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Pierwsze tegoroczne posiedzenie Zarządu Związku
Polaków w Ru-munii odbyło się 14 marca w Nowym
Sołońcu. Na zaproszenie Zarządu wzięli w nim udział
także: Jego Ekscelencja Ambasador RP w Bukareszcie
– Woj-ciech Zajączkowski, Konsul Anna Zalewska oraz
Tomasz Ogiński.
Gerwazy Longher – prezes Związku Polaków w Rumunii przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie,
a następnie podziękował gościom za pomoc, wsparcie
oraz dobrą współpracę, jaka panuje w relacjach organizacji polonijnej z polską placówką dyplomatyczną w Bukareszcie.
W swoim wystąpieniu J.E. Ambasador mówił o stosunkach polsko-rumuńskich i o kalendarzu wizyt i spotkań, wspominając o wizycie prezydenta Rumunii Traiana
Băsescu w Polsce, który spotkał się z prezydentem RP
Lechem Kaczyńskim, z premierem Donaldem Tuskiem
oraz z marszałkami Sejmu i Senatu. Poinformował także o ważnych wydarzeniach, jakie odbędą się w pierwszej połowie tego roku: w okresie 12-14 maja z wizytą
w Rumunii na zaproszenie marszałka Izby Deputowanych Roberty Almy Anastase przebywać będzie
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. W maju także
odbędzie się sesja naukowa w Akademii Rumuńskiej
z okazji 90. rocznicy nawiązania polsko-rumuńskich
stosunków dyplomatycznych z udziałem rumuńskiego
ministra spraw zagranicznych Cristiana Diaconescu oraz
gubernatora Banku Rumunii – Mugura Isărescu. Z okazji
20. rocznicy upadku komunizmu zaś w Bukareszcie
odbędzie się okolicznościowy koncert muzyki poważnej.
W czerwcu premier Rumunii Emil Boc będzie obecny
na uroczystościach odbywających się w Warszawie z
oka-zji 20. rocznicy upadku komunizmu.
Konsul Anna Zalewska odniosła się do polityki
rządu polskiego wobec Polaków żyjących na obczyźnie,
pod-kreślając szczególną opiekę, jaką otaczać będzie
nadal szkolnictwo, edukację, możliwości studiowania
w Polsce, kulturę.
Posiedzenie Zarządu odbyło się zgodnie z wcześniej
zaplanowanym porządkiem dnia, który obejmował:
sprawozdanie z działalności za 2008 rok, sprawozdanie
finansowe za 2008 rok, program imprez zaplanowanych
przez Związek Polaków w Rumunii na 2009 rok,
budżet na 2009 rok i kończący posiedzenie punkt
przeznaczony na dyskusje i podjęcie problemów nie
ujętych w porządku dnia. Podczas omawiania programu
na rok 2009 bardziej szczegółowo omówiono koncepcję
organizacji XI edycji Dni Polskich oraz zaplanowany
na październik Nadzyczajny Zjazd Związku Polaków
w Rumunii. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli
ubiegłoroczne sprawozdania oraz program na rok
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Prima şedinţă de anul acesta a Conducerii Uniunii
Polonezilor din România a avut loc în ziua de 14 martie
la Soloneţu Nou. La invitaţia Conducerii la şedinţă au participat şi: Excelenţa Sa Wojciech Zajączkowski – Ambasadorul R.P. la Bucureşti, Consulul Anna Zalewska
pre-cum şi Tomasz Ogiński.
Ghervazen Longher – preşedinte al Uniunii Polonezilor din România a urat bun venit tuturor celor
prezenţi la şedinţă, apoi a mulţumit oaspeţilor pentru
ajutor, sprijin şi buna colaborare în cadrul relaţiilor dintre
organizaţia polonezilor şi reprezentanţa diplomatică de
la Bucureşti.
În intervenţia sa, Excelenţa Sa Dl. Ambasador a vorbit despre relaţiile polono-române şi despre calendarul
vizitelor şi întâlnirilor, amintind vizita în Polonia a preşedintelui României Traian Băsescu care s-a întâlnit cu
preşedintele R.P. Lech Kaczyński, cu premierul Donald
Tusk şi cu mareşalii Seimului şi Senatului. De asemenea,
a informat despre evenimentele importante ce vor avea
loc în prima jumătate a acestui an: în perioada 12-14 mai,
la invitaţia preşedintelui Camerei Deputaţilor Roberta
Alma Anastase va sosi în vizită mareşalul Seimului
Bronisław Komorowski. Iar în mai la Academia Română
se va desfăşura o sesiune ştiinţifică cu prilejul împlinirii
a 90 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice polonoromâne cu participarea ministrului afacerilor externe
Cristian Diaconescu şi a guvernatorului Băncii Naţionale
a României - Mugur Isărescu. Iar cu prilejul îm-plinirii a 20
de ani de la căderea comunismului, la Bucureşti va avea
loc un concert ocazional de muzică clasică. În iu-nie,
premierul Emil Boc va fi prezent la festivităţile, care se
vor desfăşura la Varşovia cu prilejul împlinirii a 20 de
ani de la căderea comunismului.
Consulul Anna Zalewska s-a referit la politica
guver-nului polonez faţă de polonezii care trăiesc în
străinătate, subliniind atenţia deosebită ce va fi acordată
în continu-are învăţământului, educaţiei, posibilităţii
studierii în Polo-nia, culturii.
Şedinţa Conducerii s-a desfăşurat în conformitate
cu ordinea de zi planificată anterior care cuprindea:
darea de seamă asupra activităţii pe anul 2008, darea
de seamă financiară pe 2008, programul manifestărilor
programate de Uniunea Polonezilor din România pe anul
2009, bu-getul pe 2009 şi, în final, discuţii şi abordarea
problemelor care n-au fost cuprinse în ordinea de zi. În
timpul discutării programului pe anul 2009, s-a detaliat
concepţia organizării celei de a XI-ediţii a zilelor Culturii
Polone precum şi a Con-gresului Extraordinar al Uniunii
Polonezilor din România planificat pentru luna octombrie.
Membrii Conducerii au aprobat în unanimitate darea de
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bieżący.
Ostatni punkt porządku dnia zdominowały dyskusje
na temat sytuacji Domów Polskich i siedzib poszczególnych Stowarzyszeń, w szczególności trudnej sytuacji,
w jakiej znajdują się siedziby w Bukareszcie i Jassach,
co przedstawili Bogdan Polipciuc i Frederic Kluska.
Po zakończeniu posiedzenia dyskusje kontynuowano w mniej formalnej atmosferze, z udziałem zaproszonych księży z Moary, Radowiec i Nowego Sołońca

seamă pentru anul trecut şi programul pe anul în curs.
Ultimul punct al ordinii de zi a fost dominat de discuţiile pe marginea situaţiei Caselor Polone şi sediilor
diferitelor Asociaţii, în special a dificilei situaţii în care
se află sediile din Bucureşti şi Iaşi prezentate de Bogdan
Polipciuc şi Frederic Kluska.
După încheierea şedinţei, discuţiile au continuat
într-o atmosferă mai puţin oficială cu participarea preoţilor invitaţi din Moara, Rădăuţi, Soloneţu Nou şi Suceava

Stanisława Jakimowska
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Programul

Program

manifestărilor organizate
de Uniunea Polonezilor din
România
în anul 2009

imprez organizowanych
przez Związek Polaków w Rumunii
w roku 2009
Styczeń
1. Festiwal Jasełek – Nowy Sołoniec 4.01

Ianuarie
1. Festivalul „La ieslea Domnului” – Soloneţu Nou,
4.01

Luty
1. „Hulanie Jelenia” – Pojana Mikuli 1-15.02
2. Zapusty – tradycyjna kuchnia polska przed rozpoczęciem Wielkiego Postu

Februarie
1. „Hulanie Jelenia” – Poiana Micului, 1-15.02
2. Lăsata Secului – bucătărie tradiţională poloneză înainte de începutul Postului Mare

Marzec
1. Obchody Dnia Kobiet
2. Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii –
Nowy Sołoniec 14.03
3. Staropolskie tradycje wielkanocne – odwiedziny u
se-niorów i rozdzielenie okolicznościowych paczek

Martie
1. Sărbătorirea Zilei Femeii
2. Şedinţa Conducerii Uniunii Polonezilor din România
– Soloneţu Nou, 14.03
3. Vechi tradiţii poloneze de Paşte – vizitarea persoanelor
vârstnice, pachete

Kwiecień
1. Staropolskie tradycje wielkanocne – „święcone”
2. Wiosenny turniej piłki nożnej w ramach Klubu Olimpijczyka „Bukowina”

Aprilie
1. Vechi tradiţii poloneze de Paşte – împărţirea cu oul
sfinţit
2. Turneul de primăvară la fotbal în cadrul Clubului
Olim-pic „Bucovina”

Maj
1. Obchody Dnia Polonii i Polaków z Zagranicy –
Suczawa, 2.05
2. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – Suczawa,
3.05
3. Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej –
Suczawa, 9.05

Mai
1. Sărbătorirea Zilei Polonezilor din Diasporă – Suceava, 2.05
2. Sărbătorirea Zilei Constituţiei din 3 Mai – Suceava,
3.05.
3. Concursul de Recitare din Poezia Mariei Konopnicka
– Suceava, 9.05

Czerwiec
1. Obchody Dnia Dziecka – 1.06
2. Udział zespołów „Mała Pojana” i „Sołonczanka”
w XX edycji Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” –
Jastrowie, 9-14.06
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Iunie
1. Sărbătorirea Zilei Copilului – 1.06
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3. Festiwal międzyetniczny „Convieţuiri” – 29.06

2. Participarea ansamblurilor „Mała Pojana” şi „Sołonczanka” la a XX-a ediţie a „Întâlnirilor Bucovinene”
– Jastrowie, 9-14.06
3. Festivalul interetnic „Convieţuiri” – 29.06

Lipiec
1. Kolonie letnie dla dzieci polonijnych w Polsce
2. Warsztaty teatralne dla dzieci – Pojana Mikului
3. Warsztaty folklorystyczne w Złotniku
4. Festiwal w Żywcu z udziałem zespołu
„Sołonczanka”
5. Udział zespołów „Mała Pojana” i „Sołonczanka” w
Fes-tiwalu „Bukowińskie Spotkania” – Campulung
Moldove-nesc, 23-26.07

Iulie
1. Tabere de vară în Polonia pentru copiii din comunităţile
poloneze
2. Ateliere teatrale pentru copii – Poiana Micului
3. Ateliere folclorice la Złotnik
4. Festival la Żywiec, cu participarea ansamblului
„Sołonczanka”
5. Participarea ansamblurilor „Mała Pojana” şi „Sołonczanka” la Festivalul „Întâlniri Bucovinene” – Câmpulung Moldovenesc, 23-26.07

Sierpień
1. Uczestnictwo przedstawicieli Związku Polaków w
Ru-munii w Festiwalu PROETNICA – Sighişoara

August
1. Participarea reprezentanţilor Uniunii Polonezilor din
România la Festivalul PROETNICA – Sighişoara

Wrzesień
1.Dni Polskie – Suczawa
- konferencja naukowa
- obchody 70-lecia uchodźstwa polskiego do Rumunii
- promocja książek
- koncerty
2. Polonijne Dożynki – Nowy Sołoniec

Septembrie
1. Zilele Culturii Polone – Suceava
- conferinţa ştiinţifică
- aniversarea a 70 de ani de la refugierea polonezilor în
Ro-mânia
- lansare de cărţi
- spectacole
2. Sărbătoarea Roadelor – Soloneţu Nou

Październik
1. Konferencja metodyczna w ramach programu „Dzieci
Bukowiny”
2. Targi książki Gaudeamus – Bukareszt
3. Nasz hołd przodkom (odwiedzenie i uporządkowanie
grobów) – 15.10.-2.11
4. Interetniczny wieczór poezji poświęcony wielkim
poetom: Adamowi Mickiewiczowi, Tarasowi Szewcence,
Mihaiowi Eminescu – Suczawa, 23.10
5. Nadzwyczajny Zjazd Związku Polaków w Rumunii
– Suczawa, 24.10

Octombrie
1. Conferinţa metodică în cadrul programului „Copiii
Bucovinei”
2. Târgul de carte „Gaudeamus” – Bucureşti
3. Omagiul nostru înaintaşilor (vizitarea şi îngrijirea
mormintelor) – 15.10-2.11
4. Seară de poezie interetnică dedicată marilor poeţi
Adam Mickiewicz, Taras Şevcenko, Mihai Eminescu –
Suceava, 23.10
5. Congresul extraordinar al Uniunii Polonezilor din
România – Suceava, 24.10

Listopad
1. Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza Kresy
2009 – Suczawa, 7.11
2. Obchody Dnia Niepodległości Polski

Noiembrie
1. Concursul de Recitare „Adam Mickiewicz” – Kresy
2009 – Suceava, 7.11
2. Sărbătorirea Zilei Independenţei Poloniei

Grudzień
1. Dzień Mniejszości Narodowych – Suczawa, 18.12
2. Akcja Mikołajkowa
3. Spotkania opłatkowe
Wydawnictwa
- „Mały Polonus” – 4 numery i kalendarz na rok 2010
- „Polonus” – 12 numerów i kalendarz 2010
- Zbiór materiałów z konferencji z roku 2008
- „Istoria Polonezilor din Bucovina” Florina Pinescu i

