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WSTĘP 
 
Piętnaście lat temu, na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia 

powstała jedna z najstarszych polonijnych organizacji działających na 
ternie wschodniej Ukrainy. Było nią Polskie Kulturalno – Oświatowe 
Towarzystwo (dalej: PKOT) „Odrodzenie”. Właśnie tej organizacji i 
związanym z jej pracami osobom poświęcone jest to opracowanie. 
Powstało ono w wyniku wielomiesięcznej pracy jej autorów, którzy starali 
się odpowiedzieć na pytanie jak doszło do tego, że ponad  
1000 kilometrów na wschód od granic państwa polskiego, nagle pojawiła 
się świadoma swoich celów grupa osób polskiego pochodzenia. Grupa, 
która pomimo swojej niewielkiej liczebności czynnie uczestniczy zarówno 
w życiu swojego miasta, regionu, województwa jak i całej Ukrainy. Jest 
ważnym elementem składowym całego środowiska polonijnego. Wpływa 
na kształtowanie jego wizerunku i odbiór społeczny. 

Na kartach tej publikacji przedstawione zostały najistotniejsze 
zdaniem jej autorów informacje, które powinny umożliwić i ich zdaniem 
umożliwiają odpowiedź na to podstawowe pytanie. Sama praca ma 
budowę tematyczną. Kolejno umieszczono w niej: wstęp, cztery 
rozdziały, zakończenie, wykazy tabel i schematów, ilustracji i źródeł oraz 
Aneks. 

We wstępie przedstawione zostały przyczyny podjęcia się 
opracowania książki. Zaprezentowana została tu jej struktura 
wewnętrzna, a także źródła. 

Rozdział pierwszy składa się z dwóch części. W pierwszej z nich 
zaprezentowane zostały podstawowe informacje charakteryzujące miasto 
Bierdiańsk i jego mieszkańców. W drugiej partii tego rozdziału, na 
wybranych przykładach (zdaniem autorów najbardziej 
charakterystycznych dla badanego środowiska) przedstawiono jakie 
drogi przywiodły Polaków nad Morze Azowskie. 

Rozdział drugi podzielony został na trzy fragmenty. Kolejno 
omówione w nich zostały okoliczności powstania PKOT „Odrodzenie”; 
jego struktura organizacyjna i cele działania; zasady funkcjonowania 
specjalnych oddziałów Towarzystwa, które działają na „styku” ukraińsko – 
polskim. 

W kolejnym rozdziale scharakteryzowano w czterech 
tematycznych podrozdziałach poszczególne elementy działań 
podejmowanych przez „Odrodzenie”. Najpierw przedstawiono jej 
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działania mające na celu wzmacnianie polskości, następnie działalność 
naukowo – oświatową i popularyzatorską. Trzecią część poświęcono 
pracy charytatywno – opiekuńczej, a w ostatniej zaprezentowano rolę 
odgrywaną przez PKOT w szerszym ujęciu. 

Czwarty rozdział w swojej pierwszej części charakteryzuje historię 
powstania (właściwie restytucji) parafii rzymsko – katolickiej w 
Berdiańsku, a w drugiej przybliża jej funkcjonowanie, szczególnie 
koncentrując się na jej związkach z polską grupą etniczną. 

Pracę zamyka rozbudowane zakończenie, w którym starano się nie 
tylko udzielić odpowiedzi na zadane na wstępie pytanie, ale również 
maksymalnie podkreślić wszystkie te czynniki, które w ogóle umożliwiły 
funkcjonowanie organizacji. Towarzystwa, którego wykaz członków wg 
stanu na koniec 2007 roku zamieszczony został w Aneksie. 

W trakcie zbierania materiałów wykorzystano wszystkie możliwe 
sposoby docierania do informacji. Bazą były oczywiście materiały 
archiwalne przechowane w siedzibie Towarzystwa1. Odnaleziono w nim 
wszystkie podstawowe materiały charakteryzujące zasady 
funkcjonowania organizacji