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ŞEDINŢA

POSIEDZENIE
ZARZĄDU
ZWIĄZKU POLAKÓW
W RUMUNII

CONSILIULUI DE CONDUCERE

AL UNIUNII POLONEZILOR
DIN ROMÂNIA

Foto: KL
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W dniu 2 marca 2013 r. w siedzibie Związku
Polaków w Suczawie miało miejsce
posiedzenie Zarządu organizacji. Spośród 14 stowarzyszeń obecnych było
13 prezesów i wiceprezes organizacji
suczawskiej, członkowie Biura Wykonawczego oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Zebranie otworzył Gerwazy
Longher, prezes Związku Polaków
w Rumunii. Po przywitaniu zebranych
przedstawił następujący porządek
obrad: sprawozdanie za rok 2012 obejmujące: inwestycje, zakupy, działalność; propozycje programu działalności na rok 2013; budżet na rok 2013;
sprawy różne.
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In ziua de 2 martie 2013,
la sediul Uniunii Polonezilor din
Suceava a avut loc şedinţa Consiliului de Conducere al organizaţiei. Din cele 14 asociaţii, au fost
prezenţi 13 preşedinţi şi vicepreşedintele organizaţiei Suceava,
membrii Biroului Executiv şi preşedintele Comisiei de Revizie.
Şedinţa a fost deschisă de
Ghervazen Longher, preşedintele
Uniunii Polonezilor din România.
După urarea de bun venit adresată celor adunaţi, a prezentat
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Na początku sprawozdania prezes Gerwazy
Longher przypomniał, że w grudniu ubiegłego roku
odbyły się wybory do parlamentu Rumunii, w których uzyskał nowy mandat poselski, zdobywając 8023
głosów. Podziękował wszystkim członkom organizacji za oddany na niego głos i zaufanie. Poinformował
także o kontroli finansowej, przeprowadzonej przez
Najwyższą Izbę Kontroli, obejmującej lata 2010-2012.
Izba nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu
finansów, zaleciła jednak obowiązkowe pobieranie
składek członkowskich z wykorzystaniem pieniędzy
na potrzeby organizacji. Przechodząc do sprawozdania
prezes Longher stwierdził, że przeznaczone na budowę
Domu Polskiego w Pleszy pieniądze nie zostały zużyte,
ponieważ ostra zima uniemożliwiła prace budowlane.
Pozostała suma 941 tys. lei zostanie wykorzystana
do sfinalizowania budowy, by w czerwcu dokonać
uroczystego otwarcia. Ze sprawozdania wynika, że
pozostałe zaplanowane na rok 2012 przedsięwzięcia
zostały zrealizowane.
Przedstawiono raport Komisji Rewizyjnej.
Stwierdzono, że wszystkie budynki należące do organizacji muszą być ubezpieczone i wpisane do księgi
wieczystej. Ponadto stwierdzono, że mniejszości
narodowe zajmujące się działalnością kulturalną są
zwolnione z podatków od budynków.
Działalność przewidziana na bieżący rok
ujęta jest w ramowym programie imprez. Każde
Stowarzyszenie może organizować swój program, który
powinien być poprzedzony wnioskiem sporządzonym
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Każdy
z prezesów otrzymał wzór takiego wniosku. W dalszej
części prezes Związku powiedział, że należy zatrudnić
w redakcji „Polonus” nowego dziennikarza, pełniącego
również funkcję fotoreportera, znającego dobrze język
polski i rumuński, który będzie odpowiedzialny za
prezentowanie wydarzeń związanych ze Związkiem
Polaków i mniejszością polską. Ponadto wspomniał,
że ksiądz Alfons Zielonka równolegle z pracą nad
doktoratem opracowuje także monografię na temat
Nowego Sołońca. W „Polonusie” powstaje cykl artykułów oparty na dokumentach znalezionych w polskich,
austriackich i mołdawskich archiwach.
Przygotowano pakiet ustaw dotyczący m.in.
mini drukarni, zakupu samochodu, zakupu terenu pod
przyszły Dom Polski w miejscowości Moara.
Tradycyjnie w miesiącu wrześniu odbędą
się Dni Polskie w Suczawie zakończone Dożynkami
w Nowym Solońcu. Prezes pogratulował wszystkim
organizacjom przygotowania stoisk na ubiegłorocznych Dożynkach, stwierdzając, że stały się one świętem
całej wspólnoty polskiej.

ordinea de zi: darea de seamă pe anul 2012 care
a cuprins: investiţii, achiziţii şi activităţi; propuneri
pentru programul de activitate pe anul 2013; bugetul pe
anul 2013; diverse.
La începutul expunerii preşedintele Ghervazen
Longher a amintit că în decembrie anul trecut au avut
loc alegerile pentru Parlamentul României la care a obţinut un nou mandat de deputat cu 8023 de voturi.
A mulţumit tuturor membrilor organizaţiei pentru votul
dat şi pentru încredere. A informat, de asemenea, despre
efectuarea controlului financiar pe anii 2010-2012 de
către Curtea de Conturi. Curtea n-a constatat nereguli
financiare, dar a recomandat strângerea de cotizaţii
şi folosirea banilor pentru nevoile organizaţiei. Trecând
la darea de seamă, preşedintele Longher a spus că banii
destinaţi pentru construirea Casei Polone la Pleşa n-au
fost utilizaţi, fiindcă iarna prea aspră a făcut imposibilă
continuarea lucrărilor de construcţie. Suma rămasă,
de 941 de mii de lei, va fi folosită pentru finalizarea
construcţiei, astfel încât în luna iunie să se ajungă la
inaugurarea ei. Din darea de seamă reiese că celelalte
acţiuni planificate pentru anul 2012 au fost realizate.
A fost prezentat raportul Comisiei de Cenzori.
S-a constatat că toate clădirile organizatiei trebuie
asigurate şi intabulate. În afară de aceasta, s-a afirmat
că minorităţile naţionale care desfăşoară activităţi culturale sunt scutite de impozitul pe clădiri.
Activităţile prevăzute pentru anul în curs sunt
cuprinse într-un program cadru. Fiecare asociaţie
poate organiza propriul program care trebuie precedat
de un referat pregătit conform legislaţiei în vigoare.
Fiecare preşedinte a primit un model al referatului.
În continuare preşedintele Uniunii a spus că pentru
redacţia „Polonus” trebuie angajat un ziarist care va avea
şi funcţia de fotoreporter, care să cunoască bine limba
polonă şi română şi care va răspunde de prezentarea
evenimentelor legate de Uniunea Polonezilor şi minoritatea poloneză. În afară de aceasta a amintit că părintele Alfons Zielonca, în paralel cu teza de doctorat, lucrează la monografia satului Soloneţu Nou.
În Polonus va apărea un ciclu de articole bazate pe
documentele găsite în arhivele Poloniei, Austriei
şi Moldovei.
A fost pregătit un pachet de hotărâri privind,
printre altele, mini tipografia, achiziţionarea unui
autoturism şi achiziţionarea unui teren pentru o viitoare
Casă Polonă în localitatea Moara.
Tradiţional, în luna septembrie se vor desfăşura
Zilele Culturii Polone la Suceava, încheiate cu Sărbătoarea Roadelor la Soloneţu Nou. Preşedintele a felicitat toate organizaţiile pentru pregătirea standurilor
la Ziua Recoltei de anul trecut, constatând că această zi
a devenit o sărbătoare a întregii comunităţii poloneze.
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La capitolul editări s-a propus publicarea
unui volum de poezii al lui Bogdan Polipciuc, precum
şi editarea folderului dedicat celor 110 ani de la înfiinţarea Societăţii Polone de Ajutor Frăţesc şi de Lectură din
Suceava.
La diverse Bogdan Polipciuc a anunţat că Asociaţia din Bucureşti organizează în zilele de 8-16
mai o excursie în Polonia la care invită membrii din
alte Asociaţii, iar preşedintele Longher a amintit de
reactualizarea listelor membrilor.
După discuţii, atât programul de activităţi cât
şi bugetul pentru anul 2013 au fost votate şi aprobate
în unanimitate.
Barbara Breabăn

W dziale wydawniczym zaproponowano publikację tomu poezji Bogdana Polipciuca oraz wydanie
folderu poświęconego 110. rocznicy powstania
Stowarzyszenia Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej
w Suczawie.
W punkcie sprawy różne Bogdan Polipciuc
powiadomił, że Dom Polski z Bukaresztu organizuje
w dniach 8-16 maja wycieczkę do Polski, na którą
zaprasza członków z innych Stowarzyszeń, a prezes
Longher przypomniał o reaktualizacji list członkowskich.
Po dyskusjach, zarówno program działalności,
jak i budżet na rok 2013, został przegłosowany i jednomyślnie zaaprobowany.

Program imprez
organizowanych
przez Związek Polaków w Rumunii
w roku 2013

Programul manifestărilor
care vor fi organizate de
Uniunea Polonezilor din România
în anul 2013

Luty
1. Zapusty – tradycyjna kuchnia polska przed
rozpoczęciem Wielkiego Postu

Februarie
1. Lăsata Secului – bucătărie tradiţională poloneză
înainte de începutul Postului Mare

Marzec
1. Posiedzenie Zarządu Związku Polaków
w Rumunii – Suczawa, 2.03.
2. Obchody Dnia Kobiet, 8.03.
3. Staropolskie tradycje wielkanocne – odwiedziny
seniorów i rozdzielenie okolicznościowych
paczek

Martie
1. Şedinţa Consiliului de Conducere al Uniunii
Polonezilor din România – Suceava, 02.03.
2. Sărbătorirea Zilei Femeii, 8.03.
3. Vechi tradiţii poloneze de Paşte – vizitarea
persoanelor vârstnice, pachete

Kwiecień
1. Staropolskie tradycje wielkanocne – spotkania
z okazji „święconego”
2. Uczczenie 3. rocznicy katostrofy lotniczej
w Smoleńsku
3. Konkurs Recytatorski im. Marii Konopnickiej
– Suczawa, 27.04.
4. Wiosenny turniej piłki nożnej w ramach Klubu
Olimpijczyka „Bukowina” – Gura Humorului

Aprilie
1. Vechi tradiţii poloneze de Paşte – împărţirea cu
oul sfinţit
2. Comemorarea a 3 ani de la catastrofa aviatică
de la Smolensk
3. Concursul de Recitare „Maria Konopnicka” –
Suceava, 27.04.
4. Turneul de primăvară la fotbal în cadrul
Clubului Olimpic „Bucovina” – Gura
Humorului

Maj
1. Obchody Dnia Polonii i Polaków z Zagranicy
– Suczawa
2. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja –
Suczawa, Pojana Mikuli
3. 110. lat od założenia Towarzystwa Bratniej
Pomocy i Czytelni Polskiej w Suczawie,
80-lecie pierwszego sztandaru, 20-lecie
nowego sztandaru

