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Polska w żałobie

Odszedł do Pana
kardynał senior Józef Glemp

Polonia în doliu

A trecut la Domnul
cardinalul emerit Józef Glemp
După o lungă boală, a trecut la cele veşnice
cardinalul emerit Józef Glemp în vârstă de 83 ani.
Între anii 1981 şi 2004 a fost preşedintele Conferinţei
Episcopatului din Polonia, între 1981 şi 2009 a fost

Po długiej chorobie, w wieku 83 lat, odszedł do
wieczności kardynał senior Józef Glemp. Między 1981
i 2004 r. był przewodniczącym Konferencji Episkopatu
Polski, w latach 1981-2009 Prymasem Polski, a od 2006 r.

FOTO: Archiwum Dom Polski

Prymas Glemp z ówczesnym prezesem ZPR,
posłem J. P. Babiaszem
Primatul Glemp cu preşedintele de atunci al
UPR, deputatul J. P. Babiaş

Powitanie w Nowym Sołońcu / Întâmpinarea în Soloneţu Nou
FOTO: Archiwum Dom Polski
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arcybiskupem seniorem Archidiecezji Warszawskiej.
Kardynał Józef Glemp zmarł w środę 23 stycznia 2013 r.
o godzinie 21.30 w szpitalu wilanowskim, gdzie
przebywał od kilku miesięcy.
Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r.
w Inowrocławiu na Kujawach. W momencie wybuchu
II wojny światowej ukończył cztery klasy szkoły
podstawowej w Kościelcu Kujawskim, a w czasie
niemieckiej okupacji, wraz ze swoimi młodszymi
braćmi, pracował w niemieckim gospodarstwie rolnym. Po wyzwoleniu, w marcu 1945 r., rozpoczął
naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im.
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Pod kierunkiem
profesorów rozwijał zamiłowanie do języków klasycznych, zwłaszcza łaciny, która stanie się później
obiektem i instrumentem jego działalności akademickiej.
25 maja 1950 r. otrzymał świadectwo maturalne, które
pozwoliło mu zapisać się na studia bez egzaminu
wstępnego. Wstąpił na Wydział Filologii Słowiańskiej
na Uniwersytecie Warszawskim, potem przeniósł się na
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z pragnieniem transferu do Prymasowskiego Wyższego
Seminarium w Gnieźnie. W dniu 25 maja 1956 r. został
wyświęcony na księdza w bazylice prymasowskiej
w Gnieźnie. Z powodu internowania kardynała Stefana
Wyszyńskiego i podczas nieobecności biskupa Lucjana
Bernackiego obrzędu wyświęcenia dokonał Franciszek
Jedwabski, biskup pomocniczy poznański.
W 1958 r. władze eklezjalne wysłały go do
Rzymu na specjalistyczne studia w dziedzinie prawa
cywilnego i kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie
Laterańskim, które ukończył w 1962 r. Jego praca
doktorska nosiła tytuł „De evolutione conceptus fictionis
iuris”. W marcu 1979 r. został mianowany biskupem
diecezji warmińskiej, w kwietniu został wyświęcony
przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, a 7 lipca 1981 r. mianowany arcybiskupem metropolitą
warszawskim oraz arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. 2 lutego 1983 r. otrzymał
godność kardynała, prezbitera Świętego Kościoła
Rzymskiego. Jako kościół tytularny została mu przyznana bazylika Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu.
Przewodził Kościołowi w Polsce nie tylko
w czasie buntów okresu komunistycznego, ale także
w czasie przemian politycznych 1989 r. i w okresie
integracji do Unii Europejskiej.
Po przemianach 1989 r. zajął się wprowadzaniem religii do życia publicznego – lekcji religii
w szkołach – przyczynił się do podpisania przez rząd
konkordatu ze Stolicą Apostolską w 1993 r. Jego wielką
zasługą jest przyjęcie ustawy w 1989 r. dotyczącej
stosunków państwa z Kościołem, ustawy chronionej
przez Konstytucję państwa polskiego.

primat al Poloniei, iar din anul 2006, arhiepiscop emerit
al Arhidiecezei de Varşovia. Cardinalul Józef Glemp
a murit miercuri, 23 ianuarie 2013, la ora 21.30, în
spitalul din cartierul Wilanów, unde a fost internat cu
câteva luni în urmă.
Józef Glemp s-a născut pe 18 decembrie 1929
în Inowrocław, în regiunea Kujawy. La momentul
izbucnirii celui de-al II-lea război mondial, terminase
cele patru clase la şcoala primară din Kościelec
Kujawski, iar în timpul ocupaţiei germane, împreună
cu fraţii săi mai tineri, a fost trimis la muncă forţată la
o fermă germană. După eliberare, în luna martie 1945,
a început studiile la şcoala de stat „Jan Kasprowicz”
din Inowrocław. Sub îndrumarea profesorilor, a dezvoltat o pasiune pentru limbile vechi, în special limba
latină, care va deveni mai târziu obiectul şi instrumentul activităţii sale academice. La 25 mai 1950
a primit diploma de bacalaureat care i-a permis să se
înscrie la o facultate fără susţinerea examenelor de
admitere. S-a înscris la Facultatea de Filologie Slavă
din cadrul Universităţii din Varşovia, apoi s-a transferat
la Universitatea „Mikołaj Kopernik”, din Toruń, cu
dorinţa de a se transfera apoi la Seminarul primaţial din
Gniezno. La data de 25 mai 1956 a fost hirotonit preot
în bazilica primaţială din Gniezno. Datorită detenţiei în
care se afla cardinalul Stefan Wyszynski şi a absenţei
episcopului Lucjan Bernacki, actul hirotonirii a fost
celebrat de Franciszek Jedwabski, episcop auxiliar din
Poznań.
În 1958, autorităţile ecleziastice l-au trimis la
Roma pentru studii de specialitate în domeniul dreptului
civil şi canonic la Universitatea Pontificală Laterană din
Roma, studii pe care le-a finalizat în anul 1962. Teza sa
de doctorat a fost intitulată „De evolutione conceptus
fictionis iuris”. În luna martie a anului 1979 a fost
numit episcop al Diecezei de Warmia, în aprilie a fost
consacrat de către primatul polonez Ştefan Wyszynski,
iar de la 7 iulie 1981 a fost numit arhiepiscop de Varşovia
şi Gniezno şi primat al Poloniei. La 2 februarie 1983
a primit demnitatea de cardinal, prezbiter al Sfintei
Biserici Romane cu titlul bisericii „Preasfânta Fecioară
Maria” din Trastevere.
A condus Biserica din Polonia, nu numai
în timpul revoltelor din perioada comunistă, ci, de
asemenea, în timpul schimbărilor politice din anul 1989
şi în perioada de integrare în Uniunea Europeană.
După schimbările din anul 1989, s-a îngrijit de
prezenţa religiei în viaţa publică – predarea religiei în
şcoli – şi a determinat guvernul să semneze concordatul
cu Sfântul Scaun în anul 1993. Un mare merit îi revine
privind adoptarea în anul 1989 a legii privind relaţiile
statului cu Biserica, lege ocrotită de Constituţia statului
polonez.
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W 2007 r. przeszedł na emeryturę, pomimo
tego, decyzją papieża Benedykta XVI, zachował tytuł
prymasa do ukończenia 80 roku życia, czyli do 2009 r.,
kiedy to stracił prawo do uczestniczenia w konklawe.
18 grudnia 2009 r. obchodził 28. rocznicę
sprawowania funkcji prymasa Polski. Po nim funkcję tę
przejął arcybiskup Henryk Muszyński, a tytuł prymasa
wrócił do Gniezna – siedziby biskupiej, z którą ta
instytucja związana jest historycznie.
Jako prymas Polski złożył wiele wizyt, wśród
nich jest wizyta w Rumunii, w październiku 1992 r.
Przy tej okazji odwiedził diecezję jasską, uczestniczył
w małym odpuście poświęconym Najświętszej Marii
Pannie, Królowej Różańca Świętego w Kaczyce i 10
października poświęcił kamień węgielny pod budowę
nowej siedziby Stowarzyszenia „Dom Polski” w Nowym Sołońcu.
Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski, podziękował mu za
„styl i manierę” prymasowską, którą określił jako
„ekumeniczną, pokorną i niezmordowaną wobec trudności i przeszkód”.

În anul 2007, s-a retras la pensie, cu toate
acestea, prin decizia papei Benedict al XVI-lea, şi-a
păstrat titlul de primat până la împlinirea vârstei de 80
de ani, adică până în anul 2009, când a pierdut dreptul
de a participa la conclave.
La 18 decembrie 2009 a împlinit 28 de ani de
slujire ca primat al Poloniei. A fost urmat în această
funcţie de arhiepiscopul Henryk Muszyński. De atunci,
titlul de primat a revenit la Gniezno – scaunul episcopal,
de care este legată istoric această instituţie.
Ca primat al Poloniei a întreprins mai multe
vizite, printre care şi vizita din luna octombrie a anului
1992 în România. Cu acest prilej a vizitat Dieceza de
Iaşi, a participat la celebrarea hramului mic dedicat
Preasfintei Fecioare Maria, Regina Sfântului Rozariu
din Cacica şi, la 10 octombrie, a sfinţit piatra de temelie
pentru construirea noului sediu al Asociaţiei „Dom
Polski” din Soloneţu Nou.
Arhiepiscopul Józef Michalik, preşedintele
Conferinţei Episcopatului polonez, i-a mulţumit „pentru
stilul şi maniera” primaţială, pe care a denumit-o ca
fiind „ecumenică, umilă şi neobosită faţă de dificultăţi
şi obstacole”.
ks. Alfons-Eugen Zelionka

*

*

*

*

W 3. numerze czasopisma „Polonus” z września 1992 r., na pierwszej stronie jest krótka notatka
zatytuowana „Prymas Polski na Bukowinie”. Precyzuje
się w niej, że Jego Eminencja Prymas Polski kardynał
Józef Glemp przybędzie do Rumunii na zaproszenie
biskupa diecezji z Jass, Petru Gherghela. Podaje także
informację, że wysoki dostojnik odwiedzi Bukowinę
w dniach 9-10 października.
W następnym, 4. numerze są dwa artykuły
poświęcone wizycie Prymasa Polski w Rumunii.
Jeden z nich dotyczy wizyty w Kaczyce. W sobotę,
10 października kardynał Józef Glemp przybył do
Kaczyki, witany ze wzruszeniem przez mieszkańców
i pielgrzymów, gdzie odprawił Mszę św. w tutejszym
sanktuarium maryjnym z okazji małego odpustu
poświęconego Najświętszej Marii Pannie – Królowej
Różańca.
W dniu 10 października program był bardzo
napięty, gdyż tego samego dnia odwiedził Dom Polski
w Suczawie, gdzie wpisał się do Księgi Pamiątkowej
oraz miejscowość Nowy Sołoniec, gdzie poświęcił
kamień węgielny pod przyszły Dom Polski.
Wizyta Prymasa Polski na Bukowinie była
jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu polskich
wspólnot bukowińskich i wciąż niejednokrotnie wspominana jest przez starszych mieszkańców.
Tłum. Barbara Breabăn

*

*

*

*

*

În numărul 3 al publicaţiei „Polonus” din
luna septembrie 1992, pe prima pagină este o scurtă
notiţă intitulată „Primatul Poloniei în Bucovina”. În
ea se precizează că Eminenţa Sa Primatul Poloniei,
cardinalul Józef Glemp soseşte în România la invitaţia
episcopului de Iaşi Petru Gherghel. De asemenea, se
precizează că înaltul prelat va vizita Bucovina în zilele
de 9-10 octombrie.
În următorul număr 4 sunt două articole
închinate vizitei Primatului Poloniei în România,
dintre care unul închinat vizitei la Cacica. Sâmbătă,
10 octombrie cardinalul Józef Glemp a sosit la Cacica întâmpinat cu emoţie de locuitori şi pelerini, unde
a oficiat Sfânta Liturghie în sanctuarul marian de aici
cu prilejul hramului mic dedicat Preasfintei Fecioare
Maria – Regina Rozariului.
Ziua de 10 octombrie a avut un program foarte
încărcat, pentru că în aceeaşi zi a vizitat Casa Polonă
din Suceava unde a semnat în Cartea de Onoare precum
şi localitatea Soloneţu Nou unde a sfinţit piatra de
temelie a viitoarei Case Polone.
Vizita Primatului Poloniei în Bucovina s-a înscris printre cele mai importante evenimente în viaţa comunităţilor poloneze din Bucovina, vizită ce,
nu o dată, este evocată de locuitorii mai vârstnici.
Stanislava Iachimovschi
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Bukowina

&

– dzieje, miejsca, ludzie

Nazwa Bukowina (Buchenland), jako określenie jednostki administracyjnej, została nadana
przez Austrię, która w wyniku V wojny rosyjskotureckiej trwającej w latach 1768-1774, włączyła się
w rokowania pokojowe, żeby początkowo przesunąć
granice Siedmiogrodu na wschód i tym samym zyskać dostęp do portów nadmorskich. Plan ten został
zaniechany, albowiem w wyniku podpisanego w Petersburgu 5 sierpnia 1772 r. rozbiorowego traktatu
Polski oraz po ratyfikacji tego aktu 30 września
1773 r. przez Sejm Rozbiorowy w Warszawie, Austria
otrzymała znaczną część południowo-wschodniej
Rzeczypospolitej po Zbrucz ze Lwowem. Przy czym,
już w 1770 r., Austria samorzutnie przejęła Spisz
i powiaty nowotarski, nowosądecki i czorsztyński.
Wobec tej nowej sytuacji polityczno-administracyjnej,
przebywający w 1773 r. w Siedmiogrodzie cesarz Józef
II natychmiast skierował na terytorium północnej
Mołdawii ekspedycję, którą dowodził major Friedrich
von Mieg. Za pośrednictwem wiedeńskiego kanclerza
Wentzela Antona Kaunitza Reitberga i ambasadora
habsburgów przy Porcie, internuncjusza Franza Marii
von Thuguta, dyplomacja wiedeńska podjęła działania
dyplomatyczno-polityczne, by wejść w posiadanie nowego terytorium.
21 czerwca 1775 r. na mocy traktatu w Küczük Kajnardży północna część Mołdawii została
zaanektowana przez monarchię habsburską, jako wyraz
wdzięczności osmańskiej za zachowaną neutralność
podczas działań wojennych, choć w rzeczywistości był

Tablica upamiętniająca miejsce podpisania
traktatu w Küczük Kajnardży
Placa comemorativă în locul semnării
tratatului de la Küçük-Kainargi
Źródło/Sursa: www.wikipedia.org

