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Po raz dwunasty na scenie suczawskiego Domu
Polskiego wystąpili podczas Festiwalu Poezji Marii
Konopnickiej młodzi recytatorzy – od czterolatków po
licealistów – z Suczawy, Moary, Siretu, Wikszan, Pojany
Mikuli, Pleszy, Nowego Sołońca, Kaczyki i Păltinoasy.
Oceniało ich bardzo przyjazne jury – po raz kolejny już
lektorki języka polskiego z Jass i Bukaresztu – Zyta
Monika Oksztul i Joanna Twaróg oraz Janina Hahula
z Suczawy – wielokrotna uczestniczka i finalistka
konkursów recytatorskich, po raz pierwszy natomiast
w charakterze jurora wystąpił Bolek Majerik – poeta
i rzeźbiarz z Pleszy.
Pierwszy w Suczawie Festiwal Poezji Marii Konopnickiej odbył się w roku 2000. W tym
czasie w Polsce, w Przedborzu i Górach
Mokrych w woj. łódzkim Światowy
Festiwal Poezji Marii Konopnickiej
odbywał się już po raz VIII. Nietrudno
policzyć, że w tym roku obchodzić będzie
XX. jubileusz. Suczawski konkurs jest
zaproponowaną przez organizatorów
z Polski – Towarzystwo im. Marii Konopnickiej i Miejski Dom Kultury w Przedborzu – formą eliminacji do międzynarodowego festiwalu, jedynego w swoim
rodzaju spotkania miłośników poezji Marii
Konopnickiej z całego świata. Corocznie
w połowie sierpnia przyjeżdża ich do
Przedborza i Gór Mokrych około 400.
W ciągu ostatnich 19 lat wystąpiło więc
na festiwalu ponad 8 tysięcy osób z 60



Pentru a douăsprezecea oară, pe scena Casei
Polone din Suceava au evoluat, în timpul Festivalului de
Poezie „Maria Konopnicka”, tineri recitatori – de la cei
de patru ani până la elevii de liceu – din Suceava, Moara,
Siret, Vicşani, Poiana Micului, Pleşa, Soloneţu Nou,
Cacica şi Păltinoasa. Ei au fost apreciaţi de un juriu
binevoitor – nu pentru prima oară lectorii de limba polonă
din Iaşi şi Bucureşti – Zyta Monika Oksztul şi Joanna
Twaróg precum şi Janina Hahula din Suceava –
participantă, în mai multe rânduri, şi finalistă a concursurilor de recitare, iar pentru prima oară, ca membru
al juriului, Bolek Majerik – poet şi sculptor din Pleşa.
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Primul Festival din Poezia Mariei Konopnicka s-a
desfăşurat la Suceava, în anul 2000. În acest timp, în
Polonia, în Przedbórz şi Góry Mokre în voievodatul Łódź
Festivalul Mondial din Poezia Mariei Konopnicka s-a
desfăşurat deja pentru a VIII-a oară. Nu e dificil de
socotit că, în acest an, va avea loc a XX-a ediţie jubiliară.
Concursul de la Suceava este propus de organizatorii
din Polonia – Societatea „Maria Konopnicka” şi Casa
de Cultură Orăşenească din Przedbórz – ca fază
eliminatorie pentru festivalul internaţional, una dintre
întâlnirile iubitorilor poeziei Mariei Konopnicka, unică în
felul ei. În fiecare an, la mijlocul lunii august, vin la
Przedbórz şi Góry Mokre aprox. 400. Deci, în ultimii 19
ani aici au evoluat 8 mii de persoane din 60 de ţări ale
Europei (mai ales din cele în care diaspora poloneză este
numeroasă), dar şi de pe alte continente, de ex. SUA,
China, Vietnam, Palestina sau Maroc. Timp de mai mulţi
ani, la Festival au participat şi laureaţi ai concursurilor

krajów Europy (przede wszystkim tych, w których
mieszka liczna Polonia), ale też spoza naszego kontynentu, np. ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Wietnamu,
Palestyny czy Maroka. Przez kilka lat uczestniczyli
w nim także laureaci rumuńskich eliminacji. Uczestnicy
festiwalu mają od 5 do 80 lat; organizatorzy nie określają
ani dolnej ani górnej granicy wieku. Występujący
podzieleni są na 4 kategorie: dzieci do lat 15, młodzież
powyżej 15 lat, dorośli oraz kategoria zespołów. W turnieju
recytatorskim uczestnicy recytują, a w turnieju poezji
poezji śpiewanej „wyśpiewują” 2 utwory Marii
Konopnickiej; w tym drugim mogą wystąpić w języku
kraju pochodzenia. Poza konkursami przez kilka
festiwalowych dni uczestnicy mają okazję zaprezentować
własne dowolne programy artystyczne, wziąć udział
w warsztatach artystycznych prowadzonych przez
zaproszonych znanych twórców, odbywają się także
wieczory autorskie, koncerty, recitale, ogniska, wycieczki.
XX. Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, już
po raz ósmy pod patronatem marszałka Senatu Bogdana
Borusewicza, z pewnością będzie miał jeszcze bogatszy,
bo jubileuszowy program.
Dwa lata temu też wyjątkowo uroczyście zorganizowaliśmy X. edycję suczawskiego festiwalu – wówczas pod hasłem „Krasnoludki są na świecie”. W tym
roku towarzyszyły nam słowa Marii Konopnickiej: „Nie
przychodzę uczyć dzieci, ani też ich bawić, przychodzę
śpiewać z nimi”. Nigdy w Suczawie nie pokusiliśmy się
o kategorię poezji śpiewanej, a przecież powstało
mnóstwo piosenek do słów Marii Konopnickiej.
Póki co jednak jury wysłuchało w tym roku recytacji
76 uczestników i miało nielada problem z przyznaniem
nagród. Jak wiadomo, żaden uczestnik nie wyjeżdża
nigdy z Suczawy z pustymi rękami, ale konkurs rządzi
się swoimi prawami i zwycięzca być musi. W kategorii I
(do kl. I) miejsce I i II zajęły przedszkolaki z Siretu –
Denisa Vatareşan i Sara Szwagiel, miejsce III natomiast
Melania Kuruc z Pleszy. Pozostali najmłodsi uczestnicy
otrzymali równorzędne nagrody. W kategorii II, czyli
uczniów klas II-IV, najlepszą okazała się Claudia



eliminatorii din România. Participanţii festivalului au
vârste cuprinse între 5 şi 80 de ani; organizatorii nu
precizează limita inferioară sau superioară a vârstei.
Participanţii sunt împărţiţi în 4 categorii: copii până la 15
ani, tineri de peste 15 ani, adulţi precum şi categoria
ansambluri. La concursul de recitare participanţii recită,
iar la cel de poezie cântată „cântă” 2 creaţii ale Mariei
Konopnicka; în cel de al 2-lea concurs pot evolua în limba
ţării de origine. În afară de concurs, timp de câteva zile,
participanţii au prilejul să prezinte programe artistice la
alegere, să ia parte la atelierele artistice conduse de
cunoscuţi creatori invitaţi, de asemenea au loc seri de
autor, concerte, recitaluri, focuri de tabără, excursii.
A XX-a ediţie a Festivalului Mondial de Poezie „Maria
Konopnicka”, pentru a opta oară desfăşurat sub patronajul mareşalului senatului Bogdan Borusewicz, cu
siguranţă va avea un program mai bogat, fiind o ediţie
jubiliară.
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Marculeac z Nowego Sołońca, miejsce II zajęła Justyna
Staszkovian, także z Nowego Sołońca, a miejsce III –
Justyna Mariana Drozdek z Pojany Mikuli. Jury przyznało w tej kategorii pięć wyróżnień dla: Moniki Gabrieli
Balac i Any Iulii Drodek z Pojany Mikuli, Daniela Ţibuleac z Moary, Camelii Coman i Bianki Iedenac z Nowego Sołońca. W kategorii III – uczniów klas V-VIII.
Jury za najlepszy uznało występ Iriny Marii Smolca
z Nowego Sołońca, a miejsca II i III przyznało Iris
Valentinie Kufner z Kaczyki i Mirosławie Cristinie
Drozdek z Pojany Mikuli. Była to, jak zawsze, najliczniejsza kategoria, stąd aż 10 wyróżnień, które zdobyli:
Agneşca Revai, Carmen Drosceac, Ionela Halevici,
Gabriela Halevici, Mariana Marculeac, Mihaela Markulak, Agata Petrovschi i Monica Balac z Nowego
Sołońca oraz Stanislav Maierik i Iosif Alexandrovici
z Pleszy. W najstarszej kategorii wiekowej (młodzieży
od kl. IX) najlepszym okazał się Victor Georgius



Cu doi ani în urmă, am organizat festiv a X-a ediţie
a festivalului sucevean – atunci sub deviza „Există pitici
în lume”. În acest an ne-au însoţit cuvintele Mariei
Konopnicka: „Nu vin să-i învăţ pe copii, nici să-i distrez,
vin să cânt cu ei”. La Suceava, niciodată nu ne-a tentat
categoria poeziei cântate, şi totuşi au apărut multe
cântece pe versurile Mariei Konopnicka.
Până una alta, totuşi juriul, în acest an, a ascultat
recitările a 76 de participanţi şi a avut o problemă nu
uşoară cu acordarea premiilor. După cum se ştie, niciun
participant nu pleacă din Suceava cu mâna goală, dar
concursul are legile lui şi trebuie să existe un câştigător.
La categoria I (până la cl. I) locurile I şi II au fost ocupate
de preşcolarii din Siret – Denisa Vatareşan şi Sara
Szwagiel, iar locul III de Melania Kuruc din Pleşa. Ceilalţi
mici participanţi au obţinut diferite premii. La categoria
a II-a, deci a elevilor cl. II-IV, cea mai bună s-a dovedit
a fi Claudia Marculeac din Soloneţu Nou, locul II l-a
ocupat Justyna Staszkovian, tot din Soloneţu Nou, iar
locul III – Justyna Mariana Drozdek din Poiana Micului.
Juriul a acordat, la această categorie, cinci menţiuni
pentru: Monika Gabriela Balac şi Ana Julia Drozdek din
Poiana Micului, Daniela Ţibuleac din Moara, Camelia
Coman şi Bianca Iedenac din Soloneţu Nou. La cea de
a III-a categorie – a elevilor cl. V-VIII, juriul a considerat
ca cea mai bună evoluţia Irinei Maria Smolca din
Soloneţu Nou, iar locurile II şi III au revenit lui Iris
Valentina Kufner din Cacica şi Mirosławei Cristina
Drozdek din Poiana Micului. Ca întotdeauna, a fost cea
mai numeroasă categorie, de aici şi 10 menţiuni obţinute
de: Agneşca Revai, Carmen Drosceac, Ionela Halevici,
Gabriela Halevici, Mariana Marculeac, Mihaela Markuleak, Agata Petrovschi şi Monica Balac din Soloneţu
Nou precum şi Stanislav Maierik şi Iosif Alexandrovici
din Pleşa. La cea mai mare categorie de vârstă (tineri
începând de la cl. a IX-a) cel mai bun s-a dovedit a fi
Victor Georgius Ostrovschi. Locul II a revenit Florianei
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Ostrovschi, miejsce II przypadło Florianie Ştefanii
Chachula, a III – Reymondowi Vamsidel. Wyróżnienia
natomiast przypadły Vincenţiu Şporneac i Anie Marianie
Valasciuc. Wszyscy nagrodzeni pochodzą z Nowego
Sołońca.
Na tym nie koniec nagród, które ufundowała
Ambasada RP w Bukareszcie i Związek Polaków
w Rumunii. Podczas festiwalu rozstrzygnięto także
konkurs plastyczny. Nosił tytuł „Na ziarnku maku stoi
mały dom”, a prace ilustrować miały wiersze z tomika
„Świat. Poema naiwne” Czesława Miłosza, którego rok
właśnie obchodzimy. Prace ocenił wprawnym okiem
Bolek Majerik, w wyniku czego nagrody zbiorowe
otrzymali: uczniowie grupy klas II i IV z Nowego Sołońca,
a także przedszkolaki z Pojany Mikuli i Nowego Sołońca,
a nagrody indywidualne: Florin Cătălin Carpiuc, Iulian
Kurudz i Cristina Ciornei z Păltinoasy, Cristina Dolhaniuc,
Luisa Ignat i Andrei Alexandru Leşan z Kaczyki, Cristina
Marculeac i Mirosława Cristina Drozdek z Pojany Mikuli
oraz Camelia Coman, Irina Smolca, Mihaela Drosceac,
Claudia Marculeac i Ionela Halevici z Nowego Sołońca.
Dzień był długi i pełen wrażeń. Krótki moment
artystyczny zaprezentowały na rozpoczęcie festiwalu
uczennice kursu języka polskiego w Suczawie: Agata
Ostrovschi, Francesca Bucaciuc i Fernanda Dziminschi,
a dla rozładowania emocji i z okazji zbliżającego się Dnia
Dziecka dla wszystkich wystąpił teatr lalkowy zespołu
im. Cipriana Porumbescu z przedstawieniem „Pinokio”.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru

Ştefania Chachula, iar locul III lui Reymond Vamsidel.
Menţiunile au revenit lui Vincenţiu Şporneac şi Anei
Mariana Valasciuc. Toţi cei premiaţi provin din Soloneţu
Nou.
Cu aceasta nu se termină premiile finanţate de
Ambasada R.P. din Bucureşti şi Uniunea Polonezilor din
România. În timpul festivalului s-a decis şi concursul de
artă plastică. El a purtat titlul „Pe un bob de mac stă
o căsuţă”, iar lucrările trebuiau să ilustreze versurile din
placheta „Lumea. Poeme naive” de Czesław Miłosz, al
cărui an tocmai îl sărbătorim. Lucrările au fost apreciate
de ochiul exersat al lui Bolek Majerik, ca urmare premii
de grup au obţinut: elevii grupului cl. I şi IV din Soloneţu
Nou, precum şi preşcolarii din Poiana Micului şi Soloneţu
Nou, iar premii individuale: Florin Cătălin Carpiuc, Iulian
Kurudz şi Cristina Ciornei din Păltinoasa, Cristina
Dolhaniuc, Luisa Ignat şi Andrei Alexandru Leşan din
Cacica, Cristina Marculeac şi Mirosława Cristina
Drozdek din Poiana Micului, precum şi Camelia Coman,
Irina Smolca, Mihaela Drosceac, Claudia Marculeac
şi Ionela Halevici din Soloneţu Nou.
Ziua a fost lungă şi plină de impresii. Un scurt
moment artistic a fost prezentat, la începutul festivalului,
de elevele cursului de limba polonă din Suceava: Agata
Ostrovschi, Francesca Bucaciuc şi Fernanda Dziminschi,
iar pentru descărcarea emoţiilor şi cu prilejul apropiatei
Zile a Copilului a evoluat teatrul de păpuşi al ansamblului
„Ciprian Porumbescu” cu spectacolul „Pinochio”.

Trad. St. Iachimovschi

Zdjęcia do artykułu: Şt. Calistru; K. Longier
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KALENDARIUM ROCZNIC

2011

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

LIPIEC

IULIE

1 VII – 10. rocznica śmierci Haliny Czerny-Stefańskiej (1922-2001), pianistki, pedagoga;
2 VII – 45. rocznica śmierci Jana Brzechwy (19001966), poety, satyryka, tłumacza;
3 VII – 60. rocznica śmierci Tadeusza Borowskiego
(1922-1951), poety, prozaika, publicysty; 70. rocznica
śmierci Tadeusza Żeleńskiego (Boy) (1874-1941),
poety, krytyka literackiego i teatralnego, publicysty,
tłumacza literatury francuskiej;
4 VII – 35. rocznica śmierci Antoniego Słonimskiego
(1895-1976), poety, publicysty, dramatopisarza, felietonisty, prozaika, krytyka teatralnego i satyryka;
5 VII – 95. rocznica śmierci Włodzimierza Fryderyka
Koniecznego (1886-1916), rzeźbiarza, grafika, rysownika, poety, taternika; 130. rocznica urodzin Augusta
Hlonda (1881-1948), kardynała, prymasa Polski;
8 VII – 65. rocznica śmierci Józefa Mehoffera (18691946), malarza, witrażysty, jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski; 215. rocznica śmierci Adama
Naruszewicza (1733-1796), poety, historyka, tłumacza;
10 VII – 15. rocznica śmierci Czesława Centkiewicza
(1904-1966), pisarza i podróżnika;
12 VII – 25. rocznica śmierci Wacława Kisielewskiego (1943-1986), pianisty, kompozytora;
14 VII – 85. rocznica urodzin Jana Krenza (1926),
dyrygenta i kompozytora;
15 VII – 150. rocznica śmierci Adama Jerzego
Czartoryskiego (1770-1861), polityka, męża stanu,
mecenasa sztuki i kultury; 135. rocznica śmierci Aleksandra Fredry (1793-1876), poety, komediopisarza,
autora wspomnień;
18 VII- 110. rocznica urodzin Stanisława Mikołajczyka
(1901-1966), polityka, działacza ludowego, premiera
rządu polskiego na uchodźstwie;
21 VII – 120. rocznica urodzin Zofii StarowieyskiejMorstinowej (1891-1966), pisarki, krytyka literackiego
(3 VII – 45. rocznica śmierci);
22 VII – 110. rocznica urodzin Brunona Jasińskiego
(1901-1938), pisarza; 130. rocznica urodzin Bolesława
Wieniawy-Długoszowskiego (1881-1942), generała,
dyplomaty, legionisty, poety;
23 VII – 60. rocznica śmierci Adama Stefana Sapiehy
(1867-1951), kardynała, arcybiskupa metropolity krakowskiego;
24 VII – 85. rocznica urodzin Andrzeja Konica (1926),
reżysera i scenarzysty;
25 VII – 180. rocznica śmierci Marii Szymanowskiej
(1789-1831), pianistki i kompozytorki; 995. rocznica
urodzin Kazimierza I Odnowiciela (1016-1058), księcia
polskiego;

1 VII – 10 ani de la moartea Halinei Czerny-Stefańska
(1922-2001), pianistă, pedagog;
2 VII – 45 de ani de la moartea lui Jan Brzechwa (19001966), poet, satiric, traducător;
3 VII – 60 de ani de la moartea lui Tadeusz Borowski
(1922-1951), poet, prozator, publicist; 70 de ani de la
moartea lui Tadeusz Żeleński (Boy) (1874-1941), poet,
critic literar şi de teatru, publicist, traducător din literatura
franceză;
4 VII – 35 de ani de la moartea lui Antoni Słonimski
(1895-1976), poet, publicist, dramaturg, autor de
foiletoane, prozator, critic de teatru şi satiric;
5 VII – 95 de ani de la moartea lui Włodzimierz
Fryderyk Konieczny (1886-1916), sculptor, grafician,
desenator, poet, alpinist; 130 de ani de la naşterea lui
August Hlond (1881-1948), cardinal, primat al Poloniei;
8 VII – 65 de ani de la moartea lui Józef Mehoffer
(1869-1946), pictor, autor de vitralii, unul din reprezentanţii de frunte ai Poloniei Tinere; 215 ani de la moartea
lui Adam Naruszewicz (1733-1796), poet, istoric,
traducător;
10 VII – 15 ani de la moartea lui Czesław Centkiewicz
(1904-1966), scriitor şi călător;
12 VII – 25 de ani de la moartea lui Wacław
Kisielewski (1943-1986), pianist, compozitor;
14 VII – 85 de ani de la naşterea lui Jan Krenz (1926),
dirijor şi compozitor;
15 VII – 150 de ani de la moartea lui Adam Jerzy
Czartoryski (1770-1861), politician, bărbat de stat,
mecena al artei şi culturii; 135 de ani de la moartea lui
Aleksander Fredro (1793-1876), poet, autor de
comedii, autor de memorii;
18 VII – 110 ani de la naşterea lui Stanisław Mikołajczyk (1901-1966), politician, militant popular, premier
al guvernului polonez din emigraţie;
21 VII – 120 de ani de la naşterea Zofiei Starowieyska-Morstinowa (1891-1966), scriitoare, critic
literar (3 VII – 45 de ani de la moarte);
22 VII – 110 ani de la naşterea lui Brunon Jasiński
(1901-1938), scriitor; 130 de ani de la naşterea lui Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942), general,
diplomat, legionist, poet;
23 VII – 60 de ani de la moartea lui Adam Stefan
Sapieha (1867-1951), cardinal, arhiepiscop mitropolit al
Cracoviei;
24 VII – 85 de ani de la naşterea lui Andrzej Konica
(1926), regizor şi scenarist;
25 VII – 180 de ani de la moartea Mariei Szymanowska (1789-1831), pianistă şi compozitoare; 995 de
ani de la naşterea lui Kazimierz I Odnowiciel (10161058), prinţ polonez;
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27 VII – 105. rocznica urodzin Jerzego Giedroycia
(1906-2000), publicysty, polityka, założyciela Instytutu
Literackiego, redaktora paryskiej „Kultury”;
28 VII – 90. rocznica śmierci Tadeusza Godlewskiego (1878-1921), fizyka, profesora Politechniki
Lwowskiej, twórcy pierwszego polskiego laboratorium
do badań substancji promieniotwórczych;
29 VII – 85. rocznica urodzin Jacka Bocheńskiego
(1926), prozaika, eseisty, publicysty, prezesa PEN Clubu
w latach 1977-1999, współzałożyciela i redaktora
naczelnego kwartalnika „Zapis”.

Kronika bukowińskich Polaków

27 VII – 105 ani de la naşterea lui Jerzy Giedroyć
(1906-2000), publicist, fondatorul Institutului Literar,
redactor al publicaţiei „Kultura” din Paris;
28 VII – 90 de ani de la moartea lui Tadeusz
Godlewski (1878-1921), fizician, profesor al Politehnicii
din Lvov, creatorul primului laborator de cercetare a substanţelor radioactive din Polonia;
29 VII – 85 de ani de la naşterea lui Jacek Bocheński
(1926), prozator, eseist, publicist, preşedintele PEN
Clubului între anii 1977-1999, cofondator şi redactor şef
al publicaţiei trimestriale „Zapis”.

1911

Cronica polonezilor bucovineni

Czerwiec

Iunie

06.03. – Czerniowce: Zawiązało się stowarzyszenie
bukowińskich inżynierów państwowej służby budowlanej.
Jednym z członków jego zarządu został Polak Zdzisław
Krudzielski.
06.<04. – Głęboka: Według lwowskiego „Słowa
Polskiego” miejscowy ekspozyt ks. Józef Janiszewski
ofiarował po tysiącu egzemplarzy (razem 3000) „Elementarza” Karola Miarki dla dzieci polskich na Bukowinie, we wschodnich powiatach Galicji i Macierzy
cieszyńskiej na Śląsku.
06.<04. – Wiedeń: W dowód uznania za działalność
polityczną cesarz austriacki nadał prezesowi Koła
Polskiego i klubu poselskiego Krzysztofowi Abrahamowiczowi gwiazdę do Krzyża Komandorskiego Orderu
Franciszka Józefa. Z tego powodu niemiecka „Bukowinische Post” tego dnia przyniosła artykuł wysoko oceniający działalność polskiego działacza politycznego.
06.04. – Czerniowce: Odbyło się zebranie informacyjne czerniowieckich wyborców polskich w sprawie
stanowiska wobec kandydatów na posłów do Rady
Państwa.
06.04. – Czerniowce, boisko sokole: W pierwszy dzień
Zielonych Świąt odbył się wielki festyn sokoli z doborowym i oryginalnym programem. Odtąd także w każdą
pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca odbywała się
musztra umundurowanych sokołów.
06.04. – Grac: Miejscowe Towarzystwo Akademików
Polskich „Ognisko” obchodziło jubileusz 25-lecia istnienia.
W obchodzie uczestniczyła delegacja studentów polskich
z Czerniowiec. Towarzystwo Akademików Polskich
„Ognisko” reprezentowali Władysław Grabowski i Edmund Wicentowicz, a „Lechię” rejent dr Rudolf Fried z Wiednia i Juliusz Rużyłowicz.
06.04-05. – Czerniowce: Odbył się kolejny dzień
kwiatowy, z którego dochód w połowie był przeznaczony
na ubogich miejskich, w połowie na domy sierot, w tym

