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Bukowińskie Spotkania - Câmpulung Moldovenesc 2009

Oficjalne otwarcie / Deschidere oficială

Mała Pojana - Pojana Mikuli

Cetina - Vama

Opincuţa - Mołdawia

Mikulanka - Horna Stubna - Słowacja
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Floare de colţ - Câmpulung Mold.
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Jastrowiacy - Jastrowie - Polska

Floare de Mălin - Mălini

Doina Muncelului - Sadova

Pădureţul - Pârteştii de Sus

Iunist - Czerniowce - Ukraina

Rodina - Rewno - Ukraina

Arcanul - Pârteştii de Jos

Cajvana
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Florile Negostinei
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Podgrodzianki - Raciborowice Górne - Polska

Kisdorog - Węgry

Piatra Şoimului - Câmpulung Moldovenesc

Romanaţi - Caracal

Stroieşti

Viorica Macovei

Călin Brătianu
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Bukowińskie Spotkania - Bonyhŕd- 2009

Otwarcie wystawy zdjęć z Bukowińskich Spotkań

ź ródełko - Wichów - Polska

Gara

Sebestyén Ádám
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Zelke - Bonyhád
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Hagymányorzo - Cristur- Rumunia

Izvoraş - Hliboka - Ukraina

Lucik - Turcianske Teplice - Slowacja

Kranzlein Nemet - Bonyhád

Mohacs

Nuntă la secui
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KALENDARIUM ROCZNIC

2009

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

SIERPIEŃ 2009

AUGUST 2009

3 VIII – 85. rocznica śmierci Josepha Conrada (właśc.
Teodor Józef Korzeniowski) (1857-1924), angielskiego
prozaika polskiego pochodzenia;
4 VIII – 65. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego (1921-1944), poety;
4 VIII – 105. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
(1904-1969) prozaika, dramaturga, eseisty;
5 VIII – 105. rocznica urodzin Janiny Broniewskiej
(1904-1981), autorki książek dla dzieci i młodzieży;
6 VIII – 105. rocznica urodzin Aleksandra Bocheńskiego (1904-2001), publicysty i eseisty;
8 VIII – 65. rocznica śmierci Juliusza KadenaBandrowskiego (1885-1944), pisarza i publicysty;
9 VIII – 145. rocznica urodzin Romana Dmowskiego
(1864-1939), przywódcy Narodowej Demokracji;
10 VIII – 120. rocznica urodzin Zofii Kossak (18891968), pisarki;
11 VIII – 170. rocznica urodzin Karola Szulca (18391907), działacza polonijnego, wydawcy, założyciela
pierwszej polskiej księgarni i drukarni w Brazylii oraz
pierwszego polskiego pisma w Ameryce Południowej;
12 VIII – 90. rocznica urodzin Wiesława Kielara
(1919-1990), pisarza i operatora filmowego, jednego z
pier-wszych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau;
13 VIII – 10. rocznica śmierci Marii Kruger (19041999), pisarki, autorki popularnych powieści dla dzieci
i młodzieży;
16 VIII – 50. rocznica śmierci Wandy Landowskiej
(1877-1959), kompozytorki i pegagoga, jednej z najsłynniejszych klawesynistek świata;
17 VIII – 70. rocznica śmierci Wojciecha Korfantego
(1873-1939), polityka i publicysty, przywódcy powstań
śląskich;
17 VIII – 380. rocznica urodzin Jana III Sobieskiego
(1629-1696), króla Polski, znakomitego wodza i
polityka;
19 VIII – 100. rocznica urodzin Jerzego Andrzejewskiego (1909-1983), pisarza i publicysty;
21 VIII – 10. rocznica śmierci Jerzego Harasymowicza (1933-1999), poety, jednego z najznakomitszych przedstawicieli pokolenia ’56;
22 VIII – 425. rocznica śmierci Jana Kocha-nowskiego
(1530-1584), najwybitniejszego poety polskiego
renesansu, nazwanego ojcem poezji polskiej;
23 VIII – 150. rocznica urodzin Wacława Szymanowskiego (1859-1930), rzeźbiarza i malarza, autora
najbardziej znanego na świecie pomnika Fryderyka
Chopina, znajdującego się w warszawskich Łazienkach;
26 VIII – 20. rocznica śmierci Wandy Żółkiewskiej
(1912-1989), pisarki dla dzieci i młodzieży, autorki sztuk
teatralnych i scenariuszy filmowych;
27 VIII – 115. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969), poety, współtwórcy grupy

3 VIII – 85 de ani de la moartea lui Joseph Conrad (pe
numele adevărat Teodor Józef Korzeniowski) (18571924), prozator englez de origine poloneză;
4 VIII – 65 de ani de la moartea lui Krzysztof Kamil
Baczyński (1921-1944), poet;
4 VIII – 105 ani de la naşterea lui Witold Gombrowicz
(1904-1969), prozator, dramaturg, eseist;
5 VIII – 105 ani de la naşterea Janinei Broniewska
(1904-1981), autoare de cărţi pentru copii şi tineret;
6 VIII – 105 ani de la naşterea lui Aleksander Bocheński
(1904-2001), publicist şi eseist;
8 VIII – 65 de ani de la moartea lui Juliusz KadenBandrowski (1885-1944), scriitor şi publicist;
9 VIII – 145 de ani de la naşterea lui Roman Dmowski
(1864-1939), conducător al Democraţiei Naţionale;
10 VIII – 120 de ani de la naşterea Zofiei Kossak (18891968), scriitoare;
11 VIII – 170 de ani de la naşterea lui Karol Szulc (18391907), activist al diasporei poloneze, editor, fondatorul
primei librării şi tipografii în Brazilia precum şi al primei
publicaţii poloneze în America de Sud;
12 VIII – 90 de ani de la naşterea lui Wiesław Kielar
(1919-1990), scriitor şi operator de film, unul dintre
primii deţinuţi ai lagărului Auschwitz-Birkenau;
13 VIII – 10 ani de la moartea Mariei Kruger (19041999), scriitoare, autoare de cunoscute romane pentru
copii şi tineret;
16 VIII – 50 de ani de la moartea Wandei Landowska
(1877-1959), compozitoare şi pedagog, una dintre cele
mai celebre claveciniste din lume;
17 VIII – 70 de ani de la moartea lui Wojciech Korfanty (1873-1939), politician şi publicist, conducător al
insurecţiilor sileziene;
17 VIII – 380 de ani de la naşterea lui Jan III Sobieski
(1629-1696), rege al Poloniei, renumit conducător şi
po-litician;
19 VIII – 100 de ani de la naşterea lui Jerzy Andrzejewski (1909-1983), scriitor şi publicist;
21 VIII – 10 ani de la moartea lui Jerzy Harasymowicz
(1933-1999), poet, unul din cei mai vestiţi reprezentanţi
ai generaţiei anilor ‘56;
22 VIII – 425 de ani de la moartea lui Jan Kochanowski (1530-1584), cel mai remarcabil poet al
Renaşterii poloneze, denumit părintele poeziei polone;
23 VIII – 150 de ani de la naşterea lui Wacław
Szymanowski (1859-1930), sculptor şi pictor, autor al
celei mai cunoscute statui în lume a lui Fryderyk Chopin,
care se află în Łazienki din Varşovia;
26 VIII – 20 de ani de la moartea Wandei Żółkiewska
(1912-1989), scriitoare pentru copii şi tineret, autoare
de piese de teatru şi scenarii de film;
27 VIII – 115 ani de la naşterea lui Kazimierz
Wierzyński (1894-1969), poet, unul din creatorii
grupului „Skamander”;
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„Skamander”;
31 VIII – 625. rocznica przekazania przez księcia
Władysława Opolczyka cudownego obrazu Matki Bos-

31 VIII – 625 de ani de la donarea de către principele
Władysław Opolczyk a miraculoasei icoane a Maicii
Domnului de la Częstochowa (1384).

WRZESIEN 2009

SEPTEMBRIE 2009

1 IX – 70. rocznica agresji hitlerowskiej na Polskę;
4 IX – 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego
(1809-1849), poety i dramatopisarza;
8 IX – 440. rocznica śmierci Mikołaja Reja (15051569), poety i prozaika;
10 IX – 35. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
(1892-1974), pisarza, reportera, publicysty;
11 IX – 115. rocznica urodzin Marii Kownackiej (18941982), autorki książek dla dzieci i młodzieży;
13 IX – 115. rocznica urodzin Juliana Tuwima (18941953), poety, współzałożyciela grupy „Skamander”;
18 IX – 70. rocznica śmierci Stanisława Ignacego
Witkiewicza (1885-1939), dramaturga, malarza,
filozofa;
20 IX – 70. rocznica śmierci Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (1898-1939), najpopularniejszego polskiego
prozaika 20-lecia międzywojennego;
23 IX – 140. rocznica śmierci Eleonory Ziemięckiej
(1815-1869), filozofa, publicystki i tłumaczki;
25 IX – 90. rocznica urodzin Stanisława Hadynii (19191999), kompozytora, dyrygenta, muzykologa i pisarza,
założyciela i wieloletniego kierownika artystycznego
Zespołu „Śląsk”;
28 IX – 70. rocznica śmierci Samuela Dicksteina
(1851-1939), polskiego matematyka, pedagoga,
historyka nauki, działacza społecznego, profesora UW,
organizatora polskiego życia naukowego;
30 IX – 155. rocznica śmierci Józefa Chłopickiego
(1771-1854), generała, dyktatora powstania listopadowego;
30 IX – 5. rocznica śmierci Zygmunta Kałużyńskiego

1 IX – 70 de ani de la agresiunea hitleristă asupra
Poloniei,
4 IX – 200 de ani de la naşterea lui Juliusz Słowacki
(1809-1849), poet şi autor de drame,
8 IX - 440 de ani de la moartea lui Mikołaj Rej (15051569), poet şi prozator,
10 IX – 35 de ani de la moartea lui Melchior Wańkowicz (1892-1974), scriitor, reporter, publicist,
11 IX – 115 ani de la naşterea Mariei Kownacka (18941982), autoare de cărţi pentru copii şi tineret,
13 IX – 115 ani de la naşterea lui Julian Tuwim (18941953), poet, unul din fondatorii grupului „Skamander”,
18 IX – 70 de ani de la moartea lui Stanisław Ignacy
Witkiewicz (1885-1939), dramaturg, pictor, filosof,
20 IX – 70 de ani de la moartea lui Tadeusz DołęgaMostowicz (1898-1939), cel mai popular prozator polonez a două decenii din perioada interbelică,
23 IX – 140 de ani de la moartea Eleonorei Ziemięcka
(1815-1869), filosof, publicistă şi traducătoare,
25 IX – 90 de ani de la naşterea lui Stanisław Hadyna
(1919-1999), compozitor, dirijor, muzicolog şi scriitor,
fon-dator şi, timp de mai mulţi ani, conducător al Ansamblului„Śląsk”,
28 IX – 70 de ani de la moartea lui Samuel Dickstein
(1851-1939),matematician polonez, pedagog, istoric
al ştiinţei, militant social, profesor al Universităţii din
Varşovia, organizator al activităţii ştiinţifice poloneze,
30 IX – 155 de ani de la moartea lui Józef Chłopicki
(1771-1854), generał, conducător al armatei cu puteri
politice în timpul insurecţiei din noiembrie,
30 IX – 5 ani de lşa moartea lui Zygmunt Kałużyński

Z KART HISTORII



FILE DE ISTORIE

POLITYKA ZAGRANICZNA
RZĄDU
JERZEGO BUZKA

POLITICA EXTERNĂ
A GUVERNULUI
JERZY BUZEK

Dyplomacja polska, kierowana w latach 19931994 przez Andrzeja Olechowskiego, a następnie
przez Wła-dysława Bartoszewskiego, zabiegała o
rozszerzenie NATO na wschód. Nie chcąc naruszać
równowagi politycznej w Rosji, USA i ich sojusznicy
w Europie Zachodniej postępowali bardzo ostrożnie.
Podczas brukselskiego szczytu NATO w styczniu 1994
r. pod-pisano program „Partnerstwa dla pokoju”, który
w Pol-sce został oceniony jako krok zbyt nieśmiały,
lecz zmie-rzający we właściwym kierunku. Na
początku kwietnia 1994 r. amerykański podsekretarz

Diplomaţia poloneză, condusă în anii 1993-1994 de
Andrzej Olechowski şi apoi de Władysław Bartoszewski,
făcea demersuri pentru lărgirea alianţei NATO spre est.
Nevrând să încalce echilibrul politic al Rusiei, SUA şi
alia-ţii lor din Europa de Vest au procedat foarte prudent.
La summitul NATO de la Bruxelles, în ianuarie 1994,
s-a sem-nat programul „Parteneriat pentru pace” care
în Polonia a fost socotit ca un pas prea timid, dar care
ducea într-o direcţie bună. La începutul lui aprilie 1994,
subsecretarul american, Tallbot, a venit în Polonia unde a
declarat că „Parteneriatul pentru pace” conduce Polonia
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stanu, Tallbot, przybył do Polski, gdzie oświadczył, że
„Partnerstwo dla pokoju” prowadzi Polskę i inne kraje
regionu do NATO, ale nie określił, kiedy to nastąpi.
Przeciw wejściu Polski do NATO ciągłe protestowała
Rosja. Po spotkaniu amery-kańskiej sekretarz stanu
Madeleine Albright, zwolenniczki rozszerzenia sojuszu,
z prezydentem Jelcynem na Kremlu w lutym, a także po
szczycie Clinton-Jelcyn w marcu 1997 r., wejście Polski
do NATO przybliżyło się, a naciski Kremla nieco osłabły.
Rząd Jerzego Buzka kontynuował dotychczasową
politykę zagraniczną. Premier rozpoczął swoją
działalność międzynarodową w listopadzie 1997
r. wizytą w Stolicy Apostolskiej. W działalności
dyplomatycznej Polska skupiała się na bliskich i częstych
kontaktach z pań-stwami NATO i UE, nie zapominając
też o znaczeniu stosunków z Rosją oraz z sąsiadami
Europy Środkowej i Wschodniej.
W latach 1998-1999 szybkimi krokami zbliżały się
rozstrzygnięcia w sprawie polskiego wejścia do NATO
i Unii Europejskiej, które nieodmiennie stanowiły
główne priorytety polskiej polityki zagranicznej. W
listopadzie 1997 r. rząd RP przyjął warunki sojuszu,
a podczas spotkania na szczycie Unii Europejskiej w
Luksemburgu premier Buzek otrzymał zaproszenie do
rokowań o wej-ście do UE dla Polski. Dwa dni później,
w dniu 16 grudnia, szefowie dyplomacji państw NATO
podpisali w Brukseli protokoły o przyjęciu Polski,
Czech i Węgier do sojuszu. Wymagały one jeszcze
ratyfikacji przez państwa człon-kowskie. W lipcu 1998
r. premier Buzek gościł w USA, gdzie podziękował za
amerykańskie poparcie dla pol-skiego wejścia do NATO.
Pozytywny klimat dla negocjacji o wejście Polski
do Unii Europejskiej tworzyły rozmowy na najwyższym
szczeblu. Między innymi w lutym 1998 r. prezydenci
Francji, Niemiec i Polski potwierdzili w Poznaniu wolę
szybkiego włączenia kraju w struktury europejskie. 30
marca 1998 r. oficjalnie zapoczątkowano rozmowy na
temat wejścia Polski do UE. Głównym negocjatorem
został Jan Kułakowski. W grudniu 1998 r., podczas
spotkania na szczycie Unii Europejskiej, premier Buzek
otrzymał oficjalne zaproszenie dla Polski do rokowań
o wejście do Unii. Kolejny jej szczyt, w końcu marca
1999 r., otworzył wreszcie przed Polską drzwi do
Wspólnoty. Duże znaczenie dla wzmocnienia pozycji
Polski na arenie międzynarodowej miało objęcie przez
ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka
przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na rok 1998 i jego bardzo aktywna
działalność w tym zakresie.
W drugiej połowie 1998 r. trwały przygotowania
polityczne i wojskowe do przyjęcia Polski do NATO.
W styczniu 1999 r. Polska została oficjalnie zaproszona
do sojuszu. 17 lutego Sejm i Senat uchwaliły ustawę
upoważniającą prezydenta do ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 26 marca prezydenci Polski i Czech
podpisali w Pradze akty ratyfikacyjne NATO, co było
ostatnim warunkiem przystąpienia do sojuszu. Tak więc,
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şi alte ţări din regiune spre NATO, dar n-a precizat când
se va întâmpla. Impotriva intrării Poloniei în NATO a
protestat mereu Rusia. După întâlnirea secretarului de
stat ame-rican, Madeleine Albright, adeptă a lărgirii
alianţei, cu preşedintele Elţin, la Kremlin, în februarie,
şi de aseme-nea la summitul Clinton-Elţin în martie
1997, intrarea Poloniei în NATO a fost mai aproape, iar
presiunile Kremlinului au slăbit puţin.
Guvernul lui Jerzy Buzek a continuat politica
externă de până atunci. Premierul şi-a început activitatea
sa internaţională în noiembrie 1997 cu o vizită la
Scaunul Apostolic. În activitatea diplomatică, Polonia se
concentra pe contactele apropiate şi dese cu ţările NATO
şi ale UE, neuitând semnificaţia contactelor cu Rusia şi
vecinii din Europa Centrală şi de Est..
În anii 1998-1999, se apropia cu pasi repezi rezolvarea problemei intrării Poloniei în NATO şi în Uniunea
Europeană, ceea ce fusese principala preocupare a politicii externe poloneze. În noiembrie 1997, guvernul RP
a acceptat condiţiile alianţei, iar în timpul summitului
Uniunii Europene de la Luxemburg, premierul Buzek a
fost invitat la negocierile de intrare a Poloniei în UE.
Două zile mai târziu, pe 16 decembrie, şefii diplomaţiei
ţărilor NATO au semnat la Bruxelles procesele verbale
de primire a Poloniei, Cehiei şi Ungariei în alianţă. Mai
era nevoie de ratificarea lor de către ţările membre. În
iulie 1998, premierul Buzek a făcut o vizită în SUA,
unde a mul-ţumit pentru sprijinul american dat a Poloniei
pentru a intra în NATO.
Discuţiile la nivelul cel mai înalt au creat o
atmosferă pozitivă pentru negocierile de intrare a
Poloniei în Uniunea Europeană. Printre altele, în
februarie 1998 preşedinţii Franţei, Germaniei şi Poloniei
au confirmat la Poznań voinţa includerii grabnice a ţării
în structurile europene. Pe 30 martie 1998, au început
discuţiile oficiale pentru întrarea Poloniei în UE. Ca
negociator principal a fost desemnat Jan Kułakowski. În
decembrie 1998, în timpul întâlnirii la summitul Uniunii
Europene, premierul Jerzy Buzek a primit invitaţie
oficială pentru Polonia, de a începe negocierile de intrare
în Uniune. Următorul summit, la sfârşitul lui martie
1999, a deschis în sfârşit în faţa Poloniei uşa de intrare
în Uniune. O mare importanţă pentru întărirea poziţiei
Poloniei pe arena internaţională au avut-o preluarea
conducerii Organizaţiei de Securitate şi Colaborare în
Europa pentru anul 1998 de către ministrul de externe,
Bronisław Geremek, şi rolul lui activ în acest domeniu.
În a doua parte a anului 1998, s-au desfăşurat
pregătiri politice şi militare pentru primirea Poloniei în
NATO. În ianuarie 1999, Polonia a fost invitată oficial în
alianţă. Pe 17 februarie Seimul şi Senatul au adoptat o hotărâre care împuternicea pe preşedinte să ratifice Tratatul
Nord Atlantic. Pe 26 martie, preşedinţii Poloniei şi Cehiei
au semnat la Praga documentele de ratificare NATO, ca
ultima condiţie de intrare în alianţă. Aşadar, la zece ani
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w dziesięć lat po rozpoczęciu procesu transformacji,
niepodległa i demokratyczna Polska postawiła decydujący krok, wywołujący dalekosiężne skutki dla jej bezpieczeństwa, stabilizacji politycznej i rozwoju gospodarczego. Przez ten wybór Polska, z pomocą Zachodu,
przekreśliła ostatecznie dziedzictwo Jałty, umacniając
swe bezpieczeństwo w koniunkturze geopolitycznej,
jakiej kraj nasz nie znał od trzystu lat.

de la începutul transformărilor, Polonia independentă
şi democrată a făcut un pas decisiv care viza efecte pe
termen lung pentru securitatea ei, stabilizarea politică
şi dezvoltarea economică. Prin această alegere, cu ajutorul Vestului, a şters definitiv moştenirea Ialtei, întărind
securitatea sa într-o conjunctură geopolitică, pe care
Polonia n-a cunoscut-o de trei sute de ani.

