
JUBILEUSZOWA XX EDYCJA DNI POLSKICH W SUCZAWIE
14-16 września 2018 r.

W dniach 14-16 września 2018 r. odbyły się po raz XX. Dni Polskie w Suczawie, 
organizowane przez Związek Polaków w Rumunii. Spotkanie, podobnie jak edycja poprzednia, 
odbywało się w Muzeum Bukowiny, a jego otwarcia dokonał prezes ZP Gerwazy Longher., 
który powitał przybyłych gości oraz uczestników sympozjum. Swoją obecnością Dni 
Polskie uświetnili senator RP Andrzej Pająk, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, posłanka Wiktoria Longher, pani marszałek woj. suczawskiego, 
konsul RP w Bukareszcie Andrzej Kalinowski, Agnieszka Skieterska z Instytutu Polskiego 
w Bukareszcie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
delegacja Podkarpacia, której przewodniczyła radna wojewódzka Ewa Draus, byli konsulowie 
Kazimierz Jurczak oraz Borys Sekała z żoną, a także naukowcy, którzy przyczyniają się 
m.in. do dobrych kontaktów Polaków i Rumunów.

Listy do organizatorów i uczestników XX edycji Dni Polskich w Suczawie skierowali 
prezydent Andrzej Duda i Hubert Czerniuk dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę i 100-lecia zjednoczenia ziem rumuńskich odznaczenia 
Zasłużony dla Bukowiny otrzymali z rąk pani marszałek województwa suczawskiego 
Związek Polaków w Rumunii oraz byli konsulowie K. Jurczak – inicjator Dni Polskich na 
Bukowinie i B. Sekała. 

Przedstawiciel Senatu RP akcentował w swoim wystąpieniu m.in. 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę, pogłębianie przyjaźni polsko-rumuńskiej dzięki Dniom Polskim. 
Nawiązując do historii, przedstawiciel urzędu marszałkowskiego woj. suczawskiego 
przypomniał, że mniejszość polska jako jedyna miała przedstawiciela, który w 1918 r. 
zagłosował za zjednoczeniem ziem rumuńskich, dziś mniejszość polska w woj. suczawskim 
potrafi promować swoje walory. Posłanka Wiktoria Longher podkreśliła, że doświadczenia 
historyczne obu krajów (Polska, Rumunia) są podobne a Dni Polskie to okazja do spotkania 
przyjaciół i kontynuowania dobrych stosunków polsko-rumuńskich. O ważnej dla mniejszości 
kwestii utrzymania swojej tożsamości mówił przedstawiciel mniejszości tatarskiej. Wolę 
dalszej współpracy deklarował Witold Kochan z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

XX. edycji Dni Polskich towarzyszyły dwie wystawy będące efektem długoletniej 
współpracy organizatorów z Instytutem Polskim w Bukareszcie. Na temat ekspozycji 
poświęconej 36 kobietom (18 Polek, 18 Rumunek) żyjącym na przełomie XIX i XX wieku, 
które miały siłę zmieniać Polskę, Europę i świat mówiła dyrektor Instytutu Polskiego 
w Bukareszcie Agnieszka Skieterska. Do obejrzenia wystawy fotografii Polaka malarza 
i fotografika Władysława Kubika, od wielu lat związanego z Rumunią, zachęcała Elżbieta 
Wieruszewska-Calistru.
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Jubileuszowa edycja Dni Polskich przypadła w roku 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę i 100-lecia Zjednoczenia Ziem Rumuńskich, co miało odzwierciedlenie w haśle 
przewodnim sympozjum naukowego: „O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni 
wieków w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii 
= Despre relaţiile polono-române de-a lungul timpului în anul Centenarului Independenţei 
Poloniei şi Marii Uniri a României. 

