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25. Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny

„BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA”

Al 25-lea Festival
Folcloric Internaţional

„ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

JASTROWIE I PIŁA – POLSKA
W dniach 18-22.06 w Jastrowiu i Pile odbył
się po raz dwudziesty piąty Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”.

În zilele de 18-22.06, la Jastrowie şi Piła /Polonia/,
a avut loc, pentru a douăzecişicincea oară, Festivalul
Folcloric Internaţional „Intâlniri Bucovinene”.

Otwarcie festiwalu: „Jastrowiacy”, „Dziordanki” i „Wianeczek”
wykonują pieśń „Buki, moje buki” – hymn BUKOWIŃSKICH SPOTKAŃ
Środa. W ramach programu „Wspólna Ulica”,
jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu bukowińskiego, od wczesnych godzin porannych osiemnastego czerwca, odbywały się prezentacje zespołów
z Ukrainy, Mołdowy, Rumunii, Słowacji i Węgier.
Po południu barwny, rozśpiewany i roztańczony
korowód ruszył tradycyjną trasą ulicami Kieniewicza
i Wojska Polskiego, by w ten uroczysty sposób dotrzeć
do amfiteatru w Jastrowiu i po raz dwudziesty piąty

Miercuri. In cadrul programului „Strada Comună”, încă înainte de deschiderea oficială a festivalului
bucovinean, pe optsprezece iunie, din primele ore ale
dimineţii, au început prezentările ansamblurilor din
Ucraina, Moldova, România, Slovacia şi Ungaria. După amiază, un cortegiu colorat, cântând şi dansând,
a pornit pe traseul tradiţional pe străzile Kieniewicz
şi Wojska Polskiego, pentru ca în acest mod solemn să
ajungă la amfiteatrul din Jastrowie şi pentru a douăzeci-

„Sołonczanka” i „Dolina Nowego Sołońca”
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wypełnić to miejsce tańcem, śpiewem i muzyką. W korowodzie udział wzięły: Karpacka Tajstra (Ukraina), Cierbul (Rumunia),
Dziordanki (Polska), Botnenii (Mołdawia),
Czerniwczanka (Ukraina), Bucovina (Rumunia), Sebestyén Ádám (Węgry), Prameň
(Słowacja), Jastrowiacy (Polska), Wianeczek (Ukraina), Dżereło (Ukraina), Dunawiec (Polska), Wichowianki (Polska),
Mała Pojana (Rumunia), Mikulanka (Słowacja), Rosa (Polska), Tajdany (Polska), Sołonczanka (Rumunia), Dolina Nowego Sołońca (Polska), Jutrzenka (Polska), Viişoara (Mołdawia), Watra (Polska), Clopoţelul
(Rumunia).

„Mała Pojana” – Pojana Mikuli, Rumunia

„Bucovina” – Suczawa, Rumunia
Jak w poprzednich latach, Festiwal rozpoczął
się hymnem Bukowińczyków w Polsce: „Buki, moje
buki”. W tym roku tę pieśń na scenie wykonały trzy
zespoły: miejscowi Jastrowiacy z towarzyszeniem
Dziordanek – dziecięcego zespołu z Jastrowia – oraz
wielopokoleniowy Wianeczek z bukowińskich Piotrowiec Dolnych. Grupy te łączą więzy krwi i wspólna pamięć o dawnych Piotrowcach.
Po odśpiewaniu hymnu przez zespoły
i wszystkich zgromadzonych w amfiteatrze
Stanisław Staszel – konferansjer Festiwalu
– poprosił Adama Gałkowskiego, Prezesa
Fundacji Polonia Semper Fidelis o odznaczenie
Dyrektora Zbigniewa Kowalskiego medalem
„Za zasługi”. Prezes Adam Gałkowski odczytał
postanowienie Kapituły: Kapituła medalu
„Za zasługi” dla Fundacji Polonia Semper Fidelis na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 r.
w składzie: gen. dyw. Zbigniew Galec, ambasador
Jan Michałowski, prof. Zbigniew Judycki, prof.
Henryk Żaliński, nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk,
ks. prof. Władysław Zarębczan jednogłośnie
przyznała Panu Zbigniewowi Kowalskiemu
medal honorowy „Za zasługi” dla Fundacji
Polonia Semper Fidelis. W podziękowaniu

şicinceaoară, să umple locul acesta cu dans, cântec
şi muzică. La cortegiu au luat parte: Karpacka
Tajstra (Ucraina), Cerbul (România), Dziordanki
(Polonia), Botnenii (Moldova), Czerniwczanka
(Ucraina), Bucovina (România), Sebestyen
Ádám (Ungaria), Prameň (Slovacia), Jastrowiacy
(Polonia), Wianeczek (Ucraina), Dżereło (Ucraina),
Dunawiec (Polonia), Wichowianki (Polonia), Mała Poiana (România), Mikulanka (Slovacia), Rosa
(Polonia), Tajdany (Polonia), Sołonczanka (România), Dolina Nowego Solońca (Polonia),
Jutrzenka (Polonia), Viişoara (Moldova), Watra
(Polonia), Clopoţelul (România).
Ca şi în anii precedenţi, Festivalul a început
cu imnul bucovinenilor din Polonia:„ Fagii, fagii
mei”. Anul acesta cântecul a fost cântat pe scenă
de către trei ansambluri: Jastrowiacy din localitate,
acompaniaţi de Dziordanki – ansamblul de copii din
Jastrowie, precum şi Wianeczek din Pătrăuţii de Jos
din Bucovina, compus din mai multe generaţii. Aceste
grupe sunt legate prin legături de sânge şi memorie
comună de Piotrowce de odinioară.

„Mikulanka” – Horna Stubna, Słowacja
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După cântarea imnului de către
ansamblurile adunate în amfiteatru,
Stanisław Staszel – prezentatorul
Festivalului – a rugat pe Adam
Gałkowski, Preşedintele Fundaţiei
Polonia Semper Fidelis pentru a decora
pe Directorul Zbigniew Kowalski cu
medalia „Pentru merite”. Preşedintele
Adam Gałkowski a citit hotărârea
Capitulei: Capitula medaliei „Pentru
merite” a Fundaţiei Polonia Semper
Fidelis, în şedinţa din 10 aprilie
2014, în componenţa: gen. de divizie
Zbigniew Galec, ambasadorul Jan

„Clopoţelul” – Comăneşti, Rumunia
Dyrektor Zbigniew Kowalski zaznaczył, że jest to wyróżnienie nie
tyle dla niego, co dla wszystkich
uczestników Festiwalu, ponieważ
bez samych uczestników, artystów
i wykonawców Festiwal nie miałby
miejsca. Zespół „Wianeczek” wręczył nagrodzonemu kołacz a publiczność zgromadzona w amfiteatrze
spontanicznie odśpiewała „Sto
lat” we wszystkich językach bukowińskich! W pierwszym dniu

„Sebestyén Ádám” – Bonyhád, Węgry

„Wianeczek ” – Dolne Piotrowce, Ukraina
Festiwalu na scenie w Jastrowiu zaprezentowały się
Dziordanki (Polska), Botnenii (Republika Mołdawii),
Czerniwczanka (Ukraina), Bucovina (Rumunia),
Sebestyén Ádám (Węgry), Prameň (Słowacja),
Karpacka Tajstra (Ukraina). Oklaskom nie było końca,
a widzowie w amfiteatrze bawili się, tańczyli, śpiewali,
podziwiając artystów z różnych stron świata.
Czwartek. Na Festiwalu dni mijają bardzo
szybko, noce są bardzo krótkie, a pracy dla artystów
ciągle dużo. W czwartek każdy miał jakieś zajęcie od
samego rana. Jedni brali udział w procesji Bożego
Ciała, inni przygotowywali się do Jarmarku Buko-

Michałowski, prof. Zbigniew
Judycki, prof. Henryk Żaliński,
insp. Arkadiusz Pawełczyk, pr.
prof. Władysław Zarębczan, în
unanimitate au acordat domnului
Zbigniew Kowalski medalia de
onoare „Pentru merite” a Fundaţiei
Polonia Semper Fidelis. In cuvântul de mulţumire, Directorul
Zbigniew Kowalski a subliniat
că aceasta este o menţiune nu
atât pentru el, cât pentru toţi
participanţii Festivalului, pentru
că fără participanţi, artişti şi interpreţi, Festivalul n-ar avea
loc. Ansamblul „Wianeczek” a în-

„Czerniwczanka”– Cerniowce, Ukraina
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wińskiego. Zespół „Dżereło” wyjechał do Piły i zaprezentował swoje piękne pieśni w Parkowym
Spotkaniu, zachęcając mieszkańców miasta do
udziału w Festiwalu, który w Pile miał rozpocząć
się następnego dnia. Po południu otwarta została
Bukowińska Karczma. Na łące pod lasem
ustawiono scenę, dookoła której stanęły liczne
kolorowe stoiska. Ukraińcy przygotowywali
barszcz, Węgrzy bogracz, Rumuni miczi. Była też
oczywiście mamałyga z bryndzą, gołąbki, ciasta…
Wyliczać można by było bez końca przysmaki
przygotowane przez uczestników Festiwalu.
Działo się dużo i było smacznie. Regionalne
potrawy, regionalne napoje, regionalne stroje,
muzyka, taniec, śpiew – to wszystko przeplatało
się w z wielką wspólną zabawą. Wprawdzie
pogoda płatała psikusy i na przemian padał deszcz

„Pojana” i „Mała Pojana”
lub świeciło słońce. Jednak nikogo to nie zniechęcało.
Można było najeść się, wziąć udział w widowisku
folklorystycznym, zaśpiewać i zatańczyć. Wszędzie
panował duch bukowiński, wszyscy uśmiechali się,
cieszyli się, rozmawiali w różnych językach.
Pomocne okazywały się niekiedy także ręce
i mimika twarzy. Do późnych godzin nocnych
karczma pod gołym niebem była przepełniona
bukowińskim duchem: „Oj zabawa, zabawa
aż do rana”. W ten sposób kolejna noc okazała
się bardzo krótka. Ale czy ona w ogóle była? –
pytali się artyści z „Karpackiej Tajstry”.
Piątek.
Uroczyste
rozpoczęcie
„Bukowińskich Spotkań” w Pile dokonane
przez Prezydenta Piotra Głowskiego. Na
ul. Śródmiejskiej zespoły bawiły widzów
śpiewem, tańcem, uroczym uśmiechem, dobrym humorem. Rytmy ukraińskie przeplatały
się z węgierskimi, po czym wchodziły rumuńskie, aby zmienić tonację w polskie, pod-

„Prameň” – Turčianske Teplice, Słowacja
mânat premiantului un colac iar
publicul adunat în amfiteatru
a cântat spontan „Sto lat” în toate
limbile din Bucovina! In prima zi
a Festivalului pe scena din Jastrowie s-au prezentat Dziordanki
(Polonia), Botnenii (Republica
Moldova), Czerniwczanka (Ucraina),
Bucovina
(România),
Sebestyen Ádám (Ungaria),
Pramen (Slovacia), Karpacka
Tajstra (Ucraina). Aplauzele nu
se sfârşeau, iar spectatorii din
amfiteatru se distrau, dansau,
cântau, admirând pe artiştii din
diferite colţuri ale lumii.
Joi. La Festival zilele se scurg foarte repede,
nopţile sunt foarte scurte, iar pentru artişti, tot mai
multă muncă. Joi, de dimineaţa fiecare avea ceva
de făcut. Unii au participat la procesiunea sărbătorii
Trupul şi Sângele Domnului, alţii se pregăteau pentru
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Iarmarocul Bucovinean. Ansamblul „Dżereło”
a plecat la Piła şi a prezentat frumoasele sale
cântece la Intâlnirea din Parc, îndemnând pe
locuitorii oraşului să participe la Festival, care
la Piła trebuia să înceapă în următoarea zi. După
amiază a fost deschisă Cârciuma Bucovineană. În
luncă, lângă pădure a fost montată scena în jurul
cărei au fost amplasate multe standuri colorate.
Ucrainienii au pregătit borşul, ungurii bograci,
românii mici. A fost bineînţeles mămaligă cu
brânză, sarmale, prăjituri…. Am putea enumera
fără sfârşit bunătăţile pregătite de participanţii
la Festival. S-au întâmplat multe şi a fost foarte
gustos. Mâncărurile regionale, băuturile regionale,
Mamałyga przygotowana przez zespół„Clopoţelul” costumele regionale, muzica, dansul, cântecul –
chwytywały słowackie nuty, aby mołdawskie przyspieszyły tempa, kończąc
ukraińskimi. Pilska publiczność biła
brawo i prosiła o bisy. W tym samym czasie w amfiteatrze w Jastrowiu
trwały prezentacje kolejnych zespołów.
Występowały:
Viişoara
(Republika
Mołdawii), Sołonczanka (Rumunia),
Pojana (Polska), Mała Pojana (Rumunia),
Mikulanka (Słowacja), Podgrodzianki
(Polska), Wianeczek (Ukraina), Dżereło
(Ukraina), Jodełki (Polska), Echo
Bukowiny (Polska), Dunawiec (Polska),

Bukowińska karczma na jarmarku w Jastrowiu
totul se împletea cu marea distracţie comună. La drept
vorbind, vremea ne făcea farse şi ploaia alterna cu
soarele. Totuşi nimeni nu a fost deranjat. Se putea mânca,
se putea lua parte la spectacolul folcloric, se putea
dansa şi cânta. Peste tot a dăinuit spiritul bucovinean,
toţi surâdeau, se bucurau, discutau în diferite limbi. De
folos au fost uneori şi mâinile şi mimica feţei. Până
târziu în noapte cârciuma sub cerul liber a fost plină
de spiritul bucovinean: „Hei, petrecere, petrecere până
dimineaţa”. In felul acesta următoarea noapte a devenit
foarte scurtă. Oare chiar a fost? – întrebau artiştii de la
„Karpacka Tajstra”.

„Tajdany” – Szczegomiany, Polska
Clopoţelul (Rumunia), Syrba (Polska). W ten sposób
w piątek 20 czerwca w Jastrowiu zakończyły się
oficjalne występy festiwalowe, aby zespoły mogły
w kolejnych dniach zaprezentować swój repertuar
również mieszkańcom Piły i okolic.
Sobota. Na parkingu koło jeziora wielki
ruch. Zjeżdżają się autobusy, artyści w strojach,
lekko podenerwowani, szykuje się wyjazd! Pan
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Botnenii, Mołdawia
Vineri. Solemna deschidere a „Întâlnirilor
Bucovinene” la Piła, de către Primarul Piotr Głowski.
Dyrektor ustawia kolumnę autobusów. Widzimy Pe strada Śródmiejska, ansamblurile îi distrau pe
numery rejestracyjne polskie, węgierskie, słowackie, spectatori cu cântul, dansul, zâmbetul fermecător şi
ukraińskie, mołdawskie. Wszystko poprzeplatane. umorul bun. Ritmurile ucrainene se împleteau cu cele
Każdy uczestnik odnajduje swój autobus, pomimo że ungureşti, după aceea cu cele româneşti, ca să schimbe
za nim kolejna nie przespana noc. W autobusie jeszcze tonalitatea în cele poloneze, prindeau notele slovace
ostatnia próba (a może to jeszcze koncert? – od piątku ca cele moldoveneşti să accelereze ritmul, terminând
nikt tego nie wie i nie docieka). Artyści są niezawodni, cu cele ucrainene. Publicul din Piła aplauda şi cerea
uśmiechnięci i pragnący się bawić. Godzina 15.15: bisuri. In acelaşi timp, la amfiteatrul din Jastrowie se
kolumna uszykowana. Dwadzieścia autobusów, wóz prezentau următoarele ansambluri: Viişoara (Republica
policyjny zamyka drogę. Kolumna rusza do Piły. Moldova), Sołonczanka (România), Pojana (Polonia),
Widać, jak autobusy kołyszą się od śpiewów i ży- Mała Pojana (România), Mikulanka (Slovacia),
wych reakcji, jadą w swoim rytmie. Jadą, aby się Podgrodzianki (Polonia), Wianeczek (Ucraina),
Dżereło (Ucraina), Jodełki (Polonia),
Echo Bukowiny (Polonia), Dunawiec
(Polonia), Clopoţelul (România),
Syrba (Polonia). In felul acesta,
vineri 20 iunie, la Jastrowie au luat
sfârşit apariţiile oficiale la festival,
ca ansamblurile să poată prezenta
în zilele următoare repertoriul lor
locuitorilor Piłei şi împrejurimilor.
Sâmbătă. In parcarea de lângă
lac, mare mişcare. Sosesc autobuzele,
artiştii în costume populare, uşor
agitaţi, se pregăteşte plecarea. Domnul
Director aşează coloana de autobuze.
„Karpacka tajstra” – Putila, Ukraina
Vedem numerele de înregistrare
poloneze, ungureşti, slovace, moldoznaleźć na Bulwarach Châtellerault, gdzie odbędzie
veneşti.
Toate
amestecate.
Fiecare participant îşi găsię „Jarmark bukowiński”. Naleśniki, gołąbki, ciasta,
seşte
autobuzul
său,
în
ciuda
faptului că în urma lui
kołoczki, kiełbaski, kwaśnica i inne…. Któż może
a
fost
iarăşi
o
noapte
nedormită.
In autobuz încă ultima
zliczyć potrawy, któż może skomentować ich smak?
A naprawdę było smacznie! Ale były też inne atrakcje. repetiţie ( chiar poate încă un concert? – de vineri
Zespół „Czerniwczanka” z Ukrainy przygotował nimeni nu ştie acest lucru şi nu vrea să afle). Artiştii
widowisko folklorystyczne „Jarmark na św. Piotra”. sunt infailibili, zâmbitori şi dornici de petrecere. Ora
Inne zespoły uczestniczyły aktywnie w tym widowisku, 15.15: coloana este pregătită. Douăzeci de autobuze,
maşina poliţiei închide drumul. Coloana se îndreaptă
prezentując swoje obrzędowe tańce lub śpiewy.
Następnie prezentacje festiwalowe przeniosły spre Piła. Se vede cum autobuzele se balansează de
się na scenę Muzeum Okręgowego w Pile. Niespodzianką cântece şi reacţii vii, merg în ritmul lor. Merg ca să
dla widzów był pokaz mody „Stare Czerniowce”! ajungă pe Bulevardul Chatellerault unde va avea loc
Niezapomnianych wrażeń dostarczył widzom nad „Iarmarocul bucovinean”. Clătite, sarmale, prăjituri,
koloczki, cârnăciori, kwaśnica şi altele. Cine poate
„Dżereło” – Czerniowce, Ukraina
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Viişoara, Mołdawia
rzeką Gwdą korowód z zapalonymi pochodniami.
„Czerniwczanka” zaprezentowała taniec świętojański
i odbyło się puszczanie wianków na wodzie.
Odpowiednie oświetlenie, odpowiednia muzyka,
odpowiedni nastrój sprawiły, że nikomu nie
przeszkadzała mżawka, która co rusz nadciągała
nad miasto. Oświetlone statki z trembitami,
łódki w głębi rzeki. A po drugiej stronie Gwdy
„Taniec Ognia” w wykonaniu „Żywego Teatru”
z Bielawy. Uczestnicy 25. Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie
Spotkania” mogli podziwiać także widowisko
teatralno-pirotechniczne. Niestety, czas płynął
nieubłagalnie. Już północ! Zmęczeni, ale radośni,
artyści bukowińscy wolnym krokiem wracali do
autobusów. Jechali na noc do Jastrowia.
Niestety, jak to bywa na Festiwalu, i ta
noc była krótka. A może jej wcale nie było!
Każdy ze świadomością, że już jutro kończą
się w Jastrowiu i Pile dwudzieste piąte „Bukowińskie
Spotkania” chciał zamienić jeszcze dwa słowa, zanucić
jeszcze jedną piosenkę, wykonać jeszcze jeden ruch,
a może zatańczyć z dziewczyną, której to wianek został
złapany…
Niedziela. Dzień 22 czerwca 2014 roku przeszedł
do historii jako dzień, w którym w Pile odbył się Koncert
Finałowy polskiej edycji 25. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.
Kolejne spotkania festiwalowe w tym roku odbędą
się w dniach 4-6 lipca. Po raz pierwszy w swej
dwudziestopięcioletniej historii festiwal bukowiński
zagości w Republice Mołdawii w Kiszyniowie.

să numere mâncărurile, cine poate
comenta gustul lor? Intr-adevăr a fost
delicios! Dar au fost şi alte distracţii.
Ansam-blul „Czerniwczanka” din Ucraina a pregătit un spectacol folcloric
„Iarmaroc de Sf. Petru”. Alte grupuri
au participat activ la acest spectacol,
prezentând dansurile şi cântecele lor
tradiţionale.
După aceea, prezentările festivalului s-au mutat pe scena Muzeului
Regional din Piła. Surpriza pentru
spectatori a fost prezentarea modei „Cernăuţiul vechi”.

