Polonus 2 / 2014

Şedinţa Consiliului de Conducere
al Uniunii Polonezilor din România

Posiedzenie Zarządu
Związku Polaków w Rumunii

În conformitate cu art. 36/1,2 din Statutul
Uniunii Polonezilor din România, Consiliul de Con-

Zgodnie z art. 36/1,2 statutu Związku Polaków
w Rumunii posiedzenie Zarządu Związku zwoływane

ducere al Uniunii se întruneşte cel puţin o dată pe an,
de regulă în prima parte a trimestrului I. În lumina
acestei prevederi, în ziua de 18 ianuarie 2014 a fost
convocată şedinţa Consiliului de Conducere care s-a
desfăşurat la sediul Uniunii Polonezilor din România.
La şedinţă au participat preşedinţii celor 14 asociaţii
– 11 din Bucovina, câte unul din Bucureşti, Constanţa

jest przynajmniej raz do roku, zwykle na początku
pierwszego kwartału. W świetle tego zapisu 18 stycznia
br. odbyło się posiedzenie Zarządu w siedzibie Związku
Polaków w Rumunii z udziałem prezesów wszystkich
14 stowarzyszeń – 11 z Bukowiny oraz z Bukaresztu,
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şi Iaşi, preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai Uniunii
Polonezilor, membrii Biroului Executiv şi preşedintele
Comisiei de Revizie.
Şedinţa a fost deschisă de preşedintele UPR –
Ghervazen Longher care, la început, a urat bun venit
şi succese în Noul An, apoi a prezentat ordinea de zi care
a cuprins: darea de seamă pe anul 2013 cu investiţii,
achiziţii și activităţi, propuneri pentru programul de
activităţi pe anul 2014, bugetul pe anul 2014 precum
și diverse.
În unanimitate au fost votate darea de seamă
pe anul 2013 şi bugetul pe 2014. S-a votat de asemenea
în unanimitate data de 1 martie a celui de al VIII-lea
Congres al Uniunii Polonezilor din România care,
conform Statutului UPR, se convoacă o dată la 4 ani,
iar norma de reprezentare este de un delegat la 25 de
membri.
La diverse s-au adus completări la programul
de activităţi pe anul 2014, punându-se accent pe
două mari manifestări: Zilele Culturii Polone ajunse
la a XVI-a ediţie şi sărbătoarea Soloneţului Nou la
împlinirea a 180 de ani de la întemeierea satului şi 90
de ani de la înfiinţarea parohiei. Cu acest prilej va fi
lansată monografia satului.
Şedinţa Consiliului de Conducere a dovedit
maturitatea membrilor şi dorinţa acestora de a duce la
îndeplinire tot ce s-a propus.
Stanislava Iachimovschi

*

*

*

*

Jass i Konstancy, prezesa i dwóch wiceprezesów
Związku Polaków, członków Biura Wykonawczego
oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie otworzył prezes Gerwazy Longher, który przywitał zebranych i złożył noworoczne
życzenia, a następnie przedstawił porządek obrad,
obejmujący sprawozdanie za rok 2013 z przeprowadzonych inwestycji, dokonanych zakupów i działalności, propozycje programu działalności i budżet na
rok 2014 oraz sprawy różne.
Jednomyślnie w głosowaniu przyjęto sprawozdanie za rok 2013 oraz budżet na rok bieżący.
Przegłosowano także zwołanie na dzień 1 marca VIII
Zjazdu Związku Polaków w Rumunii, który zgodnie ze
statutem odbywa się co cztery lata z udziałem jednego
delegata na 25 członków danej organizacji.
Podczas ostatniego punktu porządku dnia
uzupełniono program działalności na rok 2014,
podkreślając szczególnie znaczenie dwóch dużych
przedsięwzięć: XVI edycji Dni Polskich oraz 180-lecia
założenia Nowego Sołońca i 90-lecia tamtejszej parafii.
Z tej okazji ukaże się poświęcona wsi monografia.
Członkowie Zarządu wykazali się podczas
posiedzenia dojrzałością i widoczna była ich wola
realizacji wszystkich poczynionych postanowień.
Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

*

*

*

*

*

Programul manifestărilor
Uniunii Polonezilor din România
în anul 2014

Program działalności
Związku Polaków w Rumunii
w roku 2014

Ianuarie
Şedinţa Consiliului de Conducere al Uniunii Polonezilor
din România – Suceava, 18.01.
Ziua Bunicilor – București, 22.01.

Styczeń
Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii –
Suczawa, 18.01.
Dzień Babci i Dziadka – Bukareszt, 22.01.

Martie
Congresul Uniunii Polonezilor din România – Suceava,
1.03.
Lăsata Secului – bucătărie tradiţională poloneză înainte
de începutul Postului Mare – 1.03.
Sărbătorirea Zilei Femeii – Suceava, 8.03.

Marzec
Kongres Związku Polaków w Rumunii – Suczawa,
1.03.
Ostatki – tradycyjna polska kuchnia przed Wielkim
Postem – 1.03.
Obchody Dnia Kobiet – Suczawa, 8.03.

Aprilie
Vechi tradiţii poloneze de Paşte – vizitarea persoanelor
vârstnice, pachete, împărţirea cu oul sfinţit – Suceava,
Bucureşti, Solonețu Nou, Moara, Cacica, Păltinoasa
Comemorarea a 4 ani de la catastrofa aviatică de la
Smolensk
Faza națională a olimpiadei de limba polonă maternă
Participarea la Olimpiada de Limba și Literatura Polonă
la Varșovia, 9-11.04

Kwiecień
Staropolskie tradycje wielkanocne – odwiedziny
seniorów, paczki świąteczne dla potrzebujących,
spotkania wielkanocne – Suczawa, Bukareszt, Nowy
Sołoniec, Moara, Kaczyka, Păltinoasa
Upamiętnienie 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej
Etap krajowy olimpiady języka polskiego ojczystego
Udział uczniów w Olimpiadzie Literatury i Języka
Polskiego w Warszawie, 9-11.04
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Mai
Concursul de Recitare „Maria Konopnicka” – Suceava,
3.05.
Sărbătorirea Zilei Polonezilor din Diasporă 2 Mai
și a Zilei Constituţiei din 3 Mai – Suceava, Poiana Micului – 10-11.05.
Beatificarea episcopului Anton Durcovici la Iaşi –
17.05.
Sărbătorirea sanctificării Papei Ioan Paul al II-lea
Participarea ansamblului „Sołonczanka” la cea de-a
IV-a ediție a Galei Folclorice de la Wrocław – 15-21.05.
Inaugurarea Casei Polone de la Pleșa și 110 ani de la
sfințirea bisericii din Pleșa – 25.05.
Seară poloneză la Muzeul Țăranului Român – București

Maj
Festiwal Poezji Marii Konopnickiej – Suczawa, 3.05.
Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz
Święta Konstytucji 3 Maja – Suczawa, Pojana Mikuli
– 10-11.05.
Beatyfikacja biskupa Antona Durcovicia w Jassach –
17.05.
Obchody związane z kanonizacją Jana Pawła II
Udział zespołu „Sołonczanka” w IV Gali Folkloru we
Wrocławiu – 15-21.05.
Otwarcie Domu Polskiego w Pleszy oraz 110-lecie
poświęcenia kościoła w Pleszy – 25.05.
Wieczór polski w Muzeum Rumuńskiego Chłopa
w Bukareszcie

Iunie
Sărbătorirea Zilei Copilului – turneul de primăvară la
fotbal în cadrul Clubului Olimpic „Bucovina” – 1.06.
Ateliere folclorice la Złotnik pentru ansamblul
„Sołonczanka”
Participarea ansamblurilor „Mała Pojana” şi „Sołonczanka” la ediția a XXV-cea Festivalul „Întâlniri Bucovinene” – Jastrowie, 18-22.06.
Participarea la Festivalul interetnic „Convieţuiri”
Participarea la a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice
pentru Tineretul din Diasporă în Łomża

Czerwiec
Obchody Dnia Dziecka – wiosenny turniej piłki nożnej
w ramach Klubu Olimpijczyka „Bukowina” – 1.06.
Warsztaty folklorystyczne dla zespołu „Sołonczanka”
w Złotniku
Udział zespołów „Mała Pojana” i „Sołonczanka” w XXV
Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu
– 18-22.06.
Udział w Festiwalu Interetnicznym „Convieţuiri”
Udział w XIV Polonijnych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Łomży

Iulie
Sărbătoarea Solonețului Nou – 180 de ani de la
întemeierea localității și 90 de ani de la înființarea
parohiei – 19.07.
Participarea ansamblului „Sołonczanka” la Festivalul
Muntenilor Polonezi de la Żywiec – 25-27.07.
Participarea ansamblurilor „Mała Pojana” şi „Sołonczanka” la Festivalul „Întâlniri Bucovinene” – Câmpulung Moldovenesc, 18-20.07.
Tabără de vară de limba polonă la Wolbrom pentru
elevii din Cacica
Ateliere teatrale şi de limbă pentru copii la Poiana
Micului
GREF – semitabăre la Poiana Micului, Pleșa și Solonețu
Nou
Tabere de vară în Polonia pentru copii şi tineri

Lipiec
180-lecie założenia Nowego Sołońca i 90-lecie
tamtejszej parafii – 19.07.
Udział zespołu „Sołonczanka” w Festiwalu Folkloru
Górali Polskich w Żywcu – 25-27.07.
Udział zespołów „Mała Pojana” i „Sołonczanka” w
Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” – Câmpulung
Moldovenesc, 18-20.07.
Letnia Szkoła Języka Polskiego w Wolbromiu dla
uczniów z Kaczyki
Warsztaty teatralno-językowe dla dzieci w Pojanie
Mikuli
GREF – półkolonie letnie dla dzieci z Pojany Mikuli,
Pleszy i Nowego Sołońca
Kolonie letnie w Polsce dla dzieci i młodzieży

August
Participarea reprezentanţilor Uniunii Polonezilor din
România la Festivalul PROETNICA din Sighişoara
Întâlnire cu delegațiile din Bochnia și Rybnik cu ocazia
Încoronării Icoanei de la Cacica – 15.08.
Şcoala de vară de limba polonă la Września pentru elevii
Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului
Copiii comunităților poloneze din Iași, București
și Constanța în vizită la comunitățile poloneze din
Bucovina
Tabere de vară în Polonia pentru copii şi tineri