06. 03. – Cernăuţi: S-a înfiinţat asociaţia inginerilor
bucovineni din cadrul serviciului de stat în construcţii.
Ca membru al conducerii a fost ales un polonez –
Zdzisław Krudzielski.
06.<04. – Adâncata: Conform publicaţiei „Słowo Polskie” din Lvov, pr. Józef Janiszewski a donat câte o mie
de exemplare (în total 3000) din „Abecedarul” lui Karol
Miarka pentru copiii polonezi din Bucovina, din ţinuturile
răsăritene ale Galiţiei şi Cieszyn în Silezia.
06.<04. – Viena: Ca dovadă a recunoaşterii activităţii
politice, împăratul austriac a distins pe preşedintele
Cercului Polonez şi clubului deputaţilor – Krzysztof
Abrahamowicz cu steaua Crucii de Comandor a Ordinului Franz Iosif. Ca urmare, publicaţia germană „Bukowinische Post” a publicat, în aceeaşi zi, un articol dând
o înaltă apreciere activităţii militantului politic polonez.
06.04. – Cernăuţi: A avut loc o adunare de informare
a alegătorilor polonezi din Cernăuţi în problema poziţiei
faţă de candidaţii de deputaţi pentru Consiliul Statului.
06.04. – Cernăuţi, terenul Asociaţiei „Sokół”: În prima
zi de Rusalii a avut loc un festin cu un program ales
şi original. De acum, în prima şi a doua duminică a fiecărei luni se desfăşoară exerciţiile membrilor în uniforme.
06.04. – Graz: Societatea Universitarilor Polonezi
„Ognisko” din localitate a sărbătorit 25 de ani de existenţă. La sărbătorire a participat o delegaţie de studenţi
polonezi din Cernăuţi. Societatea „Ognisko” din Cernăuţi
a fost reprezentată de Władysław Grabowski şi Edmund
Wincentowicz, iar „Lechia” de notarul Rudolf Fried din
Viena şi Juliusz Rużyłowicz.
06.04-05. – Cernăuţi: A avut loc cea de a doua zi
a florilor, venitul a fost destinat jumătate pentru cei săraci,
iar jumătate pentru orfelinate, între acestea şi cele
poloneze. S-au strâns 19593,98 c. O contribuţie
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semnificativă la această acţiune au avut-o polonezele
(Jorkaszowa, Kaczmarkowska, Kucharczykowa, Marianowa Lewicka, Niewiadomska, Sedelmeyrowa, Święcicka precum şi preşedintele secţiei XVI – str. Mostowa
şi gară – Węgłowska şi Witkowska) care au adunat
822,48 c.
06.06. – Bănila pe Ceremuş: Societatea Universitarilor
Polonezi „Lechia” şi conducerea Asociaţiei Polone de
Lectură a SŞP au organizat o reuşită excursie şi serată,
motiv pentru care membrii Asociaţiei au mulţumit
Societăţii „Lechia” pentru organizarea acestei manifestări şi pentru contribuţia la ridicarea conştiinţei naţionale
şi la activizarea socială a membrilor Asociaţiei.
06.06. – Cernăuţi: Conducerea Cercului Polonez bucovinean a avut o şedinţă cu referatul dr. St. Kwiatkowski
şi discuţii de fond, după care a adoptat o decizie şi a adresat alegătorilor polonezi un apel la votare solidară a candidaţilor desemnaţi. „Apelul Cercului Polonez către alegătorii polonezi din Bucovina” a fost semnat de: dr. A. Skibniewski – vicepreşedinte, K. Abrahamowicz – preşedinte, dr. St. Kwiatkowski – secretar, St. Oroszeny Bohdanowicz, dr. T. Bohosiewicz, M. Gorzycki, K. Nałęcz
Korzeniowski, W. Prus Mierzwiński, dr. K. Stefanowicz,
M. Trzciński, Ks. M. Zawadowski, H.S. Zucker.
06.<08. – Gura Humorului, Societatea Polonă de
Lectură SŞP: Pr. Józef Janiszewski a trimis 50 de
abecedare poloneze, pe care preşedintele Societăţii
Michał Abrahamowicz le-a împărţit spre bucuria şi recunoştinţa şcolarilor pentru mărinimosul dar al preotului.
Preşedintele a mulţumit şi în numele compatrioţilor din
localitate şi şi-a exprimat dorinţa ca pr. Janiszewski să
vină la ei.
06.08. – Cernăuţi: În nr. 46 al „Gazetei Polone”, cronica „Suflet polonez” a evidenţiat ce este spiritul polonez
şi a încheiat cu: „Trebuie să înţelegem direcţia mişcării
oamenilor şi popoarelor, pentru a evita locurile pustii,
trebuie de făcut diferenţa între ceea ce duce la evoluţie
de ceea ce este condamnat la distrugere. De aceea
trebuie să rămânem fideli frumoasei tradiţii a înaintaşilor
care au văzut cea mai înaltă chemare în serviciul virtuţilor
şi libertăţii, în sinceritatea gândirii şi conduitei”.
06.11. – Augustendorf: De sărbătoarea Sfintei Treimi
a avut loc hramul anual. În timpul slujbei de la ora 10.00
a fost o predică în limba polonă, iar apoi la ora 11.00 s-a
reînnoit jurământul botezului, printre altele şi în limba
polonă.
06.11. – Cernăuţi: în nr. 47 al „Gazetei Polone”, în
foileton a început tipărirea lucrării lui Bolesław Echowicz
intitulată „Relaţii moldo-polone după moartea lui Ştefan
cel Mare până la stingerea dinastiei Dragoş”.
06.1[1?]. – Lvov: Pr. arh. dr. Józef Bilczewski a sfinţit
stindardul morarilor şi a bătut un cui comemorativ. Festivitatea a continuat la poligonul de trageri unde a vorbit, printre alţii, preşedintele filialei Asociaţiei Morarilor

polskie. Zebrano 19593,98 k. Pokaźny udział w tym dziele
miały Polki (Jorkaszowa, Kaczmarowska, Kucharczykowa, Marianowa Lewicka, Niewiadomska, Sedelmeyerowa Święcicka oraz przewodniczące sekcji XVI
– rejon ul. Mostowej i dworca kolejowego – Węglowska
i Witkowska), które zebrały 822,48 k.
06.06. – Baniłów n/Czeremoszem: Polskie Towarzystwo Akademickie „Lechia” i zarząd Czytelni Polskiej TSL
urządziły udaną wycieczkę oraz wieczorek, które stały
się powodem podziękowania członków Czytelni
skierowanego do „Lechii” za urządzenie tej imprezy oraz
wielki wkład w podniesenie świadomości narodowej
i aktywności społecznej członków Czytelni.
06.06. – Czerniowce: Wydział bukowińskiego Koła
Polskiego odbył posiedzenie i po wysłuchaniu referatu
dr. Stanisława Kwiatkowskiego i gruntownej dyskusji
przyjął stosowną uchwałę i wystosował do wyborców
polskich apel o solidarne głosowanie na wskazanych
kandydatów. „Apel Koła Polskiego do wyborców Polaków na Bukowinie” podpisali: dr A. Skibniewski – wiceprezes, K. Abrahamowicz – prezes, dr St. Kwiatkowski
– sekretarz, St. Oroszeny Bohdanowicz, dr T. Bohosiewicz, M. Gorzycki, K. Nałęcz Korzeniowski, W. Prus
Mierzwiński, dr K. Stefanowicz, M. Trzciński, ks. M.
Zawadowski, H.S. Zucker.
06. <08. – Gurahumora, Czytelnia Polska TSL: Ks.
Józef Janiszewski przesłał 50 elementarzy polskich, które
prezes czytelni Michał Abrahamowicz rozdał dziatwie
szkolnej ku wielkiej radości i wdzięczności za hojny dar
kapłana. Prezes podziękował w imieniu miejscowych
rodaków i wyraził życzenie, aby ks. Janiszewski także
i do nich zawitał.
06.08. – Czerniowce: W 46. numerze „Gazety Polskiej”
w notatce kronikarsiej „Dusza polska” przypomniano,
czym jest polskość i zakończono akapitem: „Trzeba
rozumieć kierunek pochodu ludzkości i narodów, ażeby
uniknąć bezdroży, trzeba odróżniać to, co zdolne do rozwoju, od tego, co skazane na zagładę. Lecz przy tym
należy pozostać wiernym i pięknej tradycji ojców, którzy w służbie cnocie i wolności, w szczerości myślenia
i postępowania widzieli najwyższe nasze powołanie”.
06.11. – Augustendorf: W uroczystość Trójcy Przenajświętszej odbył się doroczny odpust. Podczas nabożeństwa o godz. 10.00 wygłoszono kazanie w języku
polskim, a po sumie o godz. 11.00 uroczyste odnowienie
obietnic chrztu św. m.in. w języku polskim.
06.11. – Czerniowce: W 47. numerze „Gazety Polskiej”
w felietonie rozpoczęto druk rozprawy naukowej
autorstwa Bolesława Echowicza pt. „Stosunki mołdawsko-polskie po śmierci Stefana Wielkiego aż do wygaśnięcia dynastii Dragoszyców”.
06.1[1?]. – Lwów: Ks. abp dr Józef Bilczewski poświecił sztandar młynarski i wbił gwóźdź pamiątkowy.
Dalsza część uroczystości odbyła się na strzelnicy, gdzie
oprócz innych przemówił prezes filii Towarzystwa
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Młynarzy z Czerniowiec Franciszek Jahn. W krótkim
przemówieniu zaznaczył, że od dawien dawna polscy
młynarze odgrywają pierwszorzędną rolę, choć właścicielami młynów są obcy. Ale o najwyższej jakości mąki
z bukowińskich młynów decydują młynarze polscy.
„Młynarz polski na Bukowinie jest cząstką armii, której
na imię »kultura polska«. Polski młynarz ma na Bukowinie markę 000 z dopisem super fein. Warunki polskiego młynarza na Bukowinie są ciężkie, cięższe od
ewangelicznego kamienia młyńskiego. Młynarz polski
musi twardo bronić wraz z innymi rodakami mowy ojców,
wiary ojców”. Podczas biesiady zebrano ponad 200 k
na Gimnazjum Polskie w Czerniowcach.
06.13. – Czerniowce: W dzień św. Antoniego reprezentacja miasta dla uczczenia honorowego prezydenta
Czerniowiec Antoniego bar. Kochanowskiego ufundowała i rozdała 5 zasiłków po 50 k, w tym jednemu Polakowi.
06.<15. – Czerniowce: Miejscowe stowarzyszenia
katolickie wydały odezwę do mieszkańców miasta, aby
dla godniejszego uświęcenia Bożego Ciała stosownie
przyozdobić domy i godnie zachowywać się w czasie
przechodzenia procesji.
06.17. – Czerniowce: Wydział Koła Polskiego skierował odezwę do rodaków okręgu wyborczego miast
Suczawa-Radowce-Seret, wzywając do solidarnego
głosowania na kandydata chrześcijańsko-społecznego
Edwarda Hruszkę.
06.17. – Czerniowce, mała i duża sala Domu Polskiego:
Odbyła się najokazalsza w sezonie herbatka z tańcami
urządzona przez Towarzystwo Akademików Polskich
„Ognisko” przy współudziale licznego komitetu pań
z Julią Kwiatkowską na czele. Impreza przyniosła 334,79
k dochodu, który przeznaczono na Gimnazjum Polskie
w Czerniowcach i złożono na książeczkę w Banku
Polskim. Do tańca przygrywała wyborna orkiestra
smyczkowa, tańcami kierował prof. Sadowski, w przerwach śpiewał chór „Ogniska”.
06.17. – Lwów, sala Towarzystwa Muzycznego: Odbyło
się wielkie zgromadzenie wyborców IV okręgu z udziałem
ministra kolei dr. St. Głąbińskiego. Wygłosił on
półtoragodzinne przemówienie o pracach Koła Polskiego
w Parlamencie wiedeńskim i wyczerpująco odpowiedział
na zapytania zgromadzonych. Zgromadzenie podjęło
uchwałę o popaciu kandydatury dr. Głąbińskiego w wyborach do Parlamentu wiedeńskiego.
06.18. – Głęboka: Przed pałacem Skibniewskich
zgromadzili się miejscowi rodacy, aby z okazji odznaczenia posła dr. Aleksandra Korwina Skibniewskiego
wyrazić mu wdzięczność i uznanie za pomoc przy
budowie kościoła katolickiego i przy założeniu szkoły,
Czytelni Polskiej oraz kasy. Spośród zgromadzonych
przemawiał miejscowy ekspozyt ks. Józef Janiszewski,
nauczyciel Jan Dospil, prezes Czytelni Gustaw Battosz,
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din Cernăuţi – Franciszek Jahn. În scurta sa alocuţiune
a subliniat faptul că din vechime morarii polonezi joacă
un rol primordial, deşi proprietarii de mori sunt străini.
De cea mai înaltă calitate a făinii din morile poloneze
răspund morarii polonezi. „Morarul polonez din Bucovina
reprezintă o parte din armata care poartă numele de
cultura polonă”. Morarul polonez din Bucovina poartă
marca 000 cu adaosul super fein. Condiţiile morarului
polonez din Bucovina sunt grele, mai grele decât piatra
de moară. Morarul polonez trebuie să apere cu tărie,
împreună cu alţi compatrioţi, limba înaintaşilor, credinţa
lor”. În timpul întrunirii s-au adunat peste 200 c. pentru
Gimnaziul Polonez din Cernăuţi.
06.13. – Cernăuţi: De ziua Sf. Anton grupul de cinstire
a preşedintelui de onoare al oraşului Cernăuţi Antoni
baron Kochanowski a dat 5 alocaţii de câte 50 c., una
şi unui polonez.
06.<15. – Cernăuţi: Asociaţiile catolice din localitate
au apelat la locuitorii oraşului ca, de sărbătoarea Trupului
lui Cristos, să-şi împodobească locuinţele şi să se poarte
cu demnitate în timpul trecerii procesiunii.
06.17. – Cernăuţi: Conducerea Cercului Polonez
a adresat un apel compatrioţilor din circumscripţia electorală a oraşelor Suceava-Rădăuţi-Siret chemându-i la
votarea solidară a candidatului social-creştin Edward
Hruszka.
06.17. – Cernăuţi, sala mică şi mare a Casei Polone:
A avut loc un fastuos ceai dansant organizat de Societatea Universitarilor Polonezi „Ognisko” în colaborare
cu comitetul doamnelor cu Julia Kwiatkowska în frunte.
Manifestarea a adus un venit de 334,79 c. destinat
Gimnaziului Polonez din Cernăuţi şi depus la Banca
Polonă. La dans a cântat o excelentă orchestră de
coarde, dansul a fost condus de prof. Sadowski, în pauze
a cântat corul Societăţii „Ognisko”.
06.17. – Lvov, sala Societăţii de Muzică: A avut loc
o mare adunare a alegătorilor celei de a IV-a circumscripţii cu ministrul căilor ferate dr. St. Głąbiński. Acesta
a rostit un discurs de o oră şi jumătate despre activitatea
Cercului Polonez în Parlamentul de la Viena şi a răspuns
detailat la întrebările celor prezenţi. Adunarea a adoptat
hotărârea de a sprijini candidature dr. Głąbiński la
alegerile pentru Parlamentul vienez.
06.18. – Adâncata: În faţa palatului Skibniewski s-au
adunat compatrioţii din localitate pentru ca, cu prilejul
distingerii dr. Aleksander Korwin Skibniewski, să îşi
exprime recunoaşterea şi aprecierea pentru ajutorul acordat construirii bisericii catolice şi înfiinţării
şcolii, Societăţii Polone de Lectură şi casei de plăţi. Dintre
cei prezenţi a vorbit preotul din localitate Józef Janiszewski, învăţătorul Jan Dospil, preşedintele Societăţii
de Lectură Gustaw Battosz, iar la urmă preşedintele
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wreszcie prezes Kasy Jan Nadolny. Uroczystość zakończono śpiewaną przez wszystkich „Pieśnią legionową”.
06.20. – Suczawa-Radowce-Seret: W tym okręgu
wyborczym, zgodnie z zaleceniem wydziału Koła
Polskiego, Polacy głosowali na kandydata do Rady
Państwa – lustratora lasów Edwarda Hruszkę, który
uzyskawszy 3274 głosy został posłem.
06.23 – Czerniowce: W imieniu Polaków bukowińskich
wydział czerniowieckiego TBPiCP telegraficznie
pogratulował swojemu byłemu posłowi i zasłużonemu
działaczowi dr. Alfredowi Halbanowi ponownego wyboru
na posła do Parlamentu wiedeńskiego.
06.24. – Łużany: Nie uzyskawszy nauki języka polskiego, mimo kilkuletnich starań, miejscowi Polacy i Czesi
zwołali wiec, na którym podjęli jednogłośną uchwałę
upoważniającą świeżo powstałe kocmanieckie Koło TSL
do skierowania prośby do bukowińskiego Koła Polskiego
o poparcie starań o klasę z polskim językiem wykładowym i o powołanie Polaka na członka Rady Szkolnej
Okręgowej.
06.24-25. – Seret: Sekretarz miejscowego Stowarzyszenia Pszczelarzy Rudolf Malinowski we własnej
pasiece prowadził dwudniowy kurs pszczelarski celem
podniesienia i rozpowszechnienia chowu pszczół.
06.25. – Czerniowce: W 51. numerze „Gazety Polskiej”
ukazał się artykuł „Gimnazjum Polskie w Czerniowcach”,
wzywający do zgodnej współpracy przy tworzeniu
polskiej instytucji, mającej rozwijać poczucie narodowe
młodego pokolenia i skutecznie zapobiegać germanizacji.
06.25. – Czerniowce, sala ratuszowa: Uroczysta instalacja prezydenta miasta Feliksa bar. Fürtha w obecności
prezydenta kraju dr. Oktawiana Regnera bar. Bleylebena.
06.25. – Czerniowce, boisko „Sokoła”: Komitet
wyłoniony przez Stowarzyszenie Rękodzielników
Polskich „Gwiazda” zorganizował pierwszy w tej
miejscowości wielki kiermasz krakowski (tombola
fantowa, mnóstwo niespodzianek oraz pierwszy raz
w Czerniowcach „Panorama Racławicka”). Część
dochodu przeznaczono na fundusz Gimnazjum Polskiego
w Czerniowcach.
06.25. – Czerniowce: Odbyło się pierwsze posiedzenie
polskiego i ormiańskopolskiego koła sejmowego pod
przewodnictwem prezesa i posła Kajetana Stefanowicza.
06.25? – Czerniowce, sala strzelnicy miejskiej:
Staraniem Sodalicji Mariańskiej Panien odbył się
wieczorek, na którego program złożyły się: produkcje
orkiestry wojskowej 41. pułku piechoty, deklamacje m.in.
w języku polskim oraz przedstawienie amatorskie
„Bernadeta”.
06.25. – Kocmań: Świadomość krzywdy wyrządzanej
dzieciom polskim powiatu kocmanieckiego zmobilizowała
tamtejszych Polaków do odbycia wiecu poświęconego
nauczaniu języka polskiego. Ponieważ Polacy powiatu
kocmanieckiego nie posiadali swego reprezentanta w Ra-