Sympozjum rozpoczął panel zatytułowany „Stulecie Odzyskania Niepodległości 
Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii”, w którym znalazły się wystąpienia dwóch 
historyków (polskiego i rumuńskiego) na bieżąco tłumaczone, dotyczące roku 1918. 
Doktor hab. Krzysztof Nowak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mówił na temat 
„Odrodzenie Państwa. Polska i Polacy w 1918 roku”, a ze strony rumuńskiej dr. Florian 
Pintescu z Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie przedstawił „Wielkie Zjednoczenie 
Rumunów w 1918 roku: możliwości polityczne i realia wojskowe” (Marea Unire a românilor 
din 1918: Oportunităţi polityce şi realităţi militare). Wystąpienia historyczne poprzedziło 
„Wspomnienie o Marii Lesieckiej”, w którym Radosława Janowska-Lascar z Legnicy w 100. 
rocznicę urodzin i 10. śmierci przypomniała postać, urodzonej na Bukowinie, polskiej 
działaczki niepodległościowej i nauczycielki (działalność konspiracyjna, pobyt w łagrze 
i więzieniu). 

Dalej obrady toczyły się jednocześnie w dwóch sekcjach historycznej i kulturalnej. 
Moderatorem części pierwszej sekcji „W kręgu historii” był dr Ion Constantin; wystąpiło 
w niej łącznie z prowadzącym pięć osób. Dr. Ion Constantin z Narodowego Instytutu 
Badań Totalitaryzmu w Bukareszcie przedstawił „Stulecie sojuszu. Dyplomatyczne relacje 
rumuńsko-polskie 1918-1939” (Un Centenar al Alianţei. Diplomatia româno-polonă 1918-
1939). Wspólny los – według historyka – sprawił, że Polska i Rumunia po I wojnie światowej 
znalazły się w roli bariery na granicy między światem sowieckim i bolszewickim komunizmem 
a Europą. Podobne geopolityczne położenie i geostrategia, tradycje wcześniejszych relacji, 
pewne powiązania ukształtowane na przestrzeni wieków – wszystko to pozwoliło na owocną 
współpracę obu krajów w okresie międzywojennym. Relacje rumuńsko-polskie w tym 
okresie, poza pewnymi zawirowaniami, spowodowanymi europejskim kontekstem, rozwijały 
się pomyślnie, umacniane także nawiązywaniem związków gospodarczych i kulturalnych. 

Dwa kolejne wystąpienia prezentowali prof. dr hab. Aleksander Smoliński z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu – „Odbudowa Wojska Polskiego w okresie od października 
1918 do marca 1919 roku” i dr Jarosław Durka z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – „Rumunia w optyce polskich konserwatystów 
w latach 1918-1921”. 

Rumuńsko-polskie relacje pomiędzy siłami zbrojnymi obu krajów w okresie 
międzywojennym omawiał dr. Radu Florian Bruja z Uniwersytetu Stefana Wielkiego 
w Suczawie – „Z historii wojskowych relacji rumuńsko-polskich. Studia wojskowe z lat 
20.” (Din istoria relaţiilor militare româno-polone. Studiile militare ale anilor ‘20). Ion 
Filipciuc z Câmpulung Moldovenesc przypomniał wydarzenia z 28 listopada 1918 r., kiedy 
podczas Kongresu Generalnego Bukowiny polscy delegaci, w imieniu których głos zabrał 
poseł Stanisław Kwiatkowski, poparli bezwarunkowe zjednoczenie Bukowiny z Królestwem 
Rumunii, wyrażając jednocześnie nadzieję, że rumuńskie władze zapewnią Polakom wszelkie 
należne im prawa do zachowania i wyrażania swojej tożsamości narodowej. („Polacy 
z Bukowiny – solidarni z Rumunami w kwestii zjednoczenia z Królestwem Rumunii” 
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= Polinezi din Bucovina, solidari cu români întru unirea cu Regatul României). Poseł  
S. Kwiatkowski w latach 1920-1921 był reprezentantem mniejszości polskiej w parlamencie 
Wielkiej Rumunii.

Drugiej części sekcji historycznej przewodniczył prof. Waldemar Rezmer. Pierwszy, na 
temat „Rumunia w zbiorach Muzeum Historii Fotografii. Fotografia wojskowa i wojenna” 
mówił Andrzej Rybicki z Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego 
w Krakowie. W kręgu zainteresowań dr. hab. Piotra Gołdyna prof. Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu

znalazła się „Polsko-rumuńska konwencja o współpracy kulturalno-oświatowej z 1937 
roku”. Moderator sekcji – prof. dr hab. Waldemar Rezmer z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu przedstawił „Mniejszości narodowe w Rumunii w ocenie Oddziału  
II Sztabu Głównego Wojska”. 