Decembrie
1. Ziua Minorităţilor Naţionale – Suceava, 18.12
2. Vine Moş Nicolae
3. Întâlniri de opłatek
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Editări
- „Mały Polonus” – 4 numere şi calendar pe 2010

KALENDARIUM ROCZNIC

2009

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

MAJ

MAI

1 V – 5. rocznica oficjalnego przyjęcia Polski do Unii
Europejskiej;
1 V – 110. rocznica urodzin Witolda Doroszewskiego
(1899-1976), językoznawcy i leksykologa;
5 V – 190. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki
(1819-1872), kompozytora i twórcy polskiej opery
narodowej;
5 V – 340. rocznica śmierci Szymona Szymonowica
(1558-1629), poety, humanisty, organizatora Akademii
Zamojskiej;
6 V – 60. rocznica śmierci Stanisława Grabskiego
(1871-1949), polityka i ekonomisty, prezesa Rady Narodowej RP w Londynie;
12 V – 645. rocznica wydania przez Kazimiera Wielkiego aktu fundacyjnego Akademii Krakowskiej
(1364);
16 V – 150. rocznica urodzin Jana Gadomskiego (18591906), pisarza, publicysty i wydawcy;
20 V – 90. rocznica urodzin Gustawa HerlingaGrudzińskiego (1919-2000), pisarza, krytyka literackiego, publicysty;
24 V – 70. rocznica śmierci Aleksandra Brucknera
(1856-1939), filologa, slawisty i historyka kultury;
27 V – 170. rocznica urodzin Lucjana Malinowskiego
(1839-1898), językoznawcy, badacza folkloru Śląska,

1 V – 5 ani de la primirea oficială a Poloniei în Uniunea
Europeană;
1 V – 110 ani de la naşterea lui Witold Doroszewski
(1899-1976), lingvist şi lexicolog;
5 V – 190 de ani de la naşterea lui Stanisław Moniuszko
(1819-1872), compozitor şi creator al operei naţionale
poloneze;
5 V – 340 de ani de la moartea lui Szymon Szymonowic
(1558-1629), poet, umanist, organizator al Academiei
din Zamość;
6 V – 60 de ani de la moartea lui Stanisław Grabski
(1871-1949), politician şi economist, preşedintele Consiliului Naţional al R.Polone de la Londra;
12 V – 645 de ani de la editarea actului de fondare a Academiei din Cracovia (1364);
16 V – 150 de ani de la naşterea lui Jan Gadomski
(1859-1906), scriitor, publicist şi editor;
20 V – 90 de ani de la naşterea lui Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000), scriitor, critic literar,
publicist;
24 V – 70 de ani de la moartea lui Aleksander Bruckner
(1856-1939), filolog, slavist şi istoric al culturii;
27 V – 170 de ani de la naşterea lui Lucjan Malinowski
(1839-1898), lingvist, cercetător al folclorului din Śląsk,
pionier al dialectologiei poloneze.

Z KART HISTORII

REFORMY RZĄDU
JERZEGO BUZKA



FILE DE ISTORIE

REFORMELE
GUVERNULUI JERZY
BUZEK

Na początku 1998 r. rząd premiera Buzka przyspieszył przygotowywanie reform systemowych zapowiaLa începutul anului 1998, guvernul premierului
danych w kampanii przedwyborczej. W marcu ogłoszono Buzek a accelerat pregătirea reformelor de sistem, anun„Raport otwarcia”, w którym skrytykowano dokonania ţate în campania electorală. În martie a fost prezentat
rządów poprzedniej koalicji. Do Sejmu skierowano „Raportul de deschidere” în care au fost criticate
projekty ustaw o lustracji i powszechnym dostępie rezul-tatele guvernării coaliţiei anterioare. La Seim au
obywateli do akt byłych służb specjalnych, uchwały fost trimise proiecte de legi privind lustraţia şi accesul
potępiającej system PRL, a wkrótce potem – ustaw general al populaţiei la dosarele fostelor servicii speciale,
reformujących system administracji publicznej, ubez- lege care condamna sistemul RPP (Republicii Populare
pieczeń społecznych, służby zdrowia i szkolnictwa. Polone), apoi legi care reformau sistemul administraţiei
Nie podjęto natomiast zasadniczej przebudowy publice, asigurărilor sociale, de sănătate şi învăţământ.
służb spe-cjalnych, poprzestając na wymianie kadr În schimb nu s-a întreprins nimic pentru refacerea fundamentală a servicilor speciale, limitându-se la schimbarea
kierowniczych.
cadrelor de conducere.
Początkowo rząd planował podział administracyjny 5
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kraju na 12 województw oraz wprowadzenie powiatów,
jednak projekt wywołał ożywione dyskusje i liczne protesty niektórych środowisk, zwłaszcza tych, które miały
stracić status województwa. Zasadnicze znaczenie miał
harmonogram reformy, rząd chciał bowiem zorganizować wybory samorządowe 1988 r. już według nowego
podziału kraju. Opozycyjny SLD protestował, proponując
17 woje-wództw i licząc na wzrost popularności w tych
częściach kraju, które koalicja chciała pozbawić charakteru województwa. W kwietniu 1988 r. prezydent
Kwaśniewski podpisał ustawę przesuwającą wybory
samorządowe na jesień, narażając się na krytykę ze
strony SLD, ale ułatwiając realizację reformy administracyjnej. Przetargi wo-kół liczby województw dzieliły
nie tylko koalicję i opozycję, ale także partie koalicyjne,
a nawet sam AWS, w którym istniały różne koncepcje.
Na początku czerwca 1998 r. Sejm uchwalił ustawę
o podziale administracyjnym Polski na 12 województw,
co doprowadziło do sporów w samej koalicji rządzącej.
Ostatecznie dopiero 18 lipca Sejm uchwalił ustawę o 16
województwach, którą prezydent podpisał 27 lipca.
Już w połowie 1998 r. widać było, że planowane
reformy mogą okazać się trudniejsze i kosztowniejsze
w sensie politycznym, niż zakładano. Trudna sytuacja
materialna szerokich kręgów ludności, wzrost zorganizowanej przestępczości, nieskuteczność wymiaru sprawiedliwości były wykorzystywane przez opozycję do
po-zyskiwania nowych zwolenników. We wrześniu
post-komuniści nasilili agresywną krytykę rządu, licząc
na suk-ces w wyborach samorządowych.
11 października 1998 r. odbyły się wybory samorządowe. Wyłoniły one władze lokalne według nowych
zasad podziału terytorialnego, który miał wejść w życie
z począ-tkiem roku 1999. Wybory wykazały wyższy niż
dotąd stopień upartyjnienia działaczy lokalnych oraz
wyrów-nanie sił AWS i SLD.
Przez cały rok 1999 rząd koalicji borykał się z problemami, które odbiły się na spadku popularności gabinetu
Buzka. Było to przede wszystkim związane z czterema
wielkimi reformami systemowymi tego rządu. Z początkiem roku weszła w życie reforma administracji, która
ograniczała liczbę województw do 16 i wprowadzała
powiaty. Jednocześnie weszła w życie reforma ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia. Obie reformy były
niedostatecznie przygotowane, co wywołało ogromne
zamieszanie w funkcjonowaniu tych kluczowych dla
milionów obywateli dziedzin życia. W lutym prezydent
podpisał ostatecznie ustawę o reformie szkolnictwa,
która weszła w życie we wrześniu.
Mimo trudności z wprowadzaniem reform sytuacja
gospodarcza zaczęła się powoli poprawiać.

La început, guvernul a planificat împărţirea administrativă a ţării în 12 voievodate şi întroducerea raioanelor,
totuşi proiectul a stârnit discuţii vii şi multe proteste din
partea unor cercuri, mai ales ale acelora care ar fi pierdut
statutul de voievodat. De mare importanţă era graficul
reformei, căci guvernul ar fi vrut să organizeze alegerile
locale din 1998 după noua împărţire a ţării. Din opoziţie,
SLD (Alianţa Stângii Democrate) a protestat propunând
17 voievodate şi sperând la creşterea popularităţii în acele
regiuni ale ţării pe care coaliţia dorea să-le lase fără voievodat. În aprilie 1998, preşedintele Kwaśniewski a semnat legea care amâna alegerile locale până în toamnă,
expunând-se criticilor SLD, dar înlesnind realizarea
reformei administrative. Negocierile privind numărul
voievodatelor divizau nu numai coaliţia şi opoziţia, dar
şi partidele coaliţiei, însăşi AWS (Acţiunea Electorală
Solidarność) în care existau diferite concepte. La începutul lui iunie 1998 Seimul a adoptat legea privind
împărţirea administrativă a Poloniei în 12 voievodate,
ceea ce a dus la dispute în sânul coaliţiei guvernamentale.
În final, pe 18 lulie, Seimul a adoptat legea cu 16 voievodate, care a fost semnată de preşedinte pe 27 iulie.
Deja la jumătatea anului 1998 se vedea că reformele planificate pot fi mai grele şi mai costisitoare în
sensul politic, decât se spera. Situaţia materială dificilă
a populaţiei, creşterea infracţionalităţii organizate,
ineficacitatea organelor de justiţie au fost folosite de opoziţie pentru a câştiga noi adepţi. În septembrie postcomuniştii au intensificat criticile la adresa guvernului, sperând
să aibă succes în alegerile locale.
Pe 11 octombrie 1998 au avut loc alegerile locale.
Ele au scos la iveală conducători locali, conform noii
îm-părţiri teritoriale, care trebuia să intre în vigoare la
înce-putul anului 1999. Alegerile au arătat un mai mare
grad de politizare a activiştilor locali, precum şi egalarea
forţelor între AWS şi SLD.
Toată perioada anului 1999, coaliţia guvernamentală
s-a confruntat cu probleme care s-au reflectat în scă-derea
popularităţii cabinetului lui Buzek. Acestea erau legate în
general de cele patru mari reforme de sistem ale acestui
guvern. La începutul anului a intrat în vigoare reforma
administrativă care a micşorat numărul voievo-datelor
la 16 şi a introdus raioanele. În acelaşi timp a intrat în
vigoare reforma asigurărilor sociale şi a sănătăţii. Ambele reforme n-au fost suficient pregătite şi au condus la
mari confuzii în funcţionarea acestor sectoare esen-ţiale
pentru milioane de cetăţeni. În februarie, preşedin-tele
a semnat legea privind reforma învăţământului, care a
intrat în vigoare în septembrie.
În ciuda dificultăţilor cu introducerea reformelor,

Barbara Breabăn
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Międzynarodowy Rok Astronomii

ŚWIĘTO MIŁOŚNIKÓW
GWIAŹDZISTEGO NIEBA
W ciągu 365 dni na całym świecie w dziesiątkach
tysięcy imprez, pokazów i wykładów wezmą udział
miliony osób, spośród których większość nie zdaje sobie
sprawy z tego, co kryje nocne niebo i jakimi prawami
rządzi się wszechświat. To właśnie oni mają być głównymi odbiorcami akcji, które będą organizowane w
trakcie Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.
Marzeniem inicjatorów MRA jest, by w roku 2009
w każdym zakątku naszego globu działo się coś
„kosmicznego”.
W ramach obchodów „kosmicznego roku”
Między-narodowa Unia Astronomiczna zaplanowała 10
projek-tów głównych. Pierwszy – „Astronomia przez 24
godziny” będzie obejmować internetowe pokazy zjawisk
astronomicznych na żywo z największych teleskopów
świata. Kolejnym projektem jest program „Astronomia
i światowe dziedzictwo”. Jego celem jest promocja
osiągnięć nauki oraz miejsc o szczególnym znaczeniu
dla rozwoju astronomii i stanowiących element dziedzictwa kulturalnego ludzkości. Następnym pomysłem
jest Galileoscope, czyli projekt bardzo taniego teleskopu, który ma być dostępny dla każdego na zasadzie „zrób
to sam”. Taki teleskop powinien umożliwić zobaczenie
na niebie tego, co widział Galileusz: kraterów Księżyca,
tarcz planet, księżyców Jowisza, pierścieni Saturna.
W ramach MRA Towarzystwo Przestrzeni Kosmicznej
rozwijać będzie projekt „Prawo do marzeń”, dzięki
któ-remu dla szkół w regionach szczególnych potrzeb
edu-kacyjnych fundowane będą teleskopy.
W czasie roku astronomii mają być prowadzone
w Internecie „Kosmiczne dzienniki”, w których znani
astronomowie będą opisywać swoje życie, zarówno naukowe, jak i prywatne. Kolejnym internetowym projektem
jest „Portal dla Wszechświata”. Ma on obejmować
galerię zdjęć i innych materiałów multimedialnych,
a tak-że katalog witryn obserwatoriów, planetariów i
innych instytucji oraz organizacji astronomicznych.
Polskie obchody są połączone ze światowymi
poprzez kilkanaście globalnych projektów, w których
realizację zaangażowanych będzie kilkadziesiąt krajów
ze wszystkich kontynentów. Wśród tych najbardziej
spektakularnych wymienić można „100 godzin astronomii” (projekt przewidziany na początek kwietnia) czy
prostą lunetę „Galileoskop”, dzięki której miliony ludzi
na całym świecie będzie mogło powtórzyć obserwacje
Galileusza sprzed 400 lat. Polski wkład w światowe
obchody będzie także szczególnie widoczny w dwóch
innych projektach. Pierwszy z nich dotyczy ochrony7

