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Błogosławiony
miesiąc maj
Maj, piąty miesiąc roku, jest jednym z piękniejszych.
Miesiąc pełen uroku, poezji i zapachu wiosny. Z łąk i sadów wiatr na swych skrzydłach przynosi upajające wonności, a ptaki wyśpiewują Stwórcy hymn pochwalny.
Maj jest miesiącem poświęconym Matce Boskiej.
Jest też miesiącem, w którym w kościołach całego świata odprawia się specjalne nabożeństwa. Dnia 18 maja
1920 r. urodził się Karol Wojtyła, który został pierwszym
papieżem z Europy Wschodniej. Dla rumuńskich katolików, ale też dla wiernych innych wyznań, tegoroczny maj
jest miesiącem, w którym mija 10. rocznica pamiętnej
his-torycznej pielgrzymki do Rumunii papieża Jana
Pawła II, tego, który był żywym wzorem drogi do
świętości i cały poświęcił się Maryi – Totus Tuus.
Niedziela, 17 maja 2009 r. Tego słonecznego, wiosennego dnia suczawscy katolicy i nie tylko przeżywali
ponownie podniosłe chwile pamiętnych dni 7-9 maja
1999. Szczęśliwy przypadek sprawił, że tego dnia
odbywał się także odpust w kościele, którego patronem
jest św. Jan Nepomucen.
Po nabożeństwach w języku polskim i niemieckim, a przed sumą odbyło się odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Jana Pawła II umiejscowionego przed wejściem
do kościoła.
Tuż przed uroczystością, ks. Ştefan Babiaş –
pro-boszcz i dziekan Bukowiny, powitał gości: Jego
Eksce-lencję Petru Gherghela – biskupa Jass, marszałka
Gheor-ghe Flutura, prezydenta miasta Iona Lungu, posła
z ramie-nia polskiej mniejszości Gerwazego Longhera
oraz osoby im towarzyszące i wszystkich wiernych,
którzy swoją obecnością chcieli wyrazić szacunek i
wdzięczność dla papieża Jana Pawła II. W swoim słowie
ks. Babiaş wskrzesił postać papieża i jego pielgrzymkę
do Rumunii oraz wspomniał moment wyboru na tron
papieski Karola Wojtyły, który rozpoczął swój pontyfikat
pamiętnymi słowami „Nie lękajcie się!”.
Jego Ekscelencja Petru Gherghel w swoim wystąpieniu odniósł się do wagi historycznej wizyty papieża
Jana Pawła II w Rumunii i zacytował fragment słów
skierowanych przez papieża do młodzieży, podkreślając
tym samym znaczenie szczególnej uwagi, jaką poświęcił
im suweran papieski. Jego Ekscelencja Petru Gherghel,
mówiąc o pomniku i placu papieża w centrum Suczawy,
stwierdził, że to dodatkowa okazja, by postać Jan Pawła
II pozostała obecna w naszej pamięci. „Cieszę się, że
dziś, tutaj, w dniu odpustu tej społeczności parafialnej,
świętujemy taki wyjątkowy moment i spotykamy
się w duchu pamięci o Ojcu Świętym. Cieszę się, że
pozos-tanie on w naszej pamięci w tym miejscu. Papież 2

Un mai
binecuvântat

Mai, a cincea lună a anului, este una dintre cele
mai frumoase. Lună plină de farmec, poezie şi parfumul
primăverii. Dinspre lunci şi livezi, vântul aduce pe aripile
lui miresme îmbătătoare, iar păsările înalţă un imn de
slavă Creatorului.
Luna mai este luna închinată Preasfintei Fecioare
Maria. De asemenea, este luna în care, în bisericile din
întreaga lume, se oficiază slujbe religioase specifice. În
ziua de 18 mai 1920 s-a născut Karol Wojtyła, cel care
va deveni primul papă din Estul Europei. Pentru catolicii
din România, dar şi pentru credincioşii aparţinând altor
confesiuni, luna mai este şi luna în care se împlinesc zece
ani de la memorabila şi istorica vizită în România a Papei
Ioan Paul al II-lea, cel care a fost o pildă vie pentru toţi
cei care vor să înveţe drumul către sfinţenie, cel care s-a
dăruit total Mariei – Totus Tuus.
Duminică, 17 mai 2009. În această însorită zi de
primăvară, catolicii din Suceava şi nu numai au retrăit
înălţătoarele momente de har din zilele de 7-9 mai 1999.
Fericită coincidenţă, această zi fiind şi ziua hramului
bisericii al cărei patron este Sf. Ioan Nepomuk.
După liturghiile în limbile polonă şi germană,
înainte de liturghia solemnă a avut loc dezvelirea
şi sfinţirea monumentului amplasat în faţa bisericii,
monument ce imortalizează figura Suveranului Pontif.
Înainte de dezvelirea şi sfinţirea monumentului,
pr. Ştefan Babiaş, parohul bisericii şi decan de Bucovina,
a urat bun venit oaspeţilor: Excelenţei sale Petru Gherghel
– episcop de Iaşi, d-lui Gheorghe Flutur – preşedinte al
Consiliului Judeţean Suceava, d-lui Ion Lungu – primar
al municipiului Suceava, d-lui Ghervazen Longher
– deputatul minorităţii polone şi persoanelor care îi
însoţeau, precum şi tuturor credincioşilor care, prin
prezenţa lor, au voit să-şi arate preţuirea şi recunoştinţa
faţă de fostul Suveran Pontif.  În cuvântul său a evocat
personalitatea Papei Ioan Paul al II-lea precum şi
vizita acestuia în România. De asemenea, a rememorat
momentul alegerii lui Karol Wojtyła pe tronul lui Petru,
când şi-a inaugurat pontificatul cu memorabilele cuvinte
„Nu vă fie teamă!”.
Excelenţa Sa Petru Gherghel – episcop de Iaşi, în
cuvântul său, s-a referit la importanţa istorică a vizitei
Papei Ioan Paul al II-lea în România şi a evidenţiat
atenţia deosebită acordată de Sfântul Părinte tinerilor
din ţara noastră, citând un fragment din mesajul adresat
acestora. Preasfinţitul Petru Gherghel, referindu-se la
statuia şi pia-ţeta papei din centrul Sucevei, a spus că,
o dată în plus, Ioan Paul al II-lea va rămâne prezent în
amintirea tuturor. „Mă bucur astăzi, aici, în ziua hramului
acestei comunităţi parohiale, să celebrăm un asemenea
moment şi să-l întâlnim aici, în spirit, pe Sfântul Părinte.
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Jan Paweł II był wielokrotnie informowany o Rumunii,
Bukowinie, Kaczyce i myślami często zwracał się
do tych miejsc. Jego marzenie spełnia się dziś, gdy
wkracza na Bukowinę, do Suczawy, kierując się w
stronę Kaczyki, gdzie króluje Matka Boska, łącząca
nas wszystkich: kato-lików, prawosławnych, Rumunów,
Polaków, Ukraińców, wiernych wszelkich wyznań.
Prosimy Ojca Świętego, aby z niebios, domu swego
Ojca, sprawował nad nami opiekę, błogosławił nasze
miasto, Bukowinę, naszą diecezję i cały kraj.”
Marszałek Gheorghe Flutur podkreślił rolę, jaką
odegrał Jan Paweł II w procesie obalenia komunizmu,
upadku muru berlińskiego i ustanowieniu demokracji w
Europie Wschodniej, jak również propagowanie przez
papieża dialogu ekumenicznego.
Nastąpiła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia
pomnika. U jego stóp złożono wieńce i wiązanki,
zapalono znicze. Odsłonięto także i poświęcono tablicę
z napisem: „Plac Jana Pawła II”. Po zakończeniu
ceremonii sumę odprawił biskup Petru Gherghel i 20
koncelebranów. Homilię wygłosił ks. Ştefan Lupu,
zastępca rektora Rzymskokatolickiego Instytutu
Teologicznego im. Św. Józefa w Jassach.
Nabożeństwo było ukoronowaniem tego dnia.
Kościół nie pomieścił takiej liczby wiernych z Suczawy
i innych bukowińskich miejscowości. Można z całą pewnością powiedzieć, że był to błogosławiony maj.
Tłumaczenie E. Wieruszewska-Calistru

KALENDARIUM ROCZNIC

CZERWIEC

Mă bucur că el rămâne în amintirea noastră şi va sta aici.
Sfântul Părinte papa Ioan Paul al II-lea a fost informat
de nenumărate ori despre România, despre Bucovina,
despre Cacica şi gândul lui s-a îndreptat des aici. Un
vis al său se îm-plineşte astăzi intrând în Bucovina, în
Suceava, îndrep-tându-se spre Cacica, acolo unde este
Maica Domnului, cea care ne uneşte pe toţi: catolici,
ortodocşi, români, polonezi, ucraineni, credincioşi de
toate confesiunile. Îl rugăm pe Sfântul Părinte ca din
ceruri, din casa Tatălui, să vegheze şi să binecuvânteze
oraşul nostru, Bucovina, dieceza noastră şi întreaga
ţară.”
Gheorghe Flutur – preşedinte al Consiliului Judeţean
Suceava, a subliniat rolul jucat de Papa Ioan Paul al II-lea
în doborârea comunismului, simbolizată prin „căderea zidului Berlinului”, şi în instaurarea democraţiei în Europa
de Est. de asemenea, a scos în evidenţă promovarea de
către acesta a dialogului ecumenic.
A urmat dezvelirea statuii şi sfinţirea ei. La monument s-au depus jerbe de flori şi s-au aprins candele. S-a
dezvelit şi s-a sfinţit şi placa pe care stă scris „Piaţeta Ioan
Paul al II-lea”. După încheierea ceremoniei a urmat
liturghia solemnă oficiată de Petru Gherghel – episcop
de Iaşi asistat de 20 de preoţi concelebranţi. Omilia a fost
rostită de pr. Ştefan Lupu, prorector al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi.
Sf. Liturghie a fost o încununare a acestei zile,
biserica dovedindu-se neîncăpătoare pentru marele număr
de credincioşi din Suceava, dar şi din alte localităţi ale
Bucovinei. Se poate spune că, într-adevăr, am trăit un
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CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

IUNIE

3 VI – 30. rocznica śmierci Tadeusza Kubiaka (1924- 3 VI – 30 de ani de la moartea lui Tadeusz Kubiak (19241979), poety, satyryka, autora audycji radiowych;
1979), poet, satiric, autor de emisiuni radiofonice;
4 VI – 20. rocznica wyborów parlamentarnych, które 4 VI – 20 de ani de la alegerile parlamentare, care s-au
zakończyły się zwycięstwem opozycji, początek III încheiat cu victoria opoziţiei, începutul celei de-a III-a
Rze-czypospolitej (1989);
Republici (1989);
4 VI – 70. rocznica urodzin Ireneusza Iredyńskiego 4 VI – 70 de ani de la naşterea lui Ireneusz Iredyński
(1939-1985), poety, prozaika i dramatopisarza;
(1939-1985), poet, prozator şi autor de drame;
6 VI – 80. rocznica urodzin Bogusława Schaeffera 6 VI – 80 de ani de la naşterea lui Bogusław Schaeffer
(1929), kompozytora, muzykologa, dramaturga, (1929), compozitor, muzicolog, dramaturg, grafician;
grafika;
11 VI – 105 ani de la naşterea lui Kazimierz Lepszy
11 VI – 105. rocznica urodzin Kazimierza Lepszego (1904-1964), istoric, redactor al „Dicţionarului Biografic
(1904-1964), historyka, redaktora „Polskiego Słownika Polonez”;
Biograficznego”;
13 VI – 110 de ani de la naşterea lui Jan Lechoń
13 VI – 110. rocznica urodzin Jana Lechonia (1899- (1899-1956), poet, unul din fondatorii grupului poetic
1956), poety, współzałożyciela grupy poetyckiej „Ska-mander”;
„Skamander”;
16 VI – 140 de ani de la moartea lui Bronisław Tren16 VI – 140. rocznica śmierci Bronisława Trentow- towski (1808-1869), filosof, pedagog şi publicist, creator
skiego (1808-1869), filozofa, pedagoga i publicysty, al sistemului „pedagogiei naţionale”;
twórcy systemu „pedagogiki narodowej”;
17 VI – 5 ani de la moartea lui Jacek Kuroń (1934-2004),
17 VI – 5. rocznica śmierci Jacka Kuronia (1934- politician, pedagog, publicist, unul din întemeietorii
2004), polityka, pedagoga, publicysty, współzałożyciela Comitetului de Apărare a Muncitorilor şi al tratativelor
Komitetu Ochrony Robotników, współtwórcy poro- Mesei Rotunde;
zumień Okrągłego Stołu;
3 18 VI – 40 de ani de la moartea lui Jerzy Zawieyski
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18 VI – 40. rocznica śmierci Jerzego Zawieyskiego
(1902-1969), prozaika, dramaturga i eseisty;
22 VI – 70. rocznica urodzin Jerzego Grzegorzewskiego (1939-2005), malarza, reżysera, scenografa, jednego z najwybitniejszych polskich inscenizatorów;
24 VI – 100. rocznica śmierci Adama Bonieckiego
(1842-1909), heraldyka i genealoga;
25 VI – 95. rocznica urodzin Janusza Minkiewicza
(1914-1981), pisarza, poety, satyryka;
27 VI – 140. rocznica urodzin Wacława Gąsiorowskiego (1869-1939), pisarza, publicysty, dziennikarza i
działacza polonijnego i niepodległościowego;
27 VI – 30. rocznica śmierci Antoniego Gołubiewa
(1907-1979), pisarza i publicysty, współtwórcy grupy
poetyckiej Żagary, autora monumentalnego cyklu
powieś-ciowego „Bolesław Chrobry”.

(1902-1969), prozator, dramaturg şi eseist;
22 VI – 70 de ani de la naşterea lui Jerzy Grzegorzewski (1939-2005), pictor, regizor, scenograf, unul
dintre renumiţii regizori polonezi;
24 VI – 100 de ani de la moartea lui Adam Boniecki
(1842-1909), heraldist şi genealogist;
25 VI – 95 de ani de la naşterea lui Janusz Minkiewicz
(1914-1981), scriitor, poet, satiric;
27 VI – 140 de ani de la naşterea lui Wacław Gąsiorowski (1869-1939), scriitor, publicist, jurnalist şi
militant al diasporei poloneze şi pentru independenţă;
27 VI – 30 de ani de la moartea lui Antoni Gołubiew
(1907-1979), scriitor şi publicist, unul din creatorii
grupu-lui poetic Żagary, autor al monumentalului ciclu
de roma-ne „Bolesław Chrobry”.

Despărţirea de
Pożegnanie
prof. Andrzeja profesorul Andrzej
Stelmachowskiego Stelmachowski
6 kwietnia 2009 r. zmarł w Warszawie prof. Andrzej
Stelmachowski – wybitny prawnik i polityk, człowiek,
który odegrał ogromną rolę w procesie przemian społecznych i politycznych w Polsce. Polonia rumuńska, podobnie jak Polacy rozsiani po całym świecie, wspominać
Go będzie głównie jako inicjatora i wieloletniego prezesa
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, któremu zawdzięczają pomoc, wsparcie i ogromne zaangażowanie w ich
sprawy.    

În ziua de 6 aprilie 2009, a murit la Varşovia prof.
Andrzej Stelmachowski – jurist remarcabil şi om politic
care a jucat un uriaş rol în procesul schimbărilor sociale şi
politice din Polonia. Comunitatea poloneză din România,
ca şi toţi polonezii răspândiţi în întreaga lume, şi-L vor
aminti, mai ales, ca iniţiator şi, timp de mai mulţi ani,
preşedinte al Asociaţiei „Wspólnota Polska” căruia
îi datorează ajutorul, sprijinul şi imensa implicare în
problemele lor.

Andrzej Stelmachowski urodził się w roku 1925
w Poznaniu. W okresie niemieckiej okupacji był żołnierzem w szeregach Armii Krajowej. Studia prawnicze
rozpoczął w Warszawie, a ukończył je w 1947 r. na Uniwersytecie w Poznaniu. Tam również uzyskał tytuł doktora. Od roku 1962 był wykładowcą na Uniwersytecie
Wrocławskim, potem Warszawskim, specjalizując się
w prawie cywilnym i rolnym. Jest autorem ponad 160
prac – książek i artykułów. Tytuły doktora honoris causa
nadały mu paryska Sorbona, Uniwersytety w Ferrara i
Białymstoku oraz Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Brał czynny udział w polskim życiu politycznym,
społecznym i religijnym. Był jednym z najbilższych
doradców kardynała Stefana Wyszyńskiego, doradcą
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni
Gdańskiej, w okresie stanu wojennego był doradcą
Tymczasowej Komisji Krajowej NZZ, kierował Komitetem Organizacyjnym Fundacji Rolniczej, był prezesem
Klubu Inteligencji Katolickiej. Był jednym z inicjatorów
„Okrągłego Stołu” ze strony „Solidarności” i członkiem
Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W pierwszych demokratycznych wyborach w 1989 r. wybrany 4

Andrzej Stelmachowski s-a născut în anul 1925,
la Poznań. În perioada ocupaţiei a fost soldat în Armata
Naţională (A.K.). A început studiile de drept la Varşovia,
absolvindu-le în 1947, la Universitatea din Poznań. Tot
aici şi-a susţinut teza de doctorat. Din anul 1962 a fost
profesor la Universitatea din Wrocław, apoi la cea din
Varşovia, specializat fiind în dreptul civil şi agricol.
Este autor a peste 160 de titluri – cărţi şi articole. A fost
doctor honoris causa al universităţilor Sorbona din Paris,
Ferrara, Białystok şi al Universităţii „Cardinal Stefan
Wyszyński” din Varşovia.
A luat parte activă la viaţa politică, socială şi religioasă, astfel a fost unul dintre apropiaţii consilieri ai
card. St. Wyszyński, consilier al Comitetului de Grevă
de la Şantierele Navale din Gdańsk, în perioada stării de
război a fost consilier al Comisiei Naţionale Provizorii
a Sindicatelor Independente, a condus Comitetul de Organizare al Fundaţiei Bisericeşti pentru Agricultură, a fost
preşedinte al Clubului Intelectualităţii Catolice (KIK)
din Varşovia. A iniţiat, printre alţii, tratativele „Mesei
Rotun-de” şi a fost membru al Comitetului Cetăţenesc pe
lângă Lech Wałęsa. La primele alegeri democratice din
1989 a obţinut mandatul de senator, fiind apoi I mareşal al
Senatului (1989-1991). În anii 1991-1992 a fost ministru
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został do Senatu, w którym w latach 1989-1991 sprawował funkcję Marszałka Senatu. W latach 1991-1992
był ministrem edukacji w rządzie Jana Olszewskiego.
W roku 1990 był inicjatorem powołania do życia
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, której celem jest
po-moc Polakom zamieszkałym poza granicami kraju
i umac-nianie ich więzi z Polską. W latach 1990-2008
sprawował funkcję prezesa Stowarzyszenia. W roku
2006 otrzymał order Św. Grzegorza Wielkiego –
najwyższe odznaczenie nadawane przez papieża osobom
świeckim. Od 2007 r. był doradcą prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego. Zmarł w Waszawie 6 kwietnia 2009 r.

al educaţiei naţionale în guvernul Jan Olszewski.
În anul 1990, a fost iniţiatorul înfiinţării Asociaţiei
„Wspólnota Polska” al cărei scop este sprijinirea polonezilor din afara graniţelor Poloniei şi întărirea legăturilor
acestora cu ţara. A îndeplinit funcţia de preşedinte al
Aso-ciaţiei între anii 1990-2008. În anul 2006, a primit
Ordinul Sf. Grigore cel Mare – cea mai înaltă distincţie
acordată de papă unei persoane laice. Din februarie 2007
a fost consilier al preşedintelui R.P. – Lech Kaczyński.
A murit la Varşovia, în ziua de 6 aprilie 2009.

Pogrzeb prof. Andrzeja Stelmachwskiego odbył
się tuż po świętach wielkanocnych, 15 kwietnia 2009 r.
Odznaczony został tego dnia pośmiertnie Orderem Orła
Białego.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie
14,00 mszą świętą w Archikatedrze Świętego Jana
Chrzciciela w Warszawie. Przewodniczył jej metropolita  
warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz, a kazanie wygłosił Prymas Polski kardynał Józef Glemp. Przypomniał
zaangażowanie prof. Stelmachowskiego przede wszystkim w trzy ważne sfery życia świeckiego związanego z
kościołem: jego pierwszą troską była ojczyzna, miłością
problemy polskiej wsi, a pasją sprawy Polaków spoza
granic kraju. W mszy uczestniczyli prezydent Lech
Kaczyński, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz,
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej
Pła-żyński, a także byli marszałkowie Senatu: Alicja
Grześ-kowiak i Longin Pastusiak.
O godzinie 17,00 rozpoczęła się ceremonia
pogrzebowa na Starych Powązkach, która miała charakter
państwowy. Przy grobie słowo pożegnalne wygłosili
m.in. prezydent i premier RP, marszałek Senatu, Prezes

După Paşte, în ziua de 15 aprilie 2009, au avut loc
funeraliile prof. A.Stelmachowski. În aceeaşi zi, a fost
distins post mortem cu medalia Cavaler al Ordinului
Vulturului Alb.
Funeraliile au început la ora 14,00 cu o Sf. Liturghie
în Arhicatedra cu hramul Sf.Ioan Botezătorul din
Varşovia. Slujba funebră a fost oficiată de arhiepiscopul
Varşoviei Kazimierz Nycz, iar cuvântul l-a rostit primatul
Poloniei – cardinalul Józef Glemp. A evocat implicarea
prof. Stelmachowski, mai ales, în trei sfere importante
ale vieţii laice legate de biserică: prima lui grijă a fost
patria, dragostea pentru problemele satului polonez, iar
pasiunea lui – problemele polonezilor de dincolo de
hotarele ţării. La slujbă au participat: preşedintele Lech
Kaczyński, mareşalul Senatului Bogdan Borusewicz
şi preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska” – Maciej
Płażyński. Printre cei prezenţi s-au aflat şi foştii mareşali
ai Senatului: Alicja Grześkowiak şi Longin Pastusiak.
La ora 17,00, a început ceremonia de înmormântare
la cimitirul Stare Powązki, care a avut caracter de oficial.
La mormânt au rostit alocuţiuni, printre alţii, preşedintele

Wizyty na Bukowinie / Vizite în Bucovina

5

P o l o n u s 5 / 2009

Uroczystości pogrzebowe / Funeraliile
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Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz przedstawiciele środowisk akademickich. W uroczystościach
pogrzebowych udział wzięli także liczni przedstawiciele
organizacji polonijnych z całego świata, m.in. prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Piłat i
prezydent honorowy EUWP Helena Miziniak. Związek
Polaków w Rumunii reprezentowali prezes Gerwazy
Longher i ks. Marius Bucevschi.

