinkiewicz

Naprawa państwa, ugruntowanie bezpieczeństwa
Polski, ekonomiczne i społeczne wzmocnienie rodziny
i skuteczna polityka społeczna, solidarna polityka
gospodarcza oraz rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
– to w ocenie premiera Kazimierza Marcinkiewicza „pięć
generalnych zagadnień” programu jego rządu.
Był to program w dużej mierze pokrywający się
z dążeniami PO, deklarowanymi przed wyborami, jednak
Marcinkiewicz musiał realizować ten program nie tylko
przy braku większości parlamentarnej, ale jednocześnie
przy niezwykle ostrej krytyce ze strony opozycji.
Program działania rządu Marcinkiewicza, ogłoszony
w jego exposé zawierał także bardziej szczegółowe
postulaty, jak na przykład skrócenie czasu postępowania
przed sądami, wprowadzenie konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, wzrost liczby policjantów na
ulicach, likwidacje Wojskowych Służb Informacyjnych
(WSI), wprowadzenie dwóch stawek podatkowych
(18% i 32%), a w polityce zagranicznej – zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikacje
dostaw ropy i gazu ziemnego.
Nowe władze wymieniły obsadę niektórych kluczowych stanowisk, m.in.: komendanta policji, prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej czy skład Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji.
Kłopoty z uzyskaniem stabilnej większości w dużej
mierze komplikowały prace rządu i opóźniały efekty jego
pracy, co groziło utratą zaufania wyborców. Wejście do
rządu przywódców „Samoobrony” i LPR spowodowało
gwałtowną krytykę ze strony środowisk opozycyjnych,
nie tylko politycznych, ale i intelektualnych.
Wiosną 2006 r. rząd znajdował się w nietypowej sytuacji. Z jednej strony uzyskał stabilną większość
w Sejmie, a Prawo i Sprawiedliwość cieszyło się
poparciem 30% wyborców, co dawało lekką przewagę
nad koalicyjnymi partnerami. Wzrost gospodarczy uległ
przyspieszeniu, a złoty byl najmocniejszy od trzech lat.
Po objęciu teki ministra finansów przez Zytę Gilowską
odnotowano umocnienie się gospodarki. Z drugiej strony
rząd był nieustannie atakowany przez opozycję, a przez
to uwikłany w ciągłe konflikty.
Powstanie koalicji przyspieszyło nieco działania
nowych władz. Sejm powołał komisję nadzwyczajną do
zbadania prywatyzacji banków, ostro atakowaną przez
opozycję i prezesa NBP, Leszka Balcerowicza. W połowie maja powołano Centralne Biuro Antykorupcyjne,
mające szerokie uprawnienia operacyjne i śledcze. Po
tym, jak prezesem telewizji publicznej został Bronislaw
Wildstein, ustały ataki na rząd, choć media prywatne
Barbara
nadal były wobec niego krytyczne.

Îmbunătăţirea funcţiunilor statului, consolidarea securităţii Poloniei, consolidarea economică şi socială a familiei,
politica socială eficace, politica economică solidară, precum şi dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale – acestea,
în aprecierea premierului Kazimierz Marcinkiewicz, erau
cel „cinci probleme generale” ale programului guvernului.
Acest program, în mare parte, se suprapunea cu
aspiraţiile PO, declarate înainte de alegeri, totuşi Marcinkiewicz trebuia să realizeze acest program nu numai
în lipsa unei majorităţi parlamentare, dar şi sub criticile
aspre din partea opoziţiei.
Programul guvernului Marcinkiewicz, prezentat în
exposé a conţinut, de asemenea, deziderate mai detaliate,
cum ar fi scurtarea timpului de procedură juridică, introducerea confiscării bunurilor care provin din infracţiuni,
creşterea numărului poliţiştilor pe străzi, lichidarea Servicilor Militare de Informaţii (WSI), introducerea a două
niveluri de impozit (18% şi 32%), iar în politica externă
– creşterea securităţii energetice prin diversificarea
livrărilor de ţiţei şi gaz metan.
Noile autorităţi au schimbat conducerea unor posturi
cheie, printre care pe comandantul poliţiei, preşedintele
Institutului Memoriei Naţionale sau componenţa Consiliului Naţional de Radiodifuziune şi Televiziune.
Problemele cu obţinerea unei majorităţi stabile, în
mare parte, complicau lucrările guvernului şi întârziau
efectele muncii lui, ceea ce ameninţa cu pierderea încrederii alegătorilor. Intrarea la guvernare a liderilor „Autoapărării” şi a LPR-ului a provocat critici violente din
partea opoziţiei, nu numai politice, dar şi intelectuale.
În primăvara anului 2006, guvernul se afla într-o
situaţie atipică. Pe de o parte obţinuse o majoritate stabilă
în Seim, iar partidul Lege şi Dreptate se bucura de un
sprijin de 30% din partea alegătorilor, ceea ce îi dădea
o uşoară superioritate faţă de partenerii de coaliţie. Creşterea economică a suferit o accelerare, iar zlotul a devenit
cel mai puternic în ultimii trei ani. După preluarea
portofoliului de ministru al finanţelor de către Zyta
Gilowska, s-a observat o consolidare a economiei. Pe de
altă parte, guvernul era mereu atacat de opoziţie şi, din
cauza asta, antrenat în conflicte neîntrerupte.
Formarea coaliţiei a grăbit puţin activitatea noilor
autorităţi. Seimul a numit o comisie extraordinară pentru
cercetarea privatizării băncilor, acut atacată de opoziţie
şi guvernatorul Băncii Naţionale, Leszek Balcerowicz.
La jumătatea lunii mai a fost numit Biroul Central de
Anticorupţie, care avea împuterniciri operaţionale mari
şi de urmărire penală. După ce a fost ales preşedintele
televiziunii publice, Bronisław Wildstein, au încetat
atacurile împotriva guvernului, dar mass media private,
în continuare, erau foarte critice faţă de guvern.
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Conferinţa ştiinţifică
Międzynarodowa konferencja
internaţională
naukowa
Lumea faţă de „Solidaritatea” Świat wobec „Solidarności”
1980-1989
1980-1989
În organizarea Institutului Memoriei Naţionale
(I.P.N. – Instytut Pamięci Narodowej), sub înaltul
patronaj al preşedintelui oraşului Wrocław, Rafał
Dutkiewicz, în zilele de 21-23 octombrie 2010, s-au
desfăşurat în această localitate lucrările conferinţei
internaţionale Lumea faţă de „Solidaritatea“ 1980-1989.
Consacrată împlinirii a 30 de ani de la crearea Sindicatului
Liber şi Independent polonez, conferinţa a fost una dintre
cele mai importante manifestări ştiinţifice pe acest subiect
din ultimele decenii, bucurându-se de participarea specialiştilor din 23 de ţări. Ampla semnificaţie a conferinţei
a fost subliniată în deschiderea lucrărilor de către Rafał
Dutkiewicz şi de dr. Łukasz Kamiński, director al Biroului de Educaţie Publică din cadrul I.P.N.
Prima sesiune a fost intitulată „Uniunea Sovietică”,
având ca moderator pe dr. Łukasz Kamiński. Moderatorul celei de-a doua sesiuni – „Ţările satelite” – a fost
dr. Alfred Reisch din Ungaria, sesiune în care dr. Ion
Constantin a prezentat referatul „Românii şi »Solidaritatea«”, iar Mihaela Toader a susţinut referatul „»Solidaritatea« în presa exilului românesc”, ambii reprezentând
România. Aceste două sesiuni de comunicări au fost
urmate de prima serie a discuţiilor panel pe tema acţiunilor
organizaţiilor din străinătate care au sprijinit „Solidaritatea”, cu participarea lui Marcin Frybes (Franţa), Adam
Kiernik (SUA), Jolanta Nitosławska (Mexic), Joanna
Pilarska (Polonia) şi Jakub Święcicki (Suedia). Cea de
a treia şi a patra sesiune cu titlul „Europa Occidentală”,
au fost conduse de dr. Petre Opriş din România, dr.
Paweł Jaworski din Polonia şi prof. Klaus Misgeld din
Suedia. A cincea sesiune cu titlul „Ţările extraeuropene”,
l-a avut ca moderator pe dr. Patryk Pleskot din Polonia,
iar ultima sesiune –„Emigraţia poloneză” a fost condusă
de dr. Krzysztof Persak. A urmat partea a doua a discuţiilor pe tema ajutorului din străinătate acordat „Solidarităţii” cu participarea dr. Łukasz Kamiński, Mirosław
Domińczyk, Marek Rohr-Garztecki (Polonia), Irena
Lasota (SUA) şi Jan Axel Stoltz (Suedia).
Conferinţa internaţională Lumea faţă de „Solidaritatea” 1980-1989 a reprezentat o manifestare ştiinţifică
de excepţie, în cadrul căreia au fost abordate pe toate
faţetele aspecte esenţiale referitoare la apariţia, evoluţia
şi victoria Sindicatului Liber polonez „Solidaritatea”,
fenomen care a avut o însemnătate uriaşă nu numai
pentru istoria Poloniei contemporane, ci a marcat destinul
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W dniach 21-23 października 2010 r. odbyła się we
Wrocławiu międzynarodowa konferencja naukowa Świat
wobec „Solidarności” 1980-1989, zorganizowana przez
IPN (Instytut Pamięci Narodowej) pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza.
Poświęcona 30-leciu powstania polskich Wolnych i Niezależnych Związków Zawodowych, konferencja była
jednym z najważniejszych w ciągu ostatnich dziesięcioleci przedsięwzięć naukowych dotyczących tej tematyki, w którym udział wzięli naukowcy z 23 krajów.
Głębokie znaczenie konferencji podkreślił otwierając
obrady Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, a także dr Łukasz Kamiński – dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN.
Pierwsza sesja nosiła tytuł „Związek Sowiecki”,
a przewodniczył jej dr Łukasz Kamiński. Przewodniczącym drugiej sesji – „Kraje satelickie” – był dr Alfred
Reisch z Węgier i w niej właśnie swój referat pod tytułem
„Rumuni i »Solidarność«” zaprezentował autor tych słów
– dr Ion Constantin oraz również reprezentująca Rumunię Mihaela Toader z pracą „»Solidarność« na łamach
rumuńskiej prasy emigracyjnej”. Po dwóch pierwszych
sesjach nastąpiła dyskusja panelowa na temat działających za granicą struktur pomagających „Solidarności”
z udziałem Marcina Frybesa (Francja), Adama Kiernika
(USA), Jolanty Nitosławskiej (Meksyk), Joanny Pilarskiej
(Polska) i Jakuba Święcickiego (Szwecja). Trzeciej i czwartej sesji pod tytułem „Europa Zachodnia” przewodniczyli
dr Petre Opriş z Rumunii, dr hab. Paweł Jaworski z Polski
i prof. Klaus Misgeld ze Szwecji. Piąta sesja, pod
przewodnictwem dr. Patryka Pleskota z Polski nosiła
tytuł „Kraje pozaeuropejskie”, a ostatniej – „Emigracja
polska” – przewodniczył dr Krzysztof Persak. Po niej
nastąpiła część druga dyskusji panelowej na temat
płynącej z zagranicy pomocy dla „Solidarności” z udziałem dr. Łukasza Kamińskiego, Mirosława Domińczyka,
Marka Rohr-Garzteckiego (Polska), Ireny Lasoty (USA),
(Polonia) i Jana Axel Stoltza (Szwecja).
Międzynarodowa konferencja Świat wobec „Solidarności” 1980-1989 była wyjątkowym naukowym wydarzeniem, podczas którego omówiono wszelkie żywotne
aspekty dotyczące powstania, rozwoju i sukcesu Wolnych
i Niezależnych Związków Zawodowych „Solidarność”
– zjawiska, które miało ogromne znaczenie nie tylko dla
współczesnej historii Polski, ale wpłynęło także na losy

16 I

P o l o n u s 11 / 2010
întregii Europe. Nu au lipsit dezbaterile asupra unor
subiecte mai delicate privind modul în care au fost folosite
fondurile alocate de Occident pentru sprijinirea mişcării
de opoziţie anticomunistă din Polonia, aspectele de
corupţie rezultate în legătură cu acestea, implicarea
serviciilor de specialitate atât ale regimului comunist din
Polonia, cât şi ale celor din U.R.S.S. în deturnarea în
folosul propriu a ajutoarelor primite din străinătate ş.a.
Lucrările conferinţei vor fi editate într-un volum
ce urmează să apară, prin grija I.P.N., în cursul anului
viitor.
dr. Ion Constantin

całej Europy. Nie zabrakło także dyskusji na delikatne
tematy, dotyczące sposobu wykorzystania funduszy przekazywanych przez Zachód na wsparcie opozycji antykomunistycznej w Polsce, związanych z tym przypadków
korupcji, uwikłania polskich, jak i sowieckich służb specjalnych w przejmowanie pomocy z zagranicy itp.
Prace przedstawione podczas konferencji ukażą się
w tomie, który opublikowany zostanie przez IPN
w przyszłym roku.

