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JESTEŚ KAPŁANEM
NA WIEKI

TU ESTI PREOT
ÎN VECI

Niedziela 29 czerwca 2008. Uroczystość świętych
Piotra i Pawła. Byłaby to niedziela jak każda inna, gdyby
nie wydarzenie, które miało miejsce w Nowym Solońcu.
Tego dnia miejscowa parafia przeżywała primicję
księdza Andrzeja Staszkoviana. Było to święto nie tylko
para-fialne, ale również święto wszystkich Polaków z
Rumunii, a w szczególności tych z Bukowiny. Radość
ogromna dla całej polskiej wspólnoty, bo to już piąty
kapłan kończący studia na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim.
Wjeżdżając dzień wcześniej do Nowego Solońca
czuło się niezwykłą atmosferę. Przygotowania nie tylko
w kościele, ale i na ulicach miejscowości. Ołtarz główny
i ołtarze boczne przyozdobione pięknymi bukietami białych lilii. Przed wejściem do kościoła brama z kwiatów,
na której wywieszono hasło z mottem księdza primi-

Duminică, 29 iunie 2008. Solemnitatea Sfinţilor
Petru şi Pavel. Ar fi fost o duminică ca oricare alta,
dacă nu era evenimentul de la Soloneţu Nou. În acea
zi, parohia locală a trăit primiţia părintelui Andrzej
Stasz-kovian. A fost o sărbătoare nu numai a parohiei, ci
a tutu-ror polonezilor din România, dar mai ales a celor
din Bu-covina. Bucurie mare pentru toată comunitatea
poloneză, este al cincilea preot din Bucovina care-şi
termină studiile la Universitatea Catolică din Lublin.
Intrând, o zi mai devreme, în Soloneţu Nou, se
simţea o atmosferă deosebită. Pregătiri nu numai în
biserică, dar şi pe uliţele satului. Altarul principal şi
altarele laterale, împodobite cu buchete frumoase de
crini albi. În faţa in-trării în biserică, o poartă din flori,
pe care era scris motto-ul părintelui primiţiant: „Iată vin
Doamne, să împlinesc voinţa Ta” (Evrei 10,7).
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cjanta: „Oto idę pełnić wolę Twoją Boże” (Hbr 10,7).
Zbliża się godzina rozpoczęcia Mszy św. Ksiądz
Andrzej przyjeżdża z Suczawy z księdzem dziekanem
Babiaszem. Wita go konnica i doprowadza do domu
rodzinnego. Tutaj przywdziewa szaty liturgiczne i otrzymuje błogosławieństwo rodziców. W asyście proboszcza,
księdza Mariusza Buczewskiego oraz obecnych kapłanów, otoczony wieńcem i dziećmi sypiącymi kwiaty,
wchodzi do kościoła, który z trudem mieści wszystkich
wiernych. Wraz z księdzem primicjantem Mszę św.
koncelebruje ponad 20 księży, wśród nich dziesięciu
przybyłych z Polski. Siedmiu z nich to koledzy z roku,
jeden diakon, ks. Prorektor dr Alfred Wierzbicki i ojciec
duchowny, ks. Krzysztof Kwiatkowski.
Homilię wygłasza ojciec duchowny księdza primicjanta. Nawiązuje do motta: „Oto idę pełnić wolę
Twoją Boże”, ale i do słów świętego Pawła mówiących,
że kapłan jest wzięty z ludu i do ludu powraca. Ksiądz
Andrzej wyrósł w Nowym Solońcu. Po latach studiów,
w Jassach i Lublinie, przyjechał do swojej parafii, aby
tutaj odprawić swoją pierwszą Mszę św. „Kapłan z ludu
wzięty” jest taki jak jego rodzina, jego parafia. Wychodzi
naprzeciw ludzkim oczekiwaniom i pomaga człowiekowi
spotkać Jezusa. Kaznodzieja wspomniał również,
że nad nowo wyświęconym kapłanem czuwać będą
wielcy święci, gdyż Sakrament Kapłaństwa otrzymał

Se apropie ora începerii Liturghiei. Părintele
Andrei soseşte de la Suceava împreună cu decanul,
părintele Babiaş. Este întâmpinat de călăreţi şi condus
la casa părintească. Aici îmbracă veşmintele liturgice
şi primeşte binecuvântarea părinţilor. În prezenţa
parohului, părintele Marius Bucevschi, precum şi a
preoţilor prezenţi, înconjurat de o coroană din brad şi
copii care aruncă petale, intră în biserica în care cu greu
încap toţi credincioşii. Împreună cu părintele primiţiant,
Liturghia este concelebrată de peste 20 de preoţi, dintre
care zece au sosit din Polonia. Şapte din ei sunt foşti
colegi de an, un diacon, părintele dr. Alfred Wierzbicki,
prorector şi preo-tul Krzysztof Kwiatkowski, părintele
duhovnicesc.
Homilia este rostită de conducătorul spiritual al
pă-rintelui primiţiant. Este legată de mottoul: „Iată vin,
Doamne, să împlinesc voinţa Ta”, dar şi de cuvintele
Sfântului Pavel care spun că preotul este luat din popor şi
la popor se întoarce. Părintele Andrei a crescut în Soloneţu
Nou. După ani de studii, la Iaşi şi la Lublin, se întoarce în
parohia sa ca să celebreze aici prima sa Sfântă Liturghie.
„Preotul din popor luat” este aşa cum este şi familia sa,
parohia sa. Vine în întâmpinarea aşteptărilor oamenilor şi
ajută omul să-L găsească pe Isus. Predicatorul a amin-tit,
de asemenea, că asupra preotului nou sfinţit vor ve-ghea
mari sfinţi, pentru că Sacramentul Preoţiei l-a primit
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w dniu św. Jana Chrzciciela, a primicję odprawił w
uroczystość świętych Piotra i Pawła. Na zakończenie
homilii ks. Kwiatkowski życzył radości ze świadomości
służenia innym i wytrwania przy Chrystusie w chwilach
trudnych.
Po kazaniu procesja darów, w której idą rodzice,
siostra, babcia.
Najbardziej emocjonującym momentem Liturgii jest
udzielenie błogosławieństwa przez księdza primicjanta.
Wiele osób nie kryje łez. Oto uczeń błogosławi swoich

în ziua Sf. Ion Botezatorul, iar primiţia a celebrat-o
în solemnitatea Sfinţilor Petru şi Pavel. În incheierea
ho-miliei, părintele Kwiatkowski a urat primiţiantului
bucuria slujirii altora şi rămânerea cu Isus în momentele
grele.
După predică, procesiunea darurilor la care
participă părinţii, sora, bunica.
Cel mai emoţionant moment al Liturghiei este
acor-darea binecuvântării de către părintele primiţiant.
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nauczycieli. Wszyscy koncelebransi klęczą przed ołtarzem,
a nowo wyświęcony kapłan przez nałożenie rąk na głowę
udziela błogosławieństwa. Podchodzą siostry zakonne,
rodzice, rodzeństwo, rodzina i wszyscy wierni. Każdy
otrzymuje primicyjny obrazek. Następują życzenia. Na
końcu zabiera głos sam ksiądz primicjant. W pierwszym
rzędzie dziękuje Panu Bogu za dar powołania, który jest
wielką tajemnicą. Dziękuje rodzicom za dar życia i trud
wychowania, dziękuje wszystkim, którzy stanęli na jego
drodze i pomogli mu zostać kapłanem.
Na uroczystości primicyjnie, oprócz księży, przyjechało wiele osób z Polski.
Ksiądz Andrzej urodził się 23 listopada 1983 r. w
No-wym Sołońcu. Tutaj skończył szkołę podstawową,
nas-tępnie uczęszczał do Niższego Seminarium w Bacău.
Dostał się na Wydział Teologii w Jassach, skąd po dwóch
latach filozofii kontynuował studia w Polsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Został wyświęcony
w Jassach, w dniu 24 czerwca 2008 r.
Po uroczystości religijnej wszyscy przeszli do
Domu Polskiego, gdzie bawiono się do późnych godzin
wieczornych.
Życzymy księdzu primicjantowi, aby zgodnie z

Multe persoane nu-şi ascund lacrimile. Iată, elevul
binecuvân-tează pe învăţătorii săi. Toţi concelabranţii
îngenun-chează în faţa altarului, iar preotul nou sfinţit,
prin impunerea mâinilor, împarte binecuvântarea.
Se apropie câlugăriţele, părinţii, fraţii, rudele şi toţi
credincioşii. Fiecare primeşte o iconiţă de primiţie.
Urmează felicitările. La urmă ia cuvântul însuşi părintele
primiţiant. În primul rând mulţumeşte lui Dumnezeu
pentru darul chemării care este o taină mare. Mulţumeşte
părinţilor pentru darul vieţii şi al educaţiei, mulţumeşte
tuturor celor care s-au aflat pe drumul lui spre preoţie.
La celebrarea primiţiei, în afară de preoţi, au venit
multe persoane din Polonia.
Părintele Andrei s-a născut pe 23 noiembrie 1983,
în Soloneţu Nou. Aici a absolvit şcoala generală, după
aceea a urmat Liceul Teologic de la Bacău. A intrat la
Facultatea de Teologie de la Iaşi, de unde, după doi ani
de filosofie, a continuat studiile în Polonia, la Universitatea Catolică din Lublin. A fost sfinţit preot la Iaşi, în
ziua de 24 iunie 2008.
După ceremonia religioasă, toţi au mers la Casa
Polonă unde au petrecut până seara târziu.
Ii urăm părintelui primiţiant ca, potrivit mottoului

Barbara Breabăn

HIROTONIRE DE PREOŢI

ŚWIĘCENIA NOWYCH

În solemnitatea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul,
marţi, 24 iunie 2008, în catedrala „Sfânta Maria, Regina”
din Iaşi, prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel, au
primit hirotonirea întru preoţie 21 de diaconi.
La Liturghia de hirotonire, celebrată de PS Petru
Gherghel, au participat PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, PS Aurel Perca (care a ţinut şi cuvântul de învăţătură), PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti
şi 190 de preoţi, printre care prelatul Albert Holenstein,
superiorul Congregaţiei „Iosefinii lui Murialdo” şi al
Ordinului Carmelit, profesori de la Institutul Teologic
din Iaşi, preoţi din ţară şi străinătate, părinţi şi rude ale
can-didaţilor, precum şi mulţi credincioşi.

W uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, we wtorek, 24 czerwca 2008 r., w Katedrze p.w.
Matki Boskiej Królowej z Jass przez nałożenie rąk
J.E. Petru Gherghela zostało wyświęconych na księży
21 diakonów.
We Mszy św. celebrowanej przez J.E. Petru
Gher-ghela wzięli udział J.E. Anton Coşa, biskup z
Kiszyniowa, J.E. Aurel Percă (który wygłosił kazanie),
J.E. Cornel Damian, biskup pomocniczy z Bukaresztu
i 190 księży, wśród których prałat Albert Holenstein,
przełożony Kongregacji „Józefini św. Murialdo” oraz
Zgromadzenia Karmelitów, profesorowie z Instytutu
Teologicznego z Jass, księża z kraju i zagranicy, rodzice
i krewni kandydatów, a także wielu wiernych.
O godzinie 11,00 procesja ruszyła
4 ze starej katedry.
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La ora 11,00 procesiunea a pornit din catedrala
veche. Ministranţii, purtând crucea procesională şi diaconul care purta evangheliarul, au fost urmaţi de candidaţii la Sacramentul Preoţiei, de preoţi şi de episcopi.
La începutul Liturghiei, PS Petru Gherghel a adresat salutul său candidaţilor la preoţie, oaspeţilor şi tuturor
credincioşilor prezenţi.
După proclamarea evangheliei, candidaţii au fost
strigaţi pe nume şi au răspuns „prezent”, făcând un pas
în faţă. Ei au declarat înaintea tuturor credincioşilor că
îşi asumă misiunea ce derivă din primirea Sacramentului
Preoţiei şi au făcut episcopului promisiunea de ascultare
şi respect.
„Duceţi în lume speranţa lui Dumnezeu” este mesajul pe care Aurel Percă l-a transmis în cadrul predicii.
Excelenţa Sa a amintit că iubirea lui Dumnezeu, prin
Sacramentul Preoţiei, crează în candidaţii la preoţie
o ini-mă nouă, o inimă de preoţi, părtaşi într-un mod
specific la preoţia lui Isus Cristos. Viaţa preotului, a
subliniat epis-copul, este unită, ca şi cea credincioşilor,

FOTO: Şt. Calistru

Ministranci z krzyżem procesyjnym oraz diakon z ewangelią, za nimi kandydaci do Sakramentu Kapłaństwa,
księża i biskupi.
Na początku Liturgii J.E. Petru Gherghel pozdrowił
kandydatów na Kapłanów, gości oraz wszystkich wiernych.
Po odczytaniu ewangelii kandydaci zostali wezwani
po imieniu i odpowiedzieli „obecny”, robiąc krok do
przo-du. Zadeklarowali w obecności wiernych, iż biorą
na siebie odpowiedzialność za misję wynikającą z Sakramentu Kapłaństwa oraz złożyli przysięgę wierności
i posłuszeństwa biskupowi.
„Nieście światu nadzieję Bożą” – to przesłanie,
które Aurel Percă przekazał im w czasie kazania. Jego
Eminencja wspomniał, że miłość Boża, która przez Sakrament Kapłaństwa formuje w kandydatach na księży
nowe serce, serce księży, uczestniczących w specyficzny
sposób w kapłaństwie Chrystusa. Życie księdza, podkreślił biskup, jest złączone, jak i życie wiernych, z
ofia-rą Chrystusa, i on kontynuuje dzieło Jezusa po
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cu jertfa lui Cristos şi el continuă opera lui Isus şi după
celebrarea euharistică, proclamând venirea Impărăţiei
lui Dum-nezeu, educând poporul său şi având grijă de
cei slabi şi bolnavi.
După cuvântul de învăţătură, în timp ce diaconii
au stat prosternaţi cu faţa la pământ, corul Institutului
Teologic „Sf. Iosif” a intonat Litania tuturor sfinţilor după
care a urmat impunerea mâinilor episcopului şi rugăciunea de consacrare. Candidaţii au îmbrăcat hainele specifice preotului (stola şi planeta), iar apoi a avut loc
ungerea mâinilor cu sfânta crismă, înmânarea potirului
şi a patenei şi, în final, primirea sărutului păcii.
La final, un preot nou sfinţit, în numele tuturor
preoţilor nou sfinţiţi, a mulţumit lui Dumnezeu pentru
darul primit, celor prezenţi şi tuturor celor care i-au
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celebracji eucharystycznej, głosząc przyjście Królestwa
Nie-bieskiego, ucząc swoich wiernych i opiekując się
słaby-mi i chorymi.
Po kazaniu, gdy diakoni leżeli krzyżem, chór Instytutu Teologii p.w. Św. Józefa śpiewał Litanię do wszystkich świętych. Następnie, na każdego z nich nałożył
ręce biskup, wypowiadając słowa obrzędu święceń kapłańskich. Kandydaci przywdziali liturgiczne szaty (albę
i stułę), ich ręce zostały namaszczone olejem świętym,
otrzymali kielich i patenę, a na końcu udzielono im znaku pokoju.
Nowo wyświęcony kapłan, w imieniu nowych
księ-ży, podziękował Panu Bogu za otrzymany dar,
podzię-kował wszystkim obecnym oraz tym, którzy
podtrzy-mywali ich na drodze formacji.
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susţinut pe drumul formării.
Alături de episcopi, preoţii nousfinţiţi au împărţit
binecuvântarea specială.

Obok biskupów, nowo wyświęceni księża udzielili
specjalnego błogosławieństwa.