Mai
1. Sărbătorirea Zilei Polonezilor din Diasporă –
Suceava
2. Sărbătorirea Zilei Constituţiei din 3 Mai –
Suceava, Poiana Micului
3. 110 de ani de la înfiinţarea Societăţii Polone de
Ajutor Frăţesc şi de Lectură din Suceava, 80 de
ani de la primul stindard, 20 de ani de la noul
stindard
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Czerwiec
1. Obchody Dnia Dziecka, 1.06.
2. Warsztaty folklorystyczne w Złotniku
3. Udział zespołu „Sołonczanka” w Festiwalu
„Bukowińskie Spotkania” – Jastrowie,
19-23.06.
4. Festiwal „Convieţuiri”
5. Półkolonie letnie w Kaczyce

Iunie
1. Sărbătorirea Zilei Copilului, 1.06.
2. Ateliere folclorice la Złotnik
3. Participarea ansamblului „Sołonczanka” la
Festivalul „Întâlniri Bucovinene” – Jastrowie,
19-23.06.
4. Festivalul „Convieţuiri”
5. Semitabara de vară la Cacica

Lipiec
1. Kolonie letnie dla dzieci polonijnych w Polsce
2. Półkolonie teatralno-językowe dla dzieci –
Pojana Mikuli
3. Udział zespołu „Mała Pojana” w Festiwalu
„Bukowińskie Spotkania” – Câmpulung
Moldovenesc, 18-21.07.
4. Festiwal w Żywcu z udziałem zespołu
„Sołonczanka”

Iulie
1. Tabere de vară în Polonia pentru copiii din
comunităţile poloneze
2. Ateliere teatrale şi de limbă – semitabară la
Poiana Micului
3. Participarea ansamblului „Mała Pojana” la
Festivalul „Întâlniri Bucovinene” – Câmpulung
Moldovenesc, 18-21.07.
4. Festivalul Muntenilor Polonezi de la Żywiec,
cu participarea ansamblului „Sołonczanka”

Sierpień
1. Kolonie letnie dla dzieci polonijnych w Polsce
2. Udział przedstawicieli Związku Polaków
w Rumunii w Festiwalu PROETNICA –
Sighişoara
Wrzesień
1. Dni Polskie – Suczawa, 12-14.09.
2. Polonijne Dożynki – Nowy Sołoniec, 14.09.
Październik
1. Konferencja i szkolenia metodyczne w ramach
programu „Dzieci Bukowiny” – Suczawa,
Pojana Mikuli
2. Nasz hołd przodkom (odwiedzenie i porządkowanie grobów)

August
1. Tabere de vară în Polonia pentru copiii din
comunităţile poloneze
2. Participarea
reprezentanţilor
Uniunii
Polonezilor din România la Festivalul
PROETNICA – Sighişoara
Septembrie
1. Zilele Culturii Polone – Suceava, 12-14.09.
2. Sărbătoarea Roadelor – Soloneţu Nou, 14.09.
Octombrie
1. Conferinţa metodică în cadrul programului
„Copiii Bucovinei” – Suceava, Poiana Micului
2. Omagiul nostru înaintaşilor (vizitarea şi
îngrijirea mormintelor)

Listopad
1. Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza
„Kresy 2013” – Suczawa
2. Obchody Dnia Niepodległości Polski –
Suczawa, Bukareszt

Noiembrie
1. Concursul de Recitare „Adam Mickiewicz”
– Kresy 2013 – Suceava
2. Sărbătorirea Zilei Independenţei Poloniei –
Suceava, Bucureşti

Grudzień
1. Akcja Mikołajkowa
2. Dzień Mniejszości Narodowych – Suczawa
3. Spotkania opłatkowe

Decembrie
1. Vine Moş Nicolae
2. Ziua Minorităţilor Naţionale – Suceava
3. Întâlnirea de opłatek

Wydawnictwa
1. „Mały Polonus” – 4 numery i kalendarz
na rok 2014
2. „Polonus” – 12 numerów i kalendarz na rok 2014
3. Zbiór materiałów z sympozjum z roku 2012
4. Zbiór poezji Bogdana Polopciuca „Kwiat
korzeni”
5. Folder poświęcony 110. rocznicy założenia
Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Suczawie

Editări
1. „Mały Polonus” – 4 numere şi calendar pe
2014
2. „Polonus” – 12 numere şi calendar pe 2014
3. Culegere de referate ale conferinţei din 2012
4. Culegere de poezii, „Floarea rădăcinilor”
Bogdan Polipciuc
5. Folder dedicat celor 110 de ani de la înfiinţarea
Societăţii Polone de Ajutor Frăţesc şi de Lectură din Suceava
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Bukowina

– dzieje, miejsca, ludzie

Bucovina

&

– istorie, locuri, oameni

W

ojska austriackie zajęły Bukowinę jesienią
1774 r., jednak, pod względem jurydycznym, stanie
się w sposób oficjalny austriacką prowincją od 7 maja
1775 r., na drodze porozumienia pomiędzy imperium Habsburgów i Portą Osmańską – pod której
zwierzchnictwem znajdowała się Mołdawia.
Habsburgowie przez okrojenie terytorium północnej Mołdawii o Bukowinę wcielili twierdzę Suczawa i miasta Czerniowce, Kâmpulung, Baia i Seret,
rozmieszczając oddziały wojskowe na obszarze 10 442
km2. W Konstantynopolu została podpisana 26 kwietnia
[7 maja] 1775 r. Konwencja zawierająca cztery artykuły
odnośnie cesji i rozgraniczenia terytorialnego, które
zawierały ustąpienie Bukowiny, ustanawiając nowe
terytorialne granice między Austrią a Turcją. Doniosłe
znaczenie miała Konwencja zawarta w miejscowości
Palamutka 21 czerwca [2 lipca] 1776 r., która wyznaczała
granice ustalone przez Turcję i Austrię.
Austria była wspierana przez Rosję w przyłączeniu Bukowiny, zaś protestujący hospodar mołdawski Grigore Alexandru Ghica przypłacił śmiercią
protest przeciwko rozbiorowi terytorialnemu Bukowiny
– został zamordowany 2 października 1777 r.
Na początku austriackiego panowania nowe
terytorium przyłączone nie posiadało oficjalnej
nazwy, stosując albo określenia „der ehemalige
Theil der Moldau” (dawna dzielnica Mołdawii), albo
„moldavisher Distrikt” (mołdawska dzielnica) lub
„Bukoviner Distrikt” (dystrykt bukowiński).
W 1777 r. generalny gubernator Splény zaproponował, aby stosować nazwę „gubernia czerniowiecka” w nawiązaniu do głównego miasta, gdzie
swoją rezydencję obrał generał wraz z centralnymi
instytucjami aparatu urzędniczego nowej prowincji,
ale cesarzowa Maria Teresa zdecydowała, „żeby w odniesieniu do nazwy nowego dystryktu nie czyniono
żadnych zmian” i w ten sposób ustalono nazwę
związaną z lasami bukowymi, mianowicie Bukowina.
Przez okres 12 lat, 1774-1786, na Bukowinie panowały
rządy austriackiej administracji wojskowej, na czele
zaś stali wojskowi gubernatorzy Gabriel Freiherr von
Splény (1774-1778) i Karl Freiherr von Enzenberg
(1778-1786).
Gabriel Splény von Mihaldy urodził się 2 października 1734 r. w miejscowości Ternye (Terňa)
i zmarł 1 kwietnia 1818 r. w miejscowości SzilvasÚjfalu (Slivník) na Węgrzech. Był pierwszym gubernatorem Bukowiny, który dokonał pierwszego opisu
bogactwa tego regionu w swoim raporcie dla dworu
wiedeńskiego w 1778 r. zatytułowanym „Opis dys-

Gabriel Splény von Mihaldy
Źródło/Sursa: Wilhelm Hecht, Die österreichischugarische Monarchie in Wort und Bild, Wien
1899, vol. 20, p. 119.

