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WstęP

Zgodnie obietnicą złożoną na kartach pozycji Wspólnota polska Berdiańska. 
Wyzwania współczesności. Monografia autorstwa a. Bonusiaka i L.a. Suchom-
łynowa (Donieck 2008) oddajemy dzisiaj do rąk czytelników zapowiadaną 
publikację o charakterze źródłowo-badawczym. Niniejsza praca w swoim 
założeniu nawiązuje do poprzedniej książki, prezentując na przykładzie Po-
laków w Berdiańsku blaski i cienie funkcjonowania organizacji polonijnej na 
„dalekiej Ukrainie”. Opracowanie to powstawało przez trzy lata i w miarę 
upływu czasu powiększał się zarówno skład jego autorów jak i tematyka. 
Ostatecznie znalazło się w niej miejsce nie tylko na dokumenty organiza-
cyjne obrazujące proces rozrastania się Polskiego Kulturalno-Oświatowego 
Towarzystwa „Odrodzenie” (dalej: PKOT), ale również przedruki artykułów 
prezentujących tematykę przybliżanego w tej pracy środowiska, czy też na 
rezultaty przeprowadzonych w międzyczasie badań naukowych.

W części źródłowej pośrednio nawiązujemy do znanej, wydanej przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” publikacji Eugeniusza jabłońskiego 
przedstawiającej najważniejsze dokumenty normujące sytuację mniejszości 
polskiej na terenie Ukrainy. Zarówno tych wynikających z ustawodawstwa 
wewnętrznego jak i z porozumień wzajemnych zawartych między Kijowem 
a Warszawą (Wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości i grup na-
rodowych. Tom I. Polacy na Ukrainie. Opracowanie i wstęp Eugeniusz Jabłoński, 
Warszawa 2000, ss. 168). Naszym celem było pokazanie w jaki sposób zapisy 
prawne przekładają się na funkcjonowanie struktur polonijnych w praktyce 
(na przykładzie PKOT „Odrodzenie”).

Pracę otwiera Wstęp, w którym przedstawione zostały struktura opraco-
wania oraz omówione cele i metody badań. Tu również zostały przedstawione 
źródła do pracy. W swoim ostatecznym kształcie publikacja składa się więc 
z dwóch części. W pierwsza – Polska mniejszość nad Morzem Azowskim: studia 
i opracowania, zamieszczono rezultaty badań na temat roli i miejsca języka 
polskiego, czy wyznaczników tożsamości narodowej Polaków w regionie. 
Znalazły się tu również teksty przybliżające historię Berdiańska i analizujące 
wybrane aspekty funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego na analizo-
wanym obszarze. W jej skład wchodzą następujące podrozdziały: Berdiańsk 
częścią obwodu zaporoskiego, Polacy na tle innych mniejszości narodowych na 
terenie obwodu zaporoskiego, Stan obecny języka polskiego w regionie, Zarys 
historii kościoła katolickiego w kontekście współczesnych tendencji językowych, 
Specyfika tożsamości Polaków w Berdiańsku.
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Część druga, podobnie jak pierwsza również składa się z podrozdziałów, 
na które składa się po kilkanaście-kilkadziesiąt dokumentów, zamieszczonych 
w rzeczywistej formie. Materiały te poprzedzone są krótkim wstępem, w któ-
rym autorzy zwracają uwagę czytelnika na najważniejsze, ich zdaniem, treści. 
Dzielą się w nim swoimi uwagami i komentarzami. Ten fragment pracy nosi 
tytuł Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w dokumentach 
i materiałach, a poszczególne podrozdziały odpowiednio: Formalno-prawne 
aspekty funkcjonowania PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku, Z działalności orga-
nizacyjnej i naukowej, Na drogach współpracy, Na niwie kultury.

Publikację zamyka zakończenie w którym autorzy sprecyzowali wnioski 
z badań. Integralną część pracy stanowią również wykazy: Wykaz ilustracji 
zamieszczonych w pracy, Wykaz zestawień tabelarycznych i schematów zamiesz-
czonych w pracy, Wykaz wykorzystanych źródeł.

W celu ułatwienia odbioru treści zamieszczonych w książce, konse-
kwentnie zastosowano jednolitą formę zapisu. Wszystkie teksty cytowane 
zamieszczone w tomie pisane są zawsze kursywą. Natomiast każdy tekst 
opracowany przez autorów (rezultaty badań, komentarze, uwagi, a także 
nazwy dokumentów i źródła ich pochodzenia) czcionką normalną.

Integralną częścią tomu są materiały ilustracyjne. Dobrano je w taki 
sposób, aby ilustrowały one treści poruszane w publikacji. Obejmują one 
zdjęcia z różnych uroczystości i imprez organizowanych przez Polaków 
w Berdiańsku, albo odbywających się z ich udziałem. Wśród nich są również 
zdjęcia „skany” dokumentów, czy fotografii osób związanych z działalno-
ścią polonijną. Materiał ten starano się tak dobrać, aby odzwierciedlały 
całokształt działań polonijnych. Są więc zamieszczone ilustracje pokazujące 
działalność artystyczną, jak i naukową, wycieczki, czy rajdy młodzieżowe 
jak i pielgrzymki, sposoby wykorzystania Domu Polskiego. Słowem dzień 
świąteczny i powszedni środowiska. 

Całość publikacji jest dwujęzyczna. autorzy starali się zapewnić maksy-
malnie możliwy do osiągnięcia stopień zgodności tekstów ukraińsko- i pol-
skojęzycznych, niezależnie od tego w jakim języku były oryginały.

Podstawę źródłową do powstania publikacji stanowiły dokumenty odszu-
kane w zbiorach archiwum Państwowego Obwodu Zaporoskiego w Zaporożu, 
archiwum Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”, 
Zbiorach osobistych L. a. Suchomłynowa. Sięgnięto również po szeroki wybór 
dokumentów drukowanych, będących wytworem działalności administracji 
państwowej różnych szczebli i okresów chronologicznych. Wśród nich można 
wymienić przykładowo: Циркуляры наркомпроса УССР и переписка с ним 
о проведении культурно-просветительской работы среди национальных 
меньшеньств округа, Документы о восстановлении эвакуированного из 
Варшавы механического завода (договор, переписка, акты, ведомости и др.), 
14 апреля 1916-28 октября 1917, Довідник aдміністративно-територіаль-
ного поділу Запорізької області, Запоріжжя 1965, Каталог духовенства 
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и церквей Тираспольской римско-католической епархии, Саратов 1913. 
Газета «Вісті» 1930, 1939; Запорізька область у цифрах 2005, Запоріжжя 
2006; Збірник узаконень і розпоряджень Робiтничо-селянського уряду 
України, 1921, 1923, 1925. Pełny wykaz wykorzystanych w opracowaniu 
materiałów został zamieszczony w Wykazie wykorzystanych źródeł.

Ogromnie istotne dla powstania książki były badania (wywiady oraz 
ankiety) przeprowadzone wśród przedstawicieli środowiska polonijnego 
w Berdiańsku na terenie obwodu zaporoskiego (po 2008 roku). Wykorzystano 
również istniejące publikacje naukowe. Sięgnięto zarówno do opracowań 
ukraińsko- jak i polskojęzycznych. Większość z nich miała charakter ogólny 
i jedynie marginalnie dotyczyła analizowanych w niniejszym opracowa-
niu zagadnień. Niemniej sięgnięto po publikacje demografów, filologów, 
etnografów, historyków, politologów, czy socjologów. Zarówno Polaków 
jak i przedstawicieli innych nacji. Ich pełny wykaz został zamieszczony 
w bibliografii.

Część druga opracowania prezentująca wybór najważniejszych źródeł 
dotyczących środowiska polskiego pochodzenia w Berdiańsku bazuje na 
dokumentach będących wytworem działalności członków i sympatyków 
„Odrodzenia” oraz osób, które chciały przybliżyć rezultaty funkcjonowania 
Polaków Berdiańska ich sąsiadom czy rodakom w innych częściach świata. 
W rezultacie wykorzystano materiały przechowywane w sygnalizowanych 
wcześniej archiwach oraz opublikowane na łamach prasy lub dostępne 
w Internecie. Sięgnięto po teksty i zdjęcia zamieszczone na stronie własnej 
PKOT „Odrodzenie” (dalej: SIPKOT) i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
(dalej SISWP). Szereg istotnych materiałów pozyskano również w wyniku 
analizy szeregu tytułów prasowych, tak polskich jak ukraińskich, a nawet 
litewskich czy rumuńskich. Są wśród nich (w kolejności alfabetycznej): 
„Бердянск деловой”, „Бердянские ведомости”, „Dziennik Kijowski”, „Głos 
Tyczyna”, „Głos znad Niemna”, „Kurier Wileński”, „Magazyn Ratuszowy”, 
„�івденна зоря», «Polonus. Pismo Związku Polaków w Rumunii», «Ринг-�кс-�івденна зоря», «Polonus. Pismo Związku Polaków w Rumunii», «Ринг-�кс- зоря», «Polonus. Pismo Związku Polaków w Rumunii», «Ринг-�кс-зоря», «Polonus. Pismo Związku Polaków w Rumunii», «Ринг-�кс-», «Polonus. Pismo Związku Polaków w Rumunii», «Ринг-�кс-Ринг-�кс--�кс-�кс-
пресс», «Super Nowości», «Wspólnota Polska» (biuletyn). Łącznie przebadano 
kilkanaście tytułów prasowych.

W trakcie zbierania materiałów i pisania pracy autorzy sięgnęli do po-
dobnych opracowań poruszających różne aspekty funkcjonowania mniejszości 
narodowych. analizie poddano zarówno ich strukturę jak i sposób opisu. 
Wykorzystano więc publikację przedstawiającą wybrane aspekty funkcjono-
wania mniejszości polskiej na terenie Litwy Kowieńskiej [Zielińska 2002], 
Łotwy [Ostrówka], pogranicza słowiańsko – litewskiego [Bednarczuk 1999], 
a także ogólnie problematykę języków mniejszości narodowych i etnicznych 
[Wrocławska/Zieniukowa 2003]. 

autorzy przedstawianej czytelnikowi publikacji pochodzą z różnych 
ośrodków badawczych i reprezentują różne dziedziny nauki. Stąd zastosowa-
ne zostały metody badań historycznych, językoznawczych, etnograficznych, 
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socjologicznych. O ile było to tylko możliwe starano się łączyć metody 
badawcze stosowane w poszczególnych dziedzinach nauki.

Z metod występujących w naukach humanistycznych (historia/socjolo-
gia) sięgnięto po kilka. Wykorzystane zostały metoda statystyczna, geogra-
ficzna i porównawcza [Topolski 1984, s. 377–444]. rezultaty osiągnięte 
za ich pomocą były wykorzystywane w połączeniu z metodami charakte-
rystycznymi dla innych dziedzin nauki (językoznawstwo, socjolingwistyka, 
dialektologia etc.). Przykładowo autorzy uzyskali materiał umożliwiający 
przedstawienie kompetencji językowych respondentów jako rezultat wpły-
wu czynników niezależnych od nich (społecznych, zewnętrznych). Przy 
socjolingwistycznym opisie grupy polskiej posłużono się metodami znanymi 
w językoznawstwie polskim, a więc m.in. metodą biograficzną, która polega 
na analizie wypowiedzi autobiograficznych poszczególnych jednostek na 
tle procesów historycznych i społecznych. Taki sposób badań zapropono-
wała a. Kłoskowska [1996], a stosowały m.in. a. Zielińska i M. Ostrówka. 
jak wiadomo, jednostka ma znaczny wpływ na otoczenie, w którym żyje, 
i że z kolei procesy społeczne (uwarunkowania historyczne, polityczne) 
wpływają na zachowanie jednostki. Wszystko to znajduje odzwierciedle-
nie w komunikacji oficjalnej i tej nieoficjalnej, codziennej. Zastosowana 
także została metoda tzw. domen, dla której w językoznawstwie polskim 
przyjęła się nazwa sfera. W niniejszej pracy Zastosowaliśmy ją do opisu 
poszczególnych sfer komunikacji językowej: rodzice, dziadkowie, rodzeń-
stwo, krewni, znajomi, sąsiedzi, szkoła, na lekcjach języka polskiego, na 
innych lekcjach, na przerwie.

Szczególnie widoczne związki zanotowano w przypadku sięgnięcia po 
kolejną metodę badań, badania ankietowe i obserwację uczestniczącą. W hi-
storii obecną jako sposób na wykorzystanie źródeł wywołanych. Badania 
ankietowe i wywiady nie miały charakteru reprezentatywnego, ale pozwoliły 
na wypracowanie przez autorów wniosków, które zostały zaprezentowane 
w niniejszej pracy. Dzięki metodzie obserwacji uczestniczącej można było 
odkryć najrozmaitsze niuanse, konteksty, interakcje i poznać lepiej przebieg 
wydarzeń. jej zaletą jest możliwość badania realnej rzeczywistości, a także 
ułatwienie do sformułowania i doboru pytań ankietowych, tak aby respon-
denci nie mieli trudności z ich zrozumieniem.

W 2010 roku zostały przeprowadzone ankiety wśród Polaków zamieszka-
łych w Berdiańsku. rozdano i wypełniono 60 ankiet, analizą zostało objętych 
59. jedna ankieta nie została objęta analizą ze względu na wpisaną inną 
narodowość wypełniającego niż Polak. ankieta składała się z pytań, które 
można ująć w dwóch kategoriach:

I. pytania o cechy respondenta – istotne z perspektywy problematyki 
badawczej (Pytanie o narodowość wypełniającego, pytanie o narodowość 
matki i ojca; ile ma lat, płeć, miejsce urodzenia (kraj), miejsce zamieszkania 
i wykształcenie (podstawowe, średnie, wyższe),
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II. pytania o tożsamość na podstawie zawartych pytań, jedno z głównych 
brzmiało: jestem Polakiem/Polką ponieważ, 

moi rodzice są (byli) Polakami, ❑

pamiętam, że ktoś z rodziny był Polakiem, ❑

znam język polski, ❑

wyznaję religię rzymskokatolicką, ❑

inne. ❑

Badania ankietowe uzupełnione zostały dodatkowo kilkudziesięciu wy-
wiadami przeprowadzonymi w Berdiańsku w latach 2008–2011.

Tak zrealizowane badania pozwoliły na szerokie nakreślenie celu i zakresu 
pracy. autorzy chcieli uzupełnić i rozbudować uzyskane we wcześniejszej 
publikacji rezultaty badań poprzez:

przedstawienie zarysu historii społeczno-politycznej, narodowościowej  ❑

i językowej obwodu zaporoskiego;
przedstawienie procesu kształtowania się mniejszości polskiej w rejonie  ❑

oraz przybliżenie ich migracji;
omówienie sytuacji socjolingwistycznej mniejszości polskiej, w tym opis  ❑

funkcjonowania języka polskiego w różnych sferach komunikacji;
przedstawienie wyróżników tożsamościowych u Polaków z Berdiań- ❑

ska;
udokumentowanie najważniejszych kierunków działań Polaków z Ber- ❑

diańska poprzez zamieszczenie i omówienie wybranych, zdaniem 
autorów charakterystycznych dla analizowanej organizacji, dokumen-
tów oryginalnie dostępnych na łamach prasy i w Internecie (a także 
w archiwum organizacyjnym i zbiorach własnych działaczy) 

Mamy nadzieję, że publikacja ta, podobnie jak wcześniejsza, spotka się 
z życzliwym przyjęciem tych wszystkich, którzy są zainteresowani losami 
i sytuacją Polaków na „dalekiej Ukrainie”.





Polska mniejszość nad morzem 
azoWskim: studia i oPracoWania

Berdiańsk częścią oBWodu zaPoroskiego

Berdiańsk, ukr. Бердянськ położony jest w odległości 196 km od Zapo-
roża. jego nazwa pochodzi od nazwy rzeki Berdianki (obecnie Berda), nad 
którą jest położony [Łesiów 1995:71]. W latach 1939–1958 miasto nosiło 
nazwę Osypenko, od nazwiska Poliny Osypenko, która jako lotnik zginęła 
w katastrofie lotniczej w 1939 roku [Sprawocznik 1990:100].

Berdiańsk powstał jako port nad morzem azowskim w 1827 roku. Pierw-
sza przystań nadmorska została otworzona tu w 1830 roku. W 1841 roku 
dotychczasowy port morski otrzymał prawa i status miasta, stopniowo stając 
się jednym z ważniejszych ośrodków miejskich guberni taurydzkiej.

Z czasem na jego terenie zaczął rozwijać przemysł. Funkcjonująca w nim 
fabryka maszyn rolniczych pod koniec XIX wieku była największa w tej 
części Europy. Miasto znane było również z borowin leczniczych, w oparciu 
o które oraz sprzyjające warunki naturalne wykształciło się wielkie centrum 
kuracyjno-wypoczynkowe [Suprunenko 2007:215].

Obecnie Berdiańsk jest trzecim miastem co do wielkości w obwodzie 
i jako jedyny posiada port morski [Suprunenko 2007:215]. Liczba jego 
mieszkańców w 2001 r. wynosiła 121 759 osób. Współczesny status admi-
nistracyjny ośrodek uzyskał w wyniku wielu przekształceń terytorialnych, 
mających miejsce głównie w ostatnim stuleciu.

Tereny obecnego obwodu zaporoskiego w przeszłości należały do Złotej 
Ordy, a po jej rozpadzie, od 1554 r. do Chanatu Krymskiego. Od XV w. do 
XVII w. północna część Zaporoża tworzyła Sicz Zaporoską.

Stolica obwodu, aleksandrowsk, początkowo pełniła rolę twierdzy nad 
Dnieprem. Po likwidacji Siczy Zaporoskiej w 1775 roku aleksandrowsk 
należał do powiatu konśkowodiwśkiego guberni azowskiej, od 1785 roku 
– do powiatu nowomoskiewskiego, a od 1797 roku – do powiatu pawło-
gradskiego guberni noworosyskiej. W 1806 r. w guberni jekaterynosławskiej 
został utworzony powiat, którego stolicą został aleksandrowsk. Powstał on 
z części powiatów mariupolskiego i pawłogradskiego [Nowicki 1905:254]. 
Dalszych istotnych zmian administracyjnych nie było do lat dwudziestych 
XX wieku. Miały natomiast miejsce przekształcenia urbanizacyjne, których 
efektem był stały wzrost aleksandrowska.
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W 1920 roku utworzono gubernię aleksandrowską złożoną z trzech 
powiatów: melitopolskiego, aleksandrowskiego i berdiańskiego [DaZO]. 
Nazwa ta utrzymała się do roku 1921, kiedy ulegała zmianie na zaporoską 
[Zbirnyk UrSr 1921: nr 4, art. 135]. gubernia istniała do 1922 r. i obej-
mowała sześć powiatów: berdiański (ukr. Бердянський), wełykotokmaćki 
(ukr. Великотокмацький), henicześki (ukr. Генічеський), huliajpilśki 
(ukr. Гуляйпільський), zaporoski (ukr. запорізький), melitopolski (ukr. 
мелітопольський). W grudniu 1922 roku została zlikwidowana i włą-
czona w skład guberni jekaterynosławskiej [Zbirnyk UrSr 1922: nr 44, 
art. 655].

rok później nastąpiły dalsze przekształcenia związane z kontynuowaną 
reformą administracyjną. W 1923 roku z 6 powiatów byłej guberni zapo-
roskiej, znajdujących się w składzie guberni jekaterynosławskiej utworzone 
zostały 3 okręgi: berdiański, zaporoski, melitopolski, a zamiast 130 włości 
(tj. posiadłości) powstało 36 rejonów. Do okręgu berdiańskiego weszło 
9 rejonów, do zaporoskiego – 12, a do melitopolskiego – 15. Od 1924 roku 
prowadzono reformę administracyjną na poziomie rejonów. W jej ramach 
tworzono nowe jednostki, równocześnie przesuwając dotychczasowe granice, 
ewentualnie starym rejonom zmieniano nazwy.

W 1925 roku skasowane zostały gubernie [Zbirnyk UrSr 1925: nr 29-30, 
art. 233]. równocześnie nastąpiło przejście z czterostopniowego podziału 
administracyjnego do trzystopniowego, tzn. z centrum – gubernia – po-
wiat – włość na centrum – okręg – rejon. W związku z likwidacją guberni 
i przejściem na system trzystopniowy znów zmieniały się nazwy rejonów, 
powstawały nowe, przesuwano ich granice.

W 1930 r. zostało wydane rozporządzenie „O likwidacji okręgów i przej-
ściu na dwustopniowy system kierowania” [Zbirnyk UrSr 1930: nr 23, 
art. 225]. jego celem było między innymi wzmocnienie rejonów, które 
odtąd były podporządkowane bezpośrednio centrum. Sytuacja taka istniała 
do momentu utworzenia obwodów. W związku z tym zostały zlikwidowane 
okręgi zaporoski i melitopolski. Zaporoże jako jedno z 18 miast Ukraińskiej 
radzieckiej Socjalistycznej republiki stało się odrębną jednostką administra-
cyjno-terytorialną, podporządkowaną bezpośrednio centrum. W rezultacie 
pod koniec 1930 roku na terenie zaporoskiego było 28 rejonów bezpośrednio 
podporządkowanych centrum [Wisti 1930]. Po utworzeniu obwodu dniepro-
pietrowskiego część rejonów z zaporoskiego znalazła się w jego składzie.

Wreszcie na podstawie decyzji z 10 stycznia 1939 r. powstał obwód za-
poroski, który składał się z 30 rejonów [Wisti 1939]. W następnych latach 
rejony zmieniały swoje nazwy, odchodząc od historycznych. Najczęściej 
nadawano im nazwy związane komunistycznymi przywódcami lub dodawano 
przymiotnik czerwony.

Kolejne zmiany granic obwodów spowodowane były powstawaniem 
nowych jednostek administracyjnych, np. w 1944 roku utworzono obwód 
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chersoński, który wchłonął 6 rejonów z zaporoskiego. W zasadzie do 1962 
roku zmiany administracyjno-terytorialne w granicach obwodu zaporoskiego 
dotyczyły głównie granic rejonów. W 1962 roku zamiast dotychczasowych 
23 rejonów pozostawiono tylko 10, by w 1965 roku ich liczbę zwiększyć 
do 17 [Dowidnyk 1965:64].

Od 1994 roku obwód zaporoski składa się z 20 rejonów. Zgodnie z ak-
tualnie obowiązującym podziałem administracyjnym 5 miast jest podpo-
rządkowanych bezpośrednio obwodowi: Zaporoże, Berdiańsk, Energodar, 
Melitopol, Tokmak; 9 miast ma status podporządkowania rejonowego: 
Wasyliwka, Wilniansk, Huliajpole, Dniprorudne, Kamjanka-Dniprowśka, 
Mołoczanśk, Orichiw, Połohy, Prymorśk. Ponadto obwód obejmuje 23 wsie 
typu miejskiego, 921 wsi, 263 rady wiejskie.

Zgodnie z danymi statystycznymi w obwodzie zaporoskim wg stanu 
na 2001 rok mieszkało 1926,8 tysiące osób, w tym deklarujących się jako 
Polacy 1,8 tys. osób, co stanowi 0,1% ogólnej liczby mieszkańców obwodu. 
Na ziemi zaporoskiej zgodnie z ostatnim spisem ludności mieszkają przed-
stawiciele 130 narodowości.

Polacy na tle innych mniejszości narodoWych 
na terenie oBWodu zaPoroskiego1

Od XV do XVIII wieku trwał proces napływu drobnej szlachty polskiej 
i włościan na nie zagospodarowane tereny wschodnie rzeczpospolitej (swoista 
misja cywilizacyjna, która w latach późniejszych stała się treścią jednego 
z podstawowych „mitów kresowych”). Kolejne grupy Polaków – chłopów 
i robotników – przybyły na Ukrainę południowo-wschodnią w XVIII i XIX w. 
Zostali oni albo wywiezieni z ziem polskich albo wyemigrowali sami szu-
kając pracy u wielkich właścicieli ziemskich i w powstających ośrodkach 
przemysłowych. Na przykład w 1843 roku do wsi Husarka w zaporoskiem 
przybyło 19 rodzin polskich z guberni podolskiej. Osiedlili się w zachodniej 
części wsi, która przyjęła nazwę Polska. Wśród nich byli m.in.: józef Podgo-
rodecki, Choma Szlocki, Piotr Krasewicz, Leon Zelewski, Piotr Prokakowski, 
jan Terlecki, Henryk Zwarszakowski [Nowikow 2007:275]. Z kolei w 1868 
roku w powiecie melitopolskim osiedlili się Polacy z guberni kijowskiej 
i podolskiej. [Narody 1997:12]. Otrzymali po 8 dziesięcin ziemi na osobę 
i zostali zwolnieni z podatków na cztery lata. Nie dostali natomiast zapomogi 
finansowej [Narody 1997:17].

1 Materiał do tego rozdziału został uzyskany w trakcie kwerendy archiwalnej w lutym 
2011 roku. Zebrany został w wyniku badań prowadzonych przez dr Helenę Krasowską 
dzięki otrzymanemu stypendium z Fundacji Lanckorońskich.
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Kolejne grupy Polaków trafiały na obszar rosji jako więźniowie poli-
tyczni. Zesłanie groziło nie tylko za udział w powstaniach, ale za wszelką 
konspirację wymierzoną w carat. Przykładowo w 1830 roku w odwecie za 
powstanie listopadowe około 5 tys. osób zesłano na Kaukaz. Pod koniec 
XIX wieku na omawiane obszary trafili polscy studenci zesłani za udział 
w kółkach rewolucyjnych. [Łukawski 1978:200].

W latach 1888–1894 na obszarze Ukrainy południowo-wschodniej 
powstawały spółki z udziałem przemysłowców i bankierów belgijskich, 
francuskich, angielskich i amerykańskich [Serczyk 2001:205]. Na stepach 
naddnieprzańskich na przełomie 70–80 lat XIX w. budowano huty, uru-
chamiano kopalnie. Krajobraz ulegał zmianie. Na miejscu siedzib Kozaków 
zaporoskich wyrastały wielkie piece i kominy fabryczne. Przenosili się tutaj 
robotnicy rosyjscy i polscy z Sankt Petersburga, Moskwy, Warszawy i innych 
ośrodków przemysłowych. Powodem były pogłoski o dobrych zarobkach 
albo przymus ze strony właścicieli fabryk przenoszących swoje zakłady lub 
tworzący filie.

ślady polskości zachowały się w archiwach. Wśród dokumentów znaj-
dujących się w obwodowym archiwum w Zaporożu są m.in. księgi chrztów. 
Przykładowo we wsi Urickoje rocznie chrzczono kościele katolickim ponad 
200 osób. W księgach nie uwzględniano narodowości i tylko nazwiska 
wskazują na rodowód niemiecki i polski [Urickoje 1879].

Tereny południowo-wschodniej Ukrainy były dla Polaków miejscem do-
browolnej emigracji zarobkowej. Napływ robotników polskich na te tereny 
był zwykle procesem żywiołowym. Często decyzje podejmowali na własne 
ryzyko, mając ograniczoną wiedzę na temat warunków pracy i nowego 
miejsca osiedlenia. Zdarzało się również, że wyjazdy robotników z Królestwa 
odbywały się w sposób zorganizowany. W takich wypadkach przewożono 
część załogi, najczęściej wykwalifikowanych robotników, na koszt fabryki. 
Polacy, którzy tu przybyli stanowili nie tylko wykwalifikowaną siłę roboczą 
w kopalniach i hutach, budowanych przede wszystkim przez kapitał belgijski, 
francuski, niemiecki i angielski, ale często sprawowali funkcje kierownicze 
w zakładach produkcyjnych.

rosyjski spis ludności z 1897 roku podawał liczby poszczególnych grup 
narodowych, które wyróżniał uwzględniając język ojczysty oraz wyznanie 
religijne. jednak język utożsamiany z narodowością nie zawsze odpowiadał 
rzeczywistości. Ponadto określanie narodowości opierając się na podawanym 
języku rodziło ogromne możliwości zafałszowania i zniekształcania faktycz-
nej rzeczywistości demograficznej [Eberhardt 1994:15]. Podobne problemy 
rodziło utożsamianie narodowości z wyznaniem religijnym. Wyznanie 
rzymsko-katolickie podawali nie tylko Polacy, ale także Włosi w Mariupolu, 
Francuzi i Belgowie w Makiejewce, czy też anglicy w Doniecku. Z reguły 
przedstawiciele tych narodowości zakładali kościoły rzymsko-katolickie na 
tym terenie. Polacy w tym tyglu byli zwykle członkami kościoła, a tylko 
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w wyjątkowych sytuacjach sami je zakładali. W guberni taurydzkiej, w któ-
rej znajdował się obecny obwód zaporoski, 29,4 tys. osób deklarowało wy-
znanie rzymsko-katolickie, co stanowiło 2,0% ogółu mieszkańców guberni. 
[Eberhardt 1994:21] Biorąc pod uwagę język, polski jako ojczysty podało 
10,1 tys. osób, co stanowiło 0,7% ogółu mieszkańców guberni [Łukawski 
1978:86].

Migracja Polaków na ziemie Ukrainy południowo-wschodniej wzrosła na 
początku XX wieku. Powstawały nowe miejsca pracy. Polscy inżynierowie 
Stanisław Siemaszko z Sankt Petersburga i Tadeusz Hantke zorganizowali 
azowskie Towarzystwo akcyjne. W 1900 roku powstało również nowe Towa-
rzystwo górniczo-Przemysłowe Drucko-Żółtyńskie zajmujące się eksploatacją 
pokładów rudy manganowej. jego założycielami byli ks. Drucki-Lubecki 
i józef Żółtyński. rozwój przemysłu przekładał się na szybki wzrost liczby 
ludności w guberniach położonych we wschodniej i południowej części 
Ukrainy, w tym także Polaków. Negatywnie na życiu gospodarczym odbiły 
się lata wojny światowej i domowej.

Duży wpływ na kształtowanie się liczebności Polonii przyszłego Związku 
radzieckiego wywarły masowe ruchy migracyjne w okresie I wojny świa-
towej. Na obszar Ukrainy południowo-wschodniej rozpoczął się napływ 
uchodźców z zachodu rosji. Do dzisiejszego dnia zachowały się listy osób 
poszukiwanych w aleksandrowsku (Zaporożu) w czasie wojny. Poszukiwano 
m.in. mieszkańców guberni warszawskiej (18 nazwisk, w trzech przypadkach 
są to rodziny), wileńskiej, witebskiej, wołyńskiej, grodzieńskiej, kaliskiej, 
kowieńskiej, łomżyńskiej, lubelskiej, mińskiej, radomskiej, suwalskiej, sie-
dleckiej, chełmskiej.

Dokument z 1 czerwca 1915 roku, potwierdza, że do aleksandrowska 
przybyła grupa uciekinierów z zachodnich terenów rosji w liczbie 60 osób. 
Kwestią udzielenia im pomocy zajął się miejscowy Komitet Polski. W ze-
braniach, na których poruszano problem uciekinierów uczestniczył również 
przedstawiciel Polskiego Narodowego Komitetu, S. Żreczkowski. Z prośbą 
o pomoc do aleksandrowskiej Miejskiej Dumy zwrócili się przedstawiciele 
narodowych komitetów polskiego, żydowskiego, litewskiego i rosyjsko-
łotewskiego. Na wsparcie oczekiwało 2779 Polaków, 300 Żydów, 450 
Litwinów oraz 2088 rosjan i Łotyszy [Pieriepiska 1915-1918]. Uciekinie-
rzy otrzymywali pomoc materialną lub finansową. Wśród objętych opieką 
znaleźli się m.in. Marta Krasińska, c. Michała, Ela gruszycka, c. romana, 
Maria raczkowska, c. Stanisława, Katarzyna Staniecka, c. józefa [Wiedo-
mosti 1915–1916].

Kolejną grupą przybyłą na teren Zaporoża były załogi ewakuowanych 
zakładów. W 1915 roku do aleksandrowska został przeniesiony Zakład 
Mechaniczny Bormann, Szwede i Spółka z Warszawy. Pracowało w nim 
wówczas 1200 pracowników [Dokumenty 1916–1917]. Początkowo konty-
nuował on współpracę z zakładami funkcjonującymi w Warszawie, Char-
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kowie, Moskwie, o czym świadczy zachowana korespondencja w języku 
polskim [Periepiska 1915–1917]. W kontrolnym zeszycie magazynowym 
znaleźć można nazwiska pracowników polskich: E. Brodecki, F. grabowski, 
H. gruszewska, j. gruszewska, S. Łazarkiewicz, Cz. Nowicki, Cz. Osiecki, 
a. Płocki, K. Perzyński, a. Zieliński, S. Woloński, a. Wróblewski [Kontro-
lnyj 1916].

Wojna, głód, drożyzna i wszechwładny despotyzm carski doprowadziły 
do głębokiego kryzysu politycznego, który na przełomie 1916/1917 objął 
całe imperium [Serczyk 2001:252]. Dwie rewolucje mające miejsce w 1917 
r. przerodziły się w wojnę domową, która pogłębiła kryzys wewnętrzny. 
Próbą poprawy sytuacji było wprowadzenie w 1919 r. komunizmu wo-
jennego.

W 1919 r. dokonano nowego podziału administracyjnego na Ukrainie, 
co wpłynęło na liczbę ludności w poszczególnych guberniach [Iwanow 
1991:69]. Zmianie uległa także liczebność ludności polskiej. Umowa podpisa-
na pomiędzy Ukrainą radziecką i rosją a Polską w 1920 roku przewidywała 
repatriację polskich uchodźców do kraju. W archiwach Zaporoża przecho-
wywane są listy osób ubiegających się o powrót i zarejestrowanych przez 
Komitet Polski. Znaczna liczba Polaków powróciła do kraju, a tych którzy 
zostali wkrótce zmuszono do aktywnego umacniania władzy radzieckiej na 
Ukrainie [Zahorujko 2001:7].

Lata dwudzieste XX wieku przyniosły wzmożenie walki z grupami reli-
gijnymi. Najbardziej podejrzani byli katolicy, którzy utrzymywali stosunki 
z Polską, sąsiadem uważanym za wroga Związku radzieckiego. Ustawa 
o oddzieleniu kościoła od państwa i szkoły w latach 1921–1922 została 
wykorzystana do rabunku cennych przedmiotów pod hasłem pomocy gło-
dującym. równocześnie na Ukrainie radzieckiej lata dwudzieste zapisały się 
jako okres liberalnej polityki narodowościowej. Biorąc pod uwagę mniejszość 
polską mogła ona budować swoje szkoły, tworzyła własne rady wiejskie 
[Eberhardt 1994:83–91; Iwanow 1991:137–144].

Na przykład w 2 szkołach rejonu łepetychiwskiego i w 2 szkołach 
rejonu sirohoźkiego wykładany był język polski, a w każdej z tych szkół 
pracowało po trzech nauczycieli. Z kolei w okręgu melitopolskim działały 
4 polskie szkoły z 6 nauczycielami i 242 uczniami. Więcej placówek posia-
dały tylko mniejszości niemiecka i bułgarska [Swiedienija 1926]. Ponadto 
w okręgu działały cztery polskie i polsko-ukraińskie rady wiejskie. Polacy 
zasiadali także w radach torgaskiej i mikołajewskiej, gdzie stanowili 60% 
mieszkańców, ale nie posiadali własnych szkół. Polskie placówki oświa-
towe działały także na terenie rad konstantynowskiej i nowopetrowskiej 
[Cyrkulary 1926].

Struktura narodowościowa ludności w 1926 roku według okręgów na 
terenie obecnego obwodu zaporoskiego przestawiała się następująco:
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tabela nr 1. spis ludności z 1926 roku (zaporoskie)

okręgi Wszyst-
kich ukraińcy % rosjanie % Żydzi % Polacy %

zaporoski 533315 429310 80.5 59214 11.1 18388 3.45 859 0.16

melitopol-
ski 736166 425280 57.77 184324 25.04 15301 2.08 5243 0.71

Ukraina 29018187 23218860 80.01 2677166 9.23 1574391 5.43 476435 1.64

źródło: с. Чорний, Національний склад населення України в XX сторіччі. Довідник, 
dostępny na: http://etno.uaweb.org/nsklad/index.html, wejście w dniu 23.11.2010

W archiwach zachowały się podania Polaków z prośbą o nadanie ukra-
ińskiego obywatelstwa. Pochodziły oni z guberni wołyńskiej, kowieńskiej, 
mińskiej, chersońskiej i in. W ankietach podawano cel przyjazdu na tereny 
wschodniej Ukrainy. Najczęściej wymieniano przyjazd do pracy, do rodzi-
ny, do znajomych oraz ucieczkę przez zawieruchą wojenną. Były to osoby 
z różnym wykształceniem i wykonujące różne zawody [Priniatije 1926].

Sytuacja uległa zmianie w latach trzydziestych XX wieku. ówczesną 
politykę narodowościową Związku radzieckiego, w tym walkę z polskością 
rozpatrywać należy w szerszym kontekście. Sowietyzacja i rusyfikacja ob-
jęły całą republikę ukraińską. Prześladowania etniczne dotyczyły nie tylko 
mniejszości narodowych, ale także Ukraińców, którzy mieli zatracić swoją 
tożsamość etniczną oraz język. Na terenach południowo-wschodniej Ukrainy 
cel ten w dużym stopniu został osiągnięty.

Lata trzydzieste XX wieku zapisały się tragicznie w historii Polaków 
i rzymskich katolików na Ukrainie. Zamykano wówczas kościoły, aresztowano 
i zsyłano w głąb ZSrr księży. Niemcy i Polacy byli podejrzani jako potencjalni 
członkowie „piątych kolumn”. W 1933 roku władze radzieckie odkryły rze-
komą niemiecką organizację szpiegowską. Uzyskały w ten sposób pretekst do 
likwidacji organizacji mniejszości narodowych, w tym także polskich. Warto 
zaznaczyć, że członkami tych organizacji byli najczęściej Polacy-komuniści oraz 
liderzy wspólnot polskich na Ukrainie. Polakom zarzucano „pracę na rzecz 
polskich właścicieli ziem oraz ukraińskich nacjonalistów, którzy planowali 
zniszczyć Związek radziecki” [cyt. za Kuromija 2002:256].

Polityka władzy stalinowskiej wobec mniejszości narodowych ulegała 
ewolucji. Wobec Polaków stopniowo przechodziła od eliminacji Kościoła 
rzymskokatolickiego z życia publicznego, zniesienia polskiej autonomii 
terytorialnej tzn. Marchlewszczyzny, likwidacji polskich szkół i organizacji 
kulturalno-oświatowych do deportacji ludności polskiej z miejsc stałe-
go zamieszkania, a wreszcie do masowego niszczenia ludności [Stroński 
1998:63–109]. Konsekwentne niszczenie polskości i katolicyzmu na Ukrainie 
można uznać za kontynuację polityki carskiej.
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W 1935 roku zaczęło się masowe usuwanie ludności polskiej z rejonów 
przygranicznych i jej deportacje do wschodnich obwodów Ukrainy, a w na-
stępnym roku – do Kazachstanu. W styczniu 1935 roku ukazało się rozporzą-
dzenie „O wysiedleniu ze strefy przygranicznej 8300 gospodarstw ze względów 
obronnych i o przesiedleniu do przygranicznych rejonów 4000 najlepszych 
kołchoźników z obwodów kijowskiego i czernihowskiego”. Wywożona ludność 
podlegała rozproszeniu w nowym terenie, co skutkowało szybką asymilacją. 
Najpierw wywożono Polaków z siedmiokilometrowego pasa przygranicznego 
[Stroński 1998:179]. Polaków z zachodnich rejonów USrr osiedlano w obwo-
dach wschodnich, które w latach 1932-1933 najbardziej ucierpiały w wyniku 
„Wielkiego głodu”. Szczyt represji stalinowskich przypadł na lata 1937–1938 
i objęły one osoby narodowości ukraińskiej, polskiej, niemieckiej, litewskiej 
i in. [Stroński 1998:47; Iwanow 1991:367–378]. Nabrały one wówczas cha-
rakteru ludobójstwa. Prokuratura rozpatrywała sprawy w ciągu kilku dni, 
a wyroki wykonywano tego samego dnia lub w bardzo krótkim czasie od 
postawienia zarzutu. Początek II wojny światowej tylko na krótko zatrzymał 
masowe represje. W latach 1939–1943 liczba ludności np. w Zaporożu spadła 
z 289 tysięcy do 120 tysięcy [Eberhardt 1994:166]. Okres represji odbił się 
także na liczebności mniejszości polskiej na Ukrainie, w tym także w rejonach 
południowo-wschodnich. Według wyliczeń M. Iwanowa straty społeczności 
polskiej na terenie całej Ukrainy w latach trzydziestych sięgnęły około 30% 
jej stanu z końca lat dwudziestych [Iwanow 1991:69].

Statystyczne dane zaludnienia obwodu zaporoskiego z lat czterdziestych 
są niepełne, a fragmentami celowo sfałszowane. Nie wiadomo, ile osób zo-
stało poddanych represjom. Wg Kuromiji na całej Ukrainie od 1940 do 1941 
roku sądzono 3 miliony osób, z tego 1,5 miliona trafiło do więzień [Kuromija 
2002:366]. Donbas z każdym miesiącem tracił siłę roboczą. Na krótko sytuację 
poprawiło przybycie w drugiej połowie 1940 r. 38 tys. osób z Besarabii i Pół-
nocnej Bukowiny, wśród których znajdowała się znaczna liczba Polaków.

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku niektóre sprawy osób 
represjonowanych zostały przekazane do archiwów państwowych w po-
szczególnych obwodach. Powołano specjalne komisje w celu opracowania 
krótkich życiorysów ofiar i opublikowania ich w „rehabilitowani historią”. 
W II tomie wydawnictwa opisano sprawy 5390 osób z obszaru województwa 
zaporoskiego, w tym Ukraińców – 2405, Niemców – 1924, rosjan – 385, 
Bułgarów – 223, Polaków – 188, Żydów – 70, greków – 60, ponadto mniej 
niż 50 Czechów, Białorusinów, Łotyszy, albańczyków, Mołdawian i innych. 
Biorąc pod uwagę wiek najwięcej ofiar mieściło się w przedziale 25–40 lat – 
2717 osób, w pozostałych grupach wiekowych liczby wyglądały następująco: 
do 25 lat – 710 osób, 40–50 lat – 1288 osób, 50–60 – 572 osoby, 60–70 lat 
– 99 osób, ponad 70 lat – 4 osoby [reabilitowani 2005]. W tomie trzecim 
przeprowadzono analizę spraw 3259 osób, w tym 135 Polaków [reabilitowani 
2006]. Pełną liczbę represjonowanych Polaków z terenu obwodu zaporoskie-
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go dziś trudno ustalić. Z jednej strony nie wszystkie osoby represjonowane 
miały założone teczki sądowe i przeprowadzony proces, sporo osób zginęło 
bez ustalenia miejsca i nazwiska. Z drugiej zaś strony – jeszcze nie wszystkie 
akta z NKWD zostały przekazane do archiwów.

Społeczność Związku radzieckiego według Moskwy miała być przetworzona 
na masę bez historycznie ukształtowanej struktury. Dzięki temu władze mogłyby 
ją dowolnie kształtować i sterować. Elementem tej polityki były represje, w tym 
także deportacje umożliwiające niszczenie naturalnych struktur społecznych 
[Ciesielski/Hryciuk/Srebrakowski 2003:10]. Lata II wojny światowej w zasad-
niczy sposób zmieniły strukturę narodowościową Ukrainy, w tym południowo-
wschodniego jej obszaru. Poważnych strat demograficznych doznali Polacy, 
Żydzi, Niemcy. Obszar ten stawał się coraz bardziej rosyjskojęzyczny.

Straty ludnościowe odbiły się na gospodarce radzieckiej. W przemy-
słowych miastach Zaporoża ciągle brakowało ludzi do pracy. Przykładowo 
liczba ludności w obwodzie zaporoskim w 1946 r. w stosunku do 1941 r. 
spadła z 1443 do 1144 tys. osób. Kolejne straty demograficzne pociągnęła 
za sobą klęska głodu z lat 1946–1947 [reabilitowani 2004:31].

Ludzie ciągle zmieniali miejsca zamieszkania szukając lepszych warunków 
pracy i życia. W 1949 r. na terenie całej Ukrainy 75134 osoby opuściły miej-
sca pracy bez uprzedzenia, za co groziło aresztowanie. Nieusprawiedliwiona 
absencja w pracy traktowana była bowiem jak przestępstwo kryminalne 
[Kuromija 2002:437]. Nadal trwały represje [Kuromija 2004:444–445]. 
Kontynuowano walkę z cerkwią, duchownymi oraz osobami wierzącymi. 
Zmiana nastąpiła po śmierci józefa Stalina. W marcu 1953 roku Prezydium 
rady Najwyższej uchwaliło rozporządzenie „O amnestii”, którym objęto 
ponad 220 tys. osób na całej Ukrainie [reabilitowani 2004:32].

Step nadal przyciągał, a liczba ludności wzrastała coraz szybciej. Zgodnie ze 
spisem ludności z 1959 r. na terytorium Ukrainy mieszkało blisko 42 miliony 
osób, w tym Ukraińców ponad 32 miliony. Na terenie całej republiki widoczny 
był dynamiczny wzrost ludności narodowości rosyjskiej. Drastycznie zmniejszyła 
się natomiast liczba mniejszości narodowych, co było wynikiem represji, depor-
tacji i repatriacji. Prawie całkowicie zniknęła mniejszość niemiecka, a poważ-
nych strat doznała ludność żydowska. Mniejszość polska stanowiła 0,9% ogółu 
ludności. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że część ludności 
polskiej zataiła swoją narodowość w obawie przed represjami. W obwodzie 
zaporoskim spis z 1959 r. w ogóle nie wykazał ludności o korzeniach polskich. 
[Eberhardt 1994:198–199]. Prawdopodobnie było ich zbyt mało.

Silne procesy sowietyzacji i rusyfikacji trwały nadal. Na całej Ukrainie 
niepodzielnie panował język rosyjski oraz narzucana odgórnie rosyjska 
kultura. Ekspansywna rusyfikacja była szczególnie widoczna na Ukrainie 
południowo-wschodniej. Ludność polska na Zaporożu pozostawała w rozpro-
szeniu. W wyniku trwającej sowietyzacji szybko ulegała asymilacji. Polacy 
ukrywali swą tożsamość, deklarując się najczęściej jako rosjanie lub Ukra-
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ińcy. Dawało to im nadzieję na lepszą przyszłość ich dzieci. Często rodzice 
nadawali swym dzieciom imiona typowo rosyjskie, aby ukryć wszystko, co 
wiązało się z polskością. Szybka asymilacja, w tym językowa dokonywała 
się również poprzez mieszane małżeństwa i dotyczyła przede wszystkim 
kobiet. Dzieci z małżeństw mieszanych zwykle nie uważały się za Polaków. 
Zresztą przyznanie się do polskich korzeni, zwłaszcza na terenie wschodniej 
Ukrainy często wymagało ogromnej odwagi.

gospodarka ukraińska nadal cierpiała na niedobór siły roboczej. Chłonny 
rynek powodował wzrost liczby ludności, mimo ciężkich warunków pracy i lek-
ceważenia przez władze radzieckie praw pracowników. W latach 1959– 1970 
liczba ludności na Ukrainie wzrosła o 5257,5 osób [Eberhardt 1994:219]. Spis 
z 1970 r., w porównaniu do 1959 r., wskazuje na znaczny przyrost ludności 
rosyjskiej, Był to wynik napływu rosjan zarówno z rSFrr jak i innych repu-
blik. Przybywała głównie kadra administracyjna. Zmniejszeniu uległa natomiast 
ludność polska. Z 363,3 tys. w roku 1959 jej liczba spadła do 295,1 tys. w roku 
1970. W przeciągu 11 lat liczba osób narodowości polskiej zmniejszyła się o 
68,2 tys. Można przyjąć, że był to efekt rusyfikacji. W obwodzie zaporoskim 
spis z 1970 r. wykazał 2,2 tys. Polaków, z tego 0,3 tys. uważało język polski 
za ojczysty, 1,3 tys. jako ojczysty wymieniło ukraiński, natomiast 0,7 tys. – 
rosyjski [Eberhardt 1994:238]. Wpływ na wyniki spisu miały warunki życia 
Polaków. Na Zaporożu nie tworzyli zbiorowisk, żyli w mieszanych związkach 
małżeńskich, byli pozbawieni kościoła rzymsko-katolickiego, szkół, organizacji, 
co wpływało na ich szybką asymilację.

Proces rusyfikacji, asymilacji oraz wynaradawiania mniejszości narodowych 
trwał również w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX stulecia. Na 
terenie Ukrainy nadal trwała wewnętrzna migracja zarobkowa oraz wzmożony 
napływ ludności „radzieckiej” z innych republik. W dalszym ciągu w ZSrr 
obowiązywała zasada likwidowania wszelkich odrębności w imię budowy 
wspólnego organizmu państwowego z językiem ojczystym jako rosyjskim.

W imię niszczenia odrębności narodowych mężczyźni rzadko odbywali służ-
bę wojskową w republice, w której żyli. W związku z tym poborowi z Ukrainy 
wysyłani byli w głąb Związku radzieckiego, a na Ukrainie służbę wojskową 
odbywali Kazachowie, gruzini, Ormianie i inni. Władze dążyły również do 
zniszczenia więzi społecznych. absolwenci uczelni wyższych przymusowo 
kierowani byli do innego miasta do pracy na okres dwóch lat. W tym czasie 
mieli obowiązek odpracowania bezpłatnych studiów. Zwykle w nowym miejscu 
zakładali rodziny, wiążąc się najczęściej z partnerami rosyjskojęzycznymi.

Tereny Zaporoża nadal były atrakcyjne pod względem rynku pracy i zwią-
zanych z tym możliwości rozwoju. Prężny rozwój przemysłu tworzył stale 
nowe miejsca pracy. Przybywali nie tylko dorośli, ale także dzieci. Na przykład 
z obszaru zachodniej Ukrainy często wysyłano młodzież i dzieci (w tym polskie) 
do pracy w rolnictwie. Dziewczęta nierzadko wychodziły tu za mąż i zostawały 
na stałe, adaptując się do nowej rosyjskojęzycznej rzeczywistości.



29Polska mniejszość nad Morzem Azowskim: studia i opracowania

Uzyskanie suwerenności przez Ukrainę pozytywnie odbiło się na losach 
mniejszości narodowych. Odtąd mniejszości mogły swobodnie rozwijać swoją 
kulturę, kultywować tradycję, tworzyć własne stowarzyszenia, wreszcie uczyć 
młode pokolenie języka ojczystego.

Ożywienie wśród Polonii ukraińskiej uwidoczniło się na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, częściowo pod wpływem 
polityki M. gorbaczowa i przemian zachodzących w Polsce. rozpoczęto zabiegi 
o możliwość tworzenia własnych organizacji i nadanie praw swobodnego roz-
woju, najpierw we Lwowie, na zachodniej Ukrainie, wreszcie w centralnej i po-
łudniowo-wschodniej. Stopniowo wzrastała liczba polonijnych organizacji.

W trakcie spisu ludności przeprowadzonego w 2001 r. narodowość pol-
ską w obwodzie zaporoskim deklarowało 1,8 tys. osób, czyli 0,1% ogółu 
jego mieszkańców. Liczby te nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu. Część 
ankietowanych, szczególnie osób starszych, które pamiętają represje i depor-
tacje za bycie Polakiem, zataiła swoją narodowość. Z kolei średnie i młode 
pokolenie nie zawsze zdaje sobie sprawę ze swego pochodzenia. Często myli 
obywatelstwo z narodowością. Podejście do odkrywania swych prawdziwych 
korzeni zmieniła „Karta Polaka” wprowadzona w 2008 r. Odtąd sporo osób 
przeszukuje archiwa i teczki domowe w poszukiwaniu swych korzeni2.

Osadnictwo Polaków na terenie południowo-wschodniej Ukrainy prezen-
tuje poniższy schemat.

schemat nr 1. obecność Polaków na zaporożu

źródło: opracowanie własne.

2 Na temat „Karty Polaka” piszą dziennikarze, analizują historycy, socjologowie i inni, 
por. m.in. Bonusiak a., rozważania nad „Kartą Polaka” [w:] Fenomen pogranicz kultu-
rowych: współczesne tendencje pod red. Suchomłynowa L, Donieck 2008, s. 176–194. 
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reasumując, obecność Polaków na Zaporożu można podzielić na kilka 
etapów. Pierwszym z nich było osadnictwo realizowane w ramach rzeczy-
pospolitej szlacheckiej i miało ono generalnie charakter dobrowolny (ewen-
tualnie na wpół przymusowy). Drugi etap przypadł na czasy rosji carskiej 
a trzeci ZSrr. W obu tych przypadkach występowało zarówno osadnictwo 
dobrowolne jak i przymusowe. Miało również miejsce osadnictwo o cha-
rakterze mieszanym wynikającym z prowadzenia przez państwo polityki 
nakazowej (służba wojskowa, skierowania do pracy).

Trzeci z przedstawionych etapów zakończył się w momencie powstania 
niezależnej Ukrainy co nastąpiło w 1991 roku. Od tego momentu możemy 
datować czwarty etap obecności Polaków na Zaporożu. Charakteryzuje się 
on całkowitą swobodą osadniczą. Pojawianie się osób polskiego pochodze-
nia na analizowanym terenie ma wyłącznie charakter dobrowolny. Nikt 
nie zmusza naszych rodaków do przybywania na te tereny. Ten czwarty 
etap prezentowany jest przez bardzo ograniczoną grupę osób. Nielicznych 
przedstawicieli Polonii napływających z różnych terenów byłego ZSrr na 
tereny Zaporoża i jeszcze mniej licznej garstki przybyszy z Polski. Wśród 
tej ostatniej najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele duchowieństwa, 
nauczyciele kierowani na te tereny z Polski w celu prowadzenia nauki 
w języku polskim, a wreszcie przedsiębiorcy próbujący uruchomić na tych 
terenach działalność gospodarczą.

stan oBecny języka Polskiego W regionie

jeszcze do niedawna językiem państwowym na Ukrainie był rosyjski. Miał 
się on stać językiem „przyjaźni, braterstwa i jedności narodów ZSSr”. rze-
czywiście stał się językiem narodów. Na terenach południowo – wschodniej 
Ukrainy, najbardziej rozwiniętych przemysłowo, gdzie mieszka wiele różnych 
narodowości, rosyjski był dla nich wspólnym językiem. W ukraińskich urzę-
dach przed rokiem 1990 prowadzono całą dokumentację po rosyjsku. W tym 
języku odbywały się zebrania, mówili urzędnicy, uczono w szkołach, etc. 
W niepodległej Ukrainie dokumentacja prowadzona jest w języku ukraińskim, 
choć sprawia to kłopot urzędnikom, słabo znającym ten język. W zaporoskich 
urzędach można czasami usłyszeć język ukraiński, ale w Berdiańsku w dalszym 
ciągu panuje rosyjski. Warto także wspomnieć o prestiżu społecznego używania 
języka rosyjskiego. język rosyjski na Ukrainie nie jest tylko językiem jednej 
mniejszości narodowej, ale także innych narodowości.

językiem rosyjskim posługuje się około 50% całego społeczeństwa i jest 
to język ojczysty nie tylko dla rosjan, ale też dla dużej liczby Ukraińców, 
Białorusinów, Żydów, Polaków i innych. 12,9 % Polaków na Ukrainie uważa 
za swój język ojczysty język polski, 71,0 % za swój ojczysty uważa – ukra-
iński, a aż 15,6% – rosyjski, 0,5% – inne języki.



31Polska mniejszość nad Morzem Azowskim: studia i opracowania

Poniższa tabela przedstawia preferowane języki przez różne narodowości 
w obwodzie zaporoskim.

tabela nr 2. języki uważane za ojczyste w obwodzie zaporoskim przez 
przedstawicieli poszczególnych grup narodowościowych

narodowości
Preferowane języki (%)

język grupy 
narodowej ukraiński rosyjski inny

Ukraińcy 68,8 х 30,9 0,3

rosjanie 95,3 4,4 х 0,3

Bułgarzy 31,8 6,1 61,8 0,3

Białorusini 15,9 12,5 71,0 0,6

Ormianie 49,0 4,1 45,8 1,1

Tatarzy 36,7 4,8 57,2 1,3

Żydzi 2,3 7,2 89,9 0,6

gruzini 30,6 5,6 62,6 1,2

azerbejdżańcy 50,8 5,2 40,6 3,4

Mołdawianie 27,9 17,0 54,1 1,0

Niemcy 6,2 13,3 80,3 0,2

grecy 5,0 15,2 79,1 0,7

Cyganie 69,7 8,8 20,3 2,2

Polacy 4,0 38,0 56,8 1,2

źródło: http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/zaporitzhya/, wejście 
dnia 23.11.2010.

W obwodzie zaporoskim sytuacja językowa nieco odbiega od innych 
obwodów Ukrainy, choć procent uważania języka rosyjskiego za język oj-
czysty jest wysoki wśród wszystkich grup narodowościowych. W porównaniu 
z obwodem donieckim mniejszy procent Ukraińców uważa język rosyjski 
za ojczysty – 30,9%, w donieckim 58,7%. również przedstawiciele innych 
narodowości w większym stopniu utożsamiają język ojczysty z ukraińskim. 
Wśród Polaków mieszkających w obwodzie zaporoskim 38,0% za język 
ojczysty uważa ukraiński, a 56,8% – rosyjski.

Prawodawstwo ukraińskie dotyczące języków nie jest należycie uregu-
lowane. W Zaporożu na temat polityki językowej usłyszeć można opinię: 
Polityka naszego państwa reguluje, jaki język jest ważniejszy. Ja bardzo się 
cieszę, że w regionie o tak wielkiej rusyfikacji coraz częściej urzędnicy mówią 
po ukraińsku. Rzecz jasna, trudno im się do tego dostosować, ale minęło już 
17 lat od czasu istnienia państwa ukraińskiego. Zaporoże jest historyczną kolebką 
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państwowości, świadomości narodu ukraińskiego, a w praktyce jak widać jest 
inaczej. Dlaczego mamy poprzez język popierać swojego sąsiada, który przez 
wieki nie dawał nam spokoju? [Zaporoże 2007:wywiad].

rosyjscy politolodzy i socjolodzy na bieżąco śledzą politykę językową 
państwa ukraińskiego, negatywnie oceniając jej stosunek do mniejszości rosyj-
skiej. „Na Ukrainie, jednym z podstawowych środków oddziaływania na ludność 
rosyjskojęzyczną – zwłaszcza w Donbasie, gdzie jej udział wynosi 50-75%, był atak 
na rosyjską kulturę i język rosyjski. Trzeba to traktować jako państwową politykę 
Ukrainy w rejonie o szczególnej historii, kulturze, realnej dwujęzyczności. Starano 
się, różnymi dostępnymi środkami, wyrównywać sytuacje narodowo-kulturalną w 
zachodniej części Ukrainy i w Donbasie...” [Krząstek 2002:47].

Szkoły z językiem wykładowym ukraińskim na terenie Zaporoża zaczęły 
bowiem powstawać po 1990 roku. Na temat problemów szkolnictwa ukra-
ińskojęzycznego i rosyjskojęzycznego znaleźć można sporo literatury oraz 
felietonów i artykułów w prasie i w Internecie. 

Warto bliżej przyjrzeć się nauczaniu języka polskiego w szkołach i na 
uczelniach wyższych czy to jako języka ojczystego, czy obcego oraz jego 
prestiżowi wśród uczących się. Z tą ostatnią kwestią związane są nieod-
łącznie zabiegi ośrodków polonijnych o upowszechnianie języka, ale także 
wiedzy o Polsce.

Przykładem może być szkoła średnia w Berdiańsku, gdzie język polski 
wykładany jest jako przedmiot obowiązkowy i jako fakultatywny. Ponadto 
w szkole nr 15 znajduje się gabinet języka polskiego. Na lekcje polskiego 
uczęszczają dzieci różnych narodowości, najczęściej z rodzin mieszanych. 
Uczniowi ci często mają trudności z określeniem swojej narodowości i swych 
rodziców.

W przeprowadzonych ankietach wśród młodzieży szkół średnich za naj-
częstszą przyczynę pobierania nauki języka polskiego wymienia się:

jest to język ojca i dziadka, zawsze on mi się podobał; w mojej genealogii  ❑

są polskie korzenie. Oprócz tego język polski jest interesujący i wyjątko-
wy; mnie interesuje polska kultura; najlepiej kulturę państwa reprezentuje 
język; cenię Polaków za patriotyzm, demokrację i religię; interesuje mnie 
polska historia i kultura; chcę opanować większą liczbę języków” – tak 
wypowiadają się 15-letni uczniowie [Zaporoże 2007:ankiety3].

Trochę młodsi 13-latkowie uzasadniają wybór języka następująco:
jest to interesujące, chcę znać więcej języków obcych; bardzo mi się podoba  ❑

ten język; władać jeszcze jednym językiem obcym jest nieszkodliwe.
Polski, dlatego, że Polska jest naszym sąsiadem, w przyszłości mam nadzieję  ❑

bywać w Polsce; babcia moja była Polką, podoba mi się państwo polskie, 
w przyszłości chciałbym tam zamieszkać [Zaporoże 2007:ankiety].

3 ankiety zostały przeprowadzone w języku rosyjskim, tłumaczenie autorzy. 



33Polska mniejszość nad Morzem Azowskim: studia i opracowania

Z każdym rokiem liczba uczniów, która jest zainteresowana nauczaniem 
języka polskiego wzrasta. Liderzy organizacji polskich różnie ten wzrost 
interpretują:

Język polski posiada bardzo wysoki prestiż, babcie coraz częściej zaczynają  ❑

mówić o swoich korzeniach, powstaje zatem „swoistość” i pytanie „kim 
jestem”, jakiego języka chcę się uczyć? [Berdiańsk 2008: wywiad].

język polski staje się coraz popularniejszy także wśród młodzieży studiu-
jącej. Na uczelniach wyższych w Berdiańsku i Zaporożu polski jest wykładany 
jako język obcy w różnych formach. W części uczelni traktowany jest jako 
przedmiot obowiązkowy, z poszerzoną wiedzą o historii, geografii i turystyce 
w Polsce. Niektóre uczelnie wyższe mają podpisane porozumienia o współ-
pracy z uczelniami w Polsce, do których wysyłają studentów na praktyki 
językowe. Na przykład Polsko-Ukraiński Wydział Politologiczno-Socjologiczny 
Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu miał podpisaną umowę 
z Wyższą Szkołą Społeczno-gospodarczą w Tyczynie oraz z Uniwersytetem 
rzeszowskim. W 2010 roku podpisana została kolejna umowa o współpracy, 
tym razem z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Staszica w Pile.

O zainteresowaniu wśród studentów językiem polskim donoszą media: 
strony internetowe oraz gazety redagowane przez liderów organizacji po-
lonijnych.

Ze względu na duże zainteresowanie polską kulturą wśród młodzieży aka-
demickiej Zarząd Towarzystwa „Odrodzenie” i władze Berdiańskiego Instytutu 
Przedsiębiorczości zawarły umowę o powołanie Centrum Języka i Kultury Polskiej. 
Podkreślmy, że w tej chwili w Katedrze Języków Obcych i Filologii Słowiańskiej 
pracuje trzech nauczycieli-polonistów, a naukę języka polskiego pobiera ponad 
150 studentów. Centrum będzie się mieściło w nowym budynku uczelni. Umo-
wa przewiduje utworzenie wyposażonej w sprzęt audiowizualny auli i biblioteki 
polskiej [http://polonia.org.ua/2003-6].

W sumie na uczelniach wyższych w obwodzie zaporoskim języka polskiego 
uczy się ponad 250 studentów. Z wypowiedzi liderów poszczególnych To-
warzystw zainteresowanie językiem polskim wciąż rośnie. Z różnych uczelni 
zwracają się do organizacji polonijnych o pomoc zorganizowania i prowa-
dzenia języka polskiego w poszczególnych jednostkach naukowych.

Popularną formą nauczania języka polskiego są kursy prowadzone przy 
stowarzyszeniach oraz parafiach rzymsko-katolickich. Przeważnie zajęcia 
odbywają się w soboty i niedziele, rzadziej w dni powszednie. Frekwencja 
na zajęciach oscyluje w granicach 100%.

Warto zaznaczyć, że języka polskiego uczą się również dzieci z Domu 
Dziecka w Berdiańsku, które w zdecydowanej części mają polskie pochodze-
nie. W Domu Polskim w Berdiańsku, gdzie odbywają się zajęcia poznają nie 
tylko język i kulturę polską, ale także są wspomagane materialnie i wspierane 
duchowo przez wolontariuszy Domu Polskiego. Około 30 dzieci przychodzi 
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2–3 razy w tygodniu na lekcje polskiego, tu uczą się także polskich piosenek, 
tańców. Często z niechęcią wracają do budynku Domu Dziecka.

Wyniki przeprowadzonych ankiet przedstawiają proporcję w których 
badani deklarowali chęć pobierania nauczania u nauczyciela z Polski czy 
z Ukrainy. Pytanie było sformułowane następująco: czy chcesz, żeby 
uczył języka polskiego nauczyciel: 1) z Polski, 2) z Ukrainy, 3) nie ma 
znaczenia. 

schemat nr 2. zaporoskie – preferowane przez badanych,  
pochodzenie nauczyciela

źródło: badania własne.

Zdecydowana większość ankietowanych wybrałaby nauczyciela pocho-
dzącego z Polski. Ponad 10% respondentów wolałaby nauczyciela z Ukrainy 
tłumacząc swój wybór następująco: Nauczyciel z Ukrainy zna zasady pisowni 
ukraińskiej i polskiej i daje dobre porównania; nauczyciel z Ukrainy wybiera lepsze 
przykłady do rozwiązywania zadań; nauczyciel z Ukrainy ma taką mentalność jak 
my i tak wymawia jak my i wszystko rozumiemy [Berdiańsk 2007:wywiad].

Warto wspomnieć także o materiałach dydaktycznych w języku polskim, 
z których uczniowie, studenci i dorośli mają możliwość uczenia się języka 
polskiego. Przede wszystkim są to podręczniki, literatura piękna, filmy wideo 
i inne. Materiały dydaktyczne trafiają tam przeważnie dzięki pomocy Polo-
nijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, Fundacji im. T. goniewicza, 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, 
i in. O początkowych problemach podstawowych materiałów dydaktycznych 
nie będę tu pisać, zaznaczę jedynie, że są już ogólnodostępne, a w najwięk-
szym ośrodku naukowo-dydaktycznym na terenie południowo-wschodniej 
Ukrainy istnieje nawet polska biblioteka. Ponad pięć tysięcy książek polskich 
– jest niezły zalążek prawdziwego ośrodka naukowo-edukacyjnego. Książka jest 
podstawowym nośnikiem języka, kultury i tradycji narodowej. Oficjalne otwarcie 
pierwszej polskiej biblioteki na Ukrainie Wschodniej jest zaplanowane w 2008 
roku...W sprawę przewozu tego bezcennego daru na Ukrainę zaangażował się 
Konsul Generalny RP w Charkowie Grzegorz Seroczyński. We wrześniu Pan 
Konsul osobiście busem konsularnym dostarczył literaturę do Charkowa. Rząd 
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Główny PKOT „Odrodzenie” podjął decyzję stworzenia biblioteki polskiej przy 
Centrum Języka i Kultury Polskiej, który od dwóch lat działa przy Uniwersytecie 
Managementu i Biznesu. Władze uczelni mają dofinansować zakup regałów dla 
ponad 4 tys. książek. Będzie to ważny ośrodek naukowo-edukacyjny, ze zbiorów 
którego będą korzystać Polacy Berdiańska, studenci wszystkich uczelni miasta 
oraz osoby zainteresowane poznaniem kultury polskiej [http://polonia.org.ua/ 
news.php?extend.39].

zarys historii kościoła katolickiego 
W kontekście WsPółczesnych 

tendencji językoWych

Pomysł budowy kościoła rzymskokatolickiego w Berdiańsku pojawił się 
w 1857 roku. W mieście wyznanie rzymskokatolickie deklarowało wówczas 
283 osoby. W czerwcu tego roku berdiańscy katolicy poprosili gubernatora 
w Taurydzie o zezwolenie na budowę kościoła [DaZO, Fond 27, dzieło 903]. 
Budowę kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
ukończono w 1859 roku dzięki pomocy finansowej papieża Piusa IX.

Po upływie 48 lat od teg  o wydarzenia miasto stało się żywym ośrodkiem 
religijnym. Do tutejszej parafii rzymskokatolickiej należały wioski ujazdu 
berdiańskiego: Nej-Sztutgard, Nej gofnungstal, Nikolajewka i aleksejewka, 
stancje: Trojany, jelizawietowka, Nelgowka, Wierchnij Tokmak, Kiriłowka, 
Połohy, Hulajpole, Hajczur, Meczetnaja oraz fabryka szkła w Połogach, 
Bergfeld i miasto Nohajsk. W samym Berdiańsku znajdowało się 12 kościo-
łów różnych wyznań, poza tym mieściła się siedziba rzymskokatolickiego 
dekanatu diecezji tyraspolskiej. Dekanat obejmował najprawdopodobniej 
część półwyspu Krym, Donbas i trzy parafie w Obwodzie Wojska Dońskiego 
(terenie dzisiejszej rosji): Taganrog, rostów nad Donem i ówczesną stolicę 
obwodu Nowoczerkask. W 1912 r. liczba wiernych w całym dekanacie wyno-
siła 27370, a dekanat obejmował 15 okręgów [Katalog 1913:33–39]. Kolejno 
urząd księdza dziekana piastowali: joseph Matery (1876-1885) jakob Zerr 
(1885–1891), jakob Seelinger (1886-1892), rudolf reichert (1898-1903), 
Valentin Hartman (1903–1910), johanes Ungemach (1911–1914 (także 
później?)), Michael Hatzenböller (1928?–1930?) [Schnurr 1980:286].

W 1914 roku dekanat obejmował parafie: Beriańsk, Bachmut, Ługańsk, 
Eichwald, göttland, grosswerder, Taganrog, rostow oraz wikariaty No-
woczerkask, juzowka, i jenakiewo, przekształcone w parafie w 1919 r. 
Dołączono wówczas również nowe parafie w Mariupolu, Bergtalu, grüntalu 
i Makiejewce. Przy berdiańskim kościele funkcjonowała szkoła dla dzieci 
katolickich.

W 1928 roku dekanat przeniesiono do Eichwaldu, ponadto zamknięte 
zostały parafie w Berdiańsku, Bachmutcie, grosswerderze, Makiejewce 
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i Nowoczekrasku [Schnurr 1980:286]. Kościół w Berdiańsku przekształco-
no w muzeum krajoznawcze, które działało do 1957 r. Następnie budynek 
zburzono, podobny los spotkał inne świątynie znajdujące się w mieście.

Kościół rzymskokatolicki na terenach Ukrainy południowo-wschodniej za-
czął odradzać się dopiero po 1990 roku. Władza stalinowska zniszczyła budynki, 
ale wiara w mniejszym lub większym stopniu przetrwała wśród ludzi.

Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie (według stanu na 2011 r.) obej-
muje 7 diecezji: lwowską, kijowsko-żytomierską, kamieniecko-podolską, 
łucką, mukaczewską, charkowsko-zaporoską i odesko-symferopolską, które 
dzielą się na 804 parafie. Przyszłych księży kształcą 3 wyższe seminaria 
duchowne: lwowskie w Brzuchowicach, kijowsko-żytomierskie w Worzelu 
i kamieniecko-podolskie w gródku Podolskim.

Diecezja charkowsko-zaporoska została powołana do życia w dniu 4 maja 
2002 r. przez papieża jana Pawła II. Obecnie obejmuje 52 parafie w obwo-
dach charkowskim, dniepropetrowskim, donieckim, ługańskim, połtawskim, 
sumskim i zaporoskim. Wspólnota diecezjalna liczy około 60 000 wiernych. 
Msze święte i praktyki religijne odbywają się w 16 kościołach, 22 kapli-
cach i 38 ośrodkach wspólnotowych. Ponadto w diecezji pracuje 56 sióstr 
zakonnych [Sobiło 2007:4].

Diecezja Charkowsko-Zaporoska do której należy parafia Berdiańska jest 
jedną z najmłodszych diecezji katolickich obrządku łacińskiego na Ukrainie. 
Ordynariuszem diecezji został Biskup Stanisław Padewski, wikariuszem gene-
ralnym ks. Kanonik jan Sobiło. W kwietniu 2009 roku Papież Benedykt XVI 
przyjął rezygnację bp Stanisława Padewskiego z urzędu ordynariusza diecezji 
charkowsko-zaporoskiej, którą ten zgodnie z prawem kanonicznym złożył 
ze względu na wiek. Nowym ordynariuszem diecezji został dotychczasowy 
biskup koadiutor (biskup z prawego następstwa) Marian Buczek, długoletni 
najbliższy współpracownik kardynała Mariana jaworskiego. Ksiądz prałat 
jan Sobiło 30 października 2010 został mianowany przez Ojca świętego 
Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji Charkowsko-Zaporoskiej 
ze stolicą tytularną Bulna. Zawołanie biskupie stanowią słowa „Deus Pater 
Misericors”. W herbie biskupim jest obraz Boga Ojca Miłosiernego, Patrona 
konkatedry w Zaporożu.

święcenia biskupie odbyły się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. 
w Charkowie dnia 8 grudnia 2010 roku. głównym konsekratorem był biskup 
Charkowsko-Zaporoski Marian Buczek. Współkonsekratorami byli Nuncjusz 
apostolski w Ukrainie arcybiskup Ivan jurkovič oraz przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu rzymskokatolickiego Ukrainy metropolita Lwowski 
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Kazanie wygłosił biskup senior Stani-
sław Padewski OFM Cap, pierwszy biskup diecezji Charkowsko-Zaporoskiej 
[http://www.rkc.kh.ua/index.php?L=p&M=H&P=N&S=10&N=101108a 
#101108a, wejście 21.11.2010]
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Osoby należące do kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego 
na obszarze Ukrainy są różnej narodowości. Doskonałym tego przykładem 
jest parafia w Berdiańsku i Tokmaku. Berdiańscy katolicy za sąsiadów mają 
62% prawosławnych, 25% niewierzących, 13% protestantów. Wyznawcy 
kościoła rzymskokatolickiego w Berdiańsku to: 54% Ukraińcy, 38% Polacy 
i 8%stanowią rosjanie. 

Wielonarodowość parafii wymusza elastyczność w podejściu do języka, 
w którym odprawiane są nabożeństwa. Oficjalnie hierarchia rzymskokatolicka 
na Ukrainie zajęła stanowisko powszechnego używania języka państwowego 
w liturgii kościoła, ale rzeczywiście używany język zależy od znajomości 
wśród wiernych języka polskiego, ukraińskiego bądź rosyjskiego.

W przeprowadzonej ankiecie obejmującej członków kościoła rzymskokato-
lickiego jedno z pytań dotyczyło preferowanego języka liturgii. respondenci 
mogli wybrać jedną spośród czterech możliwości (w języku ukraińskim, w ję-
zyku polskim, w języku rosyjskim, nie ma znaczenia) lub podać własną.

schemat 3. Preferowany język mszy świętej w kościele  
rzymskokatolickim w Berdiańsku:

źródło: badania własne.

Preferencje języka odprawianych nabożeństw wydają się zaskakujące 
biorąc pod uwagę narodowość członków parafii. Najwięcej wskazań otrzymał 
język rosyjski. Wybrało go 65%, mimo że rosjanie stanowią tylko 8% para-
fian. Z kolei nabożeństwa w języku polskim preferuje 4% ankietowanych, 
chociaż Polacy stanowią w parafii 38%. Dla 25% badanych nie ma znacze-
nia w jakim języku będzie odprawiana msza spośród im zaproponowanych 
(ukraińskiego, rosyjskiego i polskiego). Zaskakująco mało badanych, tylko 2% 
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wybrało ukraiński jako język liturgii, mimo że Ukraińcy w parafii stanowią 
54%. Kilka procent respondentów miała problem z jednoznaczną deklara-
cją. Odpowiedzi, że msza św. powinna być odprawiana w języku rosyjskim 
lub ukraińskim udzieliło 2% badanych i tyle samo chciałoby uczestniczyć 
w nabożeństwach w języku ukraińskim lub polskim. Odpowiedzi na pytanie 
o preferowany język wskazują na bardzo dużą asymilację językową.

Dla 80% badanych parafian nie ma znaczenia pochodzenie księdza, 
pracującego w parafii, 16% chciałoby aby ksiądz pochodził z Polski, a tyl-
ko 4% badanych chciałoby księdza z Ukrainy. W 2010/2011 r. w parafii 
berdiańskiej pracowało dwóch księży z Polski. Wcześniej pracował ksiądz 
pochodzący z Zaporoża znający ukraiński, rosyjski, polski. Konflikty na tle 
językowym między parafianami i księdzem są sporadyczne. Spory na tym 
tle wywołują zwykle liderzy stowarzyszeń polskich, którzy w zasadzie nie 
uczestniczą w liturgii czynnie.

W Berdiańsku msze święte, pogrzeby, śluby i chrzciny odprawiane są 
w języku rosyjskim. Także w tym języku modli się średnie i młode pokolenie. 
Nie dziwią więc wyniki ankiety. Czasami podczas mszy śpiewane są pieśni 
w języku ukraińskim, sporadycznie w języku polskim. Kilka najstarszych 
osób modli się prywatnie w języku polskim, najczęściej jest to Ojcze nasz. 
Niektórzy podkreślają, że Byłaby msza po polsku, chodziłabym, a tak to nie. 
Nie bo nie, tak może uparta jestem ale nie. Nie umie do Pana Boga inaczej, tyl-
ko po polsku [Berdiańsk 2008: wywiad]. Sporadycznie można spotkać stare 
modlitewniki po polsku.

sPecyfika toŻsamości PolakóW W Berdiańsku

Tożsamość to pojęcie wieloaspektowe i wielopłaszczyznowe, wyrażające 
bardzo złożone i długotrwałe procesy, które dokonuje się w świadomości 
jednostek, następnie zaś w zachowaniach zbiorowości. Tożsamy od XIX wieku 
‘ten sam lub taki sam, identyczny’ (nieznane Lindemu), dawniej w XVIII w. 
tosamy ‘identyczny’, od tego tożsamość ‘identyczność’ [Boryś 2005:639]. 
W obszarze zainteresowań badawczych autorów znajdują się świadomościowe 
korelaty, tzn. deklarowane przez badanych postawy wobec poszczególnych 
elementów identyfikacji polskości, ich indywidualna percepcja i definicja.

Według a. Kłoskowskiej poczucie narodowej przynależności opiera się 
na dwóch typach wyznaczników:

1. świadomości powiązania z grupą własną i jej kulturą, tego „podskór-
nego” odniesienia do własnej ojczyzny;

2. świadomości odrębności własnej grupy, jej odmienności od innych, 
obcych [Kłoskowska 1996: 356].

W opisywaniu tożsamości określonej grupy z jednej strony należy pamiętać 
o jej przeszłości, poczuciu ciągłości (o ile była) ale i świadomie kształtowanej 
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przyszłości. W pracy j. riegera Identyfikacja narodowa i religijna Polaków na 
Ukrainie znajduje się niewielka wskazówka do dalszych badań. Postuluje on 
badaniem objąć małżeństwa mieszane, uwzględniając linię męską i żeńską 
oraz otoczenie [rieger 1996:122].

Narodowość rodziców nabiera dużej wagi w momencie wypełniania 
metryki dziecka. Wiąże się to faktem, że narodowość z metryki może być 
później jednym z elementów wyboru narodowości tej osoby. Zdarzały się 
wypadki fałszowania świadectw urodzenia przez urzędników, którzy wpi-
sywali narodowość inną niż wskazywali rodzice. Praktyki tego typu były 
nagminne na całej Ukrainie do 1990 roku. Odwrotnością takich zachowań 
było żądanie rodziców by w metryce dziecka celowo wpisać narodowość 
rosyjską lub ukraińską. Chciano w ten sposób zwiększyć szansę dzieci na 
zdobycie w przyszłości wykształcenia, lepszej pracy czy kierowniczych sta-
nowisk. O tym okresie respondenci jednak mówią niechętnie.

Od czasu wprowadzenia w niepodległej Ukrainie nowych dowodów oso-
bistych4 znikneła rubryka – narodowość. jeżeli oboje rodzice byli Polakami 
i taka ich narodowość widniała w akcie urodzenia, było mniej problemów 
z wpisaniem narodowości polskiej w odpowiednią rubrykę. Mimo to nierzadkie 
były przypadki, że urzędnicy zachęcali aby wpisać Ukrainiec lub rosjanin.

Obecnie nowe dowody nie posiadają rubryki narodowość więc jedynym 
dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego jest Karta 
Polaka5. artykuł 2 Ustawy określa osobę, która deklaruje przynależność do 
Narodu Polskiego i musi spełnić następujące warunki: 

1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową 
znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz 
znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów; 

2) w obecności konsula rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „kon-
sulem”, lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa 
w art. 15 ust. 1, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu 
Polskiego; 

3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo pol-
skie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje 
pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo 
polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub po-
lonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa 
w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na 
rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej 
przez okres co najmniej ostatnich trzech lat [Ustawa 2007].

4 Dowodem osobistym na Ukrainie jest paszport, a paszport to ‘paszport zagraniczny’.
5 O Karcie Polaka pisano w wielu publikacjach, m.in. [Bonusiak 2008]; w tym miej-

scu mam zamiar przedstawić jedynie problem zaistniały po przyjęciu Ustawy. Ustawa 
O Karcie Polaka została podpisana 7 września 2007 roku. 
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aby udowodnić polskie pochodzenie, jak wynika z ustawy dobrze jest 
posiadać wpis narodowości w dowodach osobistych, który był jednym z pod-
stawowych dokumentów uzasadniających polskie pochodzenie.

Warto zaznaczyć, że na terenach przez nas opisywanych Karta Polaka 
jest całkiem inaczej interpretowana i odbierana niż na Ukrainie Zachodniej 
czy nawet w samym Lwowie. Dla starszych osób Karta Polaka jest dowodem 
ich tożsamości narodowej, wcześniej im odebranej. średnie i młodsze poko-
lenie doskonale zdaje sobie sprawę, że może starać się o Kartę Polaka jeżeli 
z bliższej lub dalszej rodziny ktoś był Polakiem. Stąd takie tłumaczenia swej 
narodowości: Ja Polak, bo u mienia dieduszka był Polakom; Ja Polka u mie-
nia babuszka była Polka; u mienia dwa dieduszki byli Polakami; da u mienia 
kto z daliekich rodstwiennikow był Polak; u mienia pradieduszka był Polak, ja 
imieju prawo sczitatsia byt’ toże Polakom; mój pradied rodilsia w Polsze, potomu 
ja Polak; ja celyj Polak u mienia died był Polak i niemnożko ja Ukrainiec, no 
bolsze ja Polak. Podobne wypowiedzi można mnożyć.

Z udowodnieniem swej narodowości Polakom z Berdiańska nie jest 
łatwo. Z jednej strony niektórzy w przeszłości zatajali narodowość polską, 
z drugiej innym to urzędnicy narzucali narodowość ukraińską lub rosyjską. 
Z kolei poszukiwania dokumentów archiwalnych potwierdzających naro-
dowość polską dziadka lub babki nastręcza często problemy. Co prawda 
tylko nieliczni spośród ankietowanych skarżyli się na trudności w uzy-
skaniu odpowiednich dokumentów, ale równocześnie nie ma masowego 
składania wniosków do archiwów w Zaporożu czy Berdiańsku o wydanie 
dokumentu potwierdzającego pochodzenie polskie. Zgodnie z oświadczeniem 
dyrektora archiwum w Zaporożu odpowiednie zaświadczenia wydawane 
są bez zwłoki, o ile są odpowiednie dokumenty dotyczące danej osoby w 
zasobach archiwalnych. Na eto imiejet prawo każdyj czelowiek, jeśli u niego 
jest’ dokumenty, kotoryje potwierdżdajut jego nacjonalnost’, ja soglasien i takije 
dokumenty ja podpisywaju oczeń bystro. Mało Polakow prichodit prosit takije 
dokumenty, wot prichodiat Niemcy, inogda Ugorcy, a Polakow poczemu to 
oczeń mało. Możet oni znajut szczto takije dokumenty nachodiatsia w drugich 
archiwach, naprimier tam gdzie rodiliś ich roditieli. U nas mnogo prijezżych 
[Zaporoże 2010: wywiad].

Na terenie zaporoskiego wśród Polaków brak jednolitego podejścia do 
kwestii identyfikacji. Ponieważ Polacy na teren obwodu zaporoskiego trafiali 
najczęściej w ramach „nakazu pracy” wiele zależy od miejsca urodzenia 
rodziców lub samych ankietowanych.

Poczucie tożsamości Polaków w Berdiańsku badano za pomocą ankiet 
i wywiadów.

jedno z głównych pytań ankiety brzmiało: jestem Polakiem/Polką po-
nieważ:

moi rodzice są (byli) Polakami, ❑

pamiętam, że ktoś z rodziny był Polakiem, ❑
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znam język polski, ❑

wyznaję religię rzymskokatolicką, ❑

inne. ❑

schemat 4. jestem Polakiem ponieważ… 
Wyniki badań ankietowych w Berdiańsku (odpowiedzi w procentach)

źródło: badania własne

analizując zebrany materiał, dotyczący wyróżników tożsamości najwięcej 
wskazań otrzymała religia rzymskokatolicka (wybrało ją 38%). Dla 37% 
respondentów polskie pochodzenie związane jest z pochodzeniem rodziców 
(obojga lub tylko jednego). Znajomość języka polskiego jako wyznacznika 
polskości wskazało 10% badanych. Taki sam procent ankietowanych wywodzi 
swą narodowość od dalszych krewnych. Natomiast % badanych zaznaczyło 
inne kryteria, niż były wymienione w ankiecie. Między innymi są to od-
powiedzi, następujące: bo urodziłam się w Polsce; bo nalezę do Towarzystwa 
Polskiego „Odrodzenie”; bo śpiewam polskie piosenki; bo należę do „Biesiady”; 
bo kocham wszystko co polskie, tak moja mama to Ukrainka, tata Rosjanin, a ja 
Polka, bo mówię po polsku, czytam i czuje się lepiej Polką, inaczej nie mogę.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Berdiańsku prawie co trzeci 
respondent uważa się za Polaka, ponieważ jego rodzicami byli lub są Polacy. 
Najstarsi spośród ankietowanych przeważnie mieli rodziców Polaków i czę-
sto pamiętają, że rodzice urodzili się na terenie Polski. Są to respondenci 
urodzeni w obwodach żytomierskim, chmielnickim, tarnopolskim, czernio-
wieckim, winnickim. średnie i młodsze pokolenie uważające się za Polaków 
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zwykle pochodzi z mieszanych rodzin. równocześnie zdarzają się przypadki, 
że młodzi mający oboje rodziców pochodzenia polskiego deklarują się jako 
Ukraińcy lub rosjanie.

jedna z ankietowanych uważa się za Polkę, ponieważ polskiego pocho-
dzenia był jej ojciec (ujawnił swoje pochodzenie tuż przed śmiercią), mimo 
że matka była Ukrainką. Dzieci respondentki także uważają się za Polaków, 
chociaż ich ojciec jest Ukraińcem: My sobie żyliśmy dobrze, nie zastanawialiśmy 
się jakiej narodowości jesteśmy, matka była Ukrainką, tata jak wszyscy uważa-
liśmy był Rosjaninem, tak przynajmniej się pisał, nigdy nie wspominał o żadnej 
polskości, ani nie widzieliśmy co to jest. Ja byłam już mężatka moja siostra 
też, duże dzieci, a tata jak umierał powiedział, pamiętajcie jesteście Polkami, ja 
jestem Polakiem. Był to szok. Zaczęłam szukać wszystko co polskie, jeździć do 
Polski, zakładać organizacje, przekazała to swoim dzieciam, oni też teraz som 
Polakami [Berdiańsk 2010:wywiad].

W innym przypadku respondentka określiła siebie i swoich rodziców 
jako Polaków ukraińskiego pochodzenia: Ja je Polka, da nu ja Polka, no 
proischożdzienije u mienia ukrainskoje. U roditielej moich toże ukrainskoje. My 
zyli w Stawropolskom Kraje, no prijechali my tuda z Ukrainy, tak i my Polaki, 
no proischożdzienije ukrainskoje da [Berdiańsk 2010:wywiad].

W przypadku 8 respondentów poczucie bycia Polakiem zostało odziedzi-
czone po linii matki. Wiek ankietowanych nie ma w tym przypadku znaczenia, 
ponieważ ich daty urodzenia mieszczą się pomiędzy 1930 a 1980 r. Wydaje 
się także, że nie ma znaczenia narodowość ojca (w dwóch przypadkach to 
Ukrainiec, w dwóch – rosjanin, w dwóch – Bułgar, Niemiec i grek).

W Zaporożu mieszka osoba, która uważa, że z pochodzenia jest Pola-
kiem, a Ukraińcem „za pasportom” (posiada ukraiński dowód osobisty). jest 
to osoba urodzona w 1991 roku. Ojciec tej osoby jest Białorusinem, matka 
Czuwaszka, ale dziadkowie byli Polakami. Da ja imieju ukraiskij pasport, no 
ja Polak, u mienia i dieduszka i babuszka byli Palakami so storony papy. Papa 
Biełarus, ja nie znaju poczemu on Biełarus, no on tak choczet byt’ Biełarusom. 
A mama u mienia Czuwaszka, u nijo roditieli toże Czuwaszy. Ona uże skoro 
budiet katoliczkoj [Zaporoże 2010:wywiad].

W Berdiansku 10% ankietowanych uważa się za Polaków ponieważ w ich 
bliższej rodzinie ktoś był Polakiem. Kilka osób zaznaczyło, że pradziadek 
był narodowości polskiej, dziadek Ukraińcem, ojciec rosjaninem, a osoba 
wypełniająca ankietę uważa się za Polaka. Dalsze pokrewieństwo dla tej 
grupy ankietowanych jest ważne ze względu na możliwość wyboru narodo-
wości nie w pierwszej linii, po matce lub po ojcu, ale w dalszych. Zaznaczali 
również, że rodzice nie mieli potrzeby identyfikowania się z polskością, 
inni z kolei, że rodzice ukrywali swe pochodzenie. Niektórzy narodowość 
rodziców odkryli po ich śmierci.

Co trzeci badany uważa się za Polaka, ponieważ wyznaje katolicyzm. 
Bycie katolikiem oznacza: urodzić się w katolickiej rodzinie – (najmłodsze 
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pokolenie); rodzice lub dziadkowie byli katolikami, a najczęściej dokonanie 
świadomego wyboru w życiu dorosłym.

„Polaków wyraźnie odróżnia od Ukraińców czy rosjan wyznanie. jeśli 
ktoś jest Polakiem, to wiadomo, że jest on (rzymskim) katolikiem” [rieger 
1996:118]. Czy ten stereotyp jest także rozpowszechniony w Berdiańsku? 
Warto podkreślić, że ujawnianie swojego wyznania stało się możliwe dopiero 
po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku.

Obecnie w Zaporożu wyznawcami wiary rzymskokatolickiej jest 34 % 
badanych Polaków, w Berdiańsku i Tokmaku – 38%, w Melitopolu nawet 
60%. Część badanych utożsamia narodowość i wyznanie: Nu da ja Polka, 
potomu i w kostioł chożu, da ja polskoho jazyka nie znaju, no ja Polka, a kak 
że. Ja uże uczitsia nie budu jazyka, zaczem mnie, ja uże staraja, da moi rodi-
tieli razgawariwali na polskom, a ja niet, zaczem, ja po nacionalnosti Polka, 
a eto oboznaczajet szczto ja katoliczka. Nu kogda niebyło u nas kostiola, to ja 
nikuda nie chodiła, a kuda pojdiesz i bajalaś wierowat’, ja że znala szczto u 
mienia wiera katolicka, tak mienia roditieli nauczyli [Melitopol 2009:wywiad]. 
Dla tej informatorki nie jest ważny język jako wyznacznik tożsamości, lecz 
właśnie wyznanie. świadomie łączy narodowość z wyznaniem. jej przekaz 
jest jasny – jestem Polką czyli katoliczką.

Kościół rzymskokatolicki w Berdiańsku nie jest miejscem, w którym 
koncentrowałoby się życie narodowe polskie i/lub ukraińskie. Księża w swej 
pracy duszpasterskiej koncentrują się na pomaganiu parafianom w zrozu-
mieniu prawd wiary, a więc na podstawowych naukach chrześcijańskich, 
na zaznajamianiu wiernych z Pismem świętym. Pamiętać należy, że Kościół 
rzymskokatolicki na wschodniej Ukrainie (podobnie jak na całym świecie) 
służy wielu narodowościom, nie tylko Polakom. „jego zdaniem jest – jak to 
określił Z. Zając: „odnajdywanie katolików”. Zresztą tutaj katolik nie znaczy 
automatycznie Polak” [Bonusiak/Suchomłynow 2008:78].

Współpraca między Kościołem i Polakami u nas w Berdiańsku układa się 
dobrze. Kościół nie jest jednostką do nauczania języka polskiego, powiedzmy 
kościół katolicki nie jest jedynie dla Polaków. Wiem, że nie wszędzie tak jest, 
czasami Polonia traktuje kościół katolicki jako wyłącznie polski. Dobrze wiemy, 
że do kościoła katolickiego mają takie samo prawo zarówno Polacy, jak i Ukra-
ińcy, Rosjanie, Niemcy, Bułgarzy i inni. Przecież do niedawna nie było prawie 
żadnej cerkwi przez długie lata. Ludzie teraz szukają aby być we wspólnocie, 
aby przynależeć do narodowości, religii. Chętnie wybierają katolicyzm, gdyż jest 
najbardziej otwarty [Berdiańsk 2010:wywiad].

Należy podkreślić, że wyznawcami katolicyzmu są także Ukraińcy. 
W Berdiańsku i Tokmaku stanowią oni 54% ogółu parafian. W przeważa-
jącej części reprezentują średnie i młodsze pokolenie i wiara katolicka jest 
ich świadomym wyborem.

Następną grupę wyznawców kościoła rzymskokatolickiego w Berdiańsku 
stanowią osoby będące katolikami, ale ochrzczone w cerkwi prawosławnej. 
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Do tej grupy należą zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, Białorusini, rosjanie. 
„Kościół katolicki w rosji może chlubić się swoją wielowiekową i tragiczną 
historią, a dziś jego wyznawcy – w większości rosyjscy obywatele, mają 
prawo wyznawać swoją wiarę w swoim kościele. Wielu z nich powraca do 
Kościoła po latach prześladowań; wielu z nich – z braku kościołów kato-
lickich, zostało ochrzczonych w świątyniach prawosławnych i za tę opiekę 
są wdzięczni Cerkwi prawosławnej. a jeżeli dzisiaj znów są katolikami, to 
w żadnym wypadku nie jest to prozelityzm” [Kabzińska 2004:198].

W badaniach terenowych w Berdiańsku pytano także o stopień znajomości 
języka polskiego, tym bardziej, że dla 10% ankietowanych znajomość języ-
ka jest wyznacznikiem polskości. Poniżej zaprezentowano tabelę, w której 
respondenci oceniali własną znajomość języka polskiego.

tabela 4. stopień znajomości języka polskiego deklarowany 
przez respondentów w Berdiańsku (w procentach)

stopień znajomości języka polskiego % ankietowanych

dobrze rozmawiam i dobrze piszę 8

dobrze rozmawiam, nie umiem pisać 6

rozmawiam średnio, nie umiem pisać 16

nie umiem rozmawiać i nie umiem pisać 53

znam tylko modlitwy, nie rozmawiam i nie piszę 3

znam tylko piosenki, nie rozmawiam i nie piszę 10

Inne 4

źródło: badania własne

Wśród respondentów tylko 8% uznało, że dobrze zna w mowie i piśmie 
język polski. również niewielki procent (6) dobrze zna język tylko w mo-
wie. Co szósta osoba polskiego pochodzenia potrafi rozmawiać po polsku na 
średnim poziomie. Zaskakująco wysoki procent osób (ponad 50) uznających 
się za Polaków nie potrafi w tym języku ani pisać ani mówić. Ponadto część 
ankietowanych potrafi jedynie pomodlić się po polsku lub zaśpiewać polską 
piosenkę. Co 25 respondent zaznaczał odpowiedź „inne”, pośród których 
znalazły się m.in.: wszystko rozumiem, nie mówię i nie piszę po polsku; nie 
muszę polskiego się uczyć, jest podobny do ukraińskiego wszystko zrozumiałe; 
znam po polsku wiersze, bo recytowałam na konkursie, ale nie mówię.

Kolejne pytanie dotyczyło używania języka polskiego przez osoby pol-
skiego pochodzenia w kontaktach z określonymi osobami lub w określonych 
miejscach. respondenci mogli wybrać rodziców, dziadków, rodzeństwo, 
krewnych, znajomych, sąsiadów, szkołę, lekcje języka polskiego, inne lekcje 
szkolne, na przerwie.
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schemat 5. z kim i gdzie Polacy powinni rozmawiać po polsku? 
Wyniki badań ankietowych w Berdiańsku (odpowiedzi w procentach).

źródło: badania własne

Uzyskane wyniki w znacznej mierze mają charakter życzeniowy. re-
spondenci zaznaczając określone odpowiedzi pokazywali bardziej „jak 
sądzą”, że powinno być niż jak jest. W rezultacie zaskakująco wysoki 
procent respondentów (ponad 90) uważa, że Polacy powinni rozmawiać 
po polsku z rodzicami, z dziadkami oraz z rodzeństwem. 40% ankietowa-
nych wskazuje, że także z krewnymi. Znajomych jako interlokutorów w 
języku polskim wskazało 20%, a sąsiadów 10%. Na szkołę jako miejsce 
rozmów po polsku wskazało 20%, tyle samo sądzi, że uczniowie powinni 
po polsku rozmawiać na przerwach. Co zrozumiałe 90% wskazuje na lekcje 
języka polskiego i 3% na inne jako miejsce posługiwania się polszczyzną. 
równocześnie 10% respondentów uważa, że z rodzeństwem nie powinno 
się mówić po polsku, 40% odrzuca także konwersację w języku polskim z 
krewnymi, 60% ze znajomymi, 80% z sąsiadami. Ponadto 70% uważa, że 
w szkole, na innych zajęciach lekcyjnych i na przerwie nie ma miejsca na 
rozmowy po polsku. jednocześnie jednak z wcześniejszych analiz wiado-
mo, że te typowania całkowicie nie pokrywają się ze znajomością języka 
polskiego w analizowanym środowisku. Trzeba więc uznać, że respondenci 
uważają, że powinni mówić po polsku w bardzo szerokim kręgu rodzinnym 
i towarzyskim i próbują pogodzić to z ogólnie bardzo rzadką znajomością 
języka polskiego.

Idea narodowa na Ukrainie dopiero formułuje się. Nadal liczna grupa 
obywateli stoi przed dylematem „kim jestem?” Pytanie to zadają sobie nie 
tylko przedstawiciele mniejszości narodowych, ale także rdzenni Ukraińcy 
poszukują swojej tożsamości i swego miejsca w społeczeństwie. Większość 
realizuje tę potrzebę utożsamiając się z większością czy jako „naród tytu-
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łowy”6 (autochtoni), czy wspólnota lokalna. Niektórzy realizują się poprzez 
uświadomienie własnego pochodzenia i odrębności i podejmują się dzia-
łań na rzecz odrodzenia czy też tworzenia kultury wspólnoty, z którą się 
utożsamiają.

Polacy w Berdiańsku przeżyli okres władzy sowieckiej w oddaleniu od 
Polski, od kościoła katolickiego i od organizacji polskich. Dodatkowo żyli 
w bardzo dużym rozproszeniu. Współcześnie rodzi się nowy rodzaj polsko-
ści – adaptowanej z Polski, przywiezionej w gotowej postaci, przeniesionej 
tu przez telewizję lub Internet. W poczuciu tożsamości polskiej ważną rolę 
odgrywa Dom Polski w Berdiańsku, który jest prawdziwą ostoją wszystkiego 
co na tym terenie może być polskie.

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Berdiańsku kilkakrotnie 
organizowało wyjazdy Polaków na święta katolickie do Polski. Po pobycie 
grupy z Berdiańska, którą gościli w Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej 
ojcowie Dominikanie w 2000 roku usłyszeć można: 

Dla przeciętnego Polaka dzielenie się opłatkiem, pasterka, polska kolęda, 
karp na stole są faktem przeżywanym co rok, więc to jest tradycja. Natomiast 
Polonusi, którzy dopiero po roku 1990 otrzymali możliwość przestać się bać być 
Polakami wiedzą o tym ze słyszenia [Berdiańsk 2010: wywiad]. 

Interesująco traktują wyjazd do Polski i spędzone święta dzieci. Pytam się 
(Helena Krasowska) małego Mikołaja, dlaczego on przyjechał tu? Odpowiada, 
że na Ukrainie na zajęciach języka polskiego nauczycielka opowiadała, że na 
Boże Narodzenie w Polsce nawet na drzewach świecą się lampki. a jeszcze 
chłopiec chciał upewnić się, czy Polacy w Polsce mówią po polsku, czy jak 
u „nas” po rosyjsku. 

6 Termin „naród tytułowy” (ukr. титульна нація) często jest używany przez ukraiń-
skich badaczy. Por. Wachtang Kipiani, україна для українців! Білорусам – севастополь, 
татарам – донбас... Національне питання у світлі результатів перепису населення 
[w:] україна молода, 9 січня 2003.



Polskie kulturalno-ośWiatoWe 
toWarzystWo „odrodzenie” 

W dokumentach i materiałach

formalno-PraWne asPekty funkcjonoWania 
Pkot „odrodzenie” W Berdiańsku

W rozdziale drugim zgromadzono najważniejsze dokumenty przybliżające 
zasady funkcjonowania Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Od-
rodzenie”. Zbiór zamieszczonych tu dokumentów otwiera prasowa informacja 
zamieszczona na łamach gazety „південна зоря”, z roku 1993 o powstaniu 
stowarzyszenia (dok. 1). Znajdują się w niej interesujące dane wskazujące 
na istniejące wówczas w środowisku akademickim zainteresowanie polsko-
ścią. Ta sytuacja utrzymała się po dzień dzisiejszy – berdiańskie uczelnie 
wyższe są dzisiaj wypróbowanym, sprawdzonym sojusznikiem środowiska 
polskiego w mieście.

Kolejnym z dokumentów jest statut, który stał się podstawą zarejestrowa-
nia organizacji (dok. 2) przez administrację miejską. Natomiast w oparciu o 
zapisy statutowe legalizowane były kolejno tworzone związki działające pod 
egidą PKOT, które stopniowo stawało się miniaturową federacją organizacyj-
ną. Tak na początku XXI wieku oficjalnie zarejestrowano Polskie Centrum 
Kulturalne „Biesiada”, Koło Lekarzy, Polski Związek Młodzieżowy imienia 
płk. Bronisława Lubienieckiego, Polski Związek Uczonych. Te organizacje 
były częścią składową stowarzyszenia, każda z nich zajmowała się określo-
nym wycinkiem działalności koordynowanej na szczeblu centralnym (fede-
racyjnym). W niniejszym rozdziale zaprezentowany został jako przykładowy 
statut berdiańskiego Koła Lekarzy (dok. 3). Pozwala on na zorientowanie 
się w budowie i zapisach dokumentów pozostałych organizacji, gdyż mają 
one właściwie identyczną strukturę. Zamieszczone w nich treści różnią się 
jedynie w punktach określających cel i kierunki działania poszczególnych 
składowych federacji.

Wymienione związki działające pod egidą „Odrodzenia” mogły włą-
czać się w działalność innych wyspecjalizowanych stowarzyszeń polskich 
funkcjonujących na terenie Ukrainy. Przykładowo członkowie Koła Lekarzy 
wchodzili w skład ogólno ukraińskiego Stowarzyszenia Polskich Lekarzy, 
podobnie było ze Związkiem Naukowców. Niepowodzeniem zakończyły się 



48 Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze

natomiast próby utworzenia ogólnokrajowego stowarzyszenia młodzieżowego, 
choć zamieszczone w dalszej części książki dokumenty pozwalają stwierdzić, 
że takie próby były podejmowane. 

W tym rozdziale przedstawione zostały wybrane dokumenty obrazujące 
codzienną pracę „Odrodzenia”. Warto zwrócić uwagę na dokument nr 4. 
jest to protokół z posiedzenia Zg PKOT z 15 grudnia 2001 roku, w którym 
wymieniono wszystkie funkcjonujące oddziały towarzystwa zaznaczając 
jednocześnie, że wszystkie uzyskały już oficjalną legalizację. Podstawowe 
działania oscylowały wokół prowadzenia zajęć z języka polskiego dla dzieci 
i młodzieży, upowszechniania polskiej kultury i sztuki, przygotowywania 
uroczystych obchodów świąt narodowych oraz religijnych, udzielania stałej 
pomocy medycznej i charytatywnej, organizowania tzw. dni europejskich, 
organizowania polonijnego życia towarzyskiego (wieczornice, spotkania przy 
herbacie i kawie, rajdy, dyskoteki, etc.). Do wymienionych należy dodać 
prowadzenie strony internetowej PKOT „Odrodzenie”, najstarszej polskiej 
domeny na Ukrainie.

Wiele na temat stopniowego wzrostu aktywności stowarzyszenia mówią 
zamieszczone w tym rozdziale zestawienia tabelaryczne, prezentujące plan 
pracy „Odrodzenia” na lata 2004 i 2006 (dok. nr 5–6). W tym miejscu warto 
podkreślić, że zgodnie z przebadanymi sprawozdaniami organizacji plany 
te zostały całkowicie zrealizowane. Nasuwa się, więc wniosek, że kierunki 
działań Towarzystwa planowano biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz 
zaangażowanie i umiejętności członków. O prawidłowym planowaniu działań 
świadczy również fakt, że Zarządy zarówno poszczególnych oddziałów jak 
i całego stowarzyszenia zawsze uzyskiwały absolutorium. Na poszczególnych 
posiedzeniach przedstawiane były relacje ze wszystkich działań, np. rajdu 
(dok. nr 7), akcji letnich organizowanych w 2003 i 2005 roku (dok. nr 9, 
dok. 11), relacje z konferencji i sympozjów naukowych organizowanych 
w Berdiańsku pod nazwą Forum (dok. 8, dok. 12).