Odpusty na Bukowinie – Hramuri în Bucovina

Odpust w kościole w Pojanie Mikuli
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

(după: www.ercis.ro)

Tłumaczenie B. Breabăn

Hramul bisericii Preasfântă Inimă
a lui Isus din Poiana Micului
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Marzenia
mogą stać się rzeczywistością

Visele
pot deveni realitate

Wieś Pojana Mikuli założona została w latach 18411842 przez emigrantów niemieckich z Czech i górali
polskich.
Kościoł p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
zbudowany dzięki staraniom dwóch wspólnot etnicznych,
został konsekrowany w 1894 r. Wtedy położony był na
końcu dolnej części wioski zamieszkałej przez Polaków i
na początku górnej części zamieszkałej przez Niemców.
Do dnia dzisiejszego jednak nie przetrwał, w nocy z 30
kwietnia na 1 maja 1944 r. kościół i cała wioska zostały
podpalone przez żołnierzy niemieckich i rumuńskich.
Po dwudziestu latach, w roku 1964, kościół został odbudowany dzięki staraniom polskich parafian (Niemcy
opuścili wieś w 1940 r.).
W kościele, po jednej i drugiej stronie wejścia, zamieszczone są dwie tablice pamiątkowe – jedna w języku
niemieckim i rumuńskim, druga w polskim i rumuńskim.
Drugą tablicę odsłonięto podczas Dni Polskich w 2007 r.
Oto ich treść:

Satul Poiana Micului a fost întemeiat în anii 18411842 de către emigranţii germani din Cehia şi muntenii
polonezi.
Biserica cu hramul Preasfânta Inimă a lui Isus,
construită prin strădania celor două comunităţi etnice,
a fost consacrată în anul 1894. Atunci a fost amplasată
la capătul părţii de jos a satului locuite de polonezi şi
la începutul părţii de sus locuite de nemţi. Totuşi ea n-a
durat până astăzi, în noaptea de 30 aprilie spre 1 mai 1944
biserica şi întreg satul au fost incendiate de către soldaţii
germani şi români. După 20 de ani, în 1964, biserica a fost
reconstruită prin strădania enoriaşilor polonezi (nemţii
au părăsit satul în anul 1940).
În biserică, de o parte şi cealaltă a intrării sunt
amplasate două plăci comemorative – una în limbile
germană şi română, cealaltă în polonă şi română. Aceasta
din urmă a fost dezvelită în timpul Zilelor Culturii Polone
din anul 2007. Iată cuprinsul lor:

DLA CZCIGODNEGO UPAMIETNIENIA RZYMSKO-KATOLICKICH OSADNIKÓW NIEMIECKOCZESKICH, KTÓRZY PRZYBYLI W ROKU 1835
DOLINE HUMOR, W ROKU 1841 ZAŁOZYLI WIES
POJANA MIKULI I KTÓRZY ZYLI TUTAJ DO
EMIGRACJI Z ROKU 1940.
14.8.2003.
POTOMKOWIE

ZUM EHRENDEN GEDENKEN AN DIE ROM-KATH.
DEUTSCH BOHMISCHEN SIEDLER. DIE UM DAS
JAHR 1835 IN DAS HUMORATAL KAMEN IM JAHR
1841 POIANA MIKULI GEG-RUNDET UND HIER
BIS ZU IHRER AUSSIEDLUNG IM JAHR 1940 GELEBT HABEN.
14.8.2003.
DIENACHKOMMEN
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W HOŁDZIE GÓRALOM POLSKIM W 165 ROCZNICĘ ICH OSIEDLENIA W POJANIE MIKULI
ZWIĄZEK POLAKÓW W RUMUNII
8 WRZEŚNIA 2007.
Na głównej fasadzie kościoła znajduje się tablica
nawiązująca do najważniejszych momentów z historii
kościoła.
KOŚCIÓŁ TEN P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SER-CA
PANA JEZUSA WZNIESIONY PRZEZ POLA-KóW I
NIEMCÓW W ROKU 1894, SPALONY W 1944 ROKU,
ODBUDOWANY ZOSTAŁ PRZEZ POL-SKICH
PARAFIAN Z POJANY MIKULI W ROKU 1964.
Stanisława Jakimowska: Proszę księdza, wiem, że od

ÎNTRU VENERABILA AMINTIRE A COLONIŞTILOR ROM.CATOL. GERMANO-BOEMI, CARE AU
VENIT ÎN ANUL 1835 ÎN VALEA HUMO-RULUI, ÎN
ANUL 1841 AU FONDAT SATUL PO-IANA MICULI
ŞI CARE AU TRĂIT AICI PÂNĂ LA EMIGRAREA
DIN ANUL 1940
URMAŞII
14.8.2003 H.S.
ÎN SEMN DE OMAGIU MUNTENILOR POLO-NEZI
LA ÎMPLINIREA A 165 DE ANI DE LA AŞEZA-REA
LOR ÎN POIANA MICULUI .
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA
8 SEPTEMBRIE 2007
Pe faţada bisericii se află o placă ce se referă la cele
mai importante momente din istoria bisericii.
ACEASTĂ BISERICĂ CU HRAMUL PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS RIDICATĂ DE CĂTRE
POLONEZI ŞI NEMŢI, A FOST SFINŢITĂ ÎN ANUL
1894, ARSĂ ÎN ANUL 1944, A FOST RECONSTRUITĂ DE CREDINCIOŞII POLONEZI DIN
POIANA MICULUI ÎN ANUL 1964.

prawie dwóch lat jest ksiądz proboszczem w Pojanie
Mikuli. Czym ten czas był dla księdza?
Gabriel Bucur: Proboszczem mianowany zostałem na
podstawie dekretu episkopalnego. Zaczęłem pracę jako
proboszcz 1 sierpnia 2006 r. Od początku wie-działem,
że wierni parafii są Polakami i że muszę nauczyć się
języka polskiego. To było duże wyzwa-nie. Wiedziałem
również, że potrzebuję zdobyć zaufa-nie wiernych.
Muszę przyznać, że miałem wątpliwości, ale poddałem
się całkowicie Opatrzności Bożej.
S.J.: Co może ksiądz powiedzieć o wiernych parafii?
G.B.: W Pojanie Mikuli znalazłem wspólnotę głęboko
wierzącą, która kultywuje wartości chrześcijańskie.
Rodzina cieszy się wielkim szacunkiem, a dzieci wy-

Stanislava Iachimovschi: Părinte, ştiu că de aproape
doi ani sunteţi paroh în Poiana Micului. Ce a însemnat
această perioadă pentru Dumneavoastră?
Gabriel Bucur: Am fost numit paroh în baza dec-retului
episcopal. Am început munca de paroh la 1 au-gust 2006.
De la început am ştiut că credincioşii parohiei sunt
polonezi şi că trebuie să învăţ limba polonă. Aceasta
a fost pentru mine o mare provocare. De asemenea,
am ştiut că trebuie să câştig încrederea credincioşilor.
Trebuie să recunosc că am avut îndo-ieli, dar m-am
încredinţat Providenţei Divine.
S.I.: Ce ne puteţi spune despre credincioşii parohiei?
G.B.: În Poiana Micului am găsit o comunitate pro-fund
credincioasă care cultivă valorile creştine. Familia se
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chowywane są w duchu moralnych wartości. Miesz-kańcy
wioski angażują się w sprawy kościoła, ale największą
satysfakcję mam z pracy z dziećmi, które niezależnie od
pogody biorą aktywny udział we Mszy świętej oraz w
akcjach prowadzonych na terenie parafii.
S.J.: Kościół jest usytuowany daleko, z pewnością jest
to problem dla osób starszych.
G.B. Tak. Od miejsca gdzie znajduje się dwujęzyczna
tablica z nazwą wsi do kościoła jest 5,4 km, od pierwszego domu 5,1 km, a najbliżej mieszkająca ro-dzina
katolicka ma do kościoła 1,1 km.
S.J.: Myślę, że to jest głównym powodem budowy nowego kościoła. Kto jest pomysłodawcą?
G.B.: Budowa nowego kościoła jest koniecznością,
ale także życzeniem wiernych, ich marzeniem, które
uświadomiłem sobie podczas mojej dwuletniej pracy.
Inicjatywa rozpoczęcia budowy należy do Jego
Ekscelencji Petru Gherghela, biskupa diecezji w Jassach. Kiedy wezwał mnie do siebie i zaproponował mi
bycie proboszczem w Pojanie Mikuli, zgodziłem się,
ale powiedziałem, że zrobię wiele, ale z pewnością
nie zbuduję koscioła. Wtedy, rozmawiając o Pojanie,
Jego Ekscelencja podkreślił konieczność zbudo-wania
„kaplicy”. Myślałem, że to się stanie za kilka lat, ale
ten moment nadszedł wcześniej. W każdy piątek, podczas
adoracji, modlimy się za beatyfi-kację Papieża Jana
Pawła II, prosząc Go, ażeby był naszym pośrednikiem
do Boga za budowę kościoła.
S.J.: Pod jakim wezwaniem będzie kościół?
G.B.: Kościół będzie p.w. Miłosierdzia Bożego, święta
ustanowionego przez Papieża Polaka, które przypa-da
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
S.J.: Jak będzie wyglądać kościół i skąd finansowanie?
G.B.: Autorem projektu jest architekt Viorel Dornea-nu,
który odstąpił mi wszystkie prawa autorskie. Kościół
będzie mieć 19,1 m długości i 9,5 m sze-rokości, w

bucură de un mare respect, iar copiii sunt educaţi în
spiritul valorilor morale. Locuitorii satului se implică
în problemele bisericii, dar cea mai mare satisfacţie
mi-o procură munca cu copiii care, indi-ferent de
vreme, participă activ la Sf. Liturghie şi la activităţile
desfăşurate în parohie.
S.I.: Biserica este situată departe, cu siguranţă aceasta
este o problemă pentru persoanele vârstnice.
G.B.: Da. De la locul unde se află tăbliţa bilingvă cu
numele satului şi până la biserică sunt 5,4 km., de la
prima casă 5,1 km., iar cea mai apropiată fami-lie
catolică locuieşte la 1,1 km.
S.I.: Cred că acesta este principalul motiv al construirii
noii biserici. Cine a avut iniţiativa?
G.B.: Construirea noii biserici este o necesitate, dar
şi dorinţa credincioşilor, visul lor de care am devenit
conştient în timpul celor doi ani de activitate. Iniţia-tiva
începerii construcţiei aparţine Excelenţei Sale Petru
Gherghel, episcopul diecezei de Iaşi. Când m-a chemat
şi mi-a propus să fiu paroh în Poiana Micului, am
acceptat, am spus că voi face multe, dar, cu siguranţă,
nu voi construi o biserică. Atunci, vorbind despre
Poiana, Excelenţa Sa a subliniat necesitatea construirii
unei „capele”. Am crezut că aceasta se va întâmpla
după câţiva ani, dar momentul acesta a survenit mai
devreme. În fiecare zi de vineri, în timpul adoraţiei, ne
rugăm pentru beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea,
rugându-L să ne fie mijlocitor la Dumnezeu pentru
construirea bisericii.
S.I.: Ce hram va avea biserica?
G.B.: Biserica va avea hramul Îndurării Divine,
sărbătoare stabilită de către Papa Polonez care are loc
în prima duminică de după Paşte.
S.I.: Cum va arăta biserica şi de unde finanţarea?
G.B.: Autorul proiectului este arhitectul Viorel Dorneanu care mi-a cedat toate drepturile10
de autor. Bise-rica
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ławkach będzie 120 miejsc. Pierwsze pra-ce budowlane
sfinansuje Biskupstwo. Aby wznieść budowę do dachu,
według obliczeń przeprowadzo-nych na koniec roku
2007, potrzebne było 50 tys. euro. Z pewnością koszty te
zostaną przekroczone z powodu wzrostu cen. Oczywiście
w kwocie tej nie jest ujęte malowanie, ołtarz, ławki,
dzwony, kande-labry i inne prace wykończeniowe.
S.J.: I nastał wielki dzień poświęcenia kamienia węgielnego nowego kościoła. Jak odbyła się ceremonia?
G.B.: 18 czerwca 2008 r. o godz. 17,00 rozpoczęła się
ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego nowego
kościoła. Tuż przed nią w Pojanie Mikuli strasznie
się rozpadało. Kiedy pojawił się Jego Eksce-lencja
Biskup Petru Gherghel słońce wyjrzało spoza gór,
znak miłosierdzia Bożego. Msza św. odprawiona była
przez Petru Gherghel, biskupa diecezji w Ja-ssach oraz
czterech innych księży z dekanatu Buko-winy. Obecny
był także ksiądz dziekan Stefan Ba-biasz oraz trzech
księży z Jass. W uroczystości udział wzięli: Gerwazy
Longher – prezes Związku Polaków w Rumunii i Cătălin
Tomaşciuc – wójt gminy Mănă-stirea Humorului oraz
licznie zebrani w tym szcze-gólnym dniu wierni.
S.J.: I tak życzenie mieszkańców Pojany zaczyna się
realizować.
G.B.: Tak jest. Sprawdza się, że marzenia mogą stać się
rzeczywistością i to tylko dzięki opatrzności Bożej.
S.J.: Dziękuję księdzu za rozmowę.
G.B.: Ja również dziękuję.

va avea 19,1 m. lungime şi 9,5 m., lăţime, cu 120 de locuri
în bănci. Primele lucrări de construcţie sunt finanţate de
Episcopie. Pentru a ridica construcţia până la acoperiş,
conform calculelor făcute la sfâr-şitul anului 2007, era
nevoie de 50 de mii de euro. Cu siguranţă, costurile vor
fi depăşite din cauza creşterii preţurilor. Bineînţeles, în
această sumă nu sunt cuprinse pictura, altarul, băncile,
clopotele, can-delabrele şi alte lucrări de finisare.
S.I.: Şi a sosit ziua cea mare a sfinţirii pietrei de temelie
a noii biserici. Cum s-a desfăşurat ceremonia?
G.B.: În ziua de 18 iunie 2008, la ora 17,00 a început
ceremonia sfinţirii pietrei de temelie a noii biserici.
Chiar înainte de începere, în Poiana Micului a plouat
torenţial. Când a apărut Excelenţa Sa Episcopul
Petru Gherghel, soarele a ieşit de după munţi, semn al
îndu-rării divine. Sf. Liturghie a fost oficiată de către
Petru Gherghel, episcopul diecezei de Iaşi şi alţi patru
pre-oţi din decanatul de Bucovina. A fost prezent şi
pre-otul decan Ştefan Babiaş precum şi trei preoţi din
Iaşi. La festivitate au luat parte: Ghervazen Longher –
preşedintele Uniunii Polonezilor din România şi Cătă-lin
Tomaşciuc – primarul comunei Mănăstirea Humo-rului
precum şi numeroşi credincioşi prezenţi în aceas-tă zi
deosebită.
S.I.: Şi astfel prinde viaţă dorinţa locuitorilor Poienii.
G.B.: Aşa este. Se adevereşte faptul că visele pot deve-ni
realitate şi aceasta doar datorită providenţei divine.
S.I.: Părinte, vă mulţumesc pentru convorbire.
G.B.: Şi eu vă mulţumesc.