„Jodełki” – Żagań, Polska

Impresii de neuitat a oferit spectatorilor de pe râul
Gwda cortegiul cu torţe aprinse. „Czerniwczanka”
a prezentat dansul Sf. Ioan şi a dat drumul la coroniţe
de flori pe apă. Luminaţia şi muzica corespunzătoare,
dispoziţia corespunzătoare au făcut că nimeni să nu
fie deranjat de burniţa care cădea tot timpul asupra
oraşului. Nave iluminate cu trembite, bărci pe râu. Iar
pe partea cealaltă a râului Gwda, „Dansul Focului” în
interpretarea „Teatrului Viu” din Bielawy. Participanţii
la a 25-a ediţie a Festivalului Folcloric Internaţional
„Intâlniri Bucovinene” au putut admira spectacolul de
artificii. Din păcate timpul se scurgea fără milă. Deja
e miezul nopţii! Obosiţi, dar veseli artiştii bucovineni
cu pas încet se întorceau spre autobuze. Pentru a înnopta
la Jastrowie. Aşa cum se întâmplă
la Festival şi această noapte a fost
foarte scurtă. Sau poate n-a fost
de loc? Fiecare cu gândul că deja
mâine la Jastrowie şi Piła ia sfârşit
a 25-a ediţie a Festivalului „Întâlniri
Bucovinene”, a vrut să schimbe
două vorbe, să murmure încă un
cântec, să facă încă o mişcare, poate
să danseze cu o fată a cărei coroniţă
„Cerbul” – Berchişeşti, Rumunia
a fost prinsă.
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Korowód z pachodniami nad rzeką Gwdą

Puszczanie wianków świętojańskich
Do zobaczenia! До побачення! Dovidenia!
Auf Wiedersehen! Do zdybania! Good bye! A viszontlátásra! La revedere!
Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN)
Magdalena Pokrzyńska (Uniwersytet Zielonogórski)

Widowisko folklorystyczne w wykonaniu
„Czerniwczanki
Do zobaczenia! До побачення! Dovidenia!
Auf Wiedersehen! Do zdybania! Good bye! A viszontlatasra! La revedere!
Trad. B. Breabăn

Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
„Bukowińskie Spotkania Naukowe.
Inni wśród Swoich”
W dniach 19-21 czerwca 2014 roku w Ośrodku
Kultury w Jastrowiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bukowińskie Spotknia Naukowe.
Inni wśród Swoich”. Konferencję zorganizowały: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut
Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Fundacja
Slawistyczna, Regionalne Centrum Kultury w Pile
„Fabryka Emocji” oraz Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Wydarzenie to było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Już po raz dwudziesty piąty Regionalne Centrum Kultury w Pile „Fabryka Emocji” zorganizowało
w Jastrowiu Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Od 1999 roku festiwal
odbywa się na Bukowinie (w Rumunii i na Ukrainie),
od roku 2000 na Węgrzech i od 2008 - na Słowacji.

Duminica. Ziua de 22 iunie
2014 a trecut în istorie ca zi în care
la Piła a avut loc Concertul Final al
ediţiei a 25-a poloneze a Festivalului
Internaţional Folcloric „Intâlniri
Bucovinene”. Următoarele întâlniri
ale festivalului vor avea loc pe data
de 4-6 iulie. Pentru prima dată în
istoria sa de douăzeci şi cinci de ani
festivalul bucovinean va fi prezent
în Republica Moldova, la Chişinău.

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională
„Întâlniri Ştiinţifice Bucovinene.
Alţii printre ai Lor”
În zilele de 19-21 iunie 2014 la Centrul Culturii
din Jastrowie s-a desfăşurat Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Întâlniri Ştiinţifice Bucovinene. Alţii
printre ai Lor”. Conferinţa a fost organizată de:
Institutul de Slavistică al Academiei Polone de Ştiinţe,
Institutul de Sociologie al Universităţii din Zielona
Góra, Fundaţia Slavistică, Centrul Regional de Cultură
din Piła precum şi conducerea oraşului Jastrowie. Acest
eveniment a fost cofinanţat de Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului Superior.
Pentru a douăzecişicincea oară Centrul Regional de Cultură din Piła „Fabrica Emoţiilor” a organizat la Jastrowie Festivalul Folcloric Internaţional
„Întâlniri Bucovinene”. Din anul 1999 festivalul are
loc în Bucovina (în România şi Ucraina), din anul 2000
în Ungaria şi din 2008 – în Slovacia. În anul curent
festivalul va avea loc şi în Moldova.
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W bieżącym roku wydarzenia festiwalowe będą mieć miejsce również
w Mołdawii.
Konferencja nawiązuje tytułem do nazwy festiwalu bukowińskiego
i wpisuje się w cykl międzynarodowych
spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, jakie odbywają
się od 1992 roku w Jastrowiu. Była to
już siódma konferencja z cyklu, którego
inicjatorem był prof. Kazimierz Feleszko – językoznawca urodzony w CzerOtwarcie Konferencji Naukowej „Bukowińskie Spotkania
niowcach, który prawie całe swe życie
Naukowe. Inni wśród swoich”
spędził poza Bukowiną – na Dolnym
Śląsku w Polsce.
Conferinţa, prin titlu, se leagă de denumirea
Tegoroczna konferencja została zorgan- festivalului bucovinean şi se înscrie în ciclul întâlnirilor
izowana w roku obchodów trzech jubileuszy: 60-lecia ştiinţifice internaţionale dedicate problematicii
Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 25-le- bucovinene, care se desfăşoară din anul 1992 în
cia Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
Jastrowie. A fost cea de a şaptea

Uczestnicy konferencji
„Bukowińskie Spotkania” oraz 20-lecia Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku
organizatorzy poddali badaniom i dyskusji nie tylko
fenomen wielokulturowości w Europie Środkowej i regionu Bukowiny (co już niejednokrotnie było przedmiotem innych opracowań i spotkań naukowych),
lecz również jedno ze zjawisk społeczno-kulturowych
wyrastających z tradycji Bukowiny – festiwal
bukowiński.
Celem konferencji było poddanie interdyscyplinarnej dyskusji problematyki funkcjonowania człowieka – zarówno jednostek jak i grup społecznych – w sytuacji
zróżnicowania kulturowego. W związku
z tym do głównych problemów zaproponowanych przez organizatorów należały:
- doświadczanie Inności i reagowanie
na Inność – przykłady sytuacji historycznych i współczesnych (również z Europy
Środkowej i Południowej),
- dawne i współczesne wyznaczniki Inności
i swojskości,
- możliwości przezwyciężania poczucia
„obcości” i przykłady działań skierowanych
na pokonywanie szeroko rozumianych barier kulturowych, przy jednoczesnym zach-

conferinţă din ciclu, al cărei iniţiator a
fost prof. Kazimierz Feleszko – lingvist
născut în Cernăuţi, care aproape întreaga
sa viaţă şi-a petrecut-o în afara Bucovinei
– în Silezia Inferioară – Polonia.
Conferinţa de anul acesta a fost
organizată în anul a trei jubileuri: 60
de ani de existenţă a Institutului de
Slavistică al Academiei Polone de
Ştiinţe, 25 de ani ai Festivalului Folcloric
Internaţional „Întâlniri Bucovinene” şi 20 de ani ai
Institutului de Sociologie al Universităţii din Zielona
Góra. În acest an organizatorii au supus cercetărilor
şi discuţiilor nu doar fenomenul multiculturalităţii
în Europa Centrală şi în Bucovina (care nu o dată
a fost obiectul altor lucrări şi întâlniri ştiinţifice), ci
totodată unul din fenomenele socio-culturale crescut
din tradiţiile Bucovinei – festivalul bucovinean.
Scopul conferinţei a fost supunerea discuţiei
interdisciplinare a problematicii funcţionării omului –
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atât a individului cât şi a grupurilor
sociale – în situaţiile diferenţierii
culturale. Legat de aceasta, principalele probleme propuse de organizatori au fost:
- experimentarea Alterităţii şi reacţia
la Alteritate – exemple de situaţii
istorice şi contemporane (atât din
Europa Centrală şi de Sud),
Uczestnicy konferencji w czasie obrad
- determinante vechi şi contemowaniu własnej tożsamości,
porane ale Alterităţii şi indigene,
- marginalizacja i wykluczenie społeczne, stygmatyz- - posibilitatea de a surmonta sentimentul „caracterului
acja „Innego” i możliwości przeciwdziałania temu străin” şi exemple de acţiuni îndreptate spre surmontarea
zjawisku,
barierelor culturale înţelese în sens larg, prin păstrarea
- migracje i ruchliwość społeczna oraz ich społeczno- totodată a identităţii proprii,
kulturowe konsekwencje (w tym ich odzwierciedlenie - marginalizarea şi excluderea socială, stigmatizarea
w literaturze i sztuce),
„altuia” şi posibilitatea de a contracara acest fenomen,
- rozwój indywidualizmu a tradycyjny kolekty- - migraţia şi mobilitatea socială precum şi consecinţele
wizm w kontekście współczesnych problemów życia lor socio-culturale (şi oglindirea lor în literatură şi artă),
społecznego wynikającego ze zróżnicowania kultur,
- dezvoltarea individualismului şi colectivismul tra- możliwości stosowania działań animacyjnych i edu- diţional în contextul problemelor contemporane ale
kacyjnych dla kształtowania ładu społecznego (w tym vieţii sociale reieşite din diferenţierea culturilor,
oddziaływanie poprzez wydarzenia artystyczne, - posibilităţile adaptării acţiunilor animatoare şi eduliteraturę i sztukę).
cative pentru formarea ordinii sociale (influenţele evePodczas konferencji wygłoszonych zostało nimentelor artistice, literatură, artă).
36 referatów. Obrady przebiegały według podziału na
În timpul conferinței au fost prezentate 36 de
trzy panele:
referate. Dezbaterile au avut loc în trei secţiuni:
- Dawna i współczesna Bukowina, Bukowińczycy i ich - Vechea şi contemporana Bucovină, bucovinenii
kultura
şi cultura lor
- Fenomen festiwalu bukowińskiego jako zjawiska - Fenomenul festivalului bucovinean ca fenomen
wielokulturowego i transgranicznego
multicultural şi transfrontalier
- Fenomen wielokulturowości w Europie – przykłady - Fenomenul multiculturalităţii în Europa – exemple de
integracji i konfliktu na styku kultur
integrare şi conflict la confluenţa culturilor.
W konferencji wzięło udział 41 naukowLa conferinţă au luat parte 41 de oameni de
ców i młodych badaczy z Niemiec, Polski, Rumunii, ştiinţă şi cercetători tineri din Germania, Polonia,
Ukrainy i Węgier, reprezentujących różne instytucje: România, Ucraina şi Ungaria, reprezentând diferite
Uniwersytet w Czerniowcach, Uniwersytet w Sucza- instituţii: Universitatea din Cernăuţi, Universitatea
wie, Instytut Bukowiński w Augsburgu, Uniwersytet din Suceava, Institutul Bucovinean din Augsburg,
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Universitatea din Varşovia, Universitatea Jagiellonă,
Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Universitatea din Wrocław, Universitatea din Szczecin,
Śląski, Uniwersytet Toruński, Uniwersytet Zielonogór- Universitatea Sileziană, Universitatea din Toruń, Universiski, Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego, Polską
Akademię Nauk. Referaty przygotowali:
Alina Bruja, Radu Bruja, Cristina Csibi,
Maryna Fedoriuk, Luzian Geier, Joanna
Gorzelana, Adam Gałkowski, Anna Jorroch, Eugeniusz Kłosek, Irena KotowiczBorowy, Ortfried Kotzian, Oleksander
Kożelanko, Georgij Kożelanko, Helena
Krasowska, Irena Machaj, Nela Malko, Manuela Miron, Carola Neidhardt, Krzysztof
Nowak, George Ostafi, Tomasz Pełszyk,
Florin Pintescu, Magdalena Pokrzyńska,
Maria Porczuk, Harieta Sabol, Tetjana TaHarieta Sabol wygłasza referat
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tatea din Zielona Góra, Înalta Şcoală
de Gospodărire Rurală, Academia
Polonă de Ştiinţe. Referatele au
fost pregătite de: Alina Bruja,
Radu Bruja, Cristina Csibi, Maryna
Fedoriuk, Luzian Geier, Joanna
Gorzelana, Adam Gałkowski, Anna
Jorroch, Eugeniusz Kłosek, Irena
Kotowicz-Borowy, Ortfried Kotzian, Oleksander Kożelanko, Georgij Kożelanko, Helena Krasowska, Irena Machaj, Nela Malko,
Manuela Miron, Carola Neidhardt,
Karina Stempel w czasie wygłaszania
Krzysztof Nowak, George Ostafi,
referatu o mowie polaków z Moary
Tomasz Pełszyk, Florin Pintescu,
Magdalena Pokrzyńska, Maria
tarczuk, Paulina Wichniewicz, Serhij Hakman, Dan- Porczuk, Harieta Sabol, Tetjana Tatarczuk, Paulina
iel Hrenciuk, Natalia Kolesnyk, Jarosław Redkwa, Wichniewicz, Serhij Hakman, Daniel Hrenciuc,
Ioana Scridon, Maria Skab, Marian Skab, Aleksander Natalia Kolesnyk, Jarosław Redkwa, Ioana Scridon,
Smoliński, Karina Stempel-Gancarczyk, Inna Strileć, Maria Skab, Marian Skab, Aleksander Smoliński,
Władysław Strutyński, Ludmiła Strutyńska-Struk,
Jarosław Wąsowicz, Anna Zielińska.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Reprezentowane były m. in. takie dyscypliny
naukowe jak: historia, językoznawstwo, socjologia,
antropologia, politologia. Uczestnikami konferencji
byli naukowcy, jak również praktycy społeczni (pedagodzy, animatorzy kultury, samorządowcy, działacze
społeczni). W dyskusjach wzięli między innymi udział:
Zbigniew Kowalski, Dyrektor Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”, Gerwazy Longher, poseł do Parlamentu
Rumuńskiego, Cazimir Longher, Wiceprezes Związku
Krzysztof Nowak prezentuje
Polaków w Rumunii, Michael Jaros, poseł USA.
referat o Festiwalach w Polsce
Jednym z ważnych założeń merytorycznych konferencji było umożliwienie podzielenia się Karina Stempel-Gancarczyk, Inna Strileć, Władysław
przemyśleniami przedstawicielom różnych dyscyplin Strutyński, Ludmila Strutyńska-Struk, Jarosław Wąsoi metod interpretacyjnych, reprezentantom różnych wicz, Anna Zielińska.
środowisk, instytucji i krajów środkowoeuropejskich.
Conferinţa a avut caracter interdisciplinar.
Organizatorzy planowali zderzyć ze sobą dwie per- Au fost reprezentate discipline ştiinţifice ca: istoria,
spektywy: naukowo-badawczą z praktyczną w celu sociologia, antropologia, politologia. Participanţi la
zbliżenia środowiska naukowego ze środowiskiem conferinţă au fost oameni de ştiinţă, dar şi practicanţi
sociali (pedagogi, animatori culturali,
autonomi, activişti sociali). La discuţii
au luat parte, printre alţii: Zbigniew Kowalski, Directorul Festivalului Folcloric
Internaţional „Întâlniri Bucovinene”,
Gerwazy Longher, deputat în Parlamentul
României, Cazimir Longher – vicepreşedinte al Uniunii Polonezilor din România, Michael Jaras, deputat în S.U.A.
Unul din principiile importante
ale conferinţei a fost posibilitatea de a
George Ostafi w trakcie wygłaszania referatu
face schimb de păreri cu reprezentanţii
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Luzian Geier prezentuje wyniki swoich badań
osób aktywnie kształtujących rzeczywistość społeczną
w Europie Środkowej (integracja tych środowisk oraz
implementacja wyników humanistycznych badań naukowych do działań podejmowanych przez władze lokalne, działaczy społecznych, nauczycieli, animatorów
życia kulturalnego).
Bardzo ważnym elementem idei konferencji
był pomysł, by w planowanym przedsięwzięciu wzięli
udział przedstawiciele różnych kategorii wiekowych
(tak doświadczeni naukowcy jak i młodzi badacze oraz
studenci) wywodzący się z różnych środowisk etnicznych i zawodowych.
Zasadnicza część konferencji była przeznaczona na prezentacje referatów poświęconych problematyce bukowińskiej (Bukowina i festiwal bukowiński) – wyników indywidualnej działalności
naukowo-badawczej gości zaproszonych na konferencję.
Uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć
w XXV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania” – wielkim, barwnym
widowisku w wykonaniu kilkudziesięciu zespołów
tanecznych i wokalno-muzycznych, reprezentujących
kulturę ludową wszystkich grup etnicznych historycznej Bukowiny, przybywających od 25 lat do Jastrowia,
by przypomnieć niepowtarzalną jedność bukowińskiej
różnorodności kulturowej. Umiejętność pokojowej
współpracy pomimo różnic dzielących ludzi jest ważna
zawsze, w każdej sytuacji historycznej; nabiera szczególnego znaczenia w kontekście ostatnich wydarzeń
na Ukrainie.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przyjęcia naszego zaproszenia, przygotowanie interesujących referatów oraz za
współtworzenie wspaniałej, serdecznej atmosfery podczas obrad i poza salą konferencyjną.
Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN)
Magdalena Pokrzyńska (Uniwersytet Zielonogórski)

diferitelor discipline şi metode de interpretare, cu
reprezentanţii diferitelor medii, instituţii şi ţări centraleuropene. Organizatorii au planificat să o facă din două
perspective: ştiinţifică şi de cercetare şi cea practică, în
scopul apropierii mediului ştiinţific de cel al persoanelor
active ce formează realitatea socială în Europa Centrală
(integrarea acestor medii precum şi implementarea
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice umaniste în acţiunile
autorităţilor locale, a activiştilor sociali, cadrelor
didactice, animatorilor vieţii culturale).
Un element important al ideii conferinţei a
fost concepţia ca la ce se va întreprinde să participe
reprezentanţi ai diferitelor categorii de vârstă (atât
oameni de ştiinţă cu experienţă cât şi cercetători tineri
şi studenţi) din diferite medii etnice şi profesionale.
Principala parte a conferinţei a fost destinată
prezentării referatelor privitoare la problematica
bucovineană (Bucovina şi festivalul bucovinean) –
rezultatele activităţii ştiinţifice şi de cercetare a oaspeţilor invitaţi la conferinţă.
Participanţii la conferinţă au putut lua
parte la al XXV-lea Festival Folcloric Internaţional
„Întâlniri Bucovinene” – un mare şi colorat spectacol
în interpretarea câtorva zeci de ansambluri de dansuri
şi vocal-muzicale care reprezintă cultura populară a
tuturor grupurilor etnice din Bucovina istorică care vin
de 25 de ani la Jastrowie pentru a aminti irepetabila
unitate a diversităţii culturale bucovinene. Cunoaşterea
colaborării paşnice în ciuda deosebirilor ce despart
oameni este întotdeauna importantă, în orice situaţie
istorică; ea capătă o importanţă deosebită în contextul
ultimelor evenimente din Ucraina.
Mulţumim tuturor participanţilor la conferinţă
pentru acceptarea invitaţiei, pregătirea unor referate
interesante precum şi pentru contribuţia la crearea unei
atmosfere admirabile, cordiale în timpul dezbaterilor
şi dincolo de sala de conferinţe.
Trad. St. Iachimovschi
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Bukowina