Poloniei, premierul, mareşalul Senatului, preşedintele
Asociaţiei „Wspólnota Polska” şi reprezentanţi ai Universităţii din Varşovia. La înmormântare au sosit reprezentanţi ai organizaţiilor diasporei poloneze, printre
aceştia Tadeusz Pilat – preşedintele Uniunii Europene a
Comuni-tăţilor Poloneze şi Helena Miziniak – preşedinte
de onoa-re al aceleiaşi organizaţii. Uniunea Polonezilor
din România a fost reprezentată de preşedintele
Ghervazen Longher şi pr. Marius Bucevschi.
Fie ca „Dom Polski” renăscut să slujească
viitoarelor generaţii de polonezi din Bucovina, fideli
tradiţiilor înaintaşilor. Îmi plec fruntea în faţa faptelor
generaţiilor care au trecut şi în faţa generaţiei care
edifică viitorul.
Doamne ajută!
4 noiembrie 1994

Kiedy poproszono mnie o wygłoszenie słowa powitalnego z okazji wizyty prof. Andrzeja Stelmachowskiego,
byłem bardzo wzruszony. Oboje z żoną Heleną,
jako członkowie przedwojennej Czytelni Polskiej w
Suczawie, uznaliśmy to za ogromny zaszczyt. Pamiętam
jak trzęsła mi się ręka, w której trzymałem kartkę z
przemówieniem.
Franciszek Skokan

A. Stelmachowski
(preşedinte al Asociaţiei „Wspólnota Polska)

Când am fost desemnat să rostesc cuvântul de
bun venit adresat prof. A. Stelmachowski, am fost
foarte emoţionat. Eu şi soţia mea Helena, ca membri ai
Societăţii de Lectură din Suceava dinainte de război, am
considerat că este o mare onoare. Îmi amintesc că îmi
tremura mâna în care ţineam hârtia.
Francisc Skokan

Am nutrit o vie admiraţie pentru Domnul Profesor
Wielki podziw żywiłam dla Pana Profesora Andrzeja
Stelmachowskiego – prezesa „Wspólnoty Polskiej” od Andrzej Stelmachowski – preşedinte al Aspciaţiei
czasu kiedy przed prawie dwudziestu laty poznałam Go „Wspólnota Polska” de pe vremea când, în urmă cu
w Warszawie. Mądra osoba z uśmiechniętą twarzą douăzeci de ani, L-am cunoscut la Varşovia. O persoană
i laską w ręku; jeździł po świecie w najbardziej znane înţeleaptă, cu un chip surâzător şi cu bastonul în mână,
jego zakątki. Wyliczenie miejsc, gdzie stanęła noga a călătorit prin lume, în cele mai cunoscute colţuri ale
Pana profesora wymagałaby wyliczenia bardzo wielu ei. Numărarea locurilor în care a păşit Domnul Profesor
ar necesita numărarea foarte multor ţări.
krajów.
În discuţia cu Domnul Profesor a fost exprimată
W rozmowie z Panem profesorem padło życzenie
„Nie znam Rumunii – powiedział – ale byłbym bardzo dorinţa „Nu cunosc România – a spus – dar aş fi foarte
zadowolony, gdybym mógł ją poznać”. Marzenie zostało mulţumit, dacă aş putea să o cunosc”. Dorinţa s-a împlinit
spełnione 25 maja 1995 roku, kiedy mieliśmy zaszczyt în ziua de 25 mai 1995, când am avut onoarea să-l avem
gościć Pana prof. Stelmachowskiego w naszej szkole, oaspete în şcoala noastră pe Domnul Profesor Stelmaz okazji uroczystego otwarcia nowego budynku Szkoły chowski, cu prilejul inaugurării festive a noii clădiri a
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Şco-lii Generale „Henryk Sienkiewicz” din Soloneţu
Nou.
Sołońcu.
Importantul nostru oaspete a avut prilejul să viziteze
Nasz ważny gość miał okazję zwiedzić szkołę oraz
şcoala
şi să vadă programul artistic prezentat de elevi.
zobaczyć program artystyczny przedstawiony przez
În
timpul
evoluţiei, cu lacrimi în ochi a urmărit fiecare
uczniów. Podczas występu ze łzami w oczach zwracał
mişcare
sau
cuvânt polonez rostit de artiştii noştri şcolari.
uwagę na każdy ruch lub słowo polskie wypowiedziane
După
program,
Domnul Profesor a accentuat uimirea sa
przez naszych szkolnych artystów. Po występie Pan
şi,
totodată,
mulţumirea
legată de păstrarea limbii polone,
profesor podkreślił swoje zdziwienie i jednocześnie
a
culturii,
obiceiurilor
şi
a sentimentului apar-tenenţei la
zado-wolenie w związku z zachowaniem języka
poporul
polonez.
polskiego, kultury, obyczajów i poczucia przynależności
Un lucru important pentru Domnul Profesor a fost
do narodu polskiego.
educarea
tinerei generaţii căreia nu i-a refuzat niciodată
Ważną rzeczą dla Pana profesora było kształcenie
ajutorul spiritual şi material. „Trebuie să educăm o nouă
nowej generacji, której nigdy nie odmówił pomocy dugeneraţie de tineri intelectuali de origine poloneză” – a
chowej oraz materialnej. „Winniśmy kształcić nową
afir-mat. Datorită preşedintelui Asociaţiei „Wspólnota
generację młodej inteligencji polskiego pochodzenia” –
Pol-ska” şi altor autorităţi poloneze tinerii din Soloneţ
twierdził. Dzięki pomocy prezesa „Wspólnoty Polskiej”
oraz innych władz polskich sołonczańska młodzież au studiat şi continuă să studieze în Polonia. Comunitatea
studiowała i jeszcze studiuje w Polsce. Miejscowa Polo- poloneză locală avansează încet, pentru ca polonezii să
nia powoli awansuje, aby Polacy byli postrzegani jako dob- 7
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fie percepuţi ca buni cetăţeni care îmbogăţesc România
cu experienţa istorică şi culturală a ţării înaintaşilor lor.
Plăcutele clipe petrecute cu Domnul Profesor
Stelmachowski în şcoala noastră s-au încheiat cu
frumosul şi instructivul înscris în cartea de onoare a
şcolii:
Fie ca şcoala din Soloneţu Nou să fie un izvor de
bu-curie atât pentru părinţi cât şi pentru copii; fie ca
absolven-ţii ei să fie mândri de ea şi să ducă în lume
reputaţia ei.

rzy obywatele, wzbogacający Rumunię doświadczeniem
historycznym i kulturowym kraju swoich przodków.
Przyjemne chwile spędzone z Panem prof. Stelmachowskim w naszej szkole zakończyły się pięknym i pouczającym zapisem w szkolnej księdze pamiątkowej:
Oby szkola w Nowym Soloncu byla zródlem
radosci zarówno dla rodziców jak dla dzieci; oby
jej absolwenci byli z niej dumni i nieśli w świat jej
sławę.

Anelia Krupacz

Pamiętam dobrze dzień 4 listopada 1994 r, kiedy
to w napięciu oczekaliśmy na wizytę prof. Andrzeja
Stelma-chowskiego w Domu Polskim w Suczawie.
Byłam bar-dzo wzruszona spotkaniem z człowiekiem o
tak silnej osobowości, całym sobą zaangażowanym w
życie Pola-ków z całego świata.
Dwukrotnie potem miałam okazję spotkać się z profesorem w jego biurze w Stowarzyszeniu „Wspólnota
Polska” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Za
każdym razem robiło na mnie wrażenie to, jak bardzo
zaiteresowany był życiem i działaniami Polaków w
Rumu-nii oraz, przede wszystkim, wzruszenie, z jakim
wspomi-nał swoje wizyty na Bukowinie.  
Jako delegat na Zjazdy Polonii i Polaków za Granicą
miałam okazję kilkakrotnie wysłuchać jego przemówień
czy apeli wzywających do jedności i zachowania
tożsamości narodowej. Nie przypuszczałam, że na
zjeździe w roku 2007 wysłucham Go po raz ostatni.

Aniela Krupacz

Ţin minte ziua de 4 noiembrie 1994, zi în care
aşteptam cu emoţie vizita prof. Andrzej Stelmachowski
la Casa Polonă din Suceava. Eram copleşită de întâlnirea
cu un om cu o puternică personalitate, angajat total în
viaţa polonezilor din întreaga lume.
În două rânduri, am avut privilegiul să fiu primită
în biroul său de la sediul Asociaţiei „Wspólnota Polska”
de pe str. Krakowskie Przedmieście din Varşovia. De
fiecare dată, am fost impresionată de interesul pe care
îl manifes-ta faţă de viaţa şi activitatea polonezilor din
Bucovina şi, mai ales, de emoţia cu care evoca vizitele
sale pe aceste meleaguri.
Ca delegat la câteva Congrese ale Diasporei Poloneze şi ale Polonezilor din Străinătate am avut ocazia să
îl ascult, în cuvântul său făcând mereu apel la unitate
şi păstrarea identităţii naţionale. Nu m-am gândit că,
la congresul  din octombrie 2007, Îl voi asculta pentru
ultima oară.

Stanisława Jakimowska

Osobiście poznałem prof. Andrzeja Stelmachowskiego jesienią 2002 r., po Zjeździe Związku Polaków
w Rumunii, na którym zostałem wybrany prezesem
orga-nizacji. Zostałem wówczas przyjęty w Warszawie
przez prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Przedsta-wiłem mu wtedy program działalności Związku
i kilka projektów na przyszłość. Pierwsze wrażenie
jakie odniosłem to to, że stoję przed człowiekiem, który
nawołuje do spokoju i dialogu. Wspominał z przyjemnością swoje wizyty na Bukowinie, był zainteresowany
życiem Polaków stamtąd. Przy każdej okazji wyrażał
swoje uznanie dla faktu, że w Rumunii istnieje jedna
organizacja polonijna, co jest gwarancją jedności i
owoc-nego działania. Z każdego spotkania z profesorem
wra-całem bogatszy, czerpiąc z jego doświadczenia.
Byłem zawsze pod wrażeniem jego otwartości na
nasze problemy. Jesteśmy mu wdzięczni za wszystko,
co zrobił dla rumuńskiej Polonii. Przypomnę tutaj o
fun-duszach pozyskanych na budowę trzech Domów
Pol-skich: w Nowym Sołońcu, Paltinoasie i Wikszanach,
na modernizację dachu i poddasza Domu Polskiego w
Su-czawie i budowę szkoły w Pojanie Mikuli. Prof.
Stelma-chowski w sposób szczególny odnosił się do
projektu „Dzieci Bukowiny”, w ramach którego szkoły
wypo-sażone zostały w centralne ogrzewanie, sprzęt
kompu-terowy, zmodernizowano szkolne sanitariaty, co
polep-szyło panujące w nich warunki.
Prof. Andrzej Stelmachowski pozostawił po sobie
ogromną pustkę, a Polacy z Bukowiny stracili wielkiego
i dobrego przyjaciela. Niech spoczywa w pokoju!  

Stanislava Iachimovschi

Gerwazy Longher
Opracowanie: Stanisława Jakimowska
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L-am cunoscut personal pe prof. A. Stelmachowski
în toamna anului 2002, după Congresul Uniunii Polonezilor din România când am fost ales preşedinte. Am fost primit
de preşedintele Asociaţiei „Wspólnota Polska”. Atunci
i-am prezentat programul Uniunii şi câteva proiecte de
viitor. Prima impresie a fost că mă aflu în faţa unui om
care invită la calm şi dialog. Şi-a amintit cu plăcere de
vizitele pe care le-a făcut în Bucovina, interesându-se
de viaţa polonezilor care trăiesc acolo. Cu fiecare prilej
aprecia faptul că în România există o singură organizaţie
a polonezilor – garanţie a unităţii şi a unei activităţi
rodnice. De la fiecare întâlnire cu profesorul am plecat
mai bogat, învăţând din experienţa lui.
Am apreciat, în mod deosebit, deschiderea manifestată faţă de problemele noastre. Îi suntem recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru polonezii bucovineni. Aş aminti aici fondurile alocate pentru construirea
a 3 Casei Polone la : Soloneţu Nou, Păltinoasa, Vicşani
şi pentru mansardarea Casei Polone din Suceava şi
con-struirea şcolii din Poiana. Prof. A. Stelmachowski
a apre-ciat, în mod deosebit, proiectul educativ „Copiii
Buco-vinei”, în cadrul căruia şcolile au fost dotate cu
centrale termice, calculatoare sau au fost modernizate
grupurile sanitare, ceea ce a condus la îmbunătăţirea
condiţiilor din şcoli.
Moartea prof. A. Stelmachowski a lăsat un mare gol,
iar polonezii din Bucovina au pierdut un mare şi bun
prieten. Odihnească-se în pace!
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Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r.
oko-licznościowe życzenia.
04.<11. – Czerniowce, Bursa Polska im. A. Mickiewicza: Specjalista chorób dziecięcych dr Juliusz Zentner
przyjął obowiązki lekarza zakładowego Bursy Polskiej
im. A. Mickiewcza na prośbę wydziału Towarzystwa
Bursy.
04.<11. – Czerniowce, Ochronka Katolicka SS.
Felicjanek: Krzysztof Abrahamowicz ofiarował 50 k na
„święcone” zakładu.
04.<11. – Czerniowce: Tadeusz Zubrzycki napisał
religijno-patriotyczny wiersz „Alleluja”, który podpisany
kryptonimem T.Z. ukazał się w 29. numerze „Gazety
Polskiej”.
04.<11. – Suczawa: Ofiary na Dom Polski złożyli: Emil
Bohosiewicz z Baniłowa n/Czeremoszem (dalej: n/Cz.)
(20 k), Marceli d’Endel z Wyżnicy (10 k), S. Tułecki
z Wyżnicy (10 k), Stanisław Druciak z Załucza (6 k).
Podziękował za nie prezes Czytelni suczawskiej Józef
Kwiatkowski.
04.11. – Czerniowce: W świątecznym numerze „Gazety
Polskiej” dr St. Kwiatkowski jako prezes TBPiCP oraz
Koła TSL skierował do rodaków okolicznościowy
list: „W odgłosie dzwonów zwiastujących w tej chwili
Zmartwychwstanie katolickiemu światu serce każdego
Polaka słyszy także dzwon Zygmunta z Wawelu, co
ongi dzwonił przysiędze Kościuszki i słowom aktu:
Wyrzekamy się wszelkich przesądów i opinii, które
obywateli jednej ziemi i synów jednej Ojczyzny dotąd
dzieliły i dzielić mogły. W imię tych wspomnień, a na
dotrzymanie przy-sięgi pradziadów podajmy sobie,
kochani Rodacy na kre-sach bukowińskich, dłonie do
dalszej wspólnej, szczerej i wytrwałej pracy narodowej.
Alleluja!”  
04.11. – Czerniowce: W kronice numeru świąteczne-go
„Gazety Polskiej” podano wiadomość o śmierci Hele-ny
Modrzejewskiej (1842-1909) w Newport, zwraca-jąc
uwagę, iż „pierwsze kroki stawiała na scenie teatru w
Czerniowcach”.
04.<15. – Czerniowce, Bursa Polska im. A. Mickiewicza: Gabriel baron Schilling ofiarował 20 k na rzecz
tej instytucji.
04.15. – Lwów: Odbył się pogrzeb tamże zmarłego
Antoniego Turlińskiego, wieloletniego dzierżawcy
restauracji kolejowej w Jackanach i hojnego ofiarodawcy
na polskie cele narodowe. Turliński znajdował się w
księ-dze dobrodziejów TBPiCP w Czerniowcach i z tego
tytułu jego prezes dr St. Kwiatkowski wysłał rodzinie
zmarłego telegram kondolencyjny.
04.15. – Czerniowce: 30. numer „Gazety Polskiej”
przyniósł obszerną notatkę biograficzną o zmarłej Helenie
Modrzejewskiej i jej dokonaniach scenicznych.
04.15. – Czerniowce: Rusiński Teatr Narodowy J. Stadnika ze Lwowa na czerniowieckiej scenie wystawił operę
Stanisława Moniuszki „Halka”.
04.16. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyło się posie-

Kwiecień

04.<01. – Czerniowce: Dwa dni bawił tutaj i rewidował
bank krajowy były profesor Uniwersytetu Czerniowieckiego Alfred Halban, który podczas jedenastoletniego pobytu w Czerniowcach jako uczony, prezes
Koła Polskiego, poseł na sejm, inspektor szkolny
języka polskiego wielce zasłużył się dla miasta,
Bukowiny, zwłaszcza Polaków tam mieszkających.
Szczególnie interesował się przygotowaniami do
założenia Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach.   
04.01. – Jasłowiec, pow. gurahumorski: Otwarta została
nowa składnica pocztowa ze zwykłym zakresem czynności pod kierownictwem Eugenii Nastasi, żony miejscowego nauczyciela. Składnica była połączona z urzędem
pocztowym w Arborze za pośrednictwem pieszego
posłańca codziennie odbierającego i przynoszącego
listy.
04.01. – Seret: Ks. Józef Janiszewski napisał wiersz
religijno-dydaktyczny „Gdzie szczęście?” wydrukowany
w felietonie 27. numeru „Gazety Polskiej” z 4 kwietnia
1909 r.
04.03. – Czerniowce, wielka sala Domu Polskiego:
Popisy uczniów i uczennic prywatnej szkoły muzycznej
Aleksandra Sávula oraz wybornej amatorskiej orkiestry
pod jego dyrekcją. W programie znajdowały się utwory
Chopina, Moszkowskiego, Paderewskiego oraz Mozarta
i Wagnera. Atrakcją wieczoru był koncert C.M. Webera
na 4 fortepiany w wykonaniu panien Drucker, Schwarz
oraz M. i W. Machowskich. Dochód przeznaczono na
fundusz Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach.
04.03-07. – Czerniowce, kaplica OO. Jezuitów: Odbywały się rekolekcje głoszone przez ks. superiora Juliana
Smodlibowskiego w godzinach wieczornych.
04.<04. – Czerniowce, Towarzystwo Akademików
Polskich „Ognisko”: Zamiast życzeń świątecznych dla
członków Klubu oraz wspierających, czerniowieckie
„Ognisko” ofiarowało 5 k na fundusz Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach.
04.<04. – Czerniowce, Bursa Polska im. Adama
Mickiewicza: Na rzecz tej instytucji złożyli ofiary:
Alek-sander Brodowski (?k), Kazimierz Liskowacki z
Czun-kowa (37 k), Franciszek Schuster (10 k).
04.<04. – Czerniowce, Ochronka Katolicka SS.
Franciszkanek: Kazimierz Liskowacki z Czunkowa
złożył 37 k, a uczennice IV klasy szkoły ćwiczeń 12,20
k na rzecz tej instytucji.
04.08. – Seret: Ks. Józef Janiszewski napisał wiersz
religijno-patriotyczny „Alleluja!” opublikowany w świątecznym 29. numerze „Gazety Polskiej” z 11 kwietnia
1909 r.
04.09. – Laurenka, Koło TSL: Prezes Michał Kuczak,
sekretarz Józef Drozdek i skarbnik Jerzy Droszczak
w imieniu Zarządu Koła TSL proszą rodaków o ofiary
na dokończenie trwającej trzy miesiące budowy Domu
Polskiego, a z powodu zbliżającej się Wielkanocy ślą
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dzenie wydziału TBPiCP w Czerniowcach. Prezes dr St.
Kwiatkowski poświęcił wieloletniemu członkowi i
dobrodziejowi Antoniemu Turlińskiemu gorące wspomnienie pośmiertne, uwydatniając „gorący patriotyzm i nadzwyczajną ofiarność na cele naszych instytucji kresowych”. Załatwiono kilka bieżących spraw i przyjęto
czte-rech nowych członków do Towarzystwa.
04.[16?]. – Śniatyn, sala „Sokoła”: Tadeusz Zubrzycki,
sekretarz czerniowieckiego TSL, wygłosił odczyt pt.
„Polacy na Bukowinie”, który wzbudził wielkie zainteresowanie miejscowej inteligencji.
04.17. – Kaczyka, lokal „Sokoła”: Zorganizowane przez
miejscowe gniazdo sokole „święcone” zgromadziło
członków oraz zaproszonych gości. Ks. superior
Wojciech Grabowski poświęcił pokarmy i podniósł
znaczenie staropolskiego zwyczaju. Przemawiali
także inni, np. inspektor Józef Grabowski, zarządca
salin Wielkopolski, w imieniu „Ogniska” Kazimierz
Grabowski oraz radca salinarny Leon Cehak.
04.<18. – Seret: Ks. Józef Janiszewski napisał wiersz
patriotyczny „Powstańmy!” zachęcający do gruntowania
polskości poprzez oświatę i pracę dla siebie i Ojczyzny.
Utwór ukazał się drukiem na czele 31. numeru „Gazety
Polskiej” z 18 kwietnia 1909 r.
04.18. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Stowarzyszenie Rekodzielników Polskich „Gwiazda” urządziło
wspólne „święcone” dla wszystkich polskich organizacji
czerniowieckich.
04.20. – Czerniowce: Rusiński Teatr Narodowy J.
Stad-nika ponownie przedstawił operę S. Moniuszki
„Halka”.
04.21. – Czerniowce: Powołana przez walne zgromadzenie Koła Polskiego sekcja dla założenia bursy rzemieślniczej pod przewodnictwem ks. Aleksandra Opolskiego
tego dnia zwołała zgromadzenie osób zainteresowanych
problemem także ze strony rzemieślników. Utworzona
przez sekcję specjalna komisja przygotowała dwie
koncepcje, które stały się przedmiotem dyskusji na zgromadzeniu. W dyskusji zabrali głos: August Czerniawski,
S. Kwiatkowski, Morawski, Nanowski, Schwartz, Walery Skwarnicki, Sołtyński i Więckowski. Ostatecznie
zdecydowao jak najszybciej powołać schronisko dla sierot, dzieci – kandydatów na rzemieślników. W internacie
tym młodzież otrzymywałaby podstawy nauki szkolnej,
zaś przygotowanie zawodowe nabywałaby u majstrów.
04.<22. – Czerniowce: Józef Mucha, właściciel drukarni, u którego przez długi czas drukowano „Gazetę
Pol-ską”, został mianowany asesorem sądu handlowego
z tytu-łem radcy cesarskiego.
04.<22. – Lwów: Były mieszkaniec Czerniowiec i
zasłu-żony dla nich Polak Emanuel Dworski został
przez cesarza wyróżniony tytułem i charakterem radcy
dworu.
04.22. – Czerniowce, Bukowińska Kasa Oszczędności:
Wydział tejże Kasy na swym posiedzeniu udzielił
zapomóg w wysokości 200 k m.in. następującym polskim
insty-tucjom: Bursa Katolicka im. Issakowicza, Bursa
Polska im. A. Mickiewicza, Zakładowi SS. Rodziny
Maryi oraz 100 k Sekcji Dobroczynności TBPiCP.
04.23. – Czerniowce: W dzień imienin śp. Wojciecha
Hri-malego odbył się wieczór dla uczczenia muzyka i
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dyrek-tora Towarzystwa Muzycznego w Czerniowcach.
W wie-czorze wzięli udział najwybitniejsi miejscowi
muzycy.
04.24. – Czerniowce: Na nadzwyczajnym posiedzeniu
Rady Miejskiej przyjęty został nagły wniosek dr. St.
Kwiatkowskiego o jednorazową zapomogę 300 k polskiemu szewcowi Karolowi Grabowskiemu na urządzenie warsztatu, a radny Trompeteur referował ciągnącą się latami sprawę przeniesienia składów drzewa z ul.
Kolejowej i ul. Mostowej poza obręb śródmieścia.
04.24. – Baniłów n/Cz.: Helena Bohosiewiczówna,
córka Jana Bohosiewicza, właściciela dóbr w Milijowie,
poślubiła Tadeusza Liskowackiego, właściciela dóbr
Wierzbowce.
04.24. – Kaczyka: Wydział miejscowego gniazda
sokolego uchwalił wzięcie udziału w uroczystym poświęceniu boiska sokolego w Czerniowcach i zorganizowanie gremialnej wycieczki z osad polskich okręgu
gurahumorskiego.
04.<25. – Czerniowce: Antoni Łukasiewicz, wybitny
znawca chowu koni i bydła, długoletni i bardzo
zasłużony wiceprezydent bukowińskiej Rady Kultury
Krajowej został odznaczony Orderem Żelaznej Korony
III Klasy.
04.25. – Czerniowce, Dom Polski i boisko „Sokoła”:
Odbyło się plenarne zebranie komitetu zajmującego się
urządzeniem uroczystego obchodu poświęcenia sokolego
boiska dla korpusów wakacyjnych. W zebraniu wziął
udziała delegat VII Okręgu w Stanisławowie dh inż.
Kramer. Po dyskusji, w której zabierali głos m.in. Altheim,
inż. Kramer, St. Kwiatkowski, prezes czerniowieckiego
„Sokoła” B. Mokrański, uchwalono termin (27.06.1909)
oraz program uroczystości i powołano komisje:
redak-cyjną, gospodarczą, kwaterunkową, techniczną i
finansową.  
04.27. – Czerniowce, Dom Polski, pomieszczenia Banku
Polskiego: Ks. prof. Aleksander Opolski, członek rady
nadzorczej Banku, poświęcił pomieszczenia nowej
siedziby Banku Polskiego.
04.28. – Czerniowce, sala Towarzystwa Muzycznego:
Odbył się „Wieczór pieśni” w wykonaniu tenora
Hermana Hintza z akompaniamentem dr. Wojciecha
Trompeteura.
04.<29. – Czerniowce: Rada Szkolna Krajowa mianowała ks. Feliksa Żelewskiego stałym katechetą szkół
miejskich w Czerniowcach.
04.<29. – Czerniowce: Za pośrednictwem Bronisława
Opolskiego złożyli na pomoc rodzinie Karola Grabowskiego: Maria Binderowa (2 k), Katarzyna Kremerowa
(10 k), a za pośrednictwem Aleksandra Żukowskiego
– ks. prof. Łuczko (3 k), Edward Podgórski (2 k), Leon
Pochmarski (10 k), ks. prof. Winter (1 k).
04.29. – Czerniowce, Dom Polski, lokal „Ogniska”:
Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” postanowiło urządzić uroczysty obchód ku czci Juliusza Słowackiego i zwołało na ten dzień pierwsze posiedzenie
obszernego komitetu obchodowego w Czerniowcach.
04.30. – Seret: Ks. Józef Janiszewski napisał wiersz
„Trzeci maj”, wydrukowany w 35. numerze „Gazety
Polskiej” z 1 maja 1909 r.