Stanisława Jakimowska

Turnej piłki nożnej

Turneul de fotbal

Piłka nożna to jeden z najbardziej popularnych i
wido-wiskowych sportów, który przyciąga na stadiony
i przed ekrany telewizorów miliony kibiców. Widok
chłopców biegających za piłką jest dziś bardzo
powszechny. Niemal każdy z nich marzy o karierze i
sławie jaką osiągnęli pił-karze, tacy jak: Maradona,

Fotbalul este unul dintre cele mai populare şi
spec-taculoase sporturi, care atrage pe stadioane şi în
faţa ecranelor televizoarelor mii de chibiţi. Vederea
băieţilor care aleargă după minge este astăzi foarte generală.
Aproa-pe fiecare dintre ei visează la cariera şi slava pe
care au obţinut-o fotbalişti ca: Maradona, Pele, Ronaldo
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Pele, Ronaldo czy Ronal-dinho. Z myślą o takich
właśnie młodych ludziach Związek Polaków w Rumunii
zorganizował Turniej piłki nożnej.
Na tydzień przed rozpoczęciem EURO 2008, 31
maja, na boisku szkolnym w Nowym Sołońcu swe siły i
zdolności mogli zmierzyć uczniowie kl. IV-VIII z 7 bukowińskich szkół, w których naucza się języka polskiego
tj.: Kaczyka, Moara, Paltinoasa, Nowy Sołoniec, Pojana
Mikuli, Pârteşti de Sus i Suczawa. Chłopcy walczyli
bardzo dzielnie, nie szczędząc sił i zapału. Widać było,
że są bardzo zaangażowani i że każda z drużyn chce
wygrać. Jednak zasady turnieju są twarde – zwycięzca
może być tylko jeden.
Rozgrywki toczyły się systemem pucharowym, w wyniku których wyłoniono najlepsze reprezentacje. Turniej
wygrała ekipa z Pârteşti de Sus, drugie miejsce przypadło
Kaczyce, a trzecie Moarze. Choć główne nagrody były
tylko trzy, to nikt nie mógł czuć się przegrany, bowiem
wszyscy dostali upominki za piękną i czystą walkę,
zgod-nie z zasadami fair play. Na koniec, gdy emocje
już opadły, strudzeni piłkarze zasiedli wokół ogniska,
Dorota Wróbel
gdzie wspólnie w ciepłej i przyjaznej atmosferze
piekli

sau Ronal-dinho. Cu gândul la astfel de tineri, Uniunea
Polonezilor din România a organizat turneul de fotbal.
Cu o săptămână înainte de începerea Campionatului
European de Fotbal 2008, pe terenul şcolii din Soloneţu
Nou şi-au măsurat forţele şi aptitudinile elevii claselor
IV-VIII din 7 şcoli bucovinene în care se învaţă limba
polonă: Cacica, Moara, Păltinoasa, Soloneţu Nou, Poiana
Micului, Pârteştii de Sus şi Suceava. Băieţii au luptat
cu mult curaj, necruţându-şi forţele şi înflăcărarea. S-a
văzut că sunt foarte angajaţi şi că fiecare echipă vrea să
câş-tige. Totuşi regulile turneului sunt dure – doar unul
poate fi învingător.
Partidele s-au desfăşurat în sistemul cupelor, în
urma cărora au fost alese cele mai bune reprezentative.
Turneul a fost câştigat de echipa din Pârteştii de Sus,
locul doi a revenit celor din Cacica, iar trei celor din
Moara. Deşi au fost doar trei premii, nimeni nu s-a
putut simţi învins, căci toţi au primit suveniruri pentru
jocul frumos şi curat, conform principiilor fair playului. În încheiere, când emoţiile au scăzut în intensitate,
fotbaliştii obosiţi s-au aşezat în jurul focului de tabără
unde, într-o atmosferă caldă şi prietenoasă, au fript
Trad. St. Iachimovschi
cârnăciori şi au cântat.
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50 lat
Zespołu Pieśni i Tańca
Górali Czadeckich „Pojana”

Ansamblul de Cântece şi
Dansuri
al Muntenilor Czadca

Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Pojana”
z Piławy Dolnej jest najstarszym zespołem w Polsce,
kultywującym tradycje Górali Czadeckich. Powstał
w 1958 r. dzięki ogromnej potrzebie Polaków zamieszkałych niegdyś na Bukowinie, którzy po prawie dwustuletnim pobycie na obczyźnie powrócili do Ojczyzny.
Pomimo wielu lat spędzonych poza krajem, nigdy nie
zapomnieli o swoich przodkach i swoim polskim pochodzeniu. Na skutek repatriacji po drugiej wojnie światowej
rozrzuceni zostali po całej Polsce. Duża grupa zamieszkała na Dolnym Śląsku, w tym w gminie Dzierżoniów.
Zespół wielokrotnie występował w kraju i za
granicą. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród
nich: nagrodę im. Oskara Kolberga, przyznaną przez
Ministerstwo Kultury w 1989 r., tytuł NOMINANTA w
V. edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w 2001r. oraz
dyplom przyznany przez ministra Kultury Waldemara
Dąbrowskiego „Za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury” w roku 2004.
Założycielem zespołu był ś.p. Józef Juraszek.
Obecnie zespół działa pod kierownictwem Maksymiliana
Juraszka, a kierownikiem artystycznym jest Leszek
Orczyk.
17 maja 2008 r. Zespół „Pojana” z Piławy Dolnej
obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia, który
został zorganizowany pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wójta

Ansamblul de Cântece şi Dansuri al Muntenilor
Czadca „Pojana” din Piława Dolna este unul dintre cele
mai vechi ansambluri din Polonia, care cultivă tradiţiile
Muntenilor Czadca. El a luat fiinţă în anul 1958 din uriaşa
nevoie a polonezilor care au locuit cândva în Bucovina
şi care, după aproape două sute de ani petrecuţi în
străinătate, au revenit în Patrie. În ciuda anilor mulţi petrecuţi peste hotare, ei nu şi-au uitat niciodată înaintaşii
şi originea lor poloneză. Ca urmare a repatrierii după al
doilea război mondial, au fost răspândiţi prin întreaga
Polonie. Un grup mare s-a stabilit în Silezia Inferioară,
deci şi în comuna Dzierżoniów.
Ansamblul a evoluat de mai multe ori în ţară şi
în străinătate. A primit numeroase premii şi menţiuni.
Dintre acestea: premiul „Oskar Kolberg” acordat de
Ministerul Culturii în 1989, titlul Nominanta la a V-a
ediţie a Cheii Succesului din Silezia Inferioară în anul
2001 precum şi diploma „Pentru realizări deosebite în
răspândirea culturii” acordată de către ministrul Culturii
Waldemar Dąbrowski în anul 2004.
Întemeietorul ansamblului a fost regretatul Józef
Juraszek. În prezent ansamblul activează sub conducerea
lui Maksymilian Juraszek, iar conducător artistic este
Leszek Orczyk.
În ziua de 17 mai 2008, Ansamblul „Pojana” din
Piława Dolna a sărbătorit jubileul celor cincizeci de
ani de existenţă organizat sub patronajul ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional13
şi al primarului
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gminy Dzierżoniów – Marka Chmielewskiego.
Dla wszystkich, którzy w przeciągu tych lat byli
bądź nadal są związani z zespołem „Pojana” to wielkie
święto. Uroczyste obchody rozpoczęto mszą świętą w
kościele parafialnym p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Piławie Dolnej, koncelebrowaną przez ks.
Edwarda Rostkowskiego oraz ks. Gracjana Stojkę z Podkarpacia, ks. Jerzego Najdka z Gubina i ks. Michała Zielonkę – kapelana Górali Czadeckich. Po mszy nastąpiło
poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej „62
rocznicę repatriacji Górali Czadeckich z Rumunii”.
Następnie w kinie „Zbyszek” w Dzierżoniowie
odbył się uroczysty koncert zespołu, przygotowany
specjalnie na tą okazję. Podczas oficjalnego powitania
licznie zebranych z tym dniu gości w krótkiej prezentacji
multimedialnej przypomniano losy i tradycję Górali
Czadeckich z Piławy Dolnej, po czym wystąpił zespół
„Pojana”. Po koncercie nadszedł moment wręczania
nagród i gratulacji. Zespół został uhonorowany specjalną
nagrodą ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
którą wręczył poseł na Sejm Tomasz Smolarz. Wśród
licznie przybyłych gości, listy gratulacyjne i kwiaty
przekazali między innymi dyrektor biura senatora
Stanisława Jurcewicza, wiceburmistrz Dzierżoniowa
Wanda Ostrowska oraz wiceprezes Związku Polaków w
Rumunii Kazimierz Longher. Po wielu życzeniach i
słowach uznania ze strony przedstawicieli władz samorządowych oraz przyjaciół zespołu wystąpił zespół
„Mała Pojana” z Rumunii. Po przed-stawieniu oba
zespoły wraz z gośćmi udały się na poczęstunek i kosz-

comunei Dzierżoniów – Marek Chmielewski.
Pentru toţi care, de-a lungul acestor ani au fost şi
sunt în continuare legaţi de ansamblul „Pojana”, a fost o
mare sărbătoare. Festivităţile au început cu Sf. Liturghie
în biserica cu hramul Sf. Ecaterina din Alexandria din
Piława Dolna, oficiată de pr. Edward Rostkowski precum
şi de pr. Gracjan Stoika din Podkarpacie, pr. Jerzy Najdek
din Gubin şi pr. Michał Zielonka – capelanul Muntenilor
Czadca. După liturghie a urmat sfinţirea şi dezvelirea
plăcii comemorative la „62 de ani de la repatrierea
Muntenilor Czadca din România”.
Pe urmă, la cinematograful „Zbyszek” din Dzierżoniów a avut loc spectacolul festiv al ansamblului,
special pregătit pentru această ocazie. În timp ce numeroşilor oaspeţi prezenţi în această zi li s-a adresat oficial un bun-venit, într-o scurtă prezentare multimedială
s-au evocat destinul şi tradiţiile Muntenilor Czadca din
Piława Dolna, apoi a evoluat ansamblul „Pojana”. După
spectacol a sosit momentul înmânării de premii şi al felicitărilor. Ansamblul a fost onorat cu premiul special al
ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional înmânat
de deputatul în Seim Tomasz Smolarz. Printre numeroşii
oaspeţi sosiţi, au înmânat scrisori de felicitare şi flori,
printre alţii, directorul biroului senatorului Stanisław
Jurcewicz, viceprimarul localităţii Dzierżoniów Wanda
Ostrowska şi vicepreşedintele Uniunii Polonezilor din
România Cazimir Longher. După urări şi cuvinte de
recunoaştere din partea reprezentanţilor autorităţilor
administrative şi prietenilor ansam-blului, a evoluat
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ansamblul „Mała Pojana” din
România. După spec-tacol, cele două
ansambluri şi oaspeţii s-au dus la
masă să guste tortul jubi-liar special
comandat pentru această ocazie.
Seara, toţi au mers la Piława Dolna
unde, în cadrul jubileului, a în-ceput
festinul la mesele bogat aran-jate
cu mâncăruri gustoase. Cân-tecele,
evocările, dansurile şi petre-cerea au
durat până dimineaţa.

towanie specjalnie zamówionego
na tę okazję jubileuszowego tortu.
Wieczorem wszyscy udali się do
Piławy Dolnej, gdzie w ramach
jubileuszu rozpoczęło się wspólne
biesiadowanie przy suto zastawionych smakołykami stołach.
Wspólne śpiewy, wspomnienia,
tańce i zabawy trwały do samego
rana.

Iwona Olszewska

Trad. St. Iachimovschi
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Jan Matejko

to najwybitniejszy polski twórca obrazów
historycznych i batalistycznych. Jego ojciec, Franciszek,
przybył z ziem czeskich do Galicji jako guwerner i
nauczyciel muzyki, osiadł w Krakowie, gdzie poślubił
Katarzynę Rosberg, wywodzącą się z polsko-niemieckiej
rodziny zamożnych rymarzy.
Jan urodził się 24 czerwca 1838 r. w Krakowie
jako dziewiąte dziecko z jedenastu jakie mieli państwo
Matejkowie. Już od najmłodszych lat wykazywał
wyjątkowe zdolności plastyczne. Uczył się w Gimnazjum
św. Anny w Krakowie. W latach 1852-1858 studiował u
Władysława Łuszczkiewicza i Wojciecha Stattlera w
Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1858 r. otrzymał
stypendium na studia w Monachium. Po pow-rocie do
Krakowa wynajął pracownię, lecz była ona tak mała, że
większe obrazy musiał zwijać i malować po kawałku.
Żył w biedzie, nie stać go było nawet na farby. W
1862 r. namalował jeden ze swoich najwybitniejszych
obrazów, „Stańczyka”. Miał wtedy zaledwie 24 lata. 22
stycznia 1863 r. jego dwaj bracia walczyli w powstaniu
styczniowym. Jan z powodu słabego wzroku nie brał
czynnego udziału w walkach, ale dowoził później broń
i pomagał powstańcom materialnie. Pod wpływem
narodowych klęsk postanowił poświęcić się malarstwu
historycznemu. Historia była jego pierwszą pasją, drugą
był kraj. Matejko był zagorzałym patriotą. Gdy miał 26
lat odniósł ogromny sukces dzięki obrazowi pt. „Kazanie
Skargi”. Dochód ze wstępu na wystawę oddał na sieroty. W ramach Salonu dos-tał Złoty Medal w 1865 r.,
podobnie jak za obraz
„Rej-tan”. Po sprzedaży
obrazu mógł pozwolić
sobie na małżeństwo z
Teodorą Giebułtowską,
którą poś-lubił w 1864 r.
Miał z nią pięcioro dzieci:
Tadeusza (1865-1911),
Helenę (1867 -1932),
Beatę (1869-1926), Jerzego
(1873-1927) oraz Reginę
(1878), która zmar-ła jako
niemowlę.
Żona, natchnienie
wielu obrazów (m.in.
„Bit-wy pod Racławicami”)
uwa-żana była za osobę
despo-tyczną, kłótliwą.
Chciała się czuć jak muza
i awan-turami zmuszała
męża do potwierdzania
czynami jej aspiracji, w
związku z tym jej twarz
posiadają nie-mal
wszystkie kobiety na
obrazach Matejki. Namalowana została również

Jan Matejko
este cel mai remarcabil creator polonez

de tablouri istorice şi de bătălie. Tatăl lui, Franciszek
a venit din teritoriile Cehiei în Galiţia ca pre-ceptor şi
profesor de muzică, s-a stabilit în Cracovia unde s-a
căsătorit cu Katarzyna Rosberg provenită dintr-o familie
polono-germană de şelari avuţi.
Jan s-a născut la 24 iunie 1838 în Cracovia ca al
nouălea copil din cei unsprezece ai familiei Matejko. De
la cea mai fragedă vârstă a dovedit aptitudini plastice
deosebite. A învăţat la Gimnaziul Sf. Anna din Cracovia.
În anii 1852-1858 a studiat cu Władysław Łuszczkiewicz
şi Wojciech Stattler la Şcoala de Arte Frumoase din
Cracovia. În anul 1858 a obţinut o bursă de studii la
München. După revenire, a închiriat un atelier, dar el
era atât de mic, încât tablourile mai mari trebuia să le
ruleze şi să le picteze pe bucăţi. A trăit în sărăcie, nu
avea bani nici măcar pentru vopsele. În anul 1862, a
pic-tat unul dintre celebrele sale tablouri „Stańczyk”.
Avea pe atunci doar 24 de ani. La 22 ianuarie 1863, doi
dintre fraţii săi au luptat în insurecţie. Jan, din cauza
vederii slabe, n-a luat parte activă la lupte, dar, mai
târziu, transporta arme şi-i ajuta material pe insurgenţi.
Sub influenţa dezastrelor naţionale s-a decis să se dedice
picturii istorice. Istoria a fost prima lui pasiune, a doua
– ţara. Matejko a fost un patriot înflăcărat. Când avea
26 de ani, a repurtat un succes uriaş datorită tabloului
„Predica lui Skarga”. Veniturile obţinute din biletele de
intrare le-a donat orfanilor. În cadrul Salonului a primit
Medalia de Aur în 1865, ca
şi pentru tabloul „Rejtan”.
După vinderea tabloului,
şi-a permis să se căsătorească cu Teodora Giebułtowska, în anul 1864.
A avut cu ea cinci copii:
Tadeusz (1865-1911), Helena (1867-1932), Beata
(1869-1926), Jerzy (18731927) şi Regina (1878)
care a murit la câteva
luni.
Soţia, inspiratoarea multor tablouri (printre altele
„Bătălia de la Racławice”), era considerată o persoană despotică, arţăgoasă. Voia să se simtă muză
şi cu certurile ei îşi obliga
soţul să confirme prin
fap-te aspiraţiile ei, legat
de aceasta chipul ei îl au
aproa-pe toate femeile din
tablo-urile lui Matejko. A
fost pic-tată şi ca regina
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jako królowa Bona Sforza w „Hołdzie pruskim”. 		
W 1870 r., po namalowaniu „Unii Lubelskiej” przyjął
w Paryżu Legię Honorową. W końcu zaczął bogacić się
na swojej pracy. Wkrótce został dyrektorem Szkoły Sztuk
Pięknych w Krakowie. Artystę doceniła międzynarodowa
społeczność, został honorowym członkiem Akademii
paryskiej, berlińskiej, praskiej, wiedeńskiej, a także
Akademii Rafaelowskiej w Urbino. Poś-więcał też czas
Szkole Sztuk Pięknych oraz walczył o upiększanie
Krakowa i zachowanie jego zabytków. Uczestniczył w
pra-cach komisji konserwatorskich podczas odnawiania
gotyckiego ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim
(1867-69), restauracji gmachu Sukiennic (1875-79),
zamku na Wawelu (1886) oraz Kościoła Mariackiego
(1889). Brał udział w pracach naukowo-badawczych
oraz wykonywał rysunki inwentaryzacyjne podczas
otwarcia w katedrze wawelskiej grobów: Kazimierza
Wielkiego (1869), królowej Jadwigi (1887) i kardynała
Oleśnickiego (1887). Uczestniczył w pracach komisji
nad stworzeniem ustawy o konserwacji zabytków.
Według projektu Matejki wykonana została w latach
1889-1891 polichromia wnętrz kościoła Mariackiego.
Do końca życia cieszył się wielką sławą, tak w
Pol-sce jak na całym świecie, wykształcił też wielu
wybitnych malarzy polskiego modernizmu tj: Mehoffera,
Wyspiań-skiego, Tetmajera i Malczewskiego. Zmarł w
wieku 55 lat w 1893 r. Jego ostatnie słowa brzmiały:
„Módlmy się za ojczyznę! Boże błogosławiony!”. Jego
zwłoki spoczęły na środku głównej alei na Cmentarzu
Rako-wickim. W tej ostatniej drodze towarzyszył mu
cały Kraków i dźwięk dzwonu Zygmunta.

