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. Bezpieczefstwo i higiena pracy..
Do I itycznia 2006 roku muszqzniknq('

wszystkie maszyny, ktore nie spelniajq
unijnych norm bezpieczefistwa. Koszt:
przynajmniej 450 mln zl.

. bud2et
Polska bqdzie wnosila do budzetu Unii

pelna skladkE - ok. 1,1 proc. dochodu
nurodo*ego, czyli obecnie 2,4 mld euro'
Jednak w pierwszYch trzech latach
czlonkostwa otrzymamy 300-450 mln euro
platno6ci kompensacyjnygl: Tylko lv. tym
^okresie transfery z Brukseli bqd4 o 6'4 mld
euro wyzsz e, niL skladka.

. cla
Z dniem czlonkostwa znrkajq wszelkie

clamiqdzy Polskq a UE.
. rolnictwo
Produkcja czq6ci kluczowych artykul6w

rolnych jah mleko, zboLa; cukier, bqdzie
limiiowana. W zamian rolnicy otrzymaj4
doplaty bezpo6rednie do ich produkcji.

. euro
Polska zobowiqzala siq do przyst4pienia

tak szybko, jakto mozliwe do unii walutowej.
Teoreiycznie jest to mozliwe w 2007 roku,
zapewne jednak nast4Pi P62niej.

. finanse
Integracja z lJniqjest tu ju2 bardzo

zaawans-owaira. Od I paLdzietnika zniesiono
restrykcje przezzakladaniu kont bankowycl
w kiaja6h^,,15" i przeprowadzaniu operacji
kr6tkoterminowych.

. fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne Pochlon4

naiwiekszA czE(;6 pomocy Unii dla Polski'
fvtto w 

-latich- 
2004-2006 Bruksela

oiretnacrv na ten cel 13,8 mld euro. l/3
^Erodkow '1rO3Atie 

na Fundusze Sp6jnoSci,
ktore finansuj4 wielkiej skali projekty

Premier lViktoru Janukowycz w Wurszswie

ll/spdlpraca gosp odarcia, zwlaszcza
kwestia rurociryu Odessa-ts rody'Gdafisk,
jak rdwniei spruwa wiz-to glfwne tematy
rozmdw premiera Ukrainy ll/iktora
Janukowicza w Warszawie.

Jest to pierwsza oficjalna wizYta
zagraniczna nowego szefa ukraifrskie go
rzqdu - i polscy PolitYcy Po cichu
przyznawali, 2e bylo to wida6, choi
,,rozmowy wypadly lePiej, ni2 siq
spodziewali".

Podczas konferencji Prasowej
pochodz4cy z Doniecka Wiktor Janukowycz
m6wil po ukrairisku, ale z wyra?nytn
rosyjskim akcentem. - Wida6, ze literacki
ukraiirski zna, ale na co dziefi siq nim nie
posluguje - skomentowal to jeden z
polskich Ukraifc6w. Polska Agencja
Prasowa kilkakrotnie donosila wczeSniej, ze

Janukowyc z nie zna ukraifrskiego.
Obaj premietzY PodkreSlali, Le

wspolpraca dwustronna rozwija siq dobrze.

--U[raina 
ma w Polsce sojusznika i

orqdownika - zapewnial Leszek Miller,
wskazuj4c, 2e stosunki z Ukrain4 majq
znaczenie partnerstwa strategicznego.
Natomiast Wiktor Janukowicz m6wil, i2 dla
Ukrainy pojqcie integracji europejskiej jest

nierozerwalnie zwiqzane z rozwojem
stosunk6w z Polsk4.

Zapytany przez dziennikarza, czy po I
lipca bi., po wprowadzeniu przezPolskqwiz
dia obywateli Ukrainy, Polacy bqdq mogli
jeLdzi| na Ukraine, bez wiz, Janukowycz
powiedzial, i2 kwestie wizowe s4

iozpatrywane ,,w pakiecie" i wkr6tce
zostanie ogloszona wsp6lna decyzja.
Natomiast Leszek Miller przy znal, ze,,strona
ukrairiska gotowa jest rozwa2y6 mozliwo6d
rozwiqzania asymettycznego" - 1is

wprowadza(, wiz dla Polakow. Natomias€
polska wprowadzi wizy ,,tanie, wielokrotne
i latwo dostqPne".

Wedlug nieofi cj alnych informacj i, sffona

ukrairiska jest gotowa na takie rozwiqzanie,
ale chcialaby, aby oplaty za polskie wizybyly
,,symboliczns" - na ptzyHad I zloty, lub

chodby I euro. Strona polska nie chcialaby,
aby oplata byla ni|sza od faktycznych
koszt6w wystawienia wizy (okolo 5 euro).

Natomiast nie ma szans na wyl4czenie
wiqkszych grup obywateli Ukrainy spod

obowi4zku wizowego.
Premierzy rozmawiali o ruroci4gu

Odessa-Brody-Gdarisk. Premier Miller
powiedzial, ze Polska jest zainteresowana
iym projektem - ale musi byi to inwestycja
komercyjna, realizowana Przez
miqdzynarodowe konsorcjum, a strona
ukrairiska poinformuje o pochodzeniu i iloSci

transportowanej roPY, spodziewanych
odbiorcach i amortyzacji. W kwestii
ruroci4gu rozmawiali tez polscy i ukrairiscy
eksperci.

Innvm tematem rozm6w bYla kwestia

Najw aLniei sry problem wrz

Wahniejsze ustalenia Polski i Unii Europeiskiej
iaw arte w Traktacie Akcesyi nym

infrastruktury transportowej i ochrony
Srodowiska.

Pozostale 2/3 pieniqdzy po3wiqcono na

6 program6w strukturalnYch:^ k6nkurencyjnoSci przedsiqbiorstw,
bezrobocie, rolnictwo, rybol6wstwo' ochrona

Srodowiska o znaczeniu lokalnym, tozw6j
regionalny.

'gaz
Od I stycznia 2003 roku Polska dostosule

siq do unijnych regul liberalizaciirynku gazu
. granica wschodnia
P5lska. obok Finlandii, bqdzie

idoowiedz ialna za kontrolq naj dluzszego
(okoto I 100 km) odcinka zewnqtrznej
granicy. Od I lipca 2003 roku obywatele
[Jkrainy, Bialorusi I Rosji bqda musieli
wystqpowa6 o wizy na wjazd do Polski'
Giani-ca wschodnia i p6lnocna zostanie
uszczelniona wedle unijnych standard6w:
rekrut6w zastqpi4 zawodowi |olnierze a ich
liczba wzroSnie do okolo 18 tYs.

. hutnictwo
Hutnictwo Ptzeidzie zasadniczq

restruktury zacjq w-zamian za zggdqBrukseli
na okolo j,: mtA zl pomocy publicznej, huty
zmniejszqmoce produkcyjne o okolo l/10 i
o gr anrcz4 zatrudni enie.

. leczenie za granic4
Koszty leczen-ia Polak6w w krajach UE

bEdq na zasadzie wzajemnoSci zwracane
przez Kasy ChorYch.

.lotnictwo
Rynek transportu lotniczego zostanie w

pelni zliberallzowany. KaLdy unijny
'przewoLnrk bqdzie m6gl bez ograniczeri
bbslugiwac linie miqdzY Polsk4 a

pozostalymi krajami UE, oraz wewn4trz
Polski. PLL Lot otrzymajq identyczne
przywileje. Powinno to doprowadzii do

spadku cen bilet6w .

. nauka
Polska przyst4pila na pelnych prawach

do VI Ramowego Programu Wsp6lpracy
Naukowej. Skladka wyniesie 250 mln euro,

ale korzySci beda zapewne o wiele wyilsze.
. poczta
Od 2006 roku monopol Poczty zostante

ograniczony do przesylekl2ejszych, ni2 50

gia*. Ciq2sze bqd4 mogly dostarczai
prywatne firmy kurierskie.

. podatki
Z^ nielicznYmi wYjqtkami Polska

przyjmie od 200+ roku unijne reguly
podatkowe.

. polityka zagraniczna
Pbtsti przylqczY siQ do PolitYki

zagraniczngj U9. Oznacza to g-lownt\F,/
poparcie unijnych rezolucji i Srodkow w -
watce z terrotYzmem (nP. wzajemne
uznawania wyrok6w s4dowYch).

r prrcr w UE
Dbpiero 7 lat po przyst4pieniu do Unii

Polacy-zyskaj4 Pelne Prawo do
p,iAejmo*ania pracy w pozostqlyc.h

krajich wspolnoty. Jednak niekt6re kraje

,, I 5-" zapowi edzialy, 2e z wlasnej inicjatywy
otworz4rynekpracy dla Polak6w. S4to m.in.
Irlandia, Holandia, Szwecja i Dania.

. prawo autorskie
Polska honorowa6' unijne Prawo

autorskie. Najtrudniej bqdzie na rynku lekow,

bo 213 potjkie.l piodukcji. to tz1..leki
pochodne, wytwarzane dztqkt _plracKlemu
..podpatrzeniu" cudzych pomysl6w.

. reprezentacja w instytucjach Unii
Traktat z Nicei przyznaje Polsce duzy

wplyw na decyzje podejmowane przez
*ii3n. instytucj e. W RAdzie UE otrzymala (ak
HiJzpania) 27 glos6w. Niemcy majq ich 29'



W Parlamencie Europejskim Polska ma
prawo do 50 deputowanych na 728 (Niemcy
99, Francja 72). Warszawa mianuje, tak, jak
kaidy inny kraj ,,25", jednego komisarzalJB

. rozw6j obszar6w wiejskich
Od przyst4pienia kraju do Unii rusza

fundusze na rozw6j obszar6w wiejskich,
warte okolo 800 mln euro rocznie.

. produkcja mipsa
DziS tylko 90 zakladow

prawo eksportu do kraj6w
czlonkostwa kolejne I 863
normy sanitarne.

. Srodowisko

miqsnych ma
Unii. Z dniem
spelni unijne

J. Bie.

W Unii obowi4zuje odwrotny niL w
Polsce system: nie gro2by kar, ale
dostosowanie do wspolnie ustalonych norm.
Zdantem Brukseli do 2020 roku Polska dziqki
temu odniesie korzySci siqgaj4ce lqcznie20S
mld euro

. telekomunikacja
. Od I stycznia 2003 roku nastqpi

-- 
liberaliz.acja uslug telekomunikacyjnych.
Spowoduje to gwaltowny spadek cen
polqczeh miqdzynarodowych, a izczegolnie
z krajami UE

. towary
. 
Od I stycznia2}}3 roku Polskaprzyjmie

unune normy towarowe. Aznacza to
calkowit4 zmianq obecnego systemu.

. ziemia
Obywatele UE dopiero od 2016 roku

bqd4 mogli kupowai bez ograni czehziemje
rolne ! lasy. Wczesniej musz4 uzyskai
pozwolenie. Restrykcje te nie obowiqzuj4
unijnych rolnik6w, kt6rzy osobiScie
uprawlaJq grunty rolne i wcze3niej
dzierlawlli je przynajmniej przez 3 lata w
wojew6dztwach wschodnich i polud-
niowych i7 latw pozostalych. Od 2009 roku
obywatele Unii bqdq mogli kupowa6 bez
o grani czeri dzialki rekreacyj ne.

Cmentarza Orlqt Lwowskich. Jak podkreSlil
Leszek Miller, jego ukrairiski partner choi
niedawno zostal premierem, to ,,wykazuje
istotne zainteresowanie" kwes tiq cmentarza.

Wiktora Janukowyc za przyjql prezydent
Aleksander KwaSniewski. Marszalek Sejmu
Marek Borowski w rozmowie z premierem
Ukrainy zwr6cil uwagQ, Le ,,zdarzenia takie
jak niedawny konflikt w parlamencie
ukrairiskim nie pomagaj4 Polsce w byciu
orqdownikiem Ukrainy na arenie
miqdzynarodowej".

_ ,..Zmieniaj4c program wizyty, premierzy
Miller i Janukowycz odwiedzili wystawq
fresk6w Bruno Schulza w ieatrze
Narodowym. Przypomnijmy, ze Schulz -
pisarz, grafik, krytyk literacki - tworzyl w
Drohobyczu, gdzie w 1942 r. zostal ,iaity
przez gestapowca. Dzisiej sze wladze
Drohobycza nie wykazuj4 wiqkszego
zainteresowania j ego upamiqtnieniem.

Piotr KoScifiski.
(autor jest dziennikarzem,,Rzeczpospolitej")

Polska do Unii Europejskiej

l{iele bolesnych doSwiadczefi
historycznych jak rozbiory czy pakt
Ribbe ntrop-Molotow nauczyly Polakdw
wystrzegai sig podejmowania decyzji o losie
kraju przez innych. Za kilkunaicie miesigcy,
po raz pierwszy przynajmniej od 60 lat, a
byi moie nawet od czasdw Jana III
Sobieskiego, Polska bgdtJe mialapelny glos
woprabtach Europy.

Z dniem czlonkostwa Polska zostanie w
pelni wlqczona do Jednolitego Rynku.
Traktat Akcesyjny jasno olaeSli perspektywq
przyst4pienia do unii walutowej i
porozumienia z Schengen o zniesieniu granic
wewnQtrznych. Od razu peln1 par4 rusz4
Fundusze Strukturalne. Udalo siE r ozw iqzat
praktycznie wszystkie trudniejsze kwestie od
Srodowiska po hutnictwo, od wiqkszoSci
spraw rolnych po ziemiq i pracq.

Pomy6lny final w Kopenhadze to jednak
nie tylko wynik udanej taktyki w minionych
miesiqcach. To przede wszystkim owoc
strategii, jakq przyjqly wszystkie polskie
rzqdy III Rzeczpospolitej, z kt6rych wielu
za nieraz bolesne ale konieczne reformy
musialo zaplacil zasadniczym spadkiem
poparcia spolecznego.

Od pierwszych miesiqcy po obaleniu
komunizmu rzqd Tadeusza Mazowieckiego
za cel obral pelne czlonkostwo Polski w Unii.
Na Zachodzie poczqtkowo nie zostalo to
powitane z entuzjazmem. Prezydent Francji
Francois Mitterrand obawial siq, ze przyjqcie
do Unii znacznie biedniejszych i w6wczas
niestabilnych paristw Europy Srodkowej
,,rozmyje,, Uniq.

6wczesny przewodn icz1cy Komisj i
Europej skiej Jacques Delors wysun4l pomysl
,,Konfederacj i Europej ski ej ", luZnej struktury
,,spinaj4cej" dwie,,wsp6lnoty",,,zachodni6,
i ,,wschodni4". Szybko jednak okazalo siq,
2e nie moLna traktowad Polak6w j ak,,gorszej
j akoSci Europejczyk6w".

Decyduj4cy okazal siq kompromis
miqdzy Mitterrandem a kanclerzem Niemiec
Helmutem Kohlem. Paryi przystal na
zjednoczenie Niemiec w zamian za zgodq
Bonn na porzucenie marki narzeczwsp6lnej
waluty europejskiej. To dawalo Francuzom
gwarancjq, ze Niemcy nie opuszczE
Wsp6lnoty pr6bujqc odbudowai strefq
wptyw6w w Europie Srodkowej. poszerzenie

bylo przesqdzone. Pozostalo pytanie kiedy i
na jakich warunkach.

Bruksela zgodzrla siq, aby w zawartym

Pelny glos \ry sprawach Europy
w l99l roku Traktacie Akcesyjnym
umieszczono zdanie: ,,Celem Polski jest
przyst4pienie do Unii Europejskiej a Unia
przyjmuje to do wiadomoSci". W 1993 roku,
na szczycie w Kopenhadze przyw6dcy ,,12"
okreSlili trzy warunki czlonkostwa:
polityczne (demokracja, pafstwo prawa,
respektowanie praw mniej szoSci
narodowych), gospoda rcze (zdolnoSi oparcia
siq konkurencji Jednolitego Rynku) i prawne
(wprowadzenie w zycie unijnych regulacji).
DziS wielu zachodnich dyplomatow
przyznaje, 2e nie wierzylo, aby Polska mo gla
spelnii te warunki nawet w ci4gu jednego
pokolenia.

Ku zaskoczeniu stolic ,,15" Polska, z
nielicznymi spelniala jednak na czas
zobowiqzania podjqte w Ukladzie
Stowarzyszeniowym.

Bardzo m4dra okazala siq strategia
pojednania z Niemcami ap6Lniej nawi4zania
strategicznego partner stw a ztym krajem. Po
przeniesieniu stolicy do Berlina Gerhard
Schrrider, jeszcze bardziej ni2 jego
p oprz edn i k, doc enil znaczenia znaj duj 4c ej s i q
80 km od siedziby kanclerza Polski. Niemcy
staly siq gl6wnym adwokatem przyjqcia
naszego kraju do wsp6lnoty.

W 1995 roku Unia ostatecznie zgodzila
siq, aby Polska rozpoczerla razem z Cyprem
negocjacje czlonkowskie. Rokowania
zapocz4tkowane zostaly w marcu 1998 roku.

W ostatnim roku kadencji Jerzego Buzka
rzqd i parlament przyjmowal ustawy
dostosowuj4ce Polskq do prawa europej-
skiego w tempie karabinu maszynowego.
Szef rz4du osobiScie zaangailowal siq w
nadrobienie wieloletnich op6znieri w takich
obszarach jak ochrona Srodowiska czy
rolnictwo.

W grudniu 2000 roku przyw6dcy Unii
ostatecznie uznal|2e poszerzenie Unii jest
nie tylko nieodwracalne, ale i bliskie.
Podczas szczytu w Nicei postanowiono to,
czego nie udalo siq dokonat od zalo2enia
wsp6lnoty 45 lat temu. Mniejsze kraje UE
zgodzily siq na ograniczenie wplyw6w w
unijnych instytucjach aby po posz.erzeniu
unijna machina decyzyjna nie stanqla w
miejscu. Na po$wiqcenia poszly i duze kraje.

By6 moze jednak najwiqkszym sukcesem
Polski bqdzie dopuszczenie naszych
przedstawicieli do Rady UE, Komisji
Europej skiej i Parlamentu Europejskiego.