POSTAĆ JERZEGO BUZKA,
PRZEWODNICZACEGO
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

PERSONALITATEA
LUI JERZY BUZEK,
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI
EUROPEAN

Barbara Breabăn

Czy to możliwe, że Polak mógł zostać wybrany
Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Tak,
to prawda, bo 4 lipca 2009 r. został wybrany na to
stanowisko. Nowy Przewodniczący PE to polski polityk,
profesor nauk technicznych, poseł na Sejm RP III
kadencji, premier RP w latach 1997-2001 oraz poseł do
Parlamentu Europejskiego.
Urodził się 3 lipca 1940 r. w Śmiłowicach na
Zaolziu. Jest synem Pawła Buzka i Bronisławy z domu
Szczuka. Ojciec był inżynierem elektrykiem. W czasie
drugiej wojny światowej odmówił podpisania volkslisty
i pracował jako robotnik w Opolu. Stamtąd zbiegł,
ukrywając się w Wiedniu. Po zakończeniu wojny
wraz z żoną i dziećmi zamieszkał w Chorzowie. Jerzy
dzieciństwo i młodość spędził najpierw w Końskiej, a
później, po wojnie, w Cho-rzowie. Ukończył Wydział
Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej w
1963 r. Jako inżynier swoją pier-wszą pracę podjął
w Zakładzie Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji
Aparatury Polskiej Akademii Nauk, tam też poznał
swoją żonę Ludgardę. W 1969 r. obronił doktorat, a
habilitował się w roku 1979. Na początku lat 70. przebywał na stażu na Uniwersytecie Cambrige. W 1974
r. został nauczycielem akademickim na Politechnice
Śląskiej w Gliwicach, a od 1994 r. jest wykładowcą na
Politechnice w Opolu. Przez 13 lat w PAN kierował
zespołem ekspertów ds. ochrony powietrza. Od 1997 r.
jest profesorem nauk technicznych. Był pracownikiem
naukowym w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej
Akademii Nauk w Gliwicach.
Jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Seulu
i Dortmundzie oraz Politechniki Opolskiej.
Jerzy Buzek – polityk narodził się w 1980 r w
Ślą-sko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Był założycielem
„Solidarności” w Instytucie Inżynierii w Gliwicach. Za
działalność związkową często wzywany był na milicję.
Rozpoczął działalność podziemną. Do dzisiaj wspomina
się Jerzego Buzka jako przewodniczącego pierwszego
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Oare e posibil că un polonez a fost ales Preşedinte
al Parlamentului European? Da, este adevărat, căci pe
4 iulie 2009 a fost ales pentru această funcţie. Noul
Preşedinte al PE este un politician polonez, profesor de
ştiinţe tehnice, deputat în Seimul RP în a III-a legislatură,
prim-ministru în anii 1997-2001, precum şi deputat în
Parlamentul European.
S-a născut pe 3 iulie 1940 în Smiłowice, în regiunea
Zaolzie. Este fiul lui Paweł Buzek şi al Bronisławei
Szczuka. Tatăl a fost inginer electrotehnic. În timpul
celui de al II-lea război mondial a refuzat să semneze
aşa numita volksliste şi a lucrat ca simplu muncitor la
Opole. A fugit de acolo ascunzîndu-se la Viena. După
terminarea războiului, împreună cu soţia şi copiii a locuit
la Chorzów
Jerzy şi-a petrecut copilăria şi tinereţea mai întâi
la Końska şi după război la Chorzów. A absolvit
Facultatea de Mecanică şi Energetică la Politehnica
Sileziană în 1963. Ca inginer, primul său loc de muncă
a fost la Insitutul de Inginerie Chimică şi Construcţiei
de Aparatură al Academiei Polone de Stiinţe. Acolo
a cunoscut-o pe soţia sa Ludgarda. În anul 1969 a
obţinut doctoratul, iar în 1979 a devenit conferenţiar. La
începutul anilor 70 a desfăşurat un stagiu la Univeristatea
Cambridge. În 1974 s-a angajat ca profesor la Politehnica
Sileziană din Gliwice, iar din 1994 la Politehnica din
Opole. Timp de 13 ani, la Academia Polonă de Stiinţe,
a condus echipa de experţi pentru protecţia aerului. Din
1997 este pro-fesor de ştiinţe tehnice. A fost cercetător la
Institutul de Ingine-rie Chimică al Academiei Polone de
Stiinţe din Gliwice.
Este doctor honoris causa ale universităţilor din
Seul, Dortmund şi al Politehnicii din Opole.
Buzek – politicianul s-a născut în anul 1980 la
„Solidaritatea” Sileziano-Dąbrowska. A fost fondatorul
Solidarităţii la Institutul de Inginerie din Gliwice. Pentru
activitatea sa de sindicalist a fost foarte des chemat la
miliţie. Şi-a continuat munca în clandestinitate. Până în

P o l o n u s 7-8 / 2009
Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności”, który
odbywał się w dwóch turach: od 5 do 10 września i od
26 września do 7 października 1981 r.

ziua de astăzi se aminteşte de Jerzy Buzek ca preşedinte
al primei Conferinţe Naţionale a Delegaţiilor Solidarităţii
Extras
care s-a desfăşurat în două /ture
: dedin
lacorespondenţa
5 până la 10

ROK KAPŁAŃSTWA
2009-2010

ANUL SFINTEI
PREOŢII 2009-2010

Opracowano na podstawie korespondencji
Władysława Miroty

d-lui Władysław Mirota,
Consul Onorific al României în Katowice /.

I ty pójdź za Mną!

Urmează-mă!

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
w dniu 19 czerwca br. Ojciec Święty Benedykt XVI, dla
uczczenia 150. rocznicy śmierci proboszcza z Ars św.
Jana Marii Vianneya, rok 2009/2010 ogłasza ROKIEM
KAPŁAŃSTWA.
W specjalnym Liście Papież go-rąco apeluje
do wiernych całego Koś-cioła o
modlitwę w intencji swoich kapłanów, duszpasterzy, jak również
o no-we powołania kapłańskie do
posługi w Chrystusowym Kościele.
Jednakże przewodnia myśl Listu
Papieskiego odnosi się do samych
kap-łanów, przywołując znamienne
słowa proboszcza z Ars: „Kapłaństwo
to mi-łość Serca Jezusowego”. Myślę
o tych wszystkich księżach – pisze
Ojciec Święty – którzy chrześcijanom
i całe-mu światu przedstawiają
pokorną i codzienną propozycję
słów i gestów Chrystusa, starając
się do Niego przyl-gnąć swymi
myślami, wolą, uczuciami i stylem
całego swego istnienia. Jakże nie
podkreślić – czytamy w Liście – ich
trudu apostolskiego, niestrudzonej i
ukrytej służby, ich miłości pragnącej
być uniwersalną? Cóż powiedzieć – podkreśla Papież –
o odważnej wierności tak wielu kapłanów, którzy także
pośród wielu trudności i nieporozumień pozostają wierni
swemu powołaniu: by być „przyjaciółmi Chrystusa”,
szczególnie przez Niego powołanymi, wybranymi i
pos-łanymi.
Istotnie, sprawa powołań kapłańskich jest poważnym problemem. Okazuje się, że bardzo na czasie są
słowa Chrystusa Pana: „Żniwo wprawdzie wielkie – ale
robotników mało; proście Pana Żniwa…” Są seminaria
duchowne, borykające się z trudnościami naboru nowych
kandydatów. Są przypadki zaprzestania funkcjonowania
tych instytucji z racji wspomnianych powodów, zwłaszcza, gdy idzie o kraje zachodnie, choć bogate materialnie.
Niemały problem w zakresie powołań istnieje w krajach
misyjnych Afryki i Dalekiego Wschodu. Do głównych
przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić:
- znaczący spadek urodzeń w rodzinach katolickich; brak

De sărbătoarea Preasfintei Inimi a lui Isus, în ziua
de 19 iunie din acest an, Sfântul Părinte Papa Benedict
al XVI-lea, în amintirea celor 150 de ani de la moartea
parohului din Ars – Sf. Ioan Maria Vianney, a declarat
anul 2009-2010 ANUL SFINTEI PREOŢII.
Într-o Scrisoare specială, Papa a cerut călduros
credincioşilor întregii Biserici să
se roage pentru preoţii lor şi pentru
noi vocaţii preoţeşti în Bise-rica lui
Cristos.
Ideea călăuzitoare a Scrisorii
Papale se referă la preoţi înşişi, făcând apel la semnificativele cuvinte
ale parohului din Ars: „Preoţia înseamnă iubirea Inimii lui Isus”. Mă
gândesc la toţi acei preoţi - scrie Sfântul Părinte – care prezintă creştinilor
şi întregii lumi umila propunere de
fiecare zi a cuvintelor şi gesturilor lui
Cristos, străduindu-se să-i apropie de
El cu gândurile lor, voinţa, sentimentele şi modul întregii lor existenţe.
Cum să nu subliniezi – citim în Scrisoare – truda lor apostolică, neobosita
şi ascunsa lor slujire, iubirea lor care
se doreşte a fi universală? Ce să mai
spui – subliniază Papa – despre curajoasa credinţă
a atâtor preoţi care şi printre numeroase greutăţi şi
neînţelegeri rămân cre-dincioşi chemării lor: ca să fie
„prieteni ai lui Cristos”, che-maţi, aleşi şi trimişi special
de El.
Într-adevăr, problema vocaţiei preoţeşti este o
pro-blemă serioasă. Se dovedeşte că, pentru zilele
noastre, sunt foarte actuale cuvintele Domnului Cristos:
„Secerişul este cu adevărat mare, dar lucrătorii sunt
puţini; rugaţi pe Stăpânul Secerişului ...”. Sunt seminarii
teologice care se confruntă cu dificultatea primirii de noi
candidaţi. Sunt cazuri când aceste instituţii încetează să
funcţioneze din motivele menţionate, mai ales când e
vorba de ţările occi-dentale, deşi bogate material. Nu
mică este problema vocaţiei în ţările misionare din Africa
şi Orientul Înde-părtat. Printre principalele cauze ale
acestei stări de luc-ruri pot fi enumerate:
- semnificativa scădere a naşterilor în familiile catolice;
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potomstwa – brak dzieci,
- daleko posunięte zmaterializowanie, zabijające ideały
duchowe młodego człowieka,
- szeroko zakreślona laicyzacja na wielu płaszczyznach
codziennego życia,
- wroga propaganda wobec Kościoła Katolickiego,
krytyka ludzi wiary – duchowieństwa, ludzi świeckich,
grup religijnych, stowarzyszeń katolickich,
- słaba wiara w rodzinach katolickich, brak pogłębionej
ewangelizacji,
- medialne niszczenie podstawowych zasad etycznych
każdego człowieka, odrzucanie Bożych Praw – Dekalogu! Zbędne są one człowiekowi współczesnemu! – tak
twierdzi zmaterializowany współczesny człowiek.
W Liście Papieża Benedykta XVI są zawarte wypowiedzi Proboszcza z Ars, ukazujące godność kapłańską; wypowiedzi proste, a tak mocno przekonywające.
Niektóre z nich, kierowane wprost do swoich parafian:
„Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii
i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia.
(…) Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na
jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej
hostii. (…) Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie
mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum?
Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy
wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na
wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje,
by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni
we Krwi Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta
dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi,
kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan… Po Bogu kapłan
jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero
w nie-bie. (…) Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym
jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia,
lecz z miłości… Bez księdza śmierć i męka Naszego
Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na
ziemi dzieło zbawienia… Ksiądz ma klucze do skarbów
niebieskich: to on otwiera bramę: on jest ekonomem
dobrego Boga; zarządcą Jego dóbr! (…) Zostawcie
parafię na dwadzieś-cia lat bez księdza, zagnieżdżą się
w niej bestie… Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest
nim dla was!”
Ojciec Święty w swoim Liście wprowadza cenną
refleksję dla kapłanów. Pisze Papież: przykład Proboszcza z Ars „skłania mnie do uwydatnienia przestrzeni
współpracy, które należy coraz bardziej rozszerzać na
wiernych świeckich. Prezbiterzy tworzą z nimi jeden
lud kapłański i pośród nich się znajdują na mocy swego
kapłaństwa służebnego „by prowadzili wszystkich do
zjednoczenia w miłości, ‘miłością braterską nawzajem się
miłując, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając’
(Rz 12,10)”. W myśl II Soboru Watykańskiego zachęca,
„by szczerze – prezbiterzy – uznawali i popierali godność
świeckich i właściwy im udział w posłannictwie Kościoła… oraz by chętnie słuchali świeckich, rozpatrując
po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenia i
kompetencje w różnych dziedzinach ludzkiego działania,

lipsa descendenţilor – lipsa copiilor,
- mult prea marea materializare care ucide idealurile
spirituale ale tânărului,
- marcanta laicizare la nivelul numeroaselor planuri ale
vieţii de fiecare zi,
- propaganda ostilă faţă de Biserica Catolică, criticarea
oamenilor credinţei – a clerului, a laicilor, grupurilor
religioase, organizaţiilor catolice,
- slaba credinţă în familiile catolice, lipsa evanghelizării
aprofundate,
- distrugerea medială a principiilor etice fundamentale
ale fiecărui om, respingerea Legilor lui Dumnezeu – a Decalogului! Ele sunt inutile omului contemporan! – aşa
susţine omul de astăzi materializat.
În Scrisoarea Papei Benedict al XVI-lea sunt
cuprinse declaraţiile Parohului din Ars care arată
demnitatea preoţească; declaraţii simple, dar atât de
convingătoare. Unele dintre ele adresate direct enoriaşilor
săi: „Un bun păstor, păstor după inima Domnului, este
cea mai mare comoară pe care bunul Dumnezeu o poate
da parohiei şi unul dintre cele mai preţioase daruri ale
îndurării divine. (...) Dumnezeu îl ascultă: spune două
cuvinte, iar la glasul lui Domnul Nostru coboară din cer
şi trece în mica hostie. (...) Dacă ar fi abolit sacramentul
sfinţirii, nu l-am avea pe Domnul. Cine L-a pus acolo, în
tabernacol? Preotul. Cine v-a primit sufletul, când a păşit,
pentru prima dată, în viaţă? Preotul. Cine îl hrăneşte, ca
să primească putere pentru efectuarea pelerinajului lui?
Preotul. Cine îl pregăteşte, pentru a apărea în faţa lui
Dumnezeu, spălându-l, pentru ultima oară, în Sângele
lui Cristos? Preotul, întotdeauna preotul. Iar dacă acest
suflet moare din cauza păcatului, cine îl învie, cine îi
dă linişte şi pace? Din nou preotul ... După Dumnezeu,
preotul este totul! ... El însuşi îşi va da seama pe deplin
abia în cer. (...) Dacă am înţelege bine ce înseamnă
preotul pe pământ, am muri: nu de teamă, ci din iubire ...
Fără preot moartea şi patima Domnului Nostru n-ar sluji
la nimic. Preotul este cel care continuă pe pământ opera
de mântuire ... Preotul are cheile comorilor cereşti: el ne
deschide poarta; el este economul bunului Dumnezeu;
administratorul bunurilor Lui! (...) Lăsaţi parohia, timp
de douăzeci de ani, fără preot, în ea se vor cuibări bestiile
... Preotul nu este preot pentru sine, este preot pentru
voi!”
În Scrisoarea sa, Sfântul Părinte aduce o importantă
reflecţie pentru preoţi. Papa scrie: exemplul Parohului
din Ars „mă face să evidenţiez spaţiul colaborării care
trebuie extins tot mai mult la credincioşii laici. Prezbiterii
formează cu ei un singur popor preoţesc şi printre ei
se află în virtutea slujirii ca preoţi „iubiţi-vă unii pe
alţii cu iubire frăţească, întreceţi-vă în a vă stima unii
pe alţii” (Rom 12.10). În lumina ideilor Conciliului
Vatican II, îndeamnă „ca prezbiterii să aprecieze şi să
sprijine dem-nitatea laicilor şi participarea lor specifică
în misiunea Bisericii ..., să-i asculte cu bunăvoinţă pe
laici, examinând frăţeşte dorinţele lor şi recunoscând
experienţa şi compe-tenţele în diferite domenii ale
activităţii umane pentru ca împreună cu ei să poată
11recunoaşte semnele timpului”.
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by razem z nimi mogli znaki czasu”.
Nic więc dziwnego, że kapłan na przestrzeni
wieków historii Kościoła zawsze stawał się przedmiotem
obserwacji, podejrzliwości i krytyki, aby tym sposobem
zahamować, bądź ograniczyć ewangelizacyjną współpracę ze świeckimi; tak się dzieje po dzień dzisiejszy.
Żniwo wielkie! Potrzeby Kościoła przeogromne!
A Pan proponuje: „Pójdź za Mną…” Ten słodki głos
Pana trafił na „żyzną glebę”… W sercu młodego
chłopca zrodziło się autentyczne pragnienie pójścia za
Chrys-tusem. Powstały nawet sprzyjające warunki. W
bliskim miejsca zamieszkania młodzieńca, dolnośląskim
mias-teczku, w Twardogórze koło Oleśnicy, Księża
Salezjanie otwarli Małe Seminarium dla chłopców,
ukierun-kowanych na kapłaństwo. Jest to rok 1948!
Nauka rozpoczęła się normalnie, we wrześniu; wspólnota
mło-dzieńców utworzyła dwie klasy – po reformie
szkolnej – ósmą i dziewiątą! Gmach seminaryjny tętnił
entuzjaz-mem, radością, śpiewem i zabawą, dając jednak
pier-wszeństwo wychowawczej dyscyplinie i sumiennej
nauce. Pomnażały się młodzieńcze seminaryjne zastępy.
Zak-reślały coraz szersze kręgi oddziaływania na
młodzież.
Ten wpływ kultury chrześcijańskiej bardzo się
nie po-dobał ówczesnym formacjom antyreligijnym,
powiedz-my wprost – komunistycznym. Po konsultacjach
w swoich kręgach, o czym donosiła miejscowa prasa,
postanowiono Małe Seminarium w Twardogórze
zamknąć, dokonując eksmisji z zajmowanego budynku.
To pociągnięcie władz partyjnych miało rozproszyć
i zniechęcić młodzież do kroczenia drogą powołania
kapłańskiego.
Stało się inaczej. Trudności jeszcze bardziej
utwier-dziły do pozostania wiernym Chrystusowemu
wezwaniu: „Pójdź za Mną!” – Wielu zostało kapłanami
salezjanami, bądź w strukturach diecezjalnych; mimo, że
wycho-wawcami byli księża salezjanie – wybór zawsze
był wolny i niczym nie skrępowany odnośnie charakteru
kapłaństwa.
I mnie Chrystus dał łaskę wytrwania w powołaniu.
W dniu 24 maja 1960 r. otrzymałem święcenia kapłańskie,
w Krakowie, razem z kolegami (było nas 17), których
nam udzielił J.E. Abp Antoni Baraniak Metropolita
Poznański, salezjanin. Zostałem kapłanem Zgromadzenia
Salezjańskiego. I trwam do dnia dzisiejszego, wdzięczny
Bogu za ten wielki dar. Dziękuję również moim
Rodzicom Marii i Józefowi za pomoc materialną,
ale przede wszys-tkim duchową – świadectwo życia
religijnego oraz pos-tawę patriotyczną, nie wykluczając
rodzeństwa Doroty i Stanisława. W Polsce był to czas
wzmożonej kolek-tywizacji. Rodzice wiele doznawali
udręk z powodu mojej drogi powołaniowej. Na każdym
miejscu wyrzucano im, że kształcą syna na księdza i są
wrogo nastawieni do władzy ludowej – nie chcą wejść
w kolektywizację, źle wpływają na innych gospodarzy.
W pełnym wymiarze powtarzała się sytuacja z czasu
sowieckiej okupacji, z roku 1940! Wtedy – jeszcze w
rodzinnej miejscowości, w Rumnie, koło Lwowa – rodzice