Anul Internaţional al Astronomiei

SĂRBĂTOAREA IUBITORILOR
CERULUI ÎNSTELAT
De-a lungul a 365 de zile, în toată lumea, la zeci
de manifestări, demonstraţii şi prelegeri, vor lua parte
milioane de persoane, dintre care majoritatea nu ştiu
ce ascunde cerul în timpul nopţii şi ce legi domină
Universul. Chiar ei trebuie să fie beneficiarii principali
ai acţiunilor care vor fi organizate pe parcursul Anului
Internaţional al Astronomiei, 2009. Dorinţa iniţiatorilor
A.I.A. este ca în anul 2009, în fiecare colţişor al globului
nostru să se întâmple ceva „cosmic”.
În cadrul evenimentelor acestui „an cosmic”, Uniunea Internaţională Astronomică a planificat 10 proiecte
principale. Primul – „Astronomia 24 de ore” va cuprinde
demonstraţii pe internet ale fenomenelor astronomice pe
viu, din cele mai mari telescoape ale lumii. Un alt proiect
este programul „Astronomia şi patrimoniul mondial”.
Scopul lui este promovarea cuceririlor ştiinţifice, precum
şi a locurilor de importanţă majoră pentru dezvoltarea
astronomiei şi a celor care constituie elemente patrimoniale culturale ale omenirii. Următoarea idee este
„Gali-leoscope”, adică proiectul unui telescop foarte
ieftin, accesibil pentru fiecare după principiul „fă singur”.
Un ase-menea telescop ar trebui să dea posibilitatea
vizionării pe cer a ceea ce a văzut Galileo: craterele de
pe Lună, discurile planetelor, sateliţii lui Jupiter, inelele
lui Saturn. În cadrul A.I.A., Asociaţia Spaţiului Cosmic
va derula proiectul „Dreptul la visare”, datorită căruia
şcolile din regiunile cu nevoi educaţionale speciale vor
primi teles-coape.
În timpul anului astronomiei vor apărea pe Internet
„Jurnale cosmice”, în care astronomi cunoscuţi vor
descrie viaţa lor, atât ştiinţifică, cât şi privată. Următorul
proiect de pe Internet va fi „Portalul pentru Univers”. Va
cuprinde galerii de fotografii şi alte materiale multimedia,
precum şi catalogul vitrinelor observatoarelor, planetariilor şi ale altor instituţii şi organizaţii astronomice.
Manifestările poloneze sunt legate de cele mondiale
prin mai multe proiecte globale, în realizarea cărora vor
fi angajate câteva zeci de state de pe toate continentele.
Printre cele mai spectaculoase pot fi amintite „100 de
ore ale astronomiei” (proiect prevăzut pentru începutul
lui aprilie) sau luneta simplă „Galileoscope”, datorită
că-reia milioane de oameni din toată lumea pot repeta
obser-vaţiile lui Galileo făcute cu 400 de ani în urmă.
Aportul po-lonez în cadrul manifestărilor mondiale se
va materiali-za, mai ales, în alte două proiecte. Primul
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ciemnego nieba, a drugi to „Galileo Teacher Training
Program”, w ktorym rozwijana będzie astronomia
edukacyjna.
Polska przygotowała własne projekty o międzynarodowym charakterze. Będą to konferencje naukowe,
sympozja oraz spotkanie poświęcone pamięci zmarłego
w 2007 r. światowej sławy astronoma, prof. Bohdana
Paczyńskiego. W planach jest także wyprawa na całkowite zaćmienie Słońca do Chin. Imprezy, które odbędą
się w Polsce, to także wydarzenia o charakterze regionalnym i lokalnym, przygotowywane przez planetaria i małe
obserwatoria oraz miłośników astronomii.
Rok 2009 to święto wszystkich miłośników gwiaździstego nieba.

din ele priveşte ocrotirea cerului întunecat, iar al doilea
este „Galileo Tea-cher Training Program” în care va fi
dezvoltată astrono-mia educaţională.
Polonia a pregătit proiecte proprii de interes internaţional. Acestea sunt conferinţe ştiinţifice, simpozioane,
precum şi întâlniri dedicate memoriei astronomului de renume mondial, prof. Bohdan Paczyński, decedat în 2007.
Este planificată de asemenea o expediţie pentru eclipsa
totală de soare din China. Acţiunile care vor avea loc în
Polonia sunt în general evenimente cu caracter regional
şi local, pregătite de planetariile, observatoarele mici,
precum şi de iubitori ai astronomiei.
Anul 2009 este sărbătoarea tuturor iubitorilor
cerului înstelat.

Drodzy Czytelnicy!

Dragi Cititori!

Rozpoczynamy poniższym tekstem nowy cykl
zatytułowany „Z kroniki bukowińskich Polaków”. Jego
autorem jest dr Jan Bujak z Krakowa, który prezentowane materiały opracował pieczołowicie na podstawie
różnych źródeł, głównie w oparciu o czasopisma
wyda-wane na Bukowinie. Materiały te są ciekawym i
bardzo cennym źródłem informacji o życiu polonijnym,
miejsco-wościach zamieszkałych przez Polaków na
Bukowinie, działalności Kościoła katolickiego, Domów
Polskich, różnorodnych polskich organizacji i instytucji.
Niejedno-krotnie będziecie Państwo mogli przeczytać o
swoich bliższych i dalszych krewnych. Wraz z autorem
pragnie-my, aby zachować pamięć o tych, którzy w
większym lub mniejszym, ale zawsze istotnym stopniu
wpisali się w historię bytności i działalności Polaków
na Bukowinie.
Kronikę rozpoczynają pierwsze trzy miesiące roku
1909. Ze względu na objętość materiału, zamieszczamy
je jedynie w wersji polskiej, aby od kolejnego miesiąca
drukować kronikę na bieżąco w obu językach. Każdy
miesiąc określony jest w nagłówku, a poszczególne dni
liczbami; przy niektórych pojawia się znak <, np. <21,
który należy odczytać, że opisywane zdarzenie miało
miejsce przed 21. Natomiast znak > wskazuje na to, że
coś zdarzyło się po tym dniu.
Wraz z autorem czekamy na odzew z Państwa
strony i opinie na temat kroniki z nadzieją, że się naszym

Cu textul de mai jos începem un nou ciclu intitulat
„Din cronica polonezilor bucovineni”. Autorul lui este
dr. Jan Bujak din Cracovia care a elaborat cu grijă
materialele prezentate pe baza diferitelor izvoare, mai
ales a publicaţiilor editate în Bucovina. Aceste materiale
sunt o interesantă şi foarte valoroasă sursă de informaţii
despre viaţa diasporei poloneze, localităţile din Bucovina
în care trăiau polonezii, despre activitatea Bisericii catolice, a Caselor Polone, a diverselor organizaţii poloneze
şi instituţii. Nu o dată veţi putea citi despre rudele Dvs.,
mai apropiate şi mai îndepărtate. Împreună cu autorul
dorim să păstrăm amintirea celor care s-au înscris, într-un
grad mai mare sau mai mic, dar întotdeauna esenţial, în istoria prezenţei şi activităţii polonezilor în Bucovina.
Cronica începe cu primele trei luni ale anului 1909.
Din cauza dimensiunilor materialului, îl publicăm doar
în versiune polonă, pentru ca de luna viitoare cronica
să apară în ordine, în ambele limbi. Fiecare lună este
pre-cizată în antet, iar zilele respective cu numere; la
unele apare semnul <, de ex. <21 care trebuie înţeles că
eveni-mentul descris a avut loc înainte de data de 21. Iar
semnul > indică faptul că ceva s-a petrecut după această
zi.
Împreună cu autorul aşteptăm reacţia Dvs. şi opinia
pe tema cronicii, cu speranţa că ea va fi pe placul Citi-

Barbara Breabăn

Z kroniki bukowińskich Polaków, rok 1909
Styczeń

<02. – Brodzina, lasy kameralne: Elew leśnictwa Eugeniusz Żukowski obezwładnił kłusownika i odstawił do
aresz-tu gminnego.
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<02. – Czerniowce, Bursa Polska im. Adama Mickiewicza: Zamiast na trumnę Ignacego Simonowicza
Stanisław Oroszeny Bohdanowicz złożył 20 koron
(dalej: k) na cele Bursy.
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<02. – Czerniowce, Bursa Polska im. Adama Mickiewicza: Kazimierz Liskowacki z Czunkowa złożył 50,50
k na cele Bursy.
<03. – Dunawiec: Maciej Rewaj przedstawił dramatyczne położenie siedemdziesięciorga polskich dzieci
z Dunawca i Laurenki, skazanych na uczęszczanie po kilkukilometrowych bezdrożach do szkoły w Riwni.
03. – Czerniowce: Wydział politycznego bukowińskiego
Koła Polskiego wydał oświadczenie, w którym zaprzecza
rozsiewanym pogłoskom, jakoby dr Głąbiński był za
utwo-rzeniem stronnictwa chrześcijańsko-społecznego
przez bukowińskich Polaków. Bukowińskie Koło
Polskie za pośrednicwem zaufanej osoby zwróciło się
w powyższej sprawie do źródła i uzyskało wiarygodną
odpowiedź, iż Głąbiński jest zdania, iż Polacy bukowińscy
powinni stanowić jedno stronnictwo narodowe, powinni
zaw-sze wiernymi być idei narodowej i hołdować
zasadzie jedności i solidarności.
03. – Dunawiec: Marcin Rewaj napisał list do redakcji
„Gazety Polskiej”, który ukazał się w numerze 2 z 6
stycz-nia 1909 r. Korespondent relacjonował przebieg
Bożego Narodzenia, które dzięki ks. Wincentemu Mayerhoferowi było wyjątkowe. W przeciągu trzech kolejnych
dni umożliwił udział w nabożeństwach w Augustendorfie,
w Dunawcu i ponownie w Augustendorfie, wysłuchanie
kazań w języku polskim, śpiew kolęd i pieśni kościelnych
przy współudziale „muzykantów” z Laurenki, obejrzenie
pięcioaktowego przedstawienia w wykonaniu dzieci
polskiej szkoły.
03. – Czerniowce, Dom Polski: Odbył się „opłatek”
zorganizowany przez Towarzystwo Rękodzielników
Polskich „Gwiazda”. Uczestniczyło w nim kilkaset
osób wszystkich stanów, członków „Gwiazdy” oraz ich
rodzin tudzież członków wraz z rodzinami wszystkich
miejscowych polskich towarzystw. Najpierw prezes
„Gwiazdy” Konrad Gorecki powitał zebranych serdecznymi słowami. Po tych słowach uczestnicy połamali
się opłatkiem składając sobie życzenia. Potem przemawiali wznosząc toasty: prezes Towarzystwa Bratniej
Pomocy i Czytelni Polskiej (dalej: TBPiCP) dr Stanisław
Kwiatkowski, ks. Feliks Lewandowski w imieniu ks.
Józefa Schmidta, Walery Skwarnicki, reprezentant Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko” Józef Dutkowski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
Bazyli Mokrański. Stanisław Kwiatkowski przedstawił
rezultaty pracy narodowej w minionym roku, podkreślając doniosłość polskiej reprezentacji w miejskiej radzie,
zdobycze na polu językowym i narodowym. Zakończył
wezwaniem do solidarności i jedności wszystkich sfer i
kontynuowania rozpoczętych działań. Ks. Lewan-dowski
przemówił w duchu wybitnie patriotycznym, wzywając

do trzymania się tradycji narodowych i kato-lickich na
wzór Wielkopolan walczących z germańską hakatą. Uroczystość zakończono zwyczajowym „Kochajmy się”,
odczytaniem nadesłanych listów od pokrewnych towarzystw z Kołomyi, Lwowa, Przemyśla, Śniatyna, Tarnowa i od prof. dr. Alfreda Halbana. Wreszcie wystosowano telegramy do abpa dr. Józefa Bilczewskiego, bpa
Bandurskiego i prezesa wiedeńskiego Koła Polskiego dr.
Stanisława Głąbińskiego.
03. – Czerniowce: Ukazał się nr 1 27-go rocznika czerniowieckiej „Gazety Polskiej”.
03. – Czerniwce, restauracja hotelu pod Czarnym Orłem:
Czerniowieccy urzędnicy kolejowi ucztą pożeg-nalną
uczcili wspaniałego Polaka, katolika i naczelnika urzędu
ruchu w Czerniowcach, Roberta Steingrabera, który
został mianowany naczelnikiem oddziału dla służby
ruchu w Stanisławowie. Steingraber był bardzo czyn-nym
i zasłużonym członkiem wielu organizacji polskich w
Czerniowcach, m.in. TBPiCP, w którym pełnił funkcję
członka wydziału. Pod jego egidą i dzięki jego pomocy
oraz ofiarności wielu kolejarzy polskich wybudowany
został w stylu zakopiańkim kościół św. Antoniego przy
ul. Kolejowej, zwany kolejowym.
05. – Lwów: Miejsowe „Słowo Polskie” z tegoż dnia
zawiera obszerny artykuł czerniowieckiego korespondenta, który przedstawia antypolskie germanizacyjne
działania przeciw bukowińskim Polakom. Owe działania
m.in zdążały do oderwania Bukowiny od rzymskokatolickiej Archidiecezji Lwowskiej i utworzenia odrębnego
biskupstwa bukowińskiego pod zwierzchnictwem
niemieckim.
09. – Czerniowce, Dom Polski: W związku z ogólnym
zpotrzebowaniem na wieczorki taneczne po przystępnych
cenach komitet (Apolinary Argasiński, Zdzisław Krudzielski, Antoni Negrusz, Kazimierz Niewiadomski i
Wac-ław Pilarz) będzie urządzał wieczorki karnawałowe,
poczynając od tego dnia.
10. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyła się wieczornica
członków czerniowieckiego „Sokoła” oraz ich rodzin
(ponad 200 osób) celem jednoczenia się i zwierania
szere-gów. W związku z tym wydział czerniowieckiego
„Sokoła” wydał odezwę zachęcającą do zgromadzenia
się i zawiązywania bliższych więzi. Przemawiał prezes dh
B. Mokrański, który jednemu z najstarszych i naj-bardziej
zasłużonych „Sokołów” wręczył dyplom nomi-nujący go
honorowym członkiem miejscowego gniazda.
<10. – Jackany (Ickany): Miejscowy naczelnik ruchu
inspektor Józef Dubieński na własną prośbę ze względu na stan zdrowia został zwolniony z obowiązków.
Na jego miejsce został mianowany inny Polak, Marcin
Zdanowicz.