Doktor Bogdan-Alexandru Schipor z Instytutu Historii im. A.D. Xenopol w Jassach 
w wystąpieniu zatytułowanym „1938 – Rumunia, Polska i koniec porządku wersalskiego 
na wschodzie Europy” (1938 – România, Polonia şi sfârşitul „ordinii” de la Versailles 
în estul Europei) przypomniał wydarzenia z roku 1938 dotyczące przyłączenia części 
terytoriów Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckie oraz obawy Rumunii wynikające 
z roszczeń terytorialnych względem Czechosłowacji wysuwane przez Polskę i Węgry. 
Ilustrowaną kronikę wizyty księcia Michała w Warszawie prezentował dr. hab. Henryk 
Walczak prof. Uniwersytetu Szczecińskiego („Wizyta następcy tronu Rumunii – księcia 
Michała w Warszawie <24-25 maja 1937 roku>)”. „Stan szkolnictwa polskiego w Rumunii 
w przededniu wprowadzenia reformy oświaty w 1948 roku w świetle materiałów Ambasady 
RP w Bukareszcie” przedstawiła dr Maria Radziszewska z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Tę część sekcji historycznej zakończyło wystąpienie dr. Piotra 
Chrobaka z Uniwersytetu Szczecińskiego na temat „Władza ustawodawcza i wykonawcza 
w Polsce i Rumunii po 1989 roku w świetle konstytucji”.

Równolegle z sekcją historyczną obradowała sekcja „W kręgu kultury”, którą 
moderował prof. Constantin Geambaşu. Wystąpienia rozpoczęła prof. univ. dr. Olimpia 
Mitric z Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie tematem „Starodruki i dokumenty 
polskie w zbiorach Archiwów Państwowych – Oddziału Wojewódzkiego w Jassach” (Cărti 
vechi şi documente polone în colecţiile Serviciului Judetean Iaşi al Arhivelor Naţionale). 
Przedmiotem zainteresowania prof. Mitric były dokumenty w języku polskim dotyczące 
Skitu Maniawskiego, jednego z najważniejszych założeń monastycznych w Galicji (monastyr 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Maniawie). Omawiane dokumenty dotyczą przede 
wszystkim relacji Skitu Maniawskiego z administarcją lokalną z okresu od II połowy wieku 
XVII do jego kasaty w 1785 r. Z kolei kilka starodruków w języku polskim i starosłowiańskim, 
wydanych we Lwowie, Krakowie i Wiedniu, znajdujących się w archiwach, to teksty 
liturgiczne i prawnicze. Kilka charakterystycznych cech koncepcji sztuki i artysty w poezji 
Norwida przedstawił prof. Constantin Geambaşu z Uniwersytetu w Bukareszcie („Cyprian 
Kamil Norwid: koncepcja sztuki” = Cyprian Kamil Norwid: concepţia despre artă). Według 
prelegenta Norwid to poeta skrzywdzony, nieszczęśliwy, ale poeta, który miał konkretny, 
jednolity program poetycki, także poeta stanowiący duże wyzwanie dla tłumacza (którym 
jest także prof. Geambaşu). Maciej Melecki z Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka 
po raz kolejny na sympozjum przedstawiał twórczość Emila Ciorana. Tym razem wystąpienie 
dotyczyło ostatniej książki pisarza pt. „Dywagacje” w języku rumuńskim (późniejsze były 
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już w jęz. francuskim), wydanej w 2012 r. („Ostatnia książka rumuńska – <Dywagacje> 
Emila Ciorana). 