Casei Jan Nadolny. Festivitatea s-a încheiat cu „Cântecul
legiunilor”.
06.20. – Suceava-Rădăuţi-Siret: În această circumscripţie electorală, în conformitate cu recomandarea
conducerii Cercului Polonez, polonezii l-au votat pe
candidatul Guvernului Ţării – inspectorul pădurilor
Edward Hruszka, acesta obţinând 3274 voturi devenind
deputat.
06.23. – Cernăuţi: În numele polonezilor bucovineni,
conducerea APAF şi de L din Cernăuţi a trimis o telegramă de felicitare fostului său deputat şi merituos activist
dr. Alfred Halban pentru realegerea sa ca deputat în
Parlamentul vienez.
06.24. – Lujeni: Fără a obţine aprobarea pentru
învăţarea limbii polone, în ciuda îndelungatelor strădanii,
polonezii şi cehii din localitate au convocat o reuniune la
care au adoptat în unanimitate hotărârea de a împuternici
noul Cerc SŞP din Cozmeni ca să ceară Cercului Polonez
bucovinean sprijinul în înfiinţarea unei clase cu limba de
predare polonă şi de a numi un polonez ca membru în
Consiliul Şcolar Regional.
06.24-25. – Siret: Secretarul Asociaţiei Apicultorilor
din localitate Rudolf Malinowski a condus în stupina
proprie un curs de două zile, în scopul creşterii şi extinderii
creşterii albinelor.
06.25. – Cernăuţi: În nr. 51 al „Gazetei Polone” a apărut
articolul „Gimnaziul Polonez în Cernăuţi” care cheamă
la colaborare armonioasă în scopul înfiinţării acestei
instituţii poloneze care să dezvolte sentimentele naţionale
la tânăra generaţie şi să preîntâmpine efectiv germanizarea.
06.25. – Cernăuţi, sala primăriei: Instalarea festivă
a preşedintelui oraşului baron Feliks Fürth, în prezenţa
preşedintelui ţării dr. Oktawian Regner baron Bleyleben.
06.25. – Cernăuţi, terenul Asociaţiei „Sokół”: Comitetul
ales de către Asociaţia Meşteşugarilor Polonezi
„Gwiazda” a organizat prima mare chermeză cracoviană
în această localitate (tombolă, multe surprize şi, pentru
prima dată în Cernăuţi, „Panorama de la Racławice”.
O parte din venit a fost destinată fondului Gimnaziului
Polonez din Cernăuţi.
06.25. – Cernăuţi: A avut loc prima şedinţă a cercului
seimului polonez şi armeano-polon sub conducerea
preşedintelui şi deputatului Kajetan Stefanowicz.
06.25?. – Cernăuţi, sala poligonului de tragere din oraş:
Frăţia Mariană a Doamnelor a organizat o serată, programul cuprinzând: evoluţia orchestrei militare a regimentului 41 de infanterie, recitări şi în limba polonă precum
şi reprezentaţia de amatori „Bernadeta”.
06.25. – Cozmeni: Conştienţi de nedreptatea făcută
copiilor polonezi din ţinutul Cozmeni, polonezii din
localitate s-au mobilizat pentru organizarea unei reuniuni
dedicate învăţării limbii polone. Pentru că polonezii din
ţinut nu aveau propriul lor reprezentant în Consiliul Şcolar
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dzie Szkolnej Okregowej, a w miejscowych szkołach
uczyli języka polskiego albo niewykwalifikowani, albo
z innych względów nieodpowiedni nauczyciele,
uczestnicy wiecu uchwalili zwrócić się do Rady Szkolnej
Krajowej o usunięcie nieprawidłowości przez powołanie
z nowym rokiem szkolnym polskiej szkoły lub przynajmniej klasy z polskim jęzkiem wykładowym, o wprowadzenie Polaka do Rady Szkolnej Okręgowej, aby
interesy dzieci polskich były należycie zabezpieczone.
06.26. – Czerniowce: Po mszy św. w rzymskokatolickim
kościele parafialnym o godzinie 9.00 inauguracyjna sesja
Sejmu bukowińskiego, ślubowanie posłów, ukonstutuowanie się sejmu, weryfikacja wyborów i wybór
Wydziału Krajowego. W kurii II, w myśl postanowień
ordynacji sejmowej, znaleźli się Krzysztof Abrahamowicz, dr Stanisław Głąbiński, Mikołaj Gorzycki,
dr Stanisław Kwiatkowski, dr Aleksander Korwin
Skibniewski, dr Kajetan Stefanowicz. W tej kurii przewodniczącym wybrano dr. Stefanowicza, jego zastępcą
dr. Skibniewskiego, a sekretarzem – dr. Kwiatkowskiego.
Do sejmowej komisji administracji został wybrany
M. Gorzycki, do sejmowej komisji skarbowej – dr
Stefanowicz. Spośród posłów polskich do ośmioosobowego Wydziału Krajowego zostali wybrani dr
Stefanowicz i dr Kwiatkowski jako jego zastępca.
Z powodu desygnowania przez klub polski dr. Stefanowicza do Wydziału Krajowego lwowska „Gazeta
Poranna” napisała: „Polo-nia bukowińska przyjmie wybór
ten ze szczerą radością, gdyż poseł i prezes klubu
sejmowego dr Kajetan Stefanowicz, znany ze swego
zmysłu i taktu politycznego, cieszący się zarówno wśród
przyjaciół politycznych, jak nie mniej w szerokich sferach
naszego społeczeństwa nadzwyczajną sympatią, jeden
z najgorliwszych szermierzy w obronie praw narodowych naszego żywiołu na Bukowinie, użyje swego
wpływu dla poparcia spraw polskich u władz kompetentnych i stanie na straży interesów narodowych i politycznych w kraju”.
06.29. – Seret, Czytelnia Polska: Odbyło się II zwyczajne walne zgromadzenie członków Spółki Oszczędności i Pożyczek w Serecie.
06.29. – Zabłotów: Odbył się urządzony przez VII
Okręg Sokoli w Stanisławowie doraźny złot sokoli.
Stosownie do rozkazu gniazda z Czerniowiec, Kaczyki,
Sadogóry, Waszkowiec i Wyżnicy stawiły się w Widynowie, skąd pod dowództwem członka wydziału Okręgu
VII, druha Wojciecha Wejdeleka, udały się do Zabłotowa,
aby wziąć udział w ćwiczeniach.
06.30. – Czerniowce: Zawiązało się Krajowe Towarzystwo Sprzedaży Bydła, którego wiceprezesem został
poseł Mikołaj Gorzycki, a członkiem rady zawiadowczej,
jako reprezentant Wydziału Krajowego, prezes polskiego
klubu sejmowego dr Kajetan Stefanowicz.