(dalszy ciąg na str. 16)
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NIEDZIELA PALMOWA

DUMINICA FLORIILOR

Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach. (Mt.21,9)

Osana, Fiului lui David!
Binecuvântat cel care vine în numele Domnului!
Osana în înaltul cerului (Mt. 21,9)

Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Wielki Tydzień
rozpoczyna się w atmosferze triumfu. Wszyscy czterej
Ewangeliści pozostawili opis radosnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Gdy zbliżał się do Jerozolimy, do
Betfage i Betanii na Górze Oliwnej… czytamy u św.
Marka (11,1).
Betfage to mała wioska na wspomnianej Górze
Oliwnej. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa
wskazywano skałę upamiętniającą miejsce, gdzie Pan
Jezus miał wsiąść na osiołka i wyruszyć w stronę Jerozolimy. Skała ta jest obecnie w środku kościoła, którym
opiekują się ojcowie Franciszkanie. I to właśnie stąd
wyrusza każdego roku procesja Niedzieli Palmowej.
Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił
swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi
i przyprowadzili znajdującego się tam osiołka. Na
pytanie, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć:
Pan go potrzebuje. Gdy Mu przyprowadzili osiołka,
Jezus dosiadł go i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud
wyszedł Mu na spotkanie, rzucając pod nogi płaszcze i
gałązki i wykrzykiwał: Hosanna na wysokości. Spełniło
się starotestamentowe proroctwo Zachariasza, który
zapowiedział: Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy
i zwycięski. Pokor-ny – jedzie na osiołku, na źrebięciu
oślicy (Za 9,9).
Tradycja pielgrzymowania śladami Jezusa w Niedzielę Palmową jest bardzo stara. Opisuje to dokładnie
ok. 380 r. pątniczka Egeria. W ciągu wieków ten zwyczaj
był kontynuowany. Ta sama droga, która była używana
za czasów Chrystusa, jest używana i dzisiaj. Każdego
roku z Betfage wyrusza uroczysta procesja w kierunku
Jerozolimy. Przewodniczy jej Patriarcha Łaciński, wokół
którego gromadzi się wspólnota chrześcijan Świętego
Miasta. W procesji biorą udział ojcowie Franciszkanie
oraz przedstawiciele innych zakonów męskich i żeńskich,
miejscowi katolicy arabskiego i izraelskiego pochodzenia
oraz liczni pielgrzymi. Procesja wchodzi do Jerozolimy
przez Bramę św. Szczepana i kończy się na obszernym
dziedzińcu pobliskiego kościoła św. Anny, przy znanej
sadzawce Betesda. Tam Patriarcha udziela błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego i zaprasza do

Duminica Floriilor a fost stabilită în amintirea
venirii lui Cristos la Ierusalim. Săptămâna Mare începe
în atmos-feră de bucurie. Toţi cei patru Evanghelişti au
descris intrarea triumfală a lui Cristos în Ierusalim. Când
s-au apropiat de Ierusalim, la Betfage şi Betania, lângă
Muntele Măslinilor…citim la Sf. Marcu (11,1).
Betfage este un sat mic pe amintitul Munte al
Măs-linilor. Încă din primele veacuri ale creştinătăţii
era arătată stânca care amintea locul unde Domnul Isus
a încălecat măgăruşul şi a pornit spre Ierusalim. Stânca
aceasta se află astăzi în interiorul bisericii de care au
grijă părinţii franciscani. De aici porneşte în fiecare an
procesiunea din Duminica Floriilor.
Aflându-se în apropiere de Betfage, Cristos a poruncit celor doi ucenici ai săi să meargă în satul apropiat
şi să aducă un măgăruş care se afla acolo. La întrebarea
de ce să facă asta, Isus le-a răspuns: Domnul are nevoie
de el. Când i-au adus măgăruşul, Isus l-a încălecat şi a
in-trat în Ierusalim. Poporul i-a ieşit în întâmpinare, aşternând haine şi ramuri la picioarele Lui, strigând: Osana
în înaltul cerului. Se împlinea prorocirea lui Zaharia din
Vechiul Testament, care prezicea: Iată Împăratul tău vine
la tine, drept şi biruitor; smerit şi călare pe măgăruş,
pe mânzul măgăriţei (Za 9,9).
Tradiţia pelerinajului pe urmele lui Isus în Duminica
Floriilor este foarte veche. O descrie exact în jurul anului
380 Egeria plecată în pelerinaj. De-a lungul anilor
obiceiul acesta a fost continuat. Acelaşi drum, care a fost
folosit în timpul lui Cristos, este folosit şi astăzi. În fiecare
an din Betfage porneşte o procesiune solemnă în direcţia
Ierusalimului. O conduce Patriarhul Latin, în jurul căruia
se adună comunitatea creştină din Oraşul Sfânt. La
procesiune participă părinţii franciscani, precum şi reprezentanţii altor ordine de călugări şi călugăriţe, catolici
locali de origine arabă şi israeliană şi mulţi pelerini.
Procesiunea intră în Ierusalim prin Poarta Sf. Ştefan
şi se termină în curtea întinsă din apropierea bisericii
Sf. Ana, lângă cunoscutul iaz Betesda. Acolo Patriarhul
acordă binecuvântarea cu relicvele Sfintei Cruci şi invită
la retrăirea Patimii, Morţii şi Învierii lui Isus.
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współprzeżywania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Pana Jezusa.
Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od
średniowiecza. Współczesne obrzędy zaczynają się
również od uroczystej procesji. Kapłan odziany w czerwona kapę, w towarzystwie ministrantów podchodzi
do ołtarza. W chwili tej odśpiewuje się jedną z pieśni,
powtarzających biblijny okrzyk: Hosanna na wysokości.
Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą
do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia.
Palmy to najczęściej witki wierzbowe z baziami. Obyczaj poświęcenia palm wprowadzono do liturgii dopiero
w XI w. Ceremonii tej dokonuje się zwykle tuż przed
odczytaniem Ewangelii.
W niektórych regionach Polski organizuje się konkursy na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę. Tradycje te zachowały się na Kurpiach w parafiach Lipniki
i Łyse oraz w Małopolsce w miejscowości Lipnica
Murowana. Palmy osiągają wysokość kilkunastu metrów
i muszą samodzielnie stać. Zrobione są z wikliny, nie
mogą zawierać żadnych metalowych części. Zdobione
są baziami i kwiatami z bibuły.

Duminica Floriilor este sărbătorită în Polonia începând cu evul mediu. În zilele noastre, ritualurile încep,
de asemenea, cu procesiune. Preotul îmbrăcat într-o
capă roşie, în prezenţa ministranţilor, se apropie de altar,
mai întâi înconjurând biserica. În momentul acesta se
cântă unul din cântecele care repetă strigarea biblică
„Osana în înaltul cerului”. Conform tradiţiei catolice, în
această zi credincioşii aduc la biserică palmy, simbolul
reînnoirii vieţii. Palmy sunt cel mai des crenguţe de salcie
cu mâţişori. Obiceiul sfinţirii palmelor s-a introdus în
liturghie abia în secolul al XI-lea. Ceremonia aceasta de
obicei are loc înainte de citirea Evangheliei.
În unele regiuni ale Poloniei se organizează concursuri pentru cea mai lungă şi cea mai frumoasă palma.
Aceste tradiţii s-au păstrat în zona Kurpie, în parohiile
Lipniki şi Łyse, precum şi în Małopolska, în localitatea
Lipnica Murowana. Acestea ating şi înălţimi mai mari
de câşiva metri şi trebuie să stea nesprijinite. Sunt făcute
din răchită, n-au voie să aibă părţi metalice. Sunt împodobite cu mâţişori şi flori din hârtie creponată.

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć wszystkim
Rodakom z Rumunii, Polski i z zagranicy najserdeczniejsze życzenia Wielkanocy pełnej wiary,
nadziei i miłości. Niech w te świąteczne dni, spędzone w serdecznej atmosferze w gronie rodziny
i przyjaciół, towarzyszy Państwu wiosenne słońce
i pogoda ducha, a w domach i sercach zagości
zdro-wie, radość i pokój.
Prezes
Związku Polaków w Rumunii
Gerwazy Longher

Cu prilejul apropiatelor Sărbători ale
Învierii Domnului doresc să adresez tuturor
Compatrioţilor din România, Polonia şi din
străinătate cele mai sincere urări ca Paştele să
fie un timp de credinţă, speranţă şi iubire. Fie ca
aceste zile de sărbătoare, petrecute într-o caldă
atmosferă, în mijlocul fami-liei şi prietenilor, să
fie însoţite de soarele primă-verii şi de seninătate
în suflet, iar în case şi inimi să poposească
Preşedintele
Uniunii Polonezilor din România
Ghervazen Longher

Barbara Breabăn

Drodzy Czytelnicy!

Dragi Cititori!

Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyś-lności i optymizmu. Oby święta te, spedzone
wraz z najbliższymi, były pełne rodzinnej, ciepłej
atmosfery, a każdy dzień zawierał w sobie radość
rezurekcyjnego poranka, siłę miłości i potęgę nadziei,
którą obwieszcza.

Cu prilejul Sărbătorilor de Paşte Vă rugăm să
primiţi cele mai sincere urări de sănătate, succese şi
optimism. Fie ca aceste sărbători petrecute împreună
cu cei apropiaţi să fie încărcate de calda atmosferă de
familie, iar fiecare zi să cuprindă bucuria dimineţii
Învierii, forţa iubirii şi puterea speranţei pe care le
vesteşte.

Redakcja „Polonusa”

Redacţia „Polonus”
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Wpatrzeni w Oblicze Chrystusa
Wiele razy klękamy przed Najświętszym Sakramentem
Wyciszamy swoje wnętrze
Odsuwamy od siebie sprawy zewnętrzne, roztargnienia
Przed moimi oczyma jest tylko On i ja
On – Bóg Człowiek, Chrystus i ja – człowiek, dziecko Boże!
Patrzę na znikome wymiary chleba i zrozumieć nie mogę
Że pod tymi wymiarami, całkiem fizycznymi, kryje się Bóstwo
Kryje się sam Bóg, który ciągle stwarza i bezustannie zbawia
Wszechświat, każdego człowieka i mnie!
I nadziwić się nie mogę, Panie Jezu, że tak blisko jestem Ciebie
I Ty, Chryste, tak blisko jesteś mojego serca
Tak blisko, Chryste Zbawicielu, jesteś mojej duszy, umysłu
Że przenikasz mnie swoją miłością – żarem swojego serca!
Przebóstwiasz mnie
„Żyję ja – już nie ja – ale żyje we mnie Chrystus!
(wyśpiewa św. Paweł)
O, Panie Jezu, Miłości nasza
Czy znajdziemy Cię w pokutnym spotkaniu popielcowym?
Czy staniemy twarzą w twarz w cierpieniach stacyjnych?
Czy wsłuchamy się w zamyśleniach pasyjnych?
O, Panie Jezu, Zbawienie nasze
Pociągnij nas do siebie
Mocą utajonej Miłości Eucharystycznej,
Aby w nas zaistniała Twoja Ikona!
Na zawsze!Amen!
ks. Tadeusz Pater
(fragment osobistej medytacji)

Contemplând chipul lui Cristos
De multe ori îngenunchem în faţa Preasfântului Sacrament
Alinăm ceea ce este în noi
Îndepărtăm ce vine dinafară, ceea ce ne distrage
În faţa ochilor mei doar El şi eu
El – Dumnezeu Omul, Cristos şi eu – omul, copilul lui Dumnezeu!
Privesc la dimensiunile neînsemnate ale pâinii şi nu pot pricepe
Cum sub aceste dimensiuni fizice se ascunde Divinitatea
Se ascunde însuşi Dumnezeu care crează mereu şi izbăveşte neîncetat
Universul, pe fiecare om şi pe mine!
12
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Şi nu pot să nu mă mir, Doamne Isuse, că sunt de aproape de Tine
Şi Tu, Cristoase, atât de aproape de inima mea
Atât de aproape, Cristoase Mântuitorule, de sufletul, de mintea mea
Încât mă pătrunzi cu iubirea Ta – cu dragostea inimii Tale!
Mă îndumnezeieşti
„Trăiesc eu – de acum nu eu – ci în mine trăieşte Cristos!” (spune Sf. Paul)
O, Doamne Isuse, Iubirea noastră
Te vom găsi oare în întâlnirea plină de căinţă din Miercurea Cenuşii?
Sta-vom oare „faţă-n faţă” cu staţiunile pătimirii?
Vom asculta oare cu atenţie meditaţiile patimilor?
O, Doamne Isuse, Mântuirea noastră
Apropie-ne de Tine
Cu puterea ascunsei Iubiri Euharistice
Pentru ca Icoana Ta să apară în noi!
Pentru totdeauna! Amin!
(fragment de meditaţie personală)
Trad. St. Iachimovschi