P o l o n u s 5 / 2009
04.30. – Czerniowce, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: Rozpoczęto nabożeństwa
ma-jowe, trwające przez cały maj. Podczas każdego
nabo-żeństwa wygłaszano krótkie kazanie w języku
polskim.
Maj
05.<01. – Czerniowce: Na ostatnim posiedzeniu
czerniowieckiego „Sokoła” podjęto szereg uchwał,
m.in. dotyczących terminu uroczystości poświęcenia
sokolego boiska, podziękowania prof. dr. Alfredowi
Halbanowi za interwencję w prezydium magistatu w
sprawie odstąpienia gruntu pod boisko, składu komisji
technicznej (nadinż. dh Wollak – przewodniczący,
architekt dh Harnung – zastępca, Dmytruk, Kosiński,
Linczak, Mendrak, Piš, Reger, Siarczyński), przyjęcia
czternastu nowych człon-ków i in. Przyjęto do
wiadomości podział okręgu na dzielnice, przy czym
do dzielnicy czerniowieckiej miały należeć: Kaczyka,
Sadogóra, Wyżnica.
05.<01. – Czerniowce, Towarzystwo Bursy Polskiej
im. A. Mickiewicza: Bernard Rosenstock przystapił do
Towarzystwa Bursy w charakterze członka założyciela
z wkładem 200 k. Ponadto na rzecz bursy datki złożyli:
Kazimierz Liskowacki (28 k), manipulantki biur Reprezentacji Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń (10
k).
05.<01. – Czerniowce: Za pośrednictwem Aleksandra
Żukowskiego emerytowany dyrektor szkoły ludowej
w Sadogórze Kasper Szylecki złożył 2 k na rzecz rodziny
Karola Grabowskiego.
05.01. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Liczne
zgromadzenie członków bukowińskiego Koła Polskiego
oraz innych Polaków zamieszkałych w Czerniowcach
w celu zaprotestowania przeciw zamierzonemu przez
Rosję oderwaniu Chełmszczyzny od Królestwa Polskiego i przyłączeniu jej do generalnego gubernatorstwa
kijowskiego. Zgromadzeni uchwalili następującą
rezolucję: „Zgromadzeni w dniu 1 maja br. w sali Domu
Polskiego członkowie buk. Koła Polskiego i inni obywatele Polacy zamieszkali w Czerniowcach wyrażają
uroczysty protest przeciw projektowi oddzielenia Chełmszczyzny od Królestwa Polskiego – jako nowemu
zamachowi na nieprzedawnione prawa Narodu Polskiego
i na całość Królestwa zagwarantowaną traktatami
międzynarodowymi. Zgromadzeni wzywają wszystkie
powołane czynniki polityczne, a w szczególności
repre-zentację polską w parlamencie i w delegacjach
do nie-zwłocznego i stanowczego podjęcia wszelkich
kroków, aby nie dopuścić do urzeczywistnienia tego
brutalnego zamachu i nowej ciężkiej krzywdy naszej
Ojczyzny”. Treść owej rezolucji przkazano prezesowi
poselskiego Koła Polskiego w Wiedniu dr. Stanisławowi
Głąbińskiemu oraz ministrowi dr. Dulębie.
05.02. – Czerniowce, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: Z racji Święta Królowej Korony
Polskiej odbyła się uroczysta suma z wystawieniem
Przenajświętszego Sakramentu i okolicznościowym
kazaniem ks. Lewandowskiego. Podczas nabożeństwa na
przemian śpiewały wychowanki Zakładu SS. Feli-cjanek

i chór wychowanków Bursy Polskiej im. A. Mickie-wicza,
a na organach grał Otton Mieczysław Żukowski. Na
pamiątkę tej uroczystości proboszcz ks. prałat Schmid
postanowił poświęcić jeden ołtarz, w którym znajdował
się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i przy którym
odprawiano nabożeństwa majowe, Królowej Korony
Polskiej. Zaś w oknie nad tym ołtarzem zapowiedział
umieszczenie witrażu przedstawiającego śluby Jana
Kazimierza. Miał to być pierwszy na Bukowinie ołtarz
ku czci Królowej Korony Polskiej.
05.02. – Sadogóra, Czytelnia Polska TSL i kościół
parafialny p.w. Michała Archanioła: Tutejsi Polacy bardzo
uroczyście obchodzili święto Królowej Korony Polskiej,
na które złożyła się zbiórka pod Czytelnią Polską, uporządkowany pochód z orkiestrą do świątyni, bardzo
uro-czysta suma z podniosłym kazaniem ks. kanonika
Chrzanowicza, powrót do Czytelni w zwartym szyku,
przyjęcie starszyzny w domu dh. Persona. Korzystając
z okazji wezwano do licznego udziału w uroczystości
poświęcenia boiska sokolego w Czerniowcach, powiadomiono o zaawansowaniu składek (1600 k) na budowę
Domu Polskiego w Sadogórze, zamiarze zakupu odpowiedniej parceli budowlanej.
05.02. – Stróżeniec, Czytelnia Polska TSL: Uroczyście
obchodzono święto Królowej Korony Polskiej. Podczas
wieczoru przeprowadzono składkę na Gimnazjum
Polskie w Czerniowcach. Po jednej koronie złożyli: A.
Boniar-czyk, M. Broniewski, F. Dyczewski, J. Hadam,
W. Jurak, R. Kokoszka, F. Machowski, F. Marciniak,
pięć koron dał ks. J. Krzyżanowskiego, resztę inni
drobniejszymi sumami. Wszyscy razem złożyli 20 k,
które ks. Józef Krzyżanowski przekazał na adres redakcji
„Gazety Polskiej”.
05.02-03. – Czerniowce i cała Bukowina: Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko” sprzedawało
nalepki na okna z nadrukiem „3 maja” oraz kokardki
biało-czerwone na fundusz narodowy, m.in. na rzecz
Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach.
05.03. – Czerniowce: Dom Polski oraz wiele domów
czerniowieckich po raz pierwszy oblepione było
okolicznościowymi nalepkami iluminacyjnymi TSL.
05.<06. – Czerniowce: Antonina Skibińska złożyła 10
k na ołtarz Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego.
05.<06. – Czerniowce: Stanisław Romer, zastępca
kierownika reprezentacji Krakowskiego Towarzystwa
Wzajemych Ubezpieczeń po kilkuletnim pobycie i
przyna-leżności do polskich towarzystw opuścił miasto,
a na jego miejsce przybył Mieczysław Armatys ze
Lwowa.
05.<06. – Czerniowce: Na rzecz rodziny Karola Grabowskiego kolejno złożyli ofiary za pośrednictwem Julii
Kwiatkowskiej: Bogdanowa Bohosiewiczowa (5 k),
Natalia Szylecka, żona kierownika szkoły w Mikułowej
Polanie (3 k).
05.<06. – Czerniowce: W „Gazecie Polskiej” nr 36 z
6 maja 1909 r. ukazał się „III Wykaz składek na boisko
Sokoła w Czerniowcach”, z ramienia wydziału „Sokoła”
podpisany przez rachmistrza Altheima i prezesa Mok(dalszy ciąg na str. 16)
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Vizita Mareşalului
Seimului R.P.
în România

Wizyta Marszałka
Sejmu RP
w Rumunii

În zilele de 13-14 mai a sosit într-o vizită oficială
W dniach 13-14 maja z oficjalną wizytą w Rumunii
przebywał marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski în România mareşalul Seimului R.P. Bronisław Komowraz z delegacją na zaproszenie przewodniczącej izby rowski împreună cu o delegaţie la invitaţia preşedintelui
deputowanych rumuńskiego parlamentu Roberty Almy Camerei Deputaţilor a Parlamentului României – Roberta
Anastase. Celem wizyty było omówienie relacji bilate- Alma Anastase. Scopul vizitei a fost discutarea relaţiilor
bilaterale şi a situaţiei în regiune.
ralnych i sytuacji w regionie.
În prima zi a vizitei, Mareşalul Komorowski şi
Pierwszego dnia wizyty Marszałek Komorowski
wraz z delegacją spotkał się z prezydetem Traianem dele-gaţia s-au întâlnit cu preşedintele Traian Băsescu,
Băsescu, premierem Emilem Bockiem, przewodniczącym12
Zdjęcia : arh. Parlamentu, I. Olszewska
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Senatu Mircea Geoană, przewodniczącą izby deputowanych Robertą Almą Anastase, a także zwierzchnikiem
Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego Partiarchą
Danielem. Drugi dzień wizyty poświęcony był zwiedzaniu
muzeów Peleş i Pelişor w Sinaia oraz wieczornemu
spotkaniu na przyjęciu wydanym przez Ambasadora
RP w Bukareszcie Wojciecha Zajączkowskiego na
cześć delegacji oraz z okazji święta Konstytucji 3 Maja.
Polskiej delegacji towarzyszył poseł z ramienia polskiej
mniej-szości, prezes Związku Polaków w Rumunii
Gerwazy Longher.
Marszałek Bronisław Komorowski przemawiając na
przyjęciu do zebranych wyraził swoją radość z faktu, że z
okazji tak ważnego święta Konstytucji 3 Maja może być
właśnie tutaj, w Bukareszcie. Odniósł się do znaczenia
Konstytucji 3 Maja w historii Polski, pierwszej nowoczesnej konstytucji na kontynencie europejskim, będącej
próbą uratowania kraju poprzez ucieczkę w nowoczesność i mimo że nie ochroniła kraju przed utratą wolności,
była świadectwem dążeń narodu do nowoczesności. Dziś
takimi właśnie dążeniami, marzeniami o nowoczesności i bezpieczeństwie można wytłumaczyć poparcie
Polaków dla integracji europejskiej. Mówił także o tegorocznej 20. rocznicy zdobycia demokracji i wolności,
którą Polska obchodzić będzie w czerwcu, 20. rocznicy
rozpoczęcia „jesieni ludów”, która doprowadziła do odzyskania wolności i demokracji przez wiele krajów Europy
środkowo-wschodniej. „Warto więc dziś tu, w Bukareszcie powiedzieć o tym, że wielką wartość stanowi
nasze wspólne polskie i rumuńskie doświadczenie, nasza
polska i rumuńska wspólnota losów, dlatego że i Europie
jako całości jest potrzebne napięcie emocjonalne,
którego zawsze jest więcej w ludziach, którzy nie mieli
wolności, o nią się bili i ją zdobyli. Cieszę się z wolności
i demokracji w Rumunii, cieszę się, że wiele się zmieniło
na dobre, ale cieszę się również, że nie zmieniła się
polsko-rumuńska sympatia i przyjaźń” – powiedział w
zakończeniu marszałek Bronisław Komorowski.

pre-mierul Emil Boc, preşedintele Senatului Mircea
Geoană, preşedintele Camerei Deputaţilor Roberta Alma
Anas-tase, dar şi cu capul Bisericii Ortodoxe Române
– Patri-arhul Daniel. A doua zi a vizitei a fost dedicată
vizitării muzeelor Peleş şi Pelişor din Sinaia precum şi
întâlnirii de seară la recepţia oferită de Ambasadorul
R.P. la Bucureşti – Wojciech Zajączkowski în onoarea
delegaţiei precum şi cu prilejul sărbătoririi Constituţiei
din 3 Mai. Delegaţia oficială din Polonia a fost însoţită
de deputatul minorităţii polone, preşedintele Uniunii
Polonezilor din România Ghervazen Longher.
Mareşalul Bronisław Komorowski, adresânduse la recepţie celor prezenţi, şi-a exprimat bucuria că
poate fi tocmai aici, în Bucureşti cu prilejul unei atât
de importante sărbători a Constituţiei din 3 Mai. S-a
referit la însemnătatea Constituţiei din 3 Mai în istoria
Poloniei, prima constituţie modernă pe continentul
european care a fost o încercare de a salva ţara prin
refugierea în modernitate şi, deşi nu a apărat ţara de
pierderea libertăţii, a fost dovada aspiraţiilor poporului
spre modernitate. Astăzi, tocmai prin astfel de aspiraţii,
visuri despre modernitate şi securitate poate fi explicat
sprijinul polo-nezilor pentru integrarea europeană. De
asemenea, a vor-bit despre aniversarea, în acest an, a 20
de ani de la dobândirea democraţiei şi libetăţii care va
fi sărbătorită în iunie. A 20-a aniversare a începutului
„toamnei popoarelor” care a condus la dobândirea
libertăţii şi demo-craţiei de către multe ţări ale Europei
Central-Răsă-ritene. „Deci astăzi, aici în Bucureşti
trebuie spus că experienţa polonă şi română comună
reprezintă o valoa-re, pentru că şi Europei ca întreg îi este
necesară încor-darea emoţională care se află mai mult în
oamenii care nu au avut libertate, au luptat pentru ea şi
au dobândit-o. Mă bucur de libertatea şi democraţiea din
România, mă bucur că s-au schimbat multe în bine, dar
mă bucur şi că simpatia şi prietenia polono-română nu
s-au schimbat” – a spus în încheiere mareşalul Bronisław
Komorowski.

Solidarni z Rumunią

Solidari cu România

Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Interesującą dla przybliżenia dziejów Rumunii w
przełomowych momentach politycznych lat 1989-1990
pozycję wydał oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Poznaniu. Chodzi o album fotograficzny „Solidarni z
Rumnunią, grudzień 1989 - styczeń 1990”, zawierający
fotograficzne pamiątki wyprawy do Rumunii grupy
polskich dziennikarzy z Poznania w grudniu 1989 r.

Filiala Institutului Memoriei Naţionale din Poznań
a editat o carte interesantă pentru apropierea istoriei
României din momentele politice decisive ale anilor
1989-1990. Este vorba de albumul fotografic „Solidari cu
România, decembrie 1989 – ianuarie 1990” care cuprinde
amintiri fotografice din timpul „expediţiei” în România
a unui grup de ziarişti din Poznań, în decembrie 1989.
13 Rodul „expediţiei”, îm-preună cu acordarea de ajutor
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Plonem wyprawy, połączonej
z przekazaniem pomocy humanitarnej, było 450 fotografii
autorstwa Jana Kołodziejskiego, głównie z Bukaresztu
i Timiszoary, z których do tej
pory opublikowano tylko kilka.
Stanowią one dziś kolejną
cenną kronikę tych tragicznych,
ale zwycięskich dla demokracji
w Rumunii końcowych dni
komunistycznej dyktatury.
Uzupełnieniem zdjęć jest
cenny z poznawczego punktu
widze-nia wstęp do publikacji,
autor-stwa K. Białeckiego,
prezen-tujący zarys dziejów
Rumunii po drugiej wojnie
światowej.

umanitar, au fost 450 de fotografii ale lui Jan Kołodziejski, mai ales din Bucureşti
şi Timişoara, din care până
acum s-au publicat doar câteva. Ele reprezintă astăzi încă o
valoroasă cronică a ultimelor
zile tragice ale dictaturii comuniste, dar şi victorioase
pentru democraţia din România. O completare a fotografiilor este, valoroasă din punct
de vedere cognitiv, introducerea semnată de K. Białecki
care prezintă o schiţă a istoriei
României după cel de al II-lea
război mondial.

Trad. St. Iachimovschi

dr Krzysztof Nowak –

*

*

*

O carte de excepţie
privind istoria
relaţiilor românopolone

*

*

Anul trecut, în 2008, la Editura Universităţii din
Szczecin a fost publicată o consistentă monografie
semnată de Henryk Walczak şi intitulată „Sojusz z
Rumu-nią w Polskiej polityce zagranicznej w latach
1918- 1931”. Autorul este un oaspete obişnuit, serios
şi extrem de competent în cadrul reuniunilor anuale ale
istoricilor, din cadrul Zilelor Culturii Polone organizate
la Suceava de către Uniunea Polonezilor din România.
De la bun început trebuie să precizez, fără nici
o rezervă, că volumul lui Henryk Walczak reprezintă
o realizare excepţională pentru studiul relaţiilor dintre
Polonia şi România. Este, în opinia mea, cea mai bună
performanţă la care a ajuns un istoric polon al domeniului
şi, la fel, o invitaţie adresată colegilor din România de a
de-păşi stadiul prezent.
Perspectiva analizei lui Walczak este lipsită de orice
inhibiţie şi anulează toate marotele lucrărilor anterioare
din cele două istoriografii: Polonia şi România sunt
percepute în rolul lor de organizatoare ale sistemului
geopolitic din Europa Central- Răsăriteană după Primul
Război Mondial. O perioadă şi o regiune cu interese foarte
divergente, în care cele două state au ales să colaboreze

*

*

*

*

Wyjątkowa książka
o historii relacji
polsko-rumuńskich

W 2008 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się zwarta monografia Henryka
Walczaka zatytułowana „Sojusz z Rumunią w polskiej
polityce zagranicznej w latach 1918-1931”. Autor jest
rzetelnym i w najwyższym stopniu kompetentnym stałym
gościem dorocznych spotkań historyków w ramach Dni
Polskich organizowanych w Suczawie przez Związek
Polaków w Rumunii.
Już na wstępie chciałbym uściślić, bez żadnych
zastrzeżeń, że książka Henryka Walczaka jest wyjątkową
dla badań relacji między Polską a Rumunią. W mojej
opinii jest najlepszym z osiągnięć polskich historyków
zajmujących się tą tematyką i jednocześnie zaproszeniem
dla rumuńskich kolegów do wykroczenia poza aktualny
stan badań.
Perspektywa, z jakiej Walczak dokonuje analizy
pozbawiona jest jakichkolwiek barier i unieważnia
wszystkie przesadne stwierdzenia w dotychczasowych
pracach obu historiografii: Polska i Rumunia postrzegane są w roli organizatorów porządku geopolitycznego w
Europie Środkowo-Wschodniej po zakończeniu I wojny
światowej. Czas i region o bardzo rozbieżnych interesach,
w których oba kraje postanowiły współpracować w celu
umocnienia, w miarę swoich możliwości, europejskiej
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pentru a menţine, în limita
efortului lor, civilizaţia europeană. Cele trei capitole (1.
Sprawa sojuszu w dobie kszałtowania nowego ładu w Europie Wschodniej (1918- 1921),
2. Pod znakiem Genui, Genewy
i Locarno, 3. O umocnienie
bezpieczeństwa w Europie
Wschodniej)  acoperă o realitate foarte complexă, în continuă mişcare şi cu multiple
evoluţii. Toate deciziile şi
acţiu-nile diplomaţiei polone
în ce-ea ce priveşte România
sunt foarte bine plasate în
con-textul situaţiei regionale,
a inte-reselor Marilor Puteri
şi, me-reu, autorul nu uită
să amin-tească de evoluţiile
politice interne de la Varşovia
şi Bucu-reşti.
Autorul dovedeşte o excepţională cunoaştere a realităţilor istorice şi geopolitice
regionale şi face apel, continuu, la situaţii similare din vecinătate; astfel, evoluţia
raporturilor bilaterale dintre Varşovia şi Bucureşti este
proiectată într-un sistem complex de interese, obiective,
strategii şi mijloace diplomatice şi militare. De foarte
puţine ori alianţa strategică polono- română a fost
analizată prin prisma unor astfel de evoluţii, iar reuşita
lui Henryk Walczak este cu atât mai remarcabilă cu cât,
în mod constant, nu îşi propune să evite niciuna dintre
reuşitele sau eşecurile înregistrate de politicile comune
ale celor două ţări.
Extrem de incitante sunt abordările referitoare la
problemele frontierelor răsăritene, şi anume ale relaţiilor
cu Ucraina şi cu U.R.S.S. Şi aici, ca pe parcursul întregii
cărţi, autorul dă dovadă de o excepţională capacitate de
analiză, de obiectivitate şi simţ critic. Mai ales că, în cele
din urmă, alianţa dintre Polonia şi România s-a construit,
la început, din interes şi din necesitatea de a rezista tentaţiei Armatei Roşii de a cotropi cele două state.
Documentaţia acestui volum este impresionantă:
Walczak a utilizat, cu o capacitate ştiinţifică uimitoare,
aproape toate sursele arhivistice şi bibliografice de care
a beneficiat în Polonia şi România. Introducerea realizărilor istoriografice româneşti în analiza lui sporeşte
credibilitatea şi, mai ales, soliditatea demersului său
pentru că, în felul acesta, pe parcursul cărţii, poate
compara informaţiile şi concluziile. Acest lucruutilizarea surselor polone- se întâmplă în România nu
întotdeauna obiectiv şi nu întotdeauna îndeajuns.
Fără îndoială că volumul lui Henryk Walczak va
constitui o referinţă bibliografică necesară şi va reprezenta o lectură  obligatorie pentru orice cercetător al relaţiilor

cywi-lizacji. Wszystkie trzy
rozdziały (1. Sprawa sojuszu
w dobie kształtowania
n o w e g o ł a d u w Europie
Wschodniej (1918-1921), 2.
Pod znakiem Genui, Genewy
i Locarno, 3. O umoc-nienie
bezpieczeństwa w Euro-pie
Wschodniej) opisują bardzo
złożoną sytuację, będącą w ciągłym ruchu i podlegającą wielu
zmianom. Wszystkie decyzje i
działania polskiej dyplomacji
w sprawie Rumunii są przez
autora umiejscowione w kontekście sytuacji w regionie, interesów Wielkich Mocarstw,
przy czym nie zapomina on
tak-że o ewolucji polityki
wewnę-trznej Warszawy i
Bukaresztu.
Autor książki dowodzi
swojej wyjątkowej wiedzy na
temat historycznej i geopolitycznej rzeczywistości, odnosząc się stale do podobnych
sytuacji mających miejsce w sąsiedztwie. W ten sposób
rozwój relacji dwustron-nych między Warszawą i
Bukaresztem zaprezentowany jest w złożonym kontekście
interesów, celów, strategii, działań wojskowych i
dyplomatycznych. W bardzo niewielu przypadkach
strategiczny sojusz polsko-rumuński analizowany był
przez taki pryzmat, a dokonanie Henryka Walczaka jest
tym bardziej godne uwagi, że nie pomija on żadnego
z sukcesów i żadnej porażki wspólnej polityki obu
krajów.
Budzące szczególne zainteresowanie jest podejście
do problemu wschodnich granic, a mianowicie relacji
z Ukrainą i ZSRR. I w tym przypadku, jak i na kartach
całej książki, ujawniają się wyjątkowe zdolności analityczne autora, jego obiektywizm i zmysł krytyczny.
Tym bardziej, że rzeczywiście początkowo u podstaw
powstania aliansu pomiędzy Polską i Rumunią legła
konieczność przeciwdziałania zagrożeniu ze strony Armii
Czerwonej.
Udokumentowanie tej książki robi wrażenie: Walczak wykorzystał naukowo prawie wszystkie źródła
archiwalne i bibliograficzne, jakie dostępne są w Polsce
i Rumunii. Włączenie do jego analizy rumuńskich źródeł
historiograficznych podnosi wiarygodność i przede
wszystkim solidność pracy, a także powoduje, że na kartach książki może autor porównywać różne informacje
i wnioski. Polskie źródła w Rumunii wykorzystuje się
nie zawsze w sposób obiektywny i zazwyczaj w niedostatecznym stopniu.
Książka Henryka Walczaka będzie niewątpliwie
koniecznym odniesieniem bibliograficznym i obowiązkową lekturą dla każdego badacza relacji pomiędzy
Polską i Rumunią.    
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Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r.

(dalszy ciąg ze str 11. )
rańskiego.
05.07. – Czerniowce: Wydziały TBPiCP oraz TSL,
z racji imienin ich prezesa dr. St. Kwiatkowskiego,
urządziły uroczysty wieczór, podczas którego Władysław
Sołtyński w imieniu zebranych wyraził uznanie za
dotychczasową działalność i złożył życzenia solenizantowi. Natomiast Tadeusz Zubrzycki wygłosił swojego
autorstwa wiersz napisany na tę okoliczność.
05.08. – Sokal: Zmarła Zofia z Horoszkiewiczów Bandurska, matka bpa Bandurskiego, co wzbudziło współczucie u miłujących arcypasterza Bukowińczyków.
05.08. – Wyżnica: Wybuchła epidemia zapalenia opon
mózgowych. W związku z tym zawieszono naukę w szkołach i pobór do wojska.
05.<09. – Czerniowce: Na mający powstać w kościele
parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ołtarz
Królowej Korony Polskiej ks. Józef Janiszewski z Seretu
przysłał 5 k oraz 3 k na koszta planowanej uroczystości
poświęcenia boiska „Sokoła” w Czerniowcach.  
05.<09. – Czerniowce, redakcja „Gazety Polskiej”: Na
fundusz Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach datki
złożyli: dyr. Jan Kamiński (20 k), administrator parafii
stróżenieciej ks. Józef Krzyżanowski (20 k zebranych
podczas wieczornej uroczystości Królowej Korony Polskiej w stróżenieckiej Czytelni Polskiej TSL).
05.09. – Bułaj, Czytelnia Polska TSL: Członek czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” i delegat czerniowieckiego Koła TSL Albin
Grabowski wygłosił odczyt o Konstytucji 3 Maja.  
05.09. – Głęboka, Ruda, Czytelnia Polska TSL:
Członek czerniowieckiego Towarzystwa Akademików
Polskich „Ognisko” Józef Dutkowski wygłosił w tych
miejscowościach odczyt o Konstytucji 3 Maja.
05.09. – Kołomyja, sala Kasy Oszczędności: Odbył
się zjazd delegatów kół TSL okręgu kołomyjskiego.
Czerniowieckie Koło reprezentowali Kazimierz Niewiadomski i Tadeusz Zubrzycki, który jako sekretarz złożył
sprawozdanie z działalności Koła, uwzględniając starania
o utworzenie Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach.
Na jego wniosek zjazd uchwalił rezolucję wzywającą
Zarząd Główny TSL, by zwrócił „baczniejszą uwagę
na niebezpieczeństwo grożące żywiołowi polskiemu
na kresach wschodnich, wspierał je wydatniejszą jak
dotychczas pomocą materialną”.
05.09. – Nowy Sołoniec, Czytelnia Polska TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” Kazimierz Grabowski wygłosił odczyt o
Kon-stytucji 3 Maja.
05.10. – Lwów: W numerze 216. „Słowa Polskiego” z
10 maja ukazała czerniowiecka korespondencja, której
autor przedstawił ataki „Bukowiner Nachrichten”
przeciw Polakom m.in. za to, iż zaprotestowali przeciwko
włączeniu Chełmszczyzny do Rosji i uroczyście
obchodzili święto Królowej Korony Polskiej.
05.11. – Stróżeniec: Zmarła Józefa z Ptaszyńskich
Sielecka w 69 roku życia.
05.12. – Suczawa: Autor podpisany kryptonimem A. G.

