
In 1977, I spent the holidays with my brother in the Bulgarian mountains Piryn. On the way back to 
Poland we had a change in Giurgiu. During several hours of waiting for the train, we walked along 
the streets of this city and at the bookstore exhibition we noticed an interesting book: Wartel Kargel 
Tresee alpine în Carpaţi. We bought it without hesitation. The return journey passed quickly 
because we were busy studying the content of this book. To our surprise, we have found that there is 
a lot of interesting climbing routes in the little known Romania. We decided to spend the next 
vacation in the mountains of Romania. 
Initially, we went to the area of Piatra Craiului, and then in the more interesting climbing region - 
Bucegi. When we approached Refugiul Coştil with heavy backpacks, an unknown man caught up 
with us. After a short initial conversation in German, when an unknown man learned that we were 
from Poland, he declared: "It's good because I have a rare opportunity to speak Polish. I'm just 
listening to the radio. Radio Free Europe. They do not drown us. "And so our long-term relationship 
with Bulinel began. In time, he told us about his past. About Polish origin. His grandparents were 
Poles who left for Romania because they bought a oil well here. He talked about arresting him and 
setting him up in a labor camp in the Danube delta, where only a dozen or so people survived from 
several hundred people. Our acquaintance and correspondence was interrupted several times by his 
re-arrest as an anti-communist activist. He was forbidden to maintain any contact with the Poles. 
Despite inhuman repression, Bulinel has never been broken. 
After the fall of communism, Bulinel visited Poland several times. As a journalist, he interviewed 
Lech Wałęsa twice. He was awarded the Golden Cross of Merit for his activities for the benefit of 
Poland. He died a day before receiving Polish citizenship. 
Bulinel's character has been commemorated in Polish literature in two stories: Niebieska Rysa 
(Fisura Albastră) and Innominata. These stories are part of a larger collection entitled: Spacerkiem 
po skale (Walking on the rock). 
I think that in order to commemorate Bulinel's memory, one should lead a ferrata named after him. 
Of course, it's best in his beloved Cheile Turzii. 

Fig. 1 Bulinel near Refugiul Coştila - 1978. 
Fig. 2 In Busteni, from the left: Bulenel, Ewa Nawrot, my brother Janusz, 1978. 
Fig. 3 In the home of Bulinel's mother. They sit from the left, the neighbors  of Bulinel's mother, the 
son of Bulinel - Cornel, Bulenel, Bulinel's mother. Stand: my brother Janusz, me, 1978. 
Fig. 4 Bulinel with Polish decoration: Golden Cross of Merit, April 2006. 
Fig. 5 Bulinel's grave in the cemetery in Cluj, 2007. 
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Wakacje w 1977 r. spędziłem razem z moim bratem w bułgarskich górach Piryn. W drodze 
powrotnej do Polski mieliśmy przesiadkę w Giurgiu. Podczas kilkugodzinnego oczekiwania na 
pociąg, przechadzaliśmy się się ulicami tego miasta i na wystawie księgarni zauważyliśmy ciekawą 
książkę: Wartel Kargel Tresee alpine în Carpaţi. Kupiliśmy ja bez wahania. Droga powrotna minęła 
szybko, gdyż byliśmy zajęci studiowaniem treści tej książki. Ku naszemu zaskoczeniu, 
stwierdziliśmy, że w mało znanej nam Rumunii, jest dużo ciekawych dróg wspinaczkowych. 
Postanowiliśmy następne wakacje spędzić w górach Rumunii. 
Początkowo udaliśmy się w rejon Piatra Craiului, a następnie w bardziej interesujące 
wspinaczkowo Bucegi. Gdy z ciężkimi plecakami podchodziliśmy do Refugiul Coştila dogonił nas 
nieznany mężczyzna. Po krótkiej, wstępnej rozmowie w języku niemieckim, gdy nieznany 
mężczyzna dowiedział się, że jesteśmy z Polski, oświadczył: „To dobrze, bo ja mam rzadką 
możliwość mówić po polsku. Słucham tylko radia. Radia Wolna Europa. U nas nie zagłuszają.” I 
tak zaczęła się nasza wieloletnia znajomość z Bulinelem. Z czasem opowiedział nam o swojej 
przeszłości. O polskim pochodzeniu. Jego dziadkowie byli Polakami, którzy wyjechali do Rumunii, 
gdyż zakupili tu szyb naftowy. Opowiadał o aresztowaniu i osadzeniu go w obozie pracy w delcie 



Dunaju, gdzie z kilkuset osób przeżyło kilkunastu. Nasza znajomość i korespondencja listowna 
kilkukrotnie przerywana była jego ponownymi aresztowaniami jako działacza 
antykomunistycznego. Zabraniano mu utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z Polakami. Mimo 
nieludzkich represji Bulinel nigdy nie został załamany.        
 Po upadku komunizmu Bulinel kilkukrotnie odwiedzał Polskę. Jako dziennikarz dwukrotnie 
przeprowadzał wywiad z Lechem Wałęsą. Za działalność na rzecz Polski został odznaczony złotym 
krzyżem zasługi. Zmarł na dzień przed otrzymaniem polskiego obywatelstwa. 
 Postać Bulinela została upamiętniona w polskiej literaturze w dwóch opowiadaniach: 
Niebieska Rysa (Fisura Albastră) oraz Innominata. Te opowiadania są częścią większego zbioru 
zatytułowanego: Spacerkiem po skale.   
 Myślę, że w celu uczczenia pamięci Bulinela, należałoby poprowadzić, w jego ukochanym 
Cheile Turzii ferraty nazwanej jego imieniem. 
 
Fot. 1 Bulinel koło Refugiul Coştila – 1978 r. 
Fot. 2  W Busteni, od lewej: Bulenel,  Ewa Nawrot, mój brat Janusz, 1978 r. 
Fot. 3 W domu matki Bulinela. Siedzą od lewej, sąsiad i sąsiadka matki Bulinela, syn Bulinela 
Cornel, Bulenel, matka Bulinela. Stoją: mój brat Janusz, ja, 1978 r. 
Fot. 4  Bulinel z polskim odznaczeniem: złoty krzyż zasługi, kwiecień 2006 r. 
Fot. 5 Grób Bulinela na cmentarzu w Cluj, 2007 r. 
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