Bona Sfor-za în „Omagiul prusac”.
În anul 1870, după pictarea tabloului „Uniunea de
la Lublin”, a primit, la Paris, Legiunea de Onoare. În cele
din urmă, a început să se îmbogăţească din munca sa. În
scurt timp, a devenit director al Şcolii de Arte Frumoase
din Cracovia. Artistul a fost apreciat de cercurile internaţionale, a fost membru de onoare al Academiei din
Paris, Berlin, Praga, Viena, dar şi al Academiei Rafaelo
din Urbino. A consacrat timp şi Şcolii de Arte Frumoase
şi a luptat pentru înfrumuseţarea Cracoviei şi conservarea
monumentelor ei. A participat la lucrările comisiilor de
conservare în timpul restaurării altarului gotic al lui Wit
Stwosz din Biserica Sf. Marii (1867-69), a restaurării
clă-dirii Sukiennice (1875-79), a castelului Wawel
(1886) pre-cum şi a bisericii Sf. Marii (1889). A luat
parte la lucrările ştiinţifice şi de cercetare şi a realizat
desene de inventar în timpul deschiderii mormintelor din
catedrala de la Wa-wel: al lui Kazimierz cel Mare (1869),
al reginei Jadwiga (1887) şi al cardinalului Oleśnicki
(1887). A participat la lucrările comisiei de redactare a
legii conservării monu-mentelor. Policromia interiorului
bisericii Sf. Marii a fost executată după proiectul lui
Matejko, în anii 1889-1891.
Până la sfârşitul vieţii, s-a bucurat de o mare celebritate, atât în Polonia, cât şi în întreaga lume, a format
şi mulţi pictori ai modernismului polonez ca: Mehoffer,
Wyspiański, Tetmajer şi Malczewski. A murit la 55 de
ani, în 1893. Ultimele lui cuvinte au sunat astfel: „Să
ne rugăm pentru patrie! Dumnezeule binecuvântat!”
Magdalena Kornetka Rămăşiţele lui au fost depuse în mijlocul aleii principale

informacje zaczerpnięte z Wielkiej Encyklopedii PWN oraz
strony internetowej: www.jan-matejko-pl.com

Trad. St. Iachimovschi
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KALENDARIUM ROCZNIC / CALENDARUL ANIVERSĂRILOR
LIPIEC 2008

IULIE 2008

2 VII – 5. rocznica śmierci Lesława Pagi ( 1954-2003),
ekonomisty, współtwórcy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
2 VII – 85. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej
(1923), polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla w
1996 roku;
3 VII – 80. rocznica urodzin Jana Machulskiego (1928),
aktora polskiego;
4 VII – 40. rocznica śmierci Bronisława Szafrana
(1897-1968), botanika, profesora UJ;
4 VII – 65. rocznica śmierci Władysława Sikorskiego
(1881-1943), generała, polityka, męża stanu;
4 VII – 10. rocznica śmierci Janusza Przymanowskiego (1922-1998), polskiego pisarza, publicysty;
8 VII – 100. rocznica śmierci Konrada Prószyńskiego (1851-1908), polskiego pedagoga, działacza
oświatowego, pisarza, wydawcy;
9 VII – 185. rocznica urodzin Henryka Rodakowskiego (1823-1894), polskiego malarza portrecisty;
11 VII – 170. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego (1838-1918), polskiego historyka, etnografa i
rzeźbiarza;
12 VII – 100. rocznica urodzin Eryka Lipińskiego
(1908-1991), grafika, karykaturzysty, współzałożyciela
i redaktora „Szpilek”;
14 VII – 20. rocznica śmierci Wiktora Weintrauba
(1908-1988), polskiego historyka literatury;
15 VII – 100. rocznica urodzin Henryka Zygalskiego
(1908-1978), polskiego matematyka i kryptologa, który
wspólnie z Marianem Rajewskim i Jerzym Różyckim w
1933 roku złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej
„Enigma”;
17 VII – 140. rocznica urodzin Edwarda Abramowskiego (1868-1918), filozofa, psychologa;
18 VII – 100. rocznica urodzin Beaty Obertyńskiej
(1898-1980), poetki i pisarki;
20 VII – 120. rocznica urodzin Emila Zegadłowicza
(1888-1941), polskiego poety i pisarza;
21 VII – 105. rocznica śmierci Adama Sapiechy (18281903), księcia, polityka galicyjskiego, działacza społecznego i gospodarczego;
22 VII – 5. rocznica śmierci Leszka Talki (19162003), polskiego dziennikarza, wybitnego działacza
polonijnego, prezesa Towarzystwa HistorycznoLiterackiego, dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu;
22 VII – 130. rocznica urodzin Janusza Korczaka (1878
-1942), polskiego pisarza pochodzenia żydowskiego,
auto-ra utworów dla dzieci i młodzieży, pedagoga,
lekarza;
24 VII – 75. rocznica urodzin Jerzego Harasymowicza
(1933-1999), poety;
28 VII – 10. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta

2 VII – 5 ani de la moartea lui Lesław Paga (19542003), economist, întemeietor (alături de alţii) al Bursei
de Hârtii de Valoare din Varşovia;
2 VII – 85 de ani de la naşterea Wisławei Szymborska
(1923), poetă poloneză, laureată a Premiului Nobel pe
anul 1996;
3 VII – 80 de ani de la naşterea lui Jan Mochulski
(1928), actor polonez;
4 VII – 40 de ani de la moartea lui Bronisław
Szafran (1897-1968), botanist, profesor la Universitatea
Jagiellonă;
4 VII – 65 de ani de la moartea lui Władysław Sikorski
(1881-1943), general, om politic, bărbat de stat;
4 VII – 10 ani de la moartea lui Janusz Przymanowski
(1922-1998), scriitor polonez, publicist;
8 VII – 100 de ani de la moartea lui Konrad Prószyński
(1851-1908), pedagog polonez, activist în domeniul
învăţământului, scriitor, editor;
9 VII – 185 de ani de la naşterea lui Henryk Rodakowski (1823-1894), pictor portretist polonez;
11 VII - 170 de ani de la naşterea lui Wojciech Kętrzyński (1838-1918), istoric polonez, etnograf şi
sculptor;
12 VII – 100 de ani de la naşterea lui Eryk Lipiński
(1908-1991), grafician, caricaturist, cofondator şi redactor al publicaţiei „Szpilki”;
14 VII – 20 de ani de la moartea lui Wiktor Weintraub
(1908-1988), istoric literar polonez;
15 VII – 100 de ani de la naşterea lui Henryk Zygalski (1908-1978), matematician şi criptolog polonez
care, împreună cu Marian Rajewski şi Jerzy Różyc-ki,
în anul 1933, a spart codul maşinii germane de cifrat
„Enigma”;
17 VII – 140 de ani de la naşterea lui Edward Abramowski (1868-1918), filosof, psiholog;
18 VII – 100 de ani de la naşterea Beatei Obertyńska
(1898-1980), poetă şi scriitoare;
20 VII – 120 de ani de la naşterea lui Emil Zegadłowicz
(1888-1941), poet şi scriitor polonez;
21 VII – 105 ani de la moartea lui Adam Sapiecha
(1828-1903), prinţ, politician galiţian, militant în
domeniul social şi economic;
22 VII – 5 ani de la moartea lui Leszek Talko (19162003), gazetar polonez, celebru activist al diasporei
poloneze, preşedintele Societăţii Istorico-Literare, director al Bibliotecii Polone din Paris;
22 VII – 130 de ani naşterea lui Janusz Korczak (18781942), scriitor polonez de origine evreiască, autor de
creaţii pentru copii şi tineri, pedagog, medic;
24 VII – 75 de ani de la naşterea lui Jerzy Harasymowicz (1933-1999), poet;
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(1924-1998), polskiego poety, eseisty i dramaturga;
30 VII – 80. rocznica urodzin Wojciecha Siemiona
(1928), polskiego aktora filmowego i teatralnego;
30 VII – 155. rocznica urodzin Juliana Fałata (18531929), polskiego malarza akwarelisty;
31 VII – 55. rocznica śmierci Kornela Makuszyńskiego (1884-1953), poety, pisarza, autora utworów dla

SIERPIEŃ 2008
3 VIII – 25. rocznica śmierci Jana Brzękowskiego
(1903-1983) (18 XII – 105 rocznica urodzin), polskiego
poety, pisarza, eseisty;
3 VIII – 235. rocznica śmierci Stanisława Konarskiego (1700-1773), polskiego księdza, reformatora
szkolnictwa, pisarza politycznego;
4 VIII – 35. rocznica śmierci Jana Stanisławskiego
(1893-1973), polskiego anglisty i leksykologa;
5 VIII – 100. rocznica śmierci Walerego Antoniego
Wróblewskiego (1836-1908) polskiego działacza politycznego, generała Komuny Paryskiej;
10 VIII – 95. rocznica urodzin Edmunda Osmańczyka
(1913-1989), polskiego publicysty i działacza
społecznego;
10 VIII – 110. rocznica urodzin Tadeusza DołęgiMostowicza (1898-1939), pisarza polskiego, oficera
Woj-ska Polskiego, zabitego przez Rosjan 20 września
w miej-scowości Kuty;
13 VIII – 135. rocznica urodzin Józefa Hallera (18731960), polskiego generała i polityka;
15 VIII – 100. rocznica urodzin Mariana Promińskiego (1908-1971), polskiego prozaika, eseisty, krytyka
filmowego, dramatopisarza;
18 VIII – 20. rocznica śmierci Tadeusza Kulisiewicza
(1899-1988), polskiego grafika i rysownika;
18 VIII – 75. rocznica urodzin Romana Polańskiego
(1933), polskiego reżysera i aktora, scenarzysty, od 1963
r. pracującego za granicą;
19 VIII – 115. rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego
(1893-1944), polskiego ekonomisty, polityka, prezydenta
Warszawy;
20 VIII – 110. rocznica urodzin Leopolda Infelda (18981968), polskiego fizyka teoretyka, współpra-cownika
Einsteina;
24 VIII – 50. rocznica śmierci Feliksa Rybickiego
(1899-1978), polskiego kompozytora i dyrygenta;
29 VIII – 70. rocznica śmierci Stanisława Szobera
(1879-1938), polskiego językoznawcy i leksykologa;
29 VIII – 100. rocznica urodzin Natalii Gałczyńskiej
(1908-1976), polskiej autorki książek dla dzieci i młodzieży;
30 VIII – 30. rocznica śmierci Henryka Zygalskiego
(1908-1963), polskiego matematyka i kryptologa; wspólnie z Marianem Rejewskim i Jerzym Różyckim w 1933

28 VII – 10 ani de la moartea lui Zbigniew Herbert
(1924-1998), poet, eseist şi dramaturg polonez;
30 VII – 80 de ani de la naşterea lui Wojciech Siemion
(1928), actor polonez de film şi teatru;
30 VII – 155 de ani de la naşterea lui Julian Fałat (18531929), pictor acvarelist polonez;
31 VII – 55 de ani de la moartea lui Kornel Makuszyński
(1884-1953), poet, scriitor, autor de creaţii pentru copii

AUGUST 2008

3 VIII – 25 de ani de la moartea lui Jan Brzękowski
(1903-1983) (18 XII – 105 ani de la naştere), poet
polonez, scriitor, eseist;
3 VIII – 235 de ani de la moartea lui Stanisław Konarski (1700-1773), preot polonez, reformator al învăţământului, scriitor politic;
4 VIII – 35 de ani de la moartea lui Jan Stanisławski
(1893-1973), anglist şi lexicolog polonez;
5 VIII – 100 de ani de la moartea lui Walery Antoni
Wróblewski (1836-1908), militant politic polonez, general al Comunei din Paris;
10 VIII – 95 de ani de la naşterea lui Edmund Osmańczyk (1913-1989), publicist polonez şi militant social;
10 VIII – 110 ani de la naşterea lui Tadeusz DołęgaMostowicz (1898-1939), scriitor polonez, ofiţer al Armatei Polone, ucis de ruşi la 20 septembrie în localitatea
Kuty;
13 VIII – 135 de ani de la naşterea lui Józef Haller
(1873-1960), general şi politician polonez;
15 VIII – 100 de ani de la naşterea lui Marian Promiński (1908-1971), prozator polonez, eseist, critic de film,
autor de drame;
18 VIII – 20 de ani de la moartea lui Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988), grafician şi desenator polonez;
18 VIII – 75 de ani de la naşterea lui Roman Polański
(1933), regizor şi actor polonez, scenarist, din 1963
trăieşte în străinătate;
19 VIII – 115 ani de la naşterea lui Stefan Starzyński
(1893-1944), economist polonez, politician, primar al
Varşoviei;
20 VIII – 110 ani de la naşterea lui Leopold Infeld
(1898-1968), teoretician polonez în domeniul fizicii,
colaborator al lui Einstein;
24 VIII – 50 de ani de la moartea lui Feliks Rybicki
(1899-1978), compozitor şi dirijor polonez;
29 VIII – 70 de ani de la moartea lui Stanisław Szober
(1879-1938), lingvist şi lexicolog polonez;
29 VIII – 100 de ani de la naşterea Nataliei Gałczyńska (1908-1976), autoare poloneză de cărţi pentru copii
şi tineret;
30 VIII – 30 de ani de la moartea lui Henryk Zygalski
(1908-1963), matematician şi criptolog polonez;
împreună cu Marian Rejewski şi Jerzy Różycki în anul
1933 au decodificat maşina germană „Enigma”.
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30. ROCZNICA
WYBORU PAPIEŻA

30 DE ANI DE LA
ALEGEREA PAPEI

13 października 1978 r. na konklawe zebrało się w
Watykanie 111 kardynałów, aby wybrać nowego papieża.
Po trzydniowych obradach kardynał Pericle Felici ogłosił
światu „Habemus Papam”. Kardynał Ka-rol Wojtyła,
obierając imię Jan Paweł II, został pierwszym od 455
lat papieżem nie-Włochem.
16 października 2008 r. przypada 30. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Wybór papieża
Polaka stanowił wielkie wydarzenie dla wszystkich
Polaków, jak też dla losów Kościoła Powszechnego.
Redakcja „Polonusa”, z tej okazji, przygotowała serię artykułów, mających na celu przybliżyć czytelnikom
postać Ojca Świętego Jana Pawła II.

Pe 13 octombrie 1978, la conclavul de la Vatican,
s-au adunat 111 cardinali pentru a alege un nou papă.
După trei zile de deliberări, cardinalul Pericle Felici a
anun-ţat lumii „Habemus Papam”. Cardinalul Karol
Wojtyła, alegând numele de Ioan Paul al II-lea, a devenit,
după 455 de ani, primul papă neitalian.
Pe 16 octombrie 2008 se împlinesc 30 de ani de la
alegerea cardinalului Karol Wojtyła ca papă. Alegerea
papei polonez a fost un eveniment pentru toţi polonezii,
precum şi pentru destinele Bisericii Universale.
Redacţia „Polonus”, cu această ocazie, a pregătit o
serie de articole, având ca scop prezentarea perso-nalităţii
Sfântului Părinte, Ioan Paul al II-lea.