napisał korespondencję do „Gazety Polskiej”. Po ogólnej
uwadze o trudnościach stwarzanych oświacie polskiej na
Bukowinie przedstawił bezowocne dwuletnie starania
o szkołę polską dla dużej liczby tamtejszych polskich
dzieci. Według autora w Bułaju mieszkało około sto
polskich rodzin, a rzymskokatolicki urząd parafialny
wykazał liczbę 104 polskich dzieci podlegających
obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 1907/8.
Ta liczba uzasadniała utworzenie trzyklasowej szkoły.
Tym-czasem w Bułaju utrzymywano szkołę ludową,
która formalnie miała zapewniać tylko dwie godziny
nauki języka polskiego tygodniowo, ale z tego zadania
się nie wywiązywała. Rozżaleni mieszkańcy zwrócili się
do Koła Polskiego i inspektora szkolnego o skuteczną
interwen-cję, aby najpóźniej w roku szkolnym 1909/10
utworzona została przynajmniej dwuklasowa szkoła
polska, w któ-rej kompetentni nauczyciele będą uczyć
po polsku, jak w Suczawie.
05.<13. – Czerniowce: dr St. Kwiatkowski jako radny
miejski podczas posiedzenia Rady Miasta zgłosił wniosek
o wydanie stosownych instrukcji dla motorniczych
tramwajów miejskich w sprawie zachowania podczas
uroczystych procesji ulicznych.
05.<13. – Czerniowce: Proboszcz i dziekan czerniowiecki ks. infułat Józef Schmid odznaczony został przez
cesarza Orderem Żelaznej Korony III klasy.
05.<13. – Czerniowce: Komisja organizacyjna uroczystości poświęcenia boiska „Sokoła” na ostatnim posiedzeniu przyjęła zarys programu. Przewidywał on przyjęcie
licznych gości, m.in. z Kaczyki, Mikułowej Polany,
No-wego Sołońca, Pleszy.
05.<13. – Czerniowce: Na ołtarz Królowej Korony
Polskiej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego datki złożyli: Kasparides (2 k),
Wojciech Skwarnicki (10 k), F. i F. Wania (1 k),
Michalina Woyty (20 k).
05.13. – Czerniowce: Numer 38. „Gazety Polskiej”
zawiera „V wykaz składek na boisko „Sokoła” w Czerniowcach”. W tym samym numerze ukazało się wezwanie do wszystkich środowisk polskich na Bukowinie,
aby zwoływały zgromadzenia i uchwalały protesty przeciw odłączeniu Chełmszczyzny od Królestwa Polskiego
i w ten sposób zamanifestowały jedność i jednomyślność
wszystkich Polaków w sprawach zasadniczych dla
narodu.
05.15. – Czerniowce: J. Świerczyński, sekretarz i B.
Mokrański, prezes wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” tego dnia wystosowali odezwę do prezesów instytucji i stowarzyszeń polskich na Bukowinie,
wzywającą do masowego udziału w uroczystości poświęcenia sokolego boiska w Czerniowcach.
05.15. – Czerniowce: Deputacja Towarzystwa Dobroczynności złożyła gratulacje ks. inf. Józefowi Schmidowi
z powodu cesarskiego odznaczenia Orderem Żelaznej
Korony. W imieniu deputacji przemawiał wiceprezes
Towarzystwa Michał Trzciński.
05.<16. – Czerniowce: Na ołtarz Królowej Korony
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Polskiej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego wpłynęły datki: ks. superiora Smodlibowskiego (20 k),  A. Siedlaczka (2 k), M. Fierich (2
k).
05.<16. – Czerniowce: Dla rodziny szewca Karola
Grabowskiego bukowińska Kasa Oszczędności złożyła
50 k na ręce dr. St. Kwiatkowskiego.
05.<16. – Czerniowce, bukowińskie Polskie Towarzystwo Zaliczkowe i Oszczędności ogłosiło konkurs
na zatrudnienie wykwalifikowanego i doświadczonego
księgowego.
05.16. – Bojan, Czytelnia Polska TSL: Członek czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” i delegat czerniowieckiego Koła TSL Józef
Dutkowski wygłosił odczyt o Konstytucji 3 Maja. Ponadto
poruszył sprawę Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach
oraz oderwania Chełmszczyzny od Królestwa. Zebrani
uchwalili protest przeciw odłączaniu Chełmszczyzny
i złożyli się na Gimnazjum Polskie w Czerniowcach:
W. Płukasiewicz, prezes Czytelni (2 k), J. Sużański
(2 k), panna X. (1 k), A. Rożnowiecka (1 k), Biedrzycki
(1 k) – razem 7,30 k. Korespondencja sprawozdawcza
z tego odczytu podpisana pseudonimem Quidam ukazała
się drukiem pośród „Listów z kraju” numeru 40. „Gazety
Polskiej” z 20 maja 1909 r.
05.16. – Baniłów n/Cz., Czytelnia Polska TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” Ignacy Kukla wygłosił odczyt o Konstytucji
3 Maja. Ponadto poruszył wiele spraw aktualnych
(potrzeba polskich szkół ludowych, Gimnazjum
Polskiego w Czerniowcach, oderwanie Chełmszczyzny
od Kró-lestwa Polskiego). Zgromadzeni uchwalili
protest przeciw aneksji Chełmszczyzny, złożyli 5,36
k na Gimnazjum Polskie w Czerniowcach, prosili o
częstsze wizyty dele-gatów z referatami i uskarżali się
na traktowanie nauki języka polskiego po macoszemu.
Milijów, Czytelnia Polska TSL: Ignacy Kukla wygłosił
odczyt o Konstytucji 3 Maja. Następnie przedstawił
cele i zadania pracy narodowej na kresach oraz zwrócił
uwagę na potrzebę zakładania polskich szkół ludowych,
Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach, które powinny
chronić młodzież polską przed wynarodowieniem.
Podkreślił, iż bardziej zdecy-dowanie należy upominać
się o należne prawa. Zebrani uchwalili protest przeciw
oderwaniu Chełmszczyzny od Macierzy i złożyli 17,20
k na mające powstać w Czer-niowcach Gimnazjum
Polskie. Korespondencje z tych odczytów, podpisane
kryptonimami K-a i I, prawdo-podobnie autorstwa
Ignacego Kukli, ukazały się drukiem wśród „Listów z
kraju” 40. numeru „Gazety Polskiej” z 20 maja 1909 r.
05.16. – Czerniowce, mała sala Domu Polskiego: Na
wezwanie wydziału czerniowieckiego „Sokoła” „Do
Polek!” (podpisanego przez sekretarza J. Świerczyńskiego i prezesa B. Mokrańskiego) odbył się wiec Polek
celem ukonstytuowania się komitetu pań uczestniczących
w przygotowaniu uroczystego poświęcenia boiska
czerniowieckiego „Sokoła”. Po otwarciu wiecu przez B.
Mokrańskiego przewodniczyła mu Julia Kwiatkowska,
a protokółowała Aurelia Malikiewiczówna. Po żywej
dyskusji powołano trzy sekcje: gospodarczą, organiza-
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cyjno-finansową i gimnastyczną, które miały pozyskać
jak najwięcej kobiet do pracy w komitecie, wziąć
masowy udział w pochodzie, urządzić bufety na boisku
i w sali Domu Polskiego na raucie, zebrać pieniądze
i naturalia na wyposażenie bufetów oraz zbierać się na
obrady w usta-lonych z góry terminach.
05.16. – Kołomyja, sala „Sokoła”: Tadeusz Zubrzycki,
współpracownik czerniowieckiej „Gazety Polskiej” wygłosił odczyt pt. „Odradzająca się dzielnica, czyli Polacy
na Bukowinie”, wzbudzając wielkie zainteresowanie
słuchaczy.
05.16. – Mikułowa Polana, Czytelnia TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” Kazimierz Grabowski wygłosił w Mikułowej
Polanie odczyt o Konstytucji 3 Maja. Zaprosił zgromadzonych do licznego udziału w uroczystości poświęcenia
sokolego boiska w Czerniowcach, zainteresował sprawą
powołania Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach i
po-trzebą ofiar na ten cel, wreszcie poruszył sprawę
chełmską, która wywołała następującą rezolucję:
„Wiadomość o zamiarze caratu oderwania Chełmszczyzny i na nas, góralach polskich gminy Mikułowa
Polana, wywarła przygnębiające wrażenie. To też
zebrani w dniu 16 maja w Czytelni z okazji odczytu o
Konstytucji 3 Maja protestujemy jak najenergiczniej
przeciw gwałtowi wymierzonemu przeciw narodowi
polskiemu”. Plesz: Tego samego dnia K. Grabowski
wygłosił odczyt o Konstytucji 3 Maja także w Pleszy.
Obszerne spra-wozdanie miejscowego korespondenta
z obchodów 118. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja w Pleszy ukazało się drukiem wśród „Listów z
kraju” 40. numeru „Gazety Polskiej” z 20 maja 1909
r. i zawierało kilka charak-terystycznych i ważnych
szczegółów, którymi tamtejsi Polacy się wyróżnili.
Pisał on: „Domki nasze były udeko-rowane Orłami
Białymi, a piersi każdego z nas zdobiła kokardka koloru
biało-czerwonego, jako barwy naro-dowej”. Pierwsza
część obchodu odbyła się w miejsco-wym kościele w
godzinach przedpołudniowych (śpiew pieśni na cześć
Królowej Korony Polskiej, odmówienie Litanii do
Matki Bożej, modlitwa za uciśnioną Ojczyznę) i w
popołudniowych w Czytelni Polskiej (referat Kazi-mierza
Grabowskiego o Konstytucji 3 Maja, przemówie-nie
Józefa Kurudza o zagrożeniu Chełmszczyzny i uchwalenie rezolucji protestującej przeciw nowemu imperialistycznemu aktowi wobec Polski, zbiorowy śpiew pieśni
patriotycznych przez zebranych – dziewczęta i kobiety
– do późnego wieczora).
05.16. – Ruda: Anonimowy korespondent napisał
sprawozdanie z odczytu Józefa Dutkowskiego o Konstytucji 3 Maja, wygłoszonego w miejscowej Czytelni TSL
i bardzo dobrze przyjętego przez zgromadzonych, którzy
wdzięczni za pamięć o nich zwrócili się do czerniowieckiego Koła TSL z prośbą, aby częściej przysyłało
swoich delegatów z bardzo wyczekiwanymi referata-mi.
Sprawozdanie ukazało się drukiem wśród „Listów z
kraju” 40. numeru „Gazety Polskiej” z 20 maja 1909 r.
05.16. – Stara Huta, Czytelnia Polska TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
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„Ognisko” P. Oleksiewicz wygłosił odczyt o Konstytucji
3 Maja.
05.17. – Czerniowce, mała sala Domu Polskiego:
Odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków
Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”, m.in.
poświęcone sprawie utworzenia katedry języka polskiego
i literatury polskiej oraz docentury języka polskiego na
Uniwersytecie Czerniowieckim. Uchwalona rezolucja
m.in. głosiła: „Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko”, odbyte w
dniu 17 maja 1909 w Domu Polskim prosi c. k. senat akademicki Uniwersytetu Czerniowieckiego, by zechciał
podjąć starania o utworzenie katedry języka i literatury
polskiej na tym uniwersytecie”.
05.17. – Wiedeń: Na ogólnych posłuchaniach cesarz
m.in. przyjął wiceprezydenta bukowińskiej Rady
Kultury Krajowej Antoniego Łukaszewicza.
05.19. – Czerniowce: Odbyło się posiedzenie sekcji
organizacyjno-finansowej czerniowieckiego święta
sokolego.
05.<20. – Czerniowce: Na budowę ołtarza Królowej
Korony Polskiej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego datki złożyli: M. Adler (2 k),
Katarzyna Biton (4 k), Franciszka Łucka (6 k), Anna
N. (20 k), N. N. (1 k), Petronela Skwarnicka (1 k), Józef
Skwarnicki (1 k), S. Tołłoczko (2 k), Teresa Urbaczka (2
k).
05.<20. – Fürstenthal: Ks. Stanisław Wołoszczak złożył
egzamin konkursowy.
05.20. – Dunawiec, Laurenka, Czytelnia Polska TSL:
Członek czerniowieckiego Towarzystwa Akademików
Polskich „Ognisko” Albin Grabowski wygłosił w tych
miejscowościach odczyt o Konstytucji 3 Maja.
05.20. – Łużany, Czytelnia Polska TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” i delegat czerniowieckiego Koła TSL Ignacy
Kukla wygłosił odczyt o Konstytucji 3 Maja, a Maria
Przybylska z Czerniowiec wygłosiła patriotyczny utwór.
Zgromadzeni uchwalili następującą rezolucję: „Polacy
zebrani w Łużanach na uroczystości Konstytucji 3 Maja
podnoszą uroczysty protest przeciw oderwaniu dzielnicy
chełmskiej od pnia ojczystego”.
05.20. – Nowa Żadowa, Czytelnia Polska: Miejscowi
Polacy uroczyście obchodzili rocznicę uchwalenia
Kon-stytucji 3 Maja. Referat wygłosił Władysław
Michniewicz, członek Towarzystwa Akademików
Polskich „Ognisko” i delegat czerniowieckiego Koła
TSL. Poruszono kilka nurtujących spraw. Mówiono
o projektowanym oder-waniu Chełmszczyzny od
Królestwa Polskiego (zgroma-dzeni uchwalili stosowny
protest: „Zebrani Polacy w dniu 20 maja 1909 r. w
Czytelni w Żadowie wyrażają swe oburzenie i protestują
przeciw gwałtowi wymierzonemu przeciw narodowi
polskiemu ze strony Rosji”. Protest ten miano doręczyć
dr. Stanisławowi Głąbińskiemu jako prezesowi Koła
Polskiego w Wiedniu), o potrzebie kas raiffejsenowskich,
Gimnazjum Polskiego w Czerniow-cach, polskich szkół
ludowych, w tym polskiej szkoły ludowej w Nowej
Żadowie dla 78 tamtejszych polskich dzieci (dzieci
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niemieckich było tylko 46). Kilkakrotnie przemawiał
nauczyciel z Górnej Żadowy Michał Horo-dyński, m.in.
obiecał, że regularnie w niedziele i święta będzie uczył
„po polsku czytać i pisać oraz śpiewać pieśni nabożne i
patriotyczne”, a uroczystość zakończył „gorliwy i wielce
szanowany” prezes Czytelni Błażej Gibała.
05.20. – Paltinoasa, Solka, Czytelnia Polska TSL:
Członek czerniowieckiego Towarzystwa Akademików
Polskich „Ognisko” Kazimierz Grabowski wygłosił w tych
miejscowościach odczyt o Konstytucji 3 Maja. W Solce
przemawiali również Kaczorowski (o prześladowaniu
Polaków w Prusach i Rosji, czego najświeższym objawem odrywanie Chełmszczyzny od Królestwa Polskiego), Grabowski (o potrzebie Gimnazjum Polskiego
w Czerniowcach – zebrano 7 k na ten cel) i ks. Antoni
Moczarowski.
05.20. – Seret: Ks. Józef Janiszewski napisał wiersz
„Widzenie”, który ukazał się drukiem w felietonie 41.
numeru „Gazety Polskiej” z 23 maja 1909 r.
05.20. – Seret: W związku z jubileuszem 500-lecia
zwycięstwa grunwaldzkiego ks. Józef Janiszewski złożył
następującą deklarację: „Obowiązuję się niniejszym
wypłacić w przeciągu 2 lat na utworzenie nowych oraz
utrzymanie już istniejących szkół polskich na kresach
sumę 200 koron. Złożę ją na ręce czerniowieckiego Koła
TSL. Ks. Józef Janiszewski, rzym.-kat. kooperator. Seret,
d. 20 maja 1909”.
05.20. – Stróżeniec, Czytelnia Polska TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” Józef Dutkowski wygłosił odczyt o Konstytucji
3 Maja.
05.21. – Czerniowce: Odbyło się posiedzenie sekcji
gospodarczej czerniowieckiego święta sokolego.
05.21. – Lwów: Deputacja wydziału czerniowieckiego
„Sokoła” przebywała we Lwowie celem zaproszenia
tamtejszych dygnitarzy na uroczystości sokole w Czerniowcach. Zaproszeni obiecali przybyć w strojach
naro-dowych. W imieniu Związku Sokolstwa Polskiego
miał przemawiać wiceprezes gniazda krakowskiego dh
Władysław Turski. Lwowski kompozytor Franciszek
Barański skomponuje „Marsz Sokołów bukowińskich”
na uroczystości.
05.<23. – Czerniowce, TBPiCP: Notariusz Soniewicki
ofiarował 25 k, a Władysław Sołtyński 10 k na fundusz
Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach.
05.<23. – Czerniowce, Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”: Wskutek odezwy wpłynął „VI wykaz składek
na boisko „Sokoła” w Czerniowcach” i został opublikowany w numerze 41. „Gazety Polskiej” z 23 maja 1909 r.
05.23. – W rubryce „Listy z kraju” 41. numeru „Gazety
Polskiej” wydrukowane zostały napisane przez podpisanych pseudonimami korespondentów relacje z przebiegu obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Łużanach, Mikułowej Polanie, Nowej Żadowie i
Solce.
05.23. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyło się posiedzenie komitetu uroczystości sokolej w Czerniowcach
w obecności   delegatów VII Okręgu Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” (dr Stanisław Haczewski,
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prezes „Sokoła” kołomyjskiego, Włodzimierz Świątkiewicz, naczelnik, Wilhelm Kramer, sekretarz). Po
po-siedzeniu wszyscy naczelnicy udali się do sokolego
parku, gdzie znany czerniowiecki fotograf Krzanowski
wykonał fotografie przeznaczone na widokówki mające
się wydać na dzień uroczystości. Następnie w Domu
Polskim odbyła się następna część posiedzenia, na którym
uchwalono, iż uroczystość poświęcenia sokolego boiska
odbędzie się w niedzielę 4 lipca 1909 r. Przybywający
goście pociągami mają wysiadać na dworcu Volksgarten,
skąd ruszy pochód na strzelnicę miejską. Po próbie
ćwiczeń Msza Polowa, przemówienia delegatów, pochód
przez miasto i defilada przed reprezentacją delegatów
zebranych w Domu Polskim. Następnie wspólny obiad
na strzelnicy, festyn z „muzyką” sprowadzoną ze Stanisławowa.
05.23. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Uroczysty
obchód 118. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Na program wieczoru złożyły się: słowo wstępne dr. St.
Kwiatkowskiego, występ chóru męskiego, deklamacje,
solo skrzypcowe Kramera, śpiew solowy Melca i duetu
(K. Grabowski i Melc) oraz przedstawienie jednoaktowej
sztuki Jana Łady pt. „Jak liście z drzew strącone”.
05.23. – Czerniowce, mała sala Domu Polskiego: Odbyło
się doroczne walne zgromadzenie członków Towarzystwa
im. J. Kolińskiego ze sprawozdaniem z dzia-łalności od
chwili powstania 8 marca 1908 do 15 maja 1909 r. Po
przyjęciu sprawozdania ponownie wybrano do władz
ks. Al. Opolskiego i Karola Schwanna. Jako no-wych
członków wybrano Antoniego Paneckiego oraz Floriana
Rudzika.  
05.23. – Nowa Żadowa, Czytelnia Polska TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” i delegat czerniowieckiego Koła TSL
Władys-ław Michniewicz wygłosił odczyt o Konstytucji
3 Maja.
05.23. – Radowce, Czytelnia Polska TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” Józef Dutkowski wygłosił odczyt o Konstytucji
3 Maja.
05.23. – Sadogóra, Czytelnia Polska TSL: Członek
czerniowieckiego Towarzystwa Akademików Polskich
„Ognisko” Ignacy Kukla wygłosił odczyt o Konstytucji 3
Maja. Przy okazji zebrano 5,80 k na Gimnazjum Polskie
w Czerniowcach.  
05.23. – Seret: Ks. Józef Janiszewski napisał „Modlitwę
do Matki Boskiej” opublikowaną w felietonie 46. numeru
„Gazety Polskiej” z 10 czerwca 1909 r.
05.24-29. Bukowina: Wizytacja kanoniczna bpa sufragana Władysława Bandurskiego kilku bukowińskich
parafii.
05.24. – Wyżnica: Bp sufragan Władysław Bandurski
przybył z Kut do Wyżnicy.
05.25. – Czerniowce: Uruchomione zostało połączenie
telefoniczne Czerniowiec oraz miejscowości kąpielowych z Lwowem i Wiedniem.
05.25. – Wyżnica, kościół parafialny: Wizytacja kanoniczna bpa W. Bandurskiego i bierzmowanie wiernych.
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05.25. – Waszkowce: Przybył bp Władysław Bandurski
na wizytację kanoniczną. Witano go serdecznie, na
domach Polaków powiewały flagi biało-czerwone.
05.26. – Waszkowce n/Cz., kościół parafialny:
Wizytacja kanoniczna bpa W. Bandurskiego, kazania
i bierzmowanie 282 wiernych. Odwiedzenie świeżo
zbudowanego Domu Polskiego i okolicznościowe
przemówienie patriotyczne.
05.<27. – Czerniowce: Ofiary na ołtarz Królowej
Korony Polskiej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego złożyli: Olga Dobrowolska (1
k), Jakub Kosiński (1 k), Weronika N. (1 k).
05.<27. – Czerniowce, Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”: Wskutek odezwy wpłynął „VII wykaz składek
na boisko „Sokoła” w Czerniowcach” i został opublikowany w 42. numerze „Gazety Polskiej” z 27 maja 1909
r.
05.27. – Waszkowce: Ks. Marceli Zawadowski tego dnia
wystosował list do redakcji „Gazety Polskiej” w obronie nauczycielki Przyborowskiej, którą korespondent
baniłowski odsądził od patriotyzmu i wywiązywania
się z obowiązków jako nauczyciela języka polskiego.
Zda-niem ks. Marcelego Przybylska jako patriotka i
znawczyni polskiej historii jest rzadkim przykładem
kobiety na Bukowinie, a jako nauczycielka języka
polskiego opuściła lekcje tylko z powodu choroby i
zdawania egzaminów.
05.28. – Łużany: Bp Władysław Bandurski przybył
na wizytację kanoniczną w asyście ks. prał. Józefa
Schmida, ks. kan. Józefa Steinbacha i innych. Miejscowi
Polacy zbudowali bramę tryumfalną ustrojoną w barwy
naro-dowe. W nabożeństwach brali udział miejscowi
i oko-liczni włościanie m.in. z Berhometu n/Prutem,
Dubowiec, Mamajowiec, Szypiniec. Około 120 osób
skorzystało z sakramentów spowiedzi i bierzmowania.
O godz. 10.00 biskup odwiedził Czytelnię Polską TSL,
gdzie po powitaniu przez Drwotę pięknie przemówł
do zgroma-dzonych, a następnie wpisał się do księgi
pamiątkowej: „Niech Bóg błogosławi zbożnej pracy nad
budzeniem ducha narodowego wśród Polonii tutejszej.
Niech wspólna miłość i karna solidarność ogarnie
wszystkie warstwy polskie w jednej pięknej szlachetnej
myśli służenia ojczystej sprawie. W Łużanach podczas
wizyty kano-nicznej 28 maja 1909. dr Władysław
Bandurski, Biskup Sufragan Lwowski”. Przy okazji
darował Czytelni obraz Królowej Polski Jadwigi. Dzieci
pod kierunkiem panny Bednarowskiej śpiewały pieśni
patriotyczne i wręczyły biskupowi bukiet róż.
05.28. – Czerniowce, Dom Polski, zgromadzenie
wydziału TBPiCP: Na posiedzeniu prowadzonym przez
wiceprezesa Kazimierza Węglowskiego postanowiono
wyrazić podziękowanie adwokatowi dr. Halipowi
za bezinteresowne reprezentowanie TBPiCP w dwu
pro-cesach, wydelegowano Henryka Zuckera jako swego
przed-stawiciela na uroczystość poświęcenia sztandaru
soko-lego w Horodence, przyjęto czterech nowych
członków.
05.27-28. – Kocmań, kościół parafialny: Bp W. Bandurski konsekrował kościół parafialny  po restauracji.
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Po wizytacji kanonicznej i konsekracji kościoła bp  Bandurski opuścił Kocmań i udał się do Zastawnej.  
05.28. – Tłumacz: Stanisław Oroszeny Bohdanowicz,
były prezes bukowińskiego Koła Polskiego, w dowód
sympatii dla Bukowińczyków listownie przekazał 500
k na Gimnazjum Polskie w Czerniowcach.
05.28-29. – Zastawna, kościół parafialny: Wizytacja
ka-noniczna bpa W. Bandurskiego i bierzmowanie
wiernych.
05.28-30. – Czerniowce, kościół parafialny: Odprawiono 40-godzinne nabożeństwo, m.in. z kazaniem
polskim.
05.<30. – Czerniowce, Wydział Kongregacji Maryańskiej Pań: Wydział uchwalił gremialne przystąpienie
swych członkiń do TSL oraz własnym kosztem zaprenumerowanie pisemka ludowego dla wszystkich istniejących na Bukowinie czytelni TSL.
05.<30. – Czerniowce: H. Frankel złożył 10 k na ołtarz
Królowej Korony Polskiej w kościele parafialnym p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
05.30. – Nowy Sołoniec: Tego dnia korespondent
podpisany inicjałami W. L. wystosował obszerny list,
w którym szczegółowo zdał sprawę z przebiegu uroczystego obchodu Konstytucji 3 Maja. Referat o Konstytucji
wygłosił włościanin z Pleszy Józef Kurudz. Oprócz niego
przemawiali delegaci z czerniowieckiego Koła TSL
Tadeusz Zubrzycki i Kazimierz Grabowski, kierownik
szkoły Mielnik, Władysław Świderski i in. Poruszono
*

*

*

*

wiele nurtujących spraw. Zachęcano do pracy narodowej, obrony wspólnych interesów, udziału w czerniowieckiej uroczystości sokolej, korzystania z oświaty
i czy-telni, materialnego wspierania pożytecznych
inicjatyw, np. Gimnazjum Polskiego w Czerniowcach.
Osiemdzie-sięcioletni Jan Budarz (Budasz?) z Pleszy
zobowiązał się przekazać 100 k na Gimnazjum Polskie
w Czerniow-cach. Zgromadzeni uchwalili protest
przeciw aneksji Chełmszczyzny. Na prośbę nauczyciela
J. Lebowica i J. Kurudza obchody rozciągnięto na drugi
dzień Zielo-nych Świąt w Pleszy, gdzie po nabożeństwie
odpus-towym do zebranych przed kościołem ponownie
przema-wiał T. Zubrzycki.
05.30. – Suczawa: Zawiązał się komitet kilku pań i
panów, który postanowił w przeciągu pięciu lat zgromadzić i przekazać czerniowieckiemu Kołu TSL 1000
k na Gimnazjum Polskie.
05.31. – Kaczyka, szkoła, restauracja Krzemienieckiego: Na zaproszenie dh. Józefa Grabowskiego,
prezesa miejscowego „Sokoła” przybył Tadeusz Zubrzycki, sekretarz czerniowieckiego Koła TSL i wygłosił
odczyt o Konstytucji 3 Maja. Przy okazji poruszył
kilka aktualnych spraw i deklamował „Nocleg” Adama
Mic-kiewicza. Zgromadzeni uchwalili protest przeciw
oder-waniu Chełmszczyzny od Królestwa i na wniosek
J. Gra-bowskiego uczestniczyli w wieczornicy sokolej w
restau-racji Krzemienieckiego. W imprezie uczestniczyli
Cehak,  Grabowski, Kaczorowski, Lewandowski i in.
*
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*
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*