Bucovina

– istorie, locuri, oameni

Cesarz Franciszek II Habsburg
Împăratul Francisc al II-lea Habsburg
Źródło/Sursa: R. F. Kaindl, Geschichte der Bukowina,
vol. III, Cernăuţi 1898
Denumirea de Bucovina (Buchenland), ca
definire a unităţii administrative, a fost dată de către
Austria care, în urma celui de al V-lea război ruso-turc
din anii 1768-1774, a aderat la negocierile de pace,
iniţial pentru a împinge graniţa Transilvaniei spre est
şi, prin aceasta, să obţină acces la porturile maritime.
Acest plan a fost abandonat căci, în urma tratatului
de dezmembrare a Poloniei semnat la Petersburg la
5 august 1772 precum şi a ratificării acestui act la 30
septembrie 1773 de către Seimul Dezmembrării la
Varşovia, Austria a obţinut o importantă parte a sudestului Republicii dincolo de Zbrucz cu Lvovul. Încă
din 1770 Austria spontan a preluat Spisz şi districtele
Nowy Targ, Nowy Sącz şi Czorsztyn. Faţă de această
nouă situaţie politico-administrativă, împăratul Jozef al
II-lea, aflat în anul 1773 în Transilvania, a trimis imediat
o expediţie pe teritoriul Moldovei de nord comandată
de maiorul Friedrich von Mieg. Prin intermediul
cancelarului vienez Wentzel Anton Kaunitz Reitberg
şi a ambasadorului Habsburgilor la Poartă, a nunţiului
interimar Franz Maria von Thugut, diplomaţia vieneză
a început demersurile politico-diplomatice pentru a intra în posesia noului teritoriu.
La 21 iunie 1775, în baza tratatului de la KüçükKainargi, partea de nord a Moldovei a fost anexată
monarhiei habsburgice ca expresie a recunoştinţei
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to akt rozbioru i postawienia zarówno Rosji, jak i Imperium Osmańskiego przed faktem dokonanym.
Obszar ten, leżący między Prutem i Seretem,
po raz pierwszy został określony nazwą „bucovina”
w pismach hospodara mołdawskiego Romana I Muszata. Zachował się najstarszy dokument wydany przez
kancelarię mołdawską w języku słowiańskim 30 marca
1390 r. W dokumencie tym użyto nazwy „bucovina”
i „bucovina cea mare” (bucovina maior). Także Jan
Długosz w 1392 r. w polskim piśmiennictwie użył po
raz pierwszy nazwy „bucovina minor” na określenie
terenów należących do Mołdawii. Traktat zawarty
między królem polskim Władysławem Jagiełłą i królem węgierskim Zygmuntem Luksemburskim w Lubowli 15 marca 1412 r., dotyczący między innymi
podziału ziem bukowińskich pomiędzy Polskę i Węgry, zawiera sformułowania „bucovina minor” dla
ziem leżących między Seretem i Prutem, a „bucovina
maior” dla ziem leżących pomiędzy Seretem a granicą węgierską. W celu odróżnienia Bukowiny od
Mołdawii, od 1775 r. do końca „ery austriackiej”,
czyli do roku 1918, nazwa Bukowina odnosi się do
krainy historyczno-geograficznej, powstałej w wyniku
ekspansji Imperium Austro-Węgierskiego.
Austriacy zastali na Bukowinie olbrzymie połacie lasów, zupełnie niezagospodarowane. Pod berłem
habsburskim tę zieloną pustynię zasiedliła fala imigracji
bukowińskiej, która stworzyła istną mozaikę ludów. Do
dawnego osadnictwa rusińskiego, w tym huculskich
pasterzy w terenach górskich, mołdawskiego, a w miasteczkach żydowskiego i ormiańskiego doliczyć trzeba
Niemców, Austriaków i Polaków. Pracowali przy
wyrębie buków, w początkowych fazach zasiedlenia,
a w zamian za dostarczone cesarstwu drewno mogli
otrzymać ziemię spod wyrębu za darmo. Pierwsze
rodziny śląskich górali z okolic Czadcy oraz innych
rejonów Śląska Cieszyńskiego przybyły na Bukowinę
już na samym początku XIX w. Przemieszczanie
się Polaków ułatwiał fakt, że aż do Wiosny Ludów
Bukowina pozostawała w administracyjnych ramach
Galicji, jako 19 administracyjny cyrkuł bukowiński.
Taki był kontekst historyczny dotyczący genezy bukowińskiej ziemi, która stała się naszą „małą
ojczyzną”, a jednocześnie tak umiłowaną krainą.
Będziemy starali się odkryć i na nowo odczytać dzieje
naszych praojców, którzy niegdyś tworzyli Bukowinę.
W jej bogate dzieje zapisało się wiele osobistości, jak
i zwykłych, rzetelnych mieszkańców, którzy to dziedzictwo kulturowe przekazali nam, żyjącym w XXI w.
Cykl artykułów, czasem ilustrowany zdjęciami
i rycinami, jaki niniejszym rozpoczynamy, niech będzie
swego rodzaju wotum wdzięczności dla tych, którzy
przez dwa wieki tworzyli to kulturowe, społeczne i religijne dziedzictwo, które jest naszym domem, a które
z dumą określamy Bukowiną. Naszą Bukowiną!
ks. Alfons-Eugen Zielonka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

otomane pentru neutralitatea din timpul acţiunilor
războiului, deşi, în realitate a fost un act de împărţire
şi punerea atât a Rusiei cât şi a Imperiului Otoman în
fața unui fapt împlinit.
Această regiune situată între Prut și Siret a fost
numită, pentru prima dată, „bucovina” în scrisorile
voievodului moldovean Roman Muşat I. S-a păstrat
cel mai vechi document redactat de către cancelaria
Moldovei, în limba slavonă, la 30 martie 1390. În acest
document este folosită denumirea de „bucovina” şi „bucovina cea mare” (bucovina maior). Şi Jan Długosz,
în anul 1392, foloseşte pentru prima dată denumirea
„bucovina minor” pentru a denumi terenurile aparţinând Moldovei. Tratatul încheiat între regele polon
Władysław Jagiello şi regele maghiar Sigismund
Luxemburghezul la Lubowla, în ziua de 15 martie 1412
– privitor, printre altele, la împărţirea teritoriului Poloniei
între Polonia şi Ungaria, cuprinde formularea „bucovina
minor” pentru terenurile dintre Siret şi Prut, iar „bucovina
maior” pentru cele dintre Siret şi graniţa maghiară. În
scopul diferenţierii Bucovinei de Moldova, din 1775 şi
până la sfârşitul „erei austriece”, adică până în 1918,
denumirea Bucovina se referă la ţinutul istorico-geografic format în urma expansiunii Imperiului AustroUngar.
Austriecii au găsit în Bucovina uriaşe întinderi
de păduri total neexploatate. Sub sceptrul habsburgic,
în acest pustiu verde s-a aşezat un val al migraţiei
bucovinene care a alcătuit un autentic mozaic de
popoare. La coloniştii ruteni - între aceştia păstorii
huţuli din zonele muntoase, moldoveni, iar în oraşe
evreii şi armenii trebuie de adăugat nemţii, austriecii
şi polonezii. Au lucrat la defrişarea fagilor, în fazele
de început ale aşezării lor, iar în schimb pentru lemnul
livrat împărăţiei au putut primi gratis pământul defrişat.
Primele familii de munteni silezieni din împrejurimile
Czadcei şi din alte zone ale Sileziei Cieszyn-ului
au venit în Bucovina încă de la începutul sec. XIX.
Deplasarea polonezilor a fost facilitată de faptul
că, până la Primăvara Popoarelor, Bucovina a rămas
administrativ în cadrul Galiţiei, ca al 19-lea ţinut administrativ bucovinean.
Aşa a fost contextul istoric privitor la geneza
pământului bucovinean care a devenit „mica noastră
patrie” şi, totodată, ţinutul nostru atât de îndrăgit. Vom
încerca să îl redescoperim şi să citim din nou istoria
străbunilor noştri care, cândva, au format Bucovina. În
bogata ei istorie s-au înscris numeroase personalităţi,
dar şi locuitori obişnuiţi, cinstiţi care ne-au transmis
această moştenire culturală, nouă celor care trăim în
sec XXI.
Ciclul de articole, uneori ilustrate cu fotografii
şi gravuri, început cu prezentul articol, să fie, în felul
său, un votum al recunoştinţei faţă de cei care, timp
de două secole, au făurit această moştenire culturală,
socială şi religioasă care este casa noastră şi pe care cu
mândrie o numim Bucovina. Bucovina noastră!
Trad. St. Iachimovschi
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TAJEMNICA
VIA CRUCIS

MISTERUL
VIA CRUCIS

„Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami” – ten śpiew przypomina, że w naszym
życiu jest czas refleksji, zadumy, zamysłu, rozmyślania,
medytacji, kontemplacji, a nawet wewnętrznego i zewnętrznego smutku nad tym, co się stało w ostatnich
chwilach ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Dla
chrześcijan jest On obiecanym w Starym Testamencie
Mesjaszem, który przyszedł na ziemię jako Słowo
Wcielone. Głosił Dobrą Nowinę, wypełniając plan
Boga Ojca. Odrzucony został przez Naród Wybrany,
reprezentowany przez sprawującą władzę wyższą
hierarchię żydowską, którą wtedy sprawowali
arcykapłani na czele Annaszem i Kajfaszem oraz
członkowie Wysokiej Rady i uczeni w Piśmie. Królem
żydowskim był wtedy Herod, Piłat zaś w imieniu
Cesara był namiestnikiem. I tak Żydzi skazali Jezusa na
śmierć, ale uczynili to rękoma okupujących Palestynę
Rzymian.
Te ostatnie chwile życia Mesjasza nazywamy
drogą krzyżową (łac. via crucis). Nazywamy tak też
nabożeństwo upamiętniające przejście Chrystusa z krzyżem ulicami Jerozolimy: z pretorium Piłata (miejsce
wydania wyroku) na Golgotę (miejsce wykonania
wyroku). Tradycja wytworzyła nabożeństwo pokutne
zwane Drogą Krzyżową. Polega ono na rozważaniu
męki Chrystusa w połączeniu z przejściem symbolicznej
trasy wytyczonej czternastoma krzyżami obrazującymi
czternaście sytuacji męki, spośród których dziewięć
ma oparcie w opisach ewangelijnych, a pięć przekazała
tradycja: spotkanie z Matką (IV), trzy upadki pod
krzyżem (III, VII i IX) oraz spotkanie z Weroniką (VI).
Wiele już przeszedłem dróg krzyżowych. W wielu miejscach modliłem się i szedłem z różnymi wiernymi
wpatrując się czy to w obraz, czy rzeźbę, czy też w sam tylko
krzyż. To doprawdy nie jest najważniejsze, czy idziemy
drogą krzyżową razem z papieżem (w Koloseum),
czy prywatnie odmawiamy ją w swojej izdebce.
Najistotniejsze jest bowiem to, abyśmy jednoczyli
swoje serce, umysł, wolę i duszę z Cierpiącym
Chrystusem.
Mam swoją ulubioną drogę krzyżową. Jest
ona położona na ukraińskiej Bukowinie. Tuż zaraz
za Krasnoilskiem (kilka kilometrów od granicy z Rumunią), za pagórkiem, w przepięknej dolinie na
wysokości ok. 500 m n.p.m. jest malowniczo położona
Stara Krasnoszora (Stara Huta). Mieszka w niej około
700 mieszkańców – katolicy i prawosławni – Polacy,
Ukraińcy, Rumuni. Pod koniec lat 90. ubiegłego
wieku dwaj misjonarze świętego Wincentego a Paulo

„Isuse Cristoase, răstignit pe Cruce, miluieşte-ne pe noi” – această invocaţie ne aminteşte că în
viaţa noastră există un moment al reflecţiei, meditaţiei,
contemplării, dar chiar şi al tristeţii interioare şi exterioare privitoare la ceea ce s-a întâmplat în ultimele
clipe ale vieţii pământeşti a lui Isus Cristos. Pentru
creştini El este Mesia promis în Vechiul Testament care
a venit pe pământ ca şi Cuvânt Întrupat. El a anunţat
Vestea cea Bună, îndeplinind planul Dumnezeului Tată.
A fost respins de către Poporul Ales reprezentat de
înalţii ierarhi evrei în frunte cu Anna şi Caiafa precum
şi de membrii Consiliului Suprem şi cărturari. Atunci
rege al evreilor era Irod, iar Pilat era regent în numele
Împăratului. Şi astfel, evreii l-au condamnat pe Isus la
moarte, dar au făcut aceasta cu mâinile romanilor care
ocupau Palestina.
Aceste ultime clipe din viaţa lui Mesia le
numim calea crucii (în latină via crucis). Tot aşa numim
şi serviciul divin care comemorează trecerea lui Cristos
cu crucea pe străzile Ierusalimului: de la pretoriul lui
Pilat (locul unde s-a dat sentinţa) pe Golgota (locul
îndeplinirii sentinţei). Tradiţia a dat naştere penitenţei
numite Calea Crucii. Ea se bazează pe reflecţiile pe
marginea patimii lui Cristos unite cu parcurgerea unui
traseu simbolic jalonat de patrusprezece cruci care
ilustrează patrusprezece situaţii ale pătimirii, dintre
care nouă se bazează pe descrieri evanghelice, iar cinci
sunt transmise de tradiţie: întâlnirea cu Mama (IV), trei
căderi sub cruce (III, VII şi IX) precum şi întâlnirea cu
Veronica (VI).
Am parcurs numeroase căi ale crucii. În multe
locuri m-am rugat şi am mers cu diferiţi credincioşi,
contemplând fie icoana, fie sculptura, fie doar crucea.
Într-adevăr nu este cel mai important dacă străbatem
calea crucii împreună cu papa (la Colosseum) sau dacă o facem singuri în cămăruţa noastră. Căci cel mai
important este să ne unim inima, spiritul, voinţa şi sufletul cu Cristos în Suferinţă.
Am o cale a crucii care îmi este dragă. Ea este
în Bucovina ucraineană. Imediat după Crasnoilsca (la
câţiva kilometri de graniţa cu România), după o colină, într-o vale frumoasă la înălţimea de aprox.
500 m deasupra nivelului mării este pitoresc situată
Stara Crasnoşora (Huta Veche). Aici trăiesc aprox. 700
de locuitori – catolici şi ortodocşi: polonezi, ucraineni,
români. La sfârşitul anilor´ 90 ai secolului trecut, doi
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Szczyt Wieży wraz z krzyżem widziany z perspektywy Starej Huty
Vârful Wieża cu crucea văzută din perspectiva Hutei vechi
(lazaryści) – ks. Robert Iskrzycki CM i ks. Sławomir
Szucki CM wraz z młodzieżą postanowili odprawić
drogę krzyżową, ale nie tradycyjnie w kościele, idąc
od pierwszego do czternastego obrazu, lecz inaczej,
odmiennie.
Wyszli więc z parafialnego kościoła i szli na sam
szczyt pobliskiej góry zwanej Wieżą. Ma ona niewiele,
jakieś 750 m n.p.m. Cała jest pokryta bukami. Jedynie
wierzchołek jest pozbawiony drzewostanu, więc swą
„łysiną świeci” z daleka. Młodzi wraz z duchownymi
intuicyjnie zatrzymywali się co jakiś czas i rozważali
to, co się wydarzyło dawno temu na Golgocie. Gdy szli
przez wioskę, to starsi zza okien patrzyli nań trochę
nieufnie. Dla nich, przyzwyczajonych do religijności
tradycyjnej, wyjście na zewnątrz świątyni wiązało się
ze złymi wspomnieniami: „Wszak jeszcze do niedawna
prześladowano nas za to, żeśmy wierzący, tak katolicy,
jak i prawosławni. Wielu z nich jeszcze żyje i kto
wie, co może się zdarzyć. Wszak nie na darmo »Piłat
wszedł w Credo«! A kto to wie, ilu jeszcze Herodów,
Annaszów i Kajfaszów żyje na tym świecie? A co,
może nieprawda? A ci co idą... to jakieś dziwne to;
jakby sektanci jacyś... Bo kto to tak się teraz modli?
Sektanci”.
Nic więc dziwnego, że ta zewnętrzna forma
religijności po dziś dzień dla wielu mieszkańców
Bukowiny jest religijnością sektantów. Tak nazywane
są różne wspólnoty protestanckie.