T

rupele austriece au ocupat Bucovina încă din
toamna anului 1774, însă, din punct de vedere juridic,
ea va deveni oficial provincie austriacă la 7 mai 1775,
printr-o convenţie încheiată între Imperiul Habsburgic
şi Sublima Poartă sub a cărei suzeranitate se afla
Moldova.
Imperiul Habsburgic, răpind teritoriul din
nordul Moldovei, Bucovina, a înglobat cetatea de
scaun Suceava şi oraşele Cernăuţi, Câmpulung, Baia
şi Siret, dislocând trupe militare pe o suprafaţă de 10
442 km2. La Constantinopol a fost semnată, la data de
26 aprilie (7 mai) 1775, o Convenţie în patru articole
de cesiune teritorială şi demarcaţie prin care se stipula
cedarea Bucovinei, stabilindu-se noile limite teritoriale
între Austria şi Turcia. De o importanţă majoră a fost
Convenţia de la Palamutka, încheiată la data de 21
iunie (2 iulie) 1776 care a marcat frontierele stabilite de
către Turcia şi Austria. Austria a fost susţinută în raptul
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Bucovinei de către Rusia, iar domnitorul Moldovei
Grigore Alexandru Ghica a plătit cu capul protestul său
împotriva raptului teritorial al Bucovinei, fiind asasinat
la 2 octombrie 1777.
La începutul dominaţei austriece, noul teritoriu
anexat nu avea încă o denumire oficială, fiind numit fie
„der ehemalige Theil der Moldau”, fie „moldavischer
Distrikt”, fie „Bukoviner Distrikt”. În anul 1777 generalul guvernator Splény a propus să i se dea numele
de „generalatul Cernăuţean”, după localitatea unde îşi
stabilise reşedinţa generalul împreună cu institituţiile
birocratice ale noii provincii, însă împărăteasa Maria
Tereza hotărâse „că în privinţa numirii districtului să
nu se facă nicio schimbare”, aşa încât a stabilit numele
care desemna pădurile de fagi şi anume, Bucovina.
Timp de 12 ani, între 1774-1786, Bucovina s-a aflat
sub administraţie militară austriacă, fiind condusă de
guvernatorii militari Gabriel Freiherr von Splény (17741778) şi Karl Freiherr von Enzenberg (1778-1786).
Gabriel Splény von Mihaldy s-a născut la daBaron Karl Freiherr von Enzenberg
ta de 2 octombrie 1734 în localitatea Ternye (Terňa)
şi a murit în ziua de 1 aprilie 1818 în localitatea SzilvásŹródło/Sursa: Wilhelm Hecht, Die österreichischÚjfalu (Slivník) din Ungaria. A fost primul Guvernator
ugarische Monarchie in Wort und Bild, Wien
1899, vol. 20, p. 129.
al Bucovinei, care a făcut prima descriere a bogăţiilor
acestei regiuni în raportul său către curtea imperială
tryktu Bukowińskiego”. Generał Gabriel Splény din Viena în anul 1778, raport intitulat „Descrierea
12 października 1777 r. w Czerniowcach przyjął za- districtului Bucovina”. Generalul Gabriel Splény, la data
przysiężenie wierności monarchii habsburgskiej zło- de 12 octombrie 1777, la Cernăuţi, a primit jurământul
żone przez przedstawicieli wszystkich klas i stanów de credinţă al reprezentanţilor claselor şi stărilor sociale
społecznych Bukowiny, a przez swoje świadome i prag- din Bucovina faţă de monarhia habsburgică, iar prin
matyczne rozwiązania, zaproponowane w wyżej wspom- soluţiile lucide şi pragmatice propuse în raportul său
nianym raporcie, stał się reformatorem regionu.
a devenit şi reformatorul acestei regiuni.
Baron Karl Freiherr von Enzenberg był drugim
Baronul Karl Freiherr von Enzenberg, cel
bukowińkim gubernatorem. Urodził się w Padwie, de-al doilea guvernator, s-a născut la Padova în Lomw Lombardii około 1925 r. i zmarł 18 maja 1810 r. bardia în jurul anului 1725 şi a murit în ziua de 18 mai
w siedmiogrodzkim Sibiu. Podczas swoich rządów 1810 la Sibiu. Ȋn perioada guvernării sale a propus
zaproponował w 1779 r. dworowi cesarskiemu w Wied- Curţii Imperiale din Viena, în 1779, în baza unui
niu przeprowadzenie szeregu natychmiastowych reform, raport propriu, o serie de reforme, care se vor şi aplica
w oparciu o jego raport o stanie prowincji, odnośnie imediat, vizând administraţia, învăţământul public,
edukacji publicznej, inwentaryzacji i rozgraniczenia inventarierea şi delimitarea proprietăţilor rurale, expulwłasności wiejskiej, wydalenia lichwiarzy i dzierżaw- zarea cămătarilor şi arendaşilor, constituirea Fondului
ców, Funduszu religijnego, rozwoju rzemiosła oraz religionar, dezvoltarea meşteşugurilor precum şi colokolonizacji Bukowiny.
nizarea Bucovinei.
Do 1786 r. Bukowina pozostawała pod rząPână în anul 1786 Bucovina a fost sub
dami administracji wojskowej, obejmującej obszary administraţie militară, exercitată ca atare în domeniul
polityczno-administracyjny, kościelny i instytucjonalno- politico-administrativ, bisericesc şi şcolar. Prin înaltul
oświatowy. Cesarski reskrypt z dnia 6 sierpnia
prescript imperial din 6 august 1786 se hotărăşte în1786 r. ustanawiał zniesienie rządów administracji
cetarea administraţiei militare şi înglobarea Bucoviwojskowej i wcielenie Bukowiny do Galicji, jako 19
nei în administraţia Galiţiei, ca cel de-al 19-lea cerc
bukowińskiego cyrkułu administracyjnego. Był to akt,
administrativ bucovinean. Acest act a constituit încektóry zapoczątkował migrację Polaków na Bukowinę.
putul migraţiei elementului polonez în Bucovina.
(ciąg dalszy nastąpi)
(va urma)
ks. Alfons-Eugen Zelionca
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Universitatea Catolică „Ioan Paul al II-lea” din Lublin
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KALENDARIUM ROCZNIC

2013

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

KWIECIEŃ

APRILIE

1 IV – 15. rocznica śmierci Janusza Nasfetera (19201998), reżysera i scenarzysty filmowego; 90. rocznica urodzin Bohdana Czeszki (1923-1988), pisarza,
felietonisty;
2 IV – 60. rocznica urodzin Krzysztofa Krauzego
(1953), reżysera i scenarzysty filmowego;
3 IV – 140. rocznica urodzin Kazimierza Kwietniewskiego (1873-1942), zoologa i pierwszego polskiego oceanografa; 30. rocznica śmierci Aleksandra
Ścibora-Rylskiego (1928-1983), prozaika, scenarzysty
filmowego;
5 IV – 10. rocznica śmierci Marianny Bocian (19422003), poetki;
8 IV – 95. rocznica śmierci Lucjana Rydla (18701918), poety, dramaturga; 90. rocznica urodzin Jerzego
Passendorfera (1923-2003), reżysera filmowego;
9 IV – 45. rocznica śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej
(1890-1968), powieściopisarki, publicystki;
10 IV – 105. rocznica urodzin Wiktora Weintrauba
(1908-1988), historyka literatury;
11 IV – 15. rocznica śmierci Lesława Eustachiewicza (1913-1998), historyka literatury, teatrologa i nauczyciela;
12 IV – 50. rocznica śmierci Kazimierza Ajdukiewicza
(1890-1963), filozofa i logika;
13 IV – 100. rocznica urodzin Aleksandra
Rymkiewicza (1913-1983), poety, autora utworów dla
dzieci i młodzieży;
16 IV – 125. rocznica śmierci Zygmunta Wróblewskiego (1845-1888), fizyka, uczestnika powstania
styczniowego;
18 IV – 25. rocznica śmierci Józefa Łobodowskiego
(1909-1988), poety i prozaika;
19 IV – 30. rocznica śmierci Jerzego Andrzejewskiego
(1909-1983), prozaika, publicysty; 25. rocznica śmierci
Jonasza Kofty (1942-1988), poety, satyryka, aktora
i piosenkarza;
20 IV – 120. rocznica urodzin Jana Stanisławskiego
(1893-1973), anglisty i leksykografa;
21 IV – 90. rocznica urodzin Gustawa Holoubka
(1923-2008); reżysera i pedagoga, aktora teatralnego
i filmowego;
22 IV – 60. rocznica śmierci Jana Czochralskiego
(1885-1953), chemika, metalurga, metaloznawcy, wynalazcy metody otrzymywania monokryształów krzemu;
23 IV – 75. rocznica śmierci Stefana Drzewieckiego
(1844-1938), wynalazcy, pioniera żeglugi podwodnej
i lotnictwa;

1 IV – 15 ani de la moartea lui Janusz Nasfeter (19201998), regizor şi scenarist de filme; 90 de ani de la
naşterea lui Bohdan Czeszko (1923-1988), scriitor,
foiletonist;
2 IV – 60 de ani de la naşterea lui Krzysztof Krauze
(1953), regizor şi scenarist de filme;
3 IV – 140 de ani de la naşterea lui Kazimierz
Kwietniewski (1873-1942), zoolog şi primul oceanograf polonez; 30 de ani de la moartea lu Aleksander
Ścibor-Rylski (1928-1983), prozator, scenarist de
filme;
5 IV – 10 ani de la moartea Mariannei Bocian (19422003), poetă;
8 IV – 95 de ani de la moartea lui Lucjan Rydel (18701918), poet, dramaturg; 90 de ani de la naşterea lui
Jerzy Passendorfer (1923-2003), regizor de filme;
9 IV – 45 de ani de la moartea Zofiei Kossak-Szczucka
(1890-1968), autoare de romane, publicistă;
10 IV – 105 ani de la naşterea lui Wiktor Weintraub
(1908-1988), istoric literar;
11 IV – 15 ani de la moartea lu Lesław Eustachiewicz
(1913-1998), istoric literar, teatrolog şi profesor;
12 IV – 50 de ani de la moartea lui Kazimierz
Ajdukiewicz (1890-1963), filosof şi logician;
13 IV – 100 de ani de la naşterea lui Aleksander
Rymkiewicz (1913-1983), poet, autor de creaţii pentru
copii şi tineri;
16 IV – 125 de ani de la moartea lui Zygmunt
Wróblewki (1845-1888), fizician, participant la insurecţia din ianuarie;
18 IV – 25 de ani de la moartea lui Józef Łobodowski
(1909-1988),poet şi prozator;
19 IV – 30 de ani de la moartea lui Jerzy Andrzejewski
(1909-1983), prozator, publicist; 25 de ani de la moartea
lui Jonasz Kofta (1942-1988), poet, satiric, actor şi
cântăreţ;
20 IV – 120 de ani de la naşterea lui Jan Stanisławski
(1893-1973), specialist în limba engleză şi lexicograf;
21 IV – 90 de ani de la naşterea lui Gustaw Holoubek
(1923-2008), regizor şi pedagog, actor de teatru şi film;
22 IV – 60 de ani de la moartea lui Jan Czochralski
(1885-1953), chimist, metalurgist, specialist în domeniul metalelor, inventator al metodei de obţinere a monocristalelor de siliciu;
23 IV – 75 de ani de la moartea lui Stefan Drzewiecki
(1844-1938), inventator, pionier în domeniul navigaţiei
submarinelor şi aviaţiei;

(dalszy ciąg na str. 16)
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Niech święta te będą dla Państwa
pełne wiary, radosnej nadziei,
wzajemnej życzliwości
i rodzinnego szczęścia.
Abyście mogli cieszyć się nimi
w gronie najbliższych
w zdrowiu i dostatku
życzy

Fie ca aceste sărbători să fie
pline de credinţă, speranţă,
bunăvoinţă faţă de ceilalţi
şi fericire în familie.
Să Vă bucuraţi împreună
în mijlocul celor apropiaţi,
în sănătate şi belşug
Vă urează

prezes Związku Polaków w Rumunii
poseł Gerwazy Longher

preşedintele Uniunii Polonezilor din România
deputat Ghervazen Longher

Drodzy Czytelnicy!
Niech tegoroczna Wielkanoc
będzie okazją
zarówno do zadumy i przemyśleń,
jak i czasem wielkiej radości.
Niech umocni wiarę i przyniesie spokój,
miłość i nadzieję.
Świątecznej obfitości, rodzinnego ciepła
i pogody ducha
życzy

Dragi Cititori!
Fie ca Sărbătoarea Paştelui de anul acesta
să fie un prilej de meditaţie,
dar şi de mare bucurie.
Să întărească credinţa şi să aducă pace,
iubire şi speranţă.
Bogăţia sărbătorilor, căldură în familie şi
senin în suflet
Vă urează

Redakcja „Polonusa”

Redacţia „Polonus”

Zmartwychwstanie Pańskie
– święto życia i nadziei

Ȋnvierea Domnului –
sărbătoarea vieţii şi a speranţei

ZmartwychwstanieJezusa jest ostateczną pieczęcią
wszystkich Bożych obietnic (…)
rękojmią historii naznaczonej
mesjańskimi darami pokoju i radości.
Jan Paweł II

Ȋnvierea lui Cristos este sigiliul final
al promisiunilor lui Dumnezeu (…)
garanţia istoriei, marcată de darurile mesianice
de pace şi bucurie.
Ioan Paul al II-lea

Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem
historycznym i podstawowym aktem naszej wiary.
Głęboki i porywający jest sens tej tajemnicy. Jakże
potężne są religijne nastroje wielkanocnych dni, dające
nam taką pewność wiary. Celebrujemy rezurekcję
jako mistyczną pamiątkę zwycięstwa Chrystusowego
nad grzechem i śmiercią, jako tryumf Autora życia, z którego płyną wszystkie łaski. Unicestwienie
śmierci przez potęgę nieśmiertelności jest ostatecznym
zwycięstwem dobra nad złem.