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego dr. hab. Bogumiła Staniów podobnie jak na 
poprzednich sympozjach prezentowała literaturę dla młodego czytelnika. Tym razem były 
to „Rumuńskie wakacje” autorstwa J. Kremky wydane w serii Biblioteczka Geograficzna, 
tzw. „Z Globusem” („Rumuńskie wakacje” Janiny Kremky-Saloni – wiedza o Rumunii 
w książce popularnonaukowej dla dzieci a wiadomości ze szkolnego podręcznika). Autorka 
książki – J. Kremky-Saloni, także autorka podręczników szkolnych wykorzystała motyw 
podróży, niestety wiele rozdziałów przypomina swoją narracją tekst szkolnego podręcznika, 
co w efekcie wpływa na to, że jej lektura jest trudna w odbiorze. 

Bohaterem referatu Michała Zająca z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie był 
Andrzej Stasiuk, którego twórczość tłumaczona jest na wiele języków, m.in. rumuński 
(„Stare mapy, nowe granice poprzez wyobrażoną Europę Andrzeja Stasiuka”).

Po tematach związanych z literaturą o polsko-rumuńskich kontaktach sportowych na 
przełomie lat 40. i 50. ubiegłego stulecia mówili profesorowie Uniwersytetu Szczecińskiego 
– dr hab. Urszula Kozłowska i dr hab. Tomasz Sikorski („Kooperacja w sporcie wyczynowym 
w krajach Bloku Wschodniego na przykładzie kontaktów polsko-rumuńskich <1948-
1953>). Ostatnie wystąpienie w sekcji kultury pt. „<Rumuny> – buty polskiej kontrkultury” 
przedstawił Olgierd Dziechciarz z Galerii BWA w Olkuszu. Prelegent przypomniał, że 
wyprodukowane w Rumunii buty, w ramach spłacania długów przez Rumunów, przeznaczone 
były dla Bundeswehry, która ich nie przyjęła. Wysłane zostały do Polski, ale pracownicy 
fabryk nie chcieli w nich chodzić. Bardzo solidne i wygodne buty zwane „Rumunami” 
można było nabyć za pół litra wódki. W Warszawie nazywano je „Rumunki”.

Panel zakończył się dyskusją, w której wiele wspomnień i pytań dotyczyło butów 
„Rumunów”, zainteresowanie wywołało wystąpienie na temat sportu oraz książki E. Ciorana 
i J. Kremky-Saloni. 

Drugiego dnia sympozjum (15 września) odbyły się obrady dwóch sekcji „W kręgu 
historii” (cz. 3) oraz „W kręgu problematyki bukowińskiej i mniejszości narodowych”.

Sekcja historyczna składała się z dwóch części. Pierwszej, w której wystąpiło 
troje prelegentów, przewodniczyła dr Katarzyna Niemczyk z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, która jako pierwsza przedstawiła „Kilka uwag w kwestii między Janem 
Zapolyą a Habsburgami o Węgry w kontekście relacji polsko-mołdawskich. Dwa kolejne 
wystąpienia prezentowali historycy rumuńscy z Instytutu Historii im. A.D. Xenopol 
w Jassach: dr Cătălina Chelcu mówiła na temat „Miron Costin i Polska: pomiędzy myślą 
i czynem” (Miron Costin şi Polonia, între gândire şi faptă), a dr Marius Chelcu „Z relacji 
mołdawsko-polskich: przygotowania i bezpośrednie konsekwencje zdobycia twierdzy 
w Kamieńcu Podolskim (1672)” (Din relaţiile moldo-polone: pregătiri şi urmări immediate 
ale cuceririi cetăţii Camenita (1672)). 

Moderatorem drugiej części sekcji „W kręgu historii” był prof. Radosław Zenderowski 
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roli referentów wystąpiło 
sześć osób. Paweł Bielicki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawił 
„Obraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Rumunii w ujęciu polskiej publicystyki 
emigracyjnej w Londynie w latach 1945-1956”. Przegląd wybranych zagadnień na temat 
„Pomiędzy uwikłaniem a zachowaniem tożsamości. Rumuński Kościół Prawosławny i Polski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny wobec totalitaryzmu komunistycznego” referował 
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dr Michał Białkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejny referent dr 
Mariusz Gołdysiak także z UMK w Toruniu omawiał „Współpracę polityczno-wojskową 
Polski i Rumunii w latach 2004-2018”.