Deci nu este de mirare că, de-a lungul istoriei
Bisericii, preotul a devenit obiect al observaţiei,
suspiciunii şi criticii, pentru ca, în felul acesta, să frâneze
sau să limiteze colaborarea evanghelizatoare cu laicii;
aşa se întâmplă şi astăzi.
Secerişul este mare! Nevoile Bisericii uriaşe! Iar
Domnul îndeamnă: „Urmează-mă!...”. Acest glas dulce
al Domnului a nimerit pe „pământ roditor”... În inima
băiatului s-a născut autentica dorinţă de a merge după
Cristos. Iar condiţiile au fost favorabile. În apropierea
localităţii unde trăia tânărul, în orăşelul Twardagóra de
lângă Oleśnica din Silezia Inferioară, preoţii salezieni au
deschis un seminar pentru băieţi, îndrumaţi spre preoţie.
Este anul 1948! Şcoala a început normal, în septembrie;
s-au format două clase – după reforma învăţământului
– a opta şi a noua! Clădirea seminarului fremăta de
entuziasm, bucurie, cânt şi distracţie, totuşi întâietate
aveau disciplina şi învăţătura serioasă. S-au înmulţit
eşaloanele tinerilor seminarişti. S-au delimitat influenţele
tot mai ample asupra tinerilor.
Această influenţă a culturii creştine n-a fost pe
placul formaţiunilor antireligioase de atunci, s-o spunem
direct – celor comuniste. După consultaţii în cercurile
lor, despre care informa presa locală, s-a decis închiderea
Seminarului din Twardagóra, acesta urmând a fi evacuat
din clădirea în care se afla. Această hotărâre a autorităţilor de partid trebuia să disperseze şi să descurajeze
tinerii de a păşi pe calea vocaţiei preoţeşti.
S-a întâmplat altfel. Dificultăţile au întărit mai mult
dorinţa de a fi credincios chemării lui Cristos: „Urmeazămă!” – Mulţi au devenit preoţi salezieni sau în structurile
diecezale; deşi educatorii erau preoţi salezieni – alegerea
era liberă şi prin nimic (elevii) nu erau împiedicaţi în
privinţa caracterului preoţiei.
Şi mie Cristos mi-a dat harul de a persevera în
vocaţie. În ziua de 24 mai 1960 am fost sfinţit preot,
la Cracovia, împreună cu colegii (am fost 17), de către
E.S. Arh. Antoni Baraniak – metropolitul de Poznań,
salezian. Am devenit preot al Congregaţiei Saleziene. Şi
am rămas până astăzi recunoscător lui Dumnezeu pentru
acest mare dar. De asemenea, mulţumesc Părinţilor mei
Maria şi Józef pentru sprijinul material, dar mai ales
spiritual – mărturie a vieţii religioase şi atitudinii patriotice,
fără a uita pe sora mea Dorota şi fratele Stanisław. În
Polonia era perioada acerbei colectivizări. De fiecare
dată li se rep-roşa că cresc un fiu ca să fie preot şi sunt
ostili puterii populare – nu vor să intre în colectivă, au o
influenţă negativă asupra altor gospodari. La scară mare
se repeta situaţia din vremea ocupaţiei sovietice din anul
1940! Atunci – în localitatea natală Rumno de lângă
Lvov, părinţii n-au intrat în colhoz, păstrând proprietatea
privată, bunurile lor.
În încheierea reflecţiilor de mai sus despre anul
preoţiei citez un fragment din cartea papei Ioan Paul al
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również nie weszli do koł-chozu, zachowując własność
prywatną, swoją ojcowiznę.
Na zakończenie powyższej refleksji o roku kapłaństwa przytaczam fragment zapisu z książki papieża Jana
Pawła II „Dar i Tajemnica” – „Powołanie jest tajemnicą
Bożego wybrania: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). (...)
Moje przygotowanie seminaryjne do kapłaństwa – pisze
Ojciec Święty – zostało poniekąd zaantycypowane,
uprzedzone. W jakimś sensie przyczynili się do tego moi
Rodzice w domu rodzinnym, zwłaszcza mój ojciec, który
wcześnie owdowiał. (…) Po jej śmierci, a następnie po
śmierci mojego starszego Brata, zostaliśmy we dwójkę
z Ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego życie,
które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym,
a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem
ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w
nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach,
tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele
parafial-nym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu
kapłań-skim, ale ten przykład mojego Ojca był jakimś
pierwszym domowym seminarium. (…) Niech Bóg
sprawi, by kap-łani z żywą wdzięcznością pamiętali
zawsze o otrzyma-nym darze; niech nakłoni wielu
młodych, by wielko-dusznie przyjęli Jego wezwanie
do całkowitego poświę-cenia się sprawie Ewangelii.
Przyniesie to korzyść lu-dziom naszych czasów, tak

II-lea „Dar şi Mister” – „Vocaţia este misterul alegerii lui
Dumnezeu: Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales
pe voi şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
iar rodul vostru să rămână” (In 15,16). (...) Pregătirea
mea pentru preoţie în seminar – scrie Sfântul Părinte –
a fost, într-un fel, anticipată, prevenită. Într-un anume
sens, la aceasta au contribuit părinţii mei în casa natală,
mai ales tatăl meu care a rămas văduv de timpuriu. (...)
După moartea ei, iar apoi după moartea fratelui meu
mai mare, am rămas amândoi cu tata. Am putut, în
fiecare zi, să observ viaţa lui care a fost o viaţă aspră.
De profesie era militar, iar când a rămas văduv viaţa lui
a devenit tot mai mult o viaţă de permanentă rugăciune.
Uneori mi se întâmpla să mă trezesc noaptea şi atunci
îl găseam pe tatăl meu în genunchi, aşa cum îl vedeam
mereu în genunchi, în biserica parohială. Niciodată n-am
vorbit despre chemarea preoţească, dar acest exemplu al
tatălui meu a fost ca primul seminar de acasă. (...) Fie ca
Dumnezeu să facă astfel ca preoţii, cu vie recunoştinţă,
să ţină întotdeauna minte darul primit; să determine cât
mai mulţi tineri ca să primească cu mărinimie chemarea
Lui către totala dedicare problemei Evangheliei. Aceasta
va aduce foloase oamenilor vremurilor noastre care au
atâta nevoie de speranţă ... (Ioan Paul al II-lea, „Dar şi
Mister”, pp. 21, 95).
Transmit aceste cuvinte cu speranţa că vor deveni
– în ciuda diferitelor greutăţi de astăzi – răspunsul la
chemarea lui Cristos: Urmează-mă!

Ks. Tadeusz Pater. salezianin - Przemyśl

Trad. St. Iachimovschi

ONI WALCZYLI
O WOLNĄ POLSKĘ
1 sierpnia minęła 65. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. Sam jego przebieg do dzisiaj budzi
kontrowersje. Czy było potrzebne? Czy miało szanse na
powodzenie? Pochłonęło wiele ofiar, w tym najwybitniejsze jednostki pokolenia. Czy było to stracone pokolenie, czy czas bohaterów walczących o wolną Ojczyznę?
Powstanie miało być manifestacją prawa Polski do
suwerenności. Z jednej strony, skierowane przeciwko
Niemcom, z drugiej – miało na celu opanowanie stolicy
przez żołnierzy AK przed nadejściem Armii Czerwonej.
Na wieść o wybuchu powstania w Warszawie Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz, który stwierdzał: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać
żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i
w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład
dla całej Europy”.
Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami
niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem
była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji
i sowieckiej dominacji. Powstanie Warszawskie było
ukoronowaniem akcji „Burza”, częścią uporczywego
wysiłku trwającego przez 5 lat – walki o utrzymanie

EI AU LUPTAT
PENTRU O POLONIE
LIBERĂ
Pe 1 august s-au împlinit 65 de ani de la izbucnirea
Insurecţiei Varşoviene. Desfăşurarea ei stârneşte până
în ziua de azi controverse. Oare a fost necesară? Ar fi
avut şanse de izbândă? A făcut multe victime, printre
ele, unele dintre cele mai luminoase personalităţi ale
generaţiei. Oare a fost aceasta o generaţie pierdută sau
a fost timpul eroilor luptători pentru o Patrie liberă?
Insurecţia trebuia să fie o manifestare a dreptului
Poloniei la suveranitate. Pe de o parte era îndreptată
împotriva nemţilor, pe de alta – avea ca scop cucerirea
capitalei de către soldaţii AK (Armata Naţională) înainte
de intrarea Armatei Roşii.La ştirea despre izbucnirea
insurecţiei din Varşovia, Reichsführer-ul SS Heinrich
Himmler a dat un ordin care spunea: „Fiecare locuitor
trebuie omorât, nu aveti voie să luaţi prizonieri, Varşovia
trebuie rasă de pe pământ şi în modul acesta trebuie creat
un exemplu înspăimântător pentru toată Europa”.
Timp de 63 de zile insurgenţii au dus o luptă eroică
şi solitară cu forţele germane, scopul insurecţiei fiind
o Polonie independentă, liberă de ocupaţia germană
şi de dominaţia sovietică. Insurecţia din Varşovia a fost
punctul culminant al acţiunii „Furtuna”, a fost un episod
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niezależności przez budowanie Polskiego Państwa Podziemnego.
Powstanie było największym niepodległościowym
zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną
po-dziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.
Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 r. na rozkaz Komendanta
Głównego AK generała Tadeusza Komorowskiego
„Bora”, miało w założeniach trwać kilka dni. Zakończyło
się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo około 18 tys.
powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Zginęło
również 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej.
Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i
wynosiły 180 tys. zabitych. Po kapitulacji pozostałych
mieszkań-ców Warszawy, około 500 tys., wypędzono z
miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie
zniszczone.
Centralne uroczystości związane z obchodami
65. rocznicy wybuchu powstania miały miejsce przy
Pomniku Powstańców w Warszawie i rozpoczęły się
apelem poległych. Wziął w nich udział prezydent RP
Lech Kaczyński, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski, prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele Sejmu, Senatu,
korpusu dyplomatycznego, organizacji kombatanckich
oraz ludność Warszawy.
O godzinie 17.00 – godzina rozpoczęcia powstania

al luptei crâncene care a durat 5 ani, al luptei pentru
păstrarea independenţei prin făurirea Statului Polonez
Subteran.
Insurecţia a fost cel mai mare elan de independenţă
al Armatei Naţionale şi cea mai mare acţiune militară
conspirativă în Europa ocupată de hitlerişti. A început
pe 1 august 1944 la ordinul Comandantului Suprem al
AN, generalul Tadeusz Komorowski „Bór”, ea trebuia să
dureze câteva zile. Insurecţia s-a terminat cu capitulare,
după 63 de zile de lupte. Au murit în jur de 18 mii de
insurgenţi, iar 25 de mii au fost răniţi. Au murit, de
asemenea, 3,5 mii de militari din Divizia Kościuszko.
Pierderile în rândurile populaţiei civile au fost uraiaşe
şi s-au ridicat la 180 de mii de morţi. După capitulare,
populaţia rămasă a Varşoviei, în jur de 500 de mii de
oameni, a fost izgonită din oraş, care a fost aproape în
totalitate distrus.
Ceremoniile centrale prilejuite de comemorarea a
65 de ani de la izbucnirea Insurecţiei au avut loc lângă
Monumentul Insurgenţilor din Varşovia şi au început cu
apelul soldaţilor căzuţi. La ele au participat preşedintele
R.P., Lech Kaczyński, primul ministru, Donald Tusk,
mareşalul Seimului, Bronisław Komorowski, primarul
general al Varşoviei, Hanna Gronkiewicz-Waltz, reprezentanţi ai Seimului, Senatului, ai corpului diplomatic, ai
organizaţiilor combatante, precum şi populaţia Varşoviei.
La ora 17.00, ora începerii insurecţiei, amintirea

Z kroniki bukowińskich
Polaków 1909 r.

Din cronica polonezilor
bucovineni – anul 1909

Barbara Breabăn

Lipiec

Iulie

07.<01. – Czerniowce: Na nowy ołtarz Królowej 07.<01. Cernăuţi: Pentru noul altar al Reginei Coroanei
Korony Polskiej w kościele parafialnym ofiary złożyli: Poloniei din biserica parohială au făcut donaţii: P.T.M.
P. T. M. Berezowska (5 k), F. Lewandowska (2 k), K. Berezowska (5 c.), F. Lewandowska (2 c.), K. AgospoAgospowicz (10 k), F. Agospowicz (10 k), L. S. (40 k), wicz (10 c.), F. Agospowicz (10 c.), L.S. (40 c.), M. Wojsterowicz (10 c.),
M. Wojsterowicz (10 k).
07.01. – Czerniowce: Musztra umundurowanych 07.01. – Cernăuţi: Exerciţiul membrilor organizaţiei
„Sokół” din Cernăuţi, în uniforme.
czerniowieckich sokołów.
07.01. – Kraków, Rada miasta Krakowa: Na swoim 07.01. – Cracovia, Consiliul oraşului Cracovia: În
posiedzeniu uchwaliła wysłać delegatów na uroczystość şedinţa sa a decis să trimită delegaţi la festivitatea sfinţirii
terenului din Cernăuţi.
poświęcenia sokolego boiska w Czerniowcach.
07.01. – Zadobrówka: Otwarta została składnica 07.01 – Zadobruvca: A fost deschis un depozit poştal
pocztowa ze zwykłym zakresem czynności. Jej cu program obişnuit. Conducerea a fost încredinţată
zarząd powierzono żonie tamtejszego nauczyciela d-nei Tomorugowa, soţia învăţătorului din localitate.
Tomorugowej. Składnica była połączona z urzędem Depozitul a fost legat de oficiul poştal din Sadagura prin
pocztowym w Sado-górze za pomocą pieszego posłańca, intermediul unui mesager pedestru care prelua şi aducea
zilnic scrisori.
codziennie odbie-rającego i przynoszącego listy.
07.02. – Czerniowce: Próba generalna ćwiczeń sokolich. 07.02 – Cernăuţi: Repetiţia generală a exerciţiilor
07.03. – Czerniowce: Ukazał się nadzwyczajny, o zwięk- organizaţiei „Sokół”.
szonej objętości 53. numer 27-go rocznika „Gazety 07.03. – Cernăuţi: A apărut anuarul special 27 al „Gazetei
Polskiej”. Według zapowiedzi, miał zawierać szczegó- Polone”, mai voluminos (53). Conform anunţului, avea
łowy program uroczystości poświęcenia sokolego să cuprindă programul detailat al festivităţii sfinţirii
boi-ska, skład komitetu, spis instytucji polskich na terenului, componenţa comitetului, lista instituţiilor
Bukowinie, spis wspólnych i prywatnych kwater, cennik poloneze din Bucovina, lista cazărilor comune şi private,
fiakrów itp.
tariful trăsurilor ş.a.
07.03. – Czerniowce: Ze Lwowa przybył pociągiem 1407.03.- Cernăuţi: Pr. arh. Józef Teodorowicz a sosit cu
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ażeby zgodnie z uchwałą jarosławskiego Zjazdu
otrzymali posadę nauczyciela wędrownego oraz by
otrzymali stosowne poparcie moralne i materialne ze
strony Zarządu Głównego przy tworzeniu Gimnazjum
Polskiego w Czerniowcach.
07.04. – Czerniowce, sokole boisko: Zbór wszystkich
druhów czerniowieckich i wymarsz na dworzec
Volksgarten celem powitania delegacji galicyjskich.
07.04. – Czerniowce: Rano pociągiem kurierskim
przybył prezes „Sokoła” krakowskiego, dr Władysław
Turski, który podczas uroczystości sprawował najwyższą
władzę sokolą. Komenda spoczywała w ręku drugiego
zastępcy naczelnika związkowego dha Świątkowskiego
ze Stanisławowa.
07.04. – Czerniowce, sokole boisko: Z powodu
uroczystości sokolej przez cały dzień funkcjonowała
ogólnie dostępna mównica telefoniczna, punkt sprzedaży
znaczków pocztowych oraz skrzynka pocztowa na listy
opróżniana co godziny. Nadto na miejscu były doręczane
listy i telegramy.
07.05. – Czerniowce, Uniwersytet Czerniowiecki:
Wiec studentów polskich, domagających się utworzenia
katedry języka i literatury polskiej. Był to w ogóle
pierwszy wiec studentów polskich na tejże uczelni.
07.04. – Czerniowce, mała sala Domu Polskiego: Walne
zgromadzenie i III Zjazd Związku Nauczycieli i Nauczycielek Polskich na Bukowinie.
07.04. – Czerniowce: „Reprezentacja Sokoła-Macierzy
i innych gniazd lwowskich zjawiła się u dr. Kwiatkowskiego, by mu wyrazić swe uznanie z powodu jego gorliwej pracy narodowej na kresach i za gorące poparcie
spraw Sokolstwa Polskiego przez usilne starania o
uzys-kanie gruntu pod boisko.”
07.04. – Czerniowce, bufet na bisku „Sokoła”: Radny
miasta Karol Borysławski „obficie zasilił bufet na boisku
i podejmował u siebie gościnnie mieszczan lwowskich,
przybyłych na uroczystość sokolą”.
07.05. – Czerniowce: Zmarła Teresa Skwarnicka, przeżywszy 68 lat, żona Wojciecha Skwarnickiego, starszego
oficjała magistratu czerniowieckiego.
07.05. – Horodenka: W liście z tegoż dnia i miejsca
podpisany literami dr Cz. N., zapewne dr Czesław Niewiadomski, zdał sprawę z przebiegu obrad Walnego
Zjazdu TSL w Kołomyi w części dotyczącej Bukowiny.
Na wniosek dr. Stanisława Kwiatkowskiego, który z
powo-du uroczystości poświęcenia sokolego boiska w
Czer-niowcach uczestniczył tylko w pierwszym dniu
Zjazdu uchwalono, aby Zarząd Główny w porozumieniu
z buko-wińskim Kołem Polskim już w 1910 r.
odpowiednią kwotę przeznaczył na mające powstać
w Czerniowcach Gimnazjum Polskie. Ponadto Zarząd
Główny przyobiecał, iż na swoje posiedzenia poświęcone
sprawom bukowiń-skim odtąd będzie zapraszał delegata
czerniowieckiego Koła TSL. W pierwszym dniu Zjazdu
również brał udział inspektor szkolny Otton Mieczysław
Żukowski, który na podstawie danych ze sprawozdania
Zarządu Głównego wykazał, jak po macoszemu
traktowane były bukowińskie kresy.
07.06. – Czerniowce, Zakład Naukowo-Wychowawczy SS. Franciszkanek Rodziny Maryi: Odbyło się
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sului de la Jarosław, să obţină postul de învăţător pasager
precum şi sprijin moral şi material din partea Conducerii
în înfiinţarea Gimnaziului Polonez din Cernăuţi.
07.04.- Cernăuţi, terenul organizaţiei „Sokół”:
Adunarea tuturor camarazilor din Cernăuţi şi plecarea
în marş spre gara Volksgarten pentru a întâmpina delegaţiile din Galiţia.
07.04.- Cernăuţi: Dimineaţa a sosit cu trenul preşedintele organizaţiei „Sokół” din Cracovia – dr.
Władysław Turski care, în timpul festivităţilor a fost
autoritatea supremă. Comanda a preluat-o adjunctul
şefului – camaradul Świątkowski din Stanisławów.
07.04. – Cernăuţi, terenul organizaţiei „Sokół”: Din
cauza festivităţii, toată ziua a funcţionat cabina telefonică
accesibilă tuturor, punctul de vindere a timbrelor şi cutia
poştală golită la fiecare oră. Mai mult, erau predate pe
loc scrisori şi telegrame.
07.04. – Cernăuţi, Universitatea: Mitingul studenţilor
polonezi care cereau înfiinţarea catedrei de limba şi literatura polonă. Acesta a fost primul miting al studenţilor
polonezi din această universitate.
07.04.- Cernăuţi, sala mică a Casei Polone: Adunarea
generală şi al III-lea Congres al Uniunii Cadrelor Didactice Poloneze din Bucovina.
07.04. – Cernăuţi: „Delegaţia Sokoła- Macierzy şi a
altor cuiburi din Lvov a venit la dr. Kwiatkowski, pentru
a-şi exprima recunoaşterea pentru devotata sa activitate
naţională în zona de frontieră şi pentru sprijinul acordat
organizaţiei „Sokół” prin strădania depusă în vederea
obţinerii pământului pentru teren”.
07.04.- Cernăuţi, bufetul de pe teren: Consilierul
orăşenesc Karol Borysławski „a aprovizionat din belşug
bufetul de pe teren şi a primit cu ospitalitate la el cetăţenii
din Lvov veniţi la festivităţi”.
07.05.- Cernăuţi: A murit Teresa Skwarnicka în vârstă
de 68 de ani, soţia lui Wojciech Skwarnicki ......... al
magistraturii din Cernăuţi.
07.05.- Horodenca: În scrisoarea din această zi şi localitate cel care semnează dr. Cz. N., fără îndoială dr. Czesław Niewiadowski, scrie despre desfăşurarea dezbaterilor
Congresului General al SŞP din Colomeea în partea
privitoare la Bucovina. La propunerea dr. Stanisław
Kwiatkowski, care din cauza festivităţii sfinţirii terenului
din Cernăuţi a participat doar în prima zi a Congresului,
s-a adoptat ca Conducerea Centrală în înţelegere cu
Cercul Polonez bucovinean chiar din anul 1910 să
prevadă o cotă corespunzătoare pentru viitorul Gimnaziu
Polonez. În plus, Conducerea Centrală a promis că, la
şedinţele sale dedicate problemelor bucovinene, să invite
de acum înainte un delegat al Cercului SŞP din Cernăuţi.
În prima zi a Congresului a participat şi inspectorul şcolar
Otton Mieczysław Żukowski care, pe baza datelor din
darea de seamă a Conducerii Centrale, a demonstrat cât
de rău au fost tratate zonele de frontieră bucovinene.
07.06. – Cernăuţi, Şcoala Surorilor Franciscane a
Familiei Mariei: A avut loc încheierea festivă a anului
şcolar cu o seară de recitări, cântece, tablouri scenice,
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kurierskim ks. abp Józef Teodorowicz, aby następnego
dnia wziąć udział w poświęceniu sokolego boiska i przemówić do ok. 2000 zgromadzonych. Zamieszkał w domu
baronowej Heleny Szymonowiczowej.
07.<04. – Czerniowce: Odznaczeni zostali usu Rochetti et Mantoletti ks. Aleksander Opolski, katecheta
seminarium nauczycielskiego w Czerniowcach oraz
ks. Leopold Schweiger, radca konsystorialny i katecheta I
Gim-nazjum w Czerniowcach.
07.<04. – Czerniowce: Na Dom Sierot SS. Felicjanek
datki złożyli: ks. prał. Józef Schmid w imieniu zmarłej
Antoniny Skibniewskiej (12 k), Zofia Merzowiczowa
(15 k) i Julia Kwiatkowska (20 k).
07.<04. – Czerniowce: Nestor i weteran pracy narodowej na Bukowinie Władysław Sołtyński ofiarował
1000 k na Gimnazjum Polskie dla uczczenia bytności
dr. Stanisława Głąbińskiego, jako pierwszego prezesa
wie-deńskiego Koła Polskiego, który zainteresował się i
zaopie-kował Polakami na Bukowinie.
07.<04. – Czerniowce: Dary na tombolę podczas
uroczystości sokolej w dniu 4 lipca 1909 r. nadesłały
miejscowe polskie przedsiębiorstwa: Jan Drzewiński –
Sklep Galanteryjny, Józef Kosiński – budowniczy, Jan
Krzanowski – Zakład Fotograficzny, Antoni Masłowski
– fryzjer, Ferdynand Motylewski – Fabryka Powozów,
Kajetan Romanowicz – Sklep Galanteryjny, Walerian
Skwarnicki – artysta rzeźbiarz, Michał Trzciński – Zakład
Rymarski.
07.<04. – Kraków: Stąd dary na czerniowiecką tom-bolę
w dniu 4 lipca 1909 r. wysłali: W. Bełdowski i Rudolf
Harliczka – Fabryka Tutek Cygaretowych.
07.<04. – Lwów: Stąd dary na czerniowiecką tombolę w
dniu 4 lipca 1909 r. wysłali: J. A Baczewski – Fabryka
Wódek, Jan Ignatowicz – I Krajowa Fabryka ChemicznoKosmetyczna, B. Połoniecki – Księgarnia Polska,
Wilhelm Zajączkowski – Fabryka Tutek Cygaretowych
„Era”.
07.<04. – Karlsberg: Proboszcz parafii ks. Franciszek
Łuczko został odznaczony Expositorio canonicali.
07.<04. – Lwów: Z powodu wielkiego święta
czerniowieckich sokołów z racji poświęcenia boiska
Edmund Kolbuszowski na początku lipca 1909 r. w kilku
zdaniach wspomniał Klemensa Kołakowskiego, twórcę
i pierwszego przewodnika czerniowieckiej drużyny
sokołów.
07.<04. – Tego dnia na okoliczność poświęcenia sokolego boiska w Czerniowcach w świątecznym 53. numerze czerniowieckiej „Gazety Polskiej” ukazały się: dwa
wiersze „Idziem w zwyż!” i „Rozwińmy skrzydła!”
Jadwigi Strokowej, wiersz Kazimierza Królińskiego
„Czołem, graniczne, nieulękłe Straże! oraz wiersz „Kresowej dziatwie...” Antoniego Popławskiego.
07.<04. – Waszkowce n/Cz.: Proboszcz parafii ks.
Marceli Zawadowski został odznaczony Expositorio
canonicali.
07.03-04. – Kołomyja: Na XVII Walnym Zjeździe TSL
czerniowieckie Koło TSL reprezentował jego prezes dr
Stanisław Kwiatkowski i Otton Mieczysław Żukowski.
Uczestniczący tylko w pierwszym dniu obrad St.
Kwiatkowski domagał się, aby bukowińscy Polacy mieli
w Zarządzie Głównym TSL swojego przedstawiciela,