Învierea lui Cristos este o realitate istorică
și actul fundamental al credinței noastre. Profund și palpitant este sensul acestui mister. Cât de puternice sunt
sentimentele religioase din zilele pascale, care ne
oferă certitudinea credinței. Sărbătorim Învierea ca
o amintire mistică a victoriei lui Cristos asupra păcatului și a morții, ca un triumf al Autorului vieții, care
este izvorul fiecărui har. Nimicirea morţii prin puterea
nemuririi este victoria finală a binelui asupra răului.
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Wielkanocne alleluja grzmi w kościołach jak
triumfalne wezwanie Królestwa Bożego, jako zawołanie
tych mocy duchowych, które
z Chrystusem wyszły z grobu ujarzmienia na święty i bezkrwawy podbój dziejów. Nadzieje wielkanocne, nasze
wspólne nadzieje nie popadną
w zaginienie.
Radosne Alleluja! Oznacza, że nie ma sytuacji, w której byśmy musieli jako chrześcijanie przyznać, że wszystko
jest stracone, ale iść z nadzieją
w sercu ku zmartwychwstaniu.
Skupieni, w pochyleniu czoła, w swych tajemnicach bólu
i pokuty idziemy ku naszej
Wielkanocy, ku najświetniejszemu okresowi naszych
dziejów, gdzie mieszkać będzie
sprawiedliwość. W wiernych naszych sercach zapalamy
zwycięskiemu Królowi pokoju wonny paschał jako
symbol naszych ślubów i nie-zawodnych nadziei.
Niech dzień Zmartwychwstania Pańskiego
będzie dla nas wszystkich nową wiosną nadziei i wiosną życia. Niech Wielkanocny Poranek objawi tryumf prawdy i miłości, które przezwyciężą wątpliwości
i umocnią naszą wiarę „w Szkole Jezusa Chrystusa.
Chrystus Zmartwychwstał!
Wesołego Alleluja!

Cântul pascal Aleluia
răsună în biserici ca un apel
triumfător al Ȋmpărăţiei lui
Dumnezeu, apel al puterilor
spirituale care, împreună cu
Cristos au fost eliberate din
mormântul subjugării spre
sfânta și fără vărsare de sânge
cucerire a istoriei. Speranțele
pascale, speranțele noastre
comune nu vor fi lăsate uitării.
Strigătul de bucurie
Aleluia! Ȋnseamnă că nu există nicio situație în care noi ca
și creștini trebuie să recunoaștem că totul este pierdut, ci de
a păşi cu speranţă în inimă spre
înviere. Reculeşi, cu frun-ţile
plecate, cu propriile mistere
de durere și căință păşim spre
Paștele nostru, spre perioada
cea mai glorioasă a isto-riei
noastre, unde va dăinui dreptatea. Aprindem Regelui victorios al păcii, în inimile
noastre smerite, înmiresmata lumânare pascală ca un
simbol al legămintelor noastre și al speranțelor certe.
Ziua Învierii Domnului să fie pentru noi toți
o nouă primăvară a speranței și a vieții. Zorile dimineţii
pascale să dezvăluie triumful adevărului și al iubirii,
care să învingă îndoielile și să întărească credința
noastră, în „Școala lui Isus Cristos”.
Cristos a înviat!
Un Paște fericit!

ks. Alfons-Eugen Zelionca
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Universitatea Catolică „Ioan Paul al II-lea” din Lublin

Z POLSKIEJ KUCHNI

DIN BUCĂTĂRIA POLONEZĂ

Jajka faszerowane

Ouă umplute

Jajko jako symbol odradzającego się życia
jest niedłącznym elementem wielkanocnego stołu.
Możemy podawać je na wiele sposobów. Oprócz
tradycyjnych jaj ugotownych na twardo, przekrojonych na pół i polanych majonezem, duże pole do
popisu dla każdej gospodyni dają jaja faszerowane.
Sposobów na ich przygotowanie może być naprawdę
wiele. My proponujemy trzy farsze: pieczarkowy,
tuńczykowy i serowy.

Oul ca simbol al renaşterii vieţii este un element nelipsit de la masa de Paşte. Le putem servi
în diferite feluri. În afară de tradiţionalele ouă fierte
tari tăiate în jumătăţi şi ornate cu maioneză, mari
posibilităţi oferă fiecărei gospodine ouăle umplute.
Modul de preparare poate fi foarte variat. Noi vă
propunem trei feluri de umplutură: cu ciuperci, cu ton
şi cu brânză.
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Przygotowanie
Wszystkie jaja ugotuj na twardo i ostudź. Obrane
jajka przekrój na pół i wyjmij żółtka, z których
przygotujesz farsze w różnych smakach. Składniki
każdego z nich dokładnie rozdrobnij i wymieszaj,
a następnie nadziewaj jajka. Układaj farszem do góry
na świątecznie udekorowanych półmiskach.

Pregătire
Toate ouăle le fierbem tari şi le răcim. Curăţate de coajă,
le tăiem în jumătăţi, scoatem gălbenuşurile, din care
pregătim umpluturi cu diferite gusturi. Ingredientele
pentru fiecare fel se mărunţesc bine şi se amestecă,
apoi se umple fiecare jumătate de albuş. Se aşează cu
umplutura în sus pe platouri decorate festiv.

Składniki
Jajka faszerowane tuńczykiem: 4 jaja, ¼ puszki tuńczyka w sosie własnym, łyżka kukurydzy konserwowej,
2 łyżeczki majonezu, sól i pieprz do smaku.
Jajka faszerowane pieczarkami: 4 jaja, 4 średnie
pieczarki posiekane i obsmażone na maśle, 2 łyżeczki
majonezu, sól i pieprz do smaku.
Jajka faszerowane białym serem: 4 jaja, 2 łyżki białego
sera, drobno posiekany szczypiorek, koperek lub natka
pietruszki, sól i pieprz do smaku.
Farsz po połączeniu składników powinien mieć konsystencję pasty.
Smacznego jajka!
Iwona Olszewska-Maculeac

Ingrediente
Ouă umplute cu ton: 4 ouă, ¼ conservă de ton în suc
propriu, o lingură de porumb conservat, 2 linguriţe
maioneză, sare şi piper după gust.
Ouă umplute cu ciuperci: 4 ouă, 4 ciuperci mijlocii
tăiate mărunt şi prăjite în unt, 2 linguriţe maioneză, sare
şi piper după gust.
Ouă cu brânză: 4 ouă, 2 linguri brânză de vacă, ceapă
verde, mărar sau pătrunjel tocate mărunt, sare şi piper
după gust.
După amestecarea ingredientelor, umplutura trebuie să
aibă consistenţa unei paste.
Poftă bună!
Trad. M. Meţec

Być z Nim

Să fim cu EL

O dniu radosny pełne chwał,
dziś Jezus Chrystus z grobu wstał
Nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja!
Z jakże wielką radością śpiewamy tę wielkanocną pieśń. Nic w tym dziwnego! Każde stworzenie
raduje się z życia. Ale zanim wyśpiewamy tę radość,
to wpierw trzeba trwać przy Chrystusie i razem z Nim
przejść to wszystko, co było udziałem Jego życia.

Cântăm cu o atât de mare bucurie acest cânt de
Paşte. Şi nu este de mirare! Fiecare creatură se bucură
de viaţă. Dar până să exprimăm prin cânt această
bucurie, trebuie să perseverăm alături de Cristos şi împreună cu El să depăşim tot ce El a depăşit în viaţa Sa.
Mă gândesc la ultimele clipe ale Patimii şi Morţii Lui.
Finalul este învierea din morţi.
În prezent, lumea nu vorbeşte despre
suferinţă, durere, plânset. Îndepărtează de la ea ceea
ce este o parte a vieţii. Aceste acorduri privesc nu doar
bătrâneţea, adeseori se întâmplă că şi tânărul ştie ce
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Mam tu na myśli ostatnie chwile Jego Męki i Śmierci.
Finałem jest powstanie z martwych.
Obecnie świat raczej nie mówi na temat
cierpienia, męki, bólu, płaczu. Odsuwa od siebie to,
co jest udziałem życia. Te trudne akordy dotyczą nie
tylko starości. Jakże często zdarza się, że nawet młody
człowiek doświadcza cierpienia. Owszem, nie zawsze
prowadzi ono do śmierci. Przecież jak tylko możemy
zaradzamy cierpieniu, lecząc stany chorobowe. Ból
towarzyszy nam bardzo często podczas zabiegów
wymagających interwencji na naszym ciele. Nawet
zwyczajne ukłucie igłą podczas dawania zastrzyku
czy pobierania krwi jest bólem. Borowanie zębów też
sprawia ból. Zwichnięcie stawu, złamanie kości, mocne
uderzenie – to też jest ból. Ten ból sprawia cierpienie
fizyczne. Po uśmierzeniu różnymi lekami i środkami
ból mija i wracamy do zdrowia. Dlatego w czasie bólu
nie myślimy o męce, lecz o wyzdrowieniu.
Cieszymy się, bo tak chce Pan,
za winy nasze okup dan,
skończony już niewoli stan. Alleluja!
Gdy Jezusowi zadawano ból, to mówimy, że
była to Męka. W wielu wypadkach ów wyraz piszemy
z wielkiej litery z tego względu, że był to swoistego
rodzaju stan ciała i duszy Boga-Człowieka. Wszak On
przyjął na siebie cierpienia nie tylko swego ciała, ale
także i duszy. Wszystkie wypadki, które poprzedziły
Śmierć Chrystusa były jedną wielką Męką. To dlatego
w Wielkim Tygodniu, od Wielkiego Czwartku aż po
Wielki Piątek, w liturgii jest właśnie mowa o Męce.
Szczególnie wpatrujemy się w wielkie obrazy Męki,
które są zawarte we fragmencie Ewangelii, zwanej
Pasją. Zawierają się one także w nabożeństwie drogi
krzyżowej oraz w typowo polskim nabożeństwie
wielkopostnym, nota bene zapoczątkowanym przez
księży lazarystów, zwanym Gorzkimi Żalami. To
właśnie w tych nabożeństwach jest biczowanie,
cierniem ukoronowanie, oplucie, dźwiganie krzyża,
przybijanie gwoździami. Nie miejsce na to, aby
dyskutować, co było dla Chrystusa Męką, a co nie. To
nie ma głębszego znaczenia. Jeśli ktokolwiek z nas
choć raz trwał z kimś, kto cierpiał męki – chociażby
podczas pielęgnacji chorej osoby – ten doskonale wie,
że wszelkie słowa na nic się zdadzą. Albo współcierpisz
z bolejącą osobą, albo jesteś „obok” jej cierpienia.
Na samej zaś Golgocie dokonuje się szczyt
cierpienia – Śmierć. Trwamy przy Chrystusie konającym. Sam moment Śmierci jest dokładnie opisany
przez Ewangelistów. Dlatego tak mocno uwzględnia się
go w liturgii Wielkiego Piątku. I choć sama śmierć jest
momentem, to jednak chrześcijanie niejako przedłużają
Śmierć Jezusa w celu rozmyślania, medytacji, kontemplacji...