Sierpień
Udział przedstawicieli Związku Polaków w Rumunii
w Festiwalu PROETNICA w Sighişoara
Spotkanie z delegacjami z Bochni i Rybnika z okazji
koronacji obrazu Matki Boskiej z Kaczyki – 15.08.
Letnia Szkoła Języka Polskiego we Wrześni dla uczniów
liceum im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului
Dzieci polonijne z Jass, Bukaresztu i Konstancy z wizytą w środowiskach polskich na Bukowinie
Kolonie letnie w Polsce dla dzieci i młodzieży
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Septembrie
Zilele Culturii Polone și simpozion științific
internațional – Suceava, 4-5.09.
Sărbătoarea Roadelor – Soloneţu Nou, 6.09.
„Solidaritate între generații” – proiect cofinanțat de
Departamentul Relațiilor Interetnice, ediția a II-a
Octombrie
Conferinţă metodică și formare pentru profesorii în
cadrul programului „Copiii Bucovinei”
Concurs ortografic la Școala Gimnazială „Krystyna
Bochenek” din Poiana Micului
Sărbătorirea a 110 ani de la sfințirea bisercii (bazilica
minor) din Cacica
Participare la Festivalul „Alfabetul Conviețuirii” din
Ploiești
„Omagiul nostru înaintaşilor” – vizitarea şi îngrijirea
mormintelor poloneze
Noiembrie
Sărbătorirea Zilei Independenţei Poloniei – Suceava,
Bucureşti
Concursul de Recitare „Adam Mickiewicz” Kresy
2014 – Suceava
Sărbătoarea zilei Sfântului Andrei – București, Solonețu
Nou
Decembrie
Participare la Concursul Internațional de Recitare
„Adam Mickiewicz” Kresy 2014 la Białystok
Serbare de Moş Nicolae
Sărbătorirea Zilei Minorităţilor Naţionale – Suceava
Întâlnirea de „opłatek” – Suceava, Bucureşti, Solonețu
Nou
Festivalul Reprezentațiilor de Crăciun – Solonețu Nou,
28.12.
Editări
„Polonus” – 12 numere şi calendar pe 2015
„Mały Polonus” – 4 numere şi calendar pe 2015
Culegere de referate ale conferinţei din anul 2013
Monografia Solonețului Nou
Reeditarea lucrării închinate sanctuarului de la Cacica
Broșuri și pliante pentru manifestările din decursul
anului
Bogdan Polipciuc – plachetă bilingvă de versuri

Bukowina

– dzieje, miejsca, ludzie

Wrzesień
Dni Polskie i międzynarodowe sympozjum naukowe –
Suczawa, 4-5.09.
Polonijne Dożynki – Nowy Sołoniec, 6.09.
Realizacja II edycji projektu dofinansowanego przez
Departament Relacji Interetnicznych „Solidarność
między pokoleniami”
Październik
Konferencja metodyczna i szkolenia dla nauczycieli
w ramach projektu „Dzieci Bukowiny”
II Konkurs ortograficzny w Szkole Podstawowej im.
Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli
Obchody 110-lecia poświęcenia kościoła (bazyliki
mniejszej) w Kaczyce
Udział w Festiwalu „Alfabetul Conviețuirii” w Ploiești
„Hołd naszym przodkom” – porządkowanie i odwiedziny polskich mogił
Listopad
Obchody Święta Niepodległości Polski – Suczawa,
Bukareszt
Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy
2014” – Suczawa
Andrzejki – Bukareszt, Nowy Sołoniec
Grudzień
Udział laureatów w Konkursie Recytatorskim dla
Polaków z Zagranicy im. Adama Mickiewicza „Kresy
2014” w Białymstoku
Mikołajki
Obchody Dnia Mniejszości Narodowych – Suczawa
Spotkania opłatkowe – Suczawa, Bukareszt, Nowy
Sołoniec
Festiwal Jasełek – Nowy Sołoniec, 28.12.
Wydawnictwa
„Polonus” – 12 numery i kalendarz na rok 2015
„Mały Polonus” – 4 numery i kalendarz na rok 2015
Zbiór materiałów sympozjum z roku 2013
Monografia Nowego Sołońca
Wznowienie książki poświęconej sanktuarium w Kaczyce
Broszury i foldery poświęcone poszczególnym wydarzeniom organizowanym w ciągu całego roku
Dwujęzyczny tomik wierszy Bogdana Polipciuca

&

(dalszy ciąg z nr. 1/2014)
W chwili bukowińskiej aneksji stan ludności
polskiej i katolickiej zarazem na Bukowinie nie
przedstawiał się zbyt imponująco, wręcz przeciwnie,
mała liczba katolików obrządku łacińskiego, w tym
także Polaków, ze względu na brak należytej opieki
duszpasterskiej, ulegała rozproszeniu bądź asymilacji.

Bucovina

– istorie, locuri, oameni

(continuare din nr. 1/2014)
La momentul anexării Bucovinei, populația
poloneză și catolică în același timp din Bucovina nu
se prezenta prea impresionant, dimpotrivă, un număr
mic de catolici de rit latin, inclusiv polonezi, din cauza
lipsei de îngrijire pastorală erau în dispersare sau în
proces de asimilare.
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De la sfârșitul secolului al XVIII-lea
provine un raport anonim, conform căruia
pe teritoriul bucovinean locuiau aproximativ
100 de familii catolice împrăștiate în orașele
Suceava și Cernăuți, dar adaugă că, în
Zamosci, comunitatea catolică număra 700
de credincioși. Nu am reușit să stabilim
acest orășel, probabil este vorba despre satul
Zamostea, situat la nord de Suceava.
Relația episcopului Jezierski din
anul 1741 indică existența a 300 de catolici
în Suceava, care au deținut o biserică
din cărămidă, dar nu aveau la vremea
aceea printre ei un paroh. Așa se prezenta
catolicismul în acest teritoriu, la momentul
Panorama Czerniowiec / Panorama orașului Cernăuți
anexării părții de nord a Moldovei de către
Źródło: Parafia rzymskokatolicka w Czerniowcach
monarhia habsburgică.
Având în vedere că Habsburgii nu
Z końca XVIII w. pochodzi anonimowy raport, au recunoscut jurisdicția episcopilor de Bacău, care
według którego na obszarze bukowińskim mieszkało rezidau la Sniatyn, au început să reorganizeze structurile
ok. 100 katolickich rodzin rozproszonych w miastach Bisericii Catolice din Bucovina.
Odată cu întocmirea cordonului de graniță
Suczawa i Czerniowce, ale dodaje, że w Zamosci
de
către
armata austriacă, începe un nou capitol în
społeczność katolicka liczy 700 wiernych. Nie udało
istoria
catolicismului
bucovinean. Pe urma ofițerilor
się nam ustalić tej miejscowości, możliwie że chodziło
și
soldaților
imperiali
dislocați
în diferite așezări, care
o wieś Zamostea, znajdującą się na północ od Suczawy.
au
venit
împreună
cu
familiile
lor, a venit și un grup
Relacja biskupa Jezierskiego z 1741 r.
de străini, în majoritate catolici. Grija pastorală era
wskazuje na istnienie 300 katolików w Suczawie,
exercitată de către capelani militari, care erau numiți și
którzy posiadali murowany kościół, ale nie było wśród „preoți de cordon”, aceştia fiind în custodia exercitată
nich duszpasterza. Tak prezentował się katolicyzm de episcopul militar Johann Heinrich Kerens, care era,
na omawianym obszarze w chwili zajęcia terytorium de asemenea, episcop al diecezei Wiener-Neustadt.
północnej Mołdawii przez monarhię habsburgską.
Episcopul era reprezentat în teritoriu de către un
Ponieważ Habsburgowie nie uznali dawnej feldsuperior, preotul Pater Kalatay stabilit în Lviv iar
jurysdykcji biskupów bakowskich rezydujących supus jurisdicției sale era vicesuperiorul preotul Prokop
wówczas w Śniatyniu, przystąpiono do reorganizacji Mund, din Cernăuți, care exercita jurisdicția asupra
catolicilor din noua provincie.
struktur kościoła katolickiego na Bukowinie.
În această fază inițială, în Bucovina se afla un
Wraz z ustaleniem kordonu granicznego przez
mic
grup
de coloniști polonezi care erau descendenți ai
wojska austriackie rozpoczyna się nowy rozdział
w dziejach katolicyzmu bukowińskiego. Śladem familiilor poloneze vechi stabilite în aceste zone, înca în
rozlokowanych w różnych miejscowościach cesarskich timpul principatului moldav. Unul dintre documentele
datând de la anul 1673 ne transmite că în localitatea
oficerów i żołnierzy, którzy sprowadzili swoje
Mămăuţii Vechi s-au stabilit 20 de familii de polonezi,
rodziny, przybyła grupa cudzoziemców, w większości numărând în total 100 de persoane, care au venit din
katolików. Opiekę duszpasterską sprawowali kapelani regatul polonez.
wojskowi, zwani także „księżmi kordonu”, nad
Cu toate acestea, la data preluării puterii de
którymi swą pieczę sprawował biskup polowy Heinrich către austrieci, niciun raport adresat la Viena nu conține
Johann Kerens, będący jednocześnie ordynariuszem vreo informație despre existența elementului polonez
diecezji Wiener-Neustadt. Przedstawicielem biskupa în districtul bucovinean. Prima specificare apare doar
w terytorium był feldsuperior ks. Pater Kalatay osiadły din relatarea generalului von Spleny, indicând faptul că
we Lwowie i jego jurysdykcji podlegał czerniowiecki în componența echipei sale intrau mai mulți polonezi.
wice-superior Prokop Mund, sprawujący pieczę nad Unul dintre ei a fost comisarul pentru frontiera
galiţiană, Thomas Edler von Wójcikiewicz, care a vekatolikami nowej prowincji.
W tej początkowej fazie na Bukowinie istniała nit la Cernăuți și împreună cu alți oficiali și ofițeri ai
armatei austriece s-au stabilit aici.
mała grupa osadników polskich, którzy byli potomkaUlterior, însemnările din cronica parohiei
mi starych polskich rodzin osiadłych na tych terenach
Cernăuți indică faptul că primii catolici de rit latin
w czasach księstwa moławskiego. Jeden z dokumentów din Cernăuți era Thomas Edler von Wójcikiewicz și
z 1673 r. podaje, że w miejscowości Mamajowce Stare membrii familiei sale.
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osiedliło się 20 polskich rodzin, licząc ogółem 100
osób, które przybyły z Królestwa Polskiego.
Niemniej jednak w chwili przejęcia rządów
austriackich wszelkie raporty kierowane do Wiednia
nie zawierają żadnych informacji o zamieszkałych
w dystrykcie bukowińskim Polakach. Pierwsza taka
wzmianka pojawia się dopiero w relacji generała von
Spleny’ego, mówiącej o tym, że w skład jego świty
wchodziło kilku Polaków. Jednym z nich był komisarz
galicyjski do spraw granicznych, Tomasz Edler von
Wójcikiewicz, który przybył do Czerniowiec i wraz
z innymi urzędnikami i oficerami armii austriackiej
osiedlił się w Czerniowcach. Późniejsze zapisy z parafialnej kroniki czerniowieckiej wskazują, że pierwszymi
katolikami obrządku łacińskiego w Czerniowcach byli
wspomniany Tomasz Edler von Wójcikiewicz i jego
rodzina.
W Czerniowcach istniał stary drewniany
kościółek, który w okresie rządów militarnych spełniał
funkcję garnizonowej świątyni, ze względu na stan
społeczny czerniowieckich katolików. W 1777 r. kapelan wojskowy ks. Prokop Mund został zastąpiony przez
jezuitę ks. Wacława Keckerta.
W 1777 r. powstała parafia w Czerniowcach,
a jej pierwszym proboszczem został Wenzel Kekert,
któremu podlegało 12 kapelanów wojskowych z całej
Bukowiny.
(ciąg dalszy nastąpi)
ks. Alfons-Eugen Zelionca
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Preambulul
„Întâlnirilor Bucovinene”
2014

Kościół parafialny w Czerniowcach
Biserica parohială din Cernăuți
Źródło: Parafia rzymskokatolicka w Czerniowcach
La Cernăuți se afla o bisericuță veche din lemn,
care în perioada de guvernare militară a funcționat ca
biserica garnizoanei din cauza stării sociale a catolicilor
din Cernăuți. În anul 1777, preotul capelan militar, pr.
Prokop Mund a fost înlocuit cu iezuitul pr. Wenceslau
Keckert. În anul 1777 a fost înființată parohia din
Cernăuți, iar primul paroh a fost pr. Wenceslau Kekert,
caruia îi erau subordonați 12 capelani militari din toată
							