Din cronica polonezilor bucovineni pe anul 1909
Aprilie

04.< 01. Cernăuţi: A rămas două zile aici şi a controlat
banca naţională fostul profesor al Universităţii din Cernăuţi Alfred Halban care, pe parcursul celor unsprezece
ani petrecuţi aici ca om de ştiinţă, preşedinte al Cercului
Polonez, deputat în seim, inspector şcolar de limba
polonă, a avut merite deosebite pentru oraş, Bucovina,
mai ales pentru polonezii de acolo. În mod deosebit s-a
interesat de pregătirile pentru înfiinţarea Gimnaziului
Polonez din Cernăuţi.
04.01. – Iaslovăţ, raionul Gura Humorului: A fost
deschis noul oficiu poştal cu program normal de lucru
sub conducerea Eugeniei Nastasi, soţia învăţătorului
din localitate. Legătura dintre noul oficiu şi conducerea
oficiului din Arbore a fost asigurată de un curier poştal
care prelua şi aducea zilnic scrisori.
04.01. – Siret: Pr. Józef Janiszewski a scris o poezie
didactico-religioasă „Unde este fericirea?” tipărită în
foi-letonul 27 al „Gazetei Polone” din 4 aprilie 1909.
04.03. – Cernăuţi, sala mare a Casei Polone: Demonstraţia elevilor şi elevelor şcolii particulare de muzică a
lui Alexandru Savul şi a excelentei orchestre de amatori
conduse de acesta. În program s-au aflat creaţii ale lui
Chopin, Moszkowski, Paderewski precum şi ale lui
Mozart şi Wagner. Atracţia serii a constituit-o concertul

lui C. M. Weber pentru 4 piane în interpretarea doamnelor Drucker, Schwarz, M. şi W. Machowski. Veniturile
au fost destinate Gimnaziului Polonez din Cernăuţi.
04.03-07. – Cernăuţi, în capela iezuiţilor: Au avut
loc recolecţiile de seară conduse de pr. superior Julian
Smodlibowski.
04.<04. – Cernăuţi, Societatea Universitară Poloneză
„Ognisko”: În loc de urările de sărbători adresate
membrilor Clubului şi celor care sprijină societatea
„Ognisko” a oferit 5 coroane pentru Gimnaziul
Polonez.
04.<04. – Cernăuţi, Internatul Polonez „Adam Mickiewicz”. Pentru această instituţie au donat: Aleksander
Brodowski (? coroane), Kazimierz Liskowacki din
Czunków (37 c.), Franciszek Schuster (10 c.).
04.<04. – Cernăuţi, Grădiniţa Catolică a surorilor
franciscane: Kazimierz Liskowacki din Czunków a
donat acestei instituţii 37 c., iar elevele clasei a IV-a de
aplicaţii 12,20 c.
04.08. – Siret: Pr. Józef Janiszewski a scris o poezie
patriotico-religioasă „Aleluia!” publicată în numărul 29
de sărbători al „Gazetei Polone” din 11 aprilie 1909.
04.09. – Laurenca, Cercul Societăţii Şcolilor Populare,
Vinerea Mare: Preşedintele Michał Kuczak, secretarul
Józef Drozdek şi trezorierul Jerzy Droszczak, în numele
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04.[16?] – Śniatyn, sala „Sokół”: Tadeusz Zubrzycki,
secretar al SŞP din Cernăuţi a conferenţiat pe tema
„Polonezii din Bucovina” care a trezit un mare interes
în rândul intelectualităţii locale.
04.17. – Cacica, localul „Sokół”: împărţirea cu oul sfinţit
organizată de cuibul local a adunat membri şi invitaţi. Pr.
superior Wojciech Grabowski a sfinţit bucatele şi a vorbit
despre importanţa acestui vechi obicei polonez. Au luat
cuvântul şi alţii, de ex. inspectorul Józef Grabowski,
administratorul salinelor din Wielkopolska, în numele
organizaţiei „Ognisko” Kazimierz Grabowski şi consilierul salinei Leon Cehak.
04<18. – Siret: Pr. Józef Janiszewski a scris poezia
patriotică „Să ne ridicăm!”, chemând la edificarea
spiritului polonez prin învăţământ şi muncă pentru sine
şi Patrie. Creaţia a fost tipărită în fruntea numărului 31
al „Gazetei Polone” din 18 aprilie 1909.
04.18. – Cernăuţi: sala Casei Polone: Asociaţia Meşterilor Polonezi „Gwiazda” a organizat întâlnirea de
îm-părţire cu oul sfinţit pentru organizaţiile poloneze
din Cernăuţi.
04.20. – Cernăuţi: Teatrul Naţional Rutean al lui J.
Stadnik a prezentat opera lui St. Moniuszko „Halka”.
04.21. – Cernăuţi: Adunarea generală a Cercului
Polonez a înfiinţat secţia pentru internatul meseriaşilor
sub conducerea pr. Aleksander Opolski, în acea zi a
fost convocată şedinţa persoanelor interesate de această
problemă. Comisia specială înfiinţată de secţie a pregătit
două concepţii care au devenit obiectul discuţiilor din
cadrul şedinţei. La discuţii au luat cuvântul: August
Czerniawski, St. Kwiatkowski, Morawski, Nanowski,
Schwartz, Walery Skwarnicki, Sołtyński şi Więckowski.
În final s-a decis înfiinţarea cât mai rapidă a unui azil
pentru orfani, copii – candidaţi la meserii. În acest
inter-nat, copiii ar primi bazele învăţăturii şcolare, iar
pregătirea profesională ar dobândi-o de la maiştri.
04.<22. – Cernăuţi: Józef Mucha, proprietarul tipografiei în care un timp îndelungat a fost tipărită „Gazeta
Polonă”, a fost numit asesor al tribunalului comercial
cu titlul de consilier imperial.
04.<22. –Lvov: Fostul locuitor al Cernăuţiului – polonezul Emanuel Dworski cu merite deosebite pentru acest
oraş a primit titlul de consilier al curţii.
04.22. – Cernăuţi, Casa de Economii a Bucovinei:
Filiala acestei Case, în şedinţa sa, a oferit un ajutor de
200 c. următoarelor instituţii poloneze: Internatul Catolic
„Issa-kowicz”, Internatul Polonez „A. Mickiewicz”,
Casa Suro-rilor Familiei Mariei şi 100 c. Secţiei de
Caritate a SAFSL
04.23. – Cernăuţi, În ziua onomastică a răposatului
Wojciech Hrimaly: S-a desfăşurat o seară dedicată
muzicianului şi directorului Societăţii Muzicale din
Cernăuţi. La aceasta au luat parte cei mai remarcabili
muzicieni locali.
04.24. – Cernăuţi: La şedinţa extraordinară a Consiliului
Orăşenesc a fost acceptată propunerea dr. St. Kwiatkowski cu privire la ajutorarea cu 300 c. a cizmarului
polonez Karol Grabowski pentru amenajarea atelierului,
iar consilierul Trompeteur s-a referit la amânata mutare a
depozitelor de lemne din străzile Kolejowa şi Mostowa
21 în afara centrului.

conducerii Cercului SŞP, îi roagă pe compatrioţii lor să
facă donaţii pentru terminarea construcţiei Casei Polone,
care durează de trei luni, iar cu prilejul apropiatelor
sărbători ale Paştelui adresează urări.
04.<11. – Cernăuţi, Internatul Polonez „A. Mickiewicz”: Medicul pediatru Juliusz Zentner a preluat
obli-gaţiile medicului Internatului, la cererea Societăţii
Inter-natului.
04.<11. – Cernăuţi, Grădiniţa Catolică a surorilor
feliciane: Krzysztof Abrahamowicz a oferit 50 c. pentru
iluminat.
04.<11. – Cernăuţi: Tadeusz Zubrzycki a scris o poezie
patriotico-religioasă „Aleluia” semnată cu iniţialele T.Z.,
apărută în numărul 29 al „Gazetei Polone”.
04.<11. – Suceava: Au făcut donaţii pentru Casa Polonă:
Emil Bohosiewicz din Bănila pe Ceremuş (20 c.), Marceli
d’ Endel din Vijniţa (10 c.), S. Tułecki din Vijniţa (10
c.), Stanisław Druciak din Załucz (6 c.). Le-a mulţumit
Józef Kwiatkowski, preşedintele Societăţii de Lectură
din Suceava.
04.11. – Cernăuţi, Duminica Paştelui: În numărul de
sărbători al „Gazetei Polone” dr. St. Kwiatkowski a adresat compatrioţilor o scrisoare ocazională: „În sunetul
clopotelor ce vestesc, în acest moment, lumii catolice
Învierea, inima fiecărui polonez aude şi clopotul lui
Zygmunt de la Wawel care altădată a însoţit jurământul
lui Kościuszko şi cuvintele actului: Să renunţăm la orice
fel de prejudecăţi şi opinii care au separat şi pot separa
pe cetăţenii unei ţări şi pe fiii unei Patrii.
În numele acestor amintiri şi al respectării jurământului strămoşilor, să ne dăm mâna, dragi Compatrioţi
din Bucovina, pentru activitatea naţională comună, cinstită şi perseverentă. Aleluia!”.
04.11. – Cernăuţi: În  cronica din numărul de sărbători
al „Gazetei Polone” apare vestea morţii Helenei Modrzejewska (1842-1909) la Newport, subliniindu-se că
„primii paşi i-a făcut pe scena teatrului din Cernăuţi”.
04.< 15 – Cernăuţi, Internatul Polonez „A. Mickiewicz”: Gabriel baron Schilling a donat 20 c. pentru
această instituţie.
04.15. – Lvov: Acolo a avut loc înmormântarea lui
Antoni Turliński, cel care a închiriat restaurantul gării
din Iţcani, generosul donator pentru cauza naţională
polonă. El s-a aflat în cartea binefăcătorilor SPAJ şi de L
din Cernăuţi, de aceea preşedintele dr. St. Kwiatkowski
a trimis familiei o scrisoare de condoleanţe.
04.15. – Cernăuţi: Numărul 30 al „Gazetei Polone” a
pub-licat o amplă notă biografică despre Helena Modrzejewska şi realizările ei scenice.
04.15. – Cernăuţi: Teatrul Naţional Rutean din Lvov
al lui J. Stadnik a prezentat pe scena cernăuţeană opera
„Halka” de Stanisław Moniuszko.
04.16. – Cernăuţi, Casa Polonă: A avut loc şedinţa
societăţii din Cernăuţi. Preşedintele dr. St. Kwiatkowski a
evocat cu căldură activitatea îndelungată şi de bine-facere
a lui Antoni Turliński, evidenţiind „fierbintele patriotism
şi neobişnuita dărnicie în folosul instituţiilor noastre din
zona de frontieră”. Au fost rezolvate câteva probleme
curente şi au fost primiţi patru noi membri.
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04.24. – Bănila pe Ceremuş: Helena Bohosiewicz, fiica
lui Jan Bohosiewicz, proprietarul moşiei din Milijów,
s-a căsătorit cu Tadeusz Liskowacki, proprietarul moşiei
Wierzbowce.
04.24. – Cacica: Secţia locală a cuibului a decis participarea la sfinţirea festivă a terenului societăţii „Sokół”
din Cernăuţi şi organizarea unei excursii generale din
aşezările poloneze ale regiunii Gura Humor.
04.<25. – Cernăuţi: Antoni Lukasiewicz, renumit
cunoscător al creşterii cailor şi vitelor, vicepreşedinte
al Consiliului Culturii Naţionale din Bucovina, a fost
distins cu Ordinul Coroana de Fier clasa a III-a.
04.25. – Cernăuţi, Casa Polonă şi terenul „Sokół”: S-a
desfăşurat adunarea plenară a comitetului de organizare
a festivităţii sfinţirii terenului pentru tabere de vară.
La adunare a luat parte delegatul Districtului VII din
Stanis-ławów (Ivano-Frankivsk) camaradul ing. Kramer.
După discuţiile la care au luat cuvântul, printre alţii,
Altheim, ing. Kramer, St. Kwiatkowski, B. Mokrański,
preşedin-tele organizaţiei „Sokół” din Cernăuţi, s-a
stabilit termenul (27.06.1909) şi programul festivităţilor,
s-au ales comi-siile: redacţională, economică, de cazare,
tehnică şi financiară.
04.27. – Cernăuţi, Casa Polonă, încăperile Băncii
Polone: Pr. prof. Aleksander Opolski, membru al consiliului de administraţie al Băncii, a sfinţit noul sediu al
Băn-cii Polone.
04.28. – Cernăuţi, sala Societăţii Muzicale: A avut loc
„Seara cântecului” în interpretarea tenorului Herman
Hintz acompaniat de dr. Wojciech Trompeteur.
04.<29. – Cernăuţi: Consiliul Şcolar Naţional l-a numit
pe pr. Feliks Żelewski catihet permanent al şcolilor din
Cernăuţi.
04.<29. – Cernăuţi: Prin mijlocirea lui Bronisław
Opolski au ajutat familia lui Karol Grabowski: Maria
Binderowa (2 c.), Katarzyna Kremerowa (10 c.), iar prin
mijlocirea lui Aleksander Żukowski – pr. prof. Łuczko
(3 c.), Edward Podgórski (2 c.), Leon Poch-marski (10
c.), pr. prof. Winter (1 c.).
04.29. – Cernăuţi, Casa Polonă, localul organizaţiei
„Ognisko”: Societatea Universitară  Poloneză „Ognisko”
a decis să organizeze festivităţi pentru cinstirea lui
Juliusz Słowacki şi a convocat, pentru aceeaşi zi, şedinţa
comi-tetului lărgit de organizare în Cernăuţi.
04.30. – Siret: Pr. Józef Janiszewski a scris poezia „Trei
mai”, tipărită în nr. 35 al „Gazetei Polone” din ziua de
1 mai 1909.
04.30. – Cernăuţi, biserica parohială cu hramul Înălţarea
Sfintei Cruci: Au început slujbele religioase ale lunii
mai. În timpul fiecărei slujbe, s-a rostit o scurtă predică
în limba polonă.

Mai

05.<01. – Cernăuţi: La ultima şedinţă a organizaţiei
„Sokół” s-au adoptat o serie de hotărâri, printre altele
privitoare la data sfinţirii terenului, mulţumiri prof. dr.
Alfred Halban pentru intervenţia în problema concesionării terenului, componenţa comisiei tehnice (camaradul Wollak – preşedinte, arhitectul camarad Harnung
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– adjunct, Dmytruk, Kosiński, Linczak, Mendrak, Piš,
Reger, Siarczyński), primirea a 14 noi membri ş.a.
S-a anunţat împărţirea districtului în arondismente, de
Cernăuţi aveau să aparţină: Cacica, Sadagura, Vijniţa.
05.<01. – Cernăuţi, Societatea Internatului Polonez
„A.Mickiewicz”: Bernard Rosenstock a aderat la
Societate ca membru fondator cu un fond de 200 c.
Pentru internat au donat: Kazimierz Liskowacki (28
c.), fun-cţionarele birourilor Reprezentanţei Societăţii
Asigurărilor Reciproce (10 c.).
05.<01. – Cernăuţi: Prin mijlocirea lui Aleksander
Żukowski, directorul pensionat al şcolii populare din
Sadagura Kasper Szylecki a donat 2 c. familiei lui Karol
Grabowski.
05.01. – Cernăuţi, sala Casei Polone: Numeroşi membri
ai Cercului Polonez bucovinean şi alţi polonezi din
Cernăuţi s-au adunat pentru a protesta împotriva intenţiei
Rusiei de a desprinde ţinutul Chełm de Regatul Poloniei
şi de a-l anexa guvernământului general de la Kiev. Cei
prezenţi au adoptat următoarea rezoluţie: „Adunaţi în
ziua de 1 mai a.c. în sala  Casei Polone, membrii Cercului
Polonez bucovinean şi alţi cetăţeni polonezi din Cernăuţi
protestează solemn împotriva ruperii ţinutului Chełm de
Regatul Poloniei – ca un nou atentat la dreptul neprescris
al Poporului Polonez şi la integritatea Regatului garantată
prin tratate internaţionale.
Cei prezenţi cheamă toţi factorii politici, în mod
deosebit reprezentanţa poloneză în parlament şi în
delegaţii, la o poziţie imediată şi fermă, pentru a nu
permite realizarea acestui brutal atentat şi a unei noi
nedreptăţi făcute Patriei noastre”. Conţinutul acestei
rezoluţii a fost remis preşedintelui Cercului Polonez
de deputaţi din Viena – dr. Stanisław Głąbiński şi
ministrului – dr. Dulęba.
05.02. – Cernăuţi, biserica parohială cu hramul Înăl-ţarea
Sfintei Cruci: Cu prilejul Sărbătorii Reginei Coroanei
Poloniei a avut loc o liturghie solemnă cu expunerea
Preasfântului Sacrament şi cu predica ocazională a pr.
Lewandowski. În timpul slujbei, au cântat pe rând elevele
surorilor feliciane şi corul elevilor Internatului Polonez
„A.Mickiewicz”, iar la orgă Otton Mieczysław Żukowski. În amintirea acestei festivităţi, parohul pr. prelat
Schmid a sfinţit unul dintre altarele în care se afla icoana
Maicii Domnului de la Częstochowa şi unde se oficiau
slujbele în luna mai ale Reginei Coroanei Poloniei. Iar
în fereastra de deasupra acestui altar, a anunţat că va fi
plasat un vitraliu care să reprezinte jurământul lui Jan
Kazimierz. Acesta avea să fie primul altar din Bucovina
care să venereze Regina Coroanei Poloniei.
05.02. – Sadagura, Societatea Polonă de Lectură SŞP
şi biserica parohială cu hramul Arhanghelul Mihail:
Polonezii de aici au sărbătorit festiv sărbătoarea Reginei
Coroanei Poloniei, în faţa clădirii Societăţii Polone
s-au adunat oamenii, au pornit cu orchestra la biserică,
liturghia solemnă cu predica pr. canonic Chrzanowicz,
întoarcerea la sediu în strictă ordine, primire în casa
camaradului Person. Profitând de ocazie, cei prezenţi
au fost invitaţi să participe în număr mare la sfinţirea
terenului orga-nizaţiei „Sokół” în Cernăuţi, au fost
anunţaţi de colecta de 1600 c. pentru construirea Casei
Polone din Sadagura, de intenţia de a cumpăra o parcelă
corespunzătoare.
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05.02. – Storojineţ, Societatea Polonă de Lectură SŞP:
Sărbătorirea festivă a zilei Reginei Coroanei Poloniei.
Seara s-a făcut o colectă pentru Gimnaziul Polonez din
Cernăuţi. Au donat câte o coroană: A. Boniarczyk, M. Broniewski, F. Duczewski, J. Hadam, W. Jurak, R. Kokoszka, F. Machowski, F. Marciniak, 5 coroane a donat pr.
J. Krzyżanowski, alţii sume mai mici. Toţi împreună au
adunat 20 c., pe care pr. Józef Krzyżanowski le-a remis
redacţiei „Gazetei Polone”.
05.02 - 03. – Cernăuţi şi întreaga Bucovină: Societatea Universitară Poloneză „Ognisko” a vândut etichete
pentru ferestre cu înscrisul „3 mai” şi cocarde alb-roşii
pentru fondul naţional, printre altele pentru Gimnaziul
Polon din Cernăuţi.
05.03. – Cernăuţi: Casa Polonă şi numeroase case din
Cernăuţi au avut lipite etichete luminate SŞP (Societatea
Şcolilor Populare).
05.<06. – Cernăuţi: Antonina Skibińska a donat 10
c. pentru altarul Maicii Domnului – Regina Coroanei
Poloniei din biserica parohială cu hramul Înălţarea Sfintei
Cruci.
05.<06. – Cernăuţi: Stanisław Romer, adjunctul
directorului reprezentanţei Societăţii Asigurărilor Reciproce din Cracovia, după câţiva ani de şedere aici şi după
ce a fost membru al unor societăţi poloneze, a părăsit
oraşul, locul lui fiind luat de Mieczysław Armatys din
Lvov.
05.<06. – Cernăuţi: Prin mijlocirea Juliei Kwiatkowska,
au donat familiei lui Karol Grabowski: Bogdanowa Bohosiewiczowa (5 c.), Natalia Szylecka, soţia directorului
şcolii din Poiana Micului (3 c.).
05.<06. Cernăuţi: În „Gazeta Polonă” nr. 36 din 6 mai
1909, a apărut a 3-a listă a donaţiilor pentru terenul
organizaţiei „Sokół” semnată de contabilul Altheim şi
pre-şedintele Mokrański.
05.07. – Cernăuţi: Filialele SPAFSL precum şi SŞP, cu
prilejul onomasticii preşedintelui dr. St. Kwiatkowski,
au organizat o seară festivă, în timpul căreia Władysław
Sołtyński, în numele celor prezenţi, a apreciat activitatea
de până atunci şi a adresat urări sărbătoritului. Iar
Ta-deusz Zubrzycki a recitat poezia sa scrisă cu acest
prilej.
05.08. – Sokal: A murit Zofia Bandurska Horoszkiewicz,
mama episcopului Bandurski, care a trezit compasiunea
celor ce l-au îndrăgit pe păstorul bucovinenilor.
05.08. – Vijniţa: A izbucnit o epidemie de meningită.
Pe acest motiv au fost închise şcolile şi s-a întrerupt
rec-rutarea în armată.
05.< 09. – Cernăuţi, pr. Józef Janiszewski a trimis 5
c. pentru viitorul altar al Reginei Coroanei Poloniei
din biserica parohială cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci
precum şi 3 c. pentru festivitatea sfinţirii terenului Societăţii „Sokół” din Cernăuţi.
05.<09. – Cernăuţi: redacţia „Gazetei Polone”: Pentru
fondurile Gimnaziului Polonez din Cernăuţi au făcut
donaţii, dir. Jan Kamiński (20 c.), administratorul
parohiei din Storojineţ pr. Józef Krzyżanowski (20 c.
strânse în timpul festivităţii de seară din sărbătoarea

Reginei Coroanei Poloniei, de la Societatea de Lectură
SŞP).
05.09. – Bulai, Societatea de Lectură SŞP: Albin Grabowski, membru al Societăţii Universitare Poloneze
„Ognisko” din Cernăuţi, a conferenţiat despre Constituţia
din 3 Mai.
05.09. – Adâncata, Ruda, Societatea de Lectură SŞP:
Józef Dutkowski, membru al Societăţii Universitare
Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi, a conferenţiat în aceste
localităţi despre Constituţia din 3 Mai.
05.09. – Colomeea, sala Casei de Economii: S-a
desfăşurat congresul cercurilor SŞP din regiunea Colomeea. Cercul din Cernăuţi a fost reprezentat de Kazimierz Niewiadomski şi Tadeusz Zubrzycki care, ca
sec-retar, a prezentat o dare de seamă asupra activităţii
Cercului, având în vedere eforturile privind înfiinţarea
Gimnaziului Polonez din Cernăuţi. La propunerea lui,
congresul a adoptat rezoluţia care cere Conducerii Centrale să acorde „o mai mare atenţie pericolului ce ameninţă elementul polonez din zonele limitrofe răsăritene,
să îl sprijine material mai mult decât până acum”.
05.09. – Soloneţu Nou: Societatea de Lectură SŞP:
Kazimierz Grabowski, membru al Societăţii Universitare
Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi, a conferenţiat despre
Constituţia din 3 Mai.
05.10. – Lvov: În numărul 216 al „Cuvântului Polonez”
din 10 mai a apărut o corespondenţă din Cernăuţi, autorul
acesteia prezentând atacurile publicaţiei „Bukowiner
Nachrichten” împotriva polonezilor, printre altele pentru
că au protestat împotriva anexării ţinutului Chełm la
Rusia şi au sărbătorit festiv ziua Reginei Coroanei
Poloniei.
05.11. – Storojineţ: A murit Józefa Sielecka Ptaszyński,
la vârsta de 69 de ani.
05.12. – Suceava: Autor semnat A.G. a scris „Gazetei
Polone”. După o prezentare generală a dificultăţilor
făcute învăţământului polonez din Bucovina, prezintă
zadarnicele eforturi de doi ani privind o şcoală polonă
pentru numeroşii copii polonezi de acolo. Conform
autorului, în Bulai locuiau aprox. 100 de familii
poloneze, iar biroul parohial romano-catolic a indicat
104 copii polonezi de vârstă şcolară în an.şc. 1907/8.
Acest număr ar justifica înfiinţarea unei şcoli cu trei
clase. Deocamdată în Bulai există o şcoală populară
care, formal, ar fi asigurat doar două ore de limba polonă
pe săptămână, dar această sarcină nu a fost îndeplinită.
Mâhniţi, locuitorii s-au adresat Cercului Polonez şi
inspectorului şcolar să intervină eficient, ca cel târziu în
an.şc. 1909/10 să fie înfiinţată o şcoală poloneză cu două
clase în care învăţători competenţi vor preda polona, ca
în Suceava.
05.<13. – Cernăuţi: dr. St. Kwiatkowski, ca şi consilier
orăşenesc, în timpul şedinţei Consiliului Orăşenesc, a
pro-pus elaborarea unor instrucţiuni pentru tramvaiele
cu motor din oraş, în timpul procesiunilor pe străzile
oraşului.
05.<13. – Cernăuţi: Parohul şi decanul de Cernăuţi pr.
infulat Józef Schmid a fost distins de către împărat cu
Ordinul Coroanei de Fier clasa a III-a.
(continuare
din pag.
05.<13. – Cernăuţi: Comisia
de organizare
a 27)
festi-
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Cupa interetnică Bucovina
2009