Powiew Ducha

Adierea Duhului

Byłem wtedy studentem pierwszego roku. Od momentu przestąpienia progu misjonarskiego seminarium,
a było to 11 września 1978 r., od owego dnia, który
odmie-nił świat, minęło raptem trzydzieści pięć dni.
Powoli wcho-dziłem w świat filozofii i pierwsze zręby
teologii. Jeszcze myliłem fizykę z metafizyką, logika
matematyczna nie pasowała mi do logiki prawniczej,
a w czasie nudnych wykładów rozwiązywałem belki
mostowe. Nic w tym dziwnego! Przez pięć lat uczyłem
się budować drogi i mos-ty kołowe. W chwilach nostalgii
za pozostawionym światem rozwiązywałem zadania z
mechaniki budowli, projektowałem krzywe przejściowe,
przepusty, wiadukty, studzienki ściekowe, obliczałem
wielką wodę. Pierwsze dni na studiach były, delikatnie
mówiąc, jak lot balonem w nieznane przestworza.
Greckie i łacińskie terminy mieszały mi się ze sobą.
Codzienna kontemplacja, studium Pisma Świętego,
nadrabiane lektury z dziedziny psycho-logii i literatury
pięknej wprowadzały mnie w totalnie odmienny świat…
świat misjonarskiego powołania.
Wcześniej wszelkie wydarzenia w Kościele docierały do mnie, ale nie przywiązywałem do nich dużej wagi.
Gdzieś na początku sierpnia 1978 r., bodajże w święto
Przemienienia Pańskiego, zmarł papież Paweł VI. W tym
czasie byłem z kolegą nad jeziorem. Rozbiliśmy namiot
i cieszyliśmy się wakacyjnym czasem. Skoczyliśmy
nawet rowerem do Schwedt, miasta nad Odrą. Wtedy
można było okazać tylko dowód osobisty i wjechać do
byłego NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna).
Zmarły papież był dla mnie osobą tak odległą, jak
„stąd do Hono-lulu”. Owszem, jako ministrant i lektor
interesowałem się Kościołem, ale nie do tego stopnia,

Eram atunci student în anul întâi. Din momentul
trecerii pragului seminarului misionar, şi aceasta se
întâmpla la 11 septembrie 1978, din acea zi, care a
schimbat lumea, au trecut dintr-odată treizecişicinci de
ani. Încet, pătrundeam în lumea filosofiei şi a primelor
baze ale teologiei. Mai confundam încă fizica cu
metafizica, logica matematică nu se potrivea cu logica
juridică, iar în timpul cursurilor plictisitoare calculam
grinzi de poduri. Şi nu e de mirare! Timp de cinci ani
am învăţat să construiesc drumuri şi poduri rutiere.
În clipele de nostalgie după lumea părăsită, rezolvam
probleme de mecanica construcţiilor, proiectam curbe de
racordare, rigole, viaducte, puţuri de canalizare, estimam
apa mare. Delicat vorbind, primele zile de studenţie au
fost ca zborul cu balonul în spaţiu. Cuvintele greceşti şi
latine mi se încurcau. Meditaţia zilnică, studiul Sfintei
Scripturi, completarea lecturii din domeniul psihologiei
şi beletristicii mă introduceau într-o lume total diferită
... lumea vocaţiei misionare.
Mai devreme, toate evenimentele din Biserică ajungeau la mine, dar nu le acordam o mare atenţie. Undeva
la începutul acelui an 1978, probabil de sărbătoarea
Schim-bării la Faţă a Domnului a murit papa Paul al
VI-lea Atunci eram cu un coleg pe malul unui lac. Am
instalat cortul şi ne bucuram de vacanţă. Chiar am tras o
fugă cu bicicleta la Schwedt, un oraş pe Oder. Atunci se
putea să arăţi buletinul şi să intri în R.D.G (Republica
Demo-crată Germană). Pentru mine, papa care murise
era atât de îndepărtat ca „de aici la Honolulu”. Întradevăr, ca ministrant şi citind lecturile, eram interesat
de Biserică, dar nu până într-atât, încât să fiu afectat de
moartea papei. Când misterul chemării preoţeşti s-a copt
FOTO: K. Longier
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żeby przejmować się śmiercią papieża. Gdy tajemnica
powołania do kap-łaństwa dojrzała we mnie na tyle,
że doskonale zdawałem sobie sprawę do czego mnie
powołał Bóg, wtedy pojąłem, że On przeciął moją
nić – nić wszelkich planów i sugestii, co do dalszego
życia, zamiar studiów inżynieryjnych. Nadto musiałem
przewartościować uczucie do sympa-tycznej studentki
biologii. Gdzieś po drodze dowiedziałem się, że mamy
nowego papieża Jana Pawła I. To wszystko działo się za
żelazną kurtyną, bo przecież Polska, tak jak Rumunia i
inne kraje bloku sowieckiego, była zamknięta na cały
świat. Może nie tak szczelnie, jak republiki so-wieckie,
ale była.
Pod koniec wakacji wewnętrznie przygotowywałem
się do diametralnej zmiany – opuszczałem mój młodzieńczy świat. Zresztą, miałem wtedy dwadzieścia lat i
siedem miesięcy. Byłem dojrzałym młodym mężczyzną.
Niewielu wiedziało o mojej decyzji wstąpienia do
seminarium. W para-fii, z której pochodzę, nikt tego
przede mną jeszcze nie uczynił, przynajmniej po drugiej
wojnie światowej.
I oto ja, Andrzej, zostawiłem cały ten świat ze
swoim zgiełkiem, zabieganiem, zamieszaniem, pogonią
za wszy-stkim i za niczym. Zostałem seminarzystą.
W dniu 16 października, a jest to poniedziałek, jak
zwykle o 18,30 modlimy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w naszym seminaryjnym kościele w Krakowie przy ulicy Stradomskiej. W tym samym
czasie w Watykanie kardynałowie wybierają następcę
świętego Piotra. Błagamy Ducha Świętego, aby tchnął
w serca i umysły książąt Kościoła swoją moc. Nabożeństwo miało się już ku końcowi. Alumn III roku, Bernard Pełka, miał wtedy zadanie okadzić Przenajświętszą
Hostię. Wyszedł więc po kadzielnicę. Po chwili wraca
i coś mówi do diakona. Zrobiło się zamieszanie, gdyż
powinno być okadzenie Najświętszych Postaci. Szmer
przechodzi między stallami. – Wybrano papieża! –
Kto? – Wojtyła! Nie było okadzenia. Diakon kończy i
błogos-ławi lud. Śpiewamy jakąś pieśń i wychodzimy
na semi-naryjny korytarz. I wtedy buchnęła wiadomość:
- Polak został papieżem! Szok! Polak? Papieżem?
Czy to aby prawda? Kto to powiedział? Okazało się, że
księża w tym czasie, gdy my modliliśmy się w kościele,
siedzieli przy radioodbiornikach i słuchali zachodnich
stacji radiowych. Tak! Polski kardynał Karol Wojtyła
został papieżem! Nie mieści się to w naszych głowach.
Któryś z księży drżącym i radosnym głosem oficjalnie
powiadamia wiernych uczestniczących we mszy świętej
o tym doniosłym fakcie. Niektórzy mają łzy radości w
oczach. Mija zaledwie jakieś pół godziny. Upewnieni,
że ów fakt jest prawdą, posta-nawiamy działać. Któryś z
diakonów spontanicznie rzuca hasło: - Idziemy na Rynek
Krakowski ogłosić światu, że Polak został papieżem.
Ponoć już inni tam idą!
„Wysypujemy się” z seminarium i Grodzką podążamy na Rynek. Czarne sutanny zalewają Królewski

în mine, ca să-mi dau perfect de bine seama la ce m-a
chemat Dumnezeu, atunci am înţeles că El a rupt firulfirul tuturor planurilor şi sugestiilor privitoare la viaţa
viitoare, intenţia de a deveni inginer. În plus, a trebuit
să revalorizez simţămintele pentru o simpatică studentă
la biologie. Undeva pe drum am aflat că avem un nou
papă – Ioan Paul I. Toate acestea se petreceau în dosul
cortinei de fier, căci şi Polonia, ca şi România şi alte
ţări ale blocului sovietic, era închisă spre întreaga lume.
Poate nu chiar atât de ermetic, dar era.
Către sfârşitul vacanţei, mă pregăteam sufleteşte
pentru o schimbare diametrală – părăseam lumea mea
juvenilă. De altfel, aveam atunci douăzeci de ani şi şapte
luni. Eram un tânăr bărbat matur. Puţini ştiau de decizia
mea de a intra la seminar. În parohia de unde provin,
nimeni, înainte de mine, n-a făcut-o, cel puţin după al
doilea război mondial.
Şi iată eu, Andrzej, am părăsit această lume cu tumultul său, cu solicitările, confuzia, goana după tot şi
nimic. Am devenit seminarist.
Luni, 16 octombrie, ca de obicei la 18,30 ne rugăm
în faţa Preasfântului Sacrament, în biserica seminarului
de pe strada Stradomska din Cracovia. În acelaşi timp, la
Vatican cardinalii îl aleg pe urmaşul Sf. Petru. Im-plorăm
Duhul Sfânt să insufle puterea sa în inimile şi minţile
preoţilor Bisericii. Serviciul divin se apropia de sfârşit.
Bernard Pełka, seminarist în anul III, trebuia atunci să
tămâieze Hostia Preasfântă. A ieşit deci după cădelniţă.
După o clipă se întoarce şi spune ceva diaconului. S-a
pro-dus o tulburare, căci trebuia să aibă loc tămâierea
Prea-sfintei Treimi. Un murmur străbate stranele. – A fost
ales papa! – Cine? – Wojtyła! Tămâierea n-a mai avut
loc. Diaconul încheie şi binecuvântează poporul. Cântăm
un cântec oarecare şi ieşim pe coridorul seminarului.
Şi atunci a izbucnit vestea: - un polonez a devenit papă!
Şoc! Polonez? Papă? Oare e adevărat? Cine a zis? S-a
dovedit că, în timp ce noi ne rugam în biserică, preoţii
şedeau pe lângă aparatele de radio şi ascultau posturile
din vest. Aşa! Cardinalul polonez Karol Wojtyła a devenit
papă! Nu ne vine să credem. Unul dintre preoţi, cu glas
tremurat şi bucuros, anunţă oficial pe toţi credincioşii
care au participat la Sf. Liturghie despre acest fapt de
mare importanţă. Unii au lacrimi de bucurie în ochi.
Trece abia o jumătate de oră. Siguri că acest fapt este
un adevăr, ne decidem să acţionăm. Unul dintre diaconi,
spontan, dă semnalul: - Mergem în Piaţa Cracoviei
(Rynek) să anunţăm lumii că un polonez a devenit Papă.
„Alţii merg deja acolo!
„Ne revărsăm” din seminar şi, prin strada Grodzka,
ne îndreptăm spre Rynek. Sutanele negre inundă Calea
Regală. Nu suntem singuri! De pe strada Bernardyńska
au ieşit clericii de la seminarul częstochowskian, iar
de pe strada Podzamcza „curg krakuşii”. Unul dintre
diaconi intonează cu glas puternic: „Aceasta este ziua pe
care ne-a dat-o Domnul!”. De noi se apropie franciscanii
şi domi-nicanii îmbrăcaţi în alb. Câteva
21 sute de clerici,
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Trakt. Nie jesteśmy sami! Z Bernardyńskiej już wyszli
klerycy z częstochowskiego seminarium, a z Podzamcza
„wylewają się krakusy”. Któryś z diakonów potężnym
głosem intonuje: „Oto jest dzień, który dał nam Pan!”
Dochodzą do nas franciszkanie i ubrani na biało dominikanie. Kilkuset kleryków ze śpiewem na ustach dochodzi
Rynku Krakowskiego. Ludzie otwierają okna. - Co
się dzieje? Kto to krzyczy? Tymczasem ktoś z przodu
krzyknął: - Mamy Papieża! Tłum „sutannowców” podjął
ów okrzyk i z kilkuset młodych silnych gardeł rozległo
się radosne: - Mamy papieża! Mamy papieża! Mamy
papieża!
Nagle ni stąd ni zowąd pojawia się milicyjna
„nyska”. Ale nikt z milicjantów z niej nie wychodzi.
Krakowski Rynek w tamtych czasach nie był taki jak
teraz. Nie było tylu świateł. Było ciemno i głucho. Od
naszych czarnych sutann pociemniało jeszcze bardziej.
Ale za to nasza radosna pieśń płynie i rozlewa się
we wszystkie zakamar-ki. Szewską dociera do rogu
Karmelickiej, skąd idą także bracia karmelici. Bracką
podążają kolejni franciszkanie konwentualni, a z zaułków
– fratres minores.
Jesteśmy już jak lawa, która rozgrzana od wnętrza
rozlewała się po Rynku. Dochodzimy do Adasia – naszego
wieszcza narodowego. Ktoś rozwija „białoczerwoną!”
- Mamy papieża! Polak papieżem! Błyski fleszów! No
tak! Nie wiadomo, czy to nie UB robi nam fotografie.
Ale teraz to już nie ma znaczenia! Do prawie tysiącznego
tłumu alumnów dołączają się inni studenci. Jest nas wiele.
Jest nas mnóstwo. Kraków, ten Stary Kraków, zaczyna
pojmować o co chodzi. I wtedy dochodzi do nas głos
„Zygmunta”. Coś niesamowitego. Stary, poczciwy, kochany „Zygmunt”, którego serce tyle razy biło na koronację
królów, rozhuśtany ogłasza wszem i wobec, miastu i
świa-tu, nadwiślańskim okolicom: Bim! Bam! Bom!
Jego dźwięk jest radosny. Jakby zbudził się z długiego
snu. Czyżby sprawdza się przepowiednia poety?
„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza / W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża / Otworzył tron”.
Ogromny tłum idzie w kierunku Skałki. Tam ma
być odprawiona msza święta w intencji nowego Ojca
Świę-tego – Jana Pawła II, pierwszego papieża z rodu
Pola-ków. Ktoś z okna rzuca na nasze głowy pojedyncze
pię-kne białe róże. Niebywałe! Jak w Boże Ciało, kiedy
to dzieci sypią kwiatki Jezusowi; jak po premierze w
teatrze, za dobrze odegraną rolę w sztuce; jak komuś,
kogo kochamy i pragniemy wyrazić swą wdzięczność,
a ponie-waż nie możemy podejść – rzucamy pod nogi
kwiaty wdzięczności.
Odłączam się od tłumu. Ulicą Krakowską wracam
na Stradom. Po jakimś czasie wracają inni konfratrzy.
Jest już późno. Zachwiany został rytm seminaryjnego
życia. O tej porze powinno być altum silentium. Ale nie
czas na ciszę, gdy w duszy aniołowie grają radosną pieśń.
Któryś ze starszych alumnów mówi, że jest to potężny
ks. Andrzej Ziółkowski – lazarysta z Krakowa

cu cântul pe buze, se apropie de Piaţă. Oamenii deschid
ferestrele. – Ce se întâmplă?Cine strigă? În acest timp,
cineva din faţă a strigat: - Avem Papă! Mulţimea celor
în sutană a preluat acest strigăt şi din câteva sute de
gâtlejuri tinere şi puternice răsună vesel: - Avem papă!
Avem papă! Avem papă!
Deodată apare o maşină (Nysa) a miliţiei. Dar nimeni dintre miliţieni nu iese din ea. Rynek-ul Cracoviei
nu era pe atunci aşa cum este acum. Nu erau atâtea
lu-mini. Era întunecos şi liniştit. De la sutanele noastre
negre s-a întunecat şi mai mult. Dar în schimb, cântul
nostru vesel pluteşte şi se revarsă în toate cotloanele.
Ajunge pe Szewska colţ cu Karmelicka, de unde vin
fraţii carmeliţi. Pe strada Bracka vin alţi franciscani
conventuali, iar din ulicioare – fraţii minori.
Suntem ca lava care încălzită din interior se revarsă
în Rynek. Ajungem la Adaś – bardul nostru naţional.
Cineva desfăşoară un steag alb-roşu! – Avem papă!
Un polonez e papă! Lumini de flash! Da! Nu se ştie
dacă nu cumva Securitatea ne face fotografii. Dar acum
aceasta nu are importanţă! Mulţimii celor aproape o mie
de seminarişti i se alătură alţi studenţi. Suntem mulţi.
Cracovia, Bătrâna Cracovie începe să înţeleagă despre ce
este vorba. Şi atunci ajunge la noi glasul lui „Zygmunt”.
Ceva uluitor. Bătrânul, cinstitul, iubitul „Zygmunt”, a
cărui inimă a bătut de atâtea ori la înco-ronarea regilor,
balansându-se anunţă tuturor, oraşului şi lumii, în ţinutul
de pe Vistula: Bing! Bang! Bong! Sunetul lui este vesel.
Ca şi cum s-ar fi trezit dintr-un somn îndelungat. Oare se
adevereşte prezicerea poe-tului că „Dumnezeu, lovind
un uriaş clopot, a deschis tronul pentru un papă slav?”.
Mulţimea uriaşă se îndreaptă spre Skałka. Acolo
va fi oficiată Sf. Liturghie pentru noul Sfânt Părinte –
Ioan Paul al II-lea, primul papă din neamul polonezilor.
Cineva de la geam aruncă pe capetele noastre minunaţi
trandafiri albi. De necrezut! Ca de sărbătoarea Trupului
lui Cristos, când copiii împrăştie flori lui Isus, ca după o
pre-mieră la teatru, pentru un rol bine jucat într-o piesă;
ca atunci când iubim pe cineva şi dorim să ne exprimăm
recunoştinţa, dar pentru că nu ne putem apropia – îi
arun-căm la picioare florile recunoştinţei.
Mă despart de mulţime. Prin strada Krakowska
mă întorc în Stradom. După un timp, se întorc alţi
confraţi. Este deja târziu. Ritmul vieţii de seminar a fost
tulburat.
La ora aceasta ar trebui să fie linişte deplină. Dar nu e timp
pentru linişte, când în suflet îngerii cântă cântece de
bu-curie. Careva dintre seminariştii mai mari spune că
aceasta este o puternică adiere a Duhului Sfânt. Încerc să
înţeleg sensul acestor cuvinte, dar nu-mi reuşeşte. Du-pă
o clipă, încerc să adorm. Constat că, în scurta mea viaţă,
este deja al cincilea papă. Hmm … Vorbesc cu Para-cletul
(numele Duhului Sfânt în Evanghelia lui Ioan): Duhu-le
Sfânt, condu Biserica şi condu-mă şi pe mine. Amin.
Trad. St. Iachimovschi
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Narodowy Festiwal
Folklorystyczny