Jgdrzej Bielecki.
(autor jest korespondentem

,rRzeczpospolitej,' w Brukseli)



Nadzieje i obawy
Im bliisze staje sig weiscie do unii Europeiskiei, tym czgsciei m'wimy o zwiqzanych z

tym nadzieiach i obawach. Bardziei sig tego obawiamy'

Na co PolacY licz1 w Unii? Rz4d i
ekonomiSci m6wi4o tym,2e czlonkostwo w

UE to szansa na przyspieszenie rozwoju
gospodarczego i na unijn4pomoc finansow4
kt6ra pomoLe namto osi4gn46. Te pieni4dze

maj4 posluLyt migdzy innymi do budorvy

autostrad. a tak|e na infrastrukturq
komunalnq. Ale 2ebY te Pieni4dze
wykorzysta6, Polska musi do nich dolozyd

swoj4 cze(;'t (najczqSciej polowq warto6ci

konkretnej inwestycji). To zaS oznacza,2e

trzebabqdzie ogtaniczy(, inne wydatki. A nie

bardzo wiadomo, na czym mozna bY

zaoszczqdzi6, skoro ju2 dzi| na wiele potrzeb

brakuje.
Polskie przedsiqbiorstwa liczq na to, 2e

latwiej im bqdzie sprzedawa6 swoje towary.

Gl6wnie dlatego, 2ebEdzie wiadomo, i2ich
wyroby s4 odpowiedniej jakoSci, bo zostaly

wyprodukowane wedlug tych norm, jakie

stosuj4 wytw6rcy z innych krajow UE. Ale

to oznacza, 2e przy imporcie towar6w z

innych pafstw bqd4 stawiai takie same

wymagania, jak firmy z IJE, i pozaunijni

dostawcy bqd4musialy stosowad siq do tych

wymagafr. Polscy producenci liczq takLe, 2e

dostawy ich towar6w na unijne rynki bqd4

przebiegaly sprawniej i szybciej (a przez to

mniejszym kosztem), bo odpadnq uci42liwe

kontrole celne na granicach. Ale
jednoczeSnie maj4 SwiadomoSi, ze kontrole

celne na polskich granicach z Ukrain4,
Bialorusi4 i Rosjq bqd4 bardziej skrupulatne

niz teraz, bo bqdzie to zewnqtrzna celna
granica Unii. A to - zwlaszczanapocz4tku,
gdy system nie bqdzie ieszcze sprawny -
msze oznacza(, zakl6cenia w transporcie.,

ktore dotkn4 r6wniez firmy z Uktarny czy

Bialorusi.
Polskie firmy boj4 siq natomiast wiqkszej

konkurencji ze strony przedsiqbiorstw
unijnych. kt6re bez 2adnych ograniczefr bqd4

dzialat na polskim rynku (obawiaj4 siq tego

r6wnie2 banki i firmy ubezpreczeniowe).

Drobnych producent6w niepokoi dodatkowo

koniecznoSc uzyskiwania unijnych
certyfikat6w na wszystriie wyroby (du2e

firmy ju2 je maj4), bo to wiqze siqz kosztami.

Rolnicy ciesz4 siq wprawd zie z dotacji, j akie

dostan4 do kazdego hektara posiadanej ziemi,

ale martwi rch,2e te doplaty bqd4 mniejsze

ni| w Unii, wobec tego trudno im bqdzie

konkurowat z tamtejszymi farmeramt.
Producenci rolni ze wschodniej czESci kraju

obawiaj4 siq tez, ze wprowadzenie wiz dla

mieszkafic6w Ukrainy, Bialorusi i Rosji

utrudni im sprzedaz swoich produkt6w,

kupowanych czqsto przez prywatne osoby

albo przez drobnych przedsiqbiorc6w.
Komplikacje, jakie mo|e spowodowa6
wprowadzenie wiz, niepokoj4 r6wnie2
rolnik6w, przedsiqbiorc6w budowlanych i

innych ktorzy- czqsto nielegalnie -
zatrudniaj4 pracownik6w zza wschodniej
granicy. Te mo2liwo5ci zmniejsz4 siE, bo

cho6 wizy dla obywateli Ukrainy bqdq

bezplatne, to sama koniecznoSd ich

uzyskiwania ograniczy mozliwoSci
przyjazdu do PracY do Polski.

Mlodzi Polacy, zwhaszcza wyksztalceni

r znajqcy jezyki obce z wejSciem do Unii
wi42q natomiast nadziejq na podjqcie

legalnej pracy na Zachodzie. Wprawdzie
jeszczeprzezsiedem lat po wejSciu do UE ta

mo2liwo56 bqdzie ograniczona, ale nie we

wszystkich paristwach- Szans4 dl'a

przedsiqbiorczych j est natomiast mo2liwoSi
prowadzenia wlasnej firmy w ka|dym z

kraj6w UE.

Halina Biriczak.
(autorka jest komentatorem <Rzeczpospolitej>)

Czy powstanie film o Polakach na Ukrainie?
llpolowieslyczniabiei,qcegorokuprzebyrnlwllarszawiewicepl-ezesPokkiegosloworz'szeniaKahamlno-O-Sw-iato!3!^2,!;

u1r*iiiro n iqlo*i" Stanistiw Saw*in Z ipowoinienia prez*a-zPu sta,n,islaga Kosleckiego przeprowadzal o" tozmo$\' w sptawie
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"6"oiono"iu 
protlukcii lilmu dokume'ttolnego o Poldkach na Uktainie'

z pr op ozy cj4 zr eahzowan i a taki e g o fi I mu zw r 6 cila s i q do zar z4du

Gl6wneg-o ZP\J lrena Potapska z prywatnego kijowskiego studia

filmowego TV plus. wedlug zamyslu pani producent Potapskiej taki

fideofi1i powinien by6 obliczony na 45 minut, mie6 wersjq polsk4 i

ukraifrskq - celem wykorzystania w obu krajach. Film powinien

tkazywa( historyczne powi4zania obu bratnich narod6w, zbieLno||

i odmiennos6 ich kultury i obyczaj6w, prezentowac dzien dzisiejszy
polak6w zamteszka\ych na Ukrainie, zwlaszcza w miejscowosciach

ich zwarte go prze|ywania, odzwierciedlad ptzejawy dzialalnoSci

stowarzyszefr polskich i zyciareligijnego. Film moglby sklada6 siq z

trzech blok6w, z ktorych kaLdy posiadalby odrqbny tytul i nadawal

siq do oddzielnej prezentacji'
Producentka ze Studia TV plus widzi potrzebq wspoldzialania i

wsp6lpracy tw6rczej z przedstawicielarni Srodowiska polskiego z

samej Ukrainy, jak i z Polski.
Pomysl jest godny ta6my filmowej i nic dziwnego,2eprezesZPU

wydelegowal w tej sprawie znanego tlumacza, czlonka Zwrqzku
pisarzy Ukrainy. czy jednak jego misja zakoirczy siq powodzeniem,

czy znajdqsiq pieni4dze (51tys. dolarow) i czy film o Polakach na

Ukrainie w og6le powstanie, zawczelnie jeszcVemowi6 iprzesqdza('.

WW Polsce dla potrzeb TV ,,Polonia" powstaje sporo felieton6w

i reportazy filmowych - po 15 - 30 minut - o Polakach zyj4cych w

Swiecie, w tym na wschodzie. Filmy dokumentalne krqcone s4

natomiast rzadko, gdy? z zasady trwajQ one 45-60 minut i s4 drogie.

Takie felietony i reportaze filmowe ukazuj4 wazne wydarzenia

polskie i postacie wybitnych Polakow za granicq. Wiele z ntch

wykorzystywane jest w ,,WieSciach polonijnych", a tak|e jako

samodzieln " 
potyii". W 2002 r. zrealizowano nawet serial ,,Polska

poza Polska", t<tory zaczerto emitowai w TV,,Polonia" w niedzielq 9

iutego br. Dwa odcinki ,,wschodni e", z ktorych jeden poSwiqcony

jesti.osji, a drugi kresom, w tym Ukrainie pokazane bqd4 w niedziele

w mafcu.
wiele tego rodzaju film6w o tematyce wschodniej przygotowuj4

oJrodki terenowe telewizji w Lublinie, Bialymstoku i Krakowie, a

takze Wroclawiu.
Filmowcy polscy szeroko prezentuj4 tez, 2ycie mniejszosci

narodowych w Polsce, w tym ukrairiskiej i lemkowskiej. w programie

krajowym nr 3 TVP emitowane jest dwa razy w miesi4cu, zawsze po

13 minut, w jqzyku ukrairiskim, audycja ,,Telenowyny"' W

regionalnej telewizji bialostockiej w ka2d4 niedziele nadawany jest

^igutyn,,Sami 
o sobie". rJLywany jest jqzyk tej mniejszoSci, kt6ra

* dun4 niedzielq gosci na ekranie, a wiqc bialoruski, ukraifiski,

litewski lub inny. Programy telewizyjne w swych jqzykach

narodowych maj4 wszystkie mniejszo3ci'
Kultura i problemy mniejszo$ci narodowych prezentowane s4tez

dla ogolu widz6w w jqzyku polskim - w soboty na caly kraj w audycji

,,Etniczne klimaty", nadawanej w programie 3 z Krakowa, a takie -
przy r62nych okazjach - przez inne osrodki telewizyjne w Polsce.

Eugeniusz Jablofiski,
Warszawa.



O spisie w <Rzeczpospolitej>
Warszaws ka,, Rx,e clp o sp olita" p iszqc o spisie p ow szechnym

na Ukrainie, x,acytowala migdzy innymi prTedstawiciela wladz z
Zytomierzu oraz socjologa z Kijowa.

Anton Berditka z regionalnego oddzialu paristwowego
Komitetu ds. MniejszoSci Narodowych i Migracji w Zytomierzu:

- Sytuacja polskiej grupy narodowo6ciowej, w por6wnaniu do
innych mniejszosci narodowych na Zytomierszczyfime, wcale nie
jest zla. Liczba Rosjan spadla w naszym regionie dwukrotnie,
Zyd6w - jeszcze bardzlej . Przyczyny spidk., liczebnoSci
poszczeg6lnych grup s4 podobne: migracja miqdzy obwodami

Ukrainy, wyjazd do swojej etnicznej ojczyzny oraz zmiana
samoidentyfikacji narodowej. Pamiqtajmy przecie2, Le udzjal w
spisie ludnoSci byl dobrowolny.

Dr. Iryna Prybytkowa z Instytutu Socjologii Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy: - PrzewidywaliSmy niespodzianki. Na
przyklad w skali calego kraju aL o 4 miliony spadla liczbaRosjan.
Oceniamy, 2e chodzi gl6wnie o osoby z mieszanych mal2eristw,
kt6re dzis zamiast rosyjskiej podaj4 narodowosi ukraifiskq. Are co
do Polak6w, to spodziewaliSmy siq raczej zwiqkszenia ich liczby.
To trzeba zbadac.

S.M.

tTydarzilnia ur Polsce
. RZAD MNIEJSZOSCIOWy .

Rozpadla siq koalicj a rzqdowa - Sojusz
Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy -Polskie Stronnicfwo Ludowe. PSL domagalo
siq, w zamian za poparcie, przyjqcia
rozmaitych postulat6w, korzystnych dla
mieszkaric6w wsi - np. uchwalenia ustawy o
biopaliwach (obowi4zkowym dodawaniu do
benzyny kilku procent produkowanych z
ro6lin dodatk6w). Premier Leszek Miller
poprosil prezydenta o odwolanie
wicepremiera i ministra rolnictwa, prezesa
PSL Jaroslawa Kalinowskiego - i prezydent
Aleksander Kwa6niewski to uczynil.
Podobnie odeszli inni ministrowie z pSL.
Gdy ten numer,,Mozaiki" oddawaliSmy do
druku, trwala procedura odwolywania otolo
30-40 czlonk6w PSL, wiceministr6w,
wicewojewod6w, szef6w r62nych instytucj i
paristwowych. W ten spos6b rzqd utracil
wiqkszoSi w Sejmie. Bqdzie pr6bowal
tworzy(, tak4 wiqkszoit, doralnie, w miarq
potrzeb.

Wcze6niej premier dokonal innych zmian
w skladzie rzqdv, odwoluj4c np. ministra
gospodarki i ministra zdrowia.

. AFERA RYWINA . W polsce trwala
gigantyczna ,,afera Rywina". 27 grudnia
ubieglego roku,,Gazeta Wyborcza" napisala,
2e Lew Rywin (znany producent filmowy i
telewizyjny) domagal siq ogromnej lapowki
(17,5 miliona dolar6w) od wydawcy tego
dziennika 

- sp6lki Agora. W zamian mial
oferowa6 wsparcie kierowane go przez
premiera Leszka Millera Sojuszu Lewicy
Demokratycznej dla przeprowadzenia
korzystnych dla Agory zmian w projekcie
ustawy o radiofonii i telewizji(takich, kt6re
pozwolilyby jej kupi6 relewizjq polsat).
Powolywal siq m.in. na prezesa Telewizji
Polskiej, Roberta Kwiatkowskiego. Trwa
Sledztwo. Przesluchani zostali iako
Swiadkowie m.in. premier Leszek Miller,
szefowa gabinetu politycznego premiera

Aleksandra Jakubowska, redaktor naczelny
,,Gazety Wyborczej" Adam Michnik oraz
prezes TVP Robert Kwiatkowski. Sejm
powolal specjaln4 komisjq Sledcz4.
Pierwszym przesluchiwanym byl Adam
Michnik.

. WSP6LPRACA Z POLONL{. Minister
spraw zagranicznych Wlodzimierz
Cimoszewicz zapowiedzial, ze w 2003 roku
bqdzie realizowany rz4dowy program
wsp6lpracy z Poloni4 i Polakami za granicqr.

- Szczeg6lny akcent zostal w nim polozony
m.in. na inicjatywy adresowane do
mlodszych pokoleri polonijnych, kontakty z
wybitnymi osobistoSciami polskiego
pochodzenia, a takLe zwiqkszenie udzialu
Polonii w rozwoju wsp6lpracy gospodarczej
z zagranic4 - powiedzial, wystqpuj4c w
Sejmie. Cimoszewicz zapowiedzial, Le
,,szczeg6lne miejsce" w polskiej polityce
zagranicznej zajmowac bEdzie pomoc dla
Polak6w na Wschodzie. - Chcemy to czynil
m.in. poprzez zwiqkszenie pomocy
stypendialnej, udzielanie szerszego wsparcia
w wyposaianiu instytucji i organizacji
polonijnych na Wschodzie w nowoczesne
Srodki techniczne - wyja6nil.

. POPARCIE DLA UKRAINY. polska
zadeklarowala aktywne poparcie dla Ukrainy
w jej d4zeniu do osi4gniEcia statusu czlonka
stowarzyszonego zUniqEuropejsk4 i - w
perspektywie 

- pelnego czlonkostwa. Takie
zapewnienie znalazlo siq w protokole
podpisanym w Kijowie przez podsekretarza
stanu w UrzEdzie Komitetu Integracji
Europej skiej Jaroslawa pietrasa i

, 
wiceministra spraw zagranicznych ds.
integracji europejskiej Ukrainy Oleksandra
Czalego. Dokument przyj qto na zakohczenie
sz6stego posiedzenia pclsko- ukraifiskiej
konferencji ds. integracji europejskiej. W
protokole uznano ponadto za niezbqdne
stworzenie dla obywateli Ukrainv

maksymalnie liberalnych procedur
przekraczania granicy po wprowadzeniu
przez Polskq wiz w lipcu tego roku.

. ROSJANIE WPROWADZA WLZY
. Mimo usilowari strony polskiej, by Rosja
zgodzila siq na ,,wariant ukrairiski" (Polacy
bez wiz bqd4 mogli jechai na Ukrainq,
obywatele ukrairiscy bqd4 mieli wizy
bezplatne), Moskwa zadecydowala - od I
lipca br. bqd4 wizy dla obywateli Polski,
jad4cych do Rosji. Jest to odpowied2 na
decyzjq polsk4 - od I lipcawizy dla Rosjan.

. PRZEMYT UDAREMNIONY . Ze
wstEpnego podsumowania wynika, Le w
2002 r. funkcjonariusze Izby Celnej w
Przemy6lu udaremnili przemyt wyjqtkowo
duzych iloSci alkoholu, papieros6w,
narkotyk6w i innych towar6w o
wielomilionowej wartoSci, wszczynaj1c
prawie 3 tys. spraw karnych skarbowych.
Dziqki przemyskim celnikom do Polski nie
wwieziono I mln litr6w alkoholu i 156 mln
sztuk papieros6w. Zajqto 44 samochody
osobowe, l2 tys. pirackich piyt CD i ok. 25
tys. sztuk podrabianej odzie2y znanych firm.
Wydano 19 tys. mandat6w karnych (gl6wnie
za przemyt alkoholu, papierosow i skor
bydlEcych surowych) na kwotE 4,5 mln zl.

. Cena dolar6w na na pocz4tku marca
wynosila 

- przy sprzeda|y 3,89 zl, przy
kupnie 3,95 zl; ceny euro odpowiednio 4,23
i 4.31 zl.

S. M.

Naszemu koledze Piotrowi
Ko5cir(skiemu wyrazy glgbokiego
wsp6lczucia w zwiqzku ze Smierci4
matki sklada zesp6l redakcyjny
,,Mozaiki Berdyczowskiej ".



KRONIKA POLONIJNA

Rozpoczqto nadawanie audycj i
radiowych wedlug tzw. ,,Projektu polskiego"
na kanale ukraifskiego radia ,,Kultura" (3.
program Radia Ukrainy). Mozna ich sluchac
na falach UKF na odcinku od 69,9 do 73,8
MHz oraz na odbiorniku trzyprogramowym
- trzeci przycisk.