– dzieje, miejsca, ludzie

&

Jubileusz 200-lecia kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Czerniowcach skłania do refleksji
nad dziejami tej świątyni, która stała się „matką”
bukowińskich katolickich kościołów i pomimo że
obecnie sztucznie dzieli nowa granica Bukowinę
Północną od Bukowiny Południowej, kościół ten
pozostaje symbolem jedności wszystkich katolików
zamieszkujących na Bukowinie. Nawiązujemy do
jubileuszu czerniowieckiej świątyni również dlatego,
że w początkowej fazie tzw. „ery józefińskiej” znaczna
część ludności polskiej na Bukowinie, w tym także
górale czadeccy, którzy później założyli Nowy Sołoniec,
Pleszę, Pojanę Mikuli i inne osady polskie, zatrzymując
się w okolicy Czerniowiec w ich wędrówce po chleb,
mogli w tej świątyni przeżyć pierwsze uczestnictwo we
mszy św., Pierwszą Komunię św., bierzmowanie czy
ślub. Dlatego dla wszystkich bukowińskich katolików,
a przede wszystkim Polaków, obchodzony jubileusz
200-lecia czerniowieckiego kościoła jest powrotem do
korzeni i wspólnej historii.
Po ustanowieniu w Czerniowcach głównej
kwatery dowództwa generała Gabriela von Spleny,
wzdłuż drogi zwanej „cesarską” wzniesiono w 1778 r.
drewniany kościółek, który był najprawdopodobniej
pierwszym katolickim obiektem sakralnym w bukowińskiej stolicy. Po wprowadzeniu nowej organizacji
kościelnej na Bukowinie, decyzją metropolitalnego
konsystorza lwowskiego z 1 listopada 1786 r., bukowińscy
katolicy zostali podporządkowani arcybiskupstwu
lwowskiemu. Postanowiono wówczas utworzyć na
Bukowinie osobny dziekanat z siedzibą w Czerniowcach
i tym samym została erygowana czerniowiecka parafia
rzymskokatolicka. Zmiany te uzyskały papieski placet
dopiero 11 kwietnia 1796 r., albowiem wcześniej
uregulowaniem sytuacji bukowińskich katolików zajął
się sam cesarz Józef II, który dążył do ujednolicenia
struktur kościelnych w całym cesarstwie za pomocą
józefińskich reform.
Jeszcze w 1786 r. cesarz Józef II przybył
na Bukowinę i przebywając w Czerniowcach sam
wskazał miejsce przyszłego kościoła parafialnego.
W ten sposób, z polecenia cesarza, został zakupiony
przez państwo od byłego burmistrza Czerniowiec
teren pod budowę pierwszej murowanej świątyni na
Bukowinie. Budowniczym nowego kościoła został
jezuita o. Wenzeslaus Christoph Kekert, pierwszy
dziekan i proboszcz czerniowiecki, który zastąpił
dotychczasowego kapelana wojskowego i zwierzchnika bukowińskich katolików, ks. Prokopa Munda.
Z cesarskiego polecenia został opracowany projekt
czerniowieckiego kościoła, który wykonał zespół

Bucovina

– istorie, locuri, oameni

Jubileul de 200 de ani al bisericii cu hramul
Înălțarea Sfintei Cruci din Cernăuți ne îndeamnă spre
o reflecție privitoare la istoria acestui edificiu, care
a devenit „mamă” a bisericilor catolice din Bucovina
și, cu toate că în prezent noua frontieră împarte în mod
artificial Bucovina de Nord de Bucovina de Sud, această
biserică rămâne un simbol al unității tuturor catolicilor
care trăiesc în Bucovina. Facem referință la aniversarea
bisericii cernăuțene, de asemenea datorita faptului că,
în faza inițială a așa-numitei „ere iozefine”, o mare
parte a populației poloneze din Bucovina, inclusiv
muntenii din Czadca, care mai târziu au fondat Solonețu
Nou, Pleșa, Poiana Micului și alte așezări poloneze,
oprindu-se lângă Cernăuți în exodul lor după pâine, au
putut trăi în această biserică prima participare la masa
eucharistică, prima Sfânta Împărtășanie, sacramentul
confirmațiunii sau al căsătoriei. Prin urmare, pentru
toți catolicii din Bucovina, și mai ales pentru polonezi,
sărbătoarea jubileului de 200 de ani al bisericii din
Cernăuți este o întoarcere la rădăcini și la o istorie
comună.
După stabilirea la Cernăuți a sediului comandamentului central al generalului Gabriel von Spleny,
de-a lungul drumului numit „imperial”, s-a construit
în anul 1778, o biserică de lemn, care a fost, foarte

Fasada kościoła z wieżą po przebudowie
Autor: Iwan Gnidyj
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służby cywilnej, powołany w tym celu przez wiedeńską
Kancelarię Nadworną. W realizacji tej budowli cesarz
Józef II postanowił: „kościół w Czerniowcach należy
budować z dobrych, nowych materiałów, by to na
Suczawę rozszerzyć, lecz nie wzorować się na starym
mołdawskim kościele”.
Kościół został zbudowany w stylu romańskim na planie krzyża, z dwoma bocznymi kaplicami,
a z przodu została wzniesiona smukła trójkondygnacyjna wieża, która wznosiła się ponad wszystkie
budowle czerniowieckiego rynku. Wezwanie kościoła
– Podwyższenie Krzyża Świętego – wskazuje na
wolę cesarza, pragnącego zaprowadzić józefiński
chrystocentryzm, w przeciwieństwie do polskiej pobożności mariologicznej. Pomimo że budowę czerniowieckiej świątyni rozpoczęto w 1787 r., to ukończona
została dopiero w 1814 r., ze względu na trzykrotną
katastrofę zawalenia się wieży, co wskazuje na brak
doświadczenia bukowińskich fachowców w dziedzinie
budownictwa sakralnego.
Ponieważ stolica arcybiskupia we Lwowie
od 1812 r. po śmierci arcybiskupa Kajetana Ignacego
Kickiego nie była obsadzona, wakat trwał do 1815 r.
Gdy rządy objął arcybiskup Andrzej Alojzy Ankwicz,
czerniowiecki dziekan w otoczeniu kleru bukowińkiego
dokonał 29 czerwca 1814 r. uroczystego poświęcenia
i otwarcia wzniesionej świątyni. Konsekracji natomiast
dokonał arcybiskup lwowski Andrzej Alojzy Ankwicz
dopiero w 1826 r. Najprawdopodobniej z powodu
zawalenia się wieży po raz trzeci w 1828 r. prace
remontowe trwały jeszcze przez kilka kolejnych lat.
Wówczas, dopiero po zakończeniu prac w 1831 r., stary
drewniany kościółek został rozebrany i sprzedany
gminie protestanckiej, a w jego miejscu powstał
krzyż na pamiątkę pierwszego miejsca kultu w bukowińskiej stolicy. Miejsce po dawnym kościele
zostało zagospodarowane przez miasto. W otoczeniu
pomnika Krzyża powstał plac, który otrzymał nazwę
Plac Krzyża Świętego i w pierwszej połowie XIX w.

Stary drewniany, pierwotny kościół
w Czerniowcach obok prawosławnego
biskupstwa
Źródło: Die österreichisch-ungarische Monarchie in
Wort und Bild. Bukowina, Wien 1899, s. 133.

Czerniowce, plac Krzyża św.
z krzyżem w centrum
Źródło: Biblioteka Instytutu Narodoznastwa we
Lwowie. Nr. 02759
probabil, primul edificiu sacral catolic din capitala
bucovineană. După introducerea noii organizații
ecleziastice din Bucovina, prin decizia consistoriului
metropolitan din Lvov de la 1 noiembrie 1786, catolicii
din Bucovina au trecut sub jurisdicția arhiepiscopului
de Lvov. Ca atare, s-a decis formarea unui decanat
separat pentru Bucovina cu sediul în Cernăuți, și astfel
a fost întemeiată parohia romano-catolică din Cernăuți.
Aceste modificări au primit acceptul papal abia la data
de 11 aprilie 1796, deoarece înainte de soluționarea
situației catolicilor din Bucovina s-a îngrijit chiar
împăratul Iosif al II-lea, care a voit să unifice structurile
bisericești în tot imperiul prin reformele jozefine.
Încă din anul 1786, împăratul Iosif al II-lea,
venind în Bucovina și vizitând orașul Cernăuți, a indicat
locul pentru viitoarea biserică parohială. În acest fel,
la ordinul împăratului, a fost achiziționat de la fostul
primar al orașului Cernăuți un teren pentru construcția
primei biserici zidite din Bucovina. Constructorul noii
biserici a fost părintele iezuit Wenzeslaus Christoph
Kekert, primul decan și paroh din Cernăuți, care l-a
înlocuit pe fostul capelan militar și superiorul catolicilor
din Bucovina, pr. Prokop Mund.
La ordinul imperial, a fost conceput proiectul
bisericii din Cernăuți, de către echipa serviciului public
desemnată în acest scop la Curtea regală vieneză de
către Consiliul Aulic. Pentru realizarea acestui edificiu,
împăratul Iosif al II-lea a decretat: „biserica din
Cernăuți, ar trebui să fie construită din materiale noi,
care să se extindă apoi la Suceava, dar nu după modelul
vechilor biserici din Moldova”.
Biserica a fost construită în stil roman, în
formă de cruce, cu două capele laterale, iar în partea
din față a fost construit un turn subțire cu trei niveluri,
care se înălța mai presus de toate clădirile din piața
Cernăuțiului. Titlul bisericii, „Înălțarea Sfintei Cruci”,
sugerează voința împăratului care dorea să impună
cristocentrismul jozefin, în contrast cu evlavia mariană
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Kościół w Czerniowcach przed rokiem 1860.
Źródło: zbiór autora.
był głównym placem całego miasta. W 1879 r. czerniowiecka parafia przeżywała misje święte i wówczas w miejsce dawnego krzyża powstał pomnik
Krzyża misyjnego, który upamiętniał zarówno misyjne
wydarzenie, jak i 100-lecie działalności duszpasterskiej
w Czerniowcach.
W 1866 r. wieża spłonęła w pożarze i ówczesny
proboszcz ks. Ignacy Kornicki przy odbudowie nadał
jej aktualny kształt, odnoszący się bardziej do stylu
barokowego. Z objęciem urzędu proboszcza i dziekana
czerniowieckiego przez Polaka, i po przeobrażeniach
jakie nastąpiły w wyniku Wiosny Ludów i powstania
styczniowego, co sprawiło, że do Czerniowiec
przybyła kolejna fala Polaków, w życiu religijnym
czerniowieckiej parafii nastąpiło przeobrażenie się
parafii niemieckojęzycznej w polskojęzyczną.
W latach 1909-1910 wieloletni proboszcz i dziekan czerniowiecki ks. Józef Schmid przeprowadził
gruntowne prace remontowo-budowlane, poszerzając
i wydłużając kościół. Poprzednio ołtarz główny
znajdował się przy pierwszych stopniach, które
pozostały do dziś w połowie długości kościoła. Dalsze
dzieje czerniowieckiej świątyni, prekonizowanej
na katedrę biskupią i wieloletni główny kościół
Wikariuszy Generalnych Bukowiny, oraz okres
okupacji i ateistycznego stalinizmu wraz z „golgotą”
polskiej społeczności w Czerniowcach zostaną w szerszym kontekście omówione nieco później.
Jubileusz 200-lecia kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Czerniowcach jest pięknym

a poporului polonez. În ciuda faptului că zidirea acestui
edificiu din Cernăuți a început încă în anul 1787,
lucrările au fost finalizate abia în anul 1814 ca urmare
a triplului dezastru al prăbușirii turnului, ceea ce indică
lipsa de experiență a constructorilor din Bucovina în
domeniul obiectivelor sacrale.
Deoarece sediul arhiepiscopal din Lvov din anul
1812, după moartea arhiepiscopului Ignatiu Caietan
Kicki nu a fost ocupat, postul rămânând vacant până
în anul 1815, când a preluat conducerea arhiepiscopul
Aloysius Andrei Ankwicz, decanul de Cernăuți asistat
de preoții din Bucovina, la data de 29 iunie 1814,
a sfințit și a deschis în mod solemn edificiul construit.
Consacrarea însă a fost înfăptuită de către arhiepiscopul
de Lvov Aloysius Andrei Ankwicz abia în anul 1826,
și cel mai probabil ca urmare a prăbușirii turnului pentru
a treia oară în anul 1828, lucrările de renovare s-au
prelungit pentru încă câțiva ani. Abia după finalizarea
lucrărilor în anul 1831, vechea biserică de lemn a fost
demontată și vândută comunității protestante, iar în locul
ei a fost amplasată o cruce pentru amintirea primului
lăcaș de cult din capitala Bucovinei. Locul după vechea
biserică a fost amenajat de către autoritățile orașului și
în jurul monumentului Crucii a fost amenajată o piață,
care a primit denumirea de „Piața Sfintei Cruci”, și în
prima jumătate a secolului al XIX-lea a fost piața principală a orașului. În anul 1879, în parohia din Cernăuți
au avut loc misiuni populare și atunci în locul Crucii
vechi, a fost amplasată Crucea misionară, care amintea
atât de misiunile populare cât și de cei 100 de ani de
activitate pastorală în Cernăuți.
În anul 1866 turnul bisericii a ars, iar parohul
de atunci pr. Ignațiu Kornicki la reconstruire i-a dat
forma actuală, cu nuanțe mai mult în stil baroc. Prin
preluarea funcției de paroh și decan la Cernăuți de
către un preot polonez și datorită transformărilor care
au urmat Revoluției din anul 1848 și a insurecției
poloneze din ianuarie 1863, la Cernăuți a migrat un alt
val de polonezi, ceea ce a dus la o transformare în viața
religioasă a parohiei Cernăuți din germană într-una de
limbă polonă.
În anii 1909-1910, parohul și decanul de
Cernăuți pr. Joseph Schmid a efectuat lucrări de
renovare și reconstrucție lărgind și extinzând biserica.
Anterior, altarul principal era situat la primele trepte
care au rămas până astăzi la mijlocul bisericii. Istoria
ulterioară a bisericii din Cernăuți, preconizată a fi
catedrală episcopală și sediul îndelung al Vicarilor
Generali pentru Bucovina, precum și perioada de
ocupație sovietică și a stalinismului ateu cu „Golgota”
comunității poloneze din Cernăuți vor fi prezentate
într-un context mai amplu ceva mai târziu.
Jubileul de 200 de ani al bisericii „Înălțarea
Sfintei Cruci” din Cernăuți este o mărturie frumoasă
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świadectwem spinającym Boże błogosławieństwo
na przestrzeni 200 lat pracy wielu kapłanów oraz
pracy kilku pokoleń wiernych parafian – Niemców,
Polaków Rumunów i Ukraińców. Świątynia ta stała się
zwornikiem łączącym wszystkie pokolenia wędrujące
ku swemu przeznaczeniu, ku Bogu Trójjedynemu na
całym obszarze Bukowiny. To dla nas, mieszkańców
współczesnej Bukowiny, wielka radość, to również
czas refleksji i zadumy nad przebytą drogą, dlatego
pragniemy śpiewać na chwałę Boga i ludzi, tych którzy
odeszli i tych którzy dzisiaj kontynuują pielgnowanie
tego wielkiego dziedzictwa Bukowiny Te Deum
laudamus – Ciebie Boga wysławiamy!
ks. Alfons-Eugen Zelionca
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

KALENDARIUM ROCZNIC

2014

a împletirii binecuvântării lui Dumnezeu timp de 200
de ani de muncă a multor preoți și a generațiilor de
credincioși germani, polonezi, români și ucraineni.
Acest edificiu a devenit cheia de boltă care unește
toate generațiile care se îndreaptă spre destinul lor,
la Dumnezeul Întreit de pe întreg spațiul bucovinean.
Pentru noi, locuitorii de azi din Bucovina este prilej de
mare bucurie, de asemenea este prilej de meditație și
reflecție asupra drumului parcurs, și pentru aceasta vrem
să intonăm spre mărirea lui Dumnezeu și a oamenilor,
pentru cei care s-au stins şi pentru cei care continuă
și astăzi să păstreze marea moștenire a Bucovinei: Te
Deum laudamus – Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm!
pr. Alfons-Eugen Zelionca
Universitatea Catolică „Ioan Paul al II-lea” din Lublin