Festival Folcloric
Naţional

W dniach od 20 do 22 czerwca br. w Bukareszcie
odbyła się II edycja Narodowego Festiwalu Folklorystycznego „Muzyka i tradycje w Cişmigiu”. Organizatorami festiwalu byli Ośrodek Zachowania Tradycji
i Twórczości Ludowej w Bukareszcie oraz urząd miasta
Bukareszt. Ośrodek Konserwacji i Odzyskiwania
Tradycji i Twórczości Ludowej ma na celu badanie,
zachowanie i promocję twórczości ludowej oraz tradycyjnego dziedzictwa kulturowego.
Między instytucjami, które współpracowały w
orga-nizowaniu festiwalu były również Telewizja
Rumuńska.
Mniejszość polską żyjącą w Rumunii reprezentował
zespół górali polskich „Sołonczanka” z Nowego
Sołońca, który wystąpił dwa razy, prezentując pieśni i
tańce polskie. Występ naszego zespołu nagrodzony był
oklaskami licznej publiczności zgromadzonej w jedynym

În zilele de 20-22 iunie a.c. la Bucureşti a avut loc cea
de a II-a ediţie a Festivalului Folcloric Naţional „Muzici
şi tradiţii în Cişmigiu”. Organizatorii festivalului au fost
Centrul de Păstrare a Tradiţiilor şi Creaţiei Populare din
Bucureşti precum şi consiliul municipiului Bucureşti.
Centrul de Păstrare a Tradiţiilor şi Creaţiei Populare are
drept scop cercetarea, păstrarea şi promo-varea creaţiei
populare şi a patrimoniului cultural tra-diţional.
Printre instituţiile, care au colaborat la organizarea
festivalului, a fost şi Televiziunea Română.
Minoritatea poloneză din România a fost reprezentată de ansamblul muntenilor polonezi „Sołonczanka”
din Soloneţu Nou care a evoluat de două ori, prezentând
cântece şi dansuri poloneze. Programul ansamblului
nostru a fost răsplătit cu aplauze de către numerosul
public adunat într-unul dintre cele mai frumoase parcuri
ale Bucureştiului.

Anna Zielonka
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Warsztaty artystyczne
w Złotniku

Związki rodzinne wiążą mieszkańców Złotnika
– woj. lubuskie z mieszkańcami Nowego Sołońca na
Bukowinie rumuńskiej.
Od czterech lat w Złotniku odbywają się warsztaty
artystyczne z udziałem zespołów „Dolina Nowego
Sołońca” ze Złotnika i „Sołonczanka” z Nowego
Sołońca.
W okresie od 17 do 20 maja, na zaproszenie zespołu
ze Złotnika, zespół „Sołonczanka” brał udział w tych
warsztatach, które mają na celu zachowanie tradycji
wspólnych przodków – górali czadeckich. Przez trzy
dni przygotowywano wspólne występy, ćwiczono nowe
układy taneczne i pieśni, odbywały się także zabawy.
Warsztaty sponsorowane były przez: Senat RP,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
Staros-two Powiatu Żary, Urząd Gminy Żary oraz Zespół
„Dolina Nowego Sołońca”.
Po zakończeniu warsztatów odbywa zespoły wyjechały do Jastrowia na Międzynarodowy Festiwal Folklo-

Ateliere artistice
la Złotnik
Legăturile de rudenie unesc pe locuitorii din Złotnik
– voievodatul Lubuski cu locuitorii din Soloneţu Nou,
din Bucovina românească.
De patru ani, la Złotnik se desfăşoară atelierele
artistice cu participarea ansamblurilor „Dolina Nowego
Sołońca” din Złotnik şi „Sołonczanka” din Soloneţu
Nou. 		
În perioada 17-20 mai, la invitaţia
ansamblului din Złotnik, ansamblul „Sołonczanka” a
luat parte la aceste ateliere care au ca scop conservarea
tradiţiei înaintaşilor lor comuni – muntenii Czadca. Timp
de trei zile, s-au pregătit evoluţii comune, s-au repetat
dansuri în noi aranjamente şi cântece. Au avut loc şi
petreceri.
Atelierele au fost sponsorizate de către: Senatul
R.P., Consiliul Voievodatului Lubuski, Conducerea
Raio-nului Żary, Consiliul localităţii Żary precum şi
Ansamblul „Dolina Nowego Sołońca”.
După încheierea atelierelor, ambele ansambluri au
plecat la Jastrowie, la Festivalul Folcloric Internaţional
unde au evoluat împreună.

Anna Zielonka

Trad. St. Iachimovschi

Flit 2008

Stało się już tradycją, że Galeria Bukowina w UrzęA intrat deja în tradiţie ca la Galeria Bucovina de
dzie Wojewódzkim w Suczawie gości liczne wystawy. la Prefectura Suceava să se verniseze expoziţii.
27 czerwca 2008 r. publiczności suczawskiej
În ziua de 27 iunie 2007, publicului sucevean i-a
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zaprezentowana została wystawa karykatur pt. „Flit 2008”
autorstwa dwóch miejscowych plastyków: Radu Bercea
i Juliana Dziubińskiego.
Tematyką wystawy były niedawne wybory
lokalne.
Wernisaż otworzył Ion Bodnar, przewodniczący
Związku Ukraińców z Bukowiny. O artystach i ich
pracach mówili: Tiberiu Cosovan – dzienikarz miejscowej
gazety „Monitorul”, Ion Cozmei, Stanisława Jakimowska
ze strony Związku Polaków w Rumunii, która wyraziła
satysfakcję, że jeden z wystawiających jest Polakiem
oraz zastępca inspektora generalnego z Inspektoratu
Szkolnego woj. Suczawa – Daniel Hrenciuc.

fost prezentată o expoziţie de caricaturi intitulată „Flit
2008”, autorii ei fiind doi artişti plastici locali: Radu
Bercea şi Iulian Dziubinschi.
Tema expoziţiei au constituit-o recentele alegeri
locale.
Vernisajul a fost deschis de Ion Bodnar, preşedinte
al Uniunii Ucrainenilor din Bucovina. Despre artişti
şi lucrările lor au vorbit: Tiberiu Cosovan – jurnalist la
ziarul local „Monitorul”, Ion Cozmei, Stanislava Iachimovschi din partea Uniunii Polonezilor din România,
care şi-a exprimat satisfacţia că unul dintre expozanţi
este po-lonez, precum şi inspectorul general adjunct
de la Inspec-toratul Şcolar Judeţean Suceava – Daniel

Stanisława Jakimowska

L A T O

V A R A

Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
(Stary Testament, Księga Daniela 3,67-68)

Binecuvântaţi foc şi căldură pe Domnul
Lăudaţi-L şi preamăriţi-L în veci
(Vechiul Testament, Cartea lui Daniel 3,67-68)

Wczesnym rankiem delikatny chłód rozchodzi się
po całej łące. Jeszcze nie jest jasno, ale gdzieniegdzie,
szczególnie tuż nad wodą, można dostrzec mgiełki, jakby
misternie tkane siateczki. Trwają tak w tej dziwnej pozie,
jakby za chwilę miało się coś wydarzyć. Ptaki śpiewają
radosny hymn ku czci Stwórcy. Czynią tak zawsze
każdego ranka śląc trele wszem i wobec, tym samym
kontynuując tradycję jutrzni o wschodzie słońca, którego
promienie już przebijają się przez horyzont. Promienie
ślizgają się po drzewach, trawach, po wodzie. Tam, gdzie
jest cień – tam jeszcze króluje noc. Tam zaś, gdzie jest
światło – tam jest już dzień. Owo napięcie między nocą
a dniem coraz bardziej przechyla się na korzyść dnia.
Więcej błysnęło promieni. Chłód jakby się zorientował
i zaczyna dołem uciekać – ku wodzie, ku kamieniom, za
którymi się schowa, by znów wyjść po zachodzie słońca.
Mgły znikają ku górze rozwiewając się w niewidzialnej
przestrzeni. Jeszcze widać ich kosmyki, jakby czesały
się grzebieniem z traw. Po chwili niebo otwiera swe
niebieskie przestrzenie. Gdzieś zza drzew, od ściany
lasu zaglądnął chłodny wiatr, jakby kierowała nim żądza
ciekawości, „a cóż tam się wyprawia na łące?” Ale
zanim zdołał dolecieć na środek łąki promienie tak go
ogrzały, że stał się rześkim powietrzem. Po chwili już
nie ma zamiaru wracać do lasu. Zakręcił się więc wśród
stokrotek, koniczyny i ziół. Położył się i usnął wśród
piękna płatków polnych kwiatów.
Lato… lato… lato…
Jego ciepło ogarnia wszystko, co żyje. Natura
oddycha bardzo głęboko, otwiera wszystkie możliwe
tajemnice swojego jestestwa i potężnym haustem wciąga
w siebie czyste, rześkie, zdrowe powietrze. Wszystko
tętni życiem. Wydaje się, że przyroda jakby oszalała

Dis-de-dimineaţă, o răcoare uşoară se răspândeşte
peste întreaga luncă. Încă nu este lumină, dar din loc
în loc, mai ales deasupra apei, se poate observa o ceaţă
uşoară ca nişte plase delicat ţesute. Rămân aşa, în această curioasă formă, ca şi cum peste o clipă s-ar întâmpla
ceva. Păsările cântă un imn de bucurie în onoarea
Creatorului. Aşa o fac în fiece dimineaţă, trimiţându-şi
trilurile tuturor şi peste tot, continuând la fel tradiţia
dimineţii la apusul soarelui ale cărui raze străpung deja
orizontul. Razele alunecă pe copaci, ierburi, pe apă.
Acolo unde e umbră –încă mai domneşte noaptea. Iar
acolo unde e lumină – e deja ziuă. Această tensiune dintre
noapte şi zi înclină în favoarea zilei. Razele au strălucit
mai tare. Răcoarea, ca şi cum şi-ar fi dat seama, fuge în
jos – spre apă, spre pietrele după care se ascunde, pentru
a ieşi din nou după apusul soarelui. Ceţurile dispar în
sus, împrăştiindu-se în întinderea nevăzută. Se mai văd
încă şuviţele lor, ca şi cum s-ar pieptăna cu un piaptăn
din iarbă. După o clipă,cerul îşi deschide întinderile sale
albastre. Undeva, de după copaci, dinspre zidul pădurii
un vânt rece a aruncat o privire, ca şi cum ar fi mânat de
curiozitate
„dar ce se petrece acolo în luncă?”. Dar
până să zboare în mijlocul luncii, razele l-au încălzit întratât, încât a devenit un aer uşor. După o clipă, nu mai vrea
să se întoarcă în pădure. Deci s-a învârtit printre părăluţe,
trifoi şi ierburi. S-a culcat şi a adormit în splendoarea
petalelor florilor de câmp.
Vară ... vară ... vară ...
Căldura ei învăluie tot ce trăieşte. Natura respiră
adânc, îşi dezvăluie toate tainele posibile ale fiinţei sale
şi dintr-o înghiţitură soarbe aerul curat, viu, sănătos.
Totul pulsează de viaţă. Se pare că natura a înnebunit de
fericire. Ştie că vara ţine puţin, că trebuie să reuşească
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ze szczęścia. Wie, że lato trwa krótko, że trzeba zdążyć
przed zimnem, przed słabymi promieniami. Więc
korzysta jak tylko może z darów Niebios. Kwiaty, ptaki,
liście, gady, trawy, płazy, zioła, ryby – wszystko głęboko
oddycha napełniając siebie zrazu ciepłym, a potem coraz
gorętszym powietrzem.
Lato… lato… lato…
Kłosy traw i zbóż z dnia na dzień dojrzewają
powiększając swoje ziarna i przestrzeń dokoła siebie.
Między gorącymi promieniami pojawiają się często
strumienie ciepłego dżdżu. Chwila ta jest kulminacją
pragnień. I tylko od czasu do czasu błyskawica i grzmot
jakby uciszą całą tę letnią wrzawę. Ale po chwili Natura
znów wraca do radości, śpiewając i tańcząc odwieczną
odę do radości. Jeszcze parę dni, może kilkanaście, a
już pierwsze dary Niebios spadną na ziemię – dojrzałe,
dorodne, pełne słońca. Obficie zalegną na polu, na łące,
pod drzewem, w lesie, w borze, w wodzie i nad wodą.
Nawet gdzieś na wietrze można odnaleźć skarby natury.
Pędzą wraz z nim, aby zasiać się gdzieś dalej, tam dokąd
je wiatr poniesie. Dojrzałe kłosy zbóż i traw pochylają się
z wdzięcznością ku ziemi, która je wykarmiła i jakby w
podzięce wsypią w jej zanadrze to, co mają najdroższe,
najzdrowsze – skarby nowych ziaren.
Lato.. lato… lato…
Zanurzony w ciepłych słonecznych promieniach
naśladuję przyrodę. W takiej chwili jestem podobny do
kwiatu, który czerpie życiodajne promienie. Jestem jak
kłos, który dojrzewa. Jestem jak liść dający otoczeniu
tlen. Jak wszelkim stworzeniem, tak i mną kieruje
odwieczna mądrość Stwórcy. Gdy czerpię energię ze
słońca, gdy wdycham wiatr, gdy piję krople deszczu
jestem wówczas cząstką Natury. Czas dojrzałego
życia – to czas lata moich dni. Zasiane we mnie ziarna
wszelkich słów, czynów, myśli, pragnień kiedyś muszą
dojrzeć i wydać plon. Lato jest okazją do medytacji nad
sensem życia, nad sensem dojrzewania do pełni człowieczeństwa.
Dojrzewam… dojrzewam… dojrzewam…
W życiu człowieka jest czas lata – czas dojrzewania owoców. Zebrane sprawią, iż człowiek zaistnieje
w księdze życia. Faktycznie! Każdy z nas, niezależnie
od powołania, realizuje się w ziemskim życiu, by niejako
„zapracować” na niebiańskie. Posiane za życia słowa,
czyny i myśli muszą wpierw dojrzeć. Nie można zrywać
surowych owoców. Natura sprzeciwia się temu. Tak więc
kierując się mądrością Stwórcy nie poprawiamy Natury,
lecz niejako scalamy się z nią. Owoce, które dojrzewają
w naszych wnętrzach potrzebują promieni Stwórcy, aby
stały się silne, dojrzałe.
Dojrzewam… dojrzewam… dojrzewam…
Dojrzewają w nas słowa ludzkie, słowa Boże. I w jakimś
momencie pochylimy się w geście pokory przed Stwórcą
i przed człowiekiem, aby jak kłos wysypać wszelkie dary.
Sypią się dojrzałe ziarna naszego człowieczeństwa. Dojrzały człowiek wydaje plon – trzydziestokrotny, sześćdzie-sięciokrotny, stokrotny. Święci ludzie, dojrzewając
do spotkania z Trójjedynym Bogiem, porównywali siebie

