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Oul sfinţit la Suceava

Święcone w Suczawie

Foto: KL

Od lewej: poseł Gerwazy Longher,
wojewoda Florin Sinescu i burmistrz Ion Lungu
Święcone – to tradycyjne potrawy, poświęcane przez księdza w Wielką Sobotę, a także
nazwa uroczystego wielkanocnego śniadania.
Nazywa się tak też spotkania odbywające się
zwyczajowo w Polsce tuż przed lub po świętach wielkanocnych w gronie przyjaciół,
kolegów, współpracowników, aby zbliżyć się
przy tej okazji, złożyć sobie życzenia, dzieląc
się jajkiem, podobnie jak bożonarodzeniowym
opłatkiem.
Na takim święconym spotykają się także Polacy w Rumunii w wielu środowiskach; w
tym roku z tej okazji spotkali się w Bukareszcie,
Suczawie, Serecie i Nowym Sołońcu. Wszędzie
spotkanie rozpoczyna zwyczaj dzielenia się
jajkiem i składanie sobie nawzajem życzeń.

Este vorba de tradiţionalele bucate sfinţite de
către preot în Sâmbăta Mare, dar şi de denumirea micului
dejun din prima zi de Paşte. Aceeaşi denumire o poartă
şi întâlnirile care, conform obiceiului din Polonia,
au loc înainte sau după Paşte, în mijlocul prietenilor,
colegilor, colaboratorilor, prilej de apropiere, de urări,
de împărţire cu oul sfinţit, asemănător cu împărţirea cu
opłatek de Crăciun.
Şi polonezii din România s-au întâlnit pentru
a se împărţi cu oul sfinţit, în acest an asemenea întâlniri
au avut loc la Bucureşti, Suceava, Siret şi Soloneţu
Nou. Peste tot, întâlnirea începe cu obiceiul împărţirii
cu oul sfinţit şi urările reciproce.
Asociaţia Polonezilor din Suceava împreună
cu Uniunea Polonezilor din România organizează
astfel de întâlniri de mai mulţi ani. În mod tradiţional,

Księża dziekanatu bukowińskiego
z ks. dziekanem Josifem Păuleţ (drugi od lewej)

Foto: KL
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Od lewej: poseł Gerwazy Longher, przewodniczący
sereckiego stowarzyszenia Anton Perlanowski,
zastępca burmistrza Cristian Mocrei,
radny miejskiej rady Paul Cezar Perlanovschi,
proboszcz Seretu ks. Irinel Iosif Iosub
Suczawskie Stowarzyszenie Polaków, wraz ze Związkiem Polaków
w Rumunii, organizuje takie spotkania
już od wielu lat. Gości na nich tradycyjnie księży dziekanatu bukowińskiego,
z księdzem dziekanem Iosifem Păuleţem. To on właśnie zainicjował spotkanie modlitwą i poświęceniem jajek
oraz innych przygotowanych dań.
Spotkanie otworzył prezes Związku
Polaków w Rumunii i powitał m.in.
przedstawicieli lokalnych władz: burmistrza Iona Lungu i wojewodę Florina Sinescu, którzy w słowach skierowanych do obecnych podkreślili przede wszystkim fakt dobrej współpracy
z polską mniejszością zamieszkującą
woj. Suczawa.
Dla organizatorów spotkania
niezwykle ważne było to, że święcone
tak licznie zgromadziło także w tym
roku suczawskich Polaków. Oznacza
to, że tradycja jest wciąż żywa, a także
potrzeba wspólnego przeżywania tych
najważniejszych dla pielęgnowania
tożsamości momentów.
W obecności prezesa Związku Polaków w Rumuni, posła Gerwazego Longhera spotkali się także
Polacy z Seretu i z tej okazi podzielili się święconym
jajkiem i z radością ze Zmartwychwstania Pańskiego –
najważniejszego święta wszystkich chrześcian.
Elżbieta Wieruszewska-Calistru

oaspeţi ne-au fost preoţii din decanatul
de Bucovina cu preotul decan Iosif Păuleţ.
El a fost cel care a început întâlnirea cu
o rugăciune şi sfinţirea ouălor şi a celorlalte bucate. Întâlnirea a fost deschisă de
preşedintele Uniunii Polonezilor din România care, printre altele, a urat bun venit
autorităţilor locale: primarul Ion Lungu şi prefectul Florin Sinescu care, în cuvântul lor
adresat celor prezenţi, au subliniat mai ales
buna colaborare cu minoritatea polonă din
jud. Suceava.
Pentru organizatorii întâlnirii deosebit
de importantă a fost prezenţa numeroşilor
polonezi din Suceava. Aceasta înseamnă că
tradiţia este mereu vie şi că aceste momente

importante pentru păstrarea identităţii trebuie trăite
împreună.
În prezenţa preşedintelui Uniunii Polonezilor
din România, deputatul Ghervazen Longher, polonezii
din Siret, dar şi concetăţenii lor, s-au întălnit cu acest
prilej pentru a-şi împărtăşi bucuria Învierii Domnului cea mai mare sărbătoare a tuturor creştinilor.
Foto: Şt. Longher
Trad. St. Iachimovschi
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Bukowina

– dzieje, miejsca, ludzie

&

(kontynuacja z poprzedniego numeru)
Włączenie Bukowiny do Galicji w 1786 r. zapoczątkowało nową erę w dziedzinie politycznej, społecznej i kulturowej dla ludności bukowińskiej. Jeszcze
w 1774 r., po pierwszym rozbiorze Polski, cesarzowa
Maria Teresa podpisała patent kolonizacyjny, który
dopuszczał tylko kolonizację rzemieślniczą i ograniczał
ją do miast. Prawdziwa działalność kolonizacyjna
rozpoczęła się po wstąpieniu na tron Józefa II, który
podpisał 17 września 1781 r. patent kolonizacyjny.
Celem rozpoczętych działań miało być „przyjście
krajowi z pomocą w podniesieniu stanu gospodarki”.
Trudno nam przyjąć tezę, że po przyłączeniu
Bukowiny do Austrii nie zamieszkiwali tutaj Polacy,
albowiem od powstania hospodarstwa mołdawskiego
źródła historyczne poświadczają istnienie i działalność
licznych polskich urzędników, kupców, żołnierzy i nielicznych zamożnych Polaków, zainteresowanych naturalnymi bogactwami Bukowiny. Według spisu ludności, który przeprowadził Rumiancew-Korsakow na
przełomie lat 1772-1773, na ogólną liczbę mieszkańców Bukowiny, wynoszącą 84 515, zaledwie 460
było narodowości polskiej. Badacze tego okresu potwierdzają zgodnie, że na tym etapie ludność polska
na Bukowinie była nieliczna. Byli to potomkowie
polskich rodzin osiadłych na tych terenach w czasach
hospodarstwa mołdawskiego, drobni kupcy lub właściciele posiadłości w okolicy Czerniowiec lub Suczawy.
Dokument pochodzący z 1673 r. wspomina
o przybyciu 20 polskich rodzin, około 100 osób, z Kró-

Bucovina

– istorie, locuri, oameni

(continuare din nr. trecut)
Alipirea Bucovinei de Galiţia în anul 1786
a marcat începutul unei noi ere pentru populaţia acestei regiuni din punct de vedere politic, social și cultural.
Ȋn anul 1774, după prima împărțire a statului polonez,
împărăteasa Maria Tereza a semnat legea colonizării,
care permitea colonizarea meşteşugarilor limitându-se
doar la zonele urbane. Ampla activitate de colonizare
a început după urcarea la tron a lui Iosif al II-lea, care
a semnat, la data de 17 septembrie 1781, noua lege
a colonizării. Scopul acestor acțiuni era „susţinerea
statului în demersurile de îmbunătățire a situaţiei
economice”.
Ne este greu să acceptăm că, după anexarea
Bucovinei de către Austria, nu existau locuitori
polonezi, deoarece de la formarea statului moldovenesc,
surse istorice atestă existența și activitatea a numeroşi
funcţionari polonezi, comercianți, soldați și, sporadic
polonezi bogaţi, interesaţi de resursele naturale
din Bucovina. Potrivit recensământului efectuat de
Rumianţev - Korsakov, intre anii 1772-1773, numărul total de locuitori din Bucovina se ridica la
84515 locuitori, din care doar 460 erau de naționalitate
poloneză. Cercetătorii acestei perioade au confirmat că
la această dată populația poloneză din Bucovina a fost
neînsemnată. Aceştia fiind descendenți ai familiilor
poloneze care s-au stabilit în această regiune în timpul
existenţei statului feudal Moldova, mici comercianți sau
proprietarii moşiilor din zonele Cernăuți sau Suceava.
Un document ce datează din anul 1673
menționează aşezarea a 20 de familii de polonezi,

Czerwniowce / Cernăuţi

Źródło / Sursa: Aleksander
F. Heksch, Wladimir Kowszewicz,
Ilustrierter Führer durch die
Ungarischen Ostkarpathen,
Galizien, Bukowina und Rumänien,
Wien 1882, p. 147.
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lestwa Polskiego, którzy osiedlili się w miejscowości
Mamajowce Stare, zaś Codex Bandiniego wzmiankuje
że w 1648 r. w Suczawie stacjonował garnizon wojskowy, liczący 2000 polskich żołnierzy. Natomiast
w 1712 r. hrabia Potocki pozostawił w Czerniowcach
3000 swoich żołnierzy, którzy mieli bronić Stanisława
Leszczyńskiego po rezygnacji z tronu polskiego.
Rządy gubernatorów wojskowych pozostawiły
także pewne ślady ludności polskiej, albowiem w otoczeniu generała Gabriela von Spleny przybył i osiadł
w Czerniowcach Tomasz Edler Wójcikiewicz, pełniący
funkcję komisarza galicyjskiego do spraw granicznych
oraz liczna grupa oficerów i żołnierzy polskich, służących w szeregach armii austriackiej. Przybyli do
Czerniowiec wraz ze swoimi rodzinami, a była to liczna
grupa, albowiem rejestr urodzin garnizonu wojskowego
z Czerniowiec zawiera następujące nazwiska: Bilewski Jan, Biliński Sewerus, Kowałowski Jan, Kowalski
Eugeniusz, Kupczyńi Marianna, Kołodyński Alfons,
Malkowski Rozalia, Maszkowicz Anna Maria, Marcinkiewicz Sewerus, Dobiecki von Grzymała Maria
Julianna, Jasiński Cznoring Mikolaus, Jaworski
Maria, Pietroszyński Józef, Wadyński Teofil i Załęska
Joanna. Należą oni wraz z licznymi sprowadzonymi
systematycznie urzędnikami galicyjskimi do pierwszej
fazy procesu napływu ludności polskiej na ziemię
bukowińską.
Drugim elementem charakterystycznym dla
kolonizacji polskiej stanowią rzemieślnicy, sprowadzeni przez państwo austriackie w celu efektywnej eksploatacji złóż i zasobów naturalnych. W 1782 r. cesarz
Józef II wydał polecenie poszukiwania soli kamiennej
na Bukowinie, co doprowadziło do uruchomienia systematycznego wydobywania tego minerału w jedynej na
Bukowinie tego rodzaju kopalni pod nadzorem Jana
Hoffmana. W tym celu rząd austriacki sprowadził do
Kaczyki nieliczną grupę fachowców, a mianowicie 20
rodzin górniczych, pochodzących z Bochni i Kałusza,
a później dołączyła do nich nieliczna grupa górników
z Wieliczki. Należy na tym etapie zauważyć, że
przebieg procesu kolonizacji polskiej na Bukowinie doprowadził do ukształtowania się dwóch ważnych ośrodków polskich. Pierwszy ośrodek stanowiła ludność zamieszkująca bukowińską stolicę – Czerniowce, która już na początku tworzyła
potęgę elity patriotycznej, intelektualnej i społecznokulturowej, drugi zaś ośrodek polskości powstał na
prowincji, gdzie pierwszą tego typu polską osadą była
Kaczyka, która, jak zobaczymy, stanie się duchową
stolicą Bukowiny.
(ciąg dalszy nastąpi)