înseamnă suferinţa. Într-adevăr, nu întotdeauna când
este vorba de boală. Durerea ne întovărăşeşte adeseori
în timpul intervenţiilor pe corpul nostru. Chiar o simplă înţepătură de injecţie sau luarea de sânge sunt
dureroase. Pilirea dinţilor este, de asemenea, dureroasă.
Scrântirea articulaţiilor, fracturarea oaselor, o lovitură
puternică – înseamnă, de asemenea, durere. Această
durere aduce suferinţă fizică. După calmarea cu diferite
medicamente, durerea trece şi revenim la sănătate. De
aceea, în timpul durerii nu ne gândim la chin, ci la
însănătoşire.
Când Isus a fost torturat, spunem că a fost
Patimă. În multe cazuri acest cuvânt îl scriem cu literă
mare, pentru că a fost un fel propriu al stării trupului
şi sufletului Dumnezeului – Om. El a luat asupra Sa
nu doar suferinţa trupului Său, ci şi a sufletului. Toate
întâmplările ce au precedat Moartea lui Cristos au fost
o mare Patimă. De aceea, în Săptămâna Mare, de la
Joia Mare până la Vinerea Mare, în liturghie se vorbeşte
tocmai despre Patimă. În mod deosebit, contemplăm
marile imagini cuprinse în fragmentul Evangheliei
numit Patimă. Ele sunt cuprinse şi în oficierea căii crucii
precum şi în oficierea tipic poloneză iniţiată de lazarişti,
numită Gorzkie Żale. Tocmai în aceste oficieri este
biciuirea, încununarea cu coroana de spini, scuiparea,
ducerea crucii, baterea în cuie. Nu e locul să discutăm
ce a însemnat pentru Isus Patima şi ce nu. Aceasta nu
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Finałem wszystkich wydarzeń związanych
z osobą Chrystusa, a szczególnie Męki i Śmierci,
jest Jego Zmartwychwstanie. Ten akt dokonał się
w tajemnicy samego Boga. Nikt z ludzi nie widział
tego momentu powstania Pana z martwych. Jest on
cudem. Apostołowie oraz kobiety nie były świadkami
cudu. Oni zobaczyli pusty grób. To dlatego tradycja
chrześcijańska zezwala na budowanie „Bożego Grobu”,
aby – podobnie jak zastanawiamy się nad tajemnicą
Męki i Śmierci – wejść głęboko w tajemnicę Życia.
W ten święty łask i chwały dzień
niech płynie zew radosnych pień,
iż serca ujrzą chwały cień. Alleluja!
Jeśli mamy udział w Męce i Śmierci Chrystusa,
to tym samym mamy udział w Jego Zmartwychwstaniu.
Jeśli śpiewamy pieśni o smutku wynikającym z wydarzeń
podczas Pasji, to upoważnia nas to do radosnego śpiewu
wielkanocnych pieśni. Dlaczego? Bo trwamy również
w Panu, który zmartwychwstał! I znów z pomocą
przychodzi wiara, aby przyjąć tę cudowną tajemnicę,
że skoro z Nim współcierpimy i współumieramy, to
razem z Nim także żyć będziemy.
Z wiarą wpatrujemy się
w Chrystusa zmartwychwstałego.
Z nadzieją oczekujemy Jego przyjścia.
Z miłością trwamy przy Nim w ziemskim życiu.
Andrzej Ziółkowski
misjonarz (lazarysta) z Krakowa

Kronika bukowińskich Polaków

are o semnificaţie mai profundă. Dacă cineva dintre
noi măcar o dată a fost alături de cineva care s-a chinuit
– măcar în timp ce îngrijea o persoană bolnavă – acela
ştie foarte bine că toate cuvintele nu servesc la nimic.
Fie că suferi împreună cu persoana respectivă, fie că
eşti „alături” de suferinţa ei.
Iar pe Golgota se săvârşeşte culmea suferinţei – Moartea. Suntem alături de Cristos în agonie.
Însuşi momentul Morţii este descris exact de către
Evanghelişti. De aceea acesta este atât de puternic
luat în considerare în Vinerea Mare. Şi deşi însăşi
moartea este un moment, totuşi creştinii prelungesc
oarecum Moartea lui Isus în scopul reflecţiei, meditaţiei,
contemplaţiei...
Finalul tuturor evenimentelor legate de persoana lui Cristos, dar mai ales cele ale Patimii şi Morţii,
este Învierea Lui. Acest act s-a săvârşit în taina lui
Dumnezeu însuşi. Niciun om nu a văzut acest moment
al învierii Domnului din morţi. Aceasta este o minune.
Apostolii şi femeile nu au fost martorii acestei minuni.
Ei au văzut mormântul gol. De aceea tradiţia creştină
a chemat la construirea „Mormântului lui Dumnezeu”,
pentru ca – aşa cum medităm la misterul Patimii
şi Morţii – să pătrundem adânc în misterul Vieţii. Dacă
luăm parte la Patima şi Moartea lui Cristos, tot aşa avem
parte de Învierea Lui. Dacă cântăm despre tristeţea
reieşită din evenimentele din timpul Patimii, aceasta ne
îndreptăţeşte să cântăm veseli cântece de Paşte. De ce?
Pentru că suntem alături de Domnul care a înviat! Şi
din nou ne vine în ajutor credinţa să acceptăm această
minunată taină, că din moment ce suferim şi murim cu
El, tot împreună cu El vom trăi.
Trad. St. Iachimovschi

1913

Cronica polonezilor bucovineni

Marzec

Martie

03.01. – Czerniowce, Szkoła Ludowa Męska:
Rozpoczęły się codzienne zajęcia na kursie przygotowawczym do egzaminów wstępnych do klas
pierwszych szkół średnich. Zainteresowanych codziennie zapisywał kierownik kursu Antoni Zarzymski.
03.<02. – Czerniowce: Wydział „Ogniska” podał
Czytelniom Polskim do wiadomości, że w związku
ze zwiększonym zapotrzebowaniem na prelekcje
w Towarzystwie Akademików Polskich „Ognisko”
powołana została specjalna sekcja oświatowa z liczniejszą grupą prelegentów, którzy w większym stopniu będą
mogli zaspokoić oczekiwania, byle tylko zgłaszano
zapotrzebowanie z kilkudniowym wyprzedzeniem.
03.02. – Baniłów n/Czeremoszem, Czytelnia Polska
TSL: Uroczyście obchodzono 50. rocznicę powstania
styczniowego. Na obchód złożyło się okolicznościowe
przemówienie prezesa Czytelni Kosińskiego, odczyt

03.01. – Cernăuţi, Şcoala Populară de Băieţi: Au
început lecţiile cursului pregătitor pentru admiterea în
primele clase ale şcolilor medii. Conducătorul cursului,
Antoni Zarzymski, a început să facă înscrieri zilnic.
03.<02. – Cernăuţi: Conducerea Asociaţiei „Ognisko”
a anunţat Societăţile Polone de Lectură că, urmare
a numărului crescut de solicitări pentru prelegeri în
Asociaţia Universitarilor Polonezi „Ognisko”, a fost
înfiinţată o secţie specială de învăţământ cu un grup mai
numeros de conferenţiari care vor îndeplini aşteptările,
cu condiţia să fie anunţaţi cu câteva zile înainte.
03.02. – Bănila pe Ceremuş, Societatea Polonă de
Lectură a SŞP: S-au sărbătorit festiv 50 de ani de la
insurecţia din ianuarie. Manifestarea a cuprins un
discurs ocazional al preşedintelui Kosiński, referatul
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czerniowieckiego delegata Antoniego Kamińskiego,
występ sześcioosobowego chóru, obdarowanie uczestników książeczkami o powstaniach polskich.
03.02. – Łużany, lokal Czytelni Polskiej TSL:
Uroczyście obchodzono 50-lecie powstania styczniowego słowem wstępnym, odczytem o powstaniu,
deklamacjami, śpiewami oraz amatorskim przedstawieniem teatralnym.
03.02. – Wyżnica, Czytelnia Polska: Miejscowa Czytelnia wraz „Sokołem” urządziły obchód 50. rocznicy
powstania styczniowego z udziałem gości z pobliskich
Kut. Zebranych powitała prezes Czytelni Zofia Tułecka, która wygłosiła referat o powstaniu i jego znaczeniu
moralnym. Potem nastąpił śpiew solowy, marsz Chopina
na fortepianie, kilka pieśni narodowych w wykonaniu
chóru, kilka piramid w wykonaniu miejscowych
sokołów. Korespondencja z uroczystości pt. „Wyżnica,
dnia 9 marca 1913” została opublikowana w rubryce
Listy z kraju 21. numeru „Gazety Polskiej” z czwartku
13 marca.
03.04. – Czerniowce, śródmieście, II koło wyborcze:
Odbyły się wybory główne radnych miasta. Ściślejsze
wybory radnych miasta odbyły się następnego dnia,
5 marca. Bukowińskie Koło Polskie i Polski Komitet
Wyborczy wezwali rodaków, aby solidarnie głosowali
na kandydatów poleconych po uzgodnieniach z partiami innych narodowości.
03.04. – Czerniowce, ormiańskokatolicki kościół
prafialny pw. Grzegorza Iluminatora: Gimnazjum
Pol-skie Realne uroczyście obchodziło uroczystość
swojego patrona św. Kazimierza m.in. udziałem w
uroczystej mszy św. i przyjęciem Komunii św. przez
wszystkich uczniów. Nabożeństwo odprawił i kazanie
wygłosił katecheta ks. Witek.
03.09. – Czerniowce, sala Bursy Rękodzielniczej
im. J. Kilińskiego: Odbyło się doroczne walne zgromadzenie członków Towarzystwa Opieki nad Terminatorami im. J. Kilińskiego.
03.09. – Czerniowce, Zakład Naukowo-Wychowawczy SS. Rodziny Maryi: Wychowawcy i wychowanki uroczyście obchodzili 50-lecie powstania styczniowego, wygłaszając piękny referat o powstaniu,
deklamując patriotyczne wiersze i śpiewając podniosłe
pieśni.
03.10.-14. – Czerniowce, ormiańskokatolicki kościół parafialny pw. Grzegorza Iluminatora: Abp
Teodorowicz wygłosił cztery nauki rekolekcyjne dla
miejscowej inteligencji na następujące tematy: „Rola
rozumu w akcie wiar”, „Akt wiary a pierwiastek
uczuciowy”, „Jezus Chrystys”, „Życie narodowe a życie eucharystyczne”.
03.12. – Czerniowce: Odbyły się wybory radnych
miejskich w I kole, to znaczy najwyżej opodatkowanych.
W tym kole kandydował radca dworu dr Bazyli
Duzinkiewicz i notariusz Adam Rupprecht. Obaj zostali
wybrani radnymi. Wraz z trzema innymi: Wincentym
Korotyńskim, Tadeuszem Kossowskim i Stanisławem
Kwiatkowskim, stanowili wiele znaczące koło radnych
polskich.