WSCHÓD

RĂSĂRIT

Czuję, że ktoś mnie trzyma za rękaw. Zaczynam się
szarpać, ale nie wiem, z kim się siłuję. Chcę odwrócić
głowę, ale też nie mogę. Próbuję wyszarpnąć rękę.
Denerwuję się, bo przecież gdzieś mi pilno, gdzieś
powinienem teraz już być. Ktoś mnie woła: - Andrzeju!
Wstawaj! Już czas! Robi mi się przykro, bo nie mogę
uwolnić się od silnego uścisku. - Księże Andrzeju!
Wstawaj!
Zbudziłem się. „Aha, to sen” – pomyślałem i w tym
momencie uświadomiłem sobie, że jestem w Przewozie
nad Nysą Łużycką, że jest piąta rano i mamy Wielkanoc,
a za godzinę rozpoczynamy Rezurekcję. „Bądź uwielbiony, o zmartwychwstały Panie!” – myślami jestem przy
Bogu i jeszcze leżąc szepczę samymi wargami skrawki
modlitw, psalmów… Po chwili wstaję i ubieram się. W
toa-lecie wpatruję się w lustro. W duchu rozmawiam
sam ze sobą. „No i co, Jędruś? Jak samopoczucie? Co
cię tak trzymało w śnie? To kolejna w twym życiu
Wielkanoc”. Lubię ze sobą porozmawiać. Może to
wydawać się śmieszne, ale jak dla kogo. Otwieram
okno. Do pokoju wpada najpierw nocny chłód. Jest
całkowicie ciemno. Nagle dociera do mnie, że przecież
to dopiero parę minut po piątej. Dlatego tak chce mi się
spać. Chłód ogarnia twarz… Wdycham głęboko czyste
powietrze. Wychylam się mocniej i widzę, że drzwi
naszej katolickiej przewoskiej świątyni już są otwarte,
a panowie strażacy w galowych mundurach dokonują
zmiany warty przy Grobie Pańskim. Wpatruję się w
światła przejścia granicznego. Po tamtej stronie cisza.

Simt că cineva mă ţine de mânecă. Încerc să mă
smulg, dar nu ştiu cu cine mă lupt. Vreau să întorc capul,
dar tot nu pot. Încerc să-mi eliberez mâna. Mă enervez,
pentru că sunt grăbit, ar trebui să fiu deja undeva. Cineva
mă strigă: - Andrzej! Scoală-te! E timpul! Sunt supărat
că nu pot să mă eliberez din strânsoarea puternică.
- Părinte Andrzej! Scoală-te!
M-am trezit. „Aha, e un vis” – m-am gândit şi în acel
moment mi-am dat seama că sunt în Przewóz pe Nysa
Łużycka, că este Paştele, iar peste o oră începem slujba
de Înviere. „Fii slăvit, Doamne înviat!” – cu gândul sunt
lângă Dumnezeu şi, încă culcat, şoptesc fragmente de
rugăciune, psalmi... După o clipă mă scol şi mă îmbrac.
În baie mă privesc în oglindă. În sinea mea vorbesc cu
mine însumi. „Ei, ce-i, Jędruś? Care-i starea ta de spirit?
Ce te-a ţinut aşa în somn? Este încă un Paşte în viaţa ta”.
Îmi place să vorbesc cu mine însumi. Lucrul acesta poate
părea ciudat, depinde de persoană. Deschid fereas-tra.
În cameră intră mai întâi răcoarea nopţii. Este întu-neric
deplin. Deodată îmi dau seama că au trecut doar câteva
minute peste ora cinci. De aceea mi-e atât de somn.
Răcoarea îmi cuprinde faţa... Inspir adânc aerul curat.
Mă aplec mai tare şi văd că uşa bisericii noastre catolice
din Przewóz este deja deschisă, iar străjerii în uniforme
de gală schimbă garda la Mormântul Domnului. Privesc
cu atenţie luminile de la punctul de frontieră. Pe partea
cealaltă e linişte. „Nemţii mai dorm – mă gândesc –
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„Niemcy jeszcze śpią – dumam – muszę ich zbudzić”. Po
chwili mówię niezbyt głośno: - Hallo! Schwestern und
Brüder, stehe auf! Christus ist aufer-standen!” Cisza.
- Napijesz się herbaty? – ksiądz Marian pyta i
jedno-cześnie stawia przede mną szklankę gorącego
płynu. Dodaję czarne jagody. Niezmiernie je lubię.
Przypominają mi dzieciństwo i babcię Michalinę. Gorąca
herbata orzeźwia i rozbudza. O tej porze jak zwykle mam
niski głos, a przecież trzeba za chwilę zaśpiewać. W
dwie minuty omawiamy liturgię. „Zapinamy na ostatni
guzik”. Marian już poleciał. Ma na głowie wszystko
– i minis-trantów, i scholę, i strażaków, i feretrony…
Ja mam śpie-wać w czasie procesji. No i oczywiście
kazanie. Myśla-łem nad tym kazaniem od momentu,
jak Marian do mnie zadzwonił i poprosił, abym mu
pomógł w Wielkim Tygodniu i przez święta. Hmm… To
dziwne, ale im dłużej się przygotowuję do kazania, tym
bardziej jestem zdzi-wiony, że Chrystus wybrał mnie,
niegodnego, abym głosił Jego Ewangelię.
Ostatni łyk herbaty. Narzucam na siebie pelerynę
i po chwili jestem na zewnątrz. Przed kościołem sporo
ludzi, a w środku jest już tłum. Po chwili stoimy w ciszy
i oczekujemy na słowa – Procedamus ad altare Dei!
Liturgia rozpoczęła się. Jej centrum stanowi On –
Zmartwychwstały Pan. W przepięknej, lśniącej monstrancji. Zaczynam silnym i zdecydowanym śpiewem:
„Wesoły nam dzień dziś nastał…” Wychodzimy z kościoła. Zwróciłem uwagę, że jakby pojaśniało. I nagle
słowa hymnu tańczą przede mną…
Już wschodzi zorza poranna
Zabrzmiało niebo z weselem
I ziemia śpiewa radośnie,
A piekło jęczy w udręce.
Ptaki zaczęły śpiewać. Dołączyły się do naszej
modlitwy. Zatapiam się w medytację. „Panie, jak to się
stało, że powstałeś z grobu? Co uczynił Twój Ojciec?
Jakiej mocy użył, abyś ożył? Gdzie była Twoja dusza,
gdy Twe ciało leżało w grobie Józefa z Arymatei? Jak
przyjmuję to wiarą, nie wszystko do końca rozumiem,
ale wierzę w to, że jest to tajemnica miłości Ciebie –
Trójjedynego Boga…”

tre-buie să-i trezesc”. După o clipă spun nu prea tare:
- Hallo! Schwestern und Brüder, stehe auf! Christus ist
auferstanden!” (Bună! Fraţilor şi surorilor, sculaţi-vă!
Cristos a înviat!) Linişte.
- Bei un ceai? – preotul Marian mă întreabă şi îmi
şi pune în faţă un pahar cu lichidul fierbinte. Pun nişte
afine. Îmi plac foarte mult. Îmi amintesc de copilărie
şi de bunica Michalina. Ceaiul fierbinte mă înviorează
şi mă trezeşte. La ora aceasta am vocea joasă şi doar
peste o clipă trebuie să cânt. În două minute discutăm
pe marginea liturghiei. Punem la punct ultimele detalii.
Marian a plecat deja. Are totul pe cap – şi ministranţii,
şi străjerii, şi micile altare portabile... Eu trebuie să cânt
în timpul procesiunii. Şi, bineînţeles, predica. M-am
gândit la această predică din clipa când Marian
m-a sunat şi m-a rugat să-l ajut în Săptămâna Mare şi
în timpul sărbătorilor. Hmm.... Este curios, dar cu cât
mă pregătesc mai îndelung pentru predică, cu atât sunt
mai uimit că Cris-tos m-a ales pe mine, nedemnul, să-I
proclam Evanghelia.
Ultima înghiţitură de ceai. Îmi pun pelerina şi peste
o clipă sunt afară. În faţa bisericii mulţi oameni, iar
înăuntru este plin. Stăm în linişte şi aşteptăm cuvintele
– Procedamus ad altare Dei!
A început liturghia. În centrul ei se află El – Domnul
Înviat. În splendida, strălucitoarea monstranţă. Încep să
cânt cu glas puternic şi hotărât: „Ziua bucuriei a sosit...”
Ieşim din biserică. Am observat că parcă s-a luminat.
Şi deodată cuvintele imnului dansează în faţa mea...
Mai frumos ca niciodată azi luceşte aurora
Şi vesteşte-n lumea toată bucurie tuturora.
Pe pământ întreaga fire e în cânt şi voie bună
Şi cântări de preamărire sus în cer voios răsună.
Doar în iad e mare jale, se-aud plânsete, se geme,
Guri de duhuri infernale scot torente de blesteme.
Păsările au început să cânte. S-au alăturat rugăciunii
noastre. Mă cufund în meditaţie. „Doamne, cum s-a
întâmplat că te-ai ridicat din mormânt? Ce a făcut Tatăl
Tău? Ce putere a avut, ca să revii la viaţă? Unde Ţi-a
fost sufletul, când trupul Tău era culcat în mormântul lui
Iosif din Arimateea? Cum accept aceasta cu credinţă, nu
înţeleg totul până la capăt, dar cred că acesta este mis-terul
iubirii pentru Tine – Dumnezeu în Trei Persoane...”.

Din mormântul său cel tainic se ridică mândrul Rege,
Bo Król tak bardzo potężny
Izbutind al vieţii crainic lanţul morţii să-l dezlege.
Zniweczył moce śmiertelne,
Razei gloriei eterne, celui care nu mai moare,
podeptał władze Otchłani
Umilit i se prosternă tot infernul la picioare.
I więzy jeńców rozerwał.
Omului, precum e marea, agitat de spaima morţii,
Nagle spostrzegam, że niebo jest już czerwone. Se vesteşte liberarea, i se schimbă-n bine sorţii.
Kiedy to się stało? Za chwilę wzejdzie słońce! - Proszę14
Deodată observ că cerul este deja roşu. Când s-a
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księdza – dobiega do mnie głos jakiegoś ministranta. –
Ile razy obchodzimy kościół? - Trzy – odpowiadam bez
namysłu. - Aha, dobrze, to znaczy, że jeszcze dwa razy
i do kościoła – i pobiegł na przód.
Gdy kamień w grobie Go zamknął,
A żołnierz czuwał u wejścia,
Jaśniejąc blaskiem i chwałą
Opuścił mroki żałobne.

I znów wpadam w medytację… Dlaczego akurat
trzy razy mamy obchodzić kościół w procesji, a nie
więcej, na przykład siedem razy? I po chwili sam sobie
odpowiadam – przecież Ty, Panie, trzy dni byłeś w grobie. Ale to nie były pełne trzy dni – w piątek Cię powiesili
na krzyżu, całą sobotę byłeś w grobie i następnej nocy
zmartwychwstałeś. Hmm… No to właściwie jedną dobę
byłeś, Panie, poza ziemskim czasem. Ech, Andrzeju, nie
bądź taki drobiazgowy…
Świetlisty anioł ogłasza,
Że pan zmartwychwstał prawdziwie,
Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.
Zaczęliśmy drugie okrążenie. Niebo stało się jasne.
Nagle spostrzegam, że zza drzew coś przebija. Tak! Tak!
To wschodzące słońce! I nagle przeżywam olśnienie.
Patrzę to na monstrancję, to na powoli wschodzącą
tarczę słońca. Cóż za szczęście! Tu zmartwychwstały
Chrystus – a tam dumne słońce, które Bóg stworzył. Oba
blaski padają na mą twarz i na mą duszę. Nagle zrobiło
się ciepło i jeszcze bardziej radośnie.
O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
To już ostatnie okrążenie. Czerwona kula słońca
przebiła się przez wierzchołki drzew. Staje się coraz
jaśniejsza. Ptaki jak oszalałe śpiewają, lud Boży śpiewa,
ja śpiewam, dusza moja śpiewa, ciało moje śpiewa,
wszystko wokół śpiewa… Zmartwychwstałeś Panie!
Zmartwychwstałeś Panie! Zmartwychwstałeś Panie!
		