aproximativ 100 de persoane, venite din Polonia,
care s-au stabilit în satul Mămăeștii Vechi, iar Codex
Bandini menționează că, în anul 1648, se afla la
Suceava un regiment militar cu un număr de 2000 de
soldați polonezi. De asemenea, în anul 1712, contele
Potocki a dislocat în Cernăuți un număr de 3000
de soldații polonezi, care trebuiau să-l protejeze pe
Stanislaw Leszczynski, după abdicarea acestuia de la
tronul Poloniei.
Administraţia celor doi lideri militari a lăsat, de
asemenea, unele urme ale populației poloneze, deoarece
în anturajul generalului Gabriel von Spleny s-au stabilit la Cernăuți Thomas Edler Wójcikiewicz, care
îndeplinea funcţia de comisar al Galiției pe probleme
de frontieră și un grup mare de ofițeri și soldați polonezi
aflați în rândurile armatei austriece.Aceştia din urmă au
venit la Cernăuți împreună cu familiile lor, constituind
un grup numeros, deoarece registrul nașterilor a garnizoanei militare din Cernăuți conţine următoarele
nume: Bilewski Jan, Biliński Sewerus, Kowałowski
Jan, Kowalski Eugeniusz, Kupczyńi Marianna, Kołodyński Alfons, Malkowski Rozalia, Maszkowicz
Anna Maria, Marcinkiewicz Sewerus, Dobiecki von
Grzymała Maria Julianna, Jasiński Cznoring Mikolaus,
Jaworski Maria, Pietroszyński Józef, Wadyński Teofil
şi Załęska Joanna. Toţi aceştia, împreună cu numeroase
grupuri de funcţionari aduși în mod sistematic din
Galiţia formează prima etapă a afluxului de polonezi
în Bucovina.
Un alt element caracteristic al colonizării
poloneze îl constituie meşteşugarii aduşi de către statul
austriac pentru minerit şi pentru o eficientă valorificare
a resurselor naturale. În anul 1782, împăratul Iosif
al II-lea a ordonat căutarea zăcămintelor de sare
din Bucovina, care a dus la începerea exploatării
sistematice a acestui zăcământ în singura mină de acest
fel din Bucovina sub supravegherea lui Jan Hoffman. În
acest scop, guvernul austriac a adus la Cacica un grup
mic de specialişti, și anume 20 de familii de mineri din
Bochnia și Kalush, iar mai târziu lor li s-a alăturat un
grup mic de mineri din Wieliczka. Trebuie de remarcat
în acest loc că procesul de colonizare a polonezilor din
Bucovina a dus la formarea a două centre importante
pentru comunitatea polonă. Primul centru a fost format
de populația din capitala Bucovinei, Cernăuți, care
de la început a constituit un nucleu elitar al valorilor
patriotice, intelectuale și socio-culturale, iar celălalt
centru polonez s-a constituit în provincie, unde prima
aşezare poloneză de acest gen a fost Cacica, care, așa cum
vom vedea, va deveni capitala spirituală a Bucovinei.
(va urma)

ks. Alfons-Eugen Zelionca
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

pr. Alfons-Eugen Zelionca
Universitatea Catolică Ioan Paul al II-lea din Lublin
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PIĘKNA NASZA
POLSKA CAŁA

FRUMOASĂ ESTE
POLONIA NOASTRĂ

OPACTWO CYSTERSÓW
W GOŚCIKOWIE-PARADYŻU

ABAŢIA CISTERCIANĂ
DE LA GOŚCIKOWO-PARADYŻ

Pocysterski barokowy zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu jest największym i najlepiej zachowanym założeniem klasztornym w województwie
lubuskim.
Początki cystersów w Gościkowie związane są
z postacią Mikołaja Bronisza, wojewody poznańskiego,
który w 1230 r. ufunduwał klasztor z przeznaczeniem
na osadzenie w nim cystersów, którym nadał jako
uposażenie dziewięć wsi ze swoich dóbr rodowych.
Majątek opactwa sukcesywnie powiększał się, zarówno
dzięki działalności gospodarczej mnichów, jak i wielu
darowiznom i przywilejom.
Intensywny rozwój opactwa trwał do końca
XIV w., natomiast wiek XV był okresem rozwoju
kulturalnego i intelektualnego opactwa. W klasztorze
zgromadzono księgozbiór zaliczany do największych
w Polsce. Położone na granicy trzech państw opactwo
cysterskie w XVI w. zostało poddane reorganizacji
władz. Król polski Zygmunt Stary nakazał w 1538 r.
pistowanie urzędu opata wyłącznie przez Polaków,
natomiast król Zygmunt II August ustanowił dodatkowe
stanowisko opata komandoryjnego. Parydyskie opac-

Complexul mănăstiresc baroc postcistercian
din Gościkowo-Paradyż este cel mai mare şi cel
mai bine păstrat complex monastic din voievodatul
lubuskie.
Începuturile cistercienilor din Gościkowo sunt
legate de persoana lui Mikołaj Bronisz, voievodul din
Poznań care, în anul 1230, a fondat o mănăstire cu
destinaţia de a aşeza în ea pe cistercieni, pe care i-a
înzestrat cu nouă sate din domeniile familiei. Averea
abaţiei creştea progresiv, atât datorită activităţii
economice a călugărilor, cât şi datorită donaţiilor şi
privilegiilor.
Dezvoltarea intensă a abaţiei a durat până la
sfârşitul secolului al XIV-lea, iar secolul al XV-lea
a fost o perioadă de dezvoltare culturală şi intelectuală
a abaţiei. În mănăstire a fost acumulată o colecţie de
cărţi, considerată cea mai mare din Polonia. Aşezată
la graniţa a trei state, abaţia cisterciană a fost supusă
reorganizării de către autorităţi în secolul al XVI-lea.
Regele Poloniei Zygmunt Stary a poruncit, în anul 1538,
ca funcţia de abate să fie deţinută exclusiv de către un
polonez, iar regele Zygmunt II August a înfiinţat

Źródło: Praca własna; autor: Merlin
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two zaczęło w tym czasie podupadać gospodarczo, o funcţie suplimentară de abate de comandorie. Abaţia
popadając pod koniec wieku w znaczne zadłużenie. de la Paradyż a început să decadă economic în perioada
Odbiło się to na stanie obiektów klasztornych. aceasta, acumulând la sfârşitul veacului multe datorii.
Rozwój opactwa zahamowała wojna trzydziestoletnia. Aceasta s-a reflectat în starea obiectivelor mănăstireşti.
Opactwo było celem najazdów protestanckich wojsk Dezvoltarea abaţiei a fost frânată de războiul de treizeci
brandenburskich i szwedzkich. Zniszczeń wojennych de ani. Abaţia a fost ţinta invaziei armatelor protestante
dopełnił wielki pożar opactwa w 1633 r. W odbudowie din Brandenburg şi Suedia. Distrugerile de război au
opactwa pomógł król Władysław IV. Trwało ono fost completate de marele incendiu al abaţiei din 1633.
jednak bardzo długo. Po II rozbiorze Polski tereny La refacerea abaţiei a contribuit regele Władysław IV.
opactwa weszły w skład zaboru pruskiego, a jego Reconstrucţia a durat totuşi foarte mult. După a doua
władze skonfiskowały większość dóbr paradyskich. împărţire a Poloniei, terenurile abaţiei au intrat în
Ostatecznie zlikwidowano opactwo w 1834 r. Po componenţa cotropitorului prusac, iar autorităţile lui
sześciuset latach zakonnicy opuścili klasztor i nigdy już au confiscat majoritatea bunurilor mănăstirii. În final,
abaţia a fost lichidată în anul 1834. După şase sute de
do niego nie powrócili.
Mury klasztorne po sekularyzacji opactwa ani, călugării au părăsit mănăstirea şi niciodată nu s-au
paradyskiego szybko znalazły nowe przeznaczenie. întors aici.
Zidurile mănăstirii, după secularizarea abaţiei
Już w 1836 r. stało się ono siedzibą Królewskiego
din
Paradyż,
şi-au găsit repede o nouă destinaţie. Deja
Seminarium Nauczycielskiego. Było ono właścicielem
în
anul
1836
ea devenea sediul Seminarului Regal
dóbr klasztornych dość długo, bo aż do 1926 r. Użytkowane zabudowania poklasztorne uchronione zostały pentru Învăţători, care a fost proprietarul bunurilor
dzięki temu przed zniszczeniem, a władze szkoły mănăstireşti destul de mult, până în anul 1926. Datorită
dbały o zabezpieczenie obiektów. Od 1922 r. w opactwie acestui fapt, construcţiile mănăstireşti folosite au scăpat
istniała Państwowa Szkoła Średnia. Kształciła ona de distrugere, iar autorităţile şcolii au avut grijă de
uczniów ze średniozamożnych rodzin. Funkcjonowa- asigurarea complexului. Din 1922, în abaţie a funcţionat
nie obiektu jako szkoły zostało zakończone wraz Şcoala Medie de Stat. În ea învăţau elevii din familii
z wkroczeniem w 1945 r. Armii Czerwonej. W bu- cu condiţii medii de trai. Funcţionarea complexului
dynkach klasztornych urządzono magazyny. W 1947 r. ca şcoală a luat sfârşit cu intrarea Armatei Roşii în
budynki opactwa przejęli Salezjanie, którzy otworzyli 1945, iar clădirile mănăstirii au fost transformate în
w klasztorze internat dla chłopców. Funkcjonował on magazii. În anul 1947 clădirile abaţiei au fost preluate
do 1956 r., kiedy to w budynku klasztoru rozpoczął de Salezieni, care au deschis în mănăstire un internat
działalność Wydział Filozoficzny Gorzowskiego pentru băieţi. El a funcţionat până în 1956, când în
mănăstire şi-a început activitatea Facultatea de Filosofie
Diecezjalnego Seminarium Duchownego.
Opactwo cysterskie w Gościkowie jest a Seminarului Diecezan din Gorzów.
Abaţia cisterciană din Gościkowo este un
unikatowym zespołem zabytków wpisanych do rejestru
zabytków. Najcenniejsze z nich to kościół oraz klasztor complex unic de monumente trecut în registrul
z dawnymi ogrodami. Ogromną wartość artystyczną ma monumentelor. Cele mai de preţ sunt biserica şi măwielki barokowy ołtarz z 1739 r. wykonany w warsztacie năstirea împreună cu vechile grădini. O imensă valoare
lubiąskim z obrazem Wniebowzięcia Najświętszej artistică o are marele altar baroc din 1739, executat
Marii Panny autorstwa Felixa Schefflera oraz figurami în atelierul din Lubiąż, cu tabloul Adormirii Maicii
świętych Piotra i Pawła, kilkanaście ołtarzy bocznych Domnului a lui Felix Scheffler şi statuile Sfinţilor Petru
o równie wielkiej wartości artystycznej, organy pa- şi Pavel, mai multe altare laterale cu o valoare artistică
radyskie wykonane przez Joachima Gottlona Pete- asemănătoare, orga paradyziană executată de Joachim
ra, fragmenty gotyckich fresków i sklepień oraz Gottlon Peter, fragmentele frescelor şi bolţilor gotice,
płyty epitafijne umieszczone w posadzce kościoła. precum şi plitele cu epitafuri aşezate în pardoseala
Wyjątkowym zabytkiem jest pozłacana wieczna lampa, bisericii. Un obiect excepţinal este lampa de veghe
wisząca pośrodku nawy głównej. Według tradycji jej aurită, atârnată în mijlocul navei principale. Conform
tradiţiei, autorul ei ar fi însuşi regele Władysław IV.
twórcą był sam król Władysław IV.
În clădirile de patrimoniu de lângă mănăstire
W zabytkowych budynkach przyklasztornych
se află Muzeul Paradyż adăpostind o colecţie de obiecte
mieści się Muzeum Paradyskie ze zbiorami histoistorice ale cistercienilor, cu manuscrisuri valoroase,
rycznych pamiątek cystersów, cennymi starodrukami,
vase şi veşminte liturgice, precum şi o colecţie de
naczyniami i szatami liturgicznymi oraz kolekcją
pictură.
obrazów.
Barbara Breabăn
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KALENDARIUM ROCZNIC