trenul curier din Lvov, pentru ca a 2-a zi să sfinţească
terenul şi să le vorbească celor aprox. 2000 de participanţi. A locuit în casa baronesei Helena Szymonowicz.
07.<04. – Cernăuţi: Pr. Aleksander Opolski, catihetul
şcolii pedagogice din Cernăuţi, şi pr. Leopold Schweiger,
consilier consistorial şi catihet al Gimnaziului nr. 1 din
Cernăuţi, au fost distinşi usu Rochetti et Mantoletti.
07.<04.- Cernăuţi: Pentru orfelinatul Surorilor Feliciane
au făcut donaţii: pr. prelat Józef Schmid în numele
răposatei Antonina Skibniewska (12 c.), Zofia Merzowiczowa (15 c.) şi Julia Kwiatkowska (20 c.).
07.<04. – Cernăuţi: Nestorul şi veteranul activităţii
naţionale în Bucovina Władysław Sołtyński a oferit
1000 c. Giumnaziului Polonez pentru a omagia pe dr.
Stanisław Głąbiński ca primul preşedinte al Cercului
Polonez din Viena care s-a interesat şi s-a ocupat de
polonezii din Bucovina.
07.<04.- Cernăuţi: Obiecte pentru tombola din timpul
festivităţilor „Sokół”, din ziua de 4 iulie 1909, au trimis
întreprinzătorii polonezi din localitate: Jan Drzewiński –
galanterie, Józef Kosiński – constructor, Jan Krzanowski
– fotograf, Antoni Masłowski – frizer, Ferdynand
Motylewski – fabrica de trăsuri, Kajetan Romanowicz
– galanterie, Walerian Skwarnicki – sculptor, Michał
Trzciński – şelar.
07.<04. – Cracovia: Pentru tombola din ziua de 4 iulie
1909, din Cernăuţi au trimis daruri: W. Bełdowski şi Rudolf Harliczka – Fabrica de tuburi pentru ţigări „Era”.
07.<04. – Carlsberg: Pr. paroh Franciszek Łuczko a fost
distins Expositorio canonicali.
07.<-04. – Lvov: De aici au sosit daruri pentru tombola
din Cernăuţi, în ziua de 4 iulie 1909 de la: W. BeşdowskiFabrica de Alcol, Jan Ignatowicz - I Fabrică de Chimicala
şi Cosmetice, B. Połoniecki - Librăria Polonă, W.
Zajţczkowski - Fabrica de tuburi pentru ţigări „Era”.
07.<-04. – Lvov: Cu prilejul marii sărbători a organizaţiei „Sokół” din Cernăuţi de sfinţire a terenului,
Edmund Kolbuszowski, la începutul lunii iulie 1909,
în câteva propoziţii a evocat pe Klemens Kołakowski,
fondatorul şi primul comandant al detaşamentului din
Cernăuţi.
07.<04. – În această zi de sfinţire a terenului din Cernăuţi, în nr. festiv 53 al „Gazetei Polone” au apărut două
poezii „Mergem în sus!” şi „Să ne întindem aripile!”
de Jadwiga Strokowa, poezia lui Kazimierz Króliński
„Fruntea sus, bravi străjeri de la graniţă” precum şi
poezia „Copiilor de la frontieră” de Antoni Popławski.
07.<04. – Văşcăuţi pe Ceremuş: Parohul pr. Marceli
Zawadowski a fost distins Expositorio canonicali.
07.03-04.- Colomeea: La cel de al XVII-lea Congres
General al SŞP, cercul din Cernăuţi a fost reprezentat de
preşedintele acestuia dr. Stanisław Kwiatkowski şi
Otton Mieczysław Żukowski. Participant doar în prima
zi a dezbaterilor. St. Kwiatkowski a cerut ca polonezii
bucovineni să aibă reprezentantul lor în Conducerea
16Centrală, pentru ca, în conformitate cu hotărârea Congre-
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uroczyste zakończenie roku szkolnego, na które złożył
się wieczorek z deklamacjami, śpiewami, obrazami
scenicznymi, popisami gimnastycznymi oraz wystawa
robót ręcznych (malowideł, rysunków, haftów, koronek,
wyrobów włóczkowych, kilimów, poduszek).
07.07. – Czerniowce, aula Uniwersytetu: Zofia Negruszówna jako pierwsza kobieta została promowana magistrem farmacji na tymże Uniwersytecie. Rygorozum
farmaceutyczne zaliczyła z odznaczeniem.
07.09. – Czerniowce, ogród Domu Polskiego: Odbyło się
zebranie towarzyskie na cześć nowo przyjętych członków
„Ogniska” przy muzyce orkiestry.
07.10. – Czerniowce: Z inicjatywy Zarządu Głównego
TSL w Krakowie czerniowieckie Koło TSL do Krakowa
wyruszyła wycieczka młodzieży bukowińskiej różnych
miejscowości i wszystkich stanów (w tym 70 wychowanków Bursy Polskiej im. A. Mickiewicza).
07.10. Czerniowce: Zmarł Józef Zybaczyński, profesor
miejscowej greckoorientalnej szkoły realnej.
07.10/11. – Wyżnica: W nocy pożar strawił kilkadziesiąt
domów, pozbawiając bez dachu nad głową blisko 500
osób.
07.<15. Preworoki, Rada Gminna: Miejscowa Rada
Gminna nadała staroście serockiemu Janowi Bohosiewiczowi honorowe obywatelstwo w uznaniu zasług dla
tejże gminy.
07.<15. – Czerniowce: W imieniu komitetu organizacyjnego poświęcenia boiska sokolego w Czerniowcach
prezes Domu Polskiego dr St. Kwiatkowski, sekretarz
„Sokoła” J. Świerczyński, prezes „Sokoła” B. Mokrański
podziękowali wszystkim, którzy „uroczystość swą obecnością zaszczycić raczyli i swą ofiarą i pracą do tego
dzie-ła się przyczynili”.
07.15. – Czerniowce: W 56. numerze 27-go rocznika
„Gazety Polskiej” ukazał się atrykuł wstępny „Sprawa
polska na Bukowinie” oraz „IX wykaz składek na boisko
Sokoła w Czerniowcach”, podpisany przez skarbnika
Böhma i prezesa Mokrańskiego. Artykuł ten niemal w całości przedrukował tego dnia również „Kurier Lwowski”.
07.15. – Czerniowce, Dom Polski: Zebranie nauczycieli
chętnych do podjęcia pracy na korpusach wakacyjnych.
07.<15>. – Seret: Dzięki poświęceniu Dymówny (Dihmówny) i Tadeusza Dyma (Dihma) korpusy wakacyjne
odbywają codziennie ćwiczenia i zabawy w lasku obok
rzeki.
07.<15>. – Waszkowce: Pod okiem prezesa Czytelni
Polskiej ks. Marcelego Zawadowskiego uczestnicy korpusów wakacyjnych w poniedziałki i piątki odbywają
ćwiczenia gimnastyczne na boisku obok Domu Polskiego.
07.15. – Suczawa: Rozpoczęły się korpusy wakacyjne,
w których uczestniczy około 30- dzieci, chociaż mogłoby
ich być ponad 100. Z powodu braku nauczycieli zajęcia
sprowadzają się głownie do zabawy, kąpieli i śpiewu.
07.16. – Czerniowce: Rada Szkolna Krajowa zezwoliła
Zieleckiej, właścicielce instytutu francuskiego przy ul.
Wydziału Krajowego 13, na utworzenie prywatnego
liceum żeńskiego w Czerniowcach.
07.16. – Laurenka, kaplica, Dom Polski: Odbyły się
uroczystości odpustowe oraz poświecenie nowo zbudo-

17

exerciţii de gimnastică şi expoziţie de lucru manual
(pictură, desene, broderie, dantele, obiecte din lână,
macaturi, perne).
07.07.- Cernăuţi, aula Universităţii: Zofia Negruszówna ca prima femeie a fost promovată ..... farmacie
la această universitate..... cu menţiune.
07.09. – Cernăuţi, grădina Casei Polone: A avut loc
o întâlnire tovărăşească în cinstea noilor membri ai
Societăţii „Ognisko”, în sunetele fanfarei.
07.10.- Cernăuţi: Din iniţiativa Conducerii Centrale a
SŞP din Cracovia, Cercului SŞP din Cernăuţi, au plecat
la Cracovia în excursie tineri bucovineni din diferite
localităţi şi toate condiţiile (între aceştia 70 de elevi de
la Internatul Polonez „A. Mickiewicz”).
07.10. – Cernăuţi: A murit Józef Zybaczyński, profesor
al şcolii reale greco-orientale din localitate.
07.10/11. – Vîjniţa: Noaptea, un incendiu a mistuit
câteva zeci de case, peste 500 de personae au rămas fără
acoperiş deasupra capului.
07.<15. Prevoroc, Consiliul Comunei: Consiliul din
localitate a acordat lui Jan Bohosiewicz, staroste din
Seroţc, cetăţenia de onoare ca recunoaştere a meritelor
sale pentru această comună.
07.<15. – Cernăuţi: În numele comitetului de organizare
a sfinţirii terenului din Cernăuţi, preşedintele Casei Polone dr. St. Kwiatkowski, secretarul organizaţiei „Sokół”
J. Świerczyński, preşedintele aceleiaşi organizaţii
B. Mokrański au mulţumit tuturor celor care”au onorat
festivitatea cu prezenţa lor şi au contribuit la această
acţiune cu ofranda şi munca lor”.
07.15.- Cernăuţi: În numărul 56 al celui de al 27-lea
anuar al „Gazetei Polone” a apărut articolul preliminar
„Problema poloneză în Bucovina” precum şi „a IX-a
listă a cotizaţiilor pentru terenul organizaţiei „Sokół”
din Cernăuţi, semnată de casierul Böhm şi preşedintele
Mokrański. În aceeaşi zi „Curierul de Lvov” l-a redat
aproape în întregime.
07.15. – Cernăuţi, Casa Polonă: Adunarea învăţătorilor
care doresc să activeze în vacanţă.
07. <15>. – Siret: Datorită devotamentului Dymównei şi
lui Tadeusz Dyma, grupurile de vacanţă desfăşoară zilnic
exerciţii şi jocuri în păduricea de lângă râu.
07.<15>. – Văşcăuţi: Sub supravegherea preşedintelui
Societăţii de Lectură – pr. Marceli Zawadowski, participanţii la grupurile de vacanţă desfăşoară, în zilele de
luni şi vineri, exerciţii de gimnastică pe terenul de lângă
Casa Polonă.
07.15. – Suceava: Au început activităţile de vacanţă la
care iau parte aprox. 30 de copii, deşi ar putea fi peste
100. Din cauza lipsei de învăţători, ele se limitează, în
principal, la jocuri, baie şi cânt.
07.16. – Cernăuţi: Consiliul Naţional Şcolar a aprobat
d-nei Zielecka, proprietara institutului francez de pe str.
Wydziału Krajowego nr. 13, să înfiinţeze un liceu particular de fete în Cernăuţi.
07.16. – Laurenca, capela, Casa Polonă: Au avut
loc hramul şi festivitatea sfinţirii noii Case Polone.
La festivităţi au luat parte compatrioţi din Davidov,
Dunavăţ, Soloneţu Nou, Stara Huta şi Tereblecea. Pr.
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wanego Domu Polskiego. W uroczystościach brali udział
rodacy z Dawidów, Dunawca, Nowego Sołońca, Starej
Huty i Tereblesztów. Proboszcz Starej Huty ks. Jan
Mościcki poświęcił Dom Polski i przemawiał, dziękując
wszystkim, którzy groszem i pracą przyczynili się do
wzniesienia narodowego obiektu. Ponadto przemawiał
prezes miejscowej Czytelni Polskiej Michał Kuczak,
który podziękował uczestnikom aktu poświęcenia.
Zaintonowaną przez nauczyciela Koguta pieśń „Boże,
coś Polskę...” uczestnicy uroczystości odśpiewali na
klęczkach. Na program złożyły się także inne pieśni
patriotyczne oraz przedstawienie sztuki „O Zbóju
Madeju” w wykonaniu 20 miejscowych dzieci pod
kierunkiem ks. Wincentego Majerhofera.
07.<18. – Czerniowce: Polskie Towarzystwo Zaliczkowe i Oszczędności w Czerniowcach zgłosiło zapotrzebowanie na pracownicę biurową władającą językiem
polskim w mowie i w piśmie.
07.<18. – Czerniowce: Michał Gorecki napisał wiersz
„Na korpusy wakacyjne!”, zachęcający dzieci i rodziców
do udziału w zajęciach rozpoczynającego się korpusu
wakacyjnego w Czerniowcach.
07.18. – Czerniowce: Otwarcie korpusów wakacyjnych
z udziałem około 250 dzieci oraz ok. 1000 dorosłych. Ze strony organizatorów w otwarciu brali udział m.in. B. Mokrański, St. Kwiatkowski, nadradca Chlebik z małżonką,
nadradca Węglowski oraz radny miejski Borysławski.
07.18. – Czerniowce, ogród Domu Polskiego: Na zaproszenie prezesa „Gwiazdy”, Michała Goreckiego przy
muzyce orkiestry Sawula odbyła się zabawa członków
„Sokoła”, Czytelni, „Ogniska” i „Gwiazdy” z bardzo
boga-tym programem (gra w obręcze, gra w piłkę, koło
szczę-ścia, deklamacje, monologi, zapasy atletów –
wieczorem tańce). Zapowiedziano podobne zabawy we
wszystkie niedziele.
07.[18?]. – Czerniowce, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi: Zmarła siostra i ofiarnie
pracująca nauczycielka Gertruda Simonówna, przeżywszy zaledwie 21 lat.
07.19. – Czerniowce, Kongregacja Mariańska: Pod
przewodnictwem Julii Kwiatkowskiej po raz pierwszy
udała się czerniowiecka pielgrzymka głównie Polek z
Kon-gregacji Mariańskiej do Kochawiny.
07.20. – Czerniowce-Wiedeń: Odtąd stała łączność
telefoniczna pomiędzy tymi stolicami.
07.20. – Czerniowce, „Sokół”: W imieniu wydziału
czerniowieckiego „Sokoła” A. Böhm – skarbnik,
B. Mok-rański – prezes i Świerczyński – sekretarz
podziękowali Radzie Miejskiej Lwowa za darowane 500
k na cele sokolego boiska w Czerniowcach.
07.20. – Mikułowa Polana: Juro Kucharek napisł list
do redakcji „Gazety Polskiej”, w którym dzielił się
wrażeniami z udziału w czerniowieckiej uroczystości
poświęcenia sokolego boiska i dziękował wszystkim (dr.
St. Kwiatkowskiemu, B. Morańskiemu, Janowi Świderskiemu, proboszczowi ks. Janowi Adolfowi Bazalowi),
którzy doprowadzili do tego wydarzenia oraz umożliwili
udział rodakom z prowincji.
07.<22. – Lwów: Adam Dobrowolski napisał wiersz
„Z cyklu Baśń letnia”, opublikowany w 59. numerze