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

LIPIEC

IULIE

3 VII – 110. rocznica urodzin Haliny Auderskiej
(1904-2000), powieściopisarki, dramatopisarki, publicystki;
4 VII – 80. rocznica śmierci Marii SkłodowskiejCurie (1867-1934), polskiego chemika i fizyka,
laureatki Nagrody Nobla w 1903 i 1911 r.;
7 VII – 140. rocznica urodzin Władysława Grabskiego
(1874-1938), polityka, ekonomisty, historyka, ministra skarbu, premiera, autora reformy ekonomicznej
w latach 1924-1925;
8 VII – 110. rocznica urodzin Eugeniusza Szermentowskiego (1904-1970), krytyka literackiego,
autora gawęd, opowiadań i powieści biograficznych;
9 VII – 85. rocznica śmierci Juliana Fałata (18531929), malarza;
12 VII – 20. rocznica śmierci Ireny Krzywickiej
(1899-1994), pisarki i publicystki;
14 VII – 25. rocznica śmierci Artura Sandauera
(1913-1989), krytyka literackiego, eseisty, tłumacza;
15. rocznica śmierci Władysława Hasiora (19281999), rzeźbiarza, malarza i scenografa; 160. rocznica
urodzin Jacka Malczewskiego (1854-1929), malarza;
15 VII – 25. rocznica śmierci Marii Kuncewiczowej
(1899-1989), pisarki;
17 VII – 615. rocznica śmierci Jadwigi Andegaweńskiej
(1374-1399), królowej Polski; 5. rocznica śmierci
Leszka Kołakowskiego (1927-2009), filozofa, eseisty,
publicysty i prozaika;
20 VII – 110. rocznica urodzin Hanny Ożogowskiej
(1904-1995), pisarki, tłumaczki, pedagoga, autorki
książek dla dzieci i młodzieży;
23 VII – 185. rocznica śmierci Wojciecha Bogusławskiego (1757-1829), twórcy polskiej sceny narodowej, dramatopisarza i aktora;

3 VII – 110 ani de la naşterea Halinei Auderska (19042000), romancieră, scriitoare de drame, publicistă;
4 VII – 80 de ani de la moartea Mariei SkłodowskaCurie (1867-1934), chimist şi fizician polonez, laureată
a Premiului Nobel în anii 1903 şi 1911;
7 VII – 140 de ani de la naşterea lui Władysław Grabski
(1874-1938), politician, economist, istoric, ministru de
finanţe, premier, autorul reformei economice din anii
1924-25;
8 VII – 110 ani de la naşterea lui Eugeniusz
Szermentowski (1904-1970), critic literar, autor de
taifasuri, povestiri şi romane biografice ;
9 VII – 85 de ani de la moartea lui Julian Fałat (18531929), pictor;
11 VII – 60 de ani de la naşterea Ilonei Łepkowska
(1954), scenarist de film;
12 VII – 20 de ani de la moartea Irenei Krzywicka
(1899-1994), scriitoare şi publicistă;
14 VII – 25 de ani de la moartea lui Artur Sandauer
(1913-1989), critic literar, eseist, traducător; 15 ani
de la moartea lui Władysław Hasior (1928-1999),
sculptor, pictor şi scenograf; 160 de ani de la naşterea
lui Jacek Malczewski (1854-1929), pictor;
15 VII – 25 de ani de la moartea Mariei Kuncewiczowa
(1899-1989), scriitoare;
17 VII – 615 ani de la moartea Jadwigăi Andegaweńska
(1374-1399), regina Poloniei; 5 ani de la moartea
lui Leszek Kołakowski (1927-2009), filosof, eseist,
publicist şi prozator;
20 VII – 110 ani de la naşterea Hannei Ożogowska
(1904-1995), scriitoare, traducătoare, pedagog, autoare
de cărţi pentru copii şi tineri;
23 VII – 185 de ani de la moartea lui Wojciech
Bogusławski (1757-1829), creatorul scenei naţionale
poloneze, dramaturg şi actor;
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24 VII – 35. rocznica śmierci Edwarda Stachury
(1937-1979), poety, prozaika i tłumacza;
25 VII – 45. rocznica śmierci Witolda Gombrowicza
(1904-1969), prozaika, dramaturga i eseisty;
26 VII – 120. rocznica urodzin Magdaleny Samozwaniec (1894-1972), pisarki;
27 VII – 135. rocznica urodzin Stanisława Ligonia
(1879-1954), pisarza i malarza.
30 VII – 20. rocznica śmierci Ryszarda Riela (19561994), wokalisty i autor tekstów piosenek.

Kronika bukowińskich Polaków

24 VII – 35 de ani de la moartea lui Edward Stachura
(1937-1979), poet, prozator şi traducător;
25 VII – 45 de ani de la moartea lui Witold Gombrowicz
(1904-1969), prozator, dramaturg şi eseist;
26 VII – 120 de ani de la naşterea Magdalenei
Samozwaniec (1894-1972), scriitoare;
27 VII – 135 de ani de la naşterea lui Stanisław Ligoń
(1879-1954), scriitor şi pictor;
30 VII – 20 de ani de la moartea lui Ryszard Riedel
(1956-1994), interpret şi autor de texte pentru cântece.

1914

Czerwiec

Cronica polonezilor bucovineni
Iunie

06.02. – Poznań, więzienie: Karol Rzepecki, właściciel 06-02 – Poznań, închisoare: Karol Rzepecki, proprietar
Wielkopolskiej Księgarni Nakładowej zgłosił się do
odbycia kary za sprzedaż śpiewnika sokolego, w którym
dopatrzono się aż siedmiu piosenek „podburzających
do gwałtów przeciwko narodowości niemieckiej”.
06.<04. – Czerniowce, Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”: Druh dr Julian Sołomowicz ofiarował 25 kor.
na adaptację boiska sokolego.
06.02. – Czerniowce, Bursa Rękodzielnicza im. J. Kilińskiego: Zygtmunt Lubrtowicz wygłosił odczyt
„Z dziejów literatury polskiej”.
06.04. – Czerniowce: Ukazał się 31. numer 32. rocznika
„Gazety Polskiej”. Tutaj w Kronice podano wiadomość,
iż dzieci piątej klasy polskiej szkoły przy ul. Kolejowej
na ręce nauczyciela Karola Renowicza złożyły 10
kor. na czerniowieckie realne Gimnazjum Polskie.
Zwrócono uwagę, że takich klas jest w Czerniowcach
13 i oby wszystkie podobnie postąpiły. Także w tej
rubryce inspektor szkół miejskich Mateusz Kasprzak
podziękował Ottonowi Mieczysławowi Żukowskiemu
za 92 książki, a ks. Józefowi Janiszewskiemu za 100
kor. ofiarowane Prywatnej Bibliotece dla Młodzieży
i Nauczycielstwa Polskiego.
06.04. – Dawidy Zrąb: Tego dnia Jakub Zielonka
i Adolf Galant w imieniu komitetu powiadomili, że po
sześciu latach budowy 8 czerwca nastąpi poświęcenie
kościółka. Zaprosili rodaków na tę uroczystość i poprosili o materialne wsparcie tego dzieła. Dzięki zabiegom
dr. Stanisława Kwiatkowskiego Sejm bukowiński
udzielił 500 kor. subwencji. Tekst pt. „Dawidy Zrąb,
4 czerwca 1914” opublikowano w rubryce Listy z kraju
32. numeru „Gazety Polskiej” z niedzieli 7 czerwca.
06.05. – Czerniowce, lokal „Gwiazdy” w Domu
Polskim: Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków
miejscowej Polskiej Kasy Rękodzielniczej w sprawie
zmiany statutu.
06.07. – Czerniowce: Ukazał się 32. numer 32. rocznika
„Gazety Polskiej”, a w nim w rubryce Wiadomości literackie i artystyczne autor podpisany pseudonimem Jota

al librăriei editoare din Wielkopolska s-a prezentat să
îşi ispăşească pedeapsa pentru vânzarea colecţiei de
cântece ale Asociaţiei „Sokół” în care nu s-au omis
şapte cântece „care agitau împotriva naţionalităţii
germane”.
06.<04. – Cernăuţi, Asociaţia de Gimnastică „Sokół”:
Camaradul dr. Julian Sołomonowicz a donat 25 c. pentru adaptarea terenului asociaţiei.
06.02. – Cernăuţi, Internatul Meşteşugăresc „J. Kiliński”: Zygmunt Lubertowicz a ţinut o conferinţă cu
titlul „Din istoria literaturii polone”.
06.04. – Cernăuţi: A apărut nr. 31/32 al anuarului
„Gazetei Polone”. Aici, în Cronică se anunţa că copiii
de cl. a V-a de la şcoala polonă de pe str. Kolejowa au
oferit, prin intermediul învăţătorului Karol Renowicz,
10 c. pentru Gimnaziul real Polonez din Cernăuţi. Se
atrăgea atenţia că astfel de clase sunt 13 în Cernăuţi şi
că toate să facă la fel. Tot în această rubrică inspectorul
şcolilor orăşeneşti Mateusz Kasprzak a mulţumit lui
Otton Mieczysław Żukowski pentru cele 92 de cărţi,
iar pr. Józef Janiszewski pentru cele 100 c. oferite
Bibliotecii Particulare pentru Tineretul şi Cadrele
Didactice Poloneze.
06.04. – Davideni Zrąb: În această zi Jakub Zielonka
şi Adolf Galant, în numele comitetului, au anunţat
că, după şase ani de construcţie, la 8 iunie va avea
loc consacrarea bisericuţei. Au invitat compatrioţii la
această festivitate şi au rugat să fie sprijinită material
această lucrare. Datorită intervenţiei dr. Stanisław
Kwiatkowski, Seimul bucovinean a acordat o subvenţie
de 500 c. Textul intitulat „Davideni Zrąb, 4 iunie 1914”
a fost publicat la rubrica Scrisori din ţară în nr. 32 al
„Gazetei Polone” de duminică, 7 iunie.
06.05. – Cernăuţi, localul Asociaţiei „Gwiazda” din
Casa Polonă: Adunare generală extraordinară a membrilor Casei Polone Meşteşugăreşti în problema schimbării statutului.
06.07. – Cernăuţi: A apărut nr. 32/32 al anuarului
„Gazetei Polone”, iar în el, la rubrica Ştiri literare şi
artistice, autorul semnat cu pseudo Jota recomandă
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polecił wydany w Brodach „Słownik handlowy niemiecko-polski i polsko-niemiecki” Ignacego Żukowskiego,
bardzo przydatny w szkołach kupieckich i kantorach.
06.07. – Czerniowce, Teatr Miejski: Staraniem
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa Akademików Polskich „Ognisko” najlepsi
czerniowieccy amatorzy (Awakowicz, prof. Jachimowski, Janson, Józefowicz, Klemensiewicz, Klemensiewiczowa, Mańkowski, Miltsowiczówna, Niewiadomska, Niewadomski, Ornatowski, Rupik, Sedelmayerówna, Schwann, Sydor) pod kierownictwem
Kazimierza Niewiadomskiego wystawili „Karpackich
Górali” Józefa Korzeniowskiego. Dochód przeznaczono
na boisko „Sokoła”.
06.07. – Czerniowce: Komitet złożony z przedstawicieli
różnych narodowości urządził dzień kwiatowy na
korzyść miejscowych ochronek. Zbiórka przyniosła
7839,12 kor. Oprócz innych, w skład prezydium
komitetu honorowego weszli Polacy: Włodzimierz
Jasiniecki, dr Stanisław Kwiatkowski (jeden z zastępców przewodniczącego), Karol Witkowski (referent komitetu). Członkami komitetu zaś zostali:
Marian Lewicki, Mauthner-Zgórzyński, Łucjan Nadwodzki, Wacław Pilarz, K. Romanowicz, dr Józef
Rosenfeld, Władysław Sedelmayer, Michał Trzciński,
dr Wojciech Trompeteur, Kazimierz Węglowski, dr Jarosław Wolański, Teofil Wróbel. Powołano 11 grup zbiókowych w poszczególnych częściach miasta, w skład
których również wchodzili Polacy.
06.07.-08. – Lwów: Odbył się pierwszy ogólnopolski
zjazd adwokatów polskich, stosownie do uchwały podjętej przez komitet organizacyny 22 czerwca 1913 r.
06.<08. – Milijów, dom dr. Teodora Bohosiewicza:
Bardzo czynny polski działacz narodowy dr Todor
Bohosiewicz urządzaił w swoim domu uroczysty obchód
rocznicy Konstytucji 3 Maja, zaprosiwszy rodaków
okolicznych z miejscowosci Baniłowa i Ispasa. Obchód
zagaił gospodarz domu, po którym dyrektor szkoły
tkackiej z Kossowa Jamroz wygłosił odczyt, określił
„stan społeczny Polski przed Konstytucją, objaśnił
szłachetne jej uchwały i podniósłszy w gorących
słowach obowiązki, jakie i dziś jeszcze wkłada na
nas ten czyn dziejowy, wskazał drogi, jakimi kroczyć
powinniśmy, jeżeli pragniemy, ażeby jak najrychlej
urzeczywistnił się ten ideał, który żyje w każdym sercu
polskim”. Potem nastąpiła część druga, przygotowana
bezinteresownie przez Annę Kosińską, która gorliwie
i społecznie kształciła polskie dzieci: pieśni, deklamacje, egzamin z historii Polski. Bezimienny autor zdał
sprawę z tego obchodu w korespondencji pt. „Milijów,
8 czerwca 1914”, opublikowanej w rubryce Listy z kraju
33. numeru „Gazety Polskiej” z czwartku 11 czerwca.
06.08. – Dawidy Zrąb: Uroczyste poświęcenie
miejscowego kościółka, z wielkim poświęceniem
wznoszonego przez sześć lat.
06.08. – Lwów: W sześćdziesiątym dziewiatym
roku życia zmarł proboszcz parafii św. Antoniego

editat la Brody „Dicţionar comercial germano-polono
şi polono-german” al lui Ignacy Żukowski, foarte util
în şcolile comerciale şi birouri.
06.07. – Cernăuţi, Teatrul Orăşenesc: Prin strădania
Asociaţiei de Gimnastică „Sokół” şi a Asociaţiei Universitarilor Polonezi „Ognisko” cei mai buni amatori
din Cernăuţi (Awakowicz, prof. Jachimowski, Janson,
Józefowicz, Klemensiewicz, Klemensiewiczowa, Mańkowski, Miltsowiczówna, Newiadomska, Niewiadomski,
Ornatowski, Rupik, Sedelmayerówna, Schwann, Sydor)
sub conducerea lui Kazimierz Niewiadomski, au pus în
scenă „Muntenii din Carpaţi” de Józef Korzeniowski.
Venitul a fost destinat terenului Asociaţiei „Sokół”.
06.07. – Cernăuţi: Comitetul alcătuit din reprezentanţii
diferitelor naţionalităţi a organizat Ziua florilor în
beneficiul aşezămintelor din localitate. Colecta a adus
7839,12 c. Pe lângă alţii, în componenţa prezidiului
comitetului de onoare au intrat polonezii: Włodzimierz
Jasiniecki, dr. Stanisław Kwiatkowski (unul din
adjuncţii preşedintelui), Karol Witkowski (referentul
comitetului). Iar membrii comitetului au fost: Marian
Lewicki, Mauthner-Zgórzyński, Lucjan Nadwodzki,
Wacław Pilarz, K. Romanowicz, dr. Józef Rosenfeld,
Władysław Sedelmayer, Michał Trzciński, dr. Wojciech
Trompeteur, Kazimierz Węglowski, dr. Jarosław
Wolański, Teofil Wróbel. S-au înfiinţat 11 grupuri de
colectă în diferite părţi ale oraşului, în componenţa
cărora au intrat şi polonezi.
06.07-08. – Lvov: A avut loc primul congres al
avocaţilor polonezi conform deciziei luate de comitetul
de organizare din 22 iunie 1913.
06.<08. – Milijów, casa dr. Teodor Bohosiewicz:
Foarte activul militant naţional polonez dr. Teodor Bohosiewicz a organizat în casa sa festivitatea sărbătoririi
Constituţiei din 3 Mai, invitând compatrioţii vecini din
localităţile Bănila şi Ispas. Sărbătoarea a fost deschisă
de gazdă, după care directorul şcolii de ţesătorie din
Kossów Jamroz a conferenţiat subliniind „starea
socială a Poloniei înainte de Constituţie, a explicat
nobilele ei decrete şi obligaţiile în cuvinte fierbinţi,
indicând căile pe care trebuie să le urmăm, dacă dorim
ca acest ideal să devină realitate care trăieşte în fiecare
inimă poloneză”. A urmat apoi partea a doua pregătită
dezinteresat de Anna Kosińska care cu zel şi social
educa copiii polonezi: cântece, recitări, examen din
istoria Poloniei. Autor fără nume a prezentat această
sărbătoare, în corespondenţa intitulată „Milijów, 8 iunie 1914” publicată la rubrica Scrisori din ţară în nr. 33
al „Gazetei Polone” de joi, 11 iunie.
06.08. - Davideni Zrąb: Sfinţirea festivă a bisericuţei
din localitate ridicată timp de şase ani.
06.08. – Lvov: A murit la vârsta de 69 de ani parohul
bisericii Sf. Anton din Lvov – pr. canonic Władysław
Poraj Hickiewicz – participant la insurecţia din ianuarie.
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we Lwowie ks. kan. Władysław Poraj Hickiewicz –
uczestnik powstania styczniowego.
06.11. – Czerniowce: Ukazał się 33. numer 32. rocznika
„Gazety Polskiej”. Tutaj m.in. artykuł „Kościół i sztuki
piękne”, wykazujący rzeczywistą wielką rolę Kościoła
katolickiego w rozwoju sztuki w przciwieństwie do
tego, co czynili i czynią jego przeciwnicy, także na
Bukowinie. Tutaj także czerniowiecki Bank Polski
zachęcał do zakładania książeczek oszczędnościowych
dla noworodków i szkolnych kas oszczędności, jak
w Gimnazjum Polskim to uczynił prof. Jachimowski.
W dziale Wiadomości artystyczne i literackie dokonano
przeglądu zawartości 6. numeru „Zdrowego Życia”,
główną uwagę zwracając na artykuły o użyteczności
wegetarianizmu.
06.11. – Suczawa, Dom Polski: Uroczysty obchód
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – przemówienie
prezesa, odczyt o znaczeniu obchodu, jednoaktówka
Lebicha „Zapraszam pułkownika”, Władysława Ludwika Anczyca „Chłopi arstokraci” i tańce.
06.12. – Czerniowce, lokal „Gwiazdy” w Domu Polskim: Ponowne walne zgromadzenie członków Polskiej Kasy Rekodzielniczej w sprawie zmiany statutu..
06.13. – Czerniowce, Magistrat: Rozdano ubogim
pięć wsparć pięćdziesięciokoronowych fundacji honorowego prezydenta m. Czerniowiec Antoniego
Kochanowskiego.
06.13. – Czerniowce: Antoni Kamiński w dniu swoich
imienin otrzymał telegram: „Wielmożnemu Druhowi
Antoniemu Kamińskiemu szczere życzenia w dniu
Patrona składa imieniem Gniazda Sokolego Walewski,
prezes”.
06.14. – Bóbrka: Zebranie wyborów 34. okręgu
wyborczego dla wysłuchania sprawozdania posła prof.
dr. Alfreda Halbana.
06.14. – Czerniowce: Ukazał się 34. numer 32.
rocznika „Gazety Polskiej”, a w nim m.in. w Kronice
rekomendowano pierwszą tego rodzaju w naszym
piśmiennictwie książkę „Polskie kooperatywy i kasy
oszczędności, ich rozwój i stan obecny na obszarze
ziem polskich”, opracowaną przez komitet redakcyjny
pod kierunkiem i przy współudziale prof. dr. Jerzego
Michalskiego, dyrektora Banku Krajowego, Związku
Kas Oszczędności i Patronatu Spółek Raiffeisenowskich.
06.<18. – Czerniowce: Wychowankowie Bursy
Katolickiej im. Issakowicza z drobnych oszczędności
złożyli na ręce rektora ks. Kwapińskiego 24 kor. na
Gimnazjum Polskie w Czerniowcach.
06.<18. – Czerniowce: Prezydent Rady Kultury
Krajowej dr Kajetan Stefanowicz wyjechał na dłużej
do Wiednia w sprawach krajowych, m.in. akcji zapomogowej.
06.<18. – Czerniowce: Włodzimierz Hankiewicz
został mianowany komisarzem krajowym dla oddziału
stowarzyszeń zaliczkowych Banku Krajowego.
06.18. – Czerniowce: Ukazał się 35. numer 32.
rocznika „Gazety Polskiej”, a w nim pierwszy odcinek