		
		
		

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
ks. Andrzej Ziółkowski
- misionarz z Krakowa

întâmplat asta? În curând va răsări soarele! - Părinte – la
mine ajunge vocea unui ministrant – de câte ori înconjurăm biserica? - De trei ori – răspund fără să stau pe
gânduri. - Aha, bine, înseamnă că încă de două ori şi apoi
în biserică – şi a fugit înainte.
Este sigilat mormântul; sub povara pietrei grele
Stă ucisul, El, înfrântul, şi-i păzit de santinele.
Doarme somn adânc sub glie; dispărut cu totul
pare,
Dar Cristos din morţi învie. Nu e moartea cea mai
tare.
Cântă, omenire, cântă! Glas de bucurie scoate!
E minunea cea mai sfântă şi mai mare dintre
toate.
Şi iarăşi cad pe gânduri... De ce exact de trei ori
trebuie să înconjurăm biserica în procesiune, şi nu de
şapte ori de exemplu? Şi după o clipă îmi dau răspunsul
– doar Tu, doamne, ai stat trei zile în mormânt. Dar nu
au fost trei zile pline – vineri Te-au răstignit pe cruce,
întreaga zi de sâmbătă ai fost în mormânt şi în noaptea
următoare ai înviat. Hmm... la drept vorbind, Doamne,
doar 24 de ore te-ai aflat dincolo de timpul pământesc.
Ei, Andrzej, nu fi chiar atât de minuţios...
În candidele-i veşminte dă un înger mare veste:
„Ce cătaţi printre morminte? Printre morţi el nu mai
este”.
Din păcate ne învie şi pe noi acum, Cristoase,
Am început al doilea înconjur. Deodată observ că
ceva pătrunde de după copaci. Da! Da! E soarele care
răsare! Şi deodată sunt uluit. Privesc când la monstranţă,
când la scutul soarelui care răsare încet. Ce fericire!
Aici e Cristos înviat – iar acolo mândrul soare creat de
Dumnezeu. Ambele lumini cad pe faţa mea şi pe sufletul
meu. Deodată s-a făcut cald şi mai vesel.
Dă-ne marea bucurie a-nvierii glorioase.
Fă ca-n inimi să răsară farmecul vieţii tale
Şi-a iubirii primăvară cu speranţele pascale.
Este ultimul înconjur. Globul roşu al soarelui a pătruns printre vârfurile copacilor. Devine tot mai luminos.
Păsările cântă ca nebunele, poporul lui Dumnezeu cântă,
eu cânt, sufletul meu cântă, trupul meu cântă, totul în jur
cântă... Ai înviat, Doamne! Ai înviat, Doamne! Ai înviat,
Doamne!
Ţie, victimă preablândă, răstignită pe o cruce,
Pentru marea ta izbândă, lumea slavă îţi aduce.
Îl slăveşte totodată cu smerenie adâncă
Şi pe cel ce-ţi este Tată şi-l mai preamăreşte încă,
Şi pe Duhul Sfânt cel care dintru moarte ne renaşte
Şi ne duce cu-ndurare spre nepieritorul Paşte. Amin.

15 15

Trad. St. Iachimovschi

P o l o n u s 4 / 2009

Z kroniki bukowińskich Polaków, rok 1909
(dalszy ciąg ze str. 9)
10. – Kaczyka: Miejscowy „Sokół” urządził bardzo
piękną uroczystość opłatkową. Uroczystość zagaił miejscowy superior misjonarzy, ks. Wojciech Grabowski,
któ-ry przedstawił znaczenie łamania się opłatkiem u
Pola-ków. Potem przemawiali inni i wznosili toasty,
m.in. prezes kaczyckiego „Sokoła” Pągowski, który z
uznaniem mówił o obecnych gościach, o czerniowieckim
TBPiCP i „Ognisku”. W imieniu „Ogniska” przemawiał
K. Grabow-ski. W serdecznym i wesołym nastroju na
wniosek inspektora J. Grabowskiego zrobiono składkę
na Bursę Polską im. A. Mickiewicza w Czerniowcach,
a na wnio-sek Jaglarza, gorliwego propagatora myśli
zbudowania Domu Polskiego w Kaczyce, także na
fundusz budowy tegoż obiektu.
10. – Wyżnica: Odbyło się doroczne walne zgromadzenie członków miejscowego „Sokoła”. Wybrano nowego prezesa oraz członków wydziału. W jego skład
weszli: Karol Preyer (starszy) – prezes, Ludmił Kluger
– zastępca prezesa, Jan Ornatowski – skarbnik, Karol
Preyer (junior), Adolf Sozański – naczelnik, Marian
Sozański, Jan Wielogórski – gospodarz, Władysław
Wojtasiewicz – sekretarz.
10-13. – Czerniowce: Prezes klubu sejmowego i Koła
Polskiego Krzysztof Abrahamowicz bawił tu 3 dni i
wyje-chał do swojej posiadłości w Czereszy.
11. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyła się „czwartkówka”.
<13. – Czerniowce: Prezes dr St. Kwiatkowski i sekretarz zarządu czerniowieckiego Koła Towarzystwa
Szkoły Ludowej (dalej: TSL) Tadeusz Zubrzycki
wezwali wszystkie podległe Czytelnie do niezwłocznego
prze-kazania statutowej części składek należnych
Zarządowi Głównemu TSL w Krakowie.
<14. – Czerniowce: Komitet Budowy Kościoła Kolejowego zwrócił się z prośbą do rodaków o datki na organy.
Redakcja „Gazety Polskiej” zapowiedziała publikację
szczegółowego wykazu ofiarodawców.
14. – Plesza: W związku z niewywiązaniem się z zobowiązania Krajowej Rady Kultury obszerny list błagalny
napisali Józef Kurudz i dwu innych w imieniu mieszkańców Pleszy do niewskazanego adresata o pomoc w załatwieniu paszy dla bydła.
16. – Czerniowce, Dom Polski: Odtąd cotygodniowe
„sobótki” organizowane przez TBPiCP dla członków
wszystkich polskich organizacji. Na tę okoliczność
autor podpisany pseudonimem Ikcerog [prawdopodobnie
Gorecki] napisał zgrabniutką wierszowaną zachętę pt. Na

Sobótki, Sobótki. (Kronika, GP 1909, nr 4, s. 2).
19. – Ruda: Podpisany kryptonimem miejscowy korespondent przedstawił kilka spraw nurtujących miejscowych Polaków. Od przeszło czterech lat tamtejsi Polacy
bezskutecznie się ubiegają o otwarcie szkoły względnie
klasy z polskim językiem wykładowym. Nie pomagały
liczne przedłożenia zaopatrzone w imienne wykazy 45
polskich dzieci i inne argumenty, mianowicie że dzieci
rumuńskich jest zaledwie 10, a rusińskich 15. Po długotrwałych zabiegach ostatecznie starostwo radowieckie
obiecało uczynić zadość żądaniom po zbadaniu sprawy
przez właściwą komisję, o ile istnieją odpowiednie
warunki lokalowe oraz znajdą się środki, których gmina
we Fratowcach nie posiada. W tym czasie Czytelnia
Polska w Rudzie dobrze się rozwijała. Dzięki pomocy
ks. Józefa Janiszewskiego z Seretu i pracy wydziału
gromadziła rzesze mieszkańców na pokazach przeźroczy
(organizowanych przez ks. J. Janiszewskiego), na słuchaniu muzyki gramofonowej (za sprawą Władysława
Witwickiego), prelekcjach, deklamacjach i wspólnych
śpiewach pieśni kościelnych. Ponadto przymierzali
się do wybudowania kościółka, na który zgromadzili
mały kapitalik oraz Czytelni, na którą już posiadali
budulec.
<21. – Czerniowce: Zarząd czerniowieckiego Koła TSL
ponownie przypomniał podległym sobie czytelniom
TSL o wpłacie zaległych statutowych składek na rzecz
Zarzą-du Głównego TSL w Krakowie. Przy sposobności
doniósł, że jako pierwsze z tego obowiązku wywiązały
się czy-telnie w Nowej Żadowie, Solce i Sadogórze
oraz poprosił o nadsyłanie zdjęć czytelni oraz z nimi
związanych.
<21. – Suczawa: Z powodu wyczerpania funduszów
suczawskie TBPiCP przerwało prace budowlane Domu
Polskiego znajdującego się w stanie surowym, a kosztującym dwukrotnie więcej niż zakładano. Zaczęto szukać
przychodów. Jeden z członków, będący fotografem
ofiarował się wykonywać bezpłatnie powiększenia
[zdjęć] dla tych, którzy na rzecz Domu Polskiego w Suczawie zbiorą i nadeślą 25 koron sprzedażą cegiełek lub
zbieraniem na listę.
<21. – Terebleszty: Miejscowy nauczyciel Ludwik
[Wicenik?] został nagrodzony kwotą 100 koron przez
Zarząd Główny TSL w Krakowie za skuteczne nauczanie języka polskiego.
30. – Żadowa: Tego dnia miejscowa Czytelnia Polska
TSL urządziła wieczorek z tańcami, na który przybyli
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Polacy z okolicznych miejscowości.
31. – Bojan: Miejscową Czytelnię Polską TSL zlustrował
przybyły z Czerniowiec Bazyli Mokrański, wiceprezes
Czerniowieckiego Koła TSL. Przy sposobności wygłosił
dwa odczyty: O miłości Ojczyzny i Oszczędzaj i pra-cuj.
Zachęcał do utworzenia kasy oszczędnościowej dla
przeszło 800 Polaków tamże zmieszkałych, spośród
których ponad połowa jest zadłużona w niemieckiej kasie
raiffeisenowskiej, prowadzonej przez Polaków. Lustrator
stwierdził stosunkowo dobrze zaopatrzone zbiory (sam
proboszcz ks. Jakub Cwynarski ofiarował czytelni ok.
70 tomów) i słabe czytelnictwo. W Bojanie nie ma
polskiej szkoły. Do istniejącej szkoły ludowej uczęszcza
aż 115 polskich dzieci, których miejscowy nauczyciel
Polak uczy języka polskiego zaledwie na sześciu godzinach tygodniowo. Komitet zabawowy krząta się około
urządzenia wieczorka z tańcami, z którego dochód miał
być przeznaczony na budowę DP.
31. – Plesza: List mieszkańców Pleszy do redaktora
„Gazety Polskiej” ze skargą na Radę Kultury Krajowej,
która nie wywiązała się z obietnic danych pleszanom
i posłowi dr. S. Kwiatkowskiemu względem dostarczenia
niezbędnej paszy dla bydła.
31. – Czerniowce, Zakład Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi: Zakończenie pierwszego
półrocza nauki uroczystym nabożeństwem i bardzo udanym przedstawieniem Jasełek, budzącym szacunek dla
wychowawczej i kształcącej pracy marianek.
31. – Czerniowce, Dom Polski: Odbył się piknik na
korzyść Bursy Katolickiej im. Issakowicza, który przyniósł 500 k czystego dochodu.
31. – Laurenka: Prezes Czytelni Polskiej Michał Kuczak wystosował podziękowanie ofiarodawcom na
budowę Domu Polskiego w tym miejscu. Wśród nich
znaleźli się: Jerzy Gojan z Żadowy (5 k), Jadłurski (5
k), G. Kaindl z Hilcza (1 k), F. Romas z Koszczui (1 k),
Wild (1 k), K. Witkowski z Czerniowiec (5 k).

Luty
01. – Suczawa, Dom Polski: We wspaniale udekorowanej i oświetlonej sali odbył się wieczorek taneczny
urządzony staraniem czerniowieckiego Towarzystwa
Akademiów Polskich „Ognisko”. Przy dźwiękach
najlep-szej miejscowej kapeli do białego rana bawili
się przed-stawiciele wszystkich stanów, nawet kilku
oficerów cza-sowo bawiących w Suczawie.
04. – Czerniowce, Dom Polski: Komitet na czele z Adolfem i Andrzejem Bohosiewiczami oraz Bronisławem
Łukasiewiczem urządził piknik na dochód Bursy
Katolickiej im. Issakowicza w Czerniowcach.
05. Czerniowce: Rada Szkolna Krajowa orzekła zorganizowanie dla dzieci polskich w przysiółku Dunawiec
prowizoryczną jednoklasową samoistną ekspozyturę
szkolną.