Jan Moś-cicki, paroh în Stara Huta, a sfinţit Casa Polonă
şi a mul-ţumit tuturor celor care cu bani şi muncă au
contribuit la ridicarea ei. Pe urmă a vorbit preşedintele
Societăţii de Lectură din localitate – Michał Kuczak care
a mulţumit participanţilor. Intonat de învăţătorul Kogut,
cântecul „Boże, coś Polskę...” a fost cântat în genunchi
de participanţii la festivitate. În program au mai fost şi
alte cântece patriotice precum şi piesa „Despre Haiducul
Madej” interpretată de 20 de copii din localitate sub
îndrumarea pr. Wincenty Majerhofer.
07.<18. – Cernăuţi: Societatea Polonă de Împrumut şi
Economii din Cernăuţi a anunţat că are nevoie de o funcţionară care să stăpânească limba polonă în scris şi în
vorbire.
07.<18. – Cernăuţi: Michał Gorecki a scris poezia „În
vacanţă!”, îndemnând copiii şi părinţii să ia parte la
activităţile cu care începe grupul de vacanţă în Cernăuţi.
07.18.- Cernăuţi: Deschiderea activităţii de vacanţă
cu participarea a aprox. 250 de copii şi aprox. 1000
de adulţi. Din partea organizatorilor, la deschidere au
participat, printre alţii, B. Mokrański, St. Kwiatkowski,
consilierul superior Chlebik cu soţia, consilierul superior
Węglowski precum şi consilierul orăşenesc Borysławski.
07.18. – Cernăuţi, grădina Casei Polone: La invitaţia
preşedintelui Societăţii „Gwiazda”, Michał Gorecki,
în sunetele orchestrei Sawul a avut loc petrecerea
mem-brilor societăţilor „Sokół”, de Lectură, „Ognisko”
şi „Gwiaz-da” cu un foarte bogat program (joc în cerc,
cu mingea, roata fericirii, recitări, monologuri, întreceri
atletice – seara dans). Asemenea petreceri s-au anunţat
în fiecare duminică.
07.[18?]. – Cernăuţi, Congregaţia Surorilor Francis-cane
a Familiei Mariei: A murit sora Gertruda Simonówna,
dedicată învăţătoare care a trăit doar 21 de ani.
07.19. – Cernăuţi, Congregaţia Mariană: Sub conducerea
Juliei Kwiatkowska, pentru prima dată s-a realizat
pelerinajul polonezelor cernăuţene din Congre-gaţia
Mariană la Kochawina.
07.20. – Cernăuţi – Viena: Din acest moment s-a realizat
legătura telefonică între aceste capitale.
07.20. – Cernăuţi, „Sokół”: În numele filialei cernăuţene a organizaţiei „Sokół” A. Böhm – casier, B. Mokrański – preşedinte şi Świerczyński – secretar au mulţumit Consiliului Orăşenesc Lvov pentru donaţia de 500
c. pentru terenul organizaţiei din Cernăuţi.
07.20. – Poiana Micului: Juro Kucharek a scris o scrisoare către redacţia „Gazetei Polone” în care îşi împărtăşeşte impresiile de la festivitatea sfinţirii terenului din
Cernăuţi şi mulţumeşte tuturor (dr. St. Kwiatkowski, B.
Mokrański, Jan Świderski, pr. Paroh Jan Adolf Bazal)
care au contribuit la realizarea acestui eveniment şi au
făcut posibilă participarea compatrioţilor din provincie.
07. <22. – Lvov: Adam Dobrowolski a scris poezia „Din
ciclul Poveste de vară” publicată în nr. 59 al „Ga-zetei
Polone” de duminică, 25 iulie 1909.
07.23. – Cracovia: Conducerea Centrală a SŞP din
18Cracovia a apreciat darea de seamă pe anul 1908 a Cer-
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„Gazety Polskiej” z niedzieli 25 lipca 1909 r.
07.23. – Kraków: Zarząd Główny TSL w Krakowie
przyjął z uznaniem sprawozdanie czerniowieckiego Koła
TSL za rok 1908. Z ramienia Zarządu Głównego pismo
w tej sprawie podpisali Antoni Januszewski – sekretarz
i dr E. Bandrowski – prezes.
07.24. – Nieciecza: Przeżywszy lat 81 zmarł Ludwik
Oksza Strzelecki, dr medycyny i chirurg, półwiekowy
i bardzo zasłużony członek czerniowieckiego Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej oraz innych
organizacji polskich.
07.<25. – Czerniowce: Za pośrednictwem J. Siedleckiego, Józef Legocki z Mikułowej Polany złożył 2 k na
czerniowieckie Gimnazjum Polskie.
07.<25. – Czerniowce: Michał Gorecki napisał wiersz
agitacyjny „W oświacie siła, a w sile moc!”, opublikowany w 59. numerze „Gazety Polskiej” z niedzieli 25
lipca 1909 r.
07.<25. – Czerniowce: Na ołtarz Królowej Korony
Polskiej w kościele parafialnym ofiary złożyli: Helena
Ogonowska (1 k), L. B. (20 k), Z. D. (10 k). Razem z wcześniej wykazanymi wpłynęło 249 k.
07.<25. – Denesówka: W miejscowej szkole, do której
uczęszczają głównie dzieci polskie (ponad 50), nie
uczono języka polskiego. W związku z tym w „Gazecie
Polskiej” radzono Polakom z tej miejscowości, aby
zwrócili się z po-daniem do Rady Szkolnej Krajowej
w Czerniowcach o wprowadzenie wykładów w języku
polskim.
07.25. – Czerniowce: Uczestnikom miejscowych
korpusów wakacyjnych, których w 1909 r. było dwa
razy więcej niż w roku poprzednim, prezes „Sokoła”
urządził manewry.
07.<29. – Czerniowce, Bursa Polska im. A. Mickiewicza: Ogłoszono konkurs na posadę prefekta w zakładzie od 1 września 1909 r. Warunkiem przyjęcia odpowiednie wykształcenie i zamiłowanie do pracy pedagogicznej kandydata. Jako wynagrodzenie oferowano
mieszkanie, wyżywienie i 40 k miesięcznie.
07.<29. – Czerniowce: Prezes wiedeńskiego Koła
Polskiego dr Stanisław Gąbiński przesłał na cele
sokolego boiska 50 k.
07.<29. – Mileszowce: Wilhelm Dobrowolski został
mianowany wolontariuszem przy miejscowej stacji
kolejowej.
07.<29. – Solka, Zakład Wodoleczniczy dra Weisberga:
Odkryto źródło leczniczej wody mineralnej.
07.29. – Czerniowce, ogród Domu Polskiego: Na
zaproszenie wydziału „Gwiazdy” odbyła się zabawa
towarzyska z urozmaiconym programem.
07.30. – Sara Huta: Proboszcz parafii ks. Jan Mościcki
przyjął zaproszenie do komitetu krajowego obchodów
stulecia urodzin Juliusza Słowackiego i zapowiedział,
iż 10 sierpnia 1909 r. urządzi obchód w Dunawcu. Na
jego program miały się złożyć: Msza Św., zebranie w
Czytelni, powitanie gości, odczyt ks. J. Mościckiego
o Słowackim, pieśni narodowe i „poufna pogadanka”.
07.31. – Czerniowce, Dom Polski: Owacja dzieci z korpusów wakacyjnych z nauczycielami i sokołów na cześć
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cului SŞP din Cernăuţi. Din partea Conducerii Centrale
scrisoarea în această problemă a fost semnată de Antoni
Januszewski – secretar şi dr. E.Bandrowski – preşedinte.
07.24. – Nieţiecea: A murit la vârsta de 81 de ani
Ludwik Oksza Strzelecki, doctor în medicină şi chirurg,
de jumătate de veac membru, cu merite deosebite, al
Societăţii Polone de Ajutor Frăţesc şi de Lectură din
Cernăuţi şi al altor organizaţii poloneze.
07.<25. – Cernăuţi: Prin intermediul lui J. Siedlecki,
Józef Legocki din Poiana Micului a depus 2 c. pentru
Gimnaziul Polon din Cernăuţi.
07.< 25 . Cernăuţi: Michał Gorecki a scris poezia agitatorică „În învăţământ este puterea, iar în putere forţa!”
publicată în nr. 59 al „Gazetei Polone” de duminică, 25
iulie 1909.
07.<25. – Cernăuţi: Pentru altarul Reginei Coroanei
Poloniei din biserica parohială au făcut donaţii: Helena
Ogonowska (1 c.), L.B. (20 c.), Z.D. (10 c.). În total, cu
cele dinainte, s-au adăugat 249 c.
07.<25. – Denisuvca: La şcoala din localitate, frecventată
mai ales de copii polonezi (aprox.50) nu se învaţă limba
polonă. Legat de aceasta, în „Gazeta Po-lonă” polonezii
sunt sfătuiţi să adreseze o cerere Con-siliului Şcolar
Naţional din Cernăuţi de introducere a pre-dării limbii
polone.
07.25. – Cernăuţi: S-au organizat exerciţii pentru
participanţii grupurilor de vacanţă care, în 1909, au fost
de două ori mai mulţi decât în anul precedent.
07.<29 . – Cernăuţi, Internatul Polonez „A. Mickiewicz”: S-a anunţat concurs pentru postul de prefect de
la 1 septembrie 1909. Condiţia acceptării – pregătire
corespunzătoare şi dragoste pentru activitatea pedagogică a candidatului. Se asigură locuinţă, masă şi 40 c.
pe lună.
07.<29. – Cernăuţi: Preşedintele Cercului Polonez din
Viena – dr. Stanisław Gąbiński a trimis 50 c. pentru
terenul organizaţiei „Sokół”.
07.<29. – Solca, Sanatoriul de Hidroterapie al dr.
Weisberg: S-a descoperit un izvor de apă minerală
terapeutică.
07.29. – Cernăuţi, grădina Casei Polone: La invitaţia
filialei organizaţiei „Gwiazda” a avut loc o petrecere cu
un program diversificat.
07.30. – Stara Huta: Pr. paroh Jan Mościcki a fost
invitat la comitetul naţional de sărbătorire a centenarului
naşterii lui Juliusz Słowacki şi a anunţat că, în ziua de
10 august 1909, va organiza sărbătorirea în Dunavăţ.
Programul avea să cuprindă: Sf. Liturghie, adunare în
Sala de Lectură, întâmpinarea oaspeţilor, conferinţa
pr. J. Mościcki despre Słowacki, cântece naţionale şi
discuţii intime.
07.31. – Cernăuţi, Casa Polonă: Ovaţii ale copiilor din
grupurile de vacanţă cu învăţătorii şi membrii „Sokół” în
onoarea dr. Stanisław Kwiatkowski pentru activitatea în
slujba polonezilor din Bucovina şi obţinerea terenului.
Lui Kwiatkowski i s-a înmânat diploma de membru de
onoare al organizaţiei „Sokół” din Cernăuţi.
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dr. Stanisława Kwiatkowskiego za zasługi położone w
pra-cy dla bukowińskiej Polonii i uzyskania sokolego
boiska. Kwiatkowskiemu wręczono dyplom członka
honorowego czerniowieckiego „Sokoła”.
07.31. – Grimmenstein, Niższa Austria: Zmarł w 27
roku życia dr Juliusz Brüll, syn Józefa, byłego naczelnika
stacji kolejowej w Czerniowcach. Pogrzeb odbył się
w Edlitz. Później zwłoki zostaną przewiezione do Czerniowiec i pochowane w grobowcu rodzinnym.
07.31. – Szypot: Tej nocy zgorzał tartak Ozjasza Landwehra.
07.[?]. – Sadogóra: Sekretarz J. Witwicki i prezes
Czytelni Polskiej w Sadogórze Antoni Pukacz zwrócili
się do rodaków z apelem o przysyłanie rzeczy nadających
się na fanty urządzanej tomboli podczas festynu ogrodowego 22.08.1909 r. na dochód planowanej budowy
Domu Polskiego. Przy okazji podano, iż dotychczasowe
starania zaowocowały sumą 2500 k, które nawet nie
wystarczają na zakup gruntu pod budowę.

Sierpień

07.31. – Grimmenstein, Austria de Jos: A murit la 27
de ani Juliusz Brüll, fiul lui Józef, fostul şef de gară în
Cernăuţi. Înmormântarea a avut loc la Edlitz. Apoi trupul
îi va fi adus la Cernăuţi şi îngropat în cripta familiei.
07.31. – Şipot: În această noapte a ars gaterul lui Ozjasz
Landwehr.
07. [?] – Sadagura: Secretarul Societăţii de Lectură Din
Sadagura J. Witwiţki şi preşedintele Antoni Pukacz au
adresat compatrioţilor un apel de a trimite lucruri pentru
tombola organizată în timpul festinului din grădină,
pentru a strânge fonduri pentru construcţia Casei Polone.
Cu această ocazie s-au strâns, cutoate eforturile depuse,
suma de 2500 k, care nu ajungea nici pentru cumpărarea
terenului de construit.

August
08.< 05. – Cernăuţi: Dr. Eugeniusz Mitkiewicz, prin
intermediul „Gazetei Polone”, a informat publicul că,
timp de două luni (până în octombrie), nu va fi medic
şef din cauza plecării.
08.< 05.- Cernăuţi: Dr. Stanisław Kwiatkowski a depus
20 c. pe carnetul de economii al Societăţii „Ognisko”
pentru Gimnaziul Polonez, prin intermediul Hildei
Altheim, care distribuia vederi din buticul „Ognisko”.
Sora Józefina de la secţia chirurgie a depus în acest scop
10 c.
08.< 05. – Suceava, Casa Polonă: Cele mai multe donaţii
pentru Casa Polonă au adunat: Rozalia Bohdanowicz
din ........ (164 c.), Wanda Bochnik din Lvov (53,70
c.), notarul Marynowski din Zalişcechi (39,60 c.),
Sedelmeier din Stanisławów (28,80 c.), notarul Zawadzki
din Lvov (27 c.), notarul Narajewski din Brzozów (24,90
c.), dr. Adolf Wurst din Kałusz (20 c.), SŞP din Colomeea
(20 c.).
08. < 08. – Poiana Micului: Un corespondent anonim a
prezentat situaţia tristă după alegerile comunale, în care
a învins minoritatea germană ca urmare a nerespectării
înţelegerii cu majoritatea poloneză.
08. 09. – Vijniţa: Au ars 12 case şi biserica ortodoxă.
08.11. – Coşcinia: Corespondentul Jul. T. relatează
desfăşurarea festivităţilor prilejuite de centenarul naşterii
lui Juliusz Słowacki în Dunavăţ. Sărbătorirea a cuprins
Sf. Liturghie oficiată de pr. dr. Władysław Honorski
venit din Cernăuţi, un referat despre Słowacki susţinut
de pr. Jan Mościcki, lectura unor creaţii alese ale lui
Słowacki, discursul învăţătorului Kogut care îndemna la
frecven-tarea Sălii de Lectură şi la lectură, reprezentaţia
piesei „Bătălia de la Racławice” a lui Władysław Ludwik
Anczyc pregătită cu amatorii de fratele Wincenty Mayerhoffer.
08.< 12. – Gura Humorului: Pr. Emilian Welisch de
curând sfinţit a fost numit vicar al parohiei romanocatolice.
08.14. – Cernăuţi: Redactorul şef al „Gazetei Polone”
Henryk Zucker a revenit şi a preluat obligaţiile redacţionale.

08.<05. – Czerniowce: Dr Eugeniusz Mitkiewicz za
pośrednictwem „Gazety Polskiej” powiadomił publiczność, że przez dwa miesiące (do października) nie będzie
ordynował z powodu wyjazdu.
08.<05. – Czerniowce: Dr Stanisław Kwiatkowski
złożył 20 k na książeczkę „Ogniska” dla Gimnazjum
Polskiego za pośrednictwem Hildy Altheimówny,
rozpro-wadzającej widokówki z kramu „Ogniska”.
Siostra Józe-fina z oddziału chirurgicznego złożyła na
ten cel 10 k.
08.<05. – Suczawa, Dom Polski: Najwięcej ofiar na Dom
Polski uzbierali: Rozalia Bohdanowicz z Osze-chlibów
(164 k), Wanda Bochnik ze Lwowa (53,70 k), notariusz
Marynowski z Zaleszczyk (39,60 k), Sedelmeier ze
Stanisławowa (28,80 k), notariusz Zawadzki ze Lwowa
(27 k), notariusz Narajewski z Brzozowa (24, 90 k), dr
Adolf Wurst z Kałusza (20 k), TSL z Kołomyi (20 k).
08.<08. – Mikułowa Polana: Bezimienny korespondent
przedstawił smutne wnioski po gminnych wyborach,
z których mniejszość niemiecka wyszła zwycięsko,
wskutek niedotrzymania uzgodnień z większością
polską.
08.09. – Wyżnica: Spłonęło 12 domów oraz prawosławna cerkiew.
08.11. – Koszczuja: Korespondent Jul. T. zrelacjonował
przebieg uroczystego obchodu setnej rocznicy urodzin
Juliusza Słowackiego w Dunawcu. Na obchód złożyła się
Msza Św. celebrowana przez przybyłego z Czernio-wiec
ks. dr. Władysława Honorskiego, referat o Słowac-kim,
wygłoszony przez ks. Jana Mościckiego, odczytanie
wybranych utworów Słowackiego, przemówienie
nauczyciela Koguta, zachęcające do gromadzenia się
w Czytelni i czytania, przygotowane z amatorami przez
o. Wincentego Mayerhoffera przedstawienie „Bitwy pod
Racławicami” Władysława Ludwika Anczyca.
08.<12. – Gurahumora: Świeżo wyświęcony ks. Emilian Welisch został mianowany wikariuszem parafii
rzymskokatolickiej.
08.14. – Czerniowce: Naczelny redaktor „Gazety 20
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Polskiej” Henryk Zucker powrócił i objął redakcyjne
obowiązki.
08.14. – Kaczyka: Uroczyste nieszpory w kościele
parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP m.in. z kazaniem
polskim i procesją z Najświętszym Sakramentem.
08.<15. – Bojan, Czytelnia Polska TSL: Na sztandar
Czytelni złożył Karol Futerko z Kanady (20 k) za pośrednictwem Leokadii Zawadzkiej oraz R. Sozański (10 k),
które zebrał od członków czytelni.
08.15. – Czerniowce: Ostateczny termin przyjmowania
podań o przyjęcie do Bursy Polskiej im. A. Mickiewicza.
08.15. – Głęboka, Czytelnia Polska: Zgromadzeni
Polacy wysłuchali odczytu ks. Pawła J. Wieckiego pt.
„Królestwo Polskie po rozbiorze”, wypowiedzi Jana
Nadolnego o położeniu Polaków w zaborze pruskim
oraz recytacji „Jeszcze Polska nie zginęła” w wykonaniu
Wandy Nadolnej.
08.15. – Stara Żuczka: Odbyły się wyścigi konne
8 pułku ułanów, na które z Czerniowiec można było
dojechać specjalnym pociągiem.
08.15. – Kaczyka: Odbył się odpust w miejscowym
kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP, który
został przyozdobiony w piękny ołtarz główny, ambonę
i balaski w stylu gotyckim, a za kościołem wybudowano
kaplicę w kształcie groty w Lourdes. Odprawiono kilka
Mszy św. z kazaniami w kilku językach, m.in. w języku
polskim. W celu udogodnienia dojazdu pielgrzymom
uruchomiono dodatkowe pociągi na odcinku CzerniowceKaczyka ze zniżkami za przejazd.
08.15. – Waszkowce n/Cz.: Z Czerniowiec przybył druh
Wasylkiewicz, aby dzieci tamtejszego korpusu wakacyjnego nauczyć ćwiczeń z obręczami.
08.16. – Kaczyka, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP: Odprawiona została w kościele parafialnym Msza św. żałobna za zmarłych dobrodziejów
nowego kościoła.
08.16. – Kaczyka: Korespodent, sygnujący swój list
pseudonimem Pątnik, zwięźle zrelacjonował uroczystość
odpustową zaznaczając, że celebransem był ks. prałat
Józef Schmid, że kazania były głoszone m.in. w języku
polskim. Na odpuście był również prof. dr Alfred Halban,
który uroczystości kaczyckie przyrównał do częstochowskich.
08.16. – Sadogóra: Autor listu zaprasza gości, także
z Czerniowiec, na uroczyste zakończenie korpusów
wakacyjnych i pokazy gimnastyczne według załączonego
szczegółowego programu.
08.18. – Czerniowce: Po Mszy św. w intencji cesarza
Austrii z racji urodzin odbyło się poświęcenie kamienia
węgielnego pod rozszerzenie rzymskokatolickiego
kościoła parafialnego, zbyt szczupłego dla licznych
parafian. W poświęceniu brali udział proboszcz ks. infułat Józef Schmid, duchowieństwo parafialne, prezy-dent
kraju, liczna rzesza wiernych. Przemawiali ks. infułat i
prezydent.
08.18. – Czerniowce: Hela Würflówna napisała „Bajkę”, która ukazała się w 67. numerze „Gazety Polskiej”
z 22 sierpnia 1909 r.