Z dwóch tematów podejmujących problematykę społeczno kulturową i polityczną 
dotyczącą Polaków mieszkających na rumuńskiej Bukowinie na podstawie wyników 
badań terenowych przedstawiony został jeden. Doktor Andrzej Rudowski referował 
„Aktywność polityczną Polaków na rumuńskiej Bukowinie (w świetle badań terenowych)”. 
Drugi referent prof. R. Zendrowski – moderator sekcji – wyjaśnił, że decyzję o rezygnacji 
z wygłoszenia swojego tekstu „Sytuacja społeczno – kulturowa Polaków zamieszkujących 
rumuńską Bukowinę w świetle wyników badań terenowych (A.D. 2017) (na marginesie 
badań dotyczących zachowań i postaw politycznych)” podjął w związku z tym, że badania 
prowadzone były wspólnie z dr. Rudowskim (obaj panowie reprezentowali Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Dwa wystąpienia związane były z historią przemysłu naftowego. „160 lat rumuńskiego 
przemysłu naftowego (1857-2017)” (160 de ani de industrie petrolieră românească <1857-
2017>) omawiał prof. univ. dr. Gheorghe Calcan z Uniwersytetu Nafty i Gazu w Ploieşti. 
Inżynier Jan Sęp z kolei przedstawił „Polski Przemysł Naftowy w połowie XIX wieku”, tekst 
opracowali reprezentujący Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego inż. Józef Dorynek, Tadeusz Wais i inż. J. Sęp.

Pierwszej części sekcji „W kręgu problematyki bukowińskiej i mniejszości narodowych” 
(15 września) przewodniczył prof. Krzysztof Nowak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
który był też pierwszym referentem. W wystąpieniu pt. „Zapomniani repatrianci – górnicy 
polscy z Lupeni” prof. mówił o górnikach węgla brunatnego, którzy w liczbie 600 osób 
powrócili do Polski w latach 1947-1948, zostali zatrudnieni w Rudzkim Zjednoczeniu 
Przemysłu Węglowego (Bytom) i dalej ślad po nich ginie, nic o nich nie wiadomo. Tematem 
wystąpienia dr Anny Haratyk z Uniwersytetu Wrocławskiego była „Bukowina w prasie 
polskiej na Ukrainie po 1990 roku”. Obraz Bukowiny prelegentka przedstawiła w oparciu 
o dwa tytuły: „Gazetę Lwowską” ukazującą się do początków XXI w. i „Kurier Galicyjski”, 
który zastąpił „Gazetę Lwowską”. Prezentowana na łamach prasy problematyka to: dzieje 
Bukowiny z uwzględnieniem liczby mniejszości, cykl artykułów dotyczących górali 
czadeckich, wspomnienia o zmarłych, kwestie językowe, informacje o prasie bukowińskiej, 
kościół na Bukowinie, Polacy zasłużeni dla Bukowiny, Bukowina nie tylko z perspektywy 
Polaków, prezentacja miast i wsi, popularyzacja turystyki, Towarzystwo Kultury Polskiej, 
imprezy kulturalne. A teksty mają charakter nie tylko informacyjny, także edukacyjny.

Kolejna referentka – Aleksandra Ziemlańska z Muzeum Narodowego we Wrocławiu – 
omawiała „Bukowińskie zbiory Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu”. Dwa następne 
wystąpienia poświęcone były postaciom zasłużonym dla Bukowiny. Dr. Harieta Mareci 
Sabol z Uniwersytetu Stefana Wielkiego w Suczawie przypomniała Polaka – Antoniego 
Kochanowskiego barona von Stawczan (1817-1906), polityka, dwukrotnego burmistrza 
Czerniowiec, deputowanego do Sejmu Bukowiny i członka wiedeńskiego Reichsratu 
(„Sylwetka Antoniego Kochanowskiego- jednej z bukowińskich osobistości” = Efigia unei 
personalităţi din Bucovina: Anton Kochanowski). Z kolei dr. Vasile Schipor z Instytutu 
„Bukowina” w Radowcach przybliżył postać Emila Kałużniackiego (1845-1914) doktora 
honoris causa Uniwersytetu w Czerniowcach, przez blisko czterdzieści lat związanego 
z katedrą filologii porównawczej języków słowiańskich tej uczelni, w której pełnił funkcję 
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dziekana Wydziału Filozofii (1886-1887) i rektora (1889-1890) („Emil Kałużniacki – ceniony 
profesor Uniwersytetu Franciszka Józefa w Czerniowcach” = Emil Kałużniacki – profesor de 
prestigiu la Universitatea Francisko-Josefină din Cernăuţi).

Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Małgorzaty Tomaszkiewicz 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na temat: „System saskich sąsiedztw i jego 
współczesne formy funkcjonowania w Rumunii oraz w Niemczech”. Prelegentka omawiała 
funkcje sąsiedztw w saskich społecznościach w Siedmiogrodzie, tradycyjne formy ich 
organizacji i obecne formy funkcjonowania. 

Część drugą sekcji poświęconej problematyce bukowińskiej i mniejszości narodowych 
moderowała prof. Helena Krasowska. Przedmiotem wystąpień dwóch pierwszych referentek 
było Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach. Doktor 
Ewa Barnaś-Baran z Uniwersytetu Rzeszowskiego omawiała działania Towarzystwa na rzecz 
Polaków w Bukowinie w II połowie XIX i na początku XX wieku, z kolei obraz działalności 
biblioteki tego stowarzyszenia i jej znaczenie dla polskiej mniejszości przedstawiła dr hab. 
Ewa Andrysiak prof. Uniwersytetu Łódzkiego.  

Kolejna mówczyni dr hab. Helena Krasowska prof. Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie 
omawiała „Zasięg terytorialny i podział języka polskiego na Bukowinie Karpackiej”. 
Prelegentka przedstawiła działania prowadzone w ramach projektu naukowego „Mowa 
polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja znikającego dziedzictwa narodowego 
2015-2018” finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018. Założenie 
projektu to udokumentowanie archaicznej mowy polskiej Polaków żyjących na Bukowinie 
Karpackiej – na Ukrainie i w Rumunii. Sześcioosobowy interdyscyplinarny zespół badaczy 
polskich i ukraińskich objął badaniem 58 miejscowości (Rumunia, Ukraina). Przeprowadzono 
rozmowy z 358 najstarszymi mieszkańcami Bukowiny na temat przeszłości, świąt i życia 
codziennego Polaków na Bukowinie. Zebrany materiał dokumentacyjny liczy 260 godzin 
nagrań, 4500 stron transkrypcji, ponad 20000 fotografii i skanów. Kontynuując tematykę prof. 
Krasowskiej dr Magdalena Pokrzyńska z Uniwersytetu Zielonogórskiego mówiła na temat 
„Odpusty – chramy – pielgrzymki w życiu społecznym i kulturze Polaków na Bukowinie”. 
Tematem rozważań Kariny Stempel-Gancarczyk z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie 
był dramat Szekspira i piosenka z Kaczyki („Szekspir w Kaczyce”). Według prelegentki 
Szekspir i tradycja ludowa, czyli „Król Lear” i piosenka z Kaczyki mają te same źródła, 
ale inna niż w dramacie Szekspira jest puenta w pieśni ludowej, która znana jest dopiero po  
II wojnie światowej. 

Danuta Roman z Uniwersytetu w Bukareszcie na przykładzie Niedzielskich, rodziny 
nauczycieli mieszkających na Bukowinie mówiła o roli wychowawczej polskiej rodziny 
w XIX i na początku XX wieku, podkreślając ogólne i ponadczasowe wartości jakimi 
są dom i rodzina. Kolejna prelegenta dr Liubow Derdziak z Instytutu Teologicznego  
im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie omawiała„Patriotyzm i jego zagrożenia w świetle 
książki <Kwestia ukraińska> bł. Grzegorza Chomyszyna”.