misionari ai Sf. Vincente a Paulo (lazarişti) – pr. Robert
Iskrzycki şi pr. Sławomir Szucki au decis împreună
cu tinerii să oficieze calea crucii, dar nu tradiţional în
biserică, mergând de la prima la cea de a patrusprezecea
imagine, ci altfel, diferit.
Deci, au ieşit din biserica parohială şi au mers
până în vârful înălţimii din apropiere numită Wieża
(rom. Turnul). Ea are cam 750 m dnm. Este acoperită în
întregime cu fagi. Doar vârful este lipsit de copaci, deci
luminează, de departe, cu „chelia” sa. Tinerii împreună
cu preoţii se opreau, din când în când, intuitiv, şi meditau la ceea ce s-a petrecut cu mult timp în urmă pe
Golgota. Trecând prin sat, bătrânii de dincolo de ferestre
priveau la ei puţin neîncrezători. Pentru ei, obişnuiţi cu
tradiţionala religiozitate, ieşirea din biserică era legată
de rele amintiri: „Doar până nu de mult ne persecutau
pentru că suntem credincioşi, atât catolici, cât şi ortodocşi. Mulţi dintre ei mai trăiesc încă şi cine ştie ce
se poate întâmpla. Doar nu degeaba »a intrat Pilat
în Credo«! Şi cine ştie câţi Irod, Anna şi Caiafa mai
trăiesc în această lume? Dar ce, nu e adevărat? Iar cei
ce merg... sunt ciudaţi, ca nişte sectanţi... Aşa se roagă
acuma? Sectanţi”.
Deci nu este nimic surprinzător că această
formă exterioară a religiozităţii, până în zilele noastre,
pentru mulţi locuitori ai Bucovinei este religiozitatea
sectanţilor. Aşa sunt numite diferite comunităţi
protestante.
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Ale młodzież wraz z misjonarzami idą coraz
wyżej i wyżej. Po drodze wzięli krzyż zbity z dwóch
belek, zmieniając się co chwila, aby nie tracić sił.
Gdzieś na granicy wioski i lasu „spotykają” Maryję,
Szymona z Cyreny, Weronikę. Gdzieś na wysokości
jaru rozważają drugi upadek i płaczą wraz z niewiastami
jerozolimskimi... Tuż pod samym szczytem odsapnęli.
Jednak trudno idzie się krzyżową drogą. Ale to nic...
to już niedaleko. Trzeci upadek pod krzyżem jest
tuż przed szczytem. A potem ostre wspinanie się po
owej „łysinie” Wieży. Punktem kulminacyjnym jest
osiągnięcie szczytu. No nareszcie! Uff! Teraz można
się rozglądnąć!
Wokół panorama ukochanej Bukowiny. Stara
Huta leży jak u stóp. Ciut dalej, na południowy wschód,
to... Storożyniec, a za nim niewidoczne Czerniowce.
Bardziej na wschód to Czeresz, a w lewo od niego
Baniłów Podgórny, a lekko na prawo i trochę wyżej...
Dawideny Zrąb... A po południowej stronie? Tam za
malowniczo położonymi zalesionymi górami leży
Rumunia.
Serca jeszcze kołaczą od wysiłku, ale powoli
się uspokajają. Wszyscy wyciszeni wchodzą w głąb
tego, co najistotniejsze, czyli tego, co zdarzyło się
około południa w ów pamiętny dzień przed żydowską
paschą. Przybity do krzyża Nazarejczyk przez trzy
godziny umiera w męczarniach na krzyżu. Czy można
to sobie wyobrazić? Można, oczywiście, że można. Mel
Gibson nakręcił na ten temat film pod tytułem „Pasja”
o scenach tak ostrych, że nie można obok nich przejść
obojętnie. Przed nim wielu pisarzy, poetów, malarzy,
rzeźbiarzy przedstawiało scenę śmierci Chrystusa,
Człowieka-Boga. I wielu ludzi wspinało się na Golgotę,
aby współuczestniczyć w tym, czego dokonał Jezus.
Czynimy to także my, współcześni.
Ze szczytu Wieży, tak jak ze szczytu Golgoty,
inaczej patrzy się na świat. Wszystko jest inne, bo
prawie wszystko jest widoczne. Każdy, kto wszedł na
Wieżę wie, ile trzeba się natrudzić, by zobaczyć Piękno.
Trzeba pokonać siebie, by mieć odmienną perspektywę.
Trzeba wziąć swój krzyż i iść za Mesjaszem, aby mieć
współudział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu.
„Panie, Ty umierasz na krzyżu za mnie, abym
ja żył wiecznie. Daj mi siły do pokonania mej słabości.
Ulecz moje rany Twoją zbawczą Krwią. Daj mi się
zanurzyć w Twojej śmierci. Amen”.
PS. Ostatni raz na Wieży byłem z Marią,
studentką psychologii czerniowieckiego uniwersytetu.
Szliśmy skrótami, bo zbyt wiele czasu nie mieliśmy.
Widziałem poszczególne stacje drogi krzyżowej, o której pisałem powyżej. Niektóre z nich nadają się do
renowacji. Widać, że obecnie rzadko kto przemierza
ów krzyżowy szlak na ten starohuciański szczyt.
Tekst i zdjęcie Andrzej Ziółkowski –
misjonarz (lazarysta) z Krakowa

Dar tinerii împreună cu misionarii merg tot
mai sus şi mai sus. Pe drum au luat o cruce din două
bârne groase, schimbându-se din clipă în clipă, pentru
a nu-şi pierde forţele. Undeva la graniţa satului cu
pădurea „întâlnesc” pe Maria, Simon din Cirene,
Veronica. Undeva la înălţimea râpei, meditează la
a doua cădere şi plâng împreună cu nevestele din
Ieruslim... Aproape de culme şi-au tras sufletul. Totuşi,
calea crucii se străbate greu. Dar nu e nimic... nu mai
e departe. A treia cădere este aproape de culme. Iar apoi
o căţărare abruptă pe acea chelie a Turnului (Wieża).
Punctul culminant îl reprezintă cucerirea vârfului. În
sfârşit! Uff! Acum putem să privim în jur!
De jur împrejur, panorama iubitei Bucovine.
Huta Veche stă ca la picioare. Ceva mai departe, la
sud-est este... este Storojineţul, iar după el, nevăzut,
Cernăuţiul. Mai la răsărit – Cereşul, la stânga lui
Bănila Podgórna, iar uşor la dreapta şi puţin mai sus...
Davideni Zrąb… Dar în partea de sud? Dincolo de
pitoreştii munţi împăduriţi este România.
Inimile mai bat încă în urma efortului, dar încet
se liniştesc. Toţi tăcuţi pătrund în profunzimea a ceea
ce este cel mai important, adică în ceea ce s-a petrecut
pe la amiază, în acea memorabilă zi dinaintea paştelui
evreiesc. Bătut pe cruce, Nazarineanul, după trei ore,
moare în chinuri pe cruce. Putem să ne imaginăm
aceasta? Putem, bineînţeles că putem. Mel Gibson
a turnat, pe această temă, filmul intitulat „Patimile lui
Cristos” cu scene atât de crude, încât nu poţi fi indiferent.
Înaintea lui, mulţi scriitori, poeţi, pictori, sculptori au
prezentat scena morţii lui Cristos, Dumnezeu – Omul.
Şi mulţi oameni au urcat Golgota, pentru a coparticipa
la ceea ce a făcut Isus. O facem şi noi astăzi.
Din vârful Turnului, ca de pe Golgota, lumea
este văzută altfel. Totul este altfel, pentru că aproape tot
este vizibil. Fiecare, care a urcat Wieża, ştie cât efort
trebuie să depui pentru a vedea Frumosul. Trebuie să te
învingi pe tine însuţi, pentru a avea o altă perspectivă.
Trebuie să îţi iei crucea şi să mergi după Mesia, pentru
a fi participant la Patima, Moartea şi Învierea Lui.
„Doamne, Tu mori pentru mine pe cruce,
pentru ca eu să trăiesc veşnic. Dă-mi puterea de a-mi
învinge slăbiciunea. Vindecă-mi rănile cu Sângele Tău
izbăvitor, lasă-mă să mă cufund în Moartea Ta. Amin”.
P.S. Ultima dată am fost pe Wieża cu Maria,
studentă la psihologie, la Universitatea din Cernăuţi.
Am mers pe scurtături, pentru că nu avem prea mult
timp. Am văzut staţiile căii crucii despre care am scris
mai sus. Unele dintre ele ar trebui renovate. Se vede
că, în prezent, rar cine parcurge acest drum al crucii pe
culmea Hutei Vechi.
Trad. St. Iachimovschi
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KALENDARIUM ROCZNIC

2013

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

MARZEC

MARTIE

1 III – 75. rocznica śmierci Władysława Grabskiego
(1874-1938), ekonomisty, polityka i autora reformy
walutowej (1924); 100. rocznica urodzin Jana
Bolesława Ożoga (1913-1991), poety, pisarza;
2 III – 680. rocznica śmierci Władysława Łokietka
(1260-1333), króla Polski;
5 III – 105. rocznica urodzin Teodora Parnickiego
(1908-1988), powieściopisarza;
6 III – 10. rocznica śmierci Antoniego Mączaka
(1928-2003), wybitnego historyka Polski okresu powojennego; 105. rocznica urodzin Włodzimierza Puchalskiego (1908-1979), przyrodnika, fotografa i reżysera;
7 III – 110. rocznica urodzin Józefa Dutkiewicza
(1903-1986), historyka;
8 III – 790. rocznica śmierci Wincentego Kadłubka
(1155-1223), buskupa krakowskiego, kronikarza
dziejów Polski;
10 III – 60. rocznica urodzin Anny Kołyszko (19532009), wybitnej tłumaczki powieści oraz dialogów
filmowych;
11 III – 20. rocznica śmierci Aliny Centkiewiczowej
(1907-1993), autorki książek dla dzieci i młodzieży;
13 III – 100. rocznica śmierci Walerego Przyborowskiego (1845-1913), prozaika, historyka i dziennikarza;
14.III – 120. rocznica urodzin Jerzego Rudlickiego
(1893-1977), pilota, inżyniera i konstruktora lotniczego;
15 III – 35. rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego (1903-1978), prozaika, pedagoga i działacza harcerskiego; 110. rocznica urodzin Józefa Czechowicza
(1903-1939), poety, redaktora czasopism literackich,
autora słuchowisk radiowych;
16 III – 85. rocznica urodzin Aleksandra ŚciborRylskiego (1928-1983), prozaika, scenarzysty filmowego;
18 III – 70. rocznica śmierci Heleny Mniszkówny
(1878-1943), powieściopisarki i nowelistki;
19 III – 85. rocznica śmierci Tadeusza Browicza
(1847-1928), lekarza i odkrywcy zarazka duru brzusznego; 190. rocznica śmierci Adama Kazimierza
Czartoryskiego (1734-1823), polityka, krytyka literackiego, pisarza, członka Komisji Edukacji Narodowej;
20 III – 110. rocznica urodzin Witolda Kieszkowskiego
(1903-1950); historyka sztuki, konserwatora Generalnego w Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony
Zabytków, zasłużonego w rewindykacji i zabezpieczaniu
dzieł sztuki wywiezionych z Polski przez Niemców;
21 III – 40. rocznica śmierci Jana Marcina Szancera
(1902-1973), grafika, rysownika i malarza; 15. rocznica
śmierci Macieja Słomczyńskiego (1920-1998), tłumacza i powieściopisarza;