06.11. – Cernăuţi: A apărut nr. 33/32 al anuarului
„Gazetei Polone”. Aici, printre altele, articolul „Biserica
şi artele frumoase” care subliniază adevăratul rol mare
al Bisericii catolice în dezvoltarea artei în opoziţie cu
ceea ce au făcut şi fac oponenţii lui şi în Bucovina. Tot
aici Banca Polonă din Cernăuţi îndemna la depunerea
de economii pentru noi născuţi şi casele de economii din
şcoli, aşa cum a făcut prof. Iachimowski la Gimnaziul
Polonez. La Ştiri artistice şi literare s-a trecut în revistă
conţinutul nr. 6 al publicaţiei „Viaţă Sănătoasă”,
atrăgând atenţia asupra utilităţii vegetarianismului.
06.11. – Suceava, Casa Polonă: Sărbătorire festivă
a Constituţiei din 3 Mai – cuvântul preşedintelui,
conferinţa despre însemnătatea sărbătoririi, sceneta
într-un act „Îl invităm pe colonel” de Lebich, „Ţăranii
aristocraţi” de Władysław Ludwik Anczyc şi dansuri.
06.12 – Cernăuţi, localul Asociaţiei „Gwiazda” din
Casa Polonă: O nouă adunare generală a membrilor
Casei Meşteşugăreşti Poloneze în problema schimbării
statutului.
06.13. – Cernăuţi, Consiliul Orăşenesc: S-a distribuit
săracilor cinci subvenţii de 50 c. din partea fundaţiei
preşedintelui de onoare al oraşului Cernăuţi – Antoni
Kochanowski.
06.13. – Cernăuţi: Antoni Kamiński de onomastica
lui a primit telegrama: „Excelenţei Sale Camaradului
Antoni Kamiński sincere urări de ziua Patronului, în
numele Cuibului „Sokół” Walewski, preşedinte”.
06.14. – Bórbka: Adunarea alegătorilor circumscripţiei
electorale 34 pentru a audia darea de seamă a deputatului
prof. dr. Alfred Halban.
06.14. – Cernăuţi: A apărut nr. 34/32 al anuarului
„Gazetei Polone” iar în el, printre altele, în Cronică
se recomandă pentru prima dată în literatura noastră
cartea „Cooperativele poloneze şi casele de economii,
dezvoltarea lor şi starea actuală pe teritoriul polonez”
redactată de un comitet condus şi în cooperare cu
prof. dr. Jerzy Michalski, directorul Băncii Naţionale,
al Caselor de Economii şi Patronatului Societăţilor
Raiffeisen.
06.<18. – Cernăuţi: Elevii Internatului Catolic
„Issakowicz” din mici economii au donat, prin
intermediul rectorului pr. Kwapiński, 24 c. pentru
Gimnaziul Polonez din Cernăuţi.
06.<18. –Cernăuţi: Preşeditele Consiliului Culturii
Ţării dr. Kajetan Stefanowicz a plecat pentru mai mult
timp la Viena pentru problemele ţării, printre altele
pentru acţiunea de ajutorare.
06.<18. –Cernăuţi: Włodzimierz Hankiewicz a fost
numit comisar al ţării pentru sucursala societăţilor de
împrumut ale Băncii Naţionale.
06.18. – Cernăuţi: A apărut nr. 35 / 32 al anuarului
„Gazetei Polone”, iar în acesta prima parte a articolului
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artykułu dr. Leona Białkowskiego „U ognisk nauki
polskiej”, ukazujący ogólnie dorobek nauki polskiej
w niesprzyjających warunkach niewoli. W Kronice
tego numeru podano, że w roku szkolnym 1914/15
w Bursie Katolickiej im. Issakowicza będzie 50 wolnych miejsc oraz warunki ich otrzymania.
06.18. – Czerniowce, Magistrat: W związku z niezatwierdzeniem projektu reformy wyborczej dla
Czerniowiec przez cesarza, Rada Miejska powołała
pięcioosobową komisję do opracowania nowego
projektu. W skład komisji wybrano m.in. posła i prezesa polskiego koła radzieckiego dr. Stanisława
Kwiatkowskiego.
06.19. –Czerniowce, sala posiedzeń DP: Walne
zgromadzenie członków bukowińskiego Towarzystwa
Szkoły Ludowej. W roku sprawozdawczym położono
większy nacisk na oświatę szkolną. Ponownie prezesem
wybrano dr. Stanisława Kwiatkowskiego. Jego zastępcą
został ks. Leopold Schweiger, a członkami wydziału:
Rudolf Janiszewski – sekretarz, Władysław Jedliński –
zastępca sekretarza, Władysław Strzałkowski – skarbnik,
Władysław Sołtyński – zastępca skarbnika. Członkami
zarządu obrano: dr. Zygmunta Cyga-Kamińskiego,
Stanisława Höflicha, Stanisława Jachimowskiego,
Mateusza Kasprzaka, Aurelię Malikiewiczówną, dr.
Stanisława Mańkowskiego, Karola Rokosza i ks. Jana
Witka. Do komisji kontrolującej wybrano ponownie:
Altheima, Schirla i Weigla.
06.19.-23. – Czerniowce, Zakłady Naukowo-Wychowawcze SS. Rodziny Maryi: Wystawa robót ręcznych wychowanek tych zakładów.
06.20. – Czerniowce, sala biblioteczna Domu Polskiego: Kółko miłośników sceny (głównie nauczycielki) wystawiło komedię Michała Bałuckiego
„Polowanie na męża” na dochód Bursy Rękodzielniczej
im. Kilińskiego w Czerniowcach.
06.<21. – Wiedeń: Antonina Abrahamowiczowa (żona
Dawida) została odznaczona Orderem Elżbiety I klasy.
06.<21. – Czerniowce, Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”: Dyrektor Leon Dihm z Seretu ofiarował 20
kor. na adaptację boiska sokolego.
06.21. – Czerniowce: Ukazał się 36. numer 32.
rocznika „Gazety Polskiej”, a w nim m.in. ogłoszenia
„Kuriera Lwowskiego” o warunkach prenumeraty i Czytelni Polskiej w Suczawie.
06.21. – Czerniowce, boisko „Sokoła”: Odbył się
wielki festyn sokoli zapowiedziany uprzednio na 14
czerwca.
06.21. – Seret, budynek Beilla: VI. zwyczajne walne
zgromadzenie członków Spółki Oszczędności i Pożyczek w Serecie.
06.<25. – Czerniowce: Starszy rewident i zastępca
naczelnika miejscowego urzędu ruchu kolei państwowych Stefan Sabiński został mianowany inspektorem.
06.<25. – Czerniowce: Z okazji ślubu syna Antonina
Wolakowa ofiarowała 10 kor. na rzecz Gimnazjum
Polskiego.

dr. Leon Białkowski „La centrul ştiinţei poloneze”
care prezintă, în general, rezultatele ştiinţei poloneze
în condiţiile nefavorabile ale lipsei de libertate. În
Cronica acestui număr se anunţă că în an. şc. 1914/15
în Internatul Catolic „Issakowicz” vor fi 50 de locuri
libere şi condiţiile obţinerii lor.
06.18. – Cernăuţi, Consiliul Orăşenesc: Legat de
neaprobarea proiectului reformei electorale pentru
Cernăuţi de către împărat, Consiliul Orăşenesc a convocat o comisie alcătuită din cinci persoane pentru
redactarea noului proiect. În componenţa comisiei,
printre alţii, a fost ales deputatul şi preşedintele cercului
consilierilor polonezi dr. Stanisław Kwiatkowski.
06.19. – Cernăuţi, sala de şedinţe a Casei Polone:
Adunarea generală a membrilor Societăţii Şcolii
Populare din Bucovina. În anul raportat s-a pus un mai
mare accent pe învăţământul în şcoli. A fost reales dr.
Stanisław Kwiatkowski. Adjunctul lui – pr. Leopold
Schweiger, iar membrii conducerii: Rudolf Janiszewski
– secretar, Władysław Jedliński adjunct, Władysław
Strzałkowski – trezorier, Władysław Sołtyński –
adjunct. Membrii conducerii: dr. Zygmunt CygaKamiński, Stanisław Höflich, Stanisław Jachimowski,
Mateusz Kasprzak, Aurelia Malikiewiczówna, dr.
Stanisław Mańkowski, Karol Rokosz şi pr. Jan Witek.
În comisia de revizie au fost realeşi: Altheim, Schirel
şi Weigel.
06.19. – 23. – Cernăuţi, Aşezământu Surorilor Familiei
Mariei: Expoziţia de lucru manual a elevilor acestui
aşezământ.
06.20. – Cernăuţi, sala bibliotecii Casei Polone: Cercul
iubitorilor scenei (în principal învăţătoare) au prezentat
comedia lui Michał Balucki „Vânătoare de soţ” pentru
Internatul Meşteşugăresc „Kiliński” din Cernăuţi.
06.<21. – Viena: Antonina Abrahamowiczowa (soţia
lui David) a fost distinsă cu Ordinul Elisabeta clasa I.
06.<21. – Cernăuţi, Asociaţia de Gimnastică „Sokół”:
Directorul Leon Dihm din Siret a donat 20 c. pentru
renovarea terenului asociaţiei.
06.21. – Cernăuţi: A apărut nr. 36/32 al anuarului
„Gazetei Polone”, iar în acesta, printre altele, anunţul
publicaţiei „Curierul de Lvov” despre condiţiile
abonării şi Societatea Polonă de Lectură din Suceava.
06.21. – Cernăuţi, terenul Asociaţiei „Sokół”: A avut
loc un mare festin anunţat mai înainte pe 14 iunie.
06.21. – Siret, clădirea Beill: A VI-a adunare generală
ordinară a membrilor Societăţii de Economii şi Împrumuturi din Siret.
06.<25. – Cernăuţi: Revizorul superior şi adjunctul
şefului circulaţiei feroviare de stat Stefan Sabiński
a fost numit inspector.
06.<25. – Cernăuţi: Cu prilejul cununiei fiului,
Antonina Wolakowa a donat 10 c. pentru Gimnaziul
Polonez.
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06.<25. – Czerniowce: Podoficer rachunkowy 41 pułku
piechoty Leon Nowak został mianowany kancelistą
najwyższego trybunału sądowego i kasacyjnego.
06.26.-27. – Czerniowce, prywatne żeńskie seminarium
nauczycielskie Rodziny Maryi: Odbył się egzamin
dojrzałości pod przewodnictwem inspektora szkolnego
Pawlitscheka. Na 30 zgłoszonych do egzaminu
świadectwo dojrzałości z polskim i niemieckim językiem
wykładowym otrzymały: Jadwiga Bohosiewiczówna, Helena Jasińska, Joanna Kajetanowiczówna,
Maria Kudłówna, Filomena Nowicka, Helena Szustówna
i Helena Tutajówna. Nadto 21 uczennic zdało maturę z niemieckim językiem wykładowym, w tym trzy z
odznaczeniem.
06.27. – Czerniowce, Gimnazjum Polskie: Ostatni dzień
lekcji i popisy uczniów różnych klas przed członkami
Komitetu Organizacyjnego tegoż Gimnazjum.
06.27. – Czerniowce: Wyjazd czerniowieckich sokołów
na VII Okręgowy Zlot w Stanisławowie.
06.<28. – Czerniowce: Olga Freitagowa wniosła
nadzwyczajną składkę 50 kor. na Towarzystwo Bursy
Rękodzielniczej im. Kilińskiego.
06.<28. – Czerniowce: Członek miejscowego
Stowarzyszenia Rękodzielników Polskich „Gwiazda”
Zygmunt Szczęsnowicz otworzył zakład nożowniczoszlifierski przy ul. Ruskiej l. 11.
06.<28. – Kaczyka: Reprezentacja gminy Kaczyka
nadała obywatelstwo honorowe m.in. następującym
Polakom: szefowi sekcji w ministerstwie skarbu
Kazimierzowi Junosza Gałeckiemu – „za życzliwość
okazaną gminie przez poparcie jej przy budowie
szkoły dla mniejszości rumuńskiej, z powodu
odłączenia paralelek rum. od macierzystej szkoły
polskiej, dalej za życzliwość okazywaną wspaniałemu
kościołowi w Kaczyce przez udzielanie pomocy
OO. Misjonarzom około fundowania tej świątyni dla
cudownego obrazu N. Maryi Panny, jak niemniej, za
życzliwe traktowanie ogółu spraw bukowińskich”,
prezydentowi dr. Kajetanowi Stefanowiczowi – „za
jego wprost opatrznościowe, najżyczliwsze przyjście
z pomocą dotkniętej klęską elementarną ludności z
całym doskonale zorganizowanym aparatem Rady
Kultury Krajowej, której niezmordowanie przewodzi
na stanowisku prezydenta”, Zygmuntowi Dworskiemu
– „którego Bukowina mile i wdzięcznie wspomina
z czasów jego tu bytnośći i zasług położonych około
rozwoju naszego przez pracę w buk. Kole Polskim i na
stanowisku prezesa Macierzy Towarzystw Polskich,
w dowód uznania jego wysokich zalet charakteru i serca, że choć z dala od nas, nie zapomina o Bukowinie
i z gotowością i pełen życzliwości opiekuje się każdą
naszą sprawą”, posłowi ludowemu dr. Stanisławowi
Kwiatkowskiemu – „w uznaniu niespożytych zasług
położonych około gminy Kaczyka, jak i całego kraju,
który długo wdzięcznie wspominać będzie jego pracę
około podniesienia i odbudowania narodowego życia
polskiego”.

06.<25. – Cernăuţi: Subofiţerul contabil al regimentului
41 infanterie Leon Nowak a fost numit grefier al celui
mai înalt tribunal de justiţie şi casaţie.
06.26. – 27. – Cernăuţi, seminarul pedagogic particular
de fete al Familiei Mariei: A avut loc examenul de
maturitate condus de inspectorul şcolar Pawlitschek.
Din cei 30 de candidaţi anunţaţi la examen, au primit
dipomă de maturitate la limba polonă şi germană de
predare: Jadwiga Bohosiewiczówna, Helena Jasińska,
Joanna Kajetanowiczówna, Maria Kudłówna, Filomena
Nowicka, Helena Szustówna şi Helena Tutajówna. 21
de eleve au susţinut examenul din limba germană, trei
dintre ele cu distincţie.
06.27. – Cernăuţi, Gimnaziul Polonez: Ultima zi
de şcoală şi parada elevilor diferitelor clase în faţa
membrilor Comitetului de Organizare al acestui
Gimnaziu.
06.27. – Cernăuţi: plecarea membrilor Asociaţiei
„Sokół” din Cernăuţi la a VII-a întâlnire Regională de
la Stanisławów.
06.<28. – Cernăuţi: Olga Freitagowa a donat o cotizaţie
neobişnuită de 50 c. pentru Asociaţia Internatului
Meşteşugăresc „Kiliński”.
06.<28. – Cernăuţi: Membrul Asociaţiei Meşteşugarilor
Polonezi „Gwiazda” din localitate a deschis un atelier
de ascuţitorie pe str. Ruska 1.11.
06.<28. – Cacica: Reprezentanţii comunei Cacica au
conferit cetăţenia de onoare, printre alţii, următorilor
polonezi: şefului secţiei în ministerul finanţelor
Kazimierz Junosz Gałecki – „pentru bunăvoinţa arătată
comunei prin sprijinirea ei în construirea şcolii pentru
minoritatea română ca urmare a despărţirii şcolii române
de cea polonă, pentru bunăvoinţa arătată bisericii din
Cacica cu ajutorul Misionarilor la fondarea acesteia
pentru miraculoasa icoană a Preasfintei Fecioare
Maria, ca şi pentru binevoitoarea tratare, în general,
a problemelor bucovinene”, preşedintelui dr. Kajetan
Stefanowicz – „pentru providenţialul şi sincerul ajutor
acordat populaţiei atinse de cataclism organizat cu
funcţionarii Consiliului Culturii Ţării care neobosit
îl conduce în funcţia de preşedinte”, lui Zygmunt
Dworski – „pe care Bucovina îl aminteşte cu plăcere şi
recunoştinţă din perioada prezenţei lui aici şi meritelor
în dezvoltarea Cercului Polonez bucovinean precum
şi pentru grija pentru fiecare problemă a noastră”,
deputatului popular dr. Stanisław Kwiatkowski- „ca
recunoaştere a meritelor faţă de comuna Cacica şi
întreaga ţară, care îşi amintesc cu recunoştinţă munca
lui pentru ridicarea şi recunstrucţia vieţii naţionale
poloneze”.
06.<28. – Lvov: Examenul de stat din muzică în faţa
comisiei de examinare la conservator (grupa: canto,
pian, istoria muzicii, studiul armoniei) l-a susţinut
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06.<28. – Lwów: Egzamin państwowy z muzyki przed
komisją egzaminacyjną w konserwatorium (grupa: śpiew,
fortepian, historia muzyki, nauki harmonii) zdał nauczyciel
czerniowieckich szkół miejskich Antoni Zarzymski.
06.28. – Czerniowce: Uroczyste nabożeństwo na
zakończenie roku szkolnego, podczas którego pięknie
śpiewał chór uczniowski pod batuta Antoniego
Zarzymskiego. Po nabożeństwie rozdano świadectwa
uczniom klas I-III.
06.28. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Narada
posła dr. Stanisława Kwiatkowskiego i rodziców w sprawie kształcenia dzieci.
06.28. – Czerniowce, boisko „Sokoła”: Publiczny popis
gimnawstyczny uczennic Zakładów SS. Rodziny Maryi.
06.28. – Kaczyka, kościół parafialny Wniebowzięcia
NMP: Ślub dr. Albina Grabowskiego i Olgi Cehakówny
– córki Leona Cehaka.
06.28. – Stanisławów: Zlot sokoli VII Okręgu z udziałem czerniowieckich sokołów.
06.30. – Czerniowce: Dotąd trwał ogłoszony przez
Radę Szkolną Krajową konkurs na posadę asystenta
rysunków w miejscowej państwowej szkole realnej.
06.30. – Czerniowce, Gimnazjum Polskie: Egzaminy
prywatystów i wstępne do klas II-IV. Do każdej klasy
mogła być przyjęta niewielka liczba dziewcząt.
dr Jan Bujak – Kraków

profesorul şcolilor orăşeneşti din Cernăuţi Antoni
Zarzymski.
06.28. – Cernăuţi: Liturghia solemnă la încheierea
anului şcolar, în timpul căreia a cântat corul de elevi
dirijat de Antoni Zarzymski. După liturghie, s-au dat
certificatele elevilor cl. I – III.
06.28. – Cernăuţi, sala Casei Polone: Consfătuirea
deputatului dr. Stanisław Kwiatkowski şi părinţilor în
problema educaţiei copiilor.
06.28. – Cernăuţi, terenul Asociaţiei „Sokół”: Exerciţii
publice de gimnastică ale elevelor Aşezământului
Familiei Maria.
06.28. – Cacica, biserica parohială Adormirea Maicii
Domnului: Cununia dr. Albin Grabowski şi Olga
Cehakówna – fiica lui Leon Cehak.
06.28. – Stanisławów: Adunarea membrilor „Sokół”
a celei de a VII-a Regiuni cu participarea celor din
Cernăuţi.
06.30. – Cernăuţi: Până acum a durat concursul anunţat
de Consiliul Şcolar al Ţării pentru postul de asistent de
desen la şcoala reală de stat din localitate.
06.30. Cernăuţi, Gimnaziul Polonez: Examen al
elevilor particulari şi de admitere în cl. I–IV. În fiecare
clasă putea fi primit un număr nu prea mare de fete.
Trad. St. Iachimovschi