Sekcję bukowińską zakończyło wystąpienie Victora Blănaru z Państwowego Instytutu 
Badań i Kształcenia Kulturowego poświęcone historii i procedurom związanym z uzyskaniem 
uprawnień tłumacza języka polskiego („Certificatului de Taucator pentru limba polonă”).
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Od lewej: prof. UŁ Ewa Andrysiak, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, 
prof. UWr Bogumiła Staniów

Po zakończeniu obrad sympozjum w centrum Suczawy przed Domem Kultury miał 
miejsce akcent polski, wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Straży Pożarnej ze Skawiny 
w Małopolsce, która zaprezentowała wiązankę melodii żołnierskich, patriotycznych, także 
muzykę filmową i rozrywkową.

Podsumowując XX. edycję sympozjum polsko-rumuńskiego w ramach Dni Polskich 
Elżbieta Wieruszewska-Calistru podkreśliła, że przez 20 lat rozwinęło się sympozjum 
i rozszerzyła się poruszana w wystąpieniach tematyka. Na zmianę dotychczasowej formuły 
naukowego spotkania wpływu nie miało 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
i 100-lecie zjednoczenia Rumunii, choć tym zagadnieniom poświęcono wystąpienia w sesji 
plenarnej i odwoływało się do nich także wielu referentów. W części plenarnej oraz trzech 
panelach łącznie przedstawionych zostało 45 wystąpień, z czego najwięcej w sekcji „W kręgu 
historii” – 21, „W kręgu kultury” – 7 oraz „W kręgu problematyki bukowińskiej i mniejszości 
narodowych” – 14. Podsumowania poszczególnych sekcji dokonali ich prowadzący. Prof. 
Ion Constantin – jeden z najdłużej przyjeżdżających na Dni Polskie (w 2018 r. po raz 14.) – 
prowadzący pierwszy panel historyczny, stwierdził, że wystąpienia wpisały się w obchody 
100-lecia i podkreślały bardzo dobre stosunki obu krajów w okresie międzywojennym. Jako 
bardzo ciekawy wymienił referat prof. A. Smolińskiego, który przedstawił wymiar wojskowy 
wydarzeń 1918/1919, a jako oryginalny referat dr. J. Durki, bazujący na materiałach 
nieznanych w Rumunii. Według prof. Constantina sympozjum to wydarzenie, którego ranga 
rośnie, korzystne jest ono dla obu krajów, choć więcej młodych specjalistów na sympozjum 
przyjeżdża z Polski.
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W części sekcji historycznej prowadzonej przez prof. Waldemara Rezmera pięć 
z siedmiu wystąpień związanych było z okresem międzywojennym, poruszały problematykę 
polityczną i wojskową. Bardzo interesujący zbiór fotografii z okresu I wojny światowej 
i międzywojnia, do którego było bardzo wiele odniesień w dyskusji, prezentował A. Rybicki. 
Na podstawie nie eksploatowanych dotąd materiałów swoje wystąpienie przygotowała 
dr M. Radziszewska, a ambitny temat dotyczący kwestii konstytucyjnych, czyli władzy 
ustawodawczej i wykonawczej w Polsce i Rumunii w świetle obowiązujących przepisów 
prezentował dr P. Chrobak. 

Sekcja moderowana przez dr K. Niemczyk obejmowała trzy wystąpienia dotyczące kwestii 
polsko-mołdawskich. Wymiar politologiczno-socjologiczny miała sekcja historyczna, której 
przewodniczył prof. R. Zendrowski. Pośród prezentowanych wystąpień wymienił referat  
dr. M. Gołdysiaka przedstawiający bardzo podobne podejście do bezpieczeństwa jeśli chodzi 
o Polskę i Rumunię oraz dwa interesujące wystąpienia na temat przemysłu naftowego w obu 
krajach.

Sekcję „W kręgu kultury”, liczącą tylko siedem referatów, prof. Constantin Geambaşu 
określił jako skromną, ale z ciekawymi wystąpieniami począwszy od starych ksiąg 
w archiwach, poprzez Norwida, Ciorana, „Rumuńskie wakacje”, Stasiuka i rozbudowany 
referat o sporcie w latach 1948-1953. Najważniejsze miejsce w tej sekcji odegrały rumuńskie 
buty „Rumuny”.