Najpierw siyszymy znajome brzmienie
hejnalu i po nim dziarskiego krakowiaka -
,,Albo$my to jacy tacy, jacy tacy, chlopcy
krakowiacy...", a na tym tanecznym tle
zjawiajq-siq glosy: ,,Witamy wszystkich, kto
nas slyszy! "... W taki spos6b calkiem
rutynowo ibez2adnego aplauzu w reklatnie,
od Nowego Roku go6ci na antenie polska
audycja na cal4 Ukrainq. Kierunek
zasadniczy - kultura polska i polsko -
ukrairiskie w4tki pojednania. Program
przygotowuj4 i prowadzqrazem w eterze
nauczycielka 48. gimnazjum w Kijowie
Helena Dowzenko i dziennikarz (oraz poeta
piszqcy po polsku, nauczyciel i tlumacz)
Eugeniusz Golybard. Od 2 stycznia 2003
roku audycjq nadawano co czwartek o
godzinie 10.30 w programie 3. Radia
Ukraifrskiego (program,,Kultura"). Mimo
przeszk6d, polska audycja siq rozwija. Juz
od 4 lutego program,,Po s4siedzku" obecny
jest na antenie cztery razy w tygodniu: we
wtorki i czwartki o godzinie 10.30 (kolejne
nowe audycje tematyczne) i powtarzany w
sobotq i niedzielq o godz. 18.05 (z pewnym
uwzglqdnieniem opinii sluchaczy o

wysluchanych audycj ach)
Juz obecne byly na antenie audycje:

,,Polska w stylu fetro", ,,Polska w stylu Swi4t
B oze go Narodzenia",,,Po lska patrioty czna",

,,Polska piosenka biesiadna", ,,Polska dawna
muzyka sakralna", ,,Filary polskiego j azzu" ,

,,Polska w melodiach tafic6w na skrzypce i
cymbale,, i in. Przygotowane sq kolejne
programy, w tym: ,,Mlodzie2 polska Spiewa
o pokoju" (w tym niektore pieSni
pielfrzymkowe, ale planowana jest jeszcze

specjalna audycja na temat pielgrzyrnek), ,,O
sprzecznoScia.ch kochania" (na dziefr Sw.

Walentego), ,,Spiewa lrena Santor", ,,Polska
piosenka zolnierska" i in.

Tematy kolejnych audycji, kt6re s4

wybierane przez autor6w prowadz4cych,
samodzielnie pisz4cych scenariusze, bqd4
ciqgle siq zmienialy, a|e struktura ka|dej
audycji zostaje na razie ta sama: kr6tkie,
dynamiczne dialogi w dwu jqzykach:
Helenka m6wi po polsku, Eugeniusz po
ukraifisku. Nie stosuje siq 2adnego
tlumaczenia. Wprost na tytulowy temat
rozwijasiq interesujeca pogawQdka, pod czas
ktorej odpowiednia osoba stale m6wi w sobie
obranym jqzyku. Zeby ta audycja trwala, w
dalszym ci4gu potrzebne s4 bardzo listy,
wvsvlane na adres Radia.

Informacj q przy gotowal
Eugeniusz Golybard,

Kij6w.

l5 lutego w Polskim Domu przy ulicy
Czerniachowskiego w 2ytomierzu
tradycyjnie juz odbyla siq olimpiada jqzyka
i literatury polskiej. W tym roku udzial w
konkursie wiedzy polonistycznej bralo l5
os6b z Zytomierza, Berdyczowa i Dowbysza.
Do drugiej tury zostalo dopuszczonych 6
uczestnik6w, kt6rzy zdobyli najwiqcej
punkt6w zprac p.isemnych. S4to: Jan Strocki
(szkola Nr 17 w Zytomierzu) - 39,5 punkt6w;
Irena Gireus (szkola Nr l7 w Zytomierzu) -
37 punktow; Julia Tarnawska (szkola Nr l7
w Zytomierzu) - 29 punkt6w; Irena
Rudnicka (szkola Nr 3 w Berdyczowie) -
28,5 punkt6w; Wadim Rokicki (szkola Nr l7
w Zytomierzu) - 26,5 punkt6w; Jerzy
Zelichowski (szkola Nr l7 w Zytomierzu).
W drugiej turze wszyscy uczestnicy pokazali
dobry poziom wiedzy i wszyscy te2 zostali
zakwalifikowani na eliminacje
og6lnoukraiflskie, ktore odbEdq siq w marcu
2003 roku w Kijowie.
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8 lutego 2003 r. w siedzibie Ambasady
RP w Kijowie odbylo siQ spotkanie
noworoczne. W imprezie brali udzial
pracownicy korpusu dyplomatycznego RP w
Kijowie i zaproszeni goScie z calej
Ukrainy.Byli to - dzialacze polonijni,
nauczyciele jgzyka polskiego,
przedstawiciele prasy polskojqzycznej na
Ukrainie, pracownicy plac6wek
samorz4dowych, deputowani do Rady
Najwy2szej Ukrainy, wSr6d kt6rych byt
Pawel Zebrowski. Przed rozpoczqciem
przyje,cia odbylo siq spotkanie rzecznika
prasowego Ambasady RP Jaroslawa Rybaka

i p. o. konsula generalnego Krzysztofa
Swiderka z zespolami redakcyjnymi
,,Mozaiki Berdyczowskiej",,,Dziennika
'Kijowskiego" i ,,Gazety Polskiej", podczas
kt6rego om6wiono szczeg6ly pracy
Konsulatu Generalnego RP w Kijowie w
2003 roku.

Informacj e przygotowala
Larysa Wermiriska.

intelektualiflci
o tragedii Wotynia

ILKUDZIESI4CIU
ukrairiskich intelektua-

list6w, gl6wnie ze Lwowa i Kijowa,
zwr6cilo sig w li5cie otwartym do
spoleczefistwa polskiego z proSb4, abY
wybaczylo tragiczne wydarzenia na
Wolyniu w 1943 roku.

Ukraifiscy

W trakcie rozpoczqtej w 1943 r. na

Wolyniu akcji zbrojnej, prowadzonej
przez miejscowe oddzialy UPA i
chlop6w, zginqlo - 

jak dotychczas
ustalono - okolo 50 tysiqcy Polakow.
Ukraiiicy mowi4 o l0-12 tysi4cach
zabitych. Celem tej akcji bylo zmuszenie

do ucieczki wszystkich Polak6w z tych
teren6w.

,,Prosimy o wybaczenie tych
Polak6w, ktorych losy zlamal ukraifrski
orEL, a poprzez nich - cale polskie
spoleczeristwo. Wyra|amy 2al, 2e tq.

broir skierowano takLe przeciwko
niewinnym ludziom i przyznajemy, 2e

usuniqcie sil4 spolecznoSci polskiej z
Wolynia bylo tragiczn4 pomylk4" -czytamy w liScie podpisanym m.in.
przez znanego pisarza Jurija
Andruchowycza i historyka Jaroslawa
Hrycaka.

Autorzy listu pisz4, ze konflikt
wolyriski pochlon4l tak?e wiele
ukrairiskich ofiar i proszqLyjqcych, aby

wybaczyli winnym tego Polakom. Tylko
wzajemne ptzebaczenie - czytamy w
liScie - moze byc przepustk4 do
normalnych polsko-ukraifiskich
stosunk6w w przyszloSci.,,Dlatego
apelujemy do obydwu narod6w, aby w
geScie pokuty usun4i ze swoich serc
ziarna nienawiSci, wy znajqc tym samym

naszqwiarq w wy2sz4prawdq miloSci"

- 
piszqautorzy listu. Wedlug nich nie

jest mo2liwe, aby Polacy i Ukraiflcy
mieli jednakowy pogl4d na wsp6ln4
przeszloSi. ,,I to jest normalne. Ale nas

bardziej martwi to, jakbEdziemy patrzec

na naszqprzyszloSl".
List jest jednym z pierwszych

ukrairiskich glos6w w sprawie tragedii
na Wolyniu, zawierajqcych proSbq o

wybaczenie. Wiadze ukrairiskie planuj4
w tym roku szereg uroczystoSci w
zwr4zku z 60. rocznic4 tych tragicznych
wydarzeh, w tym odsloniqcie pomnika
poj ednania polsko-ukraifrskiego.

wg. prasy potskiej oprac. s.m.



UKRAINCOWNIE LUBIN{Y,
uKRArN4 POPTERATVTY

Ukraifrcdw niezbyt labimy, ale chcemy pojednania i popieramy ukraifiskie pafistwo 
-takie moie byf podsumowanie rezultatdw badafi opinii pablicznej, przeprowadzonych w

grudniu 2002 n przez CBOS i przedstawionych na konferencji ,,(/kraina i rozszerzona
Unia Europeiska 

- nou,e stosunki" w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Przede wszystkim Ukrainy i
Ukrairicow nie znamy. Naszych wschodnich
s4siad6w spotykamy naj czq6ciej na b azar ach
(45 proc.) lub jako pracownik6w ,,na czarno"
(14 proc., przy czym 2 proc. przyznaje, 2e
zatrudnia lub zatrudnialo Ukrairicow).
Zaledwie 4 proc. badanych wyje|dialo lub
wyjeildLa na Ukrainq,przy czym wiqkszoS6
z nich - slu2bowo.

Chocia2 cenimy Ukrairic6w jako
niezlych pracownik6w, to boimy siq, ze
przyje2dLaj4c do Polski zabieraj4 pracQ
Polakom. I wcale nie sprzeciwiamy siq
wprowadzeniu wiz - a2 50 proc. badanych
uwaLa, 2e bqdzie to korzystne dla naszego
kraju. Co wiEcej, bardzo du2a grupa (40
proc.) chce, by wizy te byly trudno dostqpne

(mniej wiqcej taka sama grupa jest wprost
przeciwnego zdania). Czyli - nie chce
Ukrairic6w widziec w Pclsce.

JednoczeSnie chcemy widziei
naszego wschodniego s4siada w NATO (57
prgc.) i UE (53 proc.), a na pewno nie - w
Zfii4zku Bialorusi i Rosji. Przytlaczaj4ca
wiEkszoSd badanych chce, by rozwijala siq
polsko-ukrairiska wsp6lpraca gospodarcza
(82 proc.) i polityczna (78 proc.), nale?y te2
wspierad Ukrainq na arenie
miqdzynarodowej (67 proc.). Nieco mniej,
ale niewiele, popiera udzielanie Ukrainie
pomocy gospodarczej.

Od kilku lat wzrasta odsetek os6b, uwa-
2ajqcych, ze mo2liwe j est pojednanie polsko-
ukrairiskie - teraz wynosi on 69 proc., gdy

w 2001 r. 60 proc., a rok wczeSniej 157 proc.
Podczas konferencji w siedzibie Fundacji

Batorego w rozmaity spos6b pr6bowano
skomentowac takie wlaSnie wyniki badari.
Wydaje siq, iz najbardziej uprawniony wydaje
siqpogl4d o walce emocji zrozumem. Emocje

- to brak sympatii dla Ukrairic6w. Rozum
natomiast wskazuje, ze w interesie Polski le2y
poparcie dla ukrairiskiego paristwa.

Emocje, sugerowano, wynikajq z
do6wiadczeri historycznych (bo wsp6lczesnej
Ukrainy i Ukrairic6w nie znamy). Te
do6wiadczenia - to przede wszystkirn
dramatyczny okres II wojny Swiatowej.
Skoro tak, ten rok bqdzie bardzo trudny -wlaSnie nadchodzi rocznica rzezi polskiej
spoleczno6ci na Wolyniu podczas II wojny
Swiatowej. Przypomnij my, 2e w tragicznych
okolicznoSciach zginqlo w6wczas
kilkadziesi4t tysiqcy Polak6w Bez jakichS
gest6w ze strony ukraiiskiej i bez rozs4dnych
dzialafi ze strony polskiej 

- mo2na
spodziewa6 siq pogorszenia naszych opinii
o Ukrairicach i mozliwym pojednaniu.

Piotr KoSciriski
(autor jest dziennikarzem <Rzeczpospolitej>).
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Berdichew in rock
25 stycznia w Domu Kultury odbyi siq

Zimowy Festiwal Rocka. Organizatorarni tej
imprezy se - reklamowa agencja ,,RIO)),
literackie zjednoczenie sztuki ,,Berdycz>> i
spoleczna organizacja ,,Mlodzie2
Berdyczow szczyzny>>. Gl6wnym sponsorem
jest centrum handlowe ,,Dnipro - Standard>.
W koncercie braly udzial rockowe zespoly
nie tylko z Berdy czow a, lecz takile zKij owa
i Winnicy. W trakcie imprezy odbywaly siq
interesujqce konkursy. Cena bilet6w byla
bardzo niska - tylko 3 hrywny.

W Radzie Miejskiej
I I lutego w auli kornitetu wykonawczego

zebrali siq deputowani do Rady Miejskiej,
szefowie przeds i qb iorstw mi asta, or ganizacji
spolecznych, oddzial6w partii politycznych
i inni zaproszeni. Do porz4dku dziennego tej
sesji zostaly wniesione niezwykle powazne
sprawy:

- sprawozdanie o wykonaniu programu
socjalno - gospodarczego rozwoju miasta za I

rok2002 i program na rok 2003;
- sprawozdanie o wykonaniu budhetu za

2002 r. i zatwierdzenie bud2etu na rok 2003:
- o miejskim programie wsparcia malych

przedsiqbiorstw na 2003-2004 r:
- jeszcze 25 nie mniej wa2nych kwestii.

uiriii,J.iai#i$i.rifi+i-1ii.qii. j$ti$F.i$t

CzyL zn6w?...
Przyjemnie, 2e na SwiEta wielu

mieszkaric6w Berdyczowa poczulo siq
lud2mi, bo mieli mozliwo5i umyi siq gor4c4
wod4, a gospodynie 

- wyprai rzeczy i
pozmywad naczynia. Okazuje siq, ze dla
szczqScia potrzeba niewiele. Jak nas
zawiadomiono w Radzie Miejskiej i
wodoci4gu, dlug ludno6ci za wodq stanowi
1 mln 600 tys. hrywien. W zwi1zku z tym
zn6w moze byt odhqczono wodq. Czy2zn6w
trzeba bqdzie drukowa6 listq dluznik6w w
prasie lokalnej Berdyczowa?

Ile nas i kim jesteSmy?
W skladzie narodowoSciowym ludno6ci

Ukrainy wiqkszoS6 jest Ukrairic6w. Ich liczba
stanowi 37541,7 tys. os6b albo 77o/o og6lnej
iloSci ludnoSci. W okresie od 1989 roku liczba
Ukrai6c6wpowiqlazyla siqo 0,3o .Na drugim
miejscu s4 Rosjanie. Ich liczba od 1989 roku
zmniejszyla siq na 26,60A i na datq spisu
ludnoSci 2001 roku stanowi 8334,1 tys. os6b.
Jgzykukraifrski jako ojczysty wskazalo 67 ,syo
ludnoSci Ukrainy, co jest o2,8o/owiqcej ni?w
roku 1989. JVyk rosyjski uwala za ojczysty
29,60 ludnoSci, co jest mniej o 3,2 o/o w
por6wnaniu ze spisem 1989 roku. Cz4stka
innych jqzyk6w, kt6re byly wskazane jako
ojczyste, wzrosla o 0,4 o/o i stanowila 29%,

Kwarantanna
Od 16 lutego w zwi1zku z epidemiq

grypy w mieScie byla wprowadzona
kwarantannq. Dzieci przez trzy tygodnie nie
chodzily do szkoly i przedszkoli. Nie
pracowaly takze szkoly Srednie specjalne.
Mlodzie? miala mozliwo66 odpocz46 od
nauki. Ale to nie bardzo cieszylo rodzic6w,
kt6rzy nie byli zwolnierii zpracy. ObecnoSi
dzieci w domu przez caly dziefi sprawila
wielu klopot6w dla tych, kto nie ma z kim
pozostawid swych maluch6w.

Niedobre miejsce
Jednym z najgorszych miejsc w Berdy-

czowie jest bazar. KiedyS tu bylo wygodnie
i przyjemnie kupowa6 2ywno5i, a teraz jest
ciasno i niewygodnie. Przyczvn4 tego stala
siq niewykof,czona budowla, je szcze z lat 80
ubieglego stulecia. Zajmuje duzo miejsca i
zaczelaby6 wykorzystana jako toaleta przez
handlarzy i kupc6w. Bezrobocie spowo-
dowalo, 2enabazarze dzisiaj pracuje wiqcej
ludzi. Teraz sprzedawane se tu nie tylko
artykuly spo2yw cze, lecz tak2e przemyslowe
i odzie2. Bazar nie jest przystosowany do
normalnej pracy sprzedawc6w. Ale inspekcja
sanitarna z jakiegoS powodu zamyka na to
oczy. O miejscowym targu bqdzie przy-
gotowany material do nastqpnego numem.
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Walery Galecki, nauczyciel jpzyka polskiego ze wsi Teteriwka
rej onu Zytomierskiego :

- Mieszkam od urodzenia w obwodzie zvtomierskim. Od 1980
roku osiadlem we wsi Teteriwka blisko Zytomierza. Zainteresowalo
mnie pochodzenia nazwy tej wsi. Okazalo siq, ze Teteriwkq istnieje
od 1946 roku. Przed tym nosila nazwe( polskiego pochodzenia
Albin6wka (od imienia Albin). I ta osobliwoSi dotyczy nie tylko
Teteriwki, ale i innych wsi w okolicach Zytomierza. I tak Iwaniwka
do 1946 roku to - Januszowiczy;Zamohne-do.l94fE Buda Szyjecka,
B o gunia - Wran g i e I 6wka (teraz j u 2 dzi elni c a Zy to'mierza), dz i s i ej s z e
Zariczany to kiedy6 Psyszcza. W rejonie Zytomierskim wsie maj4
r6wniez takie nazwy jak Korczak (nazywana Warszawq), Perl6wka
(nazyw ana Krakowem), Polska Rudnia, Pokost6wka, Ulian6wka.
Etymologia tych nazw m6wi, 2e to s4 wsie polskie i z dawna -
pradawna tu mieszkali Polacy. Wedlug ostatniego spisu ludnoSci w
rejonie Zytomierskim Polak6w zapisano ponad 5 tys. Bylem bardzo
zdziwiony, ze jest tak nas malo, bo wiem, 2e chyba tylko pojedyfrcze
osoby wyjechaly do Polski. My6lq, 2e wielu ludzi jeszcze nie zna
swych korzeni, stracili to2samoS6, nie pomaga niestety w odrodzeniu
polskoSci i koSci6l. Wladze samorz4dowe (chodzi o wsie) nie
przeszkadzajq odrodzeniu, ale i nic nie pomagaj4. Wielki wplyw na
spis ludnoSci miala rusyfikacja ludno6ci w bylym ZSRR, a tej chwili
cerkiew moskiewska. Dowodem tego s4 pomniki na cmentarzach,
gdzie s4 napisane polskie nazwiska i imiona w jqzyku rosyjskim.
Ten spis ludno6ci, uwalam, byl zrobiony nie na demokratycznych
zasadach. Opr6cztego sytuacja demograficzna jest zupelnie inna ni2
w 1989 roku.