înainte de venirea frigului, înainte de palidele raze.
Profită deci cât poate de darurile Cerurilor. Flori, păsări,
frunze, reptile, ierburi, amfibii, ierburi, peşti – totul
respiră adânc umplându-se deodată de căldură, iar apoi
de aerul tot mai fierbinte.
Vară ... vară ... vară
Spicele ierburilor şi grânelor, cu fiecare zi, se coc
tot mai mult, mărindu-şi seminţele şi spaţiul din jurul lor.
Adeseori, printre razele fierbinţi îşi fac apariţia şuvoaiele
unei ploi calde. Această clipă este punctul culminant al
setei. Şi doar din timp în timp, fulgerul şi tunetul ca şi
cum ar potoli acest vacarm al verii. Dar imediat, Natura
redevine bucuroasă, cântând şi dansând eterna odă a bucuriei. Câteva zile încă, poate mai multe, şi primele daruri
ale Cerurilor vor cădea pe pământ – coapte, frumoase,
pline de soare. Vor umple din abundenţă câmpul, lunca,
la rădăcina copacului, în păduri, în crâng, în apă şi pe
apă. Chiar şi undeva în aer poţi descoperi comorile
naturii. Zboară odată cu el, pentru a se semăna undeva
mai departe, acolo unde le va duce vântul. Spicele coapte
ale grânelor şi ierburilor se apleacă cu recunoştinţă către
pământul care le-a hrănit şi, parcă în semn de mulţumire
toarnă în sânul lui tot ce au mai scump, mai sănătos –
comoara noilor seminţe.
Vară ... vară ... vară ...
Cufundat în caldele raze ale soarelui, imit natura.
Într-un asemenea moment, sunt asemeni florii care
soarbe razele dătătoare de viaţă. Sunt asemeni spicului
care se coace. Sunt asemeni frunzei care dă oxigen
mediului. Asemeni tuturor creaturilor, şi eu sunt condus
de imemorabila înţelepciune a Creatorului. Când iau
energie de la soare, când sorb vântul, când beau o picătură
de ploaie, atunci sunt o părticică din Natură. Timpul
ma-turităţii – e timpul verii zilelor mele. Semănate în
mine, seminţele tuturor cuvintelor, faptelor, gândurilor,
dorinţelor vor trebui cândva să se coacă şi să rodească. Vara
este un prilej de meditaţie asupra sensului vieţii, asupra
sensului maturizării până la deplina natură umană.
Mă maturizez ... mă maturizez ... mă maturizez ...
În viaţa omului vine vremea verii – vremea coacerii
fructelor. Adunate ele fac ca omul să existe în cartea
vieţii. Într-adevăr! Fiecare dintre noi, indiferent de
chemare, se realizează în viaţa pământeană, pentru ca,
într-un fel „să câştige” divinul. Semănate în timpul vieţii,
cuvintele, faptele şi gândurile trebuie să se coacă mai
întâi. Nu poţi rupe fructele crude. Natura se împotriveşte
acestui gest. Deci conducându-ne după înţelepciunea
Creatorului, nu corectăm Natura, ci ne unim oarecum
cu ea. Fructele care se coc în noi au nevoie de razele
Creatorului, pentru a deveni puternice, mature.
Mă coc ... mă coc ... mă coc ...
În noi se coc cuvintele oamenilor, cuvintele lui
Dum-nezeu. Şi într-un moment anume ne aplecăm întrun gest de umilinţă în faţa Creatorului şi în faţa omului,
pentru ca, asemeni spicului, să revărsăm toate darurile.
Se revarsă seminţele coapte ale naturii noastre umane.
Omul matur rodeşte – de treizeci de ori, de şaizeci de ori,
de o sută de ori. Oamenii sfinţi, maturizându-se
pentru
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do ziaren zboża, które nadaje się do zaczynienia chleba.
Jednym z nich był święty Ignacy Antiocheński. Był
drugim następcą świętego Piotra Apostoła na biskupstwie
w Antio-chii. Za czasów cesarza Trajana został skazany
na pożar-cie przez dzikie zwierzęta. Koronę męczeństwa
osiągnął w Rzymie około roku 107. Podczas drogi na
miejsce kaźni pisał listy do wyznawców Chrystusa
wyrażając w nich gorące pragnienie męczeństwa:
„Błagam was, nie okazujcie mi zbytecznej życzliwości.
Pozwólcie mi stać się żerem dzikich zwierząt, bo przez
nie dojdę do Boga. Jestem niejako pszenicą Bożą i gdy na
mąkę zmielą mnie zęby dzikich bestii, stanę się czystym
chlebem Chrystu-sowym”. O, jakże trzeba być dojrzałym
duchowo, aby wypowiedzieć takie słowa!
Dojrzewam… dojrzewam… dojrzewam…
Dojrzałe ludzkie życie obfituje w ziarna, które
wysypują się wprost w żyzną ziemię. Jest nią drugi
człowiek, żyjący obok mnie. Jakże ważne są w tym
momencie wszelkie słowa, gesty, myśli, czyny,
pragnienia. Skąd można wiedzieć, że ktoś jest dojrzały
w swym człowieczeństwie? Czym mierzyć ludzką
dojrzałość? Stanem ducha, pojmowaniem istoty rzeczy,
siłą wiary, stopniem nadziei, skalą miłości. Dojrzewamy
powoli do tego, aby dzielić się wszelkimi owocami życia.
Czas lata naszego życia jest nieocenionym darem.
Panie, proszę Cię, bądź ze mną zawsze, ale bądź
przy mnie szczególnie wtedy, gdy wypowiadam wszelkie
słowo, gdy mówię gestem, gdy myśli moje krążą
pomiędzy niebem a ziemią, gdy czyny swe objawiam.
Pragnę dojrzeć do pełni człowieczeństwa, by cieszyć
się prze-bywaniem z Tobą i mymi bliźnimi tam, gdzie
miłość nie ustaje.
ks. Andrzej Ziółkowski – lazarysta z Krakowa

întâlnirea cu Dumnezeu în Trei Persoane, s-au asemuit
cu grăunţele care sunt bune pentru plămădeală. Unul
dintre ei a fost Sf. Ignaţiu de Antiochia. A fost urmaşul
Sf. Petru Apostolul la scaunul episcopal din Antiochia.
În timpul împăratului Traian a fost condamnat să fie
devorat de animalele sălbatice. Coroana de martir a primit-o la Roma, în jurul anului 107. În timpul drumului
spre locul de pedeapsă, a scris scrisori către discipolii lui
Cristos, exprimând în ele fierbintea dorinţă a martiriului:
„Vă implor, nu-mi arătaţi o bunăvoinţă inutilă. Lăsaţimă să fiu hrană pentru animalele sălbatice, căci prin
ele voi ajunge la Dumnezeu. Sunt, într-un fel, grâul lui
Dumnezeu şi, când mă vor măcina dinţii animalelor
feroce, voi deveni adevărata pâine a lui Cristos”. O, cât
de matur trebuie să fie spiritul, ca să rosteşti asemenea
cuvinte!
Mă maturizez ... mă maturizez ... mă maturizez.
Viaţa matură a oamenilor abundă în seminţe care se
varsă direct în pământul roditor. Ea este un alt om care
trăieşte alături de mine. Cât de importante sunt, în acest
moment, oricare cuvinte, gesturi, gânduri, fapte, dorinţe.
De unde poţi şti că cineva este matur în natura sa umană?
Cu ce să măsori maturitatea umană? Cu sta-rea de spirit,
cu înţelegerea esenţei lucrurilor, cu puterea credinţei,
nivelul speranţei, gama iubirii. Ne maturizăm încet până
într-atât, încât să ne împărţim cu fructele vieţii. Timpul
verii vieţii noastre este un dar nepreţuit.
Doamne, Te rog, fii cu mine mereu, dar fii lângă
mine mai ales când rostesc orice cuvânt, când vorbesc cu
gestul, când gândurile mele rătăcesc între cer şi pă-mânt,
când fac cunoscute faptele mele. Doresc să mă ma-turizez
până la plenitudinea naturii umane, ca să mă bucur de a
fi cu Tine şi cu cei ce-mi sunt aproape acolo unde iubirea
nu încetează.
Trad. St. Iachimovschi

Podkarpacie i Suczawa:
polsko – rumuńska współpraca
między kuratoriami

Podkarpacie şi Suceava:
colaborarea polono-română
între inspectorate

W grudniu 2006 r. powstała inicjatywa współpracy
między Wojewódzkim Kuratorium Oświaty w Suczawie
i Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W ramach współpracy, w dniach od 6 do 9 czerwca
br. do Suczawy przybyła delegacja z Rzeszowa, której
przewodniczył Jacek Wojtas – kurator województwa
Podkarpackiego.
W sobotę 6 czerwca w Colegiul Naţional „Petru Rareş” w Suczawie odbyło się uroczyste otwarcie sympozjum na temat „Promocja Bukowiny w Europie podczas
roku dedykowanego mniejszościom narodowym”,
następ-nie uczniowie z Polski i Rumunii wzięli udział
w kon-kursie informatycznym.
Następnego dnia w Informatycznym Colegiul Naţional „Spiru Haret” w Suczawie odbyła się uroczystość
wręczenia nagród dla uczestników konkursu. W tym

Din decembrie 2006 datează iniţiativa colaborării
între Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Inspectoratul Şcolar Podkarpacie din Rzeszów.
În cadrul colaborării, în zilele de 6-9 iunie a.c. a sosit la Suceava delegaţia din Rzeszów condusă de Jacek
Wojtas – inspector al voievodatului Podkarpacie.
Sâmbătă, 6 iunie la Colegiul Naţional „Petru Rareş”
din Suceava s-a desfăşurat deschiderea festivă a simpozionului pe tema „Promovarea Bucovinei în Europa în
anul dedicat minorităţilor naţionale”, pe urmă elevii din
Polonia şi România au luat parte la un concurs de informatică.
A doua zi, la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru
Haret” din Suceava a avut loc festivitatea înmânării
premiilor participanţilor la concurs. În aceeaşi zi, oaspeţii
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samym dniu goście z Polski odwiedzili Nowy Sołoniec,
gdzie właśnie w tym czasie odbywał się po raz pierwszy
Festiwal Mniejszości Narodowych „Kwiaty Jabłoni”,
orga-nizowany przez Szkołę Podstawową w Pârteştii de
Sus.
W ostatnim dniu delegacja Kuratorium Podkarpackiego spotkała się z kierownictwem Wojewódzkiego
Kuratorium w Suczawie – Petru Carcalete, Danielem Hrenciuc, Vasile Monacu oraz z kuratorami zaangażowanymi
w projekt. Na spotkaniu obecny był prezes Związku Polaków w Rumunii – Gerwazy Longher. Podczas rozmów
ustalono, iż współpracę należy kontynuować i dążyć do

RAZEM W EUROPIE
Słynny kurort Mamaia był 16 maja 2008 r. miejscem
konferencji, której zadaniem było ukazanie znaczenia
stosunków międzynarodowych w kontekście integracji
europejskiej.
Dzięki rekomendacji Związku Polaków z Rumunii
miałam okazję reprezentować mniejszość polską na
tym spotkaniu. Uczestnicy konferencji, zrozumiale dla
wszy-stkich, mówili o bezpieczeństwie obywateli w
wielkiej europejskiej rodzinie. Obrady kontynuowano
na temat promowania i ochrony praw człowieka,
jednego z głów-nych dezyderatów nowej konstrukcji
wspólnotowej. Podkreślano także fakt, iż konieczne
jest, aby każde państwo członkowskie wzięło na siebie
odpowiedzialność za swoją przeszłość, bardziej lub
mniej jasną, a politycy wyeliminowali nietolerancję,
ksenofobię i rasizm.
Istotnym może być fakt, że w konferencji wzięło
udział wielu młodych uczestników. Była to także okazja
do zawarcia nowych znajomości i prowadzenia długich
dyskusji. Zapewniam was, że czuć było obecność
polskiego ducha.
Nie ukrywam, że czułam się zaszczycona, przedstawiając współrodakom z mniejszości niemieckiej,
ma-cedońskiej, węgierskiej, turecko-tatarskiej wiele
szcze-gółów dotyczących Bukowiny, a w szczególności
śro-dowiska polskiego.
Sąsiedztwo morza i jego niebieski bezmiar
zapewniły wyjątkową atmosferę. Nasze dobre myśli
i zdeklaro-wane pragnienie promowania jedności w
różnorodności są solidnymi przesłankami na lepszy
świat, włącznie z tym, w którym żyjemy tutaj w krainie

din Polonia au vizitat Soloneţu Nou unde se desfăşura,
pentru prima dată, Festivalul Minorităţşilor Naţionale
„Flori de măr” organizat de către Şcoala Generală din
Pârteştii de Sus în colaborare cu Inspectoratulo Şcolar
Judeţean Suceava.
În ultima zi, delegaţia Inspectoratului voievodatului
Podkarpacie s-a întâlnit cu conducerea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Suceava – Petru Carcalete, Daniel
Hrenciuc, Vasile Monacu şi inspectorii implicaţi în
proiect. La întâlnire a fost prezent Preşedintele Uniunii
Polone-zilor din România – Ghervazen Longher. În
timpul dis-cuţiilor, s-a stabilit că această colaborare
trebuie conti-nuată, iar contactele dintre inspectorate

ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA
Renumita staţiune Mamaia a fost locul desfăşurării
conferinţei din data de 16 mai 2008 menită a evidenţia
importanţa relaţiilor internaţionale în contextul integrării
europene.
Graţie recomandării Uniunii Polonezilor din România, am avut privilejul să reprezint comunitatea poloneză
la această întâlnire. Participanţii au vorbitt, pe înţelesul
tuturor, despre securitatea cetăţeanului în marea familie
europeană. Dezbaterile au continuat cu referire la promovarea şi apărarea drepturilor omului, comandament
esenţial al noii construcţii comunitare.A fost subliniată,
de asemenea, necesitatea ca fiecare stat membru să-şi
asu-me integral responsabilităţile privind trecutul mai
mult sau mai puţin luminos, iar politicienii să elimine
intoleranţa, xenofobia şi rasismul.
Important poate fi şi faptul că la conferinţă au luat
parte mulţi tineri. Aceasta a fost şi o ocazie de a face noi
cunoştinţe şi de a purta lungi discuţii.
Nu ascund faptul că am fost onorată să prezint
co-participanţilor de etnie germană, macedoneană,
maghiară, turco-tătară, armeană, o serie de detalii
referitoare la Bucovina în general şi la etnia poloneză
în special.
Vecinătatea mării şi imensitatea ei albastră au
asigurat o atmosferă de excepţie. Gândurile noastre bune
şi dorinţa declarată de a promova unitatea în diversitate,
sunt premise temeinice pentru o lume mai bună, inclusiv
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Karpat.
Wyrażam moją wdzięczność za wkład pracy Aidunowi Kurtmola – ekspertowi terytorialnemu d.s. mniej/
szości narodowych w Dobrudży oraz Marianie Cojoc,
wykładowcy Wydziału Historii i Nauk Politycznych na
Camelia Popescu

aici, pe meleagurile în care trăim, în ţara Carpaţilor.
Imi exprim întreaga gratitudine faţă de efortul depus
de domnul Aidun Curt Mola – expert teritorial pentru
minorităţile naţionale din Dobrogea, respectiv de doamna
Mariana Cojoc, profesor la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe

Trad. B. Breabăn

UZNANIE DLA WARTOŚCI

RECUNOAŞTEREA

Społeczeństwo, potrafiące docenić prawdziwe
osobistości, które wyróżniły się wytężoną pracą, nie jest
skazane na zapomnienie. O takich ludziach nie zapomniały władze wojewódzkie Konstancy, które znalazły
wolny czas i odpowiednie środki na uhonorowanie takich osób.
W dniu 17 maja br. w Teatrze Dramatycznym w
Kon-stancy odbyła się uroczystość z okazji przyznania
nagród godnym uznania mieszkańcom grodu Tomis.
Obecna w sali liczna publiczność z nieukrywaną
ciekawością czekała na wręczenie nagród mieszkańcom
miasta. Wśród nich znalazła się Barbara Breabăn, przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków z Konstancy.
Podkreślono fakt, że Polacy z tego regionu, rozrzuceni na dużym obszarze, nie posiadają własnej siedziby.
Tym bardziej godny jest wysiłek Barbary Breabăn,
kobiety o wspaniałym sercu, która niestrudzenie
próbuje utrzymać polskiego ducha na wybrzeżu Morza
Czarnego. Moment wręczenia nagrody był bardzo
wzruszający, zwłaszcza dla uhonorowanej pani Basi. Na
zakończenie Florin Anghel, wykładowca na Katedrze
Historii Uniwersytetu „Ovidius” w swoim wystąpieniu
uzupełnił obraz dotyczący społeczności polskiej w
Rumunii.
My, młodzi z ciekawością uczestniczyliśmy w tym
wydarzeniu, niestety coraz rzadszym, w którym nieskażone walory ludzkie są ukazane i docenione przez
elity naszych czasów.
Mając za wzór Barbarę Breabăn młode pokolenie
łatwiej znajdzie drogę do wewnętrznej równowagi. Nie
będąc osobą konserwatywną, jest adeptką skali wartości
słusznych i długotrwałych.
Przez całą swoją działalność była, jest i zostanie
posłańcem pokoju i porozumienia między ludźmi,
narodami, religiami i cywilizacjami, spoiwem współżycia

O societate care ştie să-şi preţuiască adevăratele
personalităţi, evidenţiate prin muncă asiduă, nu este
condamnată la uitare. Astfel de oameni n-au fost uitaţi
de către conducerea administrativă a judeţului Constanţa
care a găsit răgazul şi resursele corespunzătoare pentru
a cinsti astfel de persoane.
În ziua de 17 mai a.c. la Teatrul Dramatic din
Constanţa a avut loc decernarea premiilor de excelenţă
unor merituoşi locuitori ai cetăţii Tomisului.
Numerosul auditoriu prezent în sală a aşteptat cu
nedisimulată curiozitate şi evidentă mândrie premierea
unor locuitori ai oraşului. Printre aceştia s-a aflat şi
Barbara Breabăn, preşedinta Asociaţiei Polonezilor din
Constanţa
S-a subliniat faptul că polonezii din această zonă
răsfiraţi în teritoriu nu beneficiază de un sediu propriu. Cu
atât mai admirabil este efortul Barbarei Breabăn, femeie
cu suflet minunat care neobosită încearcă să menţină
viu spiritul polonez la ţărmul Mării Negre. Momentul
înmânării premiului a fost emoţionant pentru doamna
Basia. În încheiere domnul Florin Anghel, conferenţiar
la Catedra de Istorie din cadrul Universităţii „Ovidius” în
expozeul său a completat imaginea comunităţii poloneze
din România.
Noi, cei tineri, am asistat cu interes la acest eveniment, tot mai rar din păcate, în care valorile umane sunt
recunoscute şi apreciate de elitele vremurilor noas-tre.
Având un model în doamna Breabăn, generaţia mai
tânără poate găsi mai uşor calea spre echilibrul interior.
Fără a fi conservatoare, este adepta unei scări a valorilor
juste, perene în timp.
Prin întreaga sa activitate, a fost, este şi va rămâne
un mesager al păcii şi înţelegerii între oameni, popoare,
religii şi civilizaţii, liant al convieţuirii în marea familie
europeană.