„NIE MA WOLNOŚCI,
BEZ SOLIDARNOŚCI”
25. ROCZNICA
PIERWSZYCH WOLNYCH
WYBORÓW

„NU EXISTĂ LIBERTATE
FĂRĂ SOLIDARITATE”
25 DE ANI
DE LA PRIMELE
ALEGERI LIBERE”

Dnia 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory do Sejmu PRL X. kadencji. Decyzja o przeprowadzeniu wyborów zapadła podczas Okrągłego
Stołu. Porozumienie obu stron przewidywało wolne
głosowanie do Senatu, natomiast w wyborach do
Sejmu opozycja mogła ubiegać się tylko o 35 procent
mandatów. Mimo tych ustaleń wybory z 4 czerwca 1989
roku zakończyły się zwycięstwem opozycji skupionej
wokół Lecha Wałęsy. Zdobyła ona 99% miejsc w Senacie i wszystkie możliwe mandaty w Sejmie.
Ta data symbolizuje zwycięstwo nad
totalitaryzmem. Po czterdziestu latach komunistycznych
rządów Polska odzyskała wolność.
Dopiero jesienią 1991 roku odbyły się w Polsce
pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne.
Osiem lat później Polska dołączyła do Sojuszu
Północnoatlantyckiego, a w 2004 roku do Unii
Europejskiej.

În ziua de 4 iunie 1989 au avut loc alegerile
pentru Seimul R.P.P. al celei de a X-a legislaturi.
Decizia privind alegerile a venit în timpul Mesei
Rotunde. Înţelegerea ambelor părţi a prevăzut alegeri
libere pentru Senat, în schimb în alegerile pentru Seim
opoziţia putea obţine doar 35 % din mandate. În ciuda
acestei hotărâri, alegerile din 4 iunie 1989 s-au încheiat
cu victoria opoziţiei concentrate în jurul lui Lech
Wałęsa. Ea a obţinut 99% din locurile în Senat şi toate
mandatele posibile în Seim.
Această dată simbolizează victoria asupra
totalitarismului. După patruzeci de ani de comunism,
Polonia a dobândit libertatea.
Abia în toamna anului 1991, în Polonia au avut
loc primele alegeri parlamentare cu adevărat libere. Opt
ani mai târziu Polonia s-a aliat Pactului Nord-Atlantic,
iar în anul 2004 a intrat în Uniunea Europeană.
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Świętując te trzy wielkie rocznice przypadające
na rok 2014, Minister Spraw Zagranicznych RP
Radosław Sikorski utworzył Nagrodę Solidarności
im. Lecha Wałęsy. 3 czerwca 2014 roku w Warszawie
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski wręczył ją pierwszemu laureatowi –
przywódcy Tatarów krymskich, Mustafie Dżemilewowi,
który od lat zabiega o poszanowanie demokracji i praw
obywatelskich na Ukrainie, w szczególności wobec
społeczności tatarskiej.
Dzień 4 czerwca jako Świeto Wolności i Praw
Obywatelskich zostało ustanowione w zeszłym roku
przez Sejm na pamiątkę zwycięstwa Solidarności
w wyborach czerwcowych 1989 roku.
W uchwale ustanawiającej to święto czytamy,
że 4 czerwca jest szczególną datą dla Polski jako
„suwerennego i demokratycznego państwa wolnych i
świadomych swoich praw obywateli”.
25-lecie wyborów świętuje się w całej Polsce.
Organizowane są koncerty, debaty, konkursy, wystawy
i imprezy sportowe.
Centralne obchody Święta Wolności z udziałem polskich władz państwowych odbyły się 4 czerwca na Placu Zamkowym. Wzięli w nich udział
prezydenci: Francji – François Hollande, Niemiec
– Joachim Gauck, Słowacji – Ivan Gaszparovicz,
Węgier – Janos Ader, Czech – Mološ Zeman, Litwy –
Dalia Grybauskaite, Łotwy – Andris Berzins, Rumunii
– Traian Băsescu. Wyjątkowo serdecznie witany
był prezydent elekt Ukrainy Petro Poroszenko. Nie
zabrakło koronowanych głów, m.in. pary królewskiej
Belgii, króla Filipa i królowej Matyldy. Obecni byli
wielki książę Luksemburga i brytyjski książę Edward.
W uroczystościach uczestniczyły delegacje 50 państw,
ale najbardziej oczekiwana była wizyta prezydenta
Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który w swoim
przemówieniu podkreślił rolę Polski w przemianach,
które miały miejsce w Europie pod koniec lat 80. „Nie
wolno nam nigdy zapomnieć, że iskra dla dużej części
rewolucyjnych zmian, dla rozkwitu nadziei przyszła od
was, od ludzi z Polski, historia dokonywała się tutaj” –
powiedział amerykański przywódca.
Zapewnił, że przybył do Warszawy w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki i NATO, by
potwierdzić ciągłe zaangażowanie tych sił w bezpieczeństwo Polski. Dodał, że artykuł 5. Traktatu
Waszyngtońskiego jest jasny: atak na jeden kraj sojuszu
jest atakiem na wszystkie. „Mamy święty obowiązek
bronić waszej integralności terytorialnej, co zrobimy.
Stoimy ramię w ramię, teraz i zawsze, za wolność
waszą i naszą. Polska nigdy już nie będzie samotna” –
zaznaczył Obama.
„Dziękuję, ci Polsko za twój triumf, nie triumf
zbrojny, ale triumf w duchu człowieczeństwa. Nie ma
zmiany bez ryzyka, nie ma postępu bez ofiar, nie ma
wolności bez solidarności. Dziękuję, Polsko! Dziękuję
za zaangażowanie i odwagę!. Boże, błogosław Polsce.

Sărbătorind aceste trei mari aniversări în
anul 2014, Ministrul Afacerilor Externe al R.P.
Radosław Sikorski a inaugurat Premiul Solidarităţii
„Lech Wałęsa”, în ziua de 3 iunie 2014 la Varşovia.
Preşedintele R.P. Bronisław Komorowski l-a înmânat
primului laureat – liderul tătarilor din Crimeea –
Mustafa Dżemilev, care de mai mulţi ani luptă pentru
respectarea democraţiei şi drepturilor cetăţeneşti în
Ucraina, mai ales ale comunităţii tătarilor.
Ziua de 4 iunie ca Sărbătoare a Libertăţii
şi Drepturilor Cetăţeneşti a fost stabilită anul trecut
de către Seim în amintirea victoriei Solidarităţii în
alegerile din iunie 1989.
În decretul care instituie această sărbătoare
citim că ziua de 4 iunie este o dată deosebită pentru
Polonia ca „stat suveran și democratic al cetăţenilor
liberi şi conştienţi de drepturile lor”.
Împlinirea a 25 de ani de la alegeri se sărbătoreşte
în toată Polonia. Sunt organizate spectacole, dezbateri,
concursuri, expoziţii şi manifestări sportive.
Celebrarea principală a Sărbătorii Libertăţii cu
participarea autorităţilor statului polonez a avut loc în
ziua de 4 iunie în Piaţa Palatului. La aceasta au luat parte
preşedinţii: Franţei – Francois Hollande, Germaniei Joachim Gauch, Slovaciei - Jvan Gaszparovicz, Ungariei
– János Ader, Cehiei – Mološ Zeman, Lituaniei – Dalia
Grybauskaite, Letoniei – Andris Berzins, României –
Traian Băsescu. Deosebit de călduros a fost salutat
preşedintele nou ales al Ucrainei Petro Poroszenko.
Nu au lipsit capete încoronate, printre altele perechea
regală a Belgiei, regele Filip şi regina Matilda. Au
fost prezenţi marele prinţ al Luxemburgului şi prinţul
britanic Edward. La festivităţi au participat delegaţii
din 50 de state, dar cea mai aşteptată a fost vizita
preşedintelui Statelor Unite Barack Obama care, în
discursul său, a subliniat rolul Poloniei în schimbările
ce au avut loc în Europa la sfârşitul anilor ‘80. „Nu
avem voie să uităm niciodată că scânteia majorităţii
schimbărilor revoluţionare pentru naşterea speranţei
a venit de la voi, de la oamenii din Polonia, istoria s-a
săvârşit aici” a spus şeful american.
A asigurat că a venit la Varşovia în numele
Statelor Unite ale Americii şi NATO pentru a confirma
permanenta angajare a acestor puteri în securitatea
Poloniei. A adăugat că articolul 5 din Tratatul de la
Washington este clar: atacul asupra unui stat aliat
înseamnă atacul asupra tuturor. „Avem obligaţia sfântă
să apărăm integritatea noastră teritorială, ceea ce vom
face. Stăm umăr lângă umăr, acum şi întotdeauna,
pentru libertatea voastră şi a noastră. Polonia nu va fi
niciodată singură” – a accentuat Obama.
„Îţi mulţumesc, Polonie, pentru triumful tău, nu
un triumf armat, ci triumf în spiritul omeniei. Nu există
schimbări fără risc, nu există progres fără victime,
nu există libertate fără solidaritate. Îţi mulţumesc,
Polonie! Mulţumesc pentru angajare şi curaj! Doamne,
binecuvântează Polonia. Doamne, binecuvântează
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Boże, błogosław Ameryce” – zakończył swoje przemówienie prezydent Stanów Zjednoczonych.
Prezydent Komorowski w swoim przemówieniu
podkreślił, że na kilkadziesiąt lat Europę przegrodziła
żelazna kurtyna, to marzenia i dążenia do wolności
przetrwały, gdyż siłą Polski była jej tradycja narodowa,
w tym żywa pamięć o odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku i zwycięstwo nad bolszewikami w roku
1920. Prezydent zaznaczył, że dzisiaj nasza solidarność
jest szczególnie potrzebna narodowi ukraińskiemu.
Z udziałem prezydenta, delegacji zagranicznych
i uczestników obchodów 25-lecia wyborów, w archikatedrze warszawskiej odprawiona została msza św
za wolność. Koncelebrował ją sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej, kardynał Pietro Parolina. Podziękował
za zaproszenie i możliwość wspólnego świętowania,
by jak mówił – „wraz ze społeczeństwem, rządem
i Kościołem w Polsce podziękować Bogu za dar
wolności 25 lat po upadku reżimu komunistycznego”.
Barbara Breabăn

America” – a încheiat discursul său preşedintele Statelor Unite.
Preşedintele Komorowski, în discursul
său, a subliniat că, câteva zeci de ani, Europa a fost
despărţită de cortina de fier, acest vis şi aspiraţie spre
libertate au persistat, căci forţa Poloniei a fost tradiţia
ei naţională, amintirea vie a dobândirii independenţei în
anul 1918 şi victoria asupra bolşevicilor în anul 1920.
Preşedintele a accentuat că astăzi solidaritatea noastră
este deosebit de necesară poporului ucrainean.
Cu participarea preşedintelui, a delegaţilor
din străinătate şi a celor prezenţi la sărbătorirea celor
25 de ani de la alegeri, în arhicatedrala din Varşovia
a fost oficiată o Sf. Liturghie pentru libertate. Ea a
fost concelebrată de secretarul de stat al Vaticanului,
cardinalul Pietro Parolino. A mulţumit pentru invitaţie
şi posibilitatea de a sărbători împreună pentru ca
„împreună cu întreaga societate, guvern şi Biserica din
Polonia să mulțumească lui Dumnezeu pentru darul
libertății la 25 de ani după căderea regimului comunist”.
Trad. St. Iachimovschi

Spectacol polonez
la „Clubul Ţăranului”

Polski spektakl
w „Klubie Chłopa”

A 7-a ediţie a Serilor Poloneze organizată la
2 iunie de Dom Polski – Bucureşti pe scena „Clubului
Ţăranului” a fost una dintre cele mai bogate de până
acum. Evenimentul, din cadrul „Muzeului Ţăranului”,
a avut loc în prezenţa domnului Ambasador al Poloniei la
Bucureşti Marek Szczygieł, a soţiei sale Ewa LisieckaSzczygieł şi a domnului deputat şi preşedinte al Uniunii
Polonezilor din România, Ghervazen Longher. Această
ediţie a „Serilor Poloneze” a fost prezentată de Mariana
Gamazeliuc în limba polonă, iar de Marius Klimowicz
în limba română.
La început preşedintele Dom Polski – Bucureşti,
Bogdan Polipciuc, a vorbit despre prezenţele poloneze
notabile din Capitala României, cum ar fi doamna
Danuta Wałęsa, soţia lui Lech Wałęsa, fostul lider al
„Solidarność” în anii 80 şi apoi preşedinte al Poloniei
între anii 1990 şi 1995. Bogdan Polipciuc a mai
vorbit şi despre activitatea Dom Polski
– Bucureşti din ultima vreme. Spectacolul a fost un omagiu adus papei Ioan Paul
al II-lea, care recent a fost declarat Sfânt
de către Biserica Catolică. Cântecul
dedicat adesea Sfântului Ioan Paul al
II-lea, în timpul vieţii acestuia, „Góralu,
czy ci nie żal” – „Muntene, oare nu
regreţi?”, un cântec sensibil despre
munteanul care îşi părăseşte locurile
natale, a emoţionat şi entuziasmat
sala. De asemenea au fost bine primite

VII. edycja Wieczorów Polskich zorganizowana 2 czerwca przez Dom Polski w Bukareszcie
na scenie „Klubu Chłopa”, była najbogatszą spośród
wszystkich do tej pory. Wydarzenie w ramach „Muzeum
Chłopa” odbyło się w obecności polskiego Ambasadora
w Bukareszcie Marka Szczygła, jego żony Ewy
Lisieckiej-Szczygieł oraz w obecności Posła i Prezesa
Związku Polaków w Rumunii Ger-wazego Longhera.
Tę edycję „Wieczorów Polskich” prowadziła w języku
polskim Mariana Gamazeliuc, natomiast w języku
rumuńskim Marius Klimowicz.
Na początku prezes Domu Polskiego w Bukareszcie Bogdan Polipciuc mówił o polskich wizytach
w stolicy Rumunii, jak np. pani Danuty Wałęsy, żony
Lecha Wałęsy, byłego lidera „Solidarności” w latach
80 - dziesiątych i późniejszego prezyden-ta Polski w
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poeziile traduse de Bogdan Polipciuc din limba polonă,
printre care şi poezia scrisă de sfântul papa Ioan Paul al
II-lea, „Myśli człowieka” – Gândurile omului. Membrii
societăţii „Muzica” din Bucureşti condusă de domnul
profesor Radu Cozarescu au prezentat momente
excepţionale, de muzică medievală interpretate la fagot,
clarinet, chitară şi blockflute. D-na Jadwiga Mihai
a prezentat cartea „Salvarea aurului polonez”, apărută
de curând şi scrisă de Cristian Păunescu şi Dorin Matei,
cu sponzorizarea băncii Naţionale a României. Jadwiga
Mihai, membră a Dom Polski de mulţi ani, este cea
care a tradus cartea în limba polonă. Domnul Adrian
Mociulschi, membru al Dom Polski, cadru universitar
la Conservator, compozitor şi scriitor ne-a prezentat
cea de-a doua ediţie a cărţii despre celebrul său înaintaş
generalul Leonard Mociulschi, care a dat numele său
Batalionului 21 Vânători de Munte al Armatei Române,
astăzi una dintre unităţile de elită din cadrul trupelor
NATO. Un alt moment deosebit a fost cel al corului
„Bărăţia” de la biserica cu acelaşi nume condus de
părintele comunităţii noastre Matei Catargiu. Corul
e format din tineri şi copii români care nu cunosc limba,
dar cântă excelent în polonă la îndrumarea părintelui.
Unul dintre cântecele emoţionante înterpretate a fost
„Każdy może świętym być!” Seara s-a terminat în
acordurile entuziaste, emoţionante ale bătrânului cântec
popular „Hej, sokoły!”, într-o versiune mai modernă.
A devenit deja o tradiţie pentru Dom Polski –
Bucureşti ca, la sfârşitul spectacolului, să ofere mâncăruri tradiţionale poloneze tuturor celor prezenţi.
Participanţii la spectacol, membri Dom Polski sau nu,
s-au delectat cu pierogi (cu carne şi ciuperci), cu salată
poloneză de peşte, cu makowiec (tarte cu mac), bomboane
poloneze, votcă Żubrówka, vin şi băuturi răcoritoare
de la Tymbark. Seara Poloneză s-a transformat, ca de
fiecare dată, pentru membrii comunităţii noastre, într-un
bun prilej de a se cunoaşte mai bine, de a continua sau
lega prietenii, de a comunica unii cu alţii, iar pentru
ceilalţi participanţi, de a afla mai multe despre Polonia
şi polonezi.
Gabriel Klimowicz