Regional, iar în şcoli limba polonă era predată fie de cadre
necalificate, fie de cadre necorespunzătoare din alte
puncte de vedere, participanţii la reuniune au decis să
se adreseze Consiliului Şcolar Regional ca să îndrepte
inechitatea prin înfiinţarea, în noul an şcolar, a unei şcoli
polone sau măcar a unei clase cu limba de predare polonă,
prin numirea unui polonez în Consiliul Şcolar Regional,
pentru ca interesele copiilor polonezi să fie asigurate.
06.26. – Cernăuţi: După Sf. Liturghie în biserica
parohială romano-catolică, la ora 9.00 a avut loc sesiunea
Seimului bucovinean, jurământul deputaţilor, constituirea
seimului, verificarea rezultatelor alegerilor şi alegerea
Conducerii Ţării. Printre alţii, în cea de a II-a circumscripţie, conform celor stabilite în ordonanţa seimului,
s-au aflat Krzysztof Abrahamowicz, dr. Stanisław
Głąbiński, Mikołaj Gorzycki, dr. Stanisław Kwiatkowski,
dr. Aleksander Korwin Skibniewski, dr. Kajetan
Stefanowicz. În această circumscripţie a fost ales
preşedinte dr. K. Stefanowicz, adjunct dr. A. K. Skibniewski, secretar – dr. St. Kwiatkowski. În comisia
administrativă a fost ales M. Gorzycki, în cea de finanţe
dr. K. Stefanowicz. Dintre deputaţii polonezi pentru
Conducerea Ţării alcătuită din opt persoane au fost aleşi
dr. K. Stefanowicz şi dr. St. Kwiatkowski ca adjunct.
Ca urmare a desemnării de către grupul polonez a dr.
St. Stefanowicz în Conducerea Ţării, „Gazeta Poranna”
din Lvov a scris: „Polonezii din Bucovina primesc cu
bucurie sinceră această alegere, căci deputatul şi preşedintele grupului din seim dr. Kajetan Stefanowicz,
cunoscut pentru iniţiativă şi tact politic, care se bucură
de o deosebită simpatie atât printre prietenii politici, cât
şi în sferele largi ale societăţii noastre, unul dintre cei
mai zeloşi luptători în apărarea drepturilor naţionale ale
elementului din Bucovina, va face uz de influenţa sa în
sprijinul problemelor poloneze la autorităţile competente
şi va veghea asupra intereselor naţionale şi politice din
ţară”.
06.29. – Siret, Societatea Polonă de Lectură: A avut
loc cea de a II-a adunare generală extraordinară a membrilor Societăţii de Economii şi Împrumuturi din Siret.
06.29. – Zabłotów: A avut loc adunarea urgentă
a membrilor Asociaţiei „Sokół”. Conform ordinului cuibului din Cernăuţi, Cacica, Sadagura, Văşcăuţi şi Vijniţa
s-au prezentat la Zabłotów sub conducerea membrului
conducerii Zonei VII – camaradul Wojciech Wejdelek,
pentru a participa la exerciţii.
06.30. – Cernăuţi: S-a înfiinţat Asociaţia Naţională de
Comercializare a Vitelor, cu deputatul Mikołaj Gorzycki
– vicepreşedinte şi dr. Kajetan Stefanowicz, preşedintele
grupului polonez din seim şi reprezentant al Conducerii
Ţării – membru al consiliului administrativ.

dr Jan Bujak – Kraków

Trad. St. Iachimovschi
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FILE DE ISTORIE

Z KART HISTORII

KRYZYS POLITYCZNY W 2007 ROKU

CRIZA POLITICĂ DIN ANUL 2007

Po zdymisjonowaniu Andrzeja Leppera z funkcji
wicepremiera Prezydium Samoobrony zdecydowało o wyjściu partii z koalicji rządowej. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył w Sejmie wniosek o samorozwiązanie
Sejmu. Platforma Obywatelska również złożyła wniosek
o samorozwiązanie i dodatkowo złożyła 19 wniosków
o wotum nieufności dla wszystkich ministrów rządu
Jarosława Kaczyńskiego.
31 lipca 2007 r. prezydent Lech Kaczyński powołał
posła Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Mojzesowicza
na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, łamiąc umowę
koalicyjną zapewniającą Samoobronie Ministerstwo
Rolnictwa. Rada Krajowa Samoobrony stwierdziła, że
koalicja została zerwana przez premiera Jarosława
Kaczyńskiego i odwołała swoich ministrów.
Liga Polskich Rodzin postulowała zmianę na stanowisku premiera oraz złożenie wniosku o odwołanie
Marszałka Sejmu Ludwika Dorna i poparcie wniosków
PO o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności dla
ministrów pochodzących z rekomendacji PiS. 8 sierpnia
2007 r. premier odwołał ministra spraw wewnętrznych
i administracji Janusza Kaczmarka, ponieważ znalazł się
w kręgu podejrzanych o przeciek w sprawie akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Ministerstwie Rolnictwa w lipcu 2007 r. Janusz Kaczmarek w specjalnym
oświadczeniu dla Polskiej Agencji Prasowej napisał, że
nie jest źródłem przecieku, a w kręgu podejrzeń są też
inni ministrowie. Nowym szefem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji został Władysław Stasiak.
11 sierpnia Roman Giertych poinformował na spotkaniu z premierem, że została zerwana umowa koalicyjna
również z LPR. Tego samego dnia Rada Polityczna PiS
podjęła uchwałę o zerwaniu koalicji PiS – Samoobrona
– LPR i o przedterminowych wyborach parlamentanych,
które miały odbyć się 21 października.
5 listopada w Pałacu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego premier Jarosław Kaczyński poddał kierowaną
przez siebie Radę Ministrów do dymisji. Stało się to na
kilka godzin przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, co
oznacza, że przyjęty przez premiera Kaczyńskiego tryb
złożenia dymisji gabinetu jest dobrowolnym ustąpieniem
z urzędu, a nie obligatoryjną dymisją wynikającą z postanowień Konstytucji, która mówi, że dotyczczasowy
Prezes Rady Ministrów podaje Radę do dymisji na
pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu.
Prezydent RP postanowieniem z 5 listopada przyjął
dymisję Rady Ministrów i powierzył jej pełnienie
obowiązków konstytucyjnych do czasu zaprzysiężenia

După demisionarea lui Andrzej Lepper din funcţia
de vicepremier, Prezidiul „Autoapărării” (Samoobrona)
a hotărât ieşirea partidului din coaliţia guvernamentală.
Alianţa Stângii Democratice (Sojusz Lewicy Demokratycznej) a depus cerere pentru autodizolvarea Seimului.
Platforma Civică (Platforma Obywatelska), de asemenea, a depus cerere pentru autodizolvare şi, în plus, a depus 19 solicitări pentru votul de neîncredere pentru toţi
miniştrii guvernului Jarosław Kaczyński.
Pe 31 iulie 2007, preşedintele Lech Kaczyński l-a
numit pe deputatul partidului Dreptate şi Adevăr (Prawo
i Sprawiedliwość) Wojciech Mojzesowicz în funcţia de
ministru al agriculturii şi dezvoltării satelor, încălcând înţelegerea de coaliţie care asigura Autoapărării Ministerul
Agriculturii. Consiliul Naţional al Autoapărării a constatat
că coaliţia a fost ruptă de către premierul Jarosław Kaczyński şi i-a revocat pe miniştrii săi.
Liga Familiilor Poloneze (Liga Polskich Rodzin)
solicita schimbarea premierului, depunerea moţiunii
pentru revocarea Mareşalului Seimului, Ludwik Dorn,
precum şi sprijinul moţiunii Platformei Civice pentru votul
de neîncredere pentru miniştrii recomandaţi de Dreptate
şi Adevăr. Pe 8 august 2007 premierul l-a revocat pe
ministrul de interne şi al administraţiei, Janusz Kaczmarek
pentru că s-a aflat în cercul suspecţilor privind scurgerea
de informaţii în acţiunea Biroului Central de Anticorupţie
la Ministerul Agriculturii, în iulie 2007. Janusz Kaczmarek,
în declaraţia specială pentru Agenţia Poloneză de Presă,
a scris că nu el este sursa de scurgere şi că în cercul de
suspecţi sunt şi alţi miniştri. Ca nou şef al Ministerului de
Interne a fost numit Władysław Stasiak.
Pe 11 august 2007, Roman Giertych, la întâlnirea
cu premierul, l-a informat, că a fost ruptă înţelegerea de
coaliţie şi cu Liga Familiilor Poloneze. În aceeaşi zi
Consiliul Politic Dreptate şi Adevăr a luat hotărârea de
rupere a coaliţiei Dreptate şi Adevăr – Autoapărarea –
Liga Familiilor Poloneze şi trecerea la alegeri parlamentare anticipate care ar trebui să aibă loc pe 21 octombrie.
Pe 5 noiembrie 2007, la palatul Preşedintelui Lech
Kaczyński, premierul Jarosław Kaczyński a înaintat
demisia Consiliului de Miniştri, condus de el. Aceasta s-a
întâmplat la câteva ore înainte de prima şedinţă a Seimului,
ceea ce însemna că procedeul de depunere a demisiei
cabinetului de către premierul Kaczyński era o formă de
renunţare la funcţie de bună voie şi nu demisia obligatorie
care rezultă din dispoziţiile Constituţiei, care spune că
Preşedintele Consiliului de Miniştri depune demisia
Consiliului în prima şedinţă a Seimului nou ales.
Preşedintele Republicii Polone, prin hotărârea din 5
noiembrie 2007, a primit demisia Consiliului de Miniştri
şi i-a încredinţat exercitarea obligaţiilor constituţionale
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nowego składu Rady Ministrów, które nastąpiło 16 listopada 2007 r.
Z chwilą przyjęcia dymisji rządu, dymisję złożyli
wszyscy sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i wicewojewodowie.

până la depunerea jurământului noului Consiliu de
Miniştri, care a avut loc pe 16 noiembrie 2007.
În momentul primirii demisiei guvernului, demisie
au depus toţi secretarii şi subsecretarii de stat, precum
şi prefecţii şi subprefecţii.

Barbara Breabăn

Partnerstwo miast
Gura Humorului i Puck

Parteneriat între
Gura Humorului şi Puck

Władze miasta Gura Humorului (Rumunia) i miasta
Puck (Polska) postanowiły nawiązać ze sobą ścisłą
współpracę i podpisać umowę partnerską. Mimo że Gura
Humorului jest miastem położonym w górach, a Puck
leży nad Morzem Bałtyckim, miasta te łączy wiele
wspólnych cech – oba znajdują się w północnej części
swojego kraju, zachowują swoje tradycje i zwyczaje.
Mają również wiele ciekawych i nowych możliwości.
W styczniu tego roku do Gury Humorului przybyła
z oficjalną wizytą delegacja miasta Puck z burmistrzem
i przedstawicielami Rady Miasta na czele. Podczas
spotkania w Urzędzie miasta Gura Humorului odbyły się
rozmowy na temat obopólnych korzyści, jakie przyniesie
podpisanie umowy partnerskiej. W czasie pobytu goście
z Polski zwiedzili miasto i jego okolice oraz miejscowości,
w których żyją Polacy. Odwiedzili także szkoły i spotkali
się z dziećmi, uczącymi się języka polskiego. Byli bardzo
mile zaskoczeni tym, że na Bukowinie żyje tak wielu
Polaków, że pielęgnują oni język swoich przodków, dzieci
mają stworzone dogodne warunki w szkołach do nauki
języka polskiego. Delegacja z Pucka odwiedziła również
Dom Polski w Suczawie i spotkała się z prezesem
Związku Polaków w Rumunii i posłem Gerwazym
Longherem, który przybliżył gościom historię Polaków
w Rumunii, dzieje ich wędrówek i osadnictwa, kulturę,
zwyczaje oraz obecne warunki życia i perspektywy na
przyszłość.
W dniu 9 kwietnia 2011 r. miała miejsce rewizyta
władz miasta Gura Humorului w Pucku. Podczas
rozmów w Urzędzie Miasta ponownie potwierdziło się,
że umowa partnerska będzie bardzo owocna dla
mieszkańców obu miast, w tym także dla dzieci, gdyż
stwarza warunki do współpracy między szkołami,
również szkołami specjalnymi. Dzieci będą mogły lepiej
poznać zwyczaje, tradycje, folklor partnerskich miast,
a to jeszcze bardziej wzmocni ich świadomość aktywnej
tolerancji dla innych kultur i poszanowania ich odrębności.
Delegacja miasta Gura Humorului zwiedziła Puck
i jego okolice, zapoznała się z kaszubskimi zwyczajami,
tradycjami, językiem.
21 maja przedstawiciele obu miast spotkali się, aby
podpisać oficjalny dokument o partnerstwie i współpracy.