VI. edycja Pucharu
Interetnicznego „Bukowina”

În perioada 01 – 03 mai a.c. a avut loc la Suceava,
în incinta Iulius Mall, Cupa Interetnică Bucovina ajunsă  
la ediţia a VI-a. Organizatorii concursului au fost Iulius
Mall, Federaţia Română „Sportul pentru Toţi”, Direcţia
pentru Sport a Judeţului Suceava, Asociaţia Judeţeană
„Sportul pentru Toţi”Suceava, Asociaţia Juventus,
Fundaţia Ana şi Quarty Caffe
iar ca participanţi au venit
tineri din rândul etniilor din
România.
Din partea comunităţii
noastre a participat un grup de
10 tineri din Soloneţu Nou. Au
venit în echipamente alb-roşu,
culorile specifice polonezilor
şi cu multă nerăbdare să câştige cupa cea mare.
Prima etapă a concursului
a avut loc pe terenul artificial de fotbal din incinta Iulius
Mall şi anume concursul de fotbal. Echipa noastră a jucat
contra celor din Cernăuţi, dar se pare că nu a avut noroc
şi a pierdut cu 0-1. S-au consolat atunci când fetele au
luat locul III la kingball, un joc nou pentru ele, dar se pare
că s-au mobilizat şi au făcut o echipă bună împreună.
Cupa a continuat cu bowling, biliard, darts şi tenis
de masă. Echipa noastră a fost cea mai bună la tenis de

W dniach 1-3 maja br. na terenie Centrum
Handlowego Iulius Mall w Suczawie odbyła się VI.
edycja Pucharu Interetnicznego „Bukowina”. Jej
organizatorami byli: Centrum Iulius Mall, Rumuńska
Federacja „Sport dla każdego”, Wydział Sportu przy
Urzędzie Wojewódzkim w
Su-czawie, Stowarzyszenie
Juven-tus, Fundacja Ana oraz
Quarty Caffe, a udział w niej
wzięła mło-dzież z mniejszości
narodowych, mieszkających w
Rumunii.
      Mniejszość polską reprezentowało 10 młodych ludzi
z Nowego Sołońca. Wystąpili
w strojach w biało-czerwonych
polskich barwach, z ogromnymi
nadziejami na zdobycie
pucharu.
    Pierwszy etap zawodów odbył się na sztucznym
boisku piłkarskim w Centrum Iulius Mall i był to turniej
piłki nożnej. Nasza drużyna zagrała z przeciwnikami z
Czerniowiec, ale nie miała szczęścia i przegrała ten mecz
0-1. Pocieszeniem był fakt zdobycia przez dziewczęta
III miejsca w turnieju kingballu, gry dla nich zupełnie
nowej, ale wydaje się, że zmobilizowały się i stworzyły
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masă,   polonezii şi-au demonstrat calităţile sportive,
astfel luând două premii ale concursului.
Sâmbătă la „Seara Bucovineană” desfăşurată pe
scena mare din incinta Iulius Mall, alături de italieni,
unguri, nemţi şi romi, am încântat şi noi publicul
participant cu cântece şi dansuri specifice poloneze. Ne-a
reprezentat ansamblul „Solonczanka” cu un grup de 25
de tineri conduşi de Ana Zielonka. Atmosfera creată
a fost superbă astfel mulţi admiratori adunându-se in
faţa scenei plăcut impresionaţi de evoluţia ansamblului
nostru.
Cupa Interetnică Bucovina s-a încheiat duminică,  
după festivitatea de premiere.

razem dobrą ekipę.
W ramach Pucharu odbyły się następnie turnieje
bowlingowe, bilardowe i tenisa stołowego. Nasza
drużyna okazała się najlepszą w tenisie stołowym; Polacy
pokazali swoje umiejętności sportowe, zdobywając dwie
nagrody w turnieju.
W sobotę, podczas „Bukowińskiego wieczoru”,
na dużej scenie obok Centrum Iulius Mall, obok
Włochów, Węgrów, Niemców, Romów, pokazaliśmy
publiczności nasze tańce i pieśni. Reprezentowało nas
25 członków zespołu „Sołonczanka”, prowadzonego
przez Anę Zielonkę. Atmosfera była wspaniała; wielu
ciekawych widzów zgromadziło się pod sceną, będąc
pod wrażeniem występu naszego zespołu.

ÎNTR-O POARTĂ
ROMÂNEASCĂ A CERULUI
10 ani de la vizita în România
a Papei Wojtyła

W BRAMIE
RUMUŃSKIEGO NIEBA
10 lat od wizyty w Rumunii
Papieża Wojtyły

În inima Transilvaniei, nu departe de Sebeş şi de
Lancrămul în care a văzut lumina zilei poetul şi filosoful
Lucian Blaga, în localitatea Petreşti, a fost construit, la
început de secol şi de mileniu, un complex ortodox, unic
în lume; lăcaşul de cult, respectiv o veritabilă Poartă a cerului, stă de strajă printre cetăţile transilvane. Ca şi monumentul care o înconjoară, complexul ar putea deveni loc
de pelerinaj pentru turiştii din ţară şi de pretutindeni, fiind
o mărturie a spiritului ecumenic al poporului român. În
primul rând, noua şi moderna ctitorie, ridicată în stil
bizantin, în formă de cruce, căreia i s-a pus piatra de
temelie în 1987, poartă azi, după sfinţirea săvârşită în
2001, numele: „Biserica Înfrăţirii Confesionale” şi are
pictată în frescă, pe unul din zidurile ei interioare, figura
luminoasă a Papei Ioan Paul al II-lea.
Ctitoria aceasta este o operă nemaîntâlnită în România şi – cred – unică în lumea ortodoxă, poate chiar în
lumea întreagă. Un Pontif, la edificarea ei era încă  în viaţă,
străjuie pe unul din zidurile unui lăcaş de cult ortodox,
avându-l în dreapta sa pe preşedintele Americii, George
Bush, iar în stânga pe Mihail Gorbaciov. Sub frescă
stă scris: „Opriţi planeta, vreau să cobor! – Dumnezeu
prin aceşti trei oameni providenţiali a schimbat mersul
lumii!” În mintea şi în accepţiunea credincioşilor din
această comună transilvăneană cei trei mari lideri ai
contemporaneităţii sunt asociaţi cu Constantin cel Mare,
cel care în anul 313, după edictul de la Milano, a dat
creştinilor dreptul de a se manifesta religios. Se petrecea
acest lucru după trei secole de persecuţii sângeroase.
De subliniat că localitatea respectivă, una şi aceeaşi
cu cea amintită în manualele de istorie pentru preacunoscuta „Cultură de Petreşti”, identificată a se fi mani-

W sercu Transylwanii, niedaleko Sebeş i Lancrămul, gdzie   przyszedł na świat poeta i filozof
Lucian Blaga, w miejscowości Petreşti wybudowano
na prze-łomie początku wieku oraz nowego milenium,
jedyny w świecie kompleks prawosławny, miejsce kultu,
auten-tyczną Bramę niebios stojącą na straży między
transyl-wańskimi grodami. Tak jak i pomnik, który ją
otacza, kompleks mógłby być miejscem pielgrzymek
dla turystów z kraju i z zagranicy, będąc świadectwem
duchowości ekumenicznej narodu rumuńskiego. W
pierwszym rzędzie, nowa modernistyczna budowla,
wzniesiona na planie krzyża w stylu bizantyńskim, pod
którą położono kamień węgielny w 1987 r., nosi dzisiaj,
po jej wyświę-ceniu w 2001 r., nazwę Kościoła Braterstwa
Konfesjo-nalnego i na jednej z jej wewnętrznych ścian
widnieje fresk z promieniującą figurą Papieża Jana Pawła
II.
Budowla ta jest niespotykanym dziełem nie tylko
w Rumunii, ale  myślę, że i w świecie prawosławnym, a nawet w skali światowej.  Wznoszono ją za życia Papieża,
który stróżuje na jednej ze ścian tej prawosławnej
świą-tyni, mając po prawej stronie prezydenta Ameryki
Geor-ge’a Busha, a po lewej Mihaiła Gorbaczowa. Pod
freskiem widnieje napis: „Zatrzymajcie planetę, chcę
wysiąść! – Pan Bóg przez te trzy opatrznościowe osoby
zmienił bieg historii!” W pojęciu i akceptacji wiernych
tej transylwańskiej gminy ci wielcy współcześni liderzy
są porównywani z Konstantynem Wielkim, tym, który
w 313 r. po edykcie mediolańskim dał chrześcijanom
prawo swobód religijnych. Stało się to po trzech wiekach
krwa-wych prześladowań.
Należy podkreślić, że miejscowość ta wymieniana
jest w podręcznikach historii z powodu dobrze znanej

Alina Valentina Spaine
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festat   în zonă din timpuri preistorice, a fost atestată
documentar la 1309. Acum numără o populaţie de 3.000
de suflete. Datorită faptului că în timpul imperiului austroungar, românii nu aveau voie să-şi înalţe lăcaşuri de cult
în interiorul localităţilor, ci numai în afara acestora,
abia la 1894, sub pretextul că vor construi un saivan,
aceştia au ridicat prima biserică ortodoxă în interiorul
localităţii care a fost folosită aproape o sută de ani, până
în 1987. De atunci, timp de 13 ani preotul Alexandru
Coman, parohul spiritual al comunităţii, a vegheat la
înălţarea acestui mândru lăcaş ca şi al Monumentului
Înfrăţirii Etnice din preajma lui. Cât de puternic trebuie
să fi fost în România fiorul curentului ecumenic, care
a străbătut ţara în ultimul deceniu al secolului al XXlea, şi cu o in-tensitate tot mai puternică în anii care au
urmat, se constată pregnant aici; se remarcă mai ales
cum aceasta n-a fost doar un val trecător, ci un veritabil
curent asimilat de naţiunea română, de populaţia care în
masa ei s-a manifestat dintotdeauna tolerant şi plină de
înţelegere faţă de conaţionalii ei. Numai aşa s-a ajuns,
cred, la nivel local, să se convingă că tocmai momentul
de rugă pe care îl edificau să poarte numele insolit de
„Biserică a Înfrăţirii Confesionale”.
Adevărata manifestarea de suflet a românilor numai
în faţa unor asemenea mărturii poate fi înţeleasă şi
judecată la adevărata ei dimensiune. Cu siguranţă gândul
şi fapta lor au depăşit chiar şi imaginaţia poeţilor ce-au
pus în vers împilarea de veacuri a fiinţei româneşti pe
aceste meleaguri: George Coşbuc, Lucian Blaga şi Octavian Goga, barzi ai literelor româneşti, pe care pictorul
din Blaj, Nicolae Goroveanu, de asemenea, îi imortalizează în frescele din interior. A rezultat acest lucru din
răspunsurile sigure şi înţelepte pe care luminatul Paroh,
Alexandru Coman, mi le-a relatat într-un interviu pe care
mi l-a acordat. Iar în legătură cu o eventuală contestare
a demersului respectiv mi-a răspuns: „Ştiu că tot ceea
ce este autentic la nivel de lucrare omenească implică
curajul. Ştiu că o tradiţie locală poate fi înlocuită atâta
timp cât nu afectează sistemul dogmatic al Bisericii. Tot
aşa, am considerat că în Erminia picturii unei Biserici pot
fi schimbate anumite lucruri, dacă nu afectează fondul.
Aşa am ajuns să avem mai multe scene inedite în biserica
din Petreşti, şi anume: trei poeţi mari ai Ardealului:
Coşbuc, Goga şi Blaga, filosofii Platon şi Aristotel, portretele unor ierarhi, întruchipându-i pe reprezentanţii
celor trei mari confesiuni creştine: Ortodoxia, Catolicismul şi Protestantismul. În scena Naşterii Mântuitorului, în locul celor trei magi, am pictat pe Ştefan
cel Mare, Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu,
iar ciobanii din aceeaşi scenă poartă costume specifice
Mărginimii Sibiului. În icoana Sfintei Treimi de pe
iconostas, pe faţa de masă la care stau cei trei tineri de
la stejarul Mamvrii, am pictat stemele celor trei provincii
româneşti, Ardealul, Moldova şi Ţara Românească”.
N-a fost contestată această idee. Dimpotrivă, cei
care s-au perindat pe aici şi-au arătat surpriza.
Nu lipsit de tâlc e şi obeliscul – Monument al Înfră-

wszystkim „Kultury z Petreşti”. Zidentyfikowana jako
ta, która występowała już w czasach prehistorycznych,
pierwsza wzmianka w dokumentach pochodzi z 1309 r.
Obecnie liczy 3.000 mieszkańców. Wskutek faktu, że w
czasie panowania austro-węgierskiego Rumuni nie mieli
prawa wznosić świątyń wewnątrz miejscowości, tylko
poza ich obrębem, dopiero w 1894 r., pod pretekstem
budowy bacówki pasterskiej, wybudowali wewnątrz
miejscowości pierwszy kościół prawosławny, który był
w użyciu prawie sto lat, aż do 1987 r. Od tamtej pory,
przez okres 13 lat, ksiądz Alexandru Coman, duchowy
proboszcz mieszkańców, czuwał nad budową tego
dumnego przybytku, jak i Pomnika Braterstwa Etnicznego, znajdującego się obok. Jak silna musiała być w
Ru-munii idea ekumenizmu, który przemierzył kraj w
ostat-nim dziesięcioleciu XX wieku i jeszcze z większym
natężeniem w następnych latach, można dobitnie stwierdzić tutaj. Nie była to przelotna fala, ale autentyczny nurt
przyswojony przez naród rumuński, przez ludność, która
w swojej większości zawsze była tolerancyjna i peł-na
zrozumienia wobec swoich rodaków. Myślę, że tylko
w taki sposób, lokalnie, może w momencie wznoszenia
modlitwy, przekonano się o nadaniu niecodziennej
nazwy „Kościoła Braterstwa Konfesjonalnego”.
Prawdziwe przeżycia duchowe Rumunów mogą
być zrozumiałe i oceniane w odpowiednim wymiarze
tylko w obliczu podobnych świadectw. Z pewnością
ich myśl i czyn prześcignęły nawet wyobraźnię takich
poetów jak George Coşbuc, Lucian Blaga czy Octavian
Goga, którzy w swoich wierszach ukazywali wiekowy
ucisk narodu rumuńskiego w tym regionie, bardów
literatury rumuńskiej uwiecznionych także przez malarza
z Blaj, Nicolae Goroveanu, na freskach wewnątrz
kościoła. Wynika to z pewnych i mądrych odpowiedzi
otrzymanych od oświeconego proboszcza Alexandra
Comana w udzie-lonym mi wywiadzie. A w związku z
ewentualną kon-testacją tych zabiegów odpowiedział
mi: „Wiem, że wszystko co jest autentyczne w sferze
prac ludzkich wymaga odwagi. Wiem, że tradycja
lokalna może być zmieniona o tyle, o ile nie zmienia
systemu dogmatycz-nego Kościoła. Również uważam,
że Erminia malarstwa kościelnego może być zmieniona
w pewnych rzeczach, jeżeli nie narusza treści. I w ten
sposób mamy w kościele w Petreşti więcej oryginalnych
scen: trzech wielkich poetów Ardealu: Coşbuc, Goga
i Blaga, filozofów Platona i Arystotelesa, portrety
hierarchów będących uosobie-niem trzech wielkich
religii chrześcijańskich: Prawo-sławia, Katolicyzmu
i Protestantyzmu. W scenie Naro-dzenia Zbawiciela,
zamiast trzech króli, namalowaliśmy Stefana Wielkiego,
Michała Walecznego i Constantina Brâncoveanu, a
pasterze z tej samej sceny noszą  specyficzne kostiumy
z Mărginimea Sibiului. W ikonie Świętej Trójcy z
ikonostasu, na obrusie, gdzie stoją trzej młodzieńcy spod
dębu Mamvrii, namalowaliśmy herby trzech rumuńskich
prowincji: Ardealu, Mołdawii i Wołosz-czyzny”.
Ta idea nie była kwestionowana przez nikogo.
Przeciwnie, ci którzy ją widzieli, byli zaskoczeni.
Nie pozbawiony znaczenia jest i obelisk – Pomnik
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Pentru prima dată în lume, Episcopul Romei, cel care a dat un nou curs istoriei universale în secolul al XX-lea,
imortalizat în fresca unei biserici ortodoxe româneşti
Po raz pierwszy w świecie Biskup Rzymu, ten który nadał nowy kurs historii powszechnej XX wieku, uwieczniony na
fresku jednego z rumuńskich prawosławnych kościołów

ţirii Etnice – înălţat alături de biserică, în marmura căruia
sunt încrustate 214 nume de eroi români şi saşi morţi
pe diferite câmpuri de bătălie în cel de al doilea război
mondial, încadrat de două tunuri şi şase catarge, pe care
flutură alături de drapelele româneşti şi două drapele ale
Comunităţii Europene.

Braterstwa Etnicznego – usytuowany koło kościoła,
w którego marmurze wyryto 214 nazwisk bohaterów
rumuńskich i saskich poległych na różnych polach bitew
w czasie drugiej wojny światowej, po obu stronach
któ-rego stoją dwie armaty i sześć masztów, na których
obok flag rumuńskich powiewają i dwie flagi Unii
prof. dr. Nicolae Mareş Europejskiej.
Tłumaczenie B. Breabăn

Din cronica polonezilor bucovineni pe anul 1909

(continuare din pag. 23)
vităţilor sfinţirii terenului organizaţiei „Sokół”, la ultima popor.
şedinţă a aprobat programul. El prevedea primirea 05.15. – Cernăuţi: J. Świerczyński – secretar şi B. Moknumeroşilor oaspeţi, printre altele din Cacica, Poiana rański - preşedinte al Societăţii de Gimnastică „Sokół” în
această zi au adresat un apel către preşedinţii instituţiilor
Micului, Soloneţu Nou, Pleşa.
05.<13. – Cernăuţi:  Pentru altarul Reginei Coroanei şi asociaţiilor poloneze din Bucovina, chemând la o
Poloniei din biserica parohială cu hramul Înălţarea participare în masă la festivitatea sfinţirii terenului din
Sfintei Cruci au făcut donaţii: Kasparides (2 c.), Cernăuţi.
Wojciech Skwarnicki (10 c.), F. şi F. Wania (1 c.), 05.15. – Cernăuţi : Delegaţia Societăţii de Caritate a
adre-sat felicitări pr. infulat Józef Schmid ca urmare a
Michalina Woyty (20 c.).
05.13. – Cernăuţi: Numărul 38 al „Gazetei Polone” distin-gerii cu Ordinul imperial al Coroanei de Fier. În
cuprinde „a V-a listă a donaţiilor pentru terenul numele delegaţiei a vorbit vicepreşedintele Societăţii
„Sokół” din Cernăuţi. În acelaşi număr, a apărut apelul Michał Trzciński.
adresat tuturor comunităţilor poloneze din Bucovina 05.<16. – Cernăuţi: Pentru altarul Reginei Coroanei
de a convoca adunări şi de a adopta proteste împotriva Poloniei din biserica parohială cu hramul Înălţarea Sfintei
desprinderii ţinutului Chełm din Regatul Poloniei şi, Cruci au venit donaţii de la : pr.superior Smodlibowski
în felul acesta, de a manifesta unitatea şi unanimitatea (20 c.), A. Siedlaczek (2 c.), M. Fierich (2 c.).
tuturor polonezilor în probleme fundamentale pentru2705.<16. – Cernăuţi: Prin mijlocirea dr. St. Kwiat-
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kowski, Casa de Economii a Bucovinei a donat 50 c.
pentru familia cizmarului Karol Grabowski.
05.<16. – Cernăuţi: Societatea Polonă de Împrumut
şi Economii din Bucovina a anunţat un concurs pentru
angajarea unui contabil calificat şi cu experienţă.
05.16. – Boian, Societatea de Lectură SŞP: Józef
Dutkowski, membru al Societăţii Univeritare Poloneze
„Ognisko” din Cernăuţi şi delegat al Cercului SŞP a conferenţiat despre Constituţia din 3 Mai. Apoi a abordat
problema Gimnaziului Polonez din Cernăuţi precum
şi desprinderea ţinutului Chełm de Regat. Cei prezenţi
au adoptat un protest împotriva desprinderii acestui
ţinut şi au făcut donaţii pentru Gimnaziul Polonez din
Cernăuţi: W. Płukasiewicz, preşedinte al Societăţii, (2
c.), J. Su-żański (2 c.), d-ra X (1 c.), A. Rożnowiecka (1
c.), Bie-drzycki (1 c.) – în total 7,30 c.. Corespondenţa
de la această manifestare semnată cu pseudonimul
Quidam a apărut la „Scrisori din ţară”, în numărul 40
al „Gazetei Polone” din 20 mai 1909.
05.16. – Bănila pe Ceremuş, Societatea de Lectură
SŞP: Ignacy Kukla, membru al Societăţii Universitare
Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi, a conferenţiat despre
Constituţia din 3 Mai. Apoi a abordat numeroase
probleme actuale (nevoia de şcoli populare polone,
gimnaziul polon din Cernăuţi, dezlipirea ţinutului Chełm
de Regatul Polon). Cei adunaţi au adoptat un protest
împotriva anexării ţinutului Chełm, au donat 5,36 c.
pentru Gimnaziul Polon din Cernăuţi, au cerut să fie
vizitaţi mai des de delegaţi cu referate şi s-au plâns
de tratarea vitregă a învăţării limbii polone. Milijów,
Societatea Polonă de Lectură SŞP: Ignacy Kukla a
conferenţiat despre Con-stituţia din 3 Mai. Pe urmă, a
prezentat scopurile şi sar-cinile activităţii naţionale în
zonele de frontieră şi a atras atenţia asupra necesităţii
înfiinţării de şcoli populare polone, a Gimnaziului Polon
din Cernăuţi care ar trebui să apere tineretul polonez
de deznaţio-nalizare. A subliniat că trebuie cerute cu
hotărâre drepturile cuvenite. Cei adunaţi au adoptat un
protest împotriva ruperii ţinutului Chełm de Patrie şi au
donat 17,20 c. pentru Gimnaziul Polon din Cernăuţi ce
urmează să fie înfiinţat.
05.16. – Cernăuţi, sala mică a Casei Polone: La apelul
filialei din Cernăuţi a organizaţiei  „Sokół” „Către Poloneze!” (semnat de secretarul J. Świerczyński şi preşedintele B. Mokrański) a avut loc reuniunea polonezelor
în scopul constituirii comitetului doamnelor participante
la pregătirea sfinţirii festive a terenului societăţii din
Cernăuţi. După deschiderea reuniunii de către B. Mokrański, ea a fost condusă de Julia Kwiatkowska, iar
procesul verbal l-a scris Aurelia Malikiewicz. După
o vie discuţie, s-au înfiinţat trei secţii – de gospodărie,
organizatorico-financiară şi de gimnastică care aveau
să atragă cât mai multe femei în comitet, să participe în
masă la marş, să amenajeze bufete pe teren  şi în sălile
Casei Polone ..., să adune bani şi produse pentru bufete,
să se întrunească la întâlnirile stabilite în prealabil.
05.16. – Colomeea, sala Societăţii „Sokół”: Tadeusz
Zubrzycki, colaborator al „Gazetei Polone” din Cernăuţi,