delegatului din Cernăuţi – Antoni Kamiński, programul
corului de şase persoane, iar participanţii au primit
cărticele despre insurecţiile poloneze.
03.02. – Lujeni, localul Societăţii Polone de Lectură
a SŞP: S-au sărbătorit festiv 50 de ani de la insurecţia
din ianuarie cu cuvânt introductiv, referat despre
insurecţie, recitări, cântece precum şi o reprezentaţie
teatrală de amatori.
03.02. – Vijniţa, Societatea Polonă de Lectură:
Societatea din localitate şi Asociaţia „Sokół” au
organizat sărbătorirea celor 50 de ani de la insurecţia
din ianuarie cu participarea oaspeţilor din vecinătate
– din Kuty. Preşedinta Societăţii Zofia Tułecka a urat
bun venit celor prezenţi şi a prezentat un referat
despre insurecţie şi importanţa ei morală. Apoi a urmat solo, marş de Chopin la pian, câteva cântece
naţionale în interpretarea corului, câteva piramide
executate de membrii Asociaţiei „Sokół” din localitate.
Corespondenţa despre manifestare a fost publicată la
rubrica Scrisori din ţară în nr. 21 al „Gazetei Polone”
de joi, 13 martie.
03.04. – Cernăuţi, centru, al II-lea cerc electoral:
Au avut loc alegerile de consilieri ai oraşului. Cele
limitate au avut loc a doua zi, 5 martie. Cercul Polonez
Bucovinean şi Comitetul Electoral Polonez au chemat
compatrioţii să voteze solidar candidaţii recomandaţi
după consultările cu partidele altor naţionalităţi.
03.04. – Cernăuţi, biserica parohială armeanocatolică cu hramul Sf. Grigore Iluminatorul: Gimnaziul
Real Polonez l-a sărbătorit festiv pe patronul său
Sf. Kazimierz, printre altele prin participarea la Sf.
Liturghie solemnă şi împărtăşania tuturor elevilor.
Liturghia şi predica au fost oficiate de catehetul pr.
Witek.
03.09. – Cernăuţi, sala Internatului Meşteşugăresc „J. Kiliński”: A avut loc adunarea generală
anuală a membrilor Asociaţiei Asistenţei Ucenicilor
„J. Kiyliński”.
03.09. – Cernăuţi, Aşezământul Surorilor Familiei
Mariei: Educatorii şi elevii au sărbătorit festiv 50
de ani de la insurecţia din ianuarie, cu referat despre
insurecţie, poezii patriotice şi cântece înălţătoare.
03.10-14. – Cernăuţi, biserica parohială armeanocatolică cu hramul Sf. Grigore Iluminatorul: Arh.
Teodorowicz a ţinut patru învăţături de recolecţie
pentru intelectualii din localitate, cu următoarele teme:
„Rolul raţiunii în actul credinţelor”, „Actul credinţei
şi elementele afective”, „Isus Cristos”, „Viaţa naţională
şi viaţa euharistică”.
03.12. – Cernăuţi: Au avut loc alegerile de consilieri
orăşeneşti în cercul I, adică al celor cu impozitele cele
mai mari. În acest cerc a candidat consilierul curţii
dr. Bazyli Duzinkiewicz şi notarul Adam Rupprecht.
Ambii au fost aleşi consilieri. Împreună cu alţi trei,
Wincenty Korotiński, Tadeusz Kossowski şi Stanisław
Kwiatkowski, au constituit un grup mult mai important
al consilierilor polonezi.
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03.<13. – Czerniowce: Pod przewodnictwem radcy
dworu dr. Bazylego Duzinkiewicza obradowała Rada Szkolna Krajowa, która m.in. mianowała Jana
Dospila z Głębokiej nauczycielem w Laurence-Równi,
administratora rzymskokatolickiej parafii w Kocmaniu ks.
Władysława Żaka suplentem nauki rzymskokatolickiej
religii w miejscowym gimnazjum i wyraziła uznanie ks.
Józefowi Steinbachowi za jego skuteczną działalność
w tamtejszym gimnazjum.
03.14. – Czerniowce: Deputacja towarzystw polskich
na czele z posłem i czerniowieckim radnym dr. Stanisławem Kwiatkowskim złożyła hołd abpowi Józefowi Teodorowiczowi. Tego dnia arcybiskup hospitował lekcję historii Polski w klasie I i lekcję języka
łacińskiego w klasie II Gimnazjum Polskiego.
03.14. – Czerniowce, Bursa Katolicka im. Issakowicza:
Ku czci abpa Józefa Teodorowicza wychowankowie
Bursy urządzili wieczór muzyczny z bogatym programem. Na koncercie byli obecni m.in. wiceprezes Bursy
Piotr Romaszkan z Szubrańca, Kazimierz Bohdanowicz
z Oszechlibów, dyrektor Gimnazjum Polskiego dr
Zygmunt Cyga-Karpiński, inspektor szkolny Mateusz
Kasprzak, ks. kan. Kostecki, rektor Bursy Kwapiński,
dr Stanisław Kwiatkowski, ks. Andrzej Łukasiewicz,
ks. prof. Aleksander Opolski, dyrektor Banku Polskiego
Władysław Sołtyński, ks. inf. Józef Szchmid.
03.14. – Czerniowce: Komisja rewizyjna Banku
Polskiego w składzie Kazimierz Niewiadomski, Kazimierz Tokarski i Wojciech Wejdelek przygotowała
wniosek do walnego zgromadzenia członków o udzielenie absolutorium dyrekcji, radzie nadzorczej i komisji
kontrolującej Banku Polskiego za rok 1912 i wyrażenie
uznania za świetne prowadzenie instytucji w bardzo
trudnym finansowo okresie przedwojennym.
03.16. – Czerniowce: Ukazał się 22. numer 31.
rocznika „Gazety Polskiej”, w którym m.in. w Kronice podano porządek nabożeństw Wielkiego Tygodnia w rzymskokatolickim kościele parafialnym,
przypomniano, iż Jan Pamuła nadal wspiera Bursę
Polską im. Adama Mickiewicza, odprowadzając na
jej rzecz 3% od ceny zakupionych u niego towarów,
a cukiernia Michała Goreckiego w Domu Polskim
poleca na święta wielkanocne wielki wybór wyrobów
cukierniczych.
03.16. – Suczawa, sala Domu Polskiego: Polacy
z Bułaja, Jackan i miejscowi uroczyście obchodzili
50-lecie powstania styczniowego. Patriotyczne zagajenie i okolicznościowy odczyt wygłosił prazes
Czytelni Polskiej Józef Kwiatkowski. Potem nastąpiło
udane przedstawienie miejscowych amatorów „Za
sztandarem”. Uroczystość zakończył żywy obraz
układu Chrzanowskiego „Hołd powstańcom z r. 1863”.
03.17. – Czerniowce, sala posiedzeń Domu Polskiego:
Odbyło się posiedzenie wydziału bukowińskiego
Koła Polskiego pod przewodnictwem prezesa i posła
Krzysztofa Abrahamowicza.