Autorităţile oraşului Gura Humorului (România)
şi autorităţile oraşului Puck (Polonia) au decis să colaboreze şi să semneze un acord de parteneriat. Chiar dacă
Gura Humorului este un oraş situat la munte, iar oraşul
Puck este situat la Marea Baltică, aceste două oraşe au
foarte multe lucruri în comun – ambele oraşe sunt situate
în partea de nord a ţării lor, păstrează tradiţiile şi obiceiurile. Au, de asemenea, foarte multe posibilităţi noi
şi interesante.
În luna ianuarie a.c. la Gura Humorului a sosit
o delegaţie oficială din Puck împreună cu primarul
oraşului şi reprezentanţi ai Consiliului Local. În timpul
şedinţei desfăşurate la primărie, au avut loc discuţii pe
tema beneficiilor reciproce, pe care le va aduce
semnarea acordului de parteneriat. Pe parcursul şederii,
musafirii din Polonia au vizitat oraşul şi împrejurimile
precum şi localităţile în care trăiesc polonezi. Au vizitat
şcolile şi s-au întâlnit cu copiii care învaţă limba polonă.
Au fost plăcut surprinşi de faptul că în Bucovina trăiesc
atat de mulţi polonezi care păstrează limba polonă.. Copiii
au condiţii foarte bune în şcoli pentru invăţarea limbii
polone. Delegaţia din Puck a vizitat, de asemenea, Casa
Polonă din Suceava şi s-a întâlnit cu preşedintele Uniunii
Polonezilor din România şi deputatul Ghervazen Longher,
care le-a făcut cunoscută istoria polonezilor din România,
migraţia şi aşezarea lor, cultura, obiceiurile precum şi condiţiile de viaţă şi perspectivele de viitor
În ziua de 9 aprilie 2011 a avut loc vizita autorităţilor
oraşului Gura Humorului în Puck. În timpul discuţiilor
care au avut loc la Primăria oraşului Puck s-a confirmat
faptul că acest acord de parteneriat va fi benefic pentru
locuitorii ambelor oraşe, inclusiv pentru copii, deoarece
crează posibilităţi de colaborare între şcoli şi între şcolile
speciale. Copiii vor avea posibilitatea să cunoască mai
bine obiceiurile, tradiţiile şi folclorul oraşelor partenere,
iar acest lucru va spori conştiinţa toleranţei active pentru
alte culturi şi respectarea diferenţelor existente. Delegaţia oraşului Gura Humorului a vizitat oraşul Puck şi împrejurimile acestuia, a făcut cunoştinţă cu obiceiurile caşubiene, tradiţiile, limba.
Pe data de 21 mai reprezentanţii autorităţilor oraşelor Gura Humorului şi Puck s-au întâlnit pentru a semna
documentul oficial de parteneriat şi colaborare între cele
două oraşe.

Iuliana Agneşca Balac
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SETNA ROCZNICA
URODZIN
CZESŁAWA MIŁOSZA

CENTENARUL
NAŞTERII
LUI CZESŁAW MIŁOSZ

30 czerwca przypada setna
rocznica urodzin laureata literackiej
Nagrody Nobla, Czesława Miłosza. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym
znaczeniu dorobku twórczego dla
dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem
Czesława Miłosza.
W Uchwale Sejmu z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza czytamy, między
innymi: „W setną rocznicę urodzin
poety i pisarza Czesława Miłosza
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
postanawia oddać hołd jednemu
z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwale
wpisał się w dwudziestowieczną literaturę polską
i światową”.
Setna rocznica urodzin poety została wpisana do
kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO. Rok
Miłosza świętowany jest nie tylko w Polsce, ale również
na Litwie, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i wielu innych krajach.
Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r.
w Szetejniach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz,
laureat Nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych
prestiżowych nagród literackich. Tłumaczony na 42
języki, doctor honoris causa wielu uniwersytetów
w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta
Krakowa.
Szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie,
tam również debiutował jako poeta. Lata okupacji
niemieckiej przeżył w Warszawie. Po wojnie pracował
w dyplomacji we Francji i USA. W 1951 r. w Paryżu
poprosił o azyl polityczny.
W roku 1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez 20
lat pracował jako profesor języków i literatur słowiańskich na uniwersytecie w Berkeley. Do roku 1989 publikował głównie w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej
„Kultury”. Po upadku komunizmu wrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004 r.
Był pisarzem i myślicielem uniwersalnym, dzięki
czemu stał się jednym z największych autorytetów

În ziua de 30 iunie se împlinesc
o sută de ani de la naşterea laureatului Premiului Nobel pentru
literatură, Czesław Miłosz. Seimul
Republicii Polone, convins de semnificaţia deosebită a creaţiei sale
pentru patrimoniul naţional şi mondial, a declarat anul 2011, Anul
Czesław Miłosz.
În Hotărârea Seimului din
8 octombrie 2010 privind declararea anului 2011, Anul Czesław
Miłosz, citim, printre altele: „La
a suta aniversare a naşterii poetului şi scriitorului Czesław Miłosz,
Seimul Republicii Polone hotărăşte
să aducă un omagiu unuia dintre
cei mai renumiţi creatori ai timpurilor noastre, care s-a înscris
pentru totdeauna în literatura polonă şi mondială a secolului al douăzecelea”.
A suta aniversare a naşterii poetului a fost înscrisă
în calendarul aniversărilor celebrate de UNESCO. Anul
Miłosz este celebrat nu numai în Polonia, dar, de
asemenea, şi în Lituania, Statele Unite, Franţa, China,
India, Israel, Rusia şi în multe alte ţări.
Czesław Miłosz s-a născut pe 30 iunie 1911 la
Szetejny, în Lituania. Poet, prozator, eseist, traducător,
laureat al Premiului Nobel în anul 1980 şi al multor altor
premii literare de prestigiu. Tradus în patruzeci şi două
de limbi, doctor honoris causa al multor universităţi din
SUA şi din Polonia, cetăţean de onoare al Lituaniei şi al
oraşului Cracovia.
Anii de şcoală şi studenţie i-a petrecut în Vilnius,
acolo, de asemenea, a debutat ca poet. Anii ocupatiei
germane i-a trăit în Varşovia. După război a lucrat în
diplomaţie, în Franţa şi SUA. În anul 1951, la Paris,
a cerut azil politic.
În anul 1960 a plecat în California unde, timp de
douăzeci de ani, a lucrat ca profesor de limbi şi literaturi
slave la universitatea din Berkeley. Până în anul 1989
a publicat, în principal, la editura emigranţilor a publicaţiei
„Cultura” din Paris. După căderea comunismului s-a
întors în ţară şi a locuit la Cracovia. A murit pe 14 august
2004.
A fost un scriitor şi gânditor universal, devenind
una din cele mai mari autorităţi intelectuale. În opera sa
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intelektualnych. W swojej twórczości przekraczał
granice kultur, gatunków i języków. Obcował z całą
tradycją poetycką – od Biblii, którą tłumaczył, oraz
najbliższego mu dziedzictwa polskiej poezji, poprzez
wiersze poetów anglosaskich, po Daleki Wschód.
Światowe uznanie przyniósł mu, wydany we Francji
w latach 50. ubiegłego wieku, tom esejów „Zniewolony
umysł”, który stanowi przenikliwą analizę świadomości
porażonej przez totalitarne utopie.
W opinii międzynarodowej krytyki, jak i współczesnych mu poetów, twórczość poetycka Miłosza to
jedno z najbardziej znaczących zjawisk naszej literackiej
współczesności. Obok wierszy wizyjno-symbolicznych,
w których to, co idylliczne sąsiaduje z tym, co apokaliptyczne, obok wierszy – piosenek, traktaty teologiczne,
jak np. cykl „Świat. Poema naiwne” czy cykl „Sześć
wykładów wierszem”.
Jako powieściopisarz zdobył rozgłos powieścią
„Zdobycie władzy” o instalowaniu władzy komunistycznej w Polsce, ale i on i jego czytelnicy cenią sobie
autobiograficzną „Dolinę Issy”, obfitującą w filozoficzne
podteksty. Osobiste wątki powracają silnie w twórczości
eseistycznej, zarówno we wspomnianym „Zniewolonym
umyśle”, jak i w „Rodzinnej Europie”, ciągle jednej z najlepszych książek o przygodach „środkowoeuropejskiej”
mentalności czy w stanowiącej rodzaj intelektualnej
i literackiej autobiografii „Ziemi Ulro”.
Twórczość Miłosza jest różnorodna i bardzo bogata.
Z okazji Roku Miłosza wznowiono wiele jego książek,
organizowane są wystawy, konferencje, dyskusje.
Instytut Książki uruchomił już w ubiegłym roku serwis
w wersji rosyjskiej i angielskiej, na którym zagraniczni
czytelnicy znajdą wszelkie informacje o pisarzu i o wydarzeniach kulturalnych związanych z jego rokiem.
W tym roku Polska obejmuje przywództwo w Unii
Europejskiej. Mottem polskiej prezydencji w Unii będzie
hasło zaczerpnięte z twórczości noblisty: „Rodzinna
Europa”.

a depăşit graniţe culturale, genuri literare şi limbi. Era
familiarizat cu toată tradiţia poetică – de la Biblie, pe
care a tradus-o, până la moştenirea cea mai apropiată
lui, a poeziei poloneze, de la versurile poeţilor anglosaxoni,
până la Orientul Indepărtat. Recunoaşterea mondială
i-a fost adusă de volumul de eseuri „Gândirea captivă”,
editat în Franţa în anii cincizeci ai secolului trecut, care
constituie o analiză pătrunzătoare a conştiinţei înrobite
de utopiile totalitare.
În opinia criticii internaţionale, precum şi a poeţilor
contemporani cu el, opera poetică a lui Miłosz este
fenomenul cel mai semnificativ al modernităţii noastre
literare. Alături de versuri vizionar-simbolice în care tot
ce este idilic se învecinează cu tot ce este apocaliptic,
găsim poezii-cântece, tratate teologice, cum ar fi ciclul
„Lumea. Poeme naive”, sau ciclul „Şase expuneri cu
versuri”.
Ca prozator şi-a cucerit renumele cu romanul
„Cucerirea puterii” despre instalarea regimului comunist
în Polonia, dar atât el cât şi cititorii lui preţuiesc mai mult
lucrarea autobiografică „Valea Issei” care abundă în
subtexte filosofice. Elemente personale revin în forţă în
opera eseistică, atât în amintita „Gândirea captivă”, cât
şi în „Europa natală”, în continuare una dintre cele mai
bune cărţi despre aventura mentalităţii „centraleuropene”, sau într-o autobiografie intelectuală şi literară,
„Ţinutul Ulro”.
Opera lui Miłosz este diversă şi foarte bogată. Cu
ocazia Anului Miłosz se reeditatează multe dintre cărţile
sale, se organizează expoziţii, conferinţe, discuţii. Institutul
Cărţii a deschis anul trecut un serviciu în versiune rusă
şi engleză, în care cititorii străini găsesc toate informaţiile
despre scriitor şi despre evenimentele culturale legate
de anul lui.
În anul acesta Polonia va prelua conducerea Uniunii
Europene. Motto-ul preşedenţiei poloneze în Uniune va
fi: „Europa natală”, preluat din opera deţinătorului
premiului Nobel.

Barbara Breabăn
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Czytając „Świadectwo”
kardynała Stanisława Dziwisza

Citind „Mărturie”
de cardinalul Stanisław Dziwisz

WSPOMNIENIA
O JANIE PAWLE II

AMINTIRI DESPRE
IOAN PAUL AL II-LEA

O wybitnych ludziach chętnie czytamy wspomnienia,
pamiętniki, urywki korespondencji. Jest to swego rodzaju
zaglądanie w ich bogaty świat wewnętrzny. To trochę
tak, jakbyśmy czytając o nich, stawali się ich przyjaciółmi. O papieżu Janie Pawle II, który od 1 maja 2011 r.
jest już błogosławionym, napisano wiele, wciąż piszą dużo
i jeszcze więcej napiszą. Był bowiem niezwykłym
człowiekiem, wspaniałym księdzem, wyrozumiałym
biskupem, odpowiedzialnym kardynałem i cudownym
Ojcem Świętym. Teraz, gdy już go nie ma wśród nas od
ponad sześciu lat, poznajemy na nowo to wszystko, co
nam zostawił. Czyżbyśmy mieli łuski na oczach, że nie
dostrzegaliśmy tego wszystkiego za jego życia? Ależ
skąd! Śledziliśmy jego podróże apostolskie, słuchaliśmy
jego homilii, przemówień, wszelkich wypowiedzi, ale było
tego tak dużo, że wiele spraw związanych z życiem
błogosławionego Jana Pawła II po prostu nam umknęło!
A tak chciałoby się być z nim znów razem...
I dlatego warto zagłębić się w lekturę kardynała
Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza kardynała
Karola Wojtyły, a potem już papieża Jana Pawła II.
Książka „Świadectwo” jest napisana w formie dialogu
między kardynałem Stanisławem Dziwiszem a Gian
Franco Svidercoschim.
W pierwszej części książka ukazuje obraz kardynała
Wojtyły, jakim go pamięta autor. A wszystko się zaczęło
– bagatela! – w październiku 1966 r., kiedy to ówczesny
kardynał Wojtyła poprosił młodego księdza Dziwisza (miał
wówczas trzy lata kapłaństwa), aby został jego osobistym sekretarzem. I tak się zaczęła przygoda tego niezwykłego spotkania. Urzeczony niezwykłą duchowością
swego biskupa młody ksiądz Stanisław zapisywał w swej
pamięci wszelkie cechy przyszłego błogosławionego.
Poznawał go każdego dnia – już nie jako tylko profesora,
biskupa, ale jako człowieka o wielkiej głębi. Znał plan
dnia swego biskupa, godziny modlitw w kaplicy, znał
częstotliwość jego spowiedzi, terminy spotkań z wiernymi. To był trudny czas dla Polski, bo komunistyczne
zniewolenie wciąż dawało znać o sobie. A potem nastał
czas drugiego soboru watykańskiego i osobisty sekretarz
biskupa Karola zapamiętał jego entuzjazm dla inicjatyw