Bucovina.
(va urma)
pr. Alfons-Eugen Zelionca
Universitatea Catolică „Ioan Paul al II-lea”din Lublin

Spotkanie organizacyjne
„Bukowińskie Spotkania”
2014
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A devenit o tradiţie ca, la fiecare început de
an, să aibă loc întâlnirea organizatorilor Festivalului
Folcloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene”. Întâlnirea s-a desfăşurat la Piła şi Jastrowie, în zilele de 2426 ianuarie a.c. Ea a avut drept scop semnarea acordului
privind realizarea celei de a 25-a ediţii a „Întâlnirilor
Bucovinene”.
Semnarea acordului a fost precedată de două
evenimente: dezbateri și deschiderea expoziţiei pe
tema „Emigrarea germanilor din Bucovina în anul 1940
în context european”, iar în introducere s-au citit două
referate – primul cu acelaşi titlu susţinut de Luzian Geier
de la „Bukowina Institut” din Augsburg, iar al doilea
susţinut de Zbigniew Kowalski, directorul festivalului
cu titlul „Migraţiile poloneze în şi din Bucovina”.
În timpul dezbaterilor, organizatorii ediţiei a 25-a
festivalului „Întâlniri Bucovinene” au fost primiţi de

Tradycyjne na początku każdego roku odbywa
się spotkanie organizatorów poszczególnych etapów
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
„Bukowińskie Spotkania”. Spotkanie w tym roku
odbyło się w dniach 24-26 stycznia w Pile i Jastrowiu.
Głównym jego celem było podpisanie porozumienia
o realizacji 25. edycji „Bukowińskich Spotkań”.
Podpisanie porozumienia poprzedzone zostało dwoma wydarzeniami: panelem dyskusyjnym
i otwarciem wystawy „Przesiedlenia Niemców z Bukowiny w 1940 roku w kontekście europejskim”.
Prelekcje wprowadzające zaprezentowali Luzian Geier
z Bukowina Institut z Augsburga pod tym samym tytułem
oraz Zbigniew Kowalski, dyrektor festiwalu, prelekcję
pod tytułem „Polskie migracje na i z Bukowiny”.
Podczas dyskusji organizatorów 25. edycji „Bukowińskich Spotkań” gościł prezydent Piły Piotr Głow-

e 7 f

Polonus 2 / 2014

preşedintele oraşului Piła Piotr Głowski care a afirmat
că de la început a fost atras de ideea acestui festival şi
că atât timp cât va fi preşedinte va susţine festivalul.
Moderatori au fost: prof. dr. Helena Krasowska
de la Academia Polonă de Ştiinţe din Varşovia, dr.
Magdalena Pokrzyńska de la Universitatea din Zielona
Góra şi prof. dr. Krzysztof Nowak de la Universitatea
Sileziană din Katowice.
Acordul a fost semnat de organizatorii festivalului din Cernăuţi (Ucraina), Câmpulung Moldovenesc
(România), Bonyhád (Ungaria), Turčanskie Teplice
(Slovacia), Piła şi Jastrowie (Polonia) și prima dată din
Chişinău (Republica Moldova).
Cea de a 25-a ediţie a „Întâlnirilor Bucovinene”
se va desfăşura după următorul calendar:
- Piła şi Jastrowie – 18-22.06
- Chişinău – 4-6.07
- Cernăuţi – 12-13.07
- Câmpulung Moldovenesc – 18-20.07
- Bonyhád – 1-3.08
- Turčanskie Teplice – 22-24.08
În ziua de 26 ianuarie, în Piła şi Jastrowie,
a avut loc un concert de colinde: catolice (poloneze,
germane, maghiare şi slovace), ortodoxe (ucrainene şi
româneşti), greco-catolice (ucrainene).
Delegaţia română a fost alcătuită din: Alexandru
Rădulescu – vicepreşedintele Consiliului Judeţean

ski, który przyznał, że od początku był zauroczony ideą
festiwalu i dopóki będzie prezydentem miasta, będzie ją
wspierał. Moderatorami panelu dyskusyjnego byli: dr
hab. Helena Krasowska, profesor w Polskiej Akademii
Nauk, dr Magdalena Pokrzyńska z Uniwersytetu
Zielonogórskiego i dr hab. Krzysztof Nowak, profesor
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Porozumienie podpisali przedstawiciele organizatorów z Czerniowiec (Ukraina), Câmpulung Moldovenesc (Rumunia), Bonyhád (Węgry), Turčanskich
Teplic (Słowacja), Piły i Jastrowia (Polska) oraz po raz
pierwszy z Kiszyniowa (Republika Mołdowa).
25. edycja „Bukowińskich Spotkań” odbędzie
się w tym roku w następujących terminach:
- Piła i Jastrowie – 18-22.06
- Kiszyniów – 4-6.07
- Czerniowce – 12-13.07
- Câmpulung Moldovenesc – 18-20.07
- Bonyhád – 1-3.08
- Turčanskie Teplice – 22-24.08
26 stycznia w Pile i Jastrowiu odbył się
ekumeniczny koncert kolęd: katolickich (polskich,
niemieckich, węgierodskich i słowackich), prawosławnych (ukraińskich i rumuńskich) oraz grekokatolickich (ukraińskich).
W skład rumuńskiej delegacji weszli: Alexandru Rădulescu – wiceprzewodniczący Rady Okręgu
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Suceava, Mihăiţă Negură – primar al municipiului
Câmpulung Moldovenesc, Viorel Varvaroi – director
general al Centrului Cultural „Bucovina”, Cazimir
Longher în calitate de translator din partea Instituţiei
Prefectuilui – Judeţul Suceava, iar colindele au fost
interpretate de grupul vocal-instrumental „Piatra
Şoimului” din Câmpulung Moldovenesc condus de
Virgil Macovei.
Stanislava Iachimovschi

Suczawa, Mihăiţă Negură – burmistrz Câmpulung
Moldovenesc, Viorel Varvaroi – dyrektor generalny
Centrum Kulturalnego „Bucovina”, Cazimir Longher
w charakterze tłumacza ze strony Urzędu Wojewody,
a kolędy podczas koncertu wykonała grupa wokalnoinstrumentalna „Piatra Şoimului” z Câmpulung Moldovenesc pod kierownictwem Virgila Macovei.
Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

Zdjęcia: G. Myślińska i S. Olzacki

DZIEKANAT BUKOWIŃSKI
ODPUSTY 2014

DECANATUL DE BUCOVINA
HRAMURI 2014

4 V – Wikszany – NMP Królowej Polski
18 V – Suczawa – Św. Jana Nepomucena
29 V – Paltinoasa – Wniebowstąpienie Pańskie
8 VI – Nowy Sołoniec – Zesłanie Ducha Świętego
8 VI – Fultuszany – Św. Antoniego z Padwy
15 VI – Gura Humorului – Trójcy Przenajświętszej
22 VI – Botoszany – Narodzenie Jana Chrzciciela
27 VI – Pojana Mikuli (stary kościół) – Najświętszego
Serca Pana Jezusa
27 VII – Plesza – Św. Anny
27 VII – Dumbrava – Św. Joachima i Anny
6 VIII – Watra Dornej – Przemienienie Pańskie
10 VIII – Moara – Św. Maksymiliana Marii Kolbego

04 V – Vicşani – Sf. Fecioară Maria, Regina Poloniei
18 V – Suceava – Sf. Ioan Nepomuk
29 V – Păltinoasa – Înălţarea Domnului
08 VI – Soloneţu Nou – Coborârea Sfântului Duh
08 VI – Fălticeni – Sf. Anton de Padova
15 VI – Gura Humorului – Preasfânta Treime
22 VI – Botoșani – Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
27 VI – Poiana Micului – Preasfânta Inimă a lui Isus
(biserica veche)
27 VII – Pleşa – Sf. Ana
27 VII – Dumbrava – Sfinţii Ioachim şi Ana
06 VIII – Vatra Dornei – Schimbarea la faţă
10 VIII – Moara – Sf. Maximilian Maria Kolbe
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15 VIII – Kaczyka (główny odpust) – Wniebowzięcie
NMP
7 IX – Siret – Narodzenie NMP
13 IX – Mitocul Dragomirnei – Podwyższenie Krzyża
Świętego
14 IX – Radowce – Narodzenie NMP
5 X – Kaczyka (drugi odpust) – NMP Królowej Różańca Świętego
12 X – Câmpulung Moldovenesc – NMP Królowej
Różańca Świętego
19 X – Pojana Mikului (nowy kościół) – Św. Jana
Pawła II – pp
15 XI – Ickany – Św. Elżbiety Węgierskiej

15 VIII – Cacica – Adormirea Maicii Domnului (hramul
principal)
07 IX – Siret – Naşterea Maicii Domnului
13 IX – Mitocul Dragomirnei – Înălţarea Sfintei Cruci
14 IX – Rădăuţi – Naşterea Maicii Domnului
05 X – Cacica – Regina Sfântului Rozariu (al doilea
hram)
12 X – Câmpulung Moldovenesc – Regina Sfântului
Rozariu
19 X – Poiana Micului – Sf. Ioan Paul al II-lea pp.
(biserica nouă)
15 XI – Iţcani – Sf. Elisabeta a Ungariei

Ansamblul Muntenilor Czadca
„Mała Pojana”
în anul 2013

Zespół Górali Czadeckich
„Mała Pojana”
w roku 2013

„Bukowińskie Spotkania” w Pile
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Korzenie tradycji śpiewaczych
w Pojanie Mikuli sięgają końca XIX w.,
kiedy to ksiądz Józef Muszyński
ze Lwowa, dostrzegając potencjał
mieszkańców wsi, nauczył ich śpiewu
chóralnego. Ważnym momentem dla
mieszkańców był rok 1908, gdy grupa
śpiewacza z Pojany Mikuli reprezentowała mniejszość polską z Bukowiny na uroczystościach na cześć
cesarza Franciszka Józefa w Wiedniu.
Minęły odtąd całe dziesięciolecia
do chwili, gdy w 1990 r., odpowiadając
na zaproszenie organizatorów, grupa
śpiewacza starszych mieszkańców
Pojany Mikuli pod kierownictwem