1 III – 75 de ani de la moartea lui Władysław Grabski
(1874-1938), economist, politician şi autor al reformei
valutare (1924); 100 de ani de la naşterea lui Jan
Bolesław Ożóg (1913-1991), poet, scriitor;
2 III – 680 de ani de la moartea lui Władysław Łokietek
(1260-1333), rege al Poloniei;
5 III – 105 ani de la naşterea lui Teodor Parnicki
(1908-1988), autor de romane;
6 III – 10 ani de la moartea lui Antoni Mączak
(1928-2003), istoric renumit al Poloniei din perioada
postbelică; 105 ani de la naşterea lui Włodzimierz
Puchalski (1908-1979), naturalist, fotograf şi regizor;
7 III – 110 ani de la naşterea lui Józef Dutkiewicz
(1903-1986), istoric;
8 III – 790 de ani de la moartea lui Wincenty Kadłubek
(1155-1223), episcop al Cracoviei, cronicar al istoriei
Poloniei;
10 III – 60 de ani de la naşterea Annei Kołyszko (19532009), remarcabilă traducătoare de romane precum
şi de dialoguri de film;
11 III – 20 de ani de la moartea Alinei Centkiewiczowa
(1907-1993), autoare de cărţi pentru copii şi tineret;
13 III – 100 de ani de la moartea lui Walery Przyborowski (1845-1913), prozator, istoric şi jurnalist;
14 III – 120 de ani de la naşterea lui Jerzy Rudlicki
(1893-1977), pilot, inginer şi constructor de avioane;
15 III – 35 de ani de la moartea lui Aleksander
Kamiński (1903-1978), prozator, pedagog şi militant
în domeniul cercetăşiei; 110 de ani de la naşterea lui
Józef Czechowicz (1903-1939), poet, redactor al publicaţiilor literare, autor al audiţiilor de radio;
16 III – 85 de ani de la naşterea lui Aleksander ŚciborRylski (1928-1983), prozator, scenarist de filme;
18 III – 70 de ani de la moartea Helenei Mniszkówna
(1878-1943), autoare de romane şi nuvele;
19 III – 85 de ani de la moartea lui Tadeusz Browicz
(1847-1928), medic, cel ce a descoperit virusul febrei
tifoide; 190 de ani de la moartea lui Adam Kazimierz
Czartoryski (1734-1823), politician, critic literar,
scriitor, membru al Comisiei de Educaţie Naţională;
20 III – 110 ani de la naşterea lui Witold Kieszkowski
(1903-1950); istoric de artă, conservator General la
Direcția Muzeelor și Protecţiei Monumentelor, cu
merite deosebite în revendicarea şi protejarea operelor
de artă scoase din Polonia de către nemţi;
21 III – 40 de ani de la moartea lui Jan Marcin
Szancer (1902-1973), grafician, desenator şi pictor;
15 ani de la moartea lui Maciej Słomczyński (19201998), traducător şi autor de romane;
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22 III – 950. rocznica śmierci Rychezy (996-1063),
pierwszej królowej Polski, żony Mieszka II, matki
Kazimierza I Odnowiciela;
23 III – 15. rocznica śmierci Andrzeja Trzaskowskiego
(1933-1998), pianisty, kompozytora jazzowego, dyrygenta;
24 III – 110. rocznica urodzin Igora Newerlego (19031987), prozaika;
25 III – 50. rocznica śmierci Zygmunta A. Klemensiewicza (1886-1963), fizyka, taternika i alpinisty, autora
pierwszego w Polsce podręcznika wspinaczkowego;
26 III – 100. rocznica urodzin Zdzisława Libery
(1913-2013), historyka literatury, wybitnego badacza
i znawcy polskiego oświecenia;
27 III – 30. rocznica śmierci Hanny Malewskiej
(1911-1983), pisarki, autorki powieści historycznych,
żołnierza Armii Krajowej, wieloletniej redaktor naczelnej miesięcznika „Znak”;
29 III – 50. rocznica śmierci Poli Gojawiczyńskiej
(1853-1937), powieściopisarki;
30 III – 30. rocznica śmierci Władysława Żesławskiego
(1915-1983), literata, scenarzysty i radiowca;
31 III – 100. rocznica urodzin Egona Naganowskiego
(1913-2000), eseisty, krytyka literackiego i tłumacza;
120. rocznica urodzin Jerzego Kuncewicza (18931984), literata, prawnika, polityka i działacza społecznego.

Kronika bukowińskich Polaków

22 III – 950 de ani de la moartea Rychezei (996-1063),
prima regină a Poloniei, soţia regelui Mieszko al II-lea,
mama lui Kazimierz I Restauratorul;
23 III – 15 ani de la moartea lui Andrzej Trzaskowski
(1933-1998), pianist, compozitor de muzică de jazz,
dirijor;
24 III – 110 ani de la naşterea lui Igor Newerly (19031987), prozator;
25 III – 50 de ani de la moartea lui Zygmunt A. Klemensiewicz (1886-1963), fizician, alpinist, autorul
primului manual de alpinism din Polonia;
26 III – 100 de ani de la naşterea lui Zdzisław Libera
(1913-2013), istoric al literaturii, cercetător eminent
şi expert al iluminismului polonez;
27 III – 30 de ani de la moartea Hannei Malewska
(1911-1983), scriitoare, autoare de romane istorice,
soldat al Armatei Naţionale, mulţi ani redactor şef al
publicaţiei lunare „Znak”;
29 III – 50 de ani de la moartea Polei Gojawiczyńska
(1853-1937), autoare de romane;
30 III – 30 de ani de la moartea lui Władysław
Żesławski (1915-1983), literat, scenarist şi om de
radio;
31 III – 100 de ani de la naşterea lui Egon Naganowski
(1913-2000), eseist, critic literar şi traducător; 120 de
ani de la naşterea lui Jerzy Kuncewicz (1893-1984),
literat, avocat, politician şi militant social.

1913

Cronica polonezilor bucovineni

Luty

Februarie

02.<01. – Radowce, Czytelnia Polska TSL: Uchwałą
walnego zgromadzenia major Gątkiewicz, dr Stanisław
Kwiatkowski i Karol Priester zostali mianowani honorowymi członkami tejże Czytelni.
02.01. – Czerniowce, sala biblioteczna Domu Polskiego: Towarzystwo Akademików Polskich „Ognisko”
urządziło uroczysty komers na cześć Władysława
Mierzwińskiego, mianowanego radcą lwowskiego sądu
krajowego wyższego. Z okazji licznego zgromadzenia
urządzono zbiórkę na Polski Dom Akademicki.
02.01. – Zastawna: Z okazji 50. rocznicy wybuchu
powstania styczniowego odprawiona została msza św.
w kościele parafialnym.
02.<02. – Seret: Miejscowe grono amatorów na
czele z Antonim Chwastkiem wystawiło „Chłopów
arystokratów” Władysława Ludwika Anczyca oraz
„Reprezentanta domu Müller i Ska” hr. Koziebrodzkiego. W związku z przeniesieniem Antoniego Chwastka do Buska miejscowi Polacy urządzili wieczorek na
jego pożegnanie. Przemawiali ks. Alojzy Kucharski
w imieniu Czytelni, ks. Józef Janiszewski i starszy

02.<01. – Rădăuţi, Societatea Polonă de Lectură a SŞP:
Prin decizia adunării generale maiorul Gątkiewicz,
dr. Stanisław Kwiatkowski şi Karol Priester au fost
numiţi membri de onoare ai acestei Societăţi.
02.01. – Cernăuţi, sala bibliotecii Casei Polone: Societatea Universitarilor Polonezi „Ognisko” a organizat
un banchet în onoarea lui Władysław Mierzwiński
numit consilier al Înaltului Tribunal al Ţării de la Lvov.
Cu acest prilej s-a făcut o chetă pentru Casa Polonă
a Universitarilor.
02.01. – Zastavna: Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de
la izbucnirea insurecţiei din ianuarie a fost oficiată o Sf.
Liturghie în biserica parohială.
02.<02. – Siret: Amatorii din localitate în frunte cu
Antoni Chwastek au prezentat „Ţăranii aristocraţi” de
Władysław Ludwik Anczyc şi „Reprezentantul casei
Müller şi Ska” de contele Koziebrodzki. Ca urmare
a mutării lui Antoni Chwastek la Busek, polonezii din
localitate au organizat o serată de rămas bun. Au vorbit
pr. Alojzy Kucharski în numele Societăţii de Lectură,
pr. Józef Janiszewski şi medicul ţinutului dr. Stani-
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lekarz powiatowy dr Stanisław Klocek, wynosząc
zasługi Chwastka i pełną poświęcenia pracę dla dobra
Ojczyzny.
02.02. – Gurahumora, Czytelnia Polska TSL: Pod
kierunkiem prezesa Czytelni ks. Karola Macheckiego
uroczyście obchodzono 50. rocznicę powstania styczniowego. Zaczęto od mszy św., zakończonej śpiewem
„Boże, coś Polskę…”, w miejscowym kościele,
kontynuowano w Czytelni odczytem o powstaniu,
wygłoszonym przez Zygmunta Lubertowicza z Czerniowiec przy licznie zgromadzonych rodakach, także
z okolicznych miejscowości. Po południu odbyło się
walne zgromadzenie około 40 członków. Wybrano
ośmioosobowy wydział. Prezesem został ks. Karol
Machecki. Zebrani prosili o pamięć i wspieranie
Czytelni publikacjami.
02.02. – Radowce, Towarzystwo Bratniej Pomocy
i Czytelnia Polska: Miejscowi Polacy, mający pośród
siebie dwóch uczestników powstania, uroczyście
obchodzili 50. rocznicę powstania styczniowego.
Uroczystość zagaił ks. Jan Paweł Szrama Wiecki.
Kazimierz Grabowski wygłosił obszerny odczyt o powstaniu, Rysak deklamował wiersz, wreszcie odśpiewano
pieśni narodowe i na zakończenie prezes, ks. Wiecki,
,podziękował obecnym za udział w obchodzie.
02.02. – Zastawna, Czytelnia Polska: Uroczyście
obchodzono 50-lecie wybuchu powstania styczniowego. W programie obchodu znajdowało się słowo
wstępne Fr. Kopeckiego, odczyt asystenta Karola
Zybaczyńskiego, deklamacje uczniów „Ody do młodości” oraz „Modlitwy narodowej”, śpiew dzieci szkolnych, uczta i tańce.
02.04. – Czerniowce, sala Domu Niemieckiego: Odbył
się wieczorek kostiumowy z redutą pt. „Wesoła wojna
bałkańska” miejscowego Towarzystwa Śpiewackiego.
02.04. – Radowce: Ks. proboszcz Józef Mykietiuk
i ks. Jan Paweł Szrama Wiecki koncelebrowali w rzymskokatolickim kościele parafialnym pw. Narodzenia
NPM mszę św. żałobną w intecji poległych powstańców
1863/64 r.
02.<06. – Czerniowce: Według ostatniego spisu ludności Czerniowce miały 82554 mieszkańców, w tym
14737 używających języka polskiego na co dzień.
02.<06. – Czerniowce: Prezydent Bukowiny mianował Ottona Mieczysława Żukowskiego zastępcą
członka Rady Cenzuralnej dla Przedstawień Kinematograficznych.
02.<06. – Sadogóra: Dotychczasowy miejscowy administrator rzymskokatolickiej parafii ks. Władysław Żak został mianowany administratorem parafii
w Kocmaniu.
02.<09. – Praga: Na zaproszenie młodoczeskiego stowarzyszenia Czeske Učeni pro Vedy Politicke prof. dr
Alfred Halban wygłosił dwa odczyty, które zgromadziły
licznych uczonych, polityków, dziennikarzy i literatów.
Odczyty zostały bardzo dobrze przyjęte.

sław Klocek care au evidenţiat meritele lui Chwastek
şi munca plină de dăruire pentru binele Patriei.
02.02. – Gura Humorului, Societatea Polonă de
Lectură a SȘP: Sub conducerea președintelui Societății
pr. Karol Machecki s-a sărbătorit festiv împlinirea
a 50 de ani de la insurecția din ianuarie. S-a început
cu Sf. Liturghie și s-a încheiat cu cântecul „Boże,
coś Polskę…” în biserica din localitate, s-a continuat
la sediul Societății cu conferința despre insurecție a lui
Zygmunt Lubertowicz din Cernăuți în prezența a numeroși compatrioți din localitate și împrejurimi. După
amiază a avut loc adunarea generală a aprox. 40 de
membri. A fost aleasă conducerea formată din opt
persoane. Pr. Karol Machecki a fost ales președinte. Cei
prezenți au cerut ca Societatea să nu fie uitată și să fie
sprijinită cu publicații.
02.02. – Rădăuți, Societatea Polonă de Ajutor Frăţesc
şi de Lectură: Polonezii din localitate, printre ei doi
participanţi la insurecţie, au sărbătorit festiv 50 de ani
de la insurecţia din ianuarie. Festivitatea a deschis-o
pr. Jan Pawel Szrama Wiecki. Kazimierz Grabowski
a dat citire unui amplu referat despre insurecţie,
Rysak a recitat o poezie, apoi s-au cântat cântece naţionale, iar în încheiere preşedintele, pr. Wiecki, a mulţumit celor prezenţi pentru participare.
02.02. – Zastavna, Societatea Polonă de Lectură:
S-au sărbătorit festiv cei 50 de ani de la izbucnirea
insurecţiei din ianuarie. Programul a cuprins cuvântul
introductiv al lui Fr. Kopecki, referatul asistentului
Karol Zybaczyński, recitări ale elevilor „Odă către
tinereţe” precum şi „Rugăciune naţională”, cântece ale
şcolarilor, masă şi dans.
02.04. – Cernăuţi, sala Casei Germane: A avut loc
un bal mascat intitulat „Veselul război balcanic” al
Societăţii de Cânt din localitate.
02.04. – Rădăuţi: Pr. paroh Józef Mykietiuk şi pr. Jan
Pawel Szrama Wiecki au concelebrat o Sf. Liturghie
funebră pentru insurgenţii morţi în 1863/64, în biserica
romano-catolică parohială cu hramul Naşterii Fecioarei
Maria.
02.<06. – Cernăuţi: Conform ultimului recensământ al
populaţiei, Cernăuţiul număra 82554 locuitori, din care
14737 vorbeau limba polonă în fiecare zi.
02.<06. – Cernăuţi: Președintele Bucovinei l-a
numit pe Otton Mieczysław Żukowski substitut al
membrului Consiliului Cenzural al Reprezentațiilor
Cinematografice.
02.<06. – Sadagura: Administratorul parohiei romanocatolice din localitate – pr. Władysław Żak a fost numit
administrator al parohiei din Cozmeni.
02.<09. – Praga: La invitaţia Asociaţiei Czeske Učeni
pro Vedy Politicke prof. dr. Alfred Halban a susţinut
două conferinţe care au fost urmărite de numeroşi
oameni de ştiinţă, politicieni, ziarişti şi literaţi şi au fost
foarte bine primite.
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02.09. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyło się zebranie
licznych wyborców, którzy ustalili kandydatów na radnych i wezwali rodaków do solidarnego głosowania
na nich. Dla I koła zatwierdzono dr. Bazylego Duzinkiewicza, dla II koła – Adama Rupprechta, dla III koła
– dr. Stanisława Kwiatkowskiego.
02.09. – Głęboka, Czytelnia Polska: Odbyło się IV
zwyczajne walne zebranie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Głębokiej.
02.12. – Czerniowce, Dom Polski: Pod przewodnictwem
Władysława Sołtyńskiego obradował wyborczy komitet
polski, który uchwalił wydanie odezwy do rodaków,
pouczającej o zasadach postępowania i wzywającej do
głosowania na listę koalicyjną.
02.15. – Czerniowce, Kaliczanka: Odbyło się liczne
zgromadzenie wyborców polskich, do których przemawiał dr Stanisław Kwiatkowski. Zgodnie z propozycją Koła Polskiego, tak jak na Klokuczce, uchwalono głosować na kandydatów koalicji.
02.<16. – Czerniowce, komisja egzaminacyjna dla
nauczycieli szkół średnich: W terminie lutowym
egzaminy nauczycielskie zdali: Szczepan Oleksiewicz
z języka łacińskiego i greckiego jako przedmiotu
głównego, Stanisław Przeździecki z geografii jako
przedmiotu głównego i Maria Warteresiewiczówna
z matematyki i fizyki jako przedmiotu pobocznego.
02.16. – Czerniowce: Ukazał się 14. numer 31. rocznika „Gazety Polskiej”, w której wydrukowano
„Odezwę” Prezydium Rady Narodowej, wzywającą do
składania ofiar na Fundusz Narodowy.
02.16. – Czerniowce, mała sala biblioteczna Domu
Polskiego: Odbyło się miesięczne zebranie sokołów
oraz zainteresowanych organizacją Samarytanina Sokolego (Polski Czerwony Krzyż) tudzież żeńskich
drużyn skautowych.
02.16. – Czerniowce, Kaliczanka, Czytelnia Polska
TSL: Uroczyście obchodzono 50. rocznicę powstania
styczniowego. Na program złożyło się słowo wstępne
Antoniego Kamińskiego, deklamacje, monolog i amatorskie przedstawienie Tadeusza Zubrzyckiego „Wesela
powstańca”. Dochód przeznaczono na miejscową
Czytelnię TSL.
02.16. – Suczawa, Dom Polski: Odbyło się walne
zgromadzenie członków miejscowego TBPiCP. Prezesem ponownie wybrano Józefa Kwiatkowskiego, a do
wydziału weszli: starszy zarządca szpitala Aleksander
Koczyński – wiceprezes, adwokat dr Stein, urzędnik
kolejowy z Jackan Wiktor Czernelecki. Na wniosek
prezesa Józefa Kwiatkowsiego zgromadzeni uchwalili
nadanie tytułu członka honorowego dr. Stanisławowi
Kwiatkowskiemu.
02.17.-22. – Czerniowce, kaplica domowa OO.
Jezuitów: Staraniem Sodalicji Mariańskiej Pań Polskich
odbywały się rekolekcje dla pań.