Dni Papieskie – 10-17 października

Zilele Papale – 10-17 octombrie

Tłumaczenie E. Wieruszewska-Calistru

Habemus Papam!
Sâmbătă, 16 octombrie 2010 s-au
W sobotę 16 października 2010 r.
împlinit 32 de ani (16 octombrie 1978) de
przypadała 32. rocznica (16 października
la alegerea Arhiepiscopului Cracoviei
1978 r.) wyboru Abp. Krakowa Kard.
Cardinalul Karol Wojtyła ca Papă al BiseKarola Wojtyły na Papieża Kościoła
ricii Catolice care a luat numele de Ioan Paul
Katolickiego, który przyjął imię Jana
al II-lea. Bucurie de nedescris în lumea
Pawła II. Nieopisana radość zapanowała
largă; totuşi cea mai mare pentru polonezi;
w szerokim świecie; największa jednak
un polonez a devenit Papă! Urmaş al Aposdla Polaków: Polak został Papieżem!
tolului Sf. Petru.
Następcą św. Piotra Apostoła.
Cu inaugurarea festivă din ziua
Uroczystą inauguracją, w dniu 22
de 22 octombrie 1978, Papa Ioan Paul al
października 1978 r., Papież Jan Paweł
II rozpoczął trudne i odpowiedzialne zaII-lea a început o grea şi responsabilă
danie kierowania Kościołem Powszechmisiune de conducere a Bisericii Univernym. W tym dniu na cały świat z serca
sale. În această zi, din inima Papei s-au
Papieża popłynęły pełne mocy Ducha
revărsat în întreaga lume cuvinte pline de
Świętego słowa: „Nie lękajcie się!
puterea Duhului Sfânt: „Nu vă temeţi!
Jan Pawel II
Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Tymi
Deschideţi uşile lui Cristos”! Prin aceste
– rzeźba Bolka Majerika
prostymi słowami nakreślił kierunek
cuvinte simple a trasat direcţia misiunii
swojej apostolskiej misji w Kościele:
sale apostolice în Biserică: inimile oamenilor să se
otwierać ludzkie serca i przybliżać je do Chrystusa. deschidă şi să le apropie de Cristos. Să fie smulse de
Wyrywać je spod panowania ateistycznego totalitaryzmu: sub dominaţia totalitarismului ateist: şcoli şi familii fără
bez Boga, szkoły i domu rodzinnego!
Dumnezeu!.
W tym celu podejmuje trud pielgrzymek apostolÎn acest scop se angajează în efortul pelerinajelor
skich. Redaguje Encykliki, Listy Apostolskie. Organizuje
apostolice. Redactează Enciclici, Scrisori Apostolice.
spotkania nie tylko w czasie pielgrzymek, ale także
w Watykanie, na Placu św. Piotra. Do zebranych w tysią- Organizează întâlniri nu doar în timpul pelerinajelor,
cach uczestników przemawia i katechizuje; nawiązuje ci şi la Vatican, în Piaţa Sf. Petru. Le vorbeşte miilor de
do podstawowych prawd wiary Kościoła Katolickiego. participanţi prezenţi şi catehizează; se referă la adevăruZ wielką troską ukazuje w świetle dzisiejszych potrzeb rile fundamentale ale credinţei Bisericii Catolice. Cu îngrizasady etyki i moralności chrześcijańskiej, poszanowania jorare, prezintă, în lumina nevoilor de astăzi, principiile
godności człowieka i jego praw obywatelskich, poszano- eticii şi moralei creştine, respectarea demnităţii omului
wanie godności kobiety, prawa do życia od poczęcia po şi drepturilor lui cetăţeneşti, respectarea demnităţii femeii,
naturalną śmierć: bez aborcji i eutanazji, ukazując te dreptul la viaţă de la concepere şi până la moartea natuproblemy w dokumencie papieskim „Evangelium vitae” rală: fără avorturi şi eutanasie, prezentând aceste pro(Ewangelia życia, 1995). Z mocą podkreślał prawo bleme în documentul papal „Evangelium vitae” (Evanghestanowienia o swojej ludzkiej wolności i jej poszanowaniu lia vieţii. 1995). A subliniat cu tărie ca factorii responsabili
przez czynniki rządzące w różnych krajach, głównie din diferite ţări, mai ales din Africa, America de Sud,
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jednak krajach Afryki, Ameryki Południowej, Dalekiego
Wschodu; piętnował dyktaturę i zniewolenie ideologią
ateistyczną. Każdy człowiek, dziecko Boże, ma prawo
i obowiązek postępowania w swoim życiu zgodnie z własnym dobrze ukształtowanym sumieniem; ma prawo do
wolności słowa – wypowiadania własnych poglądów.
Jakże mocno brzmiały słowa Papieża: „Mówię w imieniu
tych, którzy nie mogą się odezwać. W imieniu ludzi,
którzy ponieśli śmierć z powodu braku wody i chleba,
w imieniu ojców i matek, którzy patrzyli na śmierć swoich
dzieci” (Afryka, 2. pielgrzymka Papieża).
Nie szczędził słów krytyki pod adresem Organizacji
Narodów Zjednoczonych, ukazując ogromne różnice
ekonomiczne między bogatymi a biednymi krajami; stąd
apel o solidarność w podziale dóbr materialnych, a nie
chęci bogacenia się za wszelką cenę. Troskę o powyższe
prawa człowieka Papież Jan Paweł II zawarł w encyklice „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka, 4.III.1979)
Walka o wolność, pokój, ochronę życia i godność kobiety
stała się integralną częścią pontyfikatu Jana Pawła II,
według założonego programu „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Przemówienia Papieża w czasie apostolskich pielgrzymek autentycznie budziły świadomość ludzi do podjęcia słusznej walki o swoje prawa w pracowniczym ruchu
„Solidarność”, który objął wiele krajów pozostających
w sferze komunistycznej, między innymi Polskę, Niemcy,
Czechosłowację.
Szeroko są opisywane i traktowane w ocenie fenomenu spotkania ekumeniczne z Kościołami protestanckimi i reformacji na Zachodzie, z wyznawcami islamu
i judaizmu. To Ojciec Święty pierwszy jako papież
przekraczał próg synagogi czy meczetu; modlił się pod
„Murem Płaczu” w Jerozolimie. Wciąż drążyła i rozwijała
się w sercu Papieża myśl o szerokim dialogu, który by
zbliżył narody różnych wyznań i religii, o ich bogactwie
tradycji, duchowości i głębokiej liturgii. Tej problematyce
poświęca Papież encyklikę „Ut unum sint” (Aby byli
jedno, 1995), w której umieścił następujący zapis: „jeżeli
chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć
się coraz bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie uświadomią, o ile mniejsze jest to
wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich
łączy”. Z dala jednak od dialogu pozostał Wschód: nie
doszło – mimo kilkakrotnych ustaleń – do zapowiadanego
spotkania z prawosławnym patriarchą Moskwy i Wszech
Rusi Aleksym II. Jan Paweł II daje wyraz swojej
postawy, przepełnionej apostolską nadzieją, w liście
„Orientale lumen”, pisząc: „Grzech naszego podziału jest
bardzo ciężki. – Czuję, że istnieje potrzeba, by wzrastała
nasza wspólna gotowość do podporządkowania się
Duchowi, który wzywa nas do nawrócenia, do przyjęcia
i uznania drugiego z braterskim szacunkiem, do podejmowania nowych, odważnych gestów, zdolnych ocalić
wszelką pokusę rezygnacji. Odczuwamy potrzebę osiągnięcia wyższego stopnia jedności niż ten, który już
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Orientul Îndepărtat, să declare libertatea omului şi respectarea acesteia; a condamnat dictatura şi constrângerile ideologiei ateiste. Fiecare om, copil al lui Dumnezeu, are dreptul şi obligaţia să se conducă în viaţa sa în
conformitate cu propria lui conştiinţă; are dreptul la libertatea cuvântului – să îşi exprime propriile păreri. Cu câtă
forţă au răsunat cuvintele Papei: „Vorbesc în numele
acelora care nu pot să vorbească. În numele oamenilor
care au murit din cauza lipsei de apă şi pâine, în numele
taţilor şi mamelor care au privit cum le mor copiii”
(Africa, al 2-lea pelerinaj al Papei).
Nu s-a reţinut de a critica Organizaţia Naţiunilor
Unite, arătând uriaşele diferenţe economice dintre ţările
bogate şi cele sărace; de aici apelul la solidaritate în
repartizarea bunurilor materiale, iar nu dorinţa de îmbogăţire cu orice preţ. Grija pentru drepturile omului mai
sus menţionate este cuprinsă în enciclica lui Ioan Paul
al II-lea „Redemptor hominis” (Răscumpărătorul omului,
4 III 1979). Lupta pentru libertate, pace, apărarea vieţii
şi demnitatea femeii au devenit o parte integrală a pontificatului lui Ioan Paul al II-lea, în conformitate cu programul propus „Deschideţi uşile lui Cristos”.
Discursurile Papei din timpul pelerinajelor apostolice
au trezit conştiinţa oamenilor la luptă pentru drepturile
lor în mişcarea muncitorească „Solidarność” care a cuprins mai multe ţări rămase în sfera comunismului, printre
altele Polonia, Germania, Cehoslovacia.
Sunt descrise pe larg şi tratate în evaluarea fenomenului întâlnirile ecumenice cu Bisericile protestante
şi reformate din Apus, cu adepţii islamului şi iudaismului.
Sfântul Părinte a fost primul papă care a trecut pragul
unei sinagogi sau al unei moschei, s-a rugat la „Zidul
Plângerii” din Ierusalim. În inima Papei persista gândul
despre un larg dialog, care să apropie popoare de diferite
confesiuni şi religii, dialog despre bogăţia tradiţiilor,
spiritualitate şi profundă liturghie. Acestei problematici
îi este dedicată enciclica „Ut unum sint” (Să fie una, 1995)
în care a înserat următoarele: „dacă creştinii, în ciuda
deosebirilor, vor şti să se unească tot mai mult în rugăciunea comună în jurul lui Cristos, vor conştientiza mai
profund, cu atât va fi mai mic ceea ce îi desparte, în
comparaţie cu ceea ce îi leagă”. Totuşi Răsăritul a rămas
departe de dialog: nu s-a ajuns în ciuda câtorva decizii –
la întâlnirea prevăzută cu patriarhul ortodox al Moscovei
şi întregii Rusii Alexei al II-lea. Ioan Paul al II-lea îşi
exprimă atitudinea încărcată de speranţă apostolică în
scrisoarea „Orientale lumen”, scriind: „ Păcatul divizării
noastre este foarte greu. – Simt că există nevoia ca
deschiderea noastră comună spre supunerea faţă de Duh
care ne cheamă la convertire, la acceptarea şi recunoaşterea celuilalt cu respect frăţesc, la gesturi noi, îndrăzneţe
capabile să salveze de orice tentaţie a resemnării. Resimţim nevoia să atingem un grad mai înalt de unitate decât
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zdobyliśmy”. Ten przedział dialogu nadal pozostał dla
historii.
Choć kilka słów co do spotkań Ojca Świętego
z młodymi: dziećmi i młodzieżą. A w tym zakresie jest
ogrom redakcyjnego materiału: w opracowaniu książkowym i fotografii. Ojciec Święty pochylał się w czasie
swoich pielgrzymek nad wieloma dziećmi: małymi,
malutkimi na rękach matek, nad sierotami i chorymi.
Dawał upust swojej miłości i sympatii, gdy jakiś maluch
krył się pod papieski płaszcz albo uśmiechał się w ramionach Papieża. Przyjmował również podarki od dzieci,
tulił je do siebie, pocieszał płaczące i rozmawiał słodko,
po ojcowsku, z dziećmi na inwalidzkich wózkach.
Pozwalał się głaskać po twarzy, bądź pociągać za krzyż
pasterski. Uśmiechnięty wchodził w roześmiane witające
Go dzieci, podając swoje dłonie. Były dzieci różne
kolorem skóry: białe, smagłe i ciemne jak węgiel; ubrane
odświętnie, skromne i ubogie, nawet biedne, o czym
decydowały warunki Czarnego Lądu. Jedne miały opiekunów w osobach sióstr zakonnych-misjonarek, inne ze
slumsów. Dla wszystkich Ojciec Święty miał papieskie
przesłanie, w nawiązaniu do słów Jezusa Chrystusa:
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im”. A potem Ojciec Święty dodawał: „Pragnę
być żywym echem tych słów Zbawiciela wobec was,
drogie dzieci (...)”. I dodawał: „Myślą i sercem ogarniam
te maleństwa jeszcze w ramionach ojców i matek. Oby
nigdy nie zabrakło tych miłujących ramion rodzicielskich
dla was (...). Można podziwiać domy dziecka. Ale żaden
dom dziecka nie zastąpi rodzinnego, rodzicielskich ramion!
Niech wszystkie dzieci mają łatwy przystęp do Chrystusa w latach przedszkolnych. Niech przygotowują się
z radością do Jego przyjęcia w Eucharystii. Niech wzrastają w latach i w mądrości, i w łasce u Boga i u ludzi
tak jak On sam, Chrystus, wzrastał w domu nazaretańskim”. Zapewne Ojciec Święty myślą sięgał do
swoich lat chłopięcych, kiedy wcześnie do Pana odeszła
Jego mamusia; wtedy pozostał tylko z ojcem. Dlatego
tak szczerze życzył wszystkim dzieciom radości na ich
twarzach, i w sercach.
Jan Paweł II podejmował również z dziećmi
dziękczynną modlitwę za każde nowe życie! Każde
dziecko przychodzące na świat – mówił do dzieci i setki
pielgrzymów – jest „epifanią” – objawieniem Boga, jest
darem życia, nadziei i miłości. Mówił o dwunastoletnim
Jezusie, który zatrzymał się dłużej w Jerozolimie. Ale
wtedy dał o sobie samym świadectwo, że narodził się po
to, aby przybliżyć Boga-Ojca.
Ileż zadumy i radości wnosiły spotkania z młodzieżą
dorastającą, akademicką i pracującą; często już będącą
rodzicami. Przypominał i nawoływał do „pilnej nowej
ewangelizacji”, zaznaczając, że „tylko z głębokiej jedności z Chrystusem płynie autentyczna, skuteczna i prawdziwa działalność apostolska”. Dalej wołał do młodych:
„Niech narodzą się święte powołania kapłańskie; niechaj
rosną liczne powołania do życia zakonnego; niechaj
zakwitną hojnie powołania do świętości, która jest wysoką
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cel la care am ajuns”. Acest fragment al dialogului a rămas în istorie.
Doar câteva cuvinte referitoare la întâlnirile Sfântului Părinte cu copiii şi tinerii. Iar în acest domeniu există
o multitudine de materiale redacţionale – cărţi şi fotografii. Sfântul Părinte, în timpul pelerinajelor sale, s-a aplecat asupra multor copii: mici, foarte mici în braţele
mamelor, asupra orfanilor şi bolnavilor. Dădea frâu liber
iubirii şi simpatiei sale, când vreun micuţ se ascundea
sub haina papală sau zâmbea în braţele Papei. Primea
şi cadouri de la copii, îi strângea la pieptul său, îi alina pe
cei care plângeau şi vorbea cu blândeţe, părinteşte cu
copiii aflaţi în cărucioare pentru invalizi. Se lăsa mângâiat
pe faţă sau să fie tras de crucea pastorală. Zâmbind
intra printre copiii surâzători care Îl întâmpinau, întinzându-şi palmele. Erau copii cu pielea albă, măslinie sau
închisă ca şi cărbunele; îmbrăcaţi de sărbătoare, modeşti
sau chiar săraci, trăind în condiţiile Continentului Negru.
Unii erau îngrijiţi de surorile misionare, alţii erau din
slumsuri. Pentru toţi Sfântul Părinte avea un mesaj papal
legat de cuvintele lui Isus Cristos: „Lăsaţi copiii să vină
la mine şi nu-i opriţi!”. Apoi, Sfântul Părinte adăuga:
„Doresc să fiu ecoul viu al acestor cuvinte ale Mântuitorului faţă de voi, dragi copii (...)”. Şi adăuga: „Îmbrăţişez cu gândul şi cu inima aceşti copilaşi încă în braţele
taţilor şi mamelor. Fie ca niciodată să nu vă lipsească
aceste iubitoare braţe părinteşti (...). Pot fi admirate
casele de copii. Dar nicio casă de copii nu o înlocuieşte
pe cea părintească, braţele părinteşti! Toţi copiii să se
apropie cu uşurinţă de Cristos în anii preşcolari. Să se
pregătească cu bucurie ca să Îl primească în Euharistie.
Să crească în ani şi înţelepciune, în har la Dumnezeu
şi oameni aşa cum El însuşi, Cristos, a crescut în casa
din Nazaret”. Cu siguranţă Sfântul Părinte se gândea la
anii când, băiat fiind, mama Lui a plecat de timpuriu la
Domnul; atunci a rămas doar cu tatăl. De aceea atât de
sincer le dorea tuturor copiilor bucurie pe feţele lor şi în
inimi.
Ioan Paul al II-lea rostea, împreună cu copiii, o rugăciune de mulţumire pentru fiecare viaţă nouă! Fiecare
copil venit pe lume – spunea copiilor şi sutelor de pelerini
– este o „epifanie” – manifestare a lui Dumnezeu, este
un dar al vieţii, speranţei şi iubirii. Vorbea despre Isus de
doisprezece ani, care a rămas mai mult timp în Ierusalim.
Atunci a dat mărturie despre el însuşi că s-a născut pentru
a-l apropia pe Dumnezeu-Tatăl.
Câte gânduri şi bucurii aduceau întâlnirile cu
adolescenţii, studenţii şi tinerii ce lucrau care, adeseori,
erau deja părinţi. Amintea şi chema la „urgenta nouă
evanghelizare” subliniind că „numai din profunda unitate
cu Isus decurge autentica, eficienta şi adevărata activitate apostolică”. Apoi apela la tineri: „Să se nască sfinte
vocaţii preoţeşti, să crească numeroase chemări la viaţa
monastică; să înflorească cu generozitate chemările la
sfinţenie care este înalta măsură a obişnuitei vieţi creştine,
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miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego, zwłaszcza
w rodzinach: tego dziś bardziej niż kiedykolwiek
potrzebują Kościół i społeczeństwo”. W tym przedziale
sympatii Ojca Świętego do młodych nie było żadnej
zapory z jakiego kraju, koloru skóry, wyznania, czy języka.
Wiem – stwierdzał Jan Paweł II – że jesteście zawsze
ze mną i nieustannie modlicie się za mnie.
Nie bez znaczenia był zamach na życie Papieża,
w dniu 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra, cudownie
uratowane przez Matkę Boską Fatimską, której wyrażał
swoją wdzięczność. Cierpiąc sam tym bardziej rozumiał
ludzi cierpiących. W każdej swojej pielgrzymce na
różnych kontynentach zawsze miał czas na spotkanie
z chorymi. Przed nimi otwierał swoje miłujące serce.
Dawał również świadectwo głębszego rozumienia sensu
cierpienia: „Cierpienie nie jest karą za grzechy ani
odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć
tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest
ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie
istnieje. W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba
zawierzyć Bożej miłości jak dziecko, które zawierza
wszystko, co ma najdroższego tym, którzy je miłują,
zwłaszcza swoim rodzicom”. Ojciec Święty autentycznie
pochylał się nad cierpiącymi. Widział ich ból. Pocieszał
i dodawał otuchy; razem z nimi współcierpiał. Zapewne
nie uszło naszej pamięci spotkanie chorego Papieża
z chorymi w Lourdes.
Przeżywając Dni Papieskie potrzeba nam ciągle
wracać do tej skarbnicy wiary i miłości, które odczytujemy w osobie Sługi Bożego Jana Pawła II, i trzeba
nam się modlić o wyniesienie na ołtarze jako Błogosławionego i Świętego, aby z jeszcze większą czcią uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego.