Polonus 2 / 2014
Rădăcinile tradiţiei corale în Poiana Micului sunt foarte vechi. Este vorba
de sfârşitul sec. XIX, când preotul Józef
Muszyński din Lvov, apreciind potenţialul
locuitorilor din Poiana Micului, i-a învăţat cântul coral. O dată importantă
în istoria ansamblului este anul 1908,
când un grup coral din Poiana Micului
a reprezentat minoritatea poloneză din
Bucovina la festivităţile de la Viena în
cinstea împăratului Franz Jozef.
Au trecut decenii până când,
în anul 1990, răspunzând invitaţiei la
prima ediţie a „Întâlnirilor Bucovinene”
de la Jastrowie – Polonia, un grup coral
alcătuit din persoane vârstnice condus
de Iosif Irişec a reprezentat polonezii „Arsura” – Pojana Mikuli. Śpiewają Bukowińczycy z trzech krajów
din Bucovina. Ansamblul „Mała Pojana” „Arsura” – Poiana Micului. Cântă bucovinenii din trei ţări
Iosifa Irişca reprezentowała Polaków
bukowińskich podczas pierwszej edycji
festiwalu „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu. Zespół „Mała Pojana” przejął
i kontynuuje to dziedzictwo, w jego repertuarze znajdują się głównie pieśni
i tańce górali czadeckich.
Zespół „Mała Pojana” spędził rok
2013 bardzo pracowicie. Od kilku lat
Związek Polaków w Rumunii organizuje
obchody Dnia Polonii i Polaków za
Granicą i Święta Konstytucji 3 Maja
w Pojanie Mikuli. W dniach 2-3 maja
2013 r. gospodarzem tych uroczystości
Taniec wokół ogniska / Dans în jurul focului
był zespół „Mała Pojana”.
a preluat şi continuă moştenirea lăsată de înaintaşi, în
1 czerwca zespół zaprezentował pieśni i tańce
repertoriul său se găsesc şi dansuri ale muntenilor din
z okazji Dnia Europy w Domu Przyjaźni w Suczawie na
Czadca ai căror urmaşi sunt.
zaproszenie Biura Informacyjnego Rejencji Szwabia.
Agenda ansamblului „Mała Pojana” a fost
Po raz 24 zespół „Mała Pojana” wystąpił
foarte bogată în anul 2013. De câţiva ani, Uniunea
Polonezilor din România sărbătoreşte Ziua Diasporei w dniach 19-23 czerwca na Międzynarodowym
Poloneze şi a Polonezilor din Străinătate
precum şi Ziua Constituţiei din 3 Mai, în
zilele de 2-3 mai, în Poiana Micului, iar
ansamblul „Mała Pojana” a fost gazdă.
Cu un program de cântece şi dansuri a participat ansamblul „Mała Pojana” la
invitaţia Biroului Informaţional al Regiunii
Schwaben la Ziua Europei care s-a desfăşurat
în data de 1 iunie 2013, la Casa Prieteniei din
Suceava.
Pentru a 24-a oară, ansamblul „Mała
Pojana” a luat parte la Festivalul Folcloric
Internaţional „Întâlniri Bucovinene” de la
Jastrowie şi Piła, în perioada 19-23 iunie,
fiind singurul ansamblu din cele participante
prezent la toate ediţiile.

Câmpulung Moldovenesc
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Z okazji Dnia Europy w Domu Przyjaźni
w Suczawie rozbrzmiały polskie piosenki
De Ziua Europei în sala Casei Prieteniei din
Suceava au răsunat cântece poloneze

Festiwalu Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowi i Pile, będąc jedynym zespołem,
który uczestniczył we wszystkich dotychczasowych
edycjach festiwalu.
29 czerwca „Mała Pojana” zaprezentowała się
podczas Dni Gminy Cârlibaba, gdzie równocześnie
odbywał się Festiwal Mniejszości Narodowych.
Rumuńska edycja festiwalu „Bukowińskie
Spotkania” odbyła się w Câm-pulung Moldovenesc
w dniach 18-24 lipca. Jak co roku udział w niej wziął
zespół „Mała Pojana”. Po zakończeniu festiwalu
w Pojanie Mikuli spotkały się zespoły „Pojana” z Piławy Dolnej i „Mikulanka” z Hornej Stubni na Słowacji
– oba zespoły wywodzą się z Pojany Mikuli. W niezwykle ciepłej atmosferze spotkały się więc rodziny
i przyjaciele.
13 sierpnia na zaproszenie Demokratycznego
Forum Niemieckiego z Suczawy zespół wystąpił
w Muzeum Przyrodniczym z okazji otwarcia wystawy zatytułowanej „Niemiecki – język wielkich
idei”, zorganizowanej przez Ambasadę Niemiec

Ansamblul „Mała Pojana” a fost invitat, în ziua
de 29 iunie la Zilele Comunei Cârlibaba unde, în paralel,
s-a desfăşurat şi Festivalul Minorităţilor Naţionale.
Etapa românească a „Întâlnirilor Bucovinene” s-a desfăşurat la
Câmpulung Moldovenesc în zilele
de 18-24 iulie la care, ca de fiecare
dată a participat şi ansamblul „Mała
Pojana”. După închiderea festivalului,
în Poiana Micului a avut loc întâlnirea
gazdelor cu ansamblul „Pojana” din
Piława Dolna şi „Mikulanka” din Horna
Stubna – Slovacia, ansambluri ce îşi
au rădăcinile în Poiana Micului. Într-o
atmosferă deosebit de caldă s-au întâlnit
rude, prieteni.
În ziua de 13 august, Forumul
Democrat German din Suceava a invitat
ansamblul „Mała Pojana” pentru a
prezenta un program artistic alcătuit
W Sfântul Gheorghe zespół „Mała Pojana” zachwycił
din cântece şi dansuri la Muzeul de
kunsztem wykonania oraz pięknem góralskiego stroju
Ştiinţele Naturii cu prilejul vernisării
La Sfântul Gheorghe ansamblul „Mała Pojana”
expoziţiei intitulate „Germana – limba
a impresionat prin execuţii artistice măiestre
marilor idei” organizată de Ambasaşi frumosul costum popular muntenesc
da Republicii Germania la Bucureşti

Seklerzy u siebie w domu / Secuii la ei acasă
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Chorwaci wystąpili po mistrzowsku
Croaţii au evoluat ca profesioniştii
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Taniec narodów w Sf. Gheorghe
Dansul naţiunilor la Sf. Gheorghe
şi Muzeul Bucovinei, în prezenţa domnului Iosef
Christoph Karl – secretar I, şeful secţiei consulare a Ambasadei R. Germania la Bucureşti. Expoziţia a cuprins
fotografii-portrete ale unor mari personalităţi române
şi contactul lor cu limba germană. Ansamblul „Mała
Pojana” a fost invitat în ideea că aproape un secol, până
la al II-lea război mondial polonezii au convieţuit în
armonie cu comunitatea germană.
La Sfântu Gheorghe, în zilele de 20-22
septembrie, ansamblul „Mała Pojana” a reprezentat
Uniunea Polonezilor din România la „Zilele Folclorului” şi Târgul de Toamnă. La această de a doua
întâlnire internaţională au mai participat o formaţie
a Uniunii Elene din Bârlad şi una a Uniunii Tătarilor
din Mamaia. Din străinătate au fost prezente formaţii
din Ungaria, Croaţia şi Moldova. Gazde au fost secuii
din Sfântu Gheorghe şi jud. Covasna.
Forumul Democrat German din Câmpulung
Moldovenesc a invitat ansamblul „Mała Pojana” să
participe cu un program de cântece şi dansuri poloneze
la tradiţionala sărbătoare a roadelor – „Oktoberfest” din
ziua de 27 octombrie.
Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural
„Bucovina” a organizat, în perioada premergătoare
sărbătorilor Crăciunului, un şir de spectacole itinerante.
În cadrul acestora, ansamblul „Mała Pojana” a prezentat
colinde, în ziua de 21 decembrie, la Casele de Cultură
din Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc precum şi
la Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului.
Condus de către Agnieszka Polaczek,
ansamblul a reprezentat cu cinste Uniunea Polonezilor

w Bukareszcie, przy udziale Iosefa Christopha Karla
– I sekretarza, kierownika sekcji konsularnej Ambasady Niemiec w Bukareszcie. Wystawa prezentowała
portrety fotograficzne rumuńskich osobistości i ich związek
z językiem niemieckim. Zespół „Mała Pojana” został
zaproszony ze względu na to, że prawie przez stulecie,
do drugiej wojny światowej, Polacy sąsiadowali
zgodnie w Pojanie Mikuli z Niemcami.
W dniach 20-22 września w Sfântu Gheorghe
„Mała Pojana” reprezentowała Związek Polaków
w Rumunii na „Dniach Folkloru” i Targach Jesiennych.
W drugiej już edycji tej międzynarodowej imprezy
udział wzięły także zespoły Związku Greków z Bârlad
i Związku Tatarów z Mamai, a także zespoły z zagranicy:
Węgier, Chorwacji i Mołdowy. Gospodarzami byli
Seklerzy ze Sfântu Gheorghe i województwa Covasna.
Demokratyczne Forum Niemieckie z Câmpulung Moldovenesc zaprosiło zespół „Mała Pojana”
do zaprezentowania swoich pieśni i tańców podczas
tradycyjego Oktoberfestu 27 października.
Rada Województwa Suczawa poprzez Centrum
Kulturalne „Bukowina” zorganizowały w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie cykl imprez, w ramach których zespół „Mała Pojana” zaprezentował
21 grudnia kolędy w Domu Kultury w Vatra Dornei
i Câmpulung Moldovenesc, a także w Muzeum
Obyczajów Ludowych w Gura Humorului.
Zespół „Mała Pojana” pod kierownictwem
Agnieszki Polaczek reprezentował godnie Związek
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din România, fiind dovada preluării valorilor culturale
ale înaintaşilor de către tânăra generaţie. La toate
participările, publicul a primit cu căldură evoluţiile
ansamblului „Mała Pojana” apreciind autenticitatea,
naturaleţea şi mişcarea scenică şi nu în ultimul rând
frumuseţea portului muntenesc.
Stanislava Iachimovschi

Polaków w Rumunii, będąc namacalnym dowodem na
przejęcie przez młode pokolenie wartości przekazanych
mu przez przodków. Wszystkie występy zespołu
przyjmowane były życzliwie przez publiczność,
zachwyconą autentycznością, naturalnością, tańcem,
a także pięknem góralskiego stroju
Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

ROK 2014 –
ROKIEM OSKARA KOLBERGA

ANUL 2014 –
ANUL OSKAR KOLBERG

6 grudnia 2013 r. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uznającą rok 2014
Rokiem Oskara Kolberga. W miesiącu
lutym przypada jubileusz 200-lecia
urodzin tego wielkiego etnografa,
folklorysty i kompozytora.
„Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku
jest imponujący ze względu na
wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz
geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary
ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska, Słowian
południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków.
Oskar Kolberg zebrał i opracował 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych, opublikował około 200 artykułów z
zakresu etnografii, folklorystyki,
językoznawstwa, muzykologii. Spuścizna Oskara Kolberga stanowi nadal podstawę, do której
odwołują się obecnie realizowane projekty twórców
i badaczy kultury. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku artysty i naukowca, ogłasza rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga” – napisano w uchwale.
Minister Kultury i Dziedzictwa Bogdan Zdrojewski organizację obchodów powierzył Instytutowi Muzyki i Tańca. Koncerty inaguracyjne odbędą
się 21 lutego w Przysusze i 24 lutego w Warszawie.
„Wyniki badań są niepokojące i wyraźnie
wskazują na to, że popularyzowanie wiedzy o działalności i poszukiwaniach Kolberga to niezbędne
zadanie do wykonania przez państwo. To, że 90
procent Polaków nie wie kim jest Kolberg i wskazuje
nieprawidłowo, że był reżyserem, aktorem, że przenoszono go do czasów współczesnych, wskazuje, że
mamy spore luki edukacyjne w obszarze kultury. Rok
Kolberga ma przypomnieć zarówno jego postać, jak
i dzieło” – powiedział minister podczas konferencji,
która odbyła się 9 stycznia w Muzeum Etnograficznym
w Warszawie.