Jerzy Bagiriski, dyrektor Domu Potskiego w Zytomierzu:

- Wedlug statystycznych danych Polacy w Zytomierzu i
obwodzie zytomierskim zajmuj4 trzecie miejsce. To znaczy, ze nas
w obwodzie jest 49 tys. Co dotyczy miasta Zytomierzatotuprzyznalo
siq do polskoSci 13 900.

Dlaczego Polak6w jest mniej? Moze przyczyn4tego se rodziny
mieszane. Bo jezeli kto6 z mal2eristwa polsko - ukrairiskiego byl w
domu, kiedy przychodzil przedstawiciel spisu, to m6gl powiedzie6
za calqr o dzinq. Uwaza m, 2e Zy dzi w okres ie,,Pieriestroj kil> wyj echali
z Zytomierza i obwodu a takLe z calej Ukrainy i ich na pewno jest
mniej, a ot co dotyczy Polak6w, to ta grupa etniczna nie tak masowo

wyjechala zUl<rainy,zostalai nadal tu mieszka. Dlaczego tak wyszlo?
Nie wiem. To pytanie zadajemy sobie caly czas.MoLe w tym spisie
ludno6ci coS nie tak?

Miroslawa Starowierow, nauczycielka jgzyka polskiego,
metodyk:

- Wydaje mi siq, 2e nie moLna nie bra6 pod uwagq faktu, Le
wielu 'obywateli ukrairiskich teraz przebywaj 4 na zirobkach za
granic4. Ilo56 tych migrant6w nie jest wiadoma. Oficjalnych danych
nie ma. Na pewno taliczba nie jest mala. I jaki6 odsetek, my6lq, 2e
tez niemaly w6rod tych, kto wyjechal z Uh,rainy w poszukiwaniu
lepszego 2ycia, stanowi4 Polacy, kt6rzy s4 urodzeni na Ukrainie. I w
czasie spisu ludnoSci mogli ich zapisai jako Ukrairic6w, albo w og6le
nie zapisad.

Henryk D4browski, bezrobotny, Berdycz6w:

- Mam zdanie, 2e jeszcze wielu Polak6w, mieszkajqcych na
Ukrainie nie zna swojej historii, swego prawdziwego pochodzenia.
Przecie| nie wiedz4 o zyciorysach swoich dziadk6w, pradziadk6w,
juz nie m6wiq o dalekich pokoleniach przodkow. Jedn4 z przyczyn,
2etakmalo ludzi przyznalo siq do polskoSci jest ukrainizacja ko6ciola
i nie poslugiwanie siq w rodzinach jqzykiem polskim. Pamiqtam
jeszcze l0 lat temu, kiedy w koSciele msze odprawiano tylko po
po lsku. Ludzie pr zy cho dzlli do Swi4ty ni z nadziej4 nie tyl ko pomodl i6

liq w gjczystym jEzyku, lecz i uslyszed slowo polskie. Kaplice i
ko6cioly byly zabite tlumami ludzi. I byli to Polacy. Przyc[odzili
calymi rodzinami, z dzietmi, wnukami. My z zon4 bywaliSmy w
domach u trzeciej czqSci naszych parafian. I trzecia czqil(, naszych
znajomych Polak6w bywala u nas. KoSciol byl oSrodkidm
zjednoczenia Polak6w na Ukrainie, ostoj4 polsko6ci. Tego nie s4 w
stanie zamienit, organizacj q po I o nij ne, dzialajqc e ter az.

Zofia Soloriska, studentka, mieszkanka wsi Reja:

- W naszej wsi mieszka du2o Polak6w, ale w czasie spisu
zapisano ich jako Ukrairic6w, bo nie wladajq jqzykiem polskim. Z
tego punktu widzenia byla ustalona i zapisana ich narodowoS6.

Larysa Wermiriska, nauczycielka jgzyka polskiego,
Berdycz6w:

- UwaLam, ze spis ludnoSci robiono bez rzetelnego badania
pochodzenia. Zapisuj4c narodowo66 wielu wykonawc6w spisu
kierowalo siq jedynie znajomoSciq jqzyka. Jezeli iqzyk ojczysty jest
ukrairiski, to znaczy jeste6 Ukrairicem. A to, 2e kaLdy ma swoje
pochodzenie, nie brano pod uwagq.Tak2eznamPolak6w, do kt6rych
nikt nie przychodzil robi6 spis. To m6wi o tym, ze w spisie mo2e byi
duzo falsyfikacji. Wedlug opinii przeciqtnych ludzi ufai liczbom spisu
do korica nie mo2na. Niepokoi ten fakt, 2e rezultaty obiecano
opublikowa6 w kwietniu 2002 roku, a dane pokazano dopiero w
grudniu, osiem miesiqcy po2niej. Dlaczego tak dlugo trzeba bylo
czeka6? Moze to w zwiqzku z wyborami albo jeszcze czyms? Nie
wiem.

\r7ez_c1ly rok czekali obywatele Ukrainy na gl6wne wyniki przeprowadzanego w
grudniu 2001 roku spisu ludnofci. Przypomnijmy, ie poprzedni f989 rbku spis ludilo5ci
wskazal, 2e wSr6d.91,6 tys. mieszkaric6w Berdyczowa jest prawie 7o/o (Sci5lej 61670/0)
Polak6rv' 157o Rosjanr4o/_o-Zyd6wrlohBialorusin6w. W6wczas Ukrairfic6w byto tu 72o/o.
Obecnie sytuacja z identyfikacj4 narodowoSciow4 wygl4da inaczej. Og6lem ludho56 miasta
Berdyczowa stanowi 87,6 tys. mieszkaric6w. wsi6d iiintl,lo s4 Ukrairf,cy.

.Obserwujemy na Zytomierszczy2nie - 4,9 tys.;2,6 tys. - Zydzi;1,4 tys. -og6lnoparist-w.ory4 tendencjq zmniejszenia Moldawanie. Innych przedstawicieli grup
liczby ludnoSci. Zawyj4tkiem chyba nowego etnicznych jest mniej riiz t OOO w ka2dej.
(po Czarnobylu) rejonu brusilowskiego - tam Najliczniejsze [rono polakow jeit w
odnotowano wzrost o.2l,8o/o w po.r6wnaniu Zytomierzt -- l3Iq tys., czyli' 4,gyo
z ostatnim sowieckim spisem ludnoSci, wszystkich mieizkaric6w centrum
r6wniez w m. Nowogradiie - Wolyriskim obw-odowego. Natomiast w Berdyczowie
widzimy wrosJ o ?%. przyznalo slq do polskosci 4,1 tys. oi6b, trn.

Teraz liczba P_olak6w na Zytomier- 4,76/o *szysti<ich'.
szczyLnie wynosi 49 tys. os6b, procentowo , Przepraszam za komentarz: Kochani!
do 1989 r.qyl.ko 70.27%.?olacy-Znajdujq siq Mamy wyniki gorsze od l9g9 rot 

", 
dray

w tr6jce wSr6d najliczniejszych etnicznych mogly uye iatiJs w4tpliwoSci!
grup_obwodu Zytomierskiego_._. Jeszcze mniej jest dziS polak6w w rejonie

Dla zainteresowanych:_Ukrairic6w w berdyczowskim (bez Berdyczowa). Polaly tu
obwodziejest--. I milion 255 tys., Rosjan - stanowi4 1,2 tys. os6b -E;.3,5%: co wlaSnie
68,9 tys.., Pjlakow-ju\jyf m6wiono -49,0 odpowiada.og6lnoobwodowemuwskaznikowi
tys. os6b. Dalej id4 mniej liczne Bialorusini (a bylo w rejonie w 1989 r.4,5Yopolak6w!).

I zresztq- mamy powazne problemy iz
zachowaniem jqzykowej kultury naszych
dziadk6w i pradziadk6w. WSr6d wyzna-
czonych statystykq dla analizy w.obwodzie
l0 etnicznych grup,. Polacy Zytomier-
szczyzny maJA naJnlzszy procent uznanla
jerzyka swojej narodowoSci jak rodzinnego.
Por6wnajmy:

l. Ukraifcy - 97,8oh;
2. Rosjanie - 81,3o/o;
3. Ormianie - 54,1o/o;
4. Cyganie - 54,0Yo;
5. Moldawianie - 49,5%o;
6. Bialorusini-28,0%o;
T.Czesi-I1,8%o;
8. Niemcy - 6,80/o;
9. Zydzi -5,4o/o;
10. Polacy - l,3oA.
Wiqc mamy duzo do pomySlenia, do

refleksji. Zapraszamy na lamach naszej
gazety do rozmowy. Wszystkich
duchowieristwo, nauc zy cieli, jqzykoznaw -
c6w, dziennikarzy, dzialaczy spolecznych -
wszystkich, komu nie jest obojqtna polsko66.

Feliks Paszkowski.
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Kim byli$my" jrki* miejsce w iryciw

spolmznym zajmowali$my" jakie welyry
refigijne" kulturalne, plttywemieliSnny od
czasim Rzec4rposeolitoj szlacheckiej i w
wieku X\trlIIn i w XDL i na pocz4lku )O(-
go" dobrze uriadomo historykom zzwode
wyr, wszrystkinnn kogo to obchodzi cry
interesuje" Dohrnnent5r i fakty swfficz+ 2e
I-Ikraina dla Polak6w tutaj zemieszkalych
zirw$ze hyla obszarem duzych zaintere-
sowan, anawetdruge OXczry I

Przeszli6my pnzez gorzkie do6wiad-
czenia- Polacy majq duio winy przed
Ilrkraifcami" Ukraificy tel chyba zawinili
niwo p"zed Polakami. J@dnak czy jest rejesr
tych w"zajemnych win por6wnalny z wtnq
carskiej Rosji wobec Polski i Ukrainy? I w
og6tre wszystko to jest znikome w
por6wnaniu z terrorem stalinowskim,
etnocydom podw6jnym - niszczemte
rcpresjami i glodem jak ukrainc6% rak i
Polak6w z powo&r jcdnej winy, - Le byli
ukraifrcami i Polakmi_

Dzisiaj w Uikrainie _wonmej,nowej-, jak
dwil wielki jg1 vilffizz,Taras Szewczanko,
Polacy wreszcie rnog4 zy6 spokojnie, rnodlid
siq w kCIktolach" rozmavriad poslugrdap siq
jgryklrm ojczystyn- A wla$niel.. Spo$rdd
miliona azy p6ltora-dw6ch milion6w
Potrak6w w l-nkrainie wedfug najhardziej
op$waistycmych occn tyrlko okolo X0 procent
wMajgykiempol*im- Z innej skony" tylko
okolo 5---10 procent dzieci pochodzemia
polskiego ma mo2niwo$i nauki jqzyka
ojczystags" Z tego prnnktu vridzania sytuac.f a
FoXak6w w Ukrainie jest katastrofrczna-
Odrodzenie potrskosci idzie z trudem"
msZtriwo$ai dna nauazani a jqkapohkiego
w szkolach zhyt skronnne - Atewz,po spisia
ludno6ci w Ukrainie, kicdy wladze nnCIgq
manipulowad danymi statys@i, przyszkaw
srydaje mi siq nrglisr4-

W tlstawie o nnniejszoSciach
narodowych podhe$la siq, inktidy cztrawiek
ma prawo odnawiad swoj4 narodowo6d_
Brzmi pigknie, jednak w nzeczywistosci
wyglqda to fuzefr -Odnawianie nmodowosci
na Xrodstawie Swiadectw o urodzeniu w
wiqkszo6ci przypad&ltw jest niemoznivre z

powodu Smi erci dziadkfiw -pradziadk6w
jeszcze zapisanych Polakarni- Jednak
dziadkowie, ircby ocatrid irXcie, zapiqywali
swoich dzidt Ulkraificami" Rosjanami czy
Bog wie kirn jeszcza_ h{o i co datej?--

Liczebno6d Polak6ur w tlkrainia wodlug
spizu nie rnlsile byt, uwauiam, n wtarygffia
i z powodu @o, Le jwzczs duio Folakdur
nie usrviadamiajq siehie Fotrnkarni i nie
odczuwajq phzehy byt polakami - brakuje
Wircim jak?ffi Wmyc*\spolccznyc\bk
i wewnffznych, &rchourych- Kiedy$ irytnil
ziennia zrosla krzakami- I od nas nNeiry, yzy
to Fotre Przffi6,wr Naszych da urodzaje w
przyszlofici, czy pozostanie purstk4 i
Srnietniskiem-

Kamienicm wqglowym tutaj jest
nauczanie ffiodzlr,ezv jqzryka polskicgo-

Kogo nnamy uvzyt? Najpiennr an6wi sle
o narnczaniu poczqfkosrym dzieci. 7 gwN-^'n
sig" je$li chodzi o szkolq pfsturowa jak,
napnyklad5 w ffidku- Jednak mam iedno
do6i wafue zasfzehante. h[ie pokuupio"e
odpowiednim wychowanicm rodzinn5rm,
takie nauczanie @zie nnialo charahar nauki
jWk" obcego z tE prtSayny, irc &iwko
fufi" nlile- I hk siq ilneje, bo rodzice s4 z
rcguly deeolonizouraniJa uwaznn, ze ponski
jako zaporn:niany ajczysty mo2e vcz-yrt,
Swiadomic frodrziuz w Srffiim i stamap
wieku szkoln5ryo, a takzc smdanci" Sfurefrywa
to 2 mqgo wlasnego dossriadczaniara,takirc
ze sXrostrzetefi za Srodowiskiem k6lek
potronijnych-

Dlaczega uczyt? Odpowiadann
stanowczo i oturarcie - nie dla vryjazdu do
Fotrski i navret nie dla studi6w w Folsce_ Jest
to obowipek mnralny dodego pokolenia
przod przodkanni i @stawa rozwoju kuluryr
snrmobytnej, niryowtarzannej, polegaj4cej na
syntezie dw6ch bardza hliskich kultur
slowiaffskich, wujem nego wzbagacenia

.krnt* Ukrainy i Polski. polac5r w Ulkrainie
(waZ:n,za u4pjq&iann Lnkrainy Zachodniej) _
to nie sq Polacy tilasiry- Wabmatriftny w
siebia kulfiry ukrainsk% czq$o{owo rosyjsk4
nasrnprll\wsrywfr ryWizwick6wXVltr_
W,l tn NL v/art€ rlu/ag-

Kto ma wczy&? pozornie wydajo siq

aczywistym,, Le nnusi ta by6. pononista
zawdawy,najlepiej z Polski. Ia tak plrrr;iez
nie uwaZann- Rodacy-potroni6o:i niestety nie
zn4iq nas na tyle, 2&y wzy,t dzieci pokkiegCI
nic jako obceg,o, a zaglrnnianego anczystaga -
Co gorzej, mie maX4 tritaratury i dziej6w
utkrainy" zwyczajilw ludowych ir kultury
ukraifiskiej- Dlatcgo nio dziwiq, Ze tJhraificy
m6wiemidzy so@ o polomizacji, o ekrysji
ponskie-i."- ISauczXrciele z Folski ndnnowotrnie
odegrywaja rotrq kutrturtrager6w" cn F@arwm
stosunek do Polak6w w l.Ikainia ze slrorEy
ukaificow" Polskiego w t lkrainie musi twy6
najpierw ten, kto zna i szanuje kutrturq
ukraifiskg kto nie patrrzy na Ukrai6c6w z
E6tEy-

Jak rnamy utrzyt? Nauczanie potrskiego

Xaka zapamnianego ojczystego srlrmaga
zupetnie innych mffi dydaktyczrnych, alniz,

nauczanie potrskiego jakn ohcego -MlrdzieL
z rodlzin potrskich w wiqnrszosci bardziej
cMonna do rozumiania" cz5rtania i mdwiemia,
dlatego proccs nauczania moze i nnusi byd

- Tym bardzie-i, Le, grawtykai
slownictwo potrskie s4 bardzo bniskiie do
gramagrki i slosmictwa ukraifiskiego"

Bardzo ef'ektyuznym jest wykorzysunie
w toku nauszania utworr6w dla dzirci- takich
jak Ba$nie Arndarscna" l\kademia pana
Kleksa Jana Brzechury iQr" Se tlumaczenio
tych utwor6w na jqzryk ukr-dinski" co utatwia
rozumienia i pracq z tekstem. DIa
zaasransowanych pnoponjemy lakturq w
przekhadach ukrainskich, naynzykhad" Fan
Tadeusz w stSzmnym tlunnaczemfu ildakqanna
Rylskiegon wierszc poet6w ponskich w
tlumaczeniu Dmytna Paw\yczka. \Marto
vrykorzystyma,t i tfrumaczenia poazni
ukraifiskiej na jqzykpolski_ l\daprac.ja
takstdw pazwalLa nrrzystosowad siq do
pozionnu ucmi6w i potmeb nauczalaia-

Praca nad uzasadnieniam nauczania
jqzyka ponskigo jako zapormnianego
ojczystego tnsra- Dlatego zaynaszatn
wszystkich zainteresovranych do dyskusii i
wsp<ltpn-acy-

Bogd.n SiwakowsH-



0 nimpamietdq
27 stycznia w farnym koiciele Sw. Barbary w Berdyczowie zostala odprawiona talobna

msza Swigta w 36. rocznice Smierci ksigdza kanonika Jdzefa Koziftskiego. Podczas ms4y

koSci1l byl przepelniony. Zebraly sip tu dzieci duchowne kanonika, ktdre on chrzcil,

spowiadal, udzietal komunii iwiptei i btagoslawil ich zwiqzki maltefiskie'

Postad ksiqdza J6zefa, jak mY5lq,
zasluguje na napisanie grubej ksi42ki. To,2e

w 36. rocznicqjego Smierci, koSci6l byl pelen

ludzi, kt6rzy o nim pamiqtajq do dziS,

Swiadczy dobitnie, kim byl ten czlowiek.
Kiedy w 1940 roku, zwolniony zlagt6w

komunistycznych, ks. J6zef pojawil siq w
Berdyczowie, to przy pierwszej mozliwo6ci
udowodnil swoje oddanie sprawie KoSciola

i wiernych. Zawsze mogl da6 potrzebn4radq,

nauczyt miloSci do Boga i bliZniego.