Despre oamenii remarcabili citim cu plăcere
amintiri, jurnale, fragmente din corespondenţă. Este,
într-un fel, o privire în bogata lor lume interioară. Este
puţin aşa, ca şi cum, citind despre ei, am deveni prietenii
lor. Despre papa Ioan Paul al II-lea care, de la 1 mai
2011, este deja fericit, s-a scris mult, se scrie mereu mult
şi se va scrie încă şi mai mult. Căci a fost un om neobişnuit, un preot remarcabil, un episcop înţelegător, un
cardinal responsabil şi un admirabil Sfânt Părinte. Acum,
când nu mai este printre noi de peste şase ani, cunoaştem
din nou tot ceea ce ne-a lăsat. Oare nu am fost în stare
să observăm toate acestea în timpul vieţii lui? Nici vorbă!
Am urmărit călătoriile lui apostolice, am ascultat omiliile
lui, discursurile lui, toate declaraţiile, dar au fost atât de
numeroase încât multe probleme legate de viaţa fericitului
Ioan Paul al II-lea de-a dreptul ne-au scăpat! Dar ce
mult am vrea să fim din nou împreună …
Şi de aceea merită să ne cufundăm în lectura
cardinalului Stanisław Dziwisz, secretarul personal al
cardinalului Karol Wojtyła, iar apoi al papei Ioan Paul al
II-lea. Cartea „Mărturie” (Varşovia, 2007, 231 p.) este
sub forma unui dialog între cardinalul Stanisław Dziwisz
şi Gian Franco Svidercoschi.
În prima parte, cartea prezintă imaginea cardinalului
Wojtyła aşa cum şi-l aminteşte autorul. Iar totul a început
– ca un amănunt – în octombrie 1966, când cardinalul
de atunci Wojtyła l-a rugat pe tânărul preot Dziwisz
(atunci avea trei ani de preoţie) să devină secretarul lui
personal. Şi aşa a început aventura acestei neobişnuite
întâlniri. Admirând neobişnuita spiritualitate a episcopului
său, tânărul preot Stanisław şi-a gravat în memorie toate
trăsăturile viitorului Fericit. Îl cunoaştea aşa cum era în
fiecare zi – nu doar ca profesor, episcop, ci şi ca om de
o mare profunzime. Ştia programul zilnic al episcopului
său, orele de rugăciune în capelă, ştia frecvenţa
spovezilor, datele întâlnirilor cu credincioşii. Au fost
vremuri grele pentru Polonia, pentru că oprimarea
comunistă se făcea mereu simţită. A venit apoi cel de-al
II-lea sobor a Vaticanului şi secretarul personal al
episcopului Karol a păstrat în amintire entuziasmul lui
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papieża Jana XXIII. Biskup Wojtyła nie bał się nowości.
„Pragnął, aby diecezja żyła duchem prac soborowych,
dlatego utrzymywał kontakt z kapłanami i seminarzystami.
Próbował wzbudzić zainteresowanie środowisk ludzi
kultury i nauki”. Przewidział nadejście nowych czasów
dla Kościoła, zarówno polskiego, jak i powszechnego.
Autor „Świadectwa” dobrze zapamiętał rolę
kardynała Wojtyły w trudnym czasie obchodów
Millennium i jego miejsce u boku kardynała Stefana
Wyszyńskiego: „Arcybiskup Wojtyła nie tylko pozostał
absolutnie wierny Prymasowi, ale dokładał wszelkich
starań, aby jasno i wyraźnie ukazać jedność w podążaniu
tą sama drogą”. Wspomina o trudnym czasie budowania
kościołów, obronie krzyża z Nowej Huty, o wygłoszonych
rekolekcjach w Watykanie w roku 1976, o ludziach
odważnie głoszących wiarę, broniących religijnych
wartości, o utajnionych święceniach czechosłowackich
seminarzystów w prywatnej kaplicy, o protestach
w Radomiu, Ursusie, o trudnym czasie w roku 1968
i wreszcie o „roku trzech papieży” – czyli o wydarzeniach w 1978 r. Zmarł wówczas papież Paweł VI
i kardynał Albino Luciani został wybrany na papieża
i przyjął imię Jan Paweł I. Rozmawiał wówczas z kardynałem Josephem Ratzingerem. A potem minęło
trzydzieści trzy dni i... następnym papieżem został
wybrany właśnie kardynał Karol Wojtyła. Przyjął imię
Jan Paweł II.
W drugiej części „Świadectwa” jest mowa o czasie
pontyfikatu, a zaczyna się wszystko od słynnych słów
Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Ten apel
odnosił się nie tylko do katolików, chrześcijan, ale do
wszystkich ludzi dobrej woli. Wszyscy pamiętamy także
hasło „Nie lękajcie się!”. „Właśnie te słowa były dla Jana
Pawła II natchnieniem do określenia przewodniej myśli
w encyklice »Redemptor hominis« (Odkupiciel człowieka)”. Autor wspomina podróż apostolską do antyklerykalnego Meksyku. Opowiada o codziennym dniu papieża.
Ciekawe są spostrzeżenia sekretarza Jana Pawła II
odnośnie wypoczynku, planowanych wypadów w góry,
jazdy na nartach, pobytów w Castel Gandolfo, pielgrzymek papieskich. Mówi także o codziennej pracy papieża
jako biskupa Rzymu.
Sporo miejsca w „Świadectwie” zajmują akcenty
polskie. Nic dziwnego, wszak pierwsza pielgrzymka do
Polski była swoistego rodzaju „trzęsieniem ziemi”, które
następnie wywołało pokojowe zmiany – powstanie ruchu
„Solidarność”. Autor opisuje z głębokim przeżyciem zamach
na Ojca Świętego, jego relacje z Matką Teresą z Kalkuty,
upadek komunistycznych rządów w Europie, wspólną



faţă de iniţiativele papei Ioan al XXIII-lea. Episcopul
Wojtyła nu se temea de ceea ce este nou. „Dorea ca
dieceza să trăiască în spiritul lucrărilor soborului, de
aceea menţinea contactul cu preoţii şi seminariştii.
Încerca să trezească interesul mediilor oamenilor de
cultură şi artă”. Prevedea venirea unor timpuri noi pentru
Biserică, atât pentru cea poloneză, cât şi pentru cea
universală.
Autorul cărţii „Mărturie” a reţinut în memorie rolul
cardinalului Wojtyła în momentele grele ale sărbătoririi
Mileniului şi locul lui alături de cardinalul Stefan
Wyszyński. „Arhiepiscopul Wojtyła nu a rămas doar total
credincios Primatului, ci a făcut tot posibilul ca să
dovedească clar şi distinct unitatea în urmarea aceluiaşi
drum”. Aminteşte de perioada dificilă a construirii
bisericilor, a apărării crucii în Nowa Huta, de recolecţiile
susţinute la Vatican în anul 1976, de oamenii care cu
curaj şi-au exprimat credinţa apărând valorile religioase, de consacrările tainice ale seminariştilor cehoslovaci
într-o capelă privată, de protestele din Radom, de la
Ursus, de greaua perioadă a anului 1968 şi, în cele din
urmă, de „anul celor trei papi” – adică despre
evenimentele anului 1978. Atunci a murit papa Paul al
VI-lea şi cardinalul Albino Luciani a fost ales papă luând
numele de Ioan Paul I. Atunci a vorbit cu cardinalul
Joseph Ratzinger. Iar apoi, au trecut treizecişitrei de zile
şi … următorul papă a fost ales chiar cardinalul Karol
Wojtyła. El a luat numele de Ioan Paul al II-lea.
În partea a doua a cărţii „Mărturie” este vorba de
perioada pontificatului şi totul începe de la celebrele
cuvinte ale lui Ioan Paul al II-lea: „Deschideţi uşile lui
Cristos”. Acest apel se referea nu doar la catolici, creştini, ci la toţi oamenii de bunăvoinţă. Ne amintim cu toţii
şi de deviza „Nu vă temeţi!”. „Tocmai aceste cuvinte au
constituit pentru Ioan Paul al II-lea inspiraţia în definirea
motivului dominant din enciclica »Redemptor hominis«
(Răscumpărătorul omului)”. Autorul rememorează
călătoria apostolică în Mexicul anticlerical. Povesteşte
despre viaţa de fiecare zi a papei. Interesante sunt
observaţiile secretarului lui Ioan Paul al II-lea privitoare
la odihnă, la plănuitele drumeţii în munţi, la schiat, la
sejururile la Castel Gandolfo, la pelerinajele papale. De
asemenea, vorbeşte despre munca de fiecare zi a papei
ca episcop al Romei.
Accentele poloneze ocupă mult loc în cartea „Mărturie”. Şi nu e de mirare, căci primul pelerinaj în Polonia
a fost un fel de „cutremur de pământ” care a cauzat
apoi schimbări paşnice – apariţia mişcării „Solidaritatea”.
Autorul descrie cu profundă trăire atentatul împotriva
Sfântului Părinte, relaţia sa cu Maica Tereza din Calcutta,
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modlitwę w Asyżu i Rok Święty
2000. Ostatnie strony dotyczą
odejścia Jana Pawła II do Pana.
Lektura „Świadectwa” sprawia, że jest się blisko Ojca Świętego, dotyka się tych wszystkich
osób i spraw, które leżały mu na
sercu. Tak jakbyśmy towarzyszyli jego sekretarzowi, obecnie
kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, w życiu i działalności
Jana Pawła II. Polecam tę niezwykłą lekturę.

căderea regimurilor comuniste
din Europa, rugăciunea comună
de la Assisi şi Anul Sfânt 2000.
Ultimele pagini privesc plecarea
lui la Domnul.
Lectura cărţii „Mărturie” face să fii aproape de Sfântul
Părinte, de toate aceste persoane şi probleme care îi stăteau
pe suflet. E ca şi cum l-am însoţi, împreună cu secretarul său,
în prezent cardinalul Stanisław
Dziwisz, în viaţa şi activitatea lui
Ioan Paul al II-lea. Recomand
această neobişnuită lectură.

ks. Andrzej Ziółkowski
– Kraków

Trad. St. Iachimovschi

Kard. St. Dziwisz, Świadectwo,
Warszawa 2007, 231 s.

Card. St. Dziwisz, Mărturie,
Varşovia, 2007, 231 p.

KSIĄDZ
MATEUSZ CATARGIU

PĂRINTELE
MATEI CATARGIU

Wydarzenia grudniowe 1989 roku przyniosły wiele zmian. Jedną z nich była obecność polskich księży,
poza Bukowiną, obsługująych środowiska polskie. Ich
pobyty były krótkie. Po wyjeździe ks. Honoriusza środowisko polskie archidiecezji bukaresztańskiej przez
wiele lat pozostawało bez swojego kapłana. Dekretem
z 1 sierpnia 2010 arcybiskup Ioan Robu mianował księdza
Mateusza Catargiu odpowiedzialnym za duszpasterstwo
Polonii.
Ksiądz Mateusz pochodzi z Pojany Mikuli na
Bukowinie. Po skończeniu szkoły podstawowej pojechał
do Polski, gdzie wstąpił do Zakonu Chrystusowców,
założonego przez Prymasa Polski Kardynała Augusta
Hlonda w 1932 r. w celu służenia Polakom rozrzuconym
po całym świecie. Najpierw odbył nowicjat formacji
duchowej, a potem studia w Poznaniu, ukoronowane
wyświęceniem w dniu 20 maja 2003 r.
Po skończeniu studiów został wysłany do pracy
w Stargardzie Szczecińskim, gdzie pracował do 2006 r.
Na przełomie 2006/2007 r. przebywał we Francji, koło
Lille. Po powrocie do Polski rozpoczął pracę w Goleniowie, w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Nominacja na pasterza Polonii nie należy do
łatwych. Polacy nie mają swojego kościoła. Msza polska

Evenimentele din decembrie 1989 au adus multe
schimbări. Una dintre ele a fost prezenţa preoţilor
polonezi, în afară de Bucovina, care să deservească
comunităţile poloneze. Prezenţa lor a fost scurtă. După
plecarea părintelui Honoriusz, timp de mulţi ani, comunitatea poloneză din arhidieceza de Bucureşti a rămas
fără preot. Printr-un decret din 1 august 2010, arhiepis-
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odprawiana jest w kościele włoskim, a ksiądz jest
współpracownikiem i mieszka w parafii „Sancta Maria
Gratiarum”, zwanej Bărăţia. Z wielkim oddaniem godzi
wszystkie obowiązki zarówno wśród Polaków rozrzuconych po całej archidiecezji, jak i obowiązki wynikające
z życia parafii. Poza Mszą św., lekcje religii, przygotowanie dzieci do I Komunii św. i bieżmowania, odwiedziny chorych w szpitalu, spotkania z Polonią i wiele,
wiele innych zajęć.
Od listopada ubiegłego roku, raz w miesiącu, ksiądz
Mateusz odprawia Mszę św. w Konstancy. Spragniona
słowa Bożego w ojczystym języku nieliczna grupa
Polaków, mieszkająca w tym mieście, jest wdzięczna
księdzu za ten wysiłek i ma nadzieję, że sytuacja ta nie
ulegnie zmianie.