02.09. – Cernăuţi, Casa Polonă: A avut loc adunarea
numeroşilor alegători care au stabilit candidaţii pentru
consilieri şi au chemat compatrioţii la solidaritate în
votarea lor. Pentru I colegiu a fost confirmat dr. Bazyli
Duzinkiewicz, pentru al II-lea Adam Rupprecht, pentru
al III-lea dr. Stanisław Kwiatkowski.
02.09. – Adâncata, Societatea Polonă de Lectură:
A avut loc adunarea generală ordinară a Societăţii de
Economii şi Împrumuturi din Adâncata.
02.12. – Cernăuţi, Casa Polonă: Comitetul electoral
polonez a dezbătut sub conducerea lui Władysław
Sołtyński care a decis să facă un apel la compatrioţi
cuprinzând principiile de participare şi chemând la
votarea listei coaliţiei.
02.15. – Cernăuţi, Caliceanca: A avut loc o numeroasă
adunare a alegătorilor polonezi cărora le-a vorbit dr.
Stanisław Kwiatkowski. Conform propunerii Cercului
Polonez, la fel şi la Clocucica s-a decis votarea
candidaţilor coaliţiei.
02.<16. – Cernăuţi, comisia de examinare pentru
cadrele didactice din şcolile secundare: În februarie
au susţinut examenul: Szczepan Oleksiewicz la limba
latină şi greacă, Stanisław Przeździecki la geografie
şi Maria Warteresiewiczówna la matematică şi fizică.
02.16. – Cernăuţi: A apărut 14, nr. 31 al anuarului
„Gazetei Polone” în care s-a tipărit un „Apel” al Prezidiului Consiliul Naţional care cheamă la donaţii
pentru Fondul Naţional.
02.16. – Cernăuţi, sala mică a bibliotecii Casei Polone:
A avut loc adunarea lunară a membrilor Asociaţiei
„Sokół” şi a celor interesaţi de organizaţia Samariteană
(Crucea Roşie Poloneză) precum şi a echipelor de
cercetaşe.
02.16. – Cernăuţi, Caliceanca, Societatea Polonă de
Lectură a SŞP: S-a sărbătorit a 50-a aniversare a insurecţiei din ianuarie. Programul a cuprins un cuvânt
introductiv al lui Antoni Kamiński, recitări, monolog
şi o reprezentaţie de amatori a lui Tadeusz Zubrzycki
„Nunta insurgentului”. Venitul a fost destinat Societăţii
Polone de Lectură a SŞP din localitate.
02.16. – Suceava, Casa Polonă: A avut loc adunarea
generală a membrilor APAF şi de L din localitate. Józef
Kwiatkowski a fost reales preşedinte, iar în conducere
au intrat: directorul spitalului Aleksander Koczyński
– vicepreşedinte, avocatul dr. Stein, funcţionarul
feroviar din Iţcani Wiktor Czernelecki. La propunerea
preşedintelui Józef Kwiatkowski cei prezenţi au votat
acordarea titlului de membru de onoare dr. Stanisław
Kwiatkowski.
02.17-22. – Cernăuţi, capela aşezământului Iezuiţilor:
Prin strădania Societăţii Mariane a Doamnelor Poloneze
au avut loc recolecţiile pentru doamne.
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02.18. – Czerniowce, Klokuczka (Kaliczanka i Horecza): Odbyły się wybory główne radnych miasta na
przedmieściach. Wybory ściślejsze radnych miasta na
przedmieściach odbyły się następnego dnia, 19 lutego.
02.<19. – Wiedeń, Ministerstwo dla Galicji: Odbyła się
narada w sprawie projektu nowej ustawy emigracyjnej.
W naradzie brali udział m.in. posłowie Lasocki, Halban
i z ministerstwa dla Galicji radca sekcyjny Twardowski.
02.20. – Czerniowce, Rosz (Manasterzyska): Odbyły
się wybory główne radnych miasta na przedmieściach.
Wybory ściślejsze radnych miasta na przedmieściach
odbyły się następnego dnia, 21 lutego.
02.22. – Czerniowce, I Gimnazjum Państwowe: Na
ogólnym zgromadzeniu bukowińskiego Towarzystwa
Nauczycieli Szkół Średnich dr Zygmunt Cyga-Karpiński wygłosił odczyt „O nauce nowszych języków
w Niemczech i Francji”.
02.<23. – Czerniowce, Bursa Rękodzielicza im. J. Kilińskiego: Zaproszono majstrów do zgłaszania się po
terminatorów.
02.23. – Czerniowce: Ukazał się 16. numer 31. rocznika „Gazety Polskiej”, w którym na czele wydrukowano
odezwę Koła Polskiego i Polskiego Komitetu Wyborczego pt. „Do wyborców Polaków!”.
02.23. – Czerniowce, Dom Polski: Delegat Rady
Naczelnej Drużyn Bartoszowych ze Lwowa Stanisław
Bac wygłosił odczyt nt. „Metoda pracy drużynowej”.
Po odczycie obradowano nad powołaniem Drużyn
Bartszowych na Bukowinie i ustalono, że w najbliższym
czasie Rada Naczelna Drużyn Bartoszowych nadeśle
bukowińskim Czytelniom Polskim organ tej organizacji
pt. „Dzwon”.
02.23. – Milijów, Czytelnia Polska: Polacy miejscowi
i z Ispasa uroczyście obchodzili 50-lecie powstania
styczniowego. Teodor Bohosiewicz słowem wstępnym powitał zgromadzonych. Potem nastąpiły: okolicznościowy odczyt profesora gimnazjalnego z Kut Jana
Poznańskiego, występ dziecięcego chóru, deklamacje
dzieci oraz słowa pożegnalne na końcu. Korespondencja z uroczystości podpisana D. została opublikowana
w 18. numerze „Gazety Polskiej” z niedzieli 2 marca.
02.23. – Seret, Czytelnia Polska TSL: Uroczyście
acz skromnie obchodzono 50. rocznicę powstania
styczniowego. Na program obchodu złożyło się
poranne nabożeństwo w miejscowym kościele
rzymskoaktolickim oraz wieczorny odczyt ofiarnie
pracującego dla miejscowego środowiska polskiego
prof. Dutkowskiego o powstaniu, trzy pieśni chóru
mieszanego, deklamacja oraz trzy żywe obrazy
podług Grottgera. Korespondencja z uroczystości,
podpisana pseudonimem Spectator, została wydrukowana w rubryce Listy z kraju 18. numeru „Gazety
Polskiej” z niedzieli 2 marca.
02.25. – Czerniowce, śródmieście, III koło wyborcze:
Odbyły się wybory główne radnych miasta. Dr Sta-

02.18. – Cernăuţi, Clocucica (Caliceanca şi Horecea):
Au avut loc alegerile principale de consilieri ai oraşului
în cartiere. Cele riguroase au avut loc a doua zi, 19
februarie.
02.<19. – Viena, Ministerul pentru Galiţia: A avut loc
deliberarea în problema proiectului noii legi a emigraţiei. La aceasta au luat parte, printre alţii, deputaţii
Lasocki, Halban, iar de la ministerul pentru Galiţia
consilierul secţiei Twardowski.
02.20. – Cernăuţi, Roşia: Au avut loc alegerile
principale de consilieri ai oraşului în cartiere. Cele
riguroase au avut loc a doua zi, 21 februarie.
02.22. – Cernăuţi, Gimnaziul nr. 1 de Stat: La adunarea
generală a Societăţii Bucovinene a Cadrelor Didactice
din Şcolile Medii, dr. Zygmunt Cyga-Karpiński a conferenţiat „Despre învăţarea limbilor mai noi în Germania
şi Franţa”.
02.<23. – Cernăuţi, Internatul Meşteşugăresc „J. Kiliński”: Maiştrii au fost invitaţi să se adreseze pentru
ucenici.
02.23. – Cernăuţi: A apărut nr. 31 al anuarului „Gazetei
Polone” în care, la început, este publicat apelul Cercului
Polonez şi al Comitetului Electoral Polonez intitulat
„Către alegătorii polonezi!”.
02.23. – Cernăuţi, Casa Polonă: Delegatul Consiliului
Central al Grupurilor Societăţii Catolice a Clerului
Laic din Lvov – Stanisław Bac a susţinut conferinţa
intitulată „Metoda de lucru în grupuri”. Apoi s-a
dezbătut apelul Grupurilor din Bucovina şi s-a stabilit
ca, în cel mai scurt timp, Consiliul Central să trimită
Societăţilor Polone de Lectură din Bucovina organul
acestei organizaţii intitulat „Clopotul”.
02.23. – Milijów, Societatea Polonă de Lectură:
Polonezii din localitate şi din Ispas au sărbătorit
cei 50 de ani de la insurecţia din ianuarie. Teodor
Bohosiewicz în cuvântul introductiv a salutat pe cei
prezenţi. Au urmat apoi: conferinţa profesorului de
gimnaziu din Kuty – Jan Poznański, evoluţia corului
de copii, recitări ale copiilor, iar la sfârşit – cuvinte de
rămas bun. Corespondenţa despre festivitate semnată
D. a fost publicată în nr. 18 al „Gazetei Polone” de
duminică 2 martie.
02.23. – Siret, Societatea Polonă de Lectură a SŞP:
S-a sărbătorit festiv, dar modest a 50-a aniversare
a insurecţiei din ianuarie. Programul a cuprins slujba
religioasă de dimineaţă în biserica romano-catolică
din localitate, iar seara conferinţa despre insurecţie
a dedicatului prof. Dutkowski, trei cântece ale corului
mixt, o recitare precum şi trei tablouri vivante după
Grottger. Corespondenţa semnată cu pseudonimul
Spectator a fost tipărită în rubrica Scrisori din ţară,
în nr. 18 al „Gazetei Polone” de duminică 2 martie.
02.25. – Cernăuţi, centru, al III-lea cerc electoral: Au
avut loc alegerile centrale pentru consilierii oraşului.
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nisław Kwiatkowski, po trzech latach nieobecności
w Radzie Miejskiej, ponownie został wybrany na
radnego. Wybory ściślejsze radnych miasta odbyły się
następnego dnia, 26 lutego.
02.26. – Kraków: Zmarł artysta malarz Tadeusz
Sulima Popiel, który w roku 1888 przez kilka miesięcy
bawił w Czerniowcach, gdzie brał żywy udział w życiu
narodowym miejscowych rodaków, malował większych
rozmiarów obraz biblijny „Mojżesz”, kurtynę w Sali
Czytelni Polskiej przy ul. Wydziału Krajowego oraz
poczet królów polskich, a podczas balu polskiego
w r. 1892 w „podziw i zachwyt” wprawił dekoracją sal
Towarzystwa Muzycznego.
02.27. – Czerniowce: Ukazał się 17. numer 31. rocznika
„Gazety Polskiej”. Przyniósł on na pierwszej stronicy
pierwszy odcinek artykułu poświęconego istniejącemu
od 1899 r. Bankowi Polskiemu w Czerniowcach,
świetnie rozwijającemu się mimo braku rządowego
wsparcia. Była to pierwsza i jedyna tego rodzaju
instytucja spółdzielcza na Bukowinie, zanim powstały
kasy Raiffeisena, Schulzego-Delitscha.
02.28. – Czerniowce, sala Towarzystwa Muzycznego:
W koncercie na dochód Czerwonego Krzyża m.in.
występował St. Stefanowicz z wiolonczelą.
02.28. – Czerniowce, Rada Szkolna Krajowa: Rada
Szkolna Krajowa uchwaliła utworzyć dwuklasową
szkołę z językiem polskim wykładowym w Bojanie.
02.28. – Wiedeń: Minister oświaty rozporządzeniem
z 28 lutego 1913 r. nadał prywatnemu seminarium
żeńskiemu przy klasztornej szkole SS. Rodziny Maryi
prawo publiczności oraz przyznał Zakładowi prawo
przeprowadzania egzaminów dojrzałości i wydawania
świadectw z ważnością państwową. Pierwszy egzamin
dojrzałości odbył się przy końcu roku szkolnego
1912/13.
dr Jan Bujak – Kraków