2013

CALENDARUL ANIVERSĂRILOR

MAJ

MAI

1 V – 60. rocznica urodzin Joanny Szczepkowskiej
(1953), aktorki, pisarki, felietonistki, pedagoga;
3 V – 80. rocznica urodzin Andrzeja Jareckiego (19331993), satyryka, autora tekstów piosenek, współtwórcy
Studenckiego Teatru Satyryków w Warszawie;
4 V – 115. rocznica urodzin Haliny Górskiej (18981942), pisarki;
5 V – 110. rocznica urodzin Wacława Korabiewicza
(1903-1994), pisarza, poety, autora książek dla dzieci,
podróżnika;
6 V – 95. rocznica urodzin Stanisława Grzesiuka
(1918-1963), pisarza i pamiętnikarza;
7 V – 145. rocznica urodzin Stanisława Przybyszewskiego (1869-1927), pisarza, poety, dramaturga,
twórcy manifestu Młodej Polski; 250. rocznica
urodzin Józefa Poniatowskiego (1763-1813), księcia
i generała;
9 V – 75. rocznica urodzin Zbigniewa Jerzyny (19382010), poety, eseisty, edytora;
11 V – 175. rocznica śmierci Jędrzeja Śniadeckiego
(1768-1838), lekarza, chemika, biologa i filozofa;
13 V – 50. rocznica urodzin Andrzeja Przewoźnika
(1963-2010), historyka;
14 V – 85. rocznica urodzin Władysława Hasiora
(1928-1999), rzeźbiarza;
15 V – 20. rocznica śmierci Andrzeja Kuśniewicza
(1904-1993), jednego z najwybitniejszych współczesnych prozaików polskich;
17 V – 80. rocznica urodzin Jarosława AbramowNewerlego (1933), pisarza, kompozytora, autora tekstów piosenek i słuchowisk radiowych;
18 V – 80. rocznica urodzin Władysława Terleckiego
(1933-1999), pisarza, scenarzysty; 85. rocznica śmierci Bronisławy Ostrowskiej (1881-1928), poetki,
tłumaczki, autorki książek dla dzieci;
19 V – 80. rocznica urodzin Wacława Sadkowskiego
(1933), krytyka literackiego, eseisty;
21 V – 90. rocznica urodzin Wojciecha Mencela
(1923-1944), poety;
22 V – 10. rocznica śmierci Marii Danilewicz-Zielińskiej (1907-2003), historyka literatury, bibliografa
i bibliotekarza;
23 V – 130. rocznica śmierci Cypriana Kamila
Norwida (1821-1883), poety, dramatopisarza, prozaika,
malarza;
24 V – 10. rocznica śmierci Edwarda Bogusławskiego
(1940-2003), kompozytora i pedagoga; 135. rocznica urodzin Heleny Mniszkówny (1878-1943), powieściopisarki i nowelistki; 470. rocznica śmierci

1 V – 60 de ani de la naşterea Joannei Szczepkowska
(1953), actriţă, scriitoare, foiletonistă, pedagog;
3 V – 80 de ani de la naşterea lui Andrzej Jarecki
(1933-1993), satiric, autor de texte pentru cântece,
cofondator al Teatrului Satiric Studenţesc din Varşovia;
4 V – 115 ani de la naşterea Halinei Górska (18981942), scriitoare;
5 V – 110 ani de la naşterea lui Wacław Korabiewicz
(1903-1994), scriitor, poet, autor de cărţi pentru copii,
călător;
6 V – 95 de ani de la naşterea lui Stanisław Grzesiuk
(1918-1963), scriitor şi memorialist;
7 V – 145 de ani de la naşterea lui Stanisław
Przybyszewski (1869-1927), scriitor, poet, dramaturg,
fondator al manifestului Tinerei Polonii; 250 de ani de
la naşterea lui Józef Poniatowski (1763-1813), prinţ
şi general;
9 V – 75 de ani de la naşterea lui Zbigniew Jerzyna
(1938-2010), poet, eseist, editor;
11 V – 175 de ani de la moartea lui Jędrzej Śniadecki
(1768-1838), medic, chimist, biolog şi filosof;
13 V – 50 de ani de la naşterea lui Andrzej Przewoźnik
(1963-2010), istoric;
14 V – 85 de ani de la naşterea lui Władysław Hasior
(1928-1999), sculptor;
15 V – 20 de ani de la moartea lui Andrzej Kuśniewicz
(1904-1993), unul din renumiţii prozatori contemporani
polonezi;
17 V – 80 de ani de la naşterea lui Jarosław AbramowNewerly (1933), scriitor, compozitor, autor de texte
pentru cântece şi audiţii radio;
18 V – 80 de ani de la naşterea lui Władysław Terlecki
(1933-1999), scriitor, scenarist; 85 de ani de la moartea Bronisławei Ostrowska (1881-1928), poetă, traducătoare, autoare de cărţi pentru copii;
19 V – 80 de ani de la naşterea lui Wacław Sadkowski
(1933), critic literar, eseist;
21 V – 90 de ani de la naşterea lui Wojciech Mencel
(1923-1944), poet;
22 V – 10 ani de la moartea Mariei DanilewiczZielińska (1907-2003), istoric literarar, bibliograf
şi bibliotecar;
23 V – 130 de ani de la moartea lui Cyprian Kamil
Norwid (1821-1883), poet, dramaturg, prozator, pictor;
24 V – 10 ani de la moartea lui Edward Bogusławski
(1940-2003), compozitor şi pedagog; 135 de ani de la
naşterea Helenei Mniszkówna (1878-1943), autoare de
romane şi nuvele; 470 de ani de la moartea lui Mikołaj
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Mikołaja Kopernika (1473-1543), astronoma, matematyka, twórcy heliocentrycznej teorii budowy świata;
25 V – 10. rocznica śmierci Ireny Jurgielewiczowej
(1903-2003), pisarki; 100. rocznica śmierci Władysława
Łozińskiego (1843-1913), powieściopisarza i historyka, badacza kultury polskiej, sekretarza Fundacji im.
Ossolińskich, kolekcjonera dzieł sztuki;
27 V – 70. rocznica śmierci Mieczysława Kotarbińskiego (1890-1943), malarza grafika, pedagoga;
28 V – 100. rocznica śmierci Aleksandra Bandrowskiego (1860-1913), światowej sławy śpiewaka
operowego;
29 V – 130. rocznica urodzin Mieczysława Wolfke
(1883-1947), fizyka, prekursora telewizji i holografii;
30 V – 100. rocznica urodzin Moniki Żeromskiej
(1913-2001), pisarki i malarki;
31 V – 100. rocznica urodzin Jerzego Wasowskiego
(1913-1984), satyryka, kompozytora i pianisty, aktora
i reżysera, współtwórcy telewizyjnego „Kabaretu
Starszych Panów”.

Kronika bukowińskich Polaków

Kopernik (1473-1543), astronom, matematician,
autorul teoriei heliocentrice de creare a lumii;
25 V – 10 ani de la moartea Irenei Jurgielewiczowa
(1903-2003), scriitoare; 100 de ani de la moartea lui
Władysław Łoziński (1843-1913), romancier şi istoric,
cercetător al culturii poloneze, secretar al Fundaţiei
„Ossoliński”, colecţionar de opere de artă;
27 V – 70 de ani de la moartea lui Mieczysław
Kotarbiński (1890-1943), pictor, grafician, pedagog;
28 V – 100 de ani de la moartea lui Aleksander
Bandrowski (1860-1913), cântăreţ de operă de
celebritate mondială;
29 V – 130 de ani de la naşterea lui Mieczysław
Wolfke (1883-1947), fizician, precursorul televiziunii
şi holografiei;
30 V – 100 de ani de la naşterea Monikăi Żeromska
(1913-2001), scriitoare şi pictoriţă;
31 V – 100 de ani de la naşterea lui Jerzy Wasowski
(1913-1984), satiric, compozitor şi pianist, actor şi regizor, cofondator al emisiunii TV „Kabaret Starszych
Panów” (Cabaretul Domnilor în Vârstă).

1913

Cronica polonezilor bucovineni

Kwiecień

Aprilie

04.03. – Stróżeniec: Anonimowy korespondent zdał
sprawę z obchodu 50-lecia powstania styczniowego
w miejscowej Czytelni Polskiej TSL. Korespondencja
pt. „Stróżeniec, dnia 3 kwietnia 1913” została opublikowana w rubryce Listy z kraju 28. numeru „Gazety
Polskiej” z niedzieli 6 kwietnia.
04.04. – Czerniowce: Wydział bukowińskiej Kasy
Oszczędności na swoim dorocznym zgromadzeniu m.in.
obdzielił niewielkimi kwotami dobroczynne instytucje:
Bursę Polską im. A. Mickiewicza, Bursę Katolicką
im. Issakowicza, Bursę Rękodzielniczą im. J. Kilińskiego, Gimnazjum Polskie Realne, Zgromadzenie SS.
Rodziny Maryi, sekcję dobroczynności TBPiCP.
04.05. – Czerniowce: Odbyło się posiedzenie nowej
Rady Miejskiej celem ukonstytuowania się. Zawiązało
się Polskie Koło Radzieckie, do którego przystąpili
radni: dr Bazyli Duzinkiewicz (sekcja I prawnicza,
komisja budżetowa, komisja teatralna), Wincenty
Korytyński, dr Stanisław Kwiatkowski (sekcja II
skarbowa, sekcja V szkolna, komisja licealna, komisja
stypendyjna) i Adam Rupprecht (sekcja II skarbowa,
sekcja III budownicza, sekcja IV sanitarna, komisja
aprowizacyjna). Prezesem Koła obrany został dr St.
Kwiatkowski. Na tym posiedzeniu dr Kwiatkowski
zgłosił nagły wniosek o powołanie komisji, która winna
zająć się wprowadzeniem w życie projektu powołania
17. korpusu armii z siedzibą w Czerniowcach.