Pe 6 decembrie 2013
Seimul Republicii Polone a adoptat o hotărâre stabilind anul 2014,
Anul Oskar Kolberg. În luna
februarie aniversăm 200 de ani de
la naşterea acestui mare etnograf,
folclorist şi compozitor.
„Opera ştiinţifică şi de
cercetare a lui Oskar Kolberg,
documentând cultura populară
a secolului al XIX-lea, este impunătoare prin sfera vastă a preocupărilor lui pentru cultura poporului, precum şi prin geografia
cercetărilor cuprinzând Polonia
de dinainte de împărţire şi zonele
culturilor populare ale Ucrainei,
Belarusiei, Lituaniei, Sileziei.
Slavilor de Sud, Lurzicinilor,
Cehilor şi Slovacilor.
Oskar Kolberg a adunat
şi a elaborat 33 de volume de
monografii regionale şi tematice,
a publicat în jur de 200 de
articole din domeniul etnografiei,
folcloristicii, lingvisticii, muzicologiei. Moştenirea lui
Oskar Kolberg constituie o bază la care se face trimitere
şi astăzi în proiectele creatorilor şi cercetătorilor culturii.
Seimul Republicii Polone, convins de patrimoniul
deosebit al artistului şi cercetătorului, declară anul
2014, Anul Oskar Kolberg” – s-a scris în hotărâre.
Ministrul Culturii şi al Patrimoniului, Bogdan
Zdrojewski, a încredinţat organizarea manifestărilor
Institutului de Muzică şi Dans. Concertele de inagurare
vor avea loc pe 21 februarie la Przysucha şi pe 24
februarie, la Varşovia.
„Rezultatele cercetărilor sunt îngrijorătoare
şi arată precis că popularizarea cunoştinţelor despre
activitatea şi căutările lui Kolberg este o sarcină ce
trebuie rezolvată de către stat. Faptul că 90% dintre
polonezi nu ştiu cine este Kolberg şi arată greşit că a fost
regizor, actor, transferându-l în epoca contemporană,
dovedeşte că avem lipsuri mari în domeniul culturii.
Anul Kolberg trebuie să amintească atât de persoană,
cât şi de opera lui” – a spus ministrul la conferinţa care
a avut loc pe 9 ianuarie la Muzeul de Etnografie din
Varşovia.
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Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 r.
w Przysusze. Pochodził z rodziny cudzoziemskiej.
Jego ojciec, Juliusz Kolberg urodzony w Mekleburgii,
był kartografem, geodetą, profesorem Uniwersytetu
Warszawskiego. Matka pochodziła ze spolonizowanej
rodziny emigrantów z Francji. W latach 1810-1817
Kolbergowie mieszkali w Przysusze, gdzie Juliusz
pracował jako zarządca zakładów hutniczych w dobrach należących do Ignacego Dembińskiego.
Lata młodzieńcze i okres nauki spędził w Warszawie. Uczył się w Liceum Warszawskim oraz pobierał
lekcje gry na fortepianie i kompozycji. Szczególny
wpływ na zainteresowania muzyczne Kolberga
wywarła młodzieńcza znajomość z Fryderykiem Chopinem. Zamknięcie Liceum Warszawskiego po upadku
powstania listopadowego przerwało edukację szkolną
Kolberga. W 1830 r. przyjął posadę księgowego
w banku Samuela Fraenkla i kontynuował studia
muzyczne. Lata 1835-1836 spędził w Berlinie, gdzie
uczęszczał do Akademii Handlowej i równocześnie
studiował kompozycję i teorię muzyki u Christiana
F. Girschnera i Karla F. Rungenhagena.
Po powrocie do kraju w 1836 r. przyjął pracę
nauczyciela muzyki w domach prywatnych. Zbliżył
się do warszawskiego środowiska artystycznego
literatów i malarzy z kręgu romantycznych entuzjastów
ludowości. Rozpoczął twórczość kompozytorską i koncertową oraz podjął zajęcie krytyka muzycznego.
W roku 1839 odbył pierwszą wyprawę badawczą na Mazowsze i rozpoczął prace nad dokumentacją folkloru muzycznego. Za namową Ignacego
Feliksa Dobrzyńskiego i Kazimierza Wójcickiego
postanowił uzupełnić wcześniej wydane zbiory pieśni
ludowych o zapis melodii. Od wczesnych lat życia
związany był z muzyką mazowieckiej wsi. Posiadał
wrażliwość na piękno folkloru. Pozostając pod urokiem muzyki Fryderyka Chopina, w pieśniach i melodiach ludowych szukał inspiracji dla własnej twórczości kompozytorskiej. Z czasem Kolberg uznał
sens dokumentacji folkloru wyłącznie w autentycznej
formie, zmienił koncepcję wydawania pieśni ludowych,
z pozycji kompozytora przeszedł na pozycję muzykafolklorysty i etnografa. Wyrazem tego była publikacja
„Pieśni ludu polskiego” wydana w 1857 r., jako zbiór
ballad i melodii tanecznych z przyśpiewkami w wariantach z różnych regionów Polski.
W 1871 r. opuścił Warszawę. Od Krakowskiego
Towarzystwa Naukowego otrzymał subwencję na
wydanie monografii okolic Krakowa. Zaproszony przez
przyjaciela Józefa Konopkę, na okres 13 lat zamieszkał
w Modlnicy. W latach 1871-1875 opublikował cztery
tomy „Krakowskiego” – monografię etnograficzną
modelową dla następnych regionów.
Głównym celem Kolberga stało się zebranie
materiałów dotyczących wszystkich dziedzin kultury
ludowej na terenie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
i stworzenie podstaw dla nowej gałęzi nauki – etnografii.
Program naukowo-badawczy realizował w postaci
serii wydawniczej „Lud, jego zwyczaje, sposób życia,

Oskar Kolberg s-a născut la 22 februarie 1814,
la Przysucha. Provenea dintr-o familie de străini. Tatăl
lui, Juliusz Kolberg, născut în Makleburgia, a fost
cartograf, geodet, profesor la Universitatea din Varşovia.
Mama provenea dintr-o familie de emigranţi polonizaţi
din Franţa. În anii 1810-1817 familia Kolberg a locuit
la Przysucha unde Juliusz a lucrat ca administrator la
uzinele metalurgice aparţinând lui Ignacy Dembiński.
Anii de tinereţe şi de şcoală i-a petrecut la
Varşovia. A învăţat la Liceul Varşovian, dar lua şi
lecţii de pian şi compoziţie. O influenţă deosebită
asupra preocupărilor muzicale ale lui Kolberg a avut-o
cunoştinţa timpurie cu Fréderik Chopin. Închiderea
Liceului Varşovian, după căderea insurecţiei din
noiembrie, a întrerupt educaţia şcolară a lui Kolberg.
În anul 1830 a primit un post de contabil la banca
lui Samuel Fraenkl şi a continuat studiile muzicale.
Anii 1835-1836 i-a petrecut la Berlin unde a învăţat
la Academia de Comerţ şi, în acelaşi timp, a studiat
compoziţia şi teoria muzicii cu Christian F. Girschner
şi Karl F. Rungenhagen.
După întoarcerea în ţară, în anul 1836, s-a angajat ca profesor de muzică în case particulare. S-a
apropiat de mediile varşoviene de literaţi şi pictori romantici din cercurile de entuziaşti ai folclorului. A început creaţia componistică şi concertistică, dar s-a ocupat
şi de critică muzicală.
În anul 1839 a efectuat prima expediţie de
cercetare în Mazovia şi a început munca de documentare
asupra folclorului muzical. La îndemnul lui Ignacy
Feliks Dobrzyński şi Kazimierz Wójcicki s-a hotărât
să completeze cu note muzicale culegerea de cântece
populare, tipărită mai devreme. De la o vârstă fragedă
a fost legat de muzica satului mazovian. Era sensibil la
frumuseţea folclorului. Rămânând sub farmecul muzicii
lui Frédérik Chopin, în cântări şi melodii populare
căuta inspiraţia pentru propria creaţie componistică.
Cu timpul, Kolberg a recunoscut sensul documentării
folclorului exclusiv în forma lui autentică, a schimbat
concepţia editării cântecelor populare, din poziţia de
compozitor a trecut pe poziţia muzician-folclorist
şi etnograf. Ca efect, a fost publicarea „Cântecelor
poporului polonez” editată în anul 1857 ca o culegere
de balade şi melodii de dans cu refrene în variante din
diferite regiuni ale Poloniei.
În anul 1871 a părăsit Varşovia. De la Asociaţia
Ştiinţifică din Cracovia a obţinut o subvenţie pentru
editarea monografiei împrejurimilor Cracoviei. Invitat
de prietenul Józef Konopka, timp de 13 ani a locuit în
Modlnica. În anii 1871-1875 a publicat patru volume
din „Krakowskie” – monografie etnografică, model
pentru celelalte regiuni.
Scopul principal al lui Kolberg a fost culegerea
de materiale privind toate aspectele culturii populare de
pe teritoriul Poloniei de dinainte de împărţire şi crearea
bazelor pentru o nouă ramură a ştiinţei – etnografia.
Programul ştiinţific şi de cercetare l-a realizat sub forma
unei serii editoriale intitulate „Poporul, obiceiuri, mod
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de viaţă, grai, legende, proverbe, datini, superstiţii,
jocuri, cântece, muzică şi dansuri”.
În anul 1872 a devenit membru corespondent
al Academiei din Cracovia, iar în anul 1874, preşedinte
al secţiei etnografice a Comisiei Antropologice şi coredactor al anuarului „Culegerea Informaţiilor pentru Antropologia Naţională”. Şederea lui Kolberg la Modlnica
a fost favorabilă lucrărilor etnografice. În cercetările
sale a cuprins toate regiunile care se aflau sub ocupaţia
austriacă, a călătorit în Marele Podiş, Pomerania,
Mazuria. A lucrat în biblioteci, arhive şi Academii,
pregătea publicaţii. În anul 1878 a plecat la Paris la
expoziţia mondială unde a prezentat în pavilionul
austriac ediţiile sale şi colecţia iconografică a portului
popular polonez pentru care a primit medalia de aur.
În anul 1884 s-a stabilit la Cracovia. S-a
ocupat în principal de activitatea editorială. În anul
1889, prietenii lui Kolberg au organizat jubileul de
cincizeci de ani de muncă în cercetare. A primit atunci
cuvinte de apreciere din partea asociaţiilor de cercetare,
instituţiilor de învăţământ, precum şi de la persoane
private de pe toate teritoriile ocupate şi din străinătate.
Aniversarea a fost înnobilată printr-un concert din
muzica compozitorilor polonezi şi cântece populare.
Oskar Kolberg a murit la 3 iunie 1890 la
Cracovia. Ultimele luni de viaţă le-a petrecut în casa
prietenului său Izydor Kopernicki, medic şi antropolog,
precum şi cercetător al culturii populare, pe care l-a
numit executor testamentar şi tutore al succesiunii
ştiinţifice. A fost înmormântat în cimitirul Rakowiecki
din Cracovia. Mormântul lui Kolberg, cu bustul lui
executat de Tadeusz Błotnicki, este un loc vizitat până
astăzi de admiratorii operei lui.
Monografiile regionale „Poporul” şi „Imaginile
etnografice” constituie cea mai voluminoasă parte
a moştenirii ştiinţifice a lui Oskar Kolberg. A editat
33 de volume din „Poporul”, a publicat în jur de 200
de articole din domeniul etnografiei, folcloristicii,
lingvisticii, muzicologiei. A lăsat o colecţie vastă
de manuscrise care au stat la baza editării de către
Institutul „Oskar Kolberg” din Poznań a următoarelor
volume. În publicarea „Operelor complete” ale lui
Kolberg s-a angajat Asociaţia Poloneză de Folclor în
anul 1960 şi este continuată de Institutul din Poznań.
„Operele complete” ale lui Kolberg vor număra în jur
de nouăzeci de volume.
Barbara Breabăn

mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,
pieśni, muzyka i tańce”.
W 1872 r. został członkiem korespondentem
krakowskiej Akademii Umiejętności, a w roku 1874
przewodniczącym sekcji etnograficznej Komisji
Antropologicznej i współredaktorem rocznika „Zbiór
Wiadomości do Antropologii Krajowej”. Pobyt Kolberga w Modlnicy sprzyjał pracom etnograficznym.
Badaniami objął wszystkie regiony leżące w zaborze
austrackim, podróżował po Wielkopolsce, Pomorzu
i Mazurach. Pracował w bibliotekach, archiwach
i Akademii, przygotowywał publikacje. W roku
1878 pojechał do Paryża na wystawę światową, na
której zaprezentował w pawilonie austriackim swoje
wydawnictwa i kolekcję ikonograficzną polskich
strojów ludowych, za którą otrzymał złoty medal.
W roku 1884 zamieszkał w Krakowie. Zajął się
głównie działalnością edytorską. W 1889 r. przyjaciele
Kolberga zorganizowali jubileusz pięćdziesięciolecia
jego pracy badawczej. Otrzymał wtedy wyrazy uznania
od towarzystw naukowych, instytucji oświatowych
oraz osób prywatnych ze wszystkich zaborów i z zagranicy. Uroczystość uświetnił koncert muzyki polskich kompozytorów i pieśni ludowych.
Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 r. w Krakowie.
Ostatnie miesiące życia spędził w domu swego przyjaciela
Izydora Kopernickiego, lekarza i antropologa oraz
badacza kultury ludowej, którego uczynił wykonawcą
testamentu i opiekunem spuścizny naukowej. Został pochowany na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Grób Kolberga z popiersiem dłuta Tadeusza
Błotnickiego jest miejscem odwiedzanym do dziś przez
wielbicieli jego działalności.
Monografie regionalne „Lud” i „Obrazy etnograficzne” stanowią najobszerniejszą partię spuścizny
naukowej Oskara Kolberga. Wydał 33 tomy „Ludu”,
opublikował około 200 artykułów z zakresu etnografii,
folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii. Pozostawił obszerny zbiór materiałów rękopiśmiennych
stanowiący podstawę, realizowanej przez Instytut
im. Oskara Kolberga w Poznaniu, edycji następnych
tomów. Publikację „Dzieł wszystkich” Kolberga
podjęło Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w 1960 r.,
a kontynuuje ją poznański Instytut. „Dzieła wszystkie”
Kolberga liczyć będą około dziewięćdziesiąt tomów.

KALENDARIUM ROCZNIC

2014

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

MARZEC

MARTIE

3 III – 80. rocznica urodzin Jacka Kuronia (19342004), polityka i historyka, jednego z przywódców
opozycji w okresie PRL, współzałożyciela Komitetu
Obrony Robotników, ministra pracy i polityki socjalnej;
4 III – 195. rocznica urodzin Narcyzy Żmichowskiej
(1819-1876), powieściopisarki, poetki i pedagoga; 530.
rocznica śmierci Kazimierza Jagiellończyka (14581484), królewicza, kanonizowanego w 1602 r.;

3 III – 80 de ani de la naşterea lui Jacek Kuroń
(1934-2004), politician şi istoric, unul din conducătorii
opoziţei din timpul RPP, cofondator al Comitetului de
Apărare a Muncitorilor, ministrul muncii şi politicii sociale;
4 III – 195 de ani de la naşterea Narcyzei Żmichowska
(1819-1876), scriitoare de romane, poetă şi pedagog;
530 de ani de la moartea lui Kazimierz Jagiellończyk
(1458-1484), prinţ, canonizat în anul 1602;
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5 III – 20. rocznica śmierci Jana Dobraczyńskiego
(1910-1994), pisarza, działacza społecznego i politycznego;
6 III – 105. rocznica urodzin Stanisława Jerzego Leca
(1909-1966), poety, satyryka, aforysty;
7 III – 175. rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego
(1839-1902), prozaika, publicysty, pedagoga;
8 III – 70. rocznica urodzin Waldemara Łysiaka
(1944), pisarza i publicysty, architekta, napoleonisty
i bibliofila;
10 III – 205. rocznica urodzin Konstantego Gaszyńskiego (1809-1866), poety, prozaika, publicysty;
13 III – 90. rocznica urodzin Jerzego Millera (1924),
poety, pisarza, varsavianisty, autora tekstów piosenek
m.in. dla Piotra Szczepanika i Anny German;
14 III – 220. rocznica urodzin Józefa Bema (17941850), generała, wybitnego oficera i teoretyka artylerii;
16 III – 10. rocznica śmierci Andrzeja Bartnickiego
(1933-2004), historyka, pioniera badań w zakresie
afrykanistyki;
17 III – 60. rocznica śmierci Stanisława Ligonia
(1870-1954), pisarza, malarza, działacza kulturalnego;
19 III – 10. rocznica śmierci Zygmunta Kubiaka
(1929-2004), pisarza, eseisty, prozaika, tłumacza,
znawcy kultury antycznej; 145. rocznica urodzin Józefa
Mehoffera (1869-1946), malarza, witrażysty i grafika;
23 III – 170. rocznica śmierci hrabiego Brunona
Kicińskiego (1797-1844), dziennikarza, wydawcy,
poety i tłumacza, założyciela „Kuriera Warszawskiego”;
24 III – 100. rocznica urodzin Krystyny Krahelskiej
(1914-1944), poetki, etnografa;
25 III – 60. rocznica śmierci Leona Schillera (18871954), polskiego reżysera, krytyka i historyka teatru,
autora scenariuszy i kompozytora;
26 III – 110. rocznica urodzin Józefa Nikodema
Kłosowskiego (1904-1959), pisarza, poety, pedagoga;
28 III – 100. rocznica urodzin Jana Mulaka (19142005), lekkoatlety, trenera, działacza sportowego.

Kronika bukowińskich Polaków

5 III – 20 de ani de la moartea lui Jan Dobraczyński
(1910-1994), scriitor, militant social şi politic;
6 III – 105 ani de la naşterea lui Stanisław Jerzy Lec
(1909-1966), poet, satiric, autor de aforisme;
7 III – 175 de ani de la naşterea lui Adolf Dygasiński
(1839-1902), prozator, publicist, pedagog;
8 III – 70 de ani de la naşterea lui Waldemar Łysiak
(1944), scriitor şi publicist, arhitect, cercetător al epocii
lui Napoleon şi bibliofil;
10 III – 205 ani de la naşterea lui Konstanty Gaszyński
(1809-1866), poet, prozator, publicist;
13 III – 90 de ani de la naşterea lui Jerzy Miller
(1924), poet, scriitor, cercetător al istoriei Varşoviei,
autor de texte pentru cântece printre altele pentru Piotr
Szczepanik şi Anna German;
14 III – 220 de ani de la naşterea lui Józef Bem (17941850), general, renumit ofiţer şi teoretician al artileriei;
16 III – 10 ani de la moartea lui Andrzej Bartnicki
(1933-2004), istoric, pionier al cercetărilor în domeniul
africanologiei;
17 III – 60 de ani de la moartea lui Stanisław Ligoń
(1870-1954), scriitor, pictor, militant cultural;
19 III – 10 ani de la moartea lui Zygmunt Kubiak
(1929-2004), scriitor, eseist, prozator, traducător, cunoscător al culturii antice; 145 de ani de la naşterea lui Józef
Mehoffer (1869-1946), pictor, autor de vitralii şi grafician;
23 III – 170 de ani de la moartea contelui Brunon
Kiciński (1797-1844), jurnalist, editor, poet şi traducător, întemeietorul „Curierului de Varşovia”;
24 III – 100 de ani de la naşterea Krystynei Krahelska
(1914-1944), poetă, etnografă;
25 III – 60 de ani de la moartea lui Leon Schiller
(1887-1954), regizor polonez, critic şi istoric de teatru,
autor de scenarii şi compozitor;
26 III – 110 ani de la naşterea lui Józef Nikodem
Kłosowski (1904-1959),scriitor, poet, pedagog;
28 III – 100 de ani de la naşterea lui Jan Mulak (19142005), atlet, antrenor de atletism, militant al sportului.

1913

Cronica polonezilor bucovineni

Styczeń – luty

Ianuarie – februarie

01.06. – Czerniowce: Przeżywszy lat 78 zmarł Adolf
Böhm, urzędnik kolejowy, gorliwy członek, prezes i wieloletni wydziałowy Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” od jego założenia, bardzo lubiany i szanowany,
powszechnie nazywany dziadziem. Urządzeniem pogrzebu zajął się „Sokół”.
01.25. – Czerniowce: Przeżywszy lat 66 zmarł
uczestnik powstania styczniowego, gorliwie zajmujący
się „Gwiazdą” i Bankiem Polskim, właściciel realności
Jan Brudz. Zamiast wieńca na jego trumnę Michał
Gorecki ofiarował 10 kor. na fundusz wdów i sierot po
członkach „Gwiazdy”.