KRONIKA – CRONICA

Dr. Stanisław Kwiatkowski, după trei ani de absenţă
în Consiliul Orăşenesc, a fost reales consilier, alegerile
mai riguroase au avut loc a doua zi, 26 februarie.
02.26. Cracovia: A murit pictorul Tadeusz Sulima
Popiel care, în anul 1888, timp de câteva luni a fost
în Cernăuţi unde a luat parte activă la viaţa naţională
a compatrioţilor, a pictat tabloul biblic de mari
dimensiuni „Moise”, cortina sălii Societăţii Polone de
Lectură de pe str. Wydział Krajowy precum şi suita
regilor polonezi, iar în timpul balului polonez din 1892
a realizat decorarea sălilor Societăţii Muzicale.
02.27. Cernăuţi: A apărut nr. 17 al anuarului „Gazetei
Polone”. Pe prima pagină apare primul fragment al
articolului dedicat Băncii Polone din Cernăuţi existente
din 1899 care se dezvoltă, în ciuda lipsei de susţinere
din partea guvernului. A fost prima şi unica instituţie
cooperativă de acest fel din Bucovina până la înfiinţarea
Caselor Raiffeisen, Schulz-Delitsch.
02.28. – Cernăuţi, sala Societăţii de Muzică: La
concertul în beneficiul Crucii Roşii a evoluat St. Stefanowicz la violoncel.
02.28. – Cernăuţi, Consiliul Şcolar al Ţării: Consiliul
Şcolar al Ţării a decis să înfiinţeze o şcoală cu două
clase cu predare în limba polonă în Boian.
02.28. – Viena: Ministrul învăţământului prin decizia
din 28 februarie 1913 a dat seminarului particular
de fete de pe lângă şcoala Surorilor Familiei Mariei
dreptul public şi eliberarea de certificate valabile.
Primul examen de maturitate a avut loc la sfârşitul an.
şc. 1912/13.
Trad. St. Iachimovschi

KRONIKA – CRONICA

OBRAZ MATKI BOSKIEJ KACZYCKIEJ
W KONSTANCY

KRONIKA – CRONICA

ICOANA MAICII DOMNULUI DE LA CACICA
LA CONSTANŢA

Kopia obrazu Matki Boskiej Kaczyckiej
Copia icoanei Maicii Domnului de la Cacica
przybyła do Konstancy już w październiku ubiegłego a sosit la Constanţa încă din luna octombrie a anului
roku. Początkowo czczona była w kościele pw. trecut. La început a fost venerată în biserica Sf.
Św. Antoniego. Od listopada obraz peregrynuje po Anton. Din noiembrie icoana peregrinează în familii,
rodzinach, w których przebywa przez cały tydzień. la care stă câte o săptămână. In fiecare duminică este
W każdą niedzielę przynoszony jest do kościoła, adusă în biserică, unde în mod solemn este predată
gdzie w sposób bardzo uroczysty przekazywany jest altei familii. Rugăciunile comune şi rozariul în faţa
następnej rodzinie. Wspólne modlitwy i różaniec przed imaginii Fecioarei de la Cacica adună nu numai pe
wizerunkiem Pani Kaczyckiej nie tylko gromadzą membrii familiei, dar şi cunoştinţele şi prietenii, ceea
członków rodziny, ale i znajomych oraz przyjaciół, co ce contribuie la retrăirea mai adâncă a Anului Credinţei
wpływa na głębsze przeżywanie Roku Wiary i kon- şi consolidează comunitatea parohială.
soliduje wspólnotę parafialną.
Barbara Breabăn
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Lansarea „Siglei prieteniei
româno-polone”

Prezentacja logo przyjaźni
polsko-rumuńskiej

La 5 februarie 2013, la sediul Ministerului
Afacerilor Externe din capitală a avut loc întrunirea
de lansare a „Siglei prieteniei româno-polone”, cu
participarea secretarului de stat pentru afaceri europene,
George Ciamba. Evenimentul a fost organizat de MAE
în colaborare cu Ambasada Poloniei la Bucureşti, în
contextul aniversării, la 25 ianuarie 2013, a douăzeci
de ani de la semnarea „Tratatului cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi Republica Polonă”. Conferinţa s-a bucurat de prezenţa
reprezentanţilor corpului diplomatic acreditat la Bucureşti din statele membre UE şi NATO, precum şi ai
mass-media.
Secretarul de stat a realizat o scurtă trecere în
revistă a aspectelor care au marcat evoluţia relaţiilor
bilaterale cu Republica Polonă în ultimii douăzeci de
ani, subliniind în acest context importanţa semnării
acestui Tratat, care are la bază legăturile istorice şi de
prietenie dintre cele două popoare. „Tratatul a marcat deschiderea unui nou capitol de cooperare între
statele noastre, care, la acel moment, erau chemate
să răspundă provocărilor de a-şi construi un viitor în
perioada post-comunistă”, a evidenţiat secretarul de
stat George Ciamba. Totodată, acesta a evocat faptul
că, în această perioadă, ambele state au fost implicate
în procesul de integrare în structurile europene şi euroatlantice, context în care au dat dovadă de solidaritate
şi s-au susţinut reciproc. Un moment important al
relaţiei bilaterale l-a constituit semnarea, la 7 octombrie
2009, a Declaraţiei de Parteneriat Strategic, urmată de
finalizarea Planului de Acţiune, în octombrie 2010. De
asemenea, a subliniat faptul că, în prezent, cele două ţări
au interese convergente cu privire la principalele teme
aflate pe agenda europeană, precum şi la nivel regional
şi internaţional. În finalul alocuţiunii sale, secretarul de
stat a prezentat evenimentele care vor fi organizate de
Ambasada României la Varşovia pe parcursul acestui
an şi care au ca scop „aducerea în atenţia naţiunilor
noastre, precum şi a prietenilor şi aliaţilor noştri, a celor
mai importante momente din istoria relaţiilor românopoloneze, cu accent pe acele aspecte emblematice ale
prieteniei noastre tradiţionale”.
Ambasadorul Republicii Polone la Bucureşti,
Marek Szczygieł, a evidenţiat stadiul foarte bun

5 lutego 2013 r. w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych w Bukareszcie odbyła się konferencja
prasowa z udziałem serketarza stanu George Ciamba,
podczas której zaprezentowano logo przyjaźni polskorumuńskiej. Zorganizowało ją rumuńskie MSZ we
współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie z okazji
przypadającej 25 stycznia 2013 r. 20. rocznicy zawarcia między Rzeczypospolitą Polską a Rumunią
Układu o przyjaznych stosunkach i współpracy. W konferencji prasowej uczestniczyli także reprezentanci
dyplomatyczni państw członkowskich UE i NATO oraz
dziennikarze.
Sekretarz stanu w MSZ George Ciamba
przedstawił krótko ważne aspekty rozwoju współpracy
bilateralnej z Rzeczypospolitą Polską w ostatnich
dwudziestu latach, podkreślając ważność zawarcia
Układu, u którego podstaw leżą związki historyczne
i przyjcielskie relacje pomiędzy dwoma narodami.
„Układ stanowił otwarcie nowego rozdziału współpracy
pomiędzy naszymi państwami, które w tamtym momencie musiały odpowiedzieć na wyzwanie budowy
nowej przyszłości w realiach postkomunistycznych”
– powiedział między innymi sekretarz stanu George
Ciamba. Przypomniał także, że w tym czasie oba kraje
uczestniczyły w procesie integracji ze strukturami
europejskimi i euroatlantyckimi, okazując sobie dowody solidarności i udzielając wzajemnego wsparcia.
Szczególnym momentem współpracy bilateralnej było
podpisanie 7 października 2009 r. deklaracji o polskorumuńskim partnerstwie strategicznym, a następnie
rok później Planu Działań. Podkreślił jednocześnie
fakt, że także obecnie oba kraje mają zbieżne interesy co do głównych problemów dyskutowanych
na forum europejskim, jak również regionalnym i międzynarodowym. Na zakończenie swojego wystąpienia
zaprezentował przedsięwzięcia, jakie na przestrzeni
całego roku zorganizuje Ambasada Rumunii w Warszawie, a które mieć będą na celu „przybliżenie
naszym narodom, jak również naszym przyjaciołom
i sprzymierzonym, najważniejszych momentów w historii
relacji rumuńsko-polskich, z naciskiem na szczególne
aspekty naszej tradycyjnej przyjaźni”.
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie Marek Szczygieł podkreślił bardzo dobry stan
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al cooperării dintre cele două ţări şi a prezentat
evenimentele care vor fi organizate în România,
printre care lansarea unei emisiuni filatelice comune şi
organizarea unui simpozion istoric la Suceava. Totodată,
acesta s-a arătat încrezător că noua siglă aniversară va
contribui la promovarea şi vizibilitatea relaţiilor dintre
cele două ţări în spaţiul public.
Directorul adjunct al Institutului Polonez
la Bucureşti, Natalia Mosor, a prezentat sigla care
va fi inclusă în corespondenţa oficială a misiunilor
diplomatice româneşti în Polonia, respectiv a celor
poloneze în România, pe tot parcursul anului 2013.
Lucrarea, concepută de artistul polonez Jacek Doszyń,
a câştigat concursul organizat de Institutul Polonez din
Bucureşti, sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor
Externe şi al Ambasadei Poloniei în România.
Menţionăm că la concursul pentru realizarea
siglei s-au înscris aproape 400 de lucrări realizate de 230
de graficieni din România şi Polonia. Sigla câştigătoare
este o stilizare a unor panglici în culorile naţionale ale
ambelor ţări, care sunt dispuse sub forma literelor R şi
P, precum şi a numărului 20. Premiul pentru realizarea
acestui logo, în valoare de 1000 de euro, a fost oferit
de partea poloneză. Juriul a decis să premieze încă trei
graficieni ale căror lucrări au atras atenţia în mod special;
Ele aparţin Ancăi Benera din România şi artistelor din
Polonia Ewelina Pulka şi Natalia Szymonik.
Ambasada României la Varşovia va organiza
pe parcursul anului 2013 o serie de acţiuni dedicate
acestei aniversări, printre care menţionăm lansarea
unei colecţii impresionante de documente sub titlul
„Refugiaţi polonezi în România. 1939-1947. Documente din Arhiva Naţională a României”, proiecţia filmului „Trenul de aur”, co-producţie româno-polonă,
care redă istoricul călătoriei tezaurului Poloniei prin
România după evenimentele tragice din septembrie
1939, o prelegere la Academia Naţională Poloneză de
Apărare pe subiecte privind dialogul strategic dintre
ţările noastre şi, nu în ultimul rând, un concert de gală la
Castelul Regal din Varşovia, cu ocazia Zilei Naţionale
a României, care va marca, de altfel, şi încheierea
acţiunilor anului aniversar.
Nicolae Mareş
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współpracy pomiędzy Polską i Rumunią i zapowiedział
wydarzenia, jakie odbędą się w Rumunii, m.in. wydanie wspólnego znaczka i organizacja sympozjum
naukowego w Suczawie. Wyraził także nadzieję, że
nowe logo przyczyni się do promocji i popularyzacji
w przestrzeni publicznej kwestii relacji polskorumuńskich.
Zstępca dyrektora Instytutu Polskiego w Bukareszcie Natalia Mosor zaprezentowała logo, które
znajdzie się na oficjalnej korespondencji rumuńskich
misji dypolmatycznych w Polsce oraz polskich w Rumunii w 2013 r. Praca autorstwa polskiego artysty Jacka
Doszynia zwyciężyła w konkursie zorganizowanym
przez Instytut Polski w Bukareszcie pod patronatem
rumuńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady RP w Bukareszcie.
Na konkurs nadesłano prawie 400 prac
autorstwa 230 grafików z Rumunii i Polski. Zwycięskie
logo to stylizowane wstęgi w barwach flag obu państw,
które układają się w litery R i P oraz liczbę 20. Nagrodę
w wysokości 1000 Euro ufundowała strona polska. Jury
postanowiło wyróżnić także trzy inne autorki, których
prace zwróciły szczególną uwagę: Ankę Benerę z Rumunii oraz Polki Ewelinę Pulkę i Natalię Szymonik.
Ambasada Rumunii w Warszawie w ciągu całego roku 2013 zorganizuje cykl imprez rocznicowych,
m.in. prezentację zbioru dokumentów z Rumuńskich
Archiwów Narodowych pod tytułem „Uchodźcy polscy w Rumunii. 1939-1947”, pokaz filmu „Złoty pociąg”, koprodukcję rumuńsko-polską o przewozie polskiego złota przez Rumunię po tragicznych wydarzeniach września 1939 r., prelekcje w Akademii
Obrony Narodowej na temat strategicznego dialogu
pomiędzy naszymi krajami oraz koncert galowy
na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji Dnia
Narodowego Rumunii, który zakończy obchody roku
jubileuszowego.
Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

Pismo wydane dzięki pomocy Departamentu Relacji Międzyetnicznych.
Revistã editatã cu sprijinul DepartamenRedagowany przez/Redactat de:
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DIN BUCĂTĂRIA
POLONEZĂ

Z POLSKIEJ
KUCHNI

Pyzy, kartacze, cepeliny – to tylko nieliczne
z nazw spotykanych w Polsce na określenie klusek
ziemniaczanych przyrządzanych w całej Polsce.
Czasami różnią się wielkością i nadzieniem. My dzisiaj
zachęcamy do spóbowania najczęściej spotykanych
pyz z mięsem. Doskonałe także w wersji bezmięsnej
w sam raz na okres postu.

Pyzy, kartacze, cepeliny – sunt numai câteva
din denumirile întâlnite în Polonia pentru definirea
găluştelor din cartofi preparate în întreaga Polonie.
Uneori se deosebesc prin mărime şi umplutură. Astăzi,
noi vă îndemnăm să încercaţi cele mai întâlnite găluşte
cu carne. Sunt foarte bune şi fără carne, numai bune
pentru perioada postului.