a prezentat materialul intitulat „Regiunea care renaşte
sau polonezii din Bucovina” care a suscitat interesul
auditoriului.
05.16. – Poiana Micului, Societatea de Lectură
SŞP: Kazimierz Grabowski – membru al Societăţii
Universitare Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi , a
conferenţiat despre Constituţia din 3 Mai. A invitat pe
cei prezenţi să participe în număr mare la festivitatea
sfinţirii terenului din Cernăuţi, i-a interesat în problema
înfiinţării Gimnaziului Polon din Cernăuţi şi nevoia de
donaţii în acest scop, în cele din urmă a abordat problema
Chełm-ului care a determinat următoarea rezoluţie:
„Vestea despre intenţia ţaratului de a rupe ţinutul Chełm
ne-a provocat şi nouă, muntenilor polonezi din comuna
Poiana Micului, o impresie cople-şitoare. „Cei adunaţi,
în ziua de 16 mai la Societatea de Lectură cu prilejul
conferinţei despre Constituţia din 3 Mai, protestăm
energic împotriva violenţei faţă de po-porul polonez”.
Pleşa. În aceeaşi zi. K. Grabowski a confe-renţiat despre
Constituţia din 3 Mai şi la Pleşa.
05.16. – Ruda: Un corespondent anonim a scris o dare
de seamă de la conferinţa lui Józef Dutkowski despre
Constituţia din 3 Mai ţinută la Societatea de Lectură
SŞP din localitate foarte bine primit de cei prezenţi care
recunoscători că nu au fost uitaţi s-au adresat Cercului din
Cernăuţi cu rugămintea de a-şi trimite mai des delegaţi cu
referate aşteptate. Darea de seamă a fost tipărită printre
„Scrisorile din ţară” în nr. 40 al „Gazetei Polone” din
20 mai 1909.
05.16. – Stara Huta, Societatea de Lectură SŞP:
P. Oleksiewicz, membru al Societăţii Universitară
Poloneză „Ognisko” din Cernăuţi a citit un referat despre
Constituţia din 3 Mai.
05.17. – Pleşa: Un corespondent local a scris o amplă dare
de seamă despre sărbătorirea a 118 ani de la adoptarea
Constituţiei din 3 Mai, în ziua de 16 mai 1909. A cuprins
în ea câteva detalii caracteristice şi importante prin care
polonezii de acolo s-au deosebit. Deci a scris: „Căsuţele
noastre erau împodobite cu Vulturi Albi, iar pieptul
fiecăruia dintre noi era împodobit cu o cocardă alb-roşie,
culorile naţionale”. Prima parte a celebrării s-a desfăşurat
în biserica din localitate, înainte de prânz (cântece pentru
Regina Coroanei Poloniei, recitarea litaniei către Maica
Domnului, rugăciunea pentru Patria oprimată), iar după
amiază, la Societatea de Lectură (referatul lui Kazimierz
Grabowski despre Constituţia din 3 Mai, alocuţiunea
lui Józef Kurudz despre ameninţarea ţinutului Chełm şi
adoptarea unei rezoluţii de protest împotriva unui nou act
imperialist faţă de Polonia, cântece patriotice interpretate
de cei prezenţi – fete şi femei – până seara târziu).
05.17. – Cernăuţi, sala mică a Casei Polone: A avut loc
o adunare generală extraordinară a membrilor Societăţii
Universitare Poloneze „Ognisko”, printre altele dedicată
problemei înfiinţării catedrei de limba şi literatura polonă
precum şi examenului de doctorat în limba polonă la
Universitatea din Cernăuţi. S-a adoptat rezoluţia în
care, printre altele, se spunea: „Adunarea generală a
28mem-brilor Societăţii Studenţilor Polonezi „Ognisko”,
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desfă-şurată în ziua de 17 mai în casa Polonă, cere
senatului Universităţii din Cernăuţi să facă demersuri
pentru înfiin-ţarea catedrei de limba şi literatura polonă
la această universitate”.
05.17. – Viena: La audienţa generală, împăratul a primit,
printre alţii, pe vicepreşedintele Consiliului Culturii
Naţionale din Bucovina – Antoni Łukasiewicz.
05.19 – Cernăuţi: A avut loc şedinţa secţiei organizatorico-financiare a comitetului de organizare a manifestărilor Societăţii „Sokół” din Cernăuţi.
05.<20. – Cernăuţi: Pentru construirea altarului Reginei
Coroanei Poloniei din biserica parohială cu hramul
Înălţarea Sfintei Cruci au făcut donaţii. M. Adler (2 c.),
Katarzyna Biton (4 c.), Franciszka Lucka (6 c.), Anna N.
(20 c.), N.N. (1 c.), Petronela Skwarnicka (1 c.), Józef
Skwarnicki (1 c.), S. Tołłoczka (2 c.), Teresa Urbaczka
(2 c.).
05.<20. – Fürstenthal: Pr. Stanisław Wołoszczak a dat
concurs.
05.20. – Dunavăţ, Laurenca, Societatea de Lectură SŞP:
Albin Grabowski, membru al Societăţii Universitare
Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi a ţinut, în aceste localităţi, referatul despre Constituţia din 3 Mai.
05.20. – Lujeni, Societatea de Lectură SŞP: Ignacy
Kukla – membru al Societăţii Universitare Poloneze
„Ognisko” din Cernăuţi şi delegat al Cercului SŞP a
citit referatul despre Constituţia din 3 Mai, iar Maria
Przybylska din Cernăuţi a recitat o poezie patriotică.
Cei prezenţi au adoptat următoarea rezoluţie: „Polonezii
adunaţi în Lujeni la sărbătoarea Constituţiei din 3
Mai protestează împotriva ruperii ţinutului Chełm de
trunchiul natal”.
05.20. – Jadova Nouă, Societatea de Lectură: Polonezii
de aici au sărbătorit festiv aniversarea adoptării Constituţiei din 3 Mai. Referatul a fost susţinut de Władysław
Michniewicz, membru al Societăţii Universitare
Poloneze „Ognisko” şi al Cercului SŞP din Cernăuţi Au
fost abordate câteva probleme curente. S-a vorbit despre
proiectata desprindere a ţinutului Chełm de Regatul
Polon (cei prezenţi au adoptat un protest. „Polonezii
adunaţi în ziua  de 20 mai 1909 la Societatea de Lectură
din Jadova îşi exprimă indignarea şi protestează
împotriva violenţei din partea Rusiei ce vizează poporul
polonez”. Acest pro-test avea să fie înmânat dr. Stanisław
Głąbiński – preşedinte al Cercului Polonez din Viena),
despre nevoia de case Raiffeisen, despre gimnaziul
polon din Cernăuţi, şcolile populare polone, aici despre
şcoala populară polonă din Jadova Nouă pentru 78 de
copii polonezi (copii nemţi erau doar 46). De câteva ori
a vorbit învăţătorul Michał Horodyński din Jadova de
Sus, printre altele a promis că regulat duminica şi de
sărbători va învăţa „să citească şi scrie poloneşte şi să
cânte cântece religioase şi patrio-tice”, iar festivitatea a
încheiat-o „zelosul şi respectatul” preşedinte al Societăţii
Błażej Gibała.
05.20. – Păltinoasa, Solca, Societatea de Lectură SŞP:
Kazimierz Grabowski, membru al Societăţii Universitare
Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi, a conferenţiat în
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aceste localităţi despre Constituţia din 3 Mai. La Solca
au vorbit, de asemenea, Kaczorowski (despre persecuţiile
polonezilor în Prusia şi Rusia, cel mai recent indiciu
fiind desprinderea ţinutului Chełm de Regatul Polon),
Grabowski (despre necesitatea Gimnaziului Polon în
Cernăuţi – în acest scop s-au adunat 7 c.) şi pr. Antoni
Moczarowski.
05.20. – Siret: Pr. Józef Janiszewski a scris poezia
„Viziune” tipărită în foileton în nr. 41 al „Gazetei Polone”
din 23 mai 1909.
05.20. – Siret: În legătura cu jubileul împlinirii a 500 de
ani de la victoria de la Grunwald, pr. Józef Janiszewski
a dat următoarea declaraţie: „Prin prezenta mă oblig
să plătesc în cursul a doi ani suma de 200 c. pentru
înfiinţarea de noi şcoli poloneze şi pentru întreţinerea
celor existente deja . Ei vor fi remişi Cercului SŞP din
Cernăuţi. Pr. Józef Janiszewski, cooperator romanocatolic, Siret, 20 mai 1909”.
05.20. – Storojineţ, Societatea Polonă de Lectură SŞP:
Józef Dutkowski, membru al Societăţii Universitare
Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi, a prezentat referatul
despre Constituţia din 3 Mai.
05.21 – Cernăuţi: A avut loc şedinţa secţiei economice
a comitetului de organizare a manifestărilor Societăţii
„Sokół” din Cernăuţi.  
05.21. – Lvov: Delegaţia filialei „Sokół” din Cernăuţi a
so-sit la Lvov în scopul invitării demnitarilor de acolo la
fes-tivităţile de la Cernăuţi. Cei invitaţi au promis că vor
veni în costume naţionale. În numele Uniunii Poloneze
Sokół avea să vorbească vicepreşedintele cuibului din
Cracovia camaradul Władysław Turski. Compozitorul
Franciszek Barański din Lvov va compune pentru
festivităţi „Marşul Şoimilor Bucovineni”.
05.<23. – Cernăuţi SPAFSL: Notarul Soniewicki a
donat 25 c., iar Władysław Sołtyński 10 c. pentru fondul
Gimnaziului Polon din Cernăuţi.
05.<23. – Cernăuţi, Societatea de Gimnastică „Sokół”
: În urma apelului din numărul 41 al „Gazetei Polone”
din 23 mai 1909 a apărut a VI-a listă a colectei pentru
terenul „Sokół” din Cernăuţi.
05.23. – În rubrica „Scrisori din ţară” a nr. 41 al „Gazetei
Polone” au fost tipărite relaţii semnate de corespondenţi
cu pseudonime despre desfăşurarea sărbătoririi adoptării
Constituţiei din 3 Mai la Lujeni, Poiana Micului, Jadova
Nouă şi Solca.
05.23. – Cernăuţi, Casa Polonă: S-a desfăşurat şedinţa
comitetului festivităţilor în prezenţa delegaţilor celui de
al VII-lea District al Societăţii de Gimnastică „Sokół”
(dr. Stanisław Haczewski, preşedinte din Colomeea,
Włodzimierz Świątkiewicz, director, Wilhelm Kramer,
secretar). După şedinţă toţi au mers în parc unde cunoscutul fotograf cernăuţean Krzanowski a făcut fotografii
destinate vederilor ce vor fi date în ziua festivităţilor. Apoi,
la Casa Polonă a avut loc următoarea parte a şedinţei la
care s-a adoptat ca sfinţirea terenului să aibă loc duminică
4 iulie 1909. Oaspeţii care vor veni cu trenul vor coborî
în staţia Volksgarten, de unde va porni convoiul spre
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terenul de tir al oraşului. După exerciţii vor urma slujba
de campanie, alocuţiunile delegaţilor, cortegiul prin oraş
şi defilarea în faţa reprezentanţilor delegaţilor adunaţi la
Casa Polonă. Apoi masa comună la terenul de tir, festin
cu „muzică” adusă din Stanisławów.
05.23. – Cernăuţi, sala Casei Polone: Sărbătorirea festivă a celor 118 ani de la adoptarea Constituiţiei din 3
Mai. Programul serii a cuprins: cuvântul introductiv al
dr. St. Kwiatkowski, evoluţia corului bărbătesc, recitări,
solo vioară Kramer, solo Melc şi duet (K. Grabowski şi
Melc) precum şi piesa într-un act „Ca frunzele căzute
din copaci” de Jan Łada.
05.23. – Cernăuţi, sala mică a Casei Polone: S-a desfăşurat adunarea generală anuală a membrilor Societăţii
„J. Koliński” cu darea de seamă asupra   activităţii
de la înfiinţare – 8 martie 1908 până la 15 mai 1909.
După aprobarea dării de seamă, au fost aleşi din nou în
conducere pr. Al. Opolski şi Karol Schwann. Ca membri
noi au fost aleşi Antoni Panecki şi Florian Rudzik.
05.23. – Jadova Nouă, Societatea de Lectură SŞP:
Władysław Michniewicz, membru al Societăţii Universitare Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi şi delegat al
Cercului SŞP din Cernăuţi, a conferenţiat despre Constituţia din 3 Mai.
05.23. – Rădăuţi, Societatea de Lectură SŞP: Józef
Dutkowski, membru al Societăţii Universitare Poloneze
„Ognisko” din Cernăuţi, a citit referatul despre Constituţia
din 3 Mai.
05.23. – Sadagura, Societatea de Lectură SŞP: Ignacy
Kukla, membru al Societăţii Univeritare Poloneze „Ognisko” din Cernăuţi, a prezentat referatul despre Constituţia din 3 Mai. Cu acest prilej s-au adunat 5,80 c.
pentru Gimnaziul Polon din Cernăuţi.
05.23. – Siret: Pr. Józef Janiszewski a scris „Rugăciune
către Maica Domnului” publicată în foileton, în nr. 46 al
„Gazetei Polone” din 10 iunie 1909.
05.24-29. Bucovina: Vizita canonică a episcopului
sufragan Władysław Bandurski în câteva parohii
bucovinene.
05.24. – Vijniţa: Episcopul sufragan Władysław Bandurski a venit de la Kuty la Vijniţa.
05.25. – Cernăuţi: A fost pusă în funcţiune linia
telefonică între Cernăuţi şi staţiunile climaterice cu
Lvovul şi Viena.
05.25. – Vijniţa, biserica parohială: Vizita canonică a
episcopului dr. W. Bandurski şi miruirea credincioşilor.
05.25. – Văşcăuţi: A venit în vizită canonică ep. dr.
Władysław Bandurski. A fost întâmpinat cu căldură, pe
casele polonezilor fluturau steaguri alb-roşii.
05.26. – Văşcăuţi pe Ceremuş, biserica parohială:
Vizita canonică a ep. dr. Władysław Bandurski, predica
şi miruirea a 282 de credincioşi. Vizitarea nou construitei
Casei Polone şi alocuţiuni patriotice ocazionale.
05.<27. – Cernăuţi, biserica parohială cu hramul
Înălţarea Sfintei Cruci. Donaţii pentru altarul Reginei
Coroanei Poloniei au făcut: Olga Dobrowolska (1 c.),
Jakub Kosiński (1 c.), Weronika N. (1 c.).

05.<27. – Cernăuţi, Societatea de Gimnastică „Sokół”:
În urma apelului a apărut „A VII-a listă a contribuţiilor
pentru terenul „Sokół” din Cernăuţi publicată în nr. 42
al „Gazetei Polone” din 27 mai 1909.
05.27. – Văşcăuţi: În această zi pr. Marceli Zawa-dowski
a trimis o scrisoare redacţiei „Gazetei Polone” în apărarea
învăţătoarei Przyborowska pe care un corespondent din
Bănila a învinuit-o de lipsă de patriotism  şi neachitare
de obligaţiile de profesor de limba polonă. După părerea
pr. Marceli Przybylski, învăţătoarea, ca patrioată şi
cunos-cătoare a istoriei polone, este un exemplu rar de
femeie în Bucovina, iar ca profesoară de limba polonă
a lipsit de la ore doar din motive de boală şi susţinerea
examenelor.
05.28. – Lujeni: Episcopul dr. Władysław Bandurski
a sosit într-o vizită canonică însoţit de pr. prelat Józef
Schmid, pr. canonic Józef Steinbach ş.a. Polonezii din
localitate au construit o poartă triumfală ornată în culorile
naţionale. La Sf. Liturghie au participat localnici şi agricultori – printre altele din Berhomet pe Prut, Dubăuţi,
Mămăuţi, Şepienieţ. Aprox. 120 de persoane au beneficiat
de sacramentele spovezii şi mirului. La ora 10,00,
episcopul a vizitat Societatea de Lectură a SŞP unde,
după ce a fost întâmpinat de către Drwota, s-a adresat
celor prezenţi, iar apoi a scris în cartea de onoare următoarele : „Dumnezeu să binecuvânteze munca rodnică în
scopul trezirii spiritului naţional în rândul polonezilor de
aici. Fie ca iubirea reciprocă şi disciplinata solidaritate
să cuprindă toate păturile poloneze în frumosul şi nobilul
gând al slujirii patriei.
În Lujeni, în timpul vizitei canonice 28 mai 1909.
dr. Władysław Bandurski, Episcop Sufragan de Lvov”.
Cu acest prilej, a dăruit Societăţii de Lectură icoana
Jadwigăi, Regina Poloniei. Copiii, sub conducerea d-nei
Bednarowska, au cântat cântece patriotice şi au oferit
episcopului un buchet de trandafiri.
05.28. – Cernăuţi, Casa Polonă, adunarea filialei
SAFSL: La şedinţa condusă de vicepreşedintele Kazimierz Węglowski s-a decis să se aducă mulţumiri
avocatului dr. Halip pentru reprezentarea dezinteresată a
societăţii în două procese, Henryk Zucker a fost delegat
să reprezinte societatea la sfinţirea stindardului „Sokół”
în Horodenca, au fost primiţi patru noi membri.
05.27-28. Cosmeni, biserica parohială : Ep. W. Bandurski a sfinţit biserica parohială după restaurare. După
vizita canonică şi sfinţirea bisericii, ep. Bandurski a
părăsit Cosmeniul, îndreptându-se spre Zastavna.
05.28. – Tlumaci: Stanisław Oroszeny Bohdanowicz,
fostul preşedinte al Cercului Polonez Bucovinean, în
semn de simpatie faţă de bucovineni, a trimis prin poştă
500 c. pentru Gimnaziul Polon din Cernăuţi.
05.28-29. – Zastavna, biserica parohială : Vizita canonică a ep. W. Bandurski şi miruirea credincioşilor.
05.28-30. – Cernăuţi, biserica parohială: S-a oficiat o
(dalszy ciąg na str. 36 )
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FESTIWAL KULTURY
RUMUŃSKIEJ
W KRAKOWIE

FESTIVALUL CULTURII
ROMÂNE
ÎN CRACOVIA

W dniach 23-30 kwietnia 2009 r. odbył się
w Krako-wie II Festiwal Kultury Rumuńskiej pod
patronatem Ambasady Rumunii w Polsce, Rumuńskiego
Instytutu Kul-tury w Warszawie, Towarzystwa PolskoRumuńskiego w Krakowie. Cały tydzień obfitował w
bogaty program kulturalno-oświatowy w wykonaniu
rumuńskich zespołów artystycznych i muzycznowokalnych, przegląd kina rumuńskiego, warsztaty
językowe, koncerty plenerowe i wystawę fotograficzną
o Rumunii.
Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał 23 kwietnia
wieczorem w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w  Warszawie
Dorian Branea, który w swoim przemówieniu w języku
polskim podkreślił, że tegoroczny II Festiwal ma do
pokazania krakowianom dużo bogatszy program aniżeli
pierwszy sprzed roku. Wyraził życzenie i nadzieję,
że Fes-tiwale Kultury Rumuńskiej staną się w latach
następnych trwałym elementem kalendarza imprez w
Krakowie, w ostat-niej dekadzie kwietnia. Dziękując
wszystkim obecnym za liczne przybycie, życzył wielu
przyjemnych wrażeń na imprezach festiwalowych.
Następnie wystąpił z koncertem znakomity zespół
muzyczny Bălănescu – Quartet, gorąco i żywiołowo
przyjęty przez liczne audytorium, zmuszające muzyków
do kilkakrotnego bisowania. Sporym zainteresowaniem
cieszyły się spektakle uliczne Teatru Masca z Bukaresztu,
noc rumuńska z DJ’ami Teo i DJ Bully prezentującymi
muzykę rumuńską i bałkańską, koncert plenerowy zespołu Shukar Collectiva, wernisaż wystawy fotograficznej:
„W poszukiwaniu minionego lata. Rumunia” oraz
przeglą-dy filmów rumuńskich.
Dużym wydarzeniem kulturalnym była promocja
Wielkiego Słownika rumuńsko-polskiego autorstwa
Haliny Mirskiej-Lasoty i Joanny Porawskiej. Słownik ten
jest efektem żmudnej i wieloletniej współpracy autorów,
a po śmierci Haliny Mirskiej-Lasoty w 2006 r. kontynuowany i doprowadzony do końca przez dr Joannę Porawską, adiunkta w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, od
roku 1976 współorganizatorkę studiów filologii rumuńskiej, wychowawcę wielu pokoleń polskich rumunistów
i wieloletniego Prezesa Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie. Słownik ten, najobszerniejszy z dotychczasowych słowników rumuńsko-polskich, zawiera
około 200.000 wyrazów hasłowych, przykładów i terminów specjalistycznych, a także indeks imion własnych,
nazw geograficznych i skrótów rumuńskich oraz krótki
zarys gramatyki rumuńskiej. Stanowi on znaczące osiągnięcie naukowe i pomoc dla filologów i studentów
rumu-nistyki, tłumaczy i innych odbiorców.
W przedostatnim dniu Festiwalu (w środę 29

În zilele de 23-30 aprilie 2009, la Cracovia s-a
desfăşurat a II-a ediţie a Festivalului Culturii Române
sub patronajul Ambasadei României în Polonia, a Institutului Român din Varşovia, a Societăţii Polono-Române
din Cracovia. Întreaga săptămână a abundat într-un
bogat program cultural şi de instrucţie în interpretarea
unor ansambluri artistice şi muzical-vocale româneşti,
proiecţii de filme româneşti, ateliere de limbă, concerte
în aer liber şi expoziţii de fotografii despre România.
Deschiderea oficială a Festivalului a făcut-o, în
seara zilei de 23 aprilie, în Sala de Concerte a Academiei
de Muzică, directorul Institutului Cultural Român în
Var-şovia – Dorian Branea care, în alocuţiunea sa în
limba polonă, a subliniat că cel de al doilea Festival de
anul acesta are de arătat cracovienilor un program mult
mai bogat decât primul de acum un an. A făcut urări şi
şi-a exprimat speranţa că Festivalurile Culturii Române
vor deveni, în anii următori, un element permanent
în calendarul manifestărilor din ultima decadă a lunii
aprilie, în Cracovia. Mulţumind tuturor celor prezenţi
pentru numeroasa participare, a urat multe impresii
plăcute la manifestările festivalului. Apoi a evoluat în
concert remarcabilul ansamblu muzical Bălănescu –
Quartet, primit cu căldură şi entuziasm de numerosul
public care i-a obligat pe muzicieni la câteva bisuri.
De un mare interes s-au bucurat spectacolele
de stradă ale Teatrului Masca din Bucureşti, noaptea
românească cu DJ Teo şi Bully care au prezentat
muzică românească şi balcanică, concertul în aer liber al
ansamblului Shukar Collectiva, vernisajul expoziţiei de
fotografii „În căutarea verii trecute. România” precum
şi proiecţii de filme româneşti.
Un mare eveniment cultural a fost lansarea Marelui
Dicţionar româno-polon, autori Halina Mirska - Lasota
şi Joanna Porawska. Acest dicţionar este rezultatul laborioasei şi îndelungatei colaborări, continuat şi finalizat,
după moartea Halinei Mirska-Lasota în anul 2006 de
către dr. Joanna Porawska, adjunct al Institutului de Filologie Romanică al Universităţii Jagiellone, iar din anul
1976 coorganizatoare a studiilor de filologie română,
cea care a format numeroase generaţii de românişti
polonezi şi, timp de mai mulţi ani, preşedinte al Societăţii
Polono-Române din Cracovia. Acest dicţionar, cel mai
amplu dintre dicţionarele româno-polone de până acum,
cuprin-de aprox. 200.000 de cuvinte de bază, exemple şi
termeni de specialitate, dar şi un index de nume proprii,
denumiri geografice şi prescurtări precum şi o schiţă
a gramaticii româneşti, el reprezentând o însemnată
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kwiet-nia) w Sali Renesansowej Domu Polonii w
Krakowie miał miejsce tzw. „Wieczór wspomnień” o
życiu i losach byłych uczniów i studentów, polskich
uchodźców w Rumu-nii w latach 1939-1945. Licznie
przybyłych gości powitał prezes Towarzystwa PolskoRumuńskiego w Krakowie Ignat Timar, a nastepnie
w zastępstwie nieobecnego ze względów służbowych
dyrektora Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie,
wicedyrektor Monica Voitovici przekazała obecnym na
sali siedmiu osobom w zaawanso-wanym wieku, byłym
studentom w Rumunii dyplomy rocznicowe, wystawione
przez Institutul Cultural Român w Bukareszcie z okazji
przypadającej w roku bieżącym 70. rocznicy uchodźctwa
polskiego w Rumunii. Wpraw-dzie dyplomy zostały
przygotowane dla dwudziestu mieszkających aktualnie
w kraju i zaproszonych byłych studentów, lecz z różnych
powodów nieobecnych i zos-taną im wysłane pocztą.
W tym miejscu nasuwa się smutna refleksja, że z ok.
350 studentów polskich w Rumu-nii pozostało przy
życiu w kraju tylko dwudziestu i kilkoro zagranicą.
Następnie dr Agnieszka Kastory wygłosiła odczyt na
temat stosunków polsko-rumuńskich bezpoś-rednio
przed wojną. W końcu nadeszła chwila osobistych
wspomnień byłych uchodźców studentów z lat młodzieńczych, spędzonych na gościnnej ziemi rumuńskiej. We  
wszystkich wypowiedziach dominowały przykłady
bardzo życzliwego stosunku  władz, a zwłaszcza społeczeństwa rumuńskiego do Polaków, którzy na skutek
przebiegu działań wojennych, a w szczególności agresji
armii Związku Radzieckiego na wschodnie terytorium
Polski, zostali zmuszeni 17 września 1939 r. do przekroczenia granicy polsko-rumuńskiej i zostania pierwszymi
uchodźcami II wojny światowej.   
Stanisław Szelichowski, który był uczniem Szkoły
Polskiej w Bukareszcie (przy ul. Christiana Tella 21)
wspo-minał swoich nauczycieli oraz zapamiętane
przeżycia, jak wielkie trzęsienie ziemi z 12 listopada
1940 r., które spowodowało wiele ofiar w ludziach i duże
zniszczenie miasta, m.in. zawalenie się najwyższego
wówczas 14-piętrowego budynku „Carlton” przy
bulwarze Brătianu, czy bombardowanie Bukaresztu
przez samoloty amery-kańsko-angielskie, rozpoczęte 4
kwietnia 1944 r. Andrzej Cosma zaznaczył, że nie był
uchodźcą, bo od dziecka mieszkał w Rumunii (w Buzău),
ale w okresie studiów na Politechnice w Bukareszcie
zintegrował się z resztą studentów z Polski, do której
wrócił jako repatriant z rodzi-ną po wojnie. Niżej
podpisany ukończył Polskie Liceum w Bukareszcie,
a następnie był studentem Wydziału Architektury.
Wspomniał o bardzo pozytywnym stosunku władz
administracyjnych i uczelnianych do studentów Polaków,
którzy przyjmowani byli na wyższe uczelnie bez opłat
i egzaminów wstępnych (z wyjątkiem wydzia-łów
politechnicznych i medycyny), lecz w toku studiów
zobowiązani byli do wszystkich regulaminowych
zaliczeń i egzaminów. W roku akademickim na
wszystkich uczelniach studiowało przeciętnie 130-150
osób, zrzeszo-nych w Kole Studentów Polskich, które
wspomagało finansowo pomoce naukowe ze środków
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realizare ştiinţifică şi un ajutor pentru filologi şi studenţii
facultăţii de limba română, pentru traducători şi alţi
receptori.
În penultima zi a Festivalului (miercuri 29 aprilie)
în sala Renascentistă a Casei Diasporei Polone din Cracovia a avut loc aşa-numita „Seară a amintirilor” despre
viaţa şi destinele foştilor elevi şi studenţi, refugiaţii
polonezi în România anilor 1939-1945. Numeroşii
oaspeţi au fost întâmpinaţi de Preşedintele Societăţii
Polono-Române din Cracovia – Ignat Timar, iar apoi
în locul celui absent din motive de serviciu – directorul
Institutului Cultural Român, vicedirectorul Monica
Voitovici a înmânat unui număr de şapte persoane
înaintate în vârstă, foşti studenţi în România – diplome
aniversare acordate de Institutul Cultural Român din
Bucureşti, cu prilejul împlinirii, în acest an, a 70 de ani
de la Refugiul Polonezilor în România. În realitate au
fost pregătite 20 de diplome pentru foştii studenţi care
locuiesc în ţară sau au fost invitaţi, dar din diferite motive
absenţi – ele le vor fi expediate prin poştă. În acest loc
se naşte o tristă reflecţie că din apreox. 350 de studenţi
polonezi în România, au rămas în viaţă, în ţară doar
douăzeci şi câţiva în străinătate. Apoi d-na dr. Agnieszka
Kastory a prezentat referatul pe tema rela-ţiilor polonoromâne chiar dinainte de război. În final, a so-sit clipa
amintirilor personale ale foştilor studenţi refugiaţi, din
anii tinereţii petrecuţi pe ospitalierul pământ românesc.
În toate evocările au dominat exemplele atitudinii binevoitoare a autorităţilor, mai ales a societăţii româneşti,
faţă de polonezii care, ca urmare a desfăşurării acţiunilor
de război, dar mai ales a agresiunii Armatei Sovietice pe
teritoriul de răsărit al Poloniei, au fost obligaţi, la 17 septembrie 1939, să treacă graniţa polono-română, devenind
primii refugiaţi din cel de al II-lea război mondial. Stanisław Szelichowski, care a fost elev al Şcolii Polone din
Bucureşti de pe str. Christian Tell, şi-a evocat profesorii
şi evenimentele trăite, ca marele cutremur de pământ din
12 noiembrie 1940 ce a avut ca rezultat multe victi-me
omeneşti şi mari distrugeri ale oraşului, printre altele a
celei mai înalte clădiri de 14 etaje de atunci – „Carlton”
de pe bulevardul Brătianu sau bombardarea Bucureştiului
de către avioanele anglo-americane începută în ziua de
4 aprilie 1944. Andrzej Cosma, a precizat că nu a fost
refugiat, pentru că de copil a locuit în România (Buzău),
dar în perioada studiilor la Politehnica din Bucureşti s-a
integrat cu restul studenţilor din Polonia, în care a revenit
ca repatriant cu familia, după război. Cel ce semnează
mai jos a absolvit Liceul Polon din Bucureşti, apoi a fost
student al Facultăţii de Arhitectură, a amintit de atitudinea pozitivă a autorităţilor administrative şi ale facultăţii
faţă de studenţii polonezi care au fost primiţi în învăţământul superior fără plată şi examene de admitere (cu
excepţia facultăţilor politehnice şi medicinei), dar erau
obligaţi, în timpul studiilor, să dea şi să ia toate examenele prevăzute de regulament. Într-un an univ. studiau în
medie 130-150 persoane grupate în Cercul Studen-ţilor
Polonezi care ajuta financiar la procurarea de ma-nuale
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Grupa byłych studentów – uchodźców polskich
w Rumunii
Grupul foştilor studenţi – refugiaţii polonezi în România