04.03. – Storojineţ: Un corespondent anonim a raportat despre sărbătorirea a 50 de ani de la insurecţia
din ianuarie ce a avut loc la Societatea Polonă de Lectură a SŞP din localitate. Corespondenţa intitulată
„Storojineţ, 3 aprilie 1913” a fost publicată la rubrica
Scrisori din ţară din „Gazeta Polonă” de duminică,
6 aprilie.
04.04. – Cernăuţi: Conducerea Casei bucovinene
de Economii, la adunarea anuală, printre altele, a repartizat cote nu prea mari instituţiilor caritative:
Internatul Polonez „A. Mickiewicz”, Internatul Catolic
„Issakowicz”, Internatul Meşteşugăresc „J. Kiliński”,
Gimnaziul Real Polonez, Aşezământul Surorilor
Familiei Mariei, secţia caritativă a APAF şi L.
04.05. – Cernăuţi: A avut loc şedinţa noului Consiliu
Orăşenesc în scopul constituirii sale. S-a înfiinţat
Cercul Consultativ Polonez cu următorii consilieri:
dr. Bazyli Duzinkiewicz (secţia I juridică, comisia
bugetară, comisia teatrală), Wincenty Korytyński,
dr. Stanisław Kwiatkowski (secţia II trezorerie, secţia V
şcolară, comisia liceală, comisia pentru burse) şi Adam
Rupprecht (secţia II trezorerie, secţia III construcţii,
secţia IV sanitară, comisia de aprovizionare). Dr. St.
Kwiatkowski a fost ales preşedinte al Cercului. La
această şedinţă, a propus înfiinţarea unei comisii care
ar trebui să se ocupe de realizarea proiectului înfiinţării
corpului de armată 17 cu sediul în Cernăuţi.
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04.<06. – Czerniowce, sala Domu Polskiego: Sodalicje
Mariańskie Pań i Panien urządziły święcone dla
członkiń z rodzinami i zaproszonych gości, wśród nich
młodzieży akademickiej. Urozmaiceniem była gra na
cytrach, deklamacje, śpiewy i tańce.
04.<06. – Czerniowce: Po 35 latach pracy urzędniczej
radca dworu dr Bazyli Duzinkiewicz przeszedł na
emeryturę.
04.<06. – Czerniowce: Uroczyście udekorowano
Zygmuntową Dworską i Marię Wysocką orderami
papieskimi Bene Merenti w uznaniu zasług dla
Kościoła, m.in. zorganizowanie chóru, który podczas
wiedeńskiego Kongresu Eucharystycznego przez trzy
dni śpiewem uświetniał nabożeństwa w kościele św.
Michała.
04.06. – Czerniowce, sala biblioteczna Domu
Polskiego: Stowarzyszenie Rękodzielników Polskich
„Gwiazda” urządziło święcone dla swoich członków,
ich rodzin oraz zaproszonych gości. Potrawy poświęcił ks. dr Władysław Honorski, który złożył także
życzenia zebranym, wzywając do zachowania tradycji
katolickich i narodowych. Oprcz tego przemawiali:
prezes „Gwiazdy” Antoni Panecki, poseł, radny
miejski i prezes TBPiCP dr Stanisław Kwiatkowski,
Czernichowski, Skwarnicki i Wejdelek.
04.06. – Czerniowce, sala Domu Niemieckiego:
Odbyło się walne zgromadzenie bukowińskiego krajowego Towarzystwa Nauczycielskiego.
04.06? – Suczawa: „Z początkiem kwietnia” miejscowi
Polacy dzielili się święconym. Przemawiał proboszcz
i dziekan ks. Józef Cewe wzywając do odwiedzania
Czytelni i zgody oraz prezes Józef Kwiatkowski,
który życzył rodakom pomyślności i doczekania niepodległości Polski.
04.07. – Czerniowce, sala posiedzeń Domu
Polskiego: Pod przewodnictwem prezesa Krzysztofa
Abrahamowicza obradował wydział bukowińskiego
Koła Polskiego.
04.10. – Czerniowce: Ukazał się 29. numer 31. rocznika
„Gazety Polskiej”, w której w rubryce Nadesłane
została opublikowana „Prośba do serc litościwych”
sędziego dr. Konstatego Hostiuca o pomoc materialną
dla dwojga małoletnich polskich sierot, nad którymi
opiekę decyzją sądu powierzono podpisanemu.
04.10. – Czerniowce, sala posiedzeń Rządu Krajowego: Wszyscy pracownicy Rządu Krajowego,
Rady Szkolnej Krajowej, starostwa czerniowieckiego
oraz dyrekcji policji pożegnali radcę dworu dr. Bazylego Duzinkiewicza przechodzącego w stan spoczynku.
Po serdecznym przemówieniu pożegnalnym racy dworu Görtza wręczono Duzinkiewiczowi album z fotografiami urzędników umieszczony w ozdobnej
kasecie z drzewa palisandrowego i kości słoniowej.
„Na nakrywce i wewnątrz są widoki gmachu Rządu
Krajowego i m. Suczawy, gdzie p. Duzinkiewicz lat
kilka był starostą”.

04.<06. – Cernăuţi, sala Casei Polone: Societăţile
Mariane ale Doamnelor şi Domnişoarelor au organizat
împărţirea cu oul sfinţit pentru membrele societăţii
cu familiile şi pentru invitaţi, printre aceştia pentru
studenţi. O notă aparte a fost dată de cântece la ţiteră,
recitări, cântece şi dans.
04.<06. – Cernăuţi: După 35 de ani de activitate,
consilierul curţii dr. Bazyli Duzinkiewicz a ieşit la
pensie.
04.<06. – Cernăuţi: Zygmuntowa Dworska şi Maria
Wysocka au fost decorate cu ordinul papal Bene Merenti
ca recunoaştere a meritelor în slujba Bisericii, printre
altele organizarea corului care, în timpul Congresului
Euharistic de la Viena, timp de trei zile a cântat la
liturghiile din biserica Sf. Mihail.
04.06. – Cernăuţi, sala bibliotecii Casei Polone: Asociaţia Meşteşugarilor Polonezi „Gwiazda” a organizat
întâlnirea de oul sfinţit pentru membrii săi, familiile
lor şi oaspeţi. Bucatele le-a sfinţit pr. dr. Władysław
Honorski care a adresat urări celor prezenţi, îndemnând
la păstrarea tradiţiilor catolice şi naţionale. În afară
de acesta au vorbit: preşedintele Asociaţiei Antoni
Panecki, deputatul, consilierul orăşenesc şi preşedintele
APAF şi L dr. Stanisław Kwiatkowski, Czernichowski,
Skwarnicki şi Wejdelek.
04.06. – Cernăuţi, sala Casei Germane: A avut loc
adunarea generală a Societăţii bucovinene a Cadrelor
Didactice.
04.06? – Suceava: „La început de aprilie” polonezii
din localitate s-au împărţit cu oul sfinţit. A vorbit
parohul şi decanul pr. Józef Cewe invitând la vizitarea
Societăţii de Lectură şi îndemnând la înţelegere
precum şi preşedintele Józef Kwiatkowski care a urat
compatrioţilor succese şi să apuce ziua independenţei
Poloniei.
04.07. – Cernăuţi, sala de şedinţe a Casei Polone: Sub
conducerea preşedintelui Krzysztof Abrahamowicz
a deliberat conducerea Cercului bucovinean Polonez.
04.10. – Cernăuţi: A apărut nr. 31 al anuarului „Gazetei
Polone” în care, la rubrica Trimise, a fost publicată
„Rugăminte către inimile miloase” a judecătorului
dr. Konstanty Hostiuc privitoare la ajutorul material
pentru doi orfani minori polonezi care, prin decizia
tribunalului, au fost încredinţaţi semnatarului.
04.10. – Cernăuţi, sala de şedinţe a Guvernului Ţării:
Toţi membrii Conducerii Ţării, Consiliului Şcolar al
Ţării, stărostiei Cernăuţiului precum şi direcţiei poliţiei
şi-au luat rămas bun de la consilierul curţii dr. Bazyli
Duzinkiewicz cu ocazia pensionării. După cuvântul de
despărţire al consilierului curţii Görtz, lui Duzinkiewicz
i s-a oferit un album cu fotografii ale funcţionarilor
într-o casetă din lemn de palisandru şi fildeş. „Pe capac
şi în interior sunt vederi ale clădirii Consiliului Ţării
şi oraşului Suceava, unde dl. Duzinkiewicz a fost câţiva
ani staroste”.
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04.<13. – Czerniowce: Po długich i wytrwałych
zabiegach Polaków z Panki, posła i prezesa czerniowieckiego Koła TSL dr. Stanisława Kwiatkowskiego
i dr. Kajetana Stefanowicza jako prezesa polskiego
koła sejmowego Rada Szkolna Krajowa uchwaliła
wreszcie przyjęcie prywatnej szkoły TSL w Pance
na etat państwowy. Fakt ten Polacy przyjęli jako
zapowiedź nowego prezydenta kraju dr. Rudolfa hr.
Meranu, że będzie przestrzegał konstytucyjnego prawa
narodowości do kształcenia i wychowania w duchu
narodowym.
04.13. – Czerniowce, lokal „Gwiazdy” w Domu
Polskim: Odbyło się doroczne walne zgromadzenie
członków Stowarzyszenia Rękodzielników Polskich
„Gwiazda”.
04.14. – Baniłów n/Czeremoszem: Miejscowy korespondent samouk Jan Mazur scharakteryzował
miejscowe środowisko polskie („48 rodzin z dwoma
setkami dzieci. Z podanej liczby ¼ część rodzin jest
polsko-ruska, ¼ polsko-ormiańska. Stanowimy jednak
razem jednolitą Polonię”) jako bardzo potrzebujące
oświaty i planowej pracy nad wydźwignięciem z biedy
i ciemnoty. „Zaledwie kilka rodzin polskich umie
trochę czytać i pisać. O stosunkach społecznych,
o bieżącej polityce, a nawet o bieżących sprawach
narodowych słabe tylko mieli, a poniekąd i mają
pojęcie”. Większość Polaków utrzymuje się z rzemiosła, mniejszość z gospodarstw rolnych i drobnego
przemysłu domowego.
04.15. – Czerniowce: Bolesław Echowicz opracował
pierwszy odcinek zestawienia najnowszych publikacji
(które pojawiły się w księgarniach pod koniec roku
1912 i na początku 1913 r.) dla poszczególnych grup
czytelniczych pt. „Co i jak czytać?”.
04.16. – Laurenka: Dziewiętnastu podpisanych mieszkańców napisało list otwarty do posła dr. Stanisława
Kwiatkowskiego. Wyrażono w nim wdzięczność za
dotychczasową opiekę i proszono o pomoc w sprawiedliwym rozdziale pomocy państwa dla poszkodowanych przez powódź i niepogodę.
04.<17. – Czerniowce: Na walnym zgromadzeniu
bukowińskiego Klubu Automobilistów prezesem ponownie został wybrany dyrektor Szpitala Krajowego
w Radowcach Kazimierz Piątkiewicz, a do zarządu
wszedł właściciel dóbr w Karapczowie n/Czeremoszem
Witold Krzysztofowicz.
04.<17. – Lwów: Ks. dr Lucjan Tokarski został
mianowany cooperatorem proboszcza w Suczawie.
04.17. – Czerniowce: Ukazał się 31. numer 31.
rocznika „Gazety Polskiej”, w którym opublikowano
napisany w Czerniowcach przez Bolesława Echowicza
w kwietniu tegoż 1913 r. tekst „Suczawa (Garść wrażeń
z hospodarskiej sadyby)”.