Pyzy ziemniaczane z mięsem

Găluşte din cartofi cu carne

Składniki
1 kg ziemniaków, 4 łyżki mąki, 3 jajka, sól i pieprz,
40 dag ugotowanej wołowiny, 1 cebula, 5 dag masła,
1 czerstwa bułka, 2 cebule, olej

Ingrediente
1 kg. cartofi, 4 linguri făină, 3 ouă, sare şi piper, 400
gr. carne fiartă de vită, 1 ceapă, 50 gr. unt, 1 chiflă mai
veche, 2 cepe, ulei

Przygotowanie
Ziemniaki obierz i umyj. Połowę zetrzyj na drobnej
tarce, mocno odciśnij wodę do miseczki. Skrobię,
która osiądzie na dnie miseczki, ponownie dodaj do
ziemniaków. Resztę ziemniaków ugotuj, ostudź i zmiel.
Wymieszaj ugotowane i surowe ziemniaki, dodaj mąkę,
2 jajka i sól. Krótko zagnieć. Ugotowaną wołowinę
zmiel z przesmażoną na maśle cebulą oraz namoczoną
i odciśniętą bułką. Dodaj ostatnie jajko, przypraw solą
i pieprzem. Z masy ziemniaczanej uformuj placuszki,
łyżeczką nakładaj na nie farsz i sklejaj, aby powstały
kulki. Wrzucaj na wrzącą wodę i gotuj 5 minut, licząc
od czasu, gdy wypłyną na powierzchnię. Podawaj
z przesmażoną cebulą.
Smacznego!
Iwona Olszewska-Marculeac

Preparare
Cartofii se curăţă şi se spală. Jumătate se dau pe o răzătoare măruntă, se storc bine de apă într-un castronel.
Amidonul, care se depune pe fundul vasului se adaugă
iarăşi în cartofi. Restul cartofilor se fierb, se răcesc şi se
dau prin maşină. Se amestecă cartofii fierţi cu cei cruzi,
se adaugă făina, 2 ouă şi sare. Carnea fiartă de vită se
dă prin maşină împreună cu ceapa prăjită în unt şi chifla
muiată şi stoarsă. Se adaugă ultimul ou, se potriveşte
de sare şi piper. Din compoziţia cu cartofi se formează
turtiţe, se pune cu linguriţa umplutura şi se lipesc în aşa
fel ca să devină nişte biluţe. Se introduc în apă clocotită
şi se fierb 5 minute, calculând din momentul când se
ridică deasupra. Se servesc cu ceapă prăjită.
Poftă bună!
Trad. M. Meţec

„Wstrzymał Słońce,
ruszył Ziemię”

„A oprit Soarele,
a mişcat Pământul”

Mikołaj Kopernik przyszedł na świat 19 lutego 1473 r. w Toruniu, przy ul. Św. Anny (obecnie
ul. Kopernika), w rodzinie kupca Mikołaja Kopernika
i Barbary Watzenrode, pochodzącej z zamożnej
rodziny mieszczan toruńskich. Jej ojcem był Łukasz
Watzenrode, ławnik toruński, który walczył przeciw
Krzyżakom i był ranny pod Łasinem. Pożyczył miastu
Toruń w 1460 r. ogromną kwotę 279 florenów na cele

Mikołaj Kopernik a venit pe lume la 19 februarie 1473 în Toruń, pe str. Sf. Anna (în prezent str.
Kopernik), în familia negustorului Mikołaj Kopernik
şi a Barbarei Watzenrode, provenind dintr-o familie
înstărită de burghezi din Toruń. Tatăl ei a fost Łukasz
Watzenrode membru al tribunalului municipal din
Toruń care a luptat împotriva teutonilor și a fost rănit la
Łasin. În anul 1460 a împrumutat orașului Toruń uriașa
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wojenne. Zmarł w 1462 r. nie doczekawszy się końca
wygranej wojny z Zakonem Krzyżackim, uwieńczonej
Pokojem Toruńskim w 1466 r. Miasto spłacało rodzinie
tę kwotę jeszcze przez kilkanaście lat.
Ród Koperników wywodził się ze śląskiej wsi
Koperniki nieopodal Nysy. Po raz pierwszy wzmianka
o krakowskim kupcu, ojcu astronoma, pojawia się
w źródłach historycznych w 1448 r. Zajmował się
on handlem węgierską miedzią spławianą Wisłą do
Gdańska. Około 1458 r. przeniósł się do Torunia, gdzie
przed rokiem 1464 ożenił się.
Z małżeństwa z Barbarą Mikołaj (ojciec) doczekał się czworga dzieci: Andrzeja, Barbary, Katarzyny i Mikołaja.
Początkowo młodzieniec pobierał nauki w szkole
parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu. W 1483 r. zmarł
ojciec Mikołaja. Opiekę nad rodziną objął zamożny wuj,
biskup Łukasz Watzenrode. Jesienią 1491 r. 18-letni
Mikołaj wraz z bratem Andrzejem rozpoczął studia na
wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej.
Z czasu tego pozostał zapis w wykazie przyjętych na
studia: „Mikołaj , syn Mikołaja z Torunia uiścił całość
(kwoty wpisowej)”.
Mikołaj Kopernik spotykał w Krakowie wielkich uczonych i słuchał ich wykładów. Jednym z wybitnych ówczesnych krakowskich uczonych był Wojciech
z Brudzewa. W czasie pobytu Mikołaja Kopernika
w Krakowie nie wykładał już astronomii, gdyż zajmował się badaniem dzieł Arystotelesa. Kopernik
uczęszczał na różnorodne wykłady: z gramatyki, retoryki, poetyki, ale również na wykłady o treściach
matematyczno-astronomicznych. Jest możliwe, że
właśnie w tym czasie w umyśle Mikołaja Kopernika
zrodziła się koncepcja teorii budowy świata odmiennej
od obowiązującej.
Po ukończeniu studiów w 1496 r., dzięki staraniom wuja, udał się do Bolonii, gdzie na tamtejszym
uniwersytecie rozpoczął studia prawnicze. Tam też
został bliskim współpracownikiem astronoma, Dominika Marii Novary, dzięki któremu zainteresował się
sprzecznościami w teorii ruchu Księżyca.
W 1497 r. objął na krótko funkcję kanonika warmińskiego, pełniąc ją jednakże przez pełnomocników.
W Rzymie, gdzie wraz z bratem Andrzejem,
odbywał w 1500 r. praktykę prawniczą w kancelarii
papieskiej, dał serię prywatnych wykładów, podważających współczesne mu założenia matematyczne
astronomii. Dla Andrzeja pobyt w Italii okazał się
tragiczny w skutkach, gdyż zaraził się wówczas trądem,
chorobą, która doprowadziła do jego przedwczesnej
śmierci.
W rodzinne strony powrócił Mikołaj w 1502 r. –
uzyskał wówczas zgodę kapituły na ponowny wyjazd,

sumă de 279 florini pentru scopuri de război. A murit
în anul 1462 fără a vedea sfârşitul câştigării războiului
cu Ordinul Cavalerilor Teutoni încununat cu Pacea de
la Toruń din 1466. Oraşul a plătit familiei această sumă
câţiva ani.
Neamul Kopernik provenea din satul silezian
Koperniki, nu departe de Nysa. O primă menţiune
despre negustorul din Cracovia, tatăl astronomului,
apare în izvoarele istoriei, în anul 1448. El se ocupa
cu negoţul de aramă ungurească trimisă pe Vistula
până la Gdańsk. În jurul anului 1458 s-a mutat la Toruń
unde, înainte de anul 1468, s-a căsătorit. Din căsătoria
cu Barbara, Mikołaj (tatăl) a avut patru copii: Andrzej,
Barbara, Katarzyna şi Mikołaj.
Tânărul, la început, a învăţat la şcoala parohială
de pe lângă biserica Sf. Ioan din Toruń. În anul 1483 i-a
murit tatăl. Grija familiei a preluat-o un unchi bogat,
episcopul Łukasz Watzenrode. În toamna anului 1491
Mikołaj având vârsta de 18 ani şi fratele său Andrzej
încep studiile la facultatea de arte liberale a Academiei
din Cracovia. Din acea perioadă a rămas un înscris în
lista celor admişi la studii: „Mikołaj, fiul lui Mikołaj
din Toruń, a achitat în întregime taxa de înscriere”.
La Cracovia, Mikołaj Kopernik a întâlnit
mari savanţi şi a audiat cursurile lor. Unul dintre
renumiţii oameni din Cracovia acelei perioade a fost
Wojciech din Brudzew. În timpul şederii lui Mikołaj
Kopernik în Cracovia, acesta nu mai preda astronomia,
căci se ocupa cu cercetarea operelor lui Aristotel.
Kopernik frecventa diferite cursuri: gramatică, retorică, poetică, dar şi cursuri cu conţinut de matematică
şi astronomie. Este posibil ca, tocmai în acest timp, în
mintea lui Mikołaj Kopernik să se fi născut concepţia
teoriei structurii lumii diferită de cea în vigoare.
După absolvirea studiilor, în anul 1496, datorită
unchiului a plecat la Bologna unde a început studiile de
drept la facultatea de acolo. Acolo a devenit un apropiat
colaborator al astronomului Dominic Maria Novara,
datorită căruia s-a interesat de contradicţiile teoriei
mişcării Lunii.
În anul 1497, pentru scurt timp, a îndeplinit
funcţia de canonic al Warmiei, îndeplinind-o şi prin
plenipotenţiari.
La Roma, unde, împreună cu fratele Andrzej,
a făcut în anul 1500 practica periodică în cancelaria
papală a ţinut o serie de conferinţe private ce abordau
principiile matematice ale astronomiei contemporane
lui. Pentru Andrzej şederea în Italia a avut consecinţe
tragice, căci s-a molipsit atunci de lepră, boala ce a dus
la moartea lui timpurie.
Mikołaj s-a întors în locurile natale în anul
1502 – atunci a obţinut aprobarea capitulei pentru
o nouă plecare – de data aceasta la studii de medicină la
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tym razem na studia medyczne do Padwy. Jednocześnie
kontynuował swoje studia prawnicze, aby w roku 1503
uzyskać w Ferrarze tytuł doktora prawa kanonicznego.
W Padwie ukończył studia medyczne i uzyskał
prawo do wykonywania praktyki lekarskiej; poznał
dobrze grekę, dzięki czemu mógł zgłębiać w oryginale
spuściznę naukową starożytnych – między innymi
koncepcje heliocentryczne Arystarcha z Samos.
Nominowany przez kapitułę warmińską na
sekretarza swego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza
Watzenrode, osiadł w Lidzbarku Warmińskim w roku
1507. Odtąd rezydował i mieszkał na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Brał udział prawie we wszystkich
czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych
biskupa. Uczestniczył m.in. w zjazdach stanów Prus
Królewskich. W 1507 r. był obecny na koronacji Zygmunta I Starego w katedrze wawelskiej. W 1509 r.
uczestniczył w sejmie krakowskim.
Znamienna jest postawa Mikołaja Kopernika
wobec króla polskiego: już w 1512 r. złożył przysięgę
wierności królowi Zygmuntowi Staremu; ślubowi
króla Zygmunta Starego z Barbarą Zapolyą poświęcił
Kopernik swój pierwszy opublikowany drukiem utwór
poetycki.
W czasie wojny polsko-krzyżackiej 15191521, wobec opuszczenia Warmii przez większość
członków kapituły, na jego barkach spoczęła obrona
zamków warmińskich. Wzmocnił wówczas m.in.
fortyfikacje zamku olsztyńskiego, tak, że nadciągające
w 1521 r. wojska krzyżackie zrezygnowały z jego
oblężenia. Prosząc króla o pomoc zbrojną przeciw
Krzyżakom napisał, że czynić będzie to, „co przystoi
ludziom szlachetnym i uczciwym (…) nawet jeśliby
przyszło zginąć”.
Korespondencja z królem dotyczyła również
propozycji odnoszących się do rozwiązywania bieżących problemów gospodarczych i monetarnych. Miał
Kopernik szczególną wiedzę o stosunkach polskokrzyżackich: został wydelegowany przez kapitułę do
negocjacji z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego
Albrechtem Hohenzollernem w sprawie zwrotu
zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa. W dowód uznania kapituła przyznała Kopernikowi tytuł
komisarza Warmii. Do zadań tego urzędu należała
odbudowa gospodarcza zniszczonego w czasie wojny
dominium warmińskiego. Z typową podobno dla niego
gorliwością i zaangażowaniem przeprowadził zakrojoną
na szeroką skalę akcję kolonizacji opuszczonych łanów
we wsiach, będących w posiadaniu kapituły. Przejęty
widokiem powszechnego ubóstwa prostego ludu
próbował zapobiec powszechnej biedzie opracowując
ekonomiczne metody rozwiązania problemu; wydał
krótki memoriał pt. „Panis coquendi ratio” (Obrachunek
wypieku chleba) z tablicami uczciwych cen chleba
oraz opisem jego wypieku. Celem memoriału było

Padova. Concomitent, şi-a continuat studiile juridice,
pentru ca în anul 1503 să obţină la Ferrara titlul de
doctor în drept canonic.
La Padova a absolvit studiile de medicină
şi a obţinut dreptul de a practica medicina; cunoştea bine
limba greacă, datorită căreia a putut să aprofundeze în
original moştenirea ştiinţifică a anticilor – printre altele
concepţia heliocentrică a lui Aristarh din Samos.
Numit de către capitula Warmiei secretar
al unchiului său – episcopul Łukasz Watzenrode,
se stabileşte în anul 1507 în Lidzbark Warmiński.
De atunci a locuit în castelul de aici. A luat parte la
aproape toate activitățile diplomatice și administrative
ale episcopului. Printre altele, a participat la congresele
statelor Prusiei Regale. În anul 1507 a fost prezent
la încoronarea lui Zygmunt I Stary, în catedrala de
la Wawel. În anul 1509 a participat la seimul din
Cracovia.
Este semnificativă atitudinea lui Kopernik față
de regele polonez: în anul 1512 a depus jurământul de
credință regelui Zygmunt Stary; prima sa creație poetică
tipărită a fost dedicată căsătoriei regelui Zygmunt Stary
cu Barbara Zápolya.
În timpul războiului polono-teuton din anii
1519-1521, în condițiile părăsirii Warmiei de către
majoritatea membrilor capitulei, are misiunea de a apăra castelele acestei regiuni. A întărit atunci, printre altele,
fortificațiile castelului din Olsztyn în așa fel încât armata
teutonă, ce înainta în anul 1521, a renunțat să îl asedieze.
Cerându-i regelui ajutor militar împotriva cruciaților
a scris că va face „ceea ce este specific oamenilor nobili
și onești (…) chiar dacă ar trebui să piară”.
Corespondența cu regele se referea și la
propuneri privind rezolvarea problemelor curente
economice și monetare. Kopernik cunoștea foarte bine
relațiile polono-teutone: a fost delegatul capitulei la
negocierile cu marele maestru al ordinului cruciaților –
Albrecht Hohenzollern în problema returnării localității
Braniew ocupate de cruciați. În semn de recunoaştere,
capitula i-a conferit lui Kopernik titlul de comisar
al Warmiei. De sarcinile acestei funcţii aparţinea
reconstrucţia economică a domeniului Warmiei distrus
în timpul războiului. Cu zelul şi angajarea tipică lui
a condus pe scară largă acţiunea colonizării câmpurilor
părăsite în satele aparţinând capitulei. Impresionat de
tabloul sărăciei generale a oamenilor simpli a încercat
să prevină acest fenomen elaborând metode economice
de rezolvare a problemei; a editat un scurt memoriu
intitulat „Panis coquendi ratio” (Avantajul coacerii
pâinii) cu tabele cuprinzând preţurile corecte ale pâinii
precum şi descrierea coacerii ei. Scopul memoriului
a fost calcularea fondurilor financiare legate de coacerea
pâinii, pentru ca preţul ei să fie conform muncii şi costului materiei prime.
În anii 1517-1523 a apărut tratatul monetar –
„Modul de a bate monedă” – care este o dovadă a gândirii
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wyliczenie rzeczywistych nakładów finansowych
związanych z wypiekiem chleba, aby jego cena mogła
kształtować się zgodnie z nakładem pracy i cenami
surowców.
W latach 1517-1523 powstawał traktat monetarny – „Sposób bicia monety” – który jest świadectwem reformatorskiej myśli ekonomicznej fromborskiego kanonika. W swym traktacie Kopernik
mówił, że na skutek spadku wartości pieniądza ceny
wciąż rosną, a handel zagraniczny staje się coraz
trudniejszy. Dobre monety srebrne są wychwytywane
i przetapiane na gorszą monetę, z czego zyski czerpią
miasta dające prawo bicia monety oraz kupcy, którzy
sprzedają swe towary według wartości złota. Gorszy
pieniądz wypiera z obiegu lepszy. Sformułowane
przez Kopernika podstawowe postulaty (współcześnie
nazywane monetarnymi) odnoszą się do polityki pieniężnej państwa i do dzisiaj pozostają aktualne.
Od 1510 r. Mikołaj Kopernik mieszkał na stałe
we Fromborku. Pełniąc funkcję kanonika katedry we
Fromborku miał doskonałe warunki, by poświecić się
badaniom naukowym . Przez jakiś czas pracował jako
lekarz, a w wolnym czasie zajmował się astronomią.
Nieocenioną wartość miał dla astronoma zakup baszty
fromborskiego zamku, dokonany przez niego w roku
1514. Urządził tam bowiem prawdziwe obserwatorium,
wyposażone w wykonane przez niego, na wzór starożytnych, instrumenty astronomiczne; zbudował
również platformę, z której mógł prowadzić dogodne
obserwacje nieba.
Badania te stały się potem przyczynkiem
do powstania kluczowego dzieła Kopernika – „De
revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach kręgów
niebieskich). Tytuł dzieła zresztą miał prawdopodobnie
inną postać; sam Kopernik w dedykacji skierowanej do
papieża Pawła III pisze o księgach: „De revolutionibus
sphaerarum mundi” (O obrotach sfer świata).
W swojej pracy Mikołaj Kopernik kładł duży
nacisk na wyniki obserwacji, które weryfikowały
słuszność teorii. Niezgodność obserwacji z teorią
dyskwalifikowała teorię. Wyniki swoich rachunków
zawarł w tabelach liczbowych, które miały ułatwiać
obliczanie położeń Słońca, Księżyca i innych ciał
niebieskich. Obserwował też Kopernik zaćmienia
Słońca i Księżyca, stosując własną metodę zwaną
ekranową, która stanowiła prototyp kamery fotograficznej. Przewidział fazy Wenus i Merkurego, co
potwierdził potem Galileusz. Podziwu godna jest
niezwykła dokładność pomiarów przeprowadzanych
przez Kopernika – np. wyznaczona przez niego długość
roku gwiezdnego wyniosła 365d 6h 10 min, a więc
zaledwie o 1min więcej niż to przyjmuje się obecnie.
W latach 1539-1541 przebywał we Fromborku
profesor matematyki wittemberskiego uniwersytetu
Jerzy Joachim von Lauchen, zwany powszechnie