latach 1990 - 1995. Bogdan Polipciuc
mówił również o działalności Domu
Polskiego w ostat-nim czasie.
Spektakl był hołdem złożonym papieżowi Janowi Pawłowi II,
który niedawno został kanonizowany
przez Kościół Katolicki. Piosenka
„Góralu, czy ci nie żal?”, dedyko-wana
często świętemu Janowi Pawłowi II za
jego życia, piosenka bardzo tkliwa o
góralu, który opuszcza rodzinne strony,
wzruszyła i rozentuzjazmowała salę.
Także dobrze zostały przyjęte wiersze
przetłumaczone z języka polskiego
przez Bogdana Polipciuca, między innymi wiersz
napisany przez świętego papieża Jana Pawła II „Myśli
człowieka”. Członkowie stowarzyszenia „Muzyka”
w Bukareszcie, prowadzonego przez profesora Radu
Cozarescu zaprezentowali wyjątkowe momenty
średniowiecznej muzyki, wykonane na fagocie,
klarnecie i flecie. Pani Jadwiga Mihai przedstawiła
książkę autorów Cristian Păunescu i Dorin Matei
„Uratowanie polskiego złota”, która ukazała się niedawno przy współfinansowaniu Banku Narodowego
Rumunii. Jadwiga Mihai, od wielu lat członek Domu
Polskiego, przetłumaczyła książkę na język polski. Pan
Adrian Mociulschi, również członek Domu Polskiego,
wykładowca uniwersytecki w Konserwatorium, kompozytor i pisarz przedstawił nam drugie wydanie
książki o swoim słynnym przodku generale Leonardzie
Mociulschim, którego imieniem nazwano 21. Batalion
Strzelców Górskich Armii Rumuńskiej, dzisiaj jednej
z elitarnych jednostek w ramach sił NATO. Następnym
wyjątkowym momentem były występy chóru „Bărăţia”
z kościoła o tej samej nazwie, prowadzonym przez
księdza naszej wspólnoty Mateusza Cataragiu. Chór
składa się z dzieci i młodzieży rumuńskiej, która nie
znając języka, pod kierunkiem księdza, wyśmiericie
śpiewa w języku polskim. Jedną z wykonanych
piosenek była „Każdy może świętym być”. Wieczór
zakończył się w akordach nowoczesnej wersji starej
pieśni ludowej „Hej sokoły”.
Stało się już tradycją Domu Polskiego w Bukareszcie, że na zakończenie spektaklu wszystkich
obecnych częstuje się tradycyjnymi polskimi daniami.
Uczestnicy spektaklu, członkowie Domu Polskiego, lub
nie, delektowali się pierogami (z mięsem i grzybami),
polską sałatką rybną, makowcem, polskimi cukierkami,
wódką Żubrówką, winem i napojami chłodzącymi
z Tymbarku. Polski Wieczór stał się, jak za każdym
razem, dla członków naszej wspólnoty, dobrą okazją
do lepszego poznania, do kontynuacji lub nawiązania
nowych przyjaźni, do wzajemnych kontaków, a dla innych
uczestników do lepszego poznania Polski i Polaków.
Tłum. B. Breabăn
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PIĘKNA NASZA
POLSKA CAŁA

FRUMOASĂ ESTE
POLONIA NOASTRĂ

POLSKIE OBIEKTY NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO
OBIECTIVE POLONEZE PE LISTA MOŞTENIRII MONDIALE UNESCO

PARCUL NAŢIONAL
BIAŁOWIEŻA

BIAŁOWIESKI
PARK NARODOWY

Jest to najstarszy park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Z uwagi na unikatowe
walory przyrodnicze Białowieski Park Narodowy
został uznany w 1977 r. przez UNESCO za światowy
rezerwat biosfery. W grudniu 1992 r. UNESCO
rozszerzyło granice obiektu o przyległą do polskiego
parku, objętą ścisłą ochroną, część Białoruskiego Parku
Narodowego. W ten sposób powstał polsko-białoruski
transgraniczny Obiekt Dzidzictwa Narodowego.
Białowieski Park Narodowy chroni ostatnie na
niżu Europy naturalne ekosystemy leśne znajdujące się
w strefie lasów liściastych i mieszanych. Drzewostany,
które ocalały, są jedynym wzorcem na to, jak wyglądały
niegdyś europejskie lasy.
Flora parku liczy około 4500 gatunków, w tym
725 gatunków roślin kwiatowych, widłaków i paproci,
około 3000 gatunków grzybów. Spośród szczególnie

Acesta este cel mai vechi parc naţional din
Polonia şi unul dintre primele din Europa. Pentru a conserva unicele valori naturale prezente aici, Parcul
Naţional Białowieża a fost recunoscut în 1977 de
către UNESCO drept rezervaţie mondială a biosferei.
În decembrie 1992, UNESCO a extins graniţele
obiectivului cu o parte a Parcului Naţional Belarus aflat
sub o strictă protecţie. În acest fel a luat fiinţă Obiectivul
transfrontalier polono-belarus al Moştenirii Naţionale.
Parcul Naţional Białowieża ocroteşte ultimele
ecosisteme naturale de păduri de foioase şi de diverse
esenţe aflate în Câmpia Europei Centrale. Acestea, care
au rezistat, sunt singurul indiciu pe care îl avem despre
cum arătau odată pădurile europene.
Flora Parcului numără aproximativ 4500 de
specii din care 725 de specii de plante cu flori, licopode
şi ferigi, circa 3000 de specii de ciuperci. Din plantele
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rzadkich roślin parku, 62 gatunki objęte są ochroną. deosebit de rare ale parcului, 62 de specii sunt protejate.
Na szczególną uwagę zasługuje obszar Rezerwatu O atenţie deosebită o merită Rezervaţia Strictă, pe
Ścisłego, na terenie którego, praktycznie od 1921 r. nie terenul căreia din 1921 nu s-au mai făcut niciun fel de
są wykonywane żadne prace leśne.
lucrări silvice.
Fauna parku liczy około 11 tysięcy gatunków.
Fauna parcului numără aproximativ 11000 de
Najliczniejszą grupą są owady (ok. 8500 gatunków). specii. Grupul cel mai numeros îl reprezintă insectele
W parku można spotkać 250 gatunków ptaków, m.in. (cca. 8500 de specii). În parc se pot întâlni 250 de
bociana czarnego, żurawia, czy osiem gatunków specii de păsări, printre altele barza neagră, cocorul sau
dzięcioła.
opt specii de ciocănitoare.
Symbolem parku jest żubr, gdyż właśnie w tym
Simbolul parcului este zimbrul, care chiar
parku ocalono od zagłady to zwierzę. Żubry wyginęły în acest parc a fost salvat de la dispariţie. Zimbrii au
już prawie całkowicie w XVIII w. Ich nieliczne dispărut aproape complet în sec. XVIII. Populaţii puţin
populacje przeżyły jedynie na Kaukazie i w Puszczy numeroase au mai supravieţuit doar în Caucaz şi în
Białowieskiej. W 1919 r. został zabity ostatni osobnik Pădurea de la Białowieża. În 1919 a fost ucis ultimul
w Puszczy Białowieskiej. Wyginęła również populacja exemplar din Pădurea de la Białowieża. Populaţia din
kaukaska. Do Białowieży zaczęto ściągać osobniki Caucaz dispăruse de asemenea. La Białowieża s-a
z ogrodów zoologicznych. Początkowo hodowane były început aducerea de exemplare din grădini zoologice.
na osobnym dziedzińcu. Dopiero w 1952 r. pierwsze Iniţial au fost crescute într-o curte separată. Abia în
okazy zostały wypuszczone na wolność. Obecnie w Bia- 1952 s-a început eliberarea animalelor în sălbăticie.
łowieskiej Puszczy żyje około 950 żubrów, spośród În prezent trăiesc în Pădurea de la Białowieża circa
4500 na całym świecie; wszystkie pochodzą właśnie z bia- 950 de zimbri din populaţia mondială totală de 4500
łowieskiej hodowli.
de exemplare; toate provin tocmai din crescătoria de la
Oprócz żubrów w Puszczy żyją lisy, borsuki, Białowieża.
piżmaki, tchórze, kuny, łasice, dziki, sarny, jelenie oraz
Pe lângă zimbri mai trăiesc în parc vulpi,
wiele innych gatunków ssaków.
bursuci, moscul, dihori, jderi, nevăstuici, mistreţi,
O wartości i unikatowości Puszczy stanowi căprioare, cerbi precum şi multe alte specii de mamifere.
nie liczba a jakość występujących w niej gatunków
Dovadă a valorii şi unicităţii Pădurii Białowieża
zwierząt.
sunt nu efectivele animalelor, ci calitatea lor.
Barbara Breabăn

„FEMEIA DE FIER”
LA BUCUREŞTI

„KOBIETA Z ŻELAZA”
W BUKARESZCIE

Danuta Wałęsa, soţia lui Lech Wałęsa – liderul
sindicatului polonez Solidarność în anii 80, ulterior
preşedintele Poloniei în anii 1990-1995 – a făcut o vizită
în România la sfârşitul lunii mai. Ambasada Polonă din
Bucureşti a dat o recepţie, joi 29 mai 2014, în cinstea
femeii care a fost alături de liderul polonez în anii duri ai
dictaturii, a suferit puşcăria lui şi opresiunea regimului
comunist, fiind totodată mama a opt copii care au făcut

Danuta Wałęsa, żona Lecha Wałęsy, w latach
80-tych lidera polskich związków zawodowych
„Solidarność”, późniejszego prezydenta w latach 19901995, na końcu miesiąca maja złożyła wizytę w Rumunii.
Ambasada Polska w Bukareszcie, w czwartek 29 maja
2014, przygotowała przyjęcie na cześć kobiety, która
była przy mężu w ciężkich latach dyktatury, zniosła jego
więzienie i opresje reżimu komunistycznego, będąc
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din familia Wałęsa un exemplu în spaţiul polonez. La
ambasadă, Danuta Wałęsa a făcut cunoscută versiunea
în limba română a cărţii de memorii intitulată „Vise
şi secrete”, în traducerea doamnei Cristina Godun, la
editura Curtea Veche, cu sprijinul Institutului Cărţii
din Polonia şi promovarea Institutului Polonez din
Bucureşti. Dom Polski Bucureşti a fost prezent prin
reprezentanţii săi la recepţia dată de ambasadorul Poloniei la Bucureşti Marek Szczygieł. Pe coperta cărţii
este fotografia familiei Wałęsa cu cei opt copii ai săi.
Tot joi seara, doamna Danuta Wałęsa a deschis avanpremiera de gală în România a filmului
biografic „Wałęsa”, în regia lui Andrzej Wajda, distribuit în România de Independenţa Film. Ea a fost însoţită de gazdele sale, domnul Marek Szczygieł, Ambasadorul Poloniei la Bucureşti şi de soţia acestuia
Ewa Lisiecka-Szczygieł. La eveniment a fost prezent
şi fostul preşedinte al României, domnul Emil
Constantinescu, care i-a oferit un buchet de flori.
A doua zi, Danuta Wałęsa a lansat volumul
„Vise şi secrete” la târgul de carte Bookfest, împreună
cu faimosul scriitor şi jurnalist Piotr Adamowicz ca
şi coautor. La această ediţie a târgului, Polonia a fost
ţara care a jucat rolul de invitat special. Danuta Wałęsa
a lansat cartea în prezenţa cunoscutului jurnalist Emil
Hurezeanu, a lui Piotr Adamowicz, a reprezentanţilor
Institutului Polonez şi ai Editurii Curtea Veche. Emil
Hurezeanu, unul dintre jurnaliştii foarte bine informaţi
în ceea ce priveşte rolul jucat de Polonia şi de Lech
Wałęsa în lichidarea regimului criminal comunist din
Europa, în anii 80 redactor la postul de radio Europa
Liberă din München, a făcut o expunere amplă despre familia Wałęsa, despre represiunile regimului dictatorial îndreptate atât împotriva lui Lech, cât şi a soţiei
sale Danuta, despre rolul pe care cei doi l-au jucat
în acţiunile sindicatului „Solidarność”, despre rolul
politic al preşedintelui de mai târziu în viaţa Poloniei.
Comentariile publicistului Emil Hurezeanu, evocarea
acelor vremuri şi mărturiile pe care Danuta Wałęsa
le aduce în cartea sa, au fost foarte apreciate de către
cei prezenţi. La sfârşit, s-a format o coadă apreciabilă
a iubitorilor de carte pentru obţinerea autografului
Danutei Wałęsa pe volumul proaspăt ieşit de sub tipar.

jednocześnie matką ośmiorga dzieci, które sprawiły,
że rodzina Wałęsów stała się dla Polaków przykładem.
W Ambasadzie Danuta Wałęsa przedstawiła wersję
swoich wspomnień w języku rumuńskim, zatytułowaną
„Marzenia i tajemnice” w tłumaczeniu pani Krystyny
Godun. Książka ukazała się w wydawnictwie Curtea
Veche przy wsparciu polskiego Instytutu Książki
i promocji Polskiego Instytutu w Bukareszcie. Dom
Polski z Bukaresztu, poprzez swoich reprezentantów,
był obecny na przyjęciu wydanym przez Ambasadora
Polski w Bukareszcie, Marka Szczygła. Na okładce
książki jest fotografia rodziny Wałęsów z ośmiorgiem
swoich dzieci.
Również w czwartek pani Danuta Wałęsa otworzyła galowy pokaz w Rumunii biograficznego filmu
„Wałęsa” w reżyserii Andrzeja Wajdy, rozprowadzonego
w Rumunii przez Independenţa Film. Towarzyszyli jej
pan Marek Szczygiel, Ambasador Polski w Bukareszcie
wraz z żoną Ewą Lisiecką-Szczygieł. Na gali był obecny
były prezydent Rumunii, pan Emil Constantinescu,
który wręczył jej bukiet kwiatów.

Następnego dnia Danuta Wałęsa wraz z współautorem Piotrem Adamowiczem, słynnym pisarzem
i dziennikarzem, lansowała książkę „Marzenia i tajemnice” na targach książki Bookfest. Na tych targach
Polska była gościem specjalnym. Danuta Wałęsa
lansowała książkę w obecności znanego dziennikarza
Emila Hurezeanu, Piotra Adamowicza, przedstawicieli
Instytutu Polskiego i Wydawnictwa Curtea Veche.
Emil Hurezeanu, jeden z dziennikarzy bardzo dobrze zorientowany w sytuacji, jaką odegrała Polska
i Lech Wałęsa w likwidacji kryminalnego reżimu komunistycznego w Europie, będąc w latach 80-tych
redaktorem radia Wolna Europa w Monachium, dokonał obszernego wykładu o rodzinie Wałęsów, o represaliach dyktatorskiego reżimu skierowanego zarówno
przeciwko Lechowi, jak i jego żonie Danucie, o roli,
jaką oboje odegrali w akcjach związków zawodowych
„Solidarność”, o roli politycznej późniejszego prezydenta w życiu Polski. Komentarze publicysty Emila
Hurezeanu, przypomnienie tamtego okresu i świadectwo, które Danuta Wałęsa przyniosła w swojej
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Cartea descrie viaţa Danutei,
fata venită de la ţară în Gdansk, unde
s-a îndrăgostit de un om ciudat, tăcut
într-un cerc restrâns, dar care între
prieteni, în faţa mulţimilor, electriza
prin cuvintele sale pasionale şi dorinţa
sa de dreptate. Este cartea unei femei
puternice, cu un destin excepţional,
a cărei viaţă a fost strâns legată de
sărăcia şi mizeria regimului comunist,
de opresiunea şi lupta pentru libertate,
de biserică, devenind cea care a primit premiul Nobel
pentru pace în numele soţului său în 1983. Liderul
„Solidarność”, Lech, se temea că, dacă se va deplasa în
Suedia pentru a-şi primi prestigiosul premiu, regimul
nu-i va mai permite să se reîntoarcă în ţară, decapitând
în acest fel mişcarea sindicală, extrem de puternică şi de
incomodă la acea vreme. De asemenea, Danuta Wałęsa
a devenit, în 1990, şi prima soţie a unui preşedinte ales
liber după căderea comunismului. O femeie cu o voinţă
de fier, care a ştiut să înfrunte toate necazurile, fără să
se abată de la drumul ei, la fel ca şi celebrul său soţ, dar
care a fost şi mama a opt copiii. Dacă soţul său a fost
„Omul de fier”, după titlul filmului lui Andrzej Wajda,
atunci, fără îndoială, Danuta Wałęsa a fost „Femeia de
fier”, a perioadei de luptă împotriva comunismului din
Polonia.
Gabriel Klimowicz

książce, były dobrze przyjęte przez obecnych.
W końcu utworzyła się spora kolejka miłośników
książki w celu otrzymania autografu Danuty Wałęsy na tomie, który dopiero co ukazał się drukiem.
Książka opisuje życie Danuty, dziewczyny,
która przyjechała ze wsi do Gdańska, gdzie zakochała się w dziwnym człowieku, milczącym w
wąskim gronie, ale wśród przyjaciół, wobec tłumów,
elektryzującym swoimi pasjonującymi słowami
i pragnącym sprawiedliwości. Jest to książka silnej kobiety o nadzwyczajnym losie, której życie
było ściśle związane z nędzą komunistycznego reżimu,

z uciskiem i walką o wolność, o Kościół. Kobieta, która
odebrała Pokojową Nagrodę Nobla w imieniu męża
w 1983 roku. Lider „Solidarności”, Lech, obawiał się, że
wyjazd do Szwecji po odbiór tak prestiżowej nagrody,
może spowodować, że reżim nie pozwoli mu wrócić do
kraju, tłumiąc w ten sposób niezwykle silne i bardzo
niewygodne w tamtym czasie ruchy związkowe.
Również Danuta Wałęsa została w 1990 roku pierwszą
żoną prezydenta wybranego w wolnych wyborach po
upadku komunizmu. Kobieta o żelaznej woli, umiejąca
pokonywać wszystkie kłopoty, bez zbaczania ze swojej
drogi, tak jak jej słynny mąż, ale była również matką
ośmiorga dzieci. Jeśli jej mąż był „Człowiekiem z żelaza”, wg filmu Andrzeja Wajdy, to bez wątpienia Danuta Wałęsa była „Kobietą z żelaza” okresu walki przeciwko komunizmowi w Polsce.
Tłum. B. Breabăn

FESTIWAL WIELOKULTUROWY
„INTERETNICA”

FESTIVALUL
MULTICULTURAL „INTERETNICA”

Biorąc pod uwagę fakt, że Dobrudża cieszy się różnorodnością tradycji historycznych i kulturalnych, wynikających z zamieszkania na tych
terenach kilkunastu grup etnicznych, w dniach 21-22
czerwca Stowarzyszenie „Antrec-Constanţa-Krajowa
Organizacja Ekologicznej Turystyki Wiejskiej i Kulturalnej” zorganizowała w pensjonacie „La Jura” w Neptunie, okręg Konstanca pierwszą edycję Festiwalu Wielokulturowego „Interetnica”.