mai ales în familii: de aceasta are astăzi nevoie mai mult
ca oricând Biserica şi societatea”. În această simpatie
a Sfântului Părinte faţă de tineri nu era niciun obstacol
reprezentat de ţară, culoarea pielii, credinţă sau limbă.
Ştiu – afirma Ioan Paul al II-lea – că sunteţi mereu cu
mine şi vă rugaţi fără încetare pentru mine.
Nu fără importanţă a fost atentatul la viaţa Papei
din ziua de 13 mai 1981, în piaţa Sf. Petru, miraculos
salvat de Maica Domnului de la Fatima faţă de care
şi-a exprimat recunoştinţa. Suferind el însuşi, cu atât mai
mult înţelegea oamenii în suferinţă. În fiecare din
pelerinajele sale pe diferite continente, întotdeauna avea
timp să se întâlnească cu bolnavii. În faţa lor îşi deschidea
inima sa iubitoare. De asemenea, dădea mărturie despre
înţelegerea mai profundă a sensului suferinţei: „Suferinţa
nu este o pedeapsă pentru păcate, nici răspunsul lui
Dumnezeu la răul omului. Ea poate fi înţeleasă doar în
lumina iubirii lui Dumnezeu care este sensul final a tot
ce există în această lume. În boală sau orice fel de
suferinţă trebuie să te încredinţezi iubirii lui Dumnezeu
ca un copil care încredinţează tot ce are mai scump celor
care îl iubesc, mai ales părinţilor săi”. Sfântul Părinte se
apleca asupra celor suferinzi. Se vedea durerea. Îi consola
şi le dădea curaj; suferea împreună cu ei. Cu certitudine
nu am uitat întâlnirea Papei bolnav cu bolnavii la Lourdes.
Trăind Zilele Papale, trebuie să revenim mereu la
această comoară de credinţă şi iubire pe care o descifrăm în persoana Slujitorului Domnului Ioan Paul al II-lea
şi trebuie să ne rugăm ca să fie ridicat la slava altarului
ca Fericit şi Sfânt, pentru ca să-L adorăm mai mult pe
Dumnezeu în Trei Persoane.
Trad. St. Iachimovschi

ks. Tadeusz Pater sdb - Przemyśl

WSZYSTKIE DROGI
PROWADZĄ DO...

TOATE DRUMURILE
DUC LA...

Ciebie Jakubie sławimy śpiewając tobie z radością,
Ciebie, rybaku, którego pociągnął Chrystus ku szczytom
Fragment hymnu brewiarzowego

Iacob, pe tine te slăvim cântându-ţi cu bucurie,
Pe tine, pescarule, dus de Cristos spre înălţimi
Fragment dintr-un imn din breviar

Któż to z nas nie wędrował polnymi ścieżkami,
górskim szlakiem, kamienistą drogą, leśnym duktem,
brukowaną lub asfaltową szosą, piaszczystym brzegiem
morza... Umęczone nogi, czasami spuchnięte kostki lub
otarte pięty świadczą, że jakiś trud za nami. Cudne są
takie piesze wędrówki. Zazwyczaj udajemy się pieszo,
gdy idziemy do szkoły, do pracy w polu, do lasu po leśne
runo, na spacer do miejskiego parku. Nie są to dalekie
wyprawy, ale na ile pozwalają nam siły – idziemy pieszo.
Ci zaś, którzy już chodzić nie mogą, jadą samochodem,
rowerem, koleją, autobusem. Czasami zaś trzeba kogoś
wziąć za rękę i podprowadzić, bo sam już nie ma siły –
nogi odmawiają posłuszeństwa.

Cine dintre noi nu a străbătut drumeagurile câmpiei,
cărările munţilor, drumurile pietruite, potecile pădurilor,
şoselele pavate sau asfaltate, ţărmul nisipos al mării...
Picioarele obosite, gleznele uneori umflate sau călcâiele
zdrelite dovedesc efortul nostru. Minunate sunt aceste
peregrinări pe jos. De obicei mergem pe jos la şcoală, la
munca câmpului, la pădure după plante, la plimbare în
parcul oraşului. Ele nu sunt expediţii lungi, dar atât cât
ne permit puterile, mergem pe jos. Iar cei care nu mai
pot umbla, călătoresc cu maşina, bicicleta, trenul, autobuzul. Uneori trebuie să iei pe cineva de mână şi să îl
conduci pentru că l-au lăsat puterile – picioarele refuză
să îl asculte.
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W powyższym kontekście
pielgrzymka do Grobu świętego
Jakuba jest swego rodzaju jakby
baśnią. Kto jest tak silny, aby
przejść pieszo do Santiago de
Com-postela? Owszem, są tacy
ludzie i to nie tylko młodzi. Kogo
na to stać? No bo przecież coś
trzeba jeść i pić... Kto ma tyle
wolnych dni? Nie każdy może
poświęcić swoje wakacje lub swój
urlop na pielgrzymowanie... Ale
każdy z nas ma swoje codzienne
pielgrzymki. Ponieważ mamy rok
świętego Jakuba, dlatego przyjrzyjmy się bliżej tej niezwykłej
postaci.
Wśród apostołów było dwóch
Jakubów i dlatego jednego nazywamy Większym a drugiego Mniejszym. Często można
spotkać się z nazwą Starszy i Młodszy. Zapewne chodziło o kolejność przystępowania do grona apostołów.
Tak o tym mówi św. Marek Ewangelista (Mk 15, 40).
Św. Jakub Starszy został powołany przez Jezusa razem
ze swym bratem Janem (Mt 4, 21-22). Było to najprawdopodobniej nad rzeką Jordan. Jakub i Jan byli synami
Zebedeusza. Jako rybacy mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Św. Łukasz Ewangelista wprost napisał, że Jan
i Jakub „byli wspólnikami Szymona-Piotra” (Łk 5, 10).
Matką Jana i Jakuba była Salome, która wiernie towarzyszyła Chrystusowi w Jego wędrówkach.
Jakub Apostoł był świadkiem wielu cudów, które
uczynił Jezus: wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia
na górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. To on pytał
Jezusa, kiedy będzie koniec świata, był świadkiem
cudownego połowu ryb. O nim wspomina autor Dziejów
Apostolskich. Jest tam mowa o jego męczeńskiej śmierci:
„W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata
Jana...” (Dz 12, 1-2). Ten Apostoł został stracony w roku
44 i to bez żadnego procesu. Odbyło się to poprzez ścięcie
w więzieniu. Uwiecznił to Euzebiusz z Cezarei (z IV
wieku). Napisał on, że „Jakub ucałował swojego kata,
czym go tak dalece wzruszył, że sam kat także wyznał
Chrystusa i za to sam natychmiast poniósł męczeńską
śmierć”.
Jakub był pierwszym wśród Apostołów, a drugim
po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła.
Średniowieczna legenda powiada, że św. Jakub
zanim został biskupem Jerozolimy udał się po Zesłaniu
Ducha Świętego do Hiszpanii. Tradycja ta powstała
dlatego, ponieważ w siódmym wieku najprawdopodobniej
sprowadzono z Jerozolimy do Santiago de Compostela
relikwie św. Jakuba. Tym samym Jakub jest pierwszym
patronem Hiszpanii i Portugalii. Był także pierwszym
biskupem Jerozolimy.
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În contextul de mai sus, pelerinajul la Mormântul Sfântului
Iacob este, într-un fel, ca un basm.
Cine are atâta putere, ca să meargă pe jos la Santiago de Compostela? Ba da, sunt asemenea oameni
şi nu doar tineri. Cine îşi poate
permite? Doar trebuie să mănânci
ceva şi să bei... Cine are atâtea zile
libere? Nu fiecare poate să îşi dedice vacanţa sau concediul pelerinajului... Dar fiecare dintre noi are
propriul său pelerinaj zilnic. Pentru
că este anul Sfântului Iacob, să privim mai îndeaproape această neobişnuită figură.
Printre apostoli au fost doi
Iacob şi de aceea pe unul îl numim
cel Mare, iar pe cel de al doilea cel Mic. Frecvent se
întâlneşte numele de cel Bătrân şi cel Tânăr. Cu siguranţă
a fost vorba de ordinea în care au intrat în rândul apostolilor. O spune Sf. Marcu Evanghelistul (Mc. 15,40).
Sf. Iacob cel Bătrân a fost chemat de către Isus împreună
cu fratele său Ioan (Mt. 4, 21-22). Aceasta s-a întâmplat,
probabil, pe malul Iordanului. Iacob şi Ioan au fost fiii lui
Zebedeu. Fiind pescari, trăiau pe malul lacului Tiberiadei.
Sf. Luca Evanghelistul scria că Ioan şi Iacob „erau
însoţitorii lui Simion – Petru” (Lc. 5, 10). Mama lor era
Salomeea care l-a urmat cu credinţă pe Cristos în
peregrinările Sale.
Apostolul Iacob a fost martorul multor minuni
săvârşite de Isus: învierea fiicei lui Jair, schimbarea la
faţă pe muntele Tabor precum şi rugăciunea în grădina
de pe Muntele Măslinilor. El a fost cel care l-a întrebat
pe Isus când va fi sfârşitul lumii, el a fost martor la
minunea prinderii peştilor. De el aminteşte autorul
Faptelor Apostolilor. Acolo se vorbeşte de moartea lui
de martir. Acest Apostol a fost executat în anul 44 fără a fi judecat. S-a întâmplat în închisoare. Acest lucru
a fost imortalizat de Eusebius din Cezareea (din sec.
IV). El a scris că „Iacob şi-a sărutat călăul, ceea ce l-a mişcat atât de profund, încât călăul însuşi l-a recunoscut pe
Cristos şi, pe loc, a murit ca un martir”.
Iacob a fost primul martir al Bisericii, dintre Apostoli, al doilea după Sf. Ştefan.
Legenda medievală spune că Sf. Iacob, până a devenit episcopul Ierusalimului, a plecat, după Coborârea
Duhului Sfânt, în Spania. Această tradiţie a luat naştere
pentru că, în sec. VII, probabil, relicvele Sf. Iacob au
fost aduse din Ierusalim la Santiago de Compostela.
Iacob este primul patron al Spaniei şi Portugaliei, de
asemenea a fost primul episcop al Ierusalimului.
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Powyższa tradycja jest tak bardzo żywa. Nazwę
Compostela można wyprowadzić od łacińskich słów
Campus stellae, czyli Pole gwiazdy, bo relikwie świętego,
przywiezione najpierw do miasta Iria, zaginęły i dopiero
w IX wieku miał je odnaleźć biskup, prowadzony cudowną gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago znaczy zaś po
polsku święty Jakub. Nazwy te łączą się w jedno – i dlatego nazwa miasta brzmi Santiago de Compostela. Po
dziś dzień święty Jakub odbiera wielką cześć w tym
mieście, bo tam znajduje się jego grób. W wiekach
średnich miasto to było wielkim sanktuarium chrześcijaństwa – po Ziemi Świętej i Jerozolimie. Artystyczny relikwiarz ręki św. Jakuba można oglądać w katedrze w Genui.
Wystawiany jest na pokaz tylko podczas rzadkich okazji.
Święty Jakub jest nie tylko patronem Hiszpanii i Portugalii, ale także zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników,
pielgrzy-mów, sierot. Przedstawiany jest jako krępy i silny
starzec, ubrany w długą tunikę i płaszcz pielgrzymi. Można go także zobaczyć jako pielgrzyma w kapeluszu z szerokim rondem. Do jego atrybutów należą bukłak, kij
pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba, turban turecki,
zwój. No właśnie! Owa muszla jest znakiem, który można
zobaczyć na wielu drogach prowadzących do Santiago
de Compostela. Takich jakubowych szlaków jest sporo
w Europie. Nic dziwnego, bo przecież pielgrzymki trwają
już od siódmego wieku.
Papież Benedykt XVI z okazji Roku Jubileuszowego
w Santiago de Compostela skierował specjalny list do
pielgrzymów, w którym tak pisze: „Do grobu św. Jakuba
w Santiago de Compostela zdążają ludzie zwłaszcza
z najróżniejszych regionów Europy, by odnowić i umocnić
swą wiarę. Droga ta, usiana tak licznymi świadectwami
gorliwości, pokuty, gościnności, sztuki i kultury, opowiada
wymownie o duchowych korzeniach Starego Kontynentu”. Hasłem tegorocznych obchodów jubileuszowych
są słowa: „Pielgrzymując ku światłu”. Dlatego pielgrzymujący drogą św. Jakuba mają dawać świadectwo, iż
Chrystus żyje i jest naszą nadzieją. Następny Jubileuszowy Rok Święty w Santiago de Compostela będzie
dopiero za 11 lat, czyli w 2021 roku.
Drogi Czytelniku! Nie byłem w Santiago de Compostela. Pan Bóg prowadzi mnie na razie innymi drogami.
Ale to wcale nie oznacza, że czuję się niedowartościowany, kimś gorszym, słabszym, uboższym duchowo.
Nie... Staram się „pielgrzymować” każdego dnia. Przecież wszystkie drogi prowadzą do... Boga. Gdy wychodzisz ze swego domu i masz Boga w sercu, to zanosisz
go tam, gdzie jest cel twej wędrówki – nawet wówczas,
gdy idziesz na pole, do szkoły, do pracy, do przyjaciół, gdy
wędrujesz w górach, gdy idziesz do siana... Ale najpiękniejszą „pielgrzymką” jest ta, gdy idziesz do kościoła –
aby spotkać się z Tym, który jest ostatecznym celem
naszej ziemskiej pielgrzymki – z Trójjedynym Bogiem.