01.06. – Cernăuţi: A murit la vârsta de 78 de ani
Adolf Böhm, funcţionar la căile ferate, membru zelos, preşedinte şi mulţi ani în serviciul Asociaţiei de
Gimnastică „Sokół” de la înfiinţare, foarte iubit şi stimat,
numit în general bunicul. Cu organizarea înmormântării
s-a ocupat Asociaţia „Sokół”.
01.25. – Cernăuţi: A murit la vârsta de 66 de ani
participantul la insurecţia din ianuarie, care s-a ocupat
cu zel de „Gwiazda” şi Banca Polonă, proprietarul Jan
Brudz. În loc de coroană, pe sicriul lui Michał Gorecki
a depus 10 c. pentru fondul văduvelor şi orfanilor rămaşi după membrii Asociaţiei „Gwiazda”.
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01.30. – Wiedeń: Zmarł Dominik Klein, członek
czernowieckich stowarzyszeń polskich, przez wiele lat
w składzie wydziału TBPiCP. Na jednym z ostatnich
posiedzeń prezes dr Stanisław Kwiatkowski uczcił jego
pamięć wspomnieniem.
02.02. – Gurahumora, lokal Czytelni Polskiej: Walne
zgromadzenie członków. Stwierdzono pomyślny rozwój
instytucji, od której stronią jednak robotnicy. Na nową
kadencję przez aklamację wybrano dotychczasowy
zarząd, do którego weszli nowo wybrani Augustin
i Wencek. W uznaniu ofiarności na rzecz Czytelni
pierwszym jej honorowym członkiem mianowano
starszego inż. Friedla (przeniesionego do Stróżeńca).
02.08. – Seret, Czytelnia Polska TSL: Doroczne walne
zgromadzenie członków Czytelni pod przewodnictwem
prezesa Jana Przeździeckiego. Ze sprawozdania
wydziału wynikało, że placówka rozwija się pomyślnie
dzięki sprężystości i ruchliwości zarządu. Uroczyście
święcono prawie wszystkie rocznice narodowe,
wystawiono kilka przedstawień amatorskich na
dochód Czytelni, która przymierza się do budowy
własnego domu. Czytelnia cieszy się sympatią innych
narodowości. Prezesem wybrano ponownie Jana
Rocha Przeździeckiego, a do wydziału weszli: ks. Józef
Garbicz (wiceprezes), Zofia Młodnicka (sekretarz),
Grzegorz Utrat (skarbnik), Franciszek Hałuza i Władysław Porębski (bibliotekarze), Franciszek Janas i Edward Ehrenreich (gospodarze), Józef Stępkowski i Antoni Wicentowicz (przewodniczący względnie zastępca
przewodniczącego kółka amatorskiego). Do komisji
rewizyjnej powołani zostali: dr Henryk Blaustein,
Józef Dutkowski, Hugon Podhajski i Józef Załanowski.
02.09. – Czerniowce, klasztor Zgromadzenia Sióstr
Rodziny Maryi: Zmarła siostra Julia Schmidt (urodzona w Szwajcarii w niepolskiej rodzinie protestanckiej
w 1840 r.), niegdyś guwernantka warszawska, a potem
siostra zakonna i pracownica pensjonatu, w którym po
przeniesieniu do Czerniowiec najpierw była nauczycielką,
a potem kierowniczką (prefektą) szkoły wydziałowej.
02.<22. – Czerniowce: Staraniem Towarzystwa
Akademików Polskich „Ognisko” jego amatorzy
świetnie wystawili trzyaktową farsę Hennequina „20 dni
kozy”. Dochód wyniósł ok. 500 kor., przeznaczonych
na cele oświatowe „Oginska”.
02<22. – Czerniowce: Doroczne walne zgromadzenie
członków Towarzystwa Bursy Katolickiej im. Issakowicza pod przewodnictwem Piotra Romaszkana.
W roku sprawozdawczym Bursa udzielała schronienia
49 wychowankom (19 – bezpłatnie; 4 – za miesięczną
opłatą 40 kor., 4 – za opłatą 30 kor., reszta za miesięczną
opłatą 15 lub 10 kor.), gdy miesięczny koszt utrzymania
jednego wychowanka wynosił 37,20 kor. Towarzystwo
posiadało 137 członków, którzy z tytułu składek
wnieśli 3622 kor. Reszta środków pochodziła z darów:
Sejmu Krajowego (2000 kor.), gminy m. Czerniowiec
(300 kor.), bukowińskiej Kasy Oszczędności (300 kor.),
krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpie-

01.30. – Viena: A murit Dominik Klein, membru al
asociaţiilor poloneze din Cernăuţi, timp de mai mulţi
ani membru al conducerii APAF şi L. În una din ultimele
şedinţe, preşedintele dr. Stanisław Kwiatkowski a evocat şi omagiat amintirea lui.
02.02. – Gura Humorului, localul Societăţii Polone
de Lectură: Adunarea generală a membrilor. S-a constatat dezvoltarea propice a instituţiei, pe care o evită muncitorii. Pentru noul mandat, cu aclamaţii a fost
aleasă conducerea de până acum şi în care au intrat nou
aleşii Augustin şi Wencek. În semn de recunoaştere
a carităţii în folosul Societăţii ing. Fridel (mutat la
Storojineţ) a fost numit primul ei membru de onoare.
02.08. – Siret, Societatea Polonă de Lectură a SŞP:
Adunarea generală anuală a membrilor Societăţii
sub conducerea preşedintelui Jan Przeździecki. Din
darea de seamă a reieşit că societatea se dezvoltă
cu succes datorită activităţii şi energiei conducerii.
Au fost sărbătorite festiv aproape toate aniversările
naţionale, au fost prezentate câteva spectacole de
amatori în beneficiul Societăţii care intenţionează să
îşi construiască propria casă. Societatea se bucură de
simpatia altor naţionalităţi. A fost reales preşedinte Jan
Roch Przeździecki, iar în conducere au intrat: pr. Józef
Garbicz (vicepreşedinte), Zofia Młodnicka (secretar),
Grzegorz Utrat (trezorier), Franciszek Hałuza şi Władysław Porębski (bibliotecari), Franciszek Janas şi Edward Ehrenreich (administratori), Józef Stępkowski
şi Antoni Wicentowicz (preşedinte şi respectiv vicepreşedinte al cercului de amatori). În comisia de revizie
au fost aleşi: dr. Henryk Blaustein, Józef Dutkowski,
Hugon Podhajski şi Józef Załonowski.
02.09. – Cernăuţi, mănăstirea Surorilor Familiei
Mariei: A murit sora Julia Schmidt (născută în Elveția
într-o familie protestantă nepoloneză, în anul 1840),
cândva guvernantă în Varșovia, apoi călugăriță și lucrătoare într-un pension în care, după ce s-a mutat în
Cernăuți, a fost învățătoare, pe urmă prefect al școlii
de serviciu.
02.<22. – Cernăuți: Prin strădania Societății
Universitarilor Polonezi „Ognisko” amatorii ei au pus
în scenă strălucit farsa în trei acte a lui Hennequin „20
de zile de închisoare”. Beneficiul s-a ridicat la aprox.
500 c. destinat scopurilor de instrucţie ale Societăţii.
02.<22. – Cernăuţi: Adunarea generală anuală a membrilor Societăţii Internatului Catolic „Issakowicz” sub
conducerea lui Piotr Romaszkan. În anul prezentat în
darea de seamă, Internatul a avut 49 de elevi (19 –
gratuit, 4 – cu 40 c. pe lună, 4 – cu 30 c. pe lună, restul
cu 15 sau 10 c. pe lună), dar costul întreţinerii unui elev
pe lună se ridica la 37,20 c. Societatea cuprindea 137
de membri care din cotizaţii au adus 3622 c. Restul
provenea din donaţii: Seimul Ţării (2000 c.), oraşul
Cernăuţi (300 c.), Casa Bucovineană de Economii (300 c.),
Societatea Asigurărilor Reciproce din Cracovia
(300 c.), Kajetan Ohanowicz (390 c.), datorită strădaniei pr.
ca-nonic Andrzej Łukasiewicz şi din vânzările dinainte
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czeń (300 kor.), Kajetana Ohanowicza (390 kor.), dzięki staraniom ks. kan. Andrzeja Łukasiewicza i z wenty przedświątecznej (1500 kor.). Pomoc lekarską
bezinteresownie świadczyli: dr Stanisław Kwiatkowski,
dr Leon Stefanowicz, dr Antoni Świerzcho i dr
Weinreb. Zakład kąpielowy Słoneckiego świadczył
usługi wychowankom po zniżonych cenach. Dyrekcja
bukowińskiego grekoorientalnego funduszu religijnego
bezpłatnie udzielała Bursie drzewa opałowego.
Wydziałowi udzielono absolutorium, wybrano nowe
władze. Prezesem ponownie został Piotr Romaszkan,
wiceprezesem – radca Jan Stefanowicz, członkami
wydziału – Tytus Chrząstowski (ponownie) i Kazimierz
Niewiadomski, członkami komisji kontrolującej –
Bogdan Bohosiewicz, dr Józef Chlebik i Bronisław
Łukasiewicz. Członkami honorowymi mianowano
długoletniego prezesa Bursy posła Krzysztofa Abrahamowicza i ks. Andrzeja Łukasiewicza.
02.<22. – Czerniowce: Wirtuoz Franciszek Łukasz Łukasiewicz otworzył kurs praktyczny gry na fortepianie.
02.22. – Bursztyn: Sejmik relacyjny posła prof. Alfreda Halbana, który zdawał sprawę ze swej działalności
w Sejmie. Zgromadzenie wyraziło pełne zaufanie do posła i podziękowało za pracę na rzecz miasta i wyborców.
02.22. – Czerniowce: Ukazał się 2. numer 32.
rocznika „Gazety Polskiej”, w którym na str. 1-6
wydawnictwo wyjaśniło, że powodem ponad
dwumiesięcznego nieukazywania się „Gazety
Polskiej” był ogólnoaustriacki strajk zecerów, który
wybuchł w pierwszej połowie grudnia 1913 r. i trwał
dotąd. Wezwano dobrze myślących rodaków do
rozszerzania poparcia dla wydawnictwa służącego
wspólnej sprawie. Kronikarz powiadomił również,
że w ormiańskokatolickim kościele parafialnym we
wszystkie piątki o godzinie 16.00 Wielkiego Postu
będzie odprawiana Droga Krzyżowa z kazaniem ks.
kan. Andrzeja Łukasiewicza.
02.22. – Czerniowce, mała sala Domu Polskiego:
Zabawa taneczna Polskiego Towarzystwa Młodzieży
Przemysłwej. Uczestniczyło w niej wielu członków
„Gwiazdy”. Tańce prowadził Kaczorowski.
02.27. – Łużany: Miejscowy korespondent L. Z.
napisał list, który opublikowano w 4. numerze
„Gazety Polskiej” z niedzieli 1 marca. W imieniu
miejscowych Polaków korespondent skarżył się na
Radę Szkolną Krajową, że nic nie czyni, aby prywatną
szkołę polską TSL ukrajowić. Aby poprawić swoją
sytuację, odłączono się od Koła TSL w Kocmaniu,
a przyłączono do Koła TSL w Czerniowcach. Dzięki
temu usunięto niedomagania szkoły, przydzielono
szkole nauczycielkę Mazurekówną. W pierwszym
półroczu świadectwa szkolne otrzymało 43 dzieci,
a z końcem lutego 1914 r. do tejże szkoły regularnie
codziennie uczęszcza 55 polskich dzieci. Ostatnio
miejscowe dzieci wystawiły Jasełka, a wśród gości
znajdowali się delegaci czernowieckiego Koła TSL:
Malikiewiczówna i Kamiński.
dr Jan Bujak – Kraków