03.<13. – Cernăuţi: Sub conducerea consilierului
curţii dr. Bazyli Duzinkiewicz Consiliul Şcolar
al Ţării a dezbătut, printre altele, l-a numit pe Jan
Dospil din Adâncata învăţător în Laurenca-Równa, pe
administratorul parohiei romano-catolice din Cozmeni
– pr. Władysław Żak suplinitor pentru predarea religiei
în gimnaziul din localitate şi a apreciat pe pr. Józef
Steinbach pentru activitatea lui eficientă în acelaşi
gimnaziu.
03.14. – Cernăuţi: Delegaţia asociaţiilor poloneze
în frunte cu deputatul şi consilierul cernăuţean dr.
Stanisław Kwiatkowski a adus un omagiu arh. Józef
Teodorowicz. În această zi, arhiepiscopul a asistat la
lecţia de istorie a Poloniei la clasa I şi la cea de limba
latină la clasa a II-a a Gimnaziului Polonez.
03.14. – Cernăuţi, Internatul Catolic „Issakowicz”: În
cinstea arh. Józef Teodorowicz, elevii Internatului au
organizat o seară muzicală cu un bogat program. La
concert au fost prezenţi, printre alţii, vicepreşedintele
Internatului Piotr Romaszkan din Şubrăuţi, Kazimierz
Bohdanowicz din Oszechlibów, directorul Gimnaziului
Polonez dr. Zygmunt Cyga-Karpiński, inspectorul
şcolar Mateusz Kasprzak, pr. canonic Kostecki, rectorul
Internatului Kwapiński, dr. Stanisław Kwiatkowski, pr.
Andrzej Łukasiewicz, pr. prof. Aleksander Opolski,
directorul Băncii Polone Władysław Sołtyński, pr.
infulat Józef Schmid.
03.14. – Cernăuţi: comisia de revizie a Băncii Polone
alcătuită din Kazimierz Niewiadomski, Kazimierz
Tokarski şi Wojciech Wejdelek a pregătit propunerea
pentru adunarea generală a membrilor privind activitatea direcţiunii, consiliului de administraţie şi comisiei de control a Băncii Polone pentru anul 1912 şi recunoaşterea bunei conduceri a instituţiei în perioada
dinainte de război, perioadă foarte grea din punct de
vedere financiar.
03.16. – Cernăuţi: A apărut nr. 22 al anuarului
„Gazetei Polone” în care, printre altele, în Cronică se
dă programul liturghiilor din Săptămâna Mare de la
biserica parohială romano-catolică, amintindu-se că
Jan Pamuła sprijină, în continuare, Internatul Polonez
„Adam Mickiewicz” prin vărsarea a 3% din preţurile
mărfurilor cumpărate de la el, iar cofetăria lui Michał
Gorecki de la Casa Polonă recomandă, pentru Paște,
o mare varietate de dulciuri.
03.16. – Suceava, sala Casei Polone: Polonezii din
Bulai, Iţcani şi din localitate au sărbătorit cei 50 de ani
de la insurecţia din ianuarie. Preşedintele Societăţii
Polone de Lectură Józef Kwiatkowski a prezentat
un referat ocazional. A urmat apoi un spectacol
intitulat „După drapel” al amatorilor din localitate.
Festivitatea s-a încheiat cu tabloul vivant pus în scenă
de Chrzanowski „Omagiu insurgenţilor din anul 1863”.
03.17. – Cernăuţi, sala de şedinţe a Casei Polone:
A avut loc şedinţa conducerii Cercului Polonez
bucovinean condusă de preşedintele şi deputatul
Krzysztof Abrahamowicz.
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03.17. – Czerniowce, sala Towarzystwa Muzycznego:
Miejscowe Towarzystwo Muzyczne urządziło koncert
religijny z udziałem dr. Franciszka Wicentowicza.
03.17. – Laurenka: Michał Kuczak doniósł o styczniowym opłatku z udziałem ks. Jana Mościckiego,
nauczyciela Galanta ze Zrębu, miejscowych Polaków
oraz przybyłych z Dunawca, Mikułowej Polany i Zrębu. Przy sposobności podziękował dr. Stanisławowi
Kwiatkowskiemu za założenie Czytelni Polskiej, Szkoły
Polskiej i kasy oszczędności, dzięki którym mogą się
spotykać, oraz ks. Janowi Mościckiemu i Galantowi,
z inicjatywy których wybrano pięcioosobowy sąd polubowny, złożony z następujących gospodarzy: Jerzy
Droszczak, Franciszek Jurasik, Michał Kuczak –
przewodniczący, Jakub Lehocki i Jan Wawrycz.
03.19. – Czerniowce: Miejscowi katolicy i Polacy
składali życzenia imieninowe swemu proboszczowi ks.
inf. Józefowi Schmidowi.
03.20. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Odbyło
się zwyczajne walne zgromadzenie członków Bukowińskiego Polskiego Towarzystwa Zaliczkowego i Oszczędności (Bank Polski). Sprawozdanie z działalności
w 1912 r. złożył wiceprezes rady nadzorczej Teofil
Wróbel.
03.22. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Staraniem
sekcji dobroczynności TBPiCP urządzono święcone
dla najuboższych.
03.23. – Czerniowce: Tradycyjnym zwyczajem domy
polskie gromadziły bliskich na święconym. Tym
razem dom posła, czerniowieckiego radnego i prezesa
TBPiCP dr. Stanisława Kwiatkowskiego zgromadził
przedstawicieli miejscowych towarzystw polskich,
duchowieństwa, kilka wybitnych osobistości z radcą
dworu dr. Bazylim Duzinkiewiczem. W imieniu
przybyłych przemówił i złożył życzenia świąteczne
profesor Gimnazjum Polskiego Zygmunt Lubertowicz,
podkreślając zasługi Kwiatkowskiego i wdzięczność
rodaków za jego dokonania. Zgromadzeni wysłali
telegramy okolicznościowe do prezesa koła sejmowego
i reprezentanta całej Polonii bukowińskiej dr. Kajetana
Stefanowicza oraz posła dr. Stanisława Głąbińskiego.
03.25. – Waszkowce: Pod przewodnictwem prezesa
ks. kan. Marcelego Zawadowskiego odbyło się walne
zgromadzenie członków miejscowego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. Po wysłuchaniu sprawozdań
i udzieleniu absolutorium wybrano nowe władze.
Prezesem został ponownie ks. kan. M. Zawadowski,
jego zastępcą Eugeniusz Macieliński.
03.<27. – Suczawa: Przebywał tutaj z małżonką
Emanuel Dworski, radca dworu i krajowy inspektor
szkolny, długoletni prezes i członek honorowy TBPiCP
w Czerniowcach, wielce zasłużony pracownik na polu
obywatelskim i narodowego życia Bukowiny.
03.28. – Czerniowce: Pod przewodnictwem radcy
dworu dr. Bazylego Duzinkiewicza obradowała Rada
Szkolna Krajowa, która m.in. nauczyciela z Nowej

03.17. – Cernăuţi, sala Societăţii de Muzică: Societatea
de Muzică din localitate a organizat un concert de muzică
religioasă cu participarea dr. Franciszek Wicentowicz.
03.17. – Laurenca: Michał Kuczak a raportat despre
opłatek-ul din luna ianuarie cu participarea pr. Jan
Mościcki, învăţătorului Galant din Zrąb, a polonezilor
din localitate precum şi a celor veniţi din Dunavăţ,
Poiana Micului şi Zrąb. Cu acest prilej a mulțumit dr.
Stanisław Kwiatkowski pentru înființarea Societății
Polone de Lectură, a Școlii Polone și casei de economii
datorită cărora se pot întâlni, precum și pr. Jan Mościcki
și lui Galant din inițiativa cărora a fost ales tribunalul
de arbitraj alcătuit din următorii gospodari: Jerzy
Droszczak, Franciszek Jurasik, Michał Kuczak –
preşedinte, Jakub Lehocki şi Jan Wawrzycz.
03.19. – Cernăuţi: Catolicii din localitate şi polonezii
l-au felicitat, cu prilejul onomasticii, pe parohul lor pr.
infulat Józef Schmid.
03.20. – Cernăuţi, sala Casei Polone: A avut loc adunarea generală ordinară a membrilor Societăţii Polone
de Împrumut şi Economii (Banca Polonă). Darea de
seamă asupra activităţii pe anul 1912 a fost prezentată
de vicepreşedintele consiliului de administraţie Teofil
Wróbel.
03.22. – Cernăuţi, sala Casei Polone: Prin strădania
secţiei caritative a APAF şi L. s-a organizat împărţirea
cu oul sfinţit pentru cei mai săraci.
03.23. – Cernăuţi: Conform tradiţiei, casele polone
au adunat pe cei apropiaţi la împărţirea cu oul sfinţit.
De data aceasta, casa deputatului, consilierului
cernăuţean şi preşedintelui APAF şi L. – dr. Stanisław
Kwiatkowski a adunat pe reprezentanţii asociaţiilor
poloneze, ai clerului, pe câteva personalităţi de seamă
cu consilierul curţii dr. Bazyli Duzinkiewicz. În numele
acestora a vorbit şi a făcut urări de sărbători profesorul
de la Gimnaziul Polonez Zygmunt Lubertowicz care
a subliniat meritele lui Kwiatkowski şi recunoştinţa
compatrioţilor pentru realizările lui. Cei prezenţi au
trimis o telegramă ocazională preşedintelui cercului
din Seim şi reprezentantului polonezilor bucovineni
– dr. Kajetan Stefanowicz şi deputatului dr. Stanisław
Głąbiński.
03.25. – Văşcăuţi: Sub conducedrea preşedintelui
pr. canonic Marceli Zawadowski a avut loc adunarea
generală a membrilor Asociaţiei de Gimnastică „Sokół”
din localitate. După audierea dărilor de seamă şi eliberarea din funcţie, a fost aleasă noua conducere. Pr.
canonic M. Zawadowski a fost reales preşedinte, iar
adjunct Eugeniusz Macieliński.
03.<27. – Suceava: A sosit aici cu soţia Emanuel
Dworski, consilier al curţii şi inspector şcolar pe ţară,
timp de mai mulţi ani preşedinte şi membru de onoare
al APAF şi L din Cernăuţi, cu merite deosebite în viaţa
cetăţenească şi naţională a Bucovinei.
03.28. – Cernăuţi: Sub conducerea consilierului curţii
dr. Bazyli Duzinkiewicz a dezbătut Consiliul Şcolar al
Ţării care, printre altele, l-a numit pe învăţătorul din
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Żadowy Władysława Partykę mianowała nauczycielem
polskiej ekspozytury szkolnej w Głębokiej i po rozpatrzeniu sprawy wystosowała pismo do posła dr.
Stanisława Kwiatkowskiego, uznając za zadowalający
poziom kształcenia, personel nauczycielski i zachowanie uczniów, ale za niedostateczne zaopatrzenie
w środki dydaktyczne Gimnazjum Polskiego Realnego
w Czerniowcach.
03.28. – Czerniowce: Pod przewodnictwem dr.
Stanisława Kwiatkowskiego obradował wydział
TBPiCP. Przyjęto opracowane przez rachmistrza
Henryka Altheima sprawozdanie finansowe za rok
1912 i preliminarz na rok 1913, załatwiono kilka
spraw administracyjnych i ustalono termin walnego
zgromadzenia na niedzielę 4 maja 1913 r.
03.29. – Czerniowce: Ukonstytuowała się nowa Rada
Miejska.
03.31.-04.06. – Czerniowce, stary teatr miejski:
Rozpoczęto całotygodniowe wyświetlanie filmu „Quo
vadis?” na kanwie powieści Henryka Sienkiewicza.
dr Jan Bujak – Kraków

KALENDARIUM ROCZNIC 2013

Jadova Nouă Władysław Partyka învăţător la Adâncata,
iar după examinarea problemei a trimis o scrisoare
deputatului dr. Stanisław Kwiatkowski apreciind nivelul educaţiei, personalul didactic şi comportarea
elevilor ca satisfăcătoare, dar nesatisfăcătoare mijloacele didactice din Gimnaziul Polonez Real din Cernăuţi.
03.28. – Cernăuţi: Sub conducerea dr. Stanisław
Kwiatkowski a dezbătut conducerea APAF şi L. A fost
acceptată darea de seamă financiară pe 1912 şi preliminariile pe 1913 realizate de contabilul Henryk
Altheim, s-au rezolvat câteva probleme administrative şi s-a fixat termenul adunării generale duminică,
4 mai 1913.
03.29. – Cernăuţi: S-a constituit noul Consiliu
Orăşenesc.
03.31-04.06. – Cernăuţi, vechiul teatru orăşenesc:
A început proiectarea, timp de o săptămână, a filmului
„Quo vadis” bazat pe romanul lui Henryk Sienkiewicz.
Trad. St. Iachimovschi

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

(dalszy ciąg ze str. 7)

(continuare din pag. 7)

25 IV – 75. rocznica śmierci Aleksandra Świętochowskiego (1849-1938), publicysty, pisarza i krytyka literackiego;
26 IV – 110. rocznica urodzin Anny Kowalskiej
(1903-1969), pisarki, nowelistki;
28 IV – 35. rocznica śmierci Witolda Zechentera
(1904-1978), poety, satyryka, autora utworów dla
dzieci i młodzieży, tłumacza;
29 IV – 10. rocznica śmierci Andrzeja Ziemilskiego
(1923-2003), socjologa, pisarza;
30 IV – 65. rocznica powstania w Warszawie Instytutu
Badań Literackich (1949).