04.<13. – Cernăuţi: După lungi şi stăruitoare intervenţii
ale polonezilor din Panca, ale deputatului şi preşedintelui
Cercului SŞP din Cernăuţi – dr. Stanisław Kwiatkowski
şi ale dr. Kajetan Stefanowicz ca preşedinte al cercului
polonez din Seim, Consiliul Şcolar al Ţării a decis, în
sfârşit, ca şcoala particulară a SŞP din Panca să devină
de stat. Aceasta în urma anunţului noului preşedinte al
ţării baronul dr. Rudolf Meranu că va respecta dreptul
constituţional al naţionalităţilor la întrunire şi educare
în spirit naţional.
04.13. – Cernăuţi, localul Asociaţiei „Gwiazda” din
Casa Polonă: A avut loc adunarea generală anuală
a membrilor Asociaţiei Meşteşugarilor Polonezi
„Gwiazda”.
04.14. – Bănila pe Ceremuş: Jan Mazur – corespondent
autodidact din localitate, a caracterizat comunitatea
poloneză de aici („48 de familii cu două sute de copii.
Din cifra dată, ¼ părţi sunt familii polono-ruse, ¼
polono-armene. Totuşi reprezentăm o comunitate
poloneză omogenă”) care are nevoie de învăţământ
şi muncă planificată pentru scoaterea din sărăcie şi întuneric. „Abia câteva familii poloneze ştiu să citească
şi să scrie puţin. Despre relaţiile sociale, politica curentă
şi chiar despre problemele naţionale curente nu au
habar”. Majoritatea polonezilor se întreţin din meserii,
mai puţini din agricultură şi mică industrie casnică.
04.15. – Cernăuţi: Bolesław Echowicz a redactat
primul foileton al celor mai noi publicaţii (care au
apărut în librării la sfârşitul anului 1912 şi începutul
anului 1913) pentru diferite grupe de cititori, intitulat
„Ce şi cum să citim?”.
04.16. – Laurenca: Nouăsprezece semnatari din
localitate au scris o scrisoare deschisă deputatului
dr. Stanisław Kwiatkowski. În ea se exprima recunoştinţa pentru grija de până acum şi se cerea ajutorul în
repartizarea corectă a ajutoarelor de stat pentru cei care
au fost afectaţi de inundaţii şi vreme rea.
04.<17. – Cernăuţi: La adunarea generală a Clubului
bucovinean al Automobiliştilor, a fost reales preşedinte
directorul spitalului din Rădăuţi – Kazimierz
Piątkiewicz, iar în conducere Witold Krzysztofowicz –
proprietar de pământ în Carapcov pe Ceremuş.
04.<17. – Lvov: Pr. dr. Lucjan Tokarski a fost numit
cooperator al parohului în Suceava.
04.17. – Cernăuţi: A apărut nr. 31 al anuarului „Gazetei
Polone” în care a fost publicat textul „Suceava (Un
mănunchi de impresii dintr-o gospodărie)” scris de
Bolesław Echowicz la Cernăuţi, în aprilie 1913.
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04.17. – Czerniowce: Walne zgromadzenie Klubu
byłych Członków „Ogniska” mianowało nadradcę
Władysława Mierzwińskiego honorowym prezesem
Klubu w uznaniu jego zasług dla Towarzystwa,
natomiast prezesem Klubu obrało dr. Józefa Chlebika,
a wiceprezesem Kazimierza Leidlera.
04.17. – Suczawa: Korespondent podpisany kryptonimem J. zdał sprawę z miejscowych uroczystości
święconego i 50-lecia powstania styczniowego. Artykuł
pt. „Suczawa, 17 kwietnia 1913. (Obchód rocznicy
powstania styczniowego. Święcone w Czytelni”) ukazał się w rubryce Listy z kraju 32. numeru „Gazety
Polskiej” z niedzieli 20 kwietnia.
04.20. – Czerniowce, Dom Polski: Odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie członków Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
04.20. – Czerniowce: Ukonstytuowało się
Towarzystwo Szkoły Wydziałowej w Czerniowcach.
Do jego wydziału wszedł bez określonej funkcji jeden
Polak Rudolf Janiszewski.
04.<24. – Czerniowce: Został rozstrzygnięty konkurs
na projekt nowego gmachu sejmowego w Czerniowcach
ogłoszony przez Wydział Krajowy. Zwycięzcą okazał
się dr inżynierii Fryderyk Pordes z Nowego Sącza.
04.<24. – Suczawa: Z powodu awansu suczawskiego
starosty dr. Erasta Tarangula na stanowisko zwolnione przez dr. Bazylego Duzinkiewicza w Rządzie
Krajowym, prezes suczawskiego TBPiCP wyraził
wdzięczność nominatowi i jego małżonce za wspieranie wszelkich pokaźniejszych przedsięwzięć tego
Towarzystwa, między innymi otwarcia szkoły polskiej
w Bułaju. Ponadto Tarangulowa „przed paru laty
ofiarowała nawet Czytelni naszej na pamiątkę, od
siebie, piękny obraz »Chwała Polski« i tym ujmującym
czynem zjednała sobie serca tutejszych Polaków”.
04.30. – Czerniowce, Dom Polski: Odbył się bankiet
pożegnalny Kazimierza Tokarskiego, który po blisko
dziesięcioletniej bardzo owocnej pracy w środowisku
Polaków czerniowieckich (jako członek wydziału
TSL, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wybitny
aktor sceny amatorskiej) opuszczał miasto, żegnany
przez około stu sokołów uczestniczących w bankiecie.
Na jego cześć wznieśli toasty m.in. prezes „Sokoła”
Wojciech Wejdelek, prezes „Ogniska” Czernichowski,
prezes „Gwiazdy” Antoni Panecki i in. Wieczór
ubogacił występami chór „Ogniska”.
04.30. – Wiedeń: Ministerstwo spraw wewnętrznych
w porozumieniu z ministerstwem skarbu przyznało
4000 k na zpomogi dla gospodarzy gminy Dawidy
Zrąb dotkniętych 16 kwietnia 1912 r. klęską gradową.
dr Jan Bujak – Kraków

04.17. – Cernăuţi: Adunarea generală a Clubului
foştilor membri ai Societăţii „Ognisko” l-a numit
pe Władysław Mierzwiński preşedinte de onoare
al Clubului în semn de recunoaştere a meritelor sale
pentru Societate, iar preşedinte al Clubului – dr. Józef
Chlebik, vicepreşedinte – Kazimierz Leidler.
04.17. – Suceava: Un corespondent semnat cu
criptonimul J. a scris despre festivităţile locale –
împărţirea cu oul sfinţit şi 50 de ani de la insurecţia
din ianuarie. Articolul intitulat „Suceava, 17 aprilie
1913 (Sărbătorirea insurecţiei din ianuarie. Oul sfinţit
la Societatea de Lectură)” a apărut la rubrica Scrisori
din ţară în nr. 32 al „Gazetei Polone” de duminică, 20
aprilie.
04.20. – Cernăuţi, Casa Polonă: A avut loc adunarea
generală ordinară a membrilor Asociaţiei de Gimnastică
„Sokół”.
04.20. – Cernăuţi: S-a constituit Asociaţia Şcolii de
Serviciu în Cernăuţi. În conducere a intrat, fără funcţie
precizată, un polonez – Rudolf Janiszewski.
04.<24. – Cernăuţi: S-a dat rezultatul concursului
pentru proiectul noului edificiu al Seimului din Cernăuţi
anunţat de Conducerea Ţării. Concursul a fost câştigat
de dr. ing. Fryderyk Pordes din Nowy Sącz.
04.<24. – Suceava: Ca urmare a avansării starostelui
sucevean dr. Erast Tarangul în funcţia rămasă liberă a dr.
Bazyli Duzinkiewicz în Conducerea Ţării, preşedintele
APAF şi L din Suceava a exprimat recunoştinţa celui
numit şi soţiei sale pentru sprijinirea strădaniilor
Asociaţiei, printre altele – deschiderea şcolii polone din
Bulaj. D-na Tarangul „a oferit chiar Societăţii noastre de
Lectură ca amintire frumosul tablou «Glorie Poloniei»
şi cu această faptă a cucerit inimile polonezilor de aici”.
04.30. – Cernăuţi, Casa Polonă: A avut loc banchetul
de adio al lui Kazimierz Tokarski care, după aproape 10
ani de muncă asiduă în rândul polonezilor cernăuţeni
(ca membru al conducerii SŞP, al Asociaţiei de
Gimnastică „Sokół”, renumit actor amator) a părăsit
oraşul în prezenţa a aprox. 100 de membri ai Asociaţiei
participanţi la banchet. În cinstea lui au toastat, printre
alţii, preşedintele Asociaţiei Wojciech Wejdelek,
preşedintele Societăţii „Ognisko” Czernichowski,
preşedintele Asociaţiei „Gwiazda” Antoni Panecki ş.a.
seara a fost îmbogăţită de cântecele corului Societăţii
„Ognisko”.
04.30. – Viena: Ministerul afacerilor interne în
înţelegere cu ministerul trezoreriei a alocat 4000 c. ca
ajutor pentru gospodarii din Davideni Zrąb, afectaţi de
grindina din 16 aprilie 1912.
Trad. St. Iachimovschi
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WIELKI NIEZNAJOMY