de sărbători (1500 c.). Au oferit dezinteresat asistenţă
medicală: dr. Stanisław Kwiatkowski, dr. Leon
Stefanowicz, dr. Antoni Świerzcho şi dr. Weinreb. Baia
lui Słonecki a oferit servicii elevilor cu preţuri scăzute.
Direcţia fondului religios greco-oriental din Bucovina
a furnizat gratuit Internatului lemne. Conducerea a fost
eliberată din funcţie, a fost aleasă noua conducere. Piotr
Romaszkan a fost reales preşedinte, Jan Stefanowicz
– vicepreşedinte, membrii conducerii – Tytus
Chrząstowski (din nou) şi Kazimierz Niewiadomski,
membrii comisiei de control – Bogdan Bohosiewicz, dr.
Józef Chlebik şi Bronisław Łukasiewicz. Au fost numiţi
membri de onoare deputatul Krzysztof Abrahamowicz,
care a fost mulţi ani preşedintele Internatului, şi pr.
Andrzej Łukasiewicz.
02.<22. – Cernăuţi: Virtuosul Franciszek Łukasz
Łukasiewicz a deschis cursul practic de pian.
02.22. – Bursztyn: La Micul Seim deputatul prof.
Alfred Halban a raportat despre activitatea sa în Seim.
Reuniunea şi-a exprimat deplina încredere în deputat
şi a mulţumit pentru activitatea sa în folosul
oraşului şi alegătorilor.
02.22. – Cernăuţi: A apărut nr. 2-32 al anuarului
„Gazetei Polone” în care, la pag. 1-6, editura explică
cauza pentru care „Gazeta Polonă” nu a apărut timp
de două luni – greva generală austriacă a zeţarilor care
a izbucnit în prima jumătate a lunii decembrie 1913
şi a durat până acum. S-a apelat la compatrioţii de bună
credinţă să sprijine editura care serveşte problemelor
comune. De asemenea, cronicarul anunţa că în biserica
parohială armeano-catolică, în fiecare vineri la ora
16.00, în timpul Postului Mare va fi oficiată Calea
Crucii cu predica pr. canonic Andrzej Łukasiewicz.
02.22. – Cernăuţi, sala mică a Casei Polone: Petrecere
dansantă a Asociaţiei Polone a Tineretului Industriaş.
La aceasta au participat mulţi membri ai Asociaţiei
„Gwiazda”. Dansurile au fost conduse de Kaczorowski.
02.27. – Lujeni: Corespondentul din localitate L.Z.
a trimis o scrisoare publicată în nr. 4 al „Gazetei
Polone” de duminică 1 martie. În numele polonezilor
din localitate corespondentul se plânge de Consiliul
Şcolar al Ţării care nu face nimic ca şcoala particulară
polonă a SŞP să fie naționalizată. Pentru a-şi îndrepta
situaţia, s-a desprins din Cercul SȘP din Cozmeni şi s-a
afiliat Cercului SŞP din Cernăuţi. Datorită acestui fapt
au fost înlăturate neajunsurile şcolii, a fost repartizată
învăţătoarea Mazurekówna. În prima jumătate a anului
43 de copii au primit certificate şcolare, iar la sfârşitul
lunii februarie 1914 aceeaşi şcoală este frecventată
regulat zilnic de 55 de copii polonezi. În ultimul timp
copiii din localitate au prezentat Jasełka, iar printre
oaspeţi s-au aflat delegaţi ai Cercului SŞP din Cernăuţi:
Malikiewiczówna şi Kamiński.
Trad. St. Iachimovschi
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PIĘKNA NASZA
POLSKA CAŁA

FRUMOASĂ ESTE
POLONIA NOASTRĂ

TRZEBNICA NA POLSKIM SZLAKU
CYSTERSKIM

TRZEBNICA PE TRASEUL
CISTERCIAN

Nasza wędrówka Polskim Szlakiem Cysterskim
dobiega końca. Na terytorium Polski jest jeszcze wiele
obiektów pocysterskich, o mniejszym znaczeniu, które
obecnie nie spełniają dawnej roli. Budynki klasztorne
uległy zniszczeniu, a kościoły przekazano parafiom.
Oprócz klasztorów męskich, powstawały żeńskie klasztory cysterskie. Już w XIII w. powstał na
Śląsku w Trzebnicy pierwszy klasztor cysterek. Mniszki
zostały sprowadzone z klasztoru w Bambergu, dzięki
inicjatywie Jadwigi, żony księcia Henryka I Brodatego,
która spędziła w klasztorze ostatnie lata swojego życia
i tutaj została pochowana.
W kilkanaście lat po fundacji w Trzebnicy
powstają nowe klasztory cysterek na ziemiach polskich. Jak wynika z ostatnich badań było ich 14 m.in.
w Szczecinie, Koszlinie, Chelmnie, Marianowie, Toruniu.
Niektóre klasztory uległy kasacie w wyniku
reformacji w XVI w., inne w czasie zaborów w XIX w.
Od tego czasu cysterki zniknęły z pejzażu kulturowego
ziem polskich. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych
XX w. staraniem Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego, w klasztorze Erd na Węgrzech podjęły nowicjat
pierwsze Polki. Niestety, trudności organizacyjnoprawne, związane z fundacją cysterek z Węgier do
Polski nie pozwalają na ich osiedlenie w Polsce.
Według zamierzeń fundatorów, klasztor w Trzebnicy miał być ośrodkiem wychowania i nauki dla panien szlacheckiego i mieszczańskiego pochodzenia.
Znaczenie klasztoru szybko rosło, zwłaszcza, gdy
w 1212 r. wstąpiła do niego Gertruda córka Henryka I
Brodatego i Jadwigi, która w 1232 r. została ksienią.
O dużej randze klasztoru świadczy fakt, że od
1214 r. mieszkały tu i wychowywały się przez kilka
lat królewny czeskie – Agnieszka wraz z siostrą Anną,
późniejszą żoną Henryka Pobożnego. Od samego
początku bazylika stała się mauzoleum Piastów śląskich, w sumie pochowano tu 22 przedstawicieli tego
rodu, również Jadwigę, kanonizowaną w 1267 r. przez
papieża Klemensa IV.
Od czasów św. Jadwigi, fundatorki klasztoru,
do tradycji opactwa należała działalność charytatywna,
szczególnie opieka nad chorymi w szpitalu trzebnickim.
W 1810 r. klasztor zamknięto na mocy dekretu
kasacyjnego, a cysterki opuściły Trzebnicę.
Dzisiaj w pocysterskim klasztorze mieści się
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry boromeuszki, natomiast pocysterski kościół podniesiony został do rangi Bazyliki pw. św. Jadwigi. Jest
to jeden z dwunastu największych XIII-wiecznych
zabytków architektury sakralnej w środkowej Europie.

Călătoria noastră pe Traseul Cistercian Polonez se apropie de sfârşit. Pe teritoriul Poloniei mai
există încă multe obiective postcisterciene cu o semnificaţie mai mică, care în prezent nu îndeplinesc rolul
de altădată. Clădirile mănăstireşti s-au distrus, iar bisericile au fost transferate parohiilor.
În afara mănăstirilor de bărbaţi au fost infiinţate
şi mănăstirile cisterciene de femei. Deja în secolul al
XIII-lea, în Silezia, la Trzebnica a fost înfiinţată prima
mănăstire cisterciană de femei. Călugăriţele au fost
aduse de la mănăstirea din Bamberg, datorită Jadwigăi,
soţia prinţului Henryk cel Bărbos, care a petrecut ultimii ani de viaţă în mănăstire şi a fost înmormântată aici.
Câţiva ani după fondare la Trzebnica iau fiinţă
pe teritoriul Poloniei mănăstiri noi cisterciene. Cum
reiese din ultimele cercetări au fost 14, printre altele la
Szczecin, Koszalin, Chełmno, Marianowo, Toruń.
Unele mănăstiri au fost desfiinţate în urma
reformei din secolul al XVI-lea, altele în timpul
împărţirii Poloniei, în secolul al XIX-lea. De atunci
cistercienele au dispărut din peisajul cultural polonez.
Abia în anii nouăzeci ai secolului XX, prin strădania
Congregaţiei Poloneze a Ordinului Cistercian, la mănăstirea Erd din Ungaria au început noviciatul primele
poloneze. Din păcate greutăţile organizatorico-juridice,
legate de fundaţia cistercienelor din Ungaria în Polonia
nu permit aşezarea lor în Polonia.
Conform intenţiilor fondatorilor, mănăstirea
din Trzebnica trebuia să fie un centru de educaţie şi învăţământ pentru domniţele de origine nobilă şi burgheză. Semnificaţia mănăstirii a crescut repede, mai
ales atunci când în anul 1212 a intrat în ea Gertruda,
fiica lui Henryk I cel Bărbos şi a Jadwigăi, care în anul
1232 a devenit stareţă. Despre înaltul rang al mănăstirii dovedeşte faptul că din 1214 au locuit aici şi se
educau, timp de câţiva ani, prinţesele cehe – Agnes
cu sora ei Ana, soţia de mai târziu a prinţului Henryk
Pobożny (cel Evlavios). De la bun început bazilica
a devenit mausoleul Piaştilor de Silezia, în total au fost
înmormântaţi aici 22 de reprezentanţi ai acestui neam,
împreună cu Jadwiga, canonizată în anul 1267 de către
papa Clemens IV.
Din timpul Sf. Jadwiga, fondatoarea mănăstirii,
tradiţia abaţiei era activitatea caritabilă, mai ales
îngrijirea bolnavilor în spitalul din Trzebnica.
În anul 1810, conform decretului de lichidare,
mănăstirea a fost închisă, iar cistercienele au plecat din
Trzebnica.
Astăzi în mănăstirea postcisterciană se află
Casa de Ajutor Social condusă de surorile Sf. Boromeu,
iar biserica postcisterciană a fost ridicată la rangul de
Bazilică cu hramul Sf. Jadwiga. Ea este una din cele
douăsprezece, cele mai mari monumente de arhitectură

e 21 f

Polonus 2 / 2014

Bazylika św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy
Źródło: pl.wikipedia.org/.../sanktuarium_sw_Jadwigi_
Na szczególną uwagę zasługuje grobowiec księcia sacră din Europa Centrală. Atenţie aparte trebuie
Henryka Brodatego, znajdujący się w prezbiterium acordată cavoului prinţului Henryk cel Bărbos care se
află în prezbiteriu, precum şi Capelei Sf. Jadwiga cu
oraz Kaplica św. Jadwigi z jej sarkofagiem.
Wkład cystersów w rozwój gospodarczy Pol- sarcofagul ei.
Aportul cistercienilor în dezvoltarea economiski jest ogromny. Oprócz rolnictwa i sadownictwa
că
a
Poloniei
este uriaş. În afară de agricultură şi pomirozwinęli hodowlę ryb w stawach, tkactwo i inne
cultură
au
dezvoltat
creşterea peştilor în iazuri, ţesătoria
działy rzemiosła. Posiadali około 30 hut żelaza, metali
şi alte ramuri meşteşugăreşti. Au avut în jur de 30 de
kolorowych oraz huty szkła, kopalnie węgla, soli, a nauzine metalurgice, de metale neferoase, precum şi fabrici
wet srebra i złota. Założyli ponad 80 wsi i przyczynili
de sticlă, mine de cărbune, de sare, chiar şi de argint şi aur.
się do rozwoju około 350 dalszych.
Au înfiinţat mai mult de 80 de sate şi au contribuit la
W klasztornych bibliotekach i pracowniach, dezvoltarea altor 350.
zwanych skryptoriami, powstały dokumenty o zasadÎn bibliotecile mănăstireşti şi atelierele numite
niczym znaczeniu dla historii Polski, np. Kronika scriptorii, au luat fiinţă documente de importanţă maPolski Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, księga joră pentru istoria Poloniei, de ex. Cronica Poloniei de
henrykowska z pierwszym polskim zdaniem. Zakon- Wincenty Kadłubek din Jędrzejów, cartea lui Henryk
nicy prowadzili ponad 60 szkół, szczególnie rolniczych. cu prima frază în limba polonă. Călugării au condus
Około 150 opatów było przez pięć wieków sekretarzami peste 60 de şcoli, mai ales de agricultură. În jur de 150
królewskimi, przeszło 20 posłami i ambasadorami za de abaţi au fost timp de cinci secole secretari regali, 20
legaţi şi ambasadori peste hotare.
granicą.
Începând cu numărul următor, în cadrul ciclului
Od następnego numeru, w ramach cyklu
„Frumoasă
este Polonia noastră”, începem prezentarea
„Piękna nasza Polska cała”, rozpoczniemy prezentację
polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego obiectivelor poloneze trecute pe Lista Patrimoniului
Mondial UNESCO.
Dziedzictwa UNESCO.
Barbara Breabăn
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