Tradiţia amintită mai sus este foarte vie. Denumirea
de Compostela provine din cuvintele latine Campus
stellae, ceea ce înseamnă Câmpul stelei, pentru că relicvele sfântului aduse mai întâi în oraşul Iria au dispărut
şi abia în sec. IX le-a găsit un episcop condus de o miraculoasă stea. Denumirea spaniolă Santiago înseamnă în
română Sfântul Iacob. Cele două cuvinte formează unul
singur – de aceea denumirea oraşului este Santiago de
Compostela. Până în zilele noastre Sfântul Iacob se bucură de mare cinste în acest oraş, pentru că acolo se află
mormântul lui. În Evul Mediu oraşul acesta a reprezentat
un mare sanctuar al creştinismului – după Locurile Sfinte
şi Ierusalim. Relicvariul cu mâna Sf. Iacob poate fi văzut
în catedrala din Genova, dar numai în ocazii deosebite.
Sfântul Iacob nu este doar patronul Spaniei şi Portugaliei, ci şi al ordinelor cavalereşti care au luptat cu Islamul, al pălărierilor, ospiciilor, spitalelor, pelerinilor, orfanilor. Este reprezentat ca un bătrân îndesat şi puternic,
îmbrăcat într-o tunică lungă şi o manta de pelerin. Poate
fi văzut şi ca un pelerin cu pălărie cu boruri largi. Atributele lui sunt burduful pentru apă, toiagul de pelerin, o carte, sabia, o scoică, un sac, turbanul turcesc, un sul. Scoica
este semnul ce poate fi văzut pe multe din drumurile
care duc la Santiago de Compostela. Astfel de drumuri
ale lui Iacob sunt multe în Europa. Nu-i de mirare, căci
pelerinajele există încă din sec. VII.
Papa Benedict al XVI-lea, cu prilejul Anului Jubiliar
în Santiago de Compostela, a adresat o scrisoare specială
pelerinilor în care scrie aşa: „Către mormântul Sf. Iacob
din Santiago de Compostela se îndreaptă oameni mai
ales din cele mai diferite regiuni ale Europei, pentru a-şi
reînnoi şi întări credinţa. Acest drum semănat cu atât de
multe dovezi de ardoare, penitenţă, ospitalitate, artă şi cultură este o expresie a rădăcinilor Bătrânului Continent”.
Deviza jubileului de anul acesta sunt cuvintele: „În pelerinaj către lumină”. De aceea, cei care merg în pelerinaj
pe drumul Sf. Iacob trebuie să dea mărturie că Cristos
trăieşte şi este speranţa noastră. Următorul An Sfânt
Jubiliar la Santiago de Compostela va fi peste 11 ani,
adică în anul 2021.
Dragă Cititorule! Nu am fost la Santiago de Compostela. Deocamdată, Dumnezeu mă conduce pe alte
drumuri. Dar asta nu înseamnă că mă simt neapreciat,
că sunt mai rău, mai slab, mai sărac spiritual. Nu... Mă
străduiesc să „merg în pelerinaj” în fiece zi. Căci toate
drumurile duc la... Dumnezeu. Când ieşi din casă şi Îl ai
pe Dumnezeu în inimă, înseamnă că Îl duci acolo către
ţelul peregrinării tale – chiar şi atunci când mergi la câmp,
la şcoală, la lucru, la prieteni, când străbaţi munţii, când
mergi la strâns fânul... Dar cel mai frumos „pelerinaj”
este când mergi la biserică – ca să te întâlneşti cu Cel
care este ultimul ţel al pelerinajului nostru pământesc –
ks. Andrzej Ziółkowski – misjonarz cu Dumnezeu în Trei Persoane.
Kraków
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În slujba Poloniei eterne

W służbie Polsce odwiecznej

Harnicul istoric român Ion Constantin, cercetător
ştiinţific principal la Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, arondat Academiei Române, fost ataşat
cultural la Ambasada României din Varşovia (1996-2000)
şi expert în istoria contemporană a Poloniei şi a relaţiilor
româno-polone, oferă publicului cititor o nouă lucrare
incitantă, care străluceşte deopotrivă prin calitatea
prezentării faptelor şi analiza acestora.
Lucrarea în cauză, „Cazul Ryszard Kukliński. Un
Pacepa al Poloniei?” (cuvânt înainte de Cristian Troncotă, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului,
Bucureşti, 2009, 254 pagini) analizează un moment
important din istoria războiului secret dintre NATO şi fostul Pact de la Varşovia, condus de către fosta Uniune
Sovietică. În mod concret, este vorba despre cazul
colonelului Ryszard Kukliński (ofiţer al armatei polone
şi bun cunoscător al secretelor militare ale Pactului de
la Varşovia), care a ales în anul 1972 să lucreze pentru
CIA din motive patriotice. Sub numele de cod „Jack
Strong”, el a transmis până în anul 1981 aproximativ
42.000 pagini conţinând în special secrete militare inestimabile ale Pactului de la Varşovia.

Twórczy rumuński historyk Ion Constantin, pracownik naukowy Państwowego Instytutu Badań Totalitaryzmu, członek Rumuńskiej Akademii Nauk, attaché
kulturalny Ambasady Rumunii w Warszawie w latach
1996-2000, specjalizujący się w najnowszych dziejach
Polski oraz historii relacji rumuńsko-polskich, proponuje
cztelnikom swoją nową intrygującą pracę, a jednocześnie
błyskotliwą dzięki sposobowi przedstawienia faktów i ich
analizie.
Omawiana praca pt. „Sprawa Ryszarda Kuklińskiego. Polski Pacepa?” (przedmowa Cristian Troncotă,
Państwowy Instytut Badań Totalitaryzmu, Bukareszt
2009, 254 stron) bada ważny moment w historii
rywalizacji służb wywiadowczych NATO i Układu
Warszawskiego, podporządkowanego Związkowi
Radzieckiemu. A dokładnie mowa o sprawie pułkownika
Ryszarda Kuklińskiego (oficera Wojska Polskiego, znającego doskonale tajemnice wojskowe Układu Warszawskiego), który w 1972 r. wybrał z powodów patriotycznych służbę na rzecz CIA. Pod pseudonimem Jack
Strong przekazał do roku 1981 około 42 tys. akt zawierających przede wszystkim tajne informacje wojskowe
Układu Warszawskiego.
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Colonelul Kukliński a ales această cale plină de
riscuri enorme nu din motive financiare, ci din motive
de conştiinţă, considerând că astfel serveşte mai bine
cauza Poloniei. Două evenimente majore l-au convins
pe „omul de aur” al armatei polone (conform aprecierii
generalului Wojciech Jaruzelski) să treacă în tabăra occidentală: invazia Cehoslovaciei de către forţele Pactului
de la Varşovia (1968) şi reprimarea sângeroasă a revoltelor muncitoreşti din oraşele Gdańsk, Gdynia şi Szczecin
(paginile 30 şi 33). Totodată, într-o „Declaraţie de intenţii” remisă ofiţerilor superiori americani cu care a început
colaborarea, şi-a motivat pasul făcut prin considerente
patriotice, care erau şi ale opiniei publice polone: „Nu
dorim în nici un caz să participăm la un război de
agresiune contra NATO, contra Occidentului (...) Aş
dori, înainte de toate, ca în nume propriu să asigur pe
comandanţii militari americani că, la fel ca mine, gândesc
aproape 30 milioane de polonezi. Tânjim din tot sufletul
ca, împreună cu voi, să ne aflăm în lumea liberă” (pagina
37). Conştient de faptul că, în cazul punerii în aplicare
a planurilor agresive ale Pactului de la Varşovia în contra
NATO, Polonia ar fi devenit teatru de război şi ar fi
suportat numeroase pagube materiale şi umane, a ales
să treacă de partea NATO, prin intermediul SUA.
Datorită aportului său fundamental la cauza NATO în
anii Războiului Rece, colonelul polonez a fost considerat
– în mod simbolic – de către influentul profesor american
Zbigniew Brzeziński drept „primul ofiţer polonez în NATO
şi, totodată, iniţiatorul colaborării secrete dintre Armata
Poloneză şi Armata Statelor Unite” (pagina 117).
Materialul incitant al cărţii este organizat în 11
capitole, purtând titluri sugestive: O carieră „de succes”
în armata R.P. Polone; Recrutarea de către C.I.A.; Activitatea de colaborare în slujba C.I.A.; Evacuarea;
Derută totală în contraspionajul polonez. Condamnarea
la moarte; Drumul lung spre normalizarea raporturilor
cu ţara: Revenirea în ţară după 17 ani. Erou sau trădător?;
Ruşii despre Kukliński; Americanii despre Kukliński;
Polonezii despre Kukliński; Este comparabil Ryszard
Kukliński cu Ion Mihai Pacepa? În finalul lucrării sunt
înserate o serie de interesante Schiţe biografice care
ajută la lămurirea multor fapte şi aspecte din lucrare,
o Bibliografie Selectivă, o serie de date despre autor, un
Indice de nume şi o bogată colecţie de ilustraţii.
Cititorii pot afla lucruri relevante privitoare la valoarea profesională şi umană excepţională a colonelui Kukliński în capitolele 8-10. Acesta a murit la 10 februarie
2004, în vârstă de 73 ani, în localitatea Tampa (Florida,
SUA). Patria sa l-a onorat cu deschiderea la 3 mai 2006
la Varşovia a unui mic muzeu („Cameră a Amintirii”)
în memoria sa. Înainte de moarte, ca într-o tragedie
antică, Kukliński a avut parte de o dublă lovitură – moartea fiilor săi Bogdan şi Waldemar, în anul 1994. Bogdan
a dispărut fără urme de pe o ambarcaţiune, împreună cu
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Pułkownik Kukliński wybrał drogę pełną ogromnego ryzyka nie z powodów finansowych, a świadomy, że
w ten sposób lepiej przysłuży się sprawom Polski. Dwa
ważne wydarzenia przekonały „złotego chłopca” Wojska
Polskiego (jak mawiał o nim generał Wojciech Jaruzelski)
do przejścia na stronę Zachodu: inwazja na Czechosłowację wojsk Układu Warszawskiego (1968) i krwawe
stłumienie robotniczych wystąpień w Gdańsku, Gdyni
i Szczecinie (s. 30, 33). Również w przekazanej oficerom
amerykańskim w „Deklaracji Intencji”, od której rozpoczęła się współpraca, motywował swój krok względami,
nieobcymi także polskiej opinii publicznej: „Nie chcemy
uczestniczyć w żadnej wojnie agresywnej przeciwko
NATO, przeciwko Zachodowi. (...) Chciałbym, przede
wszystkim, w imieniu własnym przekazać amerykańskim
dowódcom wojskowym zapewnienie, że tak jak ja myśli
prawie 30 milionów Polaków. Całym sercem tęsknimy,
by wraz z wami znaleźć się w wolnym świecie” (s. 37).
Świadomy tego, że w przypadku realizacji agresywnych
planów Układu Warszawskiego wobec NATO, Polska
stałaby się sceną walk i dotknęłyby ją liczne straty
materialne i w ludziach, wybrał więc przejście na stronę
NATO za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Dzięki
działaniom na rzecz NATO w okresie zimnej wojny polski
pułkownik uważany był przez wpływowego amerykańskiego polityka profesora Zbigniewa Brzezińskiego symbolicznie za „pierwszego polskiego oficera w NATO,
a zarazem inicjatorem tajnej współpracy między Wojskiem
Polskim a Armią Stanów Zjednoczonych” (s. 117).
Intrygujący materiał książki zorganizowany jest
w 11 rozdziałach o sugestywnych tytułach: Wielka kariera
w Wojsku Polskim; Rekrutacja do CIA; Współpraca
z CIA; Ucieczka; Całkowita dezorientacja w kontrwywiadzie polskim. Wyrok śmierci; Długa droga w kierunku normalizacji stosunków z krajem; Powrót do kraju po
17 latach. Bohater czy zdrajca?; Rosjanie o Kuklińskim;
Amerykanie o Kuklińskim; Polacy o Kuklińskim; Czy
możliwe jest porównanie Ryszarda Kuklińskiego z Ionem
Mihaiem Pacepą? Na końcu książki znajduje się seria
interesujących Szkiców biograficznych, pozwalających
na zrozumienie wielu faktów i aspektów poruszonych
w książce, a także Wybrana Bibliografia, Nota o autorze,
Indeks osób oraz bogaty materiał zdjęciowy.
Ważnych rzeczy na temat wyjątkowych zalet pułkownika Kuklińskiego jako człowieka i zawodowca może
dowiedzieć się czytelnik z rozdziałów VIII, IX i X. Kukliński zmarł 10 lutego 2004 r. w wieku 73 lat w miejscowości Tampa na Florydzie. Ojczyzna uhonorowała
go otwarciem 3 maja 2006 r. w Warszawie Izby Pamięci
płk. Kuklińskiego. Przed swoją śmiercią, jak w antycznej
tragedii, Kukliński przeżył podwójny dramat – śmierć
dwóch synów: Bogdana i Waldemara w 1994 r. Bogdan
zaginął bez śladu wraz ze swoim przyjacielem podczas
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un prieten, în largul coastelor Floridei. Waldemar a fost
ucis deliberat într-un accident de maşină, făptuitorul
rămânând neidentificat. În prezent, există suspiciunea
că fiii lui Kukliński au fost ucişi de „făptuitori necunoscuţi ai serviciilor de spionaj ruse/sovietice” (pagina 87).
Interesant este şi faptul că Ryszard Kukliński a scăpat în SUA de două tentative de asasinat îndreptate în
contra sa.
Ultimul capitol al lucrării clarifică – în opinia noastră, într-o manieră clară şi cu argumente incontestabile
– mobilurile acţiunilor de trecere de partea C.I.A.,
întreprinse de către Ryszard Kukliński şi Ion Mihai
Pacepa. Colonelul polonez a fost un militar, care nu a făcut poliţie politică, iar acţiunile sale au avut în vedere
numai binele Poloniei. Tatăl generalului român, Pacepa
senior, a sosit în România după primul război mondial în
calitate de agent al serviciului de spionaj al Cehoslovaciei
în România, fiind promovat în anii 1934-1935 în funcţia
de rezident (şef) al agenţilor Cehoslovaciei care operau
în România. Devenit între timp membru în ilegalitate al
Partidului Comunist Român, tatăl lui Ioan Mihai Pacepa
a ajuns spre sfârşitul războiului translatorul mareşalului
Rodion Malinovski, comandantul trupelor sovietice din
România în perioada 1944-1946. Ulterior, Ion Mihai Pacepa a fost sprijinit în carieră de şeful consilierilor sovietici
din România, Aleksandr Mihailovici Saharovschi (paginile 148-149). Plecarea precipitată a lui Pacepa în SUA
via fosta Republica Federală Germania (1978) a fost
cauzată de motive personale: căderea în dizgraţia cuplului
Ceauşescu şi investigaţiile amănunţite declanşate asupra
unor aspecte din activitatea sa (paginile 154-155).
Pentru sprijinirea acestor afirmaţii sunt înserate
o serie de afirmaţii interesante din lucrarea lui Ioan Talpeş, „În umbra marelui Hidalgo. Rememorări consemnate de Horia Alexandrescu”, vol. I, Editura Vivaldi, Bucureşti, 2009, pagina 105. Astfel, fostul şef al SIE în perioada
1992-1997 arăta textual prietenilor săi americani (CIA
şi FBI), cu care s-a discutat în prima jumătate a anilor
’90 revenirea lui Ion Mihai Pacepa în România: „Daţi-mi
un om ca acesta [Kukliński, nota Ion Constantin] şi eu îl
duc pe umeri în România, ca să-i facem cea mai
fantastică primire!... Dar, nu mi-l daţi pe unul [Ion Mihai
Pacepa, nota Pintescu Florin] care a ajuns la voi ca urmare a ordinului Moscovei, pe care el o slujeşte. Şi n-am
nimic împotrivă ca să discut cu acest personaj, dar el
trebuie să recunoască faptul că a fost una dintre cele
mai mari victorii ale sovieticilor în materie de penetrare
şi control al serviciilor româneşti” (paginile 165-166).
Ultimul capitol al lucrării reţine atenţia cititorilor cu
o serie de consideraţii notabile – destul de rare şi neobişnuite în aceste vremuri – referitoare la onoare, jurământ
militar, trădare de ţară etc. Redăm un fragment al acestor
„consideraţii actuale” pentru tânăra generaţie din România şi Polonia, prin intermediul publicaţiei Uniunii Polonezilor din România, în condiţiile în care istoria Poloniei
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rejsu u wybrzeży Florydy. Waldemar zginął w wypadku
samochodowym, a sprawcy nie odnaleziono. Istnieją dziś
podejrzenia, że synowie Kuklińskiego zostali zamordowani przez „nieznanych sprawców z rosyjskich/sowieckich służb wywiadowczych” (s. 87). Interesujące jest
to, że sam Kukliński uniknął w USA dwóch zamachów
na jego życie.
Ostatni rozdział książki wyjaśnia – moim zdaniem
w sposób jasny i na podstawie niepodważalnych argumentów – motywy, jakimi kierowali się Ryszard Kukliński
i Ion Mihai Pacep przechodząc na stronę CIA. Polski
pułkownik był wojskowym, który nie pracował w policji
politycznej, a jego czyny miały na celu jedynie dobro
Polski. Ojciec rumuńskiego generała przybył do Rumunii
po pierwszej wojnie światowej w charakterze agenta
czechosłowackich służb wywiadowczych w Rumunii
i został w latach 1934-1935 awansowany na stanowisko
rezydenta agentów operujących w Rumunii. W międzyczasie został członkiem Rumuńskiej Partii Komunistycznej i pod koniec wojny został tłumaczem marszałka
Rodiona Malinowskiego, komendanta wojsk sowieckich
w Rumunii w latach 1944-1946. W późniejszym czasie
karierę Iona Mihaia Pacepy wspierał szef sowieckich
organów wywiadowczych w Rumunii Aleksandr Michajłowicz Sacharowski (s. 148-149). Ucieczkę Pacepy do
Stanów Zjednoczonych przez Republikę Federalną
Niemiec w 1978 r. spowodowały względy osobiste:
popadnięcie w niełaskę u pary Ceauşescu i wszczęcie
szczegółowych dochodzeń wobec pewnych jego działań
(s. 154-155).
Dla popracia tych afirmacji przytoczone są w książce ciekawe stwierdzenia z pracy Ioana Talpeşa „În umbra marelui Hidalgo. Rememorări consemnate de Horia
Alexandrescu” t. I, Editura Vivaldi, Bucureşti 2009, s. 105.
Szef Rumuńskich Służb Informacyjnych w latach 19921997, mówił jasno swoim amerykańskim przyjaciołom (CIA i FBI), z którymi dyskutowano w pierwszej
połowie lat 90. powrót Iona Mihaia Pacepy do Rumunii:
„Dajcie mi takiego człowieka jak ten [Kukliński, przyp.
Ion Constantin], a ja go zaniosę na rękach do Rumunii,
żeby mu zgotować fantastyczne przyjęcie!... Ale nie
dawajacie mi takiego [Ion Mihai Pacepa, przyp. Florin
Pintescu], który dotarł do was na rozkaz Moskwy, której
służy. Nie mam nic przeciwko rozmawianiu z tym
człowiekiem, ale musi on przyznać, że był jednym z największych zwycięstw Sowietów w penetracji i kontroli
rumuńskich służb” (s. 165-166).
W ostatnim rozdziale książki przykuwa uwagę
czytelników kilka ważnych rozważań – dość rzadkich
i niezwyczajnych w naszych czasach – dotyczących
zagadnień honoru, przysięgi wojskowej, zdrady ojczyzny
itp. Zacytuję fragment tych „aktualnych rozważań”, aby
dotarł za pośrednictwem publikacji Związku Polaków
w Rumunii do młodego pokolenia Polaków i Rumunów,
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a fost caracterizată dintotdeauna de onoare, eroism şi tragedie. În fapt, credem că aceste aprecieri reprezintă
mesajul central al lucrării, transmis de autor cititorilor.
„Pentru militari, în general, dar nu numai, tratarea
într-o manieră oportunistă, conjuncturalistă, a cazului lui
Ion Mihai Pacepa ar putea fi interpretată drept un îndemn
la încălcarea jurământului de credinţă, la dezertare şi trădare de ţară. Nu-i bine, întrucât cei mai slabi de înger
vor vedea în cazul acestuia un precedent şi, în diverse
împrejurări, vor putea invoca un motiv oarecare pentru
a trece de »partea cealaltă a baricadei«, indiferent care
va fi aceasta. Mai ales pentru generaţiile tinere de lucrători din sistemul serviciilor speciale, cazul Pacepa prezentat într-o „manieră îngăduitoare”, ca să nu-i spunem
oportunistă, poate fi un prost exemplu. (...) Din punct de
vedere juridic, cât şi moral, ar fi aberant să se considere
că, în istoria naţională, au fost „trădări bune” şi „trădări
rele” ” (paginile 168-169).
Considerăm că ultimul capitol al lucrării răspunde
în mod adecvat întrebării retorice conţinute intrinsec în
titlul său, iar răspunsul autorului este categoric: Ryszard
Kukliński nu a fost un Pacepa al Poloniei.
Scrisă într-un stil plăcut, care îmbină evidentele
calităţi stilistice cu rigoarea ştiinţifică, lucrarea scrisă de
către d-l Ion Constantin pune la dispoziţia cititorului român
datele esenţiale privitoare la un caz interesant din vremea
Războiului Rece. În mod incontestabil, prin această nouă
lucrare, Ion Constantin binemerită încă o dată aprecierea
cititorilor români pasionaţi de istoria Poloniei şi de
problematica raporturilor româno-polone.
dr. Florin Pintescu