08. <19. – Cernăuţi: Pr. Julian Smodlibowski – superiorul iezuiţilor din Cernăuţi a înştiinţat clerul din
Bucovina şi din zona de frontieră despre posibilitatea de
a participa la recolecţii în grupuri mici, după anunţarea
participării şi stabilirea termenului.
08.< 19. – Iţcani: Comisarul superior în construcţii,
adjunctul şefului staţiei de conservare din Iţcani –
Włodzi-mierz Lewicki a fost numit adjunct în aceeaşi
funjcţie la Cernăuţi.
08. < 19. – Davideni-Zrąb: Autor semnat cu literele
M.D.Z a scris „Gazetei Polone” o scrisoare în care, în
numele compatrioţilor din localitate, se plânge de lipsa
şcolii polone şi subminarea strădaniilor în acest scop de
către adversari necunoscuţi care depun cereri cu semnături falsificate pentru o şcoală cu predare în limba
ruteană, în aparenţă în numele polonezilor şi propagarea
ideii că polonezii ar fi locuitori temporari şi nu stabili.
08. < 22. – Cernăuţi: Societatea Internatului Meşteşugăresc „J. Kiliński” a anunţat concurs pentru locuri în
Internat.
08. 22. – Adâncata, Societatea de Lectură: A avut loc
adunarea membrilor, s-au discutat problemele curente
importante şi s-a luat decizia propusă de filială. Întâlnirea
s-a încheiat cu recitări: „Spovedania deţinutului” (în
interpretarea d-nei Lazarowicz) şi „Karol Chodkiewicz”
(în interpretarea lui Jan Nadolny).
08.22. – Cosmeni, Societatea de Lectură: A avut loc o
festivitate deosebită, în timpul căreia a vorbit pr. Alojzy
Kucharski venit din Cernăuţi, care a îndemnat la folosirea
sălii de lectură precum şi la lectura cărţilor şi ziarelor,
şi studentul Władysław Demitrowski care a citit referatul
istorico-patriotic „Cauzele declinului Patriei noastre”.
08.22. – Sadagura: demonstraţii la încheierea grupului
de vacanţă cu participarea membrilor şi a celor din
organizaţia „Sokół” din Cernăuţi. În biserica parohială
cu hramul Sf. Mihail a avut loc Sf Liturghie, exerciţiile
de gimnastică ale fetelor şi băieţilor pe teren precum şi
alo-cuţiunea comandantului grupurilor Dutkowski şi
cântece patriotice.
08.22. – Suceava, sala mare a Casei Polone: A avut loc
o serată ce a cuprins evoluţia corului mixt şi bărbătesc
dirijate de Stanisław Jaśkiewicz, interpretare la pian
a d-rei Lidner şi d-nei Czerny, monologuri interpretate
de Wacław Müller, o comedie într-un act de Aleksander
Fredro interpretată de amatori (Baranowski, Helena
Barańska, Wiktor Czernelecki, Stanisław Jaśkiewicz,
Ludwiński, Ludomiła Machnicówna, Tadeusz Matysek,
Wanda Matyskówna, Wacław Müller), dansuri.
Corespondentul a menţionat că de Societatea Polonă
de Lectură aparţin cîţiva cehi şi ruteni. Serata a plăcut
foarte mult, chiar şi nemţilor şi românilor prezenţi la ea.
08.23. – Cernăuţi: Consiliul Şcolar Naţional a dispus că
anul şcolar 1909/10 va începe, în şcolile din Cernăuţi,
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08.<19. – Czerniowce: Czerniowiecki superior OO.
Jezuitów Ks. Julian Smodlibowski powiadomił duchowieństwo Bukowiny i pogranicza o możliwości odbywania rekolekcji w małych grupach po uprzednim
zgłoszeniu zapotrzebowania i uzgodnieniu terminów.
08.<19. – Jackany: Starszy komisarz budownictwa,
zastępca naczelnika stacji konserwacji w Jackanach Włodzimierz Lewicki został mianowany zastępcą naczelnika
stacji konserwacji w Czerniowcach.
08.<19. – Dawidy-Zrąb: Autor podpisany literami
M.D.Z. napisał do redakcji „Gazety Polskiej” list, w
któ-rym w imieniu miejscowych rodaków uskarża się na
brak polskiej szkoły i torpedowanie starań o nią przez
nieznanych przeciwników, uciekających się do złożenia
podania z podrobionymi podpisami o szkołę z rusińskim
językiem wykładowym, rzekomo w imieniu Polaków
i roz-głaszania, jakoby Polacy nie byli stałymi, tylko
okreso-wymi mieszkańcami.
08.<22. – Czerniowce: Towarzystwo Bursy Rzemieślniczej im. J. Kilińskiego ogłosiło konkurs dla ubiegających się o miejsce w Bursie.
08.22. – Głęboka, Czytelnia Polska: Odbyło się zebranie
członków, omówiono istotne sprawy bieżące i podjęto
uchwały zaproponowane przez wydział. Spotkanie
za-kończono deklamacjami „Spowiedzi więźnia” (w
wyko-naniu pani Lazarowicz) i „Karola Chodkiewicza”
(w wykonaniu Jana Nadolnego).
08.22. – Kocmań, Czytelnia Polska: Odbyła się
niecodzienna uroczystość, podczas której przemawiał
przybyły z Czerniowiec ks. Alojzy Kucharski, zachęcający do korzystania z Czytelni oraz czytania książek
i czasopism, oraz student Władysław Demitrowski, który
wygłosił patriotyczno-historyczny odczyt „Przyczyny
upadku naszej Ojczyzny”.
08.22. – Sadogóra: Popis na zakończenie korpusów
wakacyjnych z gościnnym udziałem korpusów i sokołów
czerniowieckich. Na uroczystość złożyła się Msza św.
W kościele parafialnym p.w. św. Michała i ćwiczenia
gimnastyczne dziewcząt i chłopców na boisku oraz
prze-mówienie kierownika korpusów Dutkowskiego,
pieśni patriotyczne.
08.22. – Suczawa, duża sala Domu Polskiego: Odbyła
się wieczorna zabawa, na którą złożyły się występy
chóru mieszanego i męskiego pod kierunkiem Stanisława
Jaśkiewicza, gra na fortepianie panny Lidner i pani
Czerny, monologi w wykonaniu Wacława Müllera,
jednoaktowa komedia Aleksandra Fredry w wykonaniu
amatorów (Baranowski, Helena Barańska, Wiktor
Czernelecki, Stanisław Jaśkiewicz, Ludwiński, Ludomiła
Machnicówna, Tadeusz Matysek, Wanda Matyskówna,
Wacław Müller), tańce. Korespondent podał, że do
Czytelni Polskiej należy kilku Czechów i Rusinów.
Wieczornica bardzo podobała się nawet obecnym na
niej Niemcom i Rumunom.
08.23. – Czerniowce: Rada Szkolna Krajowa rozporządziła, iż rok szkolny 1909/10 rozpocznie się w czer-

08.14. – Cacica: Liturghie de seară festivă în biserica
parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului, cu
predică în limba polonă şi procesiune cu Preasfântul
Sacrament.
08.< 15. – Boian, Societatea de Lectură a SŞP: Pentru
stindardul Societăţii a oferit Karol Futerko din Canada
(20 c.) prin mijlocirea Leokadiei Zawadzka precum
şi R. Sozański (10 c.) adunate de la membrii societăţii.
08.15. – Cernăuţi: Ultimul termen de primire a cererilor
pentru Internatul Polonez „A. Mickiewicz”.
08. 15. – Adâncata, Societatea de Lectură: Polonezii
adunaţi aici au urmărit conferinţa pr. Paweł Wiecki
intitulată „Regatul Polon după dezmembrare”, discursul
lui Jan Nadolny despre situaţia polonezilor sub ocupaţia
prusacă precum şi recitarea poeziei „Polonia încă n-a
pierit” în interpretarea Wandei Nadolna.
08.15. – Stara Jucica: S-au desfăşurat întrecerile de
călărie ale regimentului 8 de ulani, la care din Cernăuţi
s-a putut ajunge cu un tren special.
08.15. – Cacica: A avut loc hramul bisericii parohiale din
localitate cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a
fost împodobită cu un splendid altar principal, amvonul
şi balustradele în stil gotic, iar în spatele bisericii a fost
construită o capelă în forma grotei din Lourdes. S-au
ofi-ciat câteva Sf. Liturghii în câteva limbi, printre altele
în limba polonă. În scopul facilitării sosirii pelerinilor,
s-au suplimentat trenurile pe ruta Cernăuţi-Cacica cu
bilete reduse.
08.15. – Văşcăuţi pe Ceremuş: Din Cernăuţi a sosit
camaradul Wasylkiewicz pentru a-i învăţa pe copiii din
grupul de vacanţă exerciţiile cu cercul
08.16. – Cacica, biserica parohială cu hramul Adormi-rea
Maicii Domnului, luni, ora 8,00: În biserica parohială a
fost oficiată o Sf. Liturghie funebră pentru binefăcătorii
noii biserici care au decedat.
08. 16. – Cacica: Un corespondent semnat cu pseudonimul Pątnik relatează laconic festivităţile de hram,
menţionând că liturghia a fost celebrată de pr. prelat
Józef Schmid, că predicile au fost rostite, printre altele,
în limba polonă. La hram a fost şi prof. dr. Alfred Halban
care a com-parat festivităţile de la Cacica cu cele de la
Częstochowa.
08. 16. – Sadagura: Autorul unei scrisori invită oaspeţi
şi din Cernăuţi la încheierea festivă a grupului de vacanţă
şi la demonstraţiile de gimnastică conform programului
detailat anexat.
08. 18. – Cernăuţi: După Sf. Liturghie în intenţia împăratului Austriei cu prilejul zilei sale de naştere, a avut
loc sfinţirea pietrei de temelie de la extinderea bisericii
roma-no-catolice parohiale, mult prea mică pentru
numeroşii credincioşi. La sfinţirea au luat parte parohul
– pr. infulat Józef Schmid, clerul parohiei, preşedintele
ţării, mulţimea credincioşilor. Au vorbit pr. infulat şi
preşedintele.
08.18. – Cernăuţi: Hela Würfel a scris „Poveste” care a
apărut în nr. 67 al „Gazetei Polone” din 22 august 1909.
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niowieckich szkołach ludowych wyjątkowo 9 września,
a zapisy do szkół 6 września 1909 r.
08.23. – Głęboka: Autor podpisany literą L. donosił, iż
miejscowe korpusy wakacyjne funkcjonują zgodnie z
planem od początku wakacji pod ogólnym nadzorem ks.
Pawła J. Wieckiego z Radowiec i Apolonii Droll z Dymki. Ćwiczenia 24 chłopców nadzoruje Jan Nadolny, a
30 dziewcząt Wanda Nadolna. Zakończenie korpusów
popisami, według podanego programu, zapowiedziano
na niedzielę 29 sierpnia 1909 r. Korespondent zwrócił
uwa-gę, iż po dłuższym letargu miejscowa Czytelnia
Polska ożywiła się i są wygłaszane odczyty.
08.23. – Kocmań: Bezimienny autor napisał obszerne
sprawozdanie z przebiegu uroczystości w miejscowej
Czytelni Polskiej w dniu 22 sierpnia 1909 r., które ukazał
się w rubryce Listy z kraju w 68. numerze „Gazety
Polskiej” z 26 sierpnia 1909 r.
08.24. – Suczawa, Dom Polski: Miejscowy korespondent podpisany literami S. M. zdał sprawę z ostatnich
wydarzeń w Domu Polskim, w którym w ostatnich
czasach za sprawą Stanisława Jaśkiewicza nastąpiło
wyraźne ożywienie działalności, odbywają się regularnie
niedzielne wieczorki.
08.<26. – Lwów: Ukazał się nr 8 „Krajowego
Kole-jarza”, z apelem do bukowińskich kolejarzy
polskich o jak najrychlejsze włączenie się do działań
zjednoczeniowych przez zorganizowanie się w krajową
organizację „Samo-pomoc” i rozpoczęcie pracy dla dobra
własnego i całego narodu.
08.26. – Czerniowce: W 68. numerze 27-go rocznika
„Gazety Polskiej” w Kronice przedrukowano list małego
Władka H. do redaktorki „Małego Światka”, w którym
przekazuje 10 k na Dar Grunwaldzki i wzywa inne dzieci
do podobnych ofiar na cele narodowe.
08.<29. – Czerniowce: Michał Gorecki napisał wiersz
„Do naszych korpusów wakacyjnych”, który ukazał się
drukiem w 69. numerze „Gazety Polskiej” z niedzieli
29 sierpnia 1909 r.
08.29. – Czerniowce, boisko „Sokoła”: Końcowy popis
czerniowieckich korpusów wakacyjnych lata 1909 r.
z udziałem korpusów wakacyjnych Sadogóry. Popisy
z bogatym programem połączono z wielkim festynem
(koncert muzyczny, puszczanie balonów, poczta, wędka
szczęścia, zdjęcia poszczególnych grup i inne rozrywki).
Na tę okoliczność urządzono bufet i cukiernię na boisku.
08.29. – Waszkowce n/Cz., Dom Polski: Odbył się
uroczysty obchód setnej rocznicy urodzin Juliusza
Słowackiego. Na program złożyły się: słowo wstępne
prezesa ks. kan. Marcelego Zawadowskiego, odczyt
Pelera o życiu i dziełach poety; deklamacja „Hymnu na
morzu” (w wykonaniu panny Migd.), „Zgonu pułkownika” (w wykonaniu panny D. Pazi), „Córki Polski” (w wykonaniu panny Wierz), trzy przedstawienia amatorskie w
wykonaniu dzieci („Spod trzech zaborów”, „Ty, ojczys-ta

în mod excepţional, la 9 septembrie, iar înscrierile la 6
septembrie 1909.
08.23. – Adâncata: Autorul semnat cu litera L. a informat că grupurile de vacanţă locale funcţionează conform
planului de la începutul vacanţei sub supravegherea pr.
Paweł J. Wiecki din Rădăuţi şi a Apoloniei Droll din
Dymka. Exerciţiile celor 24 de băieţi sunt supravegheate
de Jan Nadolny, iar ale celor 30 de fete de Wanda
Nadolna. Încheierea cu demonstraţii, conform programului dat, este anunţată pentru ziua de duminică 29
august 1909. Corespondentul atrage atenţia că, după
o lungă letargie, Societatea Polonă de Lectură locală a
renăscut şi se ţin conferinţe.
08. 23. – Cosmeni: Un autor anonim a scris o amplă dare
de seamă despre desfăşurarea festivităţii la Societatea
Polonă de Lectură din localitate, din ziua de 22 august
1909, care a apărut la rubrica Scrisori din ţară, în nr. 68
al „Gazetei Polone” din 26 august 1909.
08. 24. – Suceava, Casa Polonă: Un corespondent
local semnat cu literele S.M. a informat despre ultimele
evenimente de la Casa Polonă care, în ultimul timp, datorită lui Stanisław Jaśkiewicz s-a animat evident, regulat
au loc serate duminicale.
08. < 26. – Lvov: A apărut nr. 8 al publicaţiei „Krajowy
Kolejarz”, cu apelul către feroviarii polonezi din
Bucovina de o cât mai rapidă aliere la acţiunile de
verificare în organizaţia naţională „Samopomoc” şi de
începere a acti-vităţii pentru binele propriu şi al întregului
popor.
08. 26. – Cernăuţi: În nr. 68 al celui de al 27-lea anuar
al „Gazetei Polone”, la rubrica Cronică este reprodusă
scrisoarea micului Władek H. către redactoarea „Micii
lumi”, în care oferă 10 c. pentru Darul Grunwaldului
şi cheamă alţi copii la gesturi asemănătoare în scopuri
naţionale.
08. < 29. / Cernăuţi: Michał Gorecki a scris poezia
„Către grupurile noastre de vacanţă” apărută în nr. 69 al
„Gazetei Polone” de duminică, 29 august 1909.
08.29. – Cernăuţi, terenul organizaţiei „Sokół”:
Demonstraţia finală a grupurilor de vacanţă din Cernăuţi,
din vara anului 1909 cu participarea celor din Sadagura.
Demonstraţiile cu un bogat program au fost unite cu un
mare festin (concert, lansare de baloane, poşta, undiţa
norocului, fotografii de grup şi alte atracţii). În această
împrejurare s-a organizat un bufet şi o cofetărie pe teren.
08. 29. – Văşcăuţi pe Ceremuş, Casa Polonă: S-a
sărbătorit festiv centenarul naşterii lui Juliusz Słowacki.
Programul a cuprins: cuvântul introductiv al preşedintelui
– pr. canonic Marceli Zawadowski, referatul lui Peler
despre viaţa şi opera poetului, recitarea poeziilor „Imn
pe mare” (în interpretarea d-rei Migd.), „Moartea colonelului” (în interpretarea d-rei D. Pazi), „Fiica Poloniei”
(în interpretarea d-rei Wierz), trei reprezentaţii de amatori

dr. Jan Bujak – Kraków

Trad. St. Iachimovschi
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Goście na Bukowinie

Oaspeţi în Bucovina

Polacy, którzy żyją na Bukowinie daleko od kraju
swoich przodków z radością przyjmują Rodaków z Polski. Tak właśnie było 9 lipca br., kiedy to odwiedziło nas
47 kombatantów reprezentujących: Związek Sybiraków,
Związek Powstańców Warszawskich, Związek Żołnierzy AK, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Związek
Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1945-1956,
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych. Wraz z nimi
w spotkaniu uczestniczył minister Jan Stanisław Ciechanowski – zastępca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Z hotelu „Continental” w Suczawie grupie towarzyszyła Stanisława Jakimowska. W autokarze opowiedziała o historii migracji Polaków na Bukowinę oraz o
orga-nizacji i działalności Związku Polaków w Rumunii.
Goście byli bardzo zainteresowani, o czym świadczyły
niekoń-czące się pytania. Wszyscy podziwiali piękne
buko-wińskie pejzaże, wsie i gospodarstwa mijane po
drodze.
Pierwszym przystankiem był Monastyr Voroneţ,
fund-acja hospodara Stefana Wielkiego, wybudowany w
1488 r. Goście byli zachwyceni zewnętrzymi fraskami
i charakte-rystycznym „błękitem”, który odzwierciedla
kolor bez-chmurnego nieba.
Z powodu ograniczonego czasu grupa nie zdążyła
odwiedzić Sanktuarium Maryjnego w Kaczyce. Kolejnym przystankiem był Nowy Sołoniec, gdzie żyje w
zwar-tej grupie polska społeczność. Przed kościołem
gości przywitał proboszcz ks. Marius Bucevschi
oraz dzieci ubrane w góralskie stroje ludowe, które
zaśpiewały kilka tradycyjnych piosenek. Goście nie
mogli ukryć zdzi-wienia. Minister Jan Stanisław
Ciechanowski podzię-kował za ciepłe przyjęcie i wyraził
uznanie dla faktu, że mimo odległości od kraju, z którego
wyruszyli ich przodkowie i dziesiątek lat, które upłynęły,
język i tradycje zostały zachowane i przekazane z
pokolenia na poko-lenie. W kościele p.w. Zesłania Ducha
Świętego wybu-dowanego w 1938 r. ks. proboszcz
powiedział kilka słów do gości, a natępnie zaprosił ich
do wspaniałego ogrodu koło Domu Parafialnego, gdzie
był czas na pamiątkowe zdjęcia oraz wypicie kawy i
herbaty.
O godzinie 17.30 w Domu Polskim w Suczawie
miało miejsce spotkanie gości z prezesem Związku
Polaków w Rumunii Gerwazym Longherem, wiceprezesem Kazimirem Longherem i Polakami żyjącymi
w Suczawie. W imieniu gospodarzy gości powitała
Stanisława Jakimowska – prezes Stowarzyszenia Polaków w Suczawie. Prezes Związku, Gerwazy Longher
opowiedział natomiast przybyłym o prawodawstwie
dotyczącym mniejszości narodowych żyjących w
Rumunii.
Kolejnym i bardzo wzruszającym momentem było
uhonorowanie medalem PRO MEMORIA Gerwazego
Longhera i Stanisławy Jakimowskiej przez ministra Jana

Polonezii care trăiesc în Bucovina, departe de ţara
înaintaşilor lor, îi primesc cu bucurie pe Compatrioţii
lor din Polonia. Aşa s-a întâmplat şi în ziua de 9 iulie
a.c., când ne-au vizitat 47 de combatanţi reprezentând:
Uniunea Deportaţilor în Siberia, Uniunea Insurgenţilor
din Varşovia, Uniunea Soldaţilor AK (Armata Naţională),
Uniunea Libertate şi Independenţă, Uniunea Tinerilor
Deţinuţi Politici din anii 1945-1956, Asociaţia Iubitorilor
Volâniei şi Polesiei, Asociaţia Familiilor Militarilor
Strămutaţi. Împreună cu ei a participat la întâlnire
ministrul Jan Stanisław Ciechanowski - adjunctul şefului
Departamentului pentru Problemele Combatanţilor şi Persoanelor Represionate.
De la Hotelul „Continental” din Suceava, grupul
a fost însoţit de Stanislava Iachimovschi. În autocar,
le-a vorbit despre istoria emigrării polonezilor în
Bucovina precum şi despre organizarea şi activitatea
Uniunii Polonezilor din România. Oaspeţii au fost foarte
interesaţi, dovadă nesfârşitele întrebări. Toţi au admirat
splendidele peisaje bucovinene, satele şi gospodăriile
întâlnite în drum.
Prima oprire a fost la mănăstirea Voroneţ, ctitorie
a voievodului Ştefan cel Mare, construită în anul 1488.
Oaspeţii au fost încântaţi de frescele exterioare şi de „albastrul” caracteristic care reflectă culoarea cerului senin.
Din cauza timpului limitat, grupul nu a reuşit să
viziteze Sanctuarul Marian de la Cacica. Deci, următoarea oprire a fost la Soloneţu Nou, unde trăieşte într-un
grup compact o comunitate poloneză. În faţa bisericii,
oaspeţii au fost întâmpinaţi de preotul paroh Marius
Bucevschi şi copiii în costume populare munteneşti
care au cântat câteva cântece tradiţionale. Oaspeţii nu
au putut să-şi ascundă uimirea. Ministrul Jan Stanisław
Ciechanowski a mulţumit pentru calda primire şi a apreciat faptul că, în ciuda depărtării de ţara din care au plecat
strămoşii lor şi a zecilor de ani care au trecut, limba şi
tradiţiile s-au păstrat şi s-au transmis din generaţie în
generaţie. În biserica cu hramul Coborârea Duhului Sfânt
construită în 1938, parohul s-a adresat oaspeţilor, apoi
i-a invitat în frumoasa grădină de lângă Casa Paro-hială
unde s-au făcut fotografii şi s-a băut cafea şi ceai.
La ora 17,30, la Casa Polonă din Suceava a avut loc
întâlnirea oaspeţilor cu preşedintele Uniunii Polo-nezilor
din România Ghervazen Longher, cu vicepre-şedintele
Cazimir Longher şi cu polonezii care trăiesc în Suceava.
În numele gazdelor, oaspeţii au fost întâmpinaţi de
Stanislava Iachimovschi – preşedinta Asociaţiei Polonezilor din Suceava. Preşedintele Uniunii, Ghervazen
Longher, a vorbit celor prezenţi despre legislaţia
privitoare la minorităţile naţionale care trăiesc în
România.
Următorul moment foarte emoţionant a fost decernarea medaliei PRO MEMORIA lui Ghervazen Longher
şi Stanislavei Iachimovschi de către ministrul Jan Stanisław Ciechanowski şi înmânarea diplomelor de către
Waldemar Kruszyński – preşedintele Uniunii Libertate şi
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Independenţă.. Cei distinşi au mulţumit pentru onoarea
ce li s-a făcut. În încheiere, oaspeţii au semnat în Cartea
de Onoare.