Camelia Popescu
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Flori de măr

Kwiaty Jabłoni

Sub acest nume s-a desfăşurat I Festival Judeţean de
Cântece, Dansuri şi Obiceiuri Populare al minorităţilor
naţionale care trăiesc în Bucovina. El a fost organizat de
către Şcoala Generală din Pârteştii de Sus în colabora-re
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Uniunea Polonezilor din România precum şi Primăria Cacica şi a avut

Pod taką nazwą odbył się I Okręgowy Festiwal
Pieśni, Tańca i Obyczajów Ludowych mniejszości
narodowych żyjących na Bukowinie. Zorganizowany
był przez Szkołę Podstawową w Pârteştii de Sus przy
współpracy Okręgowego Inspektoratu Szkolnego
Suczawa, Związku Polaków w Rumunii oraz Gminy
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loc la Casa Polonă din Soloneţu Nou, în ziua de 8 iunie
a.c.
Festivalul a avut, printre altele, ca scop să descopere copiii talentaţi, să promoveze specificul minorităţilor naţionale din Bucovina, să promoveze dialogul

Kaczyka i miał miejsce w Domu Polskim w Nowym
Sołońcu 8 czerwca br.
Festiwal miał, między innymi, na celu odkryć
uzdol-nione dzieci, promować specyfikę mniejszości
naro-dowych Bukowiny, dialog międzykulturowy i

31

P o l o n u s 6 - 7 / 2008
intercultural şi interetnic în spiritul toleranţei şi al convieţuirii în armonie.
La festival au participat preşcolarii şi elevii din localităţi ca: Siret, Soloneţu Nou, Ulma, Mănăstirea Humorului, Cacica, Pârteşti unde învaţă ucraineni, rusini,
ro-mâni, polonezi, germani. Ei au prezentat cântece şi
dan-suri specifice fiecărei minorităţi naţionale.
În juriu au luat loc reprezentanţi ai Uniunii
Polone-zilor din România, Uniunii Ucrainenilor,
organizaţiei rusinilor, ai Forumului German precum şi
ai Inspectoratului Şcolar, iar preşedinte al juriului a fost
dl. Ghervazen Longher, preşedinte al Uniunii Polonezilor
din România.
Oaspete al festivalului a fost delegaţia InspectoElena-Manuela
David
ratului Şcolar al Voievodatului Podkarpacie
în frunte
cu
dl. Jacek Wojtas.

międzyet-niczny w duchu tolerancji i współżycia w
zgodzie.
W festiwalu brali udział przedszkolacy i uczniowie
z miejscowości takich jak: Seret, Nowy Sołoniec, Ulma,
Mănăstirea Humorului, Kaczyka, Pârteşti, gdzie uczą się
Ukraińcy, Rusini, Rumuni, Polacy, Niemcy. Zaprezentowali oni pieśni i tańce specyficzne każdej mniejszości
narodowej.
W jury zasiedli przedstawiciele Związku Polaków
w Rumunii, Związku Ukraińców, organizacji Rusinów,
Forum Niemieckiego oraz Inspektoratu Szkolnego, a
prewo-dniczącym jury był p. Gerwazy Longher – prezes
Związ-ku Polaków w Rumunii.
Gościem festiwalu była delegacja Kuratorium
Oświa-ty Województwa Podkarpackiego z panem
Trad. St. Iachimovschi

FOTO: I. Olszewska, M. Konetka
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Jastrowie 2008
Jastrowie leży na
skraju doliny rzeki Gwdy
nad rzeką Młynowską w sąsiedztwie wzgórz zwanych
Pagórkami Jastrowskimi.
Miasto położone jest przy
bardzo ważnym szlaku
komu-nikacyjnym u zbiegu
dróg krajowych nr 11 i
nr 22: Poz-nań - Kołobrzeg i Gorzów Wielkopolski Gdańsk. Wśród lasów pełnych grzybów i innego runa
leśnego, malowniczo położone są czyste jeziora, a lasy
pachnące żywicą i po-kryte wokół obfitą roślinnością
tworzą naturalne miejsca wypoczynku wczasowiczom
i turystom, zapewniając im czyste powietrze. Gmina i
miasto ogółem liczy 12.000 mieszkańców.
Wiele by można jeszcze napisać o Jastrowiu i jego
urokach, lecz chyba najważniejsze jest to, że to właśnie
tu od 1990 r. organizowany jest coroczny festiwal

Jastrowie este aşezat în
marginea văii râului Gwda,
pe malul râului Młynowska,
în vecinătatea colinelor numite Pagórki Jastrowskie.
Oraşul este situat pe o
foar-te importantă cale de
comu-nicaţie la întretăierea
drumu-rilor naţionale nr. 11
şi nr. 22: Poznań-Kołobrzeg şi Gorzów WielkopolskiGdańsk. În mijlocul pădurilor pline de ciuperci şi plante
de pădure, sunt lacuri limpezi pitoresc situate, iar pădurile
mirosind a răşină şi acoperite de o vege-taţie abundentă
formează un loc natural de odihnă a celor aflaţi în
concediu şi a turiştilor, asigurându-le un aer curat. Oraşul
cu localităţile învecinate numără 12.000 de lo-cuitori.
Multe s-ar mai putea scrie despre Jastrowie şi
fru-museţile lui, dar cel mai important este că tocmai
aici, din 1990, este organizat anual un festival folcloric.
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FOTO: I. Olszewska
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folklorystyczny. Jego początki ściśle wiążą się z rokiem
1986, kiedy to w Jastrowiu powstał zespół „Jastrowiacy”,
złożony z polskich przesiedleńców z Bukowiny. Festiwal
„Bukowińskie Spotkania” zyskał rangę międzynarodową.
Jest to jedyne przedsięwzięcie folklorystyczne realizowane w takiej formule w Europie. Odbywa się on
corocz-nie w maju lub czerwcu skupiając dużą grupę
swoich miłośników. Należy pamiętać, że Bukowina to
mała ojczyzna wielu narodów, gdzie od wieków żyli w
zgodnie, pokoju, tolerancji i wzajemnym poszanowaniu
przed-stawiciele wielu narodowości: Polacy, Ukraińcy,
Żydzi, Ormianie, Węgrzy, Niemcy. Wielokrotnie zdarzało
się tak, że emigranci przybywali na te tereny, a po jakimś
czasie powracali do ojczyzny. Na Bukowinę emigrowali
również przodkowie Marii Sasinowskiej, kierownika
zespołu „Jas-trowiacy” z Jastrowia, która uważa, że „tak
jak dzisiaj idą za chlebem w świat, tak było i kiedyś
wiele lat temu, tak i kiedyś poszli z Polski tam gdzie,
wolno było się budować, wolno było kawałeczek ziemi
kupić”. Po drugiej wojnie światowej wielu emigrantów
powróciło z wieloletniej tułaczki.„Część z naszego
zespołu przyjechała tutaj z Bośni w 1946 r., no i teraz
bukowińską i jułgosłowiańską tradycję podtrzymujemy.
Teraz uczymy kolejne pokolenia, by nasza kultura
nie zaginęła”, powiedział Albin Kulesza z zespołu
„Jutrzenka” z Bolesławca. Obecnie dla wielu osób festiwal jest nie tylko miejscem, gdzie można wystapić,
dla wielu to także okazja do rodzinnych spotkań. Są i
tacy, co cały rok czekają na tych kilka dni spędzonych
w Jastro-wiu. „Najważniejsze jest to, że spotykamy się
najpierw z rodziną, mamy tu w Polsce dużo rodziny, a
także ważne jest to, że młodzież ma okazję do zapoznania

Începuturile lui sunt strâns legate de anul 1986, când la
Jastrowie a luat fiinţă ansamblul „Jastrowiacy” alcătuit
din emigranţii polonezi din Bucovina. Festivalul „Întâlniri
Bucovinene” a câştigat calitatea de festival internaţional.
Este singura manifestare folclorică din Europa realizată
într-o asemenea formulă. El se desfăşoară în fiecare an,
în luna mai sau iunie reunind un mare număr de amatori.
Nu trebuie uitat că Bucovina este mica patrie a multor
popoare unde, de veacuri, au trăit în armonie, pace,
tole-ranţă şi respect reciproc numeroase naţionalităţi:
polonezi, ucraineni, evrei, armeni, maghiari, nemţi.
De multe ori s-a întâmplat că emigranţii veneau în
acest ţinut, iar după un timp reveneau în patrie. În
Bucovina au emigrat şi înain-taşii Mariei Sasinowska,
conducătoarea ansamblului „Jastrowiacy” din Jastrowie
care consideră că „aşa cum merg astăzi în lume după
pâine, aşa a fost şi cu mulţi ani în urmă, aşa au plecat
cândva din Polonia acolo unde puteau să-şi ridice case,
unde puteau să-şi cumpere o bucă-ţică de pământ”. După
al doilea război mondial, mulţi emigranţi s-au întors după
îndelungate peregrinări. „O par-te din ansamblul nostru a
venit aici din Bosnia în 1946 şi acum menţinem tradiţia
bucovineană şi iugoslavă. Acum învăţăm alte generaţii
pentru ca cultura noastră să nu se piardă” spune Albin
Kulesza din ansamblul „Jutrzenka” din Bolesławiec.
În prezent, pentru multe persoane festivalul nu este
doar locul unde poţi să evo-luezi, pentru mulţi el este
şi un prilej de întâlnire în familie. Sunt şi dintre aceia
care aşteaptă un an întreg cele câte-va zile petrecute la
Jastrowie. „Cel mai important este că ne întâlnim mai
întâi cu familia, aici în Polonia avem multe rude, dar
important este şi că tineretul are ocazia de a cunoaşte noi
colege şi colegi. Are posibilitatea de a se împrieteni şi de
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się z nowymi kolegami i koleżankami. Mają możliwość
zaprzyjaźnienia się i nawiazania nowych kontaktów,
to przecież bardzo istotne w podtrzymywaniu naszej
tradycji i kultury” – twierdzi Ania Zielonka, kierownik
zespołu „Sołonczanka” z Nowego Sołońca.
W tym roku Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” odbył się już po raz XIXsty.
Rozpoczął się 20 maja koncertem w Pilskim
Domu Kultury, gdzie wszystkich gości i mieszkańców
miasta przywitał i otworzył festiwal Burmistrz Miasta
Piły Zbig-niew Kosmatka, przed koncertem na ul.
Śródmiejskiej w Pile wystąpiło 17 zespołów. W środę,
21 maja bar-wny korowód, w którym wzięły udział
wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu, przeszedł
ulicami miasta w Jas-trowiu. Na scenie amfiteatru
podczas oficjalnego otwarcia festiwalu Burmistrz
Gminy i Miasta Jastrowie Ryszard Sikora przypomniał,
iż „już po raz XIX-sty spoty-kamy się w Jastrowiu w
naszym pięknym amfiteatrze, by przypomnieć piękną
bukowińską kulturę, podziwiać bukowińskie tańce i

a stabili noi contacte, ceea ce este foarte important în
menţinerea tradiţiei noastre şi a culturii” – afirmă Ania
Zielonka, conducătoarea ansamblului „Sołon-czanka”
din Soloneţu Nou.
În acest an, Festivalul Folcloric Internaţional
„Întâl-niri Bucovinene” s-a desfăşurat deja pentru a
XIX-a oară. El a început cu spectacolul susţinut la
Casa de Cultură din Piła unde primarul oraşului Piła –
Zbigniew Kosmatka a urat bun-venit tuturor invitaţilor
şi locuitorilor oraşului şi a deschis festivalul, iar înainte
de spectacol, pe str. Śródmiejska din Piła, au evoluat
17 ansambluri. Miercuri, 21 mai, cortegiul colorat al
tuturor ansamblu-rilor participante la festival a trecut
pe străzile oraşului Jastrowie. Pe scena amfiteatrului,
în timpul deschiderii oficiale a festivalului, primarul
Ryszard Sikora a amintit că „deja pentru a XIX-a oară
ne întâlnim în Jastrowie, în frumosul nostru amfiteatru,
ca să ne amintim splendida cultură bucovineană, să
admirăm dansurile bucovinene şi să ascultăm muzica
bucovineană”. Şi aşa s-a întâmplat, în următoarele patru
zile au avut loc reprezentaţiile an-samblurilor, vineri
seara toţi au avut posibilitatea să vizio-neze spectacolul
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słuchać bukowińskiej muzyki”. I tak się stało, przez
kolejne cztery dni odbywały się prezentacje zespołów,
w piątek wieczorem wszyscy mieli mozliwość oglądania
przygotowanego przez zespoły z Polski wido-wiska
plenerowego przedstawiającego tradycyjne bukowiń-skie
wesele, a w niedzielę 25 maja koncertem galowym
w Jastrowiu zakończyła się polska edycja festiwalu,
w któ-rej wzięło udział ponad trzydzieści zespołów z
Polski, Rumunii, Ukrainy, Wegier i Słowacji. Z Rumunii
przyje-chały cztery zespoły, w tym dwa reprezentujące
Związek Polaków w Rumunii: zespół „Sołonczanka” z
Nowego Sołońca i „Mała Pojana” z Pojany Mikuli oraz
dwa zespoły rumuńskie: „Piatra Şoimului” z Câmpulung
Moldovenesc, „Bistriţa Aurie” z Ciocănesti i ukraińska
grupa wokalna „Soacrele” z Suczawy.
Wszyscy uczestnicy XIX. Międzynarodowego
Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”
odjezdżając do swych domów, oprócz wspomień zabrali

ce prezenta nunta tradiţională bucovi-neană, pregătit de
către ansamblurile din Polonia, iar dumi-nică 25 mai,
cu spectacolul de gală de la Jastrowie s-a încheiat ediţia
poloneză a festivalului la care au participat treizeci de
ansambluri din Polonia, România, Ucraina, Ungaria
şi Slovacia. Din România au venit cinci ansam-bluri,
două reprezentând Uniunea Polonezilor din Ro-mânia:
ansamblul „Sołonczanka” din Soloneţu Nou şi „Ma-ła
Pojana” din Poiana Micului, două ansambluri româneşti: „Piatra Şoimului” din Câmpulung Moldovenesc şi
„Bis-triţa Aurie” din Ciocăneşti, precum şi grupul vocal
ucra-inean „Soacrele” din Suceava.
Toţi participanţii la a XIX-a ediţie a Festivalului
Fol-cloric Internaţional „Întâlniri Bucovinene”, plecând
spre casele lor, în afară de amintiri au luat cu ei şi speranţa
că peste un an se vor întâlni la următorul festival de la
Jastrowie, jubiliar de data aceasta.
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