zwłaszcza że historia Polski naznaczona była zawsze
honorem, bohaterstwem i tragizmem. Uważam, że słowa
te stanowią główne przesłanie książki, przekazane
czytelnikom przez autora.
„Traktowanie sprawy Iona Mihaia Pacepy w sposób oportunistyczny, koniunkturalny mogłoby być interpretowane przez wojskowych, ale nie tylko, jako zachęta
do łamania przysięgi wierności, do dezercji i zdrady
ojczyzny. To niedobrze, bo ci najsłabsi duchem mogliby
dostrzec w tym przypadku precedens i w różnych okolicznościach mogliby powoływać się na dowolną przyczynę, aby przejść na »drugą stronę barykady«, niezależnie od tego, jaka by ona nie była. Przede wszystkim
dla młodego pokolenia funkcjonariuszy służb specjalnych
sprawa Pacepy prezentowana w „sposób przyzwalający”, żeby nie powiedzieć oportunistyczny, może stanowić bardzo zły przykład. (...) Z prawnego, jak i moralnego punktu widzenia byłoby niedorzecznym twierdzenie,
że w historii mieliśmy do czynienia z „dobrymi zdradami”
i „złymi zdradami” ” (s. 168-169).
Ostatni rozdział książki jest odpowiedzią na retoryczne pytanie zawarte w tytule i formułuje ją autor kategorycznie: Ryszard Kukliński nie był polskim Pacepą.
Książka napisana jest przyjemnym stylem, łączącym niewątpliwy talent pisarski Iona Constantina z rygorami pracy naukowej. Pozwala ona rumuńskiemu czytelnikowi na zapoznanie się z bardzo ciekawą sprawą z okresu zimnej wojny. Dzięki tej nowej pracy autor niewątpliwie po raz kolejny zasłużył sobie na uznanie rumuńskich
czytelników zainteresowanych historią Polski i problematyką relacji rumuńsko-polskich.
Tłumaczenie E. Wieruszewska-Calistru

Adam Mickiewicz
– wieszcz narodowy

Adam Mickiewicz
– bard naţional

Mówić o Mickiewiczu, to znaczy mówić o pięknie,
słuszności i prawdzie,
to znaczy mówić o sprawiedliwości, której był
żołnierzem,
o obowiązku, którego był bohaterem, o wolności,
którego był apostołem
i o oswobodzeniu, którego jest zwiastunem.

A vorbi despre Mickiewicz înseamnă a vorbi
despre frumos, raţiune şi adevăr,
înseamnă a vorbi despre dreptate al cărei soldat
a fost,
despre obligaţie al cărei erou a fost, despre
libertate al cărei apostol a fost
şi despre eliberare al cărei mesager este.

Wiktor Hugo

Victor Hugo

Adam Mickiewicz to największy twórca literatury
polskiej. Życie jego to przykład klasycznej biografii
romantycznej, którą określała sytuacja wówczas panująca
w kraju, światopogląd romantyczny, a także echa
powstania.
Urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu koło
Nowogródka. Tam też upłynął „małemu Adamowi”
pierwszy okres życia. W 1815 r. jako dorastający młodzieniec udaje się do Wilna, gdzie na tamtejszym uniwersy-

Adam Mickiewicz este cel mai mare creator al
literaturii polone. Viaţa lui este un exmplu de clasică
biografie romantică determinată de situaţia de atunci din
ţară, de concepţia romantică despre viaţă, dar şi de
ecourile insurecţiei.
S-a născut la 24 decembrie 1798 în Zaosie lângă
Nowogródek. Acolo „micuţul Adam” şi-a petrecut prima
perioadă din viaţă. În anul 1815 tânăr fiind pleacă la
Vilnius unde, la universitatea de acolo, începe studiile
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tecie rozpoczyna studia (1816 -1819). Następnie do roku
1823 pracuje w Kownie. Nawiązuje kontakty z grupą
filomatów i filaretów. Powstają też jego pierwsze utwory:
„Oda do młodości” czy „Pieśń Filaretów”. To piękny
okres w życiu prywatnym poety, albowiem poznaje
Marylę Wereszczakównę (która to miłość wpływa na
całe jego późniejsze życie). Niestety rodzina wybranki
nie akceptuje Mickiewicza, Maryla zostaje żoną hrabiego Puttkamera. Nadal pracuje jako nauczyciel (choć nie
jest to dla niego szczytem ambicji). Wówczas powstają
m.in.: „Ballady i romanse”, „Grażyna” oraz II i IV część
„Dziadów”.
„Przyszedł” rok 1823 – organizacja do której należał
została zdekonspirowana. W wyniku postępowania
sądowego skazano go na zesłanie do Rosji. To wydarzenie daje początek kolejnego okresu w życiu poety (tzw.
okresu rosyjskiego). Należy również wspomnieć, iż
wówczas przyjaźni się m.in. z Puszkinem. Wiele podróżuje – zwiedza Krym, Moskwę, Petersburg i Odessę.
To tu powstają „Sonety Krymskie” oraz „Konrad
Wallenrod”.
W 1829 r. rozpoczyna się w jego życiu okres
drezdeński. Wyjeżdza z Rosji do Włoch. Tu dowiaduje
się o wybuchu powstania listopadowego. Wraca do Polski
pod koniec 1831 r. Rok później wraz z powstańczą
emigracją udaje się do Drezna, gdzie powstaje
najsłynniejsza, III część „Dziadów”. Ostatni etap w życiu
poety datujemy na rok 1832. Jednakże już w 1834 r. żeni
się z Cecylią Szymanowską i wydaje „Pana Tadeusza”.
Lata 1839-1840 spędza w Lozannie jako profesor
literatury łacińskiej. Powstaje cykl liryków. Końcowa
data to powierzenie mu Katedry Literatury Słowiańskiej
w Collège de France. Rozpoczyna również działalność
publicystyczną na łamach „Trybuny Ludów”. Przechodzi
głęboki kryzys – choruje jego żona, a on sam traci pracę.
Nowe zatrudnienie znajduje w Paryżu jako bibliotekarz.
Umiera 26 listopada 1855 r. Do dziś jego śmierć
pozostaje zagadką – albowiem ci, którzy zajmują się jego
twórczością nie wierzą, że zmarł na cholerę, wręcz
przeciwnie – wskazują jako przyczynę zgonu otrucie.
Ciało Mickiewicza zostało przewiezione do Paryża
i pochowane na cmentarzu w podparyskim Montmorency, a w 1890 r. sprowadzone do Polski i złożone
w krypcie na Wawelu. Pogrzeb stanowił wielką manifestację narodową.
155. rocznica śmierci Mickiewicza obchodzona jest
nie tyłko w kraju, ale i poza jego granicami. Organizowane
są liczne wystawy (np. w drezdeńskim muzeum Ignacego Kraszewskiego), konferencje (w Czeskiej Ostrawie) itp. Nie sposób tu nie wspomnieć o Wilnie, Odessie
czy Paryżu.
W sercach Polaków rodzi się pytanie: „Jaki byłeś
Mickiewiczu?”. I tu najtrafniejszą odpowiedź znajdziemy
w słowach Zygmunta Krasińskiego: „My z niego
wszyscy. On nas porwał na wzdętej fali swego natchnienia i rzucił w świat”. Jego spuścizna literacka jest
ponadczasowym nośnikiem wartości i pozwala uwrażliwić odbiorcę na piękno słowa poetyckiewgo. Bardzo
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(1816-1819). Apoi, până în anul 1823 lucrează în Kaunas.
Stabileşte contacte cu grupul filomaţilor şi filareţilor.
Acum apar primele lui creaţii : „Odă către tinereţe” sau
„Cântecul Filareţilor”. Este aceasta frumoasa perioadă
a vieţii personale a poetului, căci o cunoaşte pe Maryla
Wereszczakówna (această iubire îi va influenţa întreaga
sa viaţă ulterioară). Din păcate, familia alesei nu îl
acceptă, Maryla devine soţia contelui Puttkamer. Munceşte în continuare ca învăţător (deşi aceasta nu reprezenta culmea ambiţiilor). Atunci apar, printre altele,
„Balade şi romanţe”, „Grażyna” precum şi părţile II şi IV
din „Moşii”.
„A venit” anul 1823 – organizaţia de care aparţinea
este deconspirată. Ca urmare a procedurii judiciare, este
deportat în Rusia. Această întâmplare marchează
începutul următoarei perioade din viaţa poetului (aşa
numita perioadă rusă). De asemenea, trebuie de amintit
că atunci se împrieteneşte, printre alţii, cu Puşkin.
Călătoreşte mult – vizitează Crimeea, Moscova, Petersburg şi Odessa. Aici se nasc „Sonete din Crimeea”
precum şi „Konrad Wallenrod”.
În anul 1829 începe perioada de la Dresda. Pleacă
din Rusia în Italia. Aici află despre izbucnirea insurecţiei
din noiembrie. Se întoarce în Polonia, la sfârşitul anului
1831. În anul 1832, împreună cu emigranţii insurgenţi
pleacă la Dresda, unde scrie partea a III-a – cea mai
cunoscută a operei „Moşii”. Ultima etapă din viaţa
poetului începe cu anul 1832. În anul 1834 se căsătoreşte
cu Cecylia Szymanowska şi editează „Pan Tadeusz”.
Anii 1839-1840 îi petrece la Lausanne ca profesor de
literatură latină. Acum apare ciclul de lirică. În 1840 i se
încredinţează Catedra de Literatură Slavă de la Collège
de France. De asemenea, începe să colaboreze la
publicaţia Trybuna Ludu. Trăieşte o profundă criză –
soţia sa se îmbolnăveşte, iar el rămâne fără serviciu.
Găseşte un nou loc de muncă la Paris ca bibliotecar.
Moare la 26 noiembrie 1855. Până astăzi moartea
lui rămâne o enigmă – căci cei care se ocupă de creaţia
lui nu cred că a murit de holeră, dimpotrivă consideră că
a fost otrăvit. Trupul lui Mickiewicz a fost adus la Paris
şi înmormântat în cimitirul din Montmorency, iar în anul
1890 a fost adus în Polonia şi depus în cripta de la Wawel.
Înmormântarea a reprezentat o mare manifestare
naţională.
Aniversarea morţii este omagiată nu doar în ţară,
ci şi dincolo de hotarele ei. Sunt organizate numeroase
expoziţii (de ex. la Muzeul Ignacy Kraszewski din
Dresda), conferinţe (În Czeska Ostrawa) ş.a. Nu se
poate să nu amintim de Vilnius, Odessa sau Paris.
În inimile polonezilor se naşte întrebarea: „Mickiewicz, cum ai fost?”. Şi aici cel mai potrivit răspuns îl
găsim în cuvintele lui Zygmunt Krasiński: „Noi toţi ne
tragem din el. El ne-a ridicat pe talazul înalt al inspiraţiei
sale şi ne-a aruncat în lume”. Moştenirea sa literară este
purtătorul peste timp al valorii şi face ca destinatarul să
fie sensibil la frumuseţea cuvântului poetic. O întrebare
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częstym pytaniem jest – jak wielki był to twórca? Tu
odpowiedź powinna być jeszcze bardziej „prosta”, bo
jego dzieła stały się trwałą częścią naszej świadomości
narodowej. Są nieustannie wznawiane i komentowane.
Naród polski jest bardzo dumny ze swojego wieszcza,
który pozostawił w darze piękne przesłanie związane
z żywotem narodu, przesłanie ogólnoludzkie. Polacy
zachęcają bardzo często do czytania „Konrada Wallenroda” – pięknego arcydzieła swoiście nastrojowego,
a zarazem wstrzasającego. Starsze pokolenie na pamięć
znało każdą księgę „Pana Tadeusza” – słynnej epopei
narodowej, gdzie poznajemy nie tylko tradycje, ale także
kulturę, przepisy kulinarne czy w końcu przepiękną
muzykę Chopina w koncercie Jankiela.
Aby jeszcze bardziej rozkochać się w poezji Mickiewicza, warto sięgnąć po wzruszające wiersze o miłości
(np. „Do M***”). Smutek i rozpacz znajdziemy zaś
w „Lirykach Lozańskich”. Natomiast jeśli chcesz
czytelniku w swoim życiu coś osiągnąć, uczynić coś
naprawdę dobrego, sięgnij po „Odę do młodości” – utwór,
który ma w sobie moc i napełnia energią każdego.