Stanisława Ciechanowskiego oraz wręczenie dyplomów
przez Waldemara Kruszyńskiego – prezesa Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość. Wyróżnieni podziękowali za

Dragilor Compatrioţi din Suceava şi Bucovina, cu
mulţumiri din inimă şi cele mai bune urări în numele
Guvernului Republicii Polone, exprimându-mi admiraţia
pentru extraordinara muncă în folosul cultivării spiritului
polonez în acest rai pe pământ.
Jan Stanisław Ciechanowski
Adjunct al Şefului Departamentului pt. Problemele
Combatanţilor şi ale Persoanelor Represionate

Niewątpliwie wizyta i spokanie z ludźmi, którzy
przeżyli wojnę, deportacje, obozy i więzienia pozostanie
na długo w pamięci. Obecność takich gości na Bukowinie
dowodzi, że Polska nie zapomina o swoich Synach,
niezależnie od tego, gdzie teraz mieszkają.

Fără îndoială, această vizită şi întâlnirea cu oameni
care au trăit războiul, deportarea, lagărele şi închisorile
va rămâne mult timp în amintire. Prezenţa unor astfel
de oaspeţi în Bucovina dovedeşte că Polonia nu-şi uită
Fiii săi indiferent unde trăiesc acum.

„Koderki”
na Festiwalu w Rădăuţi

„Koderki”
la Festivalul de la Rădăuţi

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki”
działa w Łowickim Ośrodku Kultury w mieście Łowicz,
stolicy Księstwa Łowickiego na zachodniu Mazowsza.
Zespół liczy 60 członków w wieku 7-19 lat. Na zaproszenie organizatorów, starsza grupa brała udział w dniach
2-5 lipca w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Arcanul” w Rădăuţi (Rumunia). Był to
pierwszy wyjazd zespołu do Rumunii, choć występował
już w Niemczech, na Ukrainie, na Węgrzech, w Bułgarii,
Francji, Włoszech i Hiszpanii. Kapela i tancerze reprezentowali nasz kraj, przedstawiając tańce łowickie,
śląs-kie i krakowskie.
Wyjazd na festiwal był przygotowany od marca
b.r., kiedy na nasz adres wpłynęło oficjalne zaproszenie
od organizatorów. Ponieważ od Łowicza było ponad
800 kilometrów na miejsce, podzieliliśmy podróż na 2
etapy. Przenocowaliśmy we Lwowie i w czwartek 2 lipca
ruszyliśmy dalej. Rumunia zagościła nas piękną pogodą.
W piątek odbyło się spotkanie przedstawicieli grup
z burmistrzem Aurelem Olăreanem, przemarsz ulicami
miasta i pierwszy występ na scenie, zaprezentowaliśmy
tańce łowickie.
Na scenie głównej podczas trzech dni festiwalu
występowały zespoły z Cypru, Bułgarii, Rumunii,
Ukrainy, Mołdawii, Włoch i Polski przed tysięczną
publiczność zgromadzoną na głównym placu miasta.
Młodzież uczestniczyła ponadto w dwóch korowodach
ulicami miasta na rozpoczęcie i zakończenie festiwalu.
W sobotę zwiedziliśmy kompleksy klasztorów w
Putnie i Suceviţa, wpisane na listę zabytków UNESCO.
Jadąc autokarem podziwialiśmy malowiczne widoki.

Ansamblul Popular al Copiilor şi Tinerilor activează
în Centrul Cultural din oraşul Łowicz, capitala Principatului Łowicz, în vestul Mazoviei. Ansamblul numără
60 de membri în vârstă de la 7 la 19 ani. La invitaţia
organizatorilor, grupa vârstnică a participat, în zilele de
2-5 iulie, la a XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional
de Folclor „Arcanul” din Rădăuţi (România). A fost
prima ieşire a ansamblului în România, deşi el a evoluat
deja în Germania, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Franţa,
Italia şi Spa-nia. Taraful şi dansatorii au reprezentat ţara
noastră, prezentând dansuri din Łowicz, sileziene şi
cracoviene.
Plecarea la festival a fost pregătită din martie a.c.,
când, pe adresa noastră, a sosit invitaţia oficială din partea
organizatorilor. Deoarece de la Łowicz până la destinaţie
sunt peste 800 de kilometri, am parcurs drumul în 2 etape.
Am dormit la Lvov, iar joi 2 iulie am pornit mai departe.
România ne-a primit cu o vreme splendidă.
Vineri a avut loc întâlnirea reprezentanţilor
grupurilor cu primarul Aurel Olărean, defilarea pe străzile
oraşului şi prima evoluţie pe scenă – am prezentat dansuri
din Łowicz.
Pe principala scenă, în timpul celor trei zile ale
festivalului, au evoluat ansambluri din Cipru, Bulgaria,
România, Ucraina, Moldova, Italia şi Polonia în faţa
miilor de spectatori adunaţi în piaţa centrală a oraşului.
În afară de aceasta, tinerii au participat la două cortegii pe
străzile oraşului, la deschiderea şi încheierea festivalului.
Sâmbă-tă în am vizitat complexele mănăstireşti Putna
şi Suceviţa înscrise pe lista monumentelor UNESCO:

Tłumaczenie I. Olszewska

Stanislava Iachimovschi
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Dotarliśmy też do Marginea, gdzie produkuje się
czarna ceramika. Wie-czorem na scenie pokazaliśmy
tańce łowickie i śląskie. W niedzielę pojechaliśmy na
korowód, oglądaliśmy występy wszystkich zespołów, a
my zaprezentowaliśmy tańce krakowskie.
Cieszyliśmy się, że mogliśmy reprezentować
Polskę i pokazywać bogactwo jej kultury ludowej.
Dziękujemy za mile chwile organizatorom Festiwalu, Panu Burmistrzowi, panu Kaziemierzowi
Longierowi – wiceprezesowi Związku Polaków w Rumunii oraz panu Zbigniewowi Kowalskiemu z Piły.

Mergând cu autocarul, am admirat pitoreştile peisaje.
Am ajuns şi la Marginea, unde se produce ceramica
neagră. Seara, pe scenă am prezentat dansuri din Łowicz
şi Silezia. Du-minică am mers în cortegii, am văzut
evoluţia tuturor ansamblurilor, iar noi am prezentat
dansuri cracoviene.
Ne-am bucurat că am putut reprezenta Polonia şi prezenta bogăţia culturii ei populare.
Pentru plăcutele clipe mulţumim organizatorilor
Festivalului, domnului primar, domnului Cazimir
Longher – vicepreşedinte al Uniunii Polonezilor din

W imieniu Zespołu „Koderki” Maciej Malangiewicz
În numele Ansamblului „Koderki” Maciej Malangiewicz,
dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury
director al Centrului Cultural din Łowicz
Opracowanie i tłumaczenie: Stanisława Jakimowska

25-lecie Zespołu „Dolina Nowego Sołońca”
w Złotniku

Ansamblul „Dolina Nowego Sołońca”

Wywiad z panem Wiktorem Briakiem.

Interviu cu domnul. Wiktor Briak.

din Złotnik la 25 de ani

Au trecut peste 60 de ani de când un numeros grup de
polonezi din România, din Bucovina mai ales, a emi-grat
în ţara înaintaşilor lor. Printre ei v-aţi aflat şi Dumneavoastră. Ce amintiri aţi luat cu Dumneavoastră ?
Până la moarte păstrez în memorie copilăria mea,
povestesc despre ea şi o transmit tinerei generaţii : graiul,
ritualurile, obiceiurile.
Când aţi înţeles că trebuie să transmiteţi tinerei generaţii
dragostea pentru Bucovina ?
Iubirea pentru Bucovina a fost mereu actuală. Neam întors în patrie, dar nu pe pământul ţinutului Czadca,
ci pe teritoriul care a aparţinut cândva Poloniei, dar până
la război a aparţinut Germaniei. Este un teren de câmpie,
nu munţii de care ne este dor şi acum.
Când şi cum s-a născut ideea înfiinţării Ansamblului
„Dolina Nowego Sołońca”?
În anul 1984, nou numitul director cultural al localităţii Żary a venit la cafeneaua din Złotnik, a discutat
dacă oamenii din Bucovina n-ar putea să înfiinţeze un
ansamblu, iar şefa cafenelei era fiica lui Paździora, născut
în Poiana Micului. Imediat am fost înştiinţat şi mulţi alţii
în majoritate născuţi în Soloneţu Nou, Pleşa şi Poiana
Micului. Toţi locuitorii din Złotnik au fost convocaţi la 2
fe-bruarie 1984. La adunare au participat 70 de persoane
şi a fost înfiinţat Ansamblul „Sołoniec”, atunci fiind ales
comitetul şi conducătoruł Leon Rewaj, iar eu preşedinte
al comitetului. În acelaşi an, Leon mi-a transmis responsabilităţile conducătorului ansamblului, pe care le
înde-plinesc şi astăzi. În anul 1991 am schimbat numele
ansam-blului într-unul mai autentic „Dolina Nowego
Sołońca”.
Cum a evoluat ansamblul pe parcursul celor 25 de ani
de existenţă?
Timp de doi ani, ansamblul s-a dezvoltat pe terenul
comunei. În anul 1987, am fost invitaţi la Festivalul Muntenilor Polonezi din Żywiec, iar de atunci participăm
anual la acest festival. În ritm rapid, ansamblul a evoluat
şi ime-diat am primit bani pentru costume autentice din
regiunea noastră Czadca şi de atunci suntem invitaţi la
26diferite festivaluri din ţară şi de peste hotare.

Minęło ponad 60 lat, kiedy ta spora grupa Polaków
żyjących w Rumunii, szczególnie na Bukowinie, wyemigrowała do kraju swoich przodków. Wśród nich znajdował
się również pan. Jakie wspomnienia zabrał pan ze sobą?
`Swoje dzieciństwo będę miał do śmierci w pamięci
i opowiadam to, i przekazuję następnemu pokoleniu:
gwarę, zwyczaje, obyczaje.
Kiedy zrozumiał pan, że warto przekazywać młodemu
pokoleniu miłość do Bukowiny?
Miłość do Bukowiny była zawsze aktualna. Wróciliśmy do ojczyzny, ale nie na swoje tereny czadeckie,
tyl-ko na tereny, które kiedyś były polskie, a do wojny
niemiec-kie. To są niziny, a nie góry, za którymi tęsknimy
i teraz.
Kiedy i jak narodził się pomysł założenia zespołu „Dolina
Nowego Sołońca”?
W 1984 r. nowomianowany dyrektor wydziału
kultury gminy Żary przyjechał do kawiarni miejskiej w Złotniku i przeprowadził wywiad, że są tu ludzie z Bukowiny,
czy nie mogliby założyć zespołu, a prowadzącą tę kawiarnię była córka Paździory, który był urodzony w Pojanie
Mikuli. W szybkim tempie powiadomiła mnie i wielu
innych, którzy w większości byli urodzeni w Nowym
Sołońcu, Pleszy i Pojanie Mikuli. Ustalono na 2 lutego
1984 r. zebra-nie wszystkich mieszkańców Złotnika. W
tym zebraniu brało udział 70 osób i tak został założony
zespół „Sołoniec”, wybrano zarząd i kierownika Leona
Rewaja, a mnie jako przewodniczącego zarządu. W tym
samym roku Leon przekazał mi obowiązki kierownika
zespołu, którym jestem do dnia dzisiejszego. W 1991
r. zmieniliśmy nazwę zespołu na „Dolina Nowego
Sołońca”.
Jak rozwijał się zespół w ciągu 25 lat jego istnienia?
W ciągu dwóch lat zespół działał jedynie na terenie
gminy i województwa. W 1987 r. zaproszono nas na Festiwal
górali polskich do Żywca, w którym do teraz każdego
ro-ku uczestniczymy. W bardzo szybkim tempie zespół
zaczął się rozwijać i zaraz dostaliśmy pieniądze na
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autentyczne stroje z naszego regionu czadeckiego i od La ce festivaluri şi concursuri a luat parte ansamblul?
În toţi aceşti ani, ansamblul a participat la numetej pory jesteś-my zapraszani na różne festiwale w kraju
roase
festivaluri în Polonia şi străinătate. Cele mai
i za granicą.
importante
sunt: Festivalul Folclorului Muntenilor
W jakich festiwalach i konkursach uczestniczył zespół
Polo-nezi
din
Żywiec, Festivalul Folcloric Internaţional
do tej pory?
„Întâl-niri
Bucovinene”
de la Jastrowie şi Piła,
W przeciągu tych wszystkich lat zespół uczestniczył
Trecerea
în
Revistă
a
Ansamblurilor
Populare de la
w wielu festiwalach w Polsce oraz poza jej granicami.
Kielce,
Congresul
Mondial
al
Muntenilor
Polonezi
Do najważniejszych należą: Festiwal Folkloru Górali Poldin
localitatea
Ochodzita,
lângă
Koniaków,
Festivalul
skich w Żywcu, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
„Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu i Pile, Krajowy Folclorului Ţinuturilor de Munte din Zakopane. Trebuie
Prze-gląd Zespołów Ludowych KGW w Kielcach, de adăugat turneele în Bucovina şi primirea la Złotnik a
Światowy Zjazd Górali Polskich w miejscowości ansamblurilor din Polonia şi străinătate. De asemenea,
Ochodzita k. Konia-kowa, Festiwal Folkloru Ziem ansamblul participă la fes-tinuri ocazionale sau întâlniri
Górskich w Zakopanem. Do tego należy dodać cu caracter caritativ. Ansam-blul a luat parte şi la
wyjazdy na Bukowinę i goszczenie u siebie, w Întâlnirile Grupurilor de Colindători şi de obiceiuri
de Crăciun de la Zielona Góra precum şi la multe
Złotniku, zespołów z Polski i zagranicy. Zespół bierze
alte manifestări. Dintre cele mai importante premii
także udział w okolicznościowych festynach czy
acordate ansamblului menţionez: locul I la Tre-cerea în
spotkaniach charytatywnych. Uczestniczył na przykład w
Revistă a Ansamblurilor Populare de la Kielce (1985),
zielonogórskich Spotkaniach Grup Kolędniczych i Jasełlocul III la categoria ansambluri autentice la Festivalul
kowych i wielu innych imprezach. Do najważniejszych
Folclorului Muntenilor Polonezi de la Żywiec (1987),
nagród, jakimi został wyróżniony zespół należą: I miejsce
locul III ca ansamblu şi locul III pentru Taraf la Festivalul
na I Krajowym Przeglądzie Zespołów Ludowych KGW
Folclorului Muntenilor de la Żywiec în 1988, locul I
w Kielcach (1985), II miejsce w kategorii zespołów
pentru Taraf, locul III pentru Grupul Vocal la acelaşi
autentycznych na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w
festival în 1989 (Atunci ansamblul a obţinut Inima de
Żywcu (1987), II miejsce dla zespołu oraz III miejsce dla
Argint, Baltagul de Aur pentru taraf la Festivalul Ţinukapeli na Festiwalu Folkloru Górali w Żywcu (1988), I
turilor de Munte din Zakopane.
miejce dla kapeli, III miejsce dla Grupy Śpiewaczej także
După părerea Dumneavoastră, cum trebuie înţelea-să
na tym festiwalu w 1989 r. (zespół otrzymał wówczas Srebrne expresia „A fi conducătorul grupului”?
Serce), Złota Ciupaga dla kapeli na Festiwalu Folkloru
Iubirea pentru folclor şi transmiterea acestei bogăţii
Ziem Górskich w Zakopanem.
din generaţie în generaţie.
Jak pana zdaniem należy rozumieć „bycie kierowni-kiem Ce Vă doriţi pentru Dumneavoastră şi ansamblu în viitor?
zespołu”?
Pentru mine mi-aş dori sănătate şi perseverenţă,
Trzeba mieć zamiłowanie do ojczystego folkloru i iar pentru ansamblu succese, turnee şi sponsori, iar de
prze-kazywać to bogactwo z pokolenia na pokolenie.
Rozmawiała Anna Zielonka

Kolonie w Łagowie

Tabăra din Łagów
În perioada 18-31 iulie 2009, copiii din România,
Belarus, Moldova şi Ucraina şi-au petrecut vacanţa la
Lagów – Zielona Góra (Polonia).
Din România a plecat un grup de 12 copii. Până
la Przemyśl am călătorit cu autocarul, iar apoi cu trenul
până la Zielona Góra. Drumul a fost lung, dar a meritat
osteneala, pentru că am străbătut Polonia de la est la vest.
Organizatorii ne-au făcut o primire călduroasă.
Timp de două săptămâni, copiii au avut ocazia să
vadă multe locuri interesante. În primele zile am vizitat
oraşul Slubic de la graniţa cu Germania şi oraşul german
Frankfurt pe Oder. În Zielona Góra am vizitat sera de
palmieri şi ne-am întâlnit cu organizatorii şi sponsorii
taberei. La Ochla am vizitat Casa Bucovineană cu obiecte
ce amintesc de Bucovina natală. În altă zi am vizitat o mănăstire care datează din sec. XVIII. Timp de două zile
am fost în Carpaţii polonezi, de la înălţimea cărora am
admirat frumuseţea peisajului montan. Tot atunci am avut
ocazia să vedem un buncăr construit de nemţi în timpul
ultimului război. Deosebit de interesantă s-a dovedit a fi
excursia la Berlin, unde, după vizita la grădina zoologică,
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W okresie 18-31 lipca 2009 r. dzieci z Rumunii,
Białorusi, Republiki Mołdowy i Ukrainy spędziły
wakacje w Łagowie w woj. lubuskim. Z Rumunii
przyjechało 12 dzieci, najpierw autokarem z Suczawy
do Przemyśla, potem pociągiem do Zielonej Góry.
Droga była długa, ale warto było, bo przemierzyliśmy
Polskę z północnego wchodu na zachód, a organizatorzy
zgotowali nam bardzo ciepłe przyjęcie.
Podczas spędzonych w Łagowie dwóch tygodni
dzieci miały okazję zobaczyć także wiele innych ciekawych miejsc. W pierwszych dniach zwiedziliśmy miasto
Słubice przy granicy z Niemcami i niemiecki Frankfurt
nad Odrą. W zielonogórskiej palmiarni spotkaliśmy się
z organizatorami kolonii – Stowarzyszeniem „Wspólnota
Bukowińska”. W Ochli zwiedziliśmy skansen z Domem
Bukowińskim, w którym zgromadzono przedmioty
przypominające rodzinną Bukowinę. Zwiedziliśmy też
pewnego dnia XVIII-wieczny klasztor. Dwa dni spędziliśmy w Karpatach, gdzie mogliśmy podziwiać piękno
polskich gór, ale i zwiedzić niemieckie bunkry z ostatniej
wojny. Wyjątkowym wydarzeniem była wycieczka do
Berlina, gdzie po wizycie w ogrodzie zoologicznym
widzieliśmy także Bramę Brandenburską, Reichstag i
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am văzut Poarta Brandenburg, Reichstag-ul şi Primăria.
Aproape zilnic, copiii se scăldau în unul din lacurile
din Lagów, care face faima acestor locuri.
În numele copiilor din România şi al meu personal,
doresc să mulţumesc din inimorganizatorilor pentru
frumoasa vacanţă pe care ne-au oferit-o.

budy-nek Urzędu Miejskiego.
Każdego prawie dnia dzieci miały okazję korzystać
z kąpieli w łagowskich jeziorach, z których słynie
okolica.
W imieniu dzieci i swoim pragnę serdecznie podziękować organizatorom za przygotowanie dla nas pięknych
wakacji.