Po wygnaniu katolik6w z farnego
koSciola w 1945 roku, nie opuScil swych

wiernych, a robil wszystko dla tego, 2eby

zachow at parafi E, a przede wszystkim w iarq

katolick4 w Berdyczowie. Przy ulicy
Czudnowskiej zorgani zow al kaplicq, dok4d

zostala przeniesiona parafra. Teraz tam jest

klasztor si6str honoratek.
Po nagrodq do Pana ks. J6zefodszedl20

stycznia 1967 roku w wieku 77 lat. Ostatni

szacunek przyszly mu odda6 tysi4ce
wiernych - i nie tylko katolik6w, lecz i
chrzescijan prawoslawnych. Nawet po swojej

Smierci ksi4dz J6zef jest groZb4 dla slug

szatana. O tym Swiadczy jego zmszczone
przez wandal6w zdjEcie na Pomniku
nagrobnym.

O swoim wuju wspomlna Jego
siostrzenica pani Waclawa. Z jej sl6w

zapbalam j e go b io grafi q.

Urodzil siq ks. J6zef 4 lipca 1889 roku

we wsi Jeziorne (obecnie rej on

pogrebyszczyfrski obwodu winnickiego) w
niezamoznej rodzinie rolnika. W 1916 roku

ukoriczyl Zytomierskie Seminarium
Duchowne, & w 1918 roku AkademiE w

Petersburgu i otrzymal stanowisko
nauczyciela prawa 2Ytomierskich
miejscowych uczelni. Ale wojna domowa nie

dala mu mo2liwo6ci nieSi slowo Bo2e do serc

mlo dzie|y kato I ick i ej .

Po opuszczeniu Zytomierza osiadl we

wsi Topory gdzie prowadzil duszpasterstwo

aL do aresztowania przez NKWD w 1935

roku. Kiedy w mieszkaniu ksiqdza robili
przeszukanie, to znale?li wielkq polskq
bibliotekq. Ojciec J6zef lubil du2o czytat,

poezjq polsk4 i utwory literatury piqknej.
lJczyltakhe dzieci pisa6 i czytat' po polsku.

Byl wielkim patriotq polszcrynry. Ogromny

talent mial takze do malarstwa. Rysowal
obrazy o tematyce religijnej i Swieckiej.

Kilku z nich znajduj4siE jeszczew Toporach,

w domu gdzie mieszkal. BYI tak|e
rzeLbiarzem. Wycinal z drewna zabawki dla

dzieciak6w, kt6re bardzo kochal' Mozna
powiedzied,2ebyt mistrzem na obie rqce-

Zwolniony zlagr6w sowieckich w 1940

roku wr6cil do Toporow, skqd trafil do obozri

niemieckiego koncentracyjnego, gdzie
przebywal niemal dwa lata. Ocalal cudem.

Z jego baraku co dzieri zabierano i gdzieS

wywozono wiq2ni6w O ich losie nikt nic nie

wiedzial. Ksiqdz J6zef i jeszcze jedenjeniec

zostali tam jako ostatni. Niemcy o nich po

prostu zapomnieli. A potem, nie wiedz4c co

z nimi robii, puScili ich z lagru.

Po swym drugim uwiqzieniu ojciec l6zef
przybyl do Berdyczowa, gdzie dalej
zaspokajal potrzeby duchowe Polak6w-
Ksiqdz w czasie wojny opiekowal siq nie

tylko swymi parafianami, a i zachgal ich do

troski o innych ludziach. Razem z grupQ

w iemych zbier al o dzieL, jedzenie dla rannych

ilolnierzy, ktorzy znajdowali siq w szpitalu

wojskowym. Slyszalam nawet od jednej

kobiety, 2e przechowywal Zyd6w, chroni4c

ich przed Niemcami. Nie zwazajQc na trudne

warunki 2y cia,ksi4dz zautsze nchqgal lu&i
do wiary, nadziei i miloSci- Wielu wiernych

pamiqta, jak mocno bronil kosciol Swiqtej

Barbary przedzamkniqciemrr l{X5 roku- Po

odebraniu u parafian fary nie opuScil swych

wiernych. Msze Swiqte byty odpra*'iane i

nadal przy ulicy Siostr Slomnickich, 30,

gdzie u rodziny Orlowskich wlmajmowal
mieszkanie. P62niej wykupil dom przy ulicy
Czudnowskiej pod kaplicq.

Droga zyciowa ksiqdza l6zefa
Koziriskiego jest ofiar4dla lu&i i Boga- Nie
ma juL tego czlowieka z nami, ale jego

sprawy 2yjq do dzi6, przypominajq o nim,

przemawiajq do nas. W podziqkowaniu za

wieloletni trud kaplariski wznosimy do Ojca

w niebie wolanie: ,,Wieczny odpoczynek racz

mu dad Panie, a Swiatlo66 wiekuista niechaj

mu Swieci".
Irena Zawadzka.
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Zmarl biskup Jan Olszariski
Po dlugiej chorobie zmarlw wieku 84 lat biskup Jan Olszariski,

byly ordinariusz rzymskokatolickiej diecezji w Kamiefrcu

Podolskim.

- Gdy zacz{ zarzqdzat diecezj4 w l99l roku, byla ona w

ruinie. Dziqki jego staraniom odrodzilo siq zycie religijne w blisko

200 parafiath,"*iktr.til seminarium duchowne w Gr6dku - m6wi

kanClerz kurii ks. Krzysztof Chudzio'
Szesidziesi4ty w historii ordynarius z diecezji kamienieckiej

urodzil w l9l9 r. w obwodzie tarnopolskim. swiqcenia kaplafrskie

przyiilw 1942 roku podczas okyglcii niemieckiej' Po wojnie z

i*,ri"t"ia przerwqUyi Oo roku 1959 duszpasterzemw Grodku na

podolu. ibt.. wladze radzieckie zmusily go do wyjazdu do

Li"3r.o*o6ci Manikowce w obwodzie chmielnickim, gdzie jako

tsiadz rzymskokatolicki zajmow alsiq dzialalnosciq duszpasterskq

J i",rpuan, ZSRR w tgit r. Biskupem zostal w styczniu 1991

rotu. W majuzeszlego roku ptzeszedlna emeryturqzewzglqdu na

chorobq ukladu krqzenia.
wg. Prasy Polskiej oprac' s'm'
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Vlozaiki BerdYczowskiej") oraz

rasy. Dzisiaj na Pami4tkq Po I

rmieszczamy odtworzone jego

rzewana tle berdYczowskich Pla

Sosna otula nainowsza budol

Nr 10. BrzozaPrzed frontonem szkr

gdzie znajduje siq redakcja ,,M
Topole wloskie Przez oknar

wieczorowych, takLe 3. szkoly. I opt

- charakternY majqtek minionYcl

akurat naprzeciwko ko6ciola 6w. B

obecny gmach mvzycznego wYdzia

pedagogicznej. Mo2e tu m

potomkowie slYnnYch Radziwil6w
Zostal PochowanY Tanadaj

cmentarzu miejskim. Przed mogila

Placzqca' 
Feriks Pas

P6l roku temu zmarl w BerdYczowie

6p. Sergiusz Tanadajczuk (1963 -2002) -
znany mistrz wycinanek, grafiki ludowej,

wyrazistych obraz6w odzwierdlacaj4cych
pokq przedchrzeScij ariskiej kultury.

S.tg"t* b/ dziwakiem, filozofem,
wiecznym pielgrzymem. Swoje prace

czasami sprzedawal w Kijowie - miloSnikom

niezwyklej sztuki. Mistrz samotnie mieszkal

w malutkim pokoiku starego domku. Nie
zostalo tam miejsca nie tylko dla telewizora

- ale nawet dla lozka. ZaS na zakurzonym

tapczaniku zapakowanemu w Srodku i na

zewnqtrz ksi4zkami, albumami,
wycinankami, nasz plastyk spal na siedz4co

parq godzin na dobq. A o Swicie szedl robi6

zdjEcia.
Kochal dzieci, drzewa, pomniki kultury

i duchowoSci. Niekt6re fotografie'byly
zamieszczane na lamach lokalnej (w tym i



Jadwida Korczakorrske

Pod lodem
Spojrz! Pod lodem rybkaph*a...
Lfni srebrzysta na niej tuska-__

CrrI ci tam nie zjmno" rJAko,
iretabtafi rcnXsaptywasz.wybko?
hdyk! Uciekla! Ptynic inna!
Jaka larrna! Jaka mmnal

Brr.-- jak zimno macrew vrodzie!
Taki mrilznic warn nie szkodzi?
Gdyby m6wi6 mogh rfu+
Tak by powiedziala chyba:
Nie zginiemy, bo przd nrnusm
Chroni nas lodowa szt/ba-

hf,aria tr(onopnicka (t|MZ-lgtO)

ftadma
Hu! hu! ha! Nasza nrna zla!
Sznn1pie w nosy' szczypie v{ vszy;
hdro2ntrrm Sniegrem w ocry pr6sry,
Wichremwpolu gnra!

Nasza zinazla!

Hu! hu! ha! I.,trasza zima zfal
Plachta na niej &ogA bialu
W rqku galqz oszroniala,
l\ na plecach drwa---
Nasza zimazla!

Hu! hu! ha! Nasza nmazla!
l\ myjej siq nie boi-X
Dalej Sniezkiem ut plooy nmy,
D.{iech pami4tkE ma!
Nasza ztna zlal



Male miasta Ukrainy: Slady polskoflci

Cichutka stacja kolejowa - Polonne. Cichutka tak rankiem, jak i wieczorem. Kursuiq
pociqgi pasaierskie relacji Kijdw - Kowel, Charkdw - Uigorod i jeszcze migdzynarodowy
pospieszny Kowel - Moskwu. Jeidiq tei pociqgi podmiejskie - do Szepietdwki, Koziatynia,

Rdwnego.

Znudzona bileterka patrzy zza okienka
kasy na obszern4 poczekalniq z fotelikami z
dykty, na kt6rych siedz4 pojedyriczy
podr6zni. Na Scianie w poczekalni wisi obraz
przedstawiajqcy scenQ z dawnej Ukrainy.
Wiejska dziewczyna stoi na ulicy z

chlopcem, jej matka wygl4da z tynkowanej
chatki. Boi siq o c6rkq, dlatego trzyma w rqku
kij, zeby nastraszyd chlopc6w.

Z jednej strony stacji - las i chatki, trochq
tylko lepsze od tej z obrazu, z drugiej zaS

miasto liczqce 28 tys. mieszkaricow. Rejon
poloriski obejmuje 45 osiedli i wiosek, razem
52 tys. mieszkafrc6w. R6zne sq tlumaczenia
nazwy miasta. I w r6znych okresach historii
r6znie ta nazwa brzmiala:. ,,Polonnoje",
,,Polony", a w najdawniejszych czasach -
,,Polonnoje Wielkie", ,,Polonnoje Nowe". O
pochodzeniu miasta istnieje kilka wersji.
Jedna z nich: nazwa pochodzi od ziemi Polan.
Druga - od ,,bra6 w polon" (ukraifrskie 

-bra6 do niewoli). RzeczywiScie, kronikarz
Nestor ll72 r. odnotowal: ,,Polowczanie
(plemiona Polowc6w) jechali za Kijow
wojowai i przyjechali do polonnego. " I
nareszcie trzecia,najbardziej poetycka wersja

-,,Polori", po polsku l4ka, pastwisko.
Do centrum miasteczka doje|dLamy

autobusem. Po obu stronach stoj4
przedsiqbiorstwa niegdyS znanego z punktu
przemyslowego miaste czka na poludniowo

- zachodnim Wolyniu. Mijamy jednq za

drug4 fabryki: ceramiczna, fajansowa,
parcelanowa. Jest mleczarnia produkuj4ca ser

26lty. Jeszcze jedno przedsiqbiorstwo -
przerabiaj4ce szmaty. W mieScie budowany
jest nawet budynek na 60 mieszkair - m6wi
do mnie jedna mieszkanka miasta,wracajqca
ze swojej dzialki. Planowano bylo oddai go

przed Bozym Narodzeniem. Wojskowi z

pobliskiego Miropolu zdecydowanie
potrzebuj4 poprawy warunk6w
mieszkaniowych. Ot62 pracuj4 na budowie

pracownicy na dwie zmiany.
Gl6wna ulica Polonnego nosi imiE Lesi

Ukrai nki, slynn ej po etki ukraifrski ej, 2y jqc ej

na przelomie XIX - XX wiek6w. Pisarka sto

lat temu chqtnie poSpieszala w mlodoSci do

Polonnego na wypoczynek. Czy bylo coS

lepsze: czyste powietrze, jeziora, rzeka
Homera z doplywem Homorcem. A do tego
jest to prawdziwie Boze miasto: w6wczas w
Polonnym bylo 9 cerkwi prawoslawnych i.
slynny do naszej pory ko6ciol Sw. Anny z

roku 1607. WczeSniejszy od berdY-
czowskiego klasztoru karmelit6w bosych!

Sama okazja - trafid w lecie na odpust.

Wiadomo z polskich dziej6w, 2e

wlaScicielem miasta byl kiedyS wojewoda
krakowski o nazwisku Lubomirski. Ze w
1766 r. Krol Stanislaw August darowal
Polonnemu przewileje na cotygodniowe
jarmarki. Ze miasteczku bylo nadane
magdeburskie prawo. Nie ominqly miasta
osoby dla polskiej i ukrairiskiej historii
wybitne i zasluzone: Sanguszkowie, ksi4zEta

Ostrozcy. Jeszcze wczeSniej - w roku 996 -
ksi4ze Wladziemierz Swiatoslawowicz
dopisal Polonne do dziesi4tynej cerkwi w
Kijowie. Do poloriskich las6w ilqkdojeid1at
Jaroslaw M4dry. Nie tak juz i cichutka ta

stacja pomiqdzy Kijowem a Lwowem.

Feliks Paszkowski.
Jesieri 2001.

POTOhTNE



frmru-mtfommI[Eiluw0m
W poprzednim numerze <Mozaiki

Berdyczowskiej> w kronice miejskiej
zostata zamieszczona informacja o

ksi4zce naszej rodaczki. Autork4 tej
ksi4zki jest Romualda Michalewicz. Z

zawodu lekarka i nie tylko...
Pani Romualda jest czlowiekiern

milym, pogodnym. Czqsto siq
uSmiecha, wygl4da bardzo mlodo.

Ciekawie z ni4rozmawia6 na t62ne
tematy, bo ma ogromnA erudYcjq i

mo2e podtrzyma6 dyskusje - o

wszvstkim.
W goScinnym mieszkanku na

stoliku le2y Pismo Swiqte
prezentowane i podpisane Przez
pierwszego karmelitE, ktory przybyl
do Berdyczowa po,,pierestrojce>>,
Serafina Tyszkq w 1990 roku. Wielu
mieszkaric6w naszego miasta dobrze
pamiqta tego ksiqdza. KiedY
karmelici wrocili do Berdyczowa, to

w szkole medycznej, gdzie
pracowala pani Romualda, bYlY
zorganizowane spotkania z nim
student6w i wykladowc6w. Pani
Michalewicz piastowala wtedY
stanowisko wicedyrektorki i
wykladowczyni tej placowki. W
szkole tej ojciec Serafin z wielkim
zainteresowaniem sluchal wierszy
Maryny Cwietajew, recytowanYch
przez pani4 Romualdq. Biblia na

stoliku przypomina o tym
spotkaniu.

Pani Romualda Michalewicz ma
bardzo wielkq bibliotekq (okolo 3,5 tys.
tomow) i moze godzinami recYtowad
wiersze Anny Achmatowej, MarYnY
Cwietajew, Borysa Pasternaka i innych
poet6w. Zna siq dobrze na sztuce.
Zachwyca jq" malarstwo ePoki
Odrodzenia, lubi slucha6 muzyki
klasycznej. Ma pelen zbi6r utwor6w
mtzycznych Mozarta, Bacha, Chopina i
innych kompozytor6w.

Na 6cianie wisi obraz studentki szkoly
medycznej, kt6ry przypomina o ponad

3 0-letniej pracy |ekarza
wykladowczyni. Uczniowie plakali,
kiedy pani Romualda poszla na

emeryturE. - Te wyktady byly po prostu
wspaniale - m6wili mi jej uczniowie.
Praca wykladowczyni po opuszczeniu
stanowiska wicedyrektorki nie zostala

zakofrczona: odniosla niebywaly sukces

- wydaje w 2001 roku swoj4 ksiq2kq. To

podrEcznik <Anatomia i fizjologra z

elementami patologii>, gdzie s4

zamieszczono 500 pytari i odpowiedzi,
kt6re pomoga studentom doskonali6
swoj4 wiedzq.

Poetycki duch, milo56 do Poezji
mozna odnale26 w tej ksiqzce, nawet
wSrod spraw anatomii i fizjologii.
Fragmenty z wierszy Liny Kostenko,
Anny Achmatowej, WadYma
Kry szczenki, Aleksandra Puszkina,
Mikolaj a Zablo ckie go p omo g4 studentom

lepiej zrozumiec fizjologiq psychiczn4
czlowieka, jego zachowania i fizjologiq
calego ukladu nerwowego. tr atwiej to
zrozumiet za pomoc4 poezji.

Autorka podrqcznika Podaj e

fragmenty wierszy, gdzie opisuje siq
nastr6j, postqpowanie ludzi i prosi, by

spr6bowai odpowiedzie(,, jak mo?na z

punktu widzenia medycyny obja6ni6 te

czyrLy.

Na mnie ta ksi42ka-podrqcznik
wywarla wielkie wrazenie i bardzo mi siq

spodobala. Mogla mieScic ponad 1000

pytafr i odpowiedzi, ale Scisly termin na

przygotowanie do druku nie dal
mozliwoSci przedstawi6 wiqkszej iloSci

material6w. Mamy nadziejq, 2e w
przyszlo|ci pani Romualdzie uda siq

kontynuowa6 swoj4 PracQ i LYczYmY

sukces6w w tej sprawie.
Opowiadanie o wYdaniu ksi42ki

naszej rodaczki bqdzie nie Pelne,
je2eli nie napisa6 o tym, jak byla ona

przygotowana do druku. W 2000

roku, wiosn4, w Kijowie odbYla siq

wystawa <OSwiata - 2000). W6rod
ponad 200 opracowafr metodycznych
ze szk6l medycznych tylko kilka byto
przedstawiono do druku. WSr6d nich

byta praca pani RomualdY
Michalewicz. NaPrawdq wielki
sukces !

Wracam do tYtulu artYkulu
<<Lekaru - homeopata>. Tak - od

1985 roku pani Michalewicz zajmuje
siE homeopati4. Obecnie Pracuje w

medycznym centrum diagnos-
tycznym jako lekarz - homeopata.
Co to jest homeopatia? To leczenie
(kuracja) lekami naturalnYmi i w

dawkach bardzo malYch, na skutek

czego nie majq one dzialania
niepoz4danego. Ja sama Przeszlam
kuracjE homeopatycznq- i czujq siq

po niej dobrze.
Pani Romualda jest lekarzem

my6l4cym, wiele czasu PoSwiqca na

rozmowy z pacjentem, dlatego, ZebY

Teczyc nie choreg o, a przyczynq choroby'

Czqsto uczestniczy w konferencjach
medycznych w Kijowie, ktore dotyczq
kwestii wykorzYstania w leczeniu
homeopatycznych, komPlekso-wYch
lekow niemieckiej firmy <<Heel>>, leczenia
jakimi w calym Swiecie uznane
najbardziej nowoczesnymi i elitarnymi.
Nasza rodaczka 2yczy czYtelnikom
<Mozaiki Berdyczowskiej> duzo zdrowia

i braku powodu do korzYstania z

jakichkolwiek lekow. Ja osobiScie i w

imieniu mych znajomych dziqkujq pani

Romualdzie za przeprowadzon4 kuracjq

i 2yczE powodzenia w pracy naukowej i
w poszukiwaniu nowych Srodk6w walki
z chorobami.

Walentyna Kole5nik.



l' TlEDy przychodzg do kosciola Sw. ilarbary i slucham muzyki i Spiew6w

K t utoli.'Li.h, to zawsze wspominam opowieSci mojej babci o jej dziadku, a

l\;;i- p."pi"dziadku Ant-onim orlowskim, kt6ry byl koscielnym organist4.

Wtedy wyobraiam ,oii., jak ponad sto lat temu tutaj na mszQ 5wi9t4 zbierali sig ludzie,

stali calymi rodzinami i siuch^ali gry mojego przodka, kt6ry staral sig donieSd do serc

ludzkich modlitwy przeloZone na muzykp...

Czas min4l . Zmienllo siq nasze miasto,

zmienil siq koSciol Swiqtej Barbary.
Przeszedl straszne czasy, byl spl4drowany'
przeksztalcony w szkolq sportow4. Tetaz

zn6w odprawiane sq tu msze i brzmi
muzyka organ6w. Tylko juL gra nie moj

przodek - i nie na tamtym instrumencie.
Do koSciola czqsto zachodzqnie tylko

wierni, nie tylko katolicy. Swiqta Barbara

stoi w centrum miasta na tak zwanej

,,stumetr6wce>, ulubionYm miejscu
spacer6w mieszkafrc6w Berdy czowa.
Slysz4c grQ organisty wielu ludzi z

ciekawoSci wpada tutaj, zeby posluchac -i czqsto siq zdarza, 2e iuL nie rzucaj4
ko6ciola i stajq siq katolikami.

Teraz na organach w koSciele Swiqtej

Barbary gra Witold Czeslawski. Zawsze

u5miechniEty, przy jazny, w otoczeniu
Spiewaj4cej mlodzieLy i siostr - honoratek
sprawia przyjemne wrazenie. Cieszy, 2e

Spiewaj4 po polsku, tak jak kiedyS, za

dawnych czas6w. Witold rna zdanie, 2e

msza polska powinna byt, zachowana, bo
jest to tradycja naszych przodk6w i ma

swoje uroki.
Rozmawiaj qc z or ganist4 dowied zialam

siq, ze narodzil siq w Korosteniu, ale

korzenie ma w Berdyczowie. Po katastrofie
czarnobylskiej postanowil wywre26 z

zanieczy szczone go radiacj q Koro sten ia

swoich dwoch malYch dzieci, ale

zastanawial siq - dok4d' Byla mozliwoS6

wyjecha6 do Rosji, do Krasnojarskiego
Kraju, ale ksi4dz Ambrozy Mickiewicz
odradziljechai na Syberiq, bo tam nie ma

koSciol6w. Wtedy zdecydowal siq osiedli6

siq w Berdyczowie.
Na poczqtku mieszkanie wynajmowali

u pani Wandy Te6mienieckiej. Tam bylo

dobrze, spokojnie. Tetaz rodzina ma ju2

oddzielne trzypokojowe mieszkanie, kt6re

zostalo kupione dla nich przez panstwo
jako dla poszkodowanYch w wYniku
katastrofy w CzarnobYlu.

O swojej drodze duchowej Witold
opowiada, 2ebyta nie prosta. Ochrzcil siq

w wieku 25 lat. Tej decyzji sprzyjalo
obcowanie z ksiqdzem AmbrozYm
Mickiewi czem i siostr4 - honoratk4
Paulin4 Szkawron. Wychowywal siq w
rodzinie polskiej, ale za czas6w ZSRR nie

bylo mo2liwoSci otwarcie wyznawat
katolicyzm. Tradycja polska zostala
zachowana przez rodzic6w - potajemnie.

Sluchali kolqd w radiu warszawskim i w
taki sposob nauczyl siq je Spiewai od

dzieciristwa.
Witold ukoriczyl liceum muzyczne im.

Kosenki w Zytomierzu i pracowal w szkole

muzycznejw Korosteniu i tr-uginach. Uczyl

dzieci gry na skrzypcach i fortepianie.

Trudna sytuacja materialna zmusiia
organistq pojSc pracowa6 na budowq'
Wykonywal najtrudniejsze roboty: mieszal

beton, nosil cegly. Trwalo to ponad 10 lat'

Ale ko6cioia nie opuszczal i nadal gralna

nabozenstw ach. Tetaz Witold na budowie
ju2 nie pracuje, znalazl pracQ w szkole'

Jego 2ona jest Ukrainkq, ale jest katoliczk4

i dotrzymuje tradycji zachowanej w
rodzinie mg2a. Dwie c6r eczki uczqszczajq

do szkoly muzycznej i Spiewaj4 w ch6rze

dzieciqcym przy koSciele.
W i937 roku dziad Witolda, Jozef

Czeslawski, byl represjonowany przez

wladze komunistyczne i zmatl w lagrach

stalinowskich. Zawrnil tym, 2e bYt

Polakiem. Jego wnuk jest organist4 w

koSciele, gdzie bral Slub Wielki Balzac'
Przez 12 lat odrodzenia polskoSci Witold

Czeslawski przygotowywal Spiewy na

poSwiqcenie siedmiu koSciolow w

Berdyczowie, w ToPorach rejonu

r6zyfrskiego, w Jemelian6wce rejonu
korostefrskiego, w Korosteniu. Jeden razna

miesi4c organista wyje|dila do Korostenia,

zeby pomagac ksiqdzu Ambrozemu.
W zeszlym roku Po raz PierwszY cal4

rodzin4 pojechali do Polski. Byli we

Wroclawiu. Witolda przerazllo, 2e w

niedzielq jeszcze o 22. wieczorem jest

odprawianamsza i w koSciele pelno ludzi'
W naszym miescie czegoS takiego nie

zobaczysz.
Kiedy zapytalam organistq, z czego jest

dumny, powiedzial, ze z tego,2e juz 12lat
naleLy do parafii Sw. Barbary i nie opu6cil

2adnej niedzielnej mszy. KoSciol i wiara

wiele daj4 Witoldowi. Na przykiad jqzyka

polskiego nauczyl siq w koSciele, przez

Spiewy i modlitwY. Dzisiaj Witold
Czeslawski kontynuuje tradycje naszych

przodk6w i Przekazuje je nowym
pokoleniom. Przy parafii jest ch6r
dzieciqcy, w kt6rYm SPiewa 25 osob.

Organista stworzyl akademicki zespol i
marzy o przeksztalceniu go w wielki chor.

Witold m6wi, 2e dziqkr Pracy w
koSciele, nie zapomnial swego zawodu,

swych umiej qtnoS ci muzy cznych. Muzyka

organu przypomina nam o tYm, ze jest

Niebo, 869, Wiara, Nadzieja, MiloS6.

Iza Rozdolska.



EEPEutttB: En HAMI KA PO3BWTKy
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4>-rO /LO O ,?(4/t/L-.

3a Eepgu"gPg_M nporflroM cronirs yrBepgxyBaracr cnaBa Byr3HaqHoro Ha
l'lpaao6epexnii Yxphixi roproBefluxor6 qeliipy. fa fi y cyvac,rorry repOi-uicii
ch M Bon e i fr c u xo eoT g e hrn ryt n ara u fl e pexpeu{y-erucn Kagyqee M - clt ru ebnou (ar-
ryl$tqy) 6ora roprieni Mepxypin. Uld n'irxdhrasrs poi<i-e roMy e Eep4r.{Eei
Airno Bcboro Aea 6asapr, yniaepMgr, KyAn <enrugaiucn> ge{iqrarxi roeapr.
Hanivyearocn MeHue ceur,r,qecnrxia xpar.lnraqu ,rgnn KynbrypHoro oOcnyioiiy-
BaHHr TpyAnu{}tx>.

Hnxi x KaprHHa uiHqerucn. Haqe rpu6n nicnn Aouly,3af,cKpaBinn HoeeHuru-
Mh ereicxaMH npHBarti xpaunnqi, xa-e'npni, qracn6nrii riocxni xni6o6yno.,6olo
npo4yxrqieK), HanonMh ra ixurun nacou{aMx.
. c y rvricuxehxonroui xnonirxa nocaAoBa oco6a, eKa rpnMae pyry na nynsci

tvticlleeoiroprieni.laei.qyeav ai,qninya nuraf,Cropridnira nb6yroebiobOcn/roay-
BaHHf, HacereHHs Banenrrxa eq4oxlrMieHa Eopo4ifi np6'nsi{o eignoaina xa gi-
nnraHHRAenyraria uicsxpa4u npocyqacxrafi posbrarorraxoirpagraqifinoT4ns naicra
cnpaau.Cnogieaeuocs, i qura.ri ra3err noqepnHyrb Anf, ce6b riii<aie 3 po3MoB14.

nerrreFti nignpneucrea) nparHyru Ao
cneqianieaqil. 3a ocraniifr pir -eigrpra-

ro:<KHurrr>, <<eBpocnopr>, <EneraHT>,
<lucrpynleHTar't), <Ceuuilopa>, i uah-
HoeiuJi - < Keiru>, gooMarasriH < Bycarnfr -
cMyracrhfr r>, <<TornH), <Mo6inuHrarZ
3B'93oK>>, <llapagua>...

t{ogo ocranxuoi Ha3Blt, To He Ko-
xeH 3po3ynaie, ulo BoHo i go qoro.

- Tax, qe QpaHqysure cnoBo i oe-
Haqae - <paficuxnh cap>>. CyvacHrafr na-
ra3hH napQynaia, KocMernKn. l-loro4ulvro-
cr, ll1o rocnopapi uaragnuia BhuyKyrorb
He flhue opnriHanuHi eheicrn, He MeHU
npuea6nrce ai,qai4yeavia gnaariH ropro-
eenuFroT nnoqi, ailcoxi craHgapril o6-
cnyroByBaHHfl.

flrulo noKyneqb, yc€ x raxn, Mae
3ayBaxeHHe, a ro fi, aigeepro,HeBAo-
BoreHHs crocoBHo srocri noxynxn?

- Ans Llboro crBopeHo rponaagcure
ToBaprcrBo 3axhcry npaB cnoxreaqia.
Y cy6orHi gHi, xonr HafiiHrescheHiua
toprienn, 3Haxopr4Tbcn cneqianbHa nto-
AVHa Ha qeHrpanbHoMy p]4Htry4O pOaa'-
e3aHHfl xou$nixnr vx cnryaqiri. f'lparure-
[,to e Naafi6yrHuonay npn uicuxarxoxxorr,ri
Maru raKux cnyx6oeqie i e cBoeMy u.lrari.

A nx 3 KacoB,tMyt anapatauu?
He Ha ecix o6'exrax roprieni

Orox, Banenruno eegoxlrrrliexo,
npogaeqiB crae 6inuure?

- flo:1y s qraSp.TinbKu 3a 2002 pixy
Hac Ha 58 nignpneMcrB roprieni 3apee-
crpoBaHo ri eigxprro 6inuue, Hix y no-
nepeAHboMy poqi.Eo cnoBa, 3a paAcHcb-
rnx .racie,.1990 p.,.6yno 168 nignpraerr,tcra
ropriani. Y nepuri poxra HesanexHocri
noN,ti,{aecg genxni xinsricHnrZ cnaA, a or
oco6nheo 3a ocraHHiri nepiog rervtnn Ho-
Bilx nocn-yr nouiruo 3pocnh. V 2000 poqi
ygl'4.186, y 2001 p. -220,2002 p. - BXe
278 nignpheMcrB ropriani. l_{e 

'craqio-
HapHilx o6'erria. A Lqe x praerrao 120
riocrie n 74 (ToqKn)) rpoMagcbKoro xap-
qyBaHHfl.

e raxox eicirvr punrie y n,ticri: 3 Hr4x
cin,t girovnx, 6o nponltroeapnraft prHoK Ha
vygHiecurui. eynnqi - Moxe, B chny
BrAAaneHocTl BtA LleHTpanbHoro phHKy -
rar i He npaqloe.....A asarani Hau.r
eiggin(npaqi_anrxie y HboMy ax ....1!)
oniryerucn 568 o6'erraurra ropria.
. Konrcu 6ye eenrxri ynieepuaria
f Hu{f Mara3uHn HenpogoBonuvoi rpy-
nh rex nparHynlt yxieepcansxocri-
BCbOTO nOTpOXy Ha nonltqnx...

Huni rocno,qapi xpanaHrqb (a
Tenep HeMae xolqHoro AepxaBHoro
naarasrHy - aci a6o npnaarHi, a6o Ko-

(oco6nraeo HeBenhqKhx) aoHra BcraHoB-
nexi.Hnxsoto 3anhluaerbcfl TaKox cnpo-
u{eHa Sopnaa ono4arKyBaHHn - po6ora
6ee xacoeoro anapary, Ha eAt4HoMy no-
AarKy.Ane xoxex 6axato,lrfr uoxe 6pa-
n4 qeK i a raxonay nignpraen,tcrai ropdani.
,Qouararrcc erhqHhx crocyHKie ruix npo-
AaBqnMr4 i norynqnMn - Haua cninsHa
cnpaBa. fienyraria, nocaAoBt4x oci6. l-lpra
er.qrprrrl ToproBenbHoro nignpheMcrBa
BhMaraeMo auaicry, rpa$ir po6orn, ry-
Tor{oK cnoxhBaqa, KHvlrvl o6niry, npono-
snqifi ra crapr.YeroAxyeMo raKox 3 Ha-
cefleHHeM uirpoparioHy (vep* Aeny-
raria) 4oqinuHicru qino4o6oeoT po6onr
oKpeMrx l,taraehHie, xa$e. .Qe nopyury-
lorbcfl gaxoHHi BhMorh, nignpuetacrBy Bt4-
craBnneMo neeHi yMoBh, ax Ao nos6ae-
neHHfl npaBa Ha roprienn.

M-ae1e xa yeasi niqersoeaHy npo-
gyxrqirc?

. - Iax, Hasiru s Kheea orpt4Mylorb
niqeHaiT - Ao3Bonh ua roprienro udgrav-
HUM|/. npenapaTaMh, BeTepnHapHuMr4
niran,tn (anrerra i eeranrexn), orpyroxirr,ti-
KaraMH Ane o6po6rr pocnt4H. l, Rxrqo
BKa3aHa npo4yxqin npoAaerbcs crrxift Ho,
HanrBfleraflbHo - qe nopyuleHHn. Iliqex-
sis[ah noeHHHi eono.,qirn ri, xro roprye
ropinvaxop npogyKqieo, rrorroxoM, Bt4po-
oaMh 13 3onoTa...

TpaguqiraH nwu y nlicri cranh Hanepe-
AoAHr cBer Bl4craBKh npoAaxy npo4yrrie
uicqeeux eupo6Hnxia.

Xorinocs 6 uto6 roeapie 6yno 3Har{-
no 6inuure...

[o eno4o6n roroai eupo6r xapvoeoT
npo&r4cnoeocri, 3oKpeMa nraurHi 6ep-
grviacsri Toprr, ticrgrxa, ropoeaT, cMaq-
nuit xni6. CnogiaanaMeMocb, u{o fi iHuri
enpo6u paAyBarrMfrb 3eMnexie ra roc-
Teh MtcTa.

,flnryeuo, Banenrrxo eegoxuuie-
Ho, 3a po3MoBy. Eaxaeuo nnignoi
npaqi BauoMy ei.qginy a xanarogxenni
B3aeMopoayuixun uix npogaBqnMr Ta
nonfnqeMn. Hauta po3MoBa Ha tunanb-
rax <<ME> aig6yeaerbcf, Bnepue, Ta He
BOCTAHHC.

PostuoenRe
Oenirc flAUK|BCblKnn,

Aenyrar uicsrol paAlt.
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A.B. BOI4HAPOBCbKUN,
Binnnqn, BAflY

B cyvacHrx cYcninucrBax HanaroA-
xeHHq raprr,toHifi Hrx HaqionanbHllx B3ae-
uuH ua6yeae oco6fluBoro 3HaveHHF,
aAxe Ayxe qacro caMe HaqioHanuHi npo-
rrpivun nph3BoAerb Ao s6Potiunx
xoH$nirria, Hecra6inunocri.

Pogs'qaatu uaqioHaflbHe nhraHHtl
HeoAHopaeoeo i s pisunu ycnixotr,t HaMa-

ranuclyp*Au piaHrax xpaTH. B icropii Pa-

AFHcbKoro Coroey nprBeprae yBary niAxiA
go uaqiouanbHoro nnraHHc y 20-30-x pp.
XX cr. B rlen nepio,q eig6yeaerbcs ne-
pexig aig racna piaHonpaexocri ecix Ha-
pogie Ao nonirnKn KopeHusaqii, ro6ro
sa6egne,{eHHtt KoxHifi Haqionanuuocri
MoxnnBocri possuaarr BnacHy Haqio-
HanbHy Kynbrypy, cninryaarrcu pigHoto
MoBoto. OAuar cnequQirY ra
ceoepigHicrb AaHoro KpoKy paAe HcbKoro
ypcAy 3yMoBflloe napanenbHa coqlanb-
Ha rpanc$opvraqin cYcninucrea.

Ha floAinni cropiuvnMh npoxl4Banvl
npeAcraBHnxu pisxnx erHocie. Ha noqa-
rox XX cropivvn HaqioHanuHi tuenulnHn
ryr cKnagann 15 % ureuxaHqia perioHy,
6nhsuro 4,5 Vo - nonflKh (Apy..re uicqe no
r{HceflbHocri nicnn eepeia). lx craeneH-
Hs Ao BfiaAn, pearqin Ha neperBopeHHe
e oAH14M g Hafrqixaeiunx SparueHria e

HoeirHiil icropii VrpaTHr.
lcropin noceneHHfl nonFKlB Ha

l-loAinni noqrHaerbcn s XYI cronirrs. 3
noqarKy XVlll cronirrR no,{hHaerbcn Ma-
coaa uirpaqis censn i nepeeaxxo qe 6ynr
arxi,qqi s MasoaiT. CniaicnyaaxnR nonRxie,
yxpaiHqia ra npeAcraaHhxie iHulnx Ha-
qionanuuocrei gaexAu Maflo cxnaAHufr
Ta cynepe\nueuh xaPaKTeP, nphqhHh
qboro nonflratorb a icropnvHnx, penirii-
unx, HaqioHanbHux MornBax.

flonsrn He 6ynra o6ruexeHi B qac'l
PocificuroT irvrnepii TaK, rK eapei, ToMy
Manu neaFrilfi npocrip rqne po3Bl4TKy, e.qn-
H14M Bl,rHgTrOrtl 6yn O nepecnigyBaHHtl no-
nsxie sa i.qeT aigpogxeuHc HeeanexHol
flonuuli. Cranuny xoHconigypLty ponb
eigirpaaana KaronuqbKa qepKBa, BoHa
6yna gyxoBHolo ocHoBoCI eAHocri nonRxie
VrpaIHn. flonscuxe HacereHHs npoxhBa-
no nepeBaxHo a cinucuxiil rraicqeaocri
KoMnaKTHr4Mn rpynaM n, ane eigorpeune-
socri i sauxHyrocri eiA ocHoBHoro Hace-
neHHfl ue 6yno.,Qoerorpnaane cnieicuy-
BaHHn noncrie iloAinnc s uicqearM Ha-
ceneHHFM BHecflo neaHi sr\4it-tt4 B Kyrlbry-
py i no6y1 moMy omomoKHpeamu ix s
nonf,KaMu Mempononfi ne uoxua.

flpore AepxaBHoI nigrpunaxr Haqio-
Han bHo-KynbrypHoro fi coqiansHoro po3-
Br,rrKy nonnxie xe icHyeano, qq rlpo6ne-
Ma 3annuanacb ai4rpurorc Ao noqarKy
20-ro cr. B 1917 p. Vxpaiucuxa [exrpanu-

Ha Pa,qa Bh3Hana npaBo nonbcbKoro Ha-
pogy B VxpaTni Ha ycrpifr uaqioHanuHo-
repraropianuHoi aeroHon4ii Ann aa6eene-
qeHHn npaBa ceo6ogtt caMoBpegyBaHHF
B cnpaBax uaqioHanuHoro x[TTs. 3axoH
npo HaqioHanbHo-nepcoHanbHy aBToHo-
rvriro eiA 9 ci,{Hs 1918 p. BhcrynaB rapaH-
roM Anfl nonucuxoi Haqii. Tarox ariguo
3aKoHy o6rapaacn HaqioHanuHrfi Cotos,
Rrhfr l,tae Mery peryn]oBaru B3aeMhH14

rrnix.ppegcraBHnKaMn piaunx Haqioxanu-
HocTefr Ha VxpaiHi, cnigxyaarr, u1o6 He

nopytuyBanncf, npaBa xogHoi 3 Hl4x ra
Aorpl4 MyBanacb eaxoFlHicru. 3riAHo 3aKo-
Hy AepxaBa Mana HaAarh SiuaHcoeY
AOnOMOTy Anq CTBopeHHF aBTOHOMII.

[o neaHoT uiPn cxoxl4Mh 6Ynu i aa-
xogra 6inuuloenxie y ranysi uixHaqiouanu-
urx aigHoct4H, xolta BoHh Manu fr npax-
Tt4LtHy Mery - 3anyqurn Ha ceifr 6ir
noflbcbKe HaceneHHe. B 1917 p.y Hapog-
HoMy xouicapiari e cnpaaax HaqioHanu-
Hocreil crBopeHo nonucuxui eig4in, sro-
AOrra qeil eiA,qin neperBopeHo B

nonucuxufr xotrlicapial taoro $inii npaqto-
Banr B ycix eenuxux tuicrax. fiexper PHK
eia25 ciqHc 1918 p. 6paa ni4 oxopoHy
naM'FTKh nonucsxoT Kynbrypt4 i n,tncreqr-
ea. l-li 3axoAt4 Mann neeFlhfi p$ynbrar -
200 nacc'-{ noncria y xogi l-pouaAnHcuxoi
eiilHta BotoBann ga 6inuuoailxis.

flonucuxo-pa4eHcbKa aifiHa 1920 p'
Mana HerarheHi HacniAxn Ans nonbcbKo-
ro HaceneHun PagnucuxoT YxpaTun. l-lo-
IFKV 3anw.ut4fl t4cb ai4oxpeuneHruu eig
HesanexHoi ai.qporqxeHoT l-lonuqi.
flonuqa B oqax paAFHcbKoI anagra 6yna
norenqift HhM nport4BHhKoM, g noeoeFlH14i

nepioA 1920-1923 pp. craBneHHe 4o no-
ncxie 3annuanocb HerarhBHl4M. 3arpu-
Batorbcg nonucuri luKoflt4, e 6i6niorex
Bhny.laerucc i 3Ht4qyerbcf, noflbcbKa
nireparypa. Y eiAnoaigu xa qi eaxoAh
3pocrao onip nonucbKoro HaceneHHtl,
oxpirr,r Toro 3HaqHa qacThHa cennH 6yna
po3KypKyneHa B poxu aitZHr iiT craaneH-
Hn Ao 6inuuoehxie rex 6yno HerarrBHhM.
Onip vraHnBcf, B TaKhx $opuax - Hecnna-
Ta no4arxia, QoptvtanbHe BhKoHaHHs
piueHu, yrBopeHHn HeneraflbHrax ulxin i

rpyn, opraHisaqin a6pofiHnx saroHie ra
HanaAh Ha npo43aronr i npegcraaurrie
BrlaAr. B nepiog 1921-1922 pp. Hanpyra
3HaqHo 3pocrae, cnpo6a po3B's3arh cl4-
ryaqin chnoBltM lunexoM Morna npn3Be-
crr4 Ao era6yxy. flocrae Heo6xi,qsicrb rlo-
uJyKy iHlunx Luncxie.

Kypc HEfly y 1922 p. 3HnB HanPYrY B

' eroHoviqi. B rvrixnaqioHanuHnx aigHocr-
Hax norenniHHg noqanocb is nonirhxolo
"KopeHh3aqii" a 1923 p. ['lourHaerbce
crBopeHHn eigoucte, 6npo, cexqifr y Br-
KoHaBqrx ra naprifiHhx crpyKTypax Antl
agiftcneHHfl pa4nHcbxol nonirnKh cepeA
HaqiouanuHhx MeH[IJrn. flptt Hapxon,tari

eHyrpiurHix cnpaB nonucurnil ei4in crBo-
peHo ule a 1921 P.

Craopnaanhcb raKox uaqioHafl bHo-

aBToHoMHi ograHrar-li a ruicqnx KoMnaKTHo-

ro npoxl4BaHHn. nocranoea BYQBK aig
1 cepnHn 1923 p. "npo ea6esneqeHFls
piaHonpaenocri MoB" Bt43Haqana nopFAoK
KophcryBanHn uaqioHanbHhMt4 MoBaMh:
B nKr4x c$epax Ao3Bonenocb KophcryBa-
TncA nvwe HaqioHanbHolo MoBolo' Ae
6ynra norpi6Hi 4oryrueHrn, gy6nsoaaui
yrpaiHcuroto MoBolo. Taruu Ll14HoM, 3

1923 p. pa4flHcbKa Bnaga 6yna auyue-
Ha noM'f,KUJnTn cBoe craBr'leHHtl Ao Ha-
qioHanuHrx MeHull4H. 3 tlsoro qacy no-
LthHaerbcn HaqioHanbHo-KynbrypHnfi
po3Br4Tol( HaqiouanuHrx MeHull4H e CPCP.' 

Ans eSerrraHoro agificneHHn Haqio-
HanuHoI nonirrrn a 1924 p. 6ye npoBe-

Aennfr nepenhc HaceneHHfl, Ae 3a3Ha-'
qeHo crarrcrnqHy ixQoprr,raqip no uaqio-
HanbHnM MeH[uhHaM. B nepenrci uace-
neHnx nynrrie Bh3Haqaflncu ti, B fKt4x

6inur.ue 50% HaceneHHe - HaqioHanuHi
MeHUr4Hr, Bl43Haqaecn HaqioHanuHn[
cKnag e a6conprHhx t{hcnax i ai4corro-
BoMy aigHotueHui. Tarix poapo6ru 6yno
sAificHeFto no cinucsxolvty i naicuxoluy ua-
cer'reHHtcl. B fioAinucurita ry6epHii ahsHa-
qeHo raxi HaceneHi nyHKTt4, Ae nepeBa-
xaprb nonsKn, - Bitoga, Cyricrr, Map'-
fl HoBKa, Carvr.{hFtqi, Koniiera.

V eiAcorrax no oKpyrax i garanoru no
ry6epHil MaeMo rari gaHi:

Bi4coror noncrie cepe4 naicuxoro
HacereHHn ry6epnii cxnaAae 4,4Vo.

fiani nepenucy noKa3yprb, ll{o nonf,'
Klf He 6ynn cKoHqeHTpoeaxi, Rr eepei,
a 6ynu 6inuur po3nopoureni cepeA
ixurrx xaqionanunocrefi .

V eigcorxoBoMy eiguotueHui Ao iHtLto-

ro HaceneHHf, npocTexyeTbcfl plcT Lltl-

cenuHocri noncxia, y 1897 p. BoHh cra-
HoBhnh 2,3o/o, a a 1924 p. - 3,3%. flesxi
AocniAnur[ BBaxanr, u{o peanbHoro po-
cry HeMae, a nprpicr 3'ttBl4Bcr 3a paxy-
HoK 3anncy Ao nonsxie xaronmxie-yx-
paiHqia, ToMy tqo nepenilc qacrKoBo
ggificHoaaBcn 3a MerputttHt4Mtl KHhraMr
xocruonie

Bi4corox no-
nsxie cepeA
cin scuxo ro
HaceneHHtl

Oxpyra

BiHunqura
l-aficuucura
Kau'gHequxa
Moruniecuxa
[lpocxypiacuxa
TynuvnHcuxa
flo ry6epuii

BiAcorox no-
nsxis Ao
BCbOTO Hace-
NEHHfl

3,0
0,9
4,6
1,5
7,8
1,5
3,4

Aani 6yRe.
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Tero@y{ur [KO€T]to@llKO
Tadeyut Kocmrcuxo e odnuM s He-

6aeam r,ox nonn xie, ut u po Ko e ido u ux y
4inouy ceimi. froeo naM'f,mHuKu sHa-
xodsmacn y 6aeamtox xpainax. froeo
iueneu Ha3eaHo naileut4y eopy e
Aecmpanii, uicmo y Cnonyvenux
Wmamax Auepuxu, a maKo)K ocmpie
6ina nodepqpKn Anscxu. Y llonu4i s
,racie noecmaHnn rtoeo iu'n omoqeue
neeendop He3naMHoeo eepof,, t4o
6opemacn sa ceodody Bimuusnu.

Tapeyu AH4xeil SoHaaeHrypa Koc-
noruKo HapoAr4Bcs 4 nproro 1746 poxy
a ceni Mepevoar4n3Ha Ha flonicci. tTloro

6aruxo 6ye 6pecrcbKhM NaeqHhxor\,t i no-
cigae cryniuu nonKoBHl4Ka nhroBcbKoro
eir4cuxa. PoArHa eiguocnnacs Ao cepA-
Hbo3aMoxHoI r.unRxrr. 3aegnxn peKo-
ueHgaqinu rHssia ulapropracbKl4x y 1765
poqi oHax Tageyur Kocrpr.uxo 6ya nprara-

ustnit go IlnqapcuxoT llKofll4, Ae HaBLta-
nuce eifrcsroeoi cnpaara rr,tarZ6yrHi
oSiqepu.

1769 poxy Kocrpulra HanpaBnnprb
Ha noAanbuJe HaBqaHHF y OpaHqirc, ge
aiH sgo6ye cneqianuHicru aprnnepucra
ri eificuroeoro iHxeHepa. floeepHyBcfi Ha
SaruxiaqnHy qepe3 n'flTb poria, y 1774
poqi. O4naqe qepes pix, nicnn Heeganoi
cnpo6r B[KpaAeHHe KoxaHoi giavrann
fl togei xn, rqo."tKu non boBoro-r t4ToBcbKoro
rerbMaHa lOse$a CocHoecuxoro, aupi-
rur4B LrlyKarh cnyx6r 3a MexaMh

nouicri CexHoer,{i. flraure nocraHoBa
Bennroro Ceilrray npo poa6ygoBy apurii
ei4xpnna Tageyureei Kocrpu.rKy Aopory
,qo Kap'epn. 1789 poxy aiH orphMaB 3BaH-

Hfl reHepana i nocapy KoMaHAyro.{oro Be-
nuKononbcsroi gneiaiT. Tpoxn nieHiue 6ya
aigpngxe nuil Ao Ao6parlnaBcbKo-no-
gonucuxoT gueieiT i samir4aa KoMaHAyto-
qoro - KHn3F lOseQa floHsroecbKoro.

flig vac eifiHn s Pocierc (1792) xo-
MaHAyBaB TilnoBoto cropoxep nonucxoT
apuii. 3a yqacrb y 6rarei ni4 3eneuqn-
nan Tageyu.r Kocrpuxo 6ya HaropoAxe-
Hrfi uegannrc <Bipryrri Minirapi>. Caur
KepyBaB KphBaBnM 6oeru 3a nepenpaBy
qepes 6yr nig fiy6iHroro, 3a u_lo orprMaB
gBaHHfl reHepana - nerZreHaHra i no.{ec-
He rpoMaAqHcrBo pecny6nixaHcuxol
OpaHqii. flicnn gaxiH,{eHHs xananaHiT, ue
3Baxapqt4 Ha BMoBnflHHn Kopons Cra-
Hicnaga Aerycra, ariiaa cnoqarKy Ao
l-annqii, a noriu go OpaHqiI, r.uyranvr
AonoMoru gnn nigroroBKt4 aurnpocifrcu-
Koro noBcraHHe. Y roil qac Kocrpulro
pa3oM s lruaqieu floroquxnu, l-yro Kon-
naHTaeM Ta reHepanoM tOse$ou 3a-
ion.{xorvr Hanexanh,qo roucnipaqifrnoT
opraHiaaqiT. Ha seicrxy npo 6ynr 6pnra-
pu MaraniHcuxoro Tageyur Kocrpu.txo
repuiuoeo ehiiae is CaxcoHiT Ao Kpa-
KoBa. Tau 24 6epesnn 1794poxy cKnaB
nphcery Ha aKT noBcraHHfl i oronocue
ce6e AhKTaroporrl. ulepea gecnru gHie
(4-ro xairun) nig PaqnaaraqflMLl po3rpo-

Mhe eiilcuKoBy Konony pociracbKoro re-
Hepafla Topuacoea, oco6ncro BeAyL{h

B araKy Kocnuepia (noecrauqie, os6poe-
HVx xocaun). floriu y ra6opi nig flo-
naHbqeM opraHisyeaa xepiaHi opraHh no-
BcraHHF i eu4aa yuieepcan, flKytM 6yno
nporoflotueuo eiguiHy xpinocHoro npa-
ea. flicns aig6rarrn npycbKo-pocificurnx
eiicux nig l{eroqvHawu (5 vepenn) ap-
nain nig KoMaHAyBaHHeM Tageyr.r.ra Ko-

crrolllKa noqana aigcryn go Bapulaen,
eKy 6yno BLt3BoneHo aiA npycbKhx
eiicux nig vac cepnHeBoi o6norr,r. Ha
eaicrry npo Hacryn aprr,rii Cyaopoaa a Yx-
paiHr, Kocrtourxo BLthHt4B cnpo6y He rqo-
nycTttTu Ao 3'eAHaHHfl 3 He}o Kopnycy.
Oepcena 3 KeneqbKororepeHy. 10 xoe-
HHc 1794 poxy eificura Kocrpulxa airxHy-
nvcn 3 Kopnycona OepceHa y 6urai nig
MaqerioerlleMl4, eKy noneKu nporpafita.
flig vac aigcryny T. Kocrpuxo 6ye no-
paHexri i esnrhi Ao pociicuroro no-
noHy. horo yB'fl3Hnn,l go flerponaa-
noscuroT Sopreqi a l-lerep6ypsi ax go
crraepri inaneparpraqi Karepranra ll. ii' xa-
crynHnK, flaeno l, gginuHhs rZoro g g'qg-

Hnrli i Ao3BonhB an'ixaru g Pocil. l-licnn
HerphBanoro nepe6yBaHHfl e Cnonyve-
Hl4x lUrarax, y 1798 poqi KocrtouKo
npr6ye go OpaHqiT.

t-lepes caoT pecny6nixaHcuxi nepero-
HaHHe eiH He cnprfiuna graxrarypy Ha-
noneoHa. flicns nopa3Kr nonbcbKhx ne-
rioxia Ta4eyur Kocrpurxo aigifiruoe eig
axrusHoi girnuHocri n ocenrBcn B

Sepainni, nig l-lapraxeM. 1807 pory Ha

npono3rqip HanoneoHa BKntoqhrrce y
aHThnpycbxy axqirc eignoaie aignaoaorc,
Bh Ma ra rcq u ra pa Hriil o6'egua x uR

nonbcbKr4x 3eMenb. l-licns nopaaru Ha-
nonboHa Kocrpu.rxo oycrpivaecfl 3 qa-
peu OnercaHApoM l, ehMaratoqh noBep-
HeHHe flonuqi iT gaanix xop4oHia.
flicns HeraruBHoT ei4noeigi pociicu-
xoro iuneparopa, y 1815 poqi Ta4eyur
Kocrpurrco eriiae 4o tlJaefrrlapii i oce-
nnlc* e Conpxe, Ae noMep 5-ro xoa-
rHc 1817 poxy. Tino HarlioHaflbHoro re-
pon 6yno nepeBe3eHoy1819p.Ao Ko-
poniacuroT VcrnanuHnqi Ha Baeeni, qo
y Kparoei.

Y 1820 - 1823 pp. cnopygxeHo nig
Kparoaou KypraH Ha Ltecrb froro irr,teHi.

l-li4roryaana
.Ilapuca BEPMIHCbKA.

[1onuqi. 1776potcy noKrHyB eapony, 14o6

nphegHarnc+ Ao 6oporu6n aMepHKaHcb-
xrx xonoHiil sa He3anexHicru. flig vac
eifiHu 3a He3anexHicru Cnonyvenux
lUrarie [lieHiqHoT Arraeprxn npaqpBaB Ha

Soprn$ixaqinx y Oina4enuQii (1776-
1777 ). 3eaxarcqh Ha yrpinnenHs, FKi
poapo6re Kocrpulxo, 6puraHcura apnain

Mycilna noroALtrrcs Ha xanirynnqiCI nig
Caparororrc (1777). Y Becr-flouri (1778-
1780) 6paa yqacrb e yrpinneHHi naicra,
KepyBaB o6norop Ninety-Six (1781), a
rgqox 6pae yqacrb e o6noei Xapnecro-
iy (1 7 81 -17 82). ArraeprxaHcuxy cnyx6y
3anhurB y paHai 6purapnpa i ure$a
iHxeuepHoro Kopnycy. flicnn noBepHeH-
Hn Ao f-lonuqi y 1784 poqi He Mir sxaft-
rr po6ory sa caoil4 $axou, i rouy aari-
MaBCn rocnoAapqnMh cnpaBaMH y
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xona) Ha nocagy rauoHixa BapuiHcsroT
Kanirynra y Oporu6opKy. 3 n,ticqnun ,qr-
Tr4HcrBa ra pnocri npornroM ycboro
xhrrfl niprpran,tyaaB 3B'fl3K14. Ha xaprax,
cKnageHhx Ht1M, nignrcyeaBcn flK (To-
pyHflHr4HD, a o6qrcneHi HtlM ra6nrqi
ai,quocra Eo rpaxiecbKoro uepegiaHy.

1496 pory enixae go SonoHii (lra-
nir), 14o6 B raMreuHboMy yHieepcureri
nornn6npaarh ceoT 3HaHHff g xaHoHiqno-
ro npaaa.Y SonoHii, xpilrl npaea, BhBqaB
acrpoHonairc i npoBoAttB o6cepaaqito
He6a. l-licns HegoBroro nepe6yeaHHe Ha

6aruxieu{nHi y l-lonuqi, eecHoto 1501 pory
noTxaa go f1a4yT BhBvarh npaBo i rrlegu-
qr4Hy. fir yci eennriAocniAHrarn, Konep-
HtfK MaB uhpoKe rono aaqiraaneHu. BiH

6n He craB BenhKnM BqeHh[,tceoeTeno-
xn, ax6u He gnailoNahecs 3 HayKoBl4Ml4

ueAeBpaMh crapoAaenix SinocoQie. 3
qierc uerop Mnronafr BhBqaB rPeqbKY
rvroay, 6o He aci crapoAaBHi nayxoai

Mmmsfisffi KOfiHPH*!K
Ltroeo poKy eunoeHunocs 530

poxie s dns napodxewHf, eenuKoeo
non bc bKoeo eqeHoeo--acm poHo ua M u-
Konae Konepuuxa. Hoeo iu's cmano
cuMeonoM 6opomt6u sa ceo6ody na-
yxoeoi dyu xu.Teopin Konepn uxa 6yna
He nuue peeonKrqiep e acmponoufi,
ane maKo)t( 3anoqamKyeana eu3eo-
neHHf, HayKu s-nid enadu qepreu.

PiAsr,rrr,t uicrou BqeHoro 6ya TopyHu,
Ae eiH HapoAr4Bcs 19 nrororo 1473 p. e
saMoxHiri pognHi.3Ha,{H14fi BnnnB Ha Bt4-

xoBaHHF MonoAoro KonepHnra Mae fioro
AsrqbKo, enicxon eapuiHcurraft fiyrau Bar-
seHpoge.Y TopyHi Mnronafi po3noqaB
cBoe HaB{aHHq, ane nicnR crvrepri 6aru-
Ka poAhHa Mychna nepeixarr Ao Bnoq-
naexa.TaM Muxonafi gariH.rhe urrony. Y
qboMy HeBennqKonay n,ticrev ry uan6yrHi I
acTpoHoM ynepue noqaB BhBqaTr po3-
TauyBaHHc He6ecHux rin, iraxnu quHoM

Br4HhKaroru fioro nepu.ti aaqiraaneuun
acrpoHon,tien.

Caoo oceiry mafi6yrHifi avexni npo-
iqoBXr4B y Kparoei, AKvrit y rofi vac 6ya
cronhqercl flonucurol gepxaan.

Kpaxiecuxa axa4ellic - nepurufi
nonucurnfi yHieepcnrer - Mana BenuKy
nonynnpHicru.Crogu Ha HaBqaHHc npn-
i'44xanr cry4eHrLr s pisHux rpaTH eepo-
nu. KonepHuK Br4BqaB B aKa4euiT uare-
Marh.{Hi HayKLr, rorpi BlrKnaAanhcq y
Kparoai Ha BhcoKol',ty piaxi, cflyxaB Ta-
Kox nexqiT 3 acrpoHoruil i BXe rogi.
noqaB Kpr4Tr4r{Ho craBnrrcfl Ao reopiT.
flronouen npo 6ygoay ceiry. t-{epes vo-
Tr4pr4 poKr4, He a,qo6yBulr4 u{e HayKoBoro
cryneHfl, ehiXae s Kparoaa Ha 3anpo-
rreHHfl (saegnru iHiqiarrai AFAbKa enhc-

npaqi 6ynn nepernageHi narrHoo.3
Thx npaqb eiH goeigaBcn,u-lo Aesxi cra-
pogaeni aBroprl Mann iHuty gyuxy npo
6ygoey acecairy, Hix flronon,tetZ.

Y 1504 poqi KonepHrx orpt4Mye Y
l-lagyi cryniHu AoKTopa xaHoHi.{Horo
npaBa i noeepraerbcf, Ao l-lonuu{i. Y
1504-1510 poxax ain npaqrceae oco6h-
crhM ceKperapeM cBoro AcAbKa i npo-
reKropoM e Naicrifiigs6apcu{o Ha Bapuii
(ginuHnqn f'lonuqi).

KonepHnr qacro cynpoBoAxyBaB
cBoro Ae,qbKa B noAopoxax no xpaiui.B
Ili4a6apry uonognft yvexrfr onpaqloBaB
cBorcl 3HaMeHnry renioqeHTpt4qHy reo-
piro i npeAcraBt4B iT y pyxonrci niA. Ha-
3Boro <<KorueHrapvrr npo rinorean He-
6ecHnx pyxie>. Tarox y nigs6apry eiH

3aBepuuB nepeKnag 3 rpeqbKoi tuoen
Ha flarhHcbKy nucria Teo$inaxra s
Cruoxarrn, nxuh npr4cBflTt4B enhcKony
BarseHpoAe (caoerr,ry gn4uroei)i y 1509
BVAaB ix gpyrou.

Snnguxo 1510 poKy KonepHux flK
xaxoHix Kanirynn BapuiHcuroT ocenhe-
cn y iT pe3hgeHLlii y Opau6opry. B po-
rax 1515-1519 enxoHyeae o6oa's3Kr aA-
rr,riHicrparopa nnafiHa Kanirynr i Ha Aeq-
xnfi qac nepeiiaa ,qo Onuu.rrnHa.

Y eaxru,lfr nepiog noflbcbKo-Hiuequ-
xoT eifiHh aiH posnovae $opruQiraqin
3aMKy i nigroryeae ftoro 4o o6opoun.Y
3B's3Ky 3 npaqep a aguiHicrpaqii qixa-
Br4BCg nUTaHHeMr4 erOHOrrrirn i CAOT

norflngr4 y qir4 o6nacri BhKnaB y <Tpax-
rari npo xap6yaaHHfl MoHern), FKhtZ, no
cyri, 6ye flpoeKroM rpouloeoi pe$op-
ur,r. Ocrauxn aepcin qboro rpaKTary
6yna uagpyKoBaHa y 1528 poqi. Mnro-
naft KonepHnKTaKox 6araro qacy npr-

cBFr{yBaB nixapcuriri npaxrnqi. OAHa'le
Hariynrc6neHiutoto cnpaBoto BqeHoro
6yna ece x raKn acrpoHoMin.B ogHonay
si ceolx nncrie eiFt HanrcaB: (... llo e

npexpacuiunv eiA se6a , cKe oxonnoe
Bce re, u{o npeKpacue!>. Bxe Y 1516
porli KonepHrr 6ye eipon4t4fr flK Bngar-
uuh acrpoHoM i eanporuyBaBcf, co6o-
poM y Prui AonoMorrh y egiftcHeuui pe-

Sopun KaneHgape.
Y 1515-1530-x poKax Mraxonai Ko-

nepHkt( HanhcaB cBoto naienenavHiu.ty
HayKoBy npaqp, npucBflqeHyrenioqeH-
rpravHifi reopil 6ypoera acecairy. Benn-
xnft acrpoHotrl aigrnHyB nrononaelacuxy
roHqenqin - Hepyxotvtol, poanaiqexoi y
qenrpi aceceiry 3enani, i oronocnB qo
3evnc e o,quieo 3 nnaHer, nri o6ePra-
]orbcs HaBKono Conqn. Y rluorray reopi
Konepurr onncye norpiftHrafi pyx 3euni
(Haaxono Couqn, HaBKono ceoei oci i

noeinuni srvriHil HanpeMy oci 3euni).Ta-
Kox y qift npaqi micrnrucR rnyMaqeHHfl
cQepravuoi acrpoHouil, onnc pyxy Micn-
qn innauel a raKox MeroAl4 o6qucnenu
3areMHeHu CoHqn i Micnqs. Yce qe ga-

,qoKyMeHToBaHO BI4CHOBKaMil CnOCTepe-

xeHb ga He6ecHilMH rinaun ra o6qnc-
I]CHHgM14.

KonepHrx eeoniraa s ny6nixaqierc
caoiX HayKoBhx npaqb,6o poayruia, ulo
fioro eigxpnrrn He 6yge cnprtZHnre s
eHrysiaauoM cepeg AyxoBeHcrea i 6a-
rarbox BqeHhx. llle ga xnrrn KonepHr-
xa iloro renioqeHrpuqHa reopin (nxa
cynepeqhna reKcry 5i6nii) 6yna 3a-
cy4xeHa flrcreporr,t i KanuaiHou. A Ae-
xinura gecnrrnirb noroMy Karor'tt4qbKa
qepKBa oQiqiraHo Bt43Har'ta iT He6egne''l-
Hoto Anfl peniriilHoro ceirornngy. Inue
y 1539 poqi, npn6yBrrr go Opau6opKa 3

Birrepna6epra, npo$ecop t-.h. SoH Ilny-
xeH, cnoHyxaa Konepurxa Ao BTAaHHF

reopy. tlefr uayxoenft ueAeBp ehiluoe
ApyKoM 1543 poKy niA Ha3Bolo uflpo
o6epraHHn ue6ecHnx rin>.

Konr Ao Opotvt6opra norpanhB nep-
wnh eK3eMnnep qieT xxrrr, to Mrxo-
naft KonepHux 6ya BXe Ha cMeprHoMy
noxi. BiH nouep 24rpaana 1543 pory y
Oporra6opry. | 6ye noxosaHhft y xaSeg-
panbHoMy rocrsoni.

Benh.t i $yugaueHTanbHe 3HaqeHHe
HayKoBoro aigxpnrrn Mrxonas KonepHr-
xa gqeHi no-cnpaBxHboMy ycaigonaunr
nnuJe a ciuHaAqeroMy cronirti, aqinnit
ceir qe nisniue. KonepHrxa 6yno Bh3-
HaHo 3a pe$oprvraropa acrpoHorvtiT. [Jy-
Katoqta npaBgy npo KocMoc, sitt 3aBxAH
6ye ricuo noB'e3aHhi e nnguun i cnpa-
BaMr flonuu{i. l-ln aennxa oco6ncricru
e xaqionanuHorc ropgicrn nonbcbKoro
HapoAy, 3 f,Koro ehfiuJno 6araro ece-
ceirHuoeigoMr4x BqeHhx, ginvie, nirepa-
ropie, aprncria.

['ligroryeana
Jlapraca BEPMIHCbKA.



Oto wainiejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas

ukrairiski, czyli polski +1 godzina - n^ marzec i kwiecierfi 2003 roku.

Jak zwykle, polecamy stale programy informacyjne, a zwlaszcza
,,WiadomoSci" codziennie kilkakrotnie rano (m.in. 7.00 i 9.00), o 20.30,
oraz ,,Teleekspress" o 18.00. W niedziele - transmisja Mszy Swiqtej,
zazwyczaj okolo 14.00. Specjalne programy dla dzieci zawsze wieczorem,
po 20.00 - apoza tym w soboty (10.05 - ,,5-10-15") i niedziele ( 10.40 -

,,Simba") rano.
W marcu i kwietniu program w dalszyrn ci4gu zdominowany jestprzez

przeztelenowele. Najbardziej dziS popularny w Polsce serial ,,Na dobre i
na zle" prezentowany jest w soboty o I 8.3 0. Polecamy te2 serial,,fantasy"
-,,Wied2min", w niedziele o 16.05.

Popularna telenowela ,,Klan" go5cid bqdzie o 9.25, 17.00 w
poniedzialki, wtorki i Srody, a o 21.10 tylko we wtorki i Srody. ,,Klan"
powtanany jest w soboty o 12.20. Zkolei,,Zlotopeleey" bqd4do obejrzenia
o 9.30 i2l.l0 we czwartki i piqtki (powtarzane w niedziele o 12.05).

W ten spos6b ciekawe filmy pojawi4 siq czasami jedynie w soboty, bo
wniedziele o 21.00 bqdzie w dalszym ci4gu emitowany talk-show,,Wiecz6r
z Jagielskim".

Polecamy wiqc sobotnie filmy: 15 marca - komedia ,,Yabank",22
marca - komedia ,,Vabank 1I",29 marca - ,,Seksmisja", teL komedia -
wszvstkie o 22.30.

Radio Zytomierz
. Co miesi4c, w kazd4 pierwszq sobotE miesi4ca o godzinie 20.00,
mo2na sfuchad p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
Zvtomieru.
Telewizja bytomierzdla Polak6w
.Dwa razy w miesiqcu audycja dla Polakow.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zjednoczenie Polak6w Zytomrerszczyzny <Polonia> -
przewodniczqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (an) 22-16-36.
. ZwiuzekPolak6w na Ukrainie, Oddzialw ?ytomierzu -
prezes Walentyn Grabowski.
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J.I.Kraszewskiego, przewodn iczqcy Jerzy Baginski,
tel. domowy @12) 37-89-97.
. ZrzeszenieMlodzie2y Polskiej w ?ytomienu-
przewodnicz4ca Swietlana GreL, tel.: 36-14-88, 37 -40-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (04143) 2-50-30, 2-23-78.
Msze w jgzyku polskim w bytomierzu
. Katedra 6w. Zofii - codziennie 18.00.
. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw 6w. Iana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00. 9.00. 13.30.
Msze dwujpzyczne - czgSciowo w jgzyku polskim, czg5ciowo po
ukrairflsku w Berdyczowie
. Ko6ci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 9.00, 10.30, 17.00, codziennie 1.30 i I7.30.
. KoSci6l Sw. Barbary - ,

codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie idormacji na temat swoich
organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwi4zku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

Redaguje zesp6l w skladzie:
Feliks Paszkowski - prezes

Larysa Wermifiska - redaktor naczelny

Piotr KoScirfiski (Warszawa) - dyrektor ds.

wydawniczych i programowych

Eugeniusz Galecki - zastqpca dyrektora

Walentyna KoleSnik - sekretarz odpowiedzialny

Wasyl Zacharczuk - opracowanie graficzne

i techniczne

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6w,
ul. Puszkina 46,
tel. (380 4143) 2-23-78,

adres w Internecie:
www. webspawner.com/users/mozberd,
e-mail:
p.koscinski@ r zeczpospolita.pl,

Ewentualne wplaty w Polsce mo2na dokonywad na
konto:
Bank Pekao SA li O/Warszawa,
nr 12400124 -2L033247 -27 00 -10111 0 - 00 1

z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

Wydano z p omo c e o r ganrzacy jn4 i fi nans o w 4 Fundacj i
<Rodacy - Rodakom>> w Warszawie oraz dziEki
wsparciu finansowemu Fundacji <<Pomoc Polakom na
Wschodzie> (Warszawa).

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania list6w
i artykul6w, ale informujemy, 2e za zamieszczone
materialy nie wyplacamy honorarium (redakcja
pracuje spolecznie), a tekst6w nie zam6wionych nie
zwracamv.