Podsumowania sekcji bukowińskiej dokonali prof. K. Nowak i prof. H. Krasowska. 
Wygłoszono w niej m.in. dwa referaty biograficzne przywracające pamięć o zapomnianych 
Polakach, było interesujące wystąpienia na temat Sasów siedmiogrodzkich, zbiorów 
bukowińskich we wrocławskim muzeum, informacji na temat Bukowiny w prasie polskiej 
na Ukrainie czy języka polskiej mniejszości na Bukowinie. 

Do stałych elementów Dni Polskich należy prezentacja najnowszych wydawnictw 
poświęconych relacjom polsko-rumuńskim, wydanych zarówno w Rumunii, jak i w Polsce. 
Rezultat sympozjum z 2017, czyli 37 tekstów (w tym nie prezentowane na konferencji) 
ukazał się w recenzowanym tomie pt. „Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze = 
Legâturi istorice şi culturale polono-române” w opracowaniu redakcyjnym Kariny Stempel-
Gancarczyk i Elżbiety Wieruszewskiej-Calistru (Suceava 2018), a wydawcą, podobnie jak 
wcześniejszych edycji materiałów z sympozjum, był Związek Polaków w Rumunii.

Wśród prezentowanych wydawnictw znalazły się księgi katastralne Bukowiny (Der 
franziszeische Kataster im Kronland Bukowina Czernowitzer Kreis (1817-1865) oprac 
Helmut Rumpler, Kurt Scharr, Constantin Ungureanu) wydane w serii „Veröffentlichungen 
der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs”, dwa tomy wydawnictwa 
z serii Bukowińczycy w parlamencie (Bucovineni în parlamentul României întregite.  
Vol. I, Sesiunea 1919-1920, Vol. II. 1, Adunarea deputatilor, legislature 1920-1922).

Nie można pominąć tomu poezji Cypriana Norwida pt. „Kolebka pieśni. Wybór 
wierszy = Leagănul cîntului. Antologie de versuri” w przekładzie Constantina Geambaşu 
wydanego w serii (Slavonica). Prof. Geambaşu, laureat nagrody „Transatlantyk” 2016, to 
wybitny popularyzator literatury polskiej za granicą, tłumacz literatury polskiej na język 
rumuński, tłumaczył m.in. A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego, B. Leśmiana, Cz. Miłosza,  
W. Szymborskiej, K. Wojtyły. 

Prof. Geambaşu dziękował też za otrzymane w darze wydawnictwa zmarłego w 2011 r. 
Radosława Kostuja przewodnika po Karpatach rumuńskich, były to: album „Przez Góry 
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Rumunii” (2014) i „Informator-przewodnik po górach Rodniańskich najwyższym paśmie 
Karpat Wschodnich w północno-wschodniej Rumunii” (2013).

Kilka tytułów swoich prac prezentował Aleksander Nawrocki – poeta, pisarz, tłumacz 
i redaktor naczelny pisma “Poezja Dzisiaj”, który Rumunię odwiedza od 1970 r.: “Cień 
jego anioła wybór opowiadań = Umbra îngerului såu culegere de povestiri” w przekładzie 
Valeriu Butulescu, „Poezii alese – selectie” w tłumaczeniu Alexandru G. Serbana, „Czas 
dawno miniony. Antologie de poezie” w przekładzie Constantina Geambaşu, “Poeme alese” 
przekład Nicolae Mareş, tom wydany w serii „Biblioteca Literaturii Polone”.

„Tworzymy wspólnotę od dwudziestu lat” powiedział na zakończenie sympozjum prezes 
Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher, dziękując wszystkim, którzy przyczynili 
się do spotkania ludzi, którym bliska jest Polska i Rumunia.

XX. edycja Dni Polskich tradycyjnie zakończyła się dożynkami w Nowym Sołońcu  
(16 września), którym towarzyszyła prezentacja plonów i wyrobów regionalnych z degustacją 
a w koncercie folklorystycznym wystąpiły polonijny zespół „Sołonczanka”, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta ze Skawiny w Małopolsce oraz kapela „Pieczarki” z Żywiecczyzny.

 
             Ewa Andrysiak