Półkolonie artystyczne
– Pojana Mikuli 2009

Semitabăra artistică
– Poiana Micului 2009

Wakacje, wakacje i po wakacjach... Już od początku czerwca dzieci, młodzież a nawet i nauczyciele
z utęsknieniem czekali na tegoroczne wakcje. Lato to
przecież upragniony upragniony czas, koniec z wczesnym
kładzeniem się spać i porannym wstawaniem, czas na
sielankę i odpoczynek. Dzieci w zależności od miejsca
w jakim mieszkają i często możliwości finansowych
rodziców różnie spędzają wakacyjne miesiące – jedni
wyjeżdżają w dalekie podróże na piaszczyste plaże,
morskie wybrzeża, w góry, inne spędzają czas bawiąc
się z rówieśnikami w miejcu zamieszkania, jeszcze inni
pomagają rodzicom w pracy na polu. Czas wakacji
to okres niezwykle ważny dla rozwoju dzieci i relacji
z nimi. Może okazać się niesamowicie wartościowy i
dlatego warto wykorzystać go jak najlepiej. Wakacje
to dosko-nały czas do nawiązania nowych znajomości.
Zarówno dorośli, jak i dzieci poznają nowe osoby. W
czasie wspólnych rozmów czy zabaw nawiązujemy
relacje interpersonalne. Właśnie podczas takich spotkań
rozwija się u dziecka sfera rozwoju umiejętności
społecznych, które w późniejszym życiu okazują się
bardzo przydatne. Wychodzącąc naprzeciw potrzebom
dzieci Związek Polaków w Rumunii oraz Podlaski Odział
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” już po raz dziewiąty
zorganizował kolonie artystycznie dla dzieci. Pierwsze
kolonie odbyły się w 2001 roku w Nowym Sołońcu
i brały w nich udział dzieci z różnych miejscowości,
przez następne lata w Pal-tinoasie, w roku 2006 i 2007
ponownie zotały przeniosione do Nowego Sołońca jako
półkolonie dla miejscowych dzieci, w takiej samej formie
w lipcu 2009 roku już po raz drugi odbyły się w Pojanie
Mikuli.
Od samego początku głównym celem wakacyjnych
spotkań jest oprócz wspólnych zabaw, ognisk i wycieczek są warsztaty teatralne i plastyczne prowadzone
przez intruktorów. W tym roku dzieci pracowały i
bawiły się nie po raz pierwszy z Mariuszem Orzełkiem,
Władys-ławem Kubieniem, Agnieszką Glińską i
Urszulą Namiotko, to pod ich okiem uczestnicy
kreatywnie obcowali dżwiękiem, ruchem i słowem.
Zajęcia odbywały się dwa razy dziennie i pozwoliły
dzieciom rozwinąć wyobraźnię, nauczyć się czym jest
gra aktorska, poznać nowe techniki plastyczne, a przede
wszytkim spędzić czas na zabawie w miłej i przyjemnej
atmosferze. Każy dzień był inny i skupiony na jednym
temacie, tak aby dzieci poprzez zabawę przygotowały
się do końcowego spektaklu. W tym roku uczestnicy
zaprezentowali się w dwóch grupach i każda z nich
na zakońcenie koloni wystąpiła przed publicznością
- swoimi rodzicami i babciami, które pomimo późnej
godziny przybyły do Domu Polskiego. Na zakończenie
wszystkie dzieci otrzymały prezenty i Iwona
zapewnienie,
że
Olszewska

Vacanţă, vacanţă şi sfârşit de vacanţă. Încă de la
începutul lunii iunie, copiii, tinerii şi chiar profesorii au
aşteptat cu nerăbdare vacanţa de anul acesta. Vara este
timpul mult dorit, gata cu culcatul devreme şi sculatul
de dimineaţă, e timpul pentru idilă şi odihnă. Copiii, în
funcţie de unde locuiesc şi, adeseori de posibilităţile
financiare ale părinţilor, îşi petrec vacanţa diferit – unii
pleacă departe pe ţărmul mării cu nisipul plajelor, în
munţi, alţii îşi petrec timpul jucându-se cu cei de aceeaşi
vârstă acolo unde locuiesc, iar alţii îşi ajută părinţii la
munca câmpului. Vacanţa este o perioadă deosebit de
importantă pentru dezvoltarea copiilor şi a relaţiilor
cu ei. Ea poate să aibă o deosebită valoare şi de aceea
trebuie profitat cât mai mult. Vacanţa înseamnă o
excelentă ocazie de a face noi cunoştinţe. Atât adulţii cât
şi copiii cunosc persoane noi. În timpul discuţiilor sau
jocurilor stabilim relaţii interpersonale. În timpul unor
astfel de întâlniri, la copil se dezvoltă sfera abilităţilor
sociale care, în viaţa de mai târziu, se dovedesc foarte
folositoare. Venind în întâm-pinarea nevoilor copiilor,
Uniunea Polonezilor din România şi Filiala Asociaţiei
„Wspólnota Polska” din Podlasie au organizat, pentru a
noua oară, o tabără artistică pentru copii. Prima tabără
s-a desfăşurat în 2001, în Soloneţu Nou, la ea luând parte
copii din diferite localităţi, următorii ani în Păltinoasa, în
anii 2006 şi 2007 din nou la Soloneţu Nou ca semitabără
pentru copiii din localitate, în aceeaşi formă pentru a doua
oară, s-a desfăşurat în luna iulie, în Poiana Micului.
Încă de la început, scopul principal al întâlnirilor de
vacanţă este, în afară de jocurile în comun, focuri de tabără
şi excursii, atelierele teatrale şi de artă plastică conduse
de instructori. În acest an, copiii au lucrat şi s-au distrat,
nu pentru prima oară, cu Mariusz Orzełek, Władysław
Kubień, Agnieszka Glinska şi Urszula Namiotko, sub
supravegherea lor participanţii au relaţionat cu sunetul,
mişcarea şi cuvântul. Activităţile s-au desfă-şurat de
două ori pe zi şi le-au permis copiilor să-şi dezvolte
imaginaţia, să înveţe ce înseamnă jocul actoricesc, să
cunoască noi tehnici plastice, dar mai ales să petreacă
într-o plăcută atmosferă. Fiecare zi a fost altfel şi s-a
concentrat pe o singură temă, în aşa fel încât copiii, prin
joc, să se pregătească pentru spectacolul final. În acest an,
participanţii s-au prezentat în faţa publicului – părinţi şi
bunici, care în ciuda orei târzii, au venit la Casa Polonă.
La sfârşit, toţi copiii au primit cadouri şi asigurarea că
peste un an ne vom întâlni.

Iuliana Balac
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WAKACJE Z PANEM BOGIEM

VACANŢA CU DUMNEZEU

Lipnika, miejsca tegorocznych kolonii, nie trzeba
nikomu przedstawiać. Od kilku lat dzieci wyjeżdżają
tam na letni wypoczynek. Zabytkowy dworek położony
w środ-ku parku, otoczony rozłożystymi drzewami, jest
oazą ciszy i spokoju. Dwa tygodnie bez telewizora i
komputera, z dala od hałasu i zgiełku wielkomiejskich
ulic, zakłócały jedynie telefony komórkowe. Dużo zajęć
i ruchu na świe-żym powietrzu, tak potrzebnych po
roku spędzonym w ławkach szkolnych i nad książkami.
Oprócz zajęć w ośrodku było bardzo dużo wycieczek, zarówno tych dalszych, jak i bliższych. Dzieci zwiedziły królewskie miasto Kraków, Wieliczkę, zapoznały
się z historią obecnej stolicy Polski, Warszawy, gdzie
zwiedziły Zamek Królewski, Wilanów i Łazienki. Na
trasie nie zabrakło spotkania z Matką Boską na Jasnej
Górze. Wiele wycieczek jednodniowych, czy półdniowych pozwoliło zapoznać się z historią regionu i jego
najważniejszymi zabytkami. Zamek w Krasiczynie z
jego smutną historią z drugiej wojny światowej do dzisiaj
dźwiga się ze zniszczeń. Odrestaurowano bryłę zamku,
ale jego wnętrza, okradzione i zdewastowane przez
Rosjan, zieją pustką. Pałace najwybitniejszych polskich
rodów magnackich w Łańcucie i Sieniawie mogą śmiało
konkurować z tego typu obiektami w Europie.
Było też lepienie garnków w Zagrodzie Garncarskiej, gdzie każdy mógł wypróbować własnoręcznie tej
sztuki.
Wśród zabaw i przyjemności nie zabrakło czasu
na spotkanie z Panem Bogiem. Zabiegani w ciągu
roku szkolnego nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo
potrzebna jest nam ta bliskość z sacrum. Obecność
księdza Bartłomieja Dudka, który od pierwszego dnia
kolonii pozyskał serca dzieci, wyciszała ich nadmiar
energii. Codzienna msza św. zmuszała do refleksji
i zadumy. Krótkie, ale bardzo treściwe kazania,
zakończone pointą, zmuszały do zastanowienia się nad
wieloma sprawami. Trudy Drogi Krzyżowej, przeżytej
w słynnym sanktua-rium kalwaryjskim w Kalwarii
Pacławskiej, połączyły nas z Golgotą i Chrystusem
dźwigającym ciężar krzyża.
I jeszcze jeden wspaniały obiekt. To sanktuarium
Matki Boskiej Leżajskiej z obrazem sprzed 1590 r.,
wzorowanym na obrazie „Matki Bożej Śnieżnej”,
znaj-dującym się w rzymskiej bazylice Santa Maria
Maggiore. Poza obrazem bazylika słynie z organów,
skonstruo-wanych w 1689 r. Należą one do najstarszych
i najcen-niejszych instrumentów na świecie.
Za te radosne chwile przeżyte na polskiej ziemi
w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zrozumienia dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
tych kolonii, a w szczególności Fundacji „Wzrastanie” z

Lipnik, locul taberei noastre de anul acesta, nu trebuie
prezentat nimănui. De câţiva ani copiii noştri merg
acolo pentru odihnă. Conacul istoric aşezat în mijlocul
parcu-lui, înconjurat de copaci împunători este o oază de
linişte şi pace. Două săptămâni fără televizor şi computer,
departe de zgomotul şi vacarmul străzilor aglomerate
din oraşele mari, au fost tulburate numai de telefoanele
mobile. Au fost foarte multe activităţi şi mişcare în aer
liber, atât de necesare după un an petrecut pe băncile
şcolii şi aplecaţi asupra cărţilor.
În afara activităţilor din tabără au fost foarte multe
excursii, atât spre locuri mai depărtate cât şi mai apropiate.
Copiii au vizitat oraşul regal Cracovia, Wieliczka, au
cunoscut istoria actualei capitale a Poloniei, Varşovia,
unde au văzut Castelul Regal, Wilanów şi Lazien-ki.
Pe traseu n-a lipsit întâlnirea cu Maica Domnului de la
Jasna Góra. Multe excursii de o zi sau o jumătate de zi
au permis cunoaşterea istoriei regiunii şi a obiectivelor
ei. Castelul de la Krasiczyn cu trista lui istorie din timpul
celui de al doilea război mondial, până în ziua de astăzi
se ridică din ruine. A fost restaurat corpul castelului,
dar interioarele lui, devastate şi jefuite de sovietici, sunt
dezo-lant de pustii. Palatele celor mai renumite familii
magnate poloneze din Lańcut şi Sieniawa pot concura
cu obiective asemănătoare din Europa.
A fost, de asemenea, confecţionarea oalelor într-o
Gospodărie de Olărit, unde fiecare a putut să încerce
această artă.
Printre jocuri şi distracţii n-a lipsit timpul pentru
întâlnirea cu Dumnezeu. Alergând în timpul anului
şcolar, nici nu ne dăm seama cât de necesară ne este
apropierea de sacrum. Prezenţa părintelui Bartłomiej
Dudek, care din prima zi de tabără a cucerit inimile
copiilor, estompa surplusul lor de energie. Liturghia
zilnică obliga la reflecţie şi meditaţie. Predicile scurte
dar concise, terminate cu o morală, obligau la reflectare
asupra multor lucruri. Greutăţile Căii Crucii, trăită în
renumitul sanctuar calva-rian de la Kalwaria Pacławska,
ne-au unit cu Golgota şi Cris-tos cărând povara crucii.
Şi încă un obiectiv nemaipomenit. Sanctuarul
Maicii Domnului de la Leżajsk cu icoana de dinainte
de 1590, imitând tabloul „Maicii Domnului a Zăpezii”,
situat în bazilica romană Santa Maria Maggiore. În afară
de icoană, bazilica este renumită pentru o orgă construită
în anul 1689. Ea este unul dintre cele mai vechi şi cele
mai valoroase instrumente din lume.
Pentru aceste momente de bucurie trăite pe pă-mânt
polonez, în atmosferă de prietenie şi bună înţelegere,
mulţumim tuturor care au participat la organizarea acestei
tabere, dar mai ales Fundaţiei „Wzrastanie” şi directorului
ei, domnul Jan Bury.
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FRUMOASĂ ESTE TOATĂ

PIĘKNA NASZA
POLSKA CAŁA

•

•Kraków

POLONIA NOASTRĂ

KRÓLEWSKIE MIASTO
KRAKÓW

ORAŞUL REGAL
CRACOVIA

Najstarsza wzmianka o Krakowie pochodzi z roku
965, kiedy to żydowski kupiec i podróżnik Ibrahim-IbnJakub w swej relacji o państwach słowiańskich wymienia Kraków jako bogaty gród leżący na skrzyżowaniu
han-dlowych szlaków, pośredniczący w handlu nawet z
Kon-stantynopolem.
W wieku X Mieszko I wcielił Kraków w granice
państwa polskiego. Od tego momentu historia miasta
splata się z dziejami Polski. Za czasów Bolesława
Chrobrego powołano krakowskie biskupstwo (rok 1000)
oraz rozpoczęto budowę katedry.
W 1038 r. do Gniezna wtargnął książę czeski
Brzetysław I, pozostawiając po sobie spalony gród
i znisz-czoną, ograbioną katedrę. Obawiając się
ponownych ataków, król Jan Odnowiciel postanowił
przenieść stolicę do Krakowa. Od tej pory kolejni
władcy przyczyniali się do rozbudowy i rozwoju miasta.
Jego lokacja na prawie magdeburskim miała miejsce 5 czerwca 1257 r., za czasów Bolesława Wstydliwego.
Królewskie Miasto. Niesposób w jednym artykule
ukazać jego piękna i ogromu zabytków. Największym
skarbem tego blisko 750-tysięcznego miasta, które przez
wieki było stolicą Polski i główną siedzibą królów,
jest ono samo jako całość, pomimo wojny i okupacji
zachowane w nienaruszonym stanie. Chociaż w XVII
w. dwór królewski przeniósł się do Warszawy, Kraków

Cea mai veche menţiune despre Cracovia provine
din anul 965, când un negustor şi călător evreu IbrahimIbn-Jakub, în relatarea sa despre ţările slave, pomeneşte
de Cracovia ca de o cetate bogată, aşezată la încrucişa-rea
drumurilor comerciale, intermediind chiar şi comer-ţul
cu Constantinopolul.
În secolul al X-lea Mieszko I a inclus Cracovia
în graniţele statului polonez. Din acest moment, istoria
oraşului se împleteşte cu istoria Poloniei. În timpul lui
Bolesław Chrobry a fost infiinţată episcopia de Cracovia
( anul 1000 ) şi a început construcţia catedralei.
În anul 1038 oraşul Gniezno a fost atacat de
prinţul ceh Brzetysław I, lăsând în urmă cetatea arsă şi
catedrala distrusă şi jefuită. Temându-se de noi atacuri,
regele Jan Odnowiciel a hotărât să mute capitala la
Cracovia. Din momentul acesta, următorii cârmuitori au
contribuit la extinderea şi dezvoltarea oraşului.
Oraşul a primit drept magdeburgian pe data de 5
iunie 1257 în timpul lui Bolesław Wstydliwy.
Oraşul Regal. E imposibil să prezinţi frumuseţea
lui şi mulţimea de monumente într-un singur articol. Cea
mai mare comoară a acestui oraş de aproape 750.000 de
locuitori, care timp de veacuri a fost capitala Poloniei şi
reşedinţa principală a regilor, este el însuşi ca o entitate
întreagă, în ciuda războiului şi a ocupaţiei, păstrat în stare
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nadal pozostał duchową metropolią i również dzisiaj
podziwia się jego architektoniczne skarby takie jak:
Zamek Królewski, Katedrę na Wawelu, Stary Rynek
z Sukiennicami, Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem
Wita Stwosza oraz ponad 100 innych zabytkowych
koś-ciołów. jeden z najstarszych universytetów w
Europie, ufundowany prez Kazimierza Wielkiego w
1364 roku, z monumentalnym budynkiem Collegium
Maius. Kazimierz – żydowska dzielnica Krakowa, która
wcześniej była narażona na zniszczenie, stała się hitem
wśród zabytków miasta, odkąd w 1994 r. na jej terenie
nakręcono film o życiu i dziele właściciela fabryki
Oskara Schindlera pt. „Lista Schindlera”.
W grodzie nad Wisłą skupia się 1/4 zasobów
muzealnych Polski. Wizyta w Krakowie to spotkanie z
najświetniejszym okresem jej historii. Krakowskie Stare Miasto wraz z Wawelem i Kazimierzem znalazło się
na stworzonej w 1978 r. pierwszej liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO, obok egipskich piramid i Chińskiego Muru.
Pośpieszne zwiedzanie miasta pozostawia niedosyt
i żal, że coś nam umknęło, że coś przeoczyliśmy. Aby
wszystko zobaczyć potrzeba co najmniej miesiąca.

intactă. Cu toate că în secolul al XVII-lea curtea regală
s-a mutat la Varşovia, Cracovia a rămas în continuare
metropolă spirituală şi astăzi putem admira comorile ei
arhitecturale, precum Castelul Regal, Catedrala de la
Wawel, Piaţa Veche cu Postăvăria, Biserica Mariană cu
renumitul altar al lui Wit Stwosz şi alte 100 de biserici
de patrimoniu. Una dintre cele mai vechi universităţi
din Europa, înfiinţată de Cazimir cel Mare în 1364, cu
clădirea sa monumentală, Collegium Maius. Kazimierz
– cartierul evreiesc al Cracoviei care mai devreme a
fost ameninţat de distrugere, a devenit un hit printre
monumentele ora-şului, de când în anul 1994 în încinta
lui s-a turnat filmul „Lista lui Schindler”, despre viaţa şi
faptele proprietarului fabricii Oscar Schindler.
În cetatea de pe Vistula sunt adunate o pătrime
din resursele muzeale ale Poloniei. Vizita în Cracovia
înseamnă o întâlnire cu cea mai luminoasă perioadă din
istoria ei. Oraşul Vechi împreună cu Wawel şi Kazimierz
au fost trecute în 1978 pe prima listă a Patrimoniului
Mondial UNESCO, alături de piramidele din Egipt şi
Zidul Chinezesc.
Vizitarea în grabă a oraşului ne lasă un sentiment
de insatisfacţie şi un regret că am scăpat ceva, că am omis
ceva. Ca să vizităm totul ne trebuie cel puţin o lună de

Barbara Breabăn

ONI WALCZYLI O WOLNĄ POLSKĘ

WAKACJE Z PANEM BOGIEM
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19 sierpnia 2009 r. w Galeri
Millenium obbył się wernisaż
międzyetnicznej wystawy plastycznej - Barwy Bukowiny.
Swoje pracy wystawili: Ioan
Bodnar, Jojka Csikat i Julian
Dziubinski

În ziua de 10 august 2009, la
Galeria Millenium, a avuit loc
vernisajul expoziţiei interetnice de pictură Culorile Bucovinei. Au expus pictorii: Ioan
Bodnar, Iojka Csukat şi Julian
Dziubinschi .

Goście na Bukowinie
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Kolonie w Łagowie

Półkolonie artystyczne – Pojana Mikuli 2009

33

P o l o n u s 7 - 8 / 2009

„Koderki” na Festiwalu w Rădăuţi

Olt

Italia

Cipru

Bulgaria

Ucraina

Koderki
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Rădauţi