foarte frecventă este – cât de mare a fost acest creator?
Aici răspunsul ar trebui să fie mai „simplu”, pentru că
operele lui au devenit o parte constantă a conştiinţei
noastre naţionale. Sunt reînnoite fără încetare şi comentate. Poporul polonez este foarte mândru de bardul său
care a lăsat în dar un minunat mesaj legat de viaţa
poporului, un mesaj general-uman. Polonezii îndeamnă
adeseori la citirea operei „Konrad Wallernrod” – splendidă capodoperă caracterizată printr-o bună dispoziţie,
dar şi cutremurătoare. Generaţiile mai vârstnice ştiau
pe de rost fiecare carte din „Pan Tadeusz” – celebra
epopee naţională în care cunoaştem nu doar tradiţiile,
dar şi cultura, reţete culinare sau, în cele din urmă,
minunata muzică a lui Chopin în concertul lui Jankiel.
Pentru a îndrăgi şi mai mult poezia lui Mickiewicz
să luăm în mână mişcătoarele poezii despre dragoste (de
ex. „Către M***”). Iar tristeţea şi disperarea le găsim
în „Lirica din Lausanne”. Cititorule, dacă vrei ca în viaţa
ta să realizezi ceva, să faci ceva cu adevărat bun, atunci
citeşte „Odă către tinereţe” – creaţie plină de forţă care
umple de energie pe fiecare.
Tr. St. Iachimovschi

Bogusława Dyduła

150. rocznica urodzin
Ignacego Jana Paderewskiego

150 de ani de la naşterea
lui Ignacy Jan Paderewski

6 listopada minęła 150. rocznica
urodzin jednego z największych Polaków – pianisty, kompozytora, polityka,
premiera Polski, działacza niepodległościowego, profesora konserwatorium
w Warszawie – Ignacego Jana Paderewskiego.
Zarówno Sejm Polski jak i Konferencja Generalna UNESCO przyjęły
uchwałę o obchodach tej rocznicy.
„Ignacy Jan Paderewski był jedną z najwybitniejszych i najważniejszych postaci w historii Polski. Jego wielotorowa
działalność jako kompozytora i pianisty,
a zarazem polityka i premiera, ministra
spraw zagranicznych czy wreszcie
filantropa wyróżniała go spośród grona
największych osobowości świata kultury i polityki pierwszej połowy ubiegłego wieku” – głosi
uchwała.
Paderewski był jednym z największych pianistów
swojej epoki. Urodził się w Kuryłówce na Podolu w 1860 r.
Od najmłodszych lat przejawiał uzdolnienia muzyczne.
Wcześnie osierocony przez rodziców wychowywał się
pod opieką ciotki. W latach 1872-1878 studiował w warszawskim Instytucie Muzycznym. Po skończeniu szkoły
z odznaczeniem otrzymał posadę nauczyciela fortepianu
w tejże szkole. W roku 1881 wyjechał doskonalić swój

La 6 noiembrie s-au împlinit 150
de ani de la naşterea unuia dintre cei mai
mari polonezi – Ignacy Jan Paderewski
– pianist, compozitor, politician, premier
al Poloniei, militant pentru independenţă, profesor la conservatorul din
Varşovia.
Atât Seimul R.P. cât şi Conferinţa Generală UNESCO au adoptat
rezoluţia privind sărbătorirea acestei
aniversări. În rezoluţie se spune: „Ignacy Jan Paderewski a fost una din cele
mai remarcabile figuri din istoria Poloniei. Activitatea lui multilaterală ca şi compozitor şi pianist, dar totodată şi politician şi premier, ministru al afacerilor
externe sau filantrop l-a făcut remarcat între cele mai mari personalităţi ale lumii culturii şi politicii din prima jumătate a secolului trecut”.
Paderewski a fost unul dintre cei mai mari pianişti
ai epocii sale. S-a născut la Kurylówka în Podolia, în
anul 1860. Aptitudinile muzicale s-au manifestat de timpuriu. A rămas orfan din copilărie, crescut fiind de o mătuşă. În anii 1872-1878 a studiat la Institutul de Muzică din
Varşovia. După absolvirea cu distincţie a şcolii, a fost
profesor de pian la aceeaşi şcoală. În anul 1881 a plecat
la Berlin pentru a se perfecţiona. În timpul călătoriilor în
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warsztat do Berlina. W czasie zagranicznych wojaży
Paderewski spotkał słynną polską aktorkę Helenę
Modrzejewską, która zafascynowana jego talentem podarowała mu pokaźną sumę pieniędzy, co pozwoliło mu na
kontynuowanie studiów w Wiedniu. Jego pierwszy duży
koncert miał miejsce w Paryżu w 1888 r. Tam spotkał
i zaprzyjaźnił się z kompozytorem Camille Saint-Saëns.
Przez pewien okres przebywał w Londynie, gdzie
koncertował przed samą królową Wiktorią. Wielkim
sukcesem okazało się jego pierwsze tournee po Stanach
Zjednoczonych w latach 1891-1892, gdzie zyskał
ogromną popularność. Nazywano go królem pianistów,
mistrzem, czarodziejem klawiatury. W 1899 r. Paderewski ożenił się z Heleną Górską i osiadł w Szwajcarii.
Po wybuchu I wojny światowej zaczął prowadzić
szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz
Polski, wykorzystując swą popularność na Zachodzie.
Zbierał między innymi fundusze na pomoc ofiarom wojny
i był jednym ze współzałożycieli komitetów pomocy Polakom w Paryżu i Londynie. W 1915 r. założył wraz z Henrykiem Sienkiewiczem w Vevey Szwajcarski Komitet
Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Tego samego roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przekazał na ręce prezydenta Wilsona memoriał na temat Polski.
Być może z tego powodu sprawa niepodległości Polski
znalazła się w słynnych 14 punktach Wilsona. W sierpniu
1917 r. został przedstawicielem na USA Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim na czele.
Po odzyskaniu niepodległości wrócił do kraju i 16 stycznia 1919 r. został premierem, pełniąc również funkcję
ministra spraw zagranicznych. Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji w Paryżu,
zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. Paderewski zdawał sobie sprawę, że jego gabinet ma charakter tylko i wyłącznie przejściowy, dlatego w grudniu 1919 r. podał się do dymisji i wyjechał do Szwajcarii. Jednak już w 1920 r. powrócił do
kraju na wieść o wojnie polsko-bolszewickiej. Został
wysłannikiem rządu polskiego do Ligi Narodow. Wkrótce
jednak zrezygnował z tej funkcji. Wyjechał ponownie do
USA, gdzie powrócił do koncertowania.
Podczas II wojny światowej, Paderewski wszedł
w skład władz Polski na uchodźstwie. Został przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
w Londynie, która stanowiła substytut Sejmu na emigracji. W 1940 r. wyjechał ponownie do USA, aby tam
znów prowadzić działalność niepodległościową. Mimo
podupadającego zdrowia udał się jeszcze raz w tym samym roku do Stanów Zjednoczonych, by działać na rzecz
Polski.
Zmarł na zapalenie płuc w Nowym Jorku 29 czerwca 1941 r. Decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych
Franklina D. Roosevelta pochowano go na Narodowym
Cmentarzu Wojskowym w Arlington koło Waszyngtonu.
Na prośbę prezydenta Lecha Wałęsy prochy tego
wielkiego patrioty sprowadzono do Polski 29 czerwca
1992 r., gdzie spoczęły w podziemiach archikatedry św.
Jana w Warszawie. Pośmiertnie został odznaczony
orderem wojennym Virtuti Militari. Barbara Breabăn

H

străinătate a întâlnit-o pe celebra actriţă poloneză Helena
Modrzejewska care, fascinată de talentul lui, i-a donat
o importantă sumă de bani care i-a permis să îşi continue
studiile la Viena. Primul său mare concert a avut loc la
Paris, în anul 1888. Acolo s-a întâlnit şi s-a împrietenit
cu compozitorul Camille Saint-Saëns.
Un timp a fost la Londra, unde a concertat chiar în
faţa reginei Victoria. Un mare succes a fost primul lui
turneu în Statele Unite, în anii 1891-1892, unde s-a bucurat de o uriaşă popularitate. A fost numit regele pianiştilor,
maestru, magician al claviaturii. În anul 1899, Paderewski
s-a căsătorit cu Helena Górska, stabilindu-se în Elveţia.
După izbucnirea I-lui război mondial a început
o amplă activitate diplomatică în favoarea Poloniei, profitând de popularitatea sa în Apus. Printre altele, a adunat
fonduri pentru ajutorarea victimelor războiului şi a fost
unul dintre fondatorii comitetelor de ajutorare a polonezilor în Paris şi Londra. Împreună cu Henryk Sienkiewicz
a înfiinţat în anul 1915 la Vevey, în Elveţia, Comitetul
General de Ajutorare a Victimelor Războiului din Polonia.
În acelaşi an a plecat în Statele Unite unde a înmânat
preşedintelui Wilson un memoriu privitor la Polonia. Poate
de aceea problema independenţei Poloniei s-a aflat printre celebrele 14 puncte ale programului lui Wilson. În august
1917 a devenit reprezentantul pentru SUA al Comitetului
Naţional Polonez condus de Roman Dmowski.
După dobândirea independenţei, a revenit în ţară
şi, la 16 ianuarie 1919, a devenit premier, îndeplinind,
totodată, şi funcţia de ministru al afacerilor externe.
Împreună cu Roman Dmowski a reprezentat Polonia la
conferinţa de la Paris care s-a încheiat cu semnarea
tratatului de la Versailles ce a marcat sfârşitul I-lui război
mondial. Paderewski şi-a dat seama că el şi cabinetul lui
au doar un caracter temporar, de aceea, în decembrie 1919,
şi-a dat demisia plecând în Elveţia. Totuşi, în anul 1920,
la vestea izbucnirii războiului polono-bolşevic a revenit
în ţară. A fost delegat al guvernului polonez la Liga Naţiunilor. Totuşi, în scurt timp a renunţat la această funcţie.
A plecat în SUA unde şi-a reluat concertele.
În timpul celui de al II-lea război mondial, Paderewski a intrat în alcătuirea autorităţilor Poloniei în emigraţie. A fost preşedinte al Consiliului Naţional al Republicii
Polone de la Londra care reprezenta substitutul Seimului
în emigraţie. În anul 1940 a plecat din nou în SUA, pentru a activa în favoarea independenţei. În ciuda problemelor de sănătate, în acelaşi an, a mai plecat o dată în
Statele Unite pentru a milita în favoarea Poloniei.
A murit de pneumonie la New York, la 29 iunie
1941. Prin decizia preşedintelui Statelor Unite Franklin
D. Roosevelt, a fost înmormântat în Cimitirul Militar
din Arlington lângă Washington. La cererea preşedintelui
Lech Wałęsa, rămăşiţele pământeşti ale acestui mare
patriot au fost aduse în Polonia, la 29 iunie 1992, fiind
depuse în criptele arhicatedrei Sf. Ioan din Varşovia.
A fost decorat post mortem cu ordinul Virtuti Militari.
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Wciąż coraz ich mniej...

Tot mai puţini…

W maju 1990 r., kiedy
reaktywowano organizację polonijną w Suczawie po 40-letniej przerwie, w ewidencji Stowarzyszenia figurowały 24 osoby, które jako dzieci czy młodzież były członkami Polskiego
Towarzystwa Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej przed II wojną światową. Dziś żyje ich tylko dwoje.
Jednym z zasłużonych członków Stowarzyszenia był śp. Franciszek Skokan, zmarły 25 listopada tego roku. Urodził się 12 sierpnia 1920 r. w Ickanach. Po wyuczeniu się zawodu w 1939 r.
wyjechał do pracy do Bukaresztu. Odbył służbę wojskową
i został wysłany na front. 14 czerwca 1946 r. w kościele parafialnym w Suczawie wziął ślub
z Heleną, z domu Świtlik. Poznali się w 1937 r., gdy oboje czynnie uczestniczyli
w życiu społeczności polskiej z Suczawy, razem chodzili na lekcje polskiego, wędrówki, jeździli na wycieczki,
grali w zespole teatralnym.
W 1990 r. pan Franciszek był w składzie komitetu
organizacyjnego suczawskiego stowarzyszenia, został
później jego prezesem honorowym. Razem z żoną
Heleną byli dla nas wzorem czułości i wzajemnej
serdeczności, nawet gdy byli już w podeszłym wieku.
Szczególnym dla nich momentem, ale także dla
członków Stowarzyszenia Polaków w Suczawie, były
obchodzone uroczyście 13 czerwca 1996 r. ich złote
gody.
Śmierć pani Heleny w październiku 2008 r. bardzo
naznaczyła pana Franciszka, który odtąd coraz rzadziej
uczestniczył w życiu organizacji polonijnej. Jego długa
działalność polonijna znalazła uznanie w 2005 r., kiedy
to wraz z żoną odznaczeni zostali Krzyżem Zasługi podczas obchodów 15-lecia Związku Polaków w Rumunii.
Pamiętamy go jako dobrego Polaka, dumnego ze swego
pochodzenia, człowieka z zasadami, ciągle zainteresowanego wszystkim, co polskie. Nie sposób zapomnieć
jego ciepłego niskiego głosu rozbrzmiewającego
podczas naszych spotkań. Zachowamy o nim wieczną
pamięć i z pewnością nie raz wspomnimy, bo odczuwać
będziemy jego brak.

În mai 1990, când a fost reactivată organizaţia polonezilor din
Suceava, după o întrerupere de
40 de ani, în evidenţele noastre
figurau 24 de persoane care, copii sau tineri fiind, au fost membre ale Asociaţiei Polone de Ajutor Frăţesc şi de Lectură dinainte de al II-lea război mondial.
Astăzi mai trăiesc doar două
persoane.
Unul dintre membrii marcanţi
ai asociaţiei a fost regretatul
Francisc Skokan, decedat în seara zilei de 25 noiembrie a.c. S-a
născut în ziua de 12 august
1920, în Iţcani. A învăţat meserie, iar în anul 1939 a plecat la
lucru, la Bucureşti. A făcut
armata şi a fost mobilizat pe
front. În ziua de 14 iulie 1946,
în biserica parohială din Suceava a avut loc cununia d-lui Francisc cu Helena, născută Świtlik. Cei doi s-au cunoscut
în 1937 pe când luau parte activă la viaţa polonezilor
din Suceava, urmau cursurile de limba polonă, mergeau
în drumeţii şi excursii, erau membri ai echipei de teatru.
Din anul 1990, dl. Francisc a fost membru în
comitetul organizaţiei sucevene, pentru ca apoi să fie
preşedintele ei de onoare. Împreună cu soţia sa Helena
erau un model de tandreţe şi afecţiune, deşi ajunseseră
la o vârstă onorabilă. Un moment deosebit în viaţa
familiei Skokan, dar şi a membrilor asociaţiei polonezilor
din Suceava, a avut loc în ziua de 13 iulie 1996 când,
într-un cadru festiv, a fost sărbătorită nunta lor de aur.
Moartea d-nei Helena survenită în octombrie 2008
l-a marcat pe dl. Francisc care a fost tot mai puţin
prezent în viaţa organizaţiei din Suceava. Îndelungata
sa activitate în cadrul comunităţii polonezilor din
Suceava i-a fost recunoscută în anul 2005, la împlinirea
a 15 ani de la renaşterea Uniunii Polonezilor din
România, când atât el cât şi soţia lui au fost distinşi cu
Crucea pentru Merit. Ni-l amintim ca pe un bun polonez,
mândru de rădăcinile sale, cu principii ferme, interesat
de tot ce se întâmpla în ţara înaintaşilor lui. Nu vom
uita momentele în care, la întrunirile noastre, se remarca
prin calda lui voce de bariton. Îi vom păstra o veşnică
amintire şi nu o dată îl vom evoca pentru că îi vom
simţi lipsa.