economice reformatoare a canonicului din Frombork.
În tratatul său Kopernik spunea că o consecinţă a scăderii valorii banului este creşterea preţurilor, iar comerţul exterior devine tot mai greu. Bunele monede de
argint sunt scoase şi sunt topite în monede de calitate
mai proastă, de aici suferă oraşele ce acordă dreptul
de a bate monedă şi negustorii care îşi vând mărfurile
conform valorii aurului. Banul mai slab elimină din
circulaţie pe cel mai puternic. Postulatele de bază (azi
numite monetare) formulate de Kopernik se referă la
politica monetară a statului şi sunt actuale şi astăzi.
Din anul 1510, Mikołaj Kopernik a locuit
permanent la Frombork. Îndeplinind funcţia de canonic
al catedralei din Frombork, avea condiţii excelente pentru a se dedica cercetărilor ştiinţifice. Într-un timp a lucrat ca medic, iar în timpul liber se ocupa de astronomie.
O valoare de nepreţuit pentru astronom a reprezentat-o
cumpărarea donjonului castelului din Frombork în anul
1514. Acolo a amenajat un adevărat observator dotat cu
instrumente astronomice realizate de el după modelul
celor antice; de asemenea a construit o platformă de pe
care putea observa cerul.
Apoi aceste cercetări au contribuit la apariţia
principalei sale opere „De revolutionibus orbium
coelestium” (Despre mişcările de revoluţie ale
corpurilor cereşti”). De altfel titlul lucrării ar fi arătat
probabil altfel, însuşi Kopernik în dedicaţia adresată
papei Paul al III-lea scrie despre „De revolutionibus
sphaerarum mundi” (Despre mişcările de revoluţie ale
sferelor lumii).
În lucrarea sa Mikołaj Kopernika a pus un mare
accent pe rezultatele observaţiilor care verificau justeţea
teoriei. Discordanţa observaţiilor cu teoria descalificau
teoria. Rezultatele calculelor sale le-a cuprins în tabele
numerice care urmau să uşureze calculul poziţiilor
Soarelui, Lunii şi al altor corpuri cereşti. Kopernik a observat şi eclipsele de soare şi lună, utilizând o metodă
proprie numită de ecran care a constituit prototipul
camerei fotografice. A prevăzut fazele planetelor Venus
şi Mercur, fapt confirmat ulterior de Galilei. Uimitoare
este exactitatea măsurătorilor făcute de Kopernik – de
ex. lungimea anului sideral – 365 de zile, 6 ore, 10
minute, deci doar cu 1 minut mai mult decât se acceptă
în prezent.
În anul 1539-1541 a sosit la Frombork profesorul de matematică de la Universitatea din Wittemberg
– Jerzy Joachim von Lauchen, numit în general Retyk.
Părăsind Frombork-ul a luat cu el copia lucrării „De
revolutionibus...” în scopul tipăririi la Nüremberg.
Opera lui Kopernik a fost tipărită în anul 1543, probabil în aprox. 1000 de exemplare. Legenda spune că
M. Kopernik şi-a văzut cea mai mare operă a sa pe pa-
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Retykiem. Opuszczając Frombork zabrał ze sobą odpis
„De revolutionibus” celem wydrukowania go w Norymberdze. Dzieło Kopernika wydrukowane zostało
w 1543 r. najprawdopodobniej w ilości około 1000
egzemplarzy. Legenda mówi, że Kopernik ujrzał swoje
największe dzieło na łożu śmierci – miał opóźniać
celowo publikację księgi w obawie przez przykrymi
konsekwencjami ze strony hierarchów kościelnych.
Wśród licznych zainteresowań wielkiego uczonego warto wspomnieć również jego aktywność
literacką, której świadectwem pozostaje poemat „Siedem gwiazd” poświęcony życiu Jezusa: „Wiek dziecięcy i pierwszą młodość Króla Królów w siedmiu
wizerunkach, Ojcze Święty, Twojej Świątobliwości
ofiaruję” – pisał on w dedykacji papieżowi Urbanowi VIII. Interesował się również Kopernik malarstwem
i rzeźbą.
Zawsze pozostał wiernym badaczem i odkrywcą nauk wyzwolonych – botaniki, hydrologii,
medycyny, geografii, kartografii, astrologii i matematyki, jak również prawa i wojskowości. Przypisuje
mu się autorstwo projektów i nadzór nad budową
wodociągów i kanalizacji w miastach Warmii. Amerykanie przypisują Kopernikowi… wynalezienie kanapki. To on, jak twierdzą amerykańscy historycy, wymyślił i upowszechnił smarowanie chleba masłem.
Doczesny dobytek przekazał Kopernik kapitule warmińskiej. W burzliwych czasach potopu
szwedzkiego wszystkie księgi polskiego astronoma
wywieziono do Szwecji – do dziś przechowywane są
w Uppsali – i mimo wysiłków dyplomatycznych nic nie
wskazuje na to, by udało się je kiedykolwiek odzyskać.
Wielką niedogodnością dla kolejnych pokoleń
Polaków była nieznajomość miejsca wiecznego odpoczynku Kopernika. Szukali grobu Niemcy, szukali
i Rosjanie; ostatecznie udało się odnaleźć mogiłę
Kopernika w czasach nam współczesnych. Dzięki
pracom ekipy archeologicznej pod kierunkiem Jerzego Gąssowskiego skojarzono zwyczaj grzebania
kanoników u podnóża ołtarzy, którymi opiekowali
się za życia, z dokumentacją katedry fromborskiej.
Zgodnie ze wskazówkami dokumentów odnaleziono
szkielet pod ołtarzem Świętego Krzyża. Dzięki najnowszym metodom fotografii trójwymiarowej i umiejętnościom polskich archeologów i antropologów udało się zrekonstruować głowę Kopernika i porównać
ją ze znanymi malarskimi podobiznami uczonego.
Ostatecznego argumentu w postaci kilku włosów z
ksiąg należących niegdyś do Kopernika dostarczyli
Szwedzi. Dzięki badaniom DNA udało się potwierdzić
tożsamość szczątków doczesnych Wielkiego Polaka.
Stało się to okazją do uroczystego, ponownego pogrzebu astronoma. W 2010 r. sarkofag ze szczątkami

tul morţii – dinadins a întârziat publicarea cărţii temându-se de consecinţele neplăcute din partea ierarhilor
bisericii.
Printre numeroasele preocupări ale marelui
savant merită de amintit şi activitatea lui literară, ca
dovadă rămâne poemul „Şapte stele” dedicat vieţii
lui Isus: „Anii copilăriei şi prima tinereţe a Regelui
Regilor în şapte imagini Ţie, Tată Sfânt, Sfinţiei Tale o
ofer” – scria în dedicaţia către papa Urban al VIII-lea.
De asemenea, a fost interesat de pictură şi sculptură.
A rămas mereu un fidel cercetător şi descoperitor
al ştiinţelor liberale – botanica, hidrologia, medicina,
geografia, cartografia, astrologia şi matematica, precum
şi dreptul şi organizarea militară. Lui îi sunt atribuite
proiectele şi supravegherea construirii aducţiunilor de
apă şi a canalizării în oraşele Warmiei. Americanii îi
atribuie lui Kopernik... inventarea tartinei. După cum
afirmă istoricii americani, el a inventat şi răspândit
ungerea pâinii cu unt.
Kopernik a lăsat bunurile sale capitulei din
Warmia. În timpul furtunoaselor timpuri ale potopului suedez toate lucrările astronomului polonez au fost
duse în Suedia – ele sunt păstrate până astăzi în Uppsala
– şi, în ciuda eforturilor diplomatice, nimic nu arată că
vor putea fi cândva recuperate.
Un mare incovenient pentru generaţii de polonezi a fost necunoaşterea locului odihnei de veci a lui
Kopernik. Mormântul l-au căutat nemţii, ruşii; în cele
din urmă mormântul lui Kopernik a fost găsit în zilele
noastre. Datorită lucrărilor echipei de arheologi conduse
de Jerzy Gąssowski obiceiul înmormântării canonicilor
la picioarele altarelor în bisericile de care s-au ocupat în
timpul vieţii a fost asociat cu documentaţia catedralei
din Frombork. Conform indicaţiilor din documente,
s-a găsit scheletul sub altarul Sfintei Cruci. Datorită
celor mai noi metode ale fotografiei tridimensionale
şi cunoştinţelor arheologilor şi antropologilor polonezi
a fost reconstituit capul lui Kopernik şi comparat cu
portretele cunoscute ale savantului. Ultimul argument –
câteva fire de păr din cărţile ce au aparţinut cândva lui
Kopernik au fost oferite de suedezi. Datorită cercetării
ADN-ului s-a reuşit confirmarea identităţii rămăşiţelor
pământeşti ale Marelui Polonez. Acest fapt a fost un
prilej de o nouă înmormântare a astronomului. În
anul 2010 de la sarcofagul cu rămăşiţele lui Kopernik
şi-au luat rămas bun locuitorii oraşelor Warmiei în
care marele lor înaintaş a fost în timpul vieţii: Toruń,
Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta,
Pieniężno şi Braniewo. În ziua de 22 mai 2010,
respectând voinţa defunctului, a fost înmormântat
în cadrul unei ceremonii funerare în catedrala din
Frombork. În prezent, pe mormântul lui se află o placă
cu înscrisul „Mikołaj Kopernik astronom, creatorul
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Pomnik Kopernika w Warszawie
Monumentul lui Kopernik din Varşovia
Kopernika żegnali mieszkańcy warmińskich miast, w których ich wielki przodek
bywał za życia: w Toruniu, Olsztynie, Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim,
Ornecie, Pie-niężnie i Braniewie. 22 maja
2010 r, szanując wolę zmarłego, pochowano
go w ponownej ceremonii pogrzebowej
w katedrze we Fromborku. Obecnie nad
jego mogiłą znajduje się płyta nagrobna
z napisem „Mikołaj Kopernik astronom,
twórca teorii heliocentrycznej, kanonik
warmiński” oraz cytat z jego dzieła, będący
równocześnie mottem życiowym księdza –
badacza – „Chrystus jest sprawcą naszego
zbawienia.”
Imię Kopernika nadawano sondom kmosmicznym, instztucjom i obiektom na ciałach niebieskich. Noszą je:
duży krater na Księżycu, duży krater na
Marsie, planetoida nr, OAO-3 Copernicus
(1972-065A) – amerykański satelita do
obserwacji w promieniach nadfioletowych
i rentgenowskich, działający w latach
1972-1980, Kopernik 500 (Interkosmos 9;
1973-022A) – satelita radziecko-polski do
badania promieniowania Słońca i jonosfery,
działający w roku 1973, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Polskiej Akademii Nauk (CAMK). W Toruniu znajduje się Dom Kopernika będący
muzeum poświęconym astronomowi.
Tomasz Kobuszewski
Zdjęcia do artyku: dreamstime.com

teoriei heliocentrice, canonic de Warmia
precum şi un citat din opera sa care a fost
motto-ul vieţii preotului-cercetător – „Cristos
este autorul mântuirii noastre”.
Numele lui Kopernik a fost dat sondelor cosmice, instituţiilor şi locurilor de
pe corpurile cereşti. Acestea sunt: marele
crater de pe Lună, marele crater de pe Marte,
planetoida nr. OAO-3 Copernicus (1972 –
065A) – satelitul american de observaţii în
raze ultraviolete şi Roentgen din anii 19721980 Kopernik 500 (Interesmor 9; 1973
– 022A) – satelitul sovieto-polonez pentru
cercetarea radiaţiilor Soarelui şi ionosferei
din anul 1973, Universitatea „Mikołaj
Kopernik” din Toruń, Centrul Astronomic
„Mikołaj Kopernik” al Academiei Polone de
Ştiinţe (CAMK). În Toruń se află Casa lui
Kopernik care este muzeul dedicat astronomului.
Trad. St. Iachimovschi

Pomnik Kopernika w Toruniu
Monumentul lui Kopernik din Torun
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