Tadeusz Gaydamowicz na „Wieczorze Wspomnień”
w Domu Polonii w Krakowie
Tadeusz Gaydamowicz la „Seara Amintirilor” în Casa
Poloniei din Cracovia

Spotkanie towarzyskie „przy lampce wina”
Întâlnire amicală la „un pahar de vin”

przydzielanych przez Komisję Pomocy Polakom. Część
studentów mieszkało w domu przy ul. Episcopul Radu
15, a studentki przy ul. Sita 4. Prawie wszyscy opanowali
język rumuński w stopniu dobrym, a stosunki z kolegami
Rumunami układały się bardzo dobrze. Następnie
wspomniał o losach kilku studentów i studentek, którzy po
repatriacji w 1945 r. osiągnęli znaczne sukcesy naukowe
i zawodowe w kraju lub za granicą. Tutaj wspomnę
tylko o Stanisławie Wis-łockim, wybitnym muzyku i
kompozytorze, światowej sła-wy dyrygencie, profesorze
Akademii Muzycznej w Warsza-wie, znanym i cenionym
w Polsce, a może jeszcze bardziej w świecie, zwłaszcza
w Ameryce Południowej, gdzie dużo koncertował i
był przez dwa lata dyrektorem Opery w Buenos Aires
oraz o jego żonie Izabelli, absol-wentce architektury w
Bukareszcie, z którą ożenił się właśnie w Bukareszcie
28 grudnia 1944 r., a w sierpniu 1945 r. razem powrócili
do Polski.
Ostatnim wydarzeniem wieczoru było spotkanie
gości i uczestników w sąsiedniej sali arkadowej, gdzie
przy lampce szampana i degustacji wina rumuńskiego
czas upływał na luźnych rozmowach towarzyskich i planach działalności Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego
w Krakowie na przyszłość. Wśród gości byli obecni
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din banii repartizaţi de Comisia de Ajutorare a Polonezilor. O parte dintre studenţi locuiau în casa
de
pe str. Episcopul Radu nr. 15, iar studentele pe str. Sita
nr. 4. Aproape toţi au stă-pânit bine limba română, iar
relaţiile cu colegii români erau bune. Pe urmă a amintit
de soarta câtorva studenţi şi studente care, după repatrierea din 1945, au obţinut importante succese ştiinţifice,
profesionale în ţară sau străinătate. Aici voi aminti pe
Stanisław Wisłocki, remarcabil muzician şi compozitor,
dirijor de renume mondial, profesor la Academia de
Mu-zică din Varşovia, cunoscut şi apreciat în Polonia,
dar poate mai mult în lume, mai ales în America Latină
unde a concertat mult şi a fost, timp de doi ani, directorul
Operei din Buenoas Aires şi pe soţia lui Izabella,
absolventă a Facultăţii de Arhitectură din Bucureşti cu
care s-a căsătorit tot în Bucureşti, în 28 decembrie 1944,
iar în august 1945 amândoi s-au întors în Polonia.
Ultimul eveniment al serii a fost întâlnirea oaspeţilor şi participanţilor în sala cu arcade de alături unde,
la o cupă de şampanie şi degustare de vinuri româneşti,
timpul s-a scurs în discuţii libere şi despre planurile de
viitor ale SPR. Printre oaspeţi s-au aflat compatrioţi din

Trad. St. Iachimovschi
Zdjęcia : A. Mazur
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FRUMOASĂ
ESTE TOATĂ
POLONIA
NOASTRĂ

PIĘKNA
NASZA
POLSKA
CAŁA
Kontynuujemy naszą podróż po Szlaku Piastowskim. Jego symbolem jest orzeł piastowski z XII w.,
zna-leziony w Ostrowie Lednickim podczas prac
wykopa-liskowych. Widnieje on na znakach drogowych
obok nazw miejscowości. Niedaleko Gniezna znajduje się Ostrów Lednicki – wczesnośredniowieczne stanowisko archeologiczne położone na wyspie o tej
sa-mej nazwie, na Jeziorze Lednickim.
Jedno z najstarszych miejsc dla historii
Polski. Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego Ostrów był jednym z
głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Na wyspie, w
cen-trum plemienia Polan, zachowały
się relikty najstarszego w Polsce
zespołu preromańskiej architektury
pałacowo-sakralnej z basenem do
chrztu i koś-ciołem z grobami, w
których zostali pochowani synowie
Bolesława Chrobrego.
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Continuăm călătoria noastră pe Traseul Piaştilor.
Simbolul lui este vulturul Piaştilor din secolul al XII-lea,
găsit în Ostrów Lednicki în timpul lucrărilor arheologice.
Este văzut pe indicatoarele de lângă denumirea
localităţilor. În apropiere de Gniezno se află Ostrów
Lednicki – un sit arheologic din evul
mediu timpuriu, aşezat pe o in-sulă cu
aceeaşi denumire, pe Lacul Led-nicki,
unul dintre cele mai vechi locuri în
istoria Poloniei. În timpul domniei
lui Mieszko I şi Bolesław Chrobry,
Os-trów a fost unul din principalele
centre de apărare şi administrative
ale Poloniei. Pe insulă, în centrul
tribului Polanie, s-au păstrat relicvele
celui mai vechi centru preroman al
arhitecturii palato-sacrale cu vasul de
botez şi biserica cu mormintele în care
au fost înmormântaţi fiii lui Bolesław
Chrobry.
Primele izvoare scrise legate de Ostrów se află în
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Pierwsze źródła pisane dotyczące Ostrowa pochodzą z bulli papieża Inncentego II z 1136 r., ale jego
historia rozpoczęła się znacznie wcześniej.
Na Ostrowie znajduje się Muzeum Pierwszych
Piastów typu skansenowskiego, obejmujące rezerwat
archeologiczny, utworzony jako Pomnik Historii Narodu
Polskiego, Gród Piastowski w Gieczu oraz Wielkopolski
Park Etnograficzny w Dziekanowicach.
Innym Pomnikiem Historii Polski jest gród w Biskupinie. Na podstawie badań elementów konstrukcyjnych
osiedla stwierdzono, że powstał on najprawdopodobniej
w 738 r. p.n.e. Pierwotna osada obronna została opuszczona w VI w. p.n.e. z powodu wyeksploatowania środowiska naturalnego. Na jej miejscu powstała osada
ot-warta. Jej ludność zajmowała się rybołóstwem i
rzemio-słem. We wczesnym średniowieczu, w związku
z wzrostem znaczenia Piastów, nastąpił upadek
Biskupina. W XI w. obszary te należały do biskupstwa
gnieźnieńskiego, o czym mówi wspomniana już bulla
papieża Innocentego II z 1136 r.
Jednym z najpotężniejszych grodów wczesnopiastowskiej Polski był Giecz, położony około 25 km od
Gniezna i nieco bliżej od Ostrowa Lednickiego oraz
około 30 km od Poznania. Gród ten miał za zadanie
bronić od południa dostępu do stołecznych grodów
wczesno-piastowskiego państwa polskiego. Do dzisiaj
zachował się kamienny kościół romański z XII w.
Miejscem wartym odwiedzenia jest Kruszwica,
uważana za pierwszą legendarną stolicę Piastów. Stąd
miał wywodzić się Piast Kołodziej, założyciel znakomitego rodu. Z Kruszwicy bierze początek legenda o królu
Popielu II i Mysiej Wieży. Choć legenda wiąże budowlę
ze śmiercią złego króla zjedzonego przez myszy, to
faktycznie jest to pozostałość zamku z czasów walk
Kazimierza Wielkiego ze Szwedami w 1655 r. Obowiązkowo należy odwiedzić jedną z najlepiej zachowanych
w Polsce świątyń romańskich, której budowę ukończono
w 1185 r. Kolegiata stoi naprzeciwko legendarnego
miejsca, gdzie miała znajdować się chata Piasta.
Na trasie Szlaku Piastowskiego warte polecenia
są jeszcze dwie miejscowości: Strzelno i Trzemeszno.
Strzelno z rotundą św. Prokopa. Zapis o jej konsekracji
datowany jest w kronikach Jana Długosza na 16
marca 1133 r. Najciekawszym jednak zabytkiem jest
bazylika p.w. Świętej Trójcy z jej słynnymi romańskimi
kolumnami. Są one pokryte płaskorzeźbą figuralną
i należą do unikatowych zabytków romańskich. W
całej Europie, oprócz Strzelna, zachowały się podobne
kolumny tylko w Hiszpanii w Santiago de Compostela
oraz w bazylice św. Marka w Wenecji, we Włoszech.
Sceny na kolum-nach to biblia pauperum. Na dwóch
kolumnach umieszczono po 18 statycznych postaci,
w trzech kondygnacjach oddzielonych ornamentem
roślinnym. Każda z tych rzeźb jest inna, posiada własny
atrybut, za pomocą którego oglądający może rozpoznać
symboliczne jej znaczenie. Razem jest 36 personifikacji:
18 cnót i 18 przywar. Nie wszystkie postacie można
dzisiaj ro-zszyfrować.
Na zakończenie wędrówki warto zajrzeć do
Trze-meszna, miasta związanego ze św. Wojciechem.
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textul bulei papale a lui Inocenţiu al II-lea din 1136, dar
istoria lui a început mult mai devreme.
La Ostrów se află Muzeul Primilor Piaşti, ca un
parc etnografic, care cuprinde rezervaţia arheologică,
înfiinţată ca Monument al Istoriei Poporului Polonez,
Cetatea Piaştilor din Giecz şi Parcul Etnografic din
Dziekanowice.
Alt Monument al Istoriei Poloniei este cetatea din
Biskupin. Pe baza cercetării elementelor de construcţie
ale aşezării s-a constatat că a fost construită, cel mai probabil, în anul 738 î.H. Aşezarea iniţială de apărare a fost
părăsită în secolul al VI-lea î.H., din cauza exploatării
excessive a  mediului înconjurător. În locul ei s-a înfiinţat
o aşezare deschisă. Populaţia ei se ocupa cu pescuitul
şi mesteşugurile. În evul mediu timpuriu, odată cu creşterea puterii Piaştilor, cetatea Biskupin a decăzut. În
secolul al XI-lea aceste terenuri aparţineau episcopiei
din Gniezno, despre care amineşte bula papei Inocenţiu
al-II-lea din 1136, pomenită mai sus.
Una din cele mai puternice cetăţi ale Poloniei din
evul mediu timpuriu a fost Giecz, aşezata la circa 25 km
de Gniezno şi mai aproape de Ostrów Lednicki, precum
şi la 30 de km de Poznań. Această cetate trebuia să apere
de la sud intrarea în cetăţile de scaun ale statului polonez
timpuriu. Până astăzi s-a păstrat o biserică de piatră în
stil romanic, din secolul al XII-lea.
Un loc care merită să fie vizitat este Kruszwica,
considerată prima capitală legendară a Piaştilor. De
aici avea să se ridice Piast Kołodziej, întemeietorul
renumi-tului neam. Din Kruszwica   începe legenda
regelui Popiel al II-lea şi a Turnului Şoarecilor. Cu toate
că legenda leagă construcţia de moartea regelui cel rău
mâncat de şoareci, de fapt sunt rămaşiţele castelului din
timpul luptelor lui Cazimir cel Mare cu suedezii, din
1655. Obligatoriu trebuie vizitată una dintre cele mai
bine păstrate biserici în stil romanic din Polonia, a cărei
construcţie a fost terminată în 1185. Biserica se află visa-vis de legendarul loc unde se afla coliba lui Piast.
Pe Traseul Piaştilor se recomandă încă două localităţi: Strzelno şi Trzemeszno. Strzelno cu rotonda
Sfântului Prokop. Semnalarea consacrării ei este datată
în cronica lui Jan Długosz pe 16 martie 1133. Cel mai
interesant monument totuşi este bazilica Sfânta Treime
cu renumitele ei coloane romanice. Ele sunt acoperite
cu bazoreliefuri figurale şi aparţine monumentelor romanice unicat. În toată Europa, în afară de Strzelno s-au
păstrat asemenea coloane doar în Spania, la Santiago
de Compostela şi în bazilica Sf. Marcu din Veneţia, în
Italia. Scenele de pe coloane reprezintă biblia pauperum.
Pe două coloane  au fost aşezate 18 persoane statice, pe
trei niveluri, despărţite de ornamente vegetale. Fiecare
dintre sculpturi este altfel, are propriul atribut cu ajutorul
căruia vizitatorul poate citi semnificaţia ei simbolică. În
total sunt 36 personificări: 18 virtuţi şi 18 defecte. Nu
toate personajele se pot descifra astăzi.
La sfârşitul călătoriei e bine să vizitaţi Trzemeszno,
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Zgodnie z tradycją ciało męczennika po wykupieniu
przez Bolesława Chrobrego spoczywało w Trzemesznie,
a nas-tępnie przeniesiono je do katedry gnieźnieńskiej,
gdzie znajduje się do dzisiaj.
Nasze zwiedzanie Szlaku Piastowskiego dobiega
końca. Zapraszamy jeszcze do Poznania, ale już w następnym numerze.

oraşul legat de Sf. Wojciech. Conform tradiţiei, trupul
martirului, după ce a fost răscumpărat de Bolesław
Chrobry, a fost depus în Trzemeszno, iar după aceea a fost
mutat în catedrala din Gniezno, unde se află până în ziua
de azi.
Călătoria noastră pe Traseul Piaştilor se apropie de
sfârşit. Vă mai invităm la Poznań, dar asta în numărul

Barbara Breabăn

Din cronica polonezilor bucovineni pe anul 1909
(continuare din pag. 23)
slujbă religioasă de 40 de ore, printre altele şi cu predică
în polonă.
05.<30. – Cernăuţi, Filiala Congregaţiei Doamnelor
Mariane: Filiala a adoptat aderarea generală a membrelor
sale la SŞP şi din banii proprii abonarea la publicaţia
populară a tuturor sălilor de lectură a SŞP existente în
Bucovina.
05.<30. – Cernăuţi: H. Frankel a donat 10 c. pentru
altarul Reginei Coroanei Poloniei din biserica parohială
cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci.
05.30. – Soloneţu Nou : În această zi, un corespondent
semnat cu iniţialele W.L. a trimis o amplă scrisoare în
care prezintă amănunţit desfăşurarea sărbătoririi festi-ve
a Constituţiei din 3 Mai. Referatul despre Constituţie a
fost prezentat de un ţăran din Pleşa – Józef Kurudz. În
afară de el, au vorbit delegaţii Cercului SŞP din Cernăuţi
Tadeusz Zubrzycki şi Kazimierz Grabowski, directorul
şcolii Mielnik, Władysław Świderski ş.a. S-au abordat
numeroase probleme curente. S-a chemat la activitate
naţională, la apărarea intereselor comune, la participarea
la festivitatea Societăţii „Sokół” din Cernăuţi, la
beneficierea de şcoală şi sala de lectură, la sprijinirea
materială a iniţiativelor utile, de ex. Gimnaziul Polon din
Cernăuţi. Jan Budarz (Budasz) de 80 de ani din Pleşa
s-a obligat să doneze 100 c. pentru Gimnaziul Polon din
Cernăuţi. Cei prezenţi au adoptat un protest împotriva
anexării ţinutului Chełm. La cererea învăţătorului J.
Le-bowic şi a lui J. Kurudz sărbătoarea s-a întins în a
doua zi de Rusalii la Pleşa unde, după slujba religioasă
de hram, T. Zubrzycki le-a vorbit din nou celor adunaţi
în faţa bisericii.
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05.30. – Suceava: S-a înfiinţat un comitet al câtorva
doamne şi domni care a decis ca, în cursul a cinci ani,
să adune şi să doneze Cercului SŞP 1000 c. pentru
Gimnaziul Polon.
05.31. – Cacica, şcoala, restaurantul lui Krzemieniecki:
La invitaţia camaradului Józef Grabowski, preşedintele
organizaţiei locale „Sokół”, a sosit Tadeusz Zubrzycki,
secretar al Cercului SŞP din Cernăuţi şi a citit referatul
despre Constituţia din 3 Mai. Cu acest prilej a abordat
câteva probleme actuale şi a recitat „Culcuşul” de Adam
Mickiewicz. Cei prezenţi au adoptat un protest împotriva
desprinderii ţinutului Chełm de Regat şi, la propunerea
lui J. Grabowski, au participat la seara organizată în restaurantul lui Krzemieniecki. La manifestare au luat parte
Cehak, Grabowski, Kaczorowski, Lewandowski ş.a.
05.31. Soloneţu Nou, filiala bisericii: Într-o splendidă
zi însorită a avut loc hramul cu participarea preoţilor
misionari din Cacica cu pr. superior Wojciech Grabowski,
pr. Handl din Luisenthal, pr. paroh Jan Adolf Bazal din
Poiana Micului ş.a. După liturghie, pr. Bertrand Józef
Handl a rostit două predici înălţătoare, una în limba
polonă. După festivităţile bisericeşti, polonezii din
împrejurimi, îndemnaţi de Józef Kurudz, s-au adunat
în piaţa din faţa bisericii şi au ascultat alocuţiunea lui
Tadeusz Zubrzycki care, de pe pridvorul unei case
din apropiere, „în cuvinte înflăcărate s-a adresat celor
prezenţi, vorbindu-le despre obligaţiile polonezului,
despre necesitatea învăţământului şi iubirea de Patrie”
05.31. – Soloneţu Nou, casa lui Jan Budarz: În această
zi, Tadeusz Zubrzycki şi Władysław Świderski „au
plecat la casa bătrânului Budarz, ca, în numele SŞP,
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X. Festiwal
Poezji
Marii Konopnickiej

Al X-lea Festival
de Poezie
„Maria Konopnicka”

Każdy z nas zapewne wierzy lub kiedyś wierzył
w krasnoludki. Ci zaś którzy zwątpili mieli szansę się
przekonać o ich istnieniu 9 maja. Tego dnia w sali widowiskowej Domu Polskiego w Suczawie odbył się już
po raz dziesiąty Festiwal Poezji Marii Konopnickiej.
Konkurs rozpoczęła Elżbieta Wieruszewska-Calistru,
która przy-pomniała wszystkim przybyłym gościom i
uczesnikom kilka ważnych informacji z ostatnich 10
lat. Pierwszy konkurs zorganizowany został 10 czerwca
2000 r. pod hasłem „Patataj, pataj, pojedziemy w cudny
kraj”; wtedy to dzieci wystąpiły w dwóch kategoriach
wiekowych, łącznie 51 uczestników.
Każdy natępny konkurs miał swoje hasło, często
też towarzyszył mu konkurs plastyczny, z roku na rok
przybywało też uczestników. W roku 2005 na scenie po
raz pierwszy pojawiły się przedszkolaki.
Tegoroczy jubileuszowy konkurs odbył się pod
hasłem „Krasnoludki są na świecie” i wzięło w nim udział
98 uczestników, podzielonych na cztery kategorie
wiekowe. Występy dzieci oceniało jury w składzie: ks.
Marius Bucevschi, Elżbieta Ortyl, Danuta Wieczorkowska i Grzegorz Żurawiecki. Po długich i zapewne
burzliwych obradach mogliśmy się dowiedzieć, kto w
tym roku zaprezantował się najlepiej. Jury postanowiło
przyznać następujące nagrody: w kategorii I (do lat
7) miejsce I – Rafael Marculeac z Nowego Sołońca,
miejsce II – Erna Boiciuc z Kaczyki, miejsce III –
Mirek Drozdek z Pojany Mikuli; w kategorii II (od II
do IV klasy) miejsce I – Daniela Poleaceac z Nowego
Sołońca, miejsce II – Sebastian Gana z Siretu, miejsce
III – Alexandru Longher z Suczawy; w kategorii III
(od V do VIII klasy) miejsce I – Reymond Wamsidel z
Nowego Sołońca, miejsce II – Iustin Tunea z Moary,
miejsce III – Agata Petrovschi z Nowego Sołońca; w
kategorii IV (od klasy IX) miejsce I – Johasia Drozdek z
Pojany Mikuli, miejsce II – Ana Maria Drozdek z Pojany
Mikuli, miejsce III – Alexandra Ciocan z Mangalii. Na
zakończenie, w podziękowaniu za trud jaki włożyli w
przygotowanie swoich występów, wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali podarunki od Związku Polaków
w Rumunii oraz Ambasady RP w Buka-reszcie. Tuż
przed odjazdem wszyscy ustawili się do pamiątkowego
zdjęcia, na którym widać, że po tak wspa-niałym dniu
nikt już nie ma wątpliwości w wiarygodność słów
Marii Konopnickiej: „Krasnoludek, wszakże wiecie, to
najmniejszy człeczek w świecie i nie straszy ani trocha,
a nad wszystko dzieci kocha”.

Cu siguranţă, fiecare dintre noi crede sau a crezut
cândva în pitici. Iar cei care s-au îndoit au avut şansa să se
convingă de existenţa lor în ziua de 9 mai a.c. În această
zi, în sala Casei Polone din Suceava a avut loc, pentru a
zecea oară, Festivalul de Poezie „Maria Konopnicka”.
Concursul l-a început Elżbieta Wieru-szewska-Calistru
care a amintit tuturor oaspeţilor sosiţi şi participanţilor
câteva informaţii din ultimii 10 ani. Primul concurs s-a
desfăşurat în ziua de 10 iunie 2000, sub deviza „Hop,
hop, să plecăm în ţara minunată”, atunci copiii au evoluat
la două categorii de vârstă, în total 51 de participanţi.
Fiecare concurs ce a urmat a avut deviza sa,
adeseori însoţit fiind de un concurs de artă plastică, din
an în an au fost tot mai mulţi concurenţi. În anul 2005,
pentru prima oară au apărut pe scenă preşcolarii.
Concursul jubiliar de anul acesta s-a desfăşurat
sub deviza „Există pitici pe lume”, la el au luat parte
98 de participanţi împărţiţi pe patru categorii de vârstă.
Evoluţiile copiilor, ca în fiecare an, au fost apreciate de
un juriu format din: pr. Marius Bucevschi, Elżbieta Ortyl,
Danuta Wieczorkowska, Grzegorz Żurawiecki. După
lungi şi cu siguranţă furtunoase dezbateri, am putut afla
cine s-a prezentat cel mai bine în acest an. Juriul a decis
să acorde următoarele premii: la categoria I (până la 7
ani): locul I – Rafael Marculeac din Soloneţu Nou, locul
II – Erna Boiciuc din Cacica, locul III – Mirek Drozdek
din Poiana Micului; la categoria a II-a (clasele I-IV):
locul I – Daniela Poleacec din Soloneţu Nou, locul II –
Sebastian Gana din Siret, locul III – Alexandru Longher
din Suceava; la categoria a III-a: locul I – Reymond
Wamsidel din Soloneţu Nou, locul II – Justin Tunea
din Moara, locul III – Agata Petrovschi din Soloneţu
Nou; la categoria a IV-a (de la clasa a IX-a): locul I
– Johasia Drozdek din Poiana Micului, locul II – Ana
Maria Drozdek din Poiana Micului, locul III – Alexandra
Ciocan din Mangalia. În încheiere, în semn de mulţumire
pentru efortul depus în pregătirea evoluţiei lor, toţi
participanţii la concurs au primit cadouri finanţate de
Uniunea Polonezilor din România şi Ambasada R.P.
la Bucureşti. Înainte de plecare, toţi s-au aşezat pentru
fotografia pe care se vede că, după o zi atât de minunată,
nimeni nu se îndoieşte de cuvintele Mariei Konopnicka
care spune că piticii sunt mulţi în lume, dar nu sperie pe
nimeni, ci îi iubesc pe copii.
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