Tłumaczenie E. Wieruszewska-Calistru
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PIĘKNA NASZA
POLSKA CAŁA

•

Warszawa

FRUMOASĂ ESTE TOATĂ
POLONIA NOASTRĂ

Muzeum Chopina w Warszawie

Muzeul Chopin din Varşovia

Dobiega końca Rok Chopinowski. „Polonus” na
swoich łamach przedstawił Czytelnikom wiele informacji
związanych z życiem i twórczością największego
polskiego kompozytora. Kończymy cykl artykułów poświęconych Fryderykowi Chopinowi informacją o nowym
muzeum otwartym w tym roku w Warszawie. W pięknie
odrestaurowanym XVII-wiecznym Pałacu Ostrogskich
urządzono najnowocześniejsze muzeum biograficzne
w Europie. Posiada ono największą na świecie kolekcję
pamiątek chopinowskich. Zastosowano tutaj najnowsze
osiągnięcia techniczne, które połączono z niezwykle
oryginalnymi rozwiązaniami przestrzennymi i robiącą
wrażenie aranżacją wnętrz.
Muzeum zaskakuje już od wejścia. Zamiast biletów
otrzymujemy chipową kartę, która służy jako klucz
i indywidualny przedwodnik po wystawie. Wszędzie
dotykowe ekrany, projektory, przyciski, setki ukrytych
głosników, szuflady, po wysunięciu których rozbrzmiewa
wcześniej wybrana muzyka. Każdy znajdzie coś dla
siebie. Najmłodsi melomani mogą pobawić się
tańczacymi nutkami w specjalnie przygotowanym
kolorowym pokoju. Mniej wtajemniczeni, a ciekawi informacji o życiu Chopina mogą wybrać jedną z krótszych
tras, odpowiednią do ich przygotowania muzycznego.
Koneserzy spędzą zapewne kilka godzin w muzeum,
gdyż znajdą tu wszystkie utwory kompozytora w wykonaniu najwybitniejszych wirtuozów fortepianu.
Poza wysłuchaniem muzyki można zobaczyć jak
wyglądał pokój małego Fryderyka w Żelazowej Woli,
paryski salonik, fortepian, na którym grywał. Dużo
miejsca poświęcono miłości do George Sand oraz roli
kobiet w życiu Chopina.
Oprócz utworów Chopina można usłyszeć także
dzwięki jakie towarzyszyły mu na co dzień np.: gwar
paryskich ulic, rozmowy po polsku i francusku, krzyki
zdenerwowanego nauczyciela gry na fortepianie czy
dźwięk odstawianej filiżanki.
Kolekcja Muzeum Fryderyka Chopina liczy obecnie
5 tysięcy obiektów,wśród których znajdują się autografy
i pierwodruki, korespondencja, pamiątki, dokumenty,
ważne edycje dzieł kompozytora i jemu współczesnych
oraz obrazy, grafika i rzeźby.
Mimo że placówka opiera się na działaniu multimedialnym, dostępna jest dla osób w każdym wieku.
Nawiększą innowacją Muzeum Chopina jest to, w jaki
sposób multimedia są tu wykorzystane. Ze względu na
postać muzyka, stawia ono nacisk przede wszystkim na

Anul Chopin se apropie de sfârşit. „Polonus” în
coloanele sale a prezentat Cititorilor numeroase informaţii
legate de viaţa şi creaţia celui mai mare compozitor
polonez. Prezentul articol este dedicat noului muzeu
deschis anul acesta în Varşovia. În frumos restauratul
Palat Ostrogski, datând din sec. XVII, a fost amenajat
cel mai modern muzeu biografic din Europa. El posedă
cea mai mare colecţie din lume de amintiri despre Chopin.
Aici au fost folosite cele mai noi realizări ale tehnicii
îmbinate cu originale amenajări ale spaţiilor interioare
ce produc o impresie deosebită.
Muzeul surprinde încă de la intrare. În loc de bilete,
primim un card cu cip care serveşte ca şi cheie şi ghid
individual prin expoziţie. Peste tot ecrane ce pot fi atinse,
proiectoare, butoane, sute de microfoane ascunse,
sertare din care, după ce sunt trase, răsună muzica
aleasă. Fiecare va găsi ceva pentru el. Cei mai tineri
melomani pot să se joace, într-o colorată încăpere special
pregătită, cu note care dansează. Cei mai puţin iniţiaţi,
dar curioşi să afle informaţii despre Chopin pot alege un
traseu mai scurt corespunzător pregătirii lor muzicale.
Cunoscătorii vor petrece cu siguranţă câteva ore în
muzeu, căci aici vor găsi toate creaţiile compozitorului în
interpretarea unor renumiţi virtuoşi ai pianului.
Pe lângă faptul că poţi asculta muzică, poţi vedea
cum arăta camera micului Frédéric de la Żelazowa Wola,
salonul parizian, pianul la care a cântat. Mult loc este
afectat iubirii pentru George Sand şi rolului femeilor în
viaţa lui Chopin.
În afară de creaţiile lui Chopin, poţi să auzi sunetele
care l-au însoţit în fiece zi, de ex: zgomotul străzilor
pariziene, discuţii în polonă şi franceză, strigătele enervatului profesor de pian sau sunetul ceştii puse deoparte.
Colecţia Muzeului „Frédéric Chopin” numără în
prezent 5 mii de obiecte, printre care se află autografe
şi ediţii princeps ale operelor lui, corespondenţă,
suveniruri, documente, ediţii importante ale creaţiilor
compozitorului şi ale contemporanilor săi precum şi tablouri, lucrări de grafică şi sculpturi.
Deşi muzeul se bazează pe acţiunea multimedială,
el este accesibil persoanelor de orice vârstă. Cea mai
mare inovaţie a Muzeului Chopin este modul în care este
utilizată multimedia. Având în vedere figura muzicianului,
accentul este pus, mai ales, pe elementul audio. Dar
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sferę audio. Ale nie tylko na tym polega multimedialność
tej instytucji, podczas zwiedzania angażuje ona wszystkie
nasze zmysły, zwłaszcza słuch i dotyk. Dlatego jest godna
polecenia.

caracterul multimedial al acestei instituţii nu se limitează
doar la atât, în timpul vizitării sunt angajate toate simţurile
noastre, mai ales auzul şi simţul tactil. De aceea merită
a fi recomandat.

Barbara Breabăn

XXI. Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny
„Bukowińskie Spotkania”
u źródeł

Al XXI-lea Festival
Folcloric Internaţional
„Întâlniri Bucovinene”
la izvoare

Otwarcie frestiwalu

Prezentacja rumuńskiej kuchni

Tak naprawdę już 1 sierpnia 1999 r. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie
Spotkania” zatoczył koło i od tego momentu co roku
odbywa się także w sercu Bukowiny.

H

Într-adevăr, deja la 1 august 1999 Festivalul
Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene” a descris
un cerc şi, de atunci, se desfăşoară în fiece an şi în inima
Bucovinei.
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Polskie zespoły przed Domem Polskim w Czerniowcach

W dniach 2-3 października 2010 r. w Czerniowcach
miała miejsce kolejna edycja, kończąca tegoroczny XXI.
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie
Spotkania”. Udział w tym przedsięwzięciu wzięły między
innymi zespoły ukraińskie z Czerniowiec: „Barwystyj
rozmaj”, „Bukowina”, „Bukowińskie kolory”, „Bukowiński wizerunek”, „Hołos”, „Dżereło”, „Kwiaty Bukowiny”,
„Perłyna”, „Płaj”, „Junist’”. Dużą aktywność wykazały
także zespoły z obwodu czerniowieckiego – nie tylko
ukraińskie, ale także rumuńskie, polskie. Często skład
takich zespołów jest mieszany: rumuńsko-ukraiński,
rumuńsko-polski, polsko-ukraiński, choć tej rodzinnej
różnorodności zapewne jest więcej. Zresztą widoczna
jest ona na każdym kroku – także w bogactwie strojów
grup prezentujących lokalne tradycje bukowińskie.
Wśród nich należy wymienić: „Izworasz” z Głębokiej,
„Czeremszynę” z Waszkowiec, „Rodynę” z Rewna,
„Czerwoną Kalinę” z Czuńkowa. Przy okazji warto zwrócić uwagę na liczbę zespołów, które powstały w trakcie
ostatnich dwudziestu lat, czyli od momentu, kiedy ruszyły
„Bukowińskie Spotkania”. Wymienię chociażby „Oberih”
z Zastawnej. W tym wielokulturowym przedsięwzięciu
uczestniczyły także: żydowski „Czernowitz”, polonijna
„Dolinianka” ze Starej Huty, rumuński „Mărgăritar” z Mahaly. Celowo nie wymieniam tu jednak wszystkich
zespołów, które brały udział w ostatniej ukraińskiej edycji
„Bukowińskich Spotkań”.

În zilele de 2-3 octombrie 2010, la Cernăuţi a avut
loc următoarea etapă care a încheiat cel de al XXI-lea
Festival Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene” de
anul acesta. La acest eveniment au luat parte, printre
altele, ansamblurile ucrainene din Cernăuţi: „Barwystyj
rozmaj”, „Bukowina”, „Bukowińkie kolory”, „Bukowiński
wizerunek”, „Holos”, „Dżerelo”, „Kwiaty Bukowiny”,
„Perłyna”, „Plaj”, „Junist”. Foarte active s-au prezentat
şi ansamblurile regiunii Cernăuţi – nu doar ucrainene, ci
şi româneşti, poloneze. Adeseori componenţa unor astfel
de ansambluri este mixtă: româno-ucraineană, românopolonă, polono-ucraineană, deşi diversitatea familială este,
cu siguranţă, mai mare. De altfel, ea este vizibilă la
fiecare pas – şi în bogăţia costumelor grupurilor care
prezintă tradiţiile bucovinene locale. Dintre acestea, merită
a fi enumerate: „Izvoraş” din Adâncata, „Ceremşîna”
din Văşcăuţi, „Rodyna” din Revno, „Czerwona Kalina”
din Czunków. Cu această ocazie ne atrage atenţia numărul
ansamblurilor înfiinţate în ultimii douăzeci de ani, adică
din momentul începerii „Întâlnirilor Bucovinene”, aş
menţiona măcar „Oberih” din Zastavna. La această
manifestare multiculturală au participat şi: ansamblul
evreiesc „Czernowitz”, polonez „Dolinianka” din Stara
Huta, românesc „Mărgăritar” din Mahala. Dinadins, nu
enumăr aici totuşi toate ansamblurile ce au participat la
ultima etapă ucraineană a „Întâlnirilor Bucovinene”.

„Piatra Şoimului” - Câmpulung Moldovenesc - România
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„Kwiaty Bukowiny” - Czernowce - Ukraina

„Izvoraş” - Hliboca (Adâncata) - Ucraina

Moją szczególną uwagę już dawno zwróciły nazwy
takich zespołów jak: „Dżereło” z Czerniowiec, „Izworasz” – o takiej nazwie są dwa zespoły na Bukowinie
Północnej, w Głębokiej i Kostyczan. Dżereło z ukraińskiego джерело to ‘źródło’. W języku rumuńskim izvor
także oznacza ‘źródło’, wyraz ten pochodzi z prasłowiańskiego *iż-vorъ, a to ma powiązania z *vъreti, co
oznacza ‘kipieć, wirować; bić – o źródle’. W języku
ukraińskim także występuje ізвір, w ukraińskim
bukowińskim ізвори w znaczeniu ‘nierówne pola, jar’,
w huculskim natomiast izwir oznacza ‘głęboki jar, potok’.
Izworasz z kolei jest źródełkiem tradycji bukowińskich
swoich wsi, swoich przodków, źródłem bukowińskości.
Zespoły „Dżereło” i „Izworasz” znane są nie tylko
widzom części ukraińskiej; podbili także serca widzów
w Jastrowiu i Pile, w Bonyhád i Turczańskich Teplicach,
a także w Câmpulung Moldovenesc. „Dżereło” brało
także udział w 2003 r. w niemieckiej edycji festiwalu
w Monachium i Augsburgu.
Do nazwy samej krainy odwołują się nazwy takich
zespołów jak: „Bukowina”, „Bukowińskie kolory”, „Bukowiński wizerunek”, „Bukowińcy”, „Dor Bukowinian”,
„Kwiaty Bukowiny”. W wypadku nazwy Bukowina
motywacja nazwotwórcza polegała na wybraniu
charakterystycznego elementu i skojarzeniu go z odpowiednim słowem, w tym przypadku z nazwą drzewa buk.
Wyraz ten jest w języku polskim od XIV w. i stanowi
prasłowiańskie zapożyczenie z germańskiego. Bukowina
jest zatem nazwą o charakterze topograficznym, związaną z gatunkiem drzewa bukowego, pokrywającego dużą
połać tego terenu.

De mult timp, o atenţie deosebită mi-au atras
denumirile unor ansambluri ca: „Dżerelo” – Cernăuţi,
„Izvoraş” – două ansambluri cu aceeaşi denumire din
Bucovina de nord, din Adâncata şi Costiceni. Dżerelo,
în ucraineană, înseamnă izvor. Acest cuvânt există şi
în limba română, el provine din slava veche *iz-vorь şi
este legat de *vьreti care înseamnă a fierbe, a bolborosi, a ţâşni. Şi în limba ucraineană apare cuvântul iзвip,
în ucraineana bucovineană iзвopu ce înseamnă câmp
denivelat, văgăună, iar în huţulă izvir înseamnă văgăună
adâncă, pârâu. Izvoraş se trage din tradiţiile bucovinene
ale satelor lor, ale înaintaşilor, este izvorul spiritului
bucovinean. Ansamblurile „Dżerelo” şi „Izvoraş” sunt
cunoscute nu doar spectatorilor etapei ucrainene, ele au
cucerit şi inimile spectatorilor din Jastrowie şi Piła, din
Bonyhád şi Turcianskie Teplice, dar şi din Câmpulung
Moldovenesc. „Dżerelo” a participat, în anul 2003, şi la
etapa germană de la München şi Augsburg.
De numele ţinutului se leagă ansambluri ca: „Bukowina”, „Bukowińskie kolory”, „Bukowiński wizerunek”,
„Bukowińcy”, „Dor Bucovinean”, „Kwiaty Bukowiny”.
În cazul denumirii Bucovina motivaţia se găseşte în
alegerea elementului caracteristic şi asocierea cu cuvântul corespunzător, în acest caz cu cuvântul buk (fag).
Termenul acesta există în limba polonă din sec. XIV
şi este un împrumut în slava veche din germană. Bucovina este o denumire cu caracter topografic legată de
acest copac ce acoperă o mare parte a acestui teritoriu.