06. – Czerniowce, Dom Polski: Odbył się bal inżynierów,
jeden z najpiękniejszych balów sezonu.
06. – Suczawa, Dom Polski: Czerniowieckie Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” urządziło
wie-czorek z tańcami.
07. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyło się doroczne
walne zgromadzenie czerniowieckiego TBPiCP.
10. – Waszkowce: Ks. Marceli Zawadowski wysto-sował
list do redakcji „Gazety Polskiej”. W oparciu o zgromadzone wiadomości podaje, że wbrew rozgłoszonym
opiniom jakoby starosta serecki szykanował rodaków
przez zamknięcie Czytelni Polskich w Głębokiej i
Serecie, powodem zamknięcia tych instytucji nie była zła
wola starosty, ale niedostarczenie wymaganych statutów
mimo sześciokrotnych przypomnień. Zmiana decyzji jest
moż-liwa w każdej chwili pod warunkiem zastosowania
się do obowiązującego prawa. O życzliwości dla polskich
instytucji świadczy fakt, iż zawsze, choć bezimiennie,
wspierał materialnie Czytelnię Polską w Serecie i przez
palce patrzy na to, że Czytelnie te, choć urzędowo
zamknięte, prywatnie dalej funkcjonują, a starościna
wraz z synami nawet po zamknięciu brała udział w
zebraniach czytelnianych.
<11. – Czerniowce: Czerniowiecka Rada Szkolna
Miejska, ignorując potrzeby i konstytucyjne zagwarantowane prawa ponad dwustu uczniów polskich, ogłosiła
konkurs na stałą posadę nauczycielską z językiem wykładowym niemieckim wyłącznie dla komunalnej szkoły
męskiej przy ul. Wydziału Krajowego, gdy w tejże
szkole jest siedmiu nauczycieli z takimi uprawnieniami,
natomiast nie ma ani jednego nauczyciela z kwalifikacjami
do wykła-dania w języku polskim.
<11. – Czerniowce: Składki członkowskie za rok 1908
na rzecz Zarządu Głównego TSL w Krakowie nadesłały
następne czytelnie w: Dunawcu, Paltinosie, Radowcach,
Starej Hucie, Tereblesztach (do tego czasu wywiązało
się 13 czytelni).
11. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyła się czwartkówka.
<13. – Czerniowce, Bursa Polska im. A. Mickiewicza:
Bezimienny dawca ofiarował 50 k na rzecz tej
instytucji.
<13. – Czerniowce, Bursa Katolicka im. Issakowicza:
Mikołaj Romaszkan ofiarował tej istytucji 10 k należnych
Mikołajowi Gorzyckiemu, a nie przyjętych.
14. – Bojan, Czytelnia Polska TSL: Odbył się pierwszy
tego rodzaju wieczorek z tańcami pod kierunkiem
przybyłych z Czerniowiec członków „Ogniska”
(Garbicz, Machnica, Michniewicz). Z miejscowych
członków Czytelni najwięcej do urządzenia i powodzenia
imprezy przyczynili się: prezes Płukasiewicz, Rudolf
Morosz-kiewicz, Rudolf Sozański, Leokadia Zawadzka.
Dochód przeznaczono na budowę Domu Polskiego.
15. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyła się tradycyjnie
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najpiękniejsza i najokazalsza zabawa karnawałowa, tzw.
bal polski z udziałem kilkuset osób w pięknie udekorowanych salach przez inż. Zdzisława Krudzielskiego.
15. – Laurenka, Czytelnia Polska TSL: W imieniu wydziału Czytelni sekretarz Izydor Dulipski i skarbnik Jerzy
Droszczak podziękowali abpowi dr. Józefowi Bilczewskiemu (50 k) oraz Jerzemu Gojanowi z Żadowy (20 sztuk
drzewa budulcowego) oraz Michałowi Kuczakowi (plac
pod budowę) za ofiary na budowę Domu Polskiego.
18. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyła się zwana
czwart-kówką zabawa z tańcami z wolnym wstępem
dla człon-ków (oraz ich rodzin) wszystkich polskich
towarzystw.
19. – Czerniowce: Posiedzenie wydziału czerniowieckiego TBPiCP. Omówiono bieżące sprawy i przyjęto
trzech nowych członków.
20. – Czerniowce, Dom Polski: Doroczne walne zgromadzenie członków czerniowieckiego Koła TSL.
20. – Suczawa, Dom Polski: W pięknie udekorowanej
sali odbył się urządzony przez młodzież wieczorek
wokalno-muzyczny, który mimo szalejącej śnieżycy zgromadził
liczną publiczność. Ozdobą wieczoru były solowe śpiewy
Grabowskich, gra na fortepieanie panny Mühln. Podczas
dłuższych przerw między tańcami chór zaśpiewał kilka
piosenek na cześć prezesa Czytelni Józefa Kwiatkowskiego. Zabawy zakończono białym mazurem.
<21. – Nowy Sołoniec: Miejscowi Polacy w poczuciu
solidarności z rodakami złożyli 26 k na zakup boiska
dla czerniowieckiego „Sokoła”. Pośród ofiarodawców
znaj-dowali się: Jan Budasz (starszy) – 10 k, Jan
Droszczak – 3 k, Jakub Polaczek – 2 k, Józef Wawrycz
– 2 k, Jerzy Koman – 2 k, Andrzej Smolka – 1 k, Paweł
Kurudz – 1 k, Jan Bydasz, syn Józefa – 1 k, Jan Budasz,
syn Jerzego – 1 k i Maciej Staszkowian – 1 k, wydział
Czytelni – 2 k. Donosząc o tym członkowie wydziału
Czytelni Jakub Polaczek i Józef Wawrycz pozdrowili
Krzysztofa Abraha-mowicza, innych członków Koła
Polskiego, redakcję „Gazety Polskiej”, dr. Stanisława
Kwiatkowskiego i pre-zesa czerniowieckiego „Sokoła”
Bazylego Mokrańskiego, zapewniając przy sposobności,
iż postarają się zebrać więcej na ten cel.
21. – Czerniowce, Dom Polski: Ostatni pinik urządzony
przez czerniowieckiego „Sokoła” w karnawale. Członek
wydziału „Sokoła” podpisany kryptonimem Ikcerog
zachęcał do udziału trzyzwrotkowym wierszem,
zaczynającym się od słów: Spieszcie młodzi, spieszcie
starzy…
21. – Dunawiec: Po listownym doniesieniu przez dr.
Stanisława Kwiatkowsiego i „Gazety Polskiej” wydział
miejscowej Czytelni Polskiej w imieniu wszystkich
dunawczan wystosował list podpisany przez sekretarza
Jana Buganika, zastępcę prezesa Macieja Maliniaka i

pre-zesa Macieja Rewaja. Doniesiono w nim o wielkiej
radości wszystkich z powodu decyzji powołującej szkołę
polską w Dunawcu. Wyrażono wdzięczność wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, a więc Wydziałowi Koła
Polskiego, w szczególności jego prezesowi i posłowi
Krzysztofowi Abrahamowiczowi, dr. Kajetanowi Stefanowiczowi, dr. Stanisławowi Kwiatkowskiemu, prof. dr.
Alfredowi Halbanowi, inspektorowi Ottonowi Mieczysławowi Żukowskiemu, redaktorowi „Gazety Polskiej”
Henrykowi Zuckerowi, ks. prob. Janowi Mościckiemu ze
Starej Huty, proboszczowi Sontagowi z Augustendorfu
oraz wszystkim innym Dobrodziejom, którzy pracowali
i pracują około drogiej naszej Ojczyzny.
22. – Czerniowce, Dom Polski: Odbył się wieczorek
taneczny.
23. – Czerniowce, sala Towarzystwa Muzycznego:
Wielojęzyczny i wielowyznaniowy wieczorek kostiumowy połączony z redutą a urządzony przez Towarzystwo Śpiewackie.
23. – Czerniowce: Odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, na którym przewodniczący komisji weryfikacyjnej
ostatnich wyborów do Rady dr Kwiatkowski zdawał
sprawę z wyników przeprowadzonej weryfiacji.
24. – Suczawa: Suczawski korespondent podpisany
pseudonimem Sigma Mi wystosował korespondencję
o dwóch ostatnich imprezach karnawałowych, która
ukazała się w rubryce List z kraju w nr. 17 „Gazety Polskiej” z 1909 r.
24. – Czerniowce: Nagle zmarł na udar serca zasłużony
dobroczyńca i emerytowany dyrektor bukowińskiego
Wydziału Krajowego Antoni Zachar, współzałożyciel
katolickiej ochronki, katolickiego sierocińca
oraz dłu-goletni prezes katolickiego towarzystwa
dobroczynności.
<25. – Czerniowce: Stefania Nowicka podziękowała
Świerzchowej i Mischkowej za pośrednictwo w otrzymaniu 50 k z fundacji Rafaeli.
<25. – Lwów: Cenzorami książek o treści religijnej na
Bukowinie zostali mianowani: ks. prał. Józef Schmidt
– proboszcz i dziekan czerniowiecki, ks. prał. Klemens
Swoboda – proboszcz i dziekan radowiecki, ks. Józef
Mikietiuk – radca konsystorialny i katecheta ginazjalny
w Radowcach.
26. – Czerniowce: Rada Szkolna Krajowa postanowiła
zaprowadzić naukę języka polskiego w szkole ludowej
w Solce od początku roku szkolnego 1909/10.
<28. – Lwów: Ignacy Żukowski, nauczyciel szkoły
miejskiej przy ul. Wydziału Krajowego w Czerniowcach
zdał z odznaczeniem egzamin specjalistyczny z języka
polskiego przed miejscową komisją egzaminacyjną.
28. – Czerniowce, Dom Polski: Walne zgromadzenie
czerniowieckiego Koła TSL.
28. – Kaczyka, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”:
Odbyło się walne zgromadzenie, na którym wybrano
Józefa Grabowskiego na prezesa, Kaczorowskiego na
wiceprezesa, a ks. superiora Wojciecha Grabowskiego,
dr. Weidlinga, Pągowskiego, Piątka, Kozubskiego i
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Marzec

<03. – Lwów: Zmarły we Lwowie Stanisław Służewski
testamentalnie zapisał 1000 k na rzecz czerniowieckiego
TSL. Wykonawcą swej woli uczynił swego brata Michała
Służewskiego, radcę szkolnego.
03. – Czerniowce, Rada Miejska: Odbyło się pierwsze
posiedzenie nowej Rady Miejskiej, na którym ukonstytuowała się Rada, na członka wydziału miejskiego
został wybrany Wincenty Korytyński, do I Sekcji
(prawniczej – Jasieniecki jako drugi zastepca przewodniczącego), a dr Stefanowicz i dr Kwiatkowski jako
członkowie. Ponadto z Polaków jeszcze weszli do innych
sekcji i komisji: Trompeteur do II Sekcji (skarbowej),
Borysławski i Kossowski do Sekcji III (budowniczej),
Borysławski do IV Sekcji (policyjno-sanitarnej),
Kwiat-kowski jako zastępca przewodniczącego do V
Sekcji Szkolnej, Kwiatkowski i Kossowski do Komisji
Budże-towej, Kwiatkowski do Wydziału Zarządzającego
Liceum Żeńskim i Komisji Teatralnej, Borysławski do
Komisji Aprowizacyjnej, Kwiatkowski i Trompeteur do
Komisji Reformy Wyborczej.
<04. – Czerniowce, Katolicki Dom Sierot SS. Felicjanek: Zamiast wieńca na trumnę Antoniego Zachara
Karol Witkowski, dyrektor czerniowieckiej reprezentacji
krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń,
ofiarował 20 k na sierociniec.
<04. – Czerniowce, Gimnazjum Polskie: Komitet, który
w karnawale urządził 3 wieczory z tańcami w małej sali
Domu Polskiego, złożył 18,20 k na książeczkę Banku
Polskiego w Czerniowcach na fundusz mającego się
założyć Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach.
<06. – Czerniowce, Zarząd czerniowieckiego Koła
TSL: Wezwanie prezesa Stanisława Kwiatkowskiego i
sek-retarza Tadeusza Zubrzyckiego do wydziałów podległych im Czytelni do nadesłania rocznych sprawozdań
w przeciągu trzech dni, aby mogły być uwzględnione w
rocznym sprawozdaniu krakowskiego Zarządu Głównego TSL.
<07. – Stanisławów: Nauczyciel szkół miejskich Rudolf
Janiszewski przed komisją zdał egzamin specjalny
z języ-ka polskiego wykładowego z bardzo dobrym
wynikiem.
07. – Czerniowce: Staraniem czerniowieckiego „Sokoła” odbył się obchód rocznicy powstania styczniowego.
„Sokołowie”, zgodnie z wezwaniem swojego naczelnika
Rottenburga i prezesa Mokrańskiego, pojawili się w
mun-durach uroczystych, a nieumundurowani z agrafką
sokolą.
07. – Czerniowce, Dom Polski: Staraniem wydziału
„Sokoła” po obchodzie rocznicy powstania 1863 r. odbyła
się wieczornica poświecona 17. rocznicy powstania
czerniowieckiego gniazda sokolego.
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08. – Laurenka, Wydział Czytelni Polskiej TSL: Sekretarz Izydor Dolipski i prezes Michał Kuczak w imieniu
wydziału Czytelni podziękowali za ofiary na budowę
Domu Polskiego w Laurence Janowi Bazalowi z Pojany
Mikuli (1 k), Janowi Droszczakowi z Nowego Sołońca (5
k), ks. Józefowi Janiszewskiemu z Seretu (5 k), Janowi
Kucharkowi (1 k), Franciszkowi Malickiemu (1 k),
Andrzejowi Mankulakowi (1 k), Karolowi Mankulakowi
z Nowego Sołońca (1 k), Józefowi Wawryczowi (0,60
k).
<11. – Czerniowce, Katolicki Dom Sierot SS. Felcjanek: Kazimierz Liskowacki ofiarował 40 k na sierociniec SS. Felicjanek.
<11. – Czerniowce: Radca Sądu Krajowego Jan
Stefa-nowicz został przeniesiony w stan spoczyku na
własną prośbę. Na tę okoliczność Prezydium Sądu
Krajowego Wyższego we Lwowie wyraziło mu uznanie
za długoletnią znakomitą służbę.
<11. – Czerniowce: Dobra ziemskie (2300 morgów)
Aleksandra Brodowskiego w Piotrowcach Górnych w
powiecie stróżenieckim zostały sprzedane rusińskiemu
Bankowi Parcelacyjnemu za 1066000 k.
14. – Czerniowce, Bank Polski: Odbyło się walne
zgromadzenie Banku Polskiego.
14. – Czerniowce: Odbyło się nadzwyczajne walne
zgromadzenie członków Towarzystwa Akademików
Polskich „Ognisko”.
14. – Czerniowce: Odbył się pogrzeb Józefa Świderskiego, magazyniera kolei państwowych i właściciela
realności. Przeżył zaledwie 37 lat. Zmarły był bratem
nauczycieli szkół ludowych, Władysława z Nowego
So-łońca i Jana z Pojany Mikuli.
>17. – Czerniowce, Koło TSL: Stosownie do uchwały
na ostatnim posiedzeniu Zarządu czerniowieckie Koło
TSL zwróciło się do Czytelni w Serecie, Starej Hucie,
Stróżeńcu i Waszkowcach z zapytaniem czy przemianowałyby się na samoistne Koła TSL i łącznie z Kołem
czerniowieckim utworzyłyby Związek Okręgowy TSL,
mający większe możliwości rozwinięcia i rozszerzenia
działalności.
<18. – Czerniowce: Prezes Kwiatkowski i sekretarz
Zubrzycki w imieniu zarządu czerniowieckiego Koła TSL
ponownie wezwali podległe Czytelnie do natychmiastwego przysłania sprawozdań z działalności.
<18. – Czerniowce, Polska Bursa im. J. Kilińskiego:
Juliusz Donigiewicz, emerytowany radca sądu krajowego, złożył na rzecz Bursy 4,10 k.
18. – Czerniowce, Dom Polski: Odbył się raut na
korzyść Towarzystwa Ratunkowego w Czerniowcach.
Do komitetu organizacyjnego m.in. należał dr Wojciech
Trompeteur.
20-25. – Czerniowce, kościół Serca Pana Jezusa: Odbyły
się polskie rekolekcje ludowe.