Având în vedere faptul ca Dobrogea se bucură
de o diversitate de tradiţii istorice şi culturale care reies
din locuirea pe aceste meleaguri a mai multor grupuri
etnice, în zilele de 21-22 iunie 2014, Asociaţia „AntrecConstanţa, Asociaţia Naţională de Turism Rural
Ecologic şi Cultural a organizat la pensiunea „La Jura”
din Neptun, jud. Constanţa prima ediţie a Festivalului
Multicultural „Interetnica”.
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Celem festiwalu była promocja i spopularyzowanie turystyki kulturalnej jako sposobu spędzenia wolnego czasu oraz poznanie potencjału
Scopul festivalului a fost promovarea şi poputurystycznego
południowej
części
Wybrzeża larizarea turismului cultural ca modalitate de petrecere
Morza Czarnego. Promocja kultury, tradycji i spe- a timpului liber, precum şi cunoaşterea potenţialului
cyficznych obyczajów wszystkich grup etnicznych turistic al zonei de sud a Litoralului Mării Negre.
zamieszkujących Dobrudżę.
Promovarea culturii, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice
Na festiwalu zaprezentowały się zespoły pentru fiecare grup etnic care locuieşte în Dobrogea.
folklorystyczne oraz soliści poszczególnych grup
La festival s-au prezentat ansamblurile foletnicznych. Przygotowano ekspozycję kulinarną z tra- clorice, precum şi soliştii diferitelor grupuri etnice.
dycyjnymi potrawami. Każda mniejszość etniczna A fost pregătită expoziţia culinară cu mâncăruri
miała zorganizowane stoisko, na którym zorganizowała tradiţionale. Fiecare grup etnic avea organizat un stand
unde a prezentat cărţi, reviste, fotografii, broderii, etc.
wystawę książek, czasopism, fotografii, haftów, itp.
Printre alte minorităţi, standul polonez s-a
Wśród innych mniejszości stoisko polskie
zaprezentowało się całkiem dobrze. Wzbogaciły je prezentat destul de bine. L-au îmbogăţit tipăriturile
wydawnictwa Związku Polaków oraz kolorowe wy- Uniunii Polonezilor, precum şi ediţiile colorate ale
dania naszego pisma „Polonus”. Dużym sukcesem revistei noastre, „Polonus”. De un succes mare s-a
cieszył się sernik na zimno, który rozszedł się w błys- bucurat sernic la rece care a dispărut imediat.
In ciuda faptului că vremea n-a fost favorabilă,
kawicznym tempie.
Mimo że pogoda nie dopisała, chwile spę- momentele petrecute la Festival ne-au adus multe
dzone na Festiwalu przyniosły nam wiele radości. bucurii. Dansuri populare frumoase, mai ales în
Piękne tańce ludowe, zwłaszcza w wykonaniu dzieci, interpretarea copiilor, reînoirea cunoştinţelor, precum
odnowienie znajomości oraz poznanie nowych tradycji şi cunoaşterea tradiţiilor vor fi continuate şi în anii
următori.
będą kontynuowane i w przyszłych latach.
Breabăn Barbara

POLSKIE MOMENTY
W KONSTANCY

MOMENTE POLONEZE
LA CONSTANŢA

Rzadko się zdarza, aby w tak krótkim czasie
miało miejsce tyle polskich wydarzeń w Konstancy.
Otóż 26 czerwca zawitał do portu w Konstancy
polski okręt szkolny ORP „Wodnik”. Studenci Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni wypłynęli 4 czerwca na
rejs szkoleniowy, a powrócą do macierzystego portu
25 lipca. Poprzez Bałtyk, Morze Śródziemne i Czarne,
zatrzymali się w Konstancy, aby wymienić część
studentów wracających do domu i zabrać inną grupę,
która przyleciała do Rumunii samolotem. W drodze
powrotnej czeka ich wizyta w Gibraltarze i kilka dni

Rar se intâmplă ca într-o perioadă aşa de scurtă
să fie atâtea evenimente poloneze la Constanţa.
Iată, pe 26 iunie a sosit în portul Constanţa
nava-şcoală poloneză ORP „Wodnik”. Studenţii
Academiei Militare Navale din Gdynia au plecat pe 4
iunie într-o croazieră de instructaj şi se vor întoarce în
portul matern pe 25 iulie. Prin Baltica, Mediterana şi
Marea Neagră, s-au oprit la Constanţa ca să schimbe o
parte dintre studenţii care se întorc acasă şi să ia o altă
grupă care a venit în România cu avionul. În drumul
de întoarcere îi asteaptă o vizită în Gibraltar şi câteva
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postoju w porcie w Rejkjaviku. W Konstancy złożyli
wizytę w Akademii Marynarki Wojennej „Mircea cel
Batrân”, skąd zabrali na okręt dwóch podchorążych,
którzy będą się szkolić ze swoimi polskimi kolegami
podczas rejsu z Konstancy do Gdyni. Wieczorem 26
czerwca na okręcie wydano recepcję, na której obecni
byli Attache Obrony pan pułkownik Tomasz Domański,
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie,
pan Marek Szczygieł z małżonką oraz przedstawiciele
lokalnych władz.
Następny dzień to wizyta pana Ambasadora
w porcie Konstanca oraz spotkanie z panem Prefektem.
Prefekt okręgu Konstanca posiadający polskie korzenie,
Radu Volcinschi, powitał polską delegację, w skład
której weszli Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Bukareszcie, pan Marek Szczygieł, Attache Obrony,
pan pułkownik Tomasz Domański oraz dowódca ORP
„Wodnik” pan komandor Paweł Ogórek. Dyskutowano
o polskich inwestycjach w Rumunii, o możliwościach
współpracy w dziedzinie ekonomicznej, kulturalnej,
a zwłaszcza w turystyce. Coraz więcej Polaków
odwiedza Rumunię, ale w sezonie letnim wybierają
Bułgarię, gdyż oferuje ona lepsze warunki wypoczynku
– powiedział pan Ambasador. Także zapytał o sutuację
pałacyku w Mamai, gdzie na zaproszenie królowej
Marii dwukrotnie gościł Józef Piłsudski. Ambasada
przygotowuje mapę polskich śladów w Rumunii
i pragnie tam umieścić tablicę upamiętniającą to
wydarzenie.
Po południu, w udostępnionej przez Muzeum
Marynarki sali, pan Ambasador spotkał się z miejscową
Polonią. Przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków
w Konstancy przedstawiła środowisko polskie i mówiła
o zaangażowaniu jej członków w życiu mniejszości
narodowych okręgu. Mimo że liczba Polaków
mieszkających w Konstancy jest bardza mała, pan
Ambasador pragnął spotkać się z nimi. W rozmowie
z członkami przedstawił sytuację Polonii w Rumunii,
mówił o polskich firmach na rynku rumuńskim oraz
o zamiarze wprowadzenia nauki języka polskiego
w Domu Polskim w Bukareszcie. Rozmawiano o obecności Polski jako gościa specjalnego na targach
książki Bookfest w Bukareszcie, gdzie zaprezentowano

zile de popas în portul Rejkjavik. La Constanţa au făcut
o vizită la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” de
unde au luat pe navă doi cadeţi care se vor şcolariza cu
colegii lor polonezi în timpul drumului de la Constanţa la Gdynia. Seara, pe 26 iunie, pe navă a avut loc
o recepţie la care au fost prezenţi ataşatul militar, domnul colonel Tomasz Domański, Ambasadorul Poloniei
la Bucureşti, domnul Marek Szczygieł cu soţia, precum
şi reprezentanţii autorităţilor locale.
Ziua următoare a fost destinată vizitei domnului
Ambasador în portul Constanţa, precum şi întâlnirea cu
domnul Prefect. Prefectul judeţului Constanţa, Radu
Volcinschi, având rădăcini poloneze, a întâmpinat
delegaţia poloneză în componenţa cărei au intrat:
Ambasadorul Republicii Polone la Bucureşti, domnul
Marek Szczygieł, ataşatul militar, domnul colonel
Tomasz Domański, precum şi comandantul navei
ORP „Wodnik”, domnul comandor Paweł Ogórek. S-a
discutat despre investiţiile poloneze în România, despre
posibilităţile de colaborare în domeniul economic,
cultural, dar mai ales turistic. Din ce în ce mai mulţi
polonezi vizitează România, dar în sezonul de vară aleg
Bulgaria, pentru că oferă condiţii mai bune de odihnă –
a spus domnul Ambasador. De asemenea a întrebat de
situaţia palatului din Mamaia unde, la invitaţia reginei
Maria, a locuit de două ori Józef Piłsudski. Ambasada
pregăteşte harta urmelor poloneze în România şi doreşte să monteze acolo o tăbliţă care aminteşte de acest
eveniment.
După amiază, într-o sală de la Muzeul Marinei,
oferită cu generozitate de domnul director al Muzeului,
domnul Ambasador s-a întâlnit cu Diaspora poloneză
din Constanţa. Preşedinta Asociaţiei Polonezilor din
Constanţa a prezentat comunitatea poloneză şi a vorbit
despre angajarea membrilor ei în viaţa minorităţilor
naţionale din regiune. În ciuda faptului că numărul
polonezilor care locuiesc în Constanţa este foarte mic,
domnul Ambasador şi-a dorit să se întâlnească cu ei.
În discuţia cu membrii a prezentat situaţia diasporei
din România, a vorbit despre firmele poloneze pe piaţa
românească, precum şi despre intenţia întroducerii
limbii polone la Casa Polonă din Bucureşti. S-a vorbit
despre prezenţa Poloniei ca invitat de onoare la Salonul

e 31 e

Polonus 6 / 2014
Internaţional de Carte Bookfest 2014 din Bucureşti unde
s-a prezentat, tradusă în limba română, cartea Danutei
Wałęsa „Visuri şi secrete”, precum şi a Małgorzatei
Rejmer „Bucureşti. Sânge şi praf”.
La întâlnire a fost prezent, de asemenea, ataşatul
militar, domnul colonel Tomasz Domański.
Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă cordială şi
prietenească.
Breabăn Barbara

przetłumaczoną na język rumuński książkę Danuty
Wałęsy „Marzenia i tajemnice” oraz Małgorzaty Rejmer „Bukareszt. Krew i kurz.”
Na spotkaniu obecny był również Attache
Obrony pan pułkownik Tomasz Domański.
Spotkanie odbyło się w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

30-lecie zespołu
„Dolina Nowego Sołońca”

Ansamblul „Dolina Nowego
Sołońca” la 30 de ani

„Zostawili Bukowinę, która dotąd żywiła i wrócili do ojczyzny, aby znów przytuliła”. Górale czadeccy,
wyemigrowali niegdyś na Bukowinę w poszukiwaniu
lepszego życia, a po drugiej wojnie światowej część
z nich powróciła do Polski i osiedliła się na Ziemiach
Zachodnich.
Zespół próbowali zakładać już pierwsi powojenni osadnicy. Przywieźli oni ze sobą bogato zdobione stroje. Wiktor Bryjak – kierownik zespołu do dziś
ma w domu koszulę ślubną swojego ojca. W regionalne

„Au lăsat Bucovina care până acum i-a hrănit
şi s-au întors în patrie, pentru a-i adăposti din nou”.
Muntenii din Czadca au emigrat altădată în Bucovina
în căutarea unei vieţi mai bune, iar după al doilea război
mondial o parte din ei au revenit în Polonia şi s-au
aşezat pe terenurile de Apus.
Primii colonişti de după război au încercat să
întemeieze un ansamblu. Au adus cu ei costume bogat
împodobite. Wiktor Bryjak – până astăzi conducătorul
ansamblului are acasă cămaşa de nuntă a tatălui său.
În costume regionale se îmbrăcau la
sărbătorile în familie şi cele bisericeşti.
Totuşi abia în anul 1984, noul director
al Centrului Cultural Comunal l-a
îndemnat pe Wiktor Bryjak să înfiinţeze ansamblul. Aşa a început istoria
reproducerii culturii şi tradiţiilor
înaintaşilor care trec de la părinţi la
copii şi nepoţi şi durează în Złotnik de
30 de ani.
Iniţial ansamblul purta numele de
„Sołoniec”, apoi, cu referire la numele satului de unde provine ansamblul a
fost numit „Dolina Nowego Sołońca”.
De existenţa lui, de la început, se ocupă familia:

stroje ubierali się na uroczystości rodzinne i kościelne.
Jednak dopiero w 1984 r. nowy dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury namówił Wiktora Bryjaka
do założenia zespołu. Tak właśnie zaczęła
się historia odtworzenia kultury i tradycji
ojców, która przechodzi z rodziców na dzieci
i wnuki i trwa w Złotniku już 30 lat.
Zespół początkowo nosił nazwę „Sołoniec”, potem, nawiązując do nazwy wsi,
z której się wywodzi zespół, nazwano go
„Doliną Nowego Sołońca”. O jego istnienie
dba od samego początku małżeństwo:
Jadwiga i Wiktor Bryjak. To ludzie o wielkim sercu, wielkiej charyzmie, uporze i konsekwencji w dążeniu do celu.
Przez lata artystycznej pracy przewinęło
się przez zespół ponad 300 osób. Członkami
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zespołu są niejednokrotnie całe rodziny, od dziadków
po prawnuki. Ta wielopokoleniowość gwarantuje

przekazywanie tradycji. Ogromnym wsparciem dla
zespołu jest współpraca z polonijnym
zespołem „Sołonczanka” z Rumunii.
Coroczne czerwcowe warsztaty muzyczno-taneczno-śpiewacze w Złotniku,
organizowane dla członków obu zespołów, są znakomitą okazją do wzajemnego przekazywania tradycji i umacniania więzi z Polakami z rumuńskiej
Bukowiny
W niedzielę 15 czerwca zespół
świętował swoje 30-lecie. Obchody
jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą
koncelebrowaną Mszą św. pod przewodnictwem ks. Jerzego Najdka – kapelana Górali czadeckich. Swoistym
kazaniem i uwieńczeniem Mszy św. był koncert Dzieci
– Dzieciom. Piękny śpiew w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Złotniku
a także zaproszonych gości z Bukowiny wywołał wiele
wspaniałych emocji.
Na jubileusz do Złotnika przybył zaprzyjaźniony zespół „Sołonczanka” z rumuńskiej Bukowiny

Jadwiga şi Wiktor Bryjak. Sunt oameni cu suflet mare,
carismatici, cu obstinenţă şi consecvenţă în atingerea
scopului.
De-a lungul anilor activităţii artistice,
prin ansamblu au trecut peste 300 de
persoane. Membri ai ansamblului sunt
nu odată familii întregi, de la bunici
la strănepoţi. Aceste generaţii întregi
garantează transmiterea tradiţiilor. Un
sprijin uriaş pentru ansamblu îl reprezintă
colaborarea cu ansamblul „Sołonczanka”
din România. Atelierele muzicale şi dans şi
cânt organizate anual în luna iunie în Złotnik,
pentru membrii ambelor ansambluri sunt o
excelentă ocazie de transmitere reciprocă a
tradiţiilor şi de consolidare a legăturilor cu
polonezii din Bucovina românească.
Duminică, 15 iunie, ansamblul şi-a
sărbătorit cei 30 de ani de existenţă. Festivităţile jubiliare

au început cu Sf. Liturghie solemnă concelebrată de
pr. Jerzy Najdek – capelanul Muntenilor din Czadca.
Predica specifică şi încununare a Sf. Liturghii a fost
concertul Copiii - Copiilor. Cântul frumos în interpretarea
elevilor Şcolii Generale Ioan Paul al II-lea din Złotnik
şi al oaspeţilor invitaţi din Bucovina a trezit emoţii
deosebite.
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na czele z kierowniczką zespołu Anną Zielonką i Gerwazym Longierem posłem i przedstawicielem polskiej

mniejszości w rumuńskim parlamencie. Nie zabrakło
również przedstawicieli władz samorządowych, przyjaciół i byłych członków zespołu.
Wszyscy zaproszeni goście po Mszy Św.
uroczystym korowodem przeszli na świetlicę wiejską
Po przywitaniu gości przez kierownika zespołu Wiktora
Bryjaka zaprezentowali swoje umiejętności najmłodsi
członkowie obu zespołów, a piosenki i tańce w ich
wykonaniu zachwyciły publiczność zgromadzoną
w sali świetlicy wiejskiej. Następnie zaproszono
byłych członków Zespołu „ Dolina Nowego Sołonca”
do wspólnego odśpiewania „Historii”. Na ręce
kierownictwa zespołu złożono wiele ciepłych słów,
gratulacji i zachęty do dalszej pracy. Wzruszenie
przeplatało się z radością i wdzięcznością. „ Nie było
by zespołu, gdyby nie życzliwość innych” – zasłużeni
dla zespołu otrzymali dyplomy wdzięczności. Jubileusz
zakończył występ starszej grupy zespołu, a także
zaproszonego zespołu Jodełka z Żagania.
Oprócz uczty dla ducha nie zabrakło też uczty
dla ciała. Wśród potraw królowała mamałyga z gulaszem lub na słodko z truskawkami.
Jubileusz zakończyły wspólne śpiewy, tańce
i wspomnienia.
Katarzyna Bryjak

La jubileu, la Złotnik a sosit ansamblul înfrăţit
„Sołonczanka” din Bucovina românească în frunte cu
conducătoarea ansamblului Anna Zielonka şi Ghervazen Longher – deputat şi reprezentant al minorităţii
poloneze în Parlamentul României. Nu au lipsit
nici reprezentanţii autorităţilor autoadministraţiei,
prieteni şi foşti membri ai ansamblului.
Toţi oaspeţii, după Sf. Liturghie, în cortegiu
s-au îndreptat spre căminul cultural al satului. După
salutul conducătorului ansamblului Wiktor Bryjak
adresat oaspeţilor, şi-au prezentat talentul cei mai
tineri membri ai ambelor ansambluri, iar cântecele
şi dansurile interpretate de ei au încântat publicul
adunat în sala căminului cultural. Pe urmă au fost
invitaţi foştii membri ai Ansamblului „Dolina Nowego
Sołońca” să cânte împreună „Istoria”. Multe cuvinte

calde, felicitări şi îndemnuri la continuarea activităţii
au fost adresate conducerii ansamblului. Emoţia s-a
împletit cu bucuria şi recunoştinţa. „Ansamblul nu ar
exista, dacă nu ar fi bunăvoinţa altora” – cei cu merite
pentru ansamblu au primit diplome de recunoştinţă.
Jubileul s-a încheiat cu evoluţia grupului vârstnic al
ansamblului şi a ansamblului invitat „Jodełka” din Żagań.
Pe lângă festinul pentru suflet, nu a lipsit nici
cel pentru trup. Printre bucate a dominat mămăliga cu
gulaş sau cu căpşuni.
Jubileul s-a încheiat cu cântece, dansuri şi
amintiri.
Trad. St. Iachimovschi
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