„Biliwczanka” - Biliwcy - Ukraina

„Bukowiński Wizerunek” - Czerniowce - Ukraina
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„Jutrzenka” - Bolesławiec - Polska

„Czeremszyna” - Waszkowce - Ukraina

Od prasłowiańskiego *buk- z przyrostkiem –ovina powstał rzeczownik bukowina, co oznacza ‘las
bukowy’ i w tym znaczeniu można go znaleźć w dokumentach jeszcze średniowiecznych, jako nazwę oznaczającą lasy bukowe w różnych regionach i okręgach
Mołdawii, Oltenii, Banatu i Wołoszczyzny, na całym
obszarze byłej Dacji. Poszukując nazwy dla zespołu
niejednokrotnie jej nadawcy wybierają taką, która
kojarzyłaby się z regionem ich zamieszkania, dodając
rzeczowniki: kolory, wizerunek czy kwiaty. Dla czytelnika znającego krajobraz bukowiński ma to ogromne znaczenie. W wyobraźni powstają barwne obrazy, malowane
w odpowiednim dla każdej z tych nazw kształcie.
Na liście pojawiają się także nazwy zespołów
wskazujące na miejsce zamieszkania ich uczestników,
na miejsce działania, na ich wyjątkowość, np.: „Horosziwczanka”, „Plajul Hercei”, „Jużyneckie Mołodyczki”.
„Czernowitz” nawołuje do miejsca działania zespołu,
a „Echo Prutu” nawiązuje do rzeki Prut. Każdy z zespołów, prezentujący czar bukowińskich pieśni i tańców, jest
wyjątkowy. Wyjątkowość tę można dostrzec w doborze
strojów, oryginalnie wykonywanych – zdawałoby się
zapomnianych już – pieśniach, a zdobyte przez uczestników zespołu słowa i muzyka powracają nie tylko na
scenę, ale także do życia codziennego. Nie mam wątpliwości, że niezliczona liczba piosenek została odtwo-

De la cuvântul slavon *buk cu sufixul –ov -ina
substantivul bucovina înseamnă pădure de fagi şi cu
acest sens poate fi găsit în documente din Evul Mediu
ca denumire a pădurilor de fagi din diferite regiuni ale
Moldovei, Olteniei, Banatului şi Munteniei, pe întreg
teritoriul vechii Dacii. Căutând un nume pentru
ansamblu, nu o dată este aleasă o denumire care să fie
asociată cu regiunea de unde vin, adăugând substantive:
kolory, wizerunek sau kwiaty. Pentru cititorul care
cunoaşte peisajul bucovinean aceasta are o uriaşă
importanţă. În imaginaţie apar tablouri colorate, pictate
într-o formă corespunzătoare fiecăreia dintre aceste
denumiri.
Pe listă se află şi denumiri de ansambluri ce indică
locul de provenienţă al participanţilor, locul unde îşi
desfăşoară activitatea, caracterul excepţional, de ex:
„Horosziwczanka”, „Plaiul Herţei”, „Jużyneckie Mołodyczki”, „Czernowitz” indică locul unde ansamblul îşi
desfăşoară activitatea, iar „Echo Prutu” se leagă de râul
Prut. Fiecare ansamblu care prezintă farmecul cântecelor şi dansurilor bucovinene este deosebit. Acest lucru
poate fi observat în alegerea costumelor, a cântecelor
original interpretate ce păreau uitate, iar cuvintele şi muzica se întorc nu doar pe scenă, ci şi în viaţa de fiecare
zi. Fără îndoială, nenumărate cântece au fost create de
membrii diferitelor ansambluri bucovinene. Unele ansam-

„Echo Prutu” - Czerniowce - Ukraina
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„Gara” - Gara - Węgry

„Dunawiec” - Zbylutów - Polska

rzona przez uczestników różnych bukowińskich zespołów.
Niektóre zespoły są profesjonalne, zawodowe, niektóre
z nich są amatorskie. Wartość sceniczną stanowią i jedni
i drudzy.
Ukraińska część XXI. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” rozpoczęła się uroczystym korowodem wszystkich zespołów.
Tradycją stało się w Czerniowcach, że w korowodzie
maszerują także przedstawiciele wszystkich środowisk
akademickich, szkół zawodowych, koledżów i organizacji
państwowych. Festiwal uroczyście otwarto 2 października 2010 r. z okazji Dni Miasta. W trakcie tego święta
w Czerniowcach odbywają się także inne przedsięwzięcia kulturalne, jednak „Bukowińskie Spotkania” zaliczyłabym do największych i najważniejszych. Dzięki
festiwalowi miasto robi się wielobarwne, wielojęzyczne
i nadzwyczaj wesołe. Na głównych ulicach usłyszeć
można melodie różnych zespołów. Na ulicy Kobylańskiej,
dawniej Pańskiej, przed Domem Polskim swoje umiejętności sceniczne reprezentowały zespoły: „Jutrzenka”
z Bolesławca – Polska, „Echo Prutu” i „Kwiaty Bukowiny” z Czerniowiec, „Bukowińskie kolory” i „Dolinianka”.
Tu zebrała się społeczność polska z całego obwodu, aby
wspólnie śpiewać, tańczyć i cieszyć się ze spotkania.
Nieco dalej, przed Domem Niemieckim, zaprezentowała
się orkiestra muzyki żydowskiej „Chesed Szuszana”, tuż
za rogiem grały, tańczyły i śpiewały zespoły ze Słowacji:
„Slnovrat” i „Lúčik”. W pobliżu restauracji „Czerniowczanka” do zabawy zapraszały rytmy muzyki rumuńskiej
zespołów „Piatra Şoimului” i „Trandafirul”. Nie zabrakło
także akcentu Seklerów bukowińskich w prezentacjach
zespołu „Garai Székelykör Egyesület”.

„Jużineckie Mołodiczki” - Jużiniec - Ukraina
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bluri sunt profesionale, altele de amatori. Şi unele şi altele
au valoare scenică.
Etapa ucraineană a celui de al XXI-lea Festival
Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene” a început
cu defilarea tuturor ansamblurilor. A devenit o tradiţie
ca la Cernăuţi să defileze şi reprezentanţi ai institutelor
de învăţământ superior, şcolilor profesionale, colegiilor
şi instituţiilor de stat. Festivalul a fost deschis festiv în
ziua de 2 octombrie 2010 cu prilejul Zilelor Oraşului
Cernăuţi. În timpul acestei sărbători a oraşului, au loc
şi alte manifestări culturale, totuşi aş număra „Întâlnirile
Bucovinene” între cele mai mari şi mai importante.
Datorită festivalului oraşul devine multicolor, multilingvistic şi neobişnuit de vesel. Pe străzile principale
pot fi auzite melodii ale diferitelor ansambluri. Pe strada
Kobylańska, altădată Pańska, în faţa Casei Polone
ansamblurile: „Jutrzenka” din Bolesławiec – Polonia,
„Echo Prutu” şi „Kwiaty Bukowiny” din Cernăuţi, „Bukowińskie kolory” şi „Dolinianka” şi-au prezentat abilităţile
lor scenice. Aici s-au adunat polonezii din toată regiunea
pentru a cânta împreună, pentru a dansa şi a se bucura
că s-au întâlnit. Puţin mai departe, în faţa Casei Germane
a evoluat orchestra evreiască „Chesed Szuszana”, după
colţ cântau şi dansau ansamblurile „Slnovrat” şi „Lúčik”
din Slovacia. În apropierea restaurantului „Czerniowczanka” ritmurile muzicii româneşti a ansamblurilor
„Piatra Şoimului” şi „Trandafirul” invitau la petrecere.
Nu au lipsit accentele secuilor bucovineni reprezentate
de ansamblul „Garai Székelykör Egyesület”.
În această zi, Cernăuţiul a devenit un loc unic al
cântului şi dansului. S-au împletit diferite puneri în scenă,
s-au amestecat sunete ale muzicii şi cântului sau doar
cântece fredonate ale diferitelor naţionalităţi şi culturi
ale acestui oraş multietnic. Oraşul s-a trezit la viaţă! Până
seara târziu, străzile pline de oaspeţi şi locuitori ai oraşului
pulsau de viaţă. Fără a ţine seama de vreme – era cald
şi vesel. Ziua oaspeţilor festivalului s-a încheiat cu o seară
integratoare la restaurantul hotelului „Ceremuş”. Aici
ritmurile dansurilor maghiare şi slovace au devenit mai
însufleţite, aici a avut loc întâlnirea vechilor cunoscuţi
şi a celor noi. A domnit o atmosferă de bucurie, dar şi-a
făcut apariţia şi neliniştea: oare ne vom întâlni peste un
an, oare vom dansa şi vom cânta? Oare, conform tradiţiei,
mult aşteptatul festival „Întâlniri Bucovinene” va avea
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„Trandafirul” - Calafindeşti - România

Czerniowce w tym dniu stały się niepowtarzalnym
miejscem śpiewu i tańca. Przeplatały się różne układy
choreograficzne, mieszały dźwięki muzyki i śpiewy, czy
tylko nucone pieśni różnych narodowości i kultur tego
wieloetnicznego miasta. Miasto odżyło! Do późnych
godzin wieczornych tętniły życiem ulice przepełnione
gośćmi i mieszkańcami miasta. Bez względu na pogodę
– było ciepło i radośnie. Dzień dla festiwalowych gości
zakończył się wieczorem integracyjnym w restauracji
hotelu „Czeremosz”. Tutaj rytmy taneczne węgierskie
i słowackie stały się jeszcze bardziej ożywione, właśnie
tutaj odbyły się spotkania starych, dobrych i nowych
znajomych. Panowała radosna atmosfera, ale pojawił się
też niepokój: czy za rok spotkamy się, czy zatańczymy,
czy zaśpiewamy. Czy znów, tradycyjnie odbędzie się tak
oczekiwany festiwal „Bukowińskie Spotkania”? Pytano
po ukraińsku, po polsku, słowacku, węgiersku, rumuńsku… a także po angielsku.
Z miłości do ludzi i festiwalu zawitał do Czerniowiec na „Bukowińskie Spotkania” Bukowińczyk Michał
Jaros z synem Adamem, mieszkający obecnie w Duluth,
w stanie Minnesota. Odwiedził krewnych w miejscowości
Celinować w Bośni (mieszkają tam Bukowińczycy),
spotkał się ze znajomymi i krewnymi w Pojanie Mikuli
na Bukowinie Południowej, skąd właśnie wywodzą się
jego korzenie, aby zdążyć na ostatnią edycję festiwalową
do Czerniowiec. Na widowni nie zabrakło także osób
zajmujących się problematyką bukowińską, między
innymi z zachwytem przeglądał się występom wybitny
etnograf bukowiński, autor kilkutomowej „Etnografii
Bukowiny” prof. Georgij Kożolanko, wśród Polaków
bukowińskich oklaskiwał występy doc. dr Władysław
Strutyński i inni.
Festiwalowa atmosfera przeniosła się także do rejonów obwodu czerniowieckiego. 3 października 2010 r.
zespoły „Dunawiec” i „Jutrzenka” z Polski wystąpiły w Storożyńcu wraz z miejscowymi zespołami na święcie
urodzaju, a następnie przeniosły się do Dolnych Piotrowiec, gdzie do późnych godzin nocnych gościły u Polaków. Występy odbyły się w miejscowym domu kultury,
a uroczyste spotkanie w szkole, gdzie wykładany jest
język polski. Zespół „Piatra Şoimului” gościnnie przebywał
w Czuńkowie, gdzie wraz z „Czerwoną Kaliną” wymieniali się doświadczeniami śpiewu i tańca, zespół „Tranda-
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„Plaiul Herţei” - Herţa - Ucraina

loc? Întrebările au fost puse în ucraineană, polonă,
slovacă, maghiară, română… şi chiar în engleză.
Din dragoste de oameni şi festival a sosit la Cernăuţi, la „Întâlnirile Bucovinene” bucovineanul Michał
Jaros cu fiul Adam care locuieşte în prezent în Duluth –
statul Minnesota. Şi-a vizitat rudele din localitatea
Celinować în Bosnia (acolo trăiesc bucovineni), s-a
întâlnit cu cunoscuţi şi rude în Poiana Micului (în sudul
Bucovinei) unde îşi are rădăcinile, pentru a ajunge la
ultima etapă a festivalului de la Cernăuţi. Din sala de
spectacole n-au lipsit şi persoanele care se ocupă de
problematica bucovineană, printre alţii, prof. Georgij
Kożolanko – renumit etnograf bucovinean, autor al
lucrării „Etnografia Bucovinei” în mai multe volume, care
a urmărit cu încântare evoluţiile de pe scenă, iar dintre
polonezii bucovineni dr. Władysław Strutyński a aplaudat
ansamblurile. Au mai fost şi alţii.
Atmosfera festivalului s-a mutat şi în raioanele
regiunii Cernăuţi. În ziua de 3 octombrie 2010, ansamblurile „Dunawiec” şi „Jutrzenka” din Polonia au evoluat
la Storojineţ împreună cu ansamblurile locale la sărbătoarea recoltei, mutându-se apoi în Pătrăuţii de Jos unde,
până noaptea târziu, au fost oaspeţii polonezilor de aici.
Spectacolul a avut loc în casa de cultură din localitate,
iar întâlnirea festivă la şcoala unde se predă limba polonă.
Ansamblul „Piatra Şoimului” a fost primit cu ospitalitate
în Czuńków unde împreună cu „Czerwona Kalina” au
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„Slnovrat” i „Lúčik - Turčinske Teplice - Słowacja

firul” gościł u swoich w Hercy, w której istnieje rumuński
zespół „Plajul Hercei”. W Nowoselicy zaprezentowali
się Seklerzy bukowińscy – „Garai Székelykör Egyesület”,
a warsztaty tańca i przedstawień scenicznych ukraińskosłowackich obyły się w Waszkowcach, dokąd zespoły
„Slnovrat”, i „Lúčik” zaprosił zespół „Czeremszyna”.
„Bukowińskie Spotkania” w swej niepowtarzalnej
historii uzyskały wyjątkowe miejsce wśród międzynarodowych festiwali folklorystycznych w Europie. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie
Spotkania” tak naprawdę stał się największym międzynarodowym przedsięwzięciem, który odbywa się w ciągu
roku w pięciu państwach, prezentując folklor jednego
regionu.
Dla mnie osobiście ogromne znaczenie ma to, że
festiwal o tak obszernym zasięgu i znaczeniu odbywa
się w Czerniowcach. Warto zauważyć, że nie przez
przypadek impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz
corocznych przedsięwzięć organizowanych w czasie Dni
Miasta. Pomimo że urodziłam się i dorastałam w Związku
Radzieckim, to zamiłowanie do życia w atmosferze
historycznej Bukowiny wszczepiano mi od dzieciństwa.
Wartości rodzinne, wartości, które nikt nie kupi, nie załatwi
za żadne skarby, to są wartości noszone w sercu. Za
pielęgnowanie kraju lat dziecinnych dziękuję wszystkim
uczestnikom, artystom tańczącym i śpiewającym podczas
XXI. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
„Bukowińskie Spotkania”. Do zobaczenia za rok! До
побачення за рік!
dr Helena Krasowska
Instytut Slawistyki PAN Warszawa
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făcut schimb de experienţă în cânt şi dans, ansamblul
„Trandafirul” a fost primit de ai săi la Herţa unde există
ansamblul românesc „Plaiurile Herţei”. În Noua Suliţă
s-au prezentat secuii bucovineni – „Garai Székelykör
Egyesület”, iar atelierele de dans şi repre-zentaţii scenice
ucraineano-slovace s-au desfăşurat la Văşcăuţi unde
ansamblul „Ceremşîna” a invitat ansam-blurile „Slnovrat”
şi „Lúčik”.
„Întâlnirile Bucovinene” în istoria lor unică au
câştigat un loc deosebit printre festivalurile folclorice
internaţionale din Europa. Festivalul Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene” a devenit într-adevăr cea
mai mare manifestare internaţională care se desfăşoară
într-un an în cinci ţări, prezentând folclorul unei singure
regiuni.
Pentru mine personal o uriaşă importanţă are faptul
că festivalul cu o atât de largă cuprindere şi importanţă
se desfăşoară la Cernăuţi. Merită de semnalat că nu din
întâmplare această manifestare s-a înscris în calendarul
evenimentelor anuale organizate în timpul Zilelor
Oraşului. Deşi m-am născut şi am crescut în Uniunea
Sovietică, dragostea pentru viaţa în atmosfera Bucovinei
istorice mi-a fost inoculată din copilărie. Valorile familiale,
valori pe care nimeni nu le cumpără, nu le rezolvă cu
niciun preţ sunt valorile purtate în inimă. Pentru cultivarea
tradiţiilor ţării anilor copilăriei mulţumesc tuturor
participanţilor, artiştilor care au dansat şi cântat în timpul
celui de al XXI-lea Festival Folcloric Internaţional
„Întâlniri Bucovinene”. La revedere peste un an! До
побачення за рік!
Trad. St. Iachimovschi
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