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Wyborcze
zmra,ny
W Polsce wybory parlamentarne wygrala

opozycja. Wedlug oficjalnych wynik6w,

Platforma Obywatelska uzyskala

209
mandat6w w Sejmie (41,51 proc. glos6w), a
rz4dzqcedotychczas Prawo i Sprawiedliwo66
166 (32,11 proc. glos6w).

Koalicja

-zaledwie
Lewica i Demokraci wprowadzila do Sejmu
53 posl6w (13,15 proc.), a Polskie

Ludowe

Stronnictwo

31 (8,91 proc.). Mniejszo5d

Niemiecka zdobyla jeden mandat.

(1,53 proc.), LPR (1,30 proc.), Polska Partia
Pracy (0,99 proc.) i Partia Kobiet (0,28 proc.)'
W Senarcie, PO uzyskalo 60 miejsc, PiS 39, a samotnym senatorem niezale2nym zostal

byty premier Wlodzimierz Cimoszewicz.
Pora2kE premiera Jaroslawa Kaczyfiskiego
jego rz1d
potwierdzaj4 najnowsze badania

-

odchodzi ciesz4c siq sympatiq niemal co
trzeciego Polaka (31 proc.) Znacznre wiqcej,
to

przeciwnicy gabinetu Kaczyiskiego-

DzialalnoSi rz4du byla dobrze oceniana ptzez

32 proc. badanych, zai przez 57 proc.

-

negatywnie.
Zdaniem komentator6w, powody tak du2ej
porai:ki Prawa i Sprawiedliwo6ci byty rozmaite.
Najwa2niejszym chyba wielka mobilizacja
przeciwnik6w Jarosl aw a Kaczyiskiego,
zwlaszcza ludzi mlodych i w Srednim wieku,

-

mieszkajqcych w du2ych miastach. Bardzo
wysoka byla frekwencja wyborcza, bo okolo
53 proc. W lokalach wyborczych ustawialy siq
kolejki. W 50 komisjach wyborczychzabraklo

kart do glosowania, co

wygana pnez Tuska. Lider PO byl znakomicie
przygotowany. Przedstawil siq w niej jako
czlowiek lepiej znajqcy potrzeby zwyklych
ludzi, spokojniejszy ni2 Kaczyriski. Premier
denerwowal, wlpadl do56 blado.

siQ

PiS-owi nie pomogla nawet ostatnia,
uderzaj4ca w Platformq przedwyborcza afera.
Stworzone przez Kaczyfrskiego Centralne
Biuro Antykorupcyjne wykrylo, 2e poslanka

sPowodowalo

Donald Frarciszek
Tusk (ur. 22 lrrifrit
1957 w Gdansku)
wczesnie -a-ngriowd

siQ w dzialalnoit
opozycyjn4 wobec krrnuni<ryrcznej Yladzy.

Jako student historii

Gdafiskiego uczestniczyl

Uniwersytetu
w tworzeniu

nielegalnego Studcnckiego Komitetu

PO;ofrzymala lap6wkq w
zlotych(ok. 100 tys. hrywien), a miala dosta6

jeszczedrugre tyle. Czq56 wyborc6w mogla siq
zniechqcid do Platformy i poprze6 walczqcy z
korupcjqPiS. Ale pani posel pokazala siq tego

poza cenzurl pnsy i litcntury- Byl
wsp6ltw6rcl Niczele2ncgo Zrzeszenia

dnia w telewizji, placzqc

i

szlochaj4c.

Oskarzyla Cenhalne Biuro Antykorupcyjne o

celowe dzialanie, o niszczenie

jej

Zycia

rodzinnego. Faktycznie: podstawiony jako
,,lap6wkarzn agent CBA, to przystojny
mqircz,I a- a poslanka z Platformy podobno
siqw nim zakochala. I wielu ludzi moglo sobie
zadat, pytanie: czy mamy do czynienia z
godnym potgienia przypadkiem korupcji, czy
moirc z otropn4 prowokacj q wladzY?
Tu2 po wyborach lider PO Donald Tusk

oglosil, 2e jest kandydatem Platformy
Obywatelskiej na premiera. Po posiedzeniu
zarzafu partii, zapowiedzial, 2e przystqpi do
szybkiego skonstruowania gabinetu.
Poniewa2 Platforma nie ma wiqkszoSci w

Sejmie, musiala stworzyi rz4d koalicyjny.

Partnerem Platformy zostalo Polskie
Stonnictwo Ludowe - najstarsza historycznie
partia w Polsce, powstala na przelomie XIX i
)O( w., istniejqpa (pod nieco inn4nazw{ nawet
w czasach komunistycznych, azakorzeuona na
wsi. DoSwiadczenie z samorz4d6w pokazuje,
2e solidarno5ciowa i liberalna Platforma do56
dobrze dogaduje siq z wiejskim PSL.
Tusk zadeklarowal, 2e Platforma jest z PSL

w statych kontaktach.

-

Wyglada na to, irc

nasze ustalenia bqdqprzeprowadzone szybko i
chyba z ufmiechem, na co Polska, jak sqdzimy'

czeka-

dodal.
Gdy ten numer,JVlozaiki" oddawaliSmy do

druku, podawano rozmaite informacje w
sprawie mo2liwej obsady ministerstw. Lider

PSL Waldemar Pawlak mial zostat
wicepremierem, a szefem Ministerstwa Spraw

Zagranicztych m6gl zosta6 byly minister
obrony narodowej Radoslaw Sikorski.
Marszalkiem Sejmu mial zosta6 reprezentuj4cy
PO Bronislaw Komorowski (b. minister obrony
narodowej, b. wicemarszalek Sejmu), a Senatu

. Udzial procentowy glosdw oddanych
na Donalda Tuska we wszystkich wai,nych
glosach oddanych w danei dzielnicy

Donald
Tusk

Solidarno&;i- S4/bfo rriea vsp6Sracq z
Wolnymi Zsliaz.}ltmi 7:YdowYmi
Wybrzeia, orgenizujlc gruPY

wysokoSci 50 tys.

Pozostale ugrupowania startujAce w
wyborach nie dostaly siq do Sejmu. Progu
wyborczego nie przekroczyly: Samoobrona

bo prawie polowa badanych (47 proc.)

przedhu2enie czasu glosowania aL do 22.50'
czyli niemal trzy godziny dtu:Zej, ni2przewiduje
prawo.
Platforma zdecydowanie wygrala kampaniq
wyborczq. Bardzo wahna okazala siq debata
telewizyjna Tusk - Kaczyiski, je,flnoznacznie

-

kandyduj qcy z listy PO, dotychczasowy

marszalek tej izby Bogdan Borusewicz.
Jan Durski - Krynicki.

samoksaalctniose i toSateZ ryhodzacej

d;-r-lr*6 opqtcyjn zostal
Pocrorej firrY- hzz' 7 lat
utrzymyurdsiqzf.cY @Po upadku konmizmu r Polscc bfl
jednym'z ao/ryt*f; Xqrcs UberrlnoDemokratycznego- Y lErl roh zostal
przewodnic4Eym KLD, ldiry zltfuyl 37
mandat6w w Sejmie. W roku 1993 w
Student6w- Za

wytzucony z

kolejnych nr:Dmcn KLD tric dodd siq do

parlamentl

W kvietniu l99a Doneld Tust zostal
jednym z viccArzcwodniczlcych Unii
Wolno&,{,

podt

Po

PohPzcrit srt KLD z

Unia Demok4rca+ Y rYbrd w roku
i aH siq w
1997 or.ryrrtrrmdr ffr
koalicji popienjlpcj t4 tczryro hrzka.
Zostd wicemmtim Scnt- V 2lID r-, Po
przegraniu w.lki o focl pro&i:4pego
UW z Bruldem Gcrdim' qrdd Pqtie.
24 styczmZil uP6hic z lt@em
Olechowskim i I'trieim Plri5 ietim *41
Platformq Obt/rekt+ Y ryborrch roku
200l, PO ua6trb r sinic 65 nmdat6q
staj4c siq najud.lrszfu fffien opozycyjnym.
Tusk obj{ urzqdrimszrm, apo odej5ciu
funkcjq
Pla2yiskiego z PtO roku

-

przewodnicz4pcgo2 maja20L5 "'d?&ltroud kandydowanie
na urzqd prtzy'dco RP w w5Tborach w 2005

roku z ramienia Plffiruy Obywatelskiej' W
pierwszej arzn' 9
PoParlo
5.429.666wyborc6w (3633 proc-) i dalo mu

rniffiTrska

to nieznaczne nyci6two nad Lechem
Ikczynskim. W &ttgiri n@,23 pnJdaanilra
2005, Donald Tusk otrzynal 7-022-319
glos6w, czyli 45,96 proc- weinych glos6w
przy frekwencji 50,99 Pnrc-, przegrywaj1c
lvybory z Lechem Kaczyfskim (ufurew wielu
przedwyborczym sonda2om, dajqcYm
nawet
niekiedy
Tuskowi
ki lkunastoprocentow4 PrzewagQ.
Po wyborach prezydenckich Donald Tusk

pozostal liderem swojej partii. Zostal poslem-

t
I

t

Filmy polskie
(...) Nowelq Andrzeja Mularczyka przerobil
ito znacznie. Chcial opowiedzied o tragedii
wymordowanych przez Rosj an oficer6w, ale
r6wniez o klamstwie, jakie zafundowano

potem Polakom

i

Swiatu. O kobietach

czekaj4cych na powr6t syn6w, mq26w,
ojc6w. O udrqczonym, obolalym narodzie,

sprzedanym przez sprzymierzefic6w,
oszukanym przez historiq. A przede

wszystkim o polskiej inteligencji
mordowanej konsekwentnie przez obu
najeLdLc6w.

Ale panoramiczne spojrzenie, kt6re

((Katvfi>>
U

-

film wstrzqsaj4cy

mialo by6 sil4filmu, stalo siqjego slaboSciq.
Bo w <Katyniu> jest Kozielsk i okupacyjny
Krak6w, z kt6rego Niemcy wywoz4 do obozu
profesor6w Uniwersytetu Jagi ellofrskie go, s4
te2ludzie,kt6rzy przeiryli wojnq i przyszlo

im zmierzy6 siq z Polsk4 sprzedan4
Stalinowi. Niestety, w tym historycznlm

fresku bohaterowie staj4 siq schematyczni i

jednowymiarowi. (...)

Ci4gle mam przed oczami ostatniq
sekwencjq tego filmu. Wajda pokazal sceny
egzekucji chlodno, niemal reportersko. Las,
z-ajehdiajace ciqiar6wki. Strzal w potylicq,

osuwaj4ce siq cialo. Strzal w potylicq,
spychacz nnrcajqcy do rowu skiby ziemi. I
rEka wystajqca spod piachu, chybocz4cy siq,

owiniqty wokol palc6w r62aniec.

Przyznajq, ze najnowsze dzielo Andrzeja

Wajdy budzi we mnie mieszane uczucia.
SzanujE reLysera za to,2e, wierny swym
romantycznym wizjom, pr6bowal
opowiedzied o Polsce, o piqknych twarzachi
charakterach, dla kt6ry ch ojczyznai honor nie
byty pustymi slowami. Ale jednak nie mogq
opnet, siq wraZeniu, 2e oglqdam plakat.(...)

w <Katyniu kilka innych
obraz6w majqcych 6w symboliczny,
Jest jeszcze

metafrzyczny wymiar, do jakiego Wajda nas

przyzwyczait. A wiqc most, na kt6rym
spotykaj4 siq ci4gnqcy z dw6ch stron polscy

uciekinierzy. Jedni majq za plecami
Niemc6w, drudzy Rosjan.
Inna scena: sowiecki holnierz zrywa z

muru polskq flugQ, rozrywa j4 na p6l.
Czerwony material zatyka z powrotem na
drzewcu, z bialego robi sobie onuce. (...)
Te kadry pozostana mi w pamiqci. Ale
czy broni siq caty film?
Andrzej Wajda przez ponad p6l wieku
wypelnial na ekranie biale plamy polskiej
historii. (...) Film o Katyniu musial zrobi6.

A przecie2 kiedyS, tworz4c wielkie
historyczne freski, sam Wajda szkicowal na

ekranie pasjonuj4ce portrety ludzi i
pokazywal meandry polskiej historii.

<Katyf> jest dla Polak6w filmem
wahnym. CzekaliSmy na niego dfugo. Mo2e
za dllgo?

Barbara Hollender.
<<Rzeczpospolita>.

Komitet wykonawczy Rady miejskiej

WYborY na Ukrainie
wzbudzitY sPoro emocji i

kontrowersji na calYm Swiecie. Dla mnie to bYl ciekawY wYiaal
pod kailIYm wzglgdem
szczegdlnie emocionalnYm'
m6wi HenrYk Niedfwiecki'
Swidniczanin bior4cY udzial w
Polskiej Narodowej Misji
ObserwacYjnej na Ukrainie

m. BerdYczowa
Mer miasta P. WasYl Mzzur
BerdYeowski Oddzial
Zw i ryht P o I akiw U lcr ainY

Ul- Puszkina,46
/,3312 m- BerdYcz6w

I5-10-2007

List otwartY
SzanownY Panie

Melzr!

W imisaltr Polak6w miasta Berdyczowa
prosimy wla&e miejskie o powstrzymanie

swawoli maruder6w i niewierz4cych
przedsiqbiorc6w, kt6re wci42 niszczq

historyczne miejsca

Jedyny zDolnego SlaPka
Nasza baza gl6wna

i hotel bYl

sprawdzaj 4c czy odbywajqce siq tam

oddalony ponad 50 km od miejsca naszej
pracy. W dniu wybor6w 30.09.2007r' nie

Henryku Niediwieckim, Swidniczaninie

Lylo nawet czasu na Posilek

wybory przebiegaj4 prawidlowo. Mowa o

i jedynym DolnoSl4zaku, kt6ry wziql
udzial w Polskiej Narodowej Misji
Obserwacyjnej w wyborach na Ukrainie'

Jak do tego doszlo oPowiada HenrYk
NiedZwiecki - To bylo tak, 2e dostalem
,,zaproszenie" czy nie zechcialbym wziqt
udzial w Polskiei Misii Obserwacyjnei'
Warunkiem bYlo, bY kandYdat mial
wyksztalcenie prawnicze lub posiadal

doiwiadczenie w stosowaniu prawa i
obronie praw obywatelskich, jak r6wnie2
znal jqzyk rosyiski lub ukraiitski

-

a takq

osobq jestem. Zglosilem siq i zostalem
wybrany. Bylem w grupie reprezentuiqcei
Polskq. Poj echaliimy trzema autokarami,

spod kancelarii premiera po odbytym
spotkaniu miqdzy innymi z ministrem
Adamem Lipifiskim. W sumie grupa liczyla
okolo 120 os6b, ktore mialy monitorowat

wybory

w

okrqgach wYborczYch w

wojewodztwie zytomierskim i winnickim'

Zaleialo mi by trafit do wojew6dztwa
2ytomierskiego, a iciilej do miasta
Berdycz|w, kt6re oddalone jest od

.

Liczylem, 2e
byc mo2e uda mi sig odwiedzi| zakonnikn
Zakonu Karmelit6w B osych pochodzqcego

Swidnicy ponad 1200 km.

ze Swidnicy, kt6rY tam Pracuie. W
Berdyczowie mieici siq Sanktuarium
Maryjne
B erdy

G6ry)

Matki

Boskiej

(o dpowiednik nas z ej Jas nei
wspomina Henryk NiedZwiecki'

czow skiej

-

Ale udzial w Polskiej Narodowej Misji
Obserwacyjnej to nie byty wakacje, to byla
praca non stop 24 godzinY na dobQ'

i

woln4

chwilq. Podzielono nas na 2-3 osobowe
grupy. Bylem w zesPole z Panami z
Inowroclawia i Rzeszowa. Do naszej
dyspozycji mieliimY taks6wkq- Na
poczqtku must elii tny

lo

s

owo wybrat i eden

i sprawdzit, iak przebiega jego
otwarcie, p6iniej w trakcie glosowania
lokal

odwiedzit mieliimY

od

5 do 7 lokali

wyborczych (nasz zesp6l odwiedzil lI
lokali wyborczych) . Na zakortczenie dnia

sprawdziliimy ponownie
losowo wYbranY lokal - i tam

przed godz.

2

2. 00

jeden
pozostaliimy do zakoficzenia pracy
komisji, by obserwowat, jak pzebiega
przeliczanie glos6w. W trakcie kantroli
tokati wyborczYch sPrawdzaliimY

dokumenty, rozmawialiimy z wyborcami,

czlonkami komisii a r6wniei

z
zaufania,
o dpowiednikami naszych mg26w
odbYwa siQ
obserwowaliimY,

glosowanie, czY

iak
nie dochodzi

do

najmniejszych naruszei- Podczas naszei
pracy natrafiliimy na przedstawicieli

OBWE

BerdYczowa,

szczeg6lnie stare cmentarze, kt6re znajduj4
sie prz)' ulicach Puszkina i Wojkowa' Stary
cmentarz katolicki przy ulicy Wojkowazostal
calkowicie miszczony w czasie Pieriestrojki'
Cenne pomniki zrobione z czarnego granitu

i marmuru zostaly
Na Ukrainie sPqdzil kilka dni,

r

z KanadY, Slowenii, Rosii i

Niemiec, kt6rzy w pneciwienswie do nas
byli z tlumaczami. W 2adnym z loknli nie

stwierdzilismy nieprawidlowoici'
tlumaczy HenrYk NiedZwiecki. Na
zrkoirczenie misji minister rzqdu Adam
Lipifiski w siedzibie ambasadora Polski
w Kijowie odbyl konferencjQ prasow4
oglaszaj4c wyniki naszej Pracy.
<Tygodnik swidnicki>
a g ry @y g o d n iksw i d n icki. P I

skradzione przez

zlodziej6w. Dzisiaj na tym miej scu wlpasaj4
kozy ibydlo. Lecz s.toPniowo &ialkq bylego

V

wsP6lcze6ni
przedsiqbiorcy. Teraz mohna zobaczyt tu

cmentarza Przejmuj4
sklep o nazwie ,,KurY

gril"'

Co siq tYczY cmentarza PrzY ulicY

Puszkina, to tutaj jeszcze mozna odnaleLt'

resztki cudownych kiedyS pomnik6w

pochodz4cych z XIX wieku. Wla6nie tu
chowali mieszkaric6w honorowych naszego
miasta: urzqdnik6w, dzialaczy spoleczrych,
kupc6w, kaPlan6w. Za czas6w wladzY
sowieckiej na cmentarzu mieszkal str62,

kt6ry pilnowal porz4dku, grob6w nie
rozkradano. Po Pieriestrojce historyczny
cmentarz zostal porzucony na pastwq losu'
Maruderzy dalej rabujq groby i grobowce'
Cmentarz stat przytuliskiem dla narkoman6w
i innych os6b z marginesu.

Dlatego prosimy wladzeby zadzialaly

i

przeszkodzily niszczeniu miejsc v

irittoryt"nych Berdyczowa. Po 16 latach

ukrairiskiej niepodleglo6ci przyszla juz pora
spojrze6 dokola iwziq1 pod opiekq pafstwa
miejsca wiecznego spoczynku naszych
przodk6w.
Cmentarz przy ulicy Puszkina potrzebuje
oczyszczenia od starych drzew, kt6re mog4

stat przyczvn4 nieszczqSliwych wypadk6w'
Na cmentarzu przy ulicy Wojkowa trzeba

ustawi6 krzy2 albo zbudowa6 niewielkq
kaplicq z tablicqPami4tkowq.
Prosimy wladze miejskie o wsparcie w
r ozstrzy gniqciu tYch Problem6w.
M ateri aty foto grafi c zne sA w zal4czr;iktt'

Z wyrazami

szacunku

ZarzqdBerdyczowskiego Od&iatu ZPU
Prezes L. Wermirfiska.

,,Stanem z dnia 01.10.2007 r. w strefie obslugi Kombinatu przedsigbiorstw
komunalnych m. Berdyczowa (Kowalczuk O. S.), kt6re oferuje uslugi rytualne dla
ludno5ci, znajduj4 sig cztery cmentarze zasiggiem og6lnym 59,6 ha. Z nich jeden jest
dzialajqcy, kt6ry znajduje sip przy ul. Wojkowa, 98 (24 ha) i trzy nie dzialaj4ce (zamknigte
zgodnie z decyzi1 komitetu wykonawczego z 20.09.1973 r. Nr 537,rO zamknigciu
istniej4cych starych cmentarzy"), rozmieszczone przy ulicy Lenina (1516 ha), ul. R.
Luksemburg (6 ha) i ul. Puszkina, 105 (14,1 ha). Inne miejsca pochowania zmarlych
obywateli na terytorium m. Berdyczowa nie zarejestrowano".
(Z listu
- odpowiedzi Komitetu llJtkonawczego
na otwarty list Berdyczowskiego Oddzialu ZPU).

Wla dzaj est bezsilna czy oboj gtna?
Ju2 nie jeden rok w kolach spolecznych
dyskutuje siq na ternat starych cmentarzy miasta

Berdyczowa, szczegillnie katolickich, kt6re

pnnz ojcbw miasta zostaly

zdane na laskq losu.
W efekcie, polski cmentarz przy ulicy Wojkowa

nikJ z mapy miasta,

a

jego tereny pomalu

przejmuj4przedsiqbiorcy bez Boga w sercu, ale
z pieniqdzrni w kieszeni .Terazzamiast kaplicy
nabylym cmentarzupowstal qklep z niewielk4

kawiarenk4 pod szyldem ,,Kury

przerwania wypadk6w wandalizmu na
cmentarzach miejskich. Trzy sprawy
kryntiDalne skierowano do s4du wedlug art.
297'KKU (2005 - 2006 r.) wszczqto sprawQ
kryminaln4 wedlug art.297 KKU i prowadzi
siq Sledztrvo (2007), jedna sprawa kryminalna
zostala odwolana wedlug p. 3 art. 206 KKU
(2006), odm6wiono wszczqcia dw6ch spraw
kryminalnych (2007) ".
Wladze staraj4 siq tez wyjaSni6 dlaczego

praca milicjant6w jest taka pasywna w
miejscach wiecznego spokoju.,,WartoS6

do d(ombinatu przedsiEbiorstw komunalnych"
nie nadcho dzilo" . List organizacj i spolecznej
o stanie rzecry na cmentarzach nie wziqto pod

jednego calodobowego posterunku ochrony
milicji wynosi na miesi4c 13380,49 hrywien
(maj 2007 r.). W zwiqzkru z ograniczonym
fi nansowaniem z budhetu miej skiego w 2007
roku zawarcie umowy dla ochrony czterech
cmentarzy przezsily pracownik6w milicji albo

uwagQ.

pracownik6w komendy ,,Warta" nie jest

Co do sklepu zbudowanego na grobach
Polak6w przy ulicy Wojkowa urzqdnicy
odpowiadaj6 2e ,,stanem na 01.10.2007 r.
granice terenu bylego polskiego cmentarza w

mo2liwe".
Wladze zawiadamiaj4 nas r6wni eL o tym,
2e ,,stanem na 01.10.2007 r. odszkodowanie
wla6cicielom grob6w ubytk6w materialnych
nie jest mozliwe w zwiqzku z t!fir, 2e haden

mogil, urz1dzefi nadgrobowych i grobowc6w

- gril".

Niedtugo na szczqtkach naszych przodk6w

pomnik w m. Berdyczowie nie jest

moge by6 zbudowane inne plac6wki

zarejestrowany w ustalonym porzqdku przez

rozrywkowe. Pomniki, kt6re jeszcze dobrze
pamiqta wielu obywateli Berdyczow a, zostaly

wyspecj

skradzione. Teraz na grobach pas4 siq gqsi, kury,

kozy

i bydlo

alizowane

przedsiqbiorstwo

komunalne (p. 3 p. 3.3. ,,O porz4dku
utrzymania cmentarzy i innych miejsc

nale2qce do okolicznych

pochowania").
Wladza jest bezsilna wobec przemocy
reali6w ukraifrskich. I w swojej odpowiedzi
zwraca siq za pomoc4 do Berdyczowskiego
Oddziatu ZPU: ,,pytanie co do wzniesienia

mieszkanc6w. Polskich 6lad6w tu nie pozostalo.

Na cmentaran przy ulicy Puszkinajeszcze

mo2na odnale2i resztki starodawnych
pomnik6q kt6re Swiadcz4 o historii miasta.
Cmentarz jest zaro6niqty krzakarni i drzewami,
kt6re ju2 s4bardzo stare ibywa tak,2epadaj6

krzyila pamiqtnego na miejscu bylego

niszczqc

pny tW ogrody i mogity. Opr6cz
natury cmentarz jest niszczony przez

dokumentacji projektowej)

zlodziejilw

rozpatrywane w czasie formulowania bud2efu
miejskiego roku przyszlego".

-poszukiwaczy

drogich metali

cmentarza (pod warunkiem nadania przez Was

i

I

tak zwanych,,czarnych archeolog6w". Ju2 nie
pozostalo iadnego grobowca nie otworzonego

ostatnia replika z listu

-

bqdzie

odpowiedzi:

Komitet wykonawc zy bEdzie

w dzigczny
Panstwu zazgodeoby na zasadach spolecznych

przez te osoby ze spolecznego marginesu. Tutaj

pom6c przedsiqbiorstwu ,,Kombinat

mozna spotka6 nie tylko zlodziei, ale tak2e
narkoman6w i zboczeric6w, kt6rzy straszq
kobiety i dzieci.
Do takiego okropnego stanu cmentarz
zostal dopro w adzony zacrynaj4c od I 973 roku,

komunalnych przedsiqbiorstw m. Berdyczowa"
posprz4ta6 terytorium cmentarza miej skiego
przy ulicy Puszkina 105.
Na zasadach spolecznych cmentarze sq

kiedy na nim przestali chowa6 umarlych.

stale sprzqtane przez r62ne organizacje,

Zabraklo pieniqdzy na utrzymanie str62a i

plac6wki o6wiatowe, przedsiEbiorstwa i inne
instytucje. Ale czy moze trwat to zawsze?
PrzecieL gotymi rqkami nie da siq powycina6
olbrzymie drzewa, stare grube krzaki, nie
podnie6d powalone pomniki, nie odbudowa6

poci4gnqli siE do piqknych pomnik6w brudne
rEce zlodziej6w.
A c62 wladza? Co robi zarz1d, miejski,

?eby zachowa6 czg66

historyczn4

Berdyczowa?

m. Berdyczowie przy ul. Wojkowa nie

Stanowisk o zarz4du miej skiego j est
wygodne dla urzqdnik6w i ich spokojnego

wyulaczone (za5wiadczenie oddziafu resurs6w

cmentarzy ignorowany przezurzqdnik6w nie

ziemnych w m. Berdyczowie 224.09.2007 r.
Nr 30)".
Pracq organ6w spraw wewnEtrznycht. z.
milicji wladze miejskie wrQcz siq szczyc4. W

jest problemem nielicznych dzialaczy

trwania na Swiecie. Na otwarty list

Berdyczowskiego Oddzialu ZPU z dnia
15.10.2007 r. zostala dana odpowiedl,2e
,,stanem na 01 .10.2007 r. zgloszeh co do
dewastowania, otwarcia mogil na nie
dzialaj4cym cmentarzu przy ul. Puszkina 105
od obywateli miasta, kt6rry s4 wla6cicielami

odpowiedzi oficjalnej wspomina siq,

s4

2e

poniszczone grobowce. Problem starych

spolecznych Berdyczowa. Tylko pod opiekq
paristwa mozna nobi6 porz4dek w miejscach
wiecznego spokoju. Bez tej opieki wszystkie
wysilki na zasadach spoiecznych s4marne.

,,rnilicjq m. Berdyczowa w okresie 2005 -2007
lat u?yla specjalnych Srodk6w, zgodnie z

Larysa Wermifrska,

wymaganiami obcwi4zuj4cego prawa, dla

Prezes Berdyczowsliiego Oddzialu ZPIJ.

(I

naszStch

Partnerdw

Kujda zaznaczyl, 2e dzigkt realizacji tej
inrrestycji Siedlce stanq siq jednym z
niewielu miast w kraju, kt6ry w spos6b

Modernrzacja
kanalizacji
wodno-Sciekowej

problem gospodarki wodno-Sciekowej'
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony

Srodowiska i GosPodarki Wodnej
podkreslil bardzo wYsokie oceny
merytoryczne, jakie uzyskal siedlecki
wniosek podczas ocen konkursowych'

kanalizacji wodno-sciekowej w Siedlcach,
kt6ra realizowana bqdzie w najbli2szych

Preumowq dotYcz4c4
wsp6lfinansowania tej inwestycji ze
latach.

Prezydent Wojciech- Kudelski wyrazil
olbrzymiq satysfakcjq podkreSlaiqc, 2e
Srodki otrzyman e Przez PWiK bede

najwiqkszymi w historii miasta'

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony

Podziqkowal m.in. prezesowi Kttidzie za
przychylnoS6 dla siedleckiej inwestycji'
Podkre3lil r6wnie2 zaangahovanie mini stra
Tch6rzewskiego stwierdzaj 4c, ?e kilka lat

Kazimierz Kujda oraz Prezes
Przedsiqbiorstwa Wodoci4g6w i

Siedlczanin nasze miasto nie otrzymalo
takich Srodk6w. Umowa przewiduje, 2e

Srodk6w Funduszu Sp6jno5ci, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
I

6 paidziernika

Srodowiska i GosPodarki Wodnej
Kanalizacji w Siedlcach Adam Jonczyk

i

czlonek Zarzqdt Sp6lki Jan Niedzi6lka'
Wuroczysto6ci udzial wziqli r6wnie2 m'in'

Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Krzysztof Tch6rzewski,
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech
Kudelski i Wiceprezydent Jaroslaw
Glowacki.Preumow

a

Przewiduje

wsp6lpracq w zakresie przygotowania
wniosku dotYcz4cego rozbudowY
o czy szczalni 5c iek6w, budowy kolektor6w
i zakryciarowu Strzala oraz modernizacji
systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce'
WartoS6

I

inwestycji opiewa na sumQponad

l8 mln zlotych. Dofinansowanie

Justyna StePiei - soPran'
Aneta Lukaszewisz - mezzosopran'
Rafal Bartmiiski - tenor,
Robert Gierlach - barYton otarz'

sp6jny i kompletny bEdamiafy tonttiqzany

118 milion6w zlotYch kosztowad
bqdzie kompleksowa modernizacja

Srodowisko podpisali

przez warszawskich Solist6w Concerto
Avenna, Tytusa Wojnowicze, solist6w:

z

Funduszu Sp6jno6ci wyniesie blisko 76'5

mln zlotych. NFOSiGW udzieli po|yczki
w wysoko6ci prawie 29,5 mlnzN.Pozostala
czE(;6 - 12,3 mln zl pochodzid bqdzie ze

temu, gdy Prezesem NFOSiGW byl

dokumentacja techniczna inwestycji
zostanie zloilona wtaz z wnioskiem o

jedno z najtrudniejszych technicznie dziel
Magnificat D- dur. Koncert zakofczyl siq
kilkakrotnymi owacjami na stoj4co oraz

trzykrotnym bisem sPowodowanym
entuzj ast yczr.q reakcj4 licznie

zgromadzonej publicznoSci. WSr6d blisko

760 go5ci koncertu obecni byli m.in'
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski,
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech
Kudelski, Posel na Sejm RP Krzysztof
Tch6rzewski, Zastqp cy P rezy denta Merta
Sosnowska i Jaroslaw Glowecki oraz
radni Miasta Siedlce. Wiecz6r zakohczyl

pemnikiem
siq Apelem Jasnog6rskim pod
Jana PawlaIl, gdzie z kr6tkim koncertem

dofinansowanie w pierwszym kwartale
2008 roku. Realizacja przedsiqwzigcia

wyst4pil r6wnie2 Zesp6l.Mlodzie2owy

Final

w

obchod6w

Do udziatu w turniejq kt6ry rozegrano w

rozpocznie siq w drugim p6hoczu 2008 i
potrwa do kofca 20ll roku.
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Wy2szego Seminarium Duchownego'
reprezentacjE Urzqdu Miasta i Radnych

Papieskiego
w Siedlcach

or

az druiryng zlohon1 z S zef6w

S

iedl ecki ch

Firm.
Zwycigzc4 turnieju zostala dru2yna
Ksiq2y. W trakcie turnieju prowadzona

Siedleckiej
odbyl siq Uroczysty Koncert Finalowy VII
Dnia Papieskiego pt.: <<Magnificat Anima

iem jest pierwszym takim dokumentem'
podpisanym na Mazowszu i jednYm z
pierwszych w kraju. Zaznaczyl, 2e nie
byloby to mo2liwe bez osobistego
zaangailowania posla ziemi siedleckiej
Krzysztofa Tch6rzewskiego. Kazimierz

Mea Dominum> Pod Patronatem
honorowym BiskuPa Siedleckiego

| 6 paLdziernika w Katedrze

i Prezydenta

Zbigniewa Kiernikowskiego
Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego'

W ponad p6ftoragodzinnym progtamie,

i

w

Siedlcach, zaproszono 4 druzyny: Ksiq2y,

VII Dnia

znakomicie

<Swiatelko>> zParafrip.w- Sw- J6zefa' Pod
pomnikiem Papie2a-Polaka Ao2ono kwiaty
i zapalano symboliczny znis2 pamiqci'
| 3 p ahdziernika Zarzad Miej ski TKKF

Siedlc ach zorganizowal <HalowY
Ttirniej Pilki No2nej> rozgrywany w
ramach obchod6w VII Dnia Papieskiego'

Srodk6w PWiK. Prezes NFOSiGW
Kazimierz Kujda Poinformowal, 2e
preumowa podpisana z siedleckim PWiK-

Ch6r Miasta Siedlce znalazlY siq

utwory Jana Sebestiana Bacha, w tym

wirtuozowsko wykonanym

naj skuteczniej szego
strzelca. Najwigcej 5 bramek i tytul <Kr6la

byla klasyfikacja

Strzelc6w> zdobyl Grzegorz Dolqga

(Wy2sze Seminarium Duchowne)'

Wszystkie dru2yny uczestnicz1ce w
turnieju otrrYmalY Puchary.
Organizatorzy dziqkuj4 druZynom za

udzial w turnieju a zawodnikom za
sportow4 rywalizacjq.

v

tTydarzenia w Polsce
. Najbli2szy mo2liwy termin przyjgcia
wsp6lnej waluty
euro
to
2012lub 2013 rok
powiedzial
prezes
Narodowego Banku- Polskiego Slawomir
Skrzpek. Jego zdaniem nie oznacza to
jednak, 2e Polska powinna wlaSnie wtedy
zmieni6 walutq.
Koszty i korzySci jej
prrjgcia nie s4jednoznaczne
dodal.
pnzez Polskq

-

. Pomimo korzystnej dla firm
nowelizacji kodeksu cywilnego Polska
wciq? pozostaje krajem malo przyjaznym
wynika ztegorocznego
rankingu Banku Swiatowe go. Zajmuj1c
odleglq 74. pozycjE, na tle innych kraj6w
regionu Polska wypadla blado, mimo 2e
awansowala o jedno miejsce. Inne paristwa
Europy Wschodniej koncentruj4 siE na

przedsiqbi

obni2aniu podatk6w, ulatwieniach w

przylecialy do Polski, w dziewiqciu bylo
wiele powa2nych usterek. Wykryli je

specjaliSci z bazy w podpoznafskich
Krzesinach, w kt6rej stacjonuj4 samoloty.
Usterek bylo wiele
od malych, takich jak
zepsute przewody po bardzo powaZne, np.

rfzkodzenie komputer6w pokladowych,
zawo16w przeciwoblodzeniowych,

.4276

Polonia dla,,Rzeczpospolitej" lwaila,

2e

Aleksander Kwasniewski zaszkodzil Polsce,
prowadz4c pod wplywem alkoholu wyklad

dla ukraifiskiej mlodzie2y.

Wyniki

sprawiedliwo6ci Alberto Costa.

Dyskusja

na temat kary Smierci z pominiEciem
pozostalych zinstytucj onalizowanych,
legalnych w niekt6rych systemach

prawnych przejaw6w zagroilenia dla 2ycia,

kilka butelek w6dki. Jak twierdzq

. Skrajnie wyczerpane kobietq

granicy z Ukrain4 funkcjonariusze polskiej
Strazy Granicznej.
Gdy j4 odnaleZli,
zdq2yla tylko powiedziei,
2e cztery dni
bledzila i 2e w g6rach zostawila nie2ywe

relacjonuje rzeczniczka

bieszczadzkiego oddzialu Strazy Granicznej
kpt. El2bieta Pikor.

Duda.

ponad I160 m n. p. m..Mialy na sobie letnie

w

lat. Jadqcy tym sam)rm pojazdem ambasador

Polski w Iraku Edward Pietrzyk zostal
ranny. Rany odnioslo te2 czterech innych
oficer6w BOR. Do ataku doszlo niedaleko
polskiej ambasady
jednej z nielicznych
plac6wek dyplomaty- czny ch znaj duj qcych
siE z dala od dobrze strze2onej zielonej
strefy. Konw6j trzech pojazd6w wjechal
najprawdopodobniej na miny. Opancerzone
pojazdy zostaly doszczqtni e zniszczone.
. Spo6r6d

ll

amerykafskich samolot6w

mySliwskich, kt6re

jako

pierwsze

bialoruskie wladze, to wla$nie wtedy
otrzymal ofertq wsp6lpracy. W zamian

przemytu. Ruskin mial siq zgod,zi6 i
z

dwuletnim synkiem znalelli w okolicach
Wolosatego w Bieszczadach nieopodal

dzieci

kiedy6 na granicy, gdy pr6bow al przemyci|

obiecano mu przymkniqcie oczu na pr6bq

jest hipokryzje
argumentowal polski
wiceminister sprawiedliwoSci
Andrzej

Bagdadzie zgin$ Bartosz Orzechowski,
podoficer Biura Ochrony Rzqdu. Mial29

skazano

czterech bialoruskich wojskowych,
rzekomo wsp6lpracuj4cych z polskim
wywiadem. Afera wybuchla w polowie
lipca. Oficer bialoruskich wojsk

Kwa6niewski chwial siE na nogach w 1999

m6wi socjolog
- Przypomina, 2e
Zdzislaw Krasnodqbski.

Pogranicznicy odnaleLli ciala trzech
dziewczynek w wieku 6, l0 i l3 lat fi2przy
granicy polsko-ukrairiskiej na wysokoSci

. W zamachu na polski konw6j

dziesi4tki rankingu.

w 2art siq nie udaje

haribi4ce.

m6wil w Brukseli portugalski minister

kt6re bez problemu trafily do pierwszej

przeciwlotniczych Wladimir Ruskin zostal
oskar2ony o podjEcie wsp6lpracy z polskim
wywiadem. Polscy celnicy zatrzymali go

-

sonda2u pokazuj4 2e pr6ba obr6cenia tego

kuleje.

wszystkie pozostale kraje UE.
Chcemy
uhonorowa6 Europq bez kary -Smierci

Polska i Polskie Sieci Elektroenergefrczne,

. W Mifsku na kary wiqzienia
proc. pytanych w sondaZu GfK

r. w Charkowie w rocznicq zbrodni
katyfskiej. I to bylo jeszcze bardziej

Polska zablokowala ustanowienie
europejskiego Dnia przeciwko Karze
Smierci. Portugalsk4 inicjatywE poparty

regionu okazal siE PKN Orlen. Opr6cz niego

regionalnymi tuzami s4 Telekomunikacja

podwozia, instalacji tlenowej.

zakladaniu firm oraz na uproszczeniach
administracyjnych. A to nad Wisl4 wci42

.

najwiqkszych przedsiqbiorstw Europy
Srodkowo-Wschodniej aL 176 ma swoje
siedziby nad Wislq. Najwiqksz4 sp6lk4

ubrania. W torebce matki znaleziono ich
akty urodzenia.

. Wielu Polak6w, kt0rzy mieszkajq i
pracuj4 za granicqu musi wymieni6 stary
ksi42eczkowy dow6d osobisty na nowy
plastikowy. W tym celu musz4 specjalnie
przyjeild2a6 do kraju. Prawo nie dopuszcza,

by formalno6ci zwi1zane z wymian4
dowodu mo2na bylo zalatwi6 na przyklad
w konsulacie. Mo2na to zrobi6 jedynie w
macierzystym wzEdzie gminy.
. Co trzecia z najwiEkszych firm Europy
Srodkowo-Wschodniej pochodzi z Polski
wynika z zestawienia ,,Rze*zpospolitej"- i
firmy doradczej Deloitte. W gronie 500

zwerbowa 6 trzech kolejnych bialoruskich
wojskowych oraz rosyjskiego oficera o
nazwisku Jurenia. Wedfug rzqdowej agencji

Bielta stronq polsk4

interesowaly

,,strategiczne obiekty wojskowe Bialorusi i
,Rosji, rozmieszczenie i liczebno66 Srodk6w

obrony przeciwlotniczej, a zwlaszcza
zestaw6w 5-300"-

. Auto, pralka, telefon to dzi6

haden

luksus. Coraz wiEcej Polak6w chce jeLdzit,

za granicq, ogl4da6 filmy na plaskim
ekranie. I miei wolny czas. Czym jest
luksus?
To rzadkie dobro, kt6rego

posiadanie- podwyiszanasz status spoleczny

m6wi dr Wieslaw tr agodzifrski z
-Gl6wnego Urzqdu Statystycznego.
- Musi to by6 przedmiot niedostqpny dla

szerokich mas. Dzisiaj z kategorii d6br
luksusowych wypadly urzqdzenia, kt6re
mo2na kupi6 na raty
dodaje prof. Hanna
Palska, socjolog z Collegium
Civitas. Co

jest dla Polak6w luksusem?
pisala
,,Rzeczpospolita".
zatem

Posiadanie jachtu, dziel sztuki

: Srednia cena dolar6w na przelomie
sierpnia i wrze6nia 2007 r. wynosila 2,50
zl; cena euro 3,66 zl.
S.

M.

Kroniln mieislm.lftonila miGisln ' llronifta miGislm
. ,rstar

Instytucja o takiej nazwie symbolicznie

otworzyla swoje drzwi w Dzieh
Niepodleglo6ci Ukrainy. ,,Star - centrum"
jest wsp6lczesnym centrum spolecznym
dla dzieci i os6b doroslych, zalozony przy

wsparciu KorPusu Pokoju Stan6w

i

wsp6lnoty
2ydowskiej BerdYczowa. Tu beda
Zjednoczonych na Ukrainie
zor ganizow ane

ptzy gotowania poko lenia

mlodego do 2Ycia w Swiecie
bedA uczYli
cywilizowanym
angielskiego, Pracy z komPuterem,

podstawom biznesu. Nauczanie planuje siq
przeprowadzi6 w niewielkich grupach (do
l0 os6b) w zale2noiici od wieki i poziomu
wyksztalcenia. Wszystko to jest bezplatne
pod warunkiem - udzialu w dzialalnoSci
wolontariuszY.

. Obwodnica zostala otwarta

Obwodnica wkolo BerdYczowa
nareszcie w pelni zadzialala. Oficjalne
otwarcie tego odcinka drogi Wystupowiczy

Mogil6w-Podolski odbYlo siq w
poniedzialek 17 wrzesnia. Przeci46

symboliczn4 wstqgq na trasie
Wiktorowi
zaproponowano
ten dzieir
w
kt6rY
Janukowyczowi,

przebywai w naszym miescie. Co prawda
p. Janukowicz przyjechal do Berdyczowa
nie jako premier. Odwiedzil nasze tereny
bqd4c na przedwyborczym urlopie jako
kandydat do Rady Najwy2szej. Uczestnicy
imprezy wyszykowali siq wzdltL trasy' Po
lewej stronie stalo kilkaset pracownik6w
organizacji drogowej ubranych w swoje

tradycyjne kurtki, kt6re ju? przez kilka

dziesiqcioleci majq niezmienny kolor

pomarafczowy. A naprzeciwko po prawej
stronie stali przedstawiciele wladz,medi6w
i kilka mlodych ludzi z bialo - niebiesk4
symbolik4. Po tej samej stronie zostalo

ustalone niewielkie podwyzszenie, z
kt6rego szanowny 9o56 powinien byl

przemawia6 do obecnych. I raptem ktoS z

przedsiqw zigcia

przestraszyl siq, ze Janukowicz obrazi siq,

zobaczywszy Przed sobq

ludzi

w
pomaraficzowych uniformach. Dlatego,

2eby nie denerwowa6 lidera bialo -'
niebieskich, kazano Pracownikom
organizacji drogowej rozebra6 siq, na
szczq6cie nie do naga.

niezapomnianY i niePrzebaczalnY
15 wrzesnia wypelnilo siq 66 lat z dnia
jednego z najstraszniejszych przestqpstw

berdyczowski browar, a

inne

przedsiqbiorstwo, ktore dziala w rejonie

Wojny Swiatowej' Mianowicie w tym

2meryiskim obwodu winnickiego' Browar
teraz ma klopot. Do niego zwracaj4 siq
konsumenci nie zadowoler'r ze smaku

berdyczowskiego lotniska hitlerowcy
zamordowali 12 tys. Zyd6w. Znqcania i

nowego piwa. Niestety, nie zwracaj4uwagi
na producenta. W efekcie okazalo siq, ze

masowe zab6jstwa tych ludzi, kt6rzy swoim
wygl4dem zewnqtrzny m czy zachowaniem

przez przedsiqbiorcq prywatnego

II
dniu w lg4l roku na Polu obok

pizypomin ali 2y d6w,weszlo w historiq pod

nai* 4,,Holocaus t" (,,Zaglada")' Przed

wojn4 w Berdyczowie mieszkalo ponad 30
tys. Zydow, co stanowilo niemal polowq

ludnoSci miasta. W

czasie okupacji

hitlerowskiej miejscami masowej zbrodni
staty siq okolice Berdyczowa, droga miqdzy

Czerwonq G6rq i
Radiafiskie i BYstryk'

wsi4 ChazYn, wsie

'

zam6wiono piwo

w litrowych butelkach

CenY rosne codziennie

Dro2eje praktycznie wszystko' Ceny

przedsiqbiorcy, wlaScicieli sklepow
spo2ywczych, ceny kupno rosn4 ka2dego
dnia na 7 - 12 kopiejek. ,"N{oi pracownicy
musz4 niemal ka2dego dnia przedrukowywai
cenniki. To nie jest tak proste, ptzecie? w
sklepie sprzedaje siq l8 tysiqcy gatunk6w
r62norodnych towar6w. Wczesniej starczylo
na te potrzeby jednego opakowania papieru
na miesi4c .Tenz nie zawsze starczy trzech

opakowari na tydzieri"

- m6wi Anatol

Lizogubenko, dyrektor sklepu,,sorokowyj "'
Tak2ep. Anatol prognozuje,2e cena na olej
w najbli2szym czasie siqgnie do 10 hrywien
zalitr, aieszczeniedawno wynosila blisko 5

hrywien.

. Problemy browaru
Wiadomo, 2e nasz browar, historia

kt6rego rozpoczyna siq od 1861 roku

(dyrektor p. Leon Lipiecki) dzisiaj
produkuje kilka gatunk6w Piwa' To
przedsiEbiorstwo j est niejednorazowym
uczestnikiem wielu festiwali piwa, w tym
poziomu miqdzynarodowego, a gatunki

z

Berdyczowa Wlodzimierza Czornego'
Dyrektor browaru oPowiada, 2e ten

przedsiqbiorca zarejestrowal markq

Landlowq pod nazwq,'Stary Berdycz6w" i

zacz4\ wyrabia6 swoj4 Produkcjq'
Berdyczowski browar nie ma 2adnego
stosunku do tego niesmacznego napoju'

. Julia Tymoszenko w BerdYczowie

Na tydzieh Przed wYborami

zmieniaj4 siE kazdego dnia. Jak twierdz4

przez Janukowicza

organizator6w

Producentem nowego gatunku piwa jest nie

. Holocaust:

centrumt'
w Berdyczowie

-

do

Berdyczow a zawitala liderka polityczna
pani Julia Tymoszenko. Jak i trzy lata temu
w czasie jej wizyty plac przed zarz4dem

miejskim byl przepelniony przez ttumy

ludzi. Celem podstawowym wizyty p'
Tymoszenko jest prezentacja programu
rozwoju paristwa ukrairiskiego, kt6ry dostal
nazwQ ,,Ukrairiski ProrYw"' Pani
Timoszenko jest doskonal4 m6wczyniq' W
niej pokladali nadzieje liczni wyborcy'

.

Renesans

kultury

Paradoks, ale w BerdYczowie nie ma
oddzialu kultury. Ale to nie nacty' 2e nie
ma samej kulturY. Kilka lat temu ta
plac6wka zostala zlikwidowana w celu

zaoszczEdzania koszt6w. Gl6wnYm
tytanem, na kt6rym trzyma siq kultura
miasta jest Miejski Dom Kultury, na bazie
jakiego w ci4gu roku prowadzi siq 300
og6lnomiejskich imprez. Tytko w czasie

Swi4t bozenarodzeniowych tq plac6wkq
odwiedzajqponad l0 tYs. dzieci'
Warto zaznaczYl, 2e w ostatnie lata
wNadze miejskie staraly siq wspierad
finansowo tq strefq. Tylko na rekonstrukcje

,,Stary Berdycz6w"

Domu KulturY wYdano P6l miliona
hrywien. W okresie 2005 - 2007 lat.na

zdobyly kilka zlotych medali. W ostatnich
dniach na p6lkach niektorych sklep6w
piwo,, Zyguliwskie" pod ju2 znanqnazw q
,,Stary BerdYcz6w". Piwo zaczEto
produkowa6 w litrowych, plastykowych

udzialw festiwalach, konkursach (w tym i
miqdzynarodowych) wydano niemal 57
tys. hrywien. Na 2l tys. zakupiono strojow
i obuwia dla zespol6w artystycznych, jakie
reprezentujq nasze miasto i juz tradycyjnie

butelkach. JakoSci smakowe znacznie
r62nily siq od tradycyjnego ,,Starego
Berdyczowa". Istnieje i inna 162nica'

majq wysokie nagrodY.

piwa ,,Chmilne"

i

Przygotowala LarYsa Wermifr ska'

ftonilm mieisla. lftonika mieislo. lfionila mieis[a

Minionego lata w Slupsku odbyty sig

XIII Swiatowe

lgr4yska Polonijne.

\JaleiV zaznaczyt, 2e Swiatowe Igrzyska Polonijne majq dlugq historig. Po raz
I \ pierwszy odbyty sig w 1934 roku w Warszawie. Nastgpnie II wojna Swiatowa
oraz powojenn rzeczywisto56 nie pozwalala na ich kontynuacjg. Po 40 latach przerwy
1974 roku odbyty sig II Swiatowe Igrzyska Polonijne w Krakowie. Ostatnie, XII
Swiatowe Igrryska odbyly sig w Warszawiera ich organizatorem, tak jak i tegorocznych,
bylo Stowarzyszenie rWsp6lnota Polska".

w

- to mlodofl1,
u mlodoflt - to przysCoSf>
Na XIII Swiatowe Igrzyska Polonijne,

po calym Swiecie przybyly reprezentacje
druZyn z 28 kaj6w. Rozgrywki sportowe
odbyty siq w nastEpujqcych konkurencjach:
badminton, bryd2, kolarstwo g6rskie,

Korostefi, Nowograd Wotyriski a takile ze
Lwowa, z Tarnopola, Mo6cisk i Stachanowa.

. Organizatorem wyjazdu z
Zytomierszczyzny byl Zytomierski
Obwodowy Zwi4zek Polak6w na Ukrainie.
ByliSmy naj s i lniej szq grup4, naj I iczebni ej szq
i zdobyliSmy najwiqcej medali, bo a2 23

od zlota po brqz. Zytomierska dru2yna

,,Wiktoria" zdobyla II miejsce w siatk6wce
dziewcz1t i ofizymala przepiqkny puchar.

Nale2y podkre6li6, 2e nie tylko mlodzi
sportowcy walczyli o medale, ale i Zarz4d

Gl6wny ZOZPV

i

czlonkowie ZPU w

Korosteniu dzielnie siq spisali. Prezes ZOZpV

Wiktoria Laskowska

-

Szczur zdobyla

srebrny medal a Irena Switelska, wice-prezes

ZOZPU zdobyla dwa srebrne medale!
Serdecznie gratulujemS jest to

przyklad do naSladowania

jak najlepszy
i wz6r dla

mlodzieiry.
Wr66my na chwilq do letnich wspomnieri:
uroczyste otwarcie odbylo siq pod slupskim
Ratuszem, gdzie licznie przybyli go5cie
honorowi, wSr6d nich marszalek Senatu
Bogdan Borusewicz prezydent miasta Maciej

Kobyliiski, prezes

,,Wsp6lnota Polska"

Stowarzyszenia
prof. Andrzej

Stelmachowski, minister sportu

i turystyki

El2bieta Jakubiak. Bogdan Borusewicz,

witaj4c sportowc6w powiedzial, 2e Swiatowe

Igrzyska Polonijne to,,niewqtpliwie

najwiqksze Swiqto Polonii rozproszonej po
catym Swiecie. Nastqpnie Michal Kleiber,

doradca prezydenta RB odczytal list
prezydenta Lecha Kaczyriskiego, kt6ry
mn6ciluwagQ na to i2,,,wszystkich paristwa

calego Swiata.

olimpijczykami. Odbylo siq r6wnie2 Slupskie
i Jarmark Ludowych
Wyrob6w. Ka2dy znalazl w iqc.c o S c iekawe go
dla siebie.
Serdeczna atmosfera towarzyszyla nie
tylko rozmowom w gronie rodak6w, ale i na
stadionie gdzie wszyscy sobie pomagali i
wspierali siq wzajemnie. Efektem rozm6w i
spotkari sA nowe kontakty, przyjaLnie.
Nawi4zaliSmy Scisle kontakty z Poloniq ze

Forum Gospodarcze

lqczqwsp6lne korzenie, pwywiqzanie do kraju
przodk6w i ta sama pasja - zamilowanie do
sportu". W dalszym ci4gtprezydent w swym

li5cie wyrazil nadziejq, 2e ,,lgrzyska
przyczyni4 siE nie tylko do osi4gniqcia

sukces6w sportowych, ale tak2e stanq siq

profesora Andrzeja Stelmachowskiego,

polonijnych z Ukrainy. PrzybyliSmy z
Zytomierszczyzny z miast: ?ytomierz,

z

Mialo r6wniez miejsce ciekawe spotkanie z

ziemny, wEdkarstwo morskie, wqdkarstwo
splawikowe, muchowe, wielob6j rodzinny,

sportowc6w

na

dyskotekach. Duzym zainteresowaniem
Polonii w kole rodak6w

okazjq do zawarcia nowych przyjalni i
zacieSnienia kontakt6w z krajem".

moglo zabrakn46 nas,

Rodowicz. MNod,zieL bawila siQ

kt6rym omawialiSmy problemy sportu i

siatk6wka, siatk6wka pla2ow1lekka atletyka,
- lucznictwo tradycyjne, pilka nozna, ptywanie,
ringo, stzelectwo, szachy, tenis stolowy, tenis

windsurfi n g oraz2eglarstwo. Oczywi6cie nie

jak
,,Czerwone Gitary" czy wystqp Maryli
lvystQpy tak znakomitych wykonawc6w

cieszylo siq Sportowe Forum Polonijne, na

<Sport

najwiqksze, lefirie Swiqto Polonii ro4proszonej

pokaz fajerwerk6w. Ka2dego dnia odbywaty

siQ koncerty uSwietniajqce sportowe
zmagania. Szczeg6lnie cieplo przyjqto

Szczeg6lnie goreco oklaskiwano wyst4pienie

Szwecji, Kanady

i

Ameryki P6lnocnej.

Zaow ocujqone realizacj
kt6re wlaSnie powstaly

4

nowych proj ekt6w,

zaslu2onego dla rozwoju 2ycia Polonijnego.
Profesor powiedzial miqdzy innymi: ,,Sport

Szczerze zachEcam do czynnego
zajmowania siq sportem, niezaleZnie od
wieku. Sport |wiczy nie tylko cialo, rozwija

to przyszloS6,

- by igrzyska
dlatego zale2y nam bardzo

umysl, wychowuje, lqczy wszystkie pokolenia

rom'ija\y siq coraz bardziej i przyci4galy do
Ojcryzny jak naj wiqcej uczestnik6w. Bawcie

Swiata w Historycznej AjczyLnie

to mlodo56, a mlodo5i

-

siq tu jak najlepiej, nie zapominajqc o
szlachetnej zasadzie fair play".Nastqpnie
odbylo siq wspaniale widowisko tanecznomtrzyczne. Wystqpil slupski zesp6l

,,Arabeski", odbyly siq pokazy walk
rycerskich i wiele, wiele innych przy kt6rych

publiczno66 doskonale siq bawila. Wielu

wzruszef dostarczyl wystqp slupskiej
orkiestry Polska Filharmonia,,sinfonia
Baltica". Tow.arzyszyl jej najwiqkszy na
Swiecie polonijny ch6r, skladaj4cy siq z 220
ch6rzyst6w, w sklad kt6rych wchodzil

r6wnie2, nasz ?ytomierski ch6r

i.

J.

Slowackiego pod kierownictwem Jana
Krasowskiego. Pod koniec wyst4pil jako
gwiazda wieczoru Ryszard Rynkowski.
Ostatnim punktem programu byl wspaniaty

i daje okazjq do spotkari

z Poloni4 calego

-

Polsce.

Gorqco dziqkujemy organizatorom XIII
Swiatowych Igrzysk Polonijnych za mile
przyjqcie, wspanial4 atmosferq, wzorowe
organizacjq nie tylko samych konkurencji ale

i

spotkari, koncert6w

i

innych imprez

towarzysz4cych, Szczeg6lnie serdecznie
dziEkujemy Stowarzyszeniu,,Wsp6lnota
Polska" za moLliwoS6 udzialu dru2yn z
Ukrainy. Dziqkujemy r6wnie2 panu prezesowi

ZPU Stanislawowi Kosteckiemu

za
wsparcie.Piqknie dziqkujemy, Szanownemu
Panu Generalnemu Konsulowi RP w Kijowie

Grzegorzowi Opaliriskiemu, za pomoc w
organizacji wyjazdu.

Wiktoria Laskowska-Szczur,
Prezes Zytomierskiego Obwodowego

Zwi4zku Polak6w na Ukrainie.

15-16wrzesniatradycyjnieodbyrysigwBerdyczowiejuiVltrDniKulturyPolskiej.Imprezy
tygodniami, kiedy nigdzy
oficjalne poprzedzity wycaiz"ni., t t6re odbyry sig p.r.d kilko-"
oloioo" umowa o wsp6$racy. W taki qros6b
Berdyczowem i potstrirn miaslem Czgstocnowa iort"l"
partnerskie, z_jakim teraz bgd4 rozwijac sip kontaktY kultmalno .,
Berdycz6w ma jes"cre;eono *asto
wsp6$raca w strefie biznesowej'
- o5wiatowe' Moiliwe, ze zostanie niwiqzana

VIII Dni Kultury Polskiei
Samouswiqto odbYlo siQ zgodnie ze

zwyklym scenarius zem. RozpoczEto
Dni Polskiej Kultury mszA Swiqta w
Klasztorze Karmelit6w BosYch w
intencji Polak6w, kt6rzY od dawna
mieszkali i mieszkajAw naszym mieScie'
Nabo2efi stwo zostalo odprawi ane przez

ksiedza BenedYkta Kroka, Delegata

wydarzen ia r ozp o czety

Prowincjala na Ukrainie.
Po mszY wszyscy uczestnicY Swiqta
udali siq do muzeum historii miasta,

delegacji

gdzie trwala wystawa prac polskich

malarek IzY Strqgi i
Konopczyfiskiej .

Ale

EwY
naiwaLniejsze

Mi"lrti-,

si

g

w 7-arz4dzie

gdzie odbylo siq spotkanie

oficjalnych

z

przedstaw-icielami wladz Berdyczowa,

przedsiqbiorcami i

dzialaczami

polonijnymi obwodu Zytomierskiego' W

tym roku Polska byla reprezentowana

jo"t

delegacje trzech miast: Siedlce,

i

Czqstochowy. Niestety nie
udalo siq przyje chat ptzedstawicielom
wladz miejskich Jawora' ieszcze

Lubina

jednego miasta Partnerskiego'
Prcewodniczyl delegacjom polskim
nowo mianowany Konsul Generalny RP

V

w Lucku P. Tomasz Janik"
Wystqp konsula generalnego bYt

nonmialy dla obecnych

I

II
.

!
t

t
I

i bez ttumacza'

P. Janik akcentowal wagq'podobnych
Swiqt, przeciei- w naszym mie3cie
mieszka wielu Polak6w, kt6re dostojnie
dbajq o swoj4 kulturq. WYmiana
kulturalna miqdzy Polska a Ukrainq

sprzyja wzmacnianiu PrzYiaznY ch
stosunk6w Polsko - ukrairiskich'
P

odobne op inie zostaly wyp owied ziane

przez prezydenta miasta Siedlce p'
Wojciecza Kudelskiego, kt6rY
zaznaczyl, ze Polska i Ukraina tetaz
staly siq jeszcze bardziej bliskimi i ju2

bibliotekE i spotkali siE z mieszkahcamr.
Berdyczowa. Na wspomnienie o tYm

spotkaniu: zostalo zrobione wsp6lne
zdjqcie.
Takhe

w sobotq 16 wrzeSnia

bYLY

prezentowane dwie berdyczowskie
og6lnoksztalcqce szkoty Nr 4

i L5, gdzie

jWk polski jest wprowadzony w Plan
mauczaniaj ako przedmi ot ob owi azkowy.

Tam go6ci zostali przyjgci Przez

uczni6w i nauczycieli,

kt6rzY

przy gotowali interesuj 4ce programy
koncertowe.

Po

poludniu
i go6cie

Berdyczowa

mieszkaricY

zebrali siq w

Miejskim Domu Kultury na uroczystym
otwarciu VIII Dni Kultury Polskiej w

tw6tcze
Swoj e
osi4gniqcia demonstrowaly amatorskie
zespoty artystyczne z Berdyczowa i m.

Berdyczowie.

w Berdyczowie
tylko byd dobrymi
dobrymi partnerami

s4 zobowiqzane nie

sqsiadami, lecz

i

strategicznymi, gospodarczymi i
kulturalnymi. Wsp6lny udzial w Euro
2Al2 zobowiqzuje wiqc do Scislej
wsp6lpracy.'Dlatego powinny by6
prowadzone podobne imprezy
kulturalne, podczas kt6rych
nawi4zywane sA kontakty miqdzy
{r,

w

miastami nie powinna obejmowai tylko

- oSwiatow4. Nie
i rozw6j kontakt6w
gospodarczych i przemyslowych, a

Siedlce. Dlugo oklaskiwali widzowie
zesp6l taneczny,,Chodowiacy", kt6ry
po nz pierwszy uczestniczyl w Dniach
Kultury Polskiej w Berdyczowie.
l6 wrzeSnia dla polskich goSci i
artyst6w zostaLa zorganizowana

wycieczka do m. Humari w celu
zwidzenia pomnika architektury
parkowej XIX w. ,,Zofrjbwki", jaki

strefq kulturalno

zbudowan o przez hrabiego Potockiego

zaszkodzi takhe

dla jego mal2onki Zofri, kt6ra byla
stynna ze swej niezwyklej urody.

Wszyscy zostali zachwyceni

polskimi i ukrairiskimi miastami.

wzajemnie wygodne inwestycj e jeszcze
bardziej beda slu2yty zbliZeniu obu
narod6w.
Polskim go5ciom zostaly pokazane
dwa wideofilmy o Berdyczowie. Potem
odbyla siE wymiana upomink6w. Po

zakohczeniu spotkania oficj alnego

weekendzie polscy goSci wyruszyli w
drogE powrotnq 2eby przygotowa6 siq
do nastEpnych Dni Polskiej Kultury w

wystEpowal

wszyscy odwiedzili ko5ci6t 5w. Barbary

Berdyczowie'

Praktycznie wszyscy, kto
w czasie spotkania,

podkreSlali, 2e wsp6lpraca miqdzy

gdzie zwiedzili miejsk4 polskq

olbrzymim parkiem i zabytkami na j ego
terenach.

Po nasyconym

wydarzeniami

Iza Rozdorska.

150 rocznica

urodzin Conrada

$TEPCI$$Y AVCIERIU =,

PIIEWOA PCIffESII
Piotr \ilISZNIEWSKI

il]OMA

Ciekawo66 Swiata zaszczepil mu ojciec
Apollo, kt6ry tlumaczyl przygodowe powiesci

(Slupsk, Polska)

francuskie
WSr6d zielonych lan6w i kolorowych sad6w

ziemi berdyczowskiej le2y wie$ Terechowa a w
niej zachowal siq XIX-w ieczny ziemiariski dw6r,
w kt6rym jest obecnie szkola powszechna; i tu
wlaSnie dnia 3 XII 1857 roku urodzil siq Teodor
J6zef Konrad Korzeniowski. Jego ojciec Apollo

zarz4d,c4 majqtku ziemskiego w
Debreczynce w powiecie mohylewskim znalazl
siq, w katastrofalnej sytuacji materialnej, a Lona
spodziewala siq dziecka. TeSciowa Teofila
Bobrowska wla$cicielka dworu w Terechowej,

ledac

udzielila goSciny swojej c6rce, h6ra pol6g odbyla

i

angielskie tylko na potrzeby syna.

Nakierowal jego wyobra2niq na egzotykq
6wczesnego 6wiata. Pisarstwo Conrada
dkiztaltowal romantyzm slowiafski, wsparty
wlasnym doSwiadczeniem Zyciowym i
nieprzeciqtny talent - wyni6sl go na olimp
literatury Swiatowej. Zadenpisarz nie dostrzegal

wtym stopniuco Conradpiqkna i majestatupotqgi
2ywiolu monkiego. Innych marynist6w zajmowali

przede wszystkim bitwy morskie, przygody
korsarskie. Nawet anonimowi tw6rcy Chanties

balladpnekarywanychdrog4ustnejtradycjimalo
uwagi zwracali naotaczaj4cy ichzewszech sffon
2ywiol. Tworzywem byly rozstania z domem

u niej. Ksi4dz zakonnik Antoni Romafski w
berdyczowskiego klasytoru Karmelit6w Bosych

rodzinnym,tqsknota

ochrzcil niemowlq. O urodzinach syna Apollo
Korzeniowski powiadomil zamieszkalego w
Zylomierzu J6zefa Ignacego Kraszewskiego wybitnego pisarza, kt6ry udzielil malefstwu

reminiscencje hiszpariski ch Leglarzy triumf6w

.za nim, za kobietq,

wspominanie chwil szczq6cia albo rzewne

i

klqsk wielkiej armady i jej bohater6w.
Conrad nade wszystko darzy podziwem statek

jako doskonaly tw6r mySli technicznej. Na

blogoslawieristwa. I w ten spos6b le2qcy w beciku
Konradek zostal pasowany na literata. Apollo
Korzeniows|,t pnyjainil siq z J. I. Kraszewskim,
2ywil dla jego talentu i osiqgniqi tw6rczych
uczucie szacunku i uwielbienia. Lqczyla ich

bezkresym oceanie podczas huraganu gdy
niszczqca moc 2ywiol6w - wiatru i wody o
niewyobra2alnej sile pustoszy lvyspy i przylegle
do morza ledy - nie pokona statku jesli jego
solidarna i oCwa2na zaloga wystrzegnie siq
zaniedbai. Wyposa2ona w wiedzq fachowq i

ponadto zgodno66 pogl4d6wna sprawy spolecme.

Wyzwolenie spod caratu widzieli we wsp6lnym
dzialaniu Polak6w i Ukraific6w. W pocz4tkach
wojny krymskiej, gdy na Ukrainie zawi4Tal siq
powstaficzy ruch chlopski,
^A^pollo Korzeniowski
nawi4zal kontakt z ukaifiskimi przyw6dcami i

umi

ej

qtno56 pneciw dzialania przewro tno Sci s il
- stawi im skutecznie czola. poczucie

przyrody

umiaru w trafniej ocenie nieobliczalnego i
kapry6nego 2ywiolu to nowatorski rys w

opracowal program wsp6lnego dzialania. Wyslano
emisariuszy z manifestem do Pary2a do Hotelu

pisarstwie Conrada, gdzie pnypadek odgrywa
olbrzymi4 rolq, co potwierdzaj4 w sp6lcze6ni
pracownicy morza. Pasj4 jego byla analiza

Lambert, gdzie dzialal komitet rewolucyjny
kierowany przez Ksiqcia Czartoryskiego Adama
l..qrgo, ktory niestety, nie zaakceptowal tej

charakter6w ludzkich a naczelnq dewiz4
tw6rczoSci pozostawaly: honor, wiernoSd i

inicjat5rhry.

lojalnoSd.

Kraszewski opu6cil Zytomierzi wyjechal za
granicq, zaS Korzeniowski przeni6sl siq do
Warszawy i podjql dzialalnoSi konspiracyjn4. 9
maja 1862 roku 2andarmi go aresztujq i zsylaj4
wruz z 2onq i synem do Workuty. Rok p6iniej
mijsce zeslania ukazem carskim zostalo anienioni

W literaturze Conrad jest zjawiskiem
Oryginalno6i polega

na polqczeniu ugruntowanej

wyobrazni i wysokiego stopnia kultury literackiej.

Poetykq morza ugruntowal na tradycji
slowiaf,skiej. Znal doglqbnie tw6rczoS6
A.Mickiewicza, J.Slowackiego, J.Franki,
T.Szewczenki i td. Slownictwo wjego tw6rczoSci
jest bogate,obfitos6 metafor, fiafnych ocen sytuacji

i form zdobniczych. Byl poet6 swoje cierpienia
,

okresu dzieciristwa

i mlodo6ci

r o dzina, przy jaciele. PolskE reprezentowal mlody
urzqdnik ambasady RP w Londynie Edward hr
Raczynski, p6zniejszy ambasador i prezydent Rp
na wychodztrvie w latach 1978-86.

*
Rochester to miasto Karola Dickensa
ulubionego pisarza Conrada. W tym miescie o
bogatych hadycjach morskich, w biurze agencji

okqtowej GEORGE HAMMOND - SZppINc
Ltd., dzilaj4cej nieprzerwanie od 1767 roku,
obsluguj4cej statki towarowe zawijaj4cej do
port6wujSciaidorzeczaTamizy,poznalemklarka
Mr Terry Leveruroore, z kt6rym wybralem siq do

Canterbury na poszukiwanie grobu Josepha
Conrada. PrzybyliSmy do katedry wzniesionej w
597 roku przez Swiqtego Augustyna. Podczas II
wojny Swiatowej Swi4tyniE znrjnowaly bombowce
hitlerowskiej Luftwaffe. Po wojnie niemieccy

jefrcy wojenni doprowadzili

je do

stanu

przedwojennego. Anglicy zwonili jeric6w dopiero

wtedy, gdy wszystkie szkody

i

zniszczenia

poczynione przez Niemc6w w Welkiej Brytanii
zostaly calkowicie usuniqte przez nich i na ich
koszt.

W przykatedralnym kantorku informacji
turystycznej ofr'zymaliSmy wskaz6wki 0 tym gdzie

znajduje siE miejsce poch6wku pisarza.
na

wskro6 oryginalnym. Talent dziki i samorodny w
tym sensie, 2e nikomu niczego nie zawdziEcza.

na Czernih6w, gdzie 18.04.1865 roku umiera
Ewelina matka Konrada. Apollo Korzeniowski
korzysta z aktu laski i wyjehdLa do Lwowa a
nastqnie do Krakowa. 23.05.1869 roku Apollo
Korzeniowski umiera i zostaje pochowany na
cwentaran Rakowickim w Krakowie.
Zycie Conrada do 17 roku bylo pasmem
nieszczESi, klqsk i pora":2ek,dop6ki nie rozpoczpl
s!_z!y monkiej najpierw we flocie francuikiei a
od I 878 roku brytyjskiej. Dorobiwszy siq dlplomu
k3nit1ry ieglugi wielkiej siqgnql po pi6ro stajac
siE wielkim pisarzem.

i

Zmarl3 sierpnia 1924 roku. W pogrzebie dnia

7 VIII wziqlo udzial niewiele os6b: najbliisza

wypelnionej

nnaganiem z iryw iolem pnemienil w porywaj qcq
literaturE. Poezja to zamiana cierpienia wpiqrtno.

Przybyli6my na maly zaniedbany cmentarz.
Zastali6my tam mogily zapadniEte porosniqte
chwastami. Sprawdzilem wszystkie nagrobki;
niestety informacj a okazala s iq falszywa...

W remontowanej kaplicy dw6ch murarzy
celebrowalo akurat ,,tea iime". poprosiliSmy o
pom6c, jeden z nich nie zdejmujqc kombinezonu
wsiadl do swojego forda i ruszyl do wikarego.
Fowr6cilz dokladnym adresem. Udali6my siq
do Canterbury Cementary Roncie place.Westgate

Avenue,

gd,zie w glqbi w cieniu trzech
rosochatych sosen l5ni nagrobek z kamienia
piaskowego. Starannie uftzymany, Swie2e kwiaty
we flakonach, wysypany drobnymi kamykami z

Historia 2ycia Conrada sprowadza siE do

nadmorskiej plaiy

nastqpuj4cego schematu m atematy cmego: 17 -20-

Conrada stal siE miejscem wiecaego spoczynku

30.1857-1874 lata mlodoSci; t}74:t894 stuiba
morska; 1894-1924 lata po6wiEcone literaturze.

i

suchymi szyszkami. Gr6b

zapocz4tkowanej przez niego angielskiej linii
Korzeniowskich.

v

Odczytalem epitafrum: Joseph Teodor Conrad

Kozeniowski died (zmarl) 3rd August 1924, born
(urodzony) 3rd December 1857; jego 2ona Jessie
Emeline, wnukowie PeterThadeus Stewart i John
Pichard Teodor oraz mlodszy syn John Alexander.
Stojqc pzed kamieniem nagrobnym pelen zadumy
i wznrszenia pomodlilem siq za niego i napisalem
list do jego potomk6w wyra2ajqc sw6j podziw i
sentyment dla pisarza wynikaj4cy z uprawiania
zawodu marynarza i pochodzeniaztej samej ziemi

wotynskiej.

*

kt6rym dowodzilem zawinql do duriskiego portu
Esderg. Za ruf4stal ju2 zacumowany motorowiec

BSiLAttO bandery panamskiej. Kr6tko

:r

Conrad zagadal do mnie w przestworzachl,
Dziesiq6 tysiqcy metr6w nad ziemi6 nad grubq
warswQ chmur, przed oczyma roztaczaly siE
ksiqiycowo -polarne p ejzarze. B oein g T 4T nrkryl
nad sklqbionil parq wodn4 neihionqna ksztalt
lancuch6w g6rskich, pieczar, bajecanych budowli,
kolorowych oaz. Swiat iluzji pelen sloica a pod
powlok4 chmur ponura aura, porywisty sztorm z
zacinajqcymi strugami rzqsistego deszczu.
Lecialem do Amsterdamu, na siedzeniu obok
,leZalo czasopismo,,Holland Herald". Uwa2nie
'.-',/kartkujqc napotkalem fotografi q J6zefa Konrada

nieodpart4

pusty; na pokladzie

1895.

W Krakowie rodzina Korzeniowskich

niespotkalemzywejduszy.Zablqdzilemwreszcie
do kuchni. Zastalem starq kobietq w biatym kitlu
krzqtaj4c4 siq przy zlewozmywaku. Na moje
pozdrowienie:,,Good afternoon", odpowiedziala:

odwiedzila mogilq Apolla ojca Conradai dziadka
jego syn6w, kt6ny zobaczyli poraz pierwszy w

,,Brat 2diot was w kajutie" ...Zbaranialem: bandera

polrtzy2owalplany, eskada na Ukrainq spalila na

2yciu modl4cego siq Conrada.

Wybuch wojny

do Europy. Kilka miesiqcy p62niej obj4lem

okazalo, znal tw6rczo6i

stanowisko Chief Mate'a.

entuzjast4.

przy nabrze2ach staly

iaglowiecw trybie awaryjnym musialzawin46 do

bezczynnie setki statk6w skutych lodem. Na

stoczni. Wqgiel wyladowano na nabrzeie.
Szkutnicy uszczelniali kadlub wbijajqc

ekskluzywne

Ukrainie, Niemczech

mieszkaniec miasta Marinus Roetemeijer, kt6ry

dzewnianymi mlotkami nasiqkniqte smolqpakuty
miqdzy dqbowe klepki. II oficer, pnyszly pisarz
Joseph Conrad, zaigty byl czytaniem Szekspira w
czasie wolnym po pracy...!7 wze6nia 1882 roku
Zaglowiec opu6cil Falmouth i poptynql z wqglem
do Bangkoku. SzybkoS6 3 wezly,ladownie nie
wentylowane, l3 marca 1883 roku nastqpilo
samoczynne zapalenie siq ladunku. Poklad wraz
z nadbud6wk4 wylecial w powietrze, zaloga w
lodziach Ltq|yla w bezpiecznej odleglo6ci od

w

1920 roku palil archiwa w miejscowym

plon4cego statku. Gro2n4 morsk4 przygodq

mu siq

Conrad p6zniej wspominal jako,,najwspanialsze
pnezycie mlodoSci"...
Zaiste co za nadzvty czajny zbieg okoliczno6ci
- los znowu zetkn4l mnie z Conradem! By6 mo2e

141ss2u.Ze sterty papierzysk udalo

wydobybyi czqS6 conradowskich brulion6w.
Niekt6re zachowal dla siebie a resztq przeslal
wla$ciecielowi mieszkaj4cemu pod6wczas w
Angliii nieopodal Kanalu La Manche.
Zafascynowany Conradem Marinus wstqpil
Spotkanie z Conradem w przestworzach
zainspirowalo mnie do szukania jego 6lad6w na
l4dzie. Awizyla na cmentarzu w Canterbery nie
byla jedynym naszym spotkaniem. Jako bardzo

w

rozpoczql tu sw6j 2ywot. Ale 60 lat p62niej
odbylem wraz z 2on4 Barbarq,,pielgrzymkq" do
Terechowej.

Kilka lat po niecodziennym spotkaniu z
Conradem w holenderskim samolocie, statek,

stowarzyszenia.

i td. Wielu marynarzy
pasjonuje siq tw6rczo6ciq i biografi4 pisarza, o
kt6rym Anglicy mowiq: ,,Przyszedl z dalekich

ukraifiskich step6w by nam powiedzied

najpiqkniejsz4 prawdE o morzu, a nie ma takiej
angielskiej rodziny, Zeby ktoS nie zasypial pod
zaglami"...N ale?y dolo|yd wszelkich starafi, 2eby
dziela Conrada staly siE popularne na tej ziemi
gdzie stala jego kolyska...

zapomnianych port6w...

**

Pisanie po angielsku bylo Swiadomym
wyborem, tylko w tym jqzyku Conrad potrafil

towarzyszylem ojcu prowadz4cemu tabun koni
pnezBerdycz6w do Kijowa. MinqliSmy wie6 o
nazwie Terechowa, nie zdawalem sobie w6wczas
jak wielki i jak dla mnie wa2ny czlowiek

kluby i

Conradyst6w mamy w Polsce, W.Brytanii, USA,

dobroczynny wiatr, kt6ry pEdzil klipry do

wakacje 1940 roku

sprawy

$wiata. Jego osobqinteresuj4 siq nie tylko literaci,
krytycy czy frlozofowie, ma on niezliczon4liczbq
czytelnik6w i gorliwych wielbicieli tworz4cych

chodz4c po doku i nabrzeZu stoczniowym
stqpalem po odcisniqtych Sladach jego st6p?
Ogl4dam te miejsca, na kt6re spoglqdaly jego
oczy? Wspomnienie o Conradzie od2ylo w mej
wyobraini, kierujqc my6li ku przeszloSci niczym

niebawem do morskiej sfu2by.

mlody chlopiec

i byl jego gorliwym

PopularnoSi Conrada i fascynacja jego
tw6rczo5ciq trwa w Polsce i na Swiecie od
pocz4tku XX wieku. Przez okres II wojny
Swiatowej byla lekturq krzepi4cq mlodych i
starych, kt6rzy w jego przeslaniu odnajdowali
wiarq i silq moraln4niezbqdn4 w okesie upadku
paristwa i szalej4cego tenoru.
Przez krytyk6w literatury Conrad lznany
zostal za jednego z najwybitniejszych pisarzy

sil. Z powodu utraty szczelnoSci kadluba

ich czqsd uchronil przed zniszczeniem

roku

Przebywali tam do paLdzienika. Conrad spotkal
siq osobiScie izaprzyjgmil siq z wielkim pisarzem
polskim Stefanem Zeromskim, kt6ry, jak siq

ly2wach moina bylo Slizgai siq po mieszkaniach!..

postoju wypelnial, poza regulamymi wyprawami
do Agenta Mr Hudiga, sporz4dzaniem notatek.
ALe z natury byl trochq balaganiarzem (kiedy6
na dworcu w Berlinie zostawil kuferek z
rqkopisami, czego wuj Bobrowski nigdy mu nie
wybaczyt) zapiski zostaly w Amsterdamie. Spor4

l9l4

Przed laty pracowaliSmy razem na tankowcu
MINERWA, dostarczaliSmy r opg z Zatoki Perskiej

funkcjq II oficera pelnil Joseph Conrad. Podczas
sztormowej 2eglugi w Kanale La Manche we
wnqtrzu PALESTINE pojawila siq woda. Rqczne
pompy nie zdolaly jej usun4i; zaloga opadala z

pokladzie 2aglowca HIGHLAND FOREST
funkcje I oficera pelnil wla6nie Joseph Conrad.
Bezczynno66 wynikaj qcq. z przymusowego

sierPnia

Korzeniowscy przyjechali do Zakopanego.

trzymasztowy bark PALESTINE, na kt6rym

i

I

panewce. Na zaproszenie kgzynostwa Zag6rskich

z przelomu 1886/87

W kanalach

i
!

siQ

UkrainE,Wobd,Podole.Zarnrenalpokazadswoj4
ziemiq rodzin4 2onie i synom. Do tej pory tylko
dwa razy przebywal na Ukainie w roku 1890 i

roku...Amsterdam ogarnqly w6wczas wrQcz
niepojEte chlody. Najstarsi Holenderzy nie
przypominali sobie tak trzaskaj4cych mroz6w!
Miasto i okolice pokryla polewa lodowa, na

wspomnieniem zimy

,

gnany

ciekawoSciq. Statek wydal

W listopadzie 1981 roku m/v ESTLAND
wprowadzony zostal na suchy dok nr 2 w stoczni
Falmouth celem przegl4du podwodnej czqSci
kadfuba. 99latwcze6niej w styczniu 1882 roku
na tym samym doku remontowany bYl

,,When Conradwas in town",kt6ra okazala siejego

1

brat???...Poszedlem

panamska, jezyk rosyjski,co to wszystko
znacay.?..Wskazala drogq do kabiny ,,brata",
kt6rym okazal siq m6j dawny kolega John Davis.

Korzeniowskiego ilustruj4c4 publikacjE p.t.

:.-z'

po

odprawie celno-ganicznej wszedl do mojej kabiny
nieznajomy d:Zentelmen, przedstawil siqjako Chief
Enginer z panamczyka i zapytal kiedy odwiedzq
jego statek, bo tam niecierpliwie oczekuje mnie

W lipcu 19 14 roku Conrad wraz z 2on4 Jessie
Emeline, synami Borysem i Johnem przyjechal do
Krakowa bEd4cego jego przystani4 iyciow4 do
I 874 roku. Zaplanow al sentymentaln4 podr62 na

,

wyrazii doglqbnie to co stalo siq jego
poslannictwem. JEzyk angielski to jedyny jqzyk,
ktory poznal wszechstronnie maj4c do czynienia
z literatur4 najwy2szych lot6w oraz zjEzykiem
ludzi prostych i marynarzy, z kt6rymi przystawal
na codzieri przez r6wne 20 lat swojej morskiej
shrZby.

.

Popiersie Josepha Conrada w Alei

Slaw na Skwerze Harcerskim w Kielcach

W Srodowisku

II/
YY

poloniinym Kanady

tym roku przez p6ltora miesiqca przebywalem w Toronto. Ta rozlegla

aglomeracja miejska (5 mition6w mieszkarf,c6w) iest stolicq najbardziej
uprzemyslowi onej i ztrazem prgZnej naukowo-kulturalnie prowincji Kanady - Ontario.
Prowincja Ontario i samo Toronto to najwigksze skupiska Polonii;rv Kanadzie.
Wedtug spisu 22001roku w calej Kanadzie zamieszkiwalo 817 tysigcy Polak6w i os6b
polskiego pochodzenia (po co najmnfuj jednym zprzodk6w), co stanowilo 2,8yo ludnoSci

tego kraju. W prowincji Ontario mieszkalo w6wczas 386 tysigcy Polak6w.
najwigcej.

A wipc

operetkowy. Akurat podczas mej tam
obecno6ci obchodzil swe l0 - lecie.
Dobrze rczwija siq nauka jgzyka
polskiego dla dzieci w szkolach sobotnich,
prowadzony ch przez stowalzysz enia, b4d?
parafie katolickie. W samym Toronto i w
Monrealu dzialajq r6wnie2, pod patronatem
Konsulatu Generalnego RP, polskie szkoty
realizlujqce program ustalony pfizez MEN, a

wiqc w zakresie szkoly podstawowej,
gimnazjum i liceum (w Toronto 200 uczni6q

POLACYSPOD ZI\IAKU
KLOAIOWEGO LISCU
kobiet, organizacje

w oczy,2e jest to kraj sprawnie
zatz1dzany, bezpieczny i zamo2ny. W

dostatku 2yjq r6wnie2 tamtejsi Polacy. Sq oni

medycznych, kluby studenckie, a tal<2e takie,
It6re skupiaj4 czlonk6w wedlug kryteri6w
miej sca pochodzenia, na przyklad Kaszub6w

przywiqzrril do kraju klonowego li6cia. I to
zar6wno ci ze starej emigracji, sprzed ponad

Gdafszczan, z Kres6w Wschodnich.

stu lat

i z okresu powojennego, jak i

$wie2ego chowu, kt6rzy do

ci
Kanady

przyjechali 20 -30lat temu.

Polacy se grup4 prq2n4, dobrze

zorganizowan4 i widoczn4. S4 oni skupieni

w licznych organizacjach polonijnych,

z

Zwi4zek Polak6w w
Kanadzie obchodzi w tym roku jubileusz
kt6rych najstarsza

-

ko6cioly katolickie, z nich wiele

technik6w, przedstawicieli zawod6w

prowadzonych VzEz ksi€y polskich.
Liczlie stowarzys zeni4 or gatizacie,
inst5rtucje i fimdacje polonijne dysponuj4
sporym majdkiem w postaci nieruchomo6ci,
dom6w i lokali oraz finans6w. To daje im
dttL4 niezale2noS6 i pozwala na

w miejscowoSci Wilno,
te? organizacje naukowe

i

Podhalan,

Daalajq
o6wiatowe,

ogltdania siE na boki. Umiej qte? pomna1at,

kulturalne (muzyczne, wydawnicze,

sw4fundusze.
Polscy biznesmeni z Kanady wychodz4
naprzeciw duiemu zapotrzebowaniu na

i

bibliotekarskie).

Wiele stowarzyszefi i organizacji

polonijnych skupionych jest w Kongresie
Polonii Kanadyjskiej, kt6ry obejmuje cal4
Kanadq i reprezentuje interesy Polak6w

federalnych i

wobec wladz

polityka wladz. Bowiem ulatwiaj4 one
wszystkim narodom zamieszkuj4cym
Kanadq rozw6j i podtrzymywanie ich

kabaret6w,

I w Toronto

i, kultury, obyczaj 6w, jeryka, reli gii.
Wszyscy wiEc starajq siq zachowa6 sw4
to2samoS6, a jednocze6nie nie wadzi6 i nie
wchodzid w drogq innym. Ludzie r62nych
tradycj

i

sq

wyrozumiali dla odmiennoSci. Jest to cecha

widoczna

i typowa dla

wszystkich

Kanadyjczyk6w. Nawyki te szybko sobie

przyswajaj4 przybysze

z

zewnqtrz

-

imigranci.
Organizacje polonijne maj4 r6znorodny
charakter i profil. Stawiaj4 sobie rozlegle
zadania i cele. Dzialajq stowarzyszenia o
zasiqgu lokalnym i nastawione na okre6lone

grupy ludno6ci. Istniejq wiqc organizacje,
kt6re skupiajqPolak6w z danej miejscowo5ci.

niezalehnie od ich wieku, plci, zawodu i"
zainteresowai. Ale s4 te2 takie, kt6re
ogromadzaj4 rodak6w ze wzglgdu na ich

szczegillny status. Dzialaj4 zatem
stowarzys zenia kombatant6w, zwi4zki

podejmowanie licznych inicjatyw- bez

inst5rtucje

fundacje polonijne, organizacje

prowincjonalnych.
Podobnie jak na Ukrainie w Srodowisku
polonijnym Kanady dziaNa aktywnie
mn6stwo ch6r6w, zespol6w pieSni i taica,

nacji darz1 siE nawzajem szacunkiem

Postugi religijne zapewniaj 4 liczne

i

siq podtrzymat wigzi z krajem
ojczystym - Polskq krzewii jEryk polski i

umacnia6 poczucie dumy z racji swego
narodowego pochodzenia. Sprzyja temu

t

charcerskie,

stowarzyszenia biznesmen6w, in4mier6w

stulecia utworzenia. Wszystkie organizacje

staraj4

I

oraz wydawanychjest na koszt wlasny ponad
l0 czasopism potonijnych, w tym ,,Gazeta,'
uk*jqpa sie piW rury Y tygodniu.

Sw6j pobyt w Kanadzie wykorzystalem,
aby prryjrzed siq 2yciu jej mieszkaric6w, a
Polak6w w szczeg6lnoSci. Przybysza szybko

uderza

I

w Monrealu ponad 50).
W Toronto emitowane s4 3 audycje
telewizyjne i 9 radiowych w jEzyku polskim

. ll

centrum Tbronto.

nawet zesp6l

obcowanie z kultur4

i

nauk4 polsk4 i

sprowadzaj4 do Kanady licznych artyst6w

i

uczonych z kraju, pokrywajq koszty ich
pobytu, wystqp6w i odczyt6w. Akurat w
kwietniu bawil w Toronto Teatr Komedia z
Warszawy, kt6ry dal dwa spektakle sztuki
,,Stosunki na szczy cie" .
Eugeniusz Jablorf,ski

Warszawa.

USTAWA
z dnia 7 wrzeSnia 2007 r.

realizuj4c postanowienia Konstytucji Rzecz5ryospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy
Polakom zamieszkalym za granicq w zachowaniu ich zwi4zk6w z narodowym dzi6dzigfysn
kulfuralnym, wypelniaj4c moralny obowi4zek wobec Polak6w na Wschodzie, kt6rzy na skutek
zmiennych los6w naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie, spelniajqc oczekiwania tych, kt6rzy
polskimi obywatelami nigdy wcz*Sniej uie byli, lecz ze wzglgdu na swoje poczucie toisamo5ci narodowej
pragnq uzyska6 potwierdzenie przynaleinoSci do Narodu Polskiego, w celu wzmocnienia wipzi l4cz4cych
Polak6w na Wschodzie z Macierzq oraz wspieraj4c ich starania o zachowanie jgzyka polskiego oraz
kultywowanie tradycji narodowej, postanawia sig, co nastgpuje:
Rozdzial

^

I

. Przepisy og6lne

Art. 1. Ustawa okreSla uprawnienia osoby, kt6rej przyzraino Kartq
Polaka, zwanej dalej ,,posiadaczem Karty Polaka>r, zasady

i uniewa2niania Karty Polaka oraz
i tryb postQpowania organ6w w tych sprawach.
Art. z.l.Karta Polaka moiebyl przynrana osobie, kt6ra deklaruje

przyznawania, utraty waznoSci
wlaSciwoSd

przynaleilnoSd do Narodu Polskiego
warunki:

i

spelni l4cznie nastEpuj4ce

l) wykaie sw6j zwi4zek z polskoSci4 przez przynajmniej
podstawowe znajomoS6 jqzyka polskiego, kt6ry uwaila za jgzyk
ojczysty, oraz znajomo6i

i

kultywowanie polskich tradycji i

nieposiadaj4cej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na
osiedlenie siq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3. l. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzajecym
prrynaleimoS6 do Narodu Polskiego.
2.Karta Polaka poSwiadcza uprawnienia wynikaj4ce z niniejszej
ustawy.
ArL 4. 1. Do postqpowari w sprawach uregulowanych w ustawie
stosuje siq przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz.107l,
z p6im. mt.2), je2eli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
2. Do postqpowari w sprawach nalez4cych do wlaSciwoSci
konsul6w stosuje siq przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o
funkcjach konsul6w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr

2l5,poz.1823 orazz2004 r. Nr 173, poz. 1808).

?iilyczaj6w:

2) w obecnoSci konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej
,,konsulem>, lub upowa2nionego pracownika organizacji, o kt6rej
mowa w art. 15 ust. l, zloiry pisemn4 deklaracjq przr1naleimo5ci do
Narodu Polskiego;
3) wyka2e, 2e co najmniej jedno z jej rodzic6w lub dziadk6w
albo dwoje pradziadk6w bylo narodowo6ci polskiej lub posiadalo
obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaSwiadczenie organizacji
polskiej lub polonijnej dzialajacej na terenie jednego z pafistw, o
kt6rych mowa w ust. 2, potwierdzajqce aktywne zaangahowanie w
dzialalno56 nanecz jgrykai kultury polskiej lub polskiej mniejszoSci
narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

2. Karta Polaka mo2e byt przyznana wylqcznie osobie
posiadaj4cej w dniu zloilenia wniosku o wydanie Karty Polaka
obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbej

d2afr

skiej,

Republiki BialoruS, Republiki Estoriskiej, Gruzji, Republiki
Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki

Lotewskiej, Republiki Moldowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tad2ykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo Republiki Uzbekistanu.

3. Karta Polaka mo2e byt takile przyznana osobie bqd4cej
obywatelem jednego z panstw, o kt6rych mowa w ust. 2, kt6rej polskie
pochodzenie zostalo prawomocnie stwierd zone zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr
53,po2.532,2 2005 r. Nr 94, po2.788,22006 r. Nr 249, poz. lB28
oraz22007 r. Nr 120, poz. 818).

4. Karta Polaka mo2e byt przyznana wylqcznie osobie

Rozilzial2

. Uprawnienia posiada

cza,

KaW Polaka

Art. 5. 1. PosiadaczKafi Polaka moLeubiega6 siq o zwolnienie
z oplaty za wy darie wizy pobytowej dfu goterminowej uprawniaj qc ej
do wielokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub retundacjq tej oplaty.
2. Refundacja, o kt6rej mowa w ust. 1, jest finansowanazbud2ett
pafstwa z czqSci, kt6rej dysponentem jest minister wlaSciwy do spraw
zagranicnych.
3. Refundacja, o kt6rej mowa w ust.

l, jest dokonywana za

poSrednictwem wlaSciwego konsula.
Art 6. 1. PosiadaczKarty Polaka ma prawo do:
l) zwolnienia z obowi4zku posiadania zennolenia na prace na
zasadach okreSlonych w ustawie z dnia2O kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i inst5rtucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z
p62n. zm.3));
2) podejmowania i wykonywanta dzialalnoSci gospodarczej na

takich samych zasadach jak obywatele polscy na zasadach
okreSlonych w ustawie z tlnia 2 lipca20M-r. o swobodzie dzialalnoSci
gospodarczej (Dz.U.22007 r. Nr 155, poz. 1095);
3) podejmowania i odbywania studi6w, studi6w doktoranckich
oraz innych form ksztalcenia, atakLe uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach okreSlonych w

Prawo o szkolnictwie wyaszym
ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, zp6;2n. t^.o);
4) korzystania z form ksztalcenia na zasadach okreSlonych w
ustawie z dniaT wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. 22004
r. Nr 256, poz. 2572, z P62n. zm.t));
5) korzystania ze Swiadczeri opieki zdrowotnej w stanach nagtych,

w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o

Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2L35, z p62n. zm.6)\, chyba 2e umowa

miqdzynarodowa, kt6rej Rzeczpospolita Polska jest strona,

przewiduj e zasady bardziej korzystne;
6) ulgi 37 %o przy przejazdach srodkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w poci4gach osobowych, pospiesznych i
ekspresowych, na podstawie bilet6w jednorazowych, na zasadach
okre6lorlych w ustawi e z dnia 20 czerwca I9. ? r. o uprawnieniach
.

do ulgowych przejazd6w srodkami publicznego transportu
zbioroweg o (Dz. IJ. z 2002r. Nr 175, poz. 1440, z p62n- zn'o);
1)bezplatnego wstqpu do muze6w paristwowych.

2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba, kt6rej stwierdzono
pochodzenie polskie zgodnie z ustaw4 o repatriacji, korzysta z
pierwszefrstwa przy ubieganiu siq o pomoc finansowq udzielan4
osobom frzycznym ze 6rodk6w bud2etu paristwa lub bud2et6w
Polak6w
s amorz4d6w terytorialnych przeznaczonych na wspieranie
za granicap.

2) Wbwyboru, uprawnienia i obowi4Tki przewodnic zqcego Rady'
qcego czlonkom Rady za
3 ) wysoko 56 wynagrod zeniaprzysluguj

udzial w pracach Rady oraz spos6b pokrywania pozostalych
wydatk6w zw iqzany ch z pr acami Rady'

zasady prowadzenia centralnego rejestru, o kt6rym mowa w
uwzglqdniaj4c zakres zadah Rady oraz koniecznoSd
art.23 ust. 4

4)

-

ich sprawnego i terminowego wykonywania.

6.

Obslugq administracyjnq

i kancelaryjn4

Rady zapewnia

Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w.
7. DzialalnoS6 Rady jest finansowana z budzetu paristwa, z
rozdziafu dotycz4cego Rady do Spraw Polak6w na Wschodzie, z
czqSci dotycz4cej Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w.
8. Prezes Rady Ministr6w okresli, w drodze rozporzqdzenia,
warunki organizacyjne wykonywania obslugi Rady, uwzglqdniaj 4c

charakterjej zadafi.
Art. 10. 1. W sklad Rady wchodzi 6 cAonk6w powolywanych
przezPrezesa Rady Ministr6w na piqcioletni4kadencjE spo$r6d os6b
wyr62niajqcych siE wiedzg i doSwiadczeniem z zakresu spraw
dotyczqcych Polonii i Polak6w za granic4. Co najmniej polowa
czlonk6w Rady powinna posiada t, wyLsze wyksztalcenie prawnicze.
2. Czlonkiem Rady mo2e by6 osoba posiadajaca obywatelstwo
polskie i korzystajqca z petni praw publicznych oraz niekarana
przestqpstwo popehione umySlnie, Scigane z oskarzenia publicznego.
Art. 11. 1. Prezes Rady Ministr6w mo2e odwola6 czlonka Rady
przed uplywem kadencj i.

PosiadaczKarty Polaka podejmuj4cy ksztalcenie, o kt6rym
mowa w ust. I pkt 3, zachowuje prawo do ubiegania siq o stypendia
i inn4 pomoc przewidzian4 dla cudzoziemc6w w odrqbnych

2. PrezesRady Ministr6w odwoluje czlonka Rady w przypadku
prawomocnego skaz ania za przestqpstwo popelnione umyslnie,

przepisach.

Sci

3.

4. Przepis ust. I pkt 5 nie ma zastosowania do os6b uprawnionych

do Swiadczeri opieki zdrowotnej na podstawie przepis6w

o

i sy stem6w zab ezpieczeni a spolec znego .
Art.1 . l.Przyztanie Karty Polaka nie oznaczanabycia polskiego

koordynacj

obywatelstwa ani stwierdzenia polskie go pocho dzenia w rozumieniu
odrqbnych przepis6w.
2. Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniaj4cym do

przekraczania granicy ani do osiedlenia siE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.8. Koszty Swiadczef opieki zdrowotnej, o kt6rych mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 5, s4 finansow ane zbud2etu paristw a, z czqilci, kt6rej
dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia, na zasadach
okreSlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze 6rodk6w publicznych.

Rozdzial3

. Rada do Spraw Polak6w na Wschodzie

gane

3.

z oskarLenia Publicznego,
W przypadku odwolania czlonka Rady lub jego Smierci Prezes

Rady Ministr6w uzupelnia sklad Rady, powoluj4c, na miejsce
opr62nione, nowego czlonka Rady na okres do korica kadencji.

Rozdzial4

. Przyznawanie i uniewaZnianie Karty Polaka
Art.L2.l.Prz.y?frranie Karty Polaka nastqpuje w drodze decyzji
administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegaj4cej siq o jej
wydanie, zwanej dalej ,,wnioskodawcq>>, lub jej przedstawiciela
ustawowego.
jest
2. Organem wlasciwym w sprawie przyznania Karty Polaka
wnioskodawcy.
zamieszkania
sce
miej
na
konsul wlaSciwy ze wzglqdu

3.

Czynno6ci wykonywane przez konsula

w zwi4zku

ze

zlo2eniem przez wnioskodawcq wniosku i wydaniem decyzji o
przyntaniuKarty Polaka sq wolne od oplat konsularnych.
Art. 13. 1. Wniosek o wydanie Karty Polaka zawiera nastqpuj4ce
dane:

Art. 9. 1. Tworzy siE Radq do Spraw Polak6w na Wschodzie.
2. Rada do Spraw Polak6w na Wschodzie,nxana dalej ,,Radq>,
jest organem administracji publicznei rozpatruj4cym odwolania od
decyzji, o kt6rych mowa w art. 19 i20.
3. Radzie przysluguj4 uprawnienia organu wyhszego stopnia w
rozumieniu Kodeksu postqpowania administracyjnego.
4. Rada jesttakie organem wlaSciwym w sprawach wznowienia
postQpowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewa2no5ci
wydanych przez siebie decyzji lub postanowieri.
5. Prezes Rady Ministr6w okresli, w drodze rozporz1dzenia:

1) wewnqtrzne organizacjg
podejmowania decyzji,

i

tryb pracy Rady, w tym tryb

l) imie i nazwisko;
2) datgi miejsce urodzenia;

3) ple6;
4) adres zamieszkania za granicq;

5) obywatelstwo;
6) narodowo66;
7) obywatelstwo

i

narodowoSd rodzic6w, dziadk6w lub

pradziadk6w, je2eli ich dane zostaty wskazan e pnzezosobq ubiegajqc4
siero przyznanie Karty Polaka.
2. Wnioskodawca ma obowiqzek przedstawi6 dokumenty i inne
dowody potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w, o kt6rych mowa w

art.2ust.

li2.

3.

Dokumentami i dowodami, o kt6rych mowa w ust. 2,mogq

byd w szczeg6lno6ci:

1) polskie dokumenty tozsamoSci;

2)

akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu,

Swiadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzajqce

?Iriqzekz

polskoSci6

3) dokumenty potwierdzajqce odbycie stu2by wojskowej w
polskich formacj ach woj skowych;
4) dokumenty potwierdzaj4ce fakt deportacji lub uwiEzienia,
zawieraj4ce wpis informujqcy o polskim pochodzeniu;
5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawietaiqce
wpis informuj4cy o polskim pochodzeniu;
6) zagranicme dowody to2samo6ci zawietaj4ce informacje na
temat narodowo5ci polskiej ich posiadacza;
7) zalwiadczenie organizacji polskiej lub polonijnej dzialajqcej
na terenie jednego z paflstw, o kt6rych mowar'* art. 2 ust. 2,
potwierdzaj4ce aktyvrn e zaangt2owanie w dzialalno

56 na

tzecz jqzyka

i kultury polskiej lub polskiej mniejszoSci narodowej;

8)

prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego

pochodzenia, wydana zgodnie zprzepisami ustawy o repatriacji.
4. Prezes Rady Ministr6w og\asza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzqdowym Rzeczypo spolitej Polskiej,,Monitor Pol ski>
wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do
wystawiania za$wiadczeh, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt 7.
5. W przypadku os6b, o kt6rych mowa w art. 2 ust. 3, wla5ciwy
organ wydaje decyzjq o przyznaniu Karty Polaka na podstawie

decyzji,o kt6rej mowa w ust. 3 pkt 8.
6. W odniesieniu do wnioskodawcy szczeg6lnie zasluzonego dla
Rzeczypospolitej Polskiej konsul mo2e wyda6 decyzjgo przyznaniu
Karty Polaka bez konieczno5ci przedstawi ania przez wnioskodawcq
dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 3.
7. Oceny znaj o mo 6c i j qzyka po I ski e go dokonuj e, z zastrzeieniem
art. 15 ust. 2, konsul podczas rozmowy z wnioskodawcq.
Art. 14. Do wniosku o przyztanie Karty Polaka wnioskodawca
dol1cza kopiE wa2nego dokumentu potwierdzaj Qce go tozsamoS6.
Art. 15. 1. Prezes Rady Ministr6w mohe okre6lid, w drodze
r ozp orz4dzenia, wyka z or ganizacji p ozaruqdowych p o s i adaj 4cych
osobowoSd prawne i prowadz4cych dzialalnoS6 w zakresie pomocy
osobom narodowoSci polskiej zamieszkalym na terenie paristw, o

kt6rych mowa w art. 2 ust. 2, uprawnionych do przyjmowania i
pnekazyw,aniawlaSciwemukonsulowiwniosk6woprzyznanieKarty
Polaka.

2. W przypadku skladania wniosku za poSrednictwem organizacji,
o kt6rej mowa w ust. 1, oceny znajomoSci jqzyka polskiego dokonuje

upowa2niony pracownik organizacji podczas rozmowy

z

wnioskodawc4.
3. Organizacja, o kt6rej mowa w ust. l,przekazuje niezwlocznie
wlaSciwemu konsulowi otrzymany wniosek wraz z ocenqznajomoSci
jqzyka po lskie go wnioskodawcy.
Art. 16. 1. Maloletniemuprzyznaje siq Kartq Polaka na wniosek
rodzic6w, gdy:
l) oboje rodzice posiadaj4 Kartq Polaka;
2) jeden zrodzic6w posiada Kartq Polaka
-zazgodqdrugiego
z rodzic6w wyrazone w o6wiadczeniu zlohonym przed konsulem,
chyba 2e drugiemu z rodzic6w nie przysluguje wladza rodzicielska.
2,Przyznanie Karty Polaka maloletniemu, kt6ry ukoriczyl l6 lat,
mo2e nast4pii jedynie za jego zgodq,.

Art. 17. 1. Karta Polaka jest wahnaprzez okres 10 lat od dnia jej
prryznania, z zastrzeieniem ust. 3.

2. Jeaeli najp62niej na 3 miesiQc e przedterminem utraty waznosci

Karty Polaka jej posiadacz zlo2y wniosek oprzedhfienie waznosci,
wa2no66 Karty Polaka jest przedtuaana na okres kolejnych 10 lat.
3. Karta Polaka przyznana maloletniemu traci waznoS6 po
uptywie roku od dnia uzyskaniaptzez niego pelnoletno6ci.
4. Jeheli po uzyskaniu pelnoletno6ci, najp62niej na 3 miesi4ce
przedterminem, o kt6rym mowa w ust. 3, posiadacz zlo7y wniosek
o przedlvfuenie wa2no$ci, wa2noS6 Karty Polaka jest ptzedluflanana
okres 10 lat.

5. Karta Polaka traci wa2no56 z chwil4 nabycia obywatelstwa
polskiego albo uzyskaniazezwolenia na osiedlenie siq na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 18.1. Kartq Polaka osobie, kt6rej jqprzyznano, wydaje
konsul.
2. Kartq Polaka wrqcza konsul lub inna upowaznionaprzezniego
osoba; jeielijest to mo2liwe, wrEczenie Karty Polaka nastqluje w
spos6b uroczysty.
3. Korzystanie z uprawnief, o kt6rych mowa w art. 6 ust. I pkt
3-5, wymaga okazywania Karty Polaka otazwahnego dokumentu
potwierdzaj Acego to2samo66 j ej posiadacza.
4. W prrypadku zagubienia lub zniszczeniaKarty Polaka konsul,
na wniosek posiadacza, wydaje duplikat Karty Polaka.
Art. 19. Konsul wydaje decyzjq o odmowie przyznania Karty
Polaka w przypadku, gdy:
1) wnioskodawca nie spelnia warunk6w okre5lonychw art.2, z
zastrzeileniem art. 13 ust. 6;
2) w postqpowaniu o prryznanie Karty Polaka wnioskodawca

zlo|yN wniosek lub dolqczyl do niego dokumenty zawieraj1ce
nieprawdziwe dane osobowe lub falszywe informacje, jak r6wniez
gdy zeznal nieprawdE lub zatail prawdq albo, w celu uzycia jako
autentycznego, podrobil lub przerobil dokument albo takiego
dokumentu j ako autenty cmego ULYN;
3) wnioskodawca repatriowal siq z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo Polski ejRzeczypospolitej Ludowej, na podstawie um6w
repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitq Polskq albo przez Polsk4 Rzeczpospolita Ludow4 z Bialorusk4
Socj

alistycznq Republikq Radzieck6 Ukrairisk4 Socj alistycznq

Republik4 R adzieckqlitewsk4 Socj alistyczr4 Republikq Radzieck4
i Zwiqzkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z
pafistw bqdqcych stron4 tych um6w;

4) wnioskodawca nabyl obywatelstwo polskie albo uzyskal
zezwoleniena osiedlenie siq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
5) przemaw iajqzatym wzglqdy obronno5ci,bezpieczeristwa albo
ochrony porzqdku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej ;

6) wnioskodawca dziala lub dzialal na szkodq podstawowych
interes6w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 20.l. Konsul, w drodze decyzji administracyjnej, zurzqdu
uniewa2nia Kartq Polaka w przypadku:
1) gdy po otrzymaniu Karty Polaka jej posiadacz zachowuje siq
w spos6b uwlaczaj1cy Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom;
2) gdy zachodzijedna zprzeslanek okreSlonych wart. 19 pkt2 i

o-4;
3) ztzeczenia siq Karty Polaka.
o kt6rym mowa w ust. 1, posiadaczKarty Polaka
niezwloczrrie zwraca Kartq Polaka konsulowi, kt6ry j4 wydat.
Art.2l.l. Organem odwolawczym od decyzji, o kt6rych mowa
w art. 19 i2},jest Rada.
2. Odwolanie wnosi siq za po$rednictwem konsula w terminie 30

2.W pnypadku,

dni od dnia dorqczenia decyzji.

Art.22. Rada Ministr6w okre6li, w drodze rozporzqdzenia:
wz6r wniosku o przyznanie Karty Polaka,

1)

2) wz6r Karty Polaka
uwzglEdniaj4c w szczeg6lno6ci dane,
kt6re musz4by6 zawarte we wniosku o wydanie Karty Polaka, oraz
dane i informacje, jakie powinny byt zawarte w Karcie Polaka.

-

Rozdzial5

. Rejestry i ewidencje

3) wydaje Kartq Polaka,
4) przedfu2a wa2noS6 Karty Polaka w przypadkach okre3lonych
w ustawie z dniaT wrzefima2007 r.
o Karcie Polaka (Dz. U. Nr
180, poz. 1280).).
Art.26. W ustawie zdnia 7 wrzeSnia l99l r. o systemie oSwiaty
(Dz. U. 22004 r. Nr 256, po2.2572, zpim. zm.t)) w art. 94a w ust.
2 po pkt 3 dodaje siq pkt 3a w brzmieniu:
<3a) osoby posiadaj4ce wat2n1Kartq Polaka;>.
Art. 27. W ustawie z dnia 20 czemrca 1992 r. o uprawnieniach

do ulgowych przej azd6w Srodkami publicznego transportu

Art. 23.1. Konsul prowadzi, w zakresie swojej wlaSciwo6ci,
rejestr zlo2onych wniosk6w o przyznanie Karty Polaka, decyzji
wydanych w tych sprawach orazprryznanych i uniewa:2nionych Kart
Polaka.

2. Rejestr, o kt6rym mowa w ust.

l,

zbiorowego (Dz. U. 22002 r. Nr 175, poz.1440,zp6tn. zrn.e) w art.
4 w ust. 4 po pkt 3 kropkq zastqpuje siq Srednikiem i dodaje siq pkt 4
w brzmieniu:
<4) posiada cze wailnej Karty Polaka.>.

zawiera informacjq o

Art. 28. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

wydanych decyzjach oraz nastqpujqce dane os6b, kt6rym prryznano
albo odm6wiono przyznania Karty Polaka, albo kt6rych Kartq Polaka
uniewazniono:
l) imie i nazwisko;
2) datgi miejsce urodzenia;
3) ple6;
4) adres zamieszkania za granicq;
5) obywatelstwo;
6) narodowoS6;

zatrudnienia i inst5rtucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z
poirn. an.t0t) w art. 87 w ust. I po pkt 2b dodaje siq pkt 2c w bnmieniu:
<2c) posiadajqcy wa2n4 Kartq Polaka;>.
Art.29. W ustawie zdnia2lipca2004r. o swobodzie dzialalnoSci
gospodarczej (Dz.U.22007 r. Nr 155, poz. 1095) w art. l3 w ust. 2
po pkt 2 dodaje siq pkt 2aw bmieniu:
<2a) posiadaj4 waznq KartE Polaka;>.
Art. 30. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. U.
Nr 210, poz.2135,zp6in. zrn.t')) wprowadza siqnastqpuj4ce zmiany:
l) w art. 12 w pkt 8 kropkq zastqluje siE Srednikiem i dodaje siq
pkt 9 w brzmieniu:
<<9) art. 6 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 7 wrze6nia 2007 r. o Karcie
Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280).>;
2)w art.13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
<4. Rada Ministr6w okre6li, w drodze rozporz4dzenia, spos6b i
tryb fi nansowania z b:odiletu paristwa Swiadczef opieki zdrowotnej,
o kt6rych mowa w ust. I i2 oraz art. 12 pkt 1-5 i 9, uwzglqdniaj4c
zasady i spos6b wydatkowania Srodk6w publicznych.>.

7)

obywatelstwo

i

narodowo66 rodzic6w, dziadk6w lub

pradziadk6w, jezeli ich dane zostaty wskazane przez osobq ubiegajqcq
siE o przyznanie Karty Polaka.

3. Konsul przekazuje Radzie dane, o kt6rych mowa w ust.2.

4. Rada prowadzi centralny rejestr ptzyznanych oraz
uniewa2nionych Kart Polaka. Centralny rejestr zawiera dane, o
kt6rych mowa w ust. 2.
4rt.24.1. Dane, o kt6rych mowaw art.23 ust. 2, squdostqpniane
za po5rednictwem vzqdzeh teleinform aty czny ch, bez koniecznoSci
skladania pisemnych wniosk6w, ministrowi wla6ciwemu do spraw
wewnEtrznych. Szefowi Agencj i Bezpieczefi stwa Wewnqtrznego,
Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom oraz organom Policji i Strazy
Granicznej, w zakresie niezbqdnym do wykonywania zadait
ustawowych tych organ6w.
2. Rada Ministr6w okre6li, w drodze rozporzqdzenia, spos6b
prowadzenia rejestru, o kt6rym mowa w art. 23 ust. I i centralnego
lt6rym mowa w art.23 ust. 4, spos6b przetwarzania danych
w nich zawafich, ataYie szczeg6lowe zasady przekazywaniaprzez
konsula danych do centralnego rejestru, bior4c pod uwagE
rejestru, o

koniecznos6 zapewnienia wszystkim uprawnionym szybkiego do nich

dostqlu.
3. Ustala siE dziesiqcioletni okres przechowywania danych w
rejestrach.

Rozdzial6

. Zmiany { pryepisach obowi4zuj4cych
i przepisy korficowe

uniewa2nieniu Karty Polaka,

2)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

<5. Obywatele paristw czlonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich Europej skiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
stron umowy o
EuropejskimObszarze Gospodarcrym i czlonkowie ich rodzin oraz
osoby, kt6re posiadaj4 wahnq Kartq Polaka, posiadaj4cy Srodki
finansowe niezbEdne na pokrycie koszt6w utrzymania podczas
studi6w, mogil podejmowa6 i odbywa6 studia, studia doktoranckie
oraz inne formy ksztalcenia, a takLe uczestniczy6 w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowi4zujqcych
obywateli polskich, ztym ze osobom tym nie pnysfuguje prawo do

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b

Art. 25. W ustawie zdnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsul6w
Rzeczypospolitej Polskie/ (D2. U . 2 2002 r. Nr 2 l 5, poz. lg23 araz z
2004r. Nr 173, poz. 1808) po art. 25 dodaje siq art. 25aw brzmieniu:
<<Art. 25a. Konsul:
l) prowadzi postqpowanie w sprawie przyznaniaKarty polaka,

2) wydaje decyzje o przyznaniu, odmowie przyznania

Art.31. W ustawie zdnia2'l lipca 2005 r.
o szkolnictwie
-Prawo
wy2szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p6im.
zm."t) w art. 43
wprowadza siq nastEpuj1ce zmiany:
I ) w ust. 2 po pkt I dodaje siq pkt I a w brzmieniu:,, I a) posiadacze
wa2nej Karty Polaka;>;

oraz

niepelnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na
wyzywienie i zapom6g, albo na zasadach okreslonych w ust. 3 i 4.>.
Art.32. Ustawa wchodzi w 2ycie po uplywie 6 miesiqcy od dnia
ogloszenia.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej:

L. Kacryrtski.

roPTAloqn KHnrn
(3arciH.renHn 3 HoMepa a (75))

]Jicm

oaHiei s rarcD( noigAor

Ilerpo KOPIilftqYK.

roer HaIIr-

l. lcas ryxn ig cemr nipuis (y MonoAifi
Ilonruir> (1950 pir). Eardro rerlrla, lacru i ruo6oni y no< nipmax, ynot 6parepcrKlrx
Yx.nin ceMxnf, ro6i, Bapurano,
Bil6para Knena x.ntAy.

roqymtx:

Tx unir 3enHnfi, uo lq1^lepcBo
Y necucxouy rpic caay.

fia.poua,&o!

(t<V Bapwaei>)

Ioegic M. Prurcrnoro rpofiHma sucoKolo ryMarrHorc.q ,IKorc ttpo eAHaHHfl JIIoAefi yciei uauloi
turarreru. Bin 6ya HarxHeHHI{M cnisqelu appm6u
cron'.f,HcbKrx napodn, 3 norr,rix unx - yxpaiucrxoro i nonrcbKoro:

Xaf, ruymxrb €AIIHTIM cniunu [ryuou
Cunnfi [xinp i cpi6nonoaa Bic.na...
Bi.nrna Bolrra B cltaBHoMy pouo.ttllio
Cnir clon'qncsrnft rwry6nf, ,{yua[!
(<Vawadpyxiu>)

IfIeBI{M,U,lTf,IlO}:

Hapoge norucrrni! fl r06i
IIin Honrf, pir 6axan
B cnrqennif, npaqi, n 6oporr6i
3a apyrc6n,qa.ni ro.tty6i

.f nuux

niaiftruaro!
(<Ilonacaxavy uapodoai>, I 9 5 3 pix).
I{erau, yllonrqi, n lgaHcrxy, rraipxyrouu npo

npeKpacHe B uucreurni, yfiom csiAolvrocri yrnepAxyerbcr AWKa: Kpaca MucTeqTBil y Kpacl xrrrf,
moAefi - neniA'euHoi .racrlc{ npelcpacuoro coHtrlHoro xpaMy rprpoAl{ (<<Itdu cu4inu r l4ancrrcp).
Ilisnirue, yxe ns6ipui uoeaifi <Tpoxn4.r ft nnHorpap), floer nplu(oArnb Ao mn6ororo poryrr.rinnr raprr.roHiialoAcb.rcno xltrrfl i rnopvocti, uiA.ryr-

JIIoIIIHI{ r [p[poAn, noeT[rlHoro ocnirynaunr rnop.toi npaqi, rorrpa i € u€puro:
ocHoBoro paAocri, Kpacx, JIpAcbKoFo ulacrt:
Mn npaqrc rrc6nuo,
rlo B TBopqicrr nepefirula,
I uyrnny trilKy, rqo cepqe nnAflM T[cf,e.
Y u1acrr nrcAcbroro gna pinunx € Kpnna:
Tponngn fi nnnorpal, KpaorBe i xopncne.
Oxpeuo xorrerbcr cKa3arn npo noeuy M.
<Mapuua>. IIpu ncifi opnrinarnnocri

Tf, Hepo3AlJrbrrocTl

qiei noeffi.rnoi uepmrnn, n srcifi nin posnonin npo
ripry,uoruo yrpaincrroi AissnHx - rcpinauru, raqrprauoi, o6uauyroi ilaHaMr{ KpacyHi Mapurn, qo
crae Mecr{Hrlero, Tyr BiArryrHo npocryfiae cnoplAseuict He Jmure is lllesqenrcou, a it g MiqresuseM. Brstr{B noJrlclxoro reHir nig.ryBnerbcs i s o6pa3noMy ocM[cnemri noAift , i s noef,n ruifi , uoanifi
MaHepl Br{cJIoBJrroB:MHr.

Y noeui suanboBaHo KapMHrr xurrfl Harrloro
HapoAy sa .raciB rcpiuaqrna, xr{TTr [oJrbcbKoFo
naHcrBa y nepmifi nonosuHi XX crodrrr. Craruru gsa6on noJrrcbKrn[ naHis flureMncJroBcbK[rx,

3auimmcrrcro, Me4rnrcrnoro,
nnrta

6yro flporparl{ y

raru

ii

AJrr rKrD( 3a 3Br{qKapru JIIoAHHy uu nifirrrvs-

pisxarvrn Ha KoHrorrrni, Ais.mHa ni.qnamoe
Tllrrr csoi nG.

nouirqnqrrnfi 61auuor, rtlpaxarcrru
qyrrff

floeua ni4o6paxaroqfi Korrulne roxMype
Mr{Hyne y aod Harrlnx uapo4in, Aonouarae g6arHyrll cyqacHe, aipuo orliunrn cnoroHniuny Apyr(6y 6panrix yrpaitrcrnoro i nonrcrroro Hapogin,

Brilf,rb

uo cnpufiuam i qo piuryve siAxuAarr y

rifi unryruruni.
Tnopre

eAHaHHf,

M. Pxmcrxoro 3 AyxoBHH-

un crap6auu nomcrroi nireparypu cnocrepiraeTbct B ocMI{cJIeHm 3aranbHoJuolcbKru( npuHrourin uopani ra 9nlo4 cnoco6y xorrrr, noAcrxoi
secf,i i rianocri.
Y quxni nipurir <Taeusuqr ocimroro mrclD), po3A)Myloqn npo npnra6nuni posriuHi Qap
6n ocinsromdcy i cynricm Ml{crerfrBa, cnodsaroqr{cb, rrlo IIo surtai <npufige BecHa i nponicm
cnni posruirnyrr raM, Ae suHi nexarr golmncri
ueHoni n[crK]D, Maxcru TaAefionu.r ra npnrna,uoru noemr <<Ksiru flornulill Bl{Aamoro norlbcbKo
ro noera loniaua Tyrirtaa posfpl{Ba€ cBoe 6aqeHur
Toro, qo sin HeganuAlrrb i Iqo nro6urr.

-

Honoro yporaro.

lo flansrBa, rnin i onqy.
nona, laqin[Burn Bycra,
Crpynra, BpoAn[Ba rayrce He ra
He e[sraHa 3a[JraKana Arr[Ha,
Ipiu! fHin! [Ionapa! - MecHf,rtfl MapnHa.
HeHaBr.rcri

Croirr

-

-

mo6i,

U rc'tit+ se.,uHurl

.f

neHann1xy 6pexnru

Y ncsnifi oqexi, B porrirunifi ra nnunift nafi6ilrue'
CauoEAonoreny

rynicrr,

M. Prurrcslani, BeJmKHfi 3Haueur yrcpaincrxoi
uonn, uafi crep pcpaincrKoro rtoeriluloro cJIoBa,
npeKpacHo.BoroAis.norbcbxolo MoBoIo. Bnropncmryro.ru pi:uorraauirui xlaolreri saco6n yrpaincsnoi uorn, siH nosHo ni,qrBoploe AYMffi, o6paeu,
crnnr opnriHanin.
I{e, nepe.qyciu, npacnorraoBno npof,Bl{Jlocb y
fioro 6aratopiwrifi npaui n4A nepeKJIaAaMI{ is cBoro
ynro6nenoro noeta, reHialnrom Bupa3HnKa nparHeHb noJrbcbKom Hapo[y Aaarr,ra MiqreBlrla, 3oKpeua: <flana Tageyulu, <<Kpnucrrrx conetie>>,
noeMu <Konpal Baneupop) ra iuluux rropir.
Ilon4l copoK nepeuagin nipruir ra noeu A..
Miqcesrla srifiuulo Ao fioro rn6panux rropir y
ruoxmMax ylgaiscrxoro uoBor), BI{AaHIn(y 1955
poui aa peaaxqien Maxcrua Prnrcmom.
Ili nepeua4n rlo rpaBy MoxHaHa3BarI{ 3pa3-

rou sucoxoi uaficrepuocri y uepeua.qaqrrifi
drrmHocri csimaoi nireparypr.r. I;forrly n4aaocr
ni4raopnm sucoK[fi narpioruunufi naQoc, nolerno6nnft AJrr( rloJrbcbroro Hapo4y, flepelarlr npocrorc JIerKoIo MoBoK), rraeloAifinuu aiprueu
uapinnicm, uysnxarrnictr, mo4ruicrr nolrcrroi
dreparypHoi craAIIIHHu.

Xo.I6rr HoclrJra BoHa
B conorrx o6hnax oqynflplr'
Meryurunicrr, xarulnnicrr, xpnrutnnicrr,
3a3qpicrr i ce6urn6crno,

Ilepern44 <<Ilana Tageyruan nigauavenufi 4epxaBHoro rpeMiero. 3a nepexrap rsopis A. MiIIKesnqa i lodyrua CloBaIIbKoro Hayrpaiucrrcy uony

flvHxnnr sIoBaMII npxrpuri,

TopoM -flreroucrxoro yninepcurery, HaropoAxennfi uperrriero Tonaprcrna nonbcLKo - paArHcrxoi

O.ri, npernprxno rupyxeHi,
Xnporu orrrAnlrM sanlnri,

rmrHyri Baroro
Cynponr rirpy i ropn nrcAcbKono'

Byxa,

3pany ft ninnory
3 o.mua drgnnnuur,
(Dapnceficrno i ;rlrqeuip'r

Y anqxni uopaarHocri crporoi...
.fl nenannglry!
Peri npocri i.rrcri mo6Jrrc s:
Cepue,

gm gppin oAKpnre,

Poryn, Ao iuulnx ynaxxnfi,

csir

Ilpaqn,

u1o

Ilorncr

pyKrr Mo3onncroi',

3Beceilf,€.,

Cxni cniranK[

HaA BoAaMn'
ceJeHHft i ruyu lolornfi,

IIIyr'r y aici
Cnis eoronTunfi i nicnrc nnAcbry,
Cnpouxy uilrurHy i ropAy rpoflIlAy,

Myxnicrr i nipnicrr,
Hapog i napoglt

.f mo6.rrro!

-

IIpo rropri rB'r3rcl 3 norrbcrroro nircparyporo
flcKpaBo cBlArIuTb I nepeKJraAarlbKa AuJlbHlcrb
Marcuua Pr{JrbcbKoro. Bin nepema,qas yrcpaixcrrcoro MoBoK) TBopu pocificrKux flr{cbMeHumis. Ta
cepeA HHx oco6rnse Micqe safirvrarorb Br{coKoxygoxuri neperna4n s noflbcuoi Kracr.rKu, nepe,uycirr,r

6rucryqi
Tyrirr,ra

uepeKJraAr{ Miqrenuua, Cnonaqrroro,

m inuux rrarrqir.

Marcuu Pumcrrufi 6yr o6paunfi [oqecHI{MAoK-

Apyx6r.
Hea6nrry qinnicru

cKJIaAae i fioro mu6oxe
Aocni,preuur rnopuocri A. MillKesuqa.
Marcuu Pulrcrxr.rfi -JIIoAITHa temlueluoi,

HayKoBe

I

6 crasan, rurauiqnoi flpall$AitrHocri, moguHorn6crna, 6raropogcrBa, qyrJlrBocri. lloro
rnopricm - qe crap6nnu Hauoi KyJlbrypn, roerflrrHom MucreIITBa, A)rr(osn[x qiunocrefi Hapo-

qacy,
Ay norryI{ Bchn<i iaeonori.uri yrtaorxocri rono
ga flroro AoBenoc.f, rortfi i rBopIrrII noery. Ti p,ron-

nocri i syrraoueui

HI{Mn HaIIIapyBaHIrf,

s noegii

siAuirarorlct qacoM, i nerrvrnpyutlM nl{Iuaerbcfl
ryqoxcre o64apyraHnt raJIaHoBIITom rpaHocJloBa.
Y rrloi'i uau'rti Ha3aBXAIr 3tululrtnBct cnoraA
npo sycrpiv 3 HI,IM. Hi6n crororui -.ryerrcr fioro
4nuennufi rnwfiirorloc,lo6pi i rqupi nopaAn. I
uuni, sgaerrcr, nig.rynalo crury fioro nloAcbKoro
MarHgTIt3My, rqo nonoHllTb cBo€Io qapBHlcTlo I

ugpicmo.
Cnpaaepnrno cKrlaB npo Hboro Orecr

fon-

uap: <Torvur noesifi, nepeuagin, AocliAxenr...
lopu nepepo6nenoi npotmorrl,qecrmlim po6oru.
Cnpasli uleApa cepIIeM Myclrrr 6ynr no4una, qo6
crinrru spo6urn i spo6ntn s taxolo 110608'10.))
3nana na Ylgaird i s llomqi rnopqicrr Maxcnua PunrcbKoro e HeBLIqep[H[M AxepeJIoM, ulo
xuBrrrL i 6ge xI{BurrI moAefi 4o6porrl i niporo y
KParqe rr,rafi6ynre, eAHarH ix cepur.

Oto wainiejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifiski,
czyli polski *1 godzina) - na listopad
2007 roku. Jak zwykle
godziny emisji seriali mog4 r6ini6 sig -grudziefi
o kilka minut.
Lubiane i popularne seriale
tradycyjnie dominuj4. Oto wa2niejsze z nich. .

Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwipzku Polak6w na Ukrainie
(obw6d z5rtomierski).

-

,,Klan" wponiedzialki, wtorki, 6rody czwartki i piqtki o 13.10 izl.l0 (powt6rzenie
4 odcink6w w niedziele od 7.00) . ,,Plebania" w poniedzialki, wtorki, Srody, czwartki
i piatki o 12.30 i 19.50 (powt6rzenie czterech odcink6w w soboty od 7.00) .
,,Codzienna 2 m3" w soboty o 13.30, ,,Zlotopolscy" tei w soboty o 13.30 . ,,Na
dobre i na zle" w soboty o I 3. I 0 .,,Rancho" w soboty o 2 I . I 0 .,,M jak miloS6" w
niedziele o 19.30
W dalszym ci4gu pokazywani s4bardzo zabawni ,,Bulionerzy" w niedziele o
15.05. (dwa doSd k6tkie odcinki).
W soboty o 2l . l0 pokazywana jest ,,Tajemnica twierdzy szyfr6w", polski serial
szpiegowski, bardzo w Polsce reklamowany - ale chyba przereklamowany.
Zachgcamy do ogl4dania,,Podr62y kulinarnydl Roberta Maklowicza" w soboty
o 13.00.
Bqdq filmy fabularne, ale bardzqniewiele
m.in. w cyklu ,,KieSlowski w
kinie" (soboty o22.55 - 24. listopad/,,Amator", l. grudnia,,Amator").

-

Stale programy informacyj ne j ak zwykle : gl6wne,,Wiadomo S c|" o 20.30, oraz
,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne progamy dla dzieci zawsze wieczorem, po20.00.
Tradycyjnie, o 14.00 Msza Swiqta,poprzedzana o 13.00 modlitwqAniol Pariski.

Redaguje zespoil w

. Larysa Wermffiska

-

redaktor naczelny

. Piotr KoScifski

(Warszawa)

-

dyrektor ds. wydawnicrych i programolvych
. Walentyna Kole5nik sekretarz odpowiedzialny

. Wasyl Zachzrczukopracowanie graficzne i techniczne

. Alicja Wermifska

-

kurier
Adres redakcji:

Radio Zytomierz
. Co miesiec, w kazdqpierwsz4sobotE miesiqca o godzinie 20.00, monta

Ukraina, 13312 Berdycz6q
ul. Puszkina 46,
tet. (380 4143) 2-23-78,

@rzeczp ospolita.pl,

slucha6 polgodzinnej audycji w jezyku polskim w Radiu Zytomieru.

p. ko scin ski

Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu,ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (0412) 24-34-22, dyrektor Jeruy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.

larisa_v@brdnet.zt.ukrtel.net.

. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <Polonia> przewodniczqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (Mlz) 22-16-36.
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonist6w Zytomierszczyzny
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierz ul. Michajlowska, 15.
Tel. (0412) 37-46-7s.

.

Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J. I. Kr a s z ew s ki e go, przewodn iczqcy J erzy B aginski,

tel. domowy Qan) 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B erdyczows kie P ols kie Stowarzyszenie W spierania Pzedsiqbiorczoi ci,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwiqzku Polakdw Ulcrainy,
prezes Larysa Wermiriska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-78.
. B erdyczowskie Rej onowe Stowarzyszenie P olak6w Rodzinat,
prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w. Osykowo,
<<

rel. (+38096) 433rO70; (+38050) 9320202.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czg5ciowo w jgzyku polskim, czpsciowo po

ukrairfisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bgsych
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. Ko6ci6l6w. Barbary -

codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.
(Pnepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatone . Wszystkich zainteresowanych
prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)

Wydano dziqki wsparciu finansowemu Fundacji
<<Pomoc

Polakom na Wschodzie> (Warszawa).

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania
list6w i artykul6w, ale informuj emy,2e za zamieszczone materialy nie wyplacamy honorarium
(redakcja pracuje spolecznie), a tekst6w nie
zam6wionych nie z"trracamy.