UN MARE NECUNOSCUT

W 60. rocznicę śmierci
Jana Czochralskiego Sejm RP
postanowił oddać hołd jednemu
z najwybitniejszych naukowców
współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki.
Jego wynalazek stosowany jest dzisiaj w fabrykach największych koncernów
elektronicznych: amerykańskiego Intela i Motoroli, koreańskiego Samsunga czy japońskiego NEC przy produkcji półprzewodników. Metodą
wynalezioną przez Czochralskiego wytwarza się dziś
prawie cały światowy krzem, z którego produkowane
są diody, tranzystory i układy scalone.
Czochralski odkrył genialny sposób hodowania
dużych kryształów metali i półprzewodników zupełnie
przypadkowo w 1916 r. Uczony z roztargnienia
włożył pióro do pojemnika z roztopioną cyną zamiast
do kałamarza. Gdy je wyciągnął, zauważył, że metal
uformował cienkie pasmo o idealnie krystalicznej
formie. Jego metoda znalazła praktyczne zastosowanie
w USA w latach 50. XX w. Dziś bez niej nie mogłaby
się obejść światowa elektronika i nie byłoby wszystkich
urządzeń, w sercu których znajdują się układy z krzemu
– telewizorów, komputerów, telefonów, robotów,
kuchenek mikrofalowych, zegarków kwarcowych itp.
Polski naukowiec już za życia osiągnął sławę
i uznanie, jednak na przeszkodzie ku ich utrwaleniu
stanęła historia. Urodzony w 1885 r. w Kcyni pod
Bydgoszczą, która należała wówczas do Niemiec, po
ukończeniu szkoły w rodzinnym mieście wyjechał
do Berlina. Tam zdobywał wiedzę i doświadczenie
zawodowe. W 1917 r. we Frankfurcie nad Menem
założył jedno z najlepszych niemieckich laboratoriów
przemysłowych, a w 1919 r. opatentował skład
nowego stopu nie zawierającego cyny, który świetnie nadawał się m.in. do łożysk kolejowych. Patent
na stop nabyła kolej niemiecka, ZSRR, Stany Zjednoczone i Czechosłowacja.
Czochralski stał się uczonym o międzynarodowej renomie, przed którym stały otworem drzwi
na całym świecie. Odrzucił propozycję Henry’ego
Forda kierowania jedną z jego fabryk i na zaproszenie
prezydenta Ignacego Mościckiego, również naukowca,
w 1928 r. przyjechał do Polski. Specjalnie dla niego
została utworzona katedra metalurgii na Politechnice
Warszawskiej, którą kierował do wybuchu wojny.
Uczony stał się częścią elit przedwojennej Polski. Na
organizowanych w jego willi „czwartkach literackich”

La şaizeci de ani de la
moartea lui Jan Czochralski,
Seimul R.P. a hotărât să-l omagieze pe unul din cei mai
de seamă savanţi ai tehnicii
contemporane ale cărui descoperiri revoluţionare au contribuit la dezvoltarea ştiinţei
mondiale.
Invenţia lui este folosită astăzi în fabricile celor mai
mari concerne electronice:
Intel şi Motorola americane,
Samsung corean sau NEC-ul
japonez, la producţia semiconductorilor. Cu metoda
gândită de Czochralski se produce astăzi aproape
tot siliciul mondial din care sunt făcute diodele,
tranzistoarele şi circuitele integrate.
Czochralski a descoperit o metodă genială
de creştere a cristalelor mari ale metalelor şi semiconductorilor complet întâmplător, în anul 1916.
Savantul, din neatenţie, în loc de călimară, a băgat
stiloul într-un recipient cu staniu topit. Când l-a
scos a observat că metalul a format un strat subţire cu
o formă ideal cristalină. Metoda lui a găsit aplicare
practică în SUA în anii 50 ai secolului XX. Astăzi, fără
ea n-ar putea să existe electronica mondială şi nu ar fi
existat toate aparatele în inima cărora se află circuite
din siliciu – televizoare, computere, telefoane, roboţi,
cuptoare cu microunde, ceasuri cu cuarţ, ş. a.m.d.
Omul de ştiinţă polonez a dobândit faimă şi recunoaştere încă din timpul vieţii, totuşi la consolidarea
lor s-a opus istoria. Născut în 1885 la Kcynia de lângă
Bydgoszcz, care aparţinea pe atunci Germaniei, după
terminarea şcolii în oraşul natal, a plecat la Berlin. Acolo
a dobândit cunoştinţele şi experienţa profesională. În
anul 1917, la Frankfurt pe Main, a înfiinţat unul din
cele mai bune laboratoare industriale germane, iar în
anul 1919 a brevetat compoziţia unui nou aliaj care
nu conţinea staniu şi care se potrivea perfect pentru
lagăre feroviare. Brevetul pentru aliaj a fost achiziţionat de căile feroviare germane, URSS, Statele Unite
şi Cehoslovacia.
Czochralski a devenit un savant de renume
mondial, în faţa căruia se deschideau uşile din toată
lumea. A respins propunerea lui Henry Ford de a conduce una din fabricile lui şi la invitaţia preşedintelui
Ignacy Mościcki, şi el om de ştiinţă, în anul 1928 a venit
în Polonia. Special pentru el a fost înfiinţată catedra de
metalurgie la Politehnica din Varşovia pe care a condus-o până la izbucnirea războiului. Savantul a devenit
o parte a elitelor Poloniei de dinainte de război. La
,,joile literare” organizate în vila lui au fost găzduiţi
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gościli znani poeci i prozaicy jak: Leopold Staff, Kornel poeţi şi prozatori cunoscuţi precum: Leopold Staff,
Kornel Makuszyński sau Juliusz Kaden-Bandowski.
Makuszyński czy Juliusz Kaden-Bandowski.
După izbucnirea celui de-al doilea război
Po wybuchu II wojny światowej Czochralski
został uznany przez władze nazistowskie za Niemca. mondial, Czochralski a fost socotit de autorităţile
Uczony otrzymał pozwolenie na prowadzenie za- naziste drept neamţ. Savantul a primit autorizaţie pentru
kładu produkującego części do maszyn i pojazdów conducerea uzinei care producea componente pentru
niemieckich. Równocześnie pracował z polskim pod- maşinile şi vehiculele germane. În acelaşi timp lucra cu
ziemiem – w jego fabryce trwała konspiracyjna armata poloneză clandestină – în uzina lui s-a desfăşurat
produkcja broni. Dzięki swoim kontaktom z Niemcami producţia conspirativă de arme. Datorită contactelor
Czochralski wydobywał też innych naukowców z wię- sale cu nemţii, Czochralski a scos şi alţi savanţi din
zień i obozów koncentracyjnych oraz ratował polskie închisori şi lagăre de concentrare, de asemenea a salvat
zbiory muzealne.
colecţii muzeale poloneze.
Po II wojnie światowej uczony został areDupă al II-lea război mondial savantul a fost
sztowany przez władze komunistyczne pod zarzutem arestat de autorităţile comuniste sub invinuirea de
kolaboracji z Trzecią Rzeszą. Mimo, że nie znaleziono colaborare cu al Treilea Reich. În ciuda faptului că
dowodów współpracy, jego kariera praktycznie została nu s-au găsit dovezi de colaborare, cariera lui, praczakończona. Do śmierci w 1953 r. prowadził mały tic, a fost terminată. Până la moarte, în anul 1953,
zakład kosmetyczny w swojej rodzinnej miejscowości. a condus o întreprindere mică de cosmetice în localitaDopiero w ostatnich latach odkryto nowe ślady tea sa natală. Abia în ultimii ani au fost descoperite
współpracy Czochralskiego z polskim podziemiem, co noi dovezi de colaborare a lui Czochralski cu armata
pozwoliło na jego rehabilitację.
poloneză clandestină, ceea ce a permis reabilitarea lui.
W ramach Roku Czochralskiego zaplanowano
În cadrul Anului Czochralski au fost planificate
wiele konferencji międzynarodowych, poświęconych multe conferinţe internaţionale dedicate creşterii
wzrostowi kryształów, w Warszawie i Gdańsku, a imię cristalelor, la Varşovia şi Gdańsk, iar numele savantului
uczonego otrzyma powstająca elektrownia słoneczna a fost dat uzinei solare care se construieşte la Panowice,
w Panowicach w województwie lubuskim. Rodzinna în voievodatul Lubuskie. Kcynia natală la începutul
Kcynia na rozpoczęcie nowego roku przyznała anului nou i-a conferit savantului o cetăţenie onorifică
uczonemu honorowe obywatelstwo i zdecydowała şi a hotărât să pună, la intrarea în oraş, un semn special,
o postawieniu przy wjeździe do miasta specjalnego proiectat de strănepotul profesorului, Adam Zieliński.
znaku, zaprojektowanego przez prawnuka profesora, Într-o perspectivă mai îndepărtată se intenţionează
Adama Zielińskiego. W dalszej perspektywie znajduje înfiinţarea unui muzeu, precum şi terminarea unui film
się utworzenie muzeum oraz ukończenie filmu doku- documentar. De asemenea, Poşta Poloneză, vrând să-l
mentalnego. Także Poczta Polska, chcąc uczcić doko- omagieze pe marele polonez, a introdus încă în anul
nania wielkiego Polaka, wprowadziła już w 2009 r. 2009 un timbru cu imaginea savantului.
znaczek z podobizną uczonego.
Puţin cunoscut şi uitat în ţară, profesorul
Mało znany i zapomniany w kraju, profesor Czochralski este în lume cel mai citat om de ştiinţă
Czochralski jest najczęściej cytowanym na świecie polonez. Dacă soarta Poloniei în secolul al XX-lea ar fi
polskim naukowcem. Gdyby losy Polski w XX w. fost alta, el ar fi fost unul din candidaţii pentru Premiul
potoczyły się inaczej, byłby zapewne jednym z kan- Nobel.
dydatów do nagrody Nobla.
Barbara Breabăn

La trei ani de la catastrofa
de la Smolensk

W trzy lata
po katastrofie smoleńskiej

S-au împlinit trei ani de la moartea tragică
a preşedintelui polonez Lech Kaczyński şi a unei
părţi importante din elita puterii politice din Polonia,
la 10 aprilie 2010, în timp ce se deplasa la Smolensk
pentru a-i omagia pe cei peste 22.000 de compatrioţi
(ofiţeri – floarea armatei poloneze, dar și civili : medici,
universitari, oficialităţi, avocaţi, scriitori, ziarişti, piloţi)
ucişi în primăvara anului 1940 de către N.K.V.D., în
pădurea de la Katyń și în alte locuri de pe teritoriul

Minęły trzy lata od tragicznej śmierci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i ważnej części
polskich elit politycznych 10 kwietnia 2010 r. w drodze
do Smoleńska na uroczystości upamiętniające ponad
22 tys. ofiar zbrodni katyńskiej (oficerów polskiej armii
oraz cywili: lekarzy, wykładowców akademickich,
urzędników, prawników, pisarzy, dziennikarzy, pilotów), zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD w lesie katyńskim i innych miejscach na terytorium ZSSR.
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U.R.S.S. Cumplitul eveniment a readus în actualitate
unul dintre cele mai grave şi mai controversate episoade
din timpul celui de-al doilea război mondial, care are un
impact special nu numai printre polonezi, ci și pentru
cetățenii întregii lumi. „Această tragedie este a doua
după Katyń. Iar elitele ţării noastre au pierit“, declara
imediat după tragedia de la Smolensk fostul preşedinte
polonez Lech Wałęsa.
Drumul spre adevăr în problema Katyń a fost
unul extrem de dificil, în condiţiile în care autorităţile
Uniunii Sovietice, serviciile speciale şi instituţiile
controlate de acestea au acţionat în sensul ştergerii
oricăror urme ale crimelor şi al împiedicării descoperirii
celor care au ordonat şi executat asasinatele. Au
ascuns, au distrus şi au falsificat dovezi, au negat
orice indicii şi fapte. În relaţiile cu Polonia, dar şi cu
reprezentanţii coaliţiei anti-germane, organele de stat
sovietice au mers până la şantaj şi minciună pentru ca
problema Katyń-ului să nu ajungă să fie discutată în
forurile internaţionale. Aşa cum rezultă din experienţa
specialiştilor care au efectuat investigaţii în arhivele
fostei U.R.S.S., cercetarea destinului polonezilor supuşi
represiunii pe teritoriul fostei U.R.S.S. este împiedicată de
o serie de factori, care decurg atât din caracterul fondurilor
de arhive rămase de la organele de securitate sovietice,
cât mai ales din restricţiile existente în ceea ce priveşte
accesul în unele dintre acestea, care nu sunt nici până azi
cunoscute şi descrise în amănunt.
Toate acestea arată de ce, din discuțiile referitoare la cauzele care au făcut posibil un eveniment atât
de uluitor precum cel de la Smolensk, se degajă, încă,
un sentiment de neîncredere și suspiciune. Într-un raport

Tragiczna katastrofa lotnicza sprzed trzech lat na nowo
przywołała ten jeden z najbardziej kontrowersyjnych
epizodów II wojny światowej, ważny nie tylko dla
Polaków, ale i światowej opinii publicznej. „To nieszczęście drugie po Katyniu. Zginęła elita naszego
kraju” – powiedział zaraz po katastrofie były prezydent
Lech Wałęsa.
Droga do prawdy o zbrodni katyńskiej była
niezwykle trudna, w warunkach, gdy władze ZSSR,
służby specjalne i instytucje przez nie kontrolowane
dążyły do wymazania wszelkich śladów tej zbrodni
i uniemożliwiały odkrycie prawdy o jej zleceniodawcach
i wykonawcach. Ukrywały i falsyfikowały dowody,
negowały wszelkie podejrzenia i fakty. W relacjach
z Polską, ale i z koalicją antyniemiecką władze sowieckie posługiwały się nawet szantażem i kłamstwem,
by kwestia zbrodni katyńskiej nie pojawiła się na
forum międzynarodowym. Jak wynika z doświadczeń
historyków studiujących archiwa byłego Związku
Radzieckiego, zbadanie losów Polaków poddanych
represjom na terenie ZSRR natrafia na wiele przeszkód,
wynikających zarówno z charakteru zasobów
archiwalnych sowieckich organów bezpieczeństwa,
jak i istniejących ograniczeń dotyczących dostępu
do niektórych z nich, niepoznanych i nieopisanych
dostatecznie do dziś.  
Ten kontekst powoduje, że w dyskusjach na
temat przyczyn katastrofy smoleńskiej pojawiają się
uczucia braku zaufania i podejrzenia. W raporcie
sporządzonym w lipcu 2012 r. polska Komisja Badania
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publicat în iulie 2012, Comisia poloneză de Cercetare
a Accidentelor Aviatice a Aviaţiei Naţionale a afirmat
că principalele cauze ale catastrofei de la Smolensk
se datorează părţii poloneze. A numit totuşi şi câteva
cauze privind partea rusească, denunţând greşelile
controlorilor de trafic sau echipamentele defecte de pe
aeroportul din Smolensk. „Cauza accidentului a fost coborârea (avionului) la o altitudine prea mică şi cu o viteză excesivă, în condiţii atmosferice care împiedicau
contactul vizual cu solul”, se arată în document.
În legătură cu episodul tragic de la Smolensk
rămân, totuși, o serie de lucruri  necunoscute. Conform
unui sondaj publicat la începutul lunii martie a.c., 33%
dintre polonezi „nu exclud” un atentat la Smolensk.  Cert
este că   evenimentul a provocat o adevărată „ruptură
politică” în Polonia. Din acest motiv,  la 10 aprilie a.c.,
Polonia a comemorat tragedia aviatică de la Smolensk
prin manifestări separate ale opoziției și puterii, fapt de
natură să evidențieze divizarea produsă de evenimentul
respectiv în sânul societății. Credem, totuși, că în timp,
lucrurile se vor așeza, adevărul deplin va ieși la iveală
și va fi posibil să se împlinească speranța pe care premierul polonez, Donald Tusk o exprima, odată cu omagiul
adus lui Lech Kaczyński şi celorlalte 95 de victime la
cimitirul Powązki din Varşovia. El anticipa că „va veni
o zi când această comemorare tragică, a catastrofei de
la Smolensk nu-i va mai diviza pe polonezi’’.
		
dr. Ion Constantin
Institutul  Naţional pentru Studiul Totalitarismului,
Bucureşti

Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego podała,
że główne przyczyny katastrofy smoleńskiej odnoszą
się do strony polskiej. Wyliczyła jednak kilka przyczyn
dotyczących także strony rosyjskiej, wskazując błędy
grupy kierowania lotami czy niesprawne urządzenia
na lotnisku w Smoleńsku. „Przyczyną wypadku było
zejście (samolotu) poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy
kontakt z ziemią” – czytamy w dokumencie.
W związku z tym tragicznym wypadkiem
wciąż wiele jest niewiadomych. Wyniki sondażu
przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii
Publicznych opublikowane na początku marca
wykazały, że 33% Polaków „dopuszcza” zamach
jako przyczynę wypadku. Katastrofa niewątpliwie
podzieliła polską scenę polityczną. 10 kwietnia tego
roku Polska uczciła tragedię smoleńską poprzez
uroczystości zorganizowane oddzielnie przez koalicję
rządzącą i opozycję, co wskazuje na głębokie podziały,
jakie wydarzenie to wywołało w społeczeństwie.
Wierzę jednak, że z upływem czasu wszystko się
ułoży, poznamy całą prawdę i spełnią się nadzieje
premiera Donalda Tuska, które wyraził podczas
uroczystości upamiętniających śmierć prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i pozostałych 95 ofiar katastrofy
na warszawskich Powązkach: „przyjdzie taki dzień, że
ta tragiczna rocznica katastrofy smoleńskiej nie będzie
dzieliła Polaków”.
dr Ion Constantin
Państwowy Instytut ds. Badań Totalitaryzmu
Tłum. E. Wieruszewska-Calistru

În pofida raporturilor contradictorii, a opiniilor
sociale, a deosebirilor privitoare la această chestiune
la care fiecare cetăţean are un drept incontestabil,
catastrofa de la Smolensk a fost un eveniment tragic
care, până astăzi, naşte în fiecare dintre noi în primul
rând tristeţe şi un sentiment de solidaritate cu familiile
victimelor. În ciuda trecerii anilor, este greu să uităm
catastrofa de la Smolensk. Nu ne permit aceasta
dimensiunile tragediei şi caracterul ei fără precedent.
Polonezii din Bucovina au putut să omagieze victimele
catastrofei în ziua de 10 aprilie, în timpul Sf. Liturghii
oficiate în sanctuarul Adormirii Preasfintei Fecioare
Maria din Cacica. Pentru ei s-au rugat credincioşii
împreună cu principalul celebrant – episcopul auxiliar
al diecezei de Iaşi, Aurel Percă.
Redacţia

Pomimo  sprzecznych ze sobą raportów, podziałów społecznych, różnic poglądów na tę kwestię, do
której każdy obywatel ma bezsprzeczne prawo, katastrofa smoleńska była wydarzeniem tragicznym, do
dziś wywołującym u każdego z nas przede wszystkim
smutek i poczucie solidarności z rodzinami ofiar.
Katastrofę smoleńską, mimo upływu lat, trudno zapomnieć. Nie pozwalają na to rozmiary tragedii i jej
bezprecedensowy charakter. Polacy z Bukowiny mieli
możliwość uczczenia jej ofiar 10 kwietnia podczas mszy
św. w sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Kaczyce.
W ich intencji- modlili się wierni wraz z celebrującym
nabożeństwo biskupem pomocniczym diecezji jasskiej  
Aurel Percă.
Redakcja

Zimowy kurs
Curs de iarnă
de limba polonă în Varşovia języka polskiego w Warszawie
Ce înseamnă o bursă în Varşovia? Cu siguranţă
că pentru statul polonez oferirea de burse studenţilor
români reprezintă o modalitate de promovare a limbii
şi a culturii naţionale. Dar cum anume se realizează

Czym jest stypendium w Warszawie? Dla
państwa polskiego oferowanie stypendiów studentom
z Rumunii jest z pewnością sposobem promowania
polskiego języka i kultury. Ale jak to dokładnie wyg-

e 15 f

Polonus 4 / 2013
aceasta şi ce câştigăm noi, studenţii, beneficiari ai
bursei?
Ca participant la cursurile de limbă şi cultură
polonă desfăşurate în această iarnă timp de 3 săptămâni
la Centrul de Limbă şi Cultură Polonă pentru străini
„Polonicum” din cadrul Universităţii Varşovia, pot
afirma că avantajele unei asemenea experienţe sunt
nemăsurate: de la studierea intensivă a limbii polone,
cunoaşterea mai apropiată a unor aspecte de cultură,
contactul cu obiceiurile naţionale, până la bucuria de
a socializa cu polonezi şi cu alţi studenţi străini. La
toate acestea se adaugă simplul, dar minunatul fapt de
a călători, de a vizita locurile pline de mărturii istorice
ale unui neam cu adevărat viteaz, cum s-a dovedit de
atâtea ori a fi cel polonez.
În ce constă bursa şi care sunt activităţile
organizate în cadrul acesteia? Ţările vorbitoare de limbi
romanice, cum ar fi: Italia, Belgia, Spania, Portugalia
şi România, beneficiază în fiecare an, în timpul iernii
de această bursă oferită lor, cu menţiunea că România
a fost inclusă numai din iarna anului 2012 în rândul
beneficiarilor ei. Anul acesta au participat din ţara
noastră 2 persoane: subsemnatul, Ştefan Bălan şi colegul
meu din Iaşi, Alexandru Săvoaia. Bursa constă în:
cursuri de limbă şi cultură cu profesori ai Universităţii
Varşovia, cazare la hotelul universitar „Hera”, în
camere de 2 persoane, cu micul dejun inclus, excursii
la muzee şi palate din Varşovia şi din afara Varşoviei şi
750 de zloţi, bani de buzunar, necesari pentru masa de
prânz şi seară. Banii sunt suficienţi, după părerea mea,
atât pentru hrană, cât şi pentru a petrece timpul în mod
plăcut în oraş.
Cât despre programul zilnic, în fiecare
dimineaţă, cu excepţia week-end-urilor, s-au desfăşurat
cursuri interactive de limbă polonă, timp de 3 ore,
cu o pauză de jumătate de oră. Astfel, pot spune cu
bucurie că am avut onoarea să îl cunoaştem pe domnul
profesor Mirek Jelonkiewicz, care s-a ocupat de noi şi
care a reuşit, prin îmbinarea unei seriozităţi necesare
cu un inteligent simţ al umorului, să facă orele de curs
accesibile şi plăcute pentru toată lumea.
După o binemeritată pauză de masă de o oră, pe
care ne-o petreceam în oraş ori la cantinele din campusul
universitar, în unele zile am avut parte, sub forma unor
cursuri de 2 ore, de adevărate prelegeri despre literatura
polonă; alte dăţi am participat la cursuri de fonetică,
istorie, teatru, dans şi poezie. Aş dori să menţionez că
nimic nu a fost făcut la voia întâmplării, ci organizarea
a fost nu doar lipsită de probleme, dar chiar foarte bine
gândită. De exemplu, în urma unui curs dedicat poeziei
lui Władysław Broniewski, am mers împreună şi am
vizitat casa memorială a poetului. În acest fel nu am