P o l o n u s 4 / 2009

<21. – Zaleszczyki: Władysław Świderski, nauczyciel
szkoły ludowej w Nowym Sołońcu, zdał specjalistyczny
egzamin kwalifikacyjny na wykładowcę w języku
polskim przed tamtejszą komisją egzaminacyjną.
<21. – Przemyśl: Helena Świderska złożyła
egzamin kwalifikacyjny przed tamtejszą komisją
egzaminacyjną.
21. – Czerniowce: Walne zgromadzenie członków
Stowarzyszenia Rękodzielniów Polskich „Gwiazda”.
Wybrano czterech członków wydziału (Franciszek
Elsasser, Ernest Schwann, Stanisław Siarczyński, Ludwik
Tuczapski), trzech zastępców (Michał Andruchowicz,
Sylwester Kunik, Aleksander Sŕvul) i trzech członków
komisji kontrolującej (ponownie Stanisław Grätz,
Michał Strylczuk, Wojciech Wejdelek).
21. – Milijów, Czytelnia Polska: Z inicjatywy dr. Teodora
Bohosiewicza, właściciela dóbr Milijów, uroczyście
obchodzono rocznicę powstania styczniowego. W uroczystości wziął udział miejscowy dwór, który przyczynia
się do rozbudzenia życia narodowego licznej miejscowej
Polonii. Na program obchodu złożyły się: odczyt
Ignacego Kukli, członka czerniowieckiego „Ogniska” O
powstaniu styczniowym, pieśni narodowe śpiewane przez
dzieci, którymi opiekuje się Helena Bohosiewiczówna,
egzamin dziatwy polskiej z historii i języka polskiego,
który wypadł bardzo dobrze. Do nadspodziewanie
pomyślnego wyniku egzaminu przyczyniła się Alma
Kovacs, króra gorliwie i z zamiłowaniem oddaje
się nauczaniu tutejszej dziatwy (…) skazanej na
wynarodowienie w szkołach niemieckich.
21. – Suczawa, Dom Polski: Miejscowe kółko
amatorskie wystawiło pięcioaktową komedię Aleksandra
Fredry Pan Jowialski. Dochód z przedstawienia przeznaczono na dokończenie budowy Domu Polskiego.
24. – Czerniowce: Tego dnia ktoś niepostrzeżenie
włożył Antoniemu Boreckiemu do kieszeni jedną koronę, którą obdarowany jeszcze tego samego dnia
zło-żył na Bursę Rzemieślniczą im. Jana Kilińskiego w
Czer-niowcach.
<25. – Czerniowce, sierociniec SS. Felicjanek: Kazi-
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mierz Liskowacki z Czunkowa ofiarował 31,60 k na
fun-dusz zakładu.
25. – Czerniowce: Prezes klubu sejmowego i bukowińskiego Koła Polskiego bawił dwa dni w Czerniowcach,
skąd wyjechał do Lovrany na dwa tygodnie.
25. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyło się doroczne
walne zgromadzenie członków czerniowieckiego
„Sokoła” z udziałem naczelnika dh. Świątkiewicza,
delegata okręgu stanisławowskiego. Na wiceprezesa
wybrano Wojciecha Wejdeleka, a do wydziału sześciu
członków (Michał Gorecki, Emil Haque, Józef Kosiński,
Ludwik Mendrak, Edward Rottenburg, Józef Świerczyński).
25. – Czerniowce, Dom Polski: Odbył się pierwszy
wykład popularnonaukowy lwowskiego inżyniera
Edwarda Libańskiego nt. Katastrofa w cieśninie
Messyńskiej, tajemnica wnętrza ziemi, załamania
skorupy, trzęsienie ziemi i morza w dniu 28 grudnia 1908,
ruiny i zwłoki, dreszcze skorupy ziemskiej na Bukowinie,
przyszłość lądów Europy z obrazami świetlnymi
lwowskiego teatru „Urania”.
25. – Kaczyka, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”:
Staraniem miejscowego „Sokoła” obchodzono skromnie,
ale bardzo uroczyście rocznicę powstania styczniowego.
W programie były: wstępne słowo radcy Cehaka, popularnonaukowy wykład prezesa „Sokoła” Józefa Grabowskiego o powstaniu styczniowym, wiersz patriotyczny Ze
wspomnień powstańca wygłoszony przez Kaczo-rowską,
wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu kwartetu
męskiego, pieśń Ottona Mieczysława Żuko-wskiego
Na Sybir w wykonaniu Kazimierza Grabow-skiego,
odśpiewanie pieśni Jeszcze Polska nie zginęła…
25. – Suczawa: Suczawscy amatorzy pod kierunkiem
Jana Chrzanowskiego wystawili komedię Aleksandra
Fredry Pan Jowialski. Przedstawienie udało się pod
każdym względem. Przyniosło nadspodziewanie duży
dochód. Wystąpili w nim: Guder i Guderowa w roli
Jowial-skiego i jego żony, Tomkiewiczowie (Szambelan i
jego żona), Being, panna Machnica (pasierbica Szambe-
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FRUMOASĂ
ESTE TOATĂ
POLONIA
NOASTRĂ

PIĘKNA
NASZA
POLSKA
CAŁA
Drodzy Czytelnicy, rozpoczynamy nowy cykl
artykułów poświęcony zabytkom Polski, powstałym
na tle jej historii. Polska to kraj naszych przodków. Nie
wszyscy ją znają lub znają niedostatecznie. Adresujemy
je do wszystkich z Państwa, ale szczególnie do ludzi
młodych, którzy mają możliwości podróżowania,
poznawania jej piękna i zapoznawania się z jej historią.
Często zachwycamy się obiektami z innych krajów, nie
wiedząc ile skarbów kryje Polska. Są to zamki, pałace,
zabytkowe kościoły oraz miejsca poświęcone pamięci
narodowej. Będziemy wędrować szlakami historycznymi
Polski, będziemy podziwiać miasta z rejonu Morza
Bałtyckiego, w których zachowały się zabytki architektury gotyckiej, a które są częścią Europejskiego Szlaku
Gotyku Ceglanego, nie możemy pominąć szlaku zamków
krzyżackich z Malborkiem na czele. Pragniemy pokazać
Państwu perełki architektury oraz obiekty wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dragi Cititori, începem un nou ciclu de articole
dedicat monumentelor Poloniei, ridicate de-a lungul
istoriei. Polonia este ţara înaintaşilor noştri. Nu toţi o
cu-nosc, sau o cunosc insuficient. Le dedicăm Dumneavoastră, dar mai ales oamenilor tineri care au posibilitatea
de a călători, de a cunoaşte frumuseţile ei şi de a învăţa
din istoria ei. Adeseori admirăm obiectivele altor ţări,
neştiind câte comori ascunde Polonia. Sunt castele,
palate, biserici - monumente şi locuri dedicate memoriei
naţionale. Vom merge pe trasee istorice ale Poloniei, vom
admira oraşele din bazinul Mării Baltice în care s-au păstrat monumente ale arhitecturii gotice şi care fac parte din
Traseul European al Goticului de Cărămidă, nu putem
omite traseul castelelor Cavalerilor Teutoni, în frunte
cu Malbork. Dorim să Vă arătăm perle ale arhitecturii,
pre-cum şi obiectivele înscrise pe Lista Patrimoniului
Mondial UNESCO.

Naszą wędrówkę rozpoczynamy od Szlaku Piastowskiego, miejsc, gdzie rodziła się polska państwowość.
Nazwa pochodzi od pierwszej polskiej dynastii królewskiej – Piastów. W skład tego szlaku wchodzą takie
miejscowości jak: Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno,
Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwica, Inowrocław,
Biskupin i Giecz. Tysiąc lat historii zostawiło na każdym
z tych miejsc swoje ślady.
Gniezno – legendarne „gniazdo” stolicy państwa
PiaStów. Od końca VIII w. istniał tu zespół osadowy
ple-mienia Polan. Rozbudowany i zmodernizowany za
cza-sów Mieszka I stał się siedzibą pierwszych władców
pias-towskich, jako główny gród państwa Polan. Już w
X w. Gniezno stanowiło jeden z grodów stołecznych i
zgod-nie z dokumentem „Dagone iudex” z 991 r. było
jedyną formalną stolicą państwa polskiego.
Najwspanialszym świadkiem ponad tysiącletnich
dziejów miasta jest bazylika archikatedralna pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Romańskie podziemia, gotycka bryła, barokowy wieniec
kaplic i wyposażenie ze wszystkich epok czynią z niej
skarbnicę polskiej kultury o europejskim wymiarze.
Najcenniejsze są tu jednak XII-wieczne Drzwi Gnieźnieńskie – najwspanialsze dzieło sztuki romańskiej
w Pol-sce, ilustrujące historię życia i śmierci św.
Wojciecha, patrona Polski oraz jego relikwie złożone w
srebrnym sarkofagu.

Călătoria noastră o începem cu Traseul Piaştilor,
locurile unde s-a născut statalitatea poloneză. Denumirea
provine de la prima dinastie poloneză regală – Piaştii. În
componenţa acestul traseu intră localităţi precum: Poznań, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno,
Strzelno, Kruszwica, Inowrocław, Biskupin şi Giecz.
O mie de ani de istorie şi-au lăsat, în fiecare din aceste
locuri, amprentele.
Gniezno – „cuibul” legendar al capitalei statului
Piaştilor. De la sfârşitul secolului al VIII-lea exista aici
complexul de aşezări ale tribului Polanie. Reconstruit şi
modernizat în timpul lui Mieszko I, a devenit aşeza-rea
primilor conducători ai Piaştilor, ca principală cetate a
statului Polanie. Deja în secolul al X-lea, Gniezno era una
din cetăţile capitală şi, conform documentului „Da-gone
iudex” din anul 991, era unica capitală formală a sta-tului
polonez.
Cel mai strălucitor martor al istoriei oraşului
de peste o mie de ani este bazilica arhicatedrală cu
hramul Ador-mirea Maicii Domnului. Subsolurile în
stil roman, corpul gotic, cununa capelelor în stil baroc
şi decoraţiunile din toate epocile fac din ea un tezaur
al culturii poloneze de importanţă europeană. Dar cea
mai preţioasă de aici este Uşa Gniezneană – splendidă
capodoperă a artei romane din Polonia, ilustrând istoria
vieţii şi morţii sfân-tului Wojciech, patronul Poloniei,
precum şi relicvele lui depuse în sarcofagul din argint.
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W 1000 r. odbył się
În anul 1000 la Gniezno a avut loc o reuniune
w Gnieźnie zjazd, w któla care a participat Otto al
rym uczestniczył Otton
III-lea, regele german şi împăIII, król Niemiec i cesarz
ratul Sfântului Imperiu RoŚwiętego Cesarstwa Rzymman. S-a proclamat atunci
skiego. Proklamowano
înfiinţarea arhiepiscopiei şi
wtedy utworzenie arcybisme-tropoliei gnieznene. În
kupstwa i metropolii
anul 2000 s-a aniversat un
gnieź-nieńskiej. W 2000
mile-niu de la reuniunea de
r. obcho-dzono milenium
la Gniez-no cu participarea
Zjazdu Gnieźnieńskiego
preşedin-ţilor Poloniei,
z udzia-łem prezydentów
Germaniei, Slo-vaciei,
Polski, Niemiec, Słowacji,
Lituaniei şi Ungariei.
Litwy i Węgier.
În catedrală au fost înW katedrze koronocoronaţi cinci regi ai Polowanych było pięciu
niei: Bolesław Chrobry
królów Polski: Bolesław
în 1025, de asemenea, în
Chrobry w 1025 r., także
anul 1025, în decembri a
w 1025 r., w grudniu
fost încoronat Mieszko
al II-lea Lombart cu soţia
Mieszko II Lombart z
sa Ryche-za Lotaryńska,
żoną Rychezą Lotaryńską,
în anul 1076, Bolesław al
w 1076 r. Boles-ław II
II- lea Szczodry, în anul
Szczodry, w roku 12951295 Przemysław al II1300 – Wacław II. Oprócz
lea cu soţia sa Małgorza-ta
katedry warto odwiedzić
Brandenburska şi în anul
Muzeum Archi-diecezji
1300 Wacław al II-lea. În afaGnieźnieńskiej oraz
ră de catedrală, merită să vizi-taţi Muzeul Arhidiecezei
Muzeum Początków Państwa Polskiego.
din Gniezno şi Muzeul Inceputurilor Statului Polonez.
Miasto zachwyca swoją atmosferą i nieregularnym
Oraşul încântă prin atmosfera sa şi planul neregulat
rozplanowaniem Starego Miasta położonego, jak mówi al Oraşului Vechi, aşezat, cum spune legenda, pe şapte
legenda, na siedmiu wzgórzach.
coline.
(Dalszy ciąg wędrówki po Szlaku Piastowskim
Barbara Breabăn
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