25 IV – 75 de ani de la moartea lui Aleksander
Świętochowski (1849-1938), publicist, scriitor şi critic
literar;
26 IV – 110 ani de la naşterea Annei Kowalska (19031969), scriitoare, autoare de nuvele;
28 IV – 35 de ani de la moartea lui Witold Zechenter
(1904-1978), poet, satiric, autor de creaţii pentru copii
şi tineri, traducător;
29 IV – 10 ani de la moartea lui Andrzej Ziemilski
(1923-2003), sociolog, scriitor;
30 IV – 65 de ani de la înfiinţarea Institutului de Studii
Literare din Varşovia (1949).

OGŁOSZENIE
Młodzież polskiego pochodzenia, zainteresowaną studiami w Polsce, zawiadamiamy, że rozpoczęła się
rekrutacja na rok akademicki 2013/2014. Stosowne dokumenty należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2013 r.
w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie.
Informacji na temat zasad rekrutacji i wymaganych dokumentów udzielić mogą także pracownicy
Związku Polaków w Rumunii z siedzibą w Suczawie.

Prezes ZPR Gerwazy Longher

ANUNŢ
Înştiinţăm tineretul de origine poloneză interesat să studieze în Polonia, că a început înscrierea pentru anul
universitar 2013/2014. Documentele corespunzătoare trebuie depuse la Secţia Consulară a Ambasadei R. Polonia
din Bucureşti până în ziua de 10 aprilie 2013.
Informaţii pe tema înscrierii şi documentelor necesare pot acorda şi angajaţii Uniunii Polonezilor din
România cu sediul în Suceava.

Preşedintele UPR Ghervazen Longher
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PIĘKNA NASZA
POLSKA CAŁA

FRUMOASĂ ESTE
POLONIA NOASTRĂ

SZLAK CYSTERSKI – MIEJSCA
ODNOWY DUCHOWEJ
I OBIEKTY POCYSTERSKIE

TRASEUL CISTERCIAN – LOCURI
DE REÎNNOIRE SPIRITUALĂ
ŞI OBIECTIVE POSTCISTERCIENE

Dzięki międzynarodowemu programowi „Europejskie Drogi Kulturowe” poznaliśmy Polski Szlak
Cysterski, w skład którego wchodzą cztery opactwa:
Mogiła, Wąchock, Jędrzejów i Szczyrzyc. Każdemu
z opactw podlegają Przeoraty – klasztory zależne:
Henryków, Sulejów, Oliwa i Szklane Domy. Oprócz
tego do poszczególnych opactw należą miejsca
odnowy duchowej. Jest ich kilka: Trybsz, Czarna Góra
Jodłownik i Winniki.
Miejsca te nie mogą pochwalić się tak bogatą
przeszłością jak opactwa działające nieprzerwanie od
800 lat. Dwa niewielkie obiekty oddalone od zgiełku
dnia codziennego zostały przekazane cystersom z Mogiły
w czasach współczesnych. Trybsz i Czarna Góra to
wioski, w których cystersi założyli domy rekolekcyjnorekreacyjne dla młodzieży oazowej i cysterskich
kleryków.
Dzięki donacji pana Bogusława z Winnik 37 hektarów ziemi wraz ze starym budynkiem w 2005 r. cystersi
mogli powrócić na Pomorze Zachodnie. Za zgodą opata
z Wąchocka rozpoczęli budowę no-wego klasztoru na
wzór pierwszych cystersów i urzeczywistnianie planów
o odnowionej wspólnocie cys-terskiej na Pomorzu
Zachodnim, domu dla bezdomnych i „pobitych” przez
własne słabości. Powrót na Pomorze Zachodnie napawa
nadzieją, że bogata historia za-konu, przerwana przez
sekularyzację Pomorza przed 470 laty, na nowo ożyje
i wyda owoce codziennej modlitwy i pracy mnichów,
żyjących pod regułą św. Benedykta. Cystersi otworzyli
już Dom Rekolekcyjny – miejsce Odnowy Duchowej
oraz zbudowali świetlicę środowiskową dla dzieci
z okolicy.
Krzeszów należy do jednego z najpiękniejszych
obiektów pocysterskich w Polsce. Początki fundacji
opactwa sięgają połowy XIII w. Według dokumentu
z 1242 r., księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym,
w porozumieniu z synem Bolesławem, ofiarowała
posiadłość leśną Cremebor czeskim benedyktynom.
Już w 1289 r. czescy mnisi zrezygnowali z krzeszowskiej fundacji. Wówczas to książę świdnicko-jaworski
Bolko I, wykupując dobra krzeszowskie, utworzył fundację dla cystersów z Henrykowa. Przyszłe opactwo
miało stać się miejscem pochówku fundatora i nekropolią kolejnych władców. Opactwo rozwijało się
pomyślnie aż do wojny trzydziestoletniej, kiedy to
nastąpiła dewastacja klasztoru. W 1622 r. oddział
kozaków dokonał grabieży, a w następnym roku

Datorită programului internaţional „Drumuri
Culturale Europene” am cunoscut Traseul Cistercian
Polonez în componenţa căruia intră 4 abaţii: Mogiła,
Wąchock, Jędrzejów şi Szczyrzyc. Fiecărei abaţii îi
sunt subordonate preorate – mănăstiri dependente:
Henryków, Sulejów, Oliwa şi Szklane Domy. În afară de aceasta fiecare abaţie are locuri de reînnoire
spirituală. Sunt câteva: Trybsz, Czarna Góra, Jodłownik
şi Winniki.
Aceste locuri nu se pot lăuda cu un trecut
atât de bogat precum abaţiile care funcţionează fără
întrerupere de 800 ani. Două obiective, nu prea mari,
situate mai departe de zgomotul de zi cu zi, au fost
oferite cistercienilor din Mogiła în zilele noastre.
Trybsz şi Czarna Góra sunt sate în care cistercienii au
înfiinţat case de exerciţii spirituale şi recreaţie pentru
tineretul oazelor şi clericii cistercieni.
Datorită donaţiei domnului Bogusław din
Winniki a 37 hectare de pământ împreună cu o clădire veche, în anul 2005, cistercienii au putut să se
întoarcă în Pomerania de Vest. Cu acordul abatelui din
Wąchock au început construirea noii mănăstirii după
modelul primilor cistercieni şi realizarea planurilor
pentru o comunitate cisterciană renăscută în Pomerania
de Vest, a casei pentru cei fără adăpost şi „bătuţi” de
propriile slăbiciuni. Întoarcerea în Pomerania de Vest
dă speranţa că bogata istorie a Ordinului, întreruptă
de secularizarea Pomeraniei de peste 470 de ani, va
învia din nou şi va da roade prin rugăciunile şi munca
de fiecare zi a călugărilor care trăiesc după regulile
Sf. Benedict. Cistercienii au deschis deja Casa de
Reculegere – Locul Reînnoirii Spirituale, precum şi un
club social pentru copiii din împrejurimi.
Krzeszów este unul din cele mai frumoase
obiective postcisterciene din Polonia. Începuturile fundaţiei
abaţiei datează de la jumătatea secolului al XIII-lea. Conform
documentelor din anul 1242, prinţesa Anna, văduvă
după Henric cel Evlavios, în acord cu fiul Bolesław,
a oferit domeniul silvic Cremebor benedictinilor cehi.
Încă din anul 1289 călugării cehi au renunţat la fundaţia din Krzeszow. Atunci prinţul de Świdnica-Jawor,
Bolko I, răscumpărând domeniul din Krzeszów, a stabilit
o fundaţie pentru cistercienii din Henryków. Viitoarea
abaţie trebuia să fie locul de îngropăciune pentru
fondator şi necropolă pentru următorii domnitori.
Abaţia se dezvoltă favorabil până la războiul de treizeci
de ani, când a avut loc devastarea mânăstirii. În anul
1622 un detaşament de cazaci a prădat-o, iar în anul
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Opactwo cysterskie w Krzeszowie

Foto: www.dwbechatow.pl

Szwedzi podpalili klasztor. Zniszczeniu uległa bib- următor, suedezii au ars-o. A fost distrusă biblioteca
lioteka z cennymi manuskryptami. Zwycięstwo ewan- cu preţioasele-i manuscrise. Victoria protestanţilor
gelików w końcowej fazie wojny trzydziestoletniej în faza finală a războiului de treizeci de ani a fost o lobyło ciosem wymierzonym w egzystencję Krzeszowa. vitură pentru existenţa Krzeszow-ului. Anexarea
Aneksja Śląska przez Prusy w 1741 r. przyczyniła Sileziei de către Prusia în anul 1741 a cauzat prăbuşirea
się do załamania organizacji i gospodarki opactwa. organizării şi economiei abaţiei. Până când s-a ajuns
Zanim doszło do sekularyzacji w 1810 r., szkoła przy- la secularizare, în anul 1810, şcoala abaţiei a primit
klasztorna otrzymała państwową rangę gimnazjum. rangul de gimnaziu de stat. Conventul a fost desfiinţat
Konwent rozwiązano w 1810 r., a do roku 1814 în anul 1810, iar până în anul 1814 a durat lichidarea
trwała likwidacja biblioteki i archiwum. Większość bibliotecii şi a arhivelor. Majoritatea colecţiilor a fost
zbiorów wywieziono do Wrocławia, część przekazano trimisă la Wrocław, o parte predată la Legnica, precum
Legnicy oraz bibliotece ewangelickiej w Kamiennej şi bibliotecii evanghelice din Kamienna Góra. Biserica
Górze. Kościół klasztorny przemianowano na parafialny abaţiei a fost transformată în biserică parohială, iar paroh
i jego proboszczem został ostatni opat krzeszowskie- a devenit ultimul abate al conventului din Krzeszów.
go konwentu. Zarówno zabudowania poklasztorne, jak Atât clădirile postmănăstireşti cât şi obiectele de artă
i znajdujące się w nich dzieła sztuki ulegały znacznemu care se aflau în ele au fost distruse şi jefuite. În anul
zniszczeniu i rozgrabieniu. W 1940 r. klasztor został 1940 mânăstirea a fost confiscată de hitlerişti. A fost
zarekwirowany przez hitlerowców. Utworzono w nim înfiinţată în ea o tabără pentru strămutaţi, iar în anul
obóz dla przesiedlonych, a w 1941 r. umieszczono 1941 au fost cazaţi evrei, înainte de trimiterea lor spre
Żydów przed ich dalszą wysyłką do obozów kon- lagărele de exterminare. După război, mănăstirea a fost
centracyjnych. Po wojnie klasztor został przekazany predată benedictinilor polonezi care au venit din Lvov.
Biserica mănăstirii cu faţada cu două turnuri,
polskim benedyktynom przybyłym ze Lwowa.
Kościół klasztorny z dwuwieżową fasadą, Mausoleul Piaştilor şi complexul de capele se înscriu
Mauzoleum Piastów i zespołem kaplic należy do printre cele mai remarcabile capodopere ale barocului
târziu.
najwybitniejszych dzieł późnego baroku.
Barbara Breabăn
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