copul Ioan Robu l-a numit pe părintele Matei Catargiu
responsabil cu pastoraţia comunităţii poloneze.
Părintele Matei provine din Poiana Micului, din
Bucovina. După terminarea şcolii generale, a plecat în
Polonia unde a intrat în Ordinul lui Cristos, un ordin
înfiinţat de Primatul Poloniei, cardinalul August Hlond,
în anul 1932, în scopul slujirii polonezilor risipiţi în lumea
întreagă. Mai întâi noviciatul de formare spirituală, după
aceea studiile la Poznań au fost încununate cu hirotonirea în ziua de 20 mai 2003.
După absolvirea studiilor a fost trimis să păstorească în Stargard Szczeciński, unde a rămas până în
anul 2006. La cumpăna anilor 2006/2007 a fost în Franţa,
lângă Lille. După întoarcerea în Polonia a început să
lucreze la Goleniów, în dieceza Szczecin-Kamień.
Numirea pentru pastoraţia Diasporei Poloneze nu
este uşoară. Polonezii nu au propria biserică.
Liturghia în limba polonă este celebrată în
biserica italiană, iar părintele este colaborator
al parohiei „Sancta Maria Gratiarum”, numită
Bărăţia, unde şi locuieşte. Impacă cu multă
dăruire toate obligaţiile, atât cu polonezii risipiţi
în toată arhidieceza, cât şi îndatoririle care-i revin
în viaţa parohiei. În afara Sf. Liturghii, are ore
de religie, pregăteşte copiii pentru Prima Sfântă
Impărtaşanie şi mir, vizitează bolnavii în spital,
participă la întâlnirile cu Diaspora şi multe,
multe alte obligaţii.
Din noiembrie anul trecut, odată pe lună,
părintele Matei celebrează Sfânta Liturghie şi
la Constanţa. Insetat de Cuvântul lui Dumnezeu
în limba maternă, un grup puţin numeros de
polonezi care locuiesc în acest oraş, este recunoscător părintelui pentru acest efort şi speră
că situaţia aceasta nu se va schimba.

Tekst i zdjęcia: Barbara Breabăn

Întâlnire
cu Adam Burakowski
la Iaşi

Spotkanie
z Adamem Burakowskim
w Jassach

Luni 30 mai 2011, în ambianţa deosebită a librăriei
„Orest Tafrali” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din
Iaşi, istoricul polonez dr. Adam Burakowski şi-a lansat
volumul „Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989”,
cu subtitlul „Geniul Carpaţilor”, care constituie teza lui
de doctorat.
Lansarea lucrării a fost realizată de Editura Polirom
în parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti. La
manifestare au participat, alături de autor, doamna Luiza

30 maja w wyjątkowej atmosferze księgarni
uniwersyteckiej „Orest Tafrali” polski historyk dr Adam
Burakowski zaprezentował swoją książkę „Dyktatura
Nicolae Ceauşescu 1965-1989” z podtytułem „Geniusz
Karpat” („Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989.
Geniul Carpaţilor”), będącą jego pracą doktorską.
Prezentację książki zorganizowało wydawnictwo
Polirom i Instytut Polski w Bukareszcie. W spotkaniu
z autorem wzięli udział: Luiza Săvescu – ekspert
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Săvescu, expert programe
culturale în cadrul Institutului Polonez din Bucureşti, Adrian Şerban de la
Editura Polirom, cel care
a moderat manifestarea,
traducătorul Vasile Moga,
precum şi decanul Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Al. I. Cuza”, prof.
Alexandru Florin Platon
şi publicistul Liviu Antonesei.
Invitaţii au prezentat
lucrarea, considerată în mod
unanim ca o realizare de
excepţie. Prof. Alexandru
Florin Platon a arătat faptul
că dr. Adam Burakowski
este cel mai tânăr reprezentant al unei şcoli de
istorici polonezi preocupaţi
de trecutul României. Vorbitorul a apreciat munca
minuţioasă depusă de autor,
documentarea realizată de
acesta precum şi calitatea
ştiinţifică a lucrării. Publicistul Liviu Antonesei a apreciat acurateţea informaţiilor din lucrarea autorului polonez, considerând că acest demers unic va trebui să
impulsioneze istoricii români să scrie despre trecutul
comunist al Poloniei.
Dr. Adam Burakowski a mulţumit celor prezenţi
atât pentru aprecieri cât şi pentru faptul că au venit în
număr mare la această manifestare. Autorul a arătat că

ds. kultury w Instytucie
Polskim w Bukareszcie,
Adrian Şerban z wydawnictwa Polirom, który moderował spotkanie, tłumacz
książki Vasile Moga oraz
dziekan Wydziału Historii
Uniwersytetu „Al. I. Cuza” w Jassach Alexandru
Florin Platon i publicysta
Liviu Antonesei.
Zaproszeni goście zaprezentowali książkę, jednogłośnie uznając ją za
wyjątkowe dokonanie.
Prof. Alexandru Florin
Platon podkreślił fakt, że
dr Adam Burakowski jest
najmłodszym przedstawicielem szkoły znakomitych polskich historyków,
zajmujących się przeszłością Rumunii. Z podziwem wyrażał się także
o naukowej wartości książki i o ogromie drobiazgowej
pracy włożonej w jej dokumentację. Publicysta Liviu
Antonesei natomiast wysoko ocenił dokładność informacji zawartych w książce i uznał, że ta wyjątkowa
praca powinna dać impuls rumuńskim historykom do
pisania o czasach komunizmu w Polsce.
Dr Adam Burakowski podziękował wszystkim za
docenienie jego książki i tak liczną
obecność na spotkaniu i podkreślł,
że jej napisanie nie byłoby możliwe
bez dostępu do dokumentów z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz bez wsparcia profesorów: Jadwigi Staniszkis, Andrzeja
Paczkowskiego, Wojciecha Roszkowskiego i Jana Kofmana. Podziękował
także warszawskiemu wydawnictwu
Trio, które w 2008 r. opublikowało
„Geniusza Karpat” w języku polskim
oraz Instytutowi Polskiemu w Bukareszcie za pomoc w wydaniu rumuńskiej wersji książki.
Na zakończenie autor odpowiedział na pytania publiczności i podpisywał swoje książki.
Tłum. E. Wieruszewska-Calistru
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realizarea sa nu ar fi fost posibilă fără
documentele aflate în arhiva Ministerului
Afacerilor Externe al Republicii Polone,
fără ajutorul profesorilor Jadwiga Staniszkis, Andrzej Paczkowski, Wojciech
Roszkowski şi Jan Kofman. A mulţumit,
de asemenea, Editurii Trio din Varşovia
care a publicat în anul 2008 „Geniul
Carpaţilor” în limba polonă, precum şi Institutului Polonez din Bucureşti pentru
ajutor în publicarea lucrării în limba
română.
La sfârşitul întâlnirii, dr. Adam Burakowski a răspuns întrebărilor publicului
şi a acordat autografe.
Text şi fotografii: Ioan Adrian Munteanu – Iaşi

PIĘKNA NASZA

.

CHEŁMNO

POLSKA CAŁA

FRUMOASĂ ESTE TOATĂ
POLONIA NOASTRĂ

CHEŁMNO NA SZLAKU
GOTYKU CEGLANEGO

CHEŁMNO PE TRASEUL
GOTICULUIDECĂRĂMIDĂ

Kolejnym miejscem na
Szlaku Gotyku Ceglanego jest
Chełmno, niewielkie, lecz
urocze i pełne zabytków miasto, zwane miastem zakochanych. Prawa miejskie uzyskało już w 1233 r. z rąk wielkiego mistrza krzyżackiego
Hermana von Salza. Od początku miasto należało do
Związku Miast Hanzeatyckich. Wojny polsko-krzyżackie na początku XV w. spowodowały pogorszenie sytuacji gospodarczej miasta.
W 1505 r. król Aleksander
Jagiellończyk przekazał miasto biskupom chełmińskim, co spowodowało dalszy
upadek gospodarczy i polityczny miasta. Po rozbiorze
kraju w 1772 r. Chełmno przeszło pod władzę pruską,
która przejęła dobra kościelne. Miasto odzyskało niepodległość dopiero w roku 1920.
Największy okres swojej świetności miasto przeżywało w XIII i XIV w. Dowodem na to są zachowane
do dzisiaj średniowieczne mury obronne, szachownicowy

Următorul loc pe Traseul Goticului de Cărămidă
este Chełmno, un oraş nu
prea mare, dar încântător
şi plin de monumente, numit
oraşul îndrăgostiţilor. În anul
1233 a obţinut drepturi orăşeneşti din mâinile marelui
maestru al Ordinului Teutonilor Herman von Salz. De
la început oraşul a aparţinut
Uniunii Oraşelor Hanseatice.
Războaiele polono-teutone
de la începutul sec. XV au
determinat înrăutăţirea situaţiei economice a oraşului. În
anul 1505, regele Aleksander
Zdjęcie : Pko
Jagiellończyk a cedat oraşul
episcopilor de Chełmno, ceea ce a cauzat, în continuare,
declinul economic şi politic al oraşului. După dezmembrarea ţării din anul 1772, Chełmno a trecut sub autoritatea prusacă, care a preluat bunurile bisericeşti. Oraşul
a redobândit independenţa abia în anul 1920.
Oraşul a cunoscut cea mai mare strălucire în
secolele XIII şi XIV. Dovadă, în acest sens, sunt zidurile
medievale de apărare păstrate până astăzi, dispunerea
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układ ulic i pięć spośród siedmiu zachowanych kościołów
gotyckich.
Najokazalszym z nich jest kościół farny zbudowany
w latach 1280-1320 z fundacji Zakonu Krzyżackiego,
należący do najstarszych na Pomorzu Wschodnim. We
wnętrzu godne zobaczenia są rzeźby apostołów z XIV
w., średniowieczne polichromie ścienne, monumentalny
ołtarz główny oraz zespół epitafiów.
Jeden z największych zabytków architektury
obronnej stanowią, prawie w pełni zachowane, gotyckie
mury miejskie o długości 2270 m wraz z 23 basztami
i dwoma bramami: Merseburską i Grudziącką. Z baszt
obronnych wykorzystane są trzy: Prochowa – na zbiory
archeologiczne i etnograficzne oraz Baszty Panieńska
i Dominikańska, w których swoje siedziby mają różne
stowarzyszenia. Uroku miastu dodają również inne
zabytkowe budowle związane z jego historią, jak np.
gmach dawnej Akademii Chełmińskiej czy dawne
Koszary Korpusu Kadetów nr 2. Przepiękna zabytkowa
starówka Chełmna została wpisana w 2005 r. na Listę
Pomników Historii Prezydenta RP.
Dzięki ilości i różnorodności średniowiecznych
zabytków Chełmno nazywane jest „polskim Carcassonne” oraz „małym Krakowem”.
Barbara Breabăn



în formă de eşichier a străzilor şi 5 biserici gotice păstrate
din cele 7.
Cea mai somptuoasă dintre ele este biserica
parohială construită în anii 1280-1320 ca urmare a legatului Ordinului Cavalerilor Teutoni, ea fiind una din cele
mai vechi biserici din Pomerania Răsăriteană. În interior,
demne sunt de văzut sculpturile apostolilor din sec. XIV,
policromia medievală a pereţilor, monumentalul altar
principal şi ansamblul de epitafuri.
Unul din cele mai mari monumente ale arhitecturii
de apărare este reprezentat de zidurile gotice ale oraşului,
păstrate aproape în totalitate, care măsoară 2270 m.
lungime cu 23 de bastioane şi 2 porţi: Merseburska
şi Grudziącka. Dintre bastioanele de apărare, trei sunt
folosite: Prochowa – pentru colecţiile arheologice şi etnografice, precum şi Bastioanele Panieńska şi Dominikańska în care îşi au sediul diferite asociaţii. Farmecul
oraşului este dat şi de alte construcţii-monument legate
de istoria lui, ca de ex. edificiul vechii Academii a oraşului Chełmno sau vechile Cazărmi ale Corpului nr. 2 de
Cadeţi. Splendida parte istorică a oraşului Chełmno
a fost înscrisă, în anul 2005, pe Lista Monumentelor
Istoriei a Preşedintelui R.P.
Datorită numărului şi diversităţii monumentelor
medievale oraşul Chełmno este numit „Carcassonne
polonez” sau „mica Cracovie”.
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