ląda i jaki pożytek możemy z tego odnieść my, studenci,
uczestnicy takiego stypendium?
Jako uczestnik trzytygodniowych, intensywnych kursów języka i kultury polskiej, które odbyły
się tej zimy w Centrum Języka i Kultury Polskiej
dla Obcokrajowców „Polonicum” na Uniwersytecie
Warszawskim mogę potwierdzić, że korzyści z tego
rodzaju doświadczenia są ogromne: od intensywnej
nauki języka polskiego, lepszego poznania wielu
aspektów polskiej kultury przez bezpośredni kontakt
z obyczajami narodowymi, po radość z przebywania
z Polakami oraz ze studentami z innych krajów. Do
tego wszystkiego należy dodać jeszcze zwykłą, ale
jakże wielką przyjemność płynącą z samego faktu
podróżowania, zwiedzania miejsc przepełnionych
świadectem historycznego heroizmu narodu, który
tylekroć udowodnił już swoją waleczność.
Z czego składa się stypendium i jak zorganizowany jest jego program? Każdego roku w okresie
zimowym organizowane są przez „Polonicum”
kursy języka i kultury polskiej przeznaczone dla
osób pochodzących z krajów romańskich, takich jak:
Włochy, Belgia, Hiszpania, Portugalia czy Rumunia,
z tym że Rumunia została włączona do niniejszego
programu dopiero w 2012 r. W tegorocznej edycji
kursów z naszego kraju wzięły udział dwie osoby: ja,
Ştefan Bălan, i mój kolega z Jass Alexandru Săvoaia.
Na stypendium składają się następujące elementy:
zajęcia z języka i kultury polskiej prowadzone przez
wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju ze śniadaniem
w hotelu uniwersyteckim Hera, wycieczki do muzeów
i zabytów w Warszawie i okolicy oraz 750 złotych
kieszonkowego, przeznaczonego na pokrycie kosztów
obiadów i kolacji we własnym zakresie. Moim zdaniem, jest to wystarczająca suma na opłacenie zarówno
kosztów wyżywienia, jak również na to, żeby miło
spędzić wolny czas w mieście.
Program kursu wyglądał następująco: codziennie rano (poza weekendami) odbywały się
trzygodzinne, interaktywne zajęcia z języka polskiego,
z 30-minutową przerwą. Niezwykle się cieszę, że
miałem przy tej okazji zaszczyt poznać pana profesora Mirka Jelonkiewicza, który był naszym lektorem
i który dzięki niezwykłemu połączeniu powagi z inteligentnym poczuciem humoru potrafił stworzyć na
zajęciach niezwykle miłą atmosferę dla wszystkich
uczestników kursu.
Po zasłużonej godzinnej przerwie na obiad,
którą spędzaliśmy zwykle w mieście albo w stołówce
na kampusie, w niektóre dni uczestniczyliśmy w dwugodzinnych prelekcjach na temat literatury polskiej.
Innym razem braliśmy udział w zajęciach z fonetyki,
historii, teatru, tańca albo poezji. Trzeba przyznać,
że nic nie podlegało przypadkowi, a organizacja była
przemyślana w najdrobniejszym szczególe. Na przykład
po zajęciach poświęconych poezji Władysława Bro-
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vizitat doar casa unui important poet polonez, ci a unuia
care deja ne era familiar, datorită prezentării făcute la
curs.
Serile în Varşovia au fost ca într-un vis frumos.
Fulgii mari de zăpadă, cu care iarna acoperea întreg
oraşul, au realizat decorul perfect pentru plimbări
liniştite, în care prieteniile se leagă atât de simplu între
persoane atât de diferite... În unele seri am avut prilejul
să vizionăm filme poloneze, însoţite de explicaţiile
prealabile ale domnului profesor; deşi unele dintre
filme sunt destul de controversate în rândul polonezilor,
altele sunt pur şi simplu de o valoare incontestabilă,
reprezentând nimic altceva decât adevăruri istorice din
trecutul ţării.
Ce anume merită a fi vizitat în Varşovia? În
primul rând trebuie străbătut elegantul Oraş Vechi, cu
al său Palat Regal. Apoi sunt parcurile centrale, care
oferă o oază de linişte şi o privelişte superbă, Palatul
Culturii, cea mai înaltă clădire din capitala Poloniei,
Muzeul Chopin, un loc special, modern, unde vizitatorii
pot asculta muzica marelui compozitor şi Centrul de
Cultură Copernicus, unde o mulţime de experimente
interesante aşteaptă să fie făcute de cei care îi trec
pragul. Pe lângă acestea, nu trebuie scăpate din vedere
nici Teatrul Naţional, Muzeul Naţional
şi Łazienki, dar nici cafenelele din centrul oraşului ori cele din cartierul Praga,
foarte cunoscute şi apreciate.
În concluzie, pentru mine experienţa de 3 săptămâni în Varşovia a fost
un lucru unic datorită oamenilor pe care
i-am întâlnit, a locurilor vizitate şi a lucrurilor învăţate, iar câştigurile pentru cine
beneficiază de o astfel de bursă sunt cu
adevărat de nepreţuit.
Ştefan Bălan
Absolvent al Facultăţii de Drept

niewskiego poszliśmy zwiedzać muzeum poświęcone
jego osobie. Dzięki temu nie zwiedzaliśmy jedynie
muzeum dedykowanego wybitnemu polskiemu poecie,
lecz mieszkanie osoby, której życie i twórczość poznaliśmy bliżej dzięki prezentacji zrobionej dla nas na
zajęciach.  
Wieczory w Warszawie były jak z pięknego
snu. Wielkie płatki śniegu, którymi zima okrywała
całe miasto stanowiły idealną scenerię do spokojnych
spacerów, podczas których tak łatwo zawiązywały się
przyjaźnie między osobami tak różnymi od siebie...
W niektóre wieczory oglądaliśmy polskie filmy, poprzedzone objaśnieniami naszego lektora. Niektóre
z nich były dość kontrowersyjne dla samych Polaków,
inne stanowiły po prostu niewątpliwą wartość,
przedstawiając prawdę historyczną z przeszłości
państwa.
Co warto zobaczyć w Warszawie? Przede
wszystkim trzeba zwiedzić eleganckie Stare Miasto
i Zamek Królewski. Poza tym parki, które stanowią
prawdziwą oazę ciszy, oferując znakomite widoki
i kontakt z naturą, Pałac Kultury – najwyższy zabytek
w stolicy Polski, Muzeum Chopina – wyjątkowe, nowoczesne miejsce, w którym odwiedzający mogą
posłuchać muzyki wybitnego polskiego kompozytora,
oraz Centrum Nauki Mikołaja Kopernika, w którym
każdy ze zwiedzających może samodzielnie wykonać
najróżniejsze, ciekawe eksperymenty. Poza tym nie
wolno zapomnieć o Teatrze Narodowym, Muzeum
Narodowym i Łazienkach ani o bardzo znanych i cenionych kawiarenkach w centrum miasta i na Pradze.
Podsumowając, trzytygodniowa przygoda
w Warszawie była dla mnie niepowtarzalnym doświadczeniem dzięki ludziom, których poznałem, miejscom, które zwiedziłem i rzeczom, których się nauczyłem, a korzyści dla każdego, kto ma możliwość
skorzystania z tego rodzaju stypendium, są naprawdę
bezcenne.
Tłum. Ioana Diaconu-Mureşan
Lektorka w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Klużu
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Z POLSKIEJ KUCHNI

DIN BUCĂTĂRIA POLONEZĂ

Fasolka po bretońsku

Iahnie de fasole (à la Bretagne)

Wiele jest dań w polskiej kuchni, które pomimo
tego, iż mają nazwy kojarzące
się z innym krajem – ryba po
grecku, śledź po japońsku,
pierogi ruskie, a także fasolka
po bretońsku, do której wykonania chcemy zachęcić, są popularne jedynie w Polsce bądź
ze swoją „zagraniczną” nazwą
mają niewiele wspólnego.
Istnieje teoria, że danie
to powstało w Bretanii, ale
stworzył je polski ksiądz, który
wybrał się tam na misję. Można je przygotowywać
przez cały rok, świetnie smakuje także odgrzewane,
można je mrozić, a także pasteryzować w słoikach.

Sunt multe feluri de
mâncare în bucătăria poloneză
care, în pofida faptului că au
denumiri asociate cu altă ţară
– peşte à la grec, scrumbie
în stil japonez, colţunaşi
ruseşti, precum şi fasole à la
Bretagne, la pregătirea căreia
vrem să vă îndemnăm, sunt
populare doar în Polonia, cu
denumirea lor „din afară” nu
au prea multe în comun.
Există teoria, că acest
fel de mâncare a apărut în
Bretagne, dar se datoreşte unui preot polonez plecat
acolo pentru misiuni. Se poate pregăti pe tot parcursul
anului, este foarte gustos, chiar şi reîncălzit, se poate
congela sau chiar pasteuriza în borcane.

Składniki
0,5 kg białej fasoli, 300 g kiełbasy, 200 g wędzonego
boczku, 2 cebule, kilka łyżek przecieru pomidorowego,
olej, sól, pieprz, majeranek, liść laurowy
Przygotowanie
Fasolę namocz w wodzie (najlepiej przez całą noc),
a następnie ugotuj ją do miękkości. Dodaj sól, trzy
liście laurowe i kilka ziaren pieprzu. Kiełbasę i boczek
pokrój w kostkę i podsmaż na oleju, to samo zrób
z cebulą i dodaj do fasoli. Następnie dodaj przecier
pomidorowy, gotuj przez 15 minut i dopraw wszystko
pieprzem, solą i majerankiem.
Smacznego!
Iwona Olszewska-Marculeac
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Ingrediente
0,5 kg. fasole albă, 300 gr. cârnaţi, 200 gr. costiţă
afumată, 2 cepe, câteva linguri bulion de roşii, ulei,
sare, piper, maghiran, foi de dafin
Pregătire
Se pune fasolea în apă la muiat (cel mai bine pe timpul nopţii), apoi se fierbe până devine moale. Se
adaugă sare, trei frunze de dafin şi câteva boabe de
piper. Cârnaţul şi costiţa se taie, se prăjesc în ulei, de
asemenea şi ceapa şi se adaugă în fasole. Se adaugă
bulionul, se fierbe 15 minute şi se condimentează cu
piper, sare şi maghiran.
Poftă bună!
Trad. M. Meţec
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