Każda działalność, szczególnie prowadzona przez środowiska mniejszo-
ściowe jest uzależniona od zaplecza finansowego. środki płynęły głównie od 
wyspecjalizowanych w udzielaniu pomocy Polakom na Wschodzie polskich 
organizacji np. Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Przykładowy list adreso-
wany do Prezesa SWP, w sprawie wsparcia finansowego z jesieni 2001 roku, 
prezentuje dok. nr 13. środki finansowe organizacja pozyskiwała również 
od partnerów ukraińskich.

Umiejętność wykorzystania różnych źródeł finansowania przełożyła się na 
dobrą kondycję finansową organizacji, co pozwoliło na zawieszenie pobierania 
składek członkowskich. „Odrodzenie” uzyskiwało wsparcie nie tylko w for-
mie finansowej, ale także rzeczowej. Za pośrednictwem organizacji polskich 
otrzymano sprzęt rTV, antenę satelitarną, zestaw komputerowy, które stały 
się wyposażeniem domu polskiego. Ponadto dzięki pomocy Polaków z kraju 
przekazujących książki Towarzystwo było w stanie zorganizować pierwszą 
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na tym terenie polską bibliotekę. Natomiast dzięki systematycznemu prze-
kazywaniu leków objęto opieką lekarską potrzebujących, niezależnie od ich 
narodowości.

Tak szerokie wsparcie dla organizacji było możliwe wyłącznie dzięki 
dokładnemu rozliczaniu się z wszystkich otrzymywanych środków. Zarząd 
PKOT zgodnie ze swoim statutem musiał składać sprawozdanie z działal-
ności na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych, a także na zebraniach 
sprawozdawczych organizowanych raz w roku. Przykładowe sprawozdanie 
z działalności w 2004 roku prezentuje dokument nr 10.

* * *
Dokument 1

Ukraińsko-Polskie TowarzysTwo w BerdiańskU.
drzwi oTwarTe dla wszysTkich

Żródło: artykuł w gazecie „південна зоря” nr 181, 26 listopada 1993 r.

Wydział Filologiczny jest jednym z najmłodszych w naszym Instytucie, ale 
pomimo to, studenci-filolodzy biorą aktywny udział w życiu uczelni i w ogólno-
miejskich przedsięwzięciach. Na wydziale, oprócz głównego kierunku kształcenia 
– języka ukraińskiego i literatury, studenci zdobywają dodatkową wiedzę na 
temat, filologii bułgarskiej i rosyjskiej. Oprócz tego, nauczane są podstawy, które 
pomagają orientować się we wszystkich językach słowiańskich. 

Ciekawymi przedmiotami dla przyszłych filologów są wstęp do słowiańskiej 
filologii i historii ukraińskiej gramatyki, język starocerkiewno-słowiański, łacina, 
oraz inne wykłady zgodne ze specjalizacją. Nie przejmując się taka dużą objęto-
ścią programu nauczania, wielu studentów wyraża chęć studiowania dodatkowo 
innych języków słowiańskich. Slawistyka wabi i czaruje.

Ważnym wydarzeniem w życiu wydziału filologicznego stało się utworzenie 
Ukraińsko-Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Odrodzenie”. Idea 
ta zrodziła się jesienią i bardzo szybko została urzeczywistniona.

Należy zaznaczyć, że dużą pomocą w umocnieniu idei stworzenia Towarzystwa 
służyli Konsulat Republiki Polski w Ukrainie reprezentowany przez Generalnego 
Konsula Polski w Ukrainie Tomasza Leoniuka zastępca prezesa ogólno-ukraińskiej 
Federacji Organizacji Polskich pani Ludwika Niżyńska oraz dziekanat wydziału 
filologii ukraińskiej i słowiańskiej naszego Instytutu. W swoim liście do rady 
organizacyjnej pani Nieżyńska napisała, że spodziewa się iż Towarzystwo wraz 
z Federacją pomoże poznać i odrodzić kulturę narodu polskiego. Wznowi zapo-
mniane strony wspólnej historii Ukrainy i Polski. Konsul w swoim wystąpieniu 
zaakcentował, że działalność jakiejkolwiek organizacji, tym bardziej kultural-
no-oświatowej, jest niemożliwa bez pomocy oficjalnych przedstawicieli państwa 
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i środowiska. Pan Konsul obiecywał i swoją wszechstronną pomoc, i pomoc 
polskich organizacji na Ukrainie.

Na założycielskim zebraniu naszej organizacji byli obecni studenci i wy-
kładowcy wydziału. Omówiono zaproponowany statut, wysłuchano uwag, po 
uwzględnieniu których statut zatwierdzono. Wielu członków Towarzystwa ma 
polskie pochodzenie. 

Warto zaznaczyć, że nasze ukraińsko-polskie kulturalno-oświatowe stowa-
rzyszenie jednoczy ludzi wielu narodowości, którzy zgadzają się z ze statutem 
i podtrzymują jego programowe cele. I wszystkich jednoczy jeden cel: studiowanie 
polskiej kultury, języka, historii. Ale, żeby to osiągnąć, należy posiadać sporo 
materiału z historii, etnografii, literatury, podręczniki z języka polskiego. Tego 
teraz brakuje w Towarzystwie. Jest jednak nadzieja na ciekawą pracę, bo w To-
warzystwie są poloniści-wykładowcy, którzy oprócz polskiego językoznawstwa, 
dobrze znają położenie i obyczaje Polaków.

Organizacja została stworzona, natomiast w przyszłości czeka ją rejestracja 
w Radzie Miejskiej, przystąpienie do ogólnoukraińskiej Federacji Organizacji 
Polskich i rozpoczęcie działalności w mieście. Towarzystwo powstało w skom-
plikowanym okresie dziejów Ukrainy. Natomiast przy wsparcie Rady Miasta i 
sponsorów miejscowych, człokowie nowej organizacji spodziewają się, że „Od-
rodzenie”, stanie się prężnym ośrodkiem kultury polskiej.

Myślę, że dla wielu osób, które mają polskie pochodzenie, lub też są zainte-
resowane poznaniem polskiej kultury, te informacje mogą będą przydatne. Dla 
kontaktu z Towarzystwem podajemy numer telefonu 2-21-20 (po 19.00). Można 
również zwracać się do dziekanatu Wydziału Filologii Ukraińskiej i Słowiańskiej, 
w głównym budynku Państwowego Instytutu Pedagogicznego.

L. Suchomłynow, student PIP, prezes Towarzystwa 

* * *
Dokument 2

sTaTUT Polskiego kUlTUralno-oświaTowego 
TowarzysTwa „odrodzenie”

źródło: aPKOT; ZOLaS

1. ZAłOżENIA PODSTAWOWE
1.1. Organizacja ma nazwę: Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo 

„Odrodzenie” w Berdiańsku (dalej zwane Stowarzyszeniem).
1.2. Towarzystwo jest niezależną samorządną organizacją użytku publicz-

nego.
1.3. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się Konstytucją, ustawami, 

innymi aktami prawnymi Ukrainy oraz niniejszym statutem.
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1.4. Towarzystwo jest publiczną osobą prawną oprócz podstawowych ma 
następujące prawa:

Stowarzyszenie posiada konta rozliczeniowe w bankach,  –
swoją pieczęć oraz symbolikę. –

1.5. Siedziba Stowarzyszenia – Szosa Melitopolska 22/1 –, 17708 Berdiańsk, 
Ukraina.

2. DZIAłALNOść STOWARZySZENIA
2.1. Cele i zadania działalności Stowarzyszenia:

Zrzeszenie i reprezentowanie interesów Polaków i osób pochodzenia pol- –
skiego;
Odrodzenie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskicj; –
Pobudzanie członków Stowarzyszenia do pracy na rzecz organizacji i na- –
rodu polskiego na zasadach: WOLNOść, RÓWNOść, BRATERSTWO;
Stworzenie warunków dla samorealizacji członków organizacji; –
Organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów  –
i innych imprez;
Współpraca z organizacjami artystycznymi oraz wspierającymi polską  –
kulturę, naukę, oświatę i sztukę na Ukrainie oraz za granicą;

2.2. Współpracując z Kościołem Katolickim dba o zachowanie polskich war-
tości podstawowych.

2.3. W celu realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenie ma prawo:
Rozpowszechniania informacji o swojej działalności, propagowania celów  –
i zadań Stowarzyszenia;
Zwracania się do instytucji państwowych, innych placówek i organizacji  –
w kwestii obrony interesów prawnych Stowarzyszenia lub jego członków;
Kupna lub nabycia w inny sposób mienia, koniecznego w działalności,  –
zarządzania, użytkowania oraz dysponowania nim;
Zawierania umów, podejmowania zobowiązań; –
Wstępowania do międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń po- –
zarządowych, utrzymywania więzi z organizacjami międzynarodowymi 
innych państw;
Otrzymywania środków lub innego mienia od międzynarodowych organi- –
zacji społecznych, pozarządowych, fundacji, również osób;
Udzielania i otrzymywania wsparcia. –

2.4. W tm celu Stowarzyszenie ma prawo współpracować z władzami lokal-
nymi na zasadzie partnerstwa, zgodnie z Konstytucją oraz ustawami Ukrainy

2.5. Stowarzyszenie współpracuje z środkami przekazu masowego.

3. CZłONOWIE TOWARZySTWA, ICh PRAWA I OBOWIąZKI 
3.1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba pochodzenia polskiego 

lub zainteresowana realizacją celów Statutu Stowarzyszenia w wieku powyżej 
16 lat.
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3.2. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji 
podczas zwyczajnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia i pozytywna de-
cyzja ZG.

3.3. Członek Stowarzyszenia może w dowolnej chwili wystąpić ze Stowa-
rzyszenia. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia jego członek składa 
Zarządowi Stowarzyszenia.

3.5. Członek Stowarzyszenia ma następujące prawa:
Brania udziału i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia Człon- –
ków Stowarzyszenia;
Korzystania ze świadczonych przez Stowarzyszenie usług; –
Zapoznania się z dokumentami Stowarzyszenia i otrzymania wszystkich  –
posiadanych przez Stowarzyszenie informacji o jego działalności;
Wystąpienia ze Stowarzyszenia. W takim przypadku wstępne wkłady  –
członka oraz składki członkowskie lub środki albo mienie przekazane na 
własność Stowarzyszeniu w inny sposób, nie podlegają zwrotowi;
Udziału w wyborach organów zarządzania Stowarzyszenia; –
Bycia wybranym do organów zarządzania Stowarzyszenia; –
Inne prawa określone w aktach prawnych.  –

3.6. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
Przestrzegania statutu Stowarzyszenia, realizowania uchwał Walnego –
Zgromadzenia Członków oraz organów zarządzania; –
Czynnego udziału w prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności; –
Pracy w wybranej dziedzinie działalności Stowarzyszenia.  –

3.7. Członkowstwo w Stowarzyszeniu wygasa:
Po wystąpieniu ze Stowarzyszenia; –
Po wykluczeniu ze Stowarzyszenia; –
Po likwidacji Stowarzyszenia; –

4. SRUKTURAI ZARZąDZANIE STOWARZySZENIEM
4.1. Stowarzyszenie nabywa prawa cywilne, podejmuje zobowiązania cywilne 

i realizuje je przez swoje organy zarządzania: 
Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Człon- –
ków.
Kolegialnym organem zarządzania Stowarzyszenia jest Zarząd Główny. –
Stowarzyszenia (dalej Zarząd), złożony z 5 członków, wybieranych na  –
okres 5 lat.
Komisja Rewizyjna, która kontroluje działalność Zarządu. –

4.2. Walne Zgromadzenie Członków:
Zmienia statut Stowarzyszenia; –
Wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia, Prezesa Stowarzyszenia,  –
Komisję Rewizyjną;
Określa wysokość składki rocznej członków Stowarzyszenia; –
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Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia; –
Przyjmuje uchwałę w kwestii przekształcenia Stowarzyszenia lub zakoń- –
czenia działalności (reorganizacji lub likwidacji);
Przyjmuje uchwałę w kwestii powołania innych osób prawnych lub zostania  –
uczestnikiem innych osób prawnych;
Przyjmuje uchwały w kwestii wstąpienia do organizacji międzynarodowych,  –
których cele i działalność nie są sprzeczne z Konstytucją Ukrainy, Ustawą 
o stowarzyszeniach Ukrainy lub innymi ustawami.

4.3. Zgromadzenie nie rzadziej niż raz do roku jest zwoływane i organizo-
wane przez Zarząd

4.4. Zgromadzenie członków jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim ponad 
połowa członków Stowarzyszenia lub upoważnionych przez nich osób. 

4.5. Każdy członek podczas zgromadzenia ma prawo do jednego głosu. 
Uchwały zgromadzenia są przyjmowane zwykłą większością głosów członków 
uczestniczących w zgromadzeniu.

4.6. Zmiany niniejszego statutu wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) 
głosów członków, uczestniczących w zgromadzeniu.

4.7. Wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia, Prezesa Stowarzyszenia, 
Komisję Rewizyjną;

4.8. Nadzwyczajne zgromadzenie powinno zostać zwołane na żądanie 
co najmniej ¼ (jednej czwartej) członków Stowarzyszenia, Zarządu lub 
Prezesa.

4.9. ZARZąD TOWARZySTWA:
4.9.1. 

Zwołuje Walne Zgromadzenia Członków i przygotowuje ich porządek  –
obrad;
przyjmuje nowych członków, określa tryb i warunki przyjęcia, wystąpienia  –
i wykluczenia ze Stowarzyszenia nowych członków;
Realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia; –
Rozpatruje i omawia programy celowe realizowane przez Stowarzyszenie.  –
Zatwierdza plan realizacji programów celowych oraz podział środków na 
ich realizację. Nadzoruje tok realizacji;
Zatwierdza przepisy dotyczące porządku wewnętrznego, struktury Stowa- –
rzyszenia;
Zatwierdza umowy dotyczące powiązań z innymi Stowarzyszeniami. –
Przedstawia zgromadzeniu wnioski dotyczące rocznego sprawozdania  –
finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

4.9.2. Zarząd jest wybierany na okres 5 lat. 
4.9.3. Posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż 6 razy do roku są zwoływane 

przez prezesa Zarządu.
4.9.4. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co 

najmniej połowa członków Zarządu (lub upoważnione przez nich osoby), zaś 
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przyjęte uchwały są prawomocne, jeżeli opowiada się za nimi co najmniej połowa 
obecnych członków.

4.10. Komisja Rewizyjna poprzez swoich członków ma prawo:
uczestniczyć w zebraniach władz i organów Stowarzyszenia;  –
obiektywnej i rzeczowej oceny kontrolowanych organów; –
prowadzenia dokumentacji z wykonanych czynności kontrolnych i prze- –
kazania jej członkom Komisji Rewizyjnej następnej kadencji;
kontroli całokształtu działalności pod względem merytorycznym oraz  –
zgodności z przepisami prawa, postanowieniami;
kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia; –
składanie sprawozdania ze swojej działalności oraz zgłaszanie uwag do  –
sprawozdania Zarządu.

5. śRODKI I DOChODy STOWARZySZENIA
5.1. Źródłem środków Stowarzyszenia są: –
składki członkowskie (zawieszkone w roku 1998); –
dochody otrzymane z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności; –
inne legalne dochody. Stowarzyszenie ma prawo otrzymywania wsparcia  –
w trybie określonym w Ustawie o dobroczynności i wspieraniu oraz innych 
aktach prawnych Ukrainy.

5.2. środki Stowarzyszenia są wykorzystywane na mocy uchwał Walnego 
Zgromadzenia Członków do osiągnięcia określonych w niniejszym statucie celów 
Stowarzyszenia.

5.3. środkami Stowarzyszenia zarząda Zarząd i Walne Zgromadzenie.
5.4. Kandydat na Członka spłaca wpisowe (zawieszkone w roku 1998).

6. STATUS PRAWNy STOWARZySZENIA
6.1. Zmiana Statutu jest wyłączną kompetencją Walnego Zgromadzenia 

i wymaga odpowiedniej rejestracji w organach władzy. 
6.2. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu 

jego majątku jest wyłączną kompetencją Walnego Zgromadzenia i wymaga 2/3 
głosów. Uchwała musi posiadać uzasadnienie. 

6.3. Stowarzyszenie może być rozwiązane w razie osiągnięcia zobo-
wiązań statutowych lub w przypadkach przewidzianych w ustawodawstwie 
Ukrainy.

6.4. Językiem oficjalnym Stowarzyszenia jest język narodowy – polski i urzę-
dowy – ukraiński. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 04.11.1993
Prezes Zarządu Głównego
L. A. Suchomłynow
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* * *
Dokument 3

sTaTUT Polonijnego koła lekarzy w BerdiańskU

źródło: aPKOT; ZOLaS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizacja jest jednostką strukturalną PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku 

i nosi POLONIJNE KOłO LEKARZy. Skrócona nazwa to: PKL, dalej w statucie 
zwana PKL.

2. PKL jest zrzeszeniem osób fizycznych, lekarzy i medyków pochodzenia 
polskiego. 

3. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się Konstytucją, ustawami, 
innymi aktami prawnymi Ukrainy oraz niniejszym statutem.

2. CELE I śRODKI DZIAłANIA
2.1. PKL stwarza warunki dla samorealizacji swoich członków.
2.2. Celem Stowarzyszenia jest działanie nastawione na:

działanie na rzecz Polonii; –
udzielenie pomocy medycznej osobom potrzebującym, które w warunkach  –
kryzysu gospodarczego na Ukrainie, jak również w systemie ochrony 
zdrowia nie potrafią korzystać z świadczeń państwowych i prywatnych 
zakładów medycznych; 
nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z polonią medyczną na  –
Ukrainie i w świecie w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia zawo-
dowego; 
współdziałania z Okręgową Izbą Lekarską w Berdiańsku w sprawach  –
dotyczących udzielenia pomocy medycznej;
popularyzacja leczniczych właściwości wybrzeża morza Azowskiego;  –
organizacja letnich pobytów i leczenia w Berdiańsku polskich dzieci  –
z Ukrainy;
podejmowanie innych działań służących rozwojowi organizacji i ruchu  –
polonijnego w regionie

3. CZłONKOWIE – PRAWA I OBOWIąZKI
3.1. Członkami PKL mogą być osoby fizyczne, lekarze i medycy pochodzenia 

polskiego. 
3.2. Członkiem PKL może być każda osoba fizyczna, która: 

złoży deklarację członkowską na piśmie,  –
przedstawi pozytywną opinię dwóch członków PKL. Członkiem PKL  –
staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 
PKL. 
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3.3. Członkowie mają prawo: 
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz PKL,  –
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności PKL,  –
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  –
PKL, 
zgłaszania wniosków co do działalności PKL. –

3.4. Członkowie mają obowiązek:
brania udziału w działalności PKL i realizacji jego celów,  –
przestrzegania statutu i uchwał władz PKL,  –

3.5. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  –
wykluczenia przez Zarząd:  –
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz PKL, 
• z powodu notorycznego opuszczania udziału w pracach PKL,
śmierci członka. –

3.6. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków PKL lub 
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgro-
madzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

4. WłADZE PKL
4.1. Władzami PKL są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja 

Rewizyjna. 
4.2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych PKL trwa pięć lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym bezwzględną większością głosów
4.3. Uchwały wszystkich władz PKL zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że 
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4.4. Zarząd składa się z 3 osób. Członkowie Zarządu są wybierani spośród 
swoich członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

4.5. Do kompetencji Zarządu należą: 
realizacja celów PKL,  –
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,  –
sporządzanie planów pracy i budżetu,  –
sprawowanie zarządu nad majątkiem PKL,  –
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku PKL,  –
reprezentowanie PKL na zewnątrz,  –
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,  –
przyjmowanie i skreślanie członków.  –

5. POSTANOWIENIA KOńCOWE
5.1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu PKL 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 
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– (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do gło-
sowania.

5.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PKL Walne Zgromadzenie Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku PKL. 

5.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają 
przepisy statutu PKOT „Odrodzenie” i Prawa o Stowarzyszeniach.

* * *
Dokument 4

Przykładowy ProTokół z Posiedzenia zarządU głównego 
Polskiego kUlTUralno-oświaTowego TowarzysTwa 

„odrodzenie” nr 33 w dniU 15.Xii.2001.

źródło: aPKOT; ZOLaS

PROTOKÓł

OBECNI:
członkowie Zarządu: Prezes Zarządu Głównego L. A. Suchomłynow, Wiceprezes 

T. Krasnokucka-Suchomłynowa; Prezes Polonijnego Koła Lekarzy O. Bondarewa, 
Wiceprezes Związku Naukowców Polskich dr W. Szkoła, po. Kierownika Związku 
Młodzieży Polskiej im. PKL. Bronisława Lubienieckiego W. Bohuta, Kierownik 
Centrum Kultury Polskiej „BIESIADA” N. Warecka;

PORZąDEK OBRAD:
1. O wynikach legalizacji struktur Towarzystwa.
2. O działalności Związku Naukowców Polskich.
3. O dokumentacji Towarzystwa.

Ad. 1 
Prezes Zarządu Głównego L. A. Suchomłynow przypomniał, że wszystkie 

oddziały Towarzystwa zostały legalizowany i posiadają odpowiednie dokumenty 
potrzebne dla działalności na terenie miasta 

Ad. 2.
W. Szkoła poinformowała zebranych o działalności Związku Naukowców 

Polskich.
Prezes Zarządu Głównego L. A. Suchomłynow zaproponował członkom 

Związku rozważyć możliwość nawiązania współpracy z uczelniami miasta w celu 
funkcjonowania Związku na jej bazie.

Ad. 3.
W związku z samodzielną działalnością oddziałów Towarzystwa każda jed-

nostka strukturalna jest zobowiązana do składania sprawozdania o działalności 
co najmniej dwa razy na rok. 
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* * *
dokument 5

Plan działalności PkoT „odrodzenie” na rok 2004 
zaTwierdzony na PosiedzeniU zarządU głównego  

w dniU 16 Października 2003 r.

źródło: aPKOT; ZOLaS

Przedsięwzięcie data miejsce odpowiedzialny

Organizacja i prowadzenie 
zajęć języka polskiego dla 

młodzieży

styczeń – maj. 
2004

wrzesień – 
grudzień 2004

BIP7

(Berdiański Instytut 
Przedsiębiorczości)

Związek Młodzieży,
Biłyk O.

Organizacja i prowadzenie 
zajęć języka polskiego 

dla wychowanków Domu 
Dziecka, uczniów,

styczeń – maj. 
2004

wrzesień – 
grudzień 2004

Szkoła nr 15,
Dom Polski Suchomłynowa T.

Prowadzenie badań 
naukowych, udział 
w konferencjach

styczeń – 
grudzień 2002

Berdiański Instytut 
Przedsiębiorczości,

Uniwersytet 
Pedagogiczny 

(BDPU)

Związek 
Naukowców 

Polskich, Polskie 
Centrum Naukowo-

Edukacyjne

Udzielenie pomocy 
medycznej

styczeń – 
grudzień 2002

Parafia katolicka, 
Dom Polski Koło Lekarzy

święto Wielkanocne kwiecień Parafia katolicka, 
Dom Polski Zarząd

Cykl wykładów 
i seminariów na temat 
perspektyw rozwoju UE

10–24 kwietnia Berdiański Instytut 
Przedsiębiorczości

Dr S. goźdź
(Uniwersytet 
Warszawski)

Konkurs malarski dla 
dzieci i młodzieży 

szkolnej „Europa – nasz 
wspólny dom”

1–4 maja Szkoła Plastyczna Zarząd, Centrum 
Kultury Polskiej

Dzień Polonii i Dzień 
Konstytucji – uroczyste 

spotkania
1–3 maja

Dom Polski, 
Berdiański Instytut 
Przedsiębiorczości

Zarząd, Centrum 
Kultury Polskiej

7 Obecnie Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu.
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Przedsięwzięcie data miejsce odpowiedzialny

Koncert zespołów 
Towarzystwa z okazji 

przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej

2 maja Park im. Puszkina Centrum Kultury 
Polskiej

Odczyty europejskie 10–11 maja Berdiański Instytut 
Przedsiębiorczości Zarząd

rajd Młodzieży na 
Berdiańską Mierzeję Maj Związek Młodzieży

Zakończenie roku 
szkolnego Maj Szkoła nr 15, Dom 

Polski Zarząd

Kolonie Czerwiec – 
sierpień Polska Zarząd

V Forum Polsko-
Ukraińskie „Ukraina 
na drodze integracji 

europejskiej”

Sierpień – 
wrzesień

Dom Polski, 
Berdiański Instytut 
Przedsiębiorczości

Zarząd, Związek 
Naukowców 

Polskich, Polskie 
Centrum Naukowo-

Edukacyjne

Kursy języka polskiego 
dla młodzieży

Czerwiec – 
sierpień Polska Zarząd

Inauguracja roku 
akademickiego 

i szkolnego
Wrzesień

Berdiański Instytut 
Przedsiębiorczości,

Szkoła nr 15
Zarząd

Konferencja naukowa 
„aktualne problemy 

filologii słowiańskiej”
Wrzesień Uniwersytet 

Pedagogiczny

Związek 
Naukowców 

Polskich, Polskie 
Centrum Naukowo-

Edukacyjne

Wystawa fotograficzna pt. 
„Polska w kręgu kultury 

śródziemnomorskiej”
Wrzesień Biblioteka miejska Centrum Kultury 

Polskiej

III Festiwal Polskiej 
Muzyki Klasycznej 11 listopada Miejski Dom 

Kultury
Centrum Kultury 

Polskiej

Boże narodzenie 25 grudnia Dom Polski Centrum Kultury 
Polskiej

Dzień solenizanta dla 
wychowanków Domu 

dziecka

Co trzeci 
miesiąc Dom Polski Zarząd, Centrum 

Kultury Polskiej
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* * *
dokument 6

Plan działalności PkoT „odrodzenie” na rok 2007 
zaTwierdzony na PosiedzeniU zarządU głównego  

w dniU 10 lisToPada 2006 r.

źródło: aPKOT; ZOLaS

Przedsięwzięcie data miejsce odpowiedzialny

Organizacja i prowadzenie 
zajęć języka polskiego dla 

młodzieży

styczeń – maj. 
2007

wrzesień – 
grudzień 2007

Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości 

w Berdiańsku 
(WSPwB)

Centrum języka 
Polskiego WSPwB

Organizacja i prowadzenie 
zajęć języka polskiego 

dla wychowanków Domu 
Dziecka, młodzieży 

szkolnej

styczeń – maj. 
2007

wrzesień – 
grudzień 2007

Szkoła nr 15,
Dom Polski

Suchomłynowa T.
Popowa O.

Przedsięwzięcia 
w ramach opieki nad 

wychowankami polskiego 
pochodzenia z sierocińca 

w Berdiańsku

styczeń – 
grudzień 2007 Dom Polski Suchomłynowa T.

Dzień solenizanta dla 
wychowanków Domu 

dziecka

co trzeci 
miesiąc Dom Polski Zarząd, Centrum 

Kultury Polskiej

Prowadzenie badań 
naukowych, udział 
w konferencjach

styczeń
– grudzień 

2007

WSPwB,
Uniwersytet 

Pedagogiczny

Związek 
Naukowców 

Polskich, Centrum 
języka Polskiego 

WSPwB

Udzielenie bezpłatnej 
pomocy medycznej

styczeń
– grudzień 

2007

Parafia katolicka, 
Dom Polski

Polonijne 
Koło Lekarzy, 
Bondarewa O.

Wystawa podręczników 
języka polskiego 
z różnych krajów

styczeń WSPwB, Dom 
Polski Zarząd

Zapusty luty Parafia katolicka,
Dom Polski Zarząd

Twórczy wieczorek Ireny 
Szarej: polska mowa – 

mową mojej duszy
luty Dom Polski

Centrum Kultury 
Polskiej

Tydzień filmu polskiego marzec WSPwB Zarząd
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Przedsięwzięcie data miejsce odpowiedzialny

Uroczystości Wielkanocne marzec Parafia katolicka, 
Dom Polski Zarząd

Dni Nauki Studenckiej, 
organizacja sekcji 

polonistycznej
kwiecień WSPwB

Związek 
Naukowców 

Polskich, Centrum 
języka Polskiego 

WSPwB

Konkurs malarski dla 
dzieci i młodzieży 

szkolnej „Polska w mojej 
świadomości”

1–4 maja Szkoła Plastyczna Zarząd, Centrum 
Kultury Polskiej

Dzień Polonii i święto 
Konstytucji – uroczyste 

spotkania, akademie
1–4 maja Dom Polski, 

WSPwB

Zarząd, Centrum 
Kultury Polskiej

Koncert zespołów 
Towarzystwa z okazji 

Dnia Europy
21 maja Park im. Puszkina

Centrum Kultury 
Polskiej

IV Polsko-Ukraińskie 
Odczyty Europejskie 18 maja WSPwB

Zarząd, Związek 
Naukowców 

Polskich

Panel naukowo-
metodologiczny pt. 

Problemy i perspektywy 
nauczania języka 

polskiego na uczelniach 
wyższych na Ukrainie 

południowo-wschodniej

19 maja WSPwB

Zarząd, Związek 
Naukowców 

Polskich

rajd Młodzieży na 
Berdiańską Mierzeję maj Związek Młodzieży

Zakończenie roku 
szkolnego maj Szkoła nr 15, 

Dom Polski Zarząd

Kolonie dla 
podopiecznych z Domu 

Dziecka

czerwiec – 
sierpień Polska – Ukraina Zarząd

Kursy języka polskiego 
dla młodzieży i 
wykładowców

czerwiec – 
sierpień Polska Zarząd

VIII Forum Polsko-
Ukraińskie „Ukraina 
na drodze integracji 
europejskiej”, panel 

naukowy: Specyfika badań 
pogranicza kulturowego

31 sierpnia  
– 2 września WSPwB, Dom 

Polski

Zarząd,
Związek 

Naukowców 
Polskich, Centrum 
języka Polskiego 

WSPwB
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Przedsięwzięcie data miejsce odpowiedzialny

Inauguracja roku 
akademickiego 

i szkolnego

31 sierpnia, 
1 września

WSPwB,
Szkoła nr 15 Zarząd

Konferencja naukowa 
„aktualne problemy 

filologii słowiańskiej”, 
organizacja sekcji 

polonistycznej

wrzesień Uniwersytet 
Pedagogiczny

Związek 
Naukowców 

Polskich, Centrum 
języka Polskiego 

WSPwB

Wieczorek naukowo-
artystyczny: „Ukraina 
w twórczości artystów 

polskich”

listopad WSPwB

Związek 
Naukowców 

Polskich, Centrum 
języka Polskiego 

WSPwB

Obchody Dnia 
Niepodległości 11 listopada Dom Polski Zarząd

Wykłady goscinne
(dr. H. Krasowska, 

Instytut Slawistyki PaN)
listopad WSPwB

Związek 
Naukowców 

Polskich

Mikołajki grudzień Dom Polski Zarząd

Boże narodzenie 25 grudnia Dom Polski Centrum Kultury 
Polskiej

* * *
dokument 7

sPrawozdanie z rajdU członków związkU Młodzieży 
Polskiej w BerdiańskU na kryM 15 – 22 czerwca 2001 r.

źródło: aPKOT

Organizator – zarząd Związku Młodziaży Polskiej w Berdiańsku (kierownik 
Olga żarczyńska) oraz Berdiański Instytut Przedsiębiorczości

W rajdzie wzięło udział 45 osób, w tym 25 członków Związku.
W ramach rajdu odbyły się następne imprezy:

zwiedzanie miast Symferopol, Jałta, hurzuf, Bakczisaraj, Feodosja; –
zwiedzanie Gór Krymskich; –
wieczory integracyjne, artystyczne, towarzyskie oraz tematyczne, poświę- –
cone wybranym zagadnieniom stosunków polsko-ukraińsko-rosyjskim.

Udzielone przez Zarząd Główny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zosta-
ły wydane na zakup artykułów spożywczych i na częściowe pokrycie kosztów 
podróży.
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Szczegółowe informacje o rajdzie można znaleźć na witrynie internetowej 
Towarzystwa: www.odrodzenie.org.ua

Berdiańsk, dnia 26.08.2001. 
Sprawozdanie sporządziła Olga żarczyńska

* * *
Dokument 8

sPrawozdanie z ii ForUM
„Ukraina na drodze inTegracji eUroPejskiej” 

10–14 liPca 2001 r.
źródło: aPKOT

SPRAWOZDANIE
W Forum wzięli udział ponad 60 osób, w tym 27 uczestników: 10 osób- 

przedstawiciele polskich organizacji na Ukrainie, 11 – studenci i wykładowcy 
Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie i 6 studenci Berdiańskiegi 
Instytutu Przedsiębiorczości.

W ramach Forum odbyły się następne przedsięwzięcia: 
oficjalne otwarcie Forum; –
zapoznanie się z Berdiańskim Instytutem Przedsiębiorczości; –
seminarium „Drogi rozwoju Unii Europejskiej z perspektywy Ukrainy  –
i Polski”;
spotkanie z liderami organizacji młodzieży regionu; okrągły stół: „Przy- –
szłość Ukrainy. Wybór młodzieży”;
seminarium „Polonia i organizacje narodowe jako ogniwo pomiędzy  –
Ukrainą, Polską a UE”;
spotkanie z liderami organizacji narodowych Berdiańska; Zapoznanie się  –
z działalnością Towarzystwa „ODRODZENIE”;
seminarium „Rola stosunków polsko-ukraińskich w procesie integracji  –
Ukrainy z UE”;
Spotkanie z liderami partii i organizacji politycznych regionu. Okrągły  –
stół: „Wschód – Zachód: problem wyboru”. Przyjęcie rezolucji;
Uważamy, że inicjowany przez Polonię w Berdiańsku Forum przyczyni  –
się do dalszego rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, pomoże Ukrainie 
dokonać wyboru i stać się kandydatem, a w przyszłości i członkiem Unii 
Europejskiej. Jak świadczą występy i referaty uczestników Forum, oraz 
wyniki i rezolucja, dużą rolę w tym powinna odegrać Polonia.

Z poważaniem
w imieniu Rady Organizacyjnej
Rektor Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości Prof. Lidia Antoszkina 
Przewodniczący Rady Lech Suchomłynow
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* * *
Dokument 9

sPrawozdanie z leTnich kolonii zorganizowanych 
w liPcU – sierPniU 2003

źródło: aPKOT

SPRAWOZDANIE
Zarząd Towarzystwa „Odrodzenie” w ramach stałej opieki nad dziećmi polskiego 

pochodzenia, znajdujących się w Domu Dziecka w Berdiańsku w lipcu – sierpniu 
2003 roku po porozumieniu się z administracją sierocińca sfinansował letni wypo-
czynek dla 22 dzieci w ośrodkach wczasowych ma Berdiańskiej Mierzei.

Realizacja ww. przedsięwzięcia stała się możliwą dzięki otrzymaniu kwoty 
pieniężnej w przeznaczoej na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia. 
Sponsorem wystąpiło Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (Zarząd Krajowy).

Zarząd PKOT „Odrodzenie” starał się o otrzymanie większej kwoty. Ze 
względu na brak wymaganej kwoty termin wypoczynku i ilość uczestników uległy 
zmianie.

W ciągu 10 – dniowego pobytu dzieci nad Morzem Azowskim były organi-
zowane zajęcia języka polskiego i śpiewu. Dzieci i wychowawcy przygotowali 
dwa wieczory tematyczne:

Polska moją Ojczyzną –
świat polskiej poezji –

Dzięki pomocy finansowej ze strony Konsulatu Generalnego RP w Charkowie 
odbyła się tradycyjna impreza „Dzień Solenizanta”.

Uważamy letni wypoczynek dzieci nad Morzem Azowskim za udaną.

Prezes Dr Lech A. Suchomłynow 
Skarbnik Jerzy Sopin

* * *
dokument 10

sPrawozdanie z działalności PkoT „odrodzenie”  
za rok 2004

źródło: aPKOT

W ramach działalności PKOT „Odrodzenie” i w ramach Roku Polski na 
Ukrainie Zarząd Główny zaplanował i zrealizował następne imprezy:

Uroczystości z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dnia  –
Polaków za Granicą i święta Konstytucji 3 Maja;
I Polsko-Ukraińskie Odczyty Europejskie; –
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V Polsko-Ukraińskie Forum „Ukraina na drodze integracji Europej- –
skiej”;
Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodzieży Akademickiej; –
Udział w III Festiwalu Języków i Kultur Narodowościowych; –
Udział w Wojewódzkich Dniach Kultury Polskiej; –
III Festiwal Polskiej Muzyki Klasycznej; –
Konferencja Naukowa „Aktualne problemy filologii słowiańskiej” (posie- –
dzenie sekcji polonistycznej). 

Towarzystwo „Odrodzenie” od pięciu lat jest promotorem idei integracji 
Ukrainy z Unią Europejską. Uważamy, że ważną rolę w tym procesie ma pełnić 
Polska, jako najbliższy sąsiad, a od 1 maja 2004 roku członek Unii, oraz Polacy, 
mieszkający na Ukrainie.

W związku z tym, w tym roku Zarząd Towarzystwa zorganizował cały szereg 
imprez, związanych z popularyzacją wiedzy o Unii Europejskiej i Polski. 

W przedsięwzięciach między innymi wzięli udział: 
członkowie Polskiego Związku Młodzieży na Ukrainie i w Berdiańsku; –
studenci uczelni wyższych Ukrainy i Polski (Berdiańskiego Instytutu Przed- –
siębiorczości, Berdiańskiego Uniwersytetu, Zaporoskiego Uniwersytetu, 
Narodowego Uniwersytetu w Kijowe, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodar-
czej w Tyczynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Warszawie i in.);
nauczyciele akademiccy wiodących uczelni wyższych Ukrainy i Polski  –
(Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszow-
ski, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Wyższa 
Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Polska Akademia Nauk).

Gośćmi honorowymi imprez byli: Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, Konsul Generalny RP w Charkowie, Wojewoda Zaporoski, oraz przedstawiciele 
administracji wojewódzkiej i miejskiej. 

Warto zaznaczyć, że Polsko-Ukraińskie Odczyty Europejskie odbyły się pod 
patronatem Konsula Generalnego w Charkowie Jarosława Książka. 

W ramach Roku Polski w Ukrainie Zarząd Towarzystwa „Odrodzenie” po 
raz trzeci wystąpił organizatorem Festiwalu Polskiej Muzyki Klasycznej.

Tradycyjnie w tym roku impreza odbyła się pod egidą władz wojewódzkich. 
Dzięki dofinansowaniu ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do udziału 
zostały zaproszone osoby spoza Berdiańska.

Podstawowym celem Festiwalu było rozpowszechnienie wiedzy o wybitnych 
polskich kompozytorach i popularyzacja ich twórczości wśród Polonii i miesz-
kańców miasta. 

W ramach Festiwalu zostały wykonany utworu Karola Kurpińskiego, Ignace-
go Dobrzyńskiego, Władysława żeleńskiego, Zygmunta Noskowskiego, henryka 
Wieniawskiego, Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego, Fryderyka 
Chopina i in. 
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Występy odbyły się w Domu Kultury, gdzie z inicjatywy władz miasta tworzone 
są centra kultur narodowościowych i już od czterech lat funkcjonuje Centrum 
Kultury polskiej „Biesiada” Towarzystwa „Odrodzenie”. 

Impreza była promowana w środkach przekazu masowego woj. zaporoskiego.
Również ważnym wydarzeniem było posiedzenie Sekcji Polonistycznej w ra-

mach kolejnej konferencji pt. „Aktualne problemy filologii słowiańskiej” prowa-
dzonej przez Berdiański Uniwersytet Pedagogiczny. Stowarzyszenie sfinansowało 
robotę ww. sekcji. Niektóre materiały i referaty zostały opublikowane w zbiorze 
prac naukowych pt. „Aktualne problemy filologii słowiańskiej” (wydanie IX). 

Również ważną imprezą była organizacja wakacyjnego pobytu wychowanków 
Domu Dziecka w Berdiańsku polskiego pochodzenia. 

Zarząd Towarzystwa „Odrodzenie” w ramach stałej opieki nad dziećmi 
polskiego pochodzenia, znajdujących się w Domu Dziecka w Berdiańsku w lip-
cu – sierpniu 2004 roku, po porozumieniu się z administracją sierocińca, dzięki 
pomocy finansowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zorganizował letni 
wypoczynek dla 20 dzieci w ośrodkach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych na 
kurortach Berdiańska.

W ciągu 14-dniowego pobytu dzieci nad Morzem Azowskim były organizo-
wane zajęcia języka polskiego i śpiewu. Dzieci i wychowawcy przygotowywali 
wieczory tematyczne, akademie i in.

Dzięki pomocy finansowej ze strony Konsulatu Generalnego RP w Charkowie 
odbyła się tradycyjna impreza „Dzień Solenizanta”.

Z formami organizacji pobytu wakacyjnego dzieci z sierocińca zapoznał 
się na miejscu, w czasie wizyty w Berdiańsku, w październiku br., Dyrektor 
A. Chodkiewicz.

Uważamy letni wypoczynek dzieci nad Morzem Azowskim za udaną imprezę.

W imieniu Zarządu Głównego
Prezes Dr Lech A. Suchomłynow 
Skarbnik Jerzy Sopin

* * *
Dokument 11

Przykładowe sPrawozdanie z akcji leTniej za rok 2005

źródło: aPKOT

SPRAWOZDANIE
Zarząd Towarzystwa „Odrodzenie” w ramach stałej opieki nad dziećmi pol-

skiego pochodzenia, znajdujących się w Domu Dziecka w Berdiańsku w sierpniu 
2005 roku po porozumieniu się z administracją sierocińca sfinansował letni 
wypoczynek dla 20 dzieci w ośrodkach wczasowych ma Berdiańskiej Mierzei.
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Realizacja ww. przedsięwzięcia została zrealizowana dzięki otrzymaniu kwoty 
pieniężnej, przeznaczonej na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia. 
Sponsorem wystąpiło Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (Zarząd Krajowy).

W ciągu 15-dniowego pobytu dzieci nad Morzem Azowskim były organizo-
wane zajęcia języka polskiego i śpiewu. Dzieci i wychowawcy przygotowali dwa 
wieczory tematyczne:

Polska moją Ojczyzną –
świat polskiej poezji –

Dzięki pomocy finansowej ze strony Konsulatu Generalnego RP w Charkowie 
odbyła się tradycyjna impreza „Dzień Solenizanta”.

Uważamy letni wypoczynek dzieci nad Morzem Azowskim za udaną imprezę.

Dyrektor Domu Polskiego w Berdiańsku 
Teresa Krasnokucka-Suc homłynowa

* * *
Dokument 12

sPrawozdanie z Polsko–Ukraińskiego ForUM
w rokU 2006

źródło: aPKOT

VII POLSKO-UKRAIńSKIE FORUM 
„UKRAINA NA DRODZE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”

SPRAWOZDANIE
W Forum wzięli udział ponad 250 osób, w tym: 10 osób – przedstawiciele 

polskich placówek naukowo-dydaktycznych: Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk (Warszawa), Związku Nauczycielstwa Polskiego, Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. 

W ramach Forum odbyły się następne przedsięwzięcia:
inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 –
oficjalne otwarcie Forum; –
zapoznanie się z Domem Polskim po remoncie i Berdiańskim Instytutem  –
Przedsiębiorczości;
prezentacja Centrum Języka i Kultury Polskiej; –
seminaria naukowe; –
zapoznanie się z działalnością Towarzystwa –
prezentacja ostatnich nowości wydawniczych wydanych przez Polski Zwią- –
zek Naukowców w Berdiańsku wspólnie z polskimi uczelniami. 

Doświadczenia już siódmego Forum potwierdziło nas w tym, jak powiedziała 
dr helena Krasowska z IS PANu (Warszawa) „Fora, organizowane przez Pol-
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skie Towarzystwo „Odrodzenie” są dowodem tego, że w tym regionie Polacy są 
pomostem pomiędzy Polską i Ukrainą” 

Z wystąpienia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Janiny Jura 
wynika, że te Fora, nabierają szczególnego znaczenia ze względu na aktywny 
udział w nich młodzieży, co jest dowodem aktywizacji kontaktów polsko-ukra-
ińskich. 

Prezes Dr Lech A. Suchomłynow 
Skarbnik Jerzy Sopin

* * *
Dokument 13

Przykładowa koresPondencja w sPrawie
środków Finansowych na działalność

źródło: ZOLaS

Berdiańsk, dnia 15.XI.2001.

szanowny Pan
Prof. a. stelmachowski
stowarzyszenie „wspólnota Polska”
zarząd krajowy

wielce szanowny Panie Prezesie!
Zarząd Główny Towarzystwa „ODRODZENIE” zwraca się z uprzejmą prośbą 

o dofinansowanie imprez w roku 2002, które nie mogą się odbyć bez udziału 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

1. iii Forum Międzynarodowe „Ukraina na drodze integracji europej-
skiej” – sierpień-wrzesień 2002.

Forum jest organizowane po raz trzeci i jest finansowane przez władze Ber-
diańskiego Instytutu Przedsiębiorczości. 

Ponieważ jednym z aspektów forum są stosunki polsko-ukraińskie i rola Polo-
nii w procesie zbliżenia dwóch narodów jest bardzo ważne, żeby w tej imprezie, 
jak w roku ubiegłym, wzięli przedstawiciele środowisk polskich i polonijnych na 
Ukrainie.

2. ii rajd na krym „szlakiem Mickiewicza” – impreza Polskiego Związku 
Młodzieży Polskiej im. Płk. Bronisława Lubienieckiego – czerwiec 2002. 

W imprezie biorą udział również studenci Berdiańskiego Instytutu Przedsię-
biorczości pobierającymi naukę języka polskiego.

Udział studentów oraz dojazd wszystkich uczestników są finansowane przez 
uczelnię. 
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3. konferencja naukowa pt. „aktualne problemy filologii słowiańskiej” 
– wrzesień 2002. Konferencja jest organizowana po raz szósty przez władze 
Berdiańskiego Instytutu Pedagogicznego. W tym roku po raz pierwszy w ramach 
konferencji dzięki staraniom Związku Naukowców polskich w Berdiańsku odbyły 
się posiedzenia polonistyczne, w których wzięli udział przedstawiciele organizacji 
polskich na Ukrainie i goście z polski. 

4. letni obóz polonijny nad Morzem Azowskim dla wychowanków pocho-
dzenia polskiego sierocińca w Berdiańsku – lipiec 

Ponieważ udział dzieci sierot w koloniach w Polsce wiąże się z pewnymi 
komplikacjami, warto zorganizować letni wypoczynek na terenie Ukrainy w Ber-
diańsku. 

Wszystkie te imprezy, oprócz kolonii, zostały aprobowane i zaakceptowane 
przez organizatorów, uczestników, władze. Służą one autorytetowi naszej orga-
nizacji, interesom członków Towarzystwa, Polakom na Ukrainie i świecie oraz 
sprzyjają rozwojowi stosunków polsko-ukraińskich.

Z poważaniem i wyrazami głębokiej wdzięczności za współpracę
Lech Suchomłynow

z działalności organizacyjnej i naukoWej

rozdział drugi zawiera 24 dokumentów. Przedstawiają one różne zagad-
nienia z zakresu działalności organizacyjnej Towarzystwa oraz współpracy 
pomiędzy nim a funkcjonującymi w mieście (i poza nim) uczelniami. Tę 
część pracy otwierają dwa dokumenty, które wyznaczały kierunki współpra-
cy pomiędzy organizacją a szkołami wyższymi. Pierwszy z nich (dok. 14) 
stanowi porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Berdiańskim Uni-
wersytetem Managementu i Biznesu a Uniwersytetem rzeszowskim. Drugi 
(dok. 15) określa zasady działania polsko-ukraińskich programów wspól-
nego kształcenia na różnych kierunkach. W przygotowaniu studentów do 
wyjazdu na studia biorą parcownicy Centrum języka i Kultury Polskiej, 
które funkcjonuje w strukturach BIP i jest prowadzone wspólnie z Polskim 
Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie”. Podobnie zorganizo-
wana placówka, która zresztą powstała o kilka lat wcześniej, działa również 
na drugiej z funkcjonujących w mieście uczelni ówczesnym Berdiańskim 
Intsytyutem Pedagogicznym.

Przywołane dokumenty teoretycznie poruszają problemy, które nie są 
bezpośrednio związane z funkcjonowaniem organizacji polonijnej. Mówią 
o działalności o charakterze naukowej, ale bardzo ściśle wpływającej na 
środowisko polonijne funkcjonujące w Berdiańsku. Dzięki wysiłkowi na-
ukowców polskiego pochodznia udało się bowiem doprowadzić do bardzo 
poważnego wzmocnienia polskości, co było wszak podstawowym celem 
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stowarzyszenia. W wyniku ścisłych kontaktów ze środowiskiem akademickim 
udało się doprowadzić do:

powstania pierwszego na ukraińskiej uczelni wyższej wydziału pol- ❑

skiego;
uzyskania możliwości wysyłania do Polski studentów z Berdiańska,  ❑

którzy mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach;
zwiększenia popularności języka i kultury polskiej, studenci, bowiem  ❑

widząc istniejące szanse podjęli zakończone sukcesem starania o wpro-
wadzenie takich przedmiotów do siatki godzin;
nawiązania kontaktów z polskimi uczelniami oraz instytucjami na- ❑

ukowymi (Polską akademią Nauk, Uniwersytetem jagiellońskim, 
Uniwersytetem rzeszowskim), a tym samym zaistnienia środowiska 
naukowego niewielkiego Berdiańska poza granicami Ukrainy.

Te czynniki doprowadziły zaś do bardzo dużej popularności tak samego 
„Odrodzenia” jak i afiliowanych przy niej Związku Naukowców Polskich 
w Berdiańsku (dok. 16) czy też Związku Młodzieży Polskiej.

jak to już zaznaczono ważnym elementem działalności środowiska 
polskiego w mieście była współpraca z miejscowymi uczelniami, szcze-
gólnie z placówką kierowaną przez rektor Lidię antoszkinę. Ich efekty 
były szeroko nagłaśniane w lokalnych mediach. jednym z ważniejszych 
osiągnięć było wprowadzenie do siatki godzin przedmiotów propagujących 
idee polskości, czego przykładem może być przedmiot Polska kultura z ele-
mentami etnografii (dok. nr 23). Współpraca była korzystna dla obu stron. 
BIP stał się jednym z prężniej działających ośrodków badań stosunków 
polsko – ukraińskich. Na organizowane przez uczelnię cykliczne konferencje 
naukowe zgłaszają się naukowcy z Polskiej akademii Nauk, Uniwersytetu 
jagiellońskiego czy rzeszowskiego. W ramach podpisanych porozumień 
międzyuczelnianych studenci i pracownicy przebywali na stażach, studiach 
cząstkowych czy też badaniach naukowych (dok. nr 25, dok. nr 26, dok. 
nr 27, dok. nr 29, dok. nr 30). Najwybitniejsi polscy naukowcy współ-
pracujący z berdiańskim środowiskiem naukowym lub dostrzeżeni przez 
jego członków zostali wyróżnieni doktoratem honorowym przyznawanym 
przez Uniwersytet Managementu i Biznesu (dawny BIP). Wyróżnieniem 
tym uhonorowano dotąd 4 naukowców i działaczy kultury. Byli nimi 
profesorzy Uniwersytetu rzeszowskiego Włodzimierz Bonusiak, Stanisław 
Sagan i Stanisław Uliasz, a także wieloletni dyrektor Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” Zbigniew Kowalski 
z Pilskiego Domu Kultury. Informacje o wyróżnieniu tej ostatniej osoby 
przedstawia dok. nr 31. również zamieszczamy w książce wstęp do ka-
talogu wspomnianego Festiwalu – 2010 autorstwa prezesa Towarzystwa 
„Odrodzenie” Lecha Suchomłynowa (dok. nr 32). 

Zauważalne i doceniane tak w Polsce jak i na Ukrainie stały się zarów-
no publikacje jak i konferencje (sympozja) organizowane w Berdiańsku. 
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Wszystkie przeprowadzano z czynnym udziałem organizacji, szczególnie 
jej związku młodzieżowego i naukowego. Niezaleznie od przywołanych już 
wcześniej konferencji, do takich spotkań dochodziło również z okazji Dni 
Kultury Polskiej w Berdiańsku, czego dowodem dok. nr 33.

Zawarte porozumienia pozwoliły na kierowanie berdiańczyków na różne 
kursy, a nawet studia cząstkowe do Polski. Dok. nr 28 przestawia informa-
cję z pobytu jednej z berdiańskich studentek w rzeszowskiej szkole letniej 
prowadzonej przez Centrum „Polonus”.

grupa kilku dokumentów (dok. nr 17, dok. nr 20, dok. nr 21) przed-
stawia ogólną charaktersytykę działalności „Odrodzenia”. Charakterystyki 
te zostały zamieszczone w publikatorach o znacznym zasięgu dzięki czemu 
podstawowe informacje na temat miejscowego środowiska stały się szeroko 
dostępne. Warto tu zauważyć, że niezależnie od upływu czasu najważniejsze 
kierunki działania nie ulegały zmianie. Zresztą zdanie na temat rzeczywistych 
osiągnięć stowarzyszenia można sobie wyrobić analizując łatwo dostępne 
treści zamieszczone na stronie internetowej „Odrodzenia”. jak można prze-
czytac w dok. nr 19, strona ta jest stosunowo często odwiedzana, a zawiera 
wszystkie podstawowe informacje o działalności organizacyjnej. jej zaletą 
jest długi okres ukazywania się – jest to bowiem najstarsza polonijna do-
mena na Ukrainie. 

Warto również dokładnie zanalizować treści dok. nr 18, w którym za-
mieszczona została bolesna, ale wydaje się, że uzasadniona ocena sytuacji 
istniejącej w polonijnym zyciu organizacyjnym na terenie wschodniego 
sąsiada Polski. Nie mniej ważny jest również dok. nr 22, w którym zawarte 
zostały dane omawiające funkcjonowanie w mieście Koła Bukowińczyków. 
Niewielkiej organizacji społecznej, która została otoczona opieką przez 
PKOT. Polonusi bardzo czynnie włączyli się również w jej funkcjonowanie. 
Takie działania są rzecz jasna bardzo dobrze postrzegane przez współ-
mieszkańców, szczególnie w takim mieście jak Berdiańsk – wieloetnicznym 
i wielonarodowym. 

Interesująco się rysują inicjatywy wydawnicze Towarzystwa „Odrodze-
nie”. W ciągu ostatnich pięciu lat pod egidą tej organizacji ukazało się kilka 
monografii, podręczników, materiałów pokonferencyjnych – wszystkie opubli-
kowane prace dotyczyły zagadnień pogranicz, wielokulturowości kontaktów 
oraz interferencji kulturowej. Ten rodzaj działalności ilustrują przytoczone 
dalej recenzje i informacje o pracach zbiorowych pt. „Fenomen pogranicz 
kulturowych: współczesne tendencje”. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł 
o działaności Centrum języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego Uniwersytetu 
Managementu i Biznesu, który się ukazał w Katowicach w roku 2009, por. 
między innymi dok. 34, 35, 36, 37. 
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* * *
Dokument 14

oFicjalny dokUMenT (UMowa) PoTwierdzający wsPółPracę 
PoMiędzy BerdiańskiM UniwersyTeTeM ManageMenTU 

i BiznesU a UniwersyTeTeM rzeszowskiM

źródło: ZOLaS

Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Managementu i Biznesu w Berdiansku 
postanawiają zawrzeć Umowę, której celem jest prowadzenie wspólnych badań 
naukowych, projektów badawczych, wymiana pracowników, studentów i progra-
mów kształcenia oraz wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia studentów 
i młodej kadry.

§ 1
Szczegółowe formy współpracy między Uczelniami będą określone na pod-

stawie Planów rocznych stanowiących załącznik do niniejszej Umowy. Plany, 
sporządzone i zaakceptowane przez obie Strony, powinny zawierać konkretne 
dane dotyczące formy realizacji zadań i ich finansowania, nazwiska uczestników 
i termin wymiany.

Plany pracy będą sporządzane do dnia 1 grudnia poprzedzającego następny 
rok współpracy.

§ 2
Umawiające się Strony Umowy będą współpracować w zakresie: 

wymiany wykładowców dla prowadzenia wykładów i konsultacji, –
wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych w celu prowadzenia  –
badań naukowych, udziału w konferencjach naukowych, itp.,
wymiany podręczników, skryptów edukacyjnych, i innych publikacji, –
wymiany doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów  –
studiów o podobnych specjalnościach,
wymiany studentów (praktyki, studenckie konferencje naukowe etc.), –
realizacji wspólnych projektów badawczych. –

W celu realizacji określonych Planem zadań badawczych umawiające się 
Strony zobowiązują się wzajemnie udostępniać sobie nieodpłatnie aparaturę 
naukowo-badawczą.

§ 3
Dla osiągnięcia maksymalnej efektywności współpracy strony będą rozwijać 

wszystkie tradycyjne formy, łącznie z organizacją seminarium, konferencji na-
ukowych, wystaw z zaproszeniem za in tere sowanych organizacji i firm. Strony 
będą współpracować z podmiotami gospodarczymi, administracją rządową i sa-
morządem terytorialnym w swoich państwach w celu realizacji prac objętych 
kontraktami.
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 § 4
Strony będą organizować wymianę studentów w celu odbycia praktyk zawo-

dowych i pedagogicznych. 

§ 5
1. Wymiana osobowa ma charakter wyłącznie bezdewizowy, tzn. koszty po-

dróży pokrywa Strona wysyłająca, natomiast koszty pobytu (tj. zakwaterowanie 
i wyżywienie) Strona przyjmująca. 

2. Strona wysyłająca ponosi ewentualne, udokumentowane koszty leczenia 
swoich pracowników za granicą.

3. Wymiana ta nie wyklucza wzajemnych wizyt (po uprzednim powiadomie-
niu) na koszt Strony wysyłającej.

§ 6
Strony zobowiązują się przestrzegać warunków dotyczących rozpowszechniania 

otrzymanych rezultatów badań zgodnie z daną umową: naukowo-technicznych 
rezultatów, informacji, dokumentacji, doświadczeń, wiedzy itp., o których usta-
lono, że mają one poufny charakter.

Publikacje oraz inne formy rozpowszechniania wyników badań mogą być 
rozpowszechniane za obopólną, pisemną zgodą stron.

§ 7
Wyniki badań oraz dokumentacja naukowo-techniczna mogą być objęte ewen-

tualnymi patentami i know how (stosownie do wymogów obowiązujących w danym 
państwie) i przekazywane między sobą na podstawie odrębnych ustaleń.

§ 8
1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z mocą prawną od dnia 

podpisania przez obu Rektorów.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, przy czym 

obowiązuje forma pisemna i trzymiesięczny okres wypowiedzenia. 
3. Za porozumieniem Stron Umowa może być modyfikowana stosownymi 

aneksami w formie pisemnej. 

§ 9
Ramowe postanowienia niniejszej Umowy mają charakter otwarty, tj. każda 

z jednostek organizacyjnych umawiających się Stron może zawierać szczegółowe 
umowy w postaci protokołów. 

§ 10
Niniejsza Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 

po 2 w języku ukraińskim i polskim (dla każdej ze Stron po 1 w każdym języku) 
i ma jednakową moc prawną dla każdej z umawiających się Stron.
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§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

prawa międzynarodowego.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Rektor Uniwersytetu Managementu i Biznesu w Berdiańsku 
prof. dr hab. Lidia Antoszkina 

* * *
dokument: 15

Przykładowe PorozUMienie o Powołanie 
Międzynarodowego Polsko-Ukraińskiego PrograMU 

kszTałcenia w zakresie ekonoMii

źródło: ZOLaS

§ 1
Na podstawie Umowy o współpracy naukowej pomiędzy uczelniami, zgodnie 

z zasadami Procesu Bolońskiego strony powołują Międzynarodowy Polsko-
Ukraiński Program kształcenia w zakresie ekonomii obejmujący zakres 
przedmiotowy obowiązujący w WSBiP na kierunku Ekonomia we wszystkich 
specjalnościach, zwany dalej „Program”.

§ 2
Program nie reprezentuje odrębnej jednostki w strukturze organizacyjnej. 

................ ani BUMiB, stanowi jedynie instrument pozwalający zwiększyć efektyw-
ność współpracy pomiędzy umawiającymi się Uczelniami, zwłaszcza w obszarach 
sprecyzowanych w § 3–8 umowy o współpracy.

§ 3
Bezpośredni nadzór nad realizacją umowy w zakresie realizacji zadań Pro-

gramu (strona organizacyjna і merytoryczna) sprawują:
ze strony ............: –
ze strony BUMiB:  –

§ 5
W ramach Programu nastąpi dostosowanie programów nauczania w BUMiB 

do standardów obowiązujących w ..................... celem stworzenia możliwości 
zaliczenia semestru studentom BUMiB i ................. studiującym za granicą przez 
Uczelnię macierzystą i uniknięcia konieczności zdania różnic programowych 
w Uczelni przyjmującej, w przypadku podjęcia studiów zagranicznych, trwających 
dłużej niż jeden semestr. 
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§ 6
Program dotyczy kształcenia na studiach licencjackich i podyplomowych.
I. W przypadku podjęcia (lub kontynuacji) nauki na studiach licencjackich 

organizowanych przez jedną stronę umowy słuchacz winien legitymować się świa-
dectwem dojrzałości, które w świetle umów międzypaństwowych jest uznawane 
przez stronę przyjmującą.

II. W przypadku studiów podyplomowych organizowanych przez jedną stronę 
umowy słuchacz kierowany przez uczelnię partnerską winien legitymować się dy-
plomem, który w świetle umów międzypaństwowych jest uznawany przez stronę 
przyjmującą i zgodnie z obowiązującym prawem stanowi ekwiwalent dyplomu, 
którym winien legitymować się student – obywatel kraju przyjmującego.

§ 7
Student, który ukończył studia na uczelni przyjmującej, zdał egzaminy zawo-

dowe i obronił pracę dyplomową uzyskuje dyplom uczelni przyjmującej nadający, 
odpowiednio do ukończonego systemu studiów, tytuł „licencjat”.

§ 8
Odpłatność za studia i koszty pobytu leżą w całości po stronie studenta 

zagranicznego.
§ 9

Strony na mocy niniejszej umowy zobowiązują się do wystąpienia do międzyna-
rodowych programów pomocowych z prośbą o dofinansowanie projektu Międzyna-
rodowego Polsko-Ukraińskiego Programu kształcenia w zakresie ekonomii.

* * *
dokument 16

związek naUkowców Polskich w BerdiańskU

źródło: „Dziennik Kijowski”, nr 10, maj 2001 r.

Pomysł założenia Związku Naukowców Polskich w Berdiańsku, oddziału Pol-
skiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” jest ściśle związana 
z powstaniem grupy inicjatywnej, która pragnęła zrzeszyć polskich uczonych na 
terenie całej Ukrainy (prezes prof. dr hab. henryk Stroński). 

związek Polskich Naukowców w Berdiańsku składa się z młodych specja-
listów i wykładowców z tytułami naukowymi, którzy prowadzą badania zwią-
zane z Polonią, Polską, jej kulturą, literaturą, historią etc. Biorąc pod uwagę 
pragnienie uczonych stworzyć własny związek członkowie zarządu Towarzystwa 
zwrócili się do władz miasta z prośbą o legalizację organizacji uczonych. Ośrodek 
w Berdiańsku pierwszy na Ukrainie zalegalizował swój status i przyczynił się do 
powstania Związku Polskich Uczonych na Ukrainie. 
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W lutym 2001 roku polscy naukowcy Berdiańska podjęli decyzję o powołanie 
Polskiego Naukowo-Edukacyjnego Centrum na Instytutu Filologii Berdiańskiego 
Uniwersytetu Pedagogicznego (kierownik prof. dr hab. Wiktoria Zarwa). Centrum 
jest jednostką podporządkowaną Zarządowi Towarzystwa „Odrodzenie” i ad-
ministracji Instytutu i funkcjonuje na podstawie Umowy o utworzenie Centrum 
i w ramach Regulaminu, zatwierdzonego przez prezesa Towarzystwa p. L. Su-
chomłynowa i rektora Instytutu p. Wasyla Kryżko. 

Członkowie Związku Polskich Naukowców pragną pomóc sprawie odrodze-
nia polskiej mniejszości na Ukrainie i rozwoju stosunków partnerskich pomiędzy 
Polską a Ukrainą.

Pierwszym krokiem realizacji programu działalności jest udział w prowa-
dzeniu Międzynarodowego Forum Młodzieżowego „Ukraina na drodze integracji 
europejskiej”, który jest organizowany od roku 2000 przez Polsko-Ukraiński 
Socjologiczno-Politologiczny Wydział Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości 
(Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości), oraz udział w przedsięwzięciach Towarzy-
stwa „Odrodzenie”.

Naukowcy-socjolodzy, wykładowcy Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości 
mają zamiar prowadzić szereg badań socjologicznych związanych z problemem 
mniejszości narodowych naszego regiony, w tym również Polaków.

Centrum Naukowo-Edukacyjny już organizuje konferencję naukową „Aktualne 
problemy filologii słowiańskiej”. Niektórzy członkowie Związku kontynuują lub rozpo-
częli przygotowanie prac habilitacyjnych (dr W. Szkoła, dr O. Charłan), doktorskich 
(mgr L. Suchomłynow) i magisterskich (E. Cichowska) w zakresie polonistyki. 

Warto podkreślić, że Towarzystwo Polaków „Odrodzenie” współpracuje 
z Wydziałem Filologicznym i Berdiańskim Instytutem Pedagogicznym z momentu 
powstania. Wielu wykładowców i studentów tej uczelni aktywnie biorą udział 
w życiu POLONII Berdiańska i uczestniczą w różnych kursach językowych i stażach 
naukowych w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Poznaniu. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w rozpowszechnieniu i popularyzacji 
polskiej myśli naukowej do współpracy z Związkiem Polskich Naukowców w Ber-
diańsku. Informacje o planowych przedsięwzięciach można znaleźć na stronach 
internetowych Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”: 
www.odrodzenie.org.ua 

* * *
dokument 17

„odrodzenie” w oPUszczonyM kUrorcie

źródło: „Wspólnota Polska”, nr 3/1997; autor: Adam Bekisz

W sierpniu br. W Bierdiańsku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kulturalno-
Oświatowego „Odrodzenie”, odbyło się I Spotkanie Młodzieży Polskiej z Ukrainy. 
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Wzięło w nim udział 20 młodych uczestników, m.in. z Kijowa, Lwowa, Stacha-
nowa, Starobielska, Berdiańska oraz osoby starsze – członkowie Stowarzyszenia 
„Odrodzenie”. Zjazd ten był pierwszą większą imprezą zorganizowaną przez 
młodą, bo działającą 4 lata polską organizację.

Uczestnicy brali udział w licznych spotkaniach, m.in. z dyrekcją szkoły, 
w której prowadzone są zajęcia z języka polskiego i z przedstawicielami mniej-
szości narodowych (Niemcami i Bułgarami), zwiedzili miasto oraz wspaniałą 
mierzeję bierdiańską (od 100 do 400 m szerokości i ok. 25 km długości). 
W programie znalazły się także warsztaty kulturalno-oświatowe, okolicznościowa 
wystawa i pokaz filmu poświęconego działalności Stowarzyszenia. Goście wzięli 
udział w Mszy św. odprawionej w jednym z Domów Kultury przez duszpasterza 
z Zaporoża. Ostatniego dnia spotkania odbyła się uroczysta kolacji, w której 
wzięli udział Konsul Generalny KP w Charkowie, przedstawiciele Biura Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz wiceprezes Federacji Or-
ganizacji Polskich na Ukrainie p. Ludwika Niżyńska. Młodzież zaprezentowała 
własny program artystyczny, na który złożyły się polskie pieśni i wiersze. Imprezę 
zakończyła dyskoteka.

W liczącym około 150 tysięcy mieszkańców Berdiańsku żyje wiele narodo-
wości – oprócz Polaków są tam Ukraińcy, Niemcy, Rosjanie, Bułgarzy i żydzi. 
Jest to stosunkowo młode miasto, założone około 200 lat temu przez carycę 
Katarzynę II.

Położenie nad Morzem Azowskim określiło jego charakter – to miasto por-
towe nastawione głównie na handel z Turcją, do której drogą morską jest tylko 
200 km. Zostało bardzo zniszczo ne podczas II wojny światowej. Z zabytków 
zachowały się je dynie budynek kościoła katolickiego (z powodu braku dostępu 
do oficjalnych dokumentów zaistniał spór o to, czy rzeczywi ście był kościołem 
katolickim czy też zborem protestanckim) oraz budynek pałacowy z czerwonej 
cegły, pochodzący z koń ca XIX wieku, zbudowany w kształcie litery „E” (od 
pierwszej litery imienia carycy w brzmieniu rosyjskim).

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to czas świetności Bierdiańska jako 
kurortu. Wielu obywateli byłego Związku Radzieckiego przybywało tutaj, aby 
skorzystać z kąpieli morskich i słonecznych. Obecnie brudne, zaniedbane i nie-
doinwestowane miasto nie ma czym przyciągnąć turystów. Mimo, że bywam 
często za wschodnią granicą, po raz pierwszy widziałem krewetki sprzedawane 
na bazarze prosto z kubła, paliwo do samochodu wlewane na stacji nie z dys-
trybutora lecz z...wiadra.

Należy skreślić słów kilka o „Odrodzeniu” i środowisku polskim w Bierdiań-
sku. Prezesem Stowarzyszenia, skupiającego ponad 100 osób. jest Lech Suchom-
lynow – tegoroczny absolwent miejscowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Cztery 
lata temu, najprawdopodobniej z inicjatywy jego matki – p. Teresy, powstało 
Polsko-Ukraińskie Towarzystwo Kulturalne. Dwa lata temu przekształcono je 
w Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Odrodzenie”. Z uwagi na 
słabą znajomość języka polskiego w tym środowisku, duży nacisk położono na 
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edukację. Dzięki uporowi p. Suchomłynowa, od roku w jednej ze szkół ber-
diańskich odbywają się zajęcia fakultatywne z języka polskiego. Naukę pobiera 
20 dzieci, a lekcje prowadzi sam prezes. Dyrektor szkoły, w której odbywają 
się zajęcia, deklaruje pomoc dla Stowarzyszenia i nie wyklucza wprowadzenia 
w przyszłości jeżyka polskiego do programu szkolnego, jako jednego z trzech 
języków obcych. Dzięki staraniom Stowarzyszenia od pierwszego września na 
wydziale słowiańskim Wyższej Szkoły Pedagogicznej do programu studiów 
wprowadzono fakultet języka polskiego.

W ramach „Odrodzenia” w Berdiańsku powstało Polonijne Koło Lekarzy. 
Skupia ono sześć osób – lekarzy specjalistów, pracujących zawodowo w miejsco-
wych szpitalach. Zwracają oni uwagę na potrzebę organizowania staży w polskich 
szpitalach, wymianę doświadczeń z lekarzami z Polski.

Największymi problemami Polaków w Berdiańsku są brak siedziby Stowa-
rzyszenia i kościoła, bądź stałego miejsca, gdzie można by odprawiać nabożeń-
stwa. „Odrodzenie” prowadzi rozmowy z władzami miasta i uczelni na temat 
odzyskania dla wiernych kościoła (wspomnianą wcześniej zabytkową świątynię 
zajmuje Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Obecnie Msze św. są odprawiane raz 
w miesiącu w sali jednego z Domów Kultury przez księdza z odległego o 220 km 
Zaporoża.

Tak w dużym skrócie przedstawia się działalność Stowarzyszenia „Odrodzenie” 
w Bierdiańsku, któremu życzymy wytrwałości w dalszej pracy.

* * *
Dokument 18

Polacy w BerdiańskU i nie Tylko

źródło: „Dziennik Kijowski”, nr 7, kwiecień 2000 r.
autor: Lech Suchomłynow

W Polsce pojęcie „granica wschodnia” wywołuje różne skojarzenia. Dla jednych 
to komunizm, totalitaryzm i poczucie zagrożenia, dla drugich – nędza i przejeżdża-
jący na zakupy handlarzy, inni przypominają „kraj lat dziecinnych”, historycy, 
literaturoznawcy, lingwiści i socjolodzy odbierają Wschód z pozycji naukowej, 
ale wszystkich Polaków łączy pewien sentyment, przecież to są Kresy.

Mickiewicz, Słowacki, Szymanowski, Grześkowiak, Krzaklewski i wielu 
innych jest związanych ze Wschodem. Po perypetiach historycznych jedni mieli 
szczęście zostać lub wrócić do Kraju, innych brutalny los zrobił mniejszością 
narodową. Jak wygląda życie Polaka czy Polonusa na obczyźnie? Co się dzieje 
w ruchu polskim? Na czym polega działalność polskich wspólnot za granicą? 
Dużo o tym się pisze w gazetach i mówi się w telewizji, ale, należąc do działaczy 
polonijnych i znając sytuację od wewnątrz, spróbuję częściowo odpowiedzieć 
na te pytania. 
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Jako przykład można wziąć Towarzystwo Polaków „ODRODZENIE” w Ber-
diańsku na Ukrainie południowo – wschodniej (woj. Zaporoskie, ponad 1500 
km od Polski). Organizacja powstała sześć lat temu i liczyła 20 osób. Cele i za-
dania nie były ściśle określone, nikt nie wiedział, od czego zacząć wymarzone 
odrodzenie, na czym to polega.

Wszystkich łączyło poczucie wspólnoty, ludzie przestali się bać być Pola-
kami. Warto podkreślić, że w Berdiańsku nie ma etnicznych Polaków, jak na 
Wileńszczyźnie czy żytomierszczyźnie. Miasto stosunkowo młode, 170 lat, 160 
tys. mieszkańców, portowe, typowo wczasowe, więc przyciągało ludzi z całego 
Związku Radzieckiego. Są w Towarzystwie Polacy z Syberii, Kazachstanu, Litwy, 
Białorusi i każdy miał własną wizję przyszłości.

Obecnie organizacja zrzesz ponad 120 osób, ma oddziały i prowadzi działal-
ność na różnych płaszczyznach. Funkcjonuje szkoła niedzielna języka polskiego, 
prowadzone są kursu dla dorosłych i młodzieży (zasługa Związku Młodzieży), 
udało się stworzyć zespół taneczny i biblioteczkę, wprowadzić do programu 
nauczania w jednej z uczelni język polski jako obcy. Już nie upominam się 
o licznych imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym.

Zasługuje na uwagę fakt ścisłej współpracy z Kościołem (między innymi 
działalność parafii została wznowiona dzięki staraniom członków Towarzystwa). 
Podobna symbioza polskiej organizacji społecznej i Kościoła jest rzadkością. 
Niuanse polityczne nie pozwalają katolikom zbyt widocznie deklarować polskość, 
ponieważ w świadomości Ukraińców Kościół katolicki to Kościołem polskim (już 
nie mówię, że katolik pochodzi od słowa kat).

Dzięki wspólnym działaniom udało się otworzyć gabinet bezpłatnej pomocy 
lekarskiej: członkowie Polonijnego Koła Lekarzy udzielają konsultacje wszystkim 
potrzebującym, a miejscowe biuro CARITAS zabezpiecza środkami leczniczymi. 
Nawet władze miasta nie czynią żadnych przeszkód, chociaż stwarza się pewna 
konkurencja dla państwowego Czerwonego Krzyża. Sądzę, że podane wiadomości 
pozwolą czytelnikowi stworzyć pewien obraz Polonii na Wschodzie. 

Teraz o ruchu Polaków w skali całej Ukrainy. W wywiadzie dla „Dzien-
nika Kijowskiego” (nr 20, 1999), polskiej gazety na Ukrainie, Wiceminister 
Spraw Zagranicznych R. Sikorski powiedział: „Jestem pod wrażeniem osią-
gnięć tutejszych Polaków, odradzającej się polskości...”. Coroczny festiwal 
„Tęcza Polesia”, rajdy młodzieżowe, nawet ostatni Festiwal Kultury Polskiej 
we Lwowie, ponadto liczne kulturalno-oświatowe przedsięwzięcia w małych 
miejscowościach są dowodem nieludzkich wysiłków i tytanicznej pracy Po-
laków na Ukrainie.

Niestety dałoby się zrobić więcej, gdyby między Polakami była zgoda, a dzia-
łania Towarzystw skoordynowane. Na dzień dzisiejszy ruch Polaków na Ukrainie 
jest podzielony: część organizacji miejscowych należy do Związku Polaków na 
Ukrainie (prezes S. Kostecki), druga część do Federacji Organizacji Polskich na 
Ukrainie (prezes E. Chmielowa). Dwie organizacji mają ten sam cel i te same 
zadania – krzewienie polskości, aktywizacja polskiej mniejszości w celu odrodze-
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nia tradycji narodowych. Wynika pytanie, dlaczego nie dojdzie do porozumienia, 
co przeszkadza połączyć się w jedną wspólnotę i udowodnić, przede wszystkim 
sobie, że są potęgą, z którą powinni liczyć się? Dlaczego hasła „w jedności siła 
narodu” i „zgoda buduje – niezgoda rujnuje”, głoszone przez Federację, pozostają 
pozorną deklaracją?

Pomijając kwestie finansowe, można wymienić kilka powodów, które stoją na 
przeszkodzie zjednoczenia ruchu Polaków na Ukrainie. Przede wszystkim – am-
bicje. Przecież i jedna, i druga organizacje mają na swoim koncie niepodważalne 
osiągnięcia. Ostatnio Związek Polaków na Ukrainie inicjował założenie Krajowego 
Towarzystwa Polskich Lekarzy, Naukowców, Farmerów. Warto zaznaczyć, że 
uwzględnienie zainteresowań zawodowych może przyczynić się do prawdziwej 
integracji Polaków. Podobne związki i Towarzystwa oprócz głoszenia ogólnych 
deklaracji będą prowadzić konkretną, działalność. Przykładem jest Koło Lekarzy 
i gabinet pomocy lekarskiej w Berdiańsku.

Inicjatywy Federacji mają inny charakter. Przedsięwzięcia tej organizacji 
tradycyjnie mają charakter masowy i demonstracyjny, chodzi o festiwale, kon-
kursy, rajdy. Niewątpliwie promocja kultury polskiej ma ważne znaczenie, ale 
po tych imprezach pozostają tylko wspomnienia, a trzeba dbać o przyszłość. 
Pozytywnym momentem jest stworzenie Związku Nauczycieli Polskich, działający 
na rzecz odrodzenia polskiego szkolnictwa. Z tego wynika, że organizacje mają 
różne podejścia do sprawy.

Następnym powodem jest zakamuflowana konfrontacja. Walka o sfery wpływu 
doprowadziła do rozbicia środowisk polskich w poszczególnych miejscowościach 
i powstania organizacji dublujących. W przypadkach spontanicznego rozbicia 
ani Federacja, ani Związek nie reagują należnym czynem, podobna pozycja jest 
swoistą taktyką, która może być zagrożeniem dla całego ruchu Polaków. Fakt 
istnieniu kilku polskich Towarzystw w jednym mieście jest negatywnie postrze-
gany przez placówki dyplomatyczne na Ukrainie. Z kolei władze lokalne mają 
ambiwalentny stosunek: z jednej strony więcej kłopotów i problemów, a z drugiej 
da się wykorzystać starożytną zasadę divide et impera. 

Obserwując tendencje w polskim środowisku w Berdiańsku, Towarzystwo 
„ODRODZENIE” należy do Federacji i ściśle współpracuje z Związkiem Pola-
ków, i znając sytuację na całej Ukrainie, mogę jednak prognozować pozytywne 
zmiany. Nam, Polakom, nie ma czego dzielić, żeby przetrwać powinniśmy być 
razem, a inicjatywy lokalne będą czynnikiem decydującym. 

Pewne nadzieje dają wyniki wyborów zarządu na III Sejmiku Federacji 
Organizacji Polskich na Ukrainie, który się odbył w dniach 19–21 listopada 
1999 roku w łucku, przecież polityka organizacji zależy nie tylko od pre-
zesa. I jeszcze jeden niuans, na IV Kongres Związku Polaków na Ukrainie 
(27–28 listopada 1999 r.) zostali zaproszeni jako goście prezesi towarzystw 
członków Federacji. Korzystając z okazji aby omówić aktualne problemy 
Polonii w Charkowskim Okręgu Konsularnym, liderzy ruchu polskiego z 
Charkowa, Dniepropietrowska, Zaporoża, Berdiańska, Stachanowa, Kra-
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matorska i Krymu zadeklarowali powołanie Rady Koordynacyjnej Prezesów 
Organizacji Polskich na Ukrainie Południowo-wschodniej. Inicjatywa ta 
została zaakceptowana przez Prezesa Związku Polaków na Ukrainie p. S. 
Kosteckiego. Uzasadniając powołanie Rady, prezesi podkreślali, że sytuacja 
w regionie wschodnim bardzo się różni od terenów zachodnich, natomiast ten 
fakt nie jest bardzo brany pod uwagę przez instytucje w Polsce. Zaznaczę, że 
Rada nie będzie osobą prawną, jej celem jest, cytuję, „wymiana informacji 
i doświadczeń, wyznaczenie optymalnych dróg współpracy, stworzenie bazy 
danych, dotyczących regionu”. 

święcie wierzę, że zjednoczenie Polaków odbędzie się, to jest tylko kwestia 
czasu. Przyjdzie nowe pokolenie, które nie będzie miało żadnych uprzedzeń 
i stereotypów. I być może wtedy Polonia na Ukrainie stanie się realną siłą 
i rękojmią dobrosąsiedzkich, partnerskich stosunków między naszymi pań-
stwami. 

* * *
Dokument 19

sTrona inTerneTowa „odrodzenia”

źródło: 28.04.2001р. „південна зоря”
autor: Tatiana Zaberżewśka,

W Internecie pojawiła się nowa strona internetowa, prezentacja której 
odbyła się w klubie „Aktоr”. Strona internetowa podaje informację o utwo-
rzeniu Polsko-Ukraińskiego Wydziału w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 
w Berdiańsku. 

Pierwsze dwa lata studiów są realizowane na fakultecie socjologiczno-po-
litologicznym WSzP, trzeci który kończy się pracą licencjacką i otrzymaniem 
dyplomu – w Polsce. Warto zaznaczyć, że w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 
w Berdiańsku język polski jest drugim językiem obcym nauczania. 

Na prezentacji obecni byli rektor polskiej szkoły, profesor politologii Tadeusz 
Gardziel oraz jego zastępca. Prowadzą oni zajęcia z języka polskiego w Instytucie 
Przedsiębiorczości. Jako reprezentant miasta obecny był sekretarz Miejskiej Rady 
Walerij Charczenko. Dziekanem nowego Wydziału został Lech Suchomłynow, 
założyciel Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystw „Odrodzenie”. Dziewięć 
lat działalności Towarzystwa została opisana na stronie internetowej. 

Prezentacja strony internetowej odbywała się z okazji Dni Kultury Polskiej 
w obwodzie zaporoskim. Z tej okazji w Berdiańsku odbyły się przedsięwzięcia 
kulturowo-oświatowe oraz szereg spotkań. 

Integracja współpracy uczelni wyższych polski i Berdiańska nabiera coraz 
większego znaczenia, zasługa w tym jest rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
Lidii Antoszkinej oraz przyjaciół z sąsiedniego państwa. 
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* * *
dokument 20

Polacy na świecie. rozMowa z lecheM a. sUchoMłynoweM, 
PrezeseM Polskiego TowarzysTwa kUlTUralno-

oświaTowego „odrodzenie” w BerdiańskU na Ukrainie

źródło: „Kurier Wileński”, 10 listopada 2003 r.
autor: Wanda Zajączkowska

NIE ODRADZAMy POLSKOśCI...
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Odrodzenie”, której jest Pan 

założycielem, właśnie obchodzi dziesięciolecie. 
Jesteśmy w Berdiańsku (na Ukrainie Wschodniej) pokoleniem urodzonym już 

w innych realiach niż nasi przodkowie, dla których Polska była rzeczywistością, 
a polskość – codziennością. Nasze pokolenie Polaków mieszkających w Berdiańsku 
odczuwało potrzebę zorganizowania się w celu niesienia sobie pomocy, wspie-
rania się duchowo i moralnie, odrodzenia kultury i tradycji przodków. Dlatego 
4 listopada 1993 roku założyliśmy pierwszą w regionie organizację polonijną. 
Po różnych perypetiach i konfliktach z urzędnikami, władze miasta Berdiańska 
zarejestrowały Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Odrodzenie”.

W ciągu dziesięciu lat istnienia naszej organizacji cztery razy zmieniał się 
skład Zarządu. Jestem niezmiennym prezesem organizacji przez 4 kadencje. 
Organizacja działa dzięki członkom Towarzystwa, a przede wszystkim Zarządu. 
Najważniejsze, że wiemy do czego dążymy!

Nasza zasada nadal pozostaje niezmienna: my nie odradzamy polskości czy 
ją rozwijamy, lecz stwarzamy odpowiednie warunki do jej rozwoju.

Ilu Polaków mieszka w waszym regionie i ilu należy do „Odrodzenia”?
Berdiańsk jest dość młodym miastem, które było budowane przez przedstawi-

cieli różnych narodowości. Tylko Greków i Bułgarów można uważać za etniczne 
grupy narodowościowe, zamieszkujące te tereny. Polacy trafiali do Berdiańska 
najczęściej przypadkowo i nigdy nie byli liczną grupą. Spis ludności, przeprowa-
dzony jeszcze za czasów radzieckich świadczy o tym, że w obwodzie zaporoskim 
mieszka 1% Polaków, natomiast dane dotyczące osób pochodzenia polskiego 
są do dziś nieznane. Natomiast z doświadczenia wiemy, że co piąta osoba jest 
związana z polskością. Dane zjawisko da się wytłumaczyć skomplikowanymi 
stosunkami polsko-ukraińskimi.

Organizacja liczy ponad 160 osób – na skalę naszego regionu to jest prężna 
organizacja.

Jak duże jest zaangażowanie w organizacje polonijne na Ukrainie? W jakim 
stopniu do nich angażuje się młodzież?

Jest tu wiele rodzin mieszanych, co sprzyja zatarciu tożsamości i rozwinięciu 
się poczucia „tutejszości” i „swojskości”, zaś apolityczna atmosfera wczasowa, 
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panująca w Berdiańsku, mieście nad morzem, jak najbardziej sprzyja tym pro-
cesom.

Wielu ma problem z samookreśleniem się. Często więc mamy do czynienia 
nie z Polakami, tylko z tak zwanymi osobami „polskiego pochodzenia”. Pierwszy 
kontakt w takim człowiekiem, deklarującym swą polskość jest trudny, ale dalej 
– współpraca zazwyczaj układa się dobrze, gdyż człowiek ma możliwość wybrać 
ten rodzaj działalności, który jemu w naszej organizacji najbardziej odpowiada: 
ktoś; bierze czynny udział w życiu Polonii, innemu wystarczą pogawędki przy 
kawce w Domu Polskim lub czytanie gazet polskich.

Jakie największe osiągnięcia „dziesięciolatka” warto dzisiaj wymienić?
Troska o zachowanie języka i tradycji zaowocowały podjęciem różnorodnych 

inicjatyw. Od kilku lat prowadzone są w Berdiańsku kursy języka polskiego, które 
odbywają się w Domu Polskim (powstałym w 2001 roku dzięki Stowarzyszeniu 
„Wspólnota Polska”), w Szkole Ogólnokształcącej nr 15 (dzięki porozumieniu 
z Kuratorium Oświaty Miasta), w Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości oraz 
na Uniwersytecie Pedagogicznym. Działalność edukacyjna Domu Polskiego kon-
centruje się głównie na podopiecznych Domu Dziecka. Większość spośród tych 
dzieci ma polskie pochodzenie, a Towarzystwo za jeden ze swoich priorytetów 
uznało opiekę nad nimi.

Niewątpliwym osiągnięciem „Odrodzenia” byto utworzenie w 2001 roku 
pierwszej polskiej klasy licealnej. Berdiański Instytut Przedsiębiorczości dzięki 
staraniom Towarzystwa utworzył w 2001 r. Polsko-Ukraiński Wydział Socjo-
logiczno-Politologiczny, którego jestem dziekanem. Na Wydziale prowadzone są 
systematyczne zajęcia języka polskiego. łącznie, w roku szkolnym 2002–2003 
z lekcji języka polskiego korzystało ok. 190 osób. Dzięki współpracy z Departa-
mentem ds. Współpracy z Zagranicą MENiS Polacy z Berdiańska mają możliwość 
uczestniczenia co roku w kursach języka polskiego na uczelniach w Polsce (Uni-
wersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 
Jagielloński).

Działalność Towarzystwa zaowocowała programem Dni Kultury Polskiej 
w Berdiańsku, odbywających się tradycyjnie w maju już od 4 lat. „Odrodzenie” 
uczestniczy aktywnie m. in. w corocznym Festiwalu Języków i Kultur Narodowych 
w Berdiańsku, w Festiwalu Kultury Kresów w Mrągowie. Jednym z ważniejszych 
osiągnięć w popularyzowaniu działań i w promocji kultury polonijnej Berdiańska 
było założe nie pierwszej na Ukrainie polonijnej strony internetowej www.od-ro-
dzenie.org.ua, informującej zarówno o samym Towarzystwie jak i o wszystkich 
podjętych przez nie inicjatywach.

Jak układają się obecnie stosunki między „Odrodzeniem” a władzami Ukra-
iny?

Nie kłócimy się... Z władzami wojewódzkimi stosunki układają się dobrze. 
Tu funkcjonuje Urząd ds. Narodowości, Migracji i Religii, który posiada środki 
z budżetu na dofinansowanie mniejszości narodowych. Natomiast na szczeblu 
miejskim takiego urzędu jeszcze nie ma.
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Czy i jakie problemy miała organizacja, których nie udało się rozwiązać 
z powodu braku woli politycznej?

Polacy na Ukrainie Wschodniej nie odczuwają żadnej presji. Tu nie ma 
stereotypów, jak na Ukrainie Zachodniej, natomiast są pewne nieścisłości, np. 
prezydent Kuczma deklaruje wsparcie władz (również finansowe): mniejszościom 
narodowym, ale władze lokalne nie mają na to środków. Ustawa samorządowa 
nie przewiduje środków w budżecie na; dofinansowanie mniej szości. Więc współ-
praca z władzą miejską w zasadzie sprowadza się do rozmów.

Kto więc realnie pomaga „Odrodzeniu”?
Pomagają nam wszystkie polskie instytucje i organizacje na Ukrainie: Am-

basada: RP w Kijowie, Konsulat Generalny w Charkowie, Związek Polaków na 
Ukrainie, Federacja Organizacji Polskich.

Szczególnie nas cieszy owocna współpraca z Zarządem Krajowym Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” i Oddziałami w Poznaniu, Rzeszowie, Krakowie. 
Warto wymienić rzymsko-katolicką organizację CARITAS-Polska, która finansuje 
gabinet bezpłatnej pomocy medycznej, prowadzony przez Polonijne Koło Lekarzy 
i cały szereg innych przyjaciół naszego Towarzystwa.

Towarzystwo wspierane jest w swoich inicjatywach edukacyjnych m. in. przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacje Pomoc Polakom na Wschodzie, 
Stowarzyszenie Kresy, Urząd m. Bielsko-Biała.

Na co dzień pomagają sami Polacy ukraińscy; wśród naszych członków są 
ludzie zamożni, pomaga parafia katolicka i ks. proboszcz.

Jakie są plany na kolejne dziesięciolecie „Odrodzenia”?
Przede wszystkim musimy uzyskać środki i wyremontować Dom Polski w Ber-

diańsku, który jest odwiedzany przez przedstawicieli władz różnych szczebli, 
przez delegacje zagraniczne.

Staramy się również o otwarcie specjalizacji „język polski” na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku. 

* * *
Dokument 21

dziesięciolecie PkoT „odrodzenie”

źródło: „Wspólnota Polska” nr 6/2003

W listopadzie 2003 roku Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odro-
dzenie” w Berdiańsku obchodzi swoje dziesięciolecie. Wspólnota polska założona 
została 4 listopada 1993 roku i była jedną z pierwszych na Ukrainie Wschodniej 
organizacją polonijną. 

Założenia organizacji są następujące: 
zachowanie odrębności narodowej;  –
reprezentowanie interesów Polonii wobec władz Ukrainy i Polski; –
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inspirowanie, koordynowanie i prowadzenie wszechstronnej współpracy  –
między Polonią ukraińską a Krajem oraz Polonią światową; 
pielęgnowanie zbliżenia pomiędzy narodami polskim i ukraińskim;  –
upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i aktualnym życiu w Polsce  –
oraz rozwijanie działalności kulturalnej, pielęgnowanie języka, polskich 
zwyczajów i obyczajów, które służyć mają zbliżeniu narodów; troska o 
dobre imię Polski i Polaków. 

W ramach Towarzystwa powstały następujące odziały: Polski Związek Lekarzy, 
Polski Związek Młodzieżowy im. Płk. Bronisława Lubienieckiego, Stowarzyszenie 
Polskich Naukowców, Polskie Centrum Naukowo-Edukacyjne, Centrum Kultury 
Polskiej „Biesiada”.

Liczące ponad 160 osób Towarzystwo ma już za sobą bogatą historię i duże 
osiągnięcia. Troska o zachowanie języka i tradycji zaowocowały podjęciem róż-
norodnych inicjatyw. Od kilku lat prowadzone są w Berdiańsku kursy języka 
polskiego, które odbywają się w Domu Polskim (powstałym w 2001 roku dzięki 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”), w Szkole Ogólnokształcącej nr 15 (dzięki 
porozumieniu z Kuratorium Oświaty Miasta), w Berdiańskim Instytucie Przedsię-
biorczości oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym. Działalność edukacyjna Domu 
Polskiego koncentruje się głównie na podopiecznych Domu Dziecka; większość 
spośród tych dzieci ma polskie pochodzenie, a Towarzystwo za jeden ze swoich 
priorytetów uznało opiekę nad nimi. 

Towrzystwo wpsierane jest w swoich inicjatywach edukacyjnych m.in. przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundację 
Pomoc Polakom na Wschodzie, Stowarzyszenie Kresy, Urząd m. Bielsko-Biała, 
Caritas, Konsulat Generalny RP w Charkowie.

* * *
Dokument 22

koło BUkowińczyków w BerdiańskU

źródło: „Polinus”. Pismo Związku Polaków w rumunii, nr 1 (138), 2007 r.
autorzy: jerzy Sopin – prezes Koła Bukowińczyków w Berdiańsku

Lech Suchomłynow – prezes Towarzystwa „Odrodzenie” 

Bukowina – kraina pięknych gór i zielonych buków, kraj zamieszkały przez 
wielu narodowości, tworzących kulturowo-obyczajowy obraz tych ziem. Rumuni, 
Ukraińcy, żydzi, Niemcy, Polacy, Węgrzy, Rosjanie, Ormianie, Słowacy, Romowie 
tworzą specyficzny system współzależności oraz są przykładem nie tyle współ-
istnienia kultur, ile współdziałania i penetracji różnorodnych wyznań, języków 
i tradycji. Inaczej mówiąc, Bukowina jest wzorcem tolerancji, która bazuje się 
na akceptacji i rozumieniu swego „innego” sąsiada, a nie na antagonizmach, 
zahamowanych i ukierunkowanych przez instytucje społeczne. 
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W dzieje Bukowiny wpisane są sławne, ale zarazem i wielu tragicznych wy-
darzeń. Niewątpliwie powstała w roku 1940 w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow 
nowa granica rumuńsko-sowiecka, sztucznie podzieliła Bukowinę na dwie części, 
jednak każda z nich zachowała w pewnej mierze swą specyfikę wewnątrz nowych 
państw totalitarnych. Był to okres konfrontacji tradycji i tożsamości bukowiń-
skiej a realiów historycznych. Natomiast nawet Nicolae Ceaşuescu przez lata 
nie potrafił poddać sobie górali bukowińskich, którzy de facto zachowali sporą 
autonomię. Mozaika ludów i wytworzona przez lata bukowińska subkultura, 
inna skala wartości i specyficzna wizja świata mieszkańców regionu utrudniała 
inwigilację służb specjalnych. 

Zaś po stronie północnej pamięć o wielokulturowości i specyfice tych po-
granicznych wieloetnicznych ziem pozwoliła niektórym ostojom mentalności 
bukowińskiej przetrwać okres represji stalinowskich. Był to bardzo trudny 
okres dla mieszkańców Bukowiny północnej (sowieckiej). Z jednej strony te 
ziemie weszły do składu Ukrainy Radzieckiej, z drugiej zaś, prowadzona była 
polityka wynarodowienia, której głównym celem było szczepienie tak zwanych 
„wartości budowniczego komunizmu”, inaczej mówiąc, kształtowanie „homo 
soveticus”. W tych okolicznościach czynnikiem decydującym o przetrwaniu 
i zachowaniu tożsamości narodowej była zwartość grupy, stopień mobilizacji 
etnicznej, obecność infrastruktury, zachowującej narodową świadomość oraz 
dystans kulturowy. 

Jak świadczą fakty i przeprowadzone badania na Bukowinie północnej, 
nieliczne i niezwarte grupy etniczne zostały zasymilowane już w następnym 
pokoleniu, urodzonym w realiach radzieckich, przynajmniej w aspekcie języ-
kowym. 

Natomiast tożsamość bukowińska, w szerszym jej znaczeniu, okazała się 
mocniejsza od presji reżimów i czynników zewnętrznych. Dowodem powyższego 
twierdzenia jest fakt, że bukowińscy Polacy, Niemcy i przedstawiciele innych 
narodowości, którzy w wyniku zaistniałej na przełomie XIX i XX wieku sporej 
emigracji wyjechali do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii, pomimo świado-
mości przynależności do tej czy owej większej wspólnoty kulturowej, do dzisiaj 
często określają siebie Bykowińczykami, czym potwierdzają słuszność twierdzeń 
o regionalizmie i subkulturze tego kraju.

Po wielu latach zacofania i strachu bukowińskość na Ukrainie z trudem się 
odradza, zwłaszcza w kręgach inteligenckich. Bukowińczycy i ich potomkowie, 
niezależnie od przynależności do narodowości, którzy w wyniku migracji w gra-
nicach państwa radzieckiego opuścili te ziemie, obecnie zrzeszają się w kołach 
i stowarzyszeniach Bukowińskich na terenie całej Ukrainy. Faktycznie jest to 
proces powrotu do korzeni i poszukiwania własnej tożsamości. 

Parę lat temu na Ukrainie południowo-wschodniej, w Berdiańsku, nieliczna 
grupa osób pochodzenia polskiego, członków Polskiego Kulturalno-Oświato-
wego Towarzystwa „Odrodzenie”, dzięki kontaktom, współpracy i prywatnym 
rozmowom z dr heleną Krasowską, słynną Bukowinianką i przyjaciółką tej 
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organizacji, „przypomniała” sobie o korzeniach wywodzących się z Bukowiny. 
Uczucie do tego regionu, jego tradycji i kultury było na tyle silne, szczególnie 
po prezentacjach rozpraw naukowych o tematyce bukowińskiej wspomnianej 
Pani Doktor, że w ubiegłym roku grupa entuzjastów założyła Koło Bukowiń-
czyków w Berdiańsku. Obecnie ta organizacja liczy tylko 15 osób. Są to ludzie 
w różnym wieku, o różnych statusach socjalnych i różnych narodowości, mię-
dzy innymi, jak wspominaliśmy, Polacy, Niemcy, żydzi i, jak siebie określają 
Mołdawianie, którzy dopiero teraz zaczynają zastanawiać się czy są Mołda-
wianami czy Rumunami.

Czym da się wytłumaczyć takie zainteresowanie Bukowiną? Są to czynniki 
właściwe całemu społeczeństwu młodego państwa Ukraińskiego, które w dużym 
stopniu wyznaczają mechanizmy funkcjonowania poszczególnych organizacji 
narodowościowych. Obecnie na Ukrainie „bycie kimś” (potrzeba wyróżnienia 
się z ogółu) jest swoistą modą czy raczej potrzebą. Pod tym względem naro-
dowość, przynależność etniczna czy regionalna jest jednym z wielu aspektów, 
wyznaczających twoje miejsce w strukturze społecznej (np. wykształcenie, 
kariera czy status socjalny). Szczególnie ta tendencja jest widoczna w środo-
wisku młodzieży. 

Członków organizacji bukowińskich poza Bukowiną łączy świadomość, czy 
„wyczuwanie”, własnej inności, odrębności pochodzenia i pragnienie jej wyeks-
ponowania. 

Powstanie i działalność Koła Bukowińczyków w Berdiańsku ma duże zna-
czenie dla jego członków i ludności miejscowej. Bukowińska wspólnota jest 
swoistym katalizatorem, który pomaga w odnalezieniu tożsamości i brakujących 
wartości. Pamiętajmy, że Bukowina była i jest mozaiką wieloetniczną, dlatego 
do Koła należą ludzie narodowości. Inni natomiast, w kim poprzez działal-
ność w tym związku udało się przebudzić świadomość bukowińską wracają do 
korzeni głębszych, uświadamiają tożsamość narodową, czy to niemiecką czy 
żydowską. 

Na razie członkowie Koła Bukowińczyków w Berdiańsku spotykają się 
w Domu Polskim i wspólnie z polską diasporą organizują imprezy. Na szczególną 
uwagę zasługuje przeprowadzony we wrześniu bieżącego roku panel naukowy 
pt. „Mechanizmy funkcjonowania pogranicza kulturowego (na przykładzie Bu-
kowiny)”. Było to spotkanie naukowców ukraińskich i polskich, między innymi 
z Uniwersytetów Kijowskiego, Zaporoskiego, Jagiellońskiego, Rzeszowskiego oraz 
Polskiej Akademii Nauk. Pomimo referatów i dyskusji naukowych uczestnicy 
panelu mieli możliwość zapoznania się z pięknymi zdjęciami, przedstawiającymi 
Bukowinę rumuńską i ukraińską oraz wystawą fotograficzną, poświęconą Spo-
tkaniom Bukowińskim w Pile. 

Kołu Bukowińczyków w Berdiańsku nie ma jeszcze roku, ale w jego ambitnych 
planach organizacja i prowadzenie imprez kulturalno-oświatowych, popularyzacja 
wiedzy o tym kraju, jego tradycjach i zwyczajach, a poprzez to rozpowszechnienie 
idei tolerancji i współżycia na jednym terytorium. 
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* * *
Dokument 23

„Polska kUlTUra z eleMenTaMi eTnograFii” – 
jesT To nowy PrzedMioT wProwadzony Bieżącego rokU, 

kTóry Będzie wykładany w BerdiańskiM insTyTUcie 
PrzedsięBiorczości

źródło: „Бердянск деловой“ nr 39 (61), 1999 r.

Wiceprzewodnicząca biura do spraw międzynarodowych BIP Bielousowa 
Wiktoria: 

– W Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości od dwóch lat działa Polski 
Związek Młodzieżowy im. Lubienieckiego. Zajęcia z języka i kultury polskiej były 
prowadzone każdego tygodnia, zakończyły się one wyjazdem studentów na kursy 
języka polskiego do Rzeszowa. Wykładowcy rzeszowscy byli mile zaskoczeni 
przygotowaniem językowym Ukraińców, nie wszyscy mianowicie biorące udział 
w szkoleniu mają pochodzenie polskie. 

Pisano już na łamach gazety, że jedna z naszych studentek, Wiktoria Szew-
czenko zdała egzaminy wstępne do Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Ty-
czynie. Zajęcia rozpoczną się w październiku. Zgodnie z tradycją rok akademicki 
zaczyna się od inauguracji. Porzegnać Wiktorię przyjdzie grupa studentów na czele 
z rektorem, profesor Lidią Antoszkiną. Jest to pierwszy krok naszej współpracy, 
który uważamy za sukces. 

Studenci innych wydziałów naszej uczelni, którzy specjalizują się w zakresie 
„Menegamer działalności gospodarczej”. W roku bieżącym wprowadzony został 
nowy przedmiot, drugim językiem obcym stał się polski. Wprowadzony został 
nowy przedmiot „Kultura polska z elementami etnografii”. 

Wymienione przedmioty wykłada proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Ber-
diańsku ksiądz Zdzisław Zając. Ksiądz jest magistrem filozofii oraz teologii, 
wypróbuje swoje siły jako wykładowca. Po miesiącu zajęć, można powiedzieć, 
że studenci zachwyceni są metodologią wykładania księdza, a także bardzo go 
szanują. Czekają na jego przyjście, przygotowują aparaturę wideo do pokazywa-
nia filmów na temat historii i kultury Polski. Materiały dydaktyczne dostarcza 
Polskie Towarzystwo „Odrodzenie”. Aby studenci miały możliwość skutecznej 
nauki Instytut nabył w wystarczającej liczbie podręczniki do nauczania języka 
polskiego m.in. Danuty Wasilewskiej i innych autorów. 

Sami studenci tak mówią o zajęciach: 
S. Nikołajew:
– Ten język i kultura od pierwszego zajęcia wniknęły w moje serce. Wykła-

dowca bardzo interesujący. Wcześniej myślałem, że osoba duchowna obraca się 
jedynie w granicach swej wiary, a poza nią nic nie dostrzega. Po spotkaniach 
z księdzem Zdzisławem widzę, że jest inaczej. Jest to dobry człowiek. 
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J. Władimirowa: 
– Ojciec Zdzisław jest nie tylko naszym wykładowcą, ale i przyjacielem. 

Poznanie Polski oraz języka polskiego rozpoczęło się nadzwyczaj romantycznie 
od wyrazów: „Kocham Ciebie!” – powiedział ksiądz Zdzisław. 

A. Chołod: 
– Ksiądz Zdzisław jest człowiekiem bardzo interesującym. Bardzo sympatycz-

ne jest to, że stosunek jego do nas, do studentów jest koleżeński. Jego metody 
nauczania – to coś nadzwyczajnego, dla tego język polski i kultura są nam 
nadzwyczaj bliskie i interesujące. 

I. Rotko: 
– Informacja, że będziemy dodatkowo uczyć się języka obcego była dla mnie 

zaskoczeniem, a jednocześnie interesująca. W ciągu miesiąca poznawania języka 
polskiego interes do nauczania tego języka wzrósł. Bardzo mi się podoba rozmowa 
z ojcem Zdzisławem, a jego lekcje są interesujące i poznawcze. 

* * *
Dokument 24

Polacy wiążą swą Przyszłość z eUroPą

źródło: „Dziennik Kijowski”, wrzesień 2001 r.

10–14 lipca w Berdiańsku odbyło się II Międzynarodowe Forum „Ukraina na 
drodze integracji europejskiej”. Wśród uczestników byli przedstawiciele Polaków i Po-
lonii ukraińskiej z różnych regionów, studenci i naukowcy z Polski i Ukrainy. 

Podstawowy problem omawiany w czasie Forum to stosunki polsko-ukraiń-
skie i rola polskich środowisk na Ukrainie w kontekście procesów integracyjnych 
w Europie. 

Spotkania z liderami organizacji młodzieży, środowisk mniejszości narodo-
wych i partii politycznych przyczyniły się do lepszego zrozumienia procesów 
w społeczeństwie ukraińskim i pozwoliły opracować i przyjąć rezolucję, która 
odzwierciedla stanowisko uczestników Forum. Oczywiście „swą przyszłość wią-
żemy z Europą,” piszą oni w rezolucji.

* * *
dokument 25

PocząTek września – Fora, FesTiwal, seMinariUM

źródło: „ринг-Экспресс“ nr 32 (360), 6–12 sierpnia 2003 г.

Różne problemy narodowościowe ukraińskiej drogi do europejskiej integra-
cji omawiane będą na początku jesieni w Berdiańsku. Przedsięwzięcie takie 
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rozpocznie się 4 września, będzie otwierać polsko-ukraińskie Forum. Temat 
«Ukraina na drodze integracji europejskiej». Organizatorem tego spotkania jest 
Instytut Przedsiębiorczości oraz Polskie Kulturowo-Oświatowego Towarzystwo 
«Odrodzenie». Pod czas forum odbędzie się seminarium «Etnopolityka w Unii 
Europejskiej» zorganizowany przy współpracy z administracją obwodową. 
Uczestnikami Forum byli nie tylko przedstawiciele ukraińskich uczelni, ale także 
przedstawiciele z uniwersytetów w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie. Jedno-
cześnie 5–6 września odbędzie się zebranie rady koordynacyjnej organizacji 
narodowościowych obwodu. 

Oczekiwany jest przyjazd deputowanych Rady najwyższej oraz przedstawi-
cieli Państwowego Komitetu do spraw narodowości i migracji. Odbędzie się także 
część kulturowa w byłym «Naftochimik». 6 września odbędzie tam mianowicie 
Festiwal Polskiej Muzyki Klasycznej oraz wystawiana będzie sztuka «Kadysz» 
(na podstawie utworu halicza) o bohaterstwie Janusza Korczaka. W ubiegłym 
tygodniu w Berdiańsku odbyło się organizacyjne spotkanie z przedstawicielem 
obwodowej administracji Natalą Derkacz. 

* * *
dokument 26

Polsko-Ukraińskie ParTnersTwo

źródło: „Magazyn ratuszowy”, lipiec 2003 r.

W dniu 28 czerwca w bielskim Ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów z Bielska-Białej oraz z Berdiańskiego 
Instytutu Przedsiębiorczości na Ukrainie. Gości przywitali przedstawiciele Rady 
Miejskiej – przewodniczący hen ryk Juszczyk, wiceprzewodniczący Piotr Rys/ku 
oraz radni: Lucyna Damek i Ryszard Chodorowskiego.

Podstawowym założeniem umowy jest prowadzenie wspólnych badań na-
ukowych dla potrzeb teorii i praktyki gospodarczej, doskonalenie metod pracy 
dydaktycznej, wymiana kadry naukowej i studentów. Inicjatywa współpracy 
pomiędzy WSBiF i BIP zyskała duże uznanie w opinii obecnych na uroczystości 
przedstawicieli władz miasta. W sposób szcze gólny swoje uznanie zarówno dla 
polsko-ukraińskiego przedsięwzięcia kulturalno-naukowego jak i dla WSBiF wyraził 
poseł A. Kobielusz. Uroczystości z dużym zainteresowaniem przyglądała się rów-
nież grupa młodzieży z BIP, dla której podpisana umowa może być w przyszłości 
drogą do studiów zagranicznych w Bielsku-Białej. Jest to już 9. międzynarodowa 
umowa o wzajemnej współpracy, kolejny krok na długiej drodze integracji eu-
ropejskiej. Zaowocuje realizacją wspólnych przedsięwzięć badawczych. – mówi 
radna Lucyna Damek.
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* * *
dokument 27

wysePka eUroPy na Ukrainie

źródło: „Бердянские ведомости“, czwartek, 27 maja 2004 г.

Obecnie Berdiański Instytut Przedsiębiorczości jest jedyna uczelnią wyższa 
w Ukrainie, gdzie na wszystkich wydziałach wykładany jest przedmiot „Europejska 
Integracja”. Na Wydziale polsko-ukraińskim wprowadzono również przedmiot 
„prawo Unii Europejskiej”. Konsul Generalny Republiki polska w Charkowie Ja-
rosław Książek zaznaczył, że jest go główne osiągnięcie uczelni, właśnie dlatego 
Berdiańsk można nazwać wysepką Europy na Ukrainie. 

Generalny Konsul Republiki Polska w Charkowie złożył wizytę na uczelni, 
a także wziął udział w polsko-ukraińkich odczytach europejskich. Odczyty prze-
prowadzone były w Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości z okazji roku Polski 
na Ukrainie. Organizatorem odczytów jest polsko-ukraiński wydział Berdiańskiego 
Instytutu przedsiębiorczości, Polskie Kulturowo-Oświatowe Towarzystwo „Odro-
dzenie” oraz administracja obwodowa. 

Udział w odczytach europejskich, które prowadzone są w Berdiańskim Instytucie 
Przedsiębiorczości wzięli studenci i wykładowcy Berdiańskiego Pedagogicznego Uni-
wersytetu, Zaporoskiego Uniwersytetu oraz liderzy polsko-ukraińskich towarzystw 
obwodu. Wszystkiech około 100 osób. Rada Naukowa nadała wyróżnienia w udziale 
tak ważnego przedsięwzięcia. Eugenia Warecka uznana została za laureatkę, któ-
ra otrzymała pierwsze miejsce, drugie – Ałła Karanuch, a trzecie z kolei – Sergij 
Wołoszyn. Zgodnie z miejscami zwyciężcy otrzymali po 100, 70 i 50 hrywni. 
Zwycięzcami okazali – studenci polsko-ukraińskiego wydziału BIPu. 

W czasie wizyty w Berdiańsku Generalny Konsul Republiki Polska w Char-
kowie miał możliwość spotkania z członkami Polskiego Kulturowo-Oświatowego 
Towarzystwa „Odrodzenie” w Polskim Domu. Brał także udział w nadawaniu 
dyplomów w ramach konkursu „Europa – nasz wspólny dom”. Na spotkaniu 
z prezesem Rady Miejskiej w Berdiańsku Konsul Jarosław Książek nie ukrywał 
radości i zadowolenia z podejmowanych w Berdiańsku przedsięwzięć, a także 
powiedział, że dzięki BIPowi, Berdiańsk jest wysepka Europy. 

* * *
Dokument 28

szkoła na UniwersyTecie

źródło: „Super Nowości”, 5 lipca 2005 r.
autor: andrzej Łapkowski

Rzeszów. Zajęcia z gramatyki języka polskiego, historii literatury polskiej 
oraz śpiewnika polskiego przewidziano dla osób pragnących bliżej poznać pol-
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ską tradycję. Wczoraj na Uniwersytecie Rzeszowskim po raz kolejny odbyta się 
inauguracja Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego.

Na trzy tygodnie do Rzeszowa zjechało ponad 50 osób z: Bułgarii, Istonii, 
Kazachstanu, łotwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu oraz Węgier. 
Większość z nich pochodzi z, polskich rodzin lub środowisk polonijnych, cześć 
zaś studiuje na kierunkach, gdzie są lektoraty języka polskiego.

Niektórzy z uczestników kursu są po raz pierwszy w Polsce. Chcą nauczyć 
się polskiego od podstaw w celu wykorzystywania go w swoich codziennych 
kontaktach.

– Nasze zajęcia są ułożone w taki sposób, aby w tak krótkim czasie można 
było przedstawić kulturę i tradycję naszego kraju i narodu – wyjaśnia dr hanna 
Krupińska-łyp, dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy UR. 
Co roku przygotowuje i prowadzi ona szkołę od strony merytorycznej. – Pragniemy 
zainteresować przede wszystkim tych, którzy spotykają się z Polską po raz pierwszy. 
W tym roku dodaliśmy dodatkowe zajęcia konwersacyjne z języka, żeby słuchacze 
mogli szlifować swoje umiejętności. Program pobytu i nauki będzie urozmaicony 
licznymi wyjazdami krajoznawczymi, m. in. do łańcuta i Krakowa.

Olga Popowa z Bierdziańska (Ukraina):
– Jest to już kolejna moja wizyta w Polsce. Bardzo cenię sobie takie wyjazdy, 

gdyż za każdym razem dowiaduję się coraz więcej o kraju moich przodków. Tym 
razem przyjechałam jako opiekunka trzyosobowej grupy studentów pierwszego 
roku. Wszyscy oni pochodzą z rodzin polskich. Polskiego uczą się jako drugiego 
języka obcego na zajęciach prowadzonych od lat na uniwersytecie. 

Marcin Styś z Münster (Niemcy):
– Moi rodzice są Polakami. Wyjechali do Niemiec wiele lat temu. Ja urodziłem 

się już tam. Po raz pierwszy jestem na tego rodzaju szkoleniach. Chcę nauczyć sie 
lepiej czytać i pisać, gdyż nie miałem wcześniej ku temu możliwości. Pragnę też po-
znać w Polsce nowych przyjaciół, aby później utrzymywać z nimi ciągły kontakt.

* * *
Dokument 29

delegacja Polskich Uczonych odwiedziła Berdiańsk

źródło: „Бердянские ведомости“, czwartek, wrzesień 2006 r.

Polscy uczeni przyjechali do nas na zaproszenie Berdiańskiego Instytutu 
Przedsiębiorczości oraz Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Od-
rodzenie”. 

Kryterium zaproszenia do Berdiańska polskich uczonych był udział w nauko-
wym seminarium Mechanizmy funkcjonowania pogranicza kultur: mity a rzeczy-
wistość. Temat językowego i kulturowego pogranicza Północnego Priazowja jest 
aktualnym i badanym przez Katedrę Słowiańskiej Filologii Berdiańskiego Instytutu 
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Przedsiębiorczości. Tematem kieruje doktor nauk filologicznych Lech Suchomły-
now. Okazuję się, że temat jest ważny i aktualny również w Polsce. 

Uczeni z Kijowa dostrzegli nowatorstwo wprowadzone w tym kierunku przez 
pracowników Berdiańskiego Instytutu przedsiębiorczości. Profesor Rostysław Rady-
szewski z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu zaznacza, że dzięki naukowym 
wypracowanym metodom przez uczonych Berdiańska pojęcie pogranicza kultury 
weszło do nauki ukraińskiej. 

W składzie delegacji polskiej byli: konsul Rzeczypospolitej Polski henryk Buszta, 
uczeni z Jagiellońskiego i Rzeszowskiego Uniwersytetów, Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Warszawy. Wyże wymienione 
uczelnie wyższe od kilku lat współpracują z uczelnią wyższa z Berdiańska. Pra-
cownicy Uniwersytetu jagiellońskiego pomagają książkami, zwłaszcza dla centrum 
Języka i Kultury Polskiej. W przyszłości przewidywane sa obrony prac naukowych 
w ścianach krakowskiego uniwersytetu z tradycjami. Fundacje działające przy uni-
wersytecie jagiellońskim finansują pobyty naukowe studentom oraz pracownikom 
BIPu. Na przykład wykładowca Berdiańskiego Instytutu przedsiębiorczości Oleg 
Kirpiczow odbył staż na wydziale europeistyki. Studentka polsko-ukraińskiego 
wydziału Eugenia Warecka otrzymała stypendium rządu polskiego i jest studentką 
Uniwersytetu jagiellońskiego na wydziale psychologii. 

– Bardzo miło, że nasi studenci, którzy pobierają nauczanie w Polsce, otrzymują 
oceny zdecydowanie wyższe niż w BIPie – zaznacza z zadowoleniem dyrektor ka-
tedry filologii słowiańskiej, doktor Lech Suchomłynow. – Uczelnie w Polsce wysoko 
oceniają stopień umiejętności naszych studentów. Jesteśmy przekonani, że nasi 
studenci otrzymują wykształcenie wyższe na poziomie standardów europejskich. 

Współpraca z pracownikami Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii nauk 
a Berdiańskim Instytutem Przedsiębiorczości odbywa się na zasadzie wydawania 
wspólnych książek, tłumaczeń. Doktor helena Krasowska, jako jedna z pierwszych 
pisze pracę naukową na temat Polaków na południowym wschodzie Ukrainy. Dy-
rektor Katedry Słowianskiej Lech Suchomłynow odbył staż naukowy w instytucie 
slawistyki. Bardzo poważna współpraca naukowa odbywa się również z Uniwersy-
tetem w Rzeszowie. Od 10 lat studenci Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości 
odbywają kursy języka i kultury polskiej przy w/w Uniwersytecie. 

* * *
dokument 30

delegacja Polskich Uczonych w BerdiańskU

źródło: „південна зоря“, № 13, 5 września 2006 r.,
autor: andrij Bykow

Od kilku lat trwa współpraca pomiędzy Polskim Kulturalno-Oświatowym 
Towarzystwem „Odrodzenie” a Berdiańskim Instytutem Przedsiębiorczości. 
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Są już namacalne rezultaty tej współpracy w dziedzinie kultury, oświaty 
pomiędzy Berdiańskiem i Polską. 

Ukraińska strona, tzn. nasze miasto Berdiańsk miała zaszczyt zaprosić dele-
gację z sąsiedniej Polski. (на знімку внизу). Do składu delegacji weszli konsul 
Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, przedstawiciele wyższych uczelni, pro-
fesorowie Polskiej Akademii nauk (Warszawa), Prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (Warszawa), Jagiellońskiego (Kraków) oraz Rzeszowskiego uniwersy-
tetów. Ponadto uczeni ze szkoły pedagogicznej z Warszawy i społeczno-gospo-
darczej z Tyczyna. 

Goście wzięli udział w inauguracji roku akademickiego w Berdiańskim Insty-
tucie Przedsiębiorczości. Dziękowali władzom uczelni, a także osobiście rektoro-
wi Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości Lidii Antoszkinej za zaproszenie, 
wręczali pamiątki, a także zabierali słowo przed studentami pierwszego roku. 
Zatem odwiedzili budynek samego instytutu, a także centrum Polskiego Języka 
i Kultury przy BIP. Centrum to wspólny wytwór Polskiego Kulturalno-Oświa-
towego Towarzystwa „Odrodzenie” oraz uczelni wyższej. Warto zaznaczyć, że 
urządzenia znajdujące się w Centrum Języka i Kultury Polskiej są sfinansowane 
przez Polski Senat. 

Wieczorem delegacja polska odwiedziła nowo wyremontowany Dom Pol-
ski, gdzie odbyło się jego otwarcie oraz poświęcenie. Wyremontowany był za 
koszty Polskiego Senatu. Gospodarzy Domu Polskiego byli gościnni i przyjaźni. 
Obrzęd poświęcenia poprowadził ksiądz proboszcz rzymsko-katolickiego kościo-
ła w Berdaińsku Zdzisław Zając. Po raz pierwszy odwiedził Dom Polski po 
odremontowanie i nie ukrywał swojego wielkiego zdziwienia. Dalej odbywały 
się spotkania w kuluarach, a także wręczenie dyplomów oraz listów gratula-
cyjnych. 

Następnego dnia odbyło się seminarium naukowe, na którym została podsu-
mowana dwuletnia współpraca pomiędzy Polska Akademią Nauk a Berdiańskim 
Instytutem Przedsiębiorczości. Referat na temat funkcjonowania kulturowego 
i językowego pogranicza wygłosił profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz 
Bujnicki. Studenci oraz słuchacze byli zafascynowani metodami badań pogranicza 
prowadzonymi przez szkołę polskich badaczy. Docent doktor Lech Suchomłynow 
dyrektor polsko-ukraińskiego Wydziału z Berdainska wygłosił referat na temat 
swoich badań w literaturze pogranicza. 

Podsumowując spotkanie uczeni polscy zwrócili uwagę na rozwój kulturowych 
i oświatowych stosunków pomiędzy Berdaińskim Instytutem Przedsiębiorczości 
oraz uczelniami w Polsce, a także podkreślili jego znaczenie w przyszłości. 
Polska ma doświadczenie w kierunku europejskiej integracji, co może stać się 
ciekawym faktem dla Ukrainy, ale także sama może czerpać z doświadczeń 
ukraińskich. 
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* * *
Dokument 31

dni kUlTUry Polskiej w BerdiańskU

źródło: SIPKOT

Tytuł doctora honoris causa dla Polaka
Rada Naukowa Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu podjęła 

uchwalę o nadaniu tytułu Doctora honoris Causa Zbigniewowi Kowalskiemu. 
Tytuł Doctora honoris Causa jest nadawany osobom zasłużonym w sferze nauki 
i kultury. Ten tytuł na Uniwersytecie w Berdiańsku posiadają między innymi: 
Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, prof. 
dr hab. Stanisław Uliasz i prof. dr hab. Stanisław Sagan.

Wniosek specjalnej komisji o nadanie honorowego tytułu wyżej wskazanej 
osobie zawiera życiorys, a także informacje o zasługach w nauce i kulturze.

Zbigniew Kowalski – Etnograf, uczeń Prof. Józefa Burszty, absolwent UAM 
w Poznaniu – pasjonat, osoba wielkiej odpowiedzialności, bez reszty oddany swe-
mu powołaniu. Znakomicie potrafi wprowadzać w świat tradycji, kultury ludowej 
i należących do nich wartości. Kształtować tolerancję wobec różnorodności i od-
mienności kulturowych. Budzić szacunek wobec wartości innych niż rodzime.

O takiej postawie wobec rzeczywistości kulturowej zaświadcza przede wszyst-
kim realizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie 
Spotkania” (XX edycji).

Stworzenie z emigrantów z Bukowiny rozsianych po całym świecie, a także 
tych, którzy żyją do dziś – Ukraińców, Rumunów, żydów, Niemców, Polaków, 
Słowaków, Węgrów, Ormian, Rosjan – starowierców – wielkiej, dynamicznej, 
ważnej kulturowo, społecznie i artystycznie grupy ludzi tożsamych z wartościami 
istniejącymi na Bukowinie. Ludzi obszaru na pograniczu ukraińsko – rumuńskim 
zwanym „Europą w miniaturze” cechowało poszanowanie tradycji, tolerancja, 
wzajemne zrozumienie, pielęgnowanie swoich odrębności kulturowych.

Kontynuowania tych pięknych wartości podjął się Zbigniew Kowalski two-
rząc i organizując corocznie – od 1990 roku – wielki międzynarodowy festiwal, 
doroczne święto Bukowińczyków i bukowińskiej kultury ludowej.

Wśród międzynarodowej społeczności Bukowińczyków Zbigniew Kowalski jest 
niekwestionowanym autorytetem.

Ponadto jest twórcą i realizatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu ponadre-
gionalnym: Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych – eliminacje dla Polski Pół-
nocno – Zachodniej, Pilskie Spotkania Folklorystyczne oraz Przegląd Dorobku 
Kulturalnego Pilskiej Wsi, Dni Kultury Niemieckiej.

Znakomicie potrafi dostrzegać wartości kulturowe środowiska w którym 
żyje. To on odkrył Polaków – emigrantów z Bukowiny w Jastrowiu, tworząc 
Zespół Obrzędowy Górali Czadeckich „Jastrowiacy” – laureata wielu najbardziej 
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znaczących przeglądów i festiwali folklorystycznych. To dzięki Zbigniewowi Ko-
walskiemu powstał łemkowski zespół śpiewaczy, a łemkowie spotykają się na 
uroczystej wigilii w Pilskim Domu Kultury. Od wielu lat współpracuje z Kołem 
Związku Ukraińców w Wałczu przy organizacji imprez kulturalnych oraz udzie-
lając konsultacji miejscowemu zespołowi folklorystycznemu.

To on jest doradcą, konsultantem wszystkich zespołów folklorystycznych, 
teatrów obrzędowych w naszym regionie. Jego działalność jest przykładem, jak 
można łączyć miejscowe dziedzictwo kulturowe z wartościami kultury z dawnych 
ojcowizn, dostrzegać wartości innych narodowości (…)

PKOT „Odrodzenie” składa Panu Dyrektorowi Międzynarodowego Folklo-
rystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania” gratulacje z okazji otrzymania 
tytułu Doctora honoris Causa. życzymy dalszych sukcesów!

* * *
Dokument 32

BUkowina w MiniaTUrze

źródło: „Polinus”. Pismo Związku Polaków w rumunii, nr 2 (168), 2010 r. 
autor: Lech Suchomłynow

Przed nami XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie 
Spotkania” – wyjątkowe święto muzyki, śpiewów, tańców i, co najważniejsze, 
czas poznawania sąsiada: Niemca, Ormianina, Polaka, Roma, Rumuna, Słowa-
ka, Ukraińca, Węgra... Innego, ale jednak „swego”, „tutejszego”... Spotkania te 
stanowią wyjątkową okazją do odnowienia historycznego dialogu międzykultu-
rowego, do zatarcia stereotypów i granic pomiędzy ludźmi i państwami. Innymi 
słowy: „Bukowińskie Spotkania” pomagają w jednoczeniu Europy – naszego 
wspólnego domu. 

Bukowina zachwyca i budzi wyobraźnię swoimi krajobrazami – szmaragdowe 
góry i doliny, bystre modre potoki, bezkresne lasy i łąki „zbożem malowane” – 
jest godna pędzli najwybitniejszych malarzy i wierszy najsłynniejszych poetów. 
W nie mniejszym stopniu pobudza wyobraźnię krajobraz kulturowy tych ziem. 
Wieloetniczna kraina historyczna, położona pomiędzy Karpatami a środkowym 
Dniestrem, często jest określana jako „Szwajcaria Wschodu” lub „Europa w mi-
niaturze”. życie wśród ludzi różnych narodowości i wyznań jest prawdziwą szkołą 
wzajemnego zrozumienia i poszanowania wartości sąsiadów – szkołą tolerancji, 
edukacją międzykulturową. Bukowina jest nie tyle regionem współistnienia kultur, 
ile terytorium współdziałania i przenikania się różnorodnych tradycji i języków. 
Długotrwałe procesy nakładania się kultur wywarły istotny wpływ na kształt 
świadomości „Człowieka z Bukowiny”, tak zwanego „homo Bucovinensis”. 

Dzisiaj, w czasie globalizacji i procesów integracyjnych, coraz większe zna-
czenie ma przywiązanie do konkretnych terytoriów, będących nośnikiem pewnych 
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wartości i sensów, tak zwanych małych ojczyzn. Drewniana chata i pochylona 
stodoła, głęboka studnia i wiodąca do niej ścieżka zarośnięta makami, wysoki buk 
i pachnące kopy siana na tle burzliwych fal Prutu, Czeremoszu czy Seretu – to 
właśnie jest twoja ojczyzna, jak pisze Adam Mickiewicz „kraj lat dziecinnych”. 
Ale i krzyże na malowanych klasztorach, i gwiazdy Dawida na starych syna-
gogach też tworzą obraz twojej małej ojczyzny, gdzie bawiłeś się na podwórku 
z małymi Ukraińcami, Rumunami, Niemcami... Przecież bez brody Lipowanina 
czy pejsów żyda to by już nie była Bukowina...

Po skomplikowanych zmianach i transformacjach wieku XX dawna Bukowina 
zaczyna mieć swoją własną prehistorię i historię, własnych bohaterów, własne 
legendy i podania, własne symbole i znaki dostępne tylko „tutejszym”, wtajem-
niczonym, a niezrozumiałe dla „obcych”.

Pomimo wszystkich niuansów geopolitycznych Bukowińczyk jest człowiekiem 
otwartego pogranicza, ponieważ na co dzień ma do czynienia z kulturą swego 
sąsiada i przez to jest poddawany edukacji międzykulturowej. Dlatego, wychowany 
na tradycjach dobrosąsiedztwa i tolerancji łatwo zdoła przekształcić antynomię 
swój – obcy na swój – inny, nadając jej neutralny czy nawet pozytywny sens. 
Tylko człowiek pogranicza potraktuje odmienność i inność nie w kategoriach 
zagrożeń, wrogości czy nienormalności, a jako oczarowujące i stymulujące do 
poznawania cechy swego „innego” sąsiada. 

Kwintesencja „bukowińskości” szczególnie uwidacznia się podczas Międzyna-
rodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Są to spotkania 
bez granic, ponieważ mimo różnic językowych i kulturowych, ich uczestnicy inte-
grują się w jedyną rodzinę bukowińską, którą łączy przynależność do wspólnego 
terytorium, historii, tradycji i kultury. „Bukowińskie Spotkania” zaszczepiają 
tolerancję, uczą wyrozumiałości i otwartości na wpływy innych kultur oraz po-
budzają do poznawania się nawzajem. 

Niewątpliwie organizatorzy tej imprezy, na czele z dyrektorem festiwalu 
Zbigniewem Kowalskim, pragną (i im to się udaje!) odtworzyć klimaty i sytuację 
kulturową dawnej, wieloetnicznej Bukowiny. żadna kultura tu nie dominuje, 
odwrotnie, współdziałając z innymi, stwarza organiczny obraz etnokulturowy 
regionu. 

Uczestnicy „Bukowińskich Spotkań”, wyjeżdżając za granicę i zanurzając się 
w atmosferę tego wieloetnicznego kraju buków, zapominają o pewnych stereoty-
pach i uprzedzeniach oraz na nowo odczytują kody, zawarte w kulturze sąsia-
dów, mieszkających od wielu lat obok. Jest to okazja do swobodnego czerpania 
z głębokich prawd tkwiących w różnorakich językach, kulturach i tradycjach 
oraz możliwość nawiązywania międzykulturowego kontaktu dialogowego, który 
zakłada wzajemny szacunek partnerów i, co więcej, poczucie własnej godności 
każdego z uczestników twórczej wymiany.

Organizatorzy podkreślają, że festiwalowy czas, wypełniony pieśnią i tańcem, 
żywym i barwnym folklorem oraz niepowtarzalnymi spotkaniami, to także dobry 
moment do refleksji nad wartościami kształtującymi wspólne dzieje bukowińskich 
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narodowości. Festiwale bukowińskie są prezentacją ponadnarodowego systemu 
wartości Bukowiny, przejawiającego się w zrozumieniu, poszanowaniu i tolerancji 
we wzajemnym współżyciu grup narodowych i etnicznych.

„Bukowińskie Spotkania” są imprezą głęboko przemyślaną. Ciągłość kulturowa, 
w jej wielokulturowym i ponadnarodowym wymiarze, jest zapewniana poprzez 
kontakty między pokoleniami. Przecież barwny korowód jastrowiecki składa 
się z zespołów z różnych krajów i ludzi w różnym wieku. Właśnie tu łączy się 
przestrzeń i czas, doświadczona mądrość i naiwna młodość, żywa pamięć historii 
i nieskuszony życiem rozum młodzieńca. Pilnie strzeżona pamięć starszych staje 
się nabytkiem podrastającego pokolenia. 

Doświadczenia osobiste i historyczne mocno tkwią w świadomości naszych 
ojców i dziadków i w ten czy inny sposób przekazywane są młodej generacji, 
która odczuwa potrzebę identyfikacji z pewną wspólnotą, chociażby lokalną czy 
regionalną. Dlatego „Bukowińskie Spotkania” dają unikalną szansę wyekspo-
nowania najważniejszych wartości dawnego społeczeństwa ziemi bukowińskiej: 
wyrozumiałości i tolerancji, które warto i trzeba wykorzystać w edukacji mię-
dzykulturowej młodych Europejczyków. Są to fundamentalne wartości ponadna-
rodowe i ponadregionalne. 

Od pierwszych „Spotkań” upłynęło ponad dwadzieścia lat. Dzięki zapałowi 
Zbigniewa Kowalskiego „Bukowińskie Spotkania” zyskały rangę międzynarodową 
i obecnie odbywają się w pięciu krajach, zamieszkałych przez Bukowińczyków. 
Polskie Jastrowie i Piła, rumuński Câmpulung Moldovenesc, węgierski Bony-
hád, słowackie Turčianske Teplice i ukraińskie Czerniowce gościnnie przyjmują 
uczestnikom Festiwalu, podziwiając kulturę „innych”, ale jednocześnie bliskich 
narodów, które łączą tradycje współbycia na ziemi przodków. 

W Polsce dziennikarze podkreślają, że Bukowińczycy, żyjąc w małych spo-
łecznościach lokalnych, często są mniejszością w krajach swojego zamieszkania. 
Na festiwalu poprzez integrację z innymi mieszkańcami Bukowiny mają oni 
możliwość utwierdzenia się w przekonaniu o własnej odrębności i umocnienia 
poczucia związku z własną kulturą, a także kulturą wieloetnicznej Bukowiny. 

Po „Bukowińskich Spotkaniach”, które po raz pierwszy w 2008 roku zagościły 
na Słowacji, w lokalnej gazecie „Turčianske Noviny – My” dziennikarze spróbowali 
przybliżyć czytelnikom tę karpacką ziemię i ducha festiwalu pisząc: 

Bukowina jest krainą, w której mieszkali i mieszkają przedstawicieli różnych 
narodowości, mówiąc w różnych językach – rozumieją się nawzajem i potrafią 
zachować własne tradycje. Jest to niepowtarzalny, przez stulecia otwarty na 
wpływy wielokulturowy region, gdzie ludzie przyzwyczaili się do różnorodności 
językowo-kulturowej. Prezentacje sceniczne są tylko stroną zewnętrzną festiwalu, 
który jest przede wszystkim spotkaniem ludzi, związanych z kulturą Bukowiny.

Ukraińscy widzowie dopatrują się w „Bukowińskich Spotkaniach” nie tylko 
prezentacji folkloru wieloetnicznej kultury, lecz przede wszystkim próby zaszcze-
pienia młodemu pokoleniu ducha wielokulturowej Bukowiny, aby poprzez tę 
imprezę umieli docenić wartości zjednoczonej Europy.
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Również mieszkańcy i władze miast partnerskich w Rumunii i na Węgrzech 
doceniają znaczenie festiwalu, propagującego Bukowinę, zwłaszcza wśród ludzi 
młodych, jako przykładu możliwości porozumienia i współpracy przy jednocze-
snym poszanowaniu i zachowaniu własnej tożsamości kulturowej.

Dzięki pomysłodawcom i organizatorom „Bukowińskie Spotkania” stały 
się znaczącym wielonarodowym wydarzeniem kulturalno-edukacyjnym. Jeżeli 
niektórzy mówią o tej ziemi jako „Europie w miniaturze”, to pozwolę sobie na 
parafrazę: „Bukowińskie Spotkania”, odbywające się w różnych krajach, są 
„Bukowiną w miniaturze”. 

Jestem pewien, że XXI „Bukowińskie Spotkania” będą dalej umożliwiały 
utrzymanie więzi duchowej, kontaktów partnerskich i przyczynią się do zawie-
rania prawdziwych przyjaźni międzyludzkich.

* * *
Dokument 33

dni kUlTUry Polskiej w BerdiańskU: Panel  
PT. „sPecyFika BUkowińskiego Pogranicza:  

hisToria kUlTUrowego PolilogU”

źródło: SIPKOT

23 kwietnia 2010 roku w Centrum Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie 
Managementu i Biznesu odbyła się prezentacja monografii „Specyfika bukowiń-
skiego pogranicza: historia kulturowego polilogu”. Przygotował ją międzynaro-
dowy ukraińsko-polski zespół autorów w składzie: Lidia Antoszkina, Oleksandr 
hadynko, helena Krasowska, Piotr Syheda, Lech Suchomłynow.

Rektor Lidia Antoszkina w słowie wstępnym podkreśliła, jak ważna jest dzi-
siaj międzynarodowa współpraca. Pomimo tego, że autorzy reprezentowali różne 
dyscypliny naukowe i byli zróżnicowani wiekowo udało się jednak uchwycić 
i zarysować podstawowy problem w monografii. Na początku spotkania z kon-
strukcją monografii zapoznał słuchaczy dr Piotr Syheda, a dr helena Krasowska 
przypomniała wieloletnią współpracę naukową uczelni polskich i ukraińskich. 

Polilog, multykulturalizm, pogranicza są to terminy wieloznaczne i w każdej 
z reprezentowanych dziedzin wyglądają nieco inaczej. Oleksander hadenko 
na przykładzie miasteczka Storożyniec zarysował na czym polega wielokul-
turowość i wielojęzyczność. Docent dr Lech Aleksy Suchomłynow zapoznał 
uczestników spotkania z wielokulturowością na temat Bukowiny w przestrzeni 
internetowej.

Na zakończenie prorektor prof. dr hab. Leonid Michow zwrócił uwagę, że 
Berdiańsk również jest wieloetniczny i należałoby zwrócić uwagę na ten aspekt 
badawczy. Przykład można czerpać z Bukowiny, a metodyczne przygotowania 
oraz doświadczenia badawcze skład autorski już posiada.
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* * *
Dokument 34

recenzja MonograFii lecha sUchoMłynowa  
PT. „Polsko-Ukraińskie Pogranicze kUlTUrowe w Prozie  

jarosława iwaszkiewicza: ToPika i FUnkcjonalność” 
aUTorsTwa ProF. dr haB. sTanisława Uliasza

źródło: Suchomłynow 2006

W latach 90. ubiegłego stulecia nastąpił ponowny wzrost zainteresowań 
jego literacką spuścizną. Do istniejących w literaturze przedmiotu nazwisk 
dołączyli się autorzy nowych ważnych opracowań, jak np. Andrzej Zawada 
czy German Ritz. Pojawiły się również istotne rozpoznania w rodzaju Jaro-
sław Iwaszkiewicz i Ukraina (Kijów, 2000) – tom prac zbiorowych, będący 
pokłosiem naukowej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez prof. 
R. Radyszewskiego.

Lech A. Suchomłynow, pisząc monografię musiał zapoznać się z bogatą li-
teraturą przedmiotu, a formułując problem badawczy wielokrotnie stykał się ze 
złożonością i wieloperspektywicznością oglądu pisarstwa Jarosława Iwaszkiewi-
cza. Wybrał temat niesłychanie interesujący i złożony. Zajął się bowiem prozą 
Iwaszkiewicza okresu międzywojennego, a właściwie charakterystyką topiki polsko 
– ukraińskiego pogranicza i jej konkretyzacją oraz funkcjonalnością w dziełach 
autora Sławy i chwały. Chociaż istniały wcześniejsze prace o związkach Iwasz-
kiewicza z Ukrainą (np. dokonania prof. h. Werwesa), to jednak Lech Suchom-
łynow zdołał wprowadzić nowy punkt widzenia i przedstawienia problematyki 
polsko-ukraińskiej w międzywojennej twórczości Iwaszkiewicza. Interesowała 
go funkcja pogranicza w prozie tego pisarza, jak też ewolucja obrazu Ukrainy 
u twórcy polskiego rodem z Kijowszczyzny.

Przede wszystkim wykorzystał nowoczesne prace metodologiczne, w których 
autorzy tak polscy, ukraińscy, rosyjscy czy szwajcarscy wypracowali odmienny 
sposób postrzegania problematyki pogranicza kultur. Imponuje ów szeroki zbiór 
najważniejszych nazwisk współczesnych badaczy literatury, którzy dostarczyli 
autorowi naukowych inspiracji. Nie budzi zastrzeżeń także dobór tekstów Iwasz-
kiewicza do analizy; słusznie uczynił przedmiotem oglądu utwory powstałe między 
rokiem 1915 a rokiem 1939, a zatem łagodnie (zgodnie ze współczesnym stanem 
wiedzy) potraktował tzw. ramy czasowe okresu międzywojennego. Uwzględnił 
ponadto utwory, w których uobecnił się topos Ukrainy na zasadzie kontynuacji; 
nie zabrakło przeto uwag o Czerwcowej nocy czy Zarudziu (opowiadaniach 
wydanych w latach 70.).

Struktura ocenianej książki przedstawia się następująco: wprowadzenie, część 
podstawowa, wnioski, bibliografia. Z kolei część podstawowa składa się z czterech 
rozdziałów; trzy z nich mają podrozdziały.
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Autor część zasadniczą rozpoczyna od charakterystyki fenomenu polsko-
ukraińskiego pogranicza kultur. Wspomniany rozdział pierwszy rozpada się na 
dwa podrozdziały:

1. polsko-ukraińskie pogranicze – pojęcie i historia zjawiska; 
2. Kresy w historii literatury polskiej.
Przyjęcie takiego porządku zaowocowało w pracy wprowadzeniem podstawo-

wych kategorii typologizacji opisywanych zjawisk. Terminy „pogranicze kultur”, 
„Kresy”, „kresowość” wraz z towarzyszącymi im ciągami semantycznymi, kultu-
rowymi oraz metodologicznymi stały się swego rodzaju osnową fundamentalnych 
rozstrzygnięć. Stawiane pytania o fenomen Ukrainy w literaturze, kulturze polskiej, 
jak też w badaniach literackich, chociaż były już niejednokrotnie formułowane, 
wnoszą powiew świeżości. Lech A. Suchomłynow zdaje sobie sprawę, iż obraz 
Ukrainy należy do zbiorów zagadnień, które nęcą badaczy i czytelników; intry-
gujący jest również charakter tego tematu, jego interdyscyplinarność, związek 
ze sferą zjawisk pogranicznych czy „kresowych” w bardzo szerokim znaczeniu. 
Właśnie analiza odmiennych, pełnych kontrastów i wzajemnych komplikacji, 
wewnętrznych napięć w literackim wizerunku Ukrainy staje się domeną opisu 
autora. Stworzył istotne tło do umiejscowienia i wpisania Iwaszkiewicza w ową 
sferę zjawisk pogranicznych, wypracowując jednocześnie narzędzia ich metodo-
logicznego rozpoznawania.

Rozdział drugi poświęcił analizie doświadczenia pogranicza w biografii Jaro-
sława Iwaszkiewicza. Słusznie wyszedł poza strukturalistyczne zawęźlenia obszaru 
badawczego do dzieła literackiego. Biografia w istocie jest bowiem zarówno swego 
rodzaju językiem, jak i tekstem; wszystkie ludzkie zachowania mają charakter 
znakowy. Dostrzegając zalążek topiki pogranicza w kresowym i kijowskim okresie 
życia Iwaszkiewicza, postrzega literaturę w perspektywie „długiego trwania”.

Rozdział trzeci przynosi opis obrazu pogranicza w prozie J. Iwaszkiewicza 
z okresu kijowskiego i rozpada się na dwa podrozdziały: 

1. ukraińsko-polskie pogranicze i orientalizm, 
2. estetyzm i topika dionizyjska.
Pierwszy z wymienionych podrozdział powstał w oparciu o prozę poetycką 

(Legendy i Demeter, Wieczór u Abdona, Zenobia Palmura) i wnosi bardzo ważne 
ustalenia. Autor książki wykazał sposób przenikania i artystycznej transformacji 
materiału tematycznego w stylizację na orientalizm, której towarzyszyła pisarska 
fascynacja ekspresjonizmem w Polsce. Z kolei charakteryzując topikę dionizyjska, 
wskazywał na swoistą polifoniczność pogranicza, upostaciowaną w zetknięciu 
obrazów kultury zachodniej (rzymskiej) i kultury wschodniej (bizantyjskiej). 
Przypomniał równocześnie wielki wpływ J. Słowackiego na autora Godów je-
siennych. Warto dodać, iż proces aksjologizacji „jesieni” zawdzięczamy w rów-
nej mierze B. Schulzowi, by wymienić tylko jego opowiadanie pt. Druga jesień. 
Zresztą w ogóle zjawisko określane mianem „pejzażyzmu” czy przez innych jako 
szczególny sposób traktowania przyrody i krajobrazu może być traktowany jako 
wyróżnik tzw. wyobraźni pisarzy kresowych. Lech A. Suchomłynow nie pomija 
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natomiast wpływu na Iwaszkiewicza estetycznej szkoły m.in. Oskara Wilde’a czy 
witalistycznych koncepcji człowieka, co dobrze korespondowało z melancholijną 
atmosferą kresowych, czarownych ziemiańskich oaz zieleni i miejscami kulty-
wowania piękna (poznane przez Iwaszkiewicza kresowe rezydencje jako „gene-
ratory piękna” – określenie wprowadzone przez D. Beauvois). Obecna w jego 
twórczości nuta dekadencko – katastroficzna, „dominanta rezygnacyjna” czy też 
ton „hamletyczny” mają swój rodowód także w atmosferze lat rewolucyjnych 
spędzonych na Ukrainie.

Rozdział czwarty pt. „Ukraina jak „mała ojczyzna” poświęcony został powieści 
Księżyc wschodzi, którą autir uznał jako formę porachunku pisarza z „ukraińską” 
młodością. świetnie rekonstruuje uobecnioną w utworze wizję pogranicza; dostrze-
ga funkcjonalność motywu dworu ziemiańskiego i toposu drogi, z warsztatową 
maestrią śledzi losy bohatera – alter ego pisarza. Czy jednak nie należało bliżej 
zatrzymać się nad semantyką słów: „witczyzna” a „batkiwszczina”? W drugim 
podrozdziale analizuje funkcję pogranicza w historycznej i „włoskiej” prozie 
Iwaszkiewicza. Odczytanie powieści historycznej Czerwone tarcze w perspektywie 
ambiwalentnie ujętych dwóch etnosów polskiego i ukraińskiego, jak też ranga 
wpływów śródziemnomorskich decydują o nowatorstwie ujęcia problematyki 
ideowo-artystycznej utworu. Rozdział ten kończy się rozważaniami o ukraińskiej 
ojczyźnie Iwaszkiewicza pojawiającej się ponownie w cyklu opowiadań włoskich 
pisarza, pośród których symbolika Voci di Roma jest szczególnie ujmująca. Funk-
cjonalne okazuje się ponadto prześledzenie ważnej dla Iwaszkiewicza estetycznej 
i filozoficznej paraleli, jaką była relacja Sycylia – Ukraina.

W części końcowej autor monografii sytuuje twórczość Iwaszkiewicza w kon-
tekście szkoły ukraińskiej w literaturze polskiej, w jej dwudziestowiecznym wa-
riancie. Istotnie Iwaszkiewicz prezentując model prozy sensualistycznej zmierzał 
w stronę estetyzacji „domowej ojczyzny”, która w artystycznej kreacji pozbawiona 
była typowych konfliktów etnicznych, jakie z dużą siłą pojawiały się w prozie 
W. Odojewskiego, L. Buczkowskiego czy J. Stryjkowskiego. Trzeba jednak zauwa-
żyć, że w odurzającym pięknie ukraińskich krajobrazów Iwaszkiewicz postrzegał, 
zwłaszcza w opowiadaniach późniejszych, jakby swąd palonych ciał”.

Lech A. Suchomłynow wykazując „ukraińskie wtajemniczenie” Jarosława 
Iwaszkiewicza, uzasadnił, że ziemia ta pełniła w jego twórczości rolę „krajobra-
zu centralnego” nie tylko w znaczeniu pejzażu, lecz przede wszystkim swoistego 
centrum aksjologicznego i emocjonalnego. Ukraińskie pochodzenie określiło też 
późniejsze fascynacje i wybory topograficzne pisarza, głownie zainteresowanie 
„podróżami” przybysza z Kresów do Polski i na Sycylię. Jego wyobraźnię prze-
strzenną ukształtował zwłaszcza otwarty horyzont stepu, co dawało o sobie znać 
pod postacią estetycznej waloryzacji krajobrazów „nieskończonej przestrzeni” 
postrzeganych chociażby z perspektywy „ciasnej” Warszawy. Ponadto uwrażli-
wienie na historię, umiejętność dostrzegania w teraźniejszości śladów zamierzchłej 
przeszłości łączyła Iwaszkiewicza w pewnym stopniu z polską szkołą eseju, re-
prezentowaną chociażby przez Stanisława Vincenza czy Jerzego Stempowskiego. 
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Ukraiński rodowód pozwolił Iwaszkiewiczowi ponadto poszerzyć horyzont kultu-
rowy; eksponowanie zjawisk pogranicznych, różnych „światoodczuć” dookreślało 
ideę europeizmu, pojmowaną, jako synkretyzm Wschodu i Zachodu.

Autor osiągnął zamierzone cele, troszczy się o argumentację wypowiadanych 
sądów i opinii; wykorzystując bogatą literaturę przedmiotu, wyrażaną w różnych 
językach, nadał wykorzystywanym konkluzjom indywidualną postać. Zaprezento-
wane konkluzje pozwalają zrozumieć „miejsca wspólne” i związki między polską 
a ukraińską kulturą. Przede wszystkim jednak doskonale sprawdził kategorię 
pogranicza kultur w analizie pisarstwa Jarosława Iwaszkiewicza. 

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz, 
dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

* * *
dokument 35

ToMy Prac naUkowych PT. „FenoMen Pogranicz 
kUlTUrowych: wsPółczesne Tendencje”

źródło: SIPKOT

W roku 2008 z okazji 15-lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towa-
rzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku został przeprowadzony panel naukowy 
i wydany zbiór prac naukowych pod tytułem „Fenomen pogranicz kulturowych: 
współczesne tendencje”. 

W tym roku instytucje, sprawujące opiekę naukową nad tym wydaniem, pod-
jęły decyzję o przygotowaniu kolejnego II tomu prac, poświęconych zagadnieniom 
pograniczności i edukacji międzyetnicznej. 

Obecnie pograniczność jawi się niemalże jako swoisty system światopoglądo-
wy, filozofia egzystencjalna zmienna w czasie i przestrzeni, oraz uwarunkowana 
czynnikami geopolitycznymi i socjalnymi. Liczne opracowania naukowe badaczy 
różnych dziedzin stanowią ważne źródło informacji o życiu na pograniczu i jego 
zasadach funkcjonowania. Złożoność i „nadzwyczajność” tego zjawiska wymaga 
wszechstronnego i interdyscyplinarnego podejścia do analizy relacji międzyludzkich 
na pograniczu, сo z kolei poszerza horyzonty badawcze, dostarczając co raz więcej 
materiałów interpretacyjnych, a zarazem wywołuje pewne zamieszanie w kołach 
naukowych. Współczesne dyskursy pogranicza i form jego przejawu są żywym 
świadectwem aktualności tego problemu i konieczności dokładnej analizy. 

Szczególnie ważna jest dla nas tematyka Kresów. Kultura i tradycje pograni-
cza polsko-ukraińskiego, historia współistnienia i współdziałania dwóch i więcej 
narodów na jednym terytorium, wreszcie świadomość zbiorowa i wspólne wartości 
są tematem bardzo delikatnym. Nie możemy sobie pozwolić w tej sprawie na ka-
tegoryczne i jednoznaczne twierdzenia. Nie zawsze podział na białe i czarne jest 
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dobry, albowiem pojęcia o których mówimy są względne i często zależą od punktu 
odniesienia. Nasze wspólne kresowe dziedzictwo kulturowe jest wartością samo 
w sobie i wywarło istotny wpływ na tożsamość Polaków i Ukraińców. Niestety 
nasza wspólna historia jest poznaczona piętnem sprzeczności i bratobójczych walk. 
Niemniej jednak wiek XXI daje nam szansę na nowe, pozbawione stereotypów 
i uprzedzeń, odczytanie dziejów sąsiedztwa dwóch narodów.

W ubiegłym roku praca zbiorowa opublikowana została pod egidą Polskiego 
Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”, Berdiańskiego Uniwersytetu 
Managementu i Biznesu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk oraz Fundacji Slawistycznej w Warszawie. (szczegóły: http://
polonia.org.ua/news.php?extend.75)

rada redakcyjna składała się z wybitnych i znanych naukowców 
ukraińskich i polskich:

astafjew О. – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych;
Bonusiak А. – profesor, doktor habilitowany;
Bujnicki Т. – profesor, doktor habilitowany;
kizczenko w. – doktor habilitowany nauk historycznych;
krasowska h. – doktor nauk humanistycznych;
syheda P. – doktor nauk filologicznych;
sołowjowa w. – doktor habilitowany nauk historycznych;
suchomłynow l. – doktor nauk filologicznych;
szewczenko ł. – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych;
 
Zbiór był opiniowany przez:
radyszewskiego r. – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych;
rejenta О. – profesor, doktor habilitowany nauk historycznych;
szewczenkę А. – profesor, doktor habilitowany nauk prawniczych.

* * *
dokument 36

recenzja MonograFii lidii anToszkinej,  
aleksandra hadynki, heleny krasowskiej, PioTra syhedy, 

lecha sUchoMłynowa PT. „sPecyFika BUkowińskiego 
Pogranicza: hisToria PolilogU” aUTorsTwa  

ProF. dr haB. eUgeniUsza kłoska

źródło: antoszkina 2010

Monografia była przygotowywana przez międzynarodowy zespół, w którego 
składzie są specjaliści w zakresie historii literatury, historii, językoznawstwa, 
antropologii, socjologii etc.. 
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Książka składa się z trzech części. Pierwsza to – Bukowina – terytorium 
międzyetnicznego polilogu. Autorzy zwracają uwagę na to, że Bukowina jest 
unikalnym pograniczem. Często pogranicze jest utożsamiane z rubieżem, przed-
murzem czy kresami, co świadczy o pewnej polityzacji i dominancie aspektów 
geograficznych. Autorzy podkreślają, że granicy polityczne to nie abstrakcyjne 
linie na mapie, to także brzemienne w skutki zmiany losów ludzkich. Miliony ludzi 
utraciło na zawsze ojczyznę, krainę dzieciństwa. Badacze uważnie przeglądają 
się aspektom kulturowym wspólnot mieszanych. Pogranicze kulturowe, z którym 
nierozerwalnie wiąże się pogranicze językowe, jest zjawiskiem spokrewnionym z 
multikulturalizmem, interkulturalizmem, heterogenicznością, polilogiem czy dia-
logiem kultur. S. Uliasz słusznie zaznacza, że jeśli na plan pierwszy awansują 
właśnie te kategorie w miejsce apologii granic, zmieni się cały system wartościo-
wania i opisu kultury oraz kondycji człowieka. Kategoria pogranicza łagodzi 
zdecydowanie represyjność granicy, która ma funkcję rozdzielania i izolowania, 
strzeżenia nienaruszalności.

Pogranicze zmienia się w czasie i przestrzeni. Ilustracją powyższych twier-
dzeń jest historia i specyfika wielu regionów Europy środkowej, w tym również 
Bukowiny. W warunkach pogranicza klasyczna antynomia centrum – peryferie 
traci swój relacyjny charakter, wielokulturowość staje się wartością samą w sobie, 
punktem nieodśrodkowym, skupiającym w sobie całą energię. Kolejna antynomia 
swój – obcy też częściowo traci znaczenie, ponieważ w warunkach gotującego 
się tygla kulturowego powstaje jakościowo nowy stop – sami swoi. Nawiązując 
do powyższych twierdzeń autorzy przytoczyli określenie prof. K. Feleszki, który 
etnos Bukowiny nazywał mianem własnym homo Bucovinensis.

W rozdziale język jeden z wyróżników dziedzictwa kulturowego pograniczy 
autorzy podsumowując zwracają uwagę na: zmiany językowe które zachodzą 
i w języku ogólnonarodowym, i w gwarach, zwłaszcza w leksyce. Na ewolucję 
słownictwa u Polaków na Bukowinie miały i mają nadal wpływ: warunki histo-
ryczne, rozwój cywilizacyjny, zmiany ogólnokulturowe; przynależność państwowa 
od czasu osiedlenia się na Bukowinie, a więc wpływ języków urzędowych, szkoły, 
prasy, miejsca pracy, TV itd.; rodzaj kontaktów po znalezieniu się tej grupy na 
obcym etnicznie terytorium uzależniony od składu ludnościowego wsi, najbliższego 
sąsiedztwa ( tj. wsi sąsiednich), stosunków w pracy; rodzajów zajęć; wspólnych 
zabaw, wesel i in.; religia, w tym zwłaszcza przynależność do tradycji rzymsko-
katolickiej identyfikowanej z polską tradycją; liczebność grupy, jej zwartość lub 
rozproszenie. Szczególną cechą pograniczy jest to, że wchodzą ze sobą w kontakt 
zarówno języki oficjalne, jak i dialekty. Słownictwo np. (bombon, glanc, hajcer, 
szmir etc.) używane jest nie tylko przez grupę polską, lecz równolegle przez całą 
mieszaną wspólnotę bukowińską.

Autorzy zwracają uwagę na przenikanie elementów kulturowych, widocznych 
w języku, np. nanaszka, pridane, łubek, pomana, ponadto uwagę zwraca zwłasz-
cza język, jako przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinach mieszanych oraz 
w konkretnych wsiach mieszanych etnicznie i narodowo.
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Na zakończenie podane są przyczyny zachodzących zmian w języku górali 
polskich na Bukowinie, a także są zaproponowane perspektywy badawcze.

Autorzy szczegółowo omawiają genezę i rozwój mniejszości polskiej i rumuń-
skiej na Bukowinie, wzbogacając wynikami badań terenowych. W trakcie badań 
wynika, że bukowińczycy sa rozsianie po całym świecie, a na Ukrainie tworzą 
własne Stowarzyszenia i Koła. Właśnie analiza Koła Bukowińczyków w Berdiańsku 
stała się jednym z rozdziałów omawianej pozycji. Na szczególną uwagę zasłu-
guje tekst Bukowina w przestrzeni internetowej, gdzie autorzy dokonują analizy 
treści różnojęzycznych stron internetowych, dotyczących tematyki bukowińskiej, 
w kontekście istniejących archetypów tolerancji i polilogu kultur. Szczególna 
uwaga jest skupiona na najnowszych tekstach o Bukowinie, które powstały pod 
wpływem Festiwalu „Bukowińskie Spotkania”. Festiwal ten jest rozpatrywany pod 
kątem doświadczeń egzystencjalnych obcowania ze sobą przedstawicieli rozma-
itych kultur, gdzie występują tego rodzaju relacje, w których „obcy” przestaje 
być takowym, a staje się jedynie innym – ale swoim, bukowińskim. Spotkania te 
są okazja swobodnego czerpania z głębinowych prawd tkwiących w różnorakich 
językach, kulturach i tradycjach oraz możliwość nawiązywania międzykulturowego 
kontaktu dialogowego. Badacze dochodzą do wniosku, że pod wpływem eduka-
cji międzykulturowej łamane są stereotypy i zaczynają odradzać się archetypy 
wielokulturowej Bukowiny.

Kolejny rozdział to: Storożyniec: Oblicze miasta w czasie panowania austriac-
kiego, charakterystyka socjokulturowa i architektoniczna. W rozdziale tym są 
opisane ciekawostki architektury religijnej, ponadto podane kulturowo-językowe 
fakty z Bukowiny ukraińskiej. Uwagę skupiono głównie na opisie architektury 
i faktów kulturowo-językowych ze Storożyńca.

Storożyniec – (ukr. Сторожинець) to – miasteczko znajdujące się w woje-
wództwie czerniowieckim, na bukowinie ukraińskiej. W 1910 roku w Storożyńcu 
wraz z przedmieściami mieszkało 10 353 osób, w tym 3898 Rumunów, 3453 
żydów, 1116 Polaków, 949 Ukraińców, 905 Staroobrzędowców i in.

Wielonarodową mozaikę reprezentowały różne wyznania, z architektonicznymi 
perełkami miasta: Prawosławna Cerkiew pod wezwaniem św. Michała na Majda-
nie, Cerkiew prawosławna świętego Jerzego, Greko-katolicka cerkiew, potocznie 
zwana cerkwią ukraińską, Kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Anny, 
Luterańska kircha, Synagoga. Badacze dochodzą do wniosku, że współcześnie 
miasto już straciło poprzednie oblicze i wzywają władze do spojrzenia na ten 
problem.

Storożyniec i jego okolice jest atrakcyjnym miasteczkiem pod względem archi-
tektonicznym, kulturowym i językowym. Przestrzeń kulturowo-językowa Storożyń-
ca może odgrywać bardzo ważną funkcję w turystyce edukacyjno-kulturowej.

W następnym rozdziale autorzy zwracają szczególna uwagę na działalność 
kościoła rzymskokatolickiego w Storożyńcu współcześnie, a zwłaszcza na dzia-
łalność grupy charytatywnej AIC. W latach 1945–1990 parafia pw. św. Anny 
w Storożyńcu przeżyła upadek. Rozkwit działalności duszpasterskiej nastąpił po 
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rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy odzyskano główny kościół katolicki w Sto-
rożyńcu. Długi okres wpływu komunizmu sprawił, że praca nad przywracaniem 
polskości i katolicyzmu była dla księży bardzo ciężka.

Wielki wpływ na pogłębienie wiary mieli Księża Misjonarze i Siostry Mi-
łosierdzia św. Wincentego á Paulo, pracujący w parafii od przełomu 1993 r. 
i 1994 r., którzy swoją działalnością duszpasterską objęli parafię w Storożyńcu 
oraz parafie w okolicznych wsiach. Do ich zasług należy: Działalność misyjna, 
Programy kulturowo-oświatowe, Ochrona zdrowia, Pomoc charytatywna, Prace 
remontowo-budowlane.

Bardzo trafnie autorzy opisali działalność Stowarzyszenia Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo. Autorzy podkreślają, że powstanie Stowarzyszenia Miło-
sierdzia w Storożyńcu na Bukowinie Karpackiej było próbą podjęcia wyzwania 
wynikającego z zaistniałej ówczesnej sytuacji.

Głównym celem Stowarzyszenia Miłosierdzia na Bukowinie jest pomoc ubo-
gim, chorym i wielodzietnym rodzinom. Od 10 lat AIC na Bukowinie opiekuje 
się chorymi w domach i szpitalach, zajmuje się dożywianiem osób chorych, 
samotnych, roznoszone są obiady, które przygotowywane są w Kuchni dla 
Ubogich, organizuje się Dzień Chorego, prowadzi akcje charytatywne i inne po-
moce. hasłem i wyzwaniem Stowarzyszenia jest: Działać razem przeciw różnym 
formom i przyczynom ubóstwa. AIC jest organizacją pozarządową z własnym 
statutem. Posiada także swoją strukturę. Każda grupa ma swojego lidera. Nad 
całością Stowarzyszenia czuwają księża misjonarze i siostry miłosierdzia pra-
cujący w Storożyńcu.

Na zakończenie należy dodać, że Bukowina jest to region położony na pograni-
czu ukraińsko-rumuńskim. Od czasu austriackiego panowania (od 1774 r.) krainę 
tę zaczęły kolonizować różne nacje. Do osiedlonych tam przodków dzisiejszych 
Ukraińców i Rumunów zaczęli dołączać mieszkańcy z Galicji i Siedmiogrodu: 
Niemcy, żydzi, Węgrzy, Polacy, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Ormianie, Cyganie 
i inni. Polacy, jak również większość Niemców i Węgrów należą do Kościoła 
rzymskokatolickiego. Ukraińcy i Rumuni są wyznania prawosławnego.

Bukowina stała się wspólną ojczyzną wielu narodów, krzyżowały się tu bo-
wiem wędrówki i szlaki różnych kultur, religii, wyznań i języków. Kształtowała 
się wzajemna tolerancja wobec każdej z zamieszkałych narodowości i jej kultury 
w codziennej rzeczywistości, w której współistniały, rozwijały się i wchodziły 
w kontakty elementy różnych tradycji, obyczajów, zwyczajów, w tym i języka. 
Swobodny napływ osiedleńców na Bukowinę oraz późniejsze migracje wewnątrz 
kraju spowodowały, że do dzisiaj z trudem można odnaleźć miejscowość jedno-
rodną pod względem etnicznym, religijnym i językowym.

Mieszkając w pewnym środowisku na tym terytorium nie można było uniknąć 
bliskich kontaktów międzyludzkich, co za tym idzie wzajemnych wpływów religij-
nych, kulturowych, a także językowych. Naturalnym skutkiem kontaktów między 
ludźmi różnych narodowości są mieszane małżeństwa. Właśnie takie małżeństwa 
są konsekwencją przyjaznych stosunków między ludźmi różnych narodowości 
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i z pewnością wspomagają proces budowania przyjaźni. Bukowina słusznie zdobyła 
już dawno miano „Europy w miniaturze” czy „Europy Wschodu”.

Autorzy słusznie i trafnie pokazali specyfikę tego ciągle tak mało znanego 
nam regionu – Bukowiny Karpackiej.

* * *
dokument 37

działalność cenTrUM języka i kUlTUry Polskiej 
w BerdiańskU

źródło: Suchomłynow 2009

Centrum Języka i Kultury Polskiej jest jednostką strukturalną Katedry Filo-
logii Słowiańskiej Uniwersytetu Managementu i Biznesu w Berdiańsku. Centrum 
zostało założone, w roku 2004, przez władze Uniwersytetu i Zarząd Główny 
Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku 
ze względu na znaczne zainteresowanie kulturą polską ze strony studentów tej 
uczelni oraz przedstawicieli środowiska polonijnego. Warto wspomnieć, że do 
uruchomienia zajęć z języka polskiego jako drugiego języka obcego na pięciu 
wydziałach uczelni, w tym Polsko-Ukraińskiego Społeczno-Gospodarczego, doszło 
jeszcze w roku 1998. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami podstawowe cele Centrum zawarte w sta-
tucie to:

organizowanie, prowadzenie zajęć z języka, literatury, kultury i historii  –
polskiej dla studentów Uniwersytetu Managementu i Biznesu w Berdiańsku 
i miejscowej Polonii; 
organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, kongresów, badań  –
naukowych i innych przedsięwzięć o charakterze naukowo-oświatowym 
sprzyjających popularyzacji wiedzy o Polsce, jej kulturze, nauce i sztuce;
zachęcanie naukowców pochodzenia polskiego i wszystkich zainteresowa- –
nych do działalności na rzecz odrodzenia polskiej myśli naukowej na terenie 
Ukrainy; popularyzacja osiągnięć polskich i polonijnych uczonych; 
przygotowanie prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych o tema- –
tyce polskiej; 
wydawanie zbiorów prac naukowych i materiałów pokonferencyjnych;  –
nawiązywanie i współpraca z polskimi organizacjami i ośrodkami edu- –
kacyjnymi na w? Ukrainie i w Polsce w celu prowadzenia wspólnej 
działalności.

Zadaniem Centrum jest nie tylko zapoznawanie młodzieży akademickiej 
z historią, kulturą polską i nauką języka polskiego, ale też znacznie szerzej 
pojęta edukacja. Kadra szkoły, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy 
dydaktycznej, dąży do zmotywowania młodzieży do nauki w szerokim tego sło-
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wa znaczeniu oraz do osiągania sukcesów. Dzięki połączeniu najlepszych cech 
standardów edukacji rodzimej i światowej, studenci otrzymują szerszą edukację 
oraz dodatkowe wartości, które zwiększą ich szanse na lepszą przyszłość. Po-
łączenie najlepszych elementów różnych systemów daje znakomite i widoczne 
efekty. Ważną rolę dopełniającą spełniają wybrane elementy polskiego standardu 
edukacji w zakresie metodyki nauczania. 

Kadrę nauczycielską tworzą wykwalifikowani lektorzy po studiach lingwi-
stycznych. Stwarza to Uczelni warunki do podnoszenia poziomu kształcenia 
studentów i optymalizowania jej pracy. Kadra Centrum składa się z trzech dok-
torów i dwóch magistrów, którzy systematycznie doskonalą swoje umiejętności 
zawodowe na Uniwersytetach Warszawy, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Lubli-
na, Katowic i Kijowa. Obok nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowę 
o pracę, Centrum systematycznie zaprasza z wykładami gościnnymi naukowców 
i specjalistów z Polski.

Oprócz działalności dydaktycznej – kadra prowadzi również działalność 
naukową. Centrum jest współorganizatorem konferencji i paneli naukowych, 
a także bierze czynny udział w badaniach, prowadzonych wspólnie z wiodącymi 
placówkami naukowymi w Polsce i na Ukrainie, czego przykładem jest między 
innymi ścisła współpraca z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Kate-
drą Polonistyki na Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, 
a także liczne naukowe przedsięwzięcia i publikacje w wydawane na Ukrainie 
i w Polsce. Jej dorobkiem naukowym jest m.in. ponad trzydzieści artykułów, 
w tym wydawnictw książkowych (co stanowi ponad 70 ark. wyd.). Na szczególną 
uwagę zasługują następujące wydania:

1. R. Korsowiecka, L. Suchomłynow, Rosyjsko-polsko-ukraiński słownik 
leksyki buznesu, Donieck 2006. Słownik ten to rodzaj leksykonu społeczno-go-
spodarczego z krótkimi definicjami, dużą ilością znaczeń i wyrazów pochodnych, 
które nie wymagają samodzielnych definicji. Szczególną uwagę zwrócono na 
aktualność słownictwa fachowego: z dziedziny ekonomii, prawa, polityki i infor-
matyki. W Słowniku uwzględniono liczne neologizmy oraz zapożyczenia z języka 
angielskiego. Można powiedzieć, że jest to „słownik podręczny”, dostarczający 
podstawowych informacji, do których dzięki niemu można szybko dotrzeć.

2. L. Suchomłynow, Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe w prozie Jarosława 
Iwaszkiewicza (topika i finkcjonalność), Donieck 2006. Twórczość autora Sławy 
i chwały jest przedmiotem badań wielu naukowców Rosji, Ukrainy, Szwajcarii 
i innych państwach, natomiast w literaturoznawstwie brak gruntownych prac, po-
święconych problemowi: Ukraina i Iwaszkiewicz. historycy literatury w fundamen-
talnych opracowaniach o życiu, artyzmie czy estetyce tego autora tylko epizodycznie 
uwzględniali kwestię ukraińskości „przybysza ze Wschodu”. Ta monografia pozwolą 
sprecyzować i ocenić rolę Ukrainy jako źródła twórczej inspiracji.

3. L. Antoszkina, h. Krasowska, P. Syheda, L. Suchomłynow, Socjolingwistyka, 
Donieck 2007. Jest to praca zbiorowa, przygotowana wspólne z pracownikami 
Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, która jawi sobą syntezę europejskiej, 
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polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej myśli naukowej w tej dziedzinie. Dlatego jest to 
pierwsze tego typu wydanie.

4. L. Suchomłynow, Pogranicza kultur. Nowe spojrzenie na stary problem, Donieck 
2008. Rozprawa jest poświęcona zagadnieniom pograniczności, wielokulturowości 
a także heterogeniczności kultury polskiej. Autor analizuje penetrację kulturową i 
interferencję językową na pograniczach polsko-ukraińskim, polsko-tureckim i polsko-
rumuńskim w kontekście binarnych dychtomii centrum-peryferie, swój-obcy. 

W roku 2005 Centrum przeprowadziło Konferencję naukową pt. „Współcze-
sne problemy filologii i kultury słowiańskiej”, w której wzięli udział naukowcy 
z całej Ukrainy i polskich uczelni. 

W latach następnych wspólnie z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, Jagiellońskim i Rzeszowskim Uniwersytetami zostały zorganizowane pa-
nele poświęcone mechanizmom funkcjonowania polsko-ukraińskiego pogranicza 
kulturowego. 

środowisko studenckie i naukowe w Berdiańsku korzysta również z możliwości 
stwarzanych przez państwo polskie. Współdziałanie z miejscowym Towarzystwem 
Polaków i Departamentem ds. Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego pozwala na wysyłanie każdego roku na polskie uczelnie 
studentów i młodzież pochodzenia polskiego. Tematyka tych wyjazdów jest zawsze 
zbliżona do siebie. Zazwyczaj realizowane na nich są zajęcia dotyczące europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, sztuki polskiej, współczesnej kultury i literatury polskiej. 
Pracownicy Centrum odbywają indywidualne staże naukowo-dydaktyczne. 

Centrum, które mieści się w dwóch dużych salach, jest wyposażone w sprzęt 
adiowizualny, zestaw satelitarny, posiada ksero, cztery zestawy komputerowe, 
laptop etc. Właśnie tu dzięki Konsulatowi RP w Charkowie powstaje pierwsza 
polska biblioteka na Ukrainie Wschodniej, która jest atutem i rękojmią skutecz-
ności Centrum. Biblioteka należy do systemu biblioteczno-informacyjnego Uni-
wersytetu. Powstała i prowadzi swoją działalność głównie dla realizacji potrzeb 
dydaktycznych i naukowych Centrum, w miarę możliwości udostępniając swoje 
zbiory również innym użytkownikom. Zbiory Biblioteki, kształtowane zgodnie 
z profilem jednostki nadrzędnej, obejmują głównie: literaturę naukową dotyczą-
cą językoznawstwa, bogaty zbiór podręczników do nauki języka polskiego jako 
obcego, w tym również materiały na nośnikach elektronicznych, polską literaturę 
piękną wraz z opracowaniami, materiały dotyczące polskiej kultury, sztuki, hi-
storii, geografii i emigracji, liczne pozycje o treści ogólnoinformacyjnej, takie jak 
m.in. słowniki rzeczowe i językowe, encyklopedie, bibliografie lub informatory 
biograficzne, mapy ścienne – historyczne i geograficzne, odrębny zbiór filmów 
polskich i Polski dotyczących na kasetach VIDEO i płytach DVD. Księgozbiór 
Centrum liczy obecnie ok. 5000 woluminów.

Wszechstronnie wspierany przez Senat RP, Fundację Pomoc Polakom na 
Wschodzie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Fundację Semper Polonia 
Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Managementu i Biznesu staje się 
prężnym polonistycznym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w regionie. 
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na drogach WsPółPracy

Zamieszczone w tym rozdziale materiały ukazują stopniową ewolucję 
„Odrodzenia”. W miarę upływu czasu, dzięki pracy członków i sympatyków, 
stopniowo wzrastały możliwości działania. Ich rezultatem była działalność 
prowadzona przykładowo przez berdiańską młodzież. Początkowo próbowała 
ona realizować swoje cele wykorzystując struktury istniejącej organizacji 
„matki” i jak dowodzi to dok. nr 38 miała na tym polu sukcesy, ale osta-
tecznie zadecydowała o powstaniu samodzielnych struktur młodzieżowych 
(dok. nr 40). „Młodzieżowcy” rozpoczęli prowadzenie aktywnej działalności 
organizacyjnej, doprowadzili do przeprowadzenia kilku ważnych imprez, 
a nawet podjęli, niestety nieudaną próbę, zorganizowania ogólnoukraińskich 
struktur. 

równie istotne były budowane w tym okresie kontakty z ojczyzną 
przodków. Na początku funkcjonowania stowarzyszenia udało się nawiązać 
kontakty z Borkiem Starym, który stał się celem wyjazdów berdiańczyków. 
Dzięki temu kontaktowi, a także w wyniku nawiązania dalszych z WSSg 
w Tyczynie, czy też Centrum Polonus przy WSP rzeszów – Uniwersytecie 
rzeszowskim zaistniały możliwości poznania Polski i nawiązania cennych 
kontaktów, także o charakterze naukowym (dok. nr 45). Wprawdzie skorzystać 
z tego mogła jedynie niewielka grupa mieszkańców miasta nad Berdianką, ale 
rezultaty tych wyjazdów zaowocowały cennymi znajomościami o charakterze 
wręcz rodzinnym, a także przyjaźniami. jest niezaprzeczalny efekt otwarcia 
się środowiska na współpracę z „szerokim światem”. rezultatem tego zain-
teresowania „wielkimi” problemami było angażowanie się berdiańczyków 
w wydarzenia o charakterze „globalnym”. Zaprowadziło to ich nawet na 
ogólnoświatowe spotkanie działaczy organizacji polonijnych, gdzie próbowali 
zainteresować zebranych problemami Polaków na wschodzie Ukrainy (dok. 
nr 41). Przedstawiciele stowarzyszenia włączali się również w ogólnoświa-
towe spotkania twórców mediów, w tym również polonijnych.

Bardzo ważne dla organizacji były przyjacielskie związki z różnymi or-
ganizacjami i strukturami funkcjonującymi w Polsce. O stałej pomocy kiero-
wanej do Berdiańska przez takie organizacje jak Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” była już wcześniej wielokrotnie mowa, na łamach tej pracy. Pomoc 
uzyskiwano również od szeregu innych przyjaciół. Dary na rzecz Polonii 
przekazywał np.: Związek Nauczycieli Polskich, Parafia w gdańsku czy też 
działające w Bielsku Białej (mieście przyjacielu Berdiańska) instytucje i or-
ganizacje (dok. nr 43, dok. nr 44).

jeśli nawet przedstawiciele organizacji nie brali osobiście udziału w or-
ganizowanych w Polsce czy też po jej granicami ważnych imprezach czy 
spotkaniach dotyczących problemów polonijnych, to zawsze (jeśli tylko 
posiadali wystarczające do tego celu dane) starali się upowszechniać do-
stępne im informacje na stronie własnej „Odrodzenia”. Wychodzili bowiem 
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ze słusznego założenia, że informacji i wyjaśnień spraw polonijnych nigdy 
nie jest za wiele.

Bardzo ważną formą działalności stowarzyszenia było włączanie się do im-
prez mających na celu przybliżanie kultury polskiej mieszkańcom Berdiańska. 
Z tego powodu przedstawiciele organizacji starali się brać udział we wszyst-
kich organizowanych w ośrodku uroczystościach, takich jak przykładowo 
przypadające na dzień 17 września święto miasta (dok. nr 50). Włączano się 
również do imprez przygotowywanych przez inne ośrodki polskie działające 
na terenie Ukrainy. Zresztą znaczna część programów realizowanych przez 
polskie organizacje odbywała się pod patronatem Senatu rP, Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska, czy też polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Tak 
było przykładowo z odbywającymi się pod patronatem Konsulatu generalnego 
rP w Charkowie Dniami Kultury Polskiej (dok. nr 51, dok. nr 52). jak można 
zauważyć analizując te dokumenty w uroczystościach tych wykorzystywano 
funkcjonujący przy organizacji zespół „Wodospad”. Członkiem stowarzysze-
nia była również wybitna młoda artystka (pieśniarka) Helena Zinczuk, która 
dawała indywidualne występy wokalne (dok. nr 53).

Szeroka działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców była jednym 
z najważniejszych kierunków działań organizacji. Fakt istnienia polskiej 
organizacji miał duże znaczenie dla samego Berdiańska. Niewiele ukra-
ińskich miast tej wielkości mogło pochwalić się wizytami przedstawicieli 
dyplomatycznych sąsiedniego państwa. jedna z takich roboczych wizyt 
mająca miejsce w 1998 roku jest opisana w dok. nr 54 i dok. nr 55. Warto 
zauważyć, że taka wizyta była bardzo ważna dla władz miasta i samych 
jego mieszkańców, skoro obie rywalizujące ze sobą gazety zamieściły sze-
rokie informacje na jej temat. Niewątpliwie tego typu spotkania poprawiały 
wizerunek Polonii oraz tworzyły przychylną atmosferę wokół młodej orga-
nizacji. Warto podkreślić, że wizyta każdej osoby z Polski niezależnie od 
jej rangi była dla środowiska polskiego prawdziwym świętem. Starano się 
więc z jednej strony zaprezentować gościowi swoje dokonania, a z drugiej 
proszono ich o opisywanie swoich wrażeń.

jak dowodzą tego skany dokumentów wystawionych przez konsulów 
charkowskich obie strony zdawały sobie sprawę z istniejących zależności 
i wiedziały, że tylko przemyślana, celowa działalność pozwoli na wzmoc-
nienie środowiska. Stąd bardzo pozytywny odbiór uruchomienie w mieście 
Domu Polskiego oraz bardzo życzliwy, pożegnalny list Konsula Michała 
Żórawskiego i jego żony Barbary (dok. nr 56, dok. nr 57).

Członkowie „Odrodzenia” nie ograniczali się tylko do działalności arty-
stycznej. Zdając sobie sprawę z tego, że Ukraina jest ich ojczyzną czynnie 
włączyli się w „pomarańczową rewolucję” oraz ostatnie wybory prezydenckie. 
Prezentowane dokumenty (dok. nr 58, dok. nr 59, dok. nr 60, dok. nr 61, 
dok. nr 62) pokazują proreformatorskie stanowisko Polaków Berdiańska 
i popieranie przez nich polityków utożsamianych z orientacją prozachodnią. 
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Warto zwrócić uwagę na bardzo emocjonalny ton i oblicze zamieszczanych 
dokumentów. Pokazują one ogromne zaangażowanie Polonii w wydarzenia 
polityczne na Ukrainie. równocześnie zamieszczone dokumenty pokazują 
otwartość władz administracyjnych zdominowanych przez zwolenników 
„niebieskich”. „Odrodzenie” poparcie dla swej linii politycznej otrzymywało 
od przyjaciół z Polski, których opinię publikowano na stronie internetowej 
organizacji.

* * *
Dokument 38

zjazd Młodzieży w BerdiańskU

źródło: „Dziennik Kijowski”, nr 17, wrzesień 1997
autor: L. Slesariewa

W dniach 4–10 sierpnia br. po raz pierwszy w Berdiańsku został przeprowa-
dzony zjazd Młodzieży Polonijnej, w którym w większości uczestniczyli przed-
stawiciele wschodniego regionu Ukrainy.

W ramach imprezy zorganizowano okrągły stół mający na celu omówienie 
problemów młodzieży. Mówiono o potrzebie spotkań z przedstawicielami kościoła, 
o zacieśnieniu więzi z reprezentantami innych mniejszości narodowych, o orga-
nizacji wystawy sztuki użytkowej i relikwii rodzinnych należących do członków 
Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Odrodzenie”. W tutejszym 
muzeum krajoznawczym odbyło się spotkanie z Wadymem Laleckim – artystą 
polskiego pochodzenia, mieszkającym w Berdziańsku, który zaprezentował swoją 
twórczość na personalnej wystawie swoich dzieł.

W imprezie uczestniczyli przedstawiciele konsulatu RP w Charkowie i przed-
stawiciele „Wspólnoty Polskiej” z Warszawy.

* * *
Dokument 39

doTknąć serceM do ojczyzny

źródło: „південна зоря“ 30.10.1999 r.
autorzy: W. Brusniak – rzeszowska, T. Wilkowska, S. gurjewa, D. Cupko

Członkowie Berdiańskiego Polskiego Towarzystwa „Odrodzenie” mieli moż-
liwość gościć w ojczyźnie przodków. Złota jesień sprzyjała bajkowej podróży 
grupie pielgrzymów. Zwiedzili oni miejsca święte w Dombrówce, Borku Starym, 
Warszawie. Berdiańcy mieli także możliwość odwiedzić skarby polskiej architek-
tury w łańcucie, Leżajsku i Rzeszowie. 
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Niezapomniane wrażenie zostały po zwiedzeniu zamku Potockich w łańcu-
cie, po koncercie muzyki organowej, święta „Góra Różankowa” wraz z procesją 
i dzwonami w Borku Starym. 

Rok akademicki w Tyczynie został otwarty uroczystością inauguracyjną w któ-
rej uczestniczyli członkowie Towarzystwa „Odrodzenia” jako goście honorowi. 
Pośród studentów pierwszego roku w Szkole Wyższej w Tyczynie jest studentka 
z Berdiańska Wiktoria Szewczenko. Poprzez skierowanie Berdiańskiego Polskiego 
Stowarzyszenia „Odrodzenie” jest w programie oświaty młodzieży pod egidą pre-
zydenta. Po zdanych egzaminach i testach jest jedną z 15 młodych Ukraińców, 
którzy maja prawo i możliwość studiować na uczelni wyższej w Polsce. 

Możliwość udziału w licznych przedsięwzięciach i spotkaniach pielgrzymów 
odbyło się dzięki temu, że mieli w swym rozporządzeniu autobus. Sprzyjały także 
takiemu przedsięwzięciu ludzie dobrej woli: prezes Kulturalno-Oświatowego Towa-
rzystwa „Odrodzenie” Lech Suchomłynow, proboszcz rzymsko-katolickiej parafii 
w Berdiańsku Zdzisław Zając, ksiądz Czesław Szczęsny, ksiądz Tadeusz Bodak 
(Lublin), oraz przeor sanktuarium w Borku Starym ojciec Stanisław Obara. 

Powrócili pielgrzymi do domu z wrażeniami. Jako prezent dla młodzieży 
polskiej w Berdiańsku rówieśnicy polscy przekazali całą biblioteczkę. 

* * *
dokument 40

PowsTało sTowarzyszenie Młodzieży Polskiej

źródło: „Dziennik Kijowski”, nr 21, listopad 2000 r. 
autor: W. Prydybajło

Swoją przyszłość kształtujemy w każdej chwili. To, jaką ona będzie zależy 
od tysięcy różnych czynników, od drobnych nieraz decyzji, w tym i od tego, czy 
uświadamiamy sobie, że każde nasze działanie w przyszłości zaowocuje w ten 
lub inny sposób.

To, jaką będzie przyszłość wszystkich organizacji polonijnych na Ukrainie 
w dużym stopniu zależ od stanu naszej młodzieży polonijnej, od tego, na ile ta 
młodzież jest dziś świadoma swego pochodzenia. Dużą rolę w kształtowaniu tej 
świadomości powinny odgrywać młodzieżowe organizacji polonijne.

W końcu października Biblioteka Kijowska im. Adama Mickiewicza gościn-
nie otworzyła drzwi dla ponad czterdziestu przedstawicieli młodzieży polonijnej 
z całej Ukrainy, w tym z Kijowa, Berdyczowa, Zmerynki, Berdiańska, Winnicy, 
Użgorodu, ługańska, żytomierza, Charkowa, Gródka Podolskiego, Mikołajowa, 
Korostyszewa, Obuchowa, Symferopola.

Omawiano cały szereg kwestii, w tym sytuację w poszczególnych miastach 
i regionach, potrzebę powstania polskiego stowarzyszenia młodzieżowego na Ukra-
inie oraz strategię opracowania statutowych celów i zadań takiej organizacji.



115Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w dokumentach i materiałach

Wybrano Zarząd Główny Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej na Ukrainie, do 
którego weszli: Lech Aleksy Suchomłynow (Berdiańsk–Rzeszów), świetlana Greś 
(żytomierz), łesia Bodnarczuk (Gródek Podolski), Maria Kozyrska (Winnica), 
Diana Krawczenko (Charków), Olga śniegórska (Użgorod–Kijów), Ludmiła 
Tomiłowicz (Kijów), oraz ja, czyli Walentyna Predybajło (Kijów). Prezesem 
Stowarzyszenia wybrany został Lech Aleksy Suchomłynow (PKOT „Odrodzenie” 
miasta Berdiańska).

Na zakończenie zjazdu założycielskiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 
na Ukrainie (a właśnie tak mianowano nowopowstałą organizację) odbył się 
koncert Polskiej Piosenki Młodzieżowej, i trzeba przyznać na bardzo wysokim, 
prawie zawodowym poziomie.

Nie jest to pierwsza próba utworzenia polskiego stowarzyszenia młodzieżo-
wego na Ukrainie. Ale obecnie jest dużo przesłanek ku temu, by stowarzyszenie 
to istniało nie tylko jako jednostka formalna, obecna w nielicznych zresztą do-
kumentach, lecz jako aktywna organizacja społeczna.

Da się zauważyć, że młodzi ludzie są na wysokim poziomic zawodowym, 
dobrze władają językiem polskim, są aktywni, w pełni świadom tego, że tworzą 
przyszłość własnymi rękami.

* * *
Dokument 41

ogólnoświaTowy kongres Polaków

źródło: „південна зоря“ nr 75, 23 maja 2001 r.
autor: T. Zaberżewśka

W Warszawie, a także w innych trzech miastach Polski odbył się drugi Zjazd 
Polonii i Polaków z za granicy. W międzynarodowym forum wzięło udział ponad 
400 Polaków z 54 państw. Ukrainę reprezentowali Związek Polaków na Ukra-
inie oraz Federacja Organizacji Polskich – 10 liderów polskiego ruchu, w tym 
także Lech Suchomłynow, prezes Polskiego Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa 
„Odrodzenie” w Berdiańsku. Jest on także prezesem Związku Młodzieży Polskiej 
na Ukrainie, a także dziekanem polsko-ukraińskiego wydziału w Berdiańskim 
Instytucie Przedsiębiorczości. 

Głównym zadaniem zjazdu było naświetlanie problemów związany na skutek 
zmian w Polsce oraz państwach postkomunistycznych, a także na skutek geopo-
litycznych zmian w Europie. 

Na Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy przybyli; prezydent RP A. Kwa-
śniewski, przedstawiciel Senatu A. Grześkowiak, premier J. Buzek, oraz głowa 
kościoła katolickiego w Polsce kardynał Glemp. 

Dyskusję wywołał Lech Suchomłynow występem roli Polaków na Ukrainie 
w integracji ze strukturami europejskimi. Mówiono również o współpracy polskich 
organizacji z miejscowymi instytucjami i władzami państwowymi. 
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W rezultacie zjazdu zostało przyjętych szereg rezolucji i postanowień, w któ-
rych zawarte są problemy obywatelstwa, repatriacji, oraz zasady wzajemnych 
wpływów państwowych struktur w Polsce z kościołem katolickim. Delegaci zwrócili 
się do władz państwowych z prośbą, aby 2 maja został ustalony Dniem Polonii 
i Polaków za granicą. O szczegółach omawianych na Zjeździe przedstawiciele 
Towarzystwa „Odrodzenie” informują na stronie internetowej: www.odrodzenie.
org.ua.

* * *
Dokument 42

w PoszUkiwaniU Berdiańska: „ognieM i MieczeM”

źródło: „ринг-экспресс» nr 42 (370), 15–21 październik 2003 г.

We wrześniu w Polsce odbył się 11 Ogólnoświatowy Kongres Mediów Polo-
nijnych. Wśród 189 uczestników spotkania znalazła się również Olga Bondarewa 
z Berdiańska. Jest ona jedną z redaktorów strony internetowej polskiego Towa-
rzystwa „Odrodzenie”. W Kongresie udział wzięli także przedstawiciele polonii 
z Australii, Kanady, USA, Egiptu, oraz z państw wschodnich. Ci którzy posiadają 
już doświadczenie w tej dziedzinie dzielili się nimi ze swoimi sąsiadami ze wscho-
du. Na jednym ze spotkań Olga Bondarewa opowiadała o Berdiańsku, odwołała 
się do filmu „Ogniem i mieczem” aby wyjaśnić, że nasze miasto położone jest 
w miejscach, gdzie kiedyś znajdowała się Zaporoska Sicz. 

Uczestnicy Kongresu odwiedzili Lublin, Tarnów, Warszawę, spotkali się z pol-
skim senatorem, a także zapoznali się z pracami różnych mas mediów. Mieli także 
możliwość odwiedzić centrum medycyny sportowej, a także zajrzeć do gabinetu, 
w którym leczona jest astma poprzez oddychanie solą. Przedstawiciele Polonii 
o swoich wrażeniach opowiedzą w różnych państwach świata. 

* * *
Dokument 43

nie Po raz Pierwszy oni w BerdiańskU

źródło: „південна зоря» nr 103 (15522), 15 lipca 2004 r.
autor: O. Wojciechowska 

Do Berdiańska w ramach współpracy przyjechała delegacja polskich przyjaciół 
z Bielsko Białej. Są oni ze „Wspólnoty Polskiej”, która utrzymuje więź z Polakami 
na Litwie, Białorusi, Ukrainie, a także udziela wszelkiej pomocy. Teraz nasze 
miasto odwiedził dobrze znany nam już Dyrektor Oddziału Wspólnota Polska 
Wojciech Dembowski oraz członek Zarządu Lucyna Damek wraz z Szczepanem 
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Wojtaskiem, Jerzym Jackiem. W składzie delegacji był również redaktor naczelny 
wojewódzkiej gazety „Kronika Beskidu” Piotr Wysocki. Delegację oprowadzał 
prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” Lech Su-
chomłynow. Odbyło się spotkanie z sekretarzem Rady Miejskiej Walerą Char-
czenkom, a także z L. Aczkan, która odpowiedzialna jest za kurort miejski. W 
bardzo miłej atmosferze obyło się również spotkanie z radcą Petrem Szaulskim, 
który niejednokrotnie odwiedzał swoich przyjaciół w Polsce. 

Delegacja przywiozła do gabinetu „Caritas” urządzenie medyczne. Gabinet 
bezpłatnej pomocy lekarskiej działa już piąty rok. Mieszkańcy Berdiańska korzy-
stają z takiej pomocy. Oprócz medycznej aparatury, delegacja przywiozła również 
prezenty dla dzieci, które są pod opieką księdza proboszcza. 

My, dziennikarze prowadziliśmy rozmowy z redaktorem „Kroniki Beskidskiej”, 
który kieruje także tygodnikami. Do tych tygodników należą „Kronika Wadowi-
ce”, „Kronika Sucha”. „Kronika Beskidska” ukazuje się w dwu województwach 
– Krakowie i Katowicach – w nakładzie 50 000. Treść gazet skierowana głów-
nie na informacjach o współczesnych wydarzeniach, podobnie do naszej gazety 
„Piwdenka”. Warto zauważyć, że wypłata naszych kolegów z polski znacznie 
różni się od naszych ukraińskich, rzecz jasna nie na naszą na korzyść. 

Przyjaciele z Bielsko Białej nie maja problemów z wydawaniem swoich dzieł. 
Rzecz polega na tym, że mają możliwość drukować gazetę nie tylko w samej 
Polsce, ale i u swoich sąsiadów Czechów lub Słowaków. Taki wybór pozwala 
nie tylko negocjować ceny, ale także wydawać jakościowo ze względów na kon-
kurencyjność drukarni. 

Po spotkaniu w Radzie Miejskiej delegacja odwiedziła samo morze, gdzie 
była zorganizowana wycieczka statkiem. Poznali oni również kurorty dla dzieci, 
spotkali się ze współpracownikami „Caritasu” i centrum dla dzieci. 

* * *
Dokument 44

znów razeM Berdaińsk i Bielsko-Biała 
19–26 liPca 2004 rokU

źródło: „південна зоря» nr 122, 2004 r. 

19–26 lipca 2004 roku przedstawiciele oddziału Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska w Bielsko-Białej gościli grupę dzieci i młodzieży z Berdiańska. W czasie 
pobytu w Polsce goście mieli możliwość zwiedzenia i zapoznania się z historią 
miast: Bielsko-Biała, Cieszyna, Wisły, Ustronia, Częstochowy. Odpoczywając 
w okolicach jeziora żywieckiego mieli przyjemność podziwiać panoramę Beskidu 
żywieckiego z góry żar. Było co podziwiać, w dodatku, że pogoda sprzyjała. 
Jeden z uczestników wycieczki powiedział: „Szkoda, że nie można wasze góry 
połączyć z naszym morzem – byłby to drugi Krym”. 
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W ratuszu w Bielsko-Białej doszło do spotkania grupy Polaków z Berdiańska 
z przewodniczącym Rady Miejskiej. W oddziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska 
w Bielsko-Białej Wojciech Dembowski spotkał się z prezesem Towarzystwa „Od-
rodzenie” z Berdiańska. Tu odbyła się rozmowa dotycząca dalszej współpracy. 
W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji Pani Rektor A. Rosowska wraz 
z dziekanem Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości L. Suchomłynowym omówili 
możliwości współpracy miedzy wyższymi uczelniami, a w przyszłości możliwość 
wymiany studentów. W życzliwej i miłej atmosferze stworzonej przez gospodarzy 
szybko minął czas pobytu. Smutno było się żegnać z miłymi przyjaciółmi. Warto 
także zaznaczyć, że za każdym razem coraz więcej mieszkańców miasta Bielsko-
Biała ma możliwość zapoznania się z przedstawicielami środowiska polskiego na 
Ukrainie, zapoznać się z ich problemami. 

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty w czasie pobytu w Bielsko-Białek 
z osobami biznesu i innych organizacji doprowadzą do rozwoju współpracy gospo-
darczej i naukowej, a także wpłyną na dalsze kontakty pomiędzy mieszkańcami 
Bielsko-Białej i Berdiańska. 

* * *
dokument 45

sTaż w Polsce

źródło: „ринг-Экспресс“ nr 26 (416), marzec 2003 r.

W lutym Mikołaj Bondarew odbywał staż w Polsce. Mikołaj jest leka-
rzem oddziału chirurgii w szpitalu miejskim w Berdiańku. Jest także człon-
kiem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Dzięki 
zaproszeniu przez polskich kolegów chirurg z Berdiańska miał możliwość 
poszerzyć swoje doświadczenia chirurgiczne w jednym z najlepszych szpitali 
warszawskich. 

Będąc na stażu poznał on współczesne metody przeprowadzania operacji (z 
małym wypływem krwi), najgłówniejszym jest to, że wraz z polskimi kolegami 
mógł stać przy operacyjnym stole w klinice. Szkoda, że większość ukraińskich 
lekarzy nie ma dostępu do wykorzystania w praktyce współczesnej techniki, 
m.in. komputerowej, inżynieryjnej i innej. Mikołaj Bondarew brał udział rów-
nież w konferencjach poświęconych współczesnym metodom chirurgii. Intere-
sującym było także zapoznanie się z kliniką wirtualną. Współczesne metody 
dają możliwości łączenia sił medycznych znawców problematyki z różnych 
miast i państw. 

Mikołaj Bondarew bardzo ciepło mówi o polskich kolegach, których miał 
możliwość poznać, są to: Krzysztof Szejer i Tadeusz Chruściel. Nie zważając na 
granicę, lekarze polskiego pochodzenia współpracują w całym świecie dla dobra 
różnych osób na świecie. 
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* * *
dokument 46

„PoMarańczowa” Polska

źródło: „ринг-Экспресс» nr 13 (508), luty 2005 r.

„Rewolucja pomarańczowa” która falowała po całej Ukrainie, zmusiła 
aby cały świat mówił na temat naszego państwa. Zakończyła się też dobrymi 
rezultatami. Dziś w Ukrainie nowy prezydent, jego i idee członkostwa Ukrainy 
w Unii Europejskiej aktywnie podtrzymują także nasi sąsiedzi, Polacy, którzy 
sami przystąpili do Unii mniej niż pół roku temu. 

W drugie połowie stycznia bieżącego roku odbyło się spotkanie rektora 
Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości Lidii Antoszkinej, prezesa Polskiego 
Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” Leszka Suchomłynowa 
z posłem europarlamentu Grażyną Staniszewską. Stoi ona na czele obserwatorów 
Parlamentu europejskiego w drugiej turze, jest także prezesem partii „Związek 
Wolności” w Bielsko Białej. 

W czasie spotkania omówione były problemy na temat popularyzacji Ukrainy 
nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. 

Dwóch wykładowców BIPu zostało zaproszonych na Uniwersytet Warszaw-
ski oraz do Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów (Bielsko Biała). Wykłady 
dotyczyły transformacji ukraińskiego społeczeństwa od momentu niepodległości 
po dziś dzień, a także na temat polskiej diaspory na Ukrainie. 

Oprócz tego, jeden z rezultatów wizyty – umowy z szeregiem europejskich 
funduszy na temat przeprowadzenia akcji, dotyczących propagowaniu idei eu-
ropejskich integracji na Ukrainie.

* * *
dokument 47

FilM o PolskiM kUlTUralno-oświaTowyM TowarzysTwie 
„odrodzenie”

źródło: „ринг-Экспресс” nr 17 (722), luty 2007 г.

W listopadzie ubiegłego roku Polskie Kulturowo-Oświatowe Towarzystwo 
«Odrodzenie» zostało przyjęte do Europejskiej Asocjacji Mediów. 

Asocjacja łączy w sobie 25 społecznych organizacji Europy. Członkowie 
Polskiego Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa «Odrodzenie» byli pierwszymi 
na Ukrainie, którzy posiadali stronę internetową. Strona ta z wielkim zaintere-
sowaniem jest czytana przez Polaków w całym świecie. Pierwszy projekt napi-
sany przez Polaków Berdiańska w ramach programu «European youth Media 
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Network», – to utworzenie filmu o Polskim Kulturowo-Oświatowym Towarzystwie 
«Odrodzenie». W tym roku będzie obchodziło swoje 15-lecie! 

Kierownik media-projektu Berdiańskiego Uniwersytetu Menegamentu Biz-
nesu Olga Popowa mówi, że Polacy Berdiańska rozpoczęli samoidentyfikację 
swoją od czasu otrzymania przez Ukrainę niepodległości. Wspólne spotkania 
katolickich świąt Bożego Narodzenia, utworzenia parafii katolickiej (budownic-
two rozpoczęło się od błogosławieństwa Papieża Jana Pawła II w 1999 roku), 
udział w pracach charytatywnych «Caritas – Spess-Berdiańsk» pozwolili na to, 
aby «Odrodzenie» zajęło należyte miejsce pośród innych towarzystw mniejszo-
ściowych w mieście. 

W Berdiańsku działa Dom Polski dzięki pomocy rządu polskiego a także 
konsulatowi polskiemu w Charkowie. W Polskim Domu spotykają się Polacy 
miasta wszystkich pokoleń, a młodzież polskiego pochodzenia ma możliwość 
zdobywać wykształcenie na wyższych uczelniach w Polsce, a także na wydziale 
polsko-ukraińskim przy Berdiańskim uniwersytecie Menegamentu i Biznesu. Dzie-
kanem Wydziału jest doktor Lech Suchomłynow. O tym będzie film, zwłaszcza 
o działalności Polskiego Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa «Odrodzenie» 
w Berdiańsku. 

Dalej mówi Olga Popowa, z przedstawicielami Europejskiej Asocjacji po-
znaliśmy się w 2006 roku w Lublinie na międzynarodowym forum „Europej-
ski Dom Spotkań”. Następnie spotkaliśmy się w Berdiańsku: przedstawiciele 
społecznych organizacji omówili sprawy integracji Ukrainy z Unia Europejską. 
Spotkanie odbyło się w ścianach Berdiańskiego Uniwersytetu Menegamentu 
i Biznesu. Obecnie kończymy scenariusz przyszłego filmu, a w kwietniu grupa 
z „Odrodzenia” zaprezentuje swój projekt w Niemczech na seminarium me-
dia-asocjacji. W maju odbędzie się premiera filmu na informacyjnym forum 
w Polsce.

* * *
Dokument 48

jedność w różnorodności

źródło: SIPKOT

„Obecność Polaków w świecie to nie tylko bezszelestne wsiąkanie w inną 
ojczyznę, ale dawanie tego, co dobre, co uzupełnia i co bogaci”.

ks. Prymas Józef Glemp

„żyjąc w odmiennych warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych 
z konieczności różnimy się od siebie, ale łączy nas zbyt wiele, by owe różnice 
podkreślać i wyolbrzymiać. A już w żadnym wypadku nie można poświęcać 
interesów naszych rodaków na ołtarzu dobrych stosunków z innymi państwami 
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czy też innymi wpływowymi środowiskami” — powiedział prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski podczas II Zjazdu Polonii 
i Polaków z Zagranicy w Teatrze Polskim w Warszawie.

II Zjazd Polaków z całego świata przeszedł już do historii. Było to wyjątkowe 
wydarzenie. Nie da się wszystkiego opisać i o wszystkim wspomnieć. Na pewno 
dla każdego z nas na zawsze pozostanie w pamięci.

Otwarcie zjazdu odbyło się w Warszawie, natomiast miejscem obrad był 
Dom Polonii w Pułtusku, gospodarzem którego jest dr Grzegorz Russak, twór-
ca zamkowej potęgi, dobry duch Domu, dzięki niemu zamek stał się ostoją 
tradycji, kultury i gościnności, miejscem polskich smaków, spotkań z historią 
i współczesnością.

W drugiej części zjazdu delegaci i goście honorowi wzięli udział w obradach 
Dnia Emigranta w Krakowie (na zjeździe zadecydowano, że 2 maja będzie 
Dniem Polonii i Polaków z Zagranicy) oraz udali się z pielgrzymką na Jasną 
Górę, aby wspólnie modlić się o pomyślność Ojczyzny w święto Matki Bożej 
Królowej Polski.

* * *
Dokument 49

kUlTUra Polska w BerdiańskU

źródło: SIPKOT

W Berdiańsku mieszka wiele narodowości, niektórzy zrzeszają się w towa-
rzystwa i związki. Szczególną aktywną wyróżniają się Grecy, żydzi, Bułgarzy. 
Polacy i Niemcy mają nawet własne centra kultury i biorą aktywny udział w życiu 
kulturalnym całego regionu. Z kolei władze popierają tę działalność i próbują 
stwarzać umowy dla dalszego rozwoju mniejszości narodowych.

7 kwietnia już po raz trzeci w Berdiańsku odbył się Festiwal Kultur Narodo-
wych, zorganizowany przez Urząd Kultury miasta. Wzięło w nim udział dziewięć 
organizacji. W ostatniej chwili organizatorzy zrezygnowali z ocen reprezentowa-
nych programów, uzasadniając swoją decyzję tym, że nie wszystkie towarzystwa 
mają jednakowe warunki rozwoju, co się wiąże z kwestią współpracy i pomocy 
ze strony krajów rodzimych.

Cechą charakterystyczną jest to, że każda narodowość ma swą specyfikę 
programów artystycznych: Bułgarzy wyróżniali się wyraźnym dążeniem ku 
przekazaniu „obrzędowości”, Niemcy – skupili swą uwagę na współczesnych 
tendencjach kultury. Zaś Centrum Polskiej Kultury „Biesiada” przygotował pro-
gram wszechstronny, składający się z 7 numerów, w którym znalazły się tańce 
folklorystyczne: polka podlaska, i wiązanka tańców ludowych, kompozycja 
wokalno-choreograficzna Czerwone jabłuszko, ludowe i współczesne estradowe 
piosenki oraz inscenizacja wiersza Marii Konopnickiej Pieśń.
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Cieszy ten fakt, że na wojewódzki Festiwal zostały zakwalifikowany tylko 
trzy występy i wszystkie przygotowane przez członków Towarzystwa Polaków 
„ODRODZENIE”.

14 kwietnia Centrum Polskiej Kultury „Biesiada” po raz kolejny podziwiał 
widzów Zaporoża.

Czy to nie jest żywe świadectwo procesów odrodzenie Polaków na Ukra-
inie!?!

* * *
dokument 50

dni MiasTa Berdiańska

źródło: SIPKOT

17 września każdego roku Berdiańsk obchodzi swoje święto – Dziań Miasta. 
Dla Polaków jest to data żałobna, przypominająca o podstępnej inwazji radzieckiej. 
Właśnie w tyn dniu Berdiańsk został zwolniony od okupantów faszystowskich. 
Będąc mieszkańcami tego miasteczka nad Morzem Azowskim Stowarzyszenie 
„Odrodzenie” włączyło się w obchody. Tradycyjnie władze lokalne inicjowały 
prezentację kultur narodów zamieszkujących te tereny. Oprócz wystawy polskich 
książek, demonstracji strojów ludowych i występów zespołów polonijnych Pola-
cy zorganizowali poczęstunek. Dlatego specjalnie z Polski zostały przywiezione 
oscypki, polski śledzik i kabanosiki. Miejscowe Polki upiekły pączki i uwarzyły 
grzaniec według tradycji galicyjskich.

* * *
dokument 51

... ale święTo się odByło

źródło: „південна зоря“, 17 stycznia 1996 r. 
autor: T. Krasnokucka

Była stolica Ukrainy Radzieckiej w dniach 18-19 listopada gościła zespoły 
kulturowe oraz gości przedstawicieli towarzystw polskich na Ukrainie. Charków 
obchodził Dni Kultury Polskiej. Organizatorami tej imprezy były: Federacja Or-
ganizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwo Polskie Charkowa, Konsulat Rze-
czypospolitej Polskiej w Charkowie. Przyczynili się oni do tego aby Dni Kultury 
Polskiej stały się prawdziwym wydarzeniem w życiu kulturalnym miasta, Ukrainy 
i zamieszkałych na jej terenie Polaków. Przedstawiciele żytomierza, ługańska, 
Berdiańska oraz gospodarze festiwalu mieli możliwości zaprezentowania swoich 
twórczych osiągnięć oraz mieli okazje do wymiany doświadczeń. Polacy z Ber-
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diańska mogli zaprezentować się dzięki wsparciu Kulibaby W.A i Romanowskiej 
J.O (kierownictwu Firmy „Westa”). 

Obowiązkiem moralnym uczestników były odwiedziny miejsc, w których 
masowo zostały rozstrzelane i pochowane ofiary NKWD. Pod Charkowem 
w ciszy leśnej zginął kwiat i elita polskiego narodu – oficerowie wojska pol-
skiego. 

Katyń, Kozielsk, Starobielsk – to miasta, w których katowano ludzi różnych 
narodowości. Strzał do polskiego oficera – to rana także dla Polaka, Ukraińca, 
Białorusina, świadomość których nie odpowiadała ówczesnemu czerwonemu 
systemowi. 

Biało-czerwone flagi powiewały w miejscu żałobnego spokoju na grobach 
żołnierzy. Szare niebo Ukrainy płakało wraz z ludźmi, którzy wspólnie modlili 
się w tym miejscu, aby upamiętnić tych wszystkich którzy niewinnie zginęli. Epi-
tafium wykonany w trzech językach (ukraińskim, polskim, rosyjskim) świadczy 
o miejscu przestępstwa przeciwko ludzkości. 

Dwa dni przed główną uroczystości charkowianie doprowadzili to miejsce 
do należnego stanu, ale otwarte groby i kości wokół nich szokowały wszystkich. 
Ktoś szukał złota o czym świadczą rozwalone czaszki zmarłych. Zdumiewa i sam 
fakt wandalizmu i brak elementarnej kultury duchowej u ludzi, którzy mieszkają 
wśród nas. 

Zachowania tych ludzi nie można usprawiedliwić realiami dzisiejszego życia, 
oni kierowali się zasadami moralności, które były zaszczepione przez totalitarn 
system, który 45 lat temu na tym miejscu rozstrzelił ludzi.

Symboliczne było to, że następnego dnia koncert odbył się w Pałacu Kultury 
Służb Biezpieczeństwa. Ogólnie dominowała atmosfera święta i nadziei.

* * *
dokument 52

dni kUlTUry Polskiej w charkowie

źródło: „Бердянск деловой“ nr 28 (102), 2000 г.
autor: M. Wołkowski

Wszystkim znany jest fakt, że Druga Wojna światowa rozpoczęła się 1 wrze-
śnia 1939 roku.

Jednak przez dłuższy czasz o fakcie okupacji Polski ze wschodu przez wojska 
radzieckie 11 września nie mówiono. 

Przez mas media informacje te podawane były jako uwolnienie narodów 
od burżuazyjnej Polski. Agresja sowiecka odbywała się przy pomocy masowych 
aktów terrorystycznych, które nie mieszczą się międzynarodowych konwencjach. 
Faktem tego są masowe groby Polaków w Kozielsku, Katyniu, Starobielsku 
i Charkowie. 
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Gorbaczow będąc prezydentem Związku Radzieckiego uznał fakt ludobójstwa 
polskich oficerów. 

W czerwcu niepodległa Ukraina na czele z kierownikami państw w obecności 
premiera Polski Jerzego Buzka złożyła hołd rozstrzelanym polskim żołnierzom 
i oficerom. W Charkowie 14-17 czerwca zostało otwarte pamiątkowe miejsce 
na część zaginionych. 

Właśnie takiemu wydarzeniu towarzyszyły również Dni Polskiej Kultury, 
które miały miejsce w stolicy Słobożnszczyny, w Charkowie. Przez Federację 
Organizacji Polskich na Ukrainie (E. Chmielową) oraz Generalnego Konsulatu 
w Chakowie (M. żuwaskiego) zostali zaproszeni również przedstawiciele Polskiego 
Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” z Berdiańska. 

Zespół „Wodospad”, kierownikiem którego jest O. Martynenko, znany na 
Ukrainie oraz za granicami, również brał udział w przedsięwzięciu. Część uczest-
ników zespołu była nieobecna, ponieważ byli na koloniach w polskich Karpatach. 
Pomimo tego udało się im przygotować program występu, m.in. kompozycja 
folklorystyczna „Kalejdoskop”, taniec według utworu h. Sienkiewicza „Ogniem 
i mieczem” oraz J. Iwaszkiewicza „Noc świętego Jana”. 

Koncert członków „Odrodzenie” został pokazany i odebrany przez zwidów 
Charkowa z wielkim zachwytem. M. Siwko członek zarządu Federacji na ręce 
J. Mołotkowoji złożyła gratulacje i podziękowania za tak dobre przygotowanie. 
Zwróciła także uwagę, że członkowie Towarzystwa „Odrodzenie” po raz kolejny 
pokazali jak dobrze przygotowani i oddani sprawie odrodzenia polskiej kultury 
narodowej. 

* * *
dokument 53

gwiazda Berdiańska

źródło: SIPKOT
autor: j. Marczenko

Generalny Konsul Republiki Polski w Charkowie Jarosław Książek, oddelego-
wał dziewczynę, śpiewaczkę, która doskonale jest przygotowana do zawodowej 
sceny – jest to panna z Berdiańska helena Zinczuk. 

Konsul po raz pierwszy zobaczył występ helenki na uroczystości obchodów 
10-lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Na świę-
to przyjechała dziewczyna z Kijowa, gdzie studiuje. Wszystkie pieśni wykonała 
ona w języku polskim. Absolwentka liceum nr 15 nie ma problemów z językiem 
obcym. helenka wraz ze swoimi kolegami z Centrum Kultury Polskiej „Besia-
da” ucząc się jeszcze w szkole była zwycięzcą na festiwalu Kultury Kresowej 
w Mrągowie. Tam została nazwana ukraińską Anną herman. W Berdiańsku 
natomiast helena Zinczuk jest autentyczną ozdobą święta, a jej śpiew radosnym 
otwarciem polskich serc. 
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* * *
dokument 54

konsUl rP Był gościeM Polskiego TowarzysTwa
kUlTUralno-oświaTowego „odrodzenie”

źródło: „Бердянск деловой» nr 17 (17), 1998 г. 
autor: L. Dobrica,

Już od czterech lat w naszym mieście działa Polskie Kulturowo-Oświatowe 
Towarzystwo „odrodzenie”. Prezesem Towarzystwa jest Lech Suchomłynow. 
Ciepła jesień sprzyjała, że Towarzystwo znalazło swoje miejsce dzięki prezesowi 
OAT „Azmol” Oleksandrowi Stachurskiemu. Będzie miało miejsce do dalszej 
działalności i rozwoju. 

Towarzystwo nalicza ponad sto członków. Liderami są Teresa Krasnokucka, 
Natala Skorobahat’ko i wiele innych. Współpracują ze szkoła nr 15, DK „Naf-
tochimik”, są zainteresowani w tym, aby dzieci uczyły się języka polskiego. Dla 
uczących się języka polskiego została utworzona biblioteczka polskiej literatury. 
Zespół „Marlen” z którego połowa pochodzi z rodzin polskich przygotowuje 
polskie tańce. Niedawno uczestnicy zespołu prezentowali swoje umiejętności 
sceniczne w Zaporożu na święcie, poświęconym 200-rocznicy polskiego pisarza 
Adama Mickiewicza. 

W ubiegłym tygodniu „Odrodzenie” gościło czcigodnego gościa – konsula 
RP w Charkowie Krzysztofa Jabłonkę. Nasze pytanie: „Jaki jest temat wizyty 
w Berdiańsku?”, konsul odpowiedział: 

– jestem w delegacji. Oficjalną wizytę złożyłem w Zaporożu. Jako konsul 
Rzeczypospolitej Polski we wschodniej części państwa miałem do wyjaśnienie 
sprawę z prywatną osobą. Odwiedziłem także Berdiańskie Polskie Towarzystwo 
„Odrodzenie”, ponieważ utrzymuje stały kontakt z rodziną Suchomłynowych, która 
założyła Towarzystwo. Interesowałem się także parafią rzymskokatolicką, i przy-
wiozłem do Berdiańska wystawę „Polskie zamki oraz polskie stroje ludowe”. 

Dzień pracy konsula był przesycony spotkaniami i rozmowami. Nie żałował 
czasu na poznanie pracy „odrodzenia”. Na tradycyjnie zadane pytanie konsulowi, 
co najbardziej spodobało się, odpowiedział: 

– Wszystko co zobaczyłem, bardzo mi się podobało. Za tydzień będę w Polsce, 
opowiem tam o Polakach berdiańskich, o problemach, a także w miarę możliwości 
pomogę Towarzystwu z urządzeniami technicznymi. 

Od autora: Konsulat Polski w Charkowie założony był jeszcze przed wojną 
przez ojca polskiego polityka Zbigniewa Brzezińskiego, jeszcze jedno – otwarto 
we Lwowie. Konsulat Generalny Polski mieści się w Kijowie. We wschodnim 
regionie Ukrainy działa 16 polskich Towarzystw. Berdiańskie „Odrodzenie” 
jest jednym z najlepszych. Trzy osoby piszą prace doktorskie na temat polskiej 
literatury. W przyszłości zaplanowane skierowanie na studia do polskich szkół 
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wyższych trzy osoby. Na temat planów dotyczących młodzieży rozmawialiśmy 
przez długi czas ze starszym wykładowcom katedry ukraińskiej literatury Leszkiem 
Suchomłynowem. Młody i energiczny prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego 
Towarzystwa „Odrodzenie” jest pozytywnie nastawiony do przyszłości. Oznacza 
to, że Towarzystwo będzie się rozwijało. 

* * *
dokument 55

Polski konsUl gości w BerdiańskU

źródło: „південна зоря» nr 241 (14291) 27 listopada 1998 r.
autor: T. Zaberżewśka

Polskie Kulturowo-Oświatowe Towarzystwo „odrodzenie” działa w Berdiańsku 
od kilku lat. Należą do niego osoby w różnym wieku i starsi i młodzi, a tak-
że najmłodsi. W szkole nr 15 jest wykładany język polski. Uczestnicy zespołu 
„Marlen” Naftochimik, którzy reprezentują polskie ludowe tańce ponad polowe 
maja polskie pochodzenie. 

Na początku tygodnia w Berdiańsku był Konsul RP Krzysztof Jabłonka. Od-
powiedzialny on jest za sprawy kultury i Polonii. Konsulat Polski w Charkowie 
został otworzony w 1995 roku. Obejmuje ono dziewięć obwodów Ukrainy wschod-
niej. Tym razem do Berdiańska przyjechał z Zaporoża, gdzie rozpatrywane były 
problemy podziału jedynego Towarzystwa polskiego. Część osób z Towarzystwa 
została wierną tradycji Polski i Ukrainy. Pozostała część członków Towarzystwa 
odeszła do parafii katolickiej. 

Zostało ustalone, że konsulat nie jest w stanie nadawać pomoc dwóm podzie-
lonym Towarzystwom. Nowo utworzone Towarzystwo będzie musiało otwierać 
nowe biuro, przeprowadzać remont, a także prowadzić rozmowy z administracją 
obwodową. 

Kolejna przyczyna dla której Konsul RP złożył wizytę w Zaporożu to obchody 
60-lecia obwodu zaporoskiego. Władze obwodowe zaplanowali zaprosić konsula 
generalnego. 

Konsul opowiedział o sobie. Jest pedagogiem, historykiem z zawodu. Dziesięć 
lat przepracował w szkole. W Berdiańsku odwiedził szkołę nr 15, gdzie został 
ośrodek polskiej kultury. Przeprowadził rozmowę o dalszej współpracy z dyrektorem 
szkoły W.A. Kriuczekom. Z wielkim zainteresowaniem poznał pracy I.A. Ziatkinej. 
Zaciekawiły go zwłaszcza wycinanki. W prezencie artystce przekazał konsul RP 
polskie wycinanki. Rodzaj wycinanek w Polsce ma korzenie głębokie. W Ukrainie 
od niedawna ten rodzaj został wysoko ceniony. 

Konsul RP Jabłonka przeprowadzał także rozmowę z uczniami, którzy uczą 
się polskiego języka. Warto zauważyć, że sam konsul swobodnie włada językiem 
rosyjskim. Na pytanie: „Czy Berdiańsk Panu się podoba?” – odpowiedział – jest 
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to piękne miasto. Powiedziałbym nawet wyróżnione z różnych stron, w nim 
mieszkają z zgodzie ludzie różnych narodowości. Jest mi przykro, ale nie we 
wszystkich miastach na Ukrainie Polskie Towarzystwa są uznawane, a za bycie 
członkiem są osądzone lub wyśmiewane. 

Jako prezent dla Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodze-
nie” Konsul RP Jabłonka przekazał obrazy, na którym widnieją zamki, a także 
polskie stroje ludowe. 

* * *
dokument 56

wPis konsUla generalnego rP w charkowie Michała 
żórawskiego i jego Małżonki BarBary do księgi 

PaMiąTkowej doMU Polskiego w BerdiańskU

źródło: Kronika Domu Polskiego
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Jestem bardzo zadowolony – Berdiańscy Polacy mają już swój dach nad 
głową. Miły i sympatyczny, lokal – pełen życia. To jest niezbędne dla normalnej 
pracy. życzę Wam wszystkiego najlepszego.

Michał żórawski
konsul generalny

Minister Pełnomocny
19.XI.2007.

Najlepsze życzenia takiej owocnej pracy, jak dotychczas. Cieszymy się, że 
jesteście i na pewno będziecie. 

Wszystkiego dobrego!

Barbara żórawska
19.XI.2007.

* * *
dokument 57

lisT Pożegnalny konsUla generalnego rP  
w charkowie Michała żórawskiego  

Po zakończeniU jego Misji na Ukrainie

źródło: aPKOT

Drodzy Rodacy,
w dniu jutrzejszym kończymy naszą misję na Ukrainie i powracamy do Pol-

ski. Były to lata, które zapisały się w naszej pamięci niezliczonymi spotkaniami 
z Polonią, która tu na Wschodniej Ukrainie nie zapomniała o swoich korzeniach, 
pielęgnując język polski, kulturę i tradycje oraz podtrzymując kontakty ze starą 
Ojczyzną.

Dziękujemy za te lata wspólnej pracy i za niezapomniane spotkania. Liczymy, 
że z wieloma z Was spotkamy się jeszcze w przyszłości. A więc, do zobacze-
nia.

Barbara i Michał żórawscy

P.S. Niech Dobry Bóg trzyma Was w swojej dłoni do czasu, gdy znów się 
spotkamy... 

Barbara
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* * *
dokument 58

syTUacja na Ukrainie
oświadczenie zarządU głównego PkoT „odrodzenie”

źródło: SIPKOT

Cechą charakterystyczną postradzieckich państw, poza Litwą, łotwą i Estonią, 
jest uzurpacja władzy przez ludzi myślących inaczej (czy udających!!!), a jednak, 
wywodzących się z głębin starego systemu.

Władzę na Ukrainie przejął były sekretarz do zadań ideologicznych Partii 
Komunistycznej Ukrainy, Przewodniczący Rady Najwyższej Leonid Krawczuk, 
przyszły pierwszy prezydent Ukrainy. Jego rządy były poznaczone pewną demo-
kratyzacją i aktywnymi procesami formowania młodego państwa ukraińskiego. 
Podstawowym błędem wywalczonej i niewiadomionej państwowości, którą, w pew-
nym sensie, ze względu na wydarzenia sierpnia 1991 roku, można traktować jako 
„nieoczekiwanym prezentem okoliczności”, było pozostawienie na kierowniczych 
stanowiskach „starej gwardii”, która nadal wyznaczała politykę (w tym również 
kadrową) i strategię w całym państwie i regionach.

Skomplikowana sytuacja gospodarcza, można powiedzieć że, anarchiczno-
absurdalna, pozwalała „miejscowej szlachcie” prywatyzować majątek państwowy, 
tworząc własne „imperia”. Dla ludzi „upaństwowionych” to był czas nieograni-
czonych możliwości. W ubogim społeczeństwie ukraińskim, przeważnie zrusyfiko-
wanym i dalekim od idei kształtowania świadomości narodowej, powoli władza 
pieniądza zaczynała dominować i wyznaczać skalę wartości. 

Kolejny krok donikąd – tworzenie klanów regionalnych i integracja z struktu-
rami państwowymi. Na fali licznych protestów robotników i górników, niezadowo-
lonych poziomem życia, oligarchowie usuwają z stanowiska prezydenta Ukrainy 
Krawczuka, i do władzy dochodzi należący do klanu dniepropietrowskiego tak 
zwany „czerwony dyrektor” Leonid Kuczma. 

W ciągu pięciu lat jego kadencji zaznaczone wyżej tendencje pogłębiają się 
i przestają być tabu. Uzurpacja, przywłaszczenie i bezprawie staje się zjawiskiem 
powszechnym i normalnym. Zdemoralizowany, zniechęcony i zastraszony oby-
watel jest biernym i niemym obserwatorem. Zdawałoby się, że naród nie poprze 
Kuczmę na następnych wyborach, ale alternatywną kandydaturą był „główny 
komunista Ukrainy” Petro Symonenko. Więc nic się nie zmieniło! Kolejne pięć 
lat szarości i swawoli. 

Właśnie za kadencji Kuczmy na horyzoncie ukraińskiej polityki pojawia się 
postać Wiktora Juszczenki, prezesa Banku Narodowego, a następnie premiera. 
Polityka poprzednich Rządów ulega kardynalnym zmianom, ruszyły reformy, 
ale zmiany uciskały interesy klanów. Juszczenko był zmuszony podać się do 
dymisji. Prezydent Kuczma praktycznie o niczym nie decyduje, jest uzależniony 
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od oligarchicznego systemu i „szarej eminencji” ukraińskiej polityki – kierującego 
Administracją Prezydenta, przewodniczącego Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy 
(Zjednoczonej) Wiktora Medwedczuka i regionalnych klanów.

Z czasem dochodzą do głosu oligarchowie z Doniecka. Gubernatorem, którego 
mianuje prezydent Wiktora Janukowycza – osobę ambitną, ale z kryminalną 
przeszłością, niemądra (chociaż legitymuje się dyplomem profesora i kartą człon-
kowską nieistniejącej akademii w USA), obsesyjnie bezapelacyjna, pozbawiona 
elementarnej kultury osobistej. Ten fakt był pierwszą oznaka tego, że klan dniepro-
pietrowski traci swoje pozycje. Na pierwszy plan wychodzi Donieck i przemysłowe 
zagłębie Donbas. Następnym celem „promotorów” Janukowycza jest fotel premiera 
i, zaczynamy mówić o tym, co się dzieje teraz, prezydenta Ukrainy. 

Pomijając wszystkie szczegóły, dotyczące kampanii wyborczej. Przytoczę 
wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego-Kulturalno Oświa-
towego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku (woj. zaporoskie, Ukraina 
Południowa): 

My, Polacy Berdiańska, obywatele Ukrainy, w tej krytycznej sytuacji w kraju 
naszego stałego zamieszkania i w obliczu zagrożenia, biorąc pod uwagę liczne 
fakty łamania zasad głosowania we Wschodnich i Południowych regionach 
i fakt skorumpowania Centralnej Komisji Wyborczej, apelujemy do wszystkich 
organizacji i instytucji państwowych i publicznych o wyrażenie wotum nieufności 
i nieuznanie wyników II tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. 

Juszczenko naszym prezydentem! 

W imieniu Zarządu dr Lech Suchomłynow 

* * *
dokument 59

„PoMarańczowe” ProTesTy Trwają (28.11.2004)

źródło: SIPKOT

„Pomarańczowe” mityngi organizowane są codziennie i Polacy są na nich 
obecni!!! Ale administracje niektórych fabryk i instytucji jest kierowana przez 
władze centralne i zabrania swoim pracownikom wyrażać opinie odmienne od 
„oficjalnych”, dyktowanych z Administracji Prezydenta i Kancelarii Rządu. A 
jednak tysiące ludzi demonstrują swą pozycję, mając na co dzień pomarańczowe 
symbole, i zbierając się na placu, skandując: „Kuczmę do sądu! Janukowycza 
do więzienia! Juszczenko naszym Prezydentem!!!”. 

Codziennie w większości miast Ukrainy w tym również w Berdiańsku trwają 
akcje protestów. Rada Najwyższa Ukrainy uznała rezultaty wyborów za sfałszo-
wane. Prawdopodobnie będzie trzecia tura wyborów, a jutro posiedzenie Sądu 
Najwyższego Ukrainy. 
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Zaskakuje pozycja obecnego (jak na razie!) prezydenta Kuczmy. Gwarant 
Konstytucji zajął pozycję strusia, chowając głowę do piasku. żadnej reakcji 
z strony Administracji Prezydenta nawet na separatystyczne decyzje niektórych 
obwodów Ukrainy Wschodniej, jak na przykład oświadczenia gubernatorów 
charkowskiego i ługańskiego. Dodam, że w tej chwili w m. Siewierodoniecku 
(woj. ługańskie) trwa zjazd przedstawicieli władz samorządowych południowo-
wschodnich regionów Ukrainy, którego celem jest omówienie możliwości ogłosze-
nia autonomii. Na tym separatystycznym zbiegowisku są obecni między innymi 
ambasador Rosji na Ukrainie Czernomyrdin i mer Moskwy łużkow. Czy Rosja 
nie wpływała na proces wyborczy na Ukrainie? Czy się nie wtrąca w wewnętrzne 
sprawy niepodległego państwa?

Pozwolimy sobie zatrzymać się na sytuacji panującej w społeczeństwie na 
przykładzie Berdiańska. Ponad 70 % obywateli regionu oddało poparcie premierowi 
Janukowyczowi. Dane zjawisko można wytłumaczyć brakiem obiektywnej infor-
macji w środkach przekazu masowego w trakcie kampanii wyborczej. Ciekawie 
wygląda sytuacja w sąsiednim mieście Primorsku, gdzie miejscowa telewizja „Jug” 
stale podawała wiadomości opozycyjnego „5 Kanału”, wynikiem tego jest to, że 
większość mieszkańców głosowała na Juszczenkę. Już po pierwszej turze wyborów 
władze wojewódzkie określały Primorsk jako „pomarańczowe miasto”. 

Po drugie, – populistyczne kroki, podkupywanie elektoratu w wieku emery-
talnym. Rząd udzielał dopłaty do emerytur i rent na czas kampanii wyborczej, 
z kolei, na przyszły rok budżet Ukrainy nie przewiduje funduszy na te cele.

Po trzecie, Janukowycz obiecał nadać status drugiego języka państwowego 
rosyjskiemu oraz zaprowadzić podwójne obywatelstwo z Rosją. Zaznaczmy, że 
to jest sprzeczne z Konstytucją Ukrainy.

Natomiast, społeczeństwo nie jest podzielone. Panuje tolerancja i spokój. 
„Pomarańczowi” uśmiechają się do siebie i do nielicznych ludzi z symboliką 
Janukowycza. „Pomarańczowe” mityngi organizowane są codziennie i Polacy są 
na nich obecni!!! Ale administracje niektórych fabryk i instytucji są kierowane 
przez władze centralne i zabrania swoim pracownikom wyrażać opinie odmienne 
od „oficjalnych”, dyktowanych z Administracji Prezydenta i Kancelarii Rządu. 

* * *
dokument 60

Ukraina: Polacy Berdiańska PoPierają PoMarańczową 
rewolUcję

źródło: „Kurier wileński”, listopad 2004 r. 
autor: W. Zajączkowska

Polskie flagi na akcjach protestu
„My, Polacy Berdiańska, obywatele Ukrainy, w tej krytycznej sytuacji w kraju 

naszego stałego zamieszkania i w obliczu zagrożenia, biorąc pod uwagę liczne 
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fakty łamania zasad głosowania we Wschodnich i Południowych regionach 
i fakt skorumpowania Centralnej Komisji Wyborczej, apelujemy do wszystkich 
organizacji i instytucji państwowych i publicznych o wyrażenie wotum nieufności 
i nieuznanie wyników II tury wyborów prezydenckich na Ukrainie!” – nadesłał 
wyciąg z protokołu posiedzenia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa 
„Odrodzenie” w Berdiańsku jego prezes dr Lech Suchomłynow 

W dniu 25 listopada w naszym mieście Berdiańsku odbył się mityng, na 
którym obywatele mieli możliwość wyrazić swoją opinię, dotyczącą wyników 
wyborów prezydenta Ukrainy. Również dlatego, żeby poprzeć Pomarańczową 
Rewolucję!!!

O 10.00 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polaków „ODRODZENIE” 
poinformował Konsula Generalnego RP w Charkowie Jarosława Książka o decyzji 
Polaków Berdiańska nie uznawania wyników II tury wyborów i zamiarze wzięcia 
aktywnego udziału w ruchu oporu. W trakcie rozmowy Pan Konsul między innymi 
powiedział, że szanuje naszą pozycję i przyjmuje informacje do wiadomości.

Pomarańczowe i biało-czerwone
Nie zważając na to, że czwartek jest dniem pracującym wielu Polaków 

przyszło na manifestację, trzymając symbolikę Wiktora Juszczenki i narodowe 
polskie flagi! Prezes Towarzystwa „Odrodzenie” dr Lech Suchomłynow w swoim 
przemówieniu poinformował tysiące ludzi na placu przed Urzędem Miasta, że 
Polacy Berdiańska zdecydowanie popierają Juszczenkę oraz przytoczył wyciąg 
z protokołu posiedzenia Zarządu Głównego.

skąd juszczenko? 
Właśnie za kadencji Kuczmy na horyzoncie ukraińskiej polityki pojawia się 

postać Wiktora Juszczenki, prezesa Banku Narodowego, a następnie premiera. 
Polityka poprzednich rządów uległa kardynalnym zmianom, ruszyły reformy, 
ale zmiany uciskały interesy klanów. Juszczenko jest zmuszony podać się do 
dymisji.

Skomplikowana sytuacja gospodarcza, anarchiczno-absurdalna, pozwalała 
„miejscowej szlachcie” prywatyzować majątek państwowy, tworząc własne „im-
peria”. Dla ludzi „upaństwowionych”to był czas nieograniczonych możliwości. 
W ubogim społeczeństwie ukraińskim, przeważnie zrusyfikowanym i dalekim od 
idei kształtowania świadomości narodowej, powoli władza pieniądza zaczynała 
dominować i wyznaczać skalę wartości.

Kolejny krok donikąd – tworzenie klanów regionalnych i integracja ze struktu-
rami państwowymi. Na fali licznych protestów robotników i górników, niezadowo-
lonych poziomem życia, oligarchowie usuwają ze stanowiska prezydenta Ukrainy 
Krawczuka, i do władzy dochodzi należący do klanu dniepropietrowskiego tak 
zwany „czerwony dyrektor” Leonid Kuczma.

Za pięć lat zaznaczone wyżej tendencje pogłębiają się i przestają być tabu. 
Uzurpacja, przywłaszczenie i bezprawie staje się zjawiskiem powszechnym. 
Zdemoralizowany, zniechęcony i zastraszony obywatel jest biernym i niemym 
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obserwatorem. Zdawałoby się, że naród nie poprze Kuczmyna następnych wy-
borach, ale alternatywną kandydaturą był „główny komunista Ukrainy” Petro 
Symonenko. Więc nic się nie zmieniło! Kolejne pięć lat szarości i swawoli – 
czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Suchomłynowa w imieniu Zarządu 
„Odrodzenia”. 

„Nie – fałszerstwom! Nie totalitaryzmowi! Nie reżimowi Janukowycza i kla-
nów!!!”, „Tak demokracji! Tak wolności! Tak Nowej Ukrainie!”, „Juszczenko 
naszym prezydentem!” – padały hasła podczas wiecu. 

* * *
dokument 61

nadesłano na adres inTerneTowy redakcji sTrony 
„odrodzenia”

źródło: SIPKOT

Parafia Rzymskokatolicka w Kazimierzu Dolnym popiera Ukrainę w Jej  �
zmaganiu i jest obecna przy Niej przez modlitwę. 

x. Tomasz
Dzięki Ci za informacje, którą juz wykorzystałam na stronie „Polacy na  �

świecie”. Zuchy! Tak trzymać! My też trzymamy rękę na pulsie wydarzeń na 
Ukrainie. Jeśli coś by jeszcze się wydarzyło – proszę – daj znać. Ciekawi mnie 
wszystko pod kątem reakcji Polaków na wydarzenia ukraińskie. Czy Polacy 
berdiańcsy odzwierciedlają punkt widzenia Polaków ukraińskich? Pisz! 

Wanda Zajączkowska, „Kurier Wileński”
Nie dajcie się! My jesteśmy z Wami! Podtrzymujemy Was pomarańczową  �

demonstracją pod Ambasadą Ukraińską w warszawie! Media podają, że wschodz-
nia Ukraina popiera Janukowycza – my w to nie wierzymy! Już wystarczy żyć 
w kłamstwie, wychodźcie na demonstracje! Polacy oraz mieszkańcy Berdiańska! 
Jesteśmy z wami! 

Dr helena Krasowska, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Drogi Panie Lechu (Suchomłynow), oczywiście jesteśmy z Wami i całą  �

Ukrainą. Serdeczności. 
Prof. Janusz Rieger, Warszawa

Cześć! O tym, co się dzieje na Ukrainie, czytaj na naszej stronie. Ukraina  �
będzie wolna i wreszcie niezależna od Rosji. Powodzenia. 

Andrzej Dubikowski, redaktor naczelny „Głosu znad Niemna”, Białoruś
Dla mnie, zafascynowanego kulturą, historią, Ukrainy, jej gorącymi po- �

wiązaniami z Polską, Polakami mieszkającymi i żyjącymi na Ukrainie ten czas, 
czas przemian jest najważniejszym momentem historycznym. Mam nadzieję, że 
swobodny wybór, niezalezny od wschodniego Wielkiego Brata, może nie do-
skonały ale własny, poprawi sytuację polityczną Waszego Kraju, ale i Polaków 
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mieszkających na Ukrainie. Wszystkiego najlepszego. W Warszawie na ulicach 
widzi się ludzi z pomarańczowymi wstążkami. Będzie dobrze. 

Andrzej Bełkowski 

* * *
dokument 62

„PoMarańczowa rewolUcja”
PocząTek sPołeczeńsTwa oBywaTelskiego na Ukrainie

źródło: SIPKOT
autor: L. Damek (Bielsko-Biała)

Czy „Pomarańczowa rewolucja” była nieunikniona, czy musiało do niej 
dojść. Odpowiedź na tak zadane pytanie teoretycznie nasuwa się sama, i brzmi 
ona „tak”.

Ludność Ukrainy, która tak tłumnie wyległa na ulice miast, aby zamanife-
stować swoje poparcie dla kandydata opozycji Wiktora Juszczenki jest już na 
skraju wyczerpania. Jest to stan, w którym jedna prowokacyjna decyzja struktur 
państwowych, może doprowadzić do tragedii, którą byłoby jakiekolwiek zaanga-
żowanie struktur siłowych państwa w obecny kryzys polityczny. 

Sytuacji tej z pewnością chce uniknąć obóz opozycji, a jak da się wywnio-
skować z wypowiedzi przedstawicieli resortów siłowych Ukrainy, obóz rządzący 
również nie dąży do wykorzystania siły, gdyż mogłoby się okazać iż coraz to 
nowe jednostki przechodzą na stronę opozycji, co ukazało by słabość Prezydenta 
Kuczmy i Rządu Ukrainy, a na to nie mogą sobie te instytucje pozwolić, ponieważ 
dowodziłoby to również o słabości Ukrainy. 

Czy „Pomarańczowa rewolucja” była nieunikniona, czy musiało do niej 
dojść. Odpowiedz na tak zadane pytanie teoretycznie nasuwa się sama, i brzmi 
ona „tak”. 

Czy Prezydent Kuczma zdecydowałby się na fałszowanie wyborów gdyby 
wiedział, że na znak protestu narodzi się ruch społeczny, który nie ugnie się pod 
groźbami, i będzie twardo stał na stanowisku że wybory są nieważne. Trudno 
w chwili obecnej jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale w mojej opinii 
Prezydent Kuczma nie zdecydował by się na takie posunięcie, a już na pewno 
nie na taką skalę, gdyż zależy Mu na silnej i jednej Ukrainie, a poprzez swoje 
postępowanie doprowadził kraj do sytuacji w której coraz głośniej są akcentowane 
dążenia separatystyczne wschodnich regionów Ukrainy. Jest to problem z którym 
będzie musiał sobie poradzić nowy przywódca Ukrainy, niezależnie czy będzie 
to Wiktor Juszczenko czy Wiktor Janukowicz. 

Kolejną ważną kwestią są zewnętrzne mediacje w impasie który trwa obecnie 
na Ukrainie, czy są one potrzebne czy nie. W mojej ocenie w obecnej sytuacji 
są one najlepszą drogą do osiągnięcia porozumienia, gdyż bez zewnętrznych 
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mediatorów strony nieustannie obwiniałyby się o różne kwestie, począwszy od 
kwestii formalnych, kto może unieważnić wybory, a skoczywszy na całej gamie 
problemów, które są mało istotne, a przeszkadzałyby w osiągnięciu porozumienia. 
Dlatego obecność zachodnich mediatorów, z których lwia część pochodzi z krajów, 
które same przeszły przez ciężką drogę transformacji, pozwala dostrzec kwestie 
naprawdę istotne, wznieść się ponad własne animozje, i skupić się na osiągnięciu 
porozumienia, które przysłuży się dobru Ukrainy jak i całej Europy. Osiągnięcie 
porozumienia w kwestii kto jest zwycięzcą wyborów, jest teraz rzeczą pierwszorzęd-
ną, gdyż Ukrainie niezbędny jest teraz legalny przywódca, który uzyska poparcie 
narodu, co będzie niezbędne do odbudowy wewnętrznej integralności i spójności 
Ukrainy zarówno w wymiarze narodowościowym jak i terytorialnym. 

„Pomarańczowa rewolucja”, która rozgrywa się obecnie na naszych oczach, 
nie oceniając czy jest ona potrzebna czy nie, czy chcemy żeby wygrał Wiktor 
Juszczenko czy Wiktor Janukowicz, jest niewątpliwie wyraźnym sygnałem spo-
łecznym dla Prezydenta Ukrainy Leonia Kuczmy, sygnałem który pokazuje iż 
społeczeństwo ukraińskie chce zmian, chce brać aktywny udział w kreowaniu 
przyszłości swojego kraju, i nie zgadza się aby decyzje dotyczące Ukrainy były 
podejmowane na wysokich szczeblach władzy bez liczenia się ze zdaniem narodu. 
To zjawisko jest niewątpliwie korzystne, gdyż pokazuje iż społeczeństwo Ukrainy 
budzi się z marazmu do którego doprowadził je Związek Radziecki, i staje się 
społeczeństwem „świadomym” społecznie. 

na niWie kultury

Kultura narodowa to jeden z najważniejszych jeśli nie najważniejszy 
element umożliwiający zachowanie poczucia więzi z narodem. Nic więc 
dziwnego, że także działacze z Berdiańska jako jedno z najważniejszych 
swoich działań uważali właśnie pracę w tym zakresie. rozumieli ją jednak 
bardzo szeroko, zdecydowanie szerzej niż mogłoby się to wydawać biorąc 
pod uwagę niewielką liczebność środowiska oraz ogromną odległość od 
granic ojczyzny przodków. 

Prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymaga miejsca, punktu który 
stałby się swoistym matecznikiem, który dla wszystkich stałby się tożsamym 
z polskością. W wyniku podjętych starań organizacji udało się uzyskać taki 
lokal, który zdecydowanie na wyrost, ale z ogromnym przekonaniem co do 
jego roli nazwano Domem Polskim. jego stan nie był zadawalający, obiekt 
wymagał remontu, który przeprowadzony został miejscowymi siłami i wy-
posażenia, które zbierano po członkach organizacji, ale od samego początku 
stał się miejscem spotkań Polaków Berdiańska ich prawdziwym mateczni-
kiem. Tu znalazło również swoją siedzibę Centrum „Biesiada”, które stało 
się animatorem polonijnej działalności kulturalno – oświatowej w mieście 
(dok. nr 63).
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Dla podtrzymania świadomości przynależności do narodu polskiego bardzo 
ważne było oddziaływanie przez i za pomoca religii. Nic więc dziwnego, 
że jedynymi z najważniejszych wydarzeń mających miejsce każdego roku 
w Berdiańsku było jedno z najbardziej polskich świąt religijnych – Boże 
Narodzenie (dok. nr 64, dok. nr 70). Starano się odpowiednio nagłaśniać te 
uroczyści także poprzez zapraszanie na nie gości innych narodowości.

Nie wszystkie uroczystości można było zorganizować w Domu Polskim 
szczególnie, jeśli chciano poszerzyć krąg odbiorców. Wówczas zwracano 
się o pomoc do miejscowych przyjaciół, którzy udostępniali swe lokale na 
potrzeby Polonusów. Tego typu pomoc uzyskiwano od miejscowych uczelni, 
szkoły muzycznej, czy domu kultury. jednych z tych licznie organizowa-
nych imprez otwartych był Festiwal Muzyki Klasycznej, który odbywał się 
z okazji Dni Kultury Polskiej (dok. nr 65, dok. nr 66, dok. nr 68). Należy 
zaznaczyć, że we wszystkich imprezach otwartych uczestniczyli przedsta-
wiciele środowisk niepolskich. Byli nimi przykładowo zapraszani artyści, 
uczniowie, studenci, którzy bardzo chętnie współorganizowali polonijne akcje. 
Z czasem doraźna współpraca nabrała charakteru stałej. Szukano różnych 
metod z jednej strony wzmacniania polskości w środowisku polonijnym, 
a z drugiej pokazywania swoich walorów Berdiańczykom. Przykładem tego 
typu działań może być zorganizowany w 2004 roku Konkurs rysunkowy 
dla Dzieci w ramach obchodów roku Polskiego na Ukrainie, organizowano 
również wystawy, projekcje filmów dokumentalnych dotyczących kultury 
i historii polskiej (dok. nr 72, dok. nr 73). Organizowano również wystawy, 
które przybliżać miały Ukraińcom i Polonusom dorobek Polaków żyjących 
w tej części świata kilkadziesiąt czy nawet więcej lat temu. Nie zapominano 
również o przedstawianiu dorbku Polaków żyjących w dalekiej ojczyźnie.

Waga tego typu uroczystości była doceniana przez przyjaciół berdiań-
czyków z Polski, świadczą o tym listy, które z tej okazji wysyłane były na 
ręce prezesa organizacji od zaprzyjaźnionych osób (dok. nr 67).

Za bardzo istotne uważano w Berdiańsku wciąganie w orbitę polskości 
dzieci mieszkające w miejscowym domu dziecka. Nie bez racji uważano, że 
objęcie opieką pozbawionych pomocy, najbardziej potrzebujących Polonusów 
będzie bardzo dobrze odebrane zarówno przez stronę ukraińską jak i polską. 
Zadania tego podjęto się jednak z potrzeby serca – choć rzecz jasna zdawano 
sobie również sprawę z tego, że pośrednim rezultatem takich działań będzie 
wzmacnianie polskości. Pomysł uzyskał poparcie ze wszystkich stron, ale 
pomimo tego możliwości pomocy dzieciom były bardzo ograniczone. Przy-
kładowo pomimo dobrej woli polskich władz dyplomatycznych nie udało 
się doprowadzić do wysłania tych dzieci na wakacje do Polski. Ograniczenia 
administracyjne okazały się być nie do przezwyciężenia. W tekście zamiesz-
czonych zostało cały szereg dokumentów obrazujących jak wielką wagę 
przywiązywano do skutecznego pomagania dzieciom (dok. nr 75, dok. nr 76, 
dok. nr 77, dok. nr 78, dok. nr 79).



138 Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze

Działania prowadzone przez „Odrodzenie” zyskały sobie bardzo wysoką 
ocenę przedstawicieli polskich władz konsularnych. Opinia, o tym, że ktoś 
kto zna warunki panujące w polskich organizacjach na Ukrainie nie spodzie-
wał się, że gdzieś w dalekim Berdiańsku tak może wyglądać życie polonijne 
znaczyła dla miejscowych Polonusów bardzo wiele.

równie ważne dla podtrzymywania kultury polskiej były kontakty z Pol-
ską, a właściwie z polskimi przyjaciółmi. Bardzo szybko bowiem doszło 
do przekształcenia się pierwszych oficjalnych kontaktów w bliższe związki 
o charakterze koleżeńsko-przyjacielskim. Obie strony pisywały do siebie, 
jeśli było to tylko możliwe odwiedzały się, a wreszcie również podejmowały 
wspólne działania (przykładowo o charakterze naukowym). Bardzo ścisłe 
kontakty wykształciły się pomiędzy Polonusami z Berdiańska a Borkiem 
Starym, zarówno miejscowymi zakonnikami jak i mieszkańcami (dok. nr 80, 
dok. nr 81, dok. nr 83). jak świadczą o tym zamieszczone w publikacji listy, 
kontakty nie ograniczały się do oficjalnych krótkich, okazyjnych przesyłek. 
Zakonnicy z Borka dzielili się ze swoimi dalekimi przyjaciółmi swoimi pro-
blemami i przemyśleniami, które świadczą własnie o poziomie bliskości, 
która się nawiązała pomiędzy stronami (dok. nr 82, dok. nr 83).

Swoimi wrażeniami z pobytu w Berdiańsku dzielili się przybysze również 
w inny sposób, poprzez zamieszczanie wspomnień czy relacji na stronach 
własnych „Odrodzenia”, które zresztą bardzo chętnie udostępniało posiadane 
przez siebie możliwości dla wszystkich chętnych, dok. 85.

* * *
dokument 63

nad MorzeM azowskiM

źródło: „głos znad Niemna”, 22 marca 2002 r.
autor: L. Suchomłynow

Dnia 15 marca Dom Polski w Berdiańsku oficjalnie otworzył swoje progi. 
Od 7 grudnia ub.r., dnia w którym Stowarzy szenie „Wspólnota Pol ska” za 
pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie nabyło trzypokojowe 
mieszkanie na rzecz Polaków Towa rzystwa „ODRODZENIE”, trwały przygoto-
wania do prezentacji lokalu.

W wyposażeniu Domu Polskiego wzięli udział wszyscy członkowie naszej 
organizacji. Ktoś pomagał radą, ktoś pieniędzmi, ktoś swoją ofiarną pracą. Ale 
ważne jest to, że nie było obojętnych. O remoncie nie było mowy, po prostu udało 
się załatać stare dziury i uzbierać używane meble, część nawet kupowaliśmy.

Warto podkreślić, że tyl ko Polacy w Berdiańsku mają własny lokal. Bułga-
rzy, Grecy, żydzi, Niemcy, Rosjanie albo dzierżawią pomieszczenia, albo nie 
po siadają w ogóle. Więc dla naszego regionu otwarcie Domu Polskiego było 
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praw dziwym wydarzenie. Nic więc dziwnego, że na tej imprezie zebrało się dużo 
osób, między innymi przed stawiciele władz wojewódz kich, urzędu miasta, kan-
dydaci do Rady Najwyższej Ukrainy, prezesi i działacze organizacji mniejszość 
na rodowych miasta, władze uczelni wyższych miasta i wielu innych przyjaciół 
Polskiego Towarzystwa „ODRODZENIE”. Polskie symbole narodowe podkre ślały 
uroczystość atmosfery i status tego miejsca.

* * *
dokument 64

w doMU PolskiM

źródło: „південна зоря» 27 grudnia 2006 r., № 197

Wieczór przed Bożym Narodzeniem zgodnie z kalendarzem katolickim liderzy 
i członkowie Polskiego Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” rozpo-
częli kolędami. Z życzeniami dla dorosłych przyszły dzieci z sierocińca. życzenia 
oraz kolędy w różnych językach wykonane przez dzieci przygotowane zostały 
pod kierownictwem Teresy Krasnokuckiej w Polskim Domu. Każdy wychowanek 
(polskiego pochodzenia, około 30) otrzymał prezent świąteczny z Generalnego 
Konsulatu Polski w Ukrainie. 

Jeszcze jedna przyjemna informacja: przed świętami Bożego narodzenia 
Lech Suchomłynow został przyjęty do Związku Polskich Dziennikarzy. Jego 
materiały na temat działalności Polskiego Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa 
„Odrodzenie” regularnie przez 12 lat zamieszczane są w polskich mediach oraz 
na stronie internetowej www.polonia.org.ua, którą każdego roku odwiedza około 
20 000 czytelników. 

* * *
dokument 65

dni kUlTUry Polskiej – 2003

źródło: SIPKOT

Towarzystwo „Odrodzenie” oprócz kwestii ściśle polonijnych i potrzymania 
duchu polskości robi wszystko co możliwe dla promowania kultury polskiej 
w regionie. Dlatego od trzech lat w maju odbywa się szereg przedsięwzięć 
kulturalno-oświatowych, tradycyjnie nazywanych Dniami Kultury Polskiej 
w Berdiańsku. Cieszy to, że w tym roku inicjatywy Polonii były wspierane 
przez władze lokalne. 

W ramach Dni Kultury Polskiej została zorganizowana wystawa malarska, 
wieczór poezji polskiej. Telewizja lokalna transmitowała polskie filmy dokumental-
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ne, które cztery lata temu przy pomocy Konsulatu Generalnego RP w Charkowie 
zostały przetłumaczone na język rosyjski. Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” 
przy Towarzystwie Polaków „Odrodzenie” z inicjatywy władz wojewódzkich brało 
udział w Dniach Piśmiennictwa Słowiańskiego w sąsiednim Priazowiu.

Najważniejszym elementem Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku stał się 
I Festiwal Polskiej Muzyki Klasycznej. Patronatem tę imprezę otoczyli Konsul 
Generalny RP Michał żórawski, Proboszcz parafii katolickiej w Berdiańsku ks. 
Zdzisław Zając, Rektor Instytutu Przedsiębiorczości prof. Lidia Antoszkina i Urząd 
Kultury m. Berdiańsk. 

Zebranych uczestników i widzów I Festiwalu powitał vice-wojewoda zaporoski 
Paweł Michalik i przedstawiciele innych instytucji państwowych.

Warto podkreślić, że tak solidnych ludzi gościliśmy po raz pierwszy. Koncerty 
muzyki klasycznej niestety są rzadkością. Nic więc dziwnego, że sala koncertowa 
była przepełniona. 

Utwory Chopina, Winiawskiego, Paderewskiego, Szymanowskiego, i innych 
wybitnych polskich kompozytorów w wykonaniu miejscowych muzyków wywarły 
niesamowite wrażenia na widzach. 

Każdy uczestnik koncertu otrzymał specjalnie wydrukowane dyplomy i pa-
miątki o I Festiwalu Polskiej Muzyki Klasycznej w Berdiańsku. 

* * *
dokument 66

dni kUlTUry Polskiej – 2001

źródło: „південна зоря», 13 червня 2001 р. 
autor: O. Charłan

Polska – słowiańskie, europejskie państwo, ze znanymi rzekami, takimi jak 
Wisła i Odra. Naród jest wierzący – przeważają katolicy. Najwyższy prawodawczy 
organ to dwuizbowy Parlament – Sejm i Senat. Imiona wybitnych synów Polski 
znanych całemu światu to pisarze Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, muzycy 
Fryderyk Chopin i Michał Ogiński, reżyserzy filmowi Andrzej Wajda i Jerzy 
hofman, malarze Stanisław Wyspiański i Konstantyn Tetmajer. 

Nagrody dla Andrzeja Wajdy – Oskara, Krzysztofa Pendereckiego – tytułu 
najlepszego kompozytora roku – to wydarzenia, które prowadzą do wniosku, 
że kultura polska odgrywa ważną rolę we współczesnym życiu kulturowym 
świata. 

W ubiegłym roku najbardziej widoczne były osiągnięcia polskiej kinematografii. 
Filmy „Ogniem i mieczem” oraz „Pan Tadeusz” są jednymi z najwybitniejszych 
dla Polski i światowej wspólnoty. 

W ramach Dni Kultury Polskiej z okazji rocznicy Konstytucji 3go Maja 
Polskie Naukowo-Oświatowe Centrum Katedry Ukraińskiej i Zagranicznej Lite-



141Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w dokumentach i materiałach

ratury Berdiańskiego Państwowego Pedagogicznego Instytutu (kierownik – docent 
Wiktoria Zarwa) oraz Polskie Kulturowo-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” 
(prezes Lech Suchomlynow) m. Berdiańska zorganizowały koncert, w którym 
uczestniczyli członkowie Towarzystwa, uczniowie szkoły nr 15: M. Bondarew, 
O. Muraszko, N. Michalczuk, studenci Berdiaskiego Instytutu Przedsiębiorczości 
O. Popowa i inni, studenci Berdiańskiego Pedagogicznego Instytutu W. Pejczew, 
R. Kostromyćkyj, E. Cichowska, I. Koroliow i in. 

Wzruszającym był moment przedstawienia „Modlitwy” wykonanej w języku 
polskim z wysokim poziomem teatralizacji. Niezapomniana była także prezentacja 
zespołu choreograficznego „Wodospad” (kierownik Lilia Kuzniecowa). śpiewane 
były pieśni w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Recytowane był wiersze 
A.Mieckiewicza w języku oryginału oraz w tłumaczeniu M. Rylskiego, przed-
stawiona była inscenizacja ballady „Pani Twardowska”. Były także recytowane 
wiersze J. Słowackiego, W. Szymborskiej (laureatki nagrody Nobla), T. Ruże-
wicza, W. Broniewskiego, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w tłumaczeniach 
A. Achmatowej. 

O wysoki poziom przedsięwzięcia zadbali organizatorzy, polskie rodziny Sta-
niszewskich i Suchomłynowych i dyrektor Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” 
Polskiego Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” Natalia Warecka. 

Dr Olga Charłan, Katedra Literatury Ukraińskiej i Obcej Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku 

* * *
dokument 67

dni kUlTUry Polskiej w BerdiańskU: lisTy i życzenia

źródło: ZOLaS

W listach między innymi czytamy: Dziękując za dotychczasową współpra-
cę, pragnę wyrazić nadzieję, że Polonia w Berdiańsku będzie, wespół z innymi 
organizacjami polonijnymi na Ukrainie, reprezentować polską kulturę, tradycje 
w trosce o nasze Wspólne Dobro – Rzeczpospolitą Polskę.

list w imieniu władz stowarzyszenia „wspólnota Polska”
Szanowny Panie Prezesie,
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody Dni Kultury Polskiej w Ber-

diańsku.
Z tej okazji pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za zaangażowanie Polonii 

ukraińskiej w popularyzację polskiej kultury za granicą oraz aktywność polskiego 
środowiska na Ukrainie. Państwa wysiłki i starania oraz innowacyjne podejście 
do działań promujących Polskę zasługują na szczególne uznanie.
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Dlatego chciałbym wyrazić swoje poparcie dla Inicjatorów i Organizatorów 
„Dni Kultury Polskiej” oraz życzyć wytrwałości w dalszych działaniach, kolejnych 
sukcesów w rozmaitych dziedzinach polonijnej aktywności.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” niezmiennie gotowe jest wspierać starania 
mające na celu kultywowanie polskości, języka i kultury polskiej, jak również 
działania na rzecz wzrostu szeroko rozumianego znaczenia Polskiej Społeczności 
na Ukrainie.

Dziękując za dotychczasową współpracę, pragnę wyrazić nadzieję, że Polonia 
w Berdiańsku będzie, wespół z innymi organizacjami polonijnymi na Ukrainie, 
reprezentować polską kulturę, tradycje w trosce o nasze Wspólne Dobro – Rzecz-
pospolitą Polskę.

łączę wyrazy szacunku, 
Członek Zarządu Krajowego 
Michał Dworczyk

list rektora Uniwersytetu rzeszowskiego 
prof. dr hab. stanisława Uliasza
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Dni Kultury Polskiej organizowane 

w Berdiańsku. Niestety różnorodne zobowiązania uniemożliwiają mój kilkudniowy 
wyjazd z Rzeszowa.

Organizatorom i uczestnikom uroczystości życzę realizacji założonego progra-
mu. Autorom ważnych dla kultury wydawnictw gratuluję wspaniałych publikacji. 
Wszystkim przekazuję życzenia dalszego wszechstronnego rozwoju.

łączę wyrazy szacunku,
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 
prof. dr hab. Stanisław Uliasz 

* * *
dokument 68

dni kUlTUry Polskiej w BerdiańskU: koncerT z okazji 
200 rocznicy Urodzin Fryderyka choPina

źródło: SIPKOT

23 kwietnia w Miejskiej Szkole Muzycznej w Berdiańsku w ramach Dni 
Kultury Polskiej w Berdiańsku odbył się koncert muzyki chopinowskiej, nad 
którym patronat sprawował Konsul Generalny RP w Charkowie dr Grzegorz 
Seroczyński. Uroczystość otworzył doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow prosząc 
wszystkich uczestników o uczczenie pamięci minutą ciszy tragicznie zmarłych 
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dostojników polskiego rządu wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim 10 
kwietnia w katastrofie w Smoleńsku. Następnie głos zabrał Generalny Konsul 
RP dr Grzegorz Seroczyński. W słowie wstępnym podkreślił znaczenie twórczości 
artysty światowej sławy – Fryderyka Chopina.

W tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę narodzin największego polskie-
go kompozytora Fryderyka Chopina. Z tego powodu rok 2010 został ogłoszony 
„Rokiem Chopinowskim” i staje się ogromną szansą na promocję polskiej kultury 
i sztuki na świecie. Jego wkład w rozwój światowej muzyki romantyzmu jest nie-
oceniony, inspirował Roberta Schumanna i Franciszka Liszta, stanowił natchnienie 
dla rzeszy polskich muzyków. Jego dzieła są ponadczasowe. Znaczenie utworów 
Chopina, wykracza poza wymiar artystyczny. Stał się legendą, jego twórczość 
jest bliska sercom wielu pokoleń.

Jak powiedział Ignacy Jan Paderewski w setną rocznicę narodzin Fryderyka 
Chopina: „Zabraniano nam Słowackiego, Krasickiego, Mickiewicza. Nie zabronio-
no nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: 
barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, 
szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, 
bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy 
serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa 
radosna pieśń (...).”

Obchodom towarzyszyć będą koncerty, odczyty, wystawy i instalacje arty-
styczne.

Liczni Goście i uczestnicy wysłuchali informacji o kompozytorze w for-
mie prelekcji pomiędzy wykonaniami poszczególnych utworów. Przedstawiła 
je Pani nauczycielka szkoły Maja Filon. Utwory w wykonaniu nauczycieli 
i uczniów dźwięcznie rozbrzmiewały wśród przybyłych gości, wśród któ-
rych nie zabrakło Patrona tej imprezy Konsula Generalnego dr Grzegorza 
Seroczyńskiego, Dyrektora Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu 
„Bukowińskie Spotkania” Zbigniewa Kowalskiego, dr heleny Krasowskiej 
z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, a także władz samorządowych, 
przedstawicieli berdiańskich środowisk artystycznych oraz przedstawicieli 
uczelni wyższych miasta. ładunek emocjonalny zawarty chociażby w Etiudzie 
Rewolucyjnej odzwierciedlał się na twarzy nie tylko wykonawczyni, ale też 
i słuchających. W czasie koncertu zagrano najsłynniejsze utwory polskiego 
geniusza: nokturny, mazurki, polonezy. W koncercie wzięły udział soliści 
i zespoły taneczne.

Uczestnicy i organizatorzy zostali wyróżnieni nagrodami i podziękowa-
niami z polskiej placówki dyplomatycznej w Charkowie. Dyrekcja szkoły 
muzycznej z rąk Konsula RP Grzegorza Seroczyńskiego otrzymała odtwa-
rzacz DVD.

Słowa uznania należą się organizatorom, którzy dołożyli wszelkich starań, 
by naszego twórcę wysłuchali nie tylko Polacy z Berdiańska, ale także każdy 
kto kocha muzykę.
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* * *
dokument 69

Polska klasyka na dzień zakochanych

źródło: „ринг-Экспресс“ nr 9 (504), 2 luty 2005 г.

Rok Polski na Ukrainie zakończy się uroczystością 14 lutego w Berdiańsku. 
W dniu tym odbędzie się Festiwal Polskiej Muzyki Klasycznej. Koncert przygo-
towany zostanie przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Berdiańsku 
pod kierownictwem wydziału do spraw mniejszości narodowych, migracji i religii 
Miejskiej Rady i administracji obwodowej oraz Generalnego Konsula Republiki 
Polska w Charkowie Jarosława Książeka. 

W koncercie wezmą udział uczniowie szkoły muzycznej, przedstawiciele 
Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa «Odrodzenie», studenci Ber-
diańskiego Uniwersytetu, a także goście ze szkoły muzycznej z Zaporoża. Będą 
wykonane utwory klasyków polskich znane na całym świecie, a zespół taneczny 
«Wodospad» wykona polskie tańce ludowe. 

Oczekiwani są generalny konsul Republiki Polski w Charkowie Jarosław 
Książek, przedstawiciele administracji obwodowej z Zaporoża, przedstawiciele 
Polskich Towarzystw z Zaporoża i Melitopola, a także przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Berdiańsku. 

Festiwal polskiej muzyki klasyczne w Berdiansku będzie odbywać się już po 
raz trzeci. Liderzy Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa «Odrodzenie» 
składają serdeczne podziękowania na ręce dyrektora szkoły muzycznej N.h. 
Filon. Są niezmiernie wdzięczni za współpracę, aktywny udział w rozwoju pol-
skiej kultury. Ponieważ festiwal ten symbolicznie zamyka rok, zaplanowane jest 
w tym miejscu również odznaczyć uczestników przedsięwzięcia, a także zrobić 
podsumowanie tak wyjątkowego roku. 

* * *
dokument 70

Boże narodzenie w doMU PolskiM

źródło: „ринг-Экспресс», 27 grudnia 2006 r.

Boże Narodzenie (zgodnie z ze stylem europejskim) jako piersi w mieście ob-
chodzą członkowie Polskiego Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. 
Dzieci pochodzenia polskiego z sierocińca specjalnie do tego dnia się przygotowują; 
uczą się kolęd, wierszy, zapoznają się ze zwyczajami. Jak powiedziała Switłana 
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Kowalowa drzwi Domu Polskiego w rejonie „Azmoła” otwarte dla nich przez 
cały rok. Współpraca taka trwa przez kilkanaście lat.

Przy Bożonarodzeniowej szopce zostały wykonane kolędy w języku ukraińskim, 
polskim, rosyjskim. święto zakończyło się miłymi prezentami. Poprzez Konsula 
Generalnego Republiki Polska Grzegorza Seroczyńskiego w Charkowie prezes 
Towarzystwa „Odrodzenie” Lech Suchomłynow wszystkim dzieciom przekazał 
prezenty oraz najszczersze życzenia świąteczne. 

* * *
dokument 71

FesTiwal. choPin i saM zacząłBy walca…

źródło: „південна зоря“ nr 83, 5 czerwca 2002 r. 
autorzy: T. Zaberżewśka, a. Sawon

Gdyby za życia polskie kompozytorzy wiedzieli, że ich utwory przetrwają 
przez stulecia i będą słyszane w ukraińskim Berdiańsku na Festiwalu Muzyki 
Klasycznej. ... Do tego faktu nie byliby obojętni. 

Festiwal taki został zorganizowany i przeprowadzony przez liderów Polskiego 
Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” pod kierownictwem prezesa 
Lecha Suchomłynowa. Festiwal zorganizowany został dzięki Radzie Miejskiej, 
konsulatowi Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. 

Obecni na Festiwalu byli: prezes Administracji Państwowej P. Mychajłyk, wice 
prezes P. Kuźminow, wice prezes oddziału kultury w Miejskiej Radzie O. Czer-
niewa spora liczba gości, a także zaproszeni znawcy artyzmu. 

Utwory klasyczne wykonane były przez wykładowców i uczniów szkoły 
muzycznej dyrektorem której jest N. Filon. Między innymi Switłana Bunczu-
kowa (klas pedagoga Chwedelindze), Nina Muratowa i Krystyna Usolcewa 
(klas pedagoga Donskoji), Jewhenija Sołońska i Olga Smołka (klas pedagoga 
N. Filon), Iryna Lebid’ (klas pedagoga O. Iszczuk), Olena Korotychina (klas 
pedagoga L. Tyranowoji), Tetiana Pawłenko (klas pedagoga S. Tonewoji), oraz 
wykładowcy: Maja Filon, Oksana Usenko, Iryna Natcha. Wykonany był Polonez 
Ogińskiego, walce, mazurki, etiudy i nokturny F. Chopina, M. Moszkowskiego, 
St. Moniuszki, h. Wieniawskiego. Wszyscy obecni słuchali z zadowoleniem 
muzyki klasycznej. 

Program Festiwalu był obszerny, do jego składu weszły również występy 
uczestniczek szkoły baletowej Wiolety Frolowej, Wiktorii Dudnyk i Natalii Jaki-
meć, kirownikiem jest N. Szapczenko. 

Na zakończenie tak ważnego wydarzenia wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzy-
mali prezenty oraz dyplomy Polskiego Kulturowo-Oświatowego Towarzystwa 
„Odrodzenie”. 
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* * *
Dokument 72

dni kUlTUry Polskiej w BerdiańskU:
wysTawa dzieł alFreda lUcjana Fedeckiego

źródło: SIPKOT

24 kwietnia Konsul Generalny RP w Charkowie uroczyście otworzył wystawę 
dzieł tego artysty. Wydarzenie to zebrało ponad 150 osób, nie tylko miejscowych 
Polaków, lecz przede wszystkim miłośników i znawców starej fotografii. W trak-
cie otwarcie 10-letnia Elżbieta Jaworska zaśpiewała kilka polskich piosenek, co 
znacznie poprawiło humor uczestnikom.

Redakcja strony znalazła ciekawy materiał autorstwa Pani Małgorzaty Szym-
czyk – Karnasiewicz, która tak opisuję wystawę, życie i twórczość Fedeckiego: To 
nie lada gratka dla miłośników fotografii i kolekcjonerów. W gablotach dokumen-
ty, rodzinne albumy i aparaty fotograficzne, na ścianach oryginalne XIX-wieczne 
prace charkowskiego fotografa polskiego pochodzenia Alfreda Lucjana Fedeckiego 
(1857–1902). W tłumie Michał żur. Udziela wywiadów. Opowiada z pasją o każdym 
przedmiocie, zdradza detale, płynnie porusza się wśród nazwisk i dat. Jest znawcą 
Fedeckiego. Ogromnie szczęśliwy, że udało mu się doprowadzić do zorganizowania 
we współpracy z Konsulatem RP w Charkowie pierwszej indywidualnej wystawy 
poświęconej najlepszemu portreciście Charkowa w 150. rocznicę jego urodzin.

Portret dr Frankowskiego, wybitnego lekarza, filantropa i społecznika, który 
przez 50 lat przyjął prawie 200 tys. chorych, dalej portret Konstantego Gorskiego 
skrzypka-wirtuoza, kompozytora i dyrygenta, następnie architekt Aleksiej Beketow 
z żoną z 1890 r. i portret prawosławnego duchownego o. Jana Kronsztackiego oraz 
dziesiątki portretów bardziej i mniej znamienitych obywateli miasta, a także sławnych 
ludzi, którzy pojawiali się w Charkowie pod koniec lat 90. XIX w. Nad wszystkimi 
dominuje portret Czajkowskiego. Słynny kompozytor, mimo iż portretowali go uty-
tułowani fotograficy: w hamburgu, Rzymie, Kijowie, Moskwie, Sankt Petersburgu 
i Nowym Jorku, to właśnie portrety autorstwa Fedeckiego najbardziej sobie cenił 
i to właśnie one znane są dziś na całym świecie. Na wystawie zabraknąć nie mogło 
słynnego malarza Iwana Ajwazovskiego z 1898 r. (to samo zdjęcie z odręczną 
inskrypcją malarza wystawione na stronie internetowej sklepu antykwarycznego 
RomanovRussia w Chicago, które specjalizuje się w sprzedaży pamiątek z okresu 
panowania Romanowów, było wycenione w lutym br. na 5600 USD).

Fedecki miał własny styl portretowania i to go wyróżniało. Wykształcenie 
fotograficzne zdobył w Wiedniu, następnie uczył się w Kijowie pod kierunkiem 
znakomitego Włodzimierza Wysockiego. Kiedy w 1886 r. otwierał własne atelier 
(w tym czasie Charków był jednym z centrów fotografii w południowej Rosji) miał 
już tytuł fotografa nadwornego Jej Imperatorskiej Wysokości Wielkiej Księżnej 
Aleksandry Pietrownej. Interesowały go wszelkie nowości. Nową technikę reliefu, 
którą przywiózł z Wiednia stosował z powodzeniem. Prawo do jej wykonywania 
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w Charkowie na wyłączność nabył za kilka tysięcy rubli. Dawała ona nową ja-
kość portretowania. Jednak za sesję zdjęciową u Fedeckiego trzeba było niemało 
zapłacić. Zapewne w jego atelier pachniało najdroższymi perfumami. Fedeckiemu 
nie wystarczało, że był znany wśród elit charkowskich, chciał zaistnieć szerzej. 
Wykorzystuje więc swoje zdolności menedżerskie. Zdjęcia z miejsca katastrofy 
imperatorskiego pociągu niedaleko stacji Borki pod Charkowem (1888 r.) w for-
mie albumu rozsyła dostojnikom: szczęśliwie ocalonemu carowi Aleksandrowi 
III, królom Danii i Niemiec. Od jednych otrzymuje podziękowania i dyplomy, 
od innych złoty pierścień z błękitnym szafirem, otoczony wielkimi brylantami. 
Prasa tylko czeka na takie newsy. Wiadomości szybko się rozchodzą. Pojawiają 
się lawinowo zamówienia od wydawnictw. Prestiż Fedeckiego rośnie. Jego zdjęcia 
trafiają do najbardziej poczytnych czasopism w Moskwie i Petersburgu.

* * *
dokument 73

z okazji rokU Polski na Ukrainie

źródło: „південна зоря», 30 kwietnia 2004 r.

Pod hasłem „Europa – nasz wspólny dom” w Domu Polskim w Berdiańsku 
został zamknięty konkurs dziecięcych rysunków. Konkurs był przeprowadzony 
dzięki Ambasadorowi Republiki Polska na Ukrainie. Podsumowanie konkursu 
odbędzie się na początku maja, wtedy kiedy Polska wejdzie do składu Unii 
Europejskiej. Warto zaznaczyć, że prezes Polskiego Kulturowo-Oświatowego 
Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku Lech Suchomłynow został zaproszony 
przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie do uroczystości wzniesienia 
flagi w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. 

W dniach 21–22 maja w Berdiańsku, w Instytucie Przedsiębiorczości odbędą 
się europejskie odczyty dla liderów Towarzystw Polskich obwodu zaporoskiego. 
Zajęcia dla uczniów i dzieci sierot w Domu Polskim prowadzone są nadal. 

* * *
dokument 74

za wolność naszą i waszą!

źródło: „Бердянск деловой» nr 46 (68), 19–25 listopada 1999 r., 

Tak mówili patrioci polscy, którzy walczyli o swoją niepodległość. hasło to mogli 
powtarzać wszyscy, którzy przyszli na otwarcie wystawy poświęconej Dniu Niepod-
ległości Polski, która miała miejsce w Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości. 
Wystawa została zorganizowana przez Młodzieżowy Związek im. B. Lubienieckiego 
działającego przy Polskim Kulturowo-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie”. 



148 Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze

W czasie wystawy uwagę zwrócono na prezentację polskich strojów ludowych, 
o których opowiadała Wiktoria Brusniak. O przeszłości architektonicznych zamków 
Polski opowiadała Irena Wysocka. Gości honorowi wystawy to: L.I. Antoszkina 
i mer miasta W.A. Baranow. 

* * *
dokument 75

ProjekT oPieki nad wychowankaMi 
Polskiego Pochodzenia w BerdiańskiM doMU dziecka 

z dnia 25.08.2000

źródło: aPKOT; ZOLaS

W Berdiańsku funkcjonuje Dom Dziecka, w którym znajdują się dzieci – sieroty, 
oraz dzieci, rodzice których zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Niektóre z nich są 
pochodzenia polskiego, o czym świadczą dokumenty. Ponieważ administracja Domu 
Dziecka zwróciła się do wszystkich organizacji narodowych z prośbą o udzielenie 
pomocy, zarząd Towarzystwa „ODRODZENIE” podjął decyzję opracować program 
opieki nad dziećmi pochodzenia polskiego – wychowankami Domu Dziecka.

aktualność projektu:
brak kosztów na utrzymanie i zabezpieczenie elementarnych potrzeb pod- –
opiecznych. Dom Dziecka jest finansowany z budżetu obwodu zaporoskiego 
przez Obwodowe Kuratorium Oświaty;
mała ilość wychowawców, wynikiem czego jest niski poziom wychowania  –
i wykształcenia dzieci;
dzieci wychowane są w atmosferze kosmopolityzmu i braku wartości  –
chrześcijańskich;
po osiągnięciu 14 lat wychowankowie zmuszeni samodzielnie dbać  –
o swoją przyszłość. Większość z nich, nie będąc przygotowana do pod-
jęcia dalszej nauki, staje się bezdomnymi, alkoholikami, narkomanami, 
przestępcami.

Ilustracją powyższych twierdzeń są liczne dokumenty. 
celem projektu jest:

wszechstronna opieka ze strony struktur Towarzystwa (Polonijne Kolo  –
Lekarzy – prezes O. Bondarewa, Polski Związek Młodzieżowy im. pik. dr 
B. Lubienieckiego – kierownik – O. Popowa-żarczyńska, Centrum Kultury 
Polskiej „BIESIADA” – kierownik N. Warecka) oraz grono pedagogów, 
członków Towarzystwa;
stworzenie warunków maksymalnie przybliżonych do rodzinnych; –
szczepienie wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich; –
włączenie dzieci do polskiej i katolickiej wspólnoty miasta; –
wychowanie świadomych przedstawicieli narodu polskiego na Ukrainie; –
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kształcenie młodzieży zdolnej do podjęcia dalszych studiów i zabezpiecze- –
nia własnej przyszłości.

Projekt może być realizowany przez powołanie rady opiekuńczej, 
podstawowym zadaniem której powinno być:

integracja z dziećmi członków Towarzystwa i młodzieżą; –
zaangażowanie podopiecznych w działalność struktur Towarzystwa w celu  –
sprzyjania rozwoju różnych zdolności i umiejętności (zespół taneczny, 
studia teatralne „KURTyNA”, kółko plastyczne i inne działy Centrum 
Kultury Polskiej „BIESIADA”;
zachęcenie do podjęcia nauki języka i kultury polskiej, która od pięciu  –
lat prowadzona jest na bazie szkoły nr 15 (umowa z administracją 
w załączeniu);
wspólna z katolicką parafią w Berdiańsku organizacja zajęć katechetycznych; –
zachęcanie do udziału w imprezach kulturalno – oświatowych; –
organizacja cotygodniowych tzw. „spotkań rodzinnych” – wspólne spę- –
dzanie czasu wolnego, odwiedzanie muzeów, kin, teatrów, poczęstunek 
(lody, cukierki) etc.
udzielenie pomocy medycznej i charytatywnej – Polonijne Koło Lekarzy,  –
ściśle współpracujące z misją „CARITAS- SPES- BERDIAńSK”;
organizacja letniego wypoczynku na koloniach. –

Ważnym momentem jest tzw. trwałość opieki: Dom Dziecka – szkolą średnia 
– uczelnia wyższa.

Wychowankowie Domu Dziecka, którzy mają średnią ocenę 3,5 mają pra-
wo kontynuować naukę w szkole średniej (patrz załączniki). Zgodnie z umową 
o współpracę między Towarzystwem a Berdiańskim Instytutem Przedsiębiorczości 
osoby po maturze będą mogli podjąć studia na tej uczelni (wydatki, związane 
z nauką refunduje uczelnia). 

Spełnienie wszystkich warunków jest rękojmią skutecznego wychowania dzieci 
polskiego pochodzenia, które pozbawieni są najcenniejszego – rodziny, Ojczyzny, 
wiary przodków.

Zarząd Główny PKOT „Odrodzenie” 

* * *
dokument 76

aPel w sPrawie sieroT Polskiego Pochodzenia 
wysTosowany Przez zarząd główny PkoT „odrodzenie

źródło: SIPKOT 
drodzy rodacy!
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, dla których słowo POLSKOść nie 

jest tylko hasłem, lecz tą siłą, która wspiera na duchu i jest sensem życia.
Polacy za granicą są żywym świadectwem tragicznych dziejów naszej świętej 

Ojczyzny i całego Narodu polskiego. 
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Los rozrzucał nas po całym świecie, ale My i nasza Ojczyzna przetrwaliśmy 
rozbiory, dwie wojny światowe, wygnania i zesłania, Sybir, Kazachstan, łagry 
stalinowskie, zwyciężyliśmy reżim komunistyczny. I to wszystko dzięki temu, że 
w nas tętni polska krew, jest żywa wiara w Boga i miłość do naszej Polski. Ani 
represje, ani śmieć, ani głód, ani chłód nie zniszczyły w nas POLSKOśćI, którą 
pielęgnujemy od dziada, pradziada. 

Obrazy wybitnych Polaków tkwiące w naszej świadomości pomagały nam 
nie zapomnieć naszych sławnych korzeni. 

Niestety pod wpływem przymusowej asymilacji nie wszyscy mogli zachować 
świadomość narodową, sytuacja polityczna nie sprzyjała temu.

My, Polacy na Wschodzie, robimy wszystko, żeby iskierki polskości na tych 
zasymilowanych ziemiach nie zanikły, żeby każdy człowiek utożsamiający się 
z Polską mógł swobodnie rozwijać się, jako osobowość.

Dlatego sześć lat temu nasza organizacja wystąpiła z inicjatywą założenia 
w Berdiańsku parafii rzymsko-katolickiej, powołała odziały:

Polonijne Koło Lekarzy –
Związek Młodzieży Polskiej  –
Centrum Kultury Polskiej –
Związek Naukowców Polskich i Polskie Centrum Naukowo-Edukacyjne –

Towarzystwo „Odrodzenie” opiekuje się wychowankami pochodzenia polskiego 
w Domu Dziecka w Berdiańsku. 

W roku 2001 nasze starania zostały docenione przez polskie władze i Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” kupiło dla potrzeb Polonii Berdiańska trzypokojowe 
mieszkanie, Dom Polski. Tu się spotykają ludzie w różnym wieku i o różnych 
zainteresowaniach, ale wszystkich łączy Polskość.

Powiedzieć, że na Ukrainie bieda – to znaczy nie powiedzieć nic. Patrząc 
na rodowitych Polaków, którzy po perypetiach życiowych znalazły się w ciężkiej 
sytuacji, zastanawiasz się o losie tysięcy Polaków w krajach byłego Związku 
Radzieckiego i o brutalności historii. Dlatego nie będziemy pisać o szczegółach, 
bo to jest temat niewyczerpalny. Każdy ma swój los i przeznaczenie.

Myśląc o przyszłości, uważamy głównymi swoimi obowiązkami:
kontynuować inicjatywę pomocy najmłodszym Polakom z Domu Dziecka,  –
którzy zostali bez opieki rodziców. Jeżeli państwa nie stać na to, żeby 
zabezpieczyć im przyszłość, tym powinni zająć się rodacy. Właśnie od 
młodego pokolenia zależy dalszy los polskiej diaspory na Ukrainie.
utrzymanie Domu Polskiego w Berdiańsku, który jest rękojmią rozwoju  –
polskości w regionie.

Chcemy wierzyć, że z czasem nie będziemy musieli tego pisać, lecz w chwili 
obecnej zwracamy się do Was o pomoc. Każda dobra rada, każdy grosz, pomogą 
nam przetrwać i stać na nogi. 

Tak nam dopomóż Bóg!

Zarząd Główny PKOT „Odrodzenie”
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* * *
dokument 77

w sPrawie sieroT Polskich
lisT od konsUla generalnego rP w charkowie

źródło: ZOLaS
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Szanowny Panie Prezesie,
W związku z Pana listem z dnia 8 bm., dotyczącym podjęcia się stałej 

opieki nad sierotami polskiego pochodzenia, znajdującymi się w Domu Dziecka 
w Bierdiańsku, uprzejmie informuję, że idea ta zasługuje, ze wszech miar, na 
poparcie. Jestem pewien, że swojego poparcia nie odmówi również Stowarzy-
szenie Wspólnota Polska. Nasza placówka zobowiązuje się do uczestniczenia 
w tym programie.

Załżczam serdeczne pozdrowienia,
Michał żórawski

Konsul Generalny
Minister Pełnomocny

* * *
dokument 78

lisTy krewnych sieroT Polskich w BerdiańskU

źródło: ZOLaS

(głównie chodzi o treść listu i o potwierdzenie polskiego pochodzenia 
dzieci, które tam znajdują się. Co do języka, to zauważamy, że jest napisany 
surżykiem, (ukraiński wymieszany z rosyjskim uzyskuje nowy status nie ma-
jący żadnego standardu) jest to zjawisko powszechne u osób ze średnim lub 
podstawowym wykształceniem. Zjawisko to jest bardzo rozpowszechnione 
na Ukrainie. Tłumacząc listy na język polski chcieliśmy pokazać specyfikę 
stylistyki i punktuacji.)

Szanowny Pan Lech Mikołajewicz
Na zapytanie odpowiada ojciec moich dzieci Sawickiego Oleksandra: Wi-

talia, Julii i Eugenii. U świętej pamięci żony, a raczej mamy w Polsce mieszka 
wujek o nazwisku Strembicki. Nie wiem jak ma na imię i nie mam adresu, 
zamieszkiwał za Warszawą. A w moich i mojej mamy gałężi genealogicznej 
my niczego nie wiemy, dziadek niczego nie opowiadał. Nazwisko mojej zmarłej 
żony Strembicka helena c. Piotra. Miał ona także starszą siostrę, nie wiem 
gdzie ona się podziała. Wydaje mi się, że jej nazwisko Sołowiej halina c. Pio-
tra, z domu Strembicka. 

Więcej niczego nie znamy. Jak kiedyś opowiadała zona, dostawała zapro-
szenia do Polski, nawet jeździła tam jej starsza siostra, więcej nic nam nie 
wiadomo. 

Z poważaniem Sawicki Leonid Wiktorowicz 
5.02.2001.
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11.02. 2001 r.
Micijewska Ludmiła Oleksijewna, urodzona 13 marca 1959 roku w Berdiań-

sku. Z domu Potapowa. Ojciec moich dzieci Macijewski Juri s. Anatola pochodzi 
z łotwa, z miasta Aluksne, tam także mieszka ojciec męża Maciejewski Anatol 
s. Iwana (wcześnie był Adolf s. Jana, ojciec jego był pełnokrewnym Polakiem. 
Maciejewski, gdzie się urodził, wydaje się, że pod Pskowem, można napisać, aby 
się dowiedzieć. U byłego męża ojciec był Polakiem, mama łotyszką, w rodzinie 
są także estońskie i austriackie korzenie. Męża matka Elfrida zmarła. Mąż ma 
jeszcze siostrę Kyselis halina c. Anatola, mieszka w Rydze.

* * *
dokument 79

Podziękowanie Prasowe od dzieci Polskich dla ich Przyjaciół

źródło: „південна зоря», 31 maja 2003 r.

Podziękowanie – za dzieci oraz od dzieci
Zespół pedagogiczny, a także dzieci z sierocińca w Berdiańsku składają 

szczere podziękowania dyrektorowi Oddziału Stowarzyszenie „Wspólnota 



154 Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze

Polska” Wojtkowi Dembowskiemu, a także radcy Miejskiej Rady w Bielsko-
Białej Lucynie Damek za otrzymane prezenty dla dzieci pochodzenia polskiego 
z sierocińca. 

Zespół pedagogiczny składa również podziękowania na ręce prezesa Polskiego 
Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa Lecha Suchomłynowa za pomoc w wycho-
waniu dzieci nadawaną przez cały rok. 

B. Rudenko, dyrektor sierocińca

* * *
dokument 80

z Berdiańska do Borka sTarego

źródło: „Dziennik Kijowski”, wrzesień 2001 r. 
autor: N. Warecka

Od 25 lipca członkowie Centrum Kultury Polskiej „BIESIADA” Towarzystwa 
Polaków „ODRODZENIE” w Berdiańsku, w większości dzieci i młodzież w wieku 
do 16 lat, przebywała w Polsce na zaproszenie ojca Stanisława Obary – prze-
ora klasztoru oo. Dominikanów w Borku Starym koło Rzeszowa. Podróż do 
Polski miała charakter nie tylko krajoznawczy i wypoczynkowy. Młodzi Polacy 
ze Wschodu, choć nie wszyscy mogli sobie pozwolić na wyjazd, przygotowali 
45-minutowy program artystyczny. W repertuarze improwizowanej grupy znalazły 
się tańce ludowe, kompozycje choreograficzne i sceniczne, piosenki estradowe 
polskich wykonawców: Anny Jantar i Anny German, które do dziś są lubiane 
na Ukrainie.

Trasa koncertowa prowadziła do wielu miasteczek woj. podkarpackiego, młodzi 
artyści wystąpili między innymi w Rzeszowie, Myczkowcach, Tyczynie.

Zespół został także zaproszony na Festiwal Kultury Kresowej do Mrągowa, 
gdzie przedstawiciele Litwy, Białorusi i Ukrainy w dniu 10 sierpnia zaprezentowali 
rodakom z Kraju specyficzną polską kulturę regionalną.

* * *
Dokument 81

PielgrzyMi z Ukrainy

źródło: „głos Tyczyna”, nr 12, 13 czerwca 1999 r. 

Niedawno odbyła się pielgrzymka grupy Polaków z Ukrainy do Sanktuarium 
Matki Bożej Boreckiej.

12 osób przyjechało z dalekiego Berdiańska położonego nad morzem Azow-
skim w woj. Zaporoskim. Step, Kozacy, Sicz – od razu kojarzą się z „Ogniem 
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i mieczem” h. Sienkiewicza. Może to brzmi zaskakująco, ale na tych ziemiach 
mieszkają też Polacy, i katolicy.

Warto powiedzieć parę słów o środowisku polo nijnym w Berdiańsku. Polskie 
Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” zrzesza osoby pochodzenia 
polskiego, które po różnych perypetiach historycznych osiedliły się w tym 
mieście. Ludzie musieli opuścić rodzinny Lwów, Wilno, Kamieniec, niektórzy 
przybyli z Syberii czy Kazachstanu. W okresie panowania reżimu sowieckiego 
i totalnej rusyfikacji większość straciła mowę przodków, ale wiara katolicka 
nie pozwoliła na całkowitą asymilację, sprzyjała zacho waniu świadomości 
narodowej.

Uwaga zarządu Towarzystwa skupiona jest na aktualnych problemach Polonii: 
oświata, odrodzenie tradycji i kultury. W ciągu pięciu lat istnienia organizacji 
została założona szkoła niedzielna, gdzie dzieci uczą się języka polskiego. Dzia-
ła zespól taneczny, Polonijne Koło Lekarzy, Związek Nauczycieli, Klub Kobiet 
i oddział młodzieżowy.

Właśnie Polacy wystąpili w r. 1995 z inicjatywą ponowienia działalności 
parafii katolickiej w Berdiańsku, która została zlikwidowana w latach trzydzie-
stych. Obecny ksiądz Z. Zając przybył do rodaków z Lubelszczyzny, aktywnie 
pomaga w organizacji i prowadzeniu świąt narodowych. Stała współpraca 
z ośrodkami polonijnymi na całej Ukrainie, z placówkami dyplomatycznymi 
RP i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (prezes – prof. A. Stelmachowski) 
jest gwarantem rozwoju Polaków na Wschodzie. W chwili obecnej Towarzystwo 
próbuje nawiązać kontakty z instytucjami w kraju, które są zainteresowane 
życiem polonijnym.

Pielgrzymka na Górę Różańcową w Borku Starym stała się również spo-
tkaniem z ziemią prao jców, z rodzinną kulturą. Ciepła i życzliwa atmosfera 
w klasztorze OO. Dominikanów, stworzona przez ojców, szczególna uwaga 
i troska ze strony O. Stanisława Obary zrobiły pobyt wiernych prawdziwym 
przeżyciem. Chwile radości stały się częścią świadomości, nierozerwalną więzią 
z Ojczyzną.

Pielgrzymi mieli możliwość odwiedzić kościół i klasztory w Rzeszowie, Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, słuchali słynne organy w Leżajsku.

Nadzwyczajnym wydarzeniem była akcja pomocy szkolnictwu polskiemu 
na Wschodzie. Z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej w Borku Starym, 
p. Lucjana Osiadłego, uczniowie i pracownicy tego ośrodka zebrali ogromną 
ilość podręczników, książek i czasopism dla dzieciaków z dalekiego Berdiań-
ska.

Zarząd Towarzystwa jest głęboko przekonany, że ten bezcenny dar serca 
pomoże udoskonalić proces nauczania, pozwoli w pewnym stopniu usunąć braki 
wiedzy u uczniów szkoły niedzielnej i wychować przyszłe pokolenie świadomych 
Polaków.

Wracając do domu, Polonusi ze Wschodu zabrali ze sobą, w swoich sercach, 
obrazy Matki Bożej Boreckiej i wspomnienia o rodakach z kraju. 
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* * *
Dokument 82

wsPoMnienia olgi Bondarewej, sTyczeń 2000 r.

źródło: ZOLaS

Okres świąt Bożego Narodzenia. Kolejki w kościołach przed konfesjonałami – 
ludzie troszczą się o duszę. Przedświąteczna gorączka, tłumy w sklepach, zakupy 
– trzeba pomyśleć o najbliższych, o najdroższych. Miasto też przygotowuje się 
do powitania Zbawiciela: choinki, lampki, girlandy i inne ozdoby. Innymi słowy 
wszystko, nawet pewne kłopoty sprawiają przyjemność, przyjemność oczekiwania. 
Cała Polska żyje nadzieją, nie będziemy precyzować jej charakteru, ale warto za-
stanowić się, czy świąteczna atmosfera panuje w sercach wszystkich Polaków?

Inność i obcość, wynikające z faktu wygnania i pozbawienia Ojczyzny, tak da 
się określić poczucia Polaków na obczyźnie. Od kilku lat Towarzystwo „Wspólnota 
Polska” organizuje kilkudniowe pobyty Rodaków z Kazachstanu w Kraju. Radość 
i łzy na oczach wygnańców, wywiezionych kiedyś z Ukrainy na bezludne stepy, 
wywołują wzruszenie w sercach obywateli Polski i dopiero wtedy zamyślamy 
się jak wiele mamy, mamy Ojczyznę! Mówiąc szczerze, reportaże w telewizji, 
artykuły i wywiady w prasie nie odzwierciedlają do końca tragizmu sytuacji 
Polaków rozsypanych po świecie i głębi uczuć po „spotkaniu” z Polską. Jednak 
spróbuję przekazać pewne refleksje grupy Polaków z Berdiańska na Ukrainie 
południowo – wschodniej, którą gościli w Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej 
ojcowie Dominikanie, tym bardziej, że sam jestem Polonusem i dobrze rozumiem 
rodzaj uczuć przeżywanych na Ojczyźnie przodków.

Do Borku Starego przyjechali członkowie Towarzystwa Polaków „ODRO-
DZENIE”. Pozwolę sobie powiedzieć parę słów o tej wspólnocie. Organizacja 
powstała sześć lat temu i liczyła 20 osób. Cele i zadania nie były ściśle okre-
ślone, nikt nie wiedział, od czego zacząć wymarzone odrodzenie, na czym to 
polega, ale wszystkich łączyło poczucie wspólnoty, ludzie przestali się bać być 
Polakami. Warto podkreślić, że w Berdiańsku nie ma etnicznych Polaków, jak to 
Wileńszczyźnie czy żytomierszczyźnie. Miasto stosunkowo młode, 170 lat, 160 
tys. mieszkańców, portowe, typowo wczasowe, więc przyciągało ludzi z całego 
Związku Radzieckiego. Są w Towarzystwie Polacy z Syberii, Kazachstanu, Litwy, 
Białorusi i każdy miał własną wizję przyszłości.

Obecnie organizacja zrzesza ponad 120 osób, ma oddziały i prowadzi dzia-
łalność w różnych płaszczyznach. Funkcjonuje szkoła niedzielna języka polskiego, 
prowadzone są kursu dla dorosłych i młodzieży (zasługa Związku Młodzieżowego), 
udało się stworzyć zespół taneczny i biblioteczkę( dzięki uczniom i dyrektorowi 
szkoły w Borku Starym), wprowadzić do programu nauczania w jednej z uczelni 
język polski jako obcy. Już nie upominam się o licznych imprezach o charakterze 
kulturalno – oświatowym.
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Zasługuje na uwagę fakt ścisłej współpracy z Kościołem (między innymi 
działalność parafii została ponowiona dzięki staraniom członków Towarzystwa). 
Podobna symbioza polskiej organizacji społecznej i Kościoła jest rzadkością. 
Niuanse polityczne nie pozwalają katolikom zbyt widocznie deklarować polskość, 
ponieważ w świadomości Ukraińców Kościół katolicki jest Kościołem polskim (już 
nie mówię, że katolik pochodzi od słowa kat).

Dzięki wspólnym działaniom udało się otworzyć gabinet bezpłatnej pomocy 
lekarskiej. Nawet władze miasta nie czynią żadnych przeszkód, chociaż stwarza 
się pewna konkurencja dla państwowego Czerwonego Krzyża. Sądzę, że podane 
wiadomości pozwolą czytelnikowi stworzyć pewien obraz Polonii na Wschodzie

Wracając do tematu pielgrzymki wiernych z Ukrainy na Jasną Górę Ró-
żańcową w Borku Starym, zaznaczę, że to był piąty pobyt w klasztorze, więc 
ten Cudowny Obraz już jest znany w Berdiańsku. Chcę podkreślić istotną więź 
duchową między tym miastem a Obrazem Matki Bożej Boreckiej w sanktuarium 
w Borku Starym koło Rzeszowa. Wymienię tylko kilka faktów, związanych z ka-
tolicką wspólnotą na Ukrainie, które są świadectwem łask Cudownego Obrazu. 
Jeszcze w roku 1994 wierni z Ukrainy gorąco się modlili w Boreckiej świątyni 
o to, żeby władze miasta zarejestrowały parafię, za miesiąc stał się cud, zgoda 
została wyrażona. Następna pielgrzymka – prośby do Bogurodzicy o własnego 
duszpasterza (przed tym dojeżdżał ksiądz z odległego o 200 km Zaporoża) – 
modły zostały wysłuchane. Z czasem dowiadujemy się o tym, że matka księdza 
Zdzisława Zająca kiedyś ofiarowała złoty pierścionek na koronę dla Obrazu Matki 
Bożej Boreckiej, a teraz jej syn jest proboszczem w Berdiańsku. Czy to nie jest 
cud? Czy to nie jest Wola Boska? Czy wiara nie czynie cuda?

Tym razem chodziło nie tylko o modlitwę – medytację w Sanktuarium, ten 
pobyt dodatkowy miał niuans – przeżycie radosnej tajemnicy Narodzenia Syna 
Bożego w gronie Rodaków. Dla przeciętnego Polaka dzielenie się opłatkiem, pa-
sterka, polska kolęda, karp na stole są faktem, przeżywanym co rok, więc to jest 
tradycja. Natomiast Polonusi, którzy dopiero po roku 1990 otrzymali możliwość 
przestać się bać być Polakami wiedzą o tym ze słyszenia.

Teresa Krasnokucka tak komentuje swoje uczucia:
– Mój ojciec – Polak po tych wszystkich perypetiach w obozach nigdy nie 

mówił z dziećmi w języku polskim – bał się, że ktoś się dowie o Lachu, bo to 
były lata czterdzieste – pięćdziesiąte. Byliśmy ochrzczeni w cerkwi prawosławnej, 
ale nie zapomnę, jak kiedyś, przed samym Nowym Rokiem, tata zaprosił nas do 
swego pokoju i powiedział, że jesteśmy Polakami i katolikami, ale o tym się nie 
mówi i dał nam jakieś wafelek, złożył życzenia. Miałam wtedy lat jedenaście 
i po raz pierwszy widziałam prawdziwy opłatek. Skąd on się wziął u nas na 
Donassie? Ojciec dawno nie żyje i chyba już o tym nigdy się nie dowiem. Wigilia 
w Polsce to dla mnie jeszcze jeden krok do samookreślenia się, utrwalenia mojej 
polskości. Dopiero teraz rozumiem, że wiara i świadomość religijna pomogły 
ojcowi przetrwać okres represji i budowy „rozwiniętego socjalizmu”.

Grupa wyróżnia się szczególną różnorodnością: kobiety, mężczyźni, dzieci, 
ludzie wykształceni i bez matury, lekarze, wykładowcy, emeryci, ale wszystkich 
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łączą korzenia i wynikające z tego zainteresowania: poznać, zrozumieć Polskę – 
ojczyznę ducha, i zabrać przeżycia ze sobą do ojczyzny ciała.

Interesująco traktują wyjazd do Polski i spędzone święta dzieci. Pytam się 
małego Mikołaja, dlaczego on przyjechał tu? Odpowiada, że na Ukrainie na zaję-
ciach języka polskiego nauczycielka opowiadała, że na Boże Narodzenie w Polsce 
nawet na drzewach świecą się lampki (przepraszam za pewną uwagę, ale w wielu 
miastach na Ukrainie już od paru lat po godzinie 22 ulice nie są oświetlane). 
A jeszcze chłopiec chciał upewnić się, czy Polacy w Polsce mówią po polsku, czy 
jak u „nas” po rosyjsku. Uważam, że żaden komentarz będzie zbędny. Z kolei 
Aleksandra chciała spróbować „prawdziwego wigilijnego karpia”, ponieważ mama 
nie potrafi ugotować coś takiego i cała rodzina częstuje się kaczką z jabłkami.

Tym razem przeor klasztoru Ojciec S. Obara umożliwił Rodakom ze Wschodu 
przeżyć Wigilię w polskich rodzinach. Wyglądało to tak: wszystko według tradycji 
i zwyczajów. Atmosfera jak najbardziej życzliwa, ciepła, towarzyska. Po godzi-
nie znika napięcie i zaczyna toczyć się zwykła rozmowa. Totalne zdziwienie, że 
Berdiańsk znajduje się na odległości po nad 1500 km, i że Polacy są nie tylko 
we Lwowie czy Wilnie, że prowadzona jest nauka języka polskiego, że ukazują 
się gazety w języku polskim, a czasem nawet docierają fale Radia Maryja, że 
istnieje parafia katolicka i ksiądz – Polak z Archidiecezji Lubelskiej. Całkowi-
tym zaskoczeniem było to, że Polacy Berdiańska obejrzeli „Ogniem i mieczem” 
w reżyserii hofmana (dzięki fundacjom, opiekującymi się Polonią). 

Jednak spostrzegłem jeden interesujący fakt: na życie narzekali obywatele 
Polski, a Polonusi ich zaspokajali, używając optymistycznych frazesów i myśląc 
o tym, że jednak trzeba wracać tam, gdzie polskie problemy wydają się niczym, 
gdzie wypłaty są wydarzeniem roku, gdzie dzieci zapomniały smak dobrych cu-
kierków, a niektórzy nawet nie wiedzą jak smakuje schabowy. 

Ukraińskie realia i pogoda ducha!?! Możemy dojść do wniosku, że podobne 
zachowanie się wynika z faktu obecności w Polsce, która jest w tej chwili azylem, 
ucieczką od codzienności, to jest spotkanie z Ojczyzną!

* * *
Dokument 83

lisT ojca szyMona niezgody oP z BorkU sTarego do 
l. a. sUchoMłynowa z 4 grUdnia 1996 r.

źródło: ZOLaS

Borek Stary 96.12.04
Kochany Leszku!
Od kilku dni u nas zima. Jest uroczo na pagórkach boreckich. Lato ma 

‘tutaj swój urok, zima po swojemu jest piękna. Lubię zawieje śnieżne. Zakładam 
wtedy długie, ciepłe buciory, naciągam na uszy czapę i wyruszam na pagórki. 
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Po godzinnej wspinaczce jestem zmęczony, a zarazem wypoczęty, dotleniony, 
gotowy do dalszej pracy twórczej przy biurku. Kocham pracę w terenie i na 
miejscu, przemawianie i tworzenie, dialog o monolog, czyli pracę wśród innych 
i w samotności. Gdy się dużo przemawia, potem pragnie się ciszy i milczenia.

Wczoraj wróciłem zPoznania, gdzie pracowałem w dwóch parafiach: dzie-
sięciotysięcznej i dwudziestopięciotysięcznej. W tej ostatniej już poraz czwarty. 
Mieszkałem na siódmym piętrze, na plebanii zbudowanej w jednej bryle z kościołem 
wokół głównego ołtarza. Kiedyś pozwolono zbudować jeden tylko kościół dla całej 
dzielnicy, liczącej wówczas sto dwadzieścia tysięcy mieszkańców. Dziś pobudowano 
tam jeszcze osiem kościołów. W maju znowu będę miał pracę w Poznaniu. 

Jutro rano jadę do Lublina, gdzie w Radiu Katolickim mam pracę od godziny 
15 do 17, a wieczorem konferencję w innym miejscu. W tym moim rodzinnym 
mieście pracuję systematycznie od wielu lat. W pewnym sensie zdobyłem dodat-
kowe prawo „obywatelstwa”.

Dziś jest środa, a w sobotę jadę 50 km za Olsztyn, do małego miasteczka, 
gdzie poprowadzę rekolekcje. I tak już do samych świąt. Leszku, mile Was wspo-
minam: Ciebie, Mamusię i Olgę, oraz Mikołaja. Pojutrze jego imieniny: „Sto Lat”! 
Oldze zaś śpiewam z całego serca: „Olga jest piękna, Olga urocza, Ach,Olgo, 
powiedz nam, Czy kochasz nas?!”

Może byś i powiedziała, ale tak daleko, to pewnie nie słyszysz? Chociaż nie-
raz tak jest, że uszy nie słyszą, ale serce może usłyszeć. Jest mowa ust i serca. 
Podobnie jest ze słuchem.

Przed chwilą byłem na spacerku z pieskami od sąsiadów. Szalały z radości na 
śnieżnych pagórkach, a ja się modliłem. Modlę się za Was o zdrowie i opiekę Matki 
Bożej. Myślami często jestem wśród Was. Myślami to mało, także sercem. Ja już 
taki jestem. Sąsiadka Zosia serdecznie Was pozdrawia. Zawsze Was mile wspomina. 
Obiecuje sobie, że się do Was wybierce. Ale to pewnie marzenie tylko.

Nie mamy już Ojca Przemysława. Zrezygnował i wyjechał w góry. Potem 
żałował, ale rezygnacja została przyjęta. żal mu było. Ja nawet się ucieszyłem, bo 
dla mnie nie był za życzliwy, chociaż nic go to nie kosztowało. Zawsze ja jemu 
„dawałem”, nie on mnie. Tak jest nieraz; w życiu. życie jest trudne i ciężkie. 
O wiele spraw trzeba ciągle walczyć, borykać się, a nieraz zapłakać!

Mamusiu Teresko, Leszku, Olgo, Mikołaju – pozdrawiam Was serdecznie. 
Pozdrawia Was Matka Boża Borecka, która bardzo Was kocha i troszczy się 
o Was, i zawsze z tego cudownego obrazu spogląda na Was z miłością. Także 
z groty i źródełka. Pozdrawiają Was piękne pagórki roziskrzone śniegiem, kaplicz-
ki, drzewa wokoło, sarenki, bażanty, wiewiórki i inne ptaszki. Pozdrawia Was 
sąsiadka Zosia i małe dzieciaczki; Agniesia i Madzia. Pozdrawiam całą poprzednią 
Grupę i Wszystkich Polaków, którzy tam z Wami przebywają. Bądźcie zdrowi 
i szczęśliwi. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia: dzielę się z Wami białym 
opłatkiem przy stole wigilijnym, życzę szczęśliwych świąt i szczęśliwego Nowego 
1997 Roku. Pamiętając o Was przed cudownym obrazem Maryi, polecam się 
Waszym modlitwom, których tak bardzo potrzebuję. Szczęść Boże!
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* * *
Dokument 84

osTaTnie sPojrzenie

źródło: ZOLaS

O. Szymon polubił Borek Stary. Chętnie doń przyjeżdżał. Jako młody Kapłan 
zjawiał się tu, by przygotować się do jakiegoś egzaminu lub opracować jakąś serię 
kazań. Był zrośnięty ze społeczeństwem borkowskim. Na własną prośbę został 
przeniesiony do Borku Starego w 1988 roku i tu przebywał do 19.VIII.1997. 
Wrócił w czerwcu 1999 i tu był do swojej śmierci. 

Znalazł się więc w swoim ulubionym Borku. W klasztorze spełniał wyznaczo-
ną funkcję radnego, promotora różańca i lektora. W ciszy swojej celi pracował 
umysłowo. Opuszczał ją na chwilę, by chodzić z różańcem w dłoni i w sercu 
po górkach. Poza klasztorem spełniał swoją zwykłą wyżej opisaną działalność, 
co jakiś czas wyjeżdżając swoim samochodem w teren. Sanktuarium uważał 
za jakby swoją własność – tak się z nią utożsamił, jakby to był jego monopol. 
Podejmował najważniejsze i najtrudniejsze prace: przyjmował pielgrzymki, prze-
wodniczył w I sobotę miesiąca długim nabożeństwom Medugorie, co niedziela 
odprawiał Koronkę do Miłosierdzia Bożego, obsługiwał Grupę Modlitewną, 
towarzyszył zebraniom Anonimowych Alkoholików, prowadził Nowennę przed 
głównym odpustem i miał w nocy różaniec pokutny, urządzał procesję różań-
cową w I niedzielę października oraz do Imienia Jezus w Nowy Rok. Otaczała 
go niemała z Borku Starego i z dalekich stron grupa wspomagających go ludzi, 
oddanych mu, zapalona jego ogniem. 

A jakim był? Był energiczny i systematyczny; każdą pracę traktował poważnie, 
wytrwale i nieustępliwie; planował należycie i dobrze się do niej przygotowywał. 
Wykonywał ją z pełnym poświęceniem i ofiarnością. Spełniając wyznaczoną 
funkcję był wymagającym służbistą, co nie wszystkim się podobało. Na każde 
wezwanie służył swoim kapłaństwem. Był niesłychanie pracowity. Miał w sobie 
jakąś tajemniczość; coś w sobie rozważał i kombinował; taki milczek. Wielką 
jego zaletą był dar mowy; służył nim chętnie i obficie; z czasem wydoskonalał 
ją coraz bardziej; a mówił z przekonaniem, swobodą i całym swoim jestestwem; 
wkładał w słowa całe swoje serce. Był rozmówny, towarzyski i wesoły. Chodził 
zawsze na wspólne klasztorne praktyki: do chóru na modlitwy, do refektarza na 
wspólne posiłki, na wspólne zebrania. Co najważniejsze, był to człowiek Boży, 
niezwykły w swej gorliwości o sprawy wiary, dusz ludzkich, Kościoła. Z całym 
zapałem i poświęceniem głosił słowo Boże. A miał w sobie jakiś zapał, ogień, 
którym płonął i zapalał innych. To nie był zapajęczony w zgniłej klatce swojego 
egoistycznego ja mickiewiczowski bez serc, bez ducha szkielet ludzki. W reszcie 
Wielka łaska – wytrwał do końca jako zakonnik i kapłan. Na koniec: nie dbał 
o siebie, o swoje zdrowie; nikt także o tym nie myślał. A niekiedy wyjeżdżał 
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na wyczyny kaznodziejskie wbrew wszelkim wymaganiom troski o zdrowie. Już 
kiedyś miał zawał i był w szpitalu w Błażowej. 

I stało się: w piątek o 23, dnia 29.XI.2002, O. Szymon zjawił się u przeora 
w ciężkim stanie skarżąc się, że go bardzo piecze i pali w piersi. Pogotowie 
zabrało go do szpitala w Rzeszowie na Chopina. Co dzień O. Przeor odwiedzał 
go troskliwie. Gdy przyjechał do niego w poniedziałek, już nie żył; właśnie 
go wynoszono do kostnicy; zmarł śpiąc na zawał i cukrzycę o godz. 14.40 
dnia 2 XII. 

Pogrzeb odbył się o godz. 11 we środę 4 XII 2002; celebrował O. Prowin-
cjał, O. Maciej Zięba, a kazanie i kondukt – O. Przeor, O. Stan. Obara. Księży 
czarnych było 25, a białych 31; ludu było ok. 1 tysiąc; bardzo dużo wieńców; 
4 autokary zwoziły ludzi z dalsza; stypa zaczęła się o godz. 13.

Przewielebny O. Stanisław Obara OP

* * *
dokument 85

relacje z PoByTU w BerdianskU

źródło: SIPKOT
autor: L. Damek

28 marca br. w godzinach wieczornych wyruszyliśmy na Ukrainę Wschodnią 
– Berdiańsk. Chcielibyśmy tu zaznaczyć, ze podróż przebiegała bez większych 
zakłóceń. (na granicy ukraińskiej spędziliśmy 6 godzin czekając na odprawę ze 
względu na opieszałość ukraińskiej straży granicznej). Po przyjeździe do Ber-
diańska Prezes Zarządu Głównego „Odrodzenia” zapoznał nas z działalnością 
Towarzystwa oraz przedstawił nam problemy, z którymi boryka się Polonia na 
Ukrainie. 

Głównym problemem nurtującym Polonię w Berdiańsku jest los dzieci – sierot 
i półsierot pochodzenia polskiego przebywających w Domu Dziecka oraz proble-
my finansowe związane z brakiem środków na opłacenie czynszu za siedzibę i 
mediów – prąd, gaz, telefon 

Pan Prezes Lech Such omłynow zaprosił nas na występy zespołu taneczne-
go, który reprezentował Polinię z Ukrainy Wschodniej na Międzynarodowym 
Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Mrągowie i zdobył tam wyróżnienie, 
oglądaliśmy zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą w Centru m Kultury 
Polskiej „Biesiada”.

Natomiast Pani Teresa Suchomłynow razem z dziećmi z Domu Dziecka, 
którymi opiekuje się na co dzień w Domu Polskim zaprezentowała nam owoce 
swojej pracy. Między innymi wysłuchaliśmy recytacji polskich wierszy, piosenek 
oglądaliśmy prace plastyczne, tj. obrazy, wycinanki.
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Byliśmy i jesteśmy pod dużym wrażeniem ogromu pracy wykonywanej przez 
osoby zrzeszone w Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” 
działającym w Berdiańsku, które działa 1600 km od granicy Polski na rzecz 
utrzymania polskości na ziemiach wschodnich. W związku z tym do niniejszego 
sprawozdania pozwalamy sobie załączyć list do Pana prof. Stelmachowskiego 
z prośbą o zabezpieczenie w budżecie „Wspólnoty Polskiej” kosztów związanych 
z pokryciem czynszu z a wynajmowane pomieszczenia na działalność organizacji 
polonijnej oraz opłaty mediów (prąd, gaz). 

31 marca 2003 r. spotkaliśmy się z Władzami Miasta Berdiańska. Po przepro-
wadzonych rozmowach z Merem Berdiańska stwierdziliśmy, że współpraca między 
naszymi miastami i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Bielsku-Białej 
rozwija się dobrze i rokuje nadzieje na rozwój zwłaszcza w takich dziedzinach 
jak: turystyka, sport, kultura. Zobowiązaliśmy się do przedstawienia w biurach 
podróży ofert turystycznych, wczasowo-wypoczynkowych, dzięki którym ludzie 
mieszkający w Polsce lepszej poznają naszych sąsiadów z Ukrainy Wschodniej 
ich kulturę, zwyczaje, a przede wszystkim przybliżą mieszkańcom Bielska-Białej 
miasto Berdiańsk, z którym została w 2000 r. podpisana umowa o współpracy 
na zasadzie miast partnerskich. 

Pan Wojciech Dębowski poinformował Mera, ze w ramach współpracy kultu-
ralnej w miesiącu lipcu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprosi na występy 
w ramach obchodów „Tygodnia Kultury Beskidzkiej” Zespół Polonijny „Biesiada”, 
który zaprezentuje na koncertach polskie i ukraińskie pieśni oraz tańce.

W trakcie pobytu w Berdiańsku spotkaliśmy się także z Rektorem Instytutu 
Przedsiębiorczości Panią Lidią Antoszkiną i Dyrektorem Zakładu Transportowego 
Panem Wiaczysławem Sygnajewskim, którym w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Oddział w Bielsku-Białej wręczyliśmy podziękowania za 
pomoc udzielaną wychowanką Domu Dziecka. 

1 kwietnia 2003 r. wieliśmy udział w spotkaniu ze studentami zorganizowa-
nym przez Instytut Przedsiębiorczości – Polsko-Ukraiński Wydział Socjologiczno-
Politologiczny, gdzie prowadziliśmy rozmowy dotyczące wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. 





zakończenie

Szeroko zakrojona działalność Towarzystwa „Odrodzenie“ warta była 
i jest nagłośnienia i popularyzacji. W tym celu wykorzystywano media po-
lonijne, polskie i ukraińskie. Prezentowanie własnych osiągnięć pomagało 
zaistnieć, Polonii jako ważna część lokalnej społeczności, być dostrzeżonym 
i zrozumiałym przez środowisko ukraińskie. Nagłaśniano, więc imprezy, 
które miały zaznajomić inne nacje z polskimi tradycjami, świętami, obrzę-
dami. równocześnie „Odrodzenie“ starało się włączać w działania na rzecz 
wszystkich mieszkańców podejmując przykładowo akcje charytatywne, do 
udziału, w których zachęcano także Ukraińców.

Prasa (i szerzej media) przekazywała szczegółowe relacje z różnych 
spotkań, czy innych imprez organizowanych przez berdiańską Polonię. 
Działacze „Odrodzenia“ starali się organizować ciekawe imprezy o charak-
terze kulturalnym, które miały być dostępne szerokiej publiczności. W taki 
sposób zapoznawano mieszkańców Berdiańska nie tylko z polską historią, 
czy martyrologią, ale i tradycjami. Organizowano, więc okolicznościowe 
wystawy, czy też pokazy strojów ludowych. 

Każda organizacja polonijna ogromną wagę przykładała do nauki języ-
ka polskiego. Znajomość języka polskiego w środowiskach emigracyjnych 
rozumiana jest nie tylko jako sposób na wzmacnianie polskości ale również 
jako narzędzie przybliżania wiedzy o Polsce i jej kulturze. Stanowi ona 
jeden z najważniejszych czynników umacniania świadomości narodowej 
i przeciwstawiania się depolonizacji. W przypadku Ukrainy wschodniej jest 
natomiast podstawowym elementem dzięki, któremu można liczyć na nomen 
omen „odrodzenie” polskości. 

Zauważalna w Berdiańsku popularność języka polskiego, w dużej mierze 
ma charakter koniunkturalny, z czego zresztą zdają sobie sprawę miejscowi 
działacze. Młodzież uczy się polskiego niezależnie od swojego pochodzenia 
bowiem jego znajomość zwiększa bowiem szanse na wyjazdy a nawet stu-
dia w Polsce, stając się swego rodzaju przepustką do Europy. jednak nad 
Morzem azowskim doskonale zdają sobie sprawę z tego, że polskość należy 
rozszerzać w każdy dostępny sposób, albowiem tylko wówczas można liczyć 
na realizację jednocześnie dwóch postulatów. Wzrostu zrozumienia przez 
Ukraińców problemów mniejszości polskiej oraz powiększenia stanu polskiej 
grupy etnicznej. jednocześnie więc można liczyć na stworzenie przychylnych 
warunków działania i wzmocnienie środowiska.
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Biorąc pod uwagę ogólne warunki istniejące na wschodzie Ukrainy trze-
ba przyznać, że nie są one złe. Zamieszczone w tym rozdziale dokumenty 
obrazują stosunek administracji ukraińskiej wobec mniejszości narodowych 
(w tym także polskiej) przez władze lokalne. Te struktury administracji 
państwowej z reguły nie przeszkadzały w funkcjonowaniu tych organizacji, 
a nawet starały się wspierać organizacje poszczególnych grup etnicznych, 
w miarę posiadanych przez siebie skromnych możliwości finansowych. 

Naszym zdaniem obecnie Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo 
w Berdiańsku ma niesłychanie trudne zadanie. Z jednej strony musi zaofero-
wać Polakom ze swojego regionu wszystkie istniejące możliwości pogłębienia 
ich związków z polskością. Poszerzyć liczbę godzin z nauczaniem języka 
polskiego na każdym szczeblu, częściej organizować konkursy wierszy czy 
piosenek. Stale pracować z istniejącymi zespołami, organizować i omawiać 
projekcje filmów polskich, prowadzić głośne czytanie polskich lektur itd. 
Z drugiej strony położenie ogóle rozumiane jako zaplecze finansowe i ludz-
kie poważnie ograniczają możliwości. Do dyspozycji wszak stoi stosunkowo 
bardzo ograniczona grupa działaczy (którzy przecież organizują działalność 
polonijną społecznie) i równie ograniczone, podlegające zmianom zewnętrzne 
środki finansowe. 

W Berdiańsku i okolicach Polacy żyją w dużym rozproszeniu, chociażby 
samo dotarcie do tych jeszcze nie zrzeszonych Polaków wymaga systema-
tycznej pracy, warto również zauważyć, że często są to osoby starsze. Samo 
dotarcie wymaga wszechstronnej pracy, np. poprzez pisanie o Polakach 
w języku ukraińskim lub rosyjskim na łamach prasy lokalnej. Trzeba również 
zwiększyć częstotliwość udziału w programach telewizyjnych czy radiowych, 
którez powodów finansowo – technicznych są odbierane przez zdecydowanie 
większą liczbę mieszkańców Ukrainy niż Internet. 

Stała pomoc finansowa Senatu rP i jednostek opiekujących się Polakami 
(Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”) pozwoliła na uzyskanie widocznych już dzisiaj efektów, bez niej nie 
byłoby szans na „odrodzenie” polskości na terenie berdiańszczyzny.

Warto podkreślić, że uzyskane przez środowisko polskie w Berdiańsku 
rezultaty działalności są zdecydowanie większe od efektów pracy pozosta-
łych organizacji mniejszościowych (oczywiście biorąc pod uwagę proporcje 
efektów do liczebności danej grupy etnicznej). Można uznać, że są one zde-
cydowanie większe od oczekiwań zewnętrznych. Ta sytuacja dobrze rokuje 
na przyszłość i pozwala liczyć na dalszy pomyślny rozwój zarówno samej 
organizacji jak i środowiska polskiego w mieście nad Berdianką.



167Ilustracje

1. Stare fotografie 
Berdiańska, lata 50. 

старі світлини 
Бердянська, 50-ті роки

2. Stare fotografie 
Berdiańska, lata 50. 

старі світлини 
Бердянська, 50-ті роки

3. Metryka (1882 r.) Heleny jacuńskiej, babci Lilii asaczowej, kierowniczki chóru 
метрика (1882 р.) Гелени яцуньської, бабці лілії Асачової, керівнички хору
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4. Fragmenty wspomnień Ireny Wysockiej, urodzonej we Lwowie 
фрагменти спогадів ірени Висоцької, народженої у львові
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5. Ojciec Ireny Wysockiej józef Sobko, Lwów lata 20. XX st. 
Батько ірени Висоцької юзеф собко, львів 20-ті роки хх ст.

6. Matka Ireny Wysockiej Irena Sobko, Lwów, lata 20. XX st. 
мати ірени Висоцької ірена собко, львів, 20-ті роки хх ст.
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7. Spotkanie z rodakami w Centrum języka i Kultury Polskiej (od lewej: dr Helena 
Krasowska – Instytut Slawistyki PaN, Lech Suchomłynow – Prezes PKOT „Odro-
dzenie”, Dyrektor Centrum, Lidia antoszkina – rektor Berdiańskiego Uniwersytetu 
Managementu i Biznesu, Zbigniew Kowalski – Doctor Honoris Causa tej Uczelni, 

aleksander Hadynko – Storożyniec, Bukowina)
зустріч з краянами у центрі польської мови та культури (з лівого боку: Гелена 
красовська – інститут славістики польської академії наук, лєх сухомлинов 
– голова пкот „Відродження”, директор центру, лідія Антошкіна – ректор 
Бердянського університету менеджменту і бізнесу, збіґнєв ковальські – почесний 

доктор університету, олександр Гадинко – сторожинець, Буковина)
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8. Wręczenie dyplomu Doctora Honoris Causa jM rektorowi Uniwersytetu rzeszow-
skiego prof. dr hab. Stanisławowi Uliaszowi (od lewej) 

Вручення диплому почесного доктора ректору жешувського університету проф. 
станіславу ульяшу (з лівого боку)
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9. Oficjalne spotkanie w Uniwersytecie rzeszowskim (od lewej: Prorektor Ur prof. 
dr hab. aleksander Bobko, rektor Ur prof. dr hab. Stanisław Uliasz, rektor Ber-aleksander Bobko, rektor Ur prof. dr hab. Stanisław Uliasz, rektor Ber-Stanisław Uliasz, rektor Ber-
diańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu prof. dr hab. Lidia antoszkina, 
Prezes PKOT „Odrodzenie“, Dziekan Polsko-Ukraińskiego Wydziału Społeczno-go-
spodarczego, Kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej, Dyrektor Centrum języka 

i Kultury Polskiej doc. dr Lech Suchomłynow 
офіційна зустріч у жешувському університеті (з лівого боку: проректор проф. 
олександр Бобко, ректор проф. станіслав ульяш, ректор Бердянського універ-
ситету менеджменту і бізнесу проф. лідія Антощкіна, голова пкот „Відроджен-
ня”, декан польсько-українського суспільно-економічного відділення, завідувач 
кафедри слов’янської філології, директор центру польської мови та культури 

доц. лєх сухомлинов)

10. grzegorz radoń, lektor języka 
polskiego, 2007 

Ґжеґож радонь, викладач 
з польщі, 2007 рік
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11. Lista dzieci wyjeżdżających na kolonie do Polski
список дітей, які їдуть у літні табори у польщі
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12. Wspomnienia z pobytu w Myczkowcach 
спогади про мичковці
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13. Prace plastyczne dzieci, wykonane w ramach dorocznego konkursu 
„a to Polska właśnie” 

роботи дітей, намальовані у рамках щорічного конкурсу 
„a to Polska właśnie”

14. Prace plastyczne dzieci, wykonane 
w ramach dorocznego konkursu 

„a to Polska właśnie” 
роботи дітей, намальовані 

у рамках щорічного конкурсу 
„a to Polska właśnie”
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15. Prace plastyczne dzieci, wykonane w ramach dorocznego konkursu 
„a to Polska właśnie” 

роботи дітей, намальовані у рамках щорічного конкурсу 
„a to Polska właśnie”
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16. Mikołaj Bondarew, wiersz „O Polsce”
микола Бондарев, вірш „про польщу”
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17. Podziękowanie ks. Zdzisława Zająca 
подяка ксьондза здіслава зайонца
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18. gabinet pomocy lekarskiej, Prezes Polonijnego Koła Lekarzy 
Olga Bondarewa (od prawej) 

кабінет лікарської допомоги, голова полонійного кола лікарів 
ольга Бондарева (з правого боку)

19. Dom Polski. Podopieczni z sierocińca. Spotkanie opłatkowe 
польський дім. підопічні з дитячого будинку. різдвяні зустрічі
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20. Dom Polski. 
Podopieczni 
z sierocińca 
польський 

дім. підопічні 
з дитячого 
будинку

21. W sierocińcu 
у дитячому 

будинку

22. Podopieczni 
z sierocińca nad 

morzem 
підопічні 

з дитячого 
будинку на морі
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23. Początki Biblioteki Polskiej w Berdiańsku 
Витоки польської бібліотеки у Бердянську
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24. List Konsula generalnego rP w Charkowie jarosława Książka 
лист генерального консула польщі у харкові ярослава ксьонжека
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25. Pierwsza korespondencja Zarządu PKOT „Odrodzenie” pisana ręcznie 
перша кореспонденція правління пкот „Відродження”, написана від руки
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26. Życzenia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie z okazji 10-lecia 
Towarzystwa „Odrodzenie” 

Вітання федерації польських організацій в україні з нагоди 10-ліття 
товариства „Відродження”
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27. Otwarcie Dni Kultury Polskiej – 2010. Powitanie Konsula generalnego rP 
w Charkowie grzegorza Seroczyńskiego 

інавгурація днів польської культури у Бердянську – 2010. 
привітання генерального консула польщі у харкові Ґжеґожа серочиньського

28. Inauguracja roku Chopinowskiego – 2010. Daria Wierzykowska 
інавгурація року шопена – 2010. дар’я Вержиковська
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29. Koncert Chopinowski – 2010 
шопенівський концерт – 2010

30. Dni Kultury Polskiej – 2011. Otwarcie wystawy obrazów 
Polaka z Berdiańska Ludwika godlewskiego 

дні польської культури у Бердянську – 2011. 
Виставка картин поляка з Бердянська людвіга Годлевського
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31. W Centrum języka i Kultury Polskiej – 2011: Dziekan Polsko-Ukraińskiego 
Wydziału Społeczno-gospodarczego, Kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej, 

Dyrektor Centrum języka i Kultury Polskiej, Prezes PKOT „Odrodzenie” 
doc. dr Lech Suchomłynow, rektor Berdiańskiego Uniwersytetu 

Managementu i Biznesu prof. dr hab. Lidia antoszkina, 
Konsul generalny rP w Charkowie jan granat 

у центрі польської мови та культури – 2011: голова пкот „Відродження”, 
декан польсько-українського суспільно-економічного відділення, 

завідувач кафедри слов’янської філології, директор центру польської 
мови та культури доц. лєх сухомлинов, ректор Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу проф. лідія Антощкіна, Генеральний консул 
польщі у харкові ян Ґранат
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32. Przed występem. Zespół Taneczny „Wodospad” 
перед виступом. танцювальний колектив „Wodospad”

33. Chór w Domu Polskim 
хор у польському домі
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34. Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie, dyplom uczestnika 
фестиваль культури кресів у мронґові, диплом учасника
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35. Dyplom Ireny Szarej 
диплом ірени шарої
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36. Dyplom Eli jaworskiej 
диплом елі яворської
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37. Ela jaworska, młoda 
solistka

ліза яворська, молода 
солістка

38. Ela jaworska w polskim stroju 
ludowym 

еля яворська у польському 
національному костюмі
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39. Młodzież z Berdiańska w ratuszu m. Bielsko-Biała 
молодь Бердянська у мерії міста Бєльсько-Бяла

40. Spotkanie młodzieży z Prezesem Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, Bielsko-Biała 

зустріч молоді з головою відділу товариства 
„Wspólnota Polska”, Бєльсько-Бяла
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41. Polskie flagi na „pomarańczowych” protestach, Berdiańsk 2004 
польські прапори під час „помаранчевих” протестів, Бердянськ 2004

42. Polskie flagi na „pomarańczowych” protestach, Berdiańsk 2004
польські прапори під час „помаранчевих” протестів, Бердянськ 2004
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43. Prezes PKOT „Odrodzenie” Lech Suchomłynow na cmentarzu 
polskich oficerów pod Charkowem 

Голова пкот „Відродження” лєх сухомлинов на цвинтарі 
польських офіцерів під харковом





ВстуП

як ми й обіцяли у нашій монографії (Бонусяк А., сухомлинов о.м. 
польська спільнота Бердянська. Виклики сучасності: монографія.– до-
нецьк: тоВ „юго-Восток лтд”, 2008.– 253 с.), віддаємо зараз до рук 
читачів ще одну публікацію джерелознавчо-дослідницького характеру. 
Нинішня праця у своїх засадах продовжує попередню книжку, репре-
зентуючи на прикладі поляків у Бердянську успіхи, досягнення й вади 
функціонування полонійної організації у „далекій україні”. ця праця 
створювалася протягом двох років, і за цей час поступово збільшувався 
склад її авторів й розширювалася її тематика. Насамкінець знайшлося 
в ній місце не тільки для документів, що яскраво відтворюють розрос-
тання польського культурно-освітнього товариства „Відродження” (далі: 
пкот), а й для передруків статей, що показують тематику роглядува-
ного в цій праці середовища, і для результатів наукових досліджень, 
що проводились у цей час. 

у тій частині, яка стосується джерел, ми опосередковано продов-
жуємо відому, видану товариством „спільнота польська” публікацію 
евґеніуша яблоньського; вона містить найважливіші документи, що 
нормують ситуацію польської меншості на терені україни. ми також 
беремо до уваги ті джерела, які виникають із внутрішнього законодавс-
тва і зі взаємопорозумінь, що існують між києвом і Варшавою (Вибрані 
правничі документи, що стосуються національних меншин і груп. Том 1. 
�оляки в Україні. Опрацювання і вступ Евґеніуш Яблоньський, Варшава, 
2000.– 168 с.). Нашою метою було показати, яким чином юридичні при-
писи (закони) перекладаються на функціонування полонійних структур 
у практиці (на прикладі пкот „Відродження”).

працю відкриває Вступ, в якому представлено структуру монографії 
і окреслено цілі й методи дослідження. тут також охарактеризовано 
джерела до праці. у своєму кінцевому вигляді публікація складається 
з двох розділів. у першому – �ольська меншина на узбережжі Азовського 
моря: дослідження і праці – поміщено результати досліджень на тему 
ролі й місця польської мови, чи визначників національної ідентичності 
вихідців з польщі у регіоні. тут знаходяться також тексти, що описують 
історію Бердянська і аналізують вибрані аспекти функціонування римо-
католицького костелу на аналізованому обшарі. до його складу увіходять 
наступні підрозділи: Бердянськ якскладова частина Запорізької області, 
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�оляки на тлі інших національних меншин на терені Запорізької облас-
ті, Нинішній стан польської мови в регіоні, Нарис історії католицького 
Костелу в контексті сучасних мовних тенденцій, Специфіка національної 
ідентичності поляків у Бердянську. 

розділ другий, як і перший, також складається з підрозділів, на які 
припадає по кільканадцять – клькадесят документів, поданих в оригіналі. 
до цих матеріалів додається короткий вступ, в якому автори звертають 
увагу читача на найважливіше в їхньому змісті. Вони діляться з ним 
своїми зауваженнями і коментарями. цей фрагмент праці має заголовок 
�ольське культурно-освітньє товариство „Відродження” в документах 
і матеріалах, а окремі розділи відповідно: Формально-правові аспекти 
функціонування �КОТ „Відродження” у Бердянську, Організаційна й нау-
кова діяльність, На щляхах співпраці, На ниві культури. 

публікацію завершує �іслямова, в якій автори роблять стислі вис-
новки з досліджень. інтегральну частину праці становлять також спис-
ки: Список ілюстрацій, поміщених в праці; Список табличних зіставлень 
і схем, поміщених в праці; Список використаних джерел. 

з метою полегшення розуміння змісту текстів, що містяться в книзі, 
послідовно застосовувалась однакова форма запису. Всі цитовані тексти, 
поміщені в томі, записано завжди курсивом. Натомість кожен текст, 
опрацьований авторами (результати досліджень, коментарі, зауваження, 
а також назви документів і джерела їхнього походження) – шрифтом 
нормальним.

інтегральною частиною тому є ілюстративні матеріали. Їх дібрано 
таким способом, щоб вони ілюстрували зміст публікації. Вони обійма-
ють знімки з різних урочистостей і імпрез, організованих поляками 
в Бердянську, або таких, що відбуваються за їхньою участю. серед них 
є також знімки-”скани” документів чи фотографії осіб, пов’язаних з 
полонійною діяльністю. цей матеріал ми намагалися так дібрати, щоб 
він віддзеркалював сукупність полонійних звершень. є ілюстрації, що 
показують і худужню діяльність, і наукову, й молодіжні екскурсії, чи 
рейди, і паломництва, і ремонт польського дому, і способи його вико-
ристання. словом, святковий і буденний день середовища.

уся публікація є двомовною. Автори намагалися забезпечити 
максимально можливий для розуміння ступінь злагодженості текстів 
українсько- й польськомовних, незалежно від того, якою мовою було 
написано оригінали. 

джерельну основу для створення цієї публікації становили докумен-
ти, віднайдені в зібраннях державного архіву запорізької області, архіву 
польського культурно-освітнього товариства „Відродження” (далі в тек-
сті: Апкот), у приватних зібраннях л. о. сухомлинова (далі в тексті: 
Аплос). Автори черпали цінні відомості з широкого вибору друкованих 
документів, що є витвором діяльності державної адміністрації різних 
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рівнів і різних періодів часу. серед них можна, нприклад, назвати такі: 
Циркуляры наркомпроса УССР и переписка с ним о проведении культур-
но-просветительской работы среди национальных меньшинств округа, 
Документы о восстановлении эвакуированного из Варшавы механического 
завода (договор, переписка, акты, ведомости и др.), 14 апреля 1916–28 
октября 1917 г., Довідник адміністративно-територіального поділу 
Запорізької області, Запоріжжя 1965, Каталог духовенства и церквей 
Тираспольской римско-католической епархии, Саратов 1913. Вісті 1930, 
1939; Запорізька область у цифрах 2005, Запоріжжя 2006; Збірник уза-
конень і розпоряджень Робітничо-селянського уряду України, 1921,1923, 
1925. повний список використаних у цій праці матеріалів поміщено 
у Списку використаних джерел. 

дуже істотними для написання цієї книги були дослідження (інтерв’ю 
і анкетування), що проводилися серед представників полонійного сере-
довища в Бердянську на території 

запорізької області (після 2008 року). розуміється, що використано 
також наявні (на жаль, їх дуже мало) наукові публікації. Автори звер-
талися до праць як українсько-, так і польськомовних. Більшість із них 
мала характер загальний і лише другорядно торкалась аналізованих 
у цій праці завдань. проте ми брали матеріал з публікацій демографів, 
філологів, етнографів, істориків, політологів й соціологів. як поляків, 
так і представників інших національностей. Їх повний список поміщено 
в бібліографії.

друга частина монографії, що презентує вибір найважливіших 
джерел, які стосуються середовища польського походження в Бер-
дянську, базується на документах, що створені членами й симпати-
ками «Відродження», а також особами, котрі хотіли б ознайомити 
з результатами функціонування поляків Бердянська їхніх сусідів чи 
співвітчизників в інших частинах світу. В результаті було використано 
матеріали, що зберігалися в раніше сигналізованих архівах, а також 
опубліковані на шпальтах преси або доступні в інтернеті. Використано 
тексти й знімки, поміщені на власній сторінці пкот «Відродження» 
(далі: сіпкот) і товариство «спільнота польська» (далі: сіссп). Низку 
цінних матеріалів знайдено внаслідок аналізу багатьох періодичних 
видань преси, як польських, так і українських, й навіть литовських чи 
румунських. серед них (в алфавітному порядку) є наступні: «Бердянск 
деловой», «Бердянские ведомости», «Dziennik Kijowski”, „Głos Tyczyna”, 
„Głos znad Niemna”, „Kurier Wileński”, „Magazyn Ratuszowy”, „�івденна 
зоря”, „Polinus. Pismo Związku Polaków w Rumunii”, „Ринг-�кспресс”, 
„Wspólnota Polska” (biuletyn). Всього проаналізовано кільканадцять пе-
ріодичних видань преси.

під час збирання матеріалу й написання праці автори звернулися 
до подібних праць, що порушують різні аспекти функціонування на-
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ціональних меншин. Аналізові піддано як їхню структуру, так і спосіб 
опису. так, використано публікації, що презентують окремі аспекти 
функціонування польської меншості на терені ковєньської литви 
[Zielińska 2002], латвії [Ostrówka], слов’янсько-литовського погранич-
чя [Bednarczuk 1999], а також взагалі проблематику мов національних 
і етнічних меншин [Wrocławska/Zieniukowa 2003].

Автори пропонованої читачеві публікації походять з різних дослід-
ницьких центрів і презентують різні галузі науки. звідси використано 
методи досліджень історичних, мовознавчих, етнографічних, соціоло-
гічних. Наскільки це було можливим, автори намагалися поєднувати 
дослідницькі методи, що застосовуються в різних галузях науки.

з методів, що виступають у науках гуманітарних (історія / соціо-
логія), автори черпали по кілька дослідницьких методів. Було вико-
ристано методи статистичний, географічний і порівняльний [Topolski 
1984, c. 377–444]. ці методи, за допомогою яких досягнуто певних 
результатів, використано у поєднанні з методами, характерними для 
інших галузей науки (мовознавство, соціолінгвістика, діалектологія та 
ін.). Наприклад, автори отримали матеріал, що уможливлює представ-
лення мовної компетенції респондентів як результат впливу чинників, 
незалежних від них (суспільних, зовнішніх). при соціолінгвістичному 
описанні польської групи послуговувалися методами, відомими в поль-
ському мовознавстві, зокрема, методом біографічним, який полягає на 
аналізі автобіографічних висловлювань окремих особистостей на тлі 
історичних і суспільних процесів. цей метод запропонувала А. клос-
ковська [a. Kłoskowska 1996], а застосовували його, зокрема, А. зєлінь-
ська і м. острувка. як відомо, особистість справляє значний вплив на 
оточення, в якому вона живе, і що, у свою чергу, суспільні процеси 
(історичні, політичні умови) впливають на поведінку окремої особи, 
особистості. Все це знаходить віддзеркалення у комунікації офіційній 
і неофіційній, щоденній. застосовувався також метод так званих domen, 
для якого у польському мовознавстві узвичаїлась назва sfera (укр. сфе-
ра). у даній праці цей метод ми застосували для опису окремих сфер 
мовної комунікації: батько й мати, дід і бабуся, брати й сестри, родичі, 
знайомі, сусіди (сусідки), школа, на уроках польської мови, на інших 
уроках, на перерві.

особливо помітні зв’язки зафіксовано нами у випадку звернення до 
іншого методу дослідження – анкетування і включеного спостереження. 
Анкетні дослідження і інтерв’ю не мали характеру репрезентативного, 
проте дозволили авторам виробити пропозиції, які були представлені 
у цій праці. завдяки методові включеного спостереження можна було 
відкрити найрозмаїтіші нюанси, контексти, інтеракції і краще пізнати 
перебіг подій. позитивною якістю цього методу є можливіть дослід-
ження реальної дійсності, а також полегшення у формулюванні й до-
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борі анкетних запитань, таким чином, щоб респонденти без будь-яких 
труднощів їх зрозуміли.

у 2010 році проводилося анкетування серед поляків у Бердянську. 
Було роздано й заповнено 60 анкет, проаналізовано 59. одна анкета 
не була охоплена аналізом через те, що її заповнювач записав іншу 
національність, тобто засвідчив, що він не є поляком поляком. Анкета 
складалася із запитань, які можна вкласти у дві категорії:

і. запитання про риси респондента – істотні з перспективи дослід-
ницької тематики (запитання про національність заповнювача, 
про національність матері й батька; скільки йому років, стать, 
місце народження (країна), місце проживання і освіта (початкова, 
середня, вища));

іі. запитання про ідентичність на підставі наявних запитань, одне 
з головних звучало так: я поляк / полька, тому що:
а) мої мати й батько є (були) поляками,
б) я пам’ятаю, що хтось з родини був поляком,
в) знаю польську мову,
г) визнаю римо-католицьку релігію,
д) інші.

Анкетні дослідження були доповнені додатково кількомадесятьома 
інтерв’ю, що проводилися в Бердянську у 2008–2011 рр.

саме таким чином реалізовані дослідження дозволили широко 
окреслити мету й діапазон (обсяг) праці. Автори хотіли доповнити 
й розширити отримані у попередній публікації результати досліджень 
шляхом:

а) подання нарису суспільно-політичної, національної і мовної історії 
запорізької області:

б) представлення процесу формування польської меншості в цьому 
регіоні, а також висвітлення їхньої міграції;

в) обговорення соціолінгвістичної ситуації польської меншості, 
зокрема опис функціонування польської мови в різних сферах 
комунікації;

г) представлення визначників ідентичності у поляків з Бердянсь-
ка;

д) документування найважливіших напрямків діяльності поляків 
з Бердянська шляхом поміщення й обговорення вибраних (і, на 
думку авторів, характерних для аналізованої організації) докумен-
тів, доступних на шпальтах преси і в інтернеті (а також в архіві 
організаці і у приватних зібраннях її учасників). 

сподіваємося, що цю публікацію, як і попередню, доброзичливо 
приймуть всі ті, котрі зацікавлені долею і ситуацією поляків у „далекій 
україні”. 





Польська меншина на уЗБережжі 
аЗоВського моря: дослідження 

і факти

Бердянськ як складоВа частина 
ЗаПоріЗької оБласті 

Бердянськ знаходиться на відстані 196 км від запоріжжя. його 
назва походить від назви річки Бердянки (зараз – Берда), біля якої він 
розташований [Łesiów 1995: 71]. у 1939–1958 роках місто мало назву 
осипенко, від прізвища поліни осипенко; будучи пілотом, вона загинула 
в авіакатастрофі у 1939 році [Sprawocznik 1990: 100].

Бердянськ виник як порт на Азовському морі у 1827 році. першу 
пристань було відкрито тут у 1830 році. у 1841 році морський порт, що 
існував до того часу, отримав права і статус міста, поступово стаючи 
одним з найважливіших міських центрів таврійської губернії.

з часом на його території почала розвиватися промисловість. діючий 
в ньому завод сільськогосподарських машин під кінець хіх століття був 
найбільшим у цій частині європи. місто було відоме також з покладів 
цілющої грязі, завдяки яким, а також сприятливим природним умовам роз-
винулось у великий курортно-відпочинковий центр [Suprunenko 2007:215].

зараз Бердянськ є третім за величиною містом в області і єдиним, 
що має морський порт [Suprunenko 2007: 215]. кількість його мешкан-
ців у 2001 р. становила 121759 осіб. сучасний адміністративний статус 
центр отримав унаслідок багатьох територіальних перетворень, що мали 
місце переважно в останньому столітті.

терени сучасної запорізької області в минулому належали до золотої 
орди, а після її розпаду, з 1554 р. – до кримського ханства. з хV ст. до 
хVіі ст. північна частина запоріжжя утворювала запорозьку січ.

столиця області, олександрівськ, початково виконувала роль фортеці 
над дніпром. після ліквідації запорозької січі у 1775 році олександ-
рівськ належав до коньсководівського повіту Азовської губернії, з 1785 
року – до Новомосковського повіту, а з 1797 року – до павлоградського 
повіту Новоросійської губернії. у 1806 р. у єкатеринославській губер-
нії було утворено повіт, головним містом якого став олександрівськ. 
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зазначений повіт виник з частини повітів маріупольського і павлоград-
ського [Nowicki 1905: 254]. подальших істотних адміністративних 
змін не було до двадцятих років хх століття. Натомість мали місце 
урбаністичні перетворення, результатом яких було постійне зростання 
олександрівська.

у 1920 році було утворено олександрівську губернію, що склада-
лася з трьох повітів: мелітопольського, Алексадровського і Бердянсь-
кого [DaZO]. ця назва утрималася до 1921 року, коли підлягала зміні 
на запорізьку [Zbirnyk UrSr 1921: nr 4, art. 135]. Губернія існувала 
до 1922 р. і обіймала шість повітів: бердянський, Великотокмацький, 
Генічеський, Гуляйпільський, запорізький, мелітопольський. у грудні 
1922 року її було ліквідовано і включено до складу єкатеринославської 
губернії [Zbirnyk UrSr 1922: nr 44, art. 655].

роком пізніше настали подальші зміни, пов’язані з продовжуваною 
адміністративною реформою. 1923 року з 6 повітів колишньої запорізь-
кої губернії, що знаходились у складі єкатеринославської губернії, було 
утворено 3 округи: Бердянський, запорізький, мелітопольський, а замість 
130 волостей виникло 36 районів. до Бердянського округу увійшло 9 
районів, до запорізького – 12, а до мелітопольського – 15. з 1924 року 
провадилась адміністративна реформа на рівні районів. у її межах утво-
рювались нові територіальні одиниці, водночас пересувалися кордони, 
що існували до цього часу, або ж у старих районів змінювалась назва.

у 1925 році було скасовано губернії [Zbirnyk UrSr 1925: nr 29-30, 
art. 233]. Водночас настав прехід з чотирирівневого адміністративного 
поділу до трирівневого, тобто з центр – губернія – повіт – волость на 
центр – округ – район. у зв’язку з ліквідацією губернії і переходом на 
трирівневу систему знову змінювались назви районів, виникали нові, 
пересувалися їхні кордони.

у 1930 році вийшло розпорядження „про ліквідацію округів і перехід 
на двоступеневу систему управління” [Zbirnyk UrSr 1930: nr 23, art. 
225]. його метою було, зокрема, зміцнення районів, які з цього часу 
підпорядковувалися безпосередньо центрові. така ситуація існувала до 
моменту утворення областей. у зв’язку з цим було ліквідовано запорізь-
кий і мелітопольський округи. запоріжжя як одне 18 міст української 
радянської соціалістичної республіки стало окремою адміністративно-
територіальною одиницею, підпорядкованою безпосередньо центрові. В 
результаті під кінець 1930 року на території запорізької області було 
28 районів, безпосередньо підпорядкованих центрові [Wisti 1930]. піс-
ля утворення дніпропетровської області частина районів з запорізької 
знаходилась у її складі.

Нарешті, на підставі рішення з 10 січня 1939 р. виникла запорізь-
ка область, що складалася з 30 районів [Wisti 1939]. у наступні роки 
райони змінювали свої назви, відходячи від історичних. Найчастіше 
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їм давалися назви, пов’язані з комуністичними вождями або додавався 
прикметник червоний.

Чергові зміни кордонів областей були спричинені появою нових 
областей, наприклад, у 1944 році було утворено херсонську область, 
яка поглинула 6 районів із запорізької. В основному до 1960 року 
адміністративно-територіальні зміни в межах запорізької області тор-
калися переважно границь районів. у 1962 році замість 23 районів, що 
існували до того часу, з’явилося тільки 10, щоб у 1965 році їхнє число 
збільшити до 17 [Dowidnyk 1965:64].

з 1994 року запорізька область складалася з 20 районів. згідно 
з обов’язковим зараз адміністративним поділом 5 міст підпорядковано 
безпосередньо області: запоріжжя, Бердянськ, енергодар, мелітополь, 
токмак; 9 міст мають статус районного підпорядкування: Василівка, 
Вільнянськ, Гуляйполе, дніпрорудне, кам’янка-дніпровська, молочанськ, 
оріхів, пологи, приморськ. крім того, область обіймає 23 селища місь-
кого типу, 921 село, 263 сільради.

згідно зі статистичними даними, у запорізькій області станом на 
2001 рік мешкало 1926,8 тисяч осіб, з них тих, що декларують себе як 
поляки, 1,8 тис. осіб, що становить 0,1% загальної кількості мешканців 
області. На запорізькій землі, згідно з останнім переписом населення, 
мешкають представники 130 національностей.

Поляки на тлі інших національних меншин 
на терені ЗаПоріЗької оБласті

початки польського заселення запорізьких земель сягають хV 
століття. з хV по хVііі тривав процес напливу дрібної польської шляхти 
й селян на необжиті східні терени речі посполитої (своєрідна цивілі-
заційна місія, яка пізніше стала змістом одного з основних „кресових 
міфів”). Наступні групи поляків – селян і робітників – прибули на 
півдненно-східну україну у хVііі і хіх ст. Їх або вивезли з польських 
земель, або ж вони емігрували самі, шукаючи праці у великих земле-
власників і у виникаючих промислових центрах. Наприклад, до села 
Гусарка у запорізькому регіоні прибуло 19 польських родин з подоль-
ської губернії. Вони оселились у західній частині села, котра отримала 
назву �ольща. серед них були зокрема: юзеф подґорецький, хома 
шльоцький, пьотр красевіч, леон зелєвський, пьотр прокаковський, 
ян терлєцький, хенрик зваршаковський [Nowikow 2007: 275]. згодом 
у 1868 році у мелітопольському повіті поселилися поляки з київської 
й подольської губерній [Narody 1997:12]. Вони отримали по 8 десятин 
землі на одну особу й були звільнені від податку на чотири роки. проте 
вони не дістали грошової допомоги [Narody 1997:17].
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Наступні групи поляків потрапили на терени росії як політв’язні. 
заслання загрожувало не тільки за участь у повстаннях, а й за будь-яку 
конспірацію, що „цілила» в царизм. Наприклад, у 1830 році, як помста 
за листопадове повстання, близько 5 тис. осіб було заслано на кавказ. 
Наприкінці хіх століття на згадувані обшари потрапили польські сту-
денти, заслані за участь у революційних об’єднаннях [Łukawski 1978: 
200].

у другій половині хіх століття й на початку хх-го головний еміг-
раційний шлях польської людності на терені росії пролягав на сибір, 
а також до найбільших міських і промислових центрів. поляки охоче 
оселялись у петербурзі, москві, одесі, ризі, у донбасі, де легко могли 
знайти роботу.

у 1888–1894 рр. на території піденно-східної україни виникали 
спілки з участю промисловців і банкірів бельгійських, французьких, 
англійських і американських [Serczyk 2001:205]. у наддніпрянських 
степах на межі 70–80 років хіх століття будувались металургійні за-
води, відновлювалися копальні. змінювався ландшафт. На місці садиб 
запорозьких козаків виростали великі печі й заводські димарі. переїжд-
жали сюди російські й польські робітники з санкт-петербурга, москви, 
Варшави та з інших промислових центрів. приводом до цього були 
поголоски про добрі заробітки або примус з боку власників заводів, що 
переносили свої підприємства або ж створювали філії.

сліди польськості збереглися в архівах. з-посеред документів, що 
знаходяться в обласному архіві у запоріжжі, є, зокрема, книги хрещень. 
Наприклад, у селі уріцкоє щороку хрестили в католицькому костелі по-
над 200 осіб. у цих книгах не бралася до уваги національність, і лише 
прізвища вказують на родовід німецький і польський [Urickoje 1879].

терени піденно-східної україни були для поляків місцем добровіль-
ної заробітчанської еміграції. Наплив польських робітників на них був 
зазвичай процесом стихійним. Часто рішення приймалося на власний 
ризик, оскільки вони мали обмежені знання відносно умов праці 
й нового місця поселення. траплялося також, що виїзди робітників 
з королівства відбувались ораганізованим способом. у таких випадках 
частину колективу, найчастіше висококваліфікованих робітників, пе-
ревозили за рахунок заводу. поляки, котрі прибули сюди, становили 
не тільки висококваліфіковану робочу силу на шахтах і металургійних 
заводах, побудованих передовсім на капітал бельгійський, французький, 
німецький і англійський, а й часто виконували функції керівників на 
виробничих підприємствах.

російський перепис населення з 1897 року подавав кількість окре-
мих національних груп, котрі вирізняв, враховуючи рідну мову, а також 
релігійне визнання. однак мова, ототожнювана з національністю, не 
завжди відповідала дійсності. до того ж визначення національності, 
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спираючись на подавану мову, породжувало величезні можливості для 
пофальшування й викривлення фактичної демографічної дійсності 
[Eberhardt 1994: 15]. схожі проблеми породжувало ототожнення на-
ціональності з релігійним віросповіданням. римо-католицьке визнання 
подавали не тільки поляки, а й також італійці з маріуполя, французи 
й бельгійцці з макіївки, чи, скажімо, англійці з донецька. як правило, 
представники цих національностей закладали римо-католицькі костели 
на цьому терені. поляки в цьому тиглі були зазвичай членами костьо-
лу й тільки у виняткових ситуаціях самі їх створювали. у таврійській 
губернії, в котрій знаходилася теперішня запорізька область, 29,4 тис. 
осіб декларувало віросповідання римо-католицьке, що становило 2,0% 
всіх мешканців губернії [Eberhardt 1994: 15]. Беручи до уваги мову, 
польську як рідну подало 10,1 тис. осіб, що становило 0,7% загальної 
кількості жителів губернії [Łukawski 1978:86].

міграція поляків на землі південно-східної україни зросла на початку 
хх століття. Виникали нові місця праці. польські інженери станіслав 
сємашко з санкт-петербургу й тадеуш хантке створили Азовське Акціо-
нерне товариство. у 1900 році виникло також нове товариство гірничо-
промислове друко-жултиньське, що займалося експлуатацією покладів 
марганцевої руди. його засновниками були кс. друцький–любецький 
і юзеф жултиньський. розвиток промисловості зумовив швидкий ріст 
кількості населення в губерніях, розташованих у східній і південній 
частинах україни, серед цього зростаючого населення були, звісно, 
й поляки. Негативно на економіці описуваних земель позначилися роки 
світової і громаданської війн. 

Великий вплив на формування чисельності полонії колишнього 
радянського союзу справили масові міграційні рухи під час і світової 
війни. На обшар південно-східної україни почався наплив біженців 
з заходу росії. до сьогоднішнього дня збереглися листи осіб, розшу-
куваних в олександрівську (запоріжжі) під час війни. розшукувалися, 
зокрема, жителі губерній: Варшавської (18 прізвищ, у трьох випадках 
– це сім’ї), Вітебської, Волинської, Гродненської, каліської, ковенської, 
ломжиньської, любельської, мінської, радомської, сувальської, сед-
лєцької, хелмської. 

документ з 1 червня 1915 року підтверджує, що до олександрівсь-
ка прибула група біженців з західних теренів росії кількістю 60 осіб. 
питанням надання їм допомоги зайнявся місцевий польський комі-
тет. у зборах, на яких було порушено проблему біженців, брав участь 
і представник польського Національного комітету с.жречковський. 
з проханням про допомогу до олександрівської міської думи зверну-
лися представники національних комітетів: польського, єврейського, 
литовського і російсько-латвійського. підтримки очікувало 2779 поляків, 
300 євреїв, 450 литовців, а також 2088 росіян і латвійців [Pieriepiska 
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1915–1918]. Біженці отримували матеріальну або грошову допомогу. 
з-посеред охоплених опікою знаходилися, зокрема, марта красіньська, 
с. міхала, еля Ґрушицька, с. романа, марія рачковська, с. станіслава, 
катажина станєцька, с. юзефа [Wiedomosti 1915-1916].

Наступною групою, що прибула на терен запоріжжя, були колективи 
підприємств. 1915-го року до олександрівська було перенесено механіч-
ний завод Борманн, шведе і спілку з Варшави. тоді на ньому працювало 
1200 робітників [Dokumenty 1916–1917]. початково він продовжував 
співробітничати з підприємствами, що функціонували у Варшаві, хар-
кові, москві, про що свідчить збережене листування польською мовою 
[Periepiska 1915–1917]. у контрольному складському зошиті можна 
знайти прізвища польських робітників: е. Бродецький, ф. Ґрабовський, 
х. Ґрушевська, й. Ґрушевська, с. лазаркєвіч, Ч. Новіцький, Ч. осєць-
кий, А.плоцький, к. першиньський, А. зєліньський, с. Вольоньський, 
А. Врублєвський [Kontrolnyj 1916].

Війна, голод, дорожнеча й усевладний царський деспотизм призвели 
до глибокої кризи, яка на межі 1916/1917 років охопила всю імперію 
[Serczyk 2001:252]. дві революції, що мали місце у 1917 році, пере-
родилися на громадянську війну, котра поглибила внутрішню кризу. 
спробою виправити ситуацію було впровадження у 1919 році воєнного 
комунізму. 

у 1919 році відбувся новий адміністративний поділ на україні, що 
вплинуло на кількість населення в окремих губерніях [Iwanow 1991:69]. 
змінилася кількість і польського населення. договір, підписаний між 
радянською україною і польщею у 1920 році, передбачав репатриацію 
польських емігрантів до їхньої країни. В архівах запоріжжя зберігаються 
листи осіб, що клопотали про повернення, тобто осіб, зареєстрованих 
польським комітетом. значна кількість поляків повернулася до своєї 
країни, а тих, котрі зосталися, змусили до активного зміцнення ра-
дянської влади на україні [Zahorujko 2001:7].

двадцяті роки хх століття принесли посилення боротьби з релігій-
ними групами. Найпідозрюванішими були католики, котрі підтримували 
стосунки з польщею, сусідом, що вважався ворогом радянського союзу. 
закон про відділення костелу від держави і школи у 1921–1922 рр. було 
використано для викрадення цінних предметів під гаслом допомоги 
голодуючим. Водночас на радянській україні двадцяті роки визнача-
лися як період ліберальної національної політики. якщо говорити про 
польську меншину, то вона могла будувати свої школи, створювати 
власні сільради [Eberhardt 1994:83–91; Iwanow 1991: 137–144].

Наприклад, у 2 школах лепетихівського району і в 2 школах сіро-
гожського району викладалася польська мова, і в кожній з цих шкіл 
працювало по троє вчителів. у свою чергу, в мелітопольському окрузі 
діяли 4 польські школи з 6 вчителями і 242 учнями. Більше шкіл мали 
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тільки німецька й болгарська меншини [Swiedienija 1926]. до того ж в 
окрузі діяли чотири польські і польсько-українські сільради. поляки 
входили також до складу торгаської і миколаївської сільрад, де вони 
складали 60% мешканців, проте не мали власних шкіл. польські освітні 
заклади діяли також на території костянтинівської й Новопетрівської 
сільрад [Cyrkulary 1926].

структура національного складу населення у 1926 році по округах на 
території сучасної запорізької області виглядала наступним чином:

таблиця №1. Перепис населення з 1926 року (Запорізька область)

район усього українці % росіяни % євреї % поляки %

запорізький 533315 429310 80.5 59214 11.1 18388 3.45 859 0.16

мелітополь-
ський

736166 425280 57.77 184324 25.04 15301 2.08 5243 0.71

україна 29018187 23218860 80.01 2677166 9.23 1574391 5.43 476435 1.64

джерело: с. Чорний, Національний склад населення України в ХХ сторіччі. Довідник, 
доступний на: http://etno.uaweb.org/nsklad/index.html

В архівах збереглися заяви поляків з проханням про надання їм ук-
раїнського громадянства. Вони походили з губерній: Волинської, мінсь-
кої, херсонської та ін. В анкетах було вказано мету приїзду на терени 
східної україни. Найчастіше вказувалися: приїзд на роботу, до родини, 
до знайомих, а також утеча напередодні водóверті воєнних подій. це 
були особи з різною освітою й носії різних професій [Priniatije 1926].

ситуація змінюється в тридцяті роки хх століття. тогочасну націо-
нальну політику радянського союзу, в тому числі й боротьбу з польсь-
кістю, слід розглядати в ширшому контексті. свєтизація й русифікація 
охопили всю українську республіку. етнічні переслідування торкалися 
не тільки національних меншин, а й українців, котрі мали втратити 
свою етнічну ідентичність, а також і мову. На південно-східних теренах 
україни ця мета була великою мірою досягнута.

тридцяті роки хх століття були трагічною сторінкою в історії поляків 
і римо-католиків на україні. у цей час зачинялися костьоли, арештову-
вали й зсилали у глиб срср ксьондзів. Німці й поляки були під підоз-
рою як потенційні члени „п’ятих колон”. у 1933 році органи радянської 
влади розкрили так звану німецьку шпигунську організацію. Вони таким 
чином знайшли привід до ліквідації організацій національних меншин, 
у тому числі й польських. Варто зазначити, що членами цих організацій 
були найчастіше поляки-комуністи, а також лідери польських спільнот 
на україні. поляків звинувачували у „праці на користь польських зем-
левласників, а також українських націоналістів, які планували знищити 
радянський союз” [цит. за: Kuromija 2002:256].
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політика сталінської влади по відношенню до національних меншин 
підлягала еволюції. по відношенню до поляків вона поступово перехо-
дила від виключення римо-католицького костелу з публічного життя, 
скасування польської териториальної автономії – так званої мархлєв-
щизни, ліквідації польських шкіл і культурно-освітніх організацій до 
депортації польського населення з місць їхнього сталого проживання, 
й нарешті до масового знищення населення [Stroński 1998:63–109]. пос-
лідовне нищення польськості й католицизму на україні можна визнати 
як продовження царської політики. 

у 1935 році почалися масове виганання польського населення з при-
кордонних районів та його депортація до східних областей україни, 
а наступного року – до казахстану. у січні 1935 року вийшов указ 
«про виселення з прикордонної зони 8300 господарств з оборонних 
міркувань і про переселення до прикордонних районів 4000 найкра-
щих колгоспників з київської і Чернігівської областей». Населення, яке 
вивозилось, підлягало ропорошенню на новому терені, що вúкликало 
швидку його асиміляцію. у прешу чергу вивозили поляків з семикіло-
метрової прикордонної смуги [Stroński 1998:179]. поляків із західних 
регіонів срср поселяли в східніх областях, котрі у 1932–1933 роках 
найбільше потерпіли від «Голодомору». Вершиною сталінських репресій 
були 1937–1938 роки; вони охопили осіб національностей: українсь-
кої, польської, німецької, литовської та ін. [Stroński 1998:47; Iwanow 
1991: 367 – 378]. Вони набрали тоді характеру геноциду. прокуратура 
розглядала справи протягом кількох днів, а вироки виконувалися того 
самого дня або за дуже короткий відтинок часу від дня винесення зви-
нувачення. початок іі світової війни тільки ненадовго затримав масові 
репресії. у 1939–1943 роках кількість населення, наприклад, у запоріжжі 
впала з 289 тис. до 120 тисяч. [Eberhardt 1994:166]. період репресії 
позначився також на кількості польської меншини на україні, в тому 
числі й у південно-східних регіонах. за розрахунками м.іванова, втрати 
польської громади на території всієї україни у тридцяті роки сягнули 
біля 30% її стану з кінця двадцятих років [Iwanow 1991: 69].

статистичні дані залюдненості запорізької області з сорокових 
років є неповними, і фрагментами навмисне пофальшовані. Невідомо, 
скільки осіб було піддано репресіям. згідно з даними куромії, з 1940-го 
по 1941 рік судили 3 мільйони осіб, з них 1,5 мільйона потрапило до 
в’язниць [Kuromija 2002:366]. донбас щомісяця втрачав робочу силу. 
Ненадовго виправило ситуацію прибуття у другій половині 1940 р. 38 
тис. осіб з Бессарабії і північної Буковини, серед яких знаходилася 
значна кількість поляків.

Від початку дев’яностих років хх століття деякі справи репресованих 
осіб було передано до державних архівів в окремих областях. створено 
спеціальну комісію з метою написання коротких біографій жертв і оп-
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рилюднення їх у праці «Реабілітовані історією». у іі томі цього видання 
описано справи 5390 осіб з території запорізького воєводства, з яких 
українців – 2405, німців – 1924, росіян – 385, болгар – 223, поляків – 
188, євреїв – 70, греків – 60, до того ж – менш ніж 50 чехів, білорусів, 
латвійців, албанців, молдаван та інших. Беручи до уваги вік, найбіль-
ше жертв містилося у межах 25–40 років, а саме – 2717 осіб, у решті 
вікових груп числа виглядали так: до 25 років – 710 осіб, 40–50 років 
– 1288 осіб, 50–60 років – 572 особи, 60–70 років – 99 осіб, понад 70 
років – 4 особи [reabilitowani 2005]. у третьому томі проведено аналіз 
справ 3259 осіб, з яких 135 поляків [reabilitowani 2006]. точну кількість 
репресованих поляків з території запорізької області нині важко вста-
новити. з одного боку, не всі репресовані особи мали заведені судові 
течки, не було й самого проваджуваного процесу, чимало осіб загинуло 
без установлення місця і прізвища. А з іншого боку – ще не всі справи 
НкВд було передано до архівів. 

суспільство радянського союзу, на думку москви, мало бути пере-
творене на масу без історично сформованої структури. завдяки цьому 
органи влади могли б її довільно формувати й свавільно керувати нею. 
елементом цієї політики були репресії, серед яких – і депортації, що 
уможливлювали нищення природних суспільних структур [Ciesielski/
Hryciuk/Srebrakowski 2003: 10]. роки іі світової війни докорінно змі-
нили національну структуру україни, в тому числі й південно-східної 
її території. Великих демографічних втрат зазнали поляки, євреї, німці. 
ця територія ставала все більше й більше російськомовною.

Втрати людності позначились на радянській економіці. у промисло-
вих містах запорізької області постійно бракувало людей для праці. 
Наприклад, кількість населення у запорізькій області у 1946 році по 
відношенню до 1941 року зменшилася з 1443 до 1144 тис. осіб. Наступні 
демографічні втрати потягло за собою лихоліття голоду у 1946–1947 
роках [reabilitowani 2004: 31].

люди постійно змінювали місце проживання, шукаючи ліпших умов 
праці й життя. у 1949 році на території всієї україни 75134 особи 
покинули місця праці без попередження, за що їм загрожував арешт. 
оскільки відсутність на роботі без поважних причин трактувалася як 
кримінальний злочин [Kuromija 2002: 437]. репресії тривали й далі 
[Kuromija 2004: 444-445]. продовжувалася боротьба з церквою, свя-
щениками, а також з віруючими. зміна настала після смерті йосипа 
сталіна. у березні 1953 року президія Верховної ради ухвалила указ 
«про амністію», котрий охоплював понад 220 тис. осіб на всій україні 
[reabilitowani 2004: 32].

степ і надалі приваблював людей, а кількість насалення з часом 
стрімко зростала. згідно з переписом населення з 1959 р., на території 
україни мешкало близько 42 мільйони осіб, з яких українців було понад 
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32 мільйони. На терені всієї республіки помітний був динамічний ріст 
населення російської національності. Натомість різко зменшилася кількість 
національних меншин, що було наслідком репресії, депортації і репатріації. 
майже цілком зникла німецька меншість, і значних втрат зазнала людність 
єврейська. польська меншість становила 0,9% всього населення. з вели-
кою дозою імовірності можна вважати, що частина польського населення 
приховала свою національність, боячись репресій. у запорізькій області 
перепис 1959 року взагалі не показував населення з польським корінням 
[Eberhardt 1994:198-199]. Напевне таких людей було занадто мало.

інтенсивні процеси совєтизації й русифікації тривали й далі. по 
всій україні цілковито панувала російська мова й нав’язувана згори 
російська культура. експансивна русифікація була особливо помітна 
на південно-східній україні. польське населення в запорізькій області 
залишалось розпорошеним. у результаті совєтизації, що тривала, воно 
підлягало швидкій асиміляції. поляки приховували свою ідентичність, 
декларуючи себе найчастіше як росіяни чи українці. це вселяло в них 
надію на краще майбутнє для їхніх дітей. Часто батько й мати надавали 
своїм дітям типово російські імена, щоб приховати все, що пов’язувалося 
з польськістю. швидка асиміляція, зокрема мовна, відбувалася також 
шляхом змішаних шлюбів і торкалася передовсім жінок. діти із зміша-
них шлюбів зазвичай не вважалися поляками. зрештою, визнання свого 
польського коріння, особливо на терені східної україни, часто вимагало 
особливої відваги й мужності.

українська економіка й далі потерпала від нестачі робочої сили. 
ємний ринок приводив до росту кількості населення, незважаючи на 
тяжкі умови праці і зневажання органами радянської влади прав пра-
цівників. у 1959–1970 роках кількість населення на україні зросла 
на 5257,5 осіб [Eberhardt 1994: 219]. перепис 1970 р., у порівнянні 
з переписом 1959 р., вказує на значний приріст російського населення. 
це був результат напливу росіян як з ррфср, так і з інших республік. 
прибували переважно адміністративні кадри. Натомість, зменшилося 
кількісно польське населення. з 363,3 тис. у 1959 році його кількість 
упала до 259,1 тис. у 1970 році. протягом 11 років кількість осіб поль-
ської національності зменшилась на 68,2 тис. можна припустити, що це 
був наслідок русифікації. у запорізькій області перепис 1970 р. виявив 
2,2 тис. поляків, з яких 0,3 тис. вважало польську мову рідною, 1,3 тис. 
назвало рідною мовою українську, тоді як 0,7 тис. – російську [Eberhardt 
1994: 238]. Вплив на результати перепису мали умови життя поляків. 
у запорізькій області вони не утворювали зібрань, скупчень, жили у 
змішаних шлюбах, були позбавлені римо-католицького костелу, шкіл, 
організацій, що, безперечно, впливало на їхню швидку асиміляцію.

процес русифікації, асиміляції, а також викорінення національних 
меншин тривав також у сімдесятих і вісімдесятих роках хх століття. На 
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території україни й далі тривала внутрішня заробітчанська міграція, а 
також посилений наплив „радянського” населення з інших республік. 
у подальшому в срср діяв принцип ліквідації всіх національних від-
мінностей в ім’я побудови спільного державного організму з рідною 
мовою – російською.

В ім’я нищення національних відмінностей чоловіки рідко відбува-
ли військову службу в республіці, в якій вони проживали. у звязку з 
цим призовників з україни відсилали в глиб радянського союзу, а на 
україні військову службу відбували казахи, грузини, вірмени та ін. ор-
гани влади намагалися також знищити суспільні зв’язки. Випускників 
вищих навчальних закладів примусово напрвляли до іншого міста на 
роботу на дворічний період. за цей час вони були зобов’язані відробити 
безоплатне навчання у вишах. зазвичай на новому місці вони створюва-
ли сім’ї, зв’язуючись найчастіше шлюбними узами з російськомовними 
партнерами. 

запорізькі землі й надалі були привабливими, якщо брати до уваги 
ринок праці й пов’язані з цим можливості розвитку. динамічний розви-
ток промисловості постійно створював нові робочі місця. прибували не 
лише дорослі, а й діти. Наприклад, із західної україни часто висилали 
молодь і дітей (в тому числі й польських) на роботу в сільському гос-
подарстві. дівчата нерідко виходили тут заміж й залишались назавжди, 
адаптуючись до нової російськомовної дійсності. 

отримання україною суверенності позитивно відбилося на долі 
національних меншин. з цього часу меншини могли вільно розвивати 
свою культуру, культивувати традиції, створювати власні об’єднання й, 
насамкінець, вчити молоде покоління рідній мові. 

пожвавлення серед української полонії стало помітним на межі 
вісімдесятих і дев’яностих років хх століття, частково під впливом 
політики м.Горбачова і змін, що відбувались у польщі. почалися 
клопотання про надання можливості створювати власні організації та 
надання прав вільного їхнього розвитку, спочатку у львові, у західній 
україні, нарешті в центральній і південно-східній. поступово зростала 
кількість полонійних організацій.

під час перепису населення у 2001 році польську національність у за-
порізькій області декларувало 1,8 тис. осіб, або 0,1% загальної кількості 
її мешканців. ці числа не віддзеркалюють реального становища. Частина 
анкетованих, особливо старших осіб, котрі пам’ятали репресії і депор-
тації, приховала свою національність1. середнє й молодше покоління 

1 На тему  „карти поляка” пишуть журналісти, міркують, аналізуючи її,  історики, 
соціологи та ін.; пор. зокрема:  Bonusiak a.  rozważania  nad „Kartą Polaka” // 
феномен культурних погранич: сучасні тенденції: збірник наукових статей / за ред. 
о.м. сухомлинова.– донецьк: тоВ „юго-Восток, лтд”, 2008.– с. 176–194.
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не завжди знає про своє походження. Воно часто плутає громадянство 
з національністю. підхід до відкривання своїх справжніх коренів змінила 
„карта поляка”, упроваджена у 2008 році1. з цього часу чимало осіб 
обшукує архіви й домашні портфелі у пошуках своїх коренів.

отже, присутність поляків у запорізькій області можна поділити на 
кілька етапів. першим з них було заселення, здійснене в межах шляхет-
ської речі посполитої і мало воно загалом характер добровільний (або 
напівдобровільний). другий етап припав на часи царської росії, а третій 
– срср. В обох цих випадках виступало як заселення добровільне, так 
і примусове. мало також місце заселення змішаного характеру, яке 
виникало із провадження державою політики наказу (військова служба, 
скерована на працю). 

третій з представлених етапів закінчився в момент виникнення не-
залежної україни, що настало у 1991 році. з цього моменту ми можемо 
датувати четвертий етап присутності поляків на запорізьких землях. Він 
характеризується цілковитою свободою заселення. поява осіб польсь-
кого походження на аналізованому терені має виключно добровільний 
характер. Ніхто не змушує наших співвітчизників до прибування на ці 
терени. цей четвертий етап презентовано дуже обмеженою кількістю 
осіб: це нечисленні представники полонії, що напливають з різних те-
ренів колишнього срср на територію запорізької області, і ще менша 
за кількістю жменька прибульців з польщі. серед цієї останньої групи 
найбільше представників духовенства, вчителів, що направлені на ці 
терени з польщі з метою провадження навчання польською мовою, 
й нарешті – підприємці, що пробують розпочати тут свою економічну 
діяльність.

нинішній стан Польської моВи В регіоні

термін мовна політика вживається в такому сенсі: „це комплекс 
директив щодо формування ставлення суспільства до мови. проте, щоб 
ці директиви розумно (по суті) установлювати і щоб вони повністю 
відповідали своєму призначенню, треба знати соціолінгвістичну ситу-
ацію в країні, а також теорію й методи культурно-мовної діяльності” 
[Kurkowska 1977: 17].

ще донедавна державною мовою на україні була російська. Вона 
мала стати мовою „дружби, братерства і єдності народів срср”. й на-
справді вона стала мовою народів. На теренах південно-східної україни, 
найрозвиненіших промислово, де мешкає багато різних національнос-
тей, російська була для них спільною мовою. В українських установах 
до 1990 року вся документація провадилася по-російськи. цією мовою 
відбувалися збори, говорили службовці, вчили дітей у школах і т. 
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ін. у незалежній україні документація ведеться українською мовою, 
хоча це завдає чимало клопоту службовцям, які не знають як слід цієї 
мови. у запорізьких установах можна часом почути українську мову, 
але в Бердянську продовжує панувати російська. Варто також згадати 
про суспільний престиж російської мови. російська мова в україні є не 
тільки мовою однієї національної меншини, а й мовою інших націо-
нальностей. 

російською мовою послуговується біля 50% всього суспільства, і вона 
є рідною мовою не тільки для росіян, а й для великої частини україн-
ців, білорусів, євреїв, поляків та ін. 12,9% поляків в україні вважають 
своєю рідною мовою польську мову, 71,0% вважають своєю рідною – 
українську, й аж 15,6% – російську, 0,5% – інші мови.

Нижченаведена таблиця представляє мови, яким віддається перевага 
різними національностями у запорізькій області.

таблиця №2. мови, що вважаються рідними у Запорізькій області 
представниками окремих груп (за їхньою національністю)

національність
уживана мова (%)

мава національної 
групи українська російська інша

українці 68,8 х 30,9 0,3
росіяни 95,3 4,4 х 0,3
болгари 31,8 6,1 61,8 0,3
білоруси 15,9 12,5 71,0 0,6
вірмени 49,0 4,1 45,8 1,1
татари 36,7 4,8 57,2 1,3
євреї 2,3 7,2 89,9 0,6
грузини 30,6 5,6 62,6 1,2
азербайджанціі 50,8 5,2 40,6 3,4
молдовани 27,9 17,0 54,1 1,0
німці 6,2 13,3 80,3 0,2
греки 5,0 15,2 79,1 0,7
роми 69,7 8,8 20,3 2,2
поляки 4,0 38,0 56,8 1,2

джерело: http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/ zaporitzhya/

у запорізькій області мовна ситуація дещо відхиляється від ситуа-
ції в інших областях україни, хоча відсоток тих, хто вважає російську 
мову рідною, є високим серед усіх національних груп. у порівнянні 
з донецькою областю менший процент українців вважає російську мову 
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рідною – 30,9%, у донецькій – 58,7%. і представники інших національ-
ностей схильні ототожнювати рідну мову з українською. серед поляків, 
що мешкають у запорізькій області, 38,0% рідною мовою вважають 
українську, а 56,8% – російську.

українське законодавство, яке стосується мов, не є належним чином 
урегульоване. у запоріжжі на тему мовної політики можна почути таку 
думку: �олітика нашої держави регулює, яка мова є найважливіша. 
Я дуже радий, що в регіоні з такою великою русифікацією все частіше 
службовці розмовляють по-українському. Зрозуміло, що їм важко до 
цього звикнути, проте минуло вже 17 років з часу існування укараїнської 
держави. Запоріжжя є історичною колискою державності, свідомості 
українського народу, проте на практиці, як бачимо, все інакше. Для чого 
маємо мовою підтримувати свого сусіда, котрий упродовж століть не 
давав нам спокою? [Zaporoże 2007: wywiad].

російські політологи й соціологи ретельно спостерігають за мовною 
політикою української держави, негативно оцінюючи її ставлення до 
російської меншини. „На Україні, одним з найважливіших засобів впливу 
на російськомовне населення – особливо в Донбасі, де його доля складає 
50–75%, – була атака на російську культуру й російську мову. Це слід 
трактувати як державну політику України в регіоні з особливою історією, 
культурою, реальною двомовністю. Намагаються різними доступними 
засобами вирівнювати національно-культурну ситуацію в західній частині 
України і в Донбасі… „ [Krząstek 2002:47].

школи з українською мовою викладання на терені запорізької області 
почали виникати після 1990 року. На тему проблем українськомовного 
і російськомовного шкільництва можна знайти багато літератури, а та-
кож фейлетонів і статей у пресі і інтернеті. 

слід ближче придивитися до навчання польській мові у школах та 
вишах як рідній мові чи іноземній, а також до її престижу серед тих, 
хто навчається. з цим останнім питанням нерозривно пов’язані старан-
ня й заходи полонійних центрів щодо популяризації мови, і не тільки 
мови, а й знання про польщу.

прикладом може бути середня школа в Бердянську, де польська мова 
викладається як обов’язковий предмет і як факультативний. крім того, 
у школі № 15 знаходиться кабінет польської мови. На уроки польської 
приходять діти різних національностей, найчастіше зі змішаних родин. 
учні нерідко мають труднощі з визначенням своєї національності й на-
ціональності своїх батька й матері. 

В анкетуваннях, що проводилися серед молоді шкіл, причиною того, 
чому вони обрали навчання польської мови, найчастіше називалися:

„це є мова батька й дідуся, вона мені завжди подобалася; в моєму ро-
доводі є польське коріння. Крім того, польська мова є цікава й виняткова; 
мене цікавить польська культура; найкраще культуру держави презентує 
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мова; я ціную поляків за їхній патріотизм, демократію й релігію; мене 
цікавить польська історія й культура; я хочу оволодіти великою кількістю 
мов”, – ось так висловлюються 15-річні учні [Zaporoże 2007: ankiety2]. 
трохи молодші 13-річні обґрунтовують вибір мови наступним чином:

це цікаво, я хочу знати більше іноземних мов; мені дуже подобаєть- ❑

ся ця мова; володіти ще однією іноземною мовю не помешает.
паольська тому, що польща є нашим сусідом, у майбутньому  ❑

сподіваюся побувати в польщі; моя бабуся була полькою, мені 
подобається польська держава, у майбутньому я б хотіла там 
жити [Zaporoże 2007:ankiety].

з кожним роком кількість учнів, котрі зацікавлені у вивченні поль-
ської мови, зростає. лідери польських організацій це зростання по-різ-
ному інтерпретують:

�ольська мова має дуже високий авторитет, бабусі все частіше почи-
нають говорити про своє коріння, потім виникає „свійськість” й запитання 
„ким я є, яку мову хочеться вивчати?” [Berdiańsk 2008: wywiad].

польська мова стає все більш і більш популярною й серед молоді, 
що вчиться у вишах. у вищих навчальних закладах Бердянська й за-
поріжжя польська викладається як іноземна мова у різних формах. 
у частині цих закладів вона розглядається як предмет обов’язковий, 
з розширеним знанням про історію, географію й туризм у польщі. де-
які ВНз укладають угоди про співпрацю з вишами польщі, до котрих 
висилають студентів на мовну практику. Наприклад, польсько-українсь-
кий політологічно-соціологічний факультет Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу уклав угоду з Вищою суспільно-економічною 
школою в тичині, а також із жешувським університетом. у 2010 році 
було укладено наступну угоду про співпрацю, цього разу – з державною 
вищою професійною школою ім. сташіца у пілі. 

про зацікавленість у студентському середовищі польською мовою 
повідомляють змі: інтернетні сторінки, а також газети, які редагують 
лідери полонійних організацій.

Враховуючи те, що студентська молодь виявляє велику зацікавленість 
польською культурою, �равління товариства „Відродження” й керівниц-
тво Бердянського інституту підприємництва уклали угоду про створення 
Центру польської мови й культури. �ідкреслимо, що в даний момент на 
кафедрах іноземних мов і слов’янської філології працюють три вчителі-
полоністи, а навчатися польської забажало понад 150 студентів. Центр 
знайде свій притулок у новому будинку вишу. Умова передбачає створення 
оснащеної аудіо-візуальними засобами аудиторії й бібліотеки. [http://
polonia.org.ua/2003-6].

2 Анкетування провадилось російською мовою, на польську переклала Гелена 
красовська.
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Всього у вищих навчальних закладах запорізької області вивчає 
польську мову понад 250 студентів. керівники окремих товариств 
вважають, що зацікавленість польською мовою постійно зростає. з різ-
них вишів звертаються до полонійних організацій з проханням надати 
допомогу в організації курсів з вивчення польської мови в окремих 
наукових підрозділах.

популярною формою навчання польської мови є курси при това-
риствах, а також римо-католицьких парафіях. заняття відбуваються 
переважно в суботу й неділю, рідше – у буденні дні. Відвідування цих 
занять майже стовідсоткове.

слід зазначити, що польську мову вивчають також діти з сиро-
тинця в Бердянську, значна частина яких має польське походження. 
у польському домі в Бердянську, де відбуваються заняття, вивчають не 
лише мову й пізнають польску культуру, а й отримують матеріальну 
й духовну допомогу від волонтерів польського дому. Близько 30 дітей 
приходить 2–3 рази на тиждень на уроки польської мови, тут вони 
розучують польські пісні, танці. Вони часто неохоче повертаються до 
будинку свого сиротинцю.

результати анкетувань представляють пропорції, в яких досліджувані 
заявляли про своє бажання навчатися в учителя з польщі чи з україни. 
запитання було сформульоване наступним чином: чи хочеш ти, щоб 
учителем польської мови був учитель: 1) з польщі, 2) з україни, 
3) не має значення.

схема №1. Віддання переваги вчителеві, залежно від його  
походження, досліджуване у Запорізькій області

джерело: власні дослідження.

переважна більшість анкетованих обрала б учителя, що походить 
з польщі. понад 10% респондентів хотіли б учителя з україни, пояс-
нюючи свій вибір наступним чином: Вчитель з України знає основні 
принципи української й польської орфографії й наводить добрі порівняння; 
вчитель з України вибирає кращі приклади для розв’язування завдань; 
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вчитель з України має таку ж ментальність, як і ми, й так вимовляє, 
як і ми, і ми все розуміємо [Berdiańsk 2007:wywiad].

Варто згадати також про дидактичні матеріали, написані польською 
мовою, з котрих учні, студенти й дорослі мають можливість навчатися 
польської. передусім – це підручники, художня література, кінофільми, 
відео та ін. дидактичні матеріали потрапляють сюди завдяки допомозі 
полонійного вчительського центру в любліні, фундації т.Ґонєвіча, то-
вариству „спільнота польська”, фундації допомога полякам на сході 
та ін. про деякі проблеми, що виникають у зв’язку з дидактичними 
матеріалами, ми тут не писатимемо, тільки зазначимо, що вони вже 
є загальнодоступні, а в найбільшому науково-дидактичному центрі на 
терені південно-східної україни існує навіть польська бібліотека. �о-
над п’ять тисяч польських книжок – це непоганий зачаток справжнього 
науково-освітнього центру. Книга є основним носієм мови, культури 
й національних традицій. Офіційне відкриття першої польської бібліотеки 
у Східній Україні заплановано на 2008 рік… У справі перевезення цього 
безцінного дару в Україну взяв участь Генеральний консул Р� у Харкові 
Ґжеґож Серочиньський. У вересні �ан Консул особисто консульським 
автобусом допровадив цю літературу до Харкова. Головне управління 
�КОТ „Відродження” прийняло рішення створити польську бібліотеку 
при Центрі польської культури, який вже два роки діє при Бердянському 
університеті менеджменту і бізнесу. Керівництво цього вишу має дофі-
нансувати закупівлю стелажів для чотирьох з чимось тисяч книжок. 
Це буде важливий науково-освітній центр, із зібрань якого користати-
муться поляки Бердянська, студенти всіх вишів міста, а також особи, 
зацікавлені в тому, щоб пізнавати польську культуру [http://polonia.org.
ua/news.php?extend.39]. 

нарис історії католицького костелу 
В контексті сучасних моВних тенденцій

задум побудувати в Бердянську римо-католицький костел з’явився 
у 1857 році. у місті католицьке віросповідання декларувало тоді 283 
особи. у червні того року бердянські католики попрохали губернатора 
в тавриді дозволити їм будівництво костелу [дАзАо, фонд 27, дело 
903]. Будівництво костелу в ім’я Народження пресвятої діви марії було 
закінчено 1859 року завдяки фінансовій допомозі папи пія іх.

як минуло 48 років з дня цієї події, місто стало справжнім релігій-
ним центром. до тутешньої римо-католицької парафії належали села 
Бердянського повіту: Ней-штутґард, Ней-Ґофнуґсталь, Ніколаєвка 
і Алєксєєвка, станції: трояни, єлізавєтовка, Неґльовка, Вєрхній то-
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кмак, кіріловка, пологи, Гуляйполе, мєчєтная, а також склозавод у 
пологах, Берґфельд і місто Ногайск. у самому Бердянську знаходи-
лося 12 церков різних вúзнань, крім того, тут було місцеперебування 
римо-католицького деканату тираспольської дієцезії. деканат обій-
мав, найімовірніше, частину півострова крим, добас і три парафії 
в області Війська донського (на території нинішньої росії): таганрог, 
ростов-на-дону й сучасний обласний центр Новочеркаськ. у 1912 році 
число вірян в усьому деканаті складало 27370, а деканат охоплював 
15 округів [каталог 1913: 33–39]. по черзі посаду ксьондза декана 
обіймали: йозеф матери (1876–1885), якоб церр (1885–1891), якоб 
зелінґер (1886–1892), рудольф райхерт (1898–1903), Валентин Гартман 
(1928?– 1930?) [Schnurr 1980: 286]. 

у 1914 році деканат охоплював парафії: Бердянськ, Бахмут, лу-
ганськ, ейхвальд, Ґьоттлянд, Ґроссвердер, таганрог, ростов, а також 
вікаріати Новочеркаськ, юзовка і єнакієво, перетворені на парафії 
у 1919 р. тоді було приєднано й нові парафії у маріуполі, Берґталі, 
Ґрюнталі й макєєвці. при бердянському костелі функціонувала школа 
для католицьких дітей.

928 року деканат було перенесено до ейхвальду, крім того, по-
закривали парафії у Бердянську, Бахмуті, Ґроссвердері, макєєвці 
й Новочеркаську [Schnurr 1980:286]. костел у Бердянську перетово-
рено на краєзнавчий музей, який діяв до 1957 р. потім будинок було 
зруйновано, така ж доля спіткала й інші святині, що знаходились 
у місті.

римо-католицький костел на теренах південно-східної україни 
почав відроджуватися тільки після 1990 року. сталінська влада 
знищила будинки, проте віра більшою чи меншою мірою збереглася 
в людей.

римо-католицький костел в україні (за станом на 2010 р.) охоплює 
7 дієцезій: львівську, київсько-житомирську, кам’янець-подільську, 
луцьку, мукачевську, харківсько-запорізьку й одесько-симферополь-
ську, котрі поділяються на 804 парафії. кількість єпископів становить 
8. майбутніх ксондзів готують 3 вищих духовних семінарії: львівська 
в Брюховичах, київсько-житомирська у Ворзелі й кам’янець-подільська 
у Грудку подольському.

харківсько-запорізька дієцезія була викликана до життя 4 травня 2002 
р. папою яном павлом іі. зараз вона охоплює 52 парафії в областях: 
харківській, дніпропетровській, донецькій, луганській, полтавській, 
сумській і запорізькій. дієцезіальна община налічує близько 60 000 
вірян. святі меси й церковні обряди відбуваються у 16 костелах, 22 
каплицях і 38 общинних осередках. крім того, в дієцезії працюють 56 
черниць [Sobiło 2007:4].
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харківсько-запорізька дієцезія, до якої належить Бердянська па-
рафія, є однією з наймолодших католицьких дієцезій латинського 
обряду в україні. Головним (єпархіальним) єпископом дієцезії став 
єпископ станіслав падевський, генеральним вікарієм кс. канонік 
ян собіло. у квітні 2009 року папа Бенедикт хVі прийняв відмову 
єпископа станіслава падевського від посади Головного єпископа 
харківсько-запорізької дієцезії, відмову, яку той згідно з канонічним 
правом подав, зважаючи на свій вік. Новим ординарієм дієцезії став 
мар’ян Бучек, який до цього часу був коад’ютором (епископ із закон-
ної спадщини), багаторічний найближчий співробітник кардинала 
мар’яна яворського. ксьондз прелат ян собіло 30 жовтня 210 року 
був призначений святим отцем Бенедиктом хVі єпископом-помічни-
ком харківсько-запорізької дієцезії з титулярною столицею Бульна. 
єпископське покликання відбивають слова: „Deus Pater Misericors”. 
у єпископському гербі є зображення Бога отця милосердного, пок-
ровителя контркатедри в запоріжжі. 

посвячення у сан єпископа відбулося під час урочистості Непо-
рочного зачаття пресвятої діви марії у кафедральному соборі у хар-
кові 8 грудня 2010 року. Головним консекратором (тобто тим, хто 
посвячує в сан єпископа) був харківсько-запорізький єпископ мар’ян 
Бучек. співконсекраторами були апостольський нунцій в україні 
архієпископ іван юрковіч, а також голова конференції римо-като-
лицького єпіскопату україни митрополит львівський архієпископ 
мєчислав мокшицький. проповідь прочитав єпископ сеніор станіслав 
падевський, перший єпископ харківсько-запорізької дієцезії [http://
www.rkc.kh.ua].

особи, що належать до римо-католицького костелу латинського об-
ряду на території україни, є різної національності. яскравим прикладом 
цого є парафія у Бердянську й токмаку. сусідами бердянських католиків 
є 62 % православних, 25% невіруючих, 13% протестантів.

Національний склад римо-католицької парафії в Бердянську наступ-
ний: 54% – українці, 38% – поляки, 8% росіяни. 

Багатонаціональний склад парафії змушує бути гнучкими у підході 
до мови, якою відправляються молитви. офіційно римо-католицька 
ієрархія в україні зайняла позицію повсюдного вживання державної 
мови в літургії костелу, проте насправді вживана мова залежить від 
знання вірянами польської, української або ж російської мови. 

В анкетуванні, що охоплювало членів римо-католицького костелу, 
одне з запитань торкалося тієї мови літургії, якій віддають перевагу. 
респонденти могли обрати одну з чотирьох можливостей (українсь-
кою мовою, польською мовою, російською мовою, немає значення) або 
ж вказати власну. 
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схема №2. мова, якій віддали / віддають перевагу, святої меси  
у римо-католицькому костелі в Бердянську

джерело: власні дослідження.

преференції мови відправлюваних богослужінь видаються вражаючи-
ми, зважаючи на національність членів парафії. На перше місце вийшла 
російська мова. Її обрало 65%, незважаючи на те, що росіяни становлять 
лише 8% парафіян. службам Божим, що провадяться польською мовою, 
віддало перевагу 4% анкетованих, хоча поляки в парафії становлять 
38%. для 25% досліджуваних немає значення, якою запропонованою їм 
мовою (українською, російською й польською) відправлятиметься свята 
меса. Вражаюче мало досліджуваних, лишень 2% обрало українську як 
мову відправлюваних обрядів, хоча українці в парафії становлять 54%. 
кілька відсотків респондентів мала проблему з однозначним декла-
руванням. Відповіді, що свята меса має відправлятись російською або 
українською мовами, дало 2% опитуваних і стільки ж хотіло б брати 
участь у богослужіннях, що провадяться українською або польською 
мовами. Відповіді на запитання про мову, якій віддається перевага, 
вказують на дуже велику мовну асиміляцію.

для 80% досліджуваних парафіян не має значення походження 
ксьондза, що працює в парафії; 16% хотіло б, щоб ксьондз походив з 
польщі, й тільки 4% опитуваних хотіло б ксьондза з україни. у 2009 
році у бердянській парафії працювало 2 ксоьондзи з польщі. раніше 
працював ксьондз, який походив із запоріжжя і знав українську, росій-
ську й польську мови. конфлікти на мовному ґрунті між парафіянами 
і ксьондзем є поодинокі. спори на цьому ґрунті зазвичай викликають 
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керівники польських товариств, котрі в основному не беруть активної 
участі в літургії.

у Бердянську святі меси, поховання, шлюби й хрестини провадяться 
російською мовою. цією мовою молиться середнє й молоде покоління. 
отже, не дивують результати анкетування. Буває, підчас меси співають 
пісень українською мовою, зрідка – польською. кілька найстаріших осіб 
молиться польською мовою, найчастіше це є “Отче наш”. декотрі під-
креслюють, що Була б свята меса по-польськи, то я б ходила, а так – ні. 
Ні, бо ні, так, може, я й уперта, але ні. Не вмію до Господа Бога інакше, 
тільки по-польськи [Berdiańsk 2008: wywiad]. у поодиноких випадках 
можна зустріти старі молитовники, написані польською мовою..

сПецифіка ідентичності ПолякіВ 
у Бердянську

ідентичність – це поняття багатоаспектне й багатоплощинне, таке, 
що відображає складні й довготривалі процеси, які відбуваються у сві-
домості ідивідуумів, а вже потім – у поведінці колективу. Тотожний 
(польськ. tożsamy) з хіх століття ‘той самий або такий самий, ідентич-
ний’; раніше, у хVііі ст. тотожний (польськ. tosamy) – ‘ідентичний’, 
від нього тотожність (польськ. tożsamоść) – ‘ідентичність’ [Boryś 2005: 
639]. у сфері дослідницьких інтересів авторів знаходяться кореляти, 
що стосуються свідомості індивіда, так звані декларовані досліджува-
ними позиції щодо окремих елементів ідентифікації польськості, їхня 
індивідуальна прецепція й дефініція.

На думку А.клосковської, почуття національної приналежності спи-
рається на два типи івизначників: 

1) свідомості зв’язку з власною групою і її культурою, цього 
„підшкірного” віднесення до власної вітчизни;

2) свідомості окремішності власної групи, її відмінності від інших, 
чужих [Kłoskowska 1996:356].

В описанні ідентичності окресленої групи, з одного боку, слід 
пам’ятати про її минуле, почуття тяглості (наскільки вона була), 
з другого ж, – і свідомо формованого майбутнього. у праці й. ріґера 
Національна й релігійна ідентифікація поляків в Україні знаходиться 
невеличка вказівка для подальших досліджень. Він пропонує охопити 
дослідженням змішані шлюби, беручи до уваги лінію чоловічу й жіночу, 
а також оточення [rieger 1996:122].

Національність батька й матері набирає великої ваги у момент запов-
нення свідоцтва про народження дитини. це пов’язано з тим фактом, що 
національність з метрики може бути пізніше одним з елементів вибору 
національності цієї особи. траплялися випадки фальшування свідоцтв 



224 �оляки Бердянська: документи, факти, коментарі

про народження службовцями, котрі вписували національність іншу, 
аніж ту, яку вказували батько й мати. таке пофальшування було ши-
роко росповсюдженим на всій україні до 1990 року. зворотним боком 
таких учинків було бажання батьків, щоб у метрику дитини зумисне 
вписати національність російську або українську. у такий спосіб вони 
хотіли збільшити шанси їхніх дітей на здобуття в майбутньому освіти, 
кращої роботи чи керівних посад. однак, про цей період часу респон-
денти говорять неохоче.

до часу впровадження в незалежній україні нових посвідчень про 
особистість3, тобто паспортів, у старих була рубрика – національність. 
якщо і батько, і мати були поляками й така їхня національність фігу-
ровала у свідоцтві про народження, було менше проблем з уписанням 
польської національності у відповідну рубрику. хоча й нерідкими були 
випадки, коли службовці заохочували людей, щоб ті записували „ук-
раїнець” або „росіянин”. 

зараз нові паспорти не мають рубрики „національність”, тому єди-
ним докуметном, що підтверджує приналежність до польського народу, 
є карта поляка4. стаття 2 закону визначає особу, яка декларує прина-
лежність до польського Народу й мусить виконати наступні умови: 

1) покаже свій зв’язок з польськістю через принаймні початкове 
знання польської мови, яку вважає рідною мовою, а також знання 
й культивування польських традицій і звичаїв; 

2) у присутності консула республіки польща, що далі називатиметься 
„консулом”, або уповноваженого представника організації напише 
заяву-освідчення про приналежність до польського Народу; 

3) укаже, що вона є польської національності або мала польське гро-
мадянство, або, щонайменше, батько чи мати, дід чи бабуся або ж 
обоє – прадід і прабабуся – були польської національності або мали 
польське громадянство, або ж подасть посвідчення польської чи 
полонійної організації, що діє на території однієї з держав, про які 
йдеться в законі, що потверджують активну діяльність на користь 
польської мови й культури або польської національної меншини 
протягом принаймні останніх трьох років [Ustawa 2007].

щоб довести польське походження, як випливає з закону, добре 
мати запис про національність у паспортах; тоді такий паспорт був 
би одним із основних документів, що доводить польське походження 
даної особи. 

3 посвідченням про особистіть в україні є паспорт, а  paszport (польськ.) – це 
‘паспорт закордонний’.

4 про карту поляка писалося в багатьох публікаціях, зокрема  [Bonusiak 2008];  
тут ми маємо намір порушити тільки проблему, що виникла після прийняття  за-
кону.  закон «про карту поляка» було підписано 7 вересня  2007 року.
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Варто зазначити, що на території запорізької області карту поляка 
зовсім інакше інтерпретують і приймають, ніж на західній україні чи 
навіть у самому львові. для старших осіб карта поляка є доказом їхньої 
національної ідентичності, яку раніше в них відняли. середнє й старше 
покоління чудово розуміють, що можуть клопотати про карту поляка, якщо 
із ближчої чи дальшої родини хтось був поляком. звідси таке тлумачення 
своєї національності: Я поляк, бо у меня дедушка был поляком; Я полька 
и у меня бабушка была полька; у меня два дедушки были поляками; да у 
меня кто з далёких родственников был поляк; у меня прадедушка был по-
ляк, я имею право считаться быть поляком; муй прадед родился в �ольше, 
потому я поляк; я целый поляк у меня дед был поляк и немножко я ук-
раинец, но больше я поляк. таких висловлювань можна навести чимало.

довести свою національність полякам з Бердянська буває нелегко. 
з одного боку, в минулому вони приховували польську національність, 
з іншого, – декому службовці нав’язували українську або російську на-
ціональність. пошуки архівних документів, що потверджують польську 
національність діда або бабусі, нерідко зіштовхуються з проблемою. 
щоправда, тільки декотрі з анкетованих скаржилися на труднощі в отри-
манні відповідних документів, проте водночас немає масового подання 
заяв до архівів у запоріжжі чи Бердянську про видання документу, що 
підтверджує польське походження. згідно з заявою директора архіву 
в запоріжжі, відповідні посвідчення видавалися без зволікань, наскільки 
відповідні документи, що стосуються даної особи, знаходились в архів-
них засобах. На это имеет право каждый человек, если у него есть доку-
менты, которые подтверждают его национальность, я согласен и такие 
документы я подписываю очень быстро. Мало поляков приходит просить 
такие документы, вот приходят немцы, иногда угорцы, а поляков поче-
му-то очень мало. Может они знают, что такие документы находятся 
в других архивах, например там где родились их родители. У нас много 
приежжых [Zaporoże 2010: wywiad].

На території запорізької області немає цілісного підходу до питан-
ня ідентифікації. оскільки поляки на територію запорізької області 
потрапляли найчастіше в межах „призначення на роботу”, то багато 
чого залежить від місця народження батька й матері або ж самих ан-
кетованих.

почуття ідентичності поляків у Бердянську досліджувалося за до-
помогою анкетування й інтерв’ю. одне з головних запитань анкети 
звучало так: я є поляком / полькою, тому що:

е) мої батьки є (були) поляками,
ж) я пам’ятаю, що хтось з родини був поляком,
з) я знаю польську мову,
і) сповідую римо-католицьку релігію,
й) інше.
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схема №3. я поляк, оскільки… 
результати анкетних досліджень в Бердянську (відповіді у процентах)

джерело: власні дослідження 

Аналізуючи зібраний матеріал, що стосується визначників ідентич-
ності, можемо констатувати, що найбільше опитуваних вказало римо-
католицьку релігію (її обрало 38%). для 37% респондентів польське 
походження пов’язане з походженням батька й матері (обох або одного 
з батьків – тільки батька чи тільки матері). знання польської мови 
як визначника польськості вказало 10% досліджуваних. такий самий 
відсоток анкетованих виводить свою національність від дальших ро-
дичів. Натомість 5% респондентів зазначило інші критерії, ніж ті, що 
були вказані в анкеті. зокрема, це є наступні відповіді: бо народилася 
в �ольщі; бо належу до �ольського Товариства „Відродження”; бо співаю 
польських пісень; бо належу до „Бєсяди”; бо люблю все польське, так моя 
мама то українка, тато росіянин, а я полька, бо розмовляю по-польськи, 
читаю й почуваюся краще полькою, інакше не можу. 

згідно з дослідженнями, що проводились у Бердянську, майже 
кожен третій респондент вважає себе поляком, тому що його батьком 
і матір’ю були або є поляки. Найстарші серед анкетованих переважно 
мали бітьків поляків й часто пам’ятають, що батько й мати народилися 
на території польщі. це респонденти, що народились в областях: жи-
томирській, хмельницькій, тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій. 
середнє й молодше покоління, що вважають себе поляками, зазвичай 
походить із змішаних сімей. разом з тим, трапляються випадки, що 
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молоді, які мають і батька і матір польського походження, декларують 
себе як українці чи росіяни. 

одна з анкетованих вважає себе полькою, оскільки польського 
походження був її батько (він повідомив про своє походження перед 
самою смертю), хоча мати була українкою. діти респондентки також 
вважать себе поляками, хоча їхній батько є українець: Ми жили добре, 
не задумуючись над тим, якої ми є національності, мати була україн-
кою, тато, як ми всі вважали, був росіянином, так принаймні він себе 
письмово декларував, ніколи не згадував про жодну польськість, та ми 
й не знали, що це таке. Я була вже заміжня, моя сестра – теж, великі 
діти, а тато, як умирав, сказав: „�ам’ятайте – ви поляки, я – поляк!” 
Це був шок. �очала шукати все, що польське, їздити до �ольщі, створю-
вати організації, заповіла це своїм дітям, вони зараз також є поляками 
[Berdiańsk 2010:wywiad].

В іншому випадку респондентка визначила себе і своїх батьків як 
поляків українського походження: Я не полька, да ну я полька, но про-
исхождение у меня украинское. У родителей моих тоже украинськое. Мы 
жили в Ставропольском Крае, но приехали мы туда с Украины, так и мы 
поляки, но происхождение украинское, да [Berdiańsk 2010:wywiad].

у вісьмох респондентів почуття буття поляком було успадковане по 
лінії матері. Вік анкетованих у цьому випадку не має значення, оскільки 
дати їхнього народження містяться поміж 1930 й 1980 рр. Видається 
також, що не має значення національність батька (у двох випадках це 
українець, у двох – росіянин, у двох – болгарин, німець і грек).

у запоріжжі проживає чоловік, який вважає, що за походженням 
він є поляком, а українецем – «за паспортом» (він має український 
паспорт). цей чоловік народився у 1991 році. його батько – білорус, 
мати – чувашка, проте бабуся й дід були поляками. Він каже: Да, 
я имею украинский паспорт, но я поляк, у меня и дедушка и бабушка 
были поляками со стороны папы. �апа белорус, я не знаю, почему он 
белорус, но он так хочет быть белорусом. А мама у меня чувашка, у неё 
родители тоже чуваши. Она уже скоро будет католичкой [Zaporoże 
2010:wywiad].

у Бердянську 10% анкетованих вважають себе поляками, оскільки 
в їхній ближчій родині хтось був поляком. кілька осіб зазначило, що 
прадід був польської національності, дід – українцем, а батько – росія-
нином, а особа, що заповнювала анкету, вважає себе поляком. даль-
ша спорідненість для цієї групи анкетованих є важлива з точки зору 
можливості вибору національності не в першій лінії, по матері або по 
бітькові, а в подальших. Вони також зазначали, що батьки не мали пот-
реби ототожнюватися з польськістю, інші ж – що батьки приховували 
своє походження. деякі національність батька й матері розкрили після 
їхньої смерті.
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що третій досліджуваний вважає себе поляком, тому що сповідує 
католицизм. Бути католиком означає: народитись у католицькій 
сім’ї (наймолодше покоління); батьки або дід і бабуся були католи-
ками, а найчастіше – це здійснення свідомого вибору у дорослому 
житті.

„поляків, – уважає ріґер, – чітко відрізняє від українців чи росіян 
віросповідання. якщо хтось є поляком, то відомо, що він є (римським) 
католиком” [rieger 1996:118]. Чи цей стереотип є також розповсюдже-
ний у Бердянську? Варто підкреслити, що розкриття свого вúзнання 
стало можливе тільки після отримання україною незалежності у 1991 
році.

зараз у запоріжжі тими, хто сповідує римо-католицьку віру, є 34% 
досліджуваних поляків, у Бердянську і токмаку – 38%, у мелітополі – 
навіть 60%. Частина досліджуваних ототожнює національність і віро-
сповідання: Ну да, я полька, потому и в костёл хожу; да, я польского 
языка не знаю, но я полька, а как же. Я уже учиться не буду языка, зачем 
мне, я уже старая; да, мои родители разговаривали на польском, а я нет, 
зачем, я по национальности полька, а это обозначает, что я католичка. 
Ну, когда не было у нас костёла, то я никуда не ходила, а куда пойдёшь, 
и баялась веровать, я же знала, что у меня вера католицка, так меня 
родители научили [Melitopol 2009:wywiad]. для цієї інформаторки не 
є важливою мова як визначник тотожності, а лишень – віросповідання. 
Вона свідомо поєднує національність з вúзнанням. Її свідчення зрозумі-
ле – я полька, або католичка. 

римо-католицький костел у Бердянську не є місцем, в якому концен-
трувалося б національне життя польське й / або українське. ксьондзи 
у своїй священицькій праці зосереджуться на допомозі парафіянам 
в тому, щоб вони зрозуміли сутність віри, отже, на основних христи-
янських науках, на ознайомленні вірних зі святим письмом. 

слід пам’ятати, що римо-католицький костел у східній україні (як 
і на всьому світі) служить багатьом національностям, не тільки полякам. 
«його завдання, – як це визначив з. зайонц, – віднайдення католиків». 
зрештою, тут «католик» не означає автоматично – «поляк» [Bonusiak/
Suchomłynow 2008:78].

– Співпраця між Костелом і поляками у нас в Бердянську, – зазна-
чає один з опитуваних, – складається добре. Костел не є закладом 
для навчання польської мови, скажімо так – католицький костел не 
існує тільки для поляків. Я знаю, що не скрізь так є, часом �олонія 
трактує католицький костел як виключно польський. Ми добре знає-
мо, що до католицького костелу мають таке ж саме право як поляки, 
так і українці, росіяни, німці, болгари та ін. Адже донедавна не було 
майже жодної церкви протягом довгих років. Люди зараз шукають, аби 
бути в общині, аби належати до національності, релігії. Вони охоче 
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вибирають католицизм, тому що він є найбільш відкритим [Berdiańsk 
2010:wywiad].

слід підкреслити, що визнавцями католицизму є також українці. 
у Бердянську й токмаку вони становлять 54% загальної кількості пара-
фіян. Вони здебільшого репрезентують середнє й молодше покоління, 
і католицька релігія є їхнім свідомим вибором. 

Наступну групу визнавців римо-католицького костелу в Бердянську 
становлять особи, що є католиками, проте хрещені у православній цер-
кві. до цієї групи належать як поляки, так і українці, білоруси, росіяни. 
„католицький костел в росії, – зазначає кабзіньська, – може пишатися 
своєю багатовіковою й трагічною історією, а зараз його визнавці – пере-
важно російські громадяни, мають право сповідувати свою віру у своїм 
костелі. Багато хто з них повертається до костелу після довгих років 
переслідувань; чимало їх – за браком католицьких костелів, було охре-
щено у православних святинях, і за цю опіку вони вдячні православній 
церкві. А якщо сьогодні вони знову є католиками, то в жодному разі 
це не є прозелітизм» [Kabzińska 2004: 198].

у польових дослідженнях в Бердянську з’ясовувався також ступінь 
знання польської мови, тим паче, що для 10% анкетованих знання мови 
є визначником польськості. Нижче наводиться таблиця, в якій респон-
денти оцінювали власне знання польської мови.

таблиця №3. ступінь знання польської мови, задекларований 
респондентами в Бердянську (у відсотках)

ступінь володіння польською мови % анкетованих

добре розмовляю й добре пишу 8

добре розмовляю, не вмію писати 6

розмовляю посередньо, не вмію писати 16

Не вмію розмовляти й не вмію писати 53

знаю тільки молитви, не розмовляю й не пишу 3

знаю тільки пісні, не розмовляю й не пишу 10

інше 4

джерело: власні дослідження

серед респондентів тільки 8% вказало, що добре володіють усною 
й писемною формами польської мови. також невеликий процент 
(6) добре знає лишень розмовну мову. що шоста особа польського 
походження може розмовляти польською на середньому рівні. Вра-
жаюче високий процент осіб (понад 50), що визнають себе поляками, 
не може цією мовою ані писати, ані розмовляти. до того ж, частина 
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анкетованих може лише молитися по-польську або заспівати польську 
пісню. кожен 25-й респондент давав відповідь «інші», з-посеред чого 
знаходилися, зокрема, й такі: все розумію, не розмовляю й не пишу 
по-польськи; не мушу вчитися польської, вона схожа на українську – 
все зрозуміло; знаю по-польськи вірші, бо читав на конкурсі, але не 
розмовляю.

Наступне запитання стосувалося вживання польської мови особа-
ми польського походження у спілкуванні з окресленими особами або 
в окреслених місцях. респонденти могли обрати бітьків, діда й бабусю, 
братів і сестер, родичів, знайомих, сусідів, школу, уроки польської мови, 
інші шкільні уроки, на перерві. 

схема №4. З ким і де поляки повинні розмовляти по-польськи? 
результати анкетувань у Бердянську (відповіді у відсотках)

домени, в яких поляк повинен розмовляти польською мовою,  
згідно з думкою респондентів (у %) в Бердянську

джерело: власні дослідження

отримані результати значною мірою мають характер побажань. 
респонденти, даючи певні відповіді, показували скоріше те, «як вони 
вважають», що повинно бути, аніж як воно є насправді. В результаті 
вражаюче високий відсоток респондентів (понад 90 відсотків) вважа-
ють, що поляки повинні розмовляти по-польськи з батьками, з дідами 
й бабусями, а також з братами й сестрами. 40% анкетованих указують, 
що також з родичами. знайомих як співрозмовників польською мовою 
вказало 20%, а сусідів – 10%. На школу як на місце розмов по-поль-
ськи вказало 20%, стільки ж досліджуваних вважає, що учні повинні 
по-польськи розмовляти на перервах. 90% (і це зрозуміло) вказує на 
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уроки польської мови і 3% на інше як місце послуговування польською. 
у той же час, 10% респондентів вважає, що з братами й сестрами не 
слід розмовляти по-польську, 40% відкидає також розмови польською 
з родичами, 60% – із знайомими, 80% – з сусідами. до того ж, 70% 
вважає, що в школі, на уроках з інших предметів і на перерві немає 
місця на розмови по-польськи. проте з попередніх аналізів відомо, 
що ці, здавалося б, типові судження зовсім не збігаються із знанням 
польської мови в аналізованому середовищі. отже, слід визнати, що 
респонденти вважають, що повинні розмовляти по-польську в дуже 
широкому родинному й товариському колі і пробують погодити це із 
взагалі дуже рідкісним знанням польської мови.

Національна ідея в україні тільки-но формується. Надалі численна 
група громадян стоїть перед дилемою «ким я є?» це запитання задають 
собі не тільки представники національних меншин, а й також корінні 
українці шукають своєї ідентичності й свого місця в суспільстві. Біль-
шість реалізує цю потребу, ототожнюючись із більшістю чи як титульна 
нація5 (автохтони), чи спільнота локальна. декотрі реалізуються через 
усвідомлення власного походження й окремішності й удаються до дій 
на користь відродження чи творення культури спільноти, з якою вони 
ототожнюються. 

поляки в Бердянську пережили період совєтської влади у віддаленні 
від польщі, від католицького костелу та від польських організацій. до 
того ж вони були вельми розпорошені. Нині народжується новий різ-
новид польськості – адаптованої з польщі, привезеної готової форми, 
перенесеної сюди через телебачення або інтернет. у формуванні почуття 
польської іднтичності велику роль відіграє польський дім у Бердянську, 
який є справжньою твердинею всього, що на цьому терені може бути 
польське. 

польське культурно-освітнє товариство в Бердянську неодноразово 
влаштовувало поїздки поляків на католицькі свята до польщі. після 
прибуття групи з Бердянська, яку гостинно приймали в санктуарії Бо-
гоматері Борецької отці домініканці у 2000 році, можна було почути 
наступне:

Для пересічного поляка ділитись облаткою, польська колядка, короп 
на столі, є фактом, що відбувається щороку, отже, це – традиція. На-
томість представники �олонії, котрі тільки після 1990 року отримали 
можливість перестати боятися бути поляками, знають про це з почу-
того [Бердянск 2010: интервью].

5 термін «титульна нація» часто вживається українськими дослідниками. пор. 
Wachtang Kipiani. україна для українців! Білорусам – севастополь, татарам – 
донбас… Національне питання у світлі результатів перепису населення // україна 
молода, 9 січня 2003 р.
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цікаво трактують поїздку до польщі й проведені там свята діти. 
я (Гелена красовська) запитую малого миколу, чому він приїхав сюди. 
Він відповідає, що в україні на заняттях з польської мови вчителька 
розповідала, що на різдво христове в польщі навіть на деревах сві-
тяться лампочки. А ще хлопець хотів упевнитись, чи поляки в польщі 
розмовляють по-польськи, чи як у «нас», по-російському.



Польське культурно-осВітнє 
тоВаристВо „Відродження” 
у документах і матеріалах

формально-ПраВоВі асПекти функціонуВання 
Пкот „Відродження” у Бердянську

у другому розділі зібрано найважливіші документи, що висвіт-
люють принципи функціонування польського культурно-освітнього 
товариства «Відродження». зібрання наявних тут документів відкриває 
інформація, що міститься на шпальтах газети «південна зоря», з 1993 
року про створення товариства (док. 1). В ній знаходяться цікаві дані, 
що вказують на існуюче тоді у студентському середовищі зацікавлення 
польськістю. ця ситуація збереглася й до сьогодні – бердянські вищі 
навчальні заклади сьогодні є випробуваним, перевіреним союзником 
польського середовища в місті. 

Наступним документом є статут, який став підставою зареєстру-
вання організації (док. 2) міською адміністрацією. Натомість, згідно 
зі статутними записами, було легалізовано створювані одне за одним 
об’єднання, що діяли й діють під егідою пкот, об’єднання, котрі 
поступово ставали мініатюрною федерацією цієї організації. так, на 
початку хх століття офіційно були зареєстровані центр польської 
культури «Biesiada”, полонійне об’єднання лікарів, польська спілка 
молоді ім. полковника Броніслава любінєцького, спілка польських 
науковців. ці організації були складовою частиною товариства, 
кожна з них займалася певним напрямком діяльності, координова-
ної на щаблі центральному (федеративному). у цьому розділі ми 
презентуємо як зразковий статут полонійного об’єднання лікарів у 
Бердянську (док. 3). Він дозволяє зорієнтуватись у будові й записах 
документів решти організацій, оскільки ці документи мають, власне 
кажучи, ідентичну структуру. за своїм змістом вони відрізняються 
тільки пунктами що окреслюють мету й напрямки діяльності окремих 
складових федерації. 

Вищезазначені відділи, що діють під егідою „Відродження”, могли 
включатися в діяльність інших спеціалізованих польських товариств, 
що функціонують на території україни. Наприклад, члени полонійного 
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об’єднання лікарів увіходять до складу загальноукраїнського об’єднання 
польських лікарів, сказане стосується й спілки польських науковців. 
з червня 2010 року полонійне об’єднання лікарів є членом світового 
конгресу медичної полонії. проте варто нагадати, що невдачею за-
кінчилися спроби утворення загальноукраїнського об’єднання молоді, 
хоча й поміщені в подальшій частині книги документи дозволяють 
стверджувати, що такі спроби мали місце. 

у цьому ж розділі є також документи, що відображають щоденну 
працю „Відродження”. Варто звернути увагу на документ № 4. це 
протокол засідання Гп пкот з 15 грудня 2001 року, в якому назва-
но всі функціонуючі відділи товариства, із зазначенням того, що всі 
вони легалізовані (зареєстровані) офіційно. початкова діяльність 
стосувалася проведення занять з польської мови для дітей і молоді, 
поширення польської культури й мистецтва, приготування до уро-
чистого відзначення національних, а також релігійних свят, надання 
постійної медичної й благодійницької допомоги, влаштування так 
званих європейських днів, організовування полонійного життя това-
риства (вечорниці, зустрічі за чаєм і кавою, рейди, дискотеки тощо). 
до згаданих дій слід додати провадження першого в україні поль-
ського інтернет-сайту, присвяченого діяльності пкот «Відродження» 
(www.polonia.org.ua).

Чимало цікавого й важливого на тему поступового зростання актив-
ності товариства говорять поміщені в цьому розділі табличні зіставлення, 
що презентують план праці «Відродження» на 2004–2006 рр. (док. № 
5–6). тут варто підкреслити, що згідно з дослідженими звітами органі-
зації ці плани були цілком здійсненими. отже, напрошується висновок, 
що напрямки роботи товариства планувалися з огляду на фінансові 
можливості, а також занятість та вміння її членів. про правильне 
планування роботи свідчить також факт, що всі звіти правління, як 
окремих відділів, так і всього товариства, завжди знаходили підтримку 
членів пкот і затверджувалися. На окремих засіданнях слухалися зві-
ти з усіх видів роботи, наприклад, рейду (док. 7), акції літніх таборів, 
організованих у 2003 і 2005 роках (док. 9, док. 11), звіти з наукових 
конференцй та симпозіумів, організованих у Бердянську під назвою 
форум (док. 8, док. 12).

Будь-яка діяльність, що провадиться ередовищами меншин, залежить 
від фінансової підтримки. кошти надходили переважно від спеціалізова-
них на наданні допомоги полякам на сході польських організацій, напри-
клад, від товариство «спільнота польська». зразковий лист, надісланий 
до Голови осп, у справі надання фінансової допомоги з осени 2001 
року, представляє документ № 13. кошти організація отримувала та-
кож від фонду «допомога полякам на сході», фонду «Semper Polonia”, 
а також від українських спонсорів. 
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уміння використовувати різні джерела фінансування забезпе-
чило організації належну фінансову базу, що дозволило тимчасово 
припинити збирання членських внесків. «Відродження» знаходило 
підтримку не тільки у фінансовій формі, а й у речовій. за посередниц-
тва польських організацій було отримано аудіо- й відеообладнання, 
супутникову антену, комп’ютерні комплекси, які стали оснащенням 
польського дому й центру польської мови й культури, що діє на базі 
Бердянського університету менеджменту і бізнесу. крім того, завдяки 
допомозі співвітчизників з польщі, що передавали книжки, товариство 
спромоглося створити першу на цьому терені польську бібліотеку. й, 
зрештою, завдяки систематичному надходженню ліків було охоплено 
лікарською опікою тих, хто її потребував, незалежно від їхньої націо-
нальності.

така широка підтримка організації була можлива виключно завдяки 
тому, що вона вчасно й ретельно звітувалася з того, куди й на що було 
витрачено отримані кошти. правління пкот згідно зі своїм статутом 
мусило складати звіти про свою діяльність на звітно-виборчих зборах, 
а також на звітних зборах, що відбувалися раз на рік. зразковий звіт 
про діяльність у 2004 році представляє документ № 10.

* * *
Документ 1

УкрАїнськО-пОльське ТОвАрисТвО У БерДянськУ.
Двері віДкриТі Для всіх

джерело: стаття в газеті „південна зоря”, № 181, 26 листопада 1993 р.

Філологічний факультет – один з наймолодших у нашо му інституті, 
але, незважаючи на це, студенти-філологи бе руть активну участь у 
житті вузу та у загальноміських за ходах. На факультеті, крім голо-
вної спеціальності – ук раїнська мова та література, студенти здобува-
ють додатко ву, вивчаючи болгарську та російську філології. Крім то го, 
подаються такі курси лек цій, які допомагають орієнту ватися в усіх 
слов’янських мовах. Цікаві для майбутніх філологів вступ до слов’ян-
ської філології й історії ук раїнської граматики, старо слов’янська мова 
і латинь, ін ші лекції за спеціальністю. Незважаючи на такий великий 
обсяг навчального матеріалу, у багатьох студентів є бажан ня вивчати 
додатково й інші слов’янські мови. Славістика вабить і чарує.

Видатною подією в житті філологічного факультету ста ло ство-
рення українсько-польського культурно-освітнього товариства „Відрод-
ження”. Ідея про це народилася восени і дуже швидко була вті лена 
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в життя. Треба відзна чити, що велику допомогу у зміцненні ідеї про 
створення товариства надало консульст во Республіки �ольща в Ук-
раїні, Генеральний консул �ольщі в Україні пан Томаш Леонюк, заступ-
ник голови Все української федерації поль ських організацій пані Людвіка 
Ніжинська, деканат факультету україн ської та слов’янської філоло гії 
нашого інституту. В своєму листі до організаційної ради пані Ніжинська 
висловила спо дівання на те, що товариство разом з федерацією зможе 
пізнати та відродити культуру польського народу, поновити забуті 
сторінки спільної істо рії України та �ольщі. Кон сул у своєму зверненні 
до організаційної ради наголо сив на тому, що діяльність будь-якої ор-
ганізації, тим більше культурно-освітньої, неможлива без підтримки 
офі ційних представників. �ан консул обіцяв і свою всебічну допомогу, 
і допомогу польських організацій в Ук раїні.

На установчих зборах на шої організації були присутні студенти, 
викладачі факульте ту. Було обговорено запро понований статут, вис-
ловлені зауваження, після врахування яких статут було схвалено. 
Багато членів товариства ма ють польське походження. Але слід за-
значити, що наше українсько-польське культурно-освітнє товариство 
об’єднує людей багатьох національно стей, які згодні з положен ням 
статуту та підтримують його програмні цілі. І всіх об’єднує одна 
мета: вивчення польської культури, мови, іс торії. Але, щоб цього 
досягти, треба мати багато матеріалу з історії, етнографії, літера-
тури, підручники з польською мовою. Цього нині бракує то вариству. 
І все ж таки на ці каву роботу надія є, бо у то варистві є виклада-
чі-полоністи, які, крім суто польського мовознавства, добре знають 
побут та звичаї поляків.

Організація створена, але попереду ще реєстрація у міськвиконкомі, 
вступ до Всеукраїнської федерації польських організацій та розгортання 
діяльності у місті. У складний для України час розпочало свою діяльність 
товариство, хоча при підтримці з боку міської влади та підприємців 
міста, на яку сподіваються члени „Відродження”, воно стане справжнім 
осередком культури.

Думаю, що багатьом людям, які мають польські ко рені чи просто 
бажання при лучитися до польської культури, буде цікаво знати, що 
встановити зв’язки з нашим українсько-польським товариством можна 
за телефоном 2-21-20 (після 19.00). Можна також звертатися до дека-
нату факультету укра їнської та слов’янської філо логії, що у головному 
корпусі БД�І.

О. СУХОМЛИНОВ, студент БД�І, голова то вариства.
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* * *
Документ 2

сТАТУТ пОльськОгО кУльТУрнО-ОсвіТньОгО
ТОвАрисТвА „odrodzenie” (віДрОДЖення)

джерело: АпKOT; фплос

1. ЗАГАЛЬНІ �ОЛОЖЕННЯ
1.1. Товариство має назву: �ольське культурно-освітнє товариство 

«ODRODZENIE» (ВІДРОДЖЕННЯ).
1.2. Товариство є добровільною, незалежною та самоврядною 

громадською організацією м. Бердянськ, Мелітопольське шосе 22/1 кв.8.
1.3. Товариство діє у відповідності до Конституції Укаїни, керуючись 

чинним законодавством та даним статутом.
1.4. Товариство є юридичною особою, що в повній мірі володіє 

дієздатністю самостійного суб’єкта цивільних правовідносин, має, крім 
основних, наступі права:

мати приміщення, валютний та інші рахунки в банках, абонентську  –
скриньку та ін.;
користуватись стягом, гербом, фірмовими бланками та знаками. –

1.5. Місцем перебування (центром) є м. Бердянськ.

2. МЕТА ТА ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою товариства є:

відродження та поширення духовної та матеріальної польської  –
культури,
оволодіння польською культурою, –
встановлення зв’язків та підтримування контактів з групами,  –
товариствами на території України, �ольщі та інших країн,
підтримування дружніх стосунків з братніми народами у відповід- –
ності до найвищих гасел: ВОЛЯ, РІВНІСТЬ, БРАТЕРСТВО,
вивчення історії та культури польського народу у минулі часи та  –
на сучасному етапі розвитку польської держави. 

2.2. У співпраці з Українською православною церквою (київський пат-
ріархат) та Римо-католицькою церквою виховує високі моральні людські 
якості.

2.3. Організовує гуртки та клуби за інтересами, в яких займати-
меться:

вивченням мови та літератури, –
музичної культури та культури вширокому сенсі цього слова; –
народних обрядів та ремесел, –
відродженням польських традицій, –
створенням аматорських та професійних колективів. –
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2.4. Вищенаведені завдання досягаються шляхом співробітництва 
з провідними компетентними органами влади на основі взаємоповаги, 
Конституції України та чинного законодавства.

2.5. Взаємодіє з засобами масової інформації.

3. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА. ЇХНІ �РАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Членом товариства може бути будь-який громадянин України 

або іншої держави, польської чи іншої національності, що досяг шістнад-
цятирічного віку, визнає статут товариства, прагне активною діяльністю 
досягти поставлених в ньому завдань.

3.2. �ідставою членства в товаристві є письмова заява про бажання 
вступити в дане товариство та позитивне рішення �равління това-
риства з даного питання.

3.3. Всім членам товариства видається посвідчення з порядковою 
нумерацією, що збільшується в залежності від часу вступу в нього.

3.4. Товариство згуртовує своїх членів. 
3.5. Член товариства має право:

обирати та бути обраним в керівні органи товариства, –
брати участь у діяльності товариства, вносити свої конструктив- –
ні пропозиції, одержувати інформацію, висловлювати свої думки 
та критичні зауваження з приводу діяльності керівних органів 
товариства,
користуватися певними пільгами, наданими йому товариством. –

3.6. Член товариства зобов’язаний:
бути відданим ідеям товариства, сумлінно ставитись до покладе- –
них на нього обов'язків,
чесно та сумлінно виконувати рішення та постанови керівних  –
органів товариства, проявляючи при цьому розумну ініціативу, 
регулярно сплачувати членські внески. –

3.7. Членство припиняється рішенням �равління товариства, з по-
дальшим затвердженням цього рішення на загальних Зборах у разі:

порушення морально-етичних норм взаємовідносин між членам  –
товариства, відповідно з духом товариства,
несплати членських внесків, –
відмови від участі у діяльності товариства, або в тому випадку, коли  –
ця діяльність була спрямована на підрив авторитету товариства,
з поданням заяви за власним бажанням. –

4. СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
4.1. Вищими керівними органами товариства є:

Загальні Збори членів товариства (далі у тексті – «Збори»), –
�равління товариства, –
Ревізійна комісія.  –



239�ольське культурно-освітнє товариство „Відродження” у документах і матеріалах

4.2. Збори товариства:
регламентують порядок проведення Зборів, –
обирають голову товариства терміном на один рік (голова  –
обирається та переобирається виключно на звітно-виборчих збо-
рах),
обирають �равління, Ревізійну комісію, –
заслуховують та затверджують звіти голів �равління та Ревізій- –
ної комісії,
обговорюють та затверджують програму діяльності товариства,  –
приймають статут, вносять до нього доповнення та зміни, які 
підлягають реєстрації у встановленому законом порядку,
визначають розміри членських внесків, –
приймають постанови про саморозпуск товариства, його реоргані- –
зацію, визначають правовий режим майна товариства.

4.3. Збори скликаються �равлінням у разі необхідності, але не менше 
двох разів на рік.

4.4. Час проведення зборів може бути перенесений у разі неявки 50% 
членів товариства.

4.5. Рішення Зборів приймається простою більшістю голосів при 
відкри тому голосуванні.

4.6. �озачергові збори можуть бути скликані за ініціативою �рав-
ління, Ревізійної комісії або 1/3 всіх членів товариства.

4.7. Вибори �равління проводяться простим відкритим голосуван-
ням. 

4.8. Кожен член товариства користується правом одного голосу. 

4.9. �РАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА:
4.9.1. 

складається з обраних на вборах: голови, заступника, секретаря, –
скеровує свою діяльність на досягнення мети та виконання ста- –
тутних зобов'язань товариства,
приймає до перегляду заяви про бажання вступити або вибути з  –
товариства,
розробляє зразок посвідчення члена товариства, –
розробляє та затверджує регламент проведення своїх засідань, –
організовує діловодство товариства.  –

4.9.2. �равління обирається простою більшістю голосів терміном 
на один рік, 

4.9.3. Засідання правління повинні проводитись не менше одного разу 
на місяць. 

4.9.4. Рішення �равління приймаються простою більшістю голосів при 
відкритому голосуванні (для голосування необхідно 2/3 членів). 

4.10. Ревізійна комісія:
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контролює матеріальний баланс, фінансову діяльність товарис- –
тва,
установлює законність рішень, які приймає �равління, –
Ревізійна комісія складається з голови та 2-х членів, які обира- –
ються Зборами,
голова Ревізійної комісії обирається її членами, –
члени Ревізійної комісії мають право брати участь в роботі �рав- –
ління з правом дорадчого голосу, а голова – з правом ухвального,
засідання Ревізійна комісія проводить у разі необхідності, але не  –
менше одного разу на місяць,
діяльність Ревізійної комісії підзвітна та підконтрольна виключно  –
Зборам.

5. МАЙНО ТА ФІНАНСОВІ ЗАСОБИ ОБ’ЄДНАННЯ
5.1. Майно та фінансові засоби товариства утворюються з:

добровільних внесків, пожертвувань, дарунків від підприємств, ус- –
танов, організацій та громадян, як України, так і інших держав,
вступних та щорічних членських внесків, –
від господарської та іншої діяльності, передбаченої статутом. –

5.2. Членські внески та доходи від статутної діяльності товариства 
перераховуються правлінням на банківський рахунок. 

5.3. �раво розпорядження майном та коштами товариства належать 
�равлінню та Зборам.

5.4. Члени товариства роблять вступні внески в довільній сумі.

6. �РАВОВИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАННЯ
6.1. Всі поправки та доповнення вносяться в статут товариства 

на підставі рішень Зборів та регулюються у встановленому законом 
порядку. 

6.2. �итання про саморозпуск товариства повинно бути завчасно 
внесено в порядок денний Зборів.

рішення про розпуск товариства вважається правомірним, якщо  –
за нього проголосувало не менше 2/3 учасників Зборів. В рішенні 
повинна бути вказана причина саморозпуску та визначений право-
вий статус /режим/ майна, що залишилось.

6.3. Товариство може бути розпущено у випадку досягнення пос-
тавленої ним мети або ліквідовано у випадках передбачених чинним 
законодавством.

6.4. Офіційними мовами товариства є національна польська та де-
ржавна українська.

Затверджено на Загальних зборах 04.11.1993
Голова �равління
Сухомлинов О. М.
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* * *
Документ 3

пОлОЖення прО ДіяльнісТь пОлОніЙнОгО 
ОБ’ЄДнАння лікАрів

джерело: АпKOT; фплос

1. зАГАльНі положеННя
1.1. �ОЛОНІЙНЕ ОБ′ЄДНАННЯ ЛІКАРІВ – POLONIJNE KOłO LEKARZy 

(далі – ОБ′ЄДНАННЯ) є філією Україно – польського культурно – освіт-
нього товариства «ВІДРОДЖЕННЯ» (далі У�КОТ), яке було зареєстровано 
Виконкомом Бердянської міської Ради Народних Депутатів (рішення № 
4 від 13 січня 1994)

1.2. ОБ′ЄДНАННЯ на основі єдності інтересів згуртовує фахівців – лі-
карів польського походження для реалізації мети та завдань передбачених 
статутом У�КОТ та даними положеннями.

1.3. ОБ′ЄДНАННЯ діє згідно з Конституцією України, чинним законо-
давством, статутом У�КОТ та даними �оложеннями.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основною метою ОБ′ЄДНАННЯ є задоволення законних професійних, 

творчих, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основним завданням ОБ′ЄДНАННЯ є:

сприяння підвищенню кваліфікації лікарів польського походження; –
вдосконалення знань та методик лікування; –
сприяння популяризації польської та полонійної медицини в Ук- –
раїні;
надання висококваліфікованої безкоштовної допомоги малозабез- –
печеним, пенсіонерам, дітям польського походження та ін.;
дослідження та висвітлення ролі поляків – лікарів у розвитку  –
медичної науки в Україні;
встановлення партнерських зв′язків з медичними установами  –
в �ольщі, зі світовою полонією з метою обміну досвіду, наукового 
та практичного співробітництва;
поширення інформації про діяльність ОБ′ЄДНАННЯ та пропагування  –
своїх цілей та ідей;
проведення науково – практичних конференцій, семінарів, стажувань  –
та інших форм освітньої діяльності.

3. ЧЛЕНСТВО В ОБ′ЄДНАННІ – �РАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
3.1. ОБ′ЄДНАННЯ будується на засадах індивідуального членства. 

Членами ОБ′ЄДНАННЯ можуть бути лікарі, викладачі та студенти нав-
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чальних медичних закладів, а також інші особи польського походження, 
фах яких пов′язаний із службою охорони здоров′я.

3.2. �рийом у члени здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я 
керівника ОБ′ЄДНАННЯ або голови У�КОТ. 

Член ОБ′ЄДНАННЯ є одночасно членом У�КОТ. –
Кожний член ОБ′ЄДНАННЯ має право виходу зі складу ОБ′ЄДНАННЯ  –
без пояснення причини на підставі письмової заяви.

3.3. Члени ОБ′ЄДНАННЯ мають право:
брати участь в усіх заходах ОБ′ЄДНАННЯ; –
звертатися з питаннями та пропозиціями до керівних органів У�- –
КОТ та ОБ′ЄДНАННЯ та вимогами відповіді по суті справи;
виступати з пропозиціями щодо організації діяльності та реалізації  –
завдань ОБ′ЄДНАННЯ.

3.4. Члени ОБ′ЄДНАННЯ зобов’язані:
дотримуватись статуту У�КОТ та даних �оложень; –
виконувати рішення керівних органів У�КОТ та ОБ′ЄДНАННЯ; –
брати участь у реалізації програм та проектів –

3.5. Члени ОБ′ЄДНАННЯ, які порушують статут У�КОТ та дані 
положення, не виконують рішення керівних органів можуть бути виклю-
чені зі складу У�КОТ. Рішення про виключення приймається правлінням 
У�КОТ.

4. �РАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИК ОБ′ЄДНАННЯ
4.1. Керівник ОБ′ЄДНАННЯ призначується правлінням У�КОТ та може 

входити до його складу, що відповідає змінам до статуту У�КОТ, п. 5 
(рішення Міськвиконкому № 250 від 6 травня 1999 р.)

4.2. Керівник ОБ′ЄДНАННЯ є головою правління та здійснює керів-
ництво діяльністю всього ОБ′ЄДНАННЯ.

4.3. Члени правління призначаються керівником.
4.4. До компетенції правління належить:

організація діяльності ОБ′ЄДНАННЯ; –
розгляд та затвердження планів та звітів про роботу; –
сприяння їх виконанню, згідно з програмами У�КОТ; –
ведення документації; –
здійснення прийому до лав ОБ′ЄДНАННЯ. –

4.5. Рішення правління ОБ′ЄДНАННЯ можуть бути відхилені прав-
лінням У�КОТ

5. КІНЦЕВІ �ОЛОЖЕННЯ
5.1. ОБ′ЄДНАННЯ має право мати власну символіку, бланки, штам-

пи та печатки державною та національною польською мовами, згідно 
з відповідними законодавчими актами України.
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5.2. Зразки символіки мають бути затверджені правлінням У�КОТ.
5.3. �рипинення діяльності спілки може бути здійснено шляхом реор-

ганізації або ліквідації на підставі рішення правління У�КОТ або згідно 
з чинним законодавством.

5.4. Трактування та інтерпретація даних положень, а також питань, 
не відображених в них, здійснюються на підставі статуту та рішень 
правління У�КОТ.

* * *
Документ 4

приклАД прОТОкОлУ зАсіДАння прАвління пОльськОгО 
кУльТУрнО-ОсвіТньОгО ТОвАрисТвА „віДрОДЖення”

№ 33 віД 15.Xii.2001.

джерело: АпKOT; фплос

�РОТОКОЛ
�РИСУТНІ:
члени правління: голова Головного �равління Л.О. Сухомлинов, заміс-

ник голови Т. Краснокуцька-Сухомлинова; голова �олонійного об’єднання 
лікарів О. Бондарева, замісник голови Спілки польських науковців кандидат 
філологічних наук, доцент В. Школа, в.о. керівник Спілки польської мо-
лоді ім. полковника Броніслава Любінєцького В. Богута, керівник Центру 
польської культури „Biesiada” Н. Варецька.

�ОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. �ро результати легалізації структур Товариства.
2. �ро діяльність �ольської спілки науковців.
3. �ро документацію Товариства.

СЛУХАЛИ:
1. Голова Головного �равління Л.О.Сухомлинов нагадав, що всі відділи 

Товариства були легалізовані (зареєстровані) і вони мають відповідні 
документи, потрібні для діяльності на території міста.

2. В. Школа поінфомувала присутніх про діяльність �ольської спілки 
науковців.

Голова Головного �равління Л.О.Сухомлинов запропонував членам 
Спілки подумати про можливість співпраці з вишами міста з метою 
функціонування Спілки на її основі.

3. У зв’язку зі самостійною діяльністю відділів Товариства кожна 
структурна одиниця зобов’язана складати звіти про свою діяльність 
принаймні два рази на рік.
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6 На сьогодні – Бердянський університет менеджменту і бізнесу.
7 На сьогодні має статус університету.

* * *
Документ 5

плАн рОБОТи пkoT „віДрОДЖення” нА 2004 рік,
зАТверДЖенОгО прАвлінняМ нА зАсіДАнні  

16 ЖОвТня 2003 р.

джерело: АпKOT; фплос

назва заходу дата 
проведення

місце 
проведення Виконавець

організація та проведення 
занять з вивчення польської 

мови для студентської 
молоді

01–05.2003
09–12.2003

Бердянський 
інститут 

підприємництва6 
(Біп)

молодіжне 
об’єднання,
Білик.о.В.

організація та проведення 
занять з вивчення польської 

мови для різних вікових 
категорій

01–05.2003
09–12.2003

школа № 15,
польський дім Білик о.В.

організація та проведення 
занять для підопічних з 

школи-інтернату

01–05.2003
09–12.2003 польський дім

сухомлинова 
т.с.

Горбунцова 
В.А. 

проведення наукових 
досліджень 01–12.2003

Біп – Бердянський 
державний 

педагогічний 
інститут7 (Бдпі)

товариство 
польських 
науковців

Надання безкоштовної 
медичної
допомоги

01–12.2003
католицька 

парафія,
польський дім

об′єднання 
лікарів

проведення вечорів 
польського кіномистецтва

01–12.2003
(2 рази на 

місяць)
польський дім правління

організація днів іменинників 
для підопічних з школи-

інтернату
щокварталу польський дім правління

Вечір образотворчого 
мистецтва п. зяткіної-

желнерович та її вихованців
02.2003 польський дім

центр 
польської 
культури

і етап проведення іі 
фестивалю польської 

класичної музики (відбір 
учасників)

лютий – 
березень

дк
„Нафтохімік”

центр 
польської 
культури
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назва заходу дата 
проведення

місце 
проведення Виконавець

початок Великого посту 
(ZaPUSTY) 02/2003

католицька 
парафія,

польський дім
правління

дні польської культури, 
участь у ііі фестивалі мов березень заклади культури 

та освіти міста

центр 
польської 
культури

свято Воскресіння квітень
католицька 

парафія, 
польський дім

центр 
польської 
культури

день конституції травень польський дім, 
дк „Нафтохімік”

центр 
польської 
культури

заключний етап іі 
фестивалю польської 

класичної музики

березень – 
серпень дк „Нафтохімік”

центр 
польської 
культури

завершення навчального 
року травень школа № 15 правління

літній відпочинок у таборах червень – 
серпень польща правління

проведення іV міжнародного 
форуму „україна на шляху 

європейської інтеграції”

травень або 
вересень

Біп,
польський дім

правління, 
товариство 
польських 
науковців, 
молодіжне 
об’єднання

курси польської мови та 
культури

червень – 
серпень польща правління

організація та проведення 
показового матчу з стрітболу 
між командами Бердянська 

та жешува

червень – 
серпень Бердянськ

правління, Біп,
спортивна 

школа

інавгурація навчального року вересень Біп, зош 15 правління

річниця легалізації спілки 
польської молоді вересень Бердянська коса молодіжне 

об’єднання

свято Незалежності листопад польський дім, 
дк „Нафтохімік”

центр 
польської 
культури

святкування різдва 
христового грудень

польський дім, 
дк „Нафтохімік”, 

Біп, зош 15

центр 
польської 
культури
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* * *
Документ 6

плАн зАхОДів пкОТ „віДрОДЖення” нА 2007 рік,
зАТверДЖенОгО прАвлінняМ нА зАсіДАнні  

10 лисТОпАДА 2006 р.

джерело: АпKOT; фплос

назва заходу дата 
проведення

місце 
проведення Виконавець

організація та проведення 
занять з вивчення польської 

мови

01–05.2006
09–12.2006 Біп

товариство 
польських 
науковців

організація та проведення 
занять з вивчення польської 

мови

01–05.2006
09–12.2006

школа № 15,
польський дім

сухомлинова 
т.с.

проведення наукових 
досліджень 01–12.2006 Біп – Бдпі

товариство 
польських 
науковців

Надання безкоштовної 
медичної
допомоги

01–12.2006
католицька 

парафія,
польський дім

об′єднання 
лікарів

фестиваль польської 
класичної музики 01.2006 музична школа центр польської 

культури

Вечір творчості зяткіної-
желнерович 05.2006 польський дім центр польської 

культури

початок Великого посту  
(ZaPUSTY) 02.2006

католицька 
парафія,

польський дім
правління

дні польської культури, участь 
у іі фестивалі „мовляночка”

березень 
2006 школа № 15 центр польської 

культури

свято Воскресіння квітень 2006
католицька 

парафія, 
польський дім

центр польської 
культури

день конституції травень 2006
польський 

дім, дк 
„Нафтохімік”

центр польської 
культури

завершення навчального  
року травень2006 школа № 15 правління

літній відпочинок у таборах червень – 
серпень 2006 польща правління
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назва заходу дата 
проведення

місце 
проведення Виконавець

проведення міжнародного 
форуму „україна на шляху 

європейської інтеграції”

травень або 
вересень 

2006

Біп,
польський дім

правління, 
товариство 
польських 
науковців, 
молодіжне 
об’єднання

курси польської мови та 
культури

червень – 
серпень 2006 польща правління

інаугурація навчального року вересень 
2006 Біп, зош 15 правління

річниця легалізації спілки 
польської молоді

вересень 
2006

Бердянська 
коса

молодіжне 
об’єднання

свято Незалежності листопад 
2006

польський 
дім, дк 

„Нафтохімік”

центр польської 
культури

святкування різдва 
христового грудень 2006

польський 
дім, дк 

„Нафтохімік”, 
Біп, зош 15

центр польської 
культури

* * *
Документ 7

звіТ прО ОргАнізАЦіЮ реЙДУ Членів пОльськОї спілки 
МОлОДі в БерДянськУ ДО криМУ 15–22 Червня 2001 р.

джерело: АпKOT; фплос

Організатор – правління Спілки лольської молоді в Бердянську (керівник 
– Ольга Жарчинська), а також Бердянський інститут підприємництва.

У рейді взяло участь 45 осіб, з яких 25 членів Спілки.
У рамках рейду відбувалися наступні заходи:

відвідування міст Симферополь, Ялта, Гурзуф, Бахчисарай, Фео- –
досія; 
оглядання Кримських гір; –
спільні вечори, художні, товариські, а також тематичні, що присвя- –
чені окремим завданням польсько-українсько-російських стосунків.

Кошти, виділені Головним правлінням Товариства „Спільнота �оль-
ська”, було витрачено на закупівлю продовольчих товарів і на часткове 
покриття витрат подорожі.
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Докладні відомості про рейд можна знайти на інтернетній сторінці 
Товариства: www.odrodzenie.org.ua

Бердянськ, 26.08.2001. 
Звіт склала Ольга Жарчинська

* * *
Документ 8

звіТ прО прОвеДення іі ФОрУМУ
„УкрАїнА нА шляхУ ЄврОпеЙськОї інТегрАЦії”  

10–14 липня 2001 р.

джерело: АпKOT; фплос

ЗВІТ
У Форумі взяли участь понад 60 осіб, у тому числі 27 учасників: 

10 осіб – представники польських організацій в Україні, 11 – студенти 
й викладачі Вищої суспільно-економічної школи в Тичині і 6 – студенти 
Бердянського інституту підприємництва.

У межах Форуму відбулися наступні заходи:
офіційне відкриття Форуму; –
знайомство з Бердянським інститутом підприємництва; –
семінар „Дороги розвитку Європейського Союзу з перспективи Ук- –
раїни й �ольщі”;
зустріч з керівниками молодіжної організації регіону; круглий стіл:  –
„Майбутнє України. Вибір молоді»;
„Роль польсько-українських стосунків у процесі інтеграції України  –
з ЄС”;
зустріч з лідерами політичних партій і організацій регіону. Круглий  –
стіл: „Схід – Захід: проблема вибору”. �рийняття резолюції.

Ми вважаємо, що ініційований �олонією в Бердянську Форум спри-
ятиме подальшому розвиткові польсько-українських стосунків, допоможе 
Україні зробити вибір і стати кандидатом, а в майбутньому і членом 
Європейського Союзу. Як свідчать виступи й доповіді учасників Форуму, 
а також результати й резолюція, велику роль в цьому повинна відіграти 
�олонія.

З повагою
Від імені Організаційної Ради
Ректор Бердянського інституту підприємництва проф. 
Лідія Антошкіна
Голова Ради Лєх Олексій Сухомлинов
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* * *
Документ 9

звіТ прО ОргАнізАЦіЮ ліТньОгО віДпОЧинкУ ДіТеЙ
У липні – серпні 2003 рОкУ

джерело: АпKOT; фплос

ЗВІТ
�равління Товариства „Відродження” у межах постійної опіки над 

дітьми польського походження, що знаходяться в Дитячому будинку в Бер-
дянську, у липні – серпні 2003 року після домовленності з адміністрацією 
сиротинця профінансувало літній відпочинок для 22 дітей в курортних 
центрах на Бердянській косі. 

Здійснення вищезгаданого заходу стало можливим завдяки отриманню 
грошової суми, призначеної для витрат розквартирування й харчування. Спон-
сором було Товариство „Спільнота �ольська” (�равління всепольське).

�равління �КОТ „Відродження” клопотало про надання більшої суми. 
Через брак належної грошової суми термін відпочинку й кількість учас-
ників підлягли зміні.

�ротягом 10-денного перебування дітей на Азовському морі було вла-
штовано заняття з польської мови і співів. Діти й виховавці підготували 
два тематичні вечори: 

�ольща – моя Вітчизна; –
Світ польської поезії. –

Завдяки фінансовій допомозі з боку Генерального Консульства Республі-
ки �ольща у Харкові відбулася традиційна імпреза „День іменинника”.

Ми вважаємо літній відпочинок дітей на Азовському морі як такий, 
що вдався.

Голова Товариства кандидат філологічних наук, 
доцент Лєх Олексій Сухомлинов
Скарбник Товариства Юрій Сопін

* * *
Документ 10

звіТ прО ДіяльнісТь пкОТ „віДрОДЖення” зА 2004 рік

джерело: АпKOT; фплос

У рамках діяльності �КОТ „Відродження” і в межах Року �ольщі в Ук-
раїні Головне �равління запропонувало і здійснило наступні заходи:

1. Урочистості з приводу вступу �ольщі до Європейського Союзу, Дня 
поляків за кордоном і Свята Конституції 3 Травня;
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2. І �ольсько-Українські Європейські Читання;
3. V �ольсько-Український Форум „Україна на шляху Європейської 

інтеграції”;
4. �ольсько-Українська зустріч студентської молоді;
5. Участь у ІІІ Фестивалі національних мов і культур;
6. Участь у воєводських Днях польської культури;
7. ІІІ Фестиваль польської класичної музики;
8. Наукова конференція «Актуальні проблеми слов’янської філології» 

(засідання полоністичної секції).
Товариство «Відродження» протягом п’яти років є прихильником 

й ініціатором ідеї інтеграції України з Європейським Союзом. Ми вва-
жаємо, що важливу роль в цьому процесі має відігравати �ольща як 
найближчий сусід, а з 1 травня 2001 року член Союзу, а також поляки, 
що мешкають в Україні. 

У зв’язку з цим в цьому році �равління Товариства здійснило цілу 
низку заходів, пов’язаних з популяризацією знань про Європейський Союз 
і �ольщу.

У цих заходах, зокрема, взяли участь:
члени Спілки польської молоді в Україні і в Бердянську; –
студенти вищих навчальних закладів України і �ольщі (Бер- –
дянського інституту підприємництва, Бердянського педагогічного 
університету, Запорізького університету, Київського національ-
ного університету, Вищої суспільно-економічної школи в Тичині, 
Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів у Варшаві 
та ін.);
викладачі ведучих вищих навчальних закладів України і �ольщі  –
(Яґеллоньський університет, Варшавський університет, Жешувський 
університет, Вища суспільно-економічна школа в Тичині, Вища пе-
дагогічна школа Союзу польських вчителів у Варшаві, Вища школа 
адміністрації у Бєльсько-Бяла, �ольська академія наук).

�очесними гостями імпрез були: замісник голови Спілки польських 
учителів, Генеральний Консул Республіка �ольща у Харкові, Голова 
Запорізької адміністрації, а також представники обласної й міської 
адміністрацій. 

Варто зазначити, що �ольсько-Українські європейські читання 
відбулися під патронатом Генерального Консула у Харкові Ярослава 
Ксьонжки.

У межах Року �ольщі в Україні �равління Товариства «Відроджен-
ня» втретє виступило організатором Фестивалю польської класичної 
музики.

Традиційно в цьому році захід відбувся під егідою органів обласної 
влади. Завдяки дофінансуванню з боку Товариства «Спільнота �ольська» 
до участі в ньому були запрошені особи з-поза Бердянська.
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Головною метою Фестивалю було розповсюдження знання про виз-
начних польських композиторів й популяризація їхньої творчості серед 
�олонії й мешканців міста.

На Фестивалі були виконані твори Кароля Курпінського, Іґнація Доб-
жиньського, Владислава Желєньського, Зиґмунта Носковського, Хенрика 
Вєнявського, Вітольда Лютославського, Кароля Шимановського, Фредерика 
Шопена та ін.

Виступи відбулися в Домі культури, де за ініціативи органів влади 
міста утворено центри національних культур і вже чотири роки поспіль 
функціонує Центр польської культури «Biesiada” Товариства „Відроджен-
ня”.

Захід було підтримано засобами масової інформації у Запорізькій 
області.

Важливою подією було засідання �олоністичної секції в межах на-
ступної конференції під назвою „Актуальні проблеми слов’янської філоло-
гії”, засідання, що проводилося Бердянським педагогічним університетом. 
Товариство профінансувало роботу вищезгаданої секції. Деякі матеріали 
й доповіді були опубліковані у збірнику наукових праць під назвою „Ак-
туальні проблеми слов’янської філології” (Видання ХІ).

Ще одним важливим заходом була організація літнього (канікуляр-
ного) відпочинку вихованців Дитячого будинку (польського походження) 
в Бердянську. 

�равління Товариства „Відродження” у межах постійної опіки над 
дітьми польського походження, що знаходяться в Дитячому будинку 
в Бердянську, у липні – серпні 2004 року після домовленності з адмініст-
рацією сиротинця, завдяки фінансовій допомозі Товариства „Спільнота 
�ольська”, влаштувало літній відпочинок для 20 дітей у відпочинково-
реабілітаційних центрах курортів Бердянська.

�ротягом 14-денного перебування дітей на Азовському морі було вла-
штовано заняття з польської мови і співів. Діти й виховавці підготували 
тематичні вечори, концерти та інші заходи. 

Завдяки фінансовій допомозі з боку Генерального Консульства Респуб-
ліки �ольща у Харкові відбулася традиційна імпреза «День іменинника».

З формами організації канікулярного відпочинку дітей з сиротинця 
ознайомився на місці, під час візиту до Бердянська у жовтні цього року, 
директор А.Ходкєвіч. 

Ми вважаємо літній відпочинок дітей на Азовському морі як такий 
захід, що вдався. 

Від імені Головного �равління
Голова Товариства кандидат філологічних наук, 
доцент Лєх Олексій Сухомлинов
Скарбник Товариства Юрій Сопін
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* * *
Документ 11

приклАД звіТУ прО ОргАнізАЦіЮ ліТньОгО віДпОЧинкУ 
ДіТеЙ 2005 рік

джерело: АпKOT; фплос

ЗВІТ
�равління Товариства „Відродження” у межах постійної опіки над 

дітьми польського походження, що знаходяться в Дитячому будинку 
в Бердянську, у серпні 2005 року після домовленності з адміністрацією 
сиротинця профінансувало літній відпочинок для 20 дітей в курортних 
центрах на Бердянській косі. 

Здійснення вищезгаданого заходу стало можливим завдяки отри-
манню фінансової допомоги, призначеної на забезпечення проживання 
й харчування. Спонсором виступило Товариство „Спільнота �ольська” 
(�равління всепольське).

�ротягом 15-денного перебування дітей на Азовському морі було вла-
штовано заняття з польської мови і співів. Діти й виховавці підготували 
два тематичні вечори: 

�ольща – моя Вітчизна; –
Світ польської поезії. –

Завдяки фінансовій допомозі з боку Генерального Консульства Республі-
ки �ольща у Харкові відбулася традиційна імпреза „День іменинника”.

Ми вважаємо літній відпочинок дітей на Азовському морі вдалим 
заходом. 

Директор �ольського Дому в Бердянську Тереза Краснокуцька-Сухом-
линова 

* * *
Документ 12

звіТ прО прОвеДення пОльськО-УкрАїнськОгО  
ФОрУМУ – 2006 рік

джерело: АпKOT; фплос

VІІ �ОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ
„УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ЄВРО�ЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ”

ЗВІТ
У Форумі взяло участь 250 осіб, з яких 10 осіб є представниками 

науково-дидактичних закладів та установ: Інституту славістики �оль-
ської Академії наук (Варшава), Спілки польських учителів, Жешувського 
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університету, Яґєллоньського університету, Вищої педагогічної школи 
Спілки польських учителів у Варшаві.

�ід час Форуму відбулися наступні заходи:
інавгурація академічного 2006/2007 року; –
офіційне відкриття Форуму; –
знайомство з �ольським Домом після його ремонту та Бердянським  –
інститутом підприємництва;
презентація Центру польської мови й культури; –
наукові семінари; –
ознайомлення з діяльністю Товариства; –
презентація останніх оприлюднених праць, виданих �ольською  –
спілкою науковців в Бердянську разом з польськими вишами.

Досвід вже сьомого Форуму упевнив нас у тому, що, як влучно за-
уважила доктор Хелена Красовська з Інституту славістики �ольської 
Академії наук (Варшава), „Форуми, організовані �ольським Товариством 
„Відродження”, є свідченням того, що в цьому регіоні поляки є сполучною 
ланкою між �ольщею й Україною”.

З виступу Голови Союзу польських учителів Яніни Юра випливає, що 
ці Форуми набирають особливого значення, бо в них бере активну участь 
молодь, що і є доказом активізації польсько-українських контактів.

Голова Товариства кандидат філологічних наук, 
доцент Лєх Олексій Сухомлинов
Скарбник Товариства Юрій Сопін

* * *
Документ 13

приклАД кОреспОнДенЦії щОДО ФінАнсУвАння  
ДіяльнОсТі пкОТ „віДрОДЖення”

джерело: фплос

Бердянськ, 15.11.2001 р.
шановний пане
проф. А.стельмаховський
Товариство «спільнота польська»
правління всепольське

вельмишановний пане голово!
Головне �равління Товариства «Відродження» звертається до Вас 

з великим проханням про дофінансування заходів у 2002 році, які не мо-
жуть обійтися без участі Об’єднання «Спільнота �ольська».
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1. ііі Міжнародний Форум «Україна на шляху Європейської інтег-
рації»: серпень – вересень 2002 р. 

Форум організовано втретє й профінансовано керівництвом Бердянсь-
кого інституту підприємництва.

Оскільки одним з аспектів Форуму є польсько-українські стосунки і 
роль �олонії у процесі зближення двох народів є вкрай важливою, то 
вельми бажано, щоб у цій імпрезіі, як і в минулім року, взяли участь 
представники польських полонійних середовищ в Україні.

2. іі рейд у крим «шляхом Міцкєвіча» – захід �ольської спілки молоді 
ім. полковника Броніслава Любінєцького – червень 2002 р.

У цьому заході беруть участь і студенти Бердянського інституту 
підприємництва, що обрали для навчання польську мову.

Участь студентів, а також проїзд всіх учасників фінансовано ви-
шем.

3. наукова конференція під назвою «Актуальні проблеми слов’янської 
філології» – вересень 2002 р. 

Конференцію організовано вшосте керівництвом Бердянського педа-
гогічного інституту. В цьому році вперше у межах конференції завдяки 
старанням �ольської спілки науковців у Бердянську відбулися полоніс-
тичні засідання, в яких узяли участь представники польських організацій 
в Україні і гості з �ольщі. 

4. літній полонійний табір на Азовському морі для вихованців поль-
ського походження сиротинцю в Бердянську – липень.

Оскільки участь дітей-сиріт у дитячихх таборах у �ольщі пов’язана 
з певними ускладненнями, варто організувати літній відпочинок для цих 
дітей на території України в Бердянську.

Усі ці заходи, крім дитячого табору, було схвалено організаторами, 
учасниками, органами влади. Вони служать авторитетові нашої органі-
зації, інтересам членів Товариства, полякам в Україні й у світі, а також 
сприяють розвиткові польсько-українських стосунків.

З повагою й почуттям щирої вдячності за співпрацю
Лєх Сухомлинов

органіЗаційна й наукоВа діяльність

розділ другий містить 19 документів. Вони представляють різні 
завдання зі сфери організаційної діяльності товариства, а також його 
співпраці з функціонуючими в місті (й поза ним) вищими навчальними 
закладами. цю частину праці відкривають два документи, що визначають 
напрямки співпраці між організацією й ВНз. перший з них (док. 14) є 
договором про співпрацю, договором, укладеним між Бердянським уні-
верситетом менеджменту і бізнесу і жешувським університетом. другий 
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(док. 15) окреслює засади дії польсько-українських програм спільного 
навчання на різних напрямках. у підготовці студентів до від’їзду на 
навчання беруть участь працівники центру польської мови й культури, 
що функціонує в структурах БуміБу, і ця підготовка проводиться разом 
з польським культурно-освітнім товариством „Відродження”. подібно 
організовано й інший осередок такого навчання, що виник на декілька 
років раніше, він діє також у другому з функціонуючих у місті вишів 
– тодішньому Бердянському педагогічному інституті. 

розглядувані нами документи теоретично порушують проблеми, які 
безпосередньо не пов’язані з функціонуванням полонійної організації. 
Вони говорять про діяльність наукового характеру, проте вона має 
значний вплив на полонійне середовище, що функціонує в Бердянську. 
Бо завдяки зусиллям науковців польського походження вдалося досяг-
ти дуже значного зміцнення польськості, що й було головною метою 
товариства. унаслідок тісних контактів зі студентським середовищем 
вдалося: 

створити перший в українському виші польський факультет; ❑

знайти можливості відправлення до польщі студентів з Бердянсь- ❑

ка, котрі могли б продовжувати навчання в польських ВНз;
піднести рівень популярності польської мови й культури, оскіль- ❑

ки студенти, відчувши наявні шанси, порушили клопотання, що 
закінчилося успіхом, про включення таких предметів до сітки 
годин; 
установити контакти з польськими вишами, а також з науковими  ❑

установами (з польською Академією наук, яґєллоньським універ-
ситетом) й тим самим створити наукове середовище невеликого 
Бердянська поза межами україни.

ці фактори спричинили дуже високу популярність як самого „Відрод-
ження”, так і його структур, скажімо, спілки польських науковців (док. 
16) чи спілки польської молоді.

як уже зазначалося, важливим елементом діяльності польського 
середовища в місті була його співпраця з місцевими вишами, особ-
ливо з ВНз, яким керує ректор л.Антошкіна. результати цієї плідної 
співпраці широко висвітлювались у місцевих змі. одним з найваж-
ливіших досягнень було включення до навчального плану предметів, 
що пропагують ідею польськості, прикладом чого може бути предмет 
�ольська культура з елементами етнографії (док. № 23). співпраця 
була корисною для обох сторін. Біп став одним з ефективно діючих 
центрів досліджень польсько-українських відносин. На організовувані 
вишем циклічні наукові конференції з’являються науковці з польської 
Академії наук, яґєллоньського чи жешувського університетів. у межах 
підписаних договорів між зазначеними ВНз студенти й працівники 
перебували на стажуваннях, на часткових навчаннях, брали участь у 
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наукових дослідженнях (док. № 25, док. № 26, док. № 27, док. № 29, 
док. № 30). Найвизначніші польські науковці, що співпрацюють з бер-
дянським науковим середовищем, були відзначені званням почесний 
доктор Бердянського університету менеджменту і бізнесу (колишній 
Біп). цією відзнакою було нагороджено до цього часу 4 науковці й куль-
турних діячі. Ними були професори жешувського університету Володи-
мир Бонусяк, станіслав саґан і станіслав уляш, а також багаторічний 
директор міжнародного фольклористичного фестивалю «Буковинські 
зустрічі» збіґнєв ковальський з польського дому культури. Відомості 
про цю останню особу містить документ № 32.

помітними й належним чином оціненими в польщі й україні стали 
як публікації, так і конференції (симпозіуми), організовані в Бердянську. 
Всі вони проводилися за участі організації, особливо її спілок – молоді 
й науковців. Незалежно від вище згадуваних вже раніше конференцій, 
такі зустрічі відбувалися також з приводу днів польської культури 
в Бердянську, доказом чого є док. № 32.

укладені договори дозволили посилати бердянців на різні курси 
й навіть на часткове навчання до польщі. док. № 28 містить інформа-
цію з перебування однієї з бердянських студенток в жешувській літній 
школі, яку провадить центр «Polonus”. 

декілька документів, тематично об’єднаних (док. № 17, док. № 20, 
док. № 21), дають загальну характеристику діяльності «Відродження». 
Вона давалася в публікаціях у значному обсязі, завдяки чому головні 
відомості на тему місцевого середовища стали відомими й доступни-
ми для широких кіл читачів. слід зауважити, що ннавіть з плином 
часу найважливіші напрямки діяльності товариства не змінювалися. 
зрештою, уявлення про дійсні досягнення організації можна скласти, 
проаналізувавши легкодоступну інформацію, поміщену на власній 
сторінці «Відродження». док. № 19 свідчить про те, що цю сторінку 
часто відвідують, бо вона містить всі основні відомості про діяльність 
організації. ця сторінка є найстарішим носієм інформації про полонію 
в україні, і в цьому полягає її цінність.

Варто також ретельно проаналізувати зміст док. 18, в якому містить-
ся болюча, проте, як нам видається, обґрунтована оцінка ситуації, що 
існує в полонійному організаційному житті на терені східного сусіди 
польщі. Не менш важливим є також док. № 22, в якому обговорюється 
функціонування в місті кола бердянців, невеликої суспільної організа-
ції, яка була охоплена опікою пкот. місцеві поляки дієво включилися 
в її функціонування. такі вчинки, ясна річ, дуже добре сприймаються 
співмешканцями, особливо в такому місті, як Бердянськ, – поліетнічному 
й полінаціональному. 

цікаво вимальовуються видавничі ініціативи «Відродження». про-
тягом останніх п’яти років під егідою цієї організації з’явилося кілька 
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монографій, підручників, післяконференційних матеріалів – усі опуб-
ліковані праці стосувалися питань погранич, полікультурності контак-
тів, а також культурної інтерференції. цей вид діяльності ілюструють 
рецензії та повідомлення, що додаються далі, про колективні праці під 
назвою «феномен культурних погранич: сучасні тенденції». особливої 
уваги заслуговує стаття про діяльність центру польської мови й куль-
тури Бердянського університетету менеджменту і бізнесу, стаття, що 
з’явилась у катовіцах у 2009 році. 

* * *
Документ 14

ОФіЦіЙниЙ ДОкУМенТ (УгОДА) прО співрОБіТниЦТвО МіЖ 
БерДянськиМ УніверсиТеТОМ МенеДЖМенТУ і БізнесУ

ТА ЖешУвськиМ УніверсиТеТОМ

джерело: фплос

Жешувський університет і Бердянський університет менеджменту 
і бізнесу уклали договір, метою якого є проведення спільних наукових 
досліджень, реалізація дослідницьких проектів, обмін працівниками, 
студентами та освітніми програмами, а також обмін досвідом у сфері 
навчання студентів та молодих працівників.

§ 1
Детальні форми співпраці між навчальними закладами будуть визна-

чені на основі річних планів, які є додатками до даного Договору. �лани, 
складені та затверджені обома сторонами, повинні містити конкретну 
інформацію, яка стосується форм реалізації завдань та мети, прізвища 
учасників і час тривання.

�лани роботи повинні бути складені до 1 грудня перед наступним 
роком співпраці. 

§ 2
Сторони, що уклали Договір, співпрацюватимуть у сферах:

обміну викладачами з метою проведення лекцій та консультацій; –
обміну науковцями та педагогами з метою проведення наукових  –
досліджень, участі в наукових конференціях та ін.;
обміну навчальною літературою та іншими публікаціями; –
обміну досвідом в організації дидактичного процесу та навчальними  –
програмами із спільних спеціальностей;
обміну студентами (практики, студентські наукові конференції  –
та ін.);
реалізації спільних дослідницьких проектів. –
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З метою реалізації визначених планом дослідницьких завдань сторони 
зобов’язані забезпечити себе науково-дослідницькою базою.

§ 3
Для досягнення максимальної ефективності співпраці сторони роз-

виватимуть усі традиційні форми, пов’язані з організацією семінарів, 
наукових конференцій, вистав, на які запрошуватимуться зацікавлені 
організації та інституції. Сторони співпрацюватимуть із суб’єктами 
підприємницької діяльності, державною адміністрацією та органами 
місцевого самоврядування у своїх державах, з метою реалізації завдань, 
окреслених у договорі.

§ 4
Сторони організовуватимуть обмін студентами з метою проходження 

професійних і педагогічних практик. 

§ 5
1. Видатки, пов’язані з проїздом наукових працівників вузів, здійснює 

сторона, що направляє. В свою чергу, кошти, пов’язані з перебуванням, 
– сторона, що запрошує.

2. Сторона, що направляє, також бере на себе видатки, пов’язані з лі-
куванням своїх працівників за кордоном, на підставі дійсних документів.

3. Обмін не виключає взаємних візитів, безпосередньо не пов’язаних 
з завданнями даного договору, (за попередньою домовленістю); видатки, 
за які несе сторона, що направляє.

§ 6
Сторони зобов’язуються дотримуватися правил, які стосуються 

розповсюдження отриманих результатів досліджень згідно з даним До-
говором: науково-технічні результати, інформація, документація, досвід 
тощо, які мають конфіденційний характер.

�ублікації, а також інші форми розповсюдження результатів до-
сліджень, можуть бути розповсюджені лише згідно з письмовою згодою 
Сторін.

§ 7
Результати досліджень, а також науково-технічна документація, 

у разі необхідності, можуть бути запатентовані (згідно з обов’язковими 
вимогами даної держави) й передаватись Сторонами на підставі окремих 
угод.

§ 8
1. Договір укладається на безстроковий термін й набуває чинності 

з моменту підписання обома Ректорами.
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2. Кожна Сторона має право розірвати Договір. �ро розірвання До-
говору Сторони мають повідомити попередньо за три місяці в письмовій 
формі.

3. За згодою Сторін до даного Договору можуть вноситися зміни та 
доповнення в письмовій формі.

§ 9
Загальні положення Договору мають відкритий характер, тобто 

кожна з організаційних одиниць Сторін, може укладати додаткові До-
говори, у формі протоколів.

§ 10
Договір складено в 4 ідентичних екземплярах, по 2 українською та 

польською мовами (для кожної Сторони по 1 на кожній мові) і має од-
накову юридичну силу для кожної зі Сторін.

§ 11
�итання, не врегульовані даним Договором, мають урегульовуватися 

правилами міжнародного права.
 
�роф. Станіслав Ульяш, ректор Жешувського університету 
�роф. Лідія Антошкіна, ректор Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу 

* * *
Документ 15

приклАД УгОДи щОДО реАлізАЦії УкрАїнськО-пОльських 
прОгрАМ спільнОї піДгОТОвки ФАхівЦів

джерело: фплос

§ 1
На підставі Умови про співпрацю створюється Міжнародна програма 

освіти в галузі фінансів і банківської справи з різних спеціальностей (далі 
в тексті М�ОвГФіБС)

§ 2
М�ОвГФіБС не передбачає створення окремих організаційних структур 

БУМіБу чи …………; М�ОвГФіБС є інструментом, що дає можливість 
підвищити ефективність співпраці між вузами, особливо в тому, що 
стосується § 3-8 умови про співпрацю.
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§ 3
Безпосередній нагляд над реалізацією умови та діяльністю М�ОвГ-

ФіБС здійснюють:
з боку ……..:  –
з боку БУМіБу…..:  –

§ 5
З метою створення можливостей зарахування семестру студен-

там БУМіБу та ………….., що проходитимуть навчання за кордоном, 
у рамках М�ОвГФіБС мають бути змінені навчальні програми БУМіБу 
та пристосовані до обов’язкових стандартів навчання у …………. Це 
дозволить уникнути необхідності доздавання академічної різниці, якщо 
студент навчався за кордоном більш, ніж один семестр.

§ 6
М�ОвГФіБС стосується навчання ліценціатського, магістерського та 

післядипломного.
1. У разі післядипломного навчання, організованого однією зі сторін 

договору, особа, що направляється на навчання партнерським вузом, 
повинна мати диплом, який відповідатиме міжнародним угодам та виз-
наватиметься стороною, що приймає на навчання, тобто є рівнозначним 
диплому, що видається у країні, яка приймає на навчання.

2. У разі вступу на навчання (або продовження навчання) за ліцен-
ціатською системою в одному з вузів, сторін угоди, абітурієнт (студент) 
повинен мати свідоцтво про середню освіту, яке відповідатиме міжнарод-
ним угодам та виизнаватиметься стороною, що приймає на навчання, 
а також документ, що підтверджує зарахування предметів (дисциплін, 
згідно з навчальними планами), тобто залікову книжку (якщо студент 
продовжує навчання).

3. У разі вступу на п’ятирічне навчання (або продовження навчан-
ня), з присвоєнням титулу „магістр”, в одному з вузів, сторін угоди, 
абітурієнт (студент) повинен мати свідоцтво про середню освіту, яке 
відповідатиме міжнародним угодам та виизнаватиметься стороною, що 
приймає на навчання, а також документ, що підтверджує зарахування 
предметів (дисциплін, згідно з навчальними планами), тобто залікову 
книжку (якщо студент продовжує навчання).

4. Умовою вступу на навчання (або продовження навчання) у магістра-
турі (два роки) на базі польського вузу абітурієнт (студент) повинен 
мати диплом ліценціата, виданий ………….

§ 7
Студенту, який закінчив навчання у вузі, склав відповідні екзамени та 

захистив дипломну роботу, видається диплом вузу, в якому відбувалося 
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навчання, та присвоюється відповідний титул: „ліценціат” або „магістр 
економіки” (спеціаліст).

§ 8
Витрати за перебування та оплату за навчання здійснює іноземний 

студент.

§ 9
Згідно з даною угодою сторони зобов’язуються налагоджувати кон-

такти з відповідними інституціями та фундаціями з метою залучення 
коштів для реалізації Міжнародної програми освіти в галузі фінансів та 
банківської справи (М�ОвГФіБС)

* * *
Документ 16

прО спілкУ пОльських нАУкОвЦів У БерДянськУ

джерело: „Dziennik Kijowski”, № 10, травень 2001 р.

Задум створення Спілки польських науковців у Бердянську, відділу 
�ольського культурно-освітнього товариства „Відродження”, тісно 
пов’язаний зі створенням ініціативної групи, яка прагнула об’єднати 
польских учених на території всієї України (голова професор, доктор 
габілітовиний Генрик Строньський).

Спілка польських науковців у Бердянську складається з молодих спе-
ціалістів і викладачів з науковими званнями, які проводять дослідження, 
пов’язані з �олонією, �ольщею, її культурою, літературою, історією 
тощо. Беручи до уваги прагнення вчених створити власну спілку, члени 
правління Товариства звернулися до органів влади міста з проханням 
про легалізацію (узаконення) організації вчених. Осередок у Бердянську 
перший в Україні легалізував свій статус і посприяв виникненню Спілки 
польських науковців в Україні.

У лютому 2001 року польські науковці прийняли рішення про заснування 
�ольського науково-освітнього центру в Інституті філології Бердянського 
педагогічного університету (керівник доктор філологічних наук, професор 
Вікторія Зарва). Центр є одиницею, підпорядкованою управлінню това-
риства „Відродження” і адміністрації Інституту і функціонує на основі 
договору про утворення Центру і в межах статуту, затвердженого 
головою Товариства паном Лєхом Сухомлиновим і ректором Інституту 
паном Василем Крижко.

Члени Спілки польських науковців прагнуть допомогти справі відрод-
ження польської меншості в Україні й посприяти розвиткові партнерських 
стосунків між �ольщею і Україною.
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�ершим кроком реалізації програми діяльності була участь у проведенні 
Міжнародного молодіжного форуму „Україна на шляху до європейської 
інтеграції”, який організовано 2000 року польсько-українським соціологічно-
політологічним факультетом Бердянського інституту підприємництва 
(Вищої школи підприємництва), а також участь у починаннях товарис-
тва „Відродження”.

Науковці-соціологи, викладачі Бердянського інституту підприємництва 
мають намір проводити низку соціологічних досліджень, пов’язаних з про-
блемою національних меншин нашого регіону, в тому числі й поляків.

Науково-освітній центр вже влаштовує наукову конференцію „Акту-
альні проблеми слов’янської філології”. Деякі члени Спілки продовжують 
або ж почали підготовку кандидатських дисертацій (доцент В.Школа, 
доцент О.Харлан), докторських дисертацій (кандидат філологічних наук, 
доцент Олексій Сухомлинов) і магістерських (Е. Циховська) в галузі 
полоністики.

Варто підкреслити, що Товариство поляків „Відродження” спів-
робітничає з філологічним факультетом і Бердянським педагогічним 
інститутом з моменту створення. Багато викладачів і студентів цього 
вишу беруть активну участь у житті �олонії Бердянська і є учасниками 
різних мовних курсів і наукових стажувань у Варшаві, Жешуві, Кракові, 
Ґданську, Любліні й �ознані.

Ми запрошуємо всіх зацікавлених у роповсюдженні й популяризації 
польської наукової думки до співпраці зі Спілкою польських науковців у Бер-
дянську. Інформацію про планові починання можна знайти на інтернет-
сторінках �ольського культурно-освітнього товариства „Відродження”: 
www.odrodzenie.оrg.ua.

* * *
Документ 17

„віДрОДЖення” У пОлишенОМУ кУрОрТі

джерело: „Wspólnota Polska”, № 3, 1997 р.
Автор: Адам Бекіш

У серпні цього року в Бердянську з ініціативи �ольського культурно-
освітнього товариства „Відродження” відбулася І Зустріч польської мо-
лоді з України. В ній взяло участь 20 юнаків і дівчат, зокрема, з Києва, 
Львова, Стаханова, Старобєльська, Бердянська, а також старші люди 
– члени Товариства „Відродження”. Цей з’їзд був першим великим захо-
дом, здійсненим молодою (бо вона діє 4 роки) польською організацією. 
Учасники брали участь у багатьох зустрічах, вони зустрічалися, між 
іншим, з дирекцією школи, в якій проводяться заняття з польської мови і 
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з представниками національних меншин (німцями й болгарами), відвідали 
місто, а також чудову Бердянську косу (від 100 до 400 м ширини і біля 
25 км довжини). У програмі знайшли своє місце також творчі доробки 
культурно-освітнього характеру, відповідна виставка і показ фільму, 
присвяченого діяльності Товариства. Гості взяли участь у святій месі, 
відправленій в одному з Будинків культури священником з Запоріжжя. 
Останнього дня зустрічі відбулася урочиста вечеря, в якій взяли участь 
Генеральний консул Республіки �ольща в Кракові, представники Бюро 
управління всепольського товариства „Спільнота польська”, а також 
замісник голови Федерації польських організацій в Україні пані Людвіка 
Ніжиньська. Молодь представила свою художню програму, яка складалася 
з польських пісень і віршів. Захід закінчився дискотекою.

У Бердянську, який налічує 150 000 мешканців, проживає багато 
національностей: крім поляків, тут є українці, німці, росіяни, болгари і 
євреї. Це відносно молоде місто, засноване біля 200 років тому царицею 
Катериною ІІ.

Розташування його біля Азовського моря визначило його характер: це 
портове місто, налаштоване головним чином на торгівлю з Туреччиною, 
до якої морським шляхом всього 200 км. Його було знищено під час ІІ сві-
тової війни. З пам’яток старовини зберігся тільки будинок католицького 
костелу (через неможливість доступу до офіційних документів відбувся 
спір про те, чи він дійсно був католицьким костелом чи протестантсь-
кою церквою), а також будинок палацу з червоної цегли, який походить з 
кінця ХІХ століття, побудований у вигляді літери „Е” (від першої літери 
імені цариці в російському звучанні).

Шістдесяті й сімдесяті роки – це період розквіту Бердянська як ку-
рорту. Багато жителів колишнього Радянського Союзу приїжджало 
сюди, щоб зажити морської і сонячної купелі. Зараз брудне, занедбане й 
недоінвестоване місто не має чим привабити туристів. І хоча я часто 
буваю за східним кордоном, уперше побачив креветки, яких продавали 
просто з відра, пальне до автомобіля вливали на бензозаправній станції 
не з розподільника, а з... відра.

Слід сказати кілька слів про „Відродження” і польське середовище у 
Бердянську. Головою Товариства, що складається з понад 100 осіб, є Лєх 
Сухомлинов – цьогорічний випускник місцевого педінституту. Чотири роки 
тому, найімовірніше з ініціативи його матері пані Терези, виникло �оль-
сько-українське культурне товариство. Два роки тому його перейменовано 
у �ольське культурно-освітнє товариство „Відродження”. Зважаючи 
на слабкі знання з польської мови в цьому середовищі, сильний акцент 
покладено на освіту. Завдяки наполегливості пана Сухомлинова вже з 
рік в одній з бердянських шкіл відбуваються факультативні заняття 
з польської мови. Навчаються 20 дітей, а уроки проводить сам голова. 
Директор школи, в якій проходять заняття, обіцяє допомогу Товариству 



264 �оляки Бердянська: документи, факти, коментарі

і не виключає можливості упровадження в майбутньому польської мови 
до шкільної програми, як однієї з трьох іноземних мов. Завдяки старан-
ням Товариства з першого вересня на факультеті слов’янської філології 
педінституту уводиться факультатив з польської мови.

У межах Товариства у Бердянську виникло �олонійне об’єднання 
лікарів. Воно налічує шість осіб – лікарів-спеціалістів, які працюють 
фахово у місцевих лікарнях. Вони звертають увагу на потребу ор-
ганізації стажувань у польських лікарнях, обміну досвідом з лікарями 
з �ольщі.

Найгострішими проблемами поляків у Бердянську є відсутність при-
міщення для Товариства і костелу, принаймні постійного місця, де можна 
було б відправляти службу. „Відродження” веде розмови з органами міс-
цевої влади і ВНЗ та тему віднайдення для вірних костелу (вищезгадану 
святиню (як пам’ятку старовини) займає педагогічний інститут). Зараз 
святі меси відправляються раз на місяць у залі одного з Будинків культури 
ксьондзом із Запоріжжя, яке знаходиться за 220 км від Бердянська.

Такою, в дуже стислому викладі, видається діяльність Товариства 
„Відродження” у Бердянську, Товариства, якому побажаємо стійкості 
й витривалості в його подальшій праці.

* * *
Документ 18

пОляки У БерДянськУ і не Тільки

джерело: „Dziennik Kijowski”, № 7, квітень 2000 р. 
Автор: лєх сухомлинов 

У �ольщі поняття „східний кордон” викликає різні асоціації. Для одних 
– це комунізм, тоталітаризм і відчуття загрози, для інших – злидні й 
торгівці, що приїжджають за покупками, інші пригадують „край дитячих 
років”, історики, літературознавці, лінгвісти й соціологи сприймають 
Схід з наукової позиції, проте всіх поляків поєднує певна симатія (при-
хильність) – адже це є Креси!..

Міцкевич, Словацький, Шимановський, Ґжеськовяк, Кшаклєвський та 
багато інших пов’язані зі Сходом. �ісля історичних перипетій одні мали 
щастя залишитись або ж повернутися до Краю, інших жорстока доля 
зробила національною меншиною. Як виглядає життя поляка чи полонуса 
(поляка, що мешкає закордоном) на чужині? Що відбувається в польському 
русі? В чому полягає діяльність польських спільнот за кордоном? �ро це 
багато пишеться в газетах і мовиться в телебаченні, проте, оскільки я 
належу до полонійних діячів і знаю ситуацію зсередини (безпосередньо), 
то ж спробую, бодай частково, відповісти на ці запитання.
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Для прикладу можна узяти Товариство поляків „Відродження” в 
Бердянську у південно-східній Україні (Запорізька область, понад 1500 км 
від �ольщі). Організація виникла шість років тому й нараховувала 20 
осіб. Цілі й завдання були чітко визначені, ніхто не знав, з чого почати 
омріяне відродження, в чому саме воно полягає. 

Однак усіх поєднувало відчуття співдружності (спілки, угруповання), 
люди перестали боятися бути поляками. Слід підкреслити, що в Бердянсь-
ку немає етнічних поляків, як, скажімо, на Віленщині чи Житомирщині. 
Місто відносно молоде, 170 років, 160 тис. мешканців, портове, типово 
курортне, отже, приваблювало людей з усього Радянського Союзу. У То-
варистві є поляки з Сибіру, Казахстану, Литви, Білорусі, і кожен з них 
мав своє власне бачення майбутнього.

Зараз організація налічує понад 120 осіб, має відділи і провадить свою 
діяльність у різних площинах (напрямах). Функціонує недільна школа 
польської мови, проводяться курси для дорослих і молоді (в цьому заслуга 
Спілки молоді), вдалося створити танцювальний ансамбль і бібліотеч-
ку, увести до навчальної програми одного з вишів (ВНЗ) польську мову 
як іноземну. Я вже не згадую про численні заходи культурно-освітнього 
характеру.

Заслуговує на увагу факт тісного співробітництва з Костелом (між 
іншим, діяльність парафії було поновлено завдяки старанням членів То-
вариства). �одібний симбіоз польської громадської організації і Костелу є 
явищем рідкісним. Нюанси політичні не дозволяють католикам надто явно 
декларувати польськість, бо у свідомості українців католицький Костел 
є Костелом польським (я вже не кажу про те, що слово „католик”, на 
хибну думку багатьох, походить від слова „кат”).

Завдяки спільним зусиллям вдалося відкрити кабінет безоплатної 
медичної допомоги: члени �олонійного об’єднання лікарів надають кон-
сультації всім, хто їх потребує, а місцева установа КАРІТАС забезпечує 
лікувальними засобами. Навіть органи місцевої влади не чинять жодних 
перешкод, хоча й створюється певна конкуренція для державного Черво-
ного Хреста. Я вважаю, що дані відомості дозволять читачеві створити 
певну картину �олонії (= польської діаспори) на Сході.

А зараз кілька слів про рух поляків у масштабі всієї України. В 
інтерв’ю для „Dziennikа Kijowskiego” (nr 20, 1999), польської газети в 
Україні, заступник міністра закордонних справ �ольщі Р.Сікорський 
сказав: „Я вражений досягненнями тутешніх поляків, польськістю, яка 
відроджується…”. Щорічний фестиваль „Райдуга �олісся”, молодіжні 
рейди, навіть останній Фестиваль польської культури у Львові, крім того, 
чисельні культурно-освітні починання в невеликих місцевостях є доказом 
надлюдських зусиль і титанічної праці поляків в Україні.

Удалося б зробити ще більше, якби між поляками була злагода, а дії 
товариств були скоординованими. На жаль, цього немає. На сьогоді рух 
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поляків в Україні є поділений: частина місцевих організацій належить 
до Спільки поляків в Україні (голова С.Костецький), друга ж частина 
– до Федерації польських організацій в Україні (голова Е.Хмєльова). Дві 
організації мають ту ж саму мету й тіж самі завдання – розростання 
(розгалуження) польськості, активізація польської меншини з метою 
відродження національних традицій. Виникає запитання: чому не дійти 
згоди, що заважає об’єднатись в одну співдружність (спілку, угруповання) 
й довести, передусім собі, що є міццю, на яку мають зважати? Чому гасла 
„у єдності – сила народу” і „злагода будує – розбрат руйнує”, оголошені 
Федерацією, залишаються позірною декларацією?

�оминаючи фінансові питання, можна назвати кілька причин, що 
стоять на заваді об’єднанню руху поляків в Україні. �ередусім – амбіції. 
Адже і перша, і друга організація мають незаперечні досягнення. Останнім 
часом Спілка поляків в Україні ініціювала заснування Крайового товарист-
ва польських лікарів, науковців, фермерів. Слід зазначити, що врахування 
професійних інтересів може привести до справжньої інтеграції поляків. 
�одібні спілки й товариства, крім проголошення загальних декларацій, 
провадитимуть конкретну діяльність. �рикладом є Об’єднання лікарів 
і кабінет лікарської допомоги в Бердянську. 

Ініціативи Федерації мають інший характер. �очинання цієї організа-
ції мають характер масовий і демонстраційний, ідеться про фестивалі, 
конкурси, рейди. Безперечно, плекання польської культури має велике 
значення, але після цих заходів залишаються тільки спомини, тоді як 
треба дбати про майбутнє. �озитивним моментом є створення Спілки 
польських учителів, що діє на благо відродження польського шкільництва. 
З цього випливає, що організації мають різні підходи до справи.

Наступною причиною є закамуфльована (прихована) конфронтація. 
Боротьба за сфери впливу призвела до подрібнення польських середовищ 
в окремих місцевостях і виникнення дублюючих одна одну організацій. 
У випадках спонтанного розбиття ані Федерація, ані Спілка не реагують 
належним чином, така позиція є своєрідною тактикою, яка може бути 
загрозою для всього руху поляків. Факт існування кількох польських това-
риств в одному місці сприймається дипломатичними представництвами 
в Україні як негативний. У свою чергу, місцеві органи влади мають до 
цього амбівалентне (суперечливе) ставлення: з одного боку, більше кло-
поту й проблем, а з іншого – можна скористатися з давнього принципу 
divide et impera.

Товариство „Відродження” належить до Федерації і тісно співпрацює 
зі Спілкою поляків. Спостерігаючи тенденції у польському середовищі 
в Бердянську і знаючи ситуацію в усій Україні, я все ж таки можу прогно-
зувати позитивні зміни. Нам, полякам, нема чого ділити: щоб вижити, 
нам слід триматися разом, а локальні починання будуть вирішальним 
чинником.
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�евні надії дають результати виборів правління на ІІІ сейміку (з’їзді) 
Федерації польських організацій в Україні, який відбувся 19–21 листопа-
да 1999 року в Луцьку, адже політика організації залежить не тільки 
від голови. І ще один нюанс: на ІV Конгрес Спільки поляків в Україні 
(27–28 листопада 1999 року) були запрошені як гості голови товариств 
членів Федерації. Користуючись з нагоди обговорити актуальні проблеми 
�олонії в Харківському консульському окрузі, лідери польського руху з 
Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Бердянська, Стаханова, Крама-
торська і Криму висловили свою готовність створити Координаційну 
Раду голів польських організацій у південно-східній Україні. Це починання 
було схвалене Головою Спілки поляків в Україні паном С.Костецьким. 
Обґрунтовуючи створення Ради, голови підкреслили, що ситуація у схід-
ному регіоні дуже відрізняється від ситуації в теренах західних, і цей 
факт узято до уваги інституціями в �ольщі. Зазначу, що Рада не буде 
юридичною особою, її метою є, цитую, „обмін інформацією і досвідом, 
визначення оптимальних шляхів співпраці, створення бази даних, що 
стосуються регіону”.

Я твердо переконаний в тому, що об’єднання поляків відбудеться, 
це є лише питання часу. �рийде нове покоління, яке не матиме жодних 
упереджень та стереотипів. Й може бути, тоді �олонія в Україні стане 
реальною силою і запорукою добросусідських, партнерських стосунків між 
нашими державами.

* * *
Документ 19

сАЙТ „віДрОДЖення”

джерело: 28.04.2001р. „південна зоря” 
Автор: тетяна забержевська

Інтернет поповнився новим сайтом, презентація якого відбулася в 
кафе „Актёр”. Internet-сторінка дає інформацію про створений на базі 
Бердянського інституту підприємництва і Вищої суспільно-економічної 
школи польсько-український суспільно-політологічний факультет, перші 
два роки навчання на якому проходитимуть у стінах БІ�у, третій рік, 
завершальний, і отримання диплома – у �ольщі. До речі, у БІ�і польську 
мову оголошено другою іноземною мовою для навчання.

На презентації були присутні ректор польського вишу професор-полі-
толог Тодеуш Ґарджель та його замісник, вони наразі читають лекції 
в інституті підприємництва. Мерію Бердянська представляв секретар 
міськвиконкому Валерій Харченко. Деканом нового факультету призна-
чено Лєха Сухомлинова, очільника Бердянського польського товариства 
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„Відродження”. Дев’ятирічний період діяльності товариства знайшов 
відображення на сайті.

�резентація проходила в рамках днів польської культури у Запорізь-
кій області, відзначених у Бердянську на базі БІ�у та БД�І, товариства 
„Відродження” низкою культурно-масових заходів та камерних вечорів.

Інтеграція співробітництва бердянського й польського вишів набирають 
обертів, і в цьому є конкретна заслуга ректора БІ�у Лідії Антошкіної та 
її колег з сусідньої держави.

* * *
Документ 20

пОляки У свіТі. рОзМОвА з лЄхОМ О. сУхОМлинОвиМ, 
гОлОвОЮ пОльськОгО кУльТУрнО-ОсвіТньОгО ТОвАрисТвА 

„віДрОДЖення” У БерДянськУ в УкрАїні

джерело: „Kurier Wileński”, 10 листопада 2003 р.
Автор: Ванда зйончковська

Ми не віДрОДЖУЄМО пОльськісТь…
Польське культурно-освітнє товариство „Відродження”, заснов-

ником якого є Ви, саме зараз відзначає десятиліття.
Ми у Бердянську (у Східній Україні) є поколінням, що народилося вже 

в інших реаліях, ніж наші предки, для котрих �ольща була дійсністю 
– буденністю. Наше покоління поляків, що живуть у Бердянську, відчу-
вало потребу у згуртуванні з метою надання собі допомоги, духовної 
і моральної підтримки, відродження культури і традицій предків. Тому 
4 листопада 1993 року ми заснували першу в регіоні полонійну органі-
зацію. �ісля різних перипетій і конфліктів з чиновниками, органи влади 
міста Бердянська зареєстрували �ольське культурно-освітнє товариство 
„Відродження”.

�ротягом десяти років існування нашої організації чотири рази зміню-
вався склад �равління. Я вже 4 каденції є незмінним головю організації. 
Організація діє завдяки членам Товариства, а передусім – �равління. 
Найважливішим є те, що ми знаємо, до чого прагнемо! Наш головний 
принцип і надалі залишається незмінним: ми не відроджуємо польськість 
і не розвиваємо її, а створюємо відповідні умови для її розвитку.

скільки поляків живе у вашому регіоні і скільки їх належить 
до „Відродження”? 

Бердянськ – молоде місто, яке було побудоване представниками різ-
них національностей. Тільки греків і болгар можна вважати етнічними 
національними групами, що населяють цю територію. �оляки потрапили 
до Бердянська найчастіше випадково і ніколи не були численною групою. 
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�ерепис населення, проведений ще за радянських часів, свідчить про те, 
що в Запорізькій області проживає 1% поляків, тоді як дані, що стосу-
ються осіб польського походження, до сьогодні невідомі. Однак, з досвіду 
ми знаємо, що кожна п’ята особа є пов’язана з польськістю. Це явище 
можна пояснити складними польсько-українськими стосунками.

Організація налічує понад 160 осіб – у масштабах нашого регіону це 
життєздатна організація.

чи великою є заангажованість людей у полонійні справи в ук-
раїні? якою мірою до них залучається молодь? 

Тут багато змішаних сімей, що сприяє стиранню ідентичності і роз-
виткові почуття „тутешності” і „свійськості”, а аполітична курортна 
атмосфера, що панує в Бердянську, розташування його біля моря якнай-
краще сприяє цим процесам.

Чимало є проблем із самовизначенням. Адже ми часто маємо справу 
не з поляками, а з так званими особами „польського походження”. �ерший 
контакт з такою людиною, яка декларує свою польськість, є важким, але 
далі – співпраця складається добре, бо людина має можливість вибрати 
той вид діяльності, який їй у нашій організації найбільше підходить: хтось 
бере належну участь у житті �олонії; іншому достатньо розмови за 
кавою у �ольському домі або читання польських газет.

які найбільші досягнення (здобутки) „десятирічного підлітка” 
варто сьогодні назвати?

�іклування про збереження мови і традицій мали своїм плідним наслід-
ком різні починання. Вже упродовж кількох років у Бердянську проводяться 
курси польської мови, які відбуваються у �ольському домі (він виник у 
2001 році завдяки Товариству „Спільнота польська”), у загальноосвітній 
школі № 15 (завдяки порозумінню з міським відділом освіти), у Бердянсь-
кому інституті підприємництва, а також у педагогічному університеті. 
Освітянська діяльність �ольського дому концентрується переважно на 
підопічних сиротинця. Більшість з цих дітей має польське походження, а 
Товариство одним зі своїх пріоритетів визнало опіку над ними. 

Незаперечним досягненням „Відродження” було утворення у 2001 році 
першого польського класу в ліцеї. Бердянський інститут підприємництва 
завдяки старанням Товариства відкрив у 2001 році польсько-український 
соціологічно-політологічний факультет, деканом якого я є. На факультеті 
систематично проводяться заняття з польської мови. У 2002–2003 нав-
чальному році з уроків польської мови скористалося біля 190 осіб. Завдяки 
співробітництву з Департаментом у справах співпраці з закордоном VENiS 
поляки з Бердянська мають можливість брати участь у курсах з польсь-
кої мови у вищих навчальних закладах �ольщі (Жешувський університет, 
Університет ім. А.Міцкевича в �ознані, Яґеллонський університет). 

Товариство здійснило програму „Дні польської культури в Бердянську”. 
Ці Дні традиційно відбуваються у травні вже протягом 4 років. „Відрод-
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ження” бере активну участь у щорічному Фестивалі мов і національних 
культур у Бердянську, у Фестивалі культури кресів у Мронґові. Одним 
з найважливіших досягнень у популяризації дій і протегуванні полонійної 
культури Бердянська було заснування першої в Україні полонійної інтер-
нет-сторінки: www.odrodzenie.org.ua, яка інформує про саме Товариство 
і про всі його добрі справи (починання).

як складаються зараз стосунки між „Відродженням” і органами 
влади україни?

Не сваримося… З органами обласної влади стосунки складаються добрі. 
Тут функціонує Управління у справах національності, міграції і релігії, яке 
має кошти з бюджету на фінансування національних меншин. Натомість 
на міському щаблі такого управління ще немає.

чи мала організація якісь проблеми, котрі не вдалося розв’язати 
через відсутність політичної волі?

�оляки у Східній Україні не відчувають будь-якого утиску. Тут немає 
стереотипів, як в Україні Західній, однак є певні непогодження. Напри-
клад, президент Кучма заявляє про підтримку органів влади (також 
фінансову) національних меншин; проте органи місцевої влади не мають 
на це коштів. Статут самоуправління не передбачає коштів у бюджеті 
на фінансування меншини. Отож співпраця з місцевою владою по суті 
зводиться до розмов.

хто ж реально допомагає „Відродженню”?
Нам допомагають усі польські установи і організації в Україні: �осоль-

ство: у Києві, Генеральне Консульство у Харкові, Спілка поляків в Україні, 
Федерація польських організацій.

Особливо нас тішить плідна співпраця з Крайовим управлінням 
товариства „Спільнота польська” і його відділами у �ознані, Жешуві, 
Кракові. Слід згадати про римо-католицьку організацію Карітас-
�ольща, яка фінансує кабінет безоплатної медичної допомоги, яким 
керує �олонійне об’єднання лікарів і ціла низка інших друзів нашого 
Товариства. 

Товариству допомагають також в його освітньо-виховних починан-
нях, між іншим, Спілка польських учителів, Фонд Допомога полякам на 
Сході, Товариство Креси, уряд міста Бєльсько-Бяла.

У наших щоденних потребах нам допомагають самі українські поля-
ки; серед наших членів є люди заможні, допомагає католицька парафія 
і ксьондз настоятель.

які плани на наступне десятиліття має „Відродження”?
�ередовсім ми мусимо знайти кошти і відремонтувати �ольський дім 

у Бердянську, який відвідують представники органів влади різних рівнів, 
закордонні делегації.

Ми намагаємося також відкрити спеціалізацію „польська мова” на 
філологічному факультеті Бердянського педагогічного університету.
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* * *
Документ 21

ДесяТиліТТя пkoT „віДрОДЖення”

джерело: „Wspólnota Polska” 6/2003

У листопаді 2003 року �ольське культурно-освітнє товариство 
„Відродження” в Бердянську відзначає своє десятиріччя. �ольську спільно-
ту було засновано 4 листопада 1993 року, і вона була однією з перших 
у Східній Україні полонійних організацій.

Головними принципами організації є наступні:
збереження своєї окремішності й національної своєрідності; –
представлення інтересів �олонії перед органами влади України  –
й �польщі;
інспірування, координування і проведення всебічної співпраці між  –
українською �олонією і країною, а також світовою �олонією;
підтримка зближення польського і українського народів; –
розповсюдження знань про історію, культуру й сучасне життя  –
в �ольщі, а також розвиток культурної діяльності, плекання 
мови, польських звичаїв та обрядів, котрі мають слугувати справі 
зближення народів; піклування про добре імя �ольщі і поляків.

У межах Товариства виникли такі відділи: �ольська спілка лікарів, 
�ольська спілка молоді ім. �олковника Броніслава Любєнєцького, Обєд-
нання польських науковців, �ольський науково-виховний центр, Центр 
польської культури „Бєсяда”. 

Товариство, яке налічує понад 160 осіб, вже має свою багату історію 
й чималі досягнення. �іклування про збереження мови і традицій мали 
плідним наслідком започаткування різних починань. Вже кілька років 
діють у Бердянську курси польської мови, які відбуваються в �ольському 
домі (що виник у 2001 році завдяки об’єднанню „Спільнота польська”), 
у загальноосвітній школі № 15 (завдяки порозумінню з міським відділом 
освіти міста), у Бердянському інституті підприємництва, а також 
у педагогічному університеті. Освітньо-виховна діяльність �ольського 
дому концентрується головним чином на підопічних сиротинця; більшість 
серед цих дітей мають польське походження, а Товариство одним зі своїх 
пріоритетів визнало опіку над ними. 

Товариство в його освітньо-виховних починаннях підтримують Союз 
польських учителів, Об’єднання Спільнота польська, Фонд Допомога 
полякам на Сході, Об’єднання Креси, Муніципалітет м. Бєльсько-Бяла, 
Карітас, Генеральний консул Р� у Харкові.
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* * *
Документ 22

ОБ’ЄДнАння БУкОвинЦів БерДянськА

джерело: „Polinus”. Pismo Związku Polaków w rumunii, № 1 (138), 2007 р. 
Автори: юрій сопін – голова об’єднання, 

лєх сухомлинов – голова товариства „Відродження”

Буковина – країна чудових гір і зелених буків, край, населений ба-
гатьма національностями, що утворюють культурно-звичаєву картину 
цих земель. Румуни, українці, євреї, німці, поляки, угорці, росіяни, вір-
мени, словаки, роми створюють специфічну систему співзалежностей 
і є прикладом не стільки співіснування культур, скільки взаємодії і 
проникнення різних віросповідань, мов і традицій. Буковина є зразком 
толерантності, яка базується на схваленні й розумінні свого „іншого” 
сусіда, а не на антагонізмах, загальмованих і спрямовуваних суспільними 
інституціями.

В історію Буковини вписано славні події, проте чимало в ній і подій 
трагічних. Не підлягає жодному сумніву, що новий румунсько-радянський 
кордон, який виник у 1940 році унаслідок пакту Ріббентропа-Молотова, 
штучно поділив Буковину на дві частини, однак кожна з них зберегла 
певною мірою свою специфіку в середині нових тоталітарних держав. Це 
був час зіставлення традицій і буковинської ідентичності з історичними 
реаліями. І навіть Ніколає Чаушеску упродовж років не зміг підкорити 
собі буковинських горян, які de faсto зберегли чималу автономію. Мозаїка 
народів і створена роками буковинська субкультура, інша шкала ціннос-
тей мешканців регіону та специфічне бачення ними світу ускладнювали 
стеження (нагляд) спеціальних служб.

А на північній стороні пам’ять про багатокультурність і специфіку 
цих пограничних земель дозволила деяким твердиням буковинської мен-
тальності вистояти в лихолітті сталінських репресій. Це був дуже 
тяжкий час для жителів пінічної (радянської) Буковини. З одного боку, 
ці землі увійшли до складу Радянської України, а з другого – там прово-
дилась політика асиміляції, головною метою якої було прищеплення так 
званих „цінностей будівника комунізму”, інакше кажучи, формування 
„homo sovіetiсus”. У цих обставинах вирішальним чинником виживання й 
збереження національної ідентичності була згуртованість групи, ступінь 
етнічної мобілізації, наявність інфраструктури, яка зберігає національну 
свідомість, а також культурну дистанцію. 

Як засвідчують факти і дослідження, що проводились на північній Бу-
ковині, малочисельні і незгуртовані етнічні групи були асимільовані вже 
в наступному поколінні, яке народилося в радянських реаліях, принаймні 
в мовному аспекті.
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Натомість буковинська ідентичність, у ширшому її значенні, виявилась 
міцнішою за тиск режимів і зовнішніх чинників. Доказом цього твердження 
є факт, що буковинські поляки, німці і представники інших національнос-
тей, котрі внаслідок швидкої еміграції, що мала місце на зламі ХІХ і ХХ 
століть, виїхали до Сполучених Штатів і до Бразилії, окрім усвідомлення 
приналежності до тієї чи тієї більшої культурної спільноти, до сьогодні 
часто називають себе буковинцями, чим підтверджують слушність пос-
тулатів про регіоналізм і субкультуру цього краю.

�ісля багатьох років відсталості і страху буковинськість в Україні 
з трудом відроджується, особливо в інтелігентних колах. Буковинці 
та їхні нащадки, незалежно від національної приналежності, котрі 
внаслідок міграції у межах радянської держави покинули ці землі, нині 
об’єднуються в буковинських спільнотах і товариствах на терені всієї 
України. Фактично це є процес повернення до свого коріння і пошуку 
власної ідентичності.

Кілька років тому у південно-східній Україні, в Бердянську, малочи-
сельна група осіб польського походження, членів �ольського культурно-
освітнього товариства „Відродження”, завдяки контактам, співробіт-
ництву і особистим розмовам з доктором Геленою Красовською, відомою 
буковинкою і приятелькою цієї організації, „пригадала” про своє коріння, 
що виходить з Буковини. Інтерес до цього регіону, його традицій і куль-
тури був настільки сильним, особливо після презентації наукових праць 
на буковинську тематику згаданої пані доктора, що в минулому році 
група ентузіастів створила Об’єднання буковинців у Бердянську. Зараз 
ця організація налічує 15 осіб. Це люди різного віку, неоднакові за своїм 
соціальним статусом, різні за національністю, між іншим, як ми вже 
зазначали, поляки, німці, євреї і, як вони себе називають, – модовани, 
котрі тільки зараз починають розмірковувати над тим, молдовани вони 
чи румуни.

Чим же можна пояснити таку зацікавленість Буковиною? Це чин-
ники, характерні для всього суспільства молодої української держави, 
чинники, котрі високою мірою визначають механізми функціонування 
окремих національних організацій. Зараз в Україні „буття кимсь” (потре-
ба вирізнення себе з загалу) є своєрідною модою чи радше потребою. �ід 
цим кутом зору національність, етнічна чи регіональна приналежність 
є одним з багатьох аспектів, котрі визначають твоє місце у суспільній 
структурі (наприклад, освіта, кар’єра чи соціальний статус). Особливо 
ця тенденція простежується в середовищі молоді.

Членів буковинських організацій поза Буковиною єднає свідомість, 
чи „відчування” власної іншості, окремішності походження і прагнення 
висунути її на перший план.

Створення та діяльність Об’єднання буковинців у Бердянську має вели-
ке значення для його членів та місцевого населення. Буковинська спільнота 
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є своєрідним каталізатором, який допомагає у пошуках ідентичності та 
цінностей, яких бракує. �ам’ятаймо, що Буковина була і є поліетнічною 
мозаїкою, тому до Об’єднання належать люди різних національностей 
– їх інтегрує тотожність регіональна. Натомість інші, в кому завдяки 
діяльності в цьому об’єднанні вдалося пробудити буковинську свідомість, 
повертаються до глибшого коріння, усвідомлюють ідентичність націо-
нальну, чи то німецьку, чи єврейську, чи польську.

Наразі члени Об’єднання буковинців у Бердянську зустрічаються 
в �ольському домі і разом з польською діаспорою влаштовують різні 
заходи. Особливої уваги заслуговує наукова дискусія за круглим столом 
(вона проводилась у вересні цього року) на тему „Механізми функціону-
вання культурного пограниччя (на прикладі Буковини)”. Це була зустріч 
українських і польських науковців, між іншим, з Київського, Запорізького, 
Яґеллоньського, Жешувського університетів, а також з �ольської Академії 
наук. Крім доповідей і наукових дискусій, учасники круглого столу мали 
можливість ознайомитися з чудовими фотознімками, що представляють 
румунську й українську Буковину, а також з фотовиставкою, присвяченою 
буковинським зустрічам у �ілі.

Об’єднанню буковинців у Бердянську немає ще й року, проте в його 
амбітних планах значиться організація і проведення культурно-освітніх 
заходів, популяризація знань про цей край, його традиції і звичаї, а крім 
цього, розповсюдження ідеї толерантності і співжиття на єдиній те-
риторії.

* * *
Документ 23

„пОльськА кУльТУрА з елеМенТАМи еТнОгрАФії”  
– ТАк нАзивАЄТься нОвиЙ преДМеТ, якиЙ в ЦьОМУ 

нАвЧАльнОМУ рОЦі пОЧАли вивЧАТи сТУДенТи БіпУ.

джерело: „Бердянск деловой” № 39 (61), 1999 p.
.
Зав. міжнародним відділом БІ�у Вікторія Бєлоусова: 
– Вже другий рік на базі Бердянського інституту підприємництва пра-

цює полонійне молодіжне об’єднання ім. Любенецького. Рік щотижневих 
клубних занять закінчився для студентів поїздкою на курси польської 
мови і культури в Жешув у �ольщі. �ольські викладачі були приємно 
здивовані рівнем підготовки й бажанням українців, не всі з яких мають 
польське походження, ближче познайомитися з культурою і традиціями 
польського народу.

Газета вже писала про те, що одна з наших студенток, Вікторія 
Шевченко, подолавши попередній конкурсний відбір, поступила до Вищої 
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суспільно-економчної школи в м. Тичин. Заняття для неї починаються у 
жовтні. За традицією, кожен рік у цьому навчальному закладі починається 
інавгурацією, по-нашому – „посвятою в студенти”. �овіншувати Вікторію 
в цей день приїде група студентів на чолі з ректором – професором Ан-
тошкіною Лідією Іванівною. Це перший акт нашого співробітництва, яке 
ми вважаємо досить успішним.

Для інших студентів нашого вишу, що навчаються за спеціальністю 
„Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, у цьому році введено 
другу іноземну мову – польську і новий предмет „�ольська культура з еле-
ментами етнографії”. Викладати ці предмети ми запросили настоятеля 
римо-католицької церкви в Бердянську отця Здіслава Зайонца, який має 
диплом магістра філософії і теології й неабияке бажання спробувати свої 
сили у якості викладача. �ісля місяця занять вже можна з упевненістю 
сказати, що студенти полюбили свого незвичного й непересічного виклада-
ча і ставляться до нього з великою повагою. Вони завжди з нетерпінням 
чекають на його приїзд і ретельно готують відеоапаратуру для огляду 
наступного фільму з історії й культури, ці відеоматеріали люб’язно дає 
польське товариство „Відродження”. Для вивчення мови інститут при-
дбав у достатній кількості найкращий на сьогодні підручник польської 
мови Данути Василевської (та інших).

Ось що кажуть самі студенти про свої заняття:

С. Ніколаєв:
– Ця мова та його культура вразили мене з першого уроку. Викладач 

дуже цікавий. Раніше в мене було уявлення про священика як про людину 
сувору, що знаходиться цілком і повністю в межах своєї віри й поза нею 
далі нічого не бачить. Але після зустрічі з отцем Здіславом я змінив свої 
погляди. Це дуже добра, чуйна людина.

Ю. Владимирова:
– Отець Здіслав з першого заняття став для нас не тільки виклада-

чем, а й другом. Знайомство з польською почалося зі слів любові, „Kocham 
Ciebie!” – сказав Отець Здіслав.

А. Холод:
– Отець Здіслав – дуже цікава людина. Найприємнішим є те, що він 

ставиться до нас, як до друзів. Його методи навчання – це щось нове 
й незвичне, тому польська мова й культура нам завжди цікаві.

І. Ротко:
– Новина про те, що ми додатково вивчатимемо іноземні мови, була 

сприйнята мною із здивуванням й цікавістю. І цей інтерес не пропав про-
тягом місяця вивчення польської мови. Мені подобається спілкуватись 
з отцем Здіславом, його уроки цікаві й пізнавальні. 
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* * *
Документ 24

пОляки пОв’язУЮТь свОЄ МАЙБУТТя з ЄврОпОЮ

джерело: „Dziennik Kijowski”, вересень 2001 р.

10–14 липня у Бердянську відбувся ІІ Міжнародний Форум „Україна 
на шляху до європейської інтеграції”. Серед учасників були представни-
ки поляків і української �олонії з різних регіонів, студенти й науковці з 
�ольщі і України.

Головна проблема обговорень під час Форуму – це польсько-українські 
стосунки і роль польських середовищ в Україні у контексті інтеграційних 
процесів у Європі.

Зустрічі з лідерами молодіжних організацій, середовищ національних 
меншин і політичних партій мали наслідком краще розуміння процесів 
в українському суспільстві і дали можливість розробити й прийняти 
резолюцію, яка віддзеркалює думку учасників форуму. Звичайно, „своє 
майбутнє ми пов’язуємо з Європою”, – пишуть вони в резолюції. 

* * *
Документ 25

нА пОЧАТкУ вересня – ФОрУМ, ФесТивАль, сеМінАри

джерело: „ринг-Экспресс” № 32 (360), 6–12 серпня 2003 р.

Різні аспекти національного питання і український шлях до європейсь-
кої інтеграції з особливою пристрастю в Бердянську обговорюватимуть 
на початку осені. Такі заходи почнуться 4 вересня з українсько-польсь-
кого форуму. Його тема: „Україна на шляху до європейської інтеграції”. 
Організаторами є Бердянський інститут підприємництва й національне 
товариство „Відродження”. У рамках форуму за підтримки обладмініст-
рації пройде семінар „тнополітика в Євроунії”. Учасники – не тільки 
представники українських вишів, а й гості з краківських, варшавських, 
жешувських університетів. �аралельно 5–6 вересня відбудеться засідання 
координаційної ради національних організацій області.

Очікується приїзд депутатів Верховної Ради і представників Держкомі-
тету у справах національностей та міграції. Культурну програму можна 
буде подивитись на базі колишнього ДК „Нафтохімік”. 6 вересня тут прой-
де фестиваль польської класичної музики і спектакль театру авторської 
пісні з Запоріжжя „Кадиш” (за мотивами п’єси Галича) про подвиг Яноша 
Корчака. Для розв’язання організаційних питань у Бердянську минулого 
тижня побувала представник облдержадміністрації Наталя Деркач.
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* * *
Документ 26

пОльськО-УкрАїнське пАрТнерсТвО

джерело: „Magazyn ratuszowy”, липень 2003 р.

28 червня у бєльській Ратуші відбулася зустріч представників Вищої 
школи банківництва (банківської справи) і фінансів з Бєльсько-Бяла і 
з Бердянського інституту підприємництва в Україні. Гостей привіта-
ли представники міської ради – голова Генрик Ющик, замісник голови 
�ьотр Риску, а також депутати місцевої ради Люцина Дамек і Ришард 
Ходоровський.

– Головним принципом договору є проведення спільних наукових дослід-
жень для потреб економічної теорії і практики, вдосконалення методів 
дидактичної роботи, обмін науковими працівниками та студентами. 
Ініціатива співпраці між ВШБіФ та БІ�ом знайшла належне визнання 
присутніх на урочистості представників органів місцевої влади. Особливо 
своє визнання як польсько-українського культурно-наукового починання, 
так і ВШБіФ висловив посол А.Кобєлюш. До цієї урочистості з зацікав-
леністю придивлялася також група молоді з БІ�у, для якої підписаний 
договір може стати в майбутньому дорогою до навчання за кордоном, у 
в Бєльсько-Бяла. Це вже дев’ятий міжнародний договір про взаємну спів-
працю, ще один крок на довгій дорозі до європейської інтеграції. Щедрий 
плід дасть реалізація спільних дослідницьких починань, – каже депутат 
місцевої ради Люцина Дамек.

* * *
Документ 27

ОсТрівеЦь ЄврОпи в УкрАїні

джерело: „Бердянские ведомости”, четвер, 27 травня 2004 р.

Зараз Бердянський інститут підприємництва є єдиним вишем в Ук-
раїні, де на всіх факультетах читається предмет „Європейська інтег-
рація”, а на польсько-українському суспільно-економічному факультеті 
уведено курс „�раво Євросоюзу”. Генеральний консул Республіки �ольща 
в Харкові Ярослав Ксьонжек вважає це одним з головних досягнень БІ�у 
і зазначив, що саме тому Бердянськ уже можна назвати острівцем Єв-
ропи в Україні.

Основною причиною візиту Генерального консула Я.Ксьонжека (на 
фото) до Бердянська стала участь в україно-польських європейських чи-
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таннях, що проводились у БІ�і в межах низки заходів, присвячених року 
�ольщі в Україні. Організаторами читань виступили україно-польський 
факультет Бердянського інституту підприємництва, міське польське 
товариство „Відродження” й Запорізька обласна адміністрація.

Участь у європейських читаннях, що проводяться в БІ�і, виявили 
бажання взяти студенти та викладачі Бердянського педуніверситету 
і Запорізького держуніверситету, а також лідери польсько-українських 
товариств області. Всього біля 100 осіб. За оцінкою експертної ради, при-
зові місця за участь у читаннях розподілились так: перше місце – Євгенія 
Варецька, друге – Алла Карнаух і третє – Сергій Волошин. Їм було вручено 
грошові премії відповідно 100, 70 і 50 гривень. Усі переможці – студенти 
польсько-українського суспільно-економічного факультету БІ�у.

У межах свого візиту до Бердянська Генеральний консул Республіки 
�ольща у Харкові зустрівся з членами правління міського товариства 
„Відродження” у �ольському домі, взяв участь у нагородженні переможців 
конкурсу „Європа – наш загальний дім”, цей конкурс було організовано 
в художній школі. На зустрічі з міським головою Валерієм Барановим 
Ярослав Ксьонжек висловив своє захоплення Бердянськом і зазначив, що 
тут, завдяки БІ�у, вже створено острівець Європи.

* * *
Документ 28

шкОлА в УніверсиТеТі

джерело: „Super Nowości”, 5 липня 2005 р.
Автор: Анджей лапковський

Жешув. Заняття з граматики польської мови, історії польської літе-
ратури, а також із польського співу передбачено для осіб, які прагнуть 
ближче ознайомитися з польською традицією. Вчора в Жешувському 
університеті вже в котрий раз відбулася інавгурація Літньої школи 
польської культури і мови.

На три тижні до Жешува з’їхалося понад 50 осіб з Болгарії, Естонії, 
Литви, Казахстану, Латвії, Румунії, Словаччини, Туреччини, України, 
Узбекистану і Угорщини. Більшість із них походить з польських родин 
або ж полонійних середовищ, тому частина з них обрала для себе ті 
напряки для навчання, де викладається польська мова.

Деякі з учасників курсів у �ольщі перебувають уперше. Вони хочуть 
навчитися польської мови з азів з метою використання її у своїх щоден-
них контактах.

– Наші заняття скомпоновано таким способом, щоб за такий короткий 
час можна було представити культуру і традиції нашої країни й наро-
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ду, – зазначає доктор Ганна Крупіньська-Лип, директор Курсів польської 
мови для іноземців при Жешувському універистеті. Щороку вона керує 
школою, відповідаючи за зміст навчання. – Ми намагаємося передовсім 
зацікавити тих, котрі мають справу з �ольщею вперше. У цьому році ми 
увели додаткові заняття з мови, з тим щоб слухачі могли шліфувати 
свої вміння. �рограма побуту й навчання буде урозмаїтнена багатьма 
поїздками країнознавчого характеру, зокрема, до Ланьцута і Кракова. 

Ольга �опова з Бердянська (Україна):
– Це вже не перший мій візит до �ольщі. Такі поїздки для мене є цін-

ними, бо кожного разу я все більше й більше взнаю цікавого про країну 
моїх предків. Цього разу я приїхала як куратор групи студентів-першо-
курсників, що складається з трьох осіб. Вони всі походять з польських 
сімей. Вони вивчають польську як другу іноземну мову на заняттях, що 
вже кілька років поспіль проводяться в університеті.

Мартін Стись з Мюнстера (Німеччина):
– Мої батьки – поляки. Вони виїхали до Німеччини кілька років тому. 

Я народився вже там. На таких навчаннях я вперше. Я хочу навчитися 
краще читати й писати, бо раніше для цього не було належних умов і 
можливостей. Хотілося б познайомитись у �ольщі з новими друзями, 
щоб пізніше мати з ними постійні стосунки. 

* * *
Документ 29

ДелегАЦія пОльських УЧених віДвіДАлА БерДянськ

джерело: „Бердянские ведомости”, четвер, вересень 2006 р.

�риїхали вони до нас на запрошення Бердянського інституту підпри-
ємництва і міського польського культурно-національного товариства 
„Відродження”. 

Одним з критеріїв відбору польських учених для поїздки в Бердянськ 
була участь у науково-практичному семінарі „Механізми функціонування 
культурного пограниччя: міфи та реальність” на базі БІ�у. Тема мов-
ного й культурного пограниччя �івнічного �риазов’я, дослідженням якої 
займається кафедра слов’янської філології БІ�у на чолі з кандидатом 
філологічних наук Олексієм Сухомлиновим, виявилася актуальною як 
для України, так і для �ольщі.

Київські вчені відзначають новаторство кафедри Бердянського інсти-
туту підприємництва в цьому напрямку. Так, професор Радишевський з 
Київського національного університету зазначає, що завдяки науковим 
розробкам науковців БІ�у поняття „пограниччя” культур увійшло в ук-
раїнську науку.
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У складі польської делегації на чолі з консулом Республіки �ольща 
в Харкові Хенриком Буштою були вчені з Яґеллонського і Жешувського 
університетів, Інституту славістики �ольської Академії наук, Вищої 
педагогічної школи у Варшаві. Усі ці навчальні заклади вже не перший рік 
співробітничають з Бердянським інститутом підприємництва. Учені Яґел-
лонського університету допомагають книжками Центру польської мови і 
культури, що функціонує при інституті, �ольському дому. У перспективі 
– захист наукових робіт викладачів з Бердянська у стінах університе-
ту. В цьому виші працює низка фондів, котрі допомагають студентам 
і викладачам. Так, наприклад, викладач БІ�у Олег Кирпичов проходив 
стажування на кафедрі європеїстики. Студентка польсько-українського 
відділення Євгенія Варецька отримала стипендію уряду �ольщі і зараз є 
студенткою факультету психології Яґеллонського університету.

– Дуже приємно, що наші студенти, які продовжують вчитися в �оль-
щі, мають, як правило, оцінки набагато вищі, ніж у БІ�і, – з гордістю 
зазначає завідувач кафедри слов’янської філології, кандидат філологічних 
наук, доцент Олексій Сухомлинов. – �ольські виші високо оцінюють рівень 
знань наших студентів. Отже, наші студенти дійсно отримують вищу 
освіту на рівні європейських стандартів. 

У межах договору про співробітництво з Інститутом славістики 
�ольської Академії наук викладачі БІ�у перекладають статті та книжки 
на українську мову, готуються спільні публікації. Доктор Гелена Кра-
совська пише наукову роботу про поляків, що живуть на південному сході 
України. Завідувач кафедри слов’янської філології БІ�у О.М.Сухомлинов 
проходить стажування у докторантурі Інституту славістики. Серйозні 
партнерські стосунки склалися з Жешувським університетом. �ротягом 
10 років студенти БІ�у щорічно їздять до школи польської мови і куль-
тури при цьому університеті.

* * *
Документ 30

зУсТріЧАли ДелегАЦіЮ пОльських УЧених

джерело: „південна зоря”, № 13, 5 вересня 2006 р.
Автор: А. Биков

Вже декілька років розвивається співробітництво між молодіжним 
польським товариством „Відродження” і Бердянським інститутом під-
приємництва.

Це дає свої плоди щодо культурного і освітнього обміну досвідом між 
Бердянськом і �ольщею.

На запрошення української сторони наше місто відвідала делегація з 
дружньої �ольщі (на знімку внизу). До складу делегації увійшли консул 
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�ольщі у Харкові, представники польських вишів, професори �ольської 
академії наук (Варшава), Головного правління Спілки польських учителів 
(Варшава), Яґеллонського (Краків) і Жешувського (Женшув) університетів, 
Вищих педагогічних і суспільно-економчних шкіл міст Варшави й Тичина.

Гості взяли участь в інавгурації нового навчального року в Бердянсько-
му інституті підприємництва. �одякували ректоратові й особисто рек-
тору БІ�у Лідії Антошкіній за запрошення, вручали подарунки, виступили 
з привітальними словами перед першокурсниками. �отім вони відвідали 
сам інститут і центр польської мови і культури при Бердянському інсти-
туті підприємництва. Цей центр – спільне дітище польського товариства 
„Відродження” і вищого навчального закладу. Варто уваги те, що устат-
кування і оргтехніка частково профінансовані �ольським Сенатом. 

І вже ввечері делегація побувала на відкритті й свяченні реконструй-
ованого „�ольського дому”. Його було відремонтовано також за рахунок 
�ольського Сенату. Господарі �ольського дому здивували гостей своєю 
приязністю та гостинністю. Обряд свячення (на знімку вгорі) проводив 
отець-настоятель Римо-католицької церкви у Бердянську Здіслав Зайонц, 
який ще не бував у новому приміщенні і охарактеризував своє враження 
як шок. Далі вечір пройшов у неформальному спілкуванні та врученні 
подарунків, грамот, подячних листів.

А наступного дня відбувся науково-практичний семінар, який підбивав 
підсумки дворічної роботи �ольської академії наук і Бердянського інсти-
туту підприємництва. �еред студентами, викладачами БІ�у, гостями з 
інших ВНЗ міста з доповідями, присвяченими функціонуванню культурного 
і мовного пограниччя, виступили професор Яґеллонського університету 
Тадеуш Буйницький, завідувач кафедри БІ�у Олексій Сухомлинов.

У цілому польські гості відзначили, що розвиток культурних і освітніх 
відносин між БІ�ом і польськими вишами має розвиватися й далі. �оль-
щі є чим поділитися з Україною у плані інтеграції європейської освіти, і 
самій черпнути нове.

* * *
Документ 31

Дні пОльськОї кУльТУри

джерело: сіпкот

23.04 – 03.05.2010 �ольське культурно-освітнє товариство організовує 
низку заходів, які традиційно називають Днями польської культури. Між 
іншим відбудеться науковий семінар з питань пограниччя культур, концерт, 
присвячений 200 річниці з дня народження Ф.Шопена, виставка творів 
польського митця з Харкова А. Федецького тощо. Дні польської культури 
відбуваються під егідою Генерального консула �ольщі у Харкові.



282 �оляки Бердянська: документи, факти, коментарі

ТиТУл dokTor honoris caUsa Для пОлякА
Урочисте засідання Вченої ради Бердянського університету менеджмен-

ту і бізнесу з нагоди надання титулу Doktor honoris Causa і презентація 
монографії бердянських і польських вчених „Особливості буковинського 
пограниччя: історія культурного полілогу” (23.04.2010 – год. 12.00; 
БУМІБ, вул. Свободи, 117а).

Традиція присвоєння почесних титулів вченим, мислителям, авторам 
ґрунтовних і фундаментальних праць, у тому числі титулу доктора 
(Doktor honoris Causa), сягає в далеке минуле.

Сьогоднішня традиція присвоєння почесних титулів та відзнак поши-
рюється також на видатних громадських діячів та митців. �ередусім 
цей титул надається закордонним вченим, а сама традиція надзвичайно 
поширена в Італії, Німеччині, Бельгії, Іспанії, Великобританії, �ольщі. У 
ХХ столітті ця академічна традиція поширилася на університети Амери-
канського континенту. І нарешті ВНЗ нашої країни почали впроваджувати 
цей світовий академічний досвід. 

Цього разу титул doktor honoris causa надається збіґнєву коваль-
ському, заслуженому діячеві культури, промоторові ідей мультикульту-
ралізму та міжетнічної толерантності, засновнику та багаторічному 
директорові Міжнародного фольклорного фестивалю „Буковинські зус-
трічі”, який відбувається у п’яти країнах центральної Європи: �ольща, 
Румунія, Словаччина, Угорщина і Україна. Збіґнєв Ковальський є почесним 
громадянином міста Кимпилунг Молдовенеск (Румунія) і посідає безліч 
державних нагород і відзнак, між іншим: Орден за заслуги перед польсь-
кою культурою (2004), Срібляний мікрофон (2002), Нагорода міністра 
культури і мистецтв �ольщі (1999), Орден �резидента �ольщі Бронзо-
вий Хрест (1998), Титул заслуженого діяча польської культури (1994), 
Медаль „За заслуги перед містом �іла” (1992).

* * *
Документ 32

БУкОвинА в МініАТЮрі

джерело: «Polinus». Pismo Związku Polaków w rumunii, № 2 (168), 2010 r. 
Автор: лєх сухомлинов 

�еред нами ХХІ Міжнародний фольклористичний фестиваль „Буко-
винські зустрічі” – виняткове свято музики, співів, танців і, що най-
важливіше, час пізнавання сусіда: німця, вірмена, поляка, рома, румуна, 
словака, українця, угорця… іншого, проте все ж таки „свого”, „тутеш-
нього”. Ці Зустрічі є рідкісним приводом до відновлення міжкультурного 
історичного діалогу, до занепаду стереотипів і кордонів між людьми й 
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державами. Інакше кажучи, „Буковинські зустрічі” допомагають у єднанні 
Європи – нашого спільного дому.

Буковина захоплює і збуджує нашу уяву своїми краєвидами. Смараг-
дові гори й долини, швидкі синьо-блакитні потоки, безкрайні ліси і луки, 
„розмальовані збіжжям” – це воістину гідне пензля найвидатніших 
художників і віршів найславетніших поетів. Не меншою мірою збуджує 
уяву й культурний пейзаж цих земель. �оліетнічну історичну країну, 
розташовану між Карпатами й центральним Дністром, часто називали 
„Швейцарією Сходу” або „Європою в мініатюрі”. Життя серед людей різних 
національностей і віросповідань є справжньою школою взаєморозуміння 
й пошанування цінності сусідів – школою толерантності, міжкультур-
ного виховання. Буковина є не стільки регіоном співіснування культур, 
скільки територією співзалежності та взаємопроникнення різноманітних 
традицій і мов. Довготривалі процеси контамінації культур справили 
істотний вплив на тип свідомості „Людини з Буковини”, так званої 
„homo Bukoviensis”.

Нині, у час глобалізації і інтеграційних процесів, щораз більшої ваги 
набуває прив’язування до конкретних територій, які є носієм певних 
цінностей і сенсів, до так званих малих вітчизн. Дерев’яна хата й 
похилена стодола, глибокий колодязь і поросла маками стежка, що 
веде до нього, високий бук і пахучі копиці сіна на тлі бурхливих хвиль 
�руту, Черемошу чи Серету – оце і є твоя вітчизна, як пише Адам 
Міцкевич, „край років дитячих”. Але й хрести на розмальованих мо-
настирях, й зірки Давида на старих синагогах теж створюють образ 
твоєї малої вітчизни, де ти бавився на подвір’ї з малими українцями, 
румунами, німцями… Адже без бороди старообрядця чи пейсів єврея це 
вже не була б Буковина…

�ісля складних змін і трансформацій ХХ століття Буковина почи-
нає мати власну передісторію і історію, власних героїв, власні легенди 
й народні перекази, власні символи і знаки, доступні тільки „тутешнім”, 
утаємниченим, і незрозумілі для „чужих”.

�опри всі геополітичні нюанси буковинець є людиною відкритого 
пограниччя, бо щодня він має справу з культурою свого сусіда і через 
це піддається впливові міжкультурного виховання. Тому, вихований 
на традиціях добросусідства й толерантності, терпимості, він легко 
здатен трансформувати антиномію „свій – чужий” на „свій – інший”, 
надаючи їй нейтральний чи навіть позитивний сенс. Тільки людина пог-
раниччя потрактує відмінність не в категоріях загрози, ворожості чи 
ненормальності, а як захоплюючі й стимулюючі до пізнавання риси свого 
„іншого” сусіда.

Квінтесенція „буковинськості” особливо стає зримою під час Міжна-
родного фольклористичного фестивалю „Буковинські зустрічі”. Це Зустрічі 
без кордонів, бо, окрім мовних і культурних розбіжностей, їх учасники 
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інтегруються в єдину буковинську родину, яку об’єднує приналежність 
до спільної території, історії, традиції і культури. „Буковинські зустрічі” 
прищеплюють толерантність, учать відкритості на інші культури, а 
також спонукають до взаємопізнання.

Безсумнівно, організатори цього заходу на чолі з директором фести-
валю Збіґнєвом Ковальським прагнуть (і їм це вдається!) відтворити 
культурну атмосферу й етнокультурну ситуацію давньої, багатонаціо-
нальної Буковини. Жодна культура тут не домінує, навпаки, будь-яка 
культура цього краю, взаємодіючи разом з іншими, створює органічний 
етнокультурний образ регіону.

Учасники „Буковинських зустрічей”, виїжджаючи за кордон і зану-
рюючись в атмосферу цього поліетнічного краю буків, забувають про 
певні стереотипи й упередження, а також заново розгадують коди, 
що містяться в культурі сусідів, які мешкають багато років поруч. Це 
є привід до вільного черпання з глибоких істин, що міцно збереглися в 
розмаїтих мовах, культурах і традиціях, а також можливість установ-
лення міжкультурного діалогового контакту, який закладає підвалини 
взаємоповаги партнерів і, більше того, вселяє почуття власної гідності 
кожному з учасників такого творчого обміну.

Організатори підкреслюють, що час фестивалю, заповнений піснею і 
танцем, живим і барвистим фольклором, а також неповторними зуст-
річами, – це також є сприятливий момент до роздумів над цінностями, 
що створюють спільну історію буковинських національностей. Буковинські 
фестивалі є презентацією наднаціональної системи цінностей Буковини, 
що виявляється у зрозумінні, пошануванні й толерантності у взаємному 
співжитті національних і етнічних груп. 

„Буковинські зустрічі” є глибоко продуманим заходом. Культурне 
правонаступництво, у його полікультурному й наднаціональному вимірі, 
гарантоване контактами між поколіннями. Адже барвистий хоровод у 
Ястров’ю складається з ансамблів з різних країн й людей різного віку. Саме 
тут з’єднуються простір і час, досвідчена мудрість і наївна молодість, 
жива пам’ять історії і не випробуваний життям розум юнака. �ам’ять 
старших, що ретельно плекається й оберігається, стає надбанням під-
ростаючого покоління.

Особистий і історичний досвід міцно укорінений у свідомості наших 
батьків і дідів і тим чи тим способом передається молодій генерації, 
яка відчуває потребу в ідентифікації з певною спільнотою, будь вона ло-
кальною чи регіональною. Тому „Буковинські зустрічі” дають унікальний 
шанс експонування найважливіших цінностей давнього суспільства буко-
винської землі: відкритість і толерантність, які слід використовувати 
у міжкультурному вихованні молодих європейців. Це фундаментальні 
цінності – наднаціональні й надрегіональні.



285�ольське культурно-освітнє товариство „Відродження” у документах і матеріалах

Від часу перших „Зустрічей” пройшло вже понад двадцять років. За-
вдяки запалу Збіґнєва Ковальського „Буковинські зустрічі” набули рангу 
міжнародних і зараз відбуваються в п’яти країнах, у яких проживають 
буковинці. �ольські міста Ястров’є й �іла, румунський Кимпилунг Мол-
дованеск, угорський Боньхад, словацькі Турчанські Тепліце і українські 
Чернівці гостинно приймають учасників Фестивалю, дивуючись культурі 
„інших”, але в той же час близьких народів, котрі єднають традиції 
співбуття на землі предків.

У �ольщі журналісти підкреслюють, що буковинці, живучи в малих 
місцевих спільнотах, часто є меншістю в країнах свого проживання. На 
фестивалі через інтеграцію з іншими мешканцями Буковини вони мають 
можливість утвердитись у переконанні у власній відмінності та зміцнити 
почуття зв’язку з власною культурою поліетнічної Буковини.

�ісля „Буковинських зустрічей”, які вперше у 2008 році відбулись у 
Словаччині, у місцевій газеті „Турчанські Новини – Ми” журналісти спро-
бували наблизити до читачів цю карпатську землю й дух фестивалю, 
зазначаючи:

Буковина є країною, в якій мешкали й мешкають представники різних 
національностей, що розмовляють різними мовами, проте розуміють один 
одного і здатні зберегти власні традиції. Це є неповторний, упродовж 
століть відкритий на впливи полікультурний регіон, де люди призвичаїлися 
до мовно-культурного розмаїття. Сценічні презентації є лише зовнішньою 
стороною фестивалю, який передовсім є зустріччю людей, пов’язаних з 
культурою Буковини.

Українські глядачі вбачають у „Буковинських зустрічах” не тільки 
презентації фольклору поліетнічної культури, а й передусім спроби при-
щепити молодому поколінню сам дух полікультурної Буковини. Саме 
завдяки цьому заходові молодь починає шанувати цінності об’єднаної 
Європи.

Мешканці й органи влади партнерських міст у Румунії і Угорщині 
також усвідомлюють значення фестивалю, який пропагує Буковину, 
особливо серед молоді, як приклад можливості порозуміння і співпраці 
при одночасному пошануванні й збереженні власної культурної тотож-
ності. 

Завдяки ідейним засновникам і організаторам „Буковинські зустрічі” 
стали значущою полінаціональною культурно-виховною подією. Якщо 
дехто каже про цю землю як про „Європу в мініатюрі”, то я дозволю 
собі парафразу: „Буковинські зустрічі”, що відбуваються в різних країнах, 
є „Буковиною в мініатюрі”.

Я певен, що ХХІ „Буковинські зустрічі” й надалі уможливлюватимуть 
утримання духовного зв’язку, партнерських стосунків і сприятимуть 
установленню справжньої братерської приязні.
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* * *
Документ 33

Дні пОльськОї кУльТУри: нАУкОвО-прАкТиЧниЙ 
сеМінАр „ОсОБливОсТі БУкОвинськОгО пОгрАниЧЧя: 

ісТОрія кУльТУрнОгО пОлілОгУ“

джерело: сіпкот

�ід час семінару порушувались питання культурної взаємодії та мов-
ної інтерференції, а також відбулась презентація однойменної монографії 
„Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу” 
(Лідія Антошкіна, Олександр Гадинко, Гелена Красовська, �етро Сигеда, 
Олексій Сухомлинов. – Донецьк: ТОВ „Ноулідж”, 2010. – 238 с.)

У монографії досліджено механізми буковинського культурного пог-
раниччя, що розглядаються через призму сучасних історичних та суспіль-
но-політичних подій, які обумовлюють появу нових багатонаціональних 
територій як невід’ємної ознаки глобалізованого світу.

�роблема злагоди, консенсусу, примирення, конструктивного діалогу, 
єднання всіх політичних партій, всіх гілок влади і всіх суспільних сил 
в тій чи тій державі (а це особливо стосується сучасної України) була 
завжди і зараз є актуальною. І Буковина являє нам сáме такий яскравий 
взірець і такий приклад. Отже, тема монографії, де порушено саме цю 
гостру проблему, є нагальною та злободенною.

До того ж питання історії, віросповідань, культури (зокрема куль-
тової архітектури), мови в цьому унікальному куточку Європи для 
сучасної науки й суспільно-політичної практики є цікавим і важливим. 
Як ми ставимося до своєї матеріальної й духовної спадщини? Зберігаємо 
й плекаємо, примножуємо чи занедбуємо її? Монографія ставить і такі 
болючі запитання і дає на них чітку, однозначну відповідь. 

* * *
Документ 34

реЦензія прОФесОрА сТАніслАвА УльяшА нА МОнОгрАФіЮ 
лЄхА сУхОМлинОвА «пОльськО-УкрАїнське кУльТУрне 

пОгрАниЧЧя в прОзі ярОслАвА івАшкевиЧА  
(ТОпікА і ФУнкЦіОнАльнісТь)»

джерело: Suchomłynow 2006

�ро літературну творчість Ярослава Івашкевича написано сотні до-
слідницьких праць і наукових статей, крім того, опубліковано декілька 
ґрунтовних монографій, присвячених спадщині митця. Таке зацікавлення 
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пояснюється тим, що письменник належить до кола найвідоміших твор-
ців польської літератури XX століття, тому без оцінки його доробку 
неможливий аналіз літературного процесу того часу. Невипадково, що 
предметом спеціальних досліджень було саме «місце Івашкевича». У 90 
роки минулого століття спостерігається зростання зацікавленості літе-
ратурною творчістю та громадською діяльністю Івашкевича. До існуючих 
у літературі предмета прізвищ приєдналися нові автори таких важливих 
досліджень, як Анджей Завада та Герман Рітц. З'явилися також цікаві 
матеріали типу «Ярослав Івашкевич і Україна» (Київ 2000) – збірник до-
слідницьких праць, який є результатом міжнародної наукової конференції, 
організованої проф. Р. Радишевським на базі Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Олексій Сухомлинов, пишучи монографію, мав ознайомитися з існую-
чою фаховою літературою, а визначаючи мету та реалізуючи завдання 
дослідження, багаторазово зіштовхувався зі складністю та різнопла-
новістю матеріалів про Ярослава Івашкевича. Автор обрав надзвичайно 
цікаву та складну тему, досліджуючи прозу Івашкевича міжвоєнного 
періоду, а саме – характеристику топіки польсько-українського погранич-
чя, а також форми її прояву і функціональнісь у творах автора «Честі 
та слави».

Незважаючи на існуючі праці, присвячені зв'язкам Івашкевича з Ук-
раїною (зокрема доробок проф. Г. Вервеса), досліднику вдалося впрова-
дити якісно новий погляд і трактування польсько-української проблеми 
у міжвоєнній творчості Івашкевича. Автора цікавила передусім функція 
пограниччя в прозі згадуваного письменника, а також еволюція топосу 
України у свідомості митця, народженого на Київщині.

Автор як слід простудіював та вдало використав передовсім сучасні 
методологічні праці, в яких польські, українські, російські та швейцарські 
автори репрезентують новий, відмінний від попередніх, спосіб тракту-
вання проблематики пограниччя культур. Викликає подив і задоволення 
той широкий збір найважливіших прізвищ сучасних дослідників літера-
тури, які були для автора монографії джерелом наукового натхнення. 
Розглянуті в роботі твори Ярослава Івашкевича не викликають жодних 
зауважень, цілком слушно предметом аналізу є тексти, що були на-
писані в період між 1915 та 1939 роками, трактування часових меж 
міжвоєнного періоду визначено згідно з сучасними принципами історії 
літератури. Автор монографії звернув також увагу на пізніші твори, 
досліджуючи подальшу еволюцію топосу України. Слід зазначити, що в 
роботі розглянуто також оповідання «Nос czerwcowa” і “Zarudzie”, твори 
опубліковані у 70 роках.

Структура оцінюваної монографії складається з ґрунтовного вступу, 
де О.Сухомлинов аналізує стан дослідженості теми і дає характеристи-
ку творчому доробку Я. Івашкевича в цілому, основної частини, що має 
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логічний поділ на глави та розділи, висновків і бібліографії. В основній 
частині дисертант дає цікаву характеристику феномену польсько-українсь-
кого пограниччя культур, що базується на новітніх дослідженнях цього 
явища. �ерша глава складається з трьох частин: 1. “�ольсько-українське 
пограниччя: сутність поняття та історія явища”; 2. “Еволюція образу 
Кресів у історії польської літератури», 3. Україна Ярослава Івашкевича. 
Такий підхід до структури дослідження дозволив упровадити основні 
категорії типологізації описуваних явищ. Терміни «пограниччя культур», 
«Креси», «кресовість» та пов'язані з ними семантичні, культурологіч-
ні та методологічні значення є основою фундаментальних висновків. 
�оставлені питання щодо феномену України в польській літературі та 
культурі, а також у літературних дослідженнях, незважаючи на їхню 
дослідженість, вирізняються своєю свіжістю та новітністю. Автор 
монографії усвідомлює, що топос України належить до малодослідженої 
культурологічної категорії, що викликає зацікавлення з боку дослідників 
і читачів. Актуальність теми дослідження, значною мірою пояснюється 
її інтердисциплінарністю, зв'язком зі сферою пограничних чи «кресових» 
явищ у широкому розумінні. Власне аналіз багатозначності, контрастів 
і внутрішніх ускладнень, напруги літературного образу України стають 
домінантою досліджень автора монографії.. Ці дослідження експонують 
проблеми, пов'язані з визначенням місця та ролі Івашкевича на тлі пог-
раничних явищ, водночас автор пропонує новітні засади методологічного 
аналізу мультикультуралізму.

Друга частина присвячена дослідженню форм прояву пограничної 
свідомості в біографії Ярослава Івашкевича. Автор слушно виходить за 
межі структуралістичного підходу досліджень літературних творів. 
Біографія є, певною мірою, своєрідною мовою та текстом, відомо, що всі 
прояви людської поведінки мають знаковий характер. Знаходячи елементи 
топіки пограниччя у кресовому та київському періоді життя Івашкевича, 
О.Сухомлинов розглядає літературу з перспективи «довгого тривання» 
(польськ. długiego trwania).

Наступна глава присвячена механізму функціонування образу погра-
ниччя в прозі Я.Івашкевича так званого київського періоду та поділяється 
на два розділи: 1. „Орієнталізм та пограниччя культур”, 2. „Естетизм і 
міфологічна топіка”. �ерша із названих частин аналізує поетичну прозу 
(„Легенди і Диметра”, „Вечір у Абдона”, „Зенобія. �альмура”) і являє 
собою важливий аспект досліджень пограниччя. Автор монографії виз-
начає способи проникнення орієнталізму та механізми художньої транс-
формації тематичного матеріалу, які тлумачаться зацікавленістю та 
зв’язком письменника з польським експресіонізмом. У свою чергу, харак-
теризуючи діонісійську топіку, підкреслюється поліфонічність пограниччя, 
представленого у формі зіткнення образів західної (римської) та східної 
(візантійської) культур. Відзначається також істотний вплив твор-
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чості польського романтика Ю.Словацького на автора „Осінньої учти”. 
Варто додати, що процес аксіологізації осені можна пов’язати також з 
Б. Шульцом і його оповіданням „Друга осінь”. Зрештою, загальне явище, 
що визначають терміном „пейзажизм”, тобто особливе трактування 
природи та краєвидів, можна вважати невід’ємним елементом свідо-
мості і творчої манери письменників Кресів. Також звертається увага на 
впливи естетичної школи, між іншим Оскара Уайльда, та віталістичних 
концепцій, що гармонійно поєднувалися з меланхолічною атмосферою 
кресових, поміщицьких оазисів, де культивувалася „краса”. Івашкевич 
мав безпосередню можливість пізнати шляхетські кресові резиденції – 
„генератори краси”. Треба підкреслити, що присутня в його творчості 
декадентсько-катастрофічна нота, „домінанта відмови” походить з часів 
революційних подій, що відбувалися на території України.

Глава „Україна як „мала вітчизна” присвячена роману „Місяць схо-
дить”, який автор дослідження визнав своєрідною формою розрахунку з 
„українською молодістю”. Автор вдало реконструює присутній у творі 
топос пограниччя; підкреслюючи функціональність мотиву поміщицького 
двору і дороги. З фаховою майстерністю простежується доля героя – 
аlter ego письменника. Натомість, варто було ближче придивитися до 
семантики слів “вітчизна” та “батьківщина”. 

О. Сухомлинов досліджує також функції пограниччя в історичній 
та “італійській” прозі Івашкевича. �рочитання роману “Червоні щити” 
з перспективи амбівалентного сприйняття двох етносів: польського та 
українського, а також урахування середземноморських впливів свідчать 
про новаторське трактування ідеологічно-художньої проблематики твору. 
Цей розділ завершується аналізом образу української вітчизни Івашкевича, 
що з’являється в циклі низці італійських оповідань письменника, серед яких 
особливо виділяється символіка твору “Voci di Roma”. Функціональним 
виявляється також простеження важливої для Івашкевича естетичної 
та філософської паралелі: Сицилія – Україна.

Хочемо наголосити, що дослідник розглядає творчість Івашкевича у 
контексті “української школи” в польській літературі, як її варіант XX 
століття. Творчість Івашкевича представляє модель сенсуалістичної 
прози та естетики “домашньої вітчизни”, яка в художній креації була 
позбавлена типових етнічних конфліктів, що проявилися у прозі Одоєвсь-
кого, Бучковського, Стрийковського. Однак треба підкреслити, що у красі 
українських краєвидів, особливо в пізніших творах, Івашкевич вбачав 
“купи палених тіл”, що свідчить про трансформацію топосу польсько-
українського пограниччя.

Досліджуючи “українські втаємничення” Ярослава Івашкевича, автор 
обґрунтував і довів, що Україна виконувала в його творчості роль “цен-
трального краєвиду” не тільки як пейзаж, але передусім як своєрідний 
аксіологічний та емоційний центр. Українське походження визначало 
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також пізніші захоплення і топографічний вибір письменника, головним 
чином зацікавленість “подорожами” прибульця з Кресів до �ольщі та 
Сицилії. Його творчу та просторову уяву формував відкритий горизонт 
степу, що проявлялося в естетичному відтворенні краєвидів “безмежно-
го простору”, образ якого формувався з перспективи “тісної” Варшави. 
Крім того, вразливість на історію, здатність помічати в сучасності 
сліди давнього минулого певною мірою поєднувало Івашкевича з поль-
ською школою коротких форм, представленої зокрема С. Вінцензом та 
Є. Стемповським. Український родовід Івашкевича дозволяв розширити 
культурні горизонти. Домінанта культурного пограниччя, різних типів 
світосприймання визначали ідею європеїзму Івашкевича, який розумівся 
як синкретизм Сходу та Заходу.

Автор монографії досяг поставленої мети, навів обґрунтовані докази 
власних суджень, використовуючи численні тексти та критичні матеріали 
мовою оригіналу, надаючи використаним думкам індивідуальної форми. 
Наведені твердження дозволяють зрозуміти «спільні місця» і зв'язки між 
польською та українською культурою. Головним досягненням дослідника 
є вдале застосування категорії пограниччя культур при аналізі творчої 
спадщини Ярослава Івашкевича. 

Станіслав Ульяш, професор, доктор габілітований, 
декан філологічного факультету Жешувського університету 
(�ольща).

* * *
Документ 35

зБірник нАУкОвих сТАТеЙ
«ФенОМен кУльТУрних пОгрАниЧ: сУЧАсні ТенДенЦії»

джерело: сіпкот

У 2008 році з нагоди 15 річниці створення �ольського культурно-ос-
вітнього товариства „Відродження” в Бердянську було проведено між-
народний науково-практичний семінар й опубліковано збірник наукових 
статей „Феномен культурних погранич: сучасні тенденції”. 

У цьому році інституції, під егідою яких реалізовано згадані вище 
заходи: �ольське культурно-освітнє товариство «Відродження», Бер-
дянський університет менеджменту і бізнесу, Жешувський університет, 
Інститут славістики �ольської академії наук, Славістична фундація у 
Варшаві планують видати ІІ Збірник наукових статей.

Метою видання міжнародного інтердисциплінарного збірника наукових 
статей «Феномен культурних погранич: сучасні тенденції» є аналіз явища 
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багатокультурності певних територій та з’ясування механізмів функціо-
нування культурних погранич, які розглядаються через призму сучасних 
історичних та суспільно-політичних подій, що призводять до появи якісно 
нових багатонаціональних регіонів як невід’ємної ознаки глобалізованого 
світу. Обговорюються також рівні міжкультурної взаємодії: зіткнення 
– конфлікт – стикання – сусідство – контакт культур. 

�одробиці на сайті Товариства: http://polonia.org.ua/news.php?extend.75

редакційна колегія:
Астаф’єв О. – доктор філологічних наук, професор;
Бонусяк А. – доктор габілітований гуманітарних наук, професор;
Буйницький Т. – доктор габілітований гуманітарних наук, професор;
кізченко в. – доктор історичних наук;
красовська г. – доктор гуманітарних наук, ад’юнкт;
сигеда п. – кандидат філологічних наук, доцент;
соловйова в. – доктор історичних наук, професор;
сухомлинов О. – кандидат філологічних наук, доцент;
шевченко л. – доктор історичних наук.

рецензенти:
радишевський р. – доктор філологічних наук, професор;
реєнт О. – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України;
шевченко А. – доктор юридичних наук, професор.
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* * *
Документ 36

реЦензія прОФесОрА еУґеніУшА клОсекА нА МОнОгрАФіЮ 
ліДії АнТОшкінОї, ОлексАнДрА гАДинкА, гелени 

крАсОвськОї, пеТрА сигеДи, Олексія сУхОМлинОвА 
„ОсОБливОсТі БУкОвинськОгО пОгрАниЧЧя: ісТОрія 

кУльТУрнОгО пОлілОгУ”

джерело: antoszkina 2010

Монографія складається з трьох частин. �ерша з них має назву „Бу-
ковина – терен міжетнічного полілогу”. У першому розділі цей край 
розглядається як складовий елемент європейської мозаїки культур і по-
чинається він такими словами: „Об’єднана Європа являє собою своєрідну 
мозаїку різноманітних народів, етносів, мов та культур, а також реп-
резентує широкий спектр віросповідань та вірувань”.
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У цій частині монографії аналізуються контексти прояву культурного 
пограниччя, яким є Буковина, на тлі загальноєвропейських інтеграційних 
процесів.

Буковина ще за часів існування Австро-Угорщини, складовою части-
ною якої вона тоді була, вирізнялася такими рисами, як поліетнічність, 
багатомовність, розмаїття віросповідань та культур, що дає авторам 
монографії вагомі підстави розглядати цей регіон через призму новітньої 
теорії пограниччя культур.

Цей розділ монографії являє собою короткий, але дуже інформативний 
(і тому переконливий) історичний нарис, який відповідає на запитання: 
чому сучасна Буковина є мозаїкою етносів, тобто поліетнічною, бага-
томовною, полікультурною та полівизнаннєвою? Тут ідеться про те, 
коли сáме і які групи населення за його національною (і частково – про-
фесійною) ознакою (українці, поляки, румуни, німці, євреї та ін.) і з яких 
країн (земель) переселялись на Буковину, осідали на ній.

Цікавими і, мабуть, слушними є міркування авторів про таке понят-
тя, як «центр», розглядуване з перспективи суспільно-культурної системи 
пограниччя. «Дане явище, – доходять вони висновку, – у контексті су-
часних соціологічних та культурологічних досліджень можна визначити 
як поліцентризм”.

Читач довідується про те, що в багатонаціональній Буковині відбу-
вається адаптація людей до атмосфери постійного зіткнення культур, 
що переростає у міжкультурний діалог.

Найважливішою ідеєю, яка пронизує всю розглядувану колективну 
працю, є така: для об’єднаної Європи Буковина є прикладом гармоній-
ного існування та спільного розвитку: толерантність представників 
багатонаціонального середовища, постійний міжкультурний діалог, 
який ми спостерігаємо і який всіх взаємно збагачує, є гідними наслі-
дування.

Розглядувана авторами тема є дуже актуальною у наш неспокійний 
час, коли в деяких самостійних державах, що виникли після розпаду 
Радянського Союзу, діють так звані „молоді демократії”, котрі ще не 
мають достатнього досвіду свого функціонування і тому не є міцними 
(наприклад, Україна, Грузія та ін.). Адже не є секретом той факт, що в 
цих країнах, особливо в такій сфері, як політика, поки що немає належної 
єдності і злагоди представників різних політичних сил, що є при владі і 
в опозиції: як писав у свій час відомий російський поет Сергій Єсєнін про 
„милу його серцю” спустошену революцією Росію (цитуємо мовою оригі-
налу), „междоусобный рвёт раздор”… 

І тут виявляється, що є взірець прямо-таки „райського” у певному 
сенсі регіону, чи краю, є такий закуточок у світі (а саме – в Європі), де 
панує цілковита злагода людей з різними мовами, культурами, звичаями, 
вúзнаннями, є така „підказка” іншим державам, народам і націям, як слід 
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жити у мирі та злагоді. І сáме таким „взірцем”, такою „підказкою”, 
таким „райським закутком” є специфічна регіональна спільнота, назва 
якій – „Швейцарія Сходу”, „Європа в мініатюрі”. Це – Буковина.

У кінці цього розділу читаємо: „Мультикультурна Україна, декларуючи 
свою готовність до вступу до Європейської спільноти, має приклад та-
кого регіону, хоч і поділеного, яким є Буковина. Буковинці, в тому числі і 
громадяни України, можуть бути прикладом міжнаціональної інтеграції 
та спільного творення своєї батьківщини”. 

У наступному розділі першої частини розкриваються (з достатньою 
повнотою) механізми буковинського мультикультуралізму (власне, так 
і названо цей розділ) через етапи розвитку етнокультурного пограниччя 
Буковини. Тут ми знаходимо відповідь на низку запитань. Коли сáме 
почали формуватися засади буковинського універсалізму? Що таке „між-
культурна едукація”, „культурний тигель” тощо? Автори переконують 
читача в тому, що дії радянської та румунської влади були спрямовані 
на знищення цінностей, що формувалися протягом століть, а сáме – 
поліетнічності і толерантності. Дуже докладно розкривається те, як 
діяла радянська національна політика, політика русифікації-совєтизації, 
спрямована на формування свідомості „homo soveticus”, і які сáме чинники 
сприяли національній ідентичності буковинців. 

Йдеться тут і про польську меншину на землях багатонаціональної 
Буковини: лише 13% поляків в Україні зберегли мову предків, решта 
ж асимілювалася „через мовну та культурну близкість з українцями”.

Ідеться і про так званий „культурний Ренесанс” і активізацію націо-
нальних рухів у поділеній Буковині.

Далі розглядаються особливості мовної інтерференції на Буковині. 
Розділ починається з того, що дуже важко визначити поняття „пог-
раниччя”: стосовно цієї інтердисциплінарної категорії, як справедливо 
зазначають автори (і ми з ними абсолютно згодні), точаться супере-
чки між представниками різних гуманітарних наук. Мовне пограниччя є 
складовою культурного пограниччя. Автори дають таке визначення цього 
поняття (і воно заслуговує на увагу): „�ограниччя – це стан колективної 
свідомості, що базується на історичній пам’яті, архетипах та міфах, що 
формувалися багатьма поколіннями в умовах культурної інтерфереренції 
та мовної пенетрації”. Якщо дотримуватися саме такого визначення 
цього поняття, то стає зрозумілим, чому мовні пограниччя часто не 
збігаються з історичними чи адміністративними кордонами.

Запропонована авторами класифікація мовних і культурних погранич 
є цікавою і переконливою. Докладно описуються українські і польські пог-
раниччя. Особливу ж увагу приділено українсько-румунсько-словацьким 
мовним контактам, тобто мові буковинських горян. Докладно описано, 
якою мовою чи яким діалектом розмовляють буковинські горяни в залеж-
ності від тієї чи тієї сфери життя, ситуації тощо. �роте підкреслюєть-
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ся, що польська мова була й до сьогодні залишається для них символом 
ідентичності, своєрідним sacrum.

Згадуються також пограниччя, де мають місце багатомовні контак-
ти. 

Цей розділ, на нашу думку, з точки зору мовознавства й соціолінг-
вістики написано бездоганно.

У розділі «Мова як один з дискримінантів культурної спадщини 
пограниччя» автори хотіли підкреслити той факт, що сáме мова є виз-
начальним фактором (чи розрізнювальною ознакою) культурної спадщини 
поляків Карпатської Буковини.

Дуже цікавою і науково обґрунтованою, тобто доведеною фактами 
(див. відповідну таблицю), є думка про існування спільної (розмовної) 
частини в основному словниковому фонді мови карпатсько-буковинських 
поляків: це спільна лексика, узята з польської, української, румунської і 
німецької мов.

Зазначено також, що у північній частині Буковини домінують у мові 
поляків українські і російські запозичення, а в південній – румунські. Опи-
суються контакти буковинської польської мови з іншими мовами (та 
діалектами), такими, як-от: словацька, німецька, румунська, українська, 
навіть угорська; діалект буковинських горян та ін. Розглянуто чинники, 
які мали й мають вплив на еволюцію словникового складу в мові буко-
винських поляків.

Відчувається, що в цій частині роботи, як і в попередній, віддзеркалена 
багаторічна невтомна праця наукового працівника Інституту славістики 
�ольської академії наук, кандидата гуманістичних наук за спеціальністю 
«мовознавство», соціолінгвіста Гелени Красовської, яка сама є родом з 
Буковини і добре знає мову й культуру своєї «малої вітчизни». І це наше 
зауваження стосується всіх авторів цієї непересічної колективної праці, 
які багато років працюють у розглядуваному напрямку і досягли тут 
значних успіхів. 

На завершення розгляду цього розділу зазначимо також, що автори (а 
точніше – вищезгадана авторка) не обминули і проблеми методологічного 
характеру, що виникають при дослідженні мови й культури пограниччя: 
вибір дослідницького методу; необхідність упорядкування термінології, 
яка не є, на жаль, єдиною і цілісною; необхідність у реалізації спільних 
дослідницьких проектів; переорієнтація традиційної діалектології у на-
прямку культурознавства, етнології, соціолінгвістики тощо.

У розділі «�ольська меншина на карпатській Буковині» досліджуються 
особливості генезису польської меншини цього краю. Коли і яке товариство 
поляків було засноване (читач дізнається, наприклад, про те, що перша на 
Буковині польська організація виникла у 1869 році після поразки Січневого 
�овстання і мала назву «�ольське товариство братерської допомоги у 
Чернівцях»; і не всі, мабуть, знають, що перша полонійна організація в 
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Україні виникла у Львові у 1998 році); скільки газет і журналів виходило 
в той час; як розвивалося шкільництво, література, мистецтво; які чи-
тальні й видавництва було засновано; хто саме і яких зусиль докладав 
на користь місцевої полонії.

І висновок утішає: «�оляки, хоча й поділені сьогодні на території 
Буковини, робили й зараз роблять значний внесок у розвиток Буковини, 
щоправда, Буковини двох держав – України і Румунії».

У розділі «румуни в Чернівецькій області: мовно-культурний ас-
пект» докладно описується, де в Україні живуть румуни, якою мовою 
розмовляють; ґрунтовно аналізуються матеріали переписів населення з 
метою з’ясування змін у румунському суспільстві на Буковині. Розгляда-
ються також територіальні зони в Чернівецькій області за історичними 
відмінностями. Для румунів, як зазначають автори, питання мови має 
неабияке значення у побудові, конституюванні і маніфестуванні націо-
нальної свідомості.

Наступний розділ першої частини має красномовну і, на наш погляд, 
дуже вдалу назву (бо вона сама вже багато про що говорить) «Фено-
мен буковинської регіональної ідентичності: буковинська спільнота 
Бердянська». 

Йдеться про так звану «малу вітчизну», або «приватну батьківщи-
ну», яка стає носієм закладених ще в дитинстві цінностей та кодів. 
Автори слушно зауважують, що втрата батьківщини викликає потребу 
самоідентифікації з бодай локальною, регіональною спільнотою, якщо 
загальнодержавна ідеологія тільки-но починає формуватися. 

Наведемо одну цитату, яка є відповіддю на запитання, чому зазначена 
тенденція особливо відчутна на пострадянському просторі: «Більшість 
місцевого населення �іденно-Східної України є типовим продуктом ет-
нокультурного тигля, процеси якого пришвидшувались урбанізацією, 
індустріалізацією та совєтизацією. Особливо швидко проходять процеси 
культурної асиміляції в містах, де соціокультурна система є змінною і 
відкритою, спрямованою на переплавлення, пристосування й уподібнення. 
В умовах культурного тигля виникає якісно новий сплав – Свої-Місцеві-
Тутешні…». І це міркування авторів, дуже точне, влучне, є ключем до 
відповіді на запитання: чому в Бердянську виникла буковинська спільно-
та? Незвичними (новими) є терміносполуки і подібні до них вирази типу: 
«міські/агломераційні субкультури», «трансформація свідомості та фун-
даментальних цінностей», «свідома й несвідома асиміляція», «механізми 
культурного тигля» та ін., проте сáме вони є, так би мовити, ключовими 
словосполученнями для розуміння сутності етнокультурної ситуації та 
етнокультурних процесів, що відбуваються в південно-східній частині 
України, а також для розуміння буковинської регіональної ідентичності. 
«�роцеси самоідентифікації, – зазначають автори книги, – пов’язані з 
глибоким самоаналізом історичного минулого і власного походження». 
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Читач дізнається про те, що в Запорізькій області проживають пред-
ставники понад 130 національностей. Високоінформативними (для тих, 
хто вміє їх інтерпретувати) є таблиці, які є свідченням етнопроцесів і 
показником мовної ситуації в цьому регіоні.

«Буковинськість» починає відроджуватись усюди, навіть у Бердянсь-
ку. Відчуття приналежності до світу цінностей, багатокультурність, 
багатомовність та толерантність, міжетнічний діалог визначають 
свідомість пограничної спільноти. 

Автори доходять висновку (і з ними важко не погодитися), що розко-
дування полікультурності та синкретизму толерантного буковинського 
пограниччя є запорукою зміцнення національної ідентичності окремих 
етнічних груп, що живуть у Бердянську.

Завершує розглядувану частину монографії розділ під назвою «Буко-
вина в інтернет-просторі», написана кандидатом філологічних наук, 
доцентом кафедри слов’янської філології Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу О.М.Сухомлиновим. Тут ідеться про те, яке сáме 
відображення знайшов цей край у світовій інформаційній мережі.

Автора цікавить не стільки історична й туристична тематика, яка 
заполонила інтернет-сайти, скільки проблеми міжетнічної комунікації. 

Автор слушно зауважує, що в нових геополітичних умовах, коли тіль-
ки-но починає формуватись національна чи державна ідея, а ідеологічна 
ніша залишається не заповненою, перед численною групою мешканців 
України повстає дилема і потреба «буття кимось», тобто виникає про-
блема знаходження себе в суспільних структурах. Звідси й виникають такі 
поняття, як «титульна нація», «місцева (локальна) спільнота» тощо.

Розглядаються: угорський портал, який представляє історію Букови-
ни, її культуру і традиції, народне мистецтво тощо; тримовна сторін-
ка – інтернет-магазин, чи комерційний проект, що рекламує витвори 
буковинських ремісників; двомовна сторінка Спілки буковинців в Америці 
(калейдоскоп імен і прізвищ є живим свідоцтвом мультикультуралізму 
Буковини); сайт Буковинського Інституту Ауґсбурґського університету. 
Автор зауважує: «�рацівники українського Центру Буковинознавства під-
креслюють, що цей історичний край є специфічним культурно-історичним 
регіоном Європи. Часто змінюючи державну приналежність, Буковина 
акумулювала багатющий позитивний досвід толерантного співіснування 
людей різних національностей і віросповідань. У свою чергу тоталітарно-
націоналістичні режими ХХ століття призвели до зникнення і деформації 
постійних етно-суспільних традицій. Особливо негативні наслідки мали 
депортації і репресії по відношенню до євреїв, німців, українців, поляків, 
вірмен».

Чималу частину розглядуваного Віртуального путівника присвячено 
буковинським меншинам в Інтернеті. Тут і німецька сторінка, що є «пог-
лядом у минуле», вона є також важливим засобом суспільної комунікації, 
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засобом, що стимулює буковинців на всьому світі. І це наводить автора 
на думку, що на наших очах ніби твориться буковинська віртуальна 
спільнота. 

Дуже випукло й картинно змальована проблема алкоголізму на Бу-
ковині у другій половині ХІХ століття та боротьба з цим лихом.

Цікавою є сторінка, присвячена німецько-єврейській культурній спад-
щині, особливо літературі, у Чернівцях. Автор спостеріг, що найактивніше 
подають себе в інтернет-просторі євреї. Описується історія цього народу 
на Буковині. На сайтах висвітлюється доля єврейських сімей, єврейська 
меншина у різних країнах, описуються єврейські ґміни на Буковині (Гура 
Гумору та ін.), діяльність благодійницьких фондів тощо. Дуже цікавою 
є інформація про світовий центр хасидизму, яким колись було містечко 
Садгора. Сторінки містять також цінний етнографічно-культурний 
матеріал.

Сказано і про буковинських секлєрів, що були частиною угорського 
населення. Вони у ХVІІІ ст. втекли від імператора і прибули на Буковину. 
Йдеться про їхнє відродження, про їхню культуру.

Автор ділиться з читачем своїми спостереженнями й міркуваннями 
щодо Міжнародного фестивалю „Буковинські зустрічі”. На фестивалі 
шляхом інтеграції з іншими мешканцями Буковини буковинці мають 
можливість переконатись у власній окремішності і зміцнити почуття 
зв’язку з власною культурою. Метою Фестивалю є стимулювання процесу 
творення свідомості буковинської спільноти, досягнення порозуміння і 
співпраці різних національностей, а водночас поваги і збереження власної 
культурної ідентичності.

Автор дозволяє собі таку влучну парафразу: „Буковинські зустрічі, 
що відбуваються в різних країнах, є Буковиною в мініатюрі”. І загальний 
висновок автора такий: „тепер, на фоні глобалізації, твориться нове 
суспільно-культурне явище, ім’ям якого є ‘social network’ – буковинська 
соціальна мережа”. 

Ми розуміємо, що буквально по крупинках зібрати („витягти” з 
Інтернету) цей унікальний, а тому й дуже цінний, матеріал авторові 
було нелегко: це неабиякий труд. Авторові вдалося не тільки зібрати 
матеріал, а й належним чином його оцінити, інтерпретувати – в цьому 
й полягає заслуга автора. Цей Віртуальний путівник є високоінформа-
тивним, корисним для всіх, хто цікавиться Буковиною. До того ж він є 
цілісним, монолітним, завершеним, тобто написаним, так би мовити, 
„єдиним подихом”.

Розглянемо другу частину монографії – «сторожинець: обличчя міс-
та в соціокультурній та архітектурній спадщині австрійської доби» 
(його автором є молодий вчений з Буковини Олександр Гадинко).

Тут ідеться про походження назви міста Сторожинець у Чернівецькій 
області, про історію його виникнення і розвитку, а далі – про все: тут 
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і будівництво шляхів сполучення, і динаміка складу населення за націо-
нальністю та віросповіданням; і розвиток медицини, зародження та 
становлення освіти, спорту, торгівлі в місті. І все це подається на основі 
перевірених неодноразово статистичних даних, архівних матеріалів, тоб-
то, хочемо це особливо підкреслити, – на основі достовірних джерел.

Зазначені відомості є компендіумом історико-культурних знань про 
Сторожинець, знань, що проливають світло на розмаїту і непросту іс-
торію українського народу, України взагалі.

Більшу частину цього розділу розглядуваної книги присвячено, як і заяв-
лено у його заголовку, архітектурній спадщині, культовій архітектурі. Коли 
читаєш ці сторінки, тебе не покидає відчуття, що писав про це не філолог, 
скажімо, мовознавець чи літературознавець, а знавець саме цієї справи – 
архітектор, до того ж, людина глибоко віруюча, бо без такого глибокого 
і сильного почуття любові до Господа, до Божих храмів не можна було б 
так тонко, сильно, випукло і яскраво про них написати. Усім, хто прагне 
ознайомитися з термінологією культової архітектури Буковини, хто хоче 
побачити, як сáме влаштовано костел, церкву (православну, греко-католи-
цьку чи римо-католицьку), лютеранську кірху, єврейську синагогу іззовні і 
всередині, – ми радимо почитати цю частину монографії. За матеріалами 
цієї праці можна скласти Словник термінів культової архітектури: так 
тонко, так докладно, з такою любов’ю до цих споруд і до кожної дрібнички 
в них автором все це так викладено, так вимальовано!..

Йдеться і про те, коли і як ці храми функціонували, про священиків, 
що в них працювали; наприклад, чимало цікавого і повчального ми взнає-
мо про таких духовних лідерів, як Юзеф Кшижановський, Іґнацій Кукла, 
Казімєж Жуковський. 

В останньому пункті «�ідсумки» автор слушно зазначає, що слід 
вживати заходів з охорони пам’яток архітектури, історії, культури та 
мистецтва, щоб зберегти місто Сторожинець для нащадків. Цим бо, – 
пише він – «ми примножимо культурну спадщину нашого народу, краще 
знатимемо його історичне минуле».

Третя частина монографії має назву «римо-католицька церква 
на Буковині». Вона складається з двох підчастин. �ерша її підчастина 
«Жива історія костелу» (автор – Гелена Красовська) є записом подій у 
хронологічній послідовності. 

Тут ідеться про те, як важко було утримувати святині в належ-
ному стані (не кажучи вже про службу Божу в них) за часів радянської 
влади, яка намагалася знищити всі існуючі релігійні громади, особливо 
ж ненавиділа вона католицьку церкву.

Це історія того, як після багаторічного духовного «літаргічного сну», 
тобто панування комуністичної влади, потроху, крок за кроком, віднов-
лювалися храми Божі та міцніло Слово Боже на українській Буковині. Це 
проста розповідь про те, як у цьому краї відновлювалася, міцніла й поши-
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рювалася католицька релігія, отже, воскресала, відновлювалася, зростала 
у населення, особливо у молоді, духовність, висока моральність.

Так, наприклад, читач узнає про те, що 5 жовтня 2003 року у костелі 
в Старій Красношорі відбулось урочисте відкриття пам’ятної дошки, яка 
увічнювала 200-річчя прибуття горян з Чадецького округу на Буковину. 
Святу месу правив ксьондз Францішок Драґош. У своїй проповіді він «під-
креслив роль віри у збереженні національної ідентичності поляків, що 
проживають на цій землі, а також заохочував до активного відродження 
польських національних цінностей».

�ро періоди занепаду і розквіту парафії святої Анни читач довідається 
з «Висновків» до цієї підчастини монографії. Він узнáє також про наслідки 
тієї колосальної праці, яку здійснили за 1990–2005 роки ксьондзи-місіоне-
ри і сестри милосердя. Ми обмежимося тут тільким тим, що вкажемо 
напрямки їхньої всебічної, всеохопної і плідної діяльності. Це місіонерська 
(власне релігійна) діяльність; культурно-освітні заходи; охорона здоров’я 
людей; благодійна діяльність, про яку докладно йдеться нижче; ремонт-
но-будівельні роботи. 

Друга підчастина третьої частини монографії має назву «Чернівецька 
обласна благодійна організація «святого вікентія де поля».

Тут ідеться про діяльність Міжнародної благодійної організації (АІС 
– Association Internationale des Charités (франц.), що в перекладі означає 
– Міжнародна благодійна асоціація): як вона виникла, як і коли було 
створене Товариство Милоседя у Сторожинці; яку ідеологію і чиє вчення 
покладено в її основу і т. ін.

Додається розлога довідка про заснування АІС на Буковині, про струк-
туру та статут Товариства Милосердя в цьому краї, а далі йде мова 
про Чернівецьку обласну благодійну організацію „святого Вікентія де 
�оля”, про різні напрямки її невтомної повсякденної праці, що докладно 
говориться в пункті „Мета та напрямки благодійної організації”. Основна 
мета – нагодувати голодних, яких на Буковині після розпаду СРСР і в 
перші роки існування самостійної, незалежної України на Буковині було 
дуже багато, – і забезпечити найнеобхіднішим убогих, стражденних і 
нужденних. Вражаючими є статистичні дані, наприклад, про те, як діяла 
Кухня для вбогих, скільки обідів і в якому році було видано хворим, са-
мотнім, бідним людям (див., наприклад, графік щомісячної роздачі обідів 
для вбогих за 2007–2008 рр.).

У «підсумках» сказано про те, що Чернівецькій обласній благодійній 
організаціі «святого Вікентія де �оля» виповнилося вже 10 років. 10 
років на Буковині вона служить убогим людям, усім, хто потребує її 
піклування.

Місійна духовність волонтерів полягає у святості, збагаченій Гос-
подом, і ця святість пов’язана з їхньою місією – служити для вбогих, 
причому служити не поодинці, а в дусі солідарності з іншими.
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Дозволимо собі на завершення цієї рецензії висловити, як нам здаєть-
ся, найголовніше. �роблема злагоди, консенсусу, примирення, конструк-
тивного діалогу, єднання всіх політичних партій, всіх гілок влади і всіх 
суспільних сил в тій чи тій державі (а це особливо стосується сучасної 
України) була завжди і зараз є актуальною. І Буковина являє нам сáме 
такий взірець і такий приклад. Отже, тема монографії, де порушено сáме 
цю проблему, є дуже актуальною, злободенною. 

До того ж питання історії, віросповідань, культури (зокрема культової 
архітектури), мови в цьому унікальному куточку Європи є також акту-
альними. Як ми ставимося до своєї матеріальної й духовної спадщини? 
Зберігаємо й плекаємо, примножуємо чи занедбуємо її? Монографія ста-
вить і такі болючі запитання і дає на них чітку, однозначну відповідь.

Рецензована колективна праця може видатися читачеві дуже роз-
маїтою, майже строкатою; проте слід наголосити на тому, що вона, 
ця книга, не більш різноманітна й розмаїта, аніж сама Буковина з її 
різноплановими проблемами й аспектами.

Отож, за цією строкатістю, якою б вона не видавалася критикам і 
читачам, проглядають ідейна єдність, цілісність, логічна й композиційна 
завершеність. До того ж написано монографію гарною українською літе-
ратурною мовою, простою і зрозумілою, і разом з тим розкутою: тут 
і науковий стиль, і розмовно-побутовий, і конфесійний.

Отже, ця монографія має право на оприлюднення й на те, щоб бути 
доступною якнайширшому колу читачів. 

* * *
Документ 37

ДіяльнісТь ЦенТрУ пОльськОї МОви і кУльТУри 
в БерДянськУ

джерело: Suchomłynow 2009

Центр польської мови й культури є структурною одиницею кафедри 
слов’янської філології Бердянського університетету менеджменту і бізнесу. 
Центр було створено у 2004 році керівництвом Університету й Головним 
�равлінням �ольського культурно-освітнього товариства „Відродження” 
в Бердянську, зважаючи на значну зацікавленість польською культурою з 
боку студентів цього вишу, а також представників полонійного середо-
вища. Слід згадати, що уведення занять з польської як другої іноземної 
мови на п’яти факультетах університету, в тому числі й польсько-ук-
раїнському суспільно-економічному, відбулося ще в 1998 році. 

Відповідно до прийнятих засад головними цілями Центру, що записано 
в статуті, є: 
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організація, проведення занять з польської мови, літератури,  –
культури і історії для студентів Бердянського університетету 
менеджменту і бізнесу й місцевої �олонії;
організація і проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, нау- –
кових досліджень та інших заходів науково-освітнього характеру, 
що сприяють популяризації знань про �ольщу, її культуру, науку 
й мистецтво;
заохочування науковців польського походження і всіх зацікавлених  –
у діяльності на користь відродження польської наукової думки на 
території України; популяризація досягнень польських і полонійних 
учених;
підготування магістерських праць, кандидатських і докторських  –
дисертацій на польську тематику;
видання збірників праць та післяконференційних матеріалів; –
установлення зв’язків і співпраця з польськими організаціями й  –
освітніми центрами в Україні і в �ольщі з метою проведення 
спільної діяльності.

Завданням Центру є не тільки ознайомлення студентської молоді з 
історією, польською культурою і навчання польської мови, а й з вихован-
ням та освітою у значно ширшому розумінні цих термінів. Кадри школи, 
спираючись на багаторічний досвід дидактичної роботи, прагнуть заохо-
тити молодь до навчання в широкому значенні цього слова, а також до 
досягнення успіхів. Завдяки поєднанню найкращих рис питомого виховання 
(і навчання) зі світовим, студенти отримають ширшу освіту, а також 
додаткові цінності, котрі збільшать їхні шанси на краще майбутнє. 
�оєднання найкращих елементів різних систем дає чудові результати. 
Важливу додаткову роль відіграють елементи польського стандарту 
освіти й виховання у сфері методики навчання.

Кадри вчителів – це висококваліфіковані викладачі, що отримали лін-
гвістичну освіту. Це створює для Університету умови для підвищення 
рівня навчання студентів і оптимізації його роботи. Викладацький склад 
Центру складається з трьох кандидатів наук і двох магістрів, котрі 
систематично вдосконалюють свої професійні вміння в університетах 
Варшави, Кракова, �ознані, Жешува, Любліна, Катовіц і Києва. Разом з 
викладачами вишу, що працюють згідно з трудовим договором, Центр сис-
тематично запрошує до читання лекцій науковців і фахівців з �ольщі.

Крім дидактичної діяльності, викладацький склад провадить також 
і діяльність наукову. Центр є співорганізатором конференцій і наукових 
дискусій за круглим столом, а також бере активну участь у досліджен-
нях, що провадяться разом з ведучими науковими осередками в �ольщі й 
Україні, прикладом чого є, зокрема, тісна співпраця з кафедрою полоністи-
ки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а також 
численні заходи й праці, що видаються в Україні й �ольщі. Науковим 
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доробком цього плідного співробітництва є, зокрема, понад тридцять 
статей і монографій, що становить понад 70 друкованих аркушів. Особ-
ливої уваги заслуговують наступні видання:

1. Корсовецька Р.І., Сухомлинов О.М. Російсько-польсько-український 
словник-довідник ділової лексики.– Донецьк, 2006. Цей словник є різно-
видом супільно-економічного лексикону з лаконічними визначеннями, ве-
ликою кількістю значень і похідних слів, які не вимагають самостійного 
визначення. Особливу увагу звернено на актуальність ділової лексики: 
з царини економіки, права, політики й інформатики. У словнику знайшли 
своє місце чимало неологізмів, а також запозичень з англійської мови. 
Можна сказати, що це „підручний словник”, що дає основні відомості, 
з яких можна швидко й легко скористатися.

2. Сухомлинов О.М. �ольсько-українське культурне пограниччя в прозі 
Ярослава Івашкевича (топіка і функціональність).– Донецьк, 2006. Твор-
чість автора „Sławy i chwały” є предметом досліджень багатьох науковців 
Росії, України, Швейцарії та інших держав, натомість у літературознавс-
тві немає ґрунтовних праць, присвячених проблемі – Україна і Івашкевич. 
Історики літератури у фундаментальних роботах про життя, майстер-
ність чи естетику цього письменника лише епізодично торкалися питання 
українськості «прибульця зі Сходу». Ця монографія дозволяє уточнити 
й оцінити роль України як джерела творчого натхнення.

3. Антошкіна Л.І., Красовська Г.М., Сигеда �.І., Сухомлинов О.М. 
Соціолінгвістика: Навчальний посібник.– Донецьк, 2007.

Це колективна праця, підготовлена разом з працівниками Інститу-
ту славістики �ольської Академії наук, праця, що являє собою синтез 
європейської, української і російської наукової думки в цій царині. Тому це 
перше такого типу видання.

4. Сухомлинов О.М. Культурні пограниччя: Новий погляд на стару 
проблему.– Донецьк, 2008.

Дослідження присвячене питанням пограничності, полікультурності, 
а також гетерогенічності польської культури. Автор аналізує культурну 
пенетрацію і мовну інтерференцію на польсько-українському, польсько-
турецькому і польсько-румунському пограниччях у контексті бінарних 
дихотомій „цнтр – периферія”, „свій – чужий”.

У 2005 році Центр проводив наукову конференцію під назвою „Сучасні 
проблеми слов’янської філології і культури”, в якій взяли участь науковці 
з усієї України і польських ВНЗ.

У наступні роки разом з Інститутом славістики �ольської Академії 
наук, Яґєллоньським і Жешувським університетами були організовані 
семінари, присвячені механізмам функціонування польсько-українського 
культурного пограниччя.

Студентське й наукове середовище в Бердянську також користується 
з можливостей, створюваних польською державою. Співробітництво 
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з місцевим Товариством поляків і Департаментом у справах Співпраці з 
закордоном Міністерства науки і вищого шкільництва дозволять посилати 
щороку до польських вишів студентів і молодь польського походження. 
Тематика цих поїздок є завжди подібною. Зазвичай на них проводяться 
заняття, що стосуються культурної європейської спадщини, польського 
мистецтва, сучасної польської культури і літератури. �рацівники Центру 
проходять науково-дидактичні стажування.

Центр, що міститься у двох великих кімнатах, оснащено аудіо-візу-
альним обладнанням, він має супутникову антену, чотири комп’ютери, 
ноутбукиі та ін. Саме тут завдяки Консульству Р� у Харкові ство-
рюється перша польська бібліотека у Східній Україні, яка є запорукою 
ефективності Центру. Бібліотека належить до бібліотечно-інформаційної 
системи Університету. Вона створена і провадить свою діяльність пере-
важно для реалізації навчальних і дидактичних потреб Центру, по мірі 
можливості роблячи доступними свої зібрання й іншим користувачам. 
Зібрання бібліотеки, сформовані згідно з профілем Університету, передусім 
охоплюють: наукову літературу, що стосується мовознавства, велике 
зібрання підручників для навчання польської мови як іноземної, зокрема 
й матеріали на електронних носіях, польську художню літературу разом 
з працями з літературознавства, матеріали, що стосуються польської 
літератури, культури, мистецтва, історії, географії й еміграції, чима-
ло книг загальноінформаційного характеру, такі, як, наприклад, речові 
й мовні словники, енциклопедії, бібліографії або бібліографічні рефера-
тивні збірники, настінні мапи – історичні й географічні, окреме зібрання 
польських кінофільмів й таких, що стосуються �ольщі (фільмотека), 
на касетах VIDEO й платівках DVD. Книгозбірня Центру налічує зараз 
близько 5000 томів.

Центр польської мови й культури Бердянського університетету ме-
неджменту і бізнесу, Центр, якому допомагають Сенат Р�, Фонд Допо-
мога полякам на Сході, Товариство „Спільнота �ольська”, а також Фонд 
Semper Polonia, стає ефективним полоністчним науково-дидактичним 
осередком в регіоні. 

на шляхах сПіВПраці

поміщені в цьому розділі матеріали показують поступову еволюцію 
„Відродження”. завдяки праці членів товариства та його поціновува-
чів поступово зростали його можливості. так, наприклад, успішною 
реалізацією однієї з можливостей була діяльність, яку провадила, 
наприклад, бердянська молодь. спочатку вона пробувала здійснити 
свої цілі, використовуючи структури існуючої організації-”матері” і, як 
переконливо свідчить про це док. 38, мала на цьому полі успіхи, проте 
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вона остаточно вирішила створити самостійні молодіжні структури 
(док. № 40). „молодіжники” розпочали активну діяльність, провели 
декілька важливих заходів і навіть зробити спробу (на жаль, невдалу) 
організувати загальноукраїнські структури. 

суттєвими були в цей період контакти з вітчизною предків. На 
початку функціонування товариства вдалося встановити контакти зі 
старим Борком, який став метою поїздок бердянців (док. № 45). завдя-
ки цим контактам, а також завдяки налагодженій співпраці з Вищою 
суспільно-економічною школою в тичині та з центром «Polonus” при 
Вищій педагогічній школі у жешуві (тепер жешувський університет, 
з’явилась можливість установлення цінних контактів, також і наукового 
характеру. щоправда, скористатися з цього могла лише невелика група 
мешканців Бердянська, проте результати цих поїздок були плідні: цінні 
знайомства родинного характеру, установлення дружніх стосунків тощо. 
є незаперечливий результат відкритості товариства до співпраці з «ши-
роким світом». результатом цього зацікавлення «великими» проблемами 
була участь бердянців у подіях «глобального» характеру. це їх привело 
навіть на загальносвітову зустріч діячів полонійних організацій, де вони 
пробували зацікавити присутніх проблемами поляків на сході україни 
(док. № 41). представники товариства боролися за загальносвітову 
зустріч засновників змі, зокрема полонійних. 

дуже важливими для організації були дружні зв’язки з різними ор-
ганізаціями й структурами, що функціонують у польщі. про постійну 
допомогу, спрямовану до Бердянська такими організаціями як, скажімо, 
«спільнота польська», вже не раз йшла мова на сторінках цієї праці. 
допомога надходила також від інших друзів. дари на користь полонії 
надсилав, наприклад, спілка польських учителів, парафія у Ґданьську 
або, скажімо, діючі в Бєльско-Бяла (у місті друзів Бердянська) установи 
й організації (док. № 43, док. № 44).

якщо навіть представники організації й не брали особистої участі 
в організовуваних в польщі чи за її межами важливих імпрезах чи 
зустрічах, що стосуються полонійних проблем, то завжди (якщо тільки 
мали достатні для цієї мети дані) намагалися оприлюднювати доступ-
ну для них інформацію на власній сторінці «Відродження». Бо вони 
керувалися принципом, що відомостей і з’ясувань справ полонійних 
ніколи не є забагато. 

дуже важливою формою діяльності товариства була участь у захо-
дах, що мали на меті ознайомлення мешканців Бердянська з польською 
культурою. ось чому представники організації старалися брати участь 
в усіх влаштовуваних в осередку урочистостях, у таких, як, наприклад, 
свято міста, що припадає на 17 вересня (док. № 50). організація долу-
чалася також до заходів, підготовлених іншими польськими осередками, 
діючими на території україни. зрештою, значна частина програм, реалі-



305�ольське культурно-освітнє товариство „Відродження” у документах і матеріалах

зованих польськими організаціями, відбувалася під патронатом сенату 
республіки польща, товариство «спільнота польська» або ж польських 
дипломатичних представництв. як приклад можна назвати, скажімо, 
дні польської культури, що проходили під патронатом Генерального 
консульства в харкові (док. № 51, док. № 52). як можна помітити, 
читаючи ці документи, в урочистостях було задіяно функціонуючий 
при організації ансамбль «Водоспад». Членом товариства була також 
знаменита артистка (співачка) олена зінчук, котра виступала індиві-
дуально (док. № 53). 

широка діяльність на користь міста та його мешканців була од-
ним з найважливіших напрямків роботи організації. факт існування 
польської організації мав велике значення для самого Бердянська. Не-
багато українських міст такої величини могло похвалитися візитами 
дипломатичних представників сусідньої держави. один з таких візитів, 
що мав місце у 1998 року, описано в док. № 54 і в док. № 55. Варто 
зазначити, що цей візит був дуже важливим для органів влади міста й 
для самих його мешканців, якщо вже обидві газети, що суперничають 
одна з одною, помістили розлогу інформацію на цю тему. Безсумнів-
но, що такі зустрічі поліпшили образ полонії, створюючи прихильну 
атмосферу навколо молодої організації. слід підкреслити, що візит 
будь-якої особи з польщі, незалежно від її статусу, був для польського 
середовища справжнім святом. Адже, з одного боку, члени товариства 
«Відродження» намагалися показати гостеві свої досягнення, а з другого 
– його просили описати свої враження. 

як це доводять копії документів, виданих харківськими консулами, 
обидві сторони здавали собі справу з існуючих залежностей і знали, що 
тільки продумана, цілеспрямована діяльність зможе зміцнити середо-
вище. доказом цього є позитивне ставлення до діяльності польського 
дому, що підтверджує прощальний лист консула міхала журавського 
і його дружини Барбари (док. № 57, док. № 56). 

Члени «Відродження» не обмежувались лишень артистичною діль-
ністю. добре усвідомлюючи те, що україна є їхньою батьківщиною, 
вони активно включались у «помаранчеву революцію», а також останні 
вибори президента. представлені документи (док. № 58, док. № 59, 
док. № 60, док. № 61, док. № 62) показують становище місцевих по-
ляків після реформи і їхню підтримку політиків прозахідної орієнтації. 
Варто звернути увагу на дуже емоційний тон і обличчя цих документів. 
Вони показують щонайактивнішу участь полонії у політичних подіях 
в україні. у той же час згадувані документи свідчать про відкритість 
органів адміністративної влади, піднесених прихильниками «блакит-
них». «Відродження» підтримку своєї політичної позиції отримало від 
друзів з польщі, думку яких опубліковано на інтернетній сторінці 
організації. 
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* * *
Документ 38

з’їзД МОлОДі У БерДянськУ

джерело: „Dziennik Kijowski”, №17, вересень 1997
Автор: л. слєсарєва

4–10 серпня цього року вперше у Бердянську відбувся З’їзд полонійної 
молоді, в якому переважно брали участь представники східного регіону 
України.

У межах заходу було влаштовано круглий стіл, метою якого було 
обговорення проблем молоді. Мова йшла про необхідність зустрічей з 
представниками костелу, про встановлення більш тісного зв’язку з 
представниками інших національних меншин, про організацію виставки 
прикладного мистецтва та родинних реліквій, що належать членам �оль-
ського культурно-освітнього товариства «Відродження». У тутешньому 
краєзнавчому музеї відбулася зустріч з Вадимом Лялецьким – артистом 
польського походження, що живе у Бердянську; він показав свою творчість 
на персональній виставці своїх творів (робіт). В імпрезі взяли участь 
представники консульства �ольщі у Харкові і представники Товариства 
«Спільнота польська» з Варшави.

* * *
Документ 39

ДО віТЧизни серЦеМ ДОТОркнися

джерело: „південна зоря“ субота, 30 жовтня 1999 р.
Автори: В.Брусняк-жешовська, т.Вільковська, с.Гур’єва, д.цупко

Можливість побувати на батьківщині предків було надано членам 
Бердянського польського товариства «Відродження». Чудова золота осінь 
зробила просто казковою поїздку групи прочан по санктуаріях (святих міс-
цях) у Дембовці, Старому Борку, Варшаві. Оглянули бердянці диво-костели 
в Ланцуті, Лежайську, Жешуві. Незабутні враження залишила екскурсія по 
замку князів �отоцьких у Ланцуті, концерт органної музики, свято «Ґура 
ружанкова» з процесією (хресним ходом) і дзвонами в Борку Старому.

�очесними гостями стали члени товариства «Відродження» на 
інавгурації – святі посвяти в студенти у виші міста Тичин. Це було 
особливо приємно, бо серед польських студентів була бердянська дівчина 
Вікторія Шевченко. Стараннями Бердянського польського товариства 
вона отримала можливість попасти під егіду президентської програми 
освіти молоді, і, успішно подолавши тестування, стала однією з тих, 
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що отримали право навчатися у вишах �ольщі. (а всього було 15 пре-
тендентів – українських юнаків і дівчат).

Така насичена подіями і зустрічами поїздка стала можливою завдяки 
тому, що в розпорядженні прочан був мікроавтобус. Багато важили й зу-
силля добрих людей (благодійників): голови польського товариства Лєха 
Сухомлинова, настоятеля Бердянської Римо-Католицької парафії отця 
Здіслава Зайонца, отця Чеслава Щенсного і отця Тадеуша Бодака (м. Люб-
лін, �ольща), пріора санктуарію в Борку Старому отця Станіслава.

Додому прочани повернулись не з порожніми руками. Як подарунок 
юним членам товариства польські діти передали невелику книгозбірню. 

* * *
Документ 40

сТвОренО ТОвАрисТвО пОльськОї МОлОДі!

джерело: „Dziennik Kijowski“, № 21, листопад 2000 р. 
Автор: В. предибайло,

Своє майбутнє ми формуємо щомиті. Те, яким воно буде, залежить 
від тисяч різних чинників, часом від дрібних рішень, втім і від того, чи 
ми усвідомлюємо, що кожна наша дія у майбутньому так чи інакше 
принесе плід.

Те, яким буде майбутнє всіх полонійних організацій в Україні, великою 
мірою залежить від складу нашої полонійної молоді, від того, наскільки 
ця молодь є свідома свого походження. Велику роль у формуванні цієї 
свідомості повинні відігравати молодіжні полонійні органзації.

Наприкінці жовтня київська Бібліотека імені Адама Міцкевича гостин-
но відчинила двері для більш ніж чотирьохсот представників полонійної 
молоді з усієї України: з Києва, Бердичева, Жмеринки, Бердянська, Вінниці, 
Ужгорода, Луганська, Житомира, Харкова, Кам’янця-�одільського, Мико-
лаєва, Коростишева, Обухова, Симферополя.

Обговорювалася низка питань, серед яких – ситуація в окремих міс-
тах і регіонах, потреба створення польського міжнародного товариства 
в Україні, а також стратегія опрацювання статутних цілей і завдань 
такої організації.

Обрано Головне управління Товариства польської молоді в Україні, до 
якого увійшли: Лєх Олексій Сухомлинов (Бердянськ – Жешув), Світлана 
Ґресь (Житомир), Леся Бондарчук (Кам’янець-�одільський), Марія Козирська 
(Вінниця), Діана Кравченко (Харків), Ольга Снігурська (Ужгород – Київ), 
Людмила Томілович (Київ), а також я, Валентина �редибайло (Київ). 
Головою Товариства було обрано Лєха Олексія Сухомлинова (�КОТ 
„Відродження” міста Бердянська). На закінчення установчого з’їзду Това-
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риства польської молоді в Україні (а саме так назвали щойно створену 
організацію) відбувся концерт �ольської молодіжної пісні, і слід визнати, 
на дуже високому, майже професійному рівні.

Це не є перша спроба створення польського молодіжного товариства 
в Україні. Але зараз дуже багато передумов до того, щоб це Товариство 
існувало не тільки як одиниця формальна, наявна в небагатьох, зрештою, 
документах, а як активна громадська організація.

Слід зауважити, що ці молоді люди мають високий професійний рі-
вень, добре володіють польською мовою, активні, цілком свідомі того, 
що створюють майбутнє своїми руками. 

* * *
Документ 41

всесвіТніЙ кОнгрес пОляків

джерело: „південна зоря“ № 75, 23 травня 2001 року.
Автор: т.забержевська

У Варшаві, з виїзними засіданнями ще в трьох містах �ольщі, відбувся 
ІІ з’їзд полонії і поляків з-за кордону „�оляки і полонія на межі нового ти-
сячоліття“. У міжнародному форумі брали участь більш ніж 400 поляків 
з 54 держав. Україну репрезентували члени Спілки поляків в Україні та 
Федерації польських організацій в Україні – 10 активних діячів польського 
руху у нашій країні, в тому числі Олексій Сухомлинов, голова Бердянсь-
кого польського культурно-освітнього товариства „Відродження“, голова 
Спілки польської молоді в Україні, декан польсько-українського суспільно-
економічного факультету Бердянського інституту підприємництва.

Основним завданням з’їзду було розв’язання актуальних проблем, що 
виникли внаслідок перетворень у �ольщі та посткомуністичних державах, 
а також унаслідок змін геополітичних умов у Європі. 

У програмі форуму були зустрічі з �резидентом �ольщі А.Кваснєвським 
(на знімку з О.Сухомлиновим), спікером Сенату проф. А.Ґжеськовяк, 
прем’єр-міністром Е.Бузиком, очільником католицької церкви в �ольщі 
кардиналом Ю.Ґлемпом.

Виступ О.Сухомлинова стосовно ролі поляків в Україні у процесі ін-
теграції України з європейськими світовими структурами, а також щодо 
питань співробітництва польських організацій за кордоном з місцевими 
інституціями й органами влади, викликав широку дискусію.

Результатом роботи з’їзду було прийняття низки постанов і резо-
люцій, в яких відображено бачення проблем повернення громадянства 
полякам за кордоном і репатріації, принципів взаємодії поляків з урядо-
вими структурами �ольщі й католицького Костелу [усіх зацікавлених]. 
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Делегати звернулися до органів влади �ольщі з проханням визнати 2 
травня Днем полонії і поляків за кордоном. Детальніше з матеріалами 
з’їзду головне правління польського товариства «Відродження» знайомить 
на сторінках сайту товариства: www.odrodzenie.org.ua.

* * *
Документ 42

шУкАЙТе БерДянськ зА „вОгнеМ і МеЧеМ“

джерело: „ринг-экспресс“ № 42 (370), 15–21 жовтня 2003 р.

У вересні в �ольщі проходив 11-тий Всесвітній конгрес представни-
ків мас-медіа польського походження. Серед 189 учасників зустрічі була 
й бердянка – Ольга Бондарева. Вона веде Інтернет-сторінку польського 
товариства «Відродження». На конгрес приїхали представники польської 
діаспори з Австралії, Канади, Америки, Єгипту, зі східних країн. Особливо 
багато на конгресі мовилося про входження �ольщі до Євроунії. Ті, котрі 
вже нагоромадили досвід життя в таких країнах, ділилися враженнями 
зі східними сусідами. А щоб на одному з засідань розповісти полякам про 
місто Бердянськ, Ользі Бондаревій довелося пригадати кінофільм «Вогнем 
і мечем» і пояснити, що наше місто розташоване у тих місцях, де зна-
ходилася колись Запорозька Січ.

Учасники форуму побували в Любліні, Тарнові, Варшаві, познайомилися 
з польським сенатором, роботою різних інформаційних засобів, відвідали 
реабілітаційний центр спортивної медицини і навіть заглибилися в соляну 
шахту, де лікують хворих на астму. �ро свої враження представники 
польської діаспори, що працюють у ЗМІ, розповідять у багатьох країнах 
світу.

* * *
Документ 43

вОни в БерДянськУ не вперше

джерело: „південна зоря» № 103, 15 липня 2004 р.
Автор: о. Войцеховська

У Бердянську з дружнім візитом побувала делегація польських друзів 
з Бєльско-Бяла. Всі вони – з «�ольської спілки», яка підтримує зв’язки з 
поляками, що мешкають у Литві, Білорусі, Україні, та надає їм усіляку 
підтримку й допомогу. Цього разу в нашому місці побували, зокрема, 
вже добре відомі бердянцям голова спілки Войтек Дембовський та член 
правління Люцина Дамек, а також Войтасек Щебань, Єжи Ясек, голо-
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вний редактор воєводської газети «Хроніка Бескидська» �етро Висоцький. 
Супроводжував делегацію голова «Відродження» Олексій Сухомлинов. 
Усі вони зустрілися з секретарем міської ради Валерієм Харченком, за-
відуючою відділом курортної сфери й охорони здоров’я Любов’ю Ачкан, 
а також з депутатом міськради �етором Шаульським, який вже не раз 
бував у �ольщі.

�риїхали гості не з порожніми руками: цього разу вони привезли ме-
дичне обладнання для бердянської організації «Карітас», де вже п’ятий 
рік діє кабінет безоплатної медичної допомоги. Чимало бердянців уже 
побували в цьому кабінеті, де їм було надано посильну медичну допомогу. 
Крім цього, делегація з Бєльсько-Бяла привезла подарунки для дитячого 
благодійного цнтру, який знаходиться під опікою ксьондза – отця Здіслава 
Зайонца.

А нам, журналістам, вельми цікаво було спілкуватися з головним 
редактором «Хроніки Бескидської», який також очолює концерн газет-
щотижневиків. До цього концерну, крім газети «Хроніка Бескидська», яка 
виходить на два воєводства – Краків і Катовіце – 50-тисячним тиражем, 
входять і районні газети – «Хроніка Водовіце» і «Хроніка Суха». За своїм 
змістом ці газети, головна спрямованість яких – інформувати про сучасні 
події, нагадують нашу «�івденку». �роте заробітна плата польських колег 
значно відрізняється від української – і не на нашу користь. 

Немає у колег з Бєльсько-Бяла і проблем з друкуванням своїх видань. 
Справа в тому, що вони без проблем можуть друкувати газети не тільки 
в самій �ольщі, а й у сусідніх Чехії та Словаччині. Така конкурентність 
типографій дає не тільки ліберальні ціни, а й високу якість повноколь-
орового друку.

�ісля зустрічі у міській раді польські друзі, звичайно ж, побували на 
морі, де для них організували прогулянку на одній з яхт. Вони із задово-
ленням ознайомилися з дитячими таборами відпочинку, зустрічалися із 
співробітниками «Карітасу», дитячого благодійного центру.

* * *
Документ 44

знОвУ рАзОМ БерДянськ і БЄльськО-БялА

джерело: „південна зоря“, № 122, 2004 р. 

19–26 липня 2004 року відділ Вспульноти �ольської у місті Бєльсько-
Бяла приймав групу дітей і молоді з Бердянська.

�ід час перебування у �ольщі гості мали можливість відвідати міс-
та Бєльсько-Бяла, Цєшин, Вісла, Устронь, Ченстохоа і ознайомитися 
зїхньою історією. Відпочива ючи біля Живецького озера, вони оглянули 
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панораму Бескідів Живецьких з гори Жар. А там було на що подивитися, 
тим більше, що цьому сприяла пого да. Один з учасників подорожі сказав: 
„Шкода, що не можна по єднати ваші гори з нашим морем – бо то був 
би другий Крим“.

У міській ратуші Бєльсько-Бяла групу з Бердянська приймав го лова 
міської ради пан Вєслав Ханджлік. У відділі Вспульноти �ольської його 
голова пан Войцех Дембовський і голова �ольського товариства „Відрод-
ження“ у Бердянську провели переговори щодо подальшої співпраці. У Вищій 
школі адміні страції та управління представ ник адміністрації пані Росовсь-
ка разом з деканом Бердянського інституту підприємництва Олек сієм 
Сухомлиновим обговорили питання про налагодження кон тактів між 
інститутами, а на май бутнє – про можливість обміну студентами. 
У теплій приємній атмосфері дуже швидко плине час, тому важко було 
прощатися з друзя ми. Однак беручи до уваги той факт, що кожного разу 
все більше мешканців і підприємців з міста-побратима Бєльсько-Бяла 
мають можливість позна йомитися з представниками �о лонії (польської 
діаспори) з України, пізнати пробле ми, які вони вирішують щодня, має-
мо надію, що контакти, налагоджені під час перебування в �ідбескідді 
з людьми бізнесу та різних організацій, сприятимуть розвиткові еконо-
мічної та наукової співпраці, а також вплинуть на зміцнення дружніх 
стосунків поміж жителями Бєльсько-Бяла та Бердянська. 

* * *
Документ 45

сТАЖУвАння в пОльщі

джерело: „ринг-Экспресс» № 26 (416), березень 2004 р.

У лютому чудова можливість стажуватись у �ольщі випала лікареві 
хірургічного відділу міськлікарні Миколі Бондареву. Він є член �олонійного 
об’єднання лікарів при національному товаристві «Відродження». Завдяки 
запрошенню польських колег бердянському хірургові вдалося підвищити 
свій професійний рівень в одній з варшавських клінік. Микола Бондарев 
знайомився з сучасними методиками, які дають можливість проводити 
оберігаючі, малокровні (з малим виливом крові) операції у черевній по-
рожнині і, головне, використовуючи ці методики, він зміг практикуватись 
у клініці, працюючи разом з польськими колегами. На жаль, більшість 
українських медиків ще далекі від використання комп’ютерної, інженер-
ної, роботохірургії, проте, надіючись на перспективу, Микола Бондарев 
узяв участь у конференції, присвяченій цим темам. Цікаво також було 
познайомитися з роботою віртуальної клініки. Такі нововведення умож-
ливлюють об’єднання зусиль медиків різних міст, країн.
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Микола Бондарев з сердечною теплотою й любов’ю згадує своїх поль-
ських колег Криштофа Шеєра, Тадеуша Хрущеля. І хоча нас відділяють 
кордони, лікарі польського походження в усьому світі співробітничають 
на благо людей різних країн. 

* * *
Документ 46

„пОМАрАнЧевА” пОльщА

джерело: „ринг-Экспресс» № 13 (508), лютий 2005 р.

«�омаранчева революція», яка прокотилася по всій Україні і примусила 
весь світ говорити про нашу країну, завершилась і принесла свої плоди. 
Сьогодні в Україні новий президент, а його ідею членства України в Єв-
роcоюзі активно підтримують наші сусіди-поляки, які самі вступили до 
нього менш ніж рік тому.

У другій половині січня відбулася зустріч ректора Бердянського інсти-
туту підприємництва Лідії Антошкіної і керівника польського товариства 
в Бердянську Олексія Сухомлинова з депутатом Європарламенту Ґражи-
ною Станишевською, яка очолила місію спостерігачів Європарламенту на 
переголосуванні другого туру, а також є головою партії «Союз свободи» 
в Бєльсько Бяла.

У ході зустрічі обговорювалися питання, пов’язані з популяризацією 
України не лише в �ольщі, а й у всій Європі.

Двоє викладачів БІ�у запрошені до Варшавського університету і Вищої 
школи банківництва (банківської справи) і фінансів Бєльсько-Бяла для 
читання курсу лекцій стосовно трансформації українського суспільства 
з моменту незалежності по сьогоднішній день, а також про життя 
польської діаспори в Україні.

Крім того, один з результатів візиту – угоди з низкою європейських 
фондів про проведення акцій, пов’язаних з пропагуванням ідей європейської 
інтеграції в Україні.

* * *
Документ 47

ФільМ прО пОльське ТОвАрисТвО БерДянськА

джерело: „ринг-Экспресс“ № 17 (722), лютий 2007 р.

У листопаді минулого року міське польське культурно-освітнє това-
риство «Відродження» прийняли в Європейську Медіа-асоціацію.
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Дана Асоціація об’єднує 25 суспільних організацій по всій Європі. Члени 
бердянського товариства «Відродження» на початку роботи заявили про 
себе в мережі Інтернет, створивши перший в Україні польський сайт. 
Його з цікавістю читають поляки в усьому світі. �ерший проект, яким 
займуться бердянці у межах програми «European youth Media Network”, – 
це створення фільму про національне товариство “Відродження”. Адже 
йому в цьому році виповниться 15 років!

– �ольська діаспора Бердянська, – розповідає керівник медіа-проекту, 
викладач БУМіБу Ольга �опова, – почала свою самоідентифікацію з на-
буттям Україною незалежності. Сумісні зустрічі католицького Різдва, 
сворення парафії майбутнього костелу (його будівництво почалося з 
благословіння �апи Римського у 1999 році), участь у благодійній місії 
“Карітас–Спес–Бердянськ” дозволили “Відродженню” зайняти належне 
місце серед інших національних товариств нашого міста.

До речі, завдяки підтримці уряду Республіки �ольща, генеральному 
консульству �ольщі в Україні, сьогодні в Бердянську працює �ольський 
дім, в якому постійно збирається польська громада міста всіх поколінь, 
а молодь польського походження отримала чудову можливість учитися 
на польсько-українському суспільно-економічному факультеті Бердянсько-
го університету менеджменту і бізнесу (декан факультету – кандидат 
філологічних наук Олексій Сухомлинов) і стажуватися зі своїх спеціаль-
ностей у кращих вищих навчальних закладах �ольщі. �ро це і йтиметься 
у фільмі про відродження польської культури в Бердянську.

– З представниками Європейської Медіа-асоціації, – продовжує Ольга 
�опова, – ми познайомились у 2006 році у Любліні, на міжнародному 
форумі “Європейський дім зустрічей”. Знайомство продовжилося в Бер-
дянську: представники суспільних організацій на базі БУМіБу обговорили 
питання інтеграції України з Європейським співтовариством. Зараз за-
кінчується робота над сценарієм майбутнього фільму, а у квітні творча 
група “Відродження” репрезентує свій проект у Німеччині, на семінарі 
медіа-асоціації. У травні відбудеться прем’єра фільму на інформаційному 
форумі у �ольщі. 

* * *
Документ 48

ЄДнісТь У різнОріДнОсТі

джерело: сіпкот

„�рисутність поляків у світі – це не тільки безшумне просякнення в іншу 
вітчизну, а й віддавання того, що добре, що доповнює і що збагачує”

кс. �римас Юзеф Ґлемп
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„Живучи в різних суспільних, економічних і політичних умовах, ми 
відрізняємося одні від одних, проте поєднує нас надто багато, щоб ці 
відмінності підкреслювати й гіперболізувати. І вже в жодному випадку 
не можна приносити наших співвітчизників на жертовний вівтар (цеб-
то – у жертву) добрих стосунків з іншими державами або ж іншими 
впливовими середовищами“, – сказав голова товариства „Спільнота 
�ольська“ проф. Анджей Сельмаховський під час ІІ з’їзду �олонії і поляків 
з закордону у �ольському Театрі в Варшаві.

ІІ з’їзд поляків з усього світу увійшов вже до історії. Це була виняткова 
подія. Неможливо все описати й про все згадати. Мабуть, для кожного 
з нас вона назавжди зостанеться в пам’яті.

Відкриття з’їзду відбулось у Варшаві, натомість, місцем обговорень 
був Дім �олонії в �ултуску, господарем якого є доктор Ґжеґож Руссак, 
творець замкової могутності, добрий дух Дому: завдяк йому замок став 
опорою традиції, культури й гостинності, місцем польських смаків, зус-
трічей з історією і сучасністю.

У другій частині з’їзду делегати й почесні гості взяли участь в обго-
вореннях Дня Емігранта в Кракові (на з’їзді було прийнято рішення, що 
2 травня буде Днем �олонії і поляків з закордону), а також здійснили 
прочанське сходження на Ясну Гору, щоб разом молитися на благо Віт-
чизни у свято Богоматері Королеви �ольщі.

* * *
Документ 49

пОльськА кУльТУрА в БерДянськУ

джерело: сіпкот

У Бердянську проживає багато національностей, деякі об’єднуються в 
товариства й спілки. Особливою активністю вирізняються греки, євреї, 
болгари. �оляки й німці мають навіть власний центр культури і беруть 
активну участь у культурному житті всього району. У свою чергу, ор-
гани місцевої влади підтримують цю діяльність і пробують створювати 
умови для подальшого розвитку національних меншин.

7 квітня вже втретє в Бердянську відбувся Фестиваль національних 
культур, організований відділом культури міськвиконкому. В ньому взяло 
участь дев’ять організацій. В останню мить організатори відмовились 
від оцінок представлених програм, мотивуючи своє рішення тим, що не 
всі товариства мають однакові умови розвитку, що пов’язується з пи-
танням співпраці й допомоги з боку рідних країн.

Характерною рисою є те, що кожна національність має свою спе-
цифіку художніх програм: болгари вирізнялися виразним прагненням до 
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показу «обрядовості», німці зосередили свою увагу на сучасних тенденціях 
культури. А Центр польської культури «Biesiada” підготував синкретичну 
програму, що складається з семи номерів, в яких знаходились фольклорні 
танці: полька, подляска – і низка народних танців, вокально-хореографічна 
композиція «Червоне яблучко», народні й сучасні естрадні пісні, а також 
інсценізація вірша Марії Конопніцької «�існя». 

Тішить факт, що на обласний фестиваль вийшли тільки три номери, 
і всі вонии підготовлені членами Товариства поляків «Відродження».

14 квітня Центр польської культури «Biesiada” вже вкотре здивував 
глядачів Запоріжжя. 

Чи це не є живим свідченням процесів відродження поляків в Україні?!

* * *
Документ 50

Дні МісТА БерДянськА

джерело: сіпкот

17 вересня щороку Бердянськ відзначає своє свято – День міста. Для 
поляків ця дата є жалобною, такою, що нагадує про підступне радянське 
вторгнення. Саме в цей день Бердянськ було звільнено від фашистських 
окупантів. Будучи мешканцями цього містечка над Азовським морем, члени 
товариства „Відродження“ включилися у святкування. Традиційно органи 
місцевої влади ініціювали презентацію культур народів, що живуть на цих 
теренах. Окрім виставки польських книжок, показу національних костюмів 
і виступів полонійних ансамблів, поляки влаштували почастунок. Для 
цього спеціально з �ольщі привезли копчений копчений сир, виготовлений 
з овечого молока (осципек), польські оселедці і мисливську ковбасу. Місцеві 
польки напекли пончиків і зварили червоне вино зі спеціями (grzaniec) за 
галицькими традиціями.

* * *
Документ 51

... Але свяТО віДБУлОся

джерело: „південна зоря“, 17 січня 1996 р. 
Автор: т. краснокуцька

Колишня столиця радянської України 18–19 листопада приймала ху-
дожні колективи і почесних гостей польських товариств України. Харків 
прово див Дні польської культури. Організатори свята – Федерація поль-
ських організацій в Україні, Харківське польське товариство, Консульство 
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�ольщі у Харкові – доклали багато зусиль, щоб ці дні ста ли справжньою 
подією в культурному житті міста, України, поляків нашої держави. 
�редставники Жи томира, Луганська, Бердянська і господарі фести валю 
мали нагоду показати свої творчі можливості і перейняти досвід у інших. 
Завдяки В.А.Кулібабі та Я.О.Романовській (керівникам фірми „Веста“) 
Бердянськ був представлений на цьому святі.

Моральним обов‘язком учасників були відвідини місць масових розстрілів 
та поховань жертв НКВД. Тут, під Харковом, у лісовій тиші, безжа лісно 
вбивали цвіт і гордість польської нації – офіцерів польського війська.

Катинь, Козельськ, Старобєльськ – міста, де катували людей і нації. 
�остріл в польського офі цера – це постріл і в поляка, і в українця, і в 
білоруса, свідомість якого не влаштовувала пануючу червону систему.

Біло-червоні прапори гордо висіли у жалібному спокої на могилах 
солдат, сіре небо України плака ло разом з людьми, які спільною молит-
вою увіч нювали пам‘ять загиблих. Епітафії, виконані трьо ма мовами 
(українською, польською та російською), свідчать, що це міс це злочину 
проти всього людства.

За два дні перед тим харків‘яни привели це місце у належний вигляд, 
тому побачені розриті мо гили і кістки довкола шокували присутніх. 
Хтось шукав золото – про це свідчать розбиті щелепи загиблих. Вражає 
і сам факт вандалізму, і відсутність елементарної духовності і поряд-
ності у людей, які живуть серед нас. Дії цих людей не можна виправ дати 
реаліями сьогодення, вони керува лись принципами моральності, які були 
прищеплені тоталітарною системою, яка 45 років тому на цьому ж місці 
холоднокровно й безжалісно розстрілювала людей.

Дуже символічно, що наступного дня концерт відбувся у �алаці 
культури Управління внутрішніх справ. �роте це й попе редній казус не 
зіпсувавали атмосферу свята надії.

* * *
Документ 52

Дні пОльськОї кУльТУри в хАркОві

джерело: „Бердянск деловой“ № 28 (102), 2000 р.
Автор: м. Волковський

Усім відомо, що ІІ світова війна почалася 1-го вересня 1939 року у 
Гданську. 

Однак, довгий час замовчувася факт, що 11 вересня цього ж таки 
року радянські війська почали окупувати �ольщу зі сходу.

Засобами масової інформації ці події висвітлювались як звільнення 
народів від гніту буржуазної �ольщі. Радянська агресія супроводжувалась 
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масовими терористичними актами, які суперечать міжнародним конвен-
ціям. Свідченням цього є масові поховання поляків у Козельську, Хатині, 
Старобєльську і Харкові.

Михайло Сергійович Горбачов, будучи президентом СРСР, визнав факт 
злочину проти польських офіцерів.

У червні цього року незалежна Україна на чолі з керівниками держав у 
присутності прем’єр-міністра �ольщі Єжи Бузека віддала шану розстріляним 
польським солдатам і офіцерам. У Харкові 14–17 червня було відкрито ме-
моріальний комплекс, який увічнив пам’ять загиблих від рук НКВС героїв.

Саме цій події були присвячені Дні польської культури, що проходили 
у столиці Слобожанщини – Харкові. Туди ж Федерацією польських ор-
ганізацій (Е. Хмільова) та Генеральним консульством (М. Журавський) 
були запрошені й представники польського товариства «Відродження» 
м. Бердянська.

Наш ансамбль «Водоспад» (керівник О. Мартиненко), відомий в Україні 
й закордоном, також став учасником цього заходу. Незважаючи на те, 
що частина ансамблю на цей час знаходилась на відпочинку в польських 
Карпатах, їм удалося підготувати різнопланову програму: фольклорна 
композиція «Калейдоскоп»; танець за мотивами книги Г.Сєнкевича «Вогнем 
і мечем» та Я.Івашкевича «Ніч святого Яна».

Виступ членів товариства «Відродження» справив надзвичайне вражен-
ня на учасників і жителів м. Харкова. Член правління Федерації М. Сивко 
при обговоренні результатів концерту звернулася до керівника польського 
молодіжного об’єднання м. Бердянська Я. Молоткової і зазначила, що вже 
вкотре члени товариства «Відродження» підтвердили свій авторитет та 
свою відданість справі відродження польської національної культури.

* * *
Документ 53

зірОЧкА БерДянськА

джерело: сіпкот
Автор: я. марченко

Співачкою, повністю підготовленою до того, щоб виступати на 
професійній сцені, назвав Генеральний консул Республіки �ольща Ярос-
лав Кшенжек бердянську дівчину Олену Зінчук. Він побачив її виступ на 
святкуванні 10-річчя польського товариства „Відродження“. На свято 
Лєна приїхала з Києва, де вона вчиться в столичному виші. Усі пісні 
дівчина виконала польською мовою. Для випускниці ліцейського класу 
школи № 15 труднощів з іноземною мовою немає. У шкільні роки Лєна 
разом з колегами з культурного центру „Бєшяда“ виступала й займала 
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призові місця на фестивалі в польському місті Мронґово. Там її назвали 
українською Анною Герман. А в Бердянську Лєна Зінчук стала справжньою 
оздобою свята і приємним відкриттям для польських друзів.

* * *
Документ 54

кОнсУл пОльщі БУв гОсТеМ БерДянськОгО  
„віДрОДЖення”

джерело: „Бердянск деловой“ № 17 (17), 1998 р. 
Автор: лариса добріца

Упродовж чотирьох років працює в нашому місті �ольське культур-
но-освітнє товариство «Відродження», яке очолює Лєшек Сухомлинов. 
У цю теплу золоту осінь, з легкої руки голови правління ОАТ «АЗМОЛ» 
Одександра Стахурського, Товариство улаштувалося (оселилося, знайш-
ло свій притулок) і отримало новий імпульс до розвитку у заводському 
мікрорайоні «АЗМОЛ-у».

Спрямованість роботи більш ніж сотні членів товариства ховається 
в його назві. Активісти Тетяна Краснокуцька, Наталія Скоробагатько та 
багато інших, працюючи сьогодні в тісному контакті з дирекцією СШ № 15, 
ДК «Нафтохімік», потурбувалися про те, щоб діти вивчали польську мову і 
всі бажаючі прилучалися до польської культури. Для слухачів п’ятигодинного 
факультативу з вивчення польської мови створено бібліотечку польської 
літератури. А колектив естрадно-спортивного танцю «Марлен», половина 
учасників якого має польське коріння, займається постановкою польських 
танців. До речі, нещодавна «марленівці» викликали інтерес у глядачів, серед 
яких були й представники облдержадміністрації, виступаючи в Запоріжжі на 
урочистостях з приводу 200-річчя польського письменника Адама Міцкевича. 

Минулого тижня «Відродження» приймало високого гостя – кон-
сула Республіки �ольща в Харкові пана Кшиштофа Яблонка. На наше 
запитання: «Чим викликано візит до Бердянська?»– життєрадісний та 
привітливий пан консул сказав: 

– Я у відрядженні. З офіційним візитом побував у Запоріжжі. Як 
консул �ольщі у східному регіоні Країни, в Бердянську я розв’язував одне 
юридичне питання з приватною особою. Відвідав бердянське товариство 
«Відродження», бо підтримую теплі дружні стосунки з сім’єю Сухом-
линових, яка його заснувала. Я також цікавився роботою католицької 
парафії, а ще – привіз до Бердянська невеличку виставку «�ольські зáмки 
й польські національні костюми».

Робочий день пана консула мав щільний розклад, проте бесідам з 
дітьми, уважному знайомству з освітньою роботою «Відродження» він 
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приділив максимум уваги. На традиційне запитання про те, що йому з 
побаченного сподобалося, він відповів: 

– Усе, що я тут побачив, мені дуже сподобалося. За тиждень я буду 
в �ольщі і розповім про бердянських поляків, про їхні нагальні потреби і, 
по можливості, допоможу товариству технікою.

Від автора: консульство �ольщі у Харкові було засноване ще до війни 
батьком визначного політика Збіґнєва Бжезіньського, ще одне – відкрито 
у Львові. Генеральне консульство �ольщі знаходиться в Києві. У східному 
регіоні України працює 16 польських товариств. Бердянське «Відродження» 
– одне з найкращих. Три бердянці пишуть дисертації з питань польської 
літератури і мови. У майбутньому планується послати на навчання 
до польських ВНЗ три особи. �ро ці та інші плани молодої суспільної 
організації ми довго розмовляли з її керівником, старшим викладачем 
кафедри української і зарубіжної літератури Лєшеком Сухомлиновим. 
У молодого й перспективного голови польського «Відродження» все ще 
попереду. А отже, і у товариства також.

* * *
Документ 55

пОльськиЙ кОнсУл в гОсТях У БерДянЦів

джерело: „південна зоря“ № 241 (14291) 27 листопада 1998 р.
Автор: т. забержевська

Не перший рік працює в Бердянську польське товариство «Відрод-
ження», що об’єднує і літніх, і молодих людей польського походження. 
На базі СШ № 15 дітей навчають польської мови, репертуар учасників 
ансамблю «Марлен» ДК «Нафтохімік», де половина дітей має польське 
коріння, включає народні танці �ольщі.

На початку тижня бердянське товариство відвідав консул Кшиштоф 
Яблонка. Він займається питаннями культури і �олонії (так назива-
ють вони свої діаспори). �ольське консульство в Харкові, де працює пан 
Кшиштоф, відкрито в 1995 році. Воно охоплює дев’ять областей від 
сходу до півдня України. Цього разу пан Яблонка прибув до Бердянська 
з Запоріжжя, де він займався проблемними питаннями, що стосуються 
поділу єдиного товариства поляків обласного центру. Частина об’єднання 
лишилася вірною колишнім традиціям продовження союзу України й 
�ольщі. Решта членів товариства висловилася за католицьку парафію.

Як з’ясувалося, консульство не в змозі надавати підтримку двом 
гілкам колишнього об’єднання. Другим, мабуть, доведеться відкривати 
й новий офіс, ведучи переговори з обладміністрацією, і ремонт робити 
власними силами, і т. ін.
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Інше питання, яке привело польського консула до Запоріжжя, – це 
святкування 60-річчя нашої області. Обласні органи влади планують 
запросити на урочистість Генерального консула.

�ро себе ж пан консул розповів, що він педагог за освітою, історик. 
Десять років трудової діяльності присвятив школі. У Бердянську він 
відвідав СШ № 15, де створено осередок польської культури. Мав бесіду 
з директором школи В.А.Крючеком. Із зацікавленістю ознайомився з 
художніми роботами вчителя образотворчого мистецтва та історії 
мистецтв І.А.Зяткіної. �ольського гостя зацікавили витиканки вчитель-
ки-майстрині. Ірині Анатоліївні пан Кшиштоф передав кольорові чудові 
витиканки (він їх привіз з �ольщі) польських умільців. Цей вид мистецтва 
у �ольщі має давнє глибоке коріння. А в нас зовсім недавно завоювали 
визнання картини, вирізані з кольорового паперу і наклеєні на однорідну 
основу. Щоб ясніше було читачам, це віддалено нагадує аплікацію, тільки 
високохудожню.

Спілкувався пан Яблонка і з учнями школи, котрі вивчають польську 
мову. До речі, сам Кшиштоф вільно володіє російською. На наше запи-
тання: «Чи подобається Вам наше місто?» – відповів: – Бердянськ – це 
прекрасне місто. Я б навіть сказав самородне (своєрідне) з різних сторін, 
місто, де мирно зживаються люди різних національностей. На жаль, – 
додав консул, – не в усіх містах України визнають польські товариства, 
а за членство в них навіть осуджують (ганять).

У якості подарунка бердянському польському товариству «Відроджен-
ня» пан Яблонка передав картини, де зображено національні костюми 
�ольщі, високохудожні фотографії зáмків середньовіччя, що збереглися 
на території сучасної �ольщі

* * *
Документ 56

зАпис генерАльнОгО кОнсУлА пОльщі МіхАлА 
ЖУрАвськОгО ТА ЙОгО ДрУЖини БАрБАри У книзі 

пОЧесних гОсТеЙ пОльськОгО ДОМУ

джерело: хроніка польсьського дому

Я дуже задоволений: бердянські поляки вже мають свій дах над голо-
вою. Миле й симпатичне приміщення сповнене життя. Це необхідно для 
нормальної праці. Зичу Вам усього найкращого!

Міхал Журавський,
генеральний консул,

повноважний Міністр
19.ХІ.2007 р. 
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Найкращі побажання такої ж плідної праці, як до цього часу. Ми раді 
з того, що Ви є і напевно будете.

Всього доброго!
Барбара Журавська

19.ХІ.2007 р.

* * *
Документ 57

прОщАльниЙ лисТ генерАльнОгО кОнсУлА пОльщі в 
хАркОві МіхАлА ЖУрАвськОгО

джерело: Апкот

Дорогі споплемінники!
Завтра закінчується наша місія в Україні і ми повертаємося до �ольщі. 

Це були роки, котрі закарбувались у нашій пам’яті численними зустрі-



322 �оляки Бердянська: документи, факти, коментарі

чами з �олонією, яка тут, на Сході України, не забула про свої корені, 
плекаючи польську мову, культуру і традиції, а також підтримуючи 
контакти зі старою Вітчизною.
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Ми дякуємо за ці роки спільної праці та про незабутні зустрічі. 
Сподіваємося, що з багатьма з вас ми ще зустрінемось у майбутньому. 
Отже, до побачення.

Барбара і Міхал Журавські

P.S. Нехай Добрий Бог тримає Вас у своїй долоні до того часу, коли 
ми знову зустрінемось…

Барбара

* * *
Документ 58

сиТУАЦія в УкрАїні
зАявА гОлОвнОгО УпрАвління пкОТ „віДрОДЖення”

джерело: сіпкот

Характерною рисою пострадянських держав, окрім Литви, Латвії і Ес-
тонії, є узурпація влади інакомислящими людьми (чи тими, хто тільки удає, 
що він інакше мислить…), а однак, виходців із глибин старої системи.

Владу в Україні перейняв колишній секретар з ідеологічних питань 
Комуністичної �артії України, Голова Верховної Ради Леонід Кравчук, 
майбутній перший президент України. Його уряди вирізнялися певною 
демократичністю й активними процесами формування молодої української 
держави. Головною помилкою вибореної, але неусвідомленої державності, 
яку, в певному сенсі, зважаючи на події серпня 1991 року, можна тракту-
вати як „неочікуваний подарунок обставин”, було залишення на керівних 
посадах „старої гвардії”, яка й надалі визначала політику (зрештою, 
й кадрову) і стратегію в усій державі.

Складна економічна ситуація, так би мовити, анархічно-абсурдна, 
дозволяє „місцевій шляхті” приватизовувати державне добро, утворюючи 
власні „імперії”. Для людей при владі це був час необмежених можливос-
тей. У зубожілому українському суспільстві, переважно зрусифікованому 
і далекому від ідеї формування національної свідомості, поступово влада 
грошей починала домінувати й визначати масштаб цінностей. 

Наступний крок у нікуди – це утворення регіональних кланів і інтеграція 
з державними структурами. На хвилі численних протестів робітників 
і гірників, незадоволених рівнем життя, олігархи усувають з посади пре-
зидента України Кравчука, і до влади приходить так званий „червоний 
директор” Леонід Кучма, який належить до дніпропетровського клану.

За п’ять років його каденції зазначені вище тенденції поглиблюються 
й перестають бути табу. Узурпація, привласнення і безправ’я стає яви-
щем повсюдним. Деморалізований, розчарований і заляканий громадянин 
є пасивним і німим спостерігачем. Здавалося б, що народ не підтримає 
Кучму на наступних виборах, але альтернативною кандидатурою був 
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„головний комуніст України” �етро Симоненко. Отже, нічого не зміни-
лося! Знову п’ять років сірості і сваволі. 

Сáме за каденції Кучми на горизонті української політики з’явлється 
постать Віктора Ющенка, голови Національного Банку, а пізніше – 
прем’єра. �олітика попередніх урядів підлягає кардинальним змінам, 
почалися реформи, проте ці зміни зачіпали інтереси кланів. Ющенко зму-
шений піти у відставку. �резидент Кучма практично нічого не вирішує, 
він залежить від олігархічної системи і „сірого кардинала” – керівника 
адміністрації �резидента, голови Соціал-демократичної партії (об’єднаної) 
Віктора Медведчука й регіональних кланів.

З часом висуваються вперед (підносять свій голос) олігархи з Донецька. 
Губернатором, якого призначає президент, залишається Віктор Янукович. 
Цей факт був першою ознакою того, що дніпропетровський клан втрачає свої 
позиції. На перший план виходить Донецьк і промисловий басейн Донбас.

Не вдаючись у всілякі подробиці, що стосуються виборчої кампанії, 
я додам витяг з протоколу засідання Головного правління �ольського 
культурно-освітнього товариства „Відродження” в Бердянську (Запорізька 
область, �івденна Україна):

„Ми, поляки Бердянська, громадяни України, в цій критичній ситуації 
у країні нашого постійного проживання і перед загрозою, беручи до ува-
ги численні факти пофальшування результатів голосування у східних 
і південних регіонах і факт корумпованості Центральної Виборчої Ко-
місії, звертаємося до всіх організацій, державних і суспільних інституцій 
(установ) про вираження вотуму недовіри і невизнання результатів ІІ 
туру президентських виборів в Україні.

Ющенко – наш президент!”. 

Від імені �равління Лєх Сухомлинов 

* * *
Документ 59

«пОМАрАнЧеві» прОТесТи ТривАЮТь (28.11.2004)

джерело: сіпкот

„�омаранчеві мітинги“ відбуваються щодня, і поляки на них присутні!!! 
�роте адміністрація деяких заводів і установ керується настановами органів 
центральної влади і забороняє своїм робітникам і працівникам висловлюва-
ти думки, що відрізняються від „офіційних“, продиктованих з Адміністрації 
�резидента і канцелярії уряду. Однак, тисячі людей демонструють свою 
позицію, маючи при собі наразі помаранчеві символи і збираючись на майдані 
(на площі), скандуючи: „Кучму – до суду! Ющенко – наш президент!!!“
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Щоденно у більшості міст України продовжуються акції протестів, 
утім, також у Бердянську. Верховна Рада України визначилася з власною 
позицією і визнала результати виборів сфальсифікованими. Мабуть, буде 
третій тур виборів, а завтра – засідання Верховного Суду України. Вражає 
позиція нинішнього (поки що!) президента Кучми. Гарант Конституцції 
зайнав позицію страуса, ховаючи голову в пісок. Жодної реакції з боку Ад-
міністрації �резидента навіть на сепаратистські рішення деяких областей 
Східної України, як наприклад, заява харківського і луганського губернаторів. 
Додам, що в даний момент в м. Сєвєродонецьку (Луганська оласть) триває 
з’їзд представників органів самоуправління південно-східних регіонів України, 
метою якого є обговорення можливості оголошення автономії. На цьому 
сепаратистському збіговиську, між іншим, присутні посол Росії в Україні 
Черномирдін і мер Москви Лужков. Чи Росія не впливала на виборчий процес в 
Україні? Чи не втручається вона у внутрішні справи незалежної держави?

Дозволимо собі спинитися на ситуації, що панує в суспільстві на при-
кладі Бердянська. �онад 70% громадян регіону віддало перевагу прем’єрові 
Януковичу. Дане явище можна пояснити браком об’єктивної інформації у 
засобах масової їінформації в ході виборчої кампанії. Цікавою виглядає си-
туація у сусідньому місті �риморськ, де місцеве телебачення „Юг“ постійно 
передавало відомості опозиційного „5-го каналу“; наслідком цього є те, 
що більшість мешканців голосувала за Ющенка. Вже після першого туру 
органи обласної влади називали �риморськ „помаранчевим містом“.

�о-друге, мали місце популістські кроки, підкуп виборців пенсійного 
віку. Уряд затвердив доплати до пенсій на час виборчої кампанії, хоча на 
майбутній рік бюджет України не передбачає коштів на ці цілі. 

�о-третє, Янукович обіцяв надати статус другої державної мови 
російській, а також упровадити друге громадянство – російське. Зазна-
чимо, що це суперечить Конституції України.

Натомість, суспільство не є поділеним. �анують терпимість і спокій. 
„�омаранчеві“ посміхаються один до одного й до небагатьох людей з 
символікою Януковича. 

* * *
Документ 60

УкрАїнА: пОляки БерДянськА піДТриМУЮТь
пОМАрАнЧевУ ревОлЮЦіЮ

джерело: „Kurier wileński”, листопад 2004 р. 
Автор: В. зайончковська

польські прапори на акціях протесту 
„Ми, поляки Бердянська, громадяни України, в цій критичній ситуації 

у країні нашого постійного проживання і перед загрозою, беручи до уваги 
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численні факти пофальшування результатів голосування у східних і пів-
денних регіонах і факт корумпованості Центральної Виборчої Комісії, 
звертаємося до всіх організацій, державних і суспільних інституцій (ус-
танов) про вираження вотуму недовіри і невизнання результатів ІІ туру 
президентських виборів в Україні!” – надіслав витяг з протоколу засідання 
�равління �ольського культурно-освітнього товариства „Відродження” 
в Бердянську його голова доктор Лєх Сухомлинов.

25 листопада в нашому місті Бердянську відбувся мітинг, на кякому 
громадяни мали можливість висловити свою думку щодо результатів 
виборів �резидента України. А також для того, щоб підтримати �ома-
ранчеву революцію!!!

О 10.00 голова Головного правління Товариства поляків „ВІДРОД-
ЖЕННЯ” поінформував Генерального Консула Р� у Харкові Ярослава 
Ксьонжека про рішення поляків Бердянська не визнавати результатів 
ІІ туру виборів і про наміри взяти активну участь у рухові опору. �ід 
час розмови пан Крнсул, між іншим, сказав, що він шанує нашу позицію 
і бере інформацію до відома.

помаранчеві й біло-червоні
Незважаючи на те, що четвер є робочим днем, багато поляків прийш-

ло на демонстрацію, тримаючи символіку Віктора Ющенка й національні 
польські прапори! Голова Товариства „Відродження” доктор Лєх Сухомли-
нов у своїй промові поінформував тисячі людей та площі перед міськрадою, 
що поляки Бердянська палко підтримують Ющенка і процитував витяг 
з протоколу засідання Головного правління Товариства.

звідки Ющенко?
„Саме за каденції Кучми на горизонті української політики з’являється 

постать Віктора Ющенка, голови Національного Банку, а пізніше – 
прем’єра. �олітика попередніх урядів підлягає кардинальним змінам, зру-
шили з місця реформи, проте ці зміни зачіпали інтереси кланів. Ющенко 
змушений піти у відставку. 

Складна економічна ситуація, так би мовити, анархічно-абсурдна, 
дозволяє „місцевій шляхті” приватизовувати державне добро, утворюючи 
власні „імперії”. Для людей при владі це був час необмежених можливос-
тей. В убогому українському суспільстві, переважно зрусифікованому й 
далекому від ідеї формування національної свідомості, поступово влада 
грошей починала домінувати й визначати масштаб цінностей.

Наступний крок у нікуди – це утворення регіональних кланів і інтеграція 
з державними структурами. На хвилі численних протестів робітників і 
гірників, незадоволених рівнем життя, олігархи усувають з посади пре-
зидента України Кравчука, і до влади приходить так званий „червоний 
директор” Леонід Кучма, який належить до дніпропетровського клану.
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За п’ять років його каденції зазначені вище тенденції поглиблюються 
й перестають бути табу. Узурпація, привласнення і безправ’я стає яви-
щем повсюдним. Деморалізований, розчарований і заляканий громадянин 
є пасивним і німим спостерігачем. Здавалося б, що народ не підтримає 
Кучму на наступних виборах, але альтернативною кандидатурою був 
„головний комуніст України” �етро Симоненко. Отже, нічого не зміни-
лося! Знову п’ять років сірості і сваволі”, – читаємо в заяві, підписаній 
Сухомлиновим від імені Ради равління Товариства. 

„Ні – фальсифікації! Ні – тоталітаризму! Ні – режимові олігархів 
і кланів!!!”; „Так – демократії! Так – свободі! Так – Новій Україні!”; 
„Ющенко – наш президент!” – звучали гасла під час мітингу.

* * *
Документ 61

нАДіслАнО ДО реДАкЦії веБ-сТОрінки «віДрОДЖення «

джерело: сіпкот

Римо-католицька парафія в Казімєжу Дольному підтримує Україну  �
в Її боротьбі і молиться за Неї.

Ксьондз Томаш 
Дякую Тобі за інформацію, яку я вже використала на сторінці „�о- �

ляки у світі”. Молодці! Так тримати! Ми також тримаємо руку на пульсі 
України. Якщо іще щось трапиться – прошу – дай знати. Мене цікавить 
усе під кутом зору реакції поляків на українські події. Чи бердянські поляки 
віддзеркалюють точку зору поляків українських? �иши!

Ванда Зайончковська, „Kurier wileński”
Не піддавайтеся! Ми – з Вами! Ми Вас підтримуємо помаранчевою  �

демонстрацією під Українським посольством у Варшаві! ЗМІ передають, 
що східна Україна підтримує Януковича – ми в це не віримо! Вже досить 
жити в брехні, виходьте на демонстрації! �оляки і жителі Бердянська! 
Ми – з вами!

Доктор Гелена Красовська, �ольська Академія Наук, Варшава
Дорогий пане Лєху (Сухомлинов), звичайно, ми з Вами і всією Ук- �

раїною. Від щирого серця
�роф. Януш Ріґер, Варшава

�ривіт! �ро те, що відбувається в Україні, читай на нашій сторінці.  �
Україна буде вільною і нарешті незалежною від Росії. Бажаю успіху!

Анджей Дубіковський, головний редактор 
„Голосу з-над Німану”, Білорусь

Для мене, захопленого культурою, історією України, її живими  �
зв’язками з �ольщею, поляками, що живуть в Україні в цей час, час змін, 
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є найважливішим історичним моментом. Сподіваюся, що вільний вибір, 
незалежний від східного Великого Брата, може, недосконалий, проте 
власний, виправить політичну ситуацію Вашої Країни в кращий бік, ска-
зане стосується і поляків, що живуть в Україні. У Варшаві видно людей 
з помаранчевими стрічками. Буде добре.

Андржей Бєлковський

* * *
Документ 62

„пОМАрАнЧевА ревОлЮЦія”
пОЧАТОк грОМАДянськОгО сУспільсТвА в УкрАїні

джерело: сіпкот
Автор: л. дамек (Бєльсько-Бяла)

Чи «�омаранчева революція» була неуникненною, чи мала вона конче 
відбутися? Відповідь на ось так поставлені запитання теоретично на-
прошується сама собою, і звучить вона – «Так!».

Людність України, яка так багатонатовпно виплеснулася на 
вулиці міст, аби продемонструвати свою підтримку кандидатові 
опозиції Вікторові Ющенку, вже на грані знемоги. Це є стан, коли одне 
провокаційне рішення державних структур може призвести до трагедії, 
якою було б втручання силових структур держави у нинішню політичну 
кризу.

Такої ситуації, безсумнівно, хоче уникнути табір опозиції. Із заяви 
силових відомств України можна зробити висновок, що правлячий табір 
також не прагне до використання сили, бо могло б статися, що нові бойові 
загони переходять на бік опозиції, а це показало б слабкість �резидента 
Кучми і Уряду України, а цього не можуть собі дозволити ці інституції, 
оскільки це було б також свідченням слабкості України. 

Чи �резидент Кучма наважився б на фальшування виборів, якби 
він знав, що на знак протесту народиться громадянський рух, який не 
похитнеться від погроз і твердо стоятиме на своєму місці, що вибори 
недійсні? Важко наразі однозначно відповісти на це запитання, але, на 
мою думку, �резидент Кучма не пішов би на такий крок, і вже напевне 
не такою мірою, бо йому дуже хочеться єдиної і міцної України, проте 
своїми вчинками він довів країну до ситуації, в якій щоразу сильніше ак-
центуються сепаратистські прагнення східних регіонів України. Це про-
блема, яку мусить розв’язувати майбутній очільник держави, незалежно 
від того, буде це Віктор Ющенко чи Віктор Янукович.

Наступне важливе питання – це зовнішні посередництва у безвихідному 
становищі (у глухому куті), яке триває зараз в Україні, вони потрібні 
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чи ні? Наскільки я оцінюю ситуацію, що склалася, вони є найкращим 
шляхом до досягнення порозуміння, тому що без зовнішніх посередників 
сторони постійно звинувачували б одна одну в різних прóгріхах, почав-
ши з формального питання, хто може оголосити вибори недійсними, і 
поринули б у цілу гаму проблем, котрі є малоістотні і котрі стали б на 
заваді у досягненні порозуміння. Тому присутність західних посередників, 
левова частина яких походить з країн, котрі самі пройшли тяжкий шлях 
перетворень, дозволяє помітити питання дійсно істотні, піднестися над 
власними неприязнями (ворожостями) і зосередитись на досягненні по-
розуміннь, котрі прислужаться на користь як Україні, так і всій Європі. 
Досягнення порозуміння у питанні, хто ж є переможцем виборів, зараз є 
річ першочергова, бо Україні потрібен зараз легальний проводир (вождь), 
котрий користується підтримкою народу, що буде необхідним для відбу-
дови внутрішньої цілісності і єдності України як у вимірі національному, 
так і територіальному.

„�омаранчева революція”, яка вирує зараз на наших очах, хоч як її не 
оцінюй – потрібна вона чи ні, чи ми хочемо, щоб виграв Віктор Ющенко 
чи Віктор Янукович, є, безперечно, виразним і гучним громадянським сина-
лом для �резидента України Леоніда Кучми, сигналом, який показує, що 
українське суспільство хоче змін, хоче брати активну участь у створенні 
майбуття своєї держави і не погоджується з тим, щоб рішення, які сто-
суються України, приймалися на високих щаблях влади без урахування 
думки народу. Це явище є, безперечно, корисним, бо показує, що суспільство 
України пробуджується від того маразму, до якого його довів Радянський 
Союз, і стає суспільством громадянсько-”свідомим”.

на ниВі культури

Національна культура – це дуже важливий, якщо не сказати – най-
важливіший, елемент, що уможливлює зберігання почуття зв’язку з 
народом. отже, немає нічого дивного, що й діячі з Бердянська одним 
зі своїх завдань вважали саме роботу в цій сфері. проте вони розуміли 
її дуже широко, насправді ширше, аніж це могло б здаватись, зважаючи 
на невелику кількість середовища, а також величезну віддаленість від 
кордонів батьківщини предків. 

проведення будь-якої діяльності вимагає місця, пункту, який став би 
своєрідним розсадником, котрий для всіх ототожнювався б з польськіс-
тю. унаслідок клопотань організації вдалося знайти таке приміщення, 
яке із задумом на зростання „Відродження”, проте з твердим переко-
нанням щодо його ролі, названо польським домом. стан його не був 
задовільний, об’єкт вимагав ремонту, який було проведено місцевиими 
зусиллями й старанням членів організації. з самого початку він став 
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місцем зустрічей місцевих поляків, їхнім справжнім розсадником. тут 
знайшов свій притулок і центр „Biesiada”, який став душею полонійної 
культурно-освітньої діяльності в місті. 

для підтримання свідомості приналежності до польського народу 
дуже важливим був вплив релігії. тому нічого дивного немає в тому, 
що однією з найважливіших подій, що відбувалися щороку в Бердянсь-
ку, було одне з найбільш польських релігійних свят – різдво христове 
(док. № 70). старалися належним чином вирізнити ці урочистості, 
запрошуючи на них гостей інших національностей. 

Не всі урочистості можна було влаштувати в польському домі, 
особливо тоді, коли хотіли розширити коло запрошуваних. тоді звер-
талися до місцевих друзів, котрі ділилися своїми помешканнями на 
догоду місцевих поляків. таку допомогу отримували від місцевих вишів, 
музичної школи, Будинку культури тощо. однією з часто влаштовува-
них відкритих імпрез був фестиваль класичної музики, що відбувався 
з приводу днів польської культури (док. № 68, док. № 69, док. № 71). 
слід зазначити, що в усіх відкритих імпрезах брали участь представники 
непольських середовищ. Ними були, наприклад, запрошувані артисти, 
учні, студенти, котрі дуже охоче співорганізовували полонійні акції. 
з часом епізодична співпраця набрала характеру сталої, постійної. 
з одного боку, шукалися різні методи зміцнення польськості у полоній-
ному середовищі, а з іншого – показування своїх цінностей бердянцям. 
прикладом такої роботи може бути організований у 2004 році конкурс 
дитячого малюнку у межах відзначення року польщі в україні, влашто-
вано також виставки, показ документальних кінофільмів, що стосуються 
польської культури й історії польщі (док. № 72, док. № 73, док. № 74). 
Влаштовувалися й виставки, котрі мали ознайомити українців і місцевих 
поляків з доробком поляків, що жили в цій частині світу кількадесят 
і навіть більше років тому. Не забули показати й доробок поляків, що 
живуть на далекій батьківщині.

Важливість цих урочистостей була оцінена друзями бердянців 
з польщі, про це свідчать листи, котрі з цього приводу надходили голові 
організації від осіб, що стали друзями бердянців (док. № 67). 

дуже важливим вважали в Бердянську залучення до орбіти польсь-
кості дітей, що живуть у місцевому дитячому будинку. Не без підстав 
вважалося, що зараз охоплення опікою позбавлених допомоги місцевих 
поляків, котрі найбільше її потребували, буде дуже добре сприйняте як 
з боку української сторони, так і з боку польської. це завдання було 
поставлено з мотивів гуманних, з християнської любові до ближнього, 
стражденного; хоча, ясна річ, ті, хто за це брався, добре усвідомлювали, 
що посереднім результатом таких учинків буде зміцнення польськості. 
задум знайшов підтримку з різних сторін, проте, незважаючи на це, 
можливості допомоги дітям були дуже обмежені. Наприклад, незважаючи 
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на добру волю органів польської дипломатії, не вдалося послати цих 
дітей на літні канікули до польщі. Адміністративні обмеження вияви-
лися такими, які неможливо подолати. Низка документів свідчить про 
те, яка велика увага приділялася результативній допомозі дітям (док. 
№ 75, док. № 76, док. № 77, док. № 78, док. № 79).

робота «Відродження» отримала дуже високу оцінку з боку пред-
ставників консульства. думка про те, що хтось, хто знає умови, що 
панують в польських організаціях в україні, й не сподівався, що десь 
у далекім Бердянську так може виглядати полонійне життя, – важила 
для місцевих поляків чимало. 

Важливими для підтримування польської культури були й контак-
ти з польщею, а саме – з польськими друзями. Бо дуже швидко перші 
офіційні контакти перетворилися на ближчі зв’язки дружньо-товарись-
кого характеру. обидві сторони листувалися, а якщо це було можливе, 
то й відвідували одна одну, а врешті бралися за спільну справу (нап-
риклад, наукового характеру). дуже тісні контакти встановилися поміж 
місцевими поляками з Бердянська й старим Борком, як з місцевими 
ченцями, так і з мешканцями (док. № 80, док. № 81, док. № 83). як 
свідчать про це поміщені в цій публікації листи, контакти не обмежу-
вались офіційними короткими оказійними посилками. 

Ченці з Борку та інші друзі «Відродження» ділилися зі своїми да-
лекими друзями своїми проблемами й мірковуваннями, котрі свідчать 
саме про рівень близькості, що виникла між сторонами україною та 
польщею (док. № 84, док. № 85).

* * *
Документ 63

Біля АзОвськОгО МОря

джерело: „głos znad Niemna”, 22 березня 2002 р.
Автор: л. сухомлинов

15 березня �ольський дім в Бердянську офіційно відчинив свої двері. З 
7 грудня минулого року, з дня, якого Товариство «Спільнота польська» 
за посередництва Генерального Консула Республіка �ольща в Харкові 
придбало трикімнатну квартиру для поляків Товариства «Відродження», 
тривали приготування до презентації приміщення.

В оснащенні �ольського дому взяли участь усі члени нашої організа-
ції. Хтось допомагав порадою, хтось грошима, хтось своєю жертовною 
працею. Але важливим було те, що не було байдужих. �ро ремонт не 
було й мови, просто вдалося залатати старі дірки й зібрати уживані 
меблі, частину їх ми навіть купували.
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Варто підкреслити, що в Бердянську тільки поляки мають власне 
приміщення. Болгари, греки, євреї, німці, росіяни або орендують приміщен-
ня, або ж його зовсім не мають. Отже, для нашого регіону відкриття 
�ольського дому було справжньою подією. Тому нічого дивного не було 
в тому, що на цей захід зібралося багато осіб, між іншим, представники 
органів обласної влади, міської ради, кандидати в депутати до Верховної 
Ради України, голови та діячі організацій національних меншин міста, 
керівництво вищих навчальних закладів міста та багато інших друзів 
�ольського товариства «Відродження». �ольські національні символи 
підкреслювали урочистість атмосфери і статус цього місця.

* * *
Документ 64

У пОлськОМУ ДОМі

джерело: „південна зоря“ № 197, середа, 27 грудня 2006 р. 

Вечір напередодні Різдва за католицьким календарем активісти польсь-
кого товариства «Відродження» зустріли піснями й колядками. �овіншу-
вати зі святом дорослих прийшли діти-вихованці школи-інтернату. Вірші, 
пісні польською й українською мовами вони розучували під керівництвом 
Тетяни Сергіївни Сухомлинової у �ольському домі. Кожен з вихованців 
(а таких з польським корінням понад 30) отримав різдвяний подарунок 
від Генерального консульства �ольщі в Україні.

Ось іще новина: під Різдво керівника товариства Олексія Сухомлинова 
прийнято до Спілки польських журналістів. Його матеріали про діяль-
ність членів бердянського товариства «Відродження» регулярно ось уже 
протягом 12 років з’являються в польських газетах, на інтернет-сайті 
www.polonia.org.ua, який щорічно відвідує біля 20 000 читачів.

* * *
Документ 65

Дні пОльськОї кУльТУри – 2003

джерело: сіпкот

Товариство „Відродження”, окрім питань суто полонійних і підтримання 
духу польськості, робить усе можливе для підтримки й розвитку польської 
культури в регіоні. Тому вже протягом трьох років у травні відбувається 
низка культурно-освітніх заходів, що традиційно назваються Днями 
польської культури в Бердянську. Тішить те, що в цьому році ініціативи 
�олонії були підтримані органами місцевої влади.
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У межах Днів польської культури було влаштовано художню 
виставку, вечір польської поезії. Місцеве телебачення транслювало 
польські документальні фільми, котрі чотири роки тому за допомоги 
Генерального Консульства Республіки �ольща у Харкові було перекладено 
російською мовою. Центр польської культури „Biesiada” при товаристві 
поляків „Відродження” з ініціативи органів обласної влади брав участь 
у Днях слов’янської писемності в сусідньому �риазовську.

Апофеозом Днів польської культури в Бердянську став І Фестиваль 
польської класичної музики. Шефство над цією культурною імпрезою 
узяли на себе Генеральний Консул Республіки �ольща Міхал Журавський, 
настоятель католицької парафії в Бердянську ксьондз Здіслав Зайонц, 
ректор Інституту підприємництва професор Лідія Антошкіна і управління 
культури міста Бердянськ.

�ривітати учасників і слухачів І Фестивалю приїхав із Запоріжжя 
віце-губернатор запорізький �авло Міхалік та представники інших 
державних інституцій.

Слід підкреслити, що ми таких солідних людей гостинно приймаємо 
вперше. Концерти класичної музики, на жаль, є рідкістю. Тому нічого 
дивного не було в тому, що концертний зал був переповнений. 

Твори Шопена, Вінявського, �адеревського, Шимановського та інших 
видатних польських композиторів у виконанні місцевих музикантів 
справили неабияке враження на слухачів.

Кожен учасник концерту отримав спеціально видрукувані дипломи 
і пам’ятки про І Фестиваль польської класичної музики в Бердянську.

* * *
Документ 66

ДО Днів пОльськОї кУльТУри – 2001

джерело: „південна зоря», 13 червня 2001 р. 
Автор: о. харлан 

�ольща – слов’янська євро пейська держава в басейні Вісли та Одри. 
Віруючі – пе реважно католики. З 1989 року головою держави є президент. 
Вищий законодавчий орган – двопалатний парламент (Сейм і Сенат). 
Всесвітньо відомі є іме на славетних синів �ольщі: письменників Адама 
Міцкевича і Юліуша Словацького, му зикантів Фредеріка Шопена і Міхала 
Огінського, кінорежи серів Анджея Вайди та Єжи Гофмана, художників 
Станісла ва Виспянського та Костянти на Тетмаєра.

�рисудження Анджею Вайді почесної премії Оскара, надан ня Кшишто-
фу �ендерецькому титулу найкращого сучасного композитора року – ці 
події схиляють до висновку, що польська культура відіграє в су часному 
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культурному житті не абияку роль. Найбільше виз нання за заслуги у ми-
нулому році здобула польська кіне матографія. Фільми „Вогнем і мечем” 
та „�ан Тадеуш” зали шаються великою подією як для �ольщі, так і для 
світової спільноти.

У рамках днів польської культури, присвячених річниці прийняття 
конституції �ольщі, польський науково-просвіт ницький центр на базі 
кафед ри української та зарубіжної літератури Бердянського дер жавного 
педагогічного інститу ту (керівник — доцент Вікто рія Зарва) та польське 
товари ство „Відродження” (голова Олексій Сухомлинов) м. Бер дянська 
організували в акто вому залі БД�І великий кон церт, у якому взяли 
участь чле ни Товариства – учні загаль ноосвітньої школи № 15 М. Бон-
дарев, О. Мурашко, Н. Михальчук, студенти Бердянського інститу ту під-
приємництва О. �опова й інші та студенти Бердянського педінституту 
В. �ейчев, Р. Костромицький, Е. Циховська, І. Корольов та ін.

Щемливе відчуття суму та співпереживання викликала у глядачів 
„Молитва”, що лунала польською мовою і вирізнялася високим рівнем 
театральної постановки. Незабутнім був яскравий виступ хореографіч-
ного колективу „Водоспад” (керівник – Лілія Кузнецова). Лунали пісні 
польською, українською, російською мовами, читалися вірші А.Міцкевича в 
оригіналі та в перекладі М.Рильського (іскрометним гумором про звучала 
зі сцени інсценізація балади „�ані Твардовська”). Стримано та високоін-
телектуально лунало читання віршів Ю.Словацького, В. Шимборської 
(лауреатки Нобелівської премії), Т. Ружевича, творів В. Броневського, 
М. �авліковської-Ясножевської в перекладах Анни Ахматової.

Для того, щоб це свято від булося, багато зусиль доклали родини 
польського походжен ня Станішевських і Сухомлинових, директор Цент-
ру польської культури „Бешяда” �ольсько го культурно-просвітницького 
товариства „Відродження” Наталія Варецька.

О. Харлан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
та зарубіжної літератури БД�І 

* * *
Документ 67

Дні пОльськОї кУльТУри в БерДянськУ – 2010
лисТи ТА пОБАЖАння

джерело: фплос

У листах, зокрема, читаємо: „Дякуючи за співпрацю, що мала місце 
до цього часу, я хочу висловити надію, що �ольща в Бердянську буде, 
разом з іншими полонійними організаціями в Україні, репрезентувати 
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польську культуру, традиції, піклуючитсь про наше Спільне Благо – Рес-
публіку �ольща“.

лист від імені Товариства «спільнота польська»

шановний пане голово!
Від усього серця дякую за запрошення на відзначення Днів польської 

культури в Бердянську.
З цього приводу я хочу висловити сердечну подяку за участь українсь-

кої �олонії у популяризації польської культури за кордоном, а також за 
активність польського середовища в Україні. Ваші зусилля й старання, 
а також новаторський підхід до дій, що сприяють �ольщі, заслуговують 
особливого визнáння.

Тому я хочу висловити свою підтримку ініціаторам й організаторам 
«Днів польської культури», а також побажати їм стійкості у подальших 
діяннях, успіхів у розмаїтих царинах полонійної активності.

Товариство «Спільнота �ольська», як і раніше, готове підтримувати 
старання, що мають на меті культивування польськості, польської мови 
й культури, як і дії на користь зростання значення (яке слід розуміти 
у широкому сенсі) польської громади в Україні. 

Дякуючи за співпрацю, що мала місце до цього часу, я хочу вислови-
ти надію, що �ольща в Бердянську буде, разом з іншими полонійними 
організаціями в Україні, репрезентувати польську культуру, традиції, 
піклуючитсь про наше Спільне Благо – Республіку �ольща.

З повагою 
Член Всепольського правління
Міхал Дворчик

лист ректора Жешувського університету професора, доктора 
габілітованого станіслава Уляша

Велике спасибі за запрошення на Дні польської культури, що проходи-
тимуть у Бердянську. На жаль, різноманітні обов’язки унеможливлюють 
мій кількаденний виїзд із Жешува.

Організаторам і учасникам урочистостей я зичу реалізації накрес-
леної програми. Авторів важливих для культури видань я поздоровляю 
з чудовими публікаціями. Усім я шлю побажання подальшого всебічного 
розвитку.

З повагою
Ректор Жешувського університету 
професор, доктор габілітований Станіслав Уляш
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* * *
Документ 68

Дні пОльськОї кУльТУри в БерДянськУ – 2010: 
кОнЦерТ з нАгОДи 200 ріЧниЦі з Дня нАрОДЖення 

ФриДерикА шОпенА

джерело: сіпкот

23 квітня у міській музичній школі в Бердянську в межах Днів поль-
ської культури в Бердянську відбувся концерт шопенівської музики, яким 
опікувався Генеральний Консул Р� в Харкові Ґжеґож Серочиньський. 
Урочистість відкрив кандидат філологічних наук, доцент Лєх Олексій 
Сухомлинов, який попросив усіх учасників хвилиною мовчання вшанувати 
пам’ять достойників польського уряду разом з �резидентом Р� Лєхом 
Качиньським, що загинули 10 квітня в авіакатастрофі у Смоленську. 
�отім слово взяв Генеральний Консул Р� в Харкові Ґжеґож Серочиньсь-
кий. У своїй вступній промові він підкреслив значення творчості митця 
світової слави – Фридерика Шопена.

У цьому році ми відзначаємо двохсоту річницю з дня народження най-
визначнішого польського композитора Фридерика Шопена. З цього приводу 
2010 рік було оголошено „Шопенівським роком”, і це дає нам величезні 
шанси для пропагавування польської культури й польського мистецтва 
в усьому світі. Його внесок у розвиток світової музики романтизму є 
неоціненний, він надихнув Роберта Шумана й Ференца Ліста, він був 
натхненням для багатьох польських музикантів. Його твори є понадчасові. 
Значення творів Шопена сягає поза художній вимір. Він став легендою, 
його творчість запала в серця багатьох поколінь.

Як сказав Іґнаци Ян �адеревський у соту річницю з дня народження 
Фридерика Шопена: „Нам забороняли Словацького, Красіцького, Міцкєвіча. 
Не заборонили нам Шопена. Однак, саме в Шопені є все, що нам забороня-
лося: барвисті кунтуші, паси, политі золотом, похмурі венгерки, краківські 
конфедератки, шляхетний брязкіт шабель, блиск наших селянських кіс, 
зойк зранених грудей, бунт спутаного духу, цвинтарні хрести, придорожні 
сільські костелики, молитви зажурених сердець, біль неволі, сумування 
за волею, проклинання тиранів і радісна пісня перемоги» (…).

Святкування супроводжуватимуться концертами, читаннями, вистав-
ками й художніми виступами. Численні гості й учасники вислухали ві-
домості про композитора у вигляді публічних лекцій поміж виконанням 
окремих творів. Ці популярні пояснення до виконуваних творів робила 
вчителька школи Майя Філон. Твори у виконанні вчителів і учнів своїм 
чарівним звучанням наповнювали залу, де серед запрошених гостей були 
також патрон цієї імпрези Генеральний Консул Р� др. Ґжеґож Серочинь-
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ський, директор Міжнародного фольклористичного фестивалю «Буко-
винські зустрічі» Збіґнєв Ковальський, др. Гелена Красовська з Інституту 
славістики �ольської Академії наук, органи самоуправління, представники 
бердянських художніх центрів, а також представники вищих навчальних 
закладів міста. Емоційний заряд, що міститься, скажімо, в Революційному 
етюді, віддзеркалювався не лише на обличчі виконавиці, а й на обличчях 
слухаючих. �ід час концерту було виконано найвідоміші твори польського 
генія: ноктюрни, мазурки, полонези. У концерті взяли участь солісти 
й танцювальні ансамлі. 

Учасників і організаторів було відзначено нагородами й подяками від 
польського дипломатичного консульства у Харкові. Директор музичної 
школи з рук Генерального Консула Р� Ґжеґожа Серочиньського отримала 
DVD програвач. 

Велике спасибі організаторам, котрі доклали неабияких зусиль, щоб 
нашого Митця вислухали не тільки поляки з Бердянська, а й кожен, хто 
любить музику. 

* * *
Документ 69

пОльськА клАсикА прОзвУЧиТь У День зАкОхАних

джерело: „ринг-Экспресс“ № 9 (504), 2 лютого 2005 р.

Рік �ольщі в Україні урочисто завершиться в Бердянську 14 лютого 
фестивалем польської класичної музики. Концерт готується польським 
товариством «Відродження» в Бердянську під керівництвом відділу у спра-
вах національних меншин, міграції та релігії міськвиконкому, при сприянні 
обласного відділу у справах національних меншин, міграції та релігії, а 
також Генерального Консула �ольщі в Україні Ярослава Кшенжека. 

У концерті виступлять учні музичної школи, візьмуть участь пред-
ставники польського товариства «Відродження», студенти БД�У й гості 
з музичного училища міста Запоріжжя. У концертній програмі прозвучать 
класичні твори відомих всьому світові польських композиторів, а танцю-
вальний колектив «Водоспад» виконає польські національні танці. 

У числі почесних гостей очікують самого Генерального Консула Ярос-
лава Кшенжека з дружиною, представників Запорізької облдержадмініст-
рації, гостей з польських товариств Запоріжжя й Мелітополя, а також 
представників Бердянського міського виконавчого комітету.

Фестиваль польської класичної музики проводиться в Бердянську вже 
третій рік поспіль. �редставники польського товариства висловлюють 
подяку директорові Бердянської музичної школи Ніні Григорівні Філон 
за співробітництво, активну участь у розвитку польської культури та 
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мистецтва. Оскільки цей фестиваль символічно завершує рік, то тут 
планується провести нагородження учасників, а також підвести підсумки 
знаменного року.

* * *
Документ 70

різДвяне свяТО У пОльськОМУ ДОМі

джерело: „ринг-Экспресс“, 27 грудня 2006 р.

Різдво Христове першими в місті (за європейським стилем) святку-
ють у польському національному товаристві «Відродження». До цього 
дня вихованці школи-інтернату – діти польського походження – вчать 
колядки, вірші, знайомляться зі старовинними звичаями. Зрештою, як 
розповіла завуч школи Світлана Коновалова, двері �ольського дому у 
районі заводу «АЗМОЛ» цілий рік відчинені для дітей з інтернату. Така 
співдружність триває вже багато років. 

А в різдвяному вертепі прозвучали пісні польською, українською, росій-
ською мовами. Свято закінчилося приємними сюрпризами: за доручен-
ням консульства Республіки �ольща голова товариства «Відродження» 
Олексій Сухомлинов вручив усім дітям подарунки й передав теплі слова 
поздоровлення від консула Ґжеґожа Серочиньського.

* * *
Документ 71

шОпен і сАМ пОЧАв Би вАльсУвАТи…

джерело: „південна зоря“ № 83, 5 червня 2002 р. 
Автори: т. забержевська, А. савон

Якби ж за життя польські композитори могли знати, що їхні творіння, 
дивом здивувавши століття, звучатимуть в українському Бердянську на 
фестивалі класичної музики… Навряд чи зосталися б вони байдужими 
до цього факту.

Організували й провели такий фестиваль активісти польського това-
риства «Відродження» під керівництвом його голови Олексія Сухомлинова, 
за підтримки міськвиконкому, відділу культури, консульства Республіки 
�ольща в Україні. На фестивалі божественні звуки слухали замісник 
голови облдержадміністрації �.Михайлик, замісник міського голови 
�.Кузьминов, зав. відділом культури міськвиконкому О.Чернєва та багато 
гостей, а також запрошені цінителі мистецтва. Головну фестивальну 
функцію – виконання класичних творів – узяли на себе викладачі й учні 
музичної школи (директор Н.Філон): Світлана Бунчукова (клас педаго-
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га Хведелідзе), Ніна Муратова та Кристина Усольцева (клас педагога 
Донської), Євгенія Солонська і Ольга Смолка (клас педагога Н.Філон), 
Ірина Лебідь (клас педагога О.Іщук), Олена Коротихіна (клас педагога 
Л.Тиранової), Тетяна �авленко (клас педагога С. Тоневої), а також 
педагоги Майя Філон, Оксана Усенко, Ірина Натха. Звучали «�олонез» 
Огінського, вальси, мазурки, етюди, ноктюрни Ф. Шопена, М. Мошковсь-
кого, Ст. Монюшко, Г. Венявського. Байдужих серед слухачів не було. До 
фестивальної програми органічно увійшли й виступи учасниць балетної 
студії школи-інтернату (керівник Н. Шапченко) Віолетти Фролової, 
Вікторії Дудник і Наталії Якимець.

Завершилося естетичне дійство не тільки визнанням вдячних слуха-
чів, а й врученням подарунків і дипломів від «Відродження» виконавцям 
класичної музики польських композиторів.

* * *
Документ 72

Дні пОльськОї кУльТУри: 
висТАвкА АльФреДА ФеДеЦькОгО

джерело: сіпкот

24 квітня Генеральний Консул Р� в Харкові урочисто відкрив виставку 
творів цього митця. Ця подія зібрала понад 150 осіб, причому не тільки 
місцевих поляків, а й передовсім шанувальників і знавців старої фото-
графії. �ід час відкриття 10-річна Ельжбєта Яворська проспівала кілька 
польських пісень, що значно піднесло настрій всім учасникам.

Редакція сторінки знайшла цікавий матеріал авторки пані Малґожати 
Шимчик-Карнасєвіч, яка так описує виставку, життя і творчість Фе-
децького: «Це неабияка вдача і приємна несподіванка для шанувальників 
фотографії й колекціонерів. На вітринах документи, сімейні альбоми 
й фотоапарати, на стінах оригінальні, з ХІХ століття, роботи харківсь-
кого фотографа польського походження Альфреда Люціяна Федецького 
(1857–1902). У натовпі Міхал Жур. Дає інтерв’ю. Він розповідає з при-
страстю про кожен предмет, виявляє деталі, вільно орієнтується у на-
звах і датах. Він – знавець Федецького. Він несказанно щасливий, що йому 
вдалося нарешті організувати у співпраці з Консульством Р� в Харкові 
першу індивідуальну виставку, присвячену найкращому портретистові 
Харкова у 150-ту річницю з дня його народження».

Ось портрет доктора Франковського, відомого лікаря, філантропа й 
суспільного діяча, який за 50 років прийняв майже 200 тис. хворих; далі 
портрет Кстянтина Ґорського, скрипаля-віртуоза, композитора й дириген-
та; потім архітектор Олексій Бєкєтов з дружиною з 1890 р. і портрет 
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православного священика Яна Кронштацького, а також десятки порт-
ретів більш і менш знаменитих мешканців міста, а також славетних 
людей, котрі з’являлися в Харкові наприкінці 90-х років ХІХ ст. Над усіма 
домінує портрет Чайковського. Відомий композитор, незважаючи на те, 
що його фотографували титуловані фотографи в Гамбурзі, Римі, Києві, 
Москві, Санкт-�етербурзі і Нью-Йорку, – найбільше цінував саме порт-
рети Федецького, і саме вони відомі сьогодні в усьому світі. На виставці 
не могло не бути відомого художника Івана Айвазовського з 1898 р. (цей 
же самий фотознімок з власним підписом художника, виставлений на 
інтернетній сторінці антикварної крамниці RomanovRussia в Чикаго, яка 
спеціалізується на продажу пам’яток з часу панування Романових, було 
оцінено в лютому цього року у 5600 американських доларів).

Федецький мав власний стиль портретування, і це його вирізняло. 
Фотографічну освіту він здобув у Відні, потім учився в Києві під керів-
ництвом відомого Володимира Висоцького. Коли у 1886 році він відкривав 
власне ательє (у цей час Харків був одним із центрів фотографії у пів-
денній Росії), то мав уже титул надвірного фотографа Її Їмператорської 
Величності Великої Княжни Олександри �етрівни. Його цікавили всілякі 
новини. Нову техніку рельєфу, яку він привіз із Відня, застосовував з 
успіхом. Виняткове право на її виконання він набув за декілька тисяч 
рублів. Вона давала нову якість портретування. Однак за сесію фото-
графування у Федецького треба було немало заплатити. Напевне в його 
ательє пахло найдорожчими парфумами. Федецькому не вистачало, що 
він був відомий серед харківських еліт, йому хотілося ширшого простору. 
Тому він використовує свої менеджерські здібності. Знімки з місця катас-
трофи імператорського потяга недалеко від станції Борки під Харковом 
(1888 р.) у формі альбому він розсилає достойникам: щасливо вцілілому 
цареві Олександрові ІІІ, королям Данії і Германії. Від одних він отримує 
слова вдячності й дипломи, а від інших – золотого персня з блакитним 
сапфіром, оздобленого великими діамантами. �реса тільки й чекає таких 
новин! Відомості швидко поширюються. Лавиноподібно з’являються замо-
влення від видавництв. �рестиж Федецького зростає. Його фотознімки 
потрапляють до найпопулярніших журналів у Москві й �етербурзі.

* * *
Документ 73

з нАгОДи рОкУ пОльщі в УкрАїні

джерело: „південна зоря“, п’ятниця, 30 квітня 2004 р.

�ід девізом «Європа – наш спільний дім» у �ольському домі завершився 
конкурс дитячих малюнків. Конкурс проходив під егідою посольства 
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Республіки �ольща в Україні. �ідсумки буде підбито на початку травня, 
коли відбудеться входження �ольщі до Європейського Союзу. До речі, 
голова польського товариства «Відродження» Олексій Сухомлинов 
отримав запрошення від консула Республіки �ольща в Україні взяти 
участь в урочистому піднятті прапора Євроунії в ніч з 30 квітня на 
1 травня, яке відбудеться в Харкові. 

А 21–22 травня Бердянськ, БІ� стануть місцем проведення європейських 
читань для активістів польських товариств Запорізької області. Заняття 
у �ольському домі дітей, учнів школи-інтернату, продовжуються.

* * *
Документ 74

зА нАшУ Й вАшУ свОБОДУ!

джерело: „Бердянск деловой“ № 46 (68), 19–25 листопада 1999 р.

Mовили свого часу польські патріоти, що билися за незалежність 
�ольщі. Це гасло могли повторити всі, хто прийшов у БІ� на відкриття 
виставки, присвяченої Дню Незалежності �ольщі. Виставку організувало 
молодіжне об’єднання ім. Б.Любинецького при польському товаристві 
„Відродження”. 

Гостям були представлені польські народні костюми, з особливостями 
яких знайомила Вікторія Брусняк. А екскурс в історію старовинних родо-
вих замків �ольщі провела Ірена Висоцька. �очесними гостями виставки 
стали Л.І. Антошкіна і мер В.А. Баранов. 

* * *
Документ 75

прОекТ ДОпОМОги ДіТяМ-сирОТАМ пОльськОгО 
пОхОДЖення, щО знАхОДяТься в БерДянськіЙ  

шкОлі-інТернАТі віД 25.08.2000 р.

джерело: АпKOT; пфлOс

Важливим аспектом діяльності Товариства є постійна й систематич-
на опіка над дітьми польського походження, що перебувають у сиротинці 
в Бердянську. Є так звані сироти суспільні, батько й мати яких були 
позбавлені батьківських прав або ж проблеми зі здоров’ям не дозволяють 
їм виконувати їхні батьківські обов’язки. 

Щороку кількість підопічних змінюється: у 14 років, після закінчення 
неповної середньої школи, їх направляють до шкіл професійних. Останнім 
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часом все частіше діти є адаптовані, виїжджаючи до нових сімей в Україні 
й закордоном. У середньому кількість вихованців польського походження 
коливається поміж 30–40.

Ще у 2000 році Головним правлінням �КОТ „Відродження” було 
розроблено програму співпраці з Дитячим будинком. Основним завданням, 
яке ставили перед собою члени організації у зв’язку з опікою над дітьми 
польского походження, було:

інтеграція з дітьми членів Товариства та молоддю; залучення  –
підопічних до діяльності структур Товариства з метою сприяння 
розвиткові різних здібностей та вмінь (ансабль тацю, театраль-
на студія „Завіса”, гурток художнього ліплення та інші відділи 
Центру польської культури „Biesiada”);
заохочування до вивчення польської мови й польської культури під  –
час занять, котрі вже п’ять років проводяться на базі школи № 
15 у �ольскому домі;
спільна з католицькою парафією в Бердянську організація катехе- –
тичних занять; 
заохочування до участі в культурно-освітніх заходах; –
організація щотижневих так званих „родинних зустрічей” – спільне  –
проведення вільного часу, відвідування музеїв, кінотеатрів, театрів, 
почастунок (морозиво, цукерки) тощо;
надання медичної та харитативної допомоги – �олонійне об’єднання  –
лікарів, яке тісно співпрацює з місією «Карітас-Спес-Бердянськ»;
організація літнього відпочинку в дитячих таборах. –

* * *
Документ 76

звернення щОДО нАДАння ДОпОМОги ДіТяМ-сирОТАМ 
пОльськОгО пОхОДЖення, щО знАхОДяТься в БерДянськіЙ 

шкОлі-інТернАТі

джерело: АпKOT

Дорогі співвітчизники!
Ми звертаємося до всіх людей доброї волі, для яких слово �ОЛЬ-

СЬКІСТЬ є не тільки гаслом, а й тією силою, яка спирається на дух 
і є сенсом життя.

�оляки за кордоном є живим свідченням трагічної історії нашої Святої 
Вітчизни і всього польського народу.

Доля порозкидала нас по всьому світу, проте Ми й наша Вітчизна 
пережили (витривали, вистояли) поділи, дві світові війни, вигнання 
й зіслання, Сибір, Казахстан, сталінські табори, подолали ми й комуніс-
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тичний режим. І все це завдяки тому, що в нас струмить польська кров, 
є жива віра в Бога і любов до нашої �ольщі. Ані репресії, ані смерть, 
ані голод, ані холод не вбили в нас �ОЛЬСЬКОСТІ, яку ми плекаємо від 
діда-прадіда.

Óбрази видатних поляків, які живуть у нашій свідомості, допомагали 
нам не забути про наше славетне коріння. 

На жаль, під впливом примусової асиміляції не всі могли зберегти 
національну свідомість, політична ситуація не сприяла цьому.

Ми, поляки на Сході, робимо все, щоб іскринки польськості на цих 
засимільованих землях не згасли, щоб кожна людина, яка ототожнює 
себе з �ольщею, могла вільно розвиватись як особистість.

Тому шість років тóму наша організація виступила з ініціативою 
заснування в Бердянську римо-католицької парафії, створила відділи, 
як-от:

�олонійне об’єднання лікарів, –
Спілка польської молоді, –
Центр польської культури, –
Спілка польських науковців і �ольський науково-освітній центр. –

Товариство «Вілродження» опікується вихованцями польського поход-
ження з Бердянського сиротинця. 

У 2001 році наші старання оцінили органи польської влади, і Товарис-
тво «Спільнота �ольська» купило для потреб �олонії Бердянська трикім-
натну квартиру – �ольський дім. Тут зустрічаються люди різного віку 
і з різними інтересами, проте всіх об’єднує �ольськість.

Сказати, що в Україні біда, – значить, не сказати нічого. Дивлячись 
на корінних поляків, котрі після життєвих перипетій опинились у тяжкій 
ситуації, думаєш про долю тисяч поляків у країнах колишнього Радянського 
Союзу та про брутальність історії. Тому ми не писатимепо про деталі, 
бо це тема невичерпна. У кожного своя доля й призначення.

Думаючи про майбутнє, ми вважаємо своїми головними 
обов’язками:

продовжувати ініціативу допомоги наймолодшим полякам з си- –
ротинця, котрі залишилися без опіки батьків. Якщо держава не 
в змозі забезпечити їм майбутнє, то цим повинні зайнятися спів-
вітчизники. Саме від молодого покоління залежить подальша доля 
польської діаспори в Україні;
утримування �ольського дому в Бердянську, який є запорукою роз- –
витку польськості в регіоні.

Ми хочемо вірити, що з часом ми не будемо змушені писати про це, 
а в цю хвилину ми звертаємось до Вас з проханням нам допомогти.

Тож – поможи нам, Господи!

Головне правління �КОТ „Відродження”
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* * *
Документ 77

лисТ кОнсУлА М. ЖУрАвськОгО щОДО нАДАння  
ДОпОМОги ДіТяМ-сирОТАМ

джерело: фплос
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щановний пане голово!
У зв’язку з Вашим листом від 8-го дня цього місяця, стосовно 

здійснення постійної опіки над сиротами польського походження, що 
знаходяться в Дитячому будинку в Бердянську, люб’язно інформую, що 
ця ідея заслуговує всілякої підтримки. Я певен, що в своїй підтримці не 
відмовить також Товариство Сільнота �ольська. Наше представництво 
зобов’язується брати участь у цій програмі. 

З найкращими побажаннями
Міхал Журавський,

генеральний консул,
повноважний Міністр

* * *
Документ 78

лисТи віД рОДиЧів ДіТеЙ-сиріТ

джерело: фплос
(стиль, графіку та правопис оригіналу збережено)
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Добрий вечір �ане Олексію Миколайовичу
Відповідае на Ваше посланя Отець моїх дітей Савицького Олександра 

Виталия Юлии и Евгении в покойной моей жыны тоисть в покойной 
матери у �ольше есть дядько его фамілія Стрембицкий а звать и адрес 
незнаю знаю что он жыл за Варшавой, а помоих и матереных стопах 
мы не знаем некому де душка обетом ранше нерасказывал. Фамилия 
моей покойной жыны Срембицкая Елена �етровна, біла у жены старшая 
сестра но не знаю где она делась её фамилия по моему Соловей Галина 
�етровна а по девечей Стрембицкая.

Більше нам ничиво неизвестно. �о рас казу жыни получала приглаше-
ние в польшу даже туда ездила ее старшая сестра а больше мы ничево 
незнаем.

С ув. к вам Савицький Леонид Вікторович
5.02.2001.

11 люте, неділя, 2001 рік
Міцієвська Людмила Олексіївна, народилася 13 березня 1959 року, у м. 

Бердянськ. (подається адреса та контактний телефон – прим. авторів) 
Дівоче прізвище моє �отапова. Батько дітей Мацієвський Юрій Ана-
толійович походить з Латвії, з міста Алуксне (подається адреса – прим. 
авторів), там мешкає чоловіка батько Мацієвський Анатолій Іванович 
(раніше був Адольф Янович, в нього батько був поляк чистокровний Ма-
цієвський, де народився, здається під �сковом, можна написати й дізна-
тися). У чоловіка мого колишнього батько поляк, мати латишка, також 
є австрійські та естонські корені. Чоловіка мати Ельфріда померла. Є у 
чоловіка ще сестра Киселіс Галина Анатоліївна, мешкає у Ризі (подається 
адреса – прим. авторів).

* * *
Документ 79

пОДякА ДирекТОрА шкОли-інТернАТУ

джерело: „південна зоря“, 31 травня 2003 р.

Дякуємо – за дітей та від дітей
�едагогічний колектив і діти Бердянської школи-інтернату щиро дя-

кують голові Бєльсько-Бяльського відділу „Спульноти польської” Войтека 
Джембовського й депутата міської ради Бєльсько-Бяла Люцину Дамек за 
чудові подарунки для дітей польського походження школи-інтернату. 

�едагогічний колектив школи також дякує міському товариству 
„Відродження”, його голові Олексію Сухомлинову за постійну допомогу, 
яку вони надають у вихованні дітей.

В. Руденко, директор школи-інтернату
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* * *
Документ 80

з БерДянськА ДО БОркА сТАрОгО

джерело: „Dziennik Kijowski”, вересень 2001 р. 
Автор: Н. Варецька

З 25 липня члени Центру польської культури „Biesiada”, переважно 
діти й молодь віком до 16 років, перебували в �ольщі на запрошення 
отця Станіслава Обари – пріора Отців Ордену Домініканців у Борку 
Старому, що біля Жешува. �одорож до �ольщі мала харектер не тільки 
краєзнавчий і відпочинковий. Молоді поляки зі Сходу, хоча й не всі могли 
собі дозволити на поїздку, підготували 45-хвилинну художню програму. 
В репертуарі імпровізованої групи були народні танці, хореографічні 
й сценічні композиції, естрадні пісні польських співачок – Анни Янтар 
і Анни Ґерман, яких і до сьогодні люблять в Україні.

Концертна траса вела до багатьох містечок �ідкарпатського воєводс-
тва. Молоді артисти виступили, зокрема, в Жешуві, Мичковцях, Тичині.

Ансамбль було також запрошено до Мронґова, де представники Лит-
ви, Білорусі й України 10 серпня показали співвітчизникам з тієї або тієї 
країни специфічну польську регіональну культуру.

* * *
Документ 81

прОЧАни з УкрАїни

джерело: „głos Tyczyna“ № 12, 13 червня 1999 р. 

Нещодавно відбулося паломництво групи поляків з України до Санк-
туарію Матки Божої Борецької.

12 осіб приїхало з далекого Бердянська, що знаходиться біля Азовсько-
го моря у Запорізькій області. Степ, козаки, Січ – відразу асоціюються з 
„Вогнем і мечем“ Г.Сєнкєвича. Може це звучить дивно, але на цих землях 
живуть також поляки, і до того ж – католики.

Слід сказати кілька слів про полонійне середовище в Бердянську. 
�ольське культурно-освітнє товариство „Відродження“ об’єднує осіб 
польського походження, котрі після різних історичних перипетій оселили-
ся в цьому місті. Люди мусили покинути рідний Львів, Вільно, Камєнєц, 
деякі прибули з Сибіру чи Казахстану. У період панування радянського 
режиму і тотальної русифікації більшість утратила мову предків, проте 
католицька віра була на заваді цілковитій асиміляції, саме вона сприяла 
збереженню національної свідомості.
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Увага �равління Товариства зосереджена на актуальних проблемах 
�олонії: освіта, відродження традицій і культури. �ротягом п’яти років 
існування організації було засновано недільну школу, де діти вивчають 
польську мову. Діє танцювальний ансамбль, �олонійне об’єднання лікарів, 
Спілка вчителів, Жіночий клуб і молодіжний відділ.

Саме поляки виступили у 1995 році з ініціативою відновлення ка-
толицької парафії в Бердянську, яку було ліквідовано у тридцяті роки. 
Нинішній ксьондз З.Зайонц прибув до співвітчизників з Любельщини, він 
активно допомагає в організації і проведенні національних свят. �остійне 
співробітництво з полонійними осередками на всій Україні, з диплома-
тичними представництвами Р� і Товариством „Спільнота �ольська” 
(голова – проф. А.Стельмаховський) і є гарантом розвитку поляків на 
Сході. Наразі Товариство пробує встановити контакти з інституціями 
в країні, котрі зацікавлені полонійним життям.

�аломництво до Ґури Ружаньцової у Борку Старому також стало 
зустріччю з землею праотців, з родинною культурою. Тепла й доброзич-
лива атмосфера у монастирі Отців Ордену Домініканців, створеному 
отцями, особлива увага і піклування з боку Отця Станіслава Обари 
зробили перебування вірних незабутньою подією, сповненою яскравих 
вражень і глибоких переживань. Хвилини радості зробилися частиною 
їхньої свідомості, невідривним зв’язком з Вітчизною. 

�рочани мали можливість відвідати костел і монастирі у Жешуві, 
Санктуарій Божого Милосердя у Кракові, слухали чудову органну музику 
в Лєжайську.

Надзвичайною подією була акція допомоги польському шкільництву на 
Сході. З ініціативи директора початкової школи в Борку Старому, пана 
Люціана Осядлого, учні і працівники цього осередка зібрали чималу кіль-
кість підручників, книжок і журналів для дітей з далекого Бердянська. 

�равління Товариства глибоко переконане в тому, що цей безцінний 
дарунок серця допоможе вдосконалити процес навчання, дозволить певною 
мірою усунути прогалини у знаннях учнів недільної школи й виховати 
майбутнє покоління свідомих поляків. 

�овертаючись додому, поляки зі Сходу узяли з собою, в свої серця, 
образú Матері Божої Борецької і спомини про земляків з країни.

* * *
Документ 82

спОгАДи Ольги БОнДАревОї (сіЧень 2000 р.)

джерело: пфлOс

�ора свят Різдва Христового. Черги в костелах до сповідалень – люди 
піклуються про душу. �ередсвяткова гарячка, натовпи в магазинах, по-
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купки – слід подбати про найближчих, про найдорожчих. Місто також 
готується привітати Спасителя: ялинки, лампочки, гірлянди та інші 
прикраси. Інакше кажучи, все, навіть певні клопоти, справляє радість, 
радість очікування. Вся �ольща живе надією; ми не будемо уточнювати 
її характер, але варто подумати, чи святкова атмосфера панує в серцях 
усіх поляків?

Інакшість та чужість, що виникають з факту вигнання й позбавлення 
Вітчизни, – ось так можна окреслити почуття поляків на чужині. Вже 
кілька років Товариство „Спільнота �ольська” організовує кількаденні 
перебування співвітчизників з Казахстану в країні. Радість і сльози на 
очах вигнанців, вивезених колись з України на безлюдні степи, викликають 
хвилювання в серцях громадян �ольщі, – і лише тоді ми замислюємось, 
як багато ми маємо – маємо Вітчизну! Щиро кажучи, репортажі в теле-
баченні, статті і інтерв’ю у пресі не віддзеркалюють до кінця трагізму 
ситуації поляків, розсипаних по світу, і глибини почуттів після „зустрічі” 
з �ольщею. �роте я спробую переказати певні роздуми групи поляків 
з Бердянська у �івденно-Східній Україні, групи, яку гостинно приймали 
у себе в Санктуарії Богоматері Борецької отці Домініканці, тим паче, що 
я сама полонукою (полькою з �олонії, представницею польської діаспори.– 
�римітка перекладача..) і добре розумію почуттів, які переживають інші 
полонуси на Батьківщині предків.

До Борка Старого приїхали члени Товариства поляків „Відродження”. 
Я дозволю собі сказати кілька слів про цю спільноту. Організація виникла 
шість років тому й налічувала 20 осіб. Цілі й завдання не були чітко 
окреслені, ніхто не знав, з чого почати омріяне відродження, в чому воно 
полягає, проте всіх єднало почуття спільноти, люди перестали боятися 
бути поляками. Слід підкреслити, що в Бердянську немає етнічних по-
ляків, як то має місце, скажімо, на вільнюській землі чи Житомирщині. 
Це місто відносно молоде, йому 170 років, 160 тис. мешканців, портове, 
типово курортне, отже, воно вабило до себе людей з усього Радянського 
Союзу. У Товаристві є поляки з Сибіру, Казахстану, Литви, Білорусі, 
і кожен з них мав своє власне бачення майбутнього.

Зараз організація об’єднує понад 120 осіб, має відділи і провадить 
діяльність у різних площинах. Функціонує недільна школа польської мови, 
проводятся курси для дорослих і молоді (заслуга Спілки молоді), вдалося 
створити танцювальний ансамбль і бібліотечку (завдяки учням і дирек-
торові школи в Борку Старому), увести до навчальної програми в одному 
з вишів польську мову як іноземну. Я вже не згадую про численні заходи 
культурно-освітнього характеру.

Заслуговує на увагу факт тісного співробітництва з Костелом (між 
іншим, діяльність парафії було поновлено завдяки старанням і клопо-
танням членівТовариства). Такий симбіоз польської організації і Костелу 
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є рідкісним. �олітичні нюанси не дозволяють католикам надто помітно 
декларувати польськість, тому що у свідомості українців католицький 
Костел є Костелом польським (я вже не кажу про те, що деякі право-
славні діячі зумисне уводять в оману свою паству, зауважуючи, що слово 
„католик” походить від слова „кат”). 

Завдяки спільним діям вдалося відкрити кабінет безоплатної медичної 
допомоги. Навіть органи місцевої влади не чинять жодних перешкод, хоча 
й створюється певна конкуренція для державного Червоного Хреста. Я 
вважаю, що дані відомості дозволять читачеві створити певний образ 
�олонії на Сході. 

�овертаючись до теми паломництва вірян з України на Ясну Ро-
зарієву Гору в Борку Старому, зазначу, що це було п’яте перебування у 
монастирі, тому ця Дивотворна Ікона вже відома в Бердянську. Я хочу 
підкреслити духовний зв’язок між цим містом і Іконою Богоматері Бо-
рецької в Санктуарії Борку Старого біля Жешува. Я назву лише кілька 
фактів, пов’язаних з католицькою спільнотою в Україні, фактів, які є 
свідоцтвом Благодаті Дивотворної Ікони. Ще в 1994 році вірні з України 
гаряче молилися в Борецькій святині за те, щоб органи місцевої влади 
зареєстрували парафію, і через місяць сталося диво – згоду було вис-
ловлено. Наступне паломництво – прохання до Богородиці про власного 
священика (перед цим приїжджав ксьондз із Запоріжжя, розташованого 
за 200 км від Бердянська) – молитви було вислухано. З часом ми довідує-
мося про те, що мати ксьондза Здіслава Зайонца колись пожертвувала 
золотий перстень на корону для Ікони Богоматері Боецької, а зараз її 
син є настоятелем у Бердянську. Чи це не є диво? Чи не є Воля Божа? 
Чи віра не чинить диво? 

Цього разу йшлося не тільки про молитву – про медитицію в Санк-
туарії, ця додаткова проблема мала нюанс – преживання радісної таєм-
ниці Народження Сина Божого у колі співвітчизників. Для пересічного 
поляка ділитися облаткою, різдвяна меса, польська колядка, короп на 
столі – є фактом, реальністю, яку він переживає щороку, отже, це є 
традиція. Натомість полонуси, котрі тільки після 1990 року отрима-
ли можливість перестати боятися бути поляками, знають про це з 
розмов (з чуток).

Тереза Краснокуцька так коментує свої почуття: 
– Мій батько, поляк, після всіх цих перипетій у таборах ніколи не 

говорив з дітьми польською мовою: він боявся, що хтось довідається 
про ЛЯХА, бо це були сорокові – п’ятдесяті роки. Ми були хрещені у пра-
вославній церкві, але я не забуду, як колись, перед самим Новим роком, 
тато запросив нас до своєї кімнати і сказав, що ми поляки й католики, 
тільки про це казати не можна, і дав нам якусь вафельку, поздоровив 
нас. Мені було одинадцять років, і я вперше побачила справжню облатку. 
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Звідки він її взяв у нас на Добасі? Батька вже давно немає в живих, і я, 
мабуть, про це вже ніколи не взнаю. Святий вечір у �ольщі – це для мене 
ще один крок до самовизначення, укріплення моєї польськості. Тільки зараз 
я розумію, що віра й релігійна свідомість допомогли батькові витривати 
в часі репресій і побудови „розвинутого соціалізму”.

Ця група вирізнялася своєю розмаїтістю: жінки, чоловіки, діти, 
люди освічені й такі, що не закінчили середньої школи, лікарі, викладачі, 
пенсіонери, проте всіх їх єднає спільне коріння й зацікавленість, що звідси 
випливає: пізнати, зрозуміти �ольщу – вітчизну духу, і забрати з собою 
переживання до вітчизни тіла.

Цікаво трактують виїзд до �ольщі і проведені свята діти. �итаюся 
в малого Миколи, чому він приїхав сюди. Каже: в Україні на заняттях з 
польської мови вчителька розповідала, що на Різдво Христове в �ольщі 
навіть на деревах світяться лампочки (перепрошую за зауваження, але 
в багатьох містах в Україні вже кілька років після 22-ої години вулиці 
не освітлені). А ще хлопець хотів упевнитись, чи поляки в �ольщі розмо-
вляють по-польськи, чи як у „нас” – по-російському. Вважаю, що будь-який 
коментар буде зайвим. А Олександрі хотілося спробувати „справжнього 
віґілійного коропа”, бо мама не може приготувати щось подібне і вся 
родина пригощається качкою з яблуками.

Цього разу настоятель монастиря отець Станіслав Обара дав 
можливість співвітчизникам зі Сходу провести свят-вечір у польських 
родинах. Це виглядало так: все за традицією і звичаями. Атмосфера 
дуже доброзичлива, тепла, товариська. За годину зникає напруженість 
і починає точтися звикла розмова. Загальне здивування, що Бердянськ 
знаходиться на відстані понад 1500 км і що поляки є не лише у Львові 
чи Вільнюсі, що проводиться вивчення польської мови, що з’являються 
газети польською мовою, а часом навіть доходять хвилі радіостанції 
„Марія”, що існує католицька парафія і ксьондз є поляком з Любельської 
Архідієцезії. Цілковитою несподіванкою було те, що поляки Бердянська 
подивилися „Вогнем і мечем” у постановці Гофмана (завдяки фондам, що 
опікуються �олонією).

Одначе, я помітила один цікавий факт: на життя нарікали громадя-
ни �ольщі, а полонуси їх заспокоювали, вживаючи оптимістичні фрази 
і думаючи про те, що слід вже вертатись туди, де польські проблеми 
видаються нічим, де видачі заробітних плат є подією року, де діти забу-
ли смак добрих цукерок, а декотрі навіть не знають, як смакує свиняча 
грудинка.

Українські реалії і душевний спокій?! Ми можемо дійти висновку, що 
така поведінка виникає з факту присутності в �ольщі, котра є на цей 
момент захистком, утечею від буденності. Ось вона – зустріч з Бать-
ківщиною! 
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* * *
Документ 83

лисТ ОТЦя-ДОМінікАнЦя з БОркА сТАрОгО шиМОнА 
незгОДи ДО О. сУхОМлинОвА

джерело: пфлOс

Борек Старий, 97.12.04.
Дорогий Лешку!

Вже кілька днів у нас зима. Чудово й чарівно на пагорках борецьких!.. 
Літо має тут свою чарівність, зима ж по-своєму є гарна. Я люблю сніжні 
замети. Тоді я взуваю довгі, телі великі чоботи, натягаю на вуха велику 
шапку і вирушаю на пагірки. �ісля годинного підіймання (сходження) я 
вже стомлений, а разом з тим бадьорий, ніби відпочив, наповнений киснем, 
готовий до подальшої творчої праці за столиком. Я люблю працювати 
на периферії і на місці, промовляти і творити (розмовляти з кимось і з 
самим собою) діалог і монолог, або працювати серед інших і на самоті. 
Коли багато говориш, потім прагнеш тиші й мовчання.

Вчора я повернувся з �ознані, де працював у двох парафіях: у деся-
титисячній і двадцятип’ятитисячній. У цій останній я вже вчетверте. 
Жив я на шостому поверсі, на плебанії, збудованій в одній брилі з кос-
телом навколо головного вівтаря. Колись було дозволено збудувати 
тільки костел для всього району, який тоді налічував сто двадцять ти-
сяч мешканців. Зараз там побудовано ще вісім костелів. У травні знов 
працюватиму у �ознані.

Завтра вранці я їду до Любліна, де на Католицькій Радіостанції маю 
працювати з 15-ї до 17-ї години, а ввечері конференція в іншому місці. У 
цьому моєму рідному місті я систематично працюю вже багато років. 
У певному сенсі я здобув додаткове право „громадянства”.

Зараз середа, а в суботу я їду 50 км за Ольштин, до малого містечка, 
де проводжу реколекцію. І так уже до самих свят. Лешку, я з любов’ю 
згадую про Вас: про Тебе, про твоїх Мамусю і Ольгу, а також про Ми-
колая. �іслязавтра його іменини: „Сто Лят!”. Ользі співаю від щирого 
серця: „Ольга прекрасна, Ольга чарівна, Ах, Ольго, скажи нам, Чи ти 
нас кохаєш?!”. 

Може б вона і сказала, але так далеко, що, мабуть, і не чути? Хоча 
інколи так буває, що вуха не чують, а серце може почути. Є мова губ і 
серця. Так само і зі слухом.

Щойно я повернувся з прогулянки з сусідськими песиками. Вони шаленіли 
з радощів на сніжних пагірках, а я молився. Я молюся за Ваше здоров’я 
та опіку Матері Божої. У думках я часто серед Вас. Думками – це мало, 
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також серцем. Такий вже я є. Завжди про Вас з любов’ю згадую. Обіцяю 
собі, що виберуся до Вас. Але це, мабуть, тільки мрії…

Вже немає з нами Отця �шемислава. Відрікся і виїхав у гори. �отім 
шкодував, проте зречення було прийнято. Шкода йому було. Я навіть 
зрадів, бо для мене він не був надто доброзичливим, хоча бути таким 
йому нічого не коштувало. Завжди я йому „давав”, не він мені. Так часто 
буває в житті. Життя складне й важке. За багато справ треба постійно 
боротися, долати труднощі, а не раз і заплакати!

Мамусю Тереско, Лешку, Ольго, Миколаю – сердечний Вам привіт! 
Вітає Вас і Богоматерь Борецька, яка дуже Вас любить і піклується про 
Вас, і завжди з цієї чудової ікони Вона дивиться на Вас з любов’ю. Також 
з ґроту й джерельця. Вітають Вас гарні пагірки, що іскріють снігом, кап-
лички, дерева навколо, сарни, фазани, білочки та інша живність. Вітає 
Вас сусідка Зося та малі діточки – Аґнєся й Мадзя. Вітаю всю попередню 
Групу і Всіх поляків, котрі там з Вами перебувають. Бувайте здорові 
й щасаливі. Наближаються свята Різдва Христового: я ділюся з вами 
білою облаткою при різдвяному столі, зичу щасливих Свят і щасливого 
Нового 1997 року. �ам’ятаючи про Вас перед чудовою іконою Марії, дові-
ряюся Вашим молитвам, яких я так дуже потребую. Бог на поміч!

* * *
Документ 84

ОсТАнніЙ пОгляД

джерело: пфлOс

Отець Шимон полюбив Старий Борек. Він охоче до нього приїздив. 
Будучи молодим капеланом, він з’являвся тут, щоб приготуватися до 
якогось іспиту або ж обробити якусь серію проповідей. Він «зрісся» з гро-
мадою Борку. За його власним проханням його було переведено до Старого 
Борку у 1988 році, де він і перебував до 19 серпня 1997 року. �овернувся 
[сюди] у червні 1999 року і був тут аж до своєї смерті.

Отже, він знаходився у своєму любимому Борку. У монастирі він ви-
конував обов’язки радного, відповідального за об’єднання живого розарію 
і читця. У тиші своєї келії він займався розумовою працею. �ереривав її 
ненадовго, щоб походити з чотками в долонях і в серці по пагорбах. За 
межами монастиря він виконував свою звиклу вищезазначену діяльність, 
періодично виїжджаючи своїм автомобілем на периферію. Санктуарій він 
вважав ніби своєю власністю – так з ним ототожнився, ніби це була 
його монополія. Він брався за найважливішу й найважчу роботу: приймав 
паломництва, керував у �ершу суботу місяця довгим Меджугорським 
богослужінням і щонеділі молився Коронкою до Божого Милосердя, 
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обслуговував Молитовну Групу, товаришував зустрічам Анонімних Ал-
коголіків, вів девятницю напередодні престольного свята і вночі молив-
ся, організовував розарійну процесію у першу неділю жовтня, а також 
богослужіння на честь Імені Ісус. Його оточувала зі Старого Борку і з 
далеких сторін чимала група людей, які йому допомагали, людей, відданих 
йому, запалених його вогнем.

А яким же він був? Він був енергійним і послідовним; кожну робо-
ту вважав за важливу, був стійким й непоступливим у її виконанні; 
планував її належним чином і добре до неї приготовлявся. Виконував її 
з повною самовідданістю й жертовністю. Виконуючи визначені функції, 
він був вимогливим службістом, що не всім подобалось. На кожен заклик 
він служив своїм священнитвом. Був нечуванно працьовитим. Він мав 
у собі якусь таємничість; щось мовчки розмірковував і комбінував; ось 
такий собі мовчун. 

Великою його достойністю був дар мови (вміння промовляти), яким 
він служив охоче й щедро; з часом вигострював, витончував його щоразу 
більше; а промовляв він з переконливістю, вільно, розмашисто, усім своїм 
єством, вкладаючи в слова все своє любляче сереце. Він був говіркий, то-
вариський і веселий. Завжди брав участь в усіх спільних монастирських 
(молитовних) практиках: ходив разом з усіма до хору на молитви, до 
трапезної на спільні трапези, на спільні зібрання. Що найважливіше – 
це була людина Божа, людина рідкісна, невгамовна у своєму завзятті 
й стараннях щодо справ віри, людських душ, Костелу. З усім запалом 
і завзяттям він проголошував Слово Боже. Він носив у собі якийсь запал, 
неспокій, вогонь, яким палав і запалював інших. Він не був запавутиненим 
у згнилій клітці свого егоїстичного «Я» міцкевічевським без серця, без 
духу людським кістяком. Й нарешті велика благодать – він витримав 
(вистояв) до кінця як чернець і священик. Насамкінець зазначу: він не дбав 
про себе, про своє здоров’я; ніхто навіть про те й не думав. А інколи він 
виїжджав на щоденні подвиги, незважаючи на необхідність подумати 
й про своє здоров’я. Вже колись був у нього серцевий напад і він був у 
лікарні у Блажовій.

Й от сталося: у п’ятницю о 23-ій годині 29 листопада 2002 року 
отець Шимон з’явився у настоятеля монастиря в тяжкому стані: він 
скаржився на те, що йому дуже пече й палить у грудях. Швидка медична 
допомога забрала його до лікарні в Жешуві, що на вулиці Шопена. Щодня 
отець �ріор (абат) відвідував його дбайливо. Коли він приїхав до нього 
в понеділок, той вже не жив; саме в цей час його виносили до моргу; під 
час сну він помер від серцевого нападу й цукрового діабету о 14.40 2-го 
грудня 2002 року. 

�оховання відбулося об 11-ій годині в середу – 4-го грудня 2002 року; 
проведення похорону очолили отці �ровінціал, Мацєй Зємба, а проповідь 
і похоронну процесію – отець �ріор (абат), отець Станіслав Обара. Чор-
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них ксьондзів було 25, а білих – 31; людей було біля однієї тисячі; море 
вінків; 4 туристичних автобуси звозили людей здалека; тризна почалася 
о 13-ій годині. 

�ревелебний Отець Станіслав Обара 

* * *
Документ 85

звіТ прО переБУвАння в БерДянськУ

джерело: сіпкот
Автор: люцина дамек

28 березня цього року о вечірній порі вирушили ми до Східної України 
– в Бердянськ. Тут ми хотіли б зазначити, що ця подорож перебігала без 
значних перешкод (на українському кордоні провели ми 6 годин, чекаючи 
відправлення через повільну роботу (уповільненість, млявість) української 
прикордонної охорони). Коли ми приїхали до Бердянська, Голова Головного 
правління «Відродження» ознайомив нас з діяльністю Товариства, а також 
назвав нам проблеми, з якими бореться �олонія в Україні.

Головною проблемою, яка бентежить бердянську �олонію, є доля 
дітей-сиріт та напівсиріт польського походження, що перебувають у 
сиротинці, а також проблеми фінансові, пов’язані з браком коштів для 
сплати оренди за садибу та для покриття комунальних витрат, як-от: 
струм, газ, телефон. 

�ан голова Лєх Сухомлинов запросив нас на виступи танцювального 
ансамблю, який представляв �олонію зі Східньої України на Міжнародно-
му Фестивалі фольклорних ансамблів у Мронґові і здобув там грамоту; 
олядали ми й заняття, які проводилися з дітьми та молоддю у Центрі 
польської культури «Biesiada”.

А пані Тереза Сухомлинова разом з дітьми з сиротинця показала 
нам плоди своєї праці. Між іншим, ми прослухали читання польських 
віршів, пісень, оглядали ми художні роботи, тобто картини, вити-
нанки.

Ми були і є під сильним враженням «огрому» праці, виконаної особами, 
об’єднами в �ольському культурно-освітньому товаристі «Відродження», 
що діє в Бердянську, в Товаристві, яке діє за 1600 км від кордону �ольщі 
на користь утримання польськості на східних землях. У зв’язку з цим 
до цього звіту дозволимо собі долучити лист до пана професора Стель-
маховського з проханням передбачити в бюджеті «Спільноти �ольської» 
кошти, пов’язані з покриттям видатків за оренду приміщення, а також 
супровідних витрат (струм, газ тощо).
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31 березня 2003 року ми зустрілися з органами влади міста Бердянська. 
�ісля розмов з мером Бердянська ми переконалися в тому, що співпраця з 
нашими містами й Товариством «Спільнота �ольська» (відділ у Бєльсько-
Бяла) розвивається добре і вселяє надію на розвиток, особливо в таких 
напрямках, як туристика, спорт, культура. Ми зобов’язалися представити 
в туристичних бюро туристичні пропозиції (оферти), курортно-відпо-
чинкові, завдяки яким люди, що мешкають у �ольщі, краще знатимуть 
наших сусідів зі Східної України, їхню культуру, звичаї, а передовсім вони 
наближать до жителів Бєльсько-Бяла місто Бердянськ, з яким було під-
писано договір про співпрацю на основі партнерських міст. 

�ан Войцех Дембовський поінформував мера, що в рамках культурного 
співробітництва у липні Товариство «Спільнота �ольська» запрость на 
виступи в межах святкування «Тижня бескидської культури» полонійний 
ансамбль «Biesiada”, який представить на концертах українські й польські 
пісні й танці. 

�ід час перебування в Бердянську ми зустрілися також з ректором 
Інституту підприємництва пані Лідією Антошкіною і директором транс-
портного підприємства паном В’ячеславом Сингаєвським, яким від імені 
Товариства „Спільнота �ольська” (відділ у Бєльсько-Бяла) висловили 
щиру подяку за допомогу, яку вони надають вихованцям сиротинця.

1 квітня 2003 року ми взяли участь у зустрічі зі студентами, органі-
зованій польсько-українським соціологічно-політологічним факультетом 
Інституту підприємництва, у зустрічі, на якій ми розмовляли про вхід 
�ольщі до Європейської Унії.





ПіслямоВа

широко задумана діяльність товариства «Відродження» була і є варта 
розголосу й популярності. з цією метою використовувалися полонійні, 
польські й українські змі. показ власних досягнень допомагав полонії 
стати важливою частиною локальної громади, бути помітним для ук-
раїнського середовища і зрозумілим йому. Наголос робився на заходи, 
які мали познайомити інші національності Бердянська з польськими 
традиціями, святами, обрядами. Водночас «Відродження» намагалося 
залучати до роботи місцевих поляків, організовуючи благодійні акції, 
спрямовані на користь усієї громади міста. 

преса (й ширше – змі) передавала докладні звіти з різних зустрічей 
або інших заходів, влаштованих бердянською полонією. діячі «Відрод-
ження» намагалися влаштовувати цікаві імпрези культурного характеру, 
котрі мали бути доступними широкій публіці. таким чином мешкан-
ців Бердянська було ознайомлено не тільки з польською історією, чи 
з історією мучеництва, а й з традиціями. організовувались відповідні 
виставки або покази національного одягу.

кожна полонійна організація дуже велику увагу приділяла вивченню 
польської мови. знання польської мови в еміграційних середовищах є не 
тільки способом зміцнення польськості, а й як знаряддя набуття знань 
про польщу й польську культуру. польська мова є одним із найваж-
ливіших чинників зміцнення національної свідомості й протистояння 
деполонізації. у випадку східньої україни вона є основним елементом, 
завдяки якому можна розраховувати на nomen omen «відродження» 
польськості. 

помічена в Бердянську популярність польської мови значною мірою 
має кон’юнктурний характер, з чого, зрештою, здають собі справу місцеві 
діячі. молодь вивчає польську незалежно від свого походження, оскільки 
її знання збільшує шанси на поїздки й навіть на навчання до польщі, 
знання цієї мови стає свого роду перепусткою до європи. 

однак в місті біля Азовського моря добре усвідомлюють і те, що 
польськість слід розширювати й розгалужувати будь-яким доступним 
способом, бо тільки тоді можна розраховувати на успішну реалізацію 
одночасно двох постулатів: поглиблення розуміння українцями проблем 
польської меншини, а також збільшення складу польської етнічної групи. 
отже, водночас можна розраховувати на створення сприятливих умов 
роботи й на зміцнення середовища. 
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Беручи до уваги загальні умови, що існують у східних регіонах 
україни, слід визнати, що вони не є поганими. поміщені у книзі доку-
менти відтворюють ставлення української адміністрації до національних 
меншин (зокрема й до польської) через органи місцевої влади. ці струк-
тури державної адміністрації взагалі не перешкоджали функціонуванню 
названих організацій, а навіть намагалися допомагати організаціям 
окремих етнічних груп, в міру скромних фінансових можливостей, які 
вони мали. 

На нашу думку, польське культурно-освітнє товариство в Бердянську 
має надзвичайно важке завдання. з одного боку, воно мусить забезпе-
чити полякам зі свого регіону всі існуючі можливості поглиблення їхніх 
зв’язків з польськістю. збільшити кількість годин навчання польської 
мови на кожному щаблі, частіше влаштовувати конкурси віршів чи пі-
сень. постійно працювати з існуючими ансамблями, демонструвати й 
обговорювати польські кінофільми, провадити голосне читання польсь-
ких книжок тощо. з іншого боку, загальне становище, що розуміється як 
фінансова база й людський резерв, дуже обмежують наявні можливості. 
Адже організація має відносно обмежену групу діячів (котрі організо-
вують полонійну діяльність) й настільки ж обмежені, такі, що залежать 
від постійних змін, зовнішні грошові ресурси.

у Бердянську та його околицях поляки вельми розпорошені, навіть 
сам доїзд сюди вимагає неабияких зусиль. польськість на цих теренах 
вимагає всебічного аналізу. 

Варто зазначити, що постійна грошова допомога сенату польщі та 
установ, що опікуються поляками (товариство «спільнота польська», 
фонд допомога полякам на сході та ін.) дозволила отримати вагомі, 
помітні вже сьогодні результати, без неї не було б шансів на «відрод-
ження» польськості на терені Бердянщини.

підкреслимо, що отримані польським середовищем в Бердянську 
результати його діяльності є набагато більші за результати роботи 
решти меншинних організацій (звичайно, якщо враховувати відповідні 
пропорції: а саме – відношення результатів до чисельності даної етнічної 
групи). можна стверджувати, що вони є набагато більшими від зовнішніх 
очікувань. ця ситуація вселяє надію на те, що майбутнє «Відродження» 
буде набагато кращим, ніж його сьогодення; вона дозволяє розраховувати 
на подальший успішний розвиток як самої організації, так і польського 
середовища у місті на узбережжі Азовського моря. 
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Stare fotografie Berdiańska, lata 50. / старі світлини Бердянська, 50-ті 1. 
роки
Stare fotografie Berdiańska, lata 50. / старі світлини Бердянська, 50-ті 2. 
роки
Metryka (1882 r.) Heleny jacuńskiej, babci Lilii asaczowej, kierowniczki 3. 
chóru / метрика (1882 р.) Гелени яцуньської, бабусі лілії Асачової, 
керівнички хору
Fragmenty wspomnień Ireny Wysockiej, urodzonej we Lwowie / 4. 
фрагменти спогадів ірени Висоцької, народженої у львові 
Ojciec Ireny Wysockiej józef Sobko, Lwów lata 20. XX st. / Батько ірени 5. 
Висоцької юзеф собко, львів 20-ті роки хх ст.
Matka Ireny Wysockiej Irena Sobko, Lwów, lata 20. XX st. / мати ірени 6. 
Висоцької ірена собко, львів, 20-ті роки хх ст.
Spotkanie z rodakami w Centrum języka i Kultury Polskiej (od lewej: 7. 
dr Helena Krasowska – Instytut Slawistyki PaN, Lech Suchomłynow 
– Prezes PKOT „Odrodzenie”, Dyrektor Centrum, Lidia antoszkina – 
rektor Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu, Zbigniew 
Kowalski – Doctor Honoris Causa tej Uczelni, aleksander Hadynko 
– Storożyniec, Bukowina) / зустріч з краянами у центрі польської 
мови та культури (з лівого боку: Гелена красовська – інститут 
славістики польської академії наук, лєх сухомлинов – голова 
пкот „Відродження”, директор центру, лідія Антошкіна – ректор 
Бердянського університету менеджменту і бізнесу, збіґнєв ковальські 
– почесний доктор університету, олександр Гадинко – сторожинець, 
Буковина)
Wręczenie dyplomu Doctora Honoris Causa jM rektorowi Uniwersy-8. 
tetu rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisławowi Uliaszowi (od lewej) 
/ Вручення диплому почесного доктора ректору жешувського 
університету проф. станіславу ульяшу (з лівого боку)
Oficjalne spotkanie w Uniwersytecie rzeszowskim (od lewej: Prorektor 9. 
Ur prof. dr hab. aleksander BOBKO, rektor Ur prof. dr hab. Stanisław 
Uliasz, rektor Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu prof. 
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dr hab. Lidia antoszkina, Prezes PKOT „Odrodzenie”, Dziekan Polsko-
Ukraińskiego Wydziału Społeczno-gospodarczego, Kierownik Katedry 
Filologii Słowiańskiej, Dyrektor Centrum języka i Kultury Polskiej doc. 
dr Lech Suchomłynow / офіційна зустріч у жешувському університеті 
(з лівого боку: проректор проф. олександр Бобко, ректор проф. 
станіслав ульяш, ректор Бердянського університету менеджменту 
і бізнесу проф. лідія Антошкіна, голова пкот „Відродження”, декан 
польсько-українського суспільно-економічного відділення, завідувач 
кафедри слов’янської філології, директор центру польської мови та 
культури доц. лєх сухомлинов) 
grzegorz radoń, lektor języka polskiego, 2007 / Ґжеґож радонь, 10. 
викладач з польщі, 2007 рік
Lista dzieci wyjeżdżających na kolonie do Polski / список дітей, які 11. 
їдуть у літні табори до польщі
Wspomnienia z pobytu w Myczkowcach / спогади про мичковці 12. 
Prace plastyczne dzieci, wykonane w ramach dorocznego konkursu 13. 
„a to Polska właśnie” / роботи дітей, виконані у рамках щорічного 
конкурсу „a to Polska właśnie”
Prace plastyczne dzieci, wykonane w ramach dorocznego konkursu 14. 
„a to Polska właśnie” / роботи дітей, виконані у рамках щорічного 
конкурсу „a to Polska właśnie”
Prace plastyczne dzieci, wykonane w ramach dorocznego konkursu 15. 
„a to Polska właśnie” / роботи дітей, виконані у рамках щорічного 
конкурсу „a to Polska właśnie”
Mikołaj Bondarew, wiersz „O Polsce” / микола Бондарев, вірш „про 16. 
польщу”
Podziękowanie ks. Zdzisława Zająca / подяка ксьондза здіслава 17. 
зайонца 
gabinet pomocy lekarskiej, Prezes Polonijnego Koła Lekarzy Olga Bonda-18. 
rewa (od prawej) / кабінет лікарської допомоги, голова полонійного 
кола лікарів ольга Бондарева (з правого боку)
Dom Polski. Podopieczni z sierocińca. Spotkanie opłatkowe / польський 19. 
дім. підопічні з дитячого будинку. різдвяні зустрічі 
Dom Polski. Podopieczni z sierocińca / польський дім. підопічні з 20. 
дитячого будинку
W sierocińcu / у дитячому будинку 21. 
Podopieczni z sierocińca nad morzem / підопічні з дитячого будинку 22. 
на морі
Początki Biblioteki Polskiej w Berdiańsku / Витоки польської бібліотеки 23. 
у Бердянську
List Konsula generalnego rP w Charkowie jarosława Książka / лист 24. 
генерального консула польщі у харкові ярослава ксьонжека 
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Pierwsza korespondencja Zarządu PKOT „Odrodzenie” pisana ręcznie / 25. 
один з перших листів правління пкот „Відродження”, написаний 
від руки 
Życzenia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie z okazji 10-lecia 26. 
Towarzystwa „Odrodzenie” / Вітання федерації польських організацій 
в україні з нагоди 10-ліття товариства „Відродження”
Otwarcie Dni Kultury Polskiej – 2010. Powitanie Konsula generalnego 27. 
rP w Charkowie grzegorza Seroczyńskiego / інавгурація днів польської 
культури у Бердянську – 2010. привітання генерального консула 
польщі у харкові Ґжеґожа серочиньського 
Inauguracja roku Chopinowskiego – 2010. Daria Wierzykowska / 28. 
інавгурація року шопена – 2010. дар’я Вержиковська 
Koncert Chopinowski – 2010 / шопенівський концерт – 2010 29. 
Dni Kultury Polskiej – 2011. Otwarcie wystawy obrazów Polaka z Berdiań-30. 
ska Ludwika godlewskiego / дні польської культури у Бердянську – 
2011. Виставка картин поляка з Бердянська людвіга Годлевського 
W Centrum języka i Kultury Polskiej – 2011: Dziekan Polsko-Ukraiń-31. 
skiego Wydziału Społeczno-gospodarczego, Kierownik Katedry Filolo-
gii Słowiańskiej, Dyrektor Centrum języka i Kultury Polskiej, Prezes 
PKOT „Odrodzenie” doc. dr Lech Suchomłynow, rektor Berdiańskiego 
Uniwersytetu Managementu i Biznesu prof. dr hab. Lidia antoszkina, 
Konsul generalny rP w Charkowie jan granat / у центрі польської 
мови та культури – 2011: голова пкот „Відродження”, декан 
польсько-українського суспільно-економічного відділення, завідувач 
кафедри слов’янської філології, директор центру польської мови та 
культури доц. лєх сухомлинов, ректор Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу проф. лідія Антошкіна, Генеральний консул 
польщі у харкові ян Ґранат 
Przed występem. Zespół Taneczny «Wodospad» / перед виступом. 32. 
танцювальний колектив „Wodospad”
Chór w Domu Polskim / хор у польському домі 33. 
Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie, dyplom uczestnika / фестиваль 34. 
культури кресів у мронґові, диплом учасника 
Dyplom Ireny Szarej / диплом ірени шарої 35. 
Dyplom Eli jaworskiej / диплом лізи яворської 36. 
Ela jaworska, młoda solistka / ліза яворська, молода солістка 37. 
Ela jaworska w polskim stroju ludowym / ліза яворська у польському 38. 
національному костюмі 
Młodzież z Berdiańska w ratuszu m. Bielsko-Biała / молодь Бердянська 39. 
у мерії міста Бєльсько-Бяла
Spotkanie młodzieży z Prezesem Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 40. 
Polska”, Bielsko-Biała / зустріч молоді з головою відділу товариства 
„Wspólnota Polska”, Бєльсько-Бяла 
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Polskie flagi na „pomarańczowych” protestach, Berdiańsk 2004 / польські 41. 
прапори під час „помаранчевих” протестів, Бердянськ 2004 
Polskie flagi na „pomarańczowych” protestach, Berdiańsk 2004 / польські 42. 
прапори під час „помаранчевих” протестів, Бердянськ 2004 
Prezes PKOT „Odrodzenie” Lech Suchomłynow na cmentarzu polskich 43. 
oficerów pod Charkowem / Голова пкот „Відродження” лєх сухом-
линов на цвинтарі польських офіцерів під харковом
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Tabela nr 1. Spis ludności z 1926 roku (zaporoskie) / таблиця № 1. 
перепис населення з 1926 року (запорізька область)

Schemat nr 1. Obecność Polaków na Zaporożu / поляки у запорізькому 
регіоні 

Tabela nr 2. języki uważane za ojczyste w obwodzie zaporoskim przez 
przedstawicieli poszczególnych grup narodowościowych / таблиця № 2. 
мови, що вважаються рідними у запорізькій області представниками 
окремих груп (за їхньою національністю)

Schemat nr 2. Zaporoskie – preferowane przez badanych, pochodzenie 
nauczyciela / схема № 2. Віддання переваги вчителеві, залежно від його 
походження, досліджуване у запорізькій області

Schemat 3. Preferowany język mszy świętej w kościele rzymskokatolickim 
w Berdiańsku / схема 2. мова, якій віддали / віддають перевагу, святої 
меси у римо-католицькому костелі в Бердянську 

Schemat 4. jestem Polakiem ponieważ… Wyniki badań ankietowych 
w Berdiańsku (odpowiedzi w procentach) / схема 4. я поляк, оскільки… 
результати анкетних досліджень в Бердянську (відповіді у процентах)

Tabela 4. Stopień znajomości języka polskiego deklarowany przez 
respondentów w Berdiańsku / таблиця 4. ступінь знання польської мови, 
задекларований респондентами в Бердянську (у відсотках)

Schemat 5. Z kim i gdzie Polacy powinni rozmawiać po polsku? Wyniki 
badań ankietowych w Berdiańsku (odpowiedzi w procentach) / схема 5. з 
ким і де поляки повинні розмовляти по-польськи? результати анкету-
вань у Бердянську (відповіді у відсотках) 





Wykaz Wykorzystanych źródeł
сПисок Використаних джерел

I. źródła archiwalne / архівні фонди:
I. a. державний архів запорізьської області (№ 1347):
DaZO 27/903 – фонд 27 опис 903 стр. 20. (archiw) �
DaZO 1/1/41 – фонд 1, опис 1, справа 41. (DaZO) �

I. b. Dokumenty drukowane lub niedrukowane przechowywane w zbiorach 
tegoż archiwum / друковані та недруковані документи цього ж фонду:

Cyrkulary 1926 – циркуляры наркомпроса усср и переписка  �
с ним о проведении культурно-просветительской работы среди 
национальных меньшеньств округа, фонд 3666, опись 1, справа 
214, сс. 196. 
Dokumenty 1916–1917 – документы о восстановлении эвакуированного  �
из Варшавы механического завода (договор, переписка, акты, 
ведомости и др.), 14 апреля 1916-28 октября 1917, ф-32, опись 1, 
справа 497, сс. 163. 
Kontrolnyj 1916 – контрольный тетрадь магазина, ф-223, опись 1,  �
справа 3, сс. 62. 
Pieriepiska 1915-1918 – переписки о беженцах за 1915–1918 гг.,  �
державний архів запорізьської області, р-2030, опись 2, справа 
561, сс. 277. 
Priniatije 1926 – принятие в украинское подданство (имеються  �
документы на немецком языке), 24 августа 1926 года – 30 октября 
1927 года, ф – 316, опись 2, справа 343, сс. 494. 
Swiedienija 1926 – Cведения о школах соцвоса учреждениях просбора  �
и политпросвета нацменьшинств, списки учителей немецких 
и болгарских школ и анкеты районов округа за октябрь 1926 – 
5 апреля 1927 года, ф 3666, опись 1, справа 309, сс. 65. 
Urickoje 1879 – метрическая книга регистрации актов гражданского  �
состояния за 1876–1884, Александровского уезда, екатеринославской 
губернии, римо-католическая церковь, с. урицкое, р-5593, опись 2, 
справа 661, сс. 192.
Wiedomosti 1915–1916 – Ведомости выданных пособий на наем  �
квартир, отопление, освещение, на приобретение одежды и др. 
рассходов семьям беженцев водворенным в Вознесенской волости, 
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Александровского уезда, екатеринославсой губернии, с 19 ноября 
1915 – 1 ноября 1916, ф – 203, опись 1, справа 3, сс. 166. 

II. Zbiory archiwalne PKOT „Odrodzenie” i prywatne / архівні фонди 
пкот „Відродження” та приватні фонди:

aPKOT / (укр. АпKOT) – archiwum Polskiego Kulturalno-Oświatowego  �
Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku / Архів польського культурно-
освітнього товариства „Відродження”
ZOLaS / (укр. фплос) – Zbiory osobiste Lecha aleksego Suchomłynowa  �
/ привітні фонди лєха олексія сухомлинова

dokumenty drukoWane / друкоВані документи:

Dowidnyk 1965 – довідник aдміністративно-територіального поділу  �
запорізької області, запоріжжя 1965.
Katalog 1913 – каталог духовенства и церквей тираспольской римско- �
католической епархии, саратов 1913.
Sprawocznik 1990 – В.В. ковтун, А. В. степаненко, Города украины  �
(экономико-георгафіческий справочник), киев 1990.
Ustawa 2007 – Ustawa o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 roku,  �
http://www.msz.gov.pl z dnia 16 marca 2010 roku. 
Zaporoźka 2006 – запорізька область у цифрах 2005, запоріжжя  �
2006.
Zbirnyk UrSr – збірник узаконень і розпоряджень робiтничо- �
селянського уряду україни, 1921, 1923, 1925.

PuBlikacje / ПуБлікації:

antoszkina 2010 – antoszkina L., Hadynko O., Krasowska H., Syheda  �
P., Suchomłynow L., особливості буковинського пограниччя: історія 
культурного полілогу. монографія, донецьк 2010. 
Bonusiak 2008 – Bonusiak a., rozważania nad „Kartą Polaka”, [w:]  �
Fenomen pogranicz kulturowych: Współczesne tendencje, pod red. L. Su-
chomłynowa, Donieck 2008. 
Bonusiak/Suchomłynow – Bonusiak a., Suchomłynow L. a., Wspólnota  �
Polska w Berdiańsku. Wyzwania współczesności, Monografia, Donieck 
2008.
Boryś 2005 – Boryś W., Słownik Etymologiczny języka Polskiego, Kra- �
ków 2005. 
Bednarczuk 1999 – Bednarczuk L., Litewsko-słowiańskie pogranicze  �
językowe w pierwszej połowie XX wieku w świetle badań Olgierda Cho-
mińskiego, „acta Baltico – Slavica”, t. 24, Warszawa 1999, s. 95–105.
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Ciesielski/Hryciuk/Srebrakowski 2003 – Ciesielski S., Hryciuk g., Srebra- �
kowski a., Masowe deportacje ludności w Związku radzieckim, Toruń 2003. 
Eberhardt 1994 – Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na Ukrainie  �
XX wieku, Warszawa 1994.
Eberhardt 2003 – Eberhardt P., Przemiany demograficzno-narodowościo- �
we na Ukrainie 1989–2001, „Przegląd Wschodni”, t. VIII, zeszyt 3(31), 
Warszawa 2003, s. 741–758. 
Iwanow 1991 – Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku  �
radzieckim 1921–1939, Warszawa – Wrocław 1991. 
Kabzińska 2004 – Kabzińska I., Czy zmierzch stereotypu Polak-katolik?,  �
[w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na wschodzie. Tradycja 
i współczesność pod red. a. Kuczyńskiego i M. Michalskiej, Wrocław 
2004, s. 191–204. 
Kłoskowska 1996 – Kłoskowska a., Kultury narodowe u korzeni, War- �
szawa 1996.
Krasowska 2006 – Krasowska H., górale polscy na Bukowinie Karpackiej.  �
Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006. 
Krząstek 2002 – Krząstek T., Ukraina, Warszawa 2002.  �
Kurkowska 1977 – Kurkowska H., Polityka językowa a zróżnicowanie  �
społeczne współczesnej polszczyzny, [w:] Socjolingwistyka i Polityka 
językowa pod red. W. Lubasia, Katowice 1977, s. 17-25.
Kuromija 2002 – куромія Г., свобода і терор у донбасі. українсько- �
російське прикордоння, 1870–1990-і роки, київ 2002.
Łesiów 1995 – Łesiów M., Ukraina wczoraj i dziś, Lublin 1995. �
Łukawski 1978 – Łukawski Z., Ludność polska w rosji 1863–1914, Wro- �
cław – Warszawa – Kraków – gdańsk 1978.
Narody 1997 – Народи північного приазов’я (етнічний склад та  �
особливості побутової культури), запоріжжя 1997.
Nowicki 1905 – Новицкий я., история г. Александровска, екатеринослав  �
1905.
Nowikow 2007 – Новиков А.В., Гусарка. статьи и документы по  �
истории села, запорожье 2007. 
Ostrówka M. – Ostrówka M., Współczesna polszyzna mówiona na Łotwie  �
[maszynopis pracy udostępniony autorom]
reabilitowani – реабілітовані історією, запорізька область T. I–III,  �
запоріжжя, 2004 (tom I), 2005 (tom II), 2006 (tom III).
rieger 1996 – rieger j, Identyfikacja narodowa i religijna Polaków na  �
Ukrainie, [w:] Trudna tożsamość. Problemy narodowościowe i religijne 
w Europie środkowowschodniej w XIX i XX wieku, red. naukowa j. Le-
wandowski, Lublin 1996, s. 110–130. 
Schnurr 1980 – Schnurr j., Die Kirchen und das religiöse Leben der  �
russlanddeutschen. Katholischer Teil aus Vergangenheit und gegenwart 
des Katholizismus in russland, Stuttgart 1980.
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Serczyk 2001 – Serczyk W., Historia Ukrainy, Wrocław – Warszawa –  �
Kraków 2001.
Sobiło 2007 – о. собіло я., п’ятиріччя утворення харківсько-запорізької  �
дієцезії, „парафіяльна газета”, двотижневик католицьких парафій 
україни, київ nr 10 (415), 20 травня 2007 р., с. 4.
Stroński 1998 – Stroński H., represje stalinizmu wobec ludności polskiej  �
na Ukrainie w latach 1929–1939, Warszawa 1998. 
Suchomłynow 2006 – сухомлинов о.м. польсько-українське культурне  �
пограниччя у прозі ярослава івашкевича (топіка і функціональність): 
монографія, донецьк 2006.
Suchomłynow 2009 – Suchomłynow L., Działalność Centrum języka  �
i Kultury Polskiej w Berdiańsku [w:] Postscriptum polonistyczne, Kato-
wice 2009.
Suprunenko 2007 – супруненко В., запорожский край. популярная  �
энциклопедия природных и исторических достопримечательностей, 
традиций и названий, запоріжжя 2007.
Topolski 1984 – Topolski j., Metodologia historii, Warszawa 1984. �
Wrocławska/Zieniukowa – języki mniejszości i języki regionalne, pod  �
red. E. Wrocławskiej i j. Zieniukowej, Warszawa 2003.
Wybór – Wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości i grup  �
narodowych. Tom I. Polacy na Ukrainie. Opracowanie i wstęp Eugeniusz 
jabłoński, Warszawa 2000.
Zahorujko 2001 – Zahorujko V., repatriacja ludności polskiej z donieckiej  �
guberni na początku lat 20-tych XX wieku, „Polacy Donbasu” nr 5(8), 
Donieck 2001. 
Zielińska 2002 – Zielińska a., Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej.  �
Studium sojolingwistyczne, Warszawa 2002.

Prasa / Періодичні Видання:

„Бердянск деловой” za lata 1998–2000.  �
„Бердянские ведомости” z roku 2004, 2006. �
«південна зоря» za lata 1998–2006. �
„ринг-Экспресс» za lata 2003–2007. �
„у нас, на Бердянщині” z roku 2006.  �
«Dziennik Kijowski” za lata 1997–2001. �
„głos Tyczyna” z roku 1999.  �
„głos znad Niemna” z roku 2002. �
„Kurier Wileński” za lata 2003–2004.  �
„Magazyn ratuszowy” z roku 2003. �
„Polinus”. Pismo Związku Polaków w rumunii z roku 2007, 2010. �
„Super Nowości” z roku 2005. �
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„Wspólnota Polska” za lata 1997–2003. �
Wisti 1930 – „Вісті” 1930 з 5 вересня. �
Wisti 1939 – „Вісті” 1939 з 11 січня. �

netografia / нетографія:

http://mapa.nocowanie.pl/drukuj/47.092565552235676/35.82641601 �
5625/8/0/
http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/zaporitzhya/ �
http://www.rkc.kh.ua/index.php?L=p&M=H&P=N&S=10&N=1011 �
08a#101108a 
http://www.msz.gov.pl  �
http://polonia.org.ua �
http://www.wspolnota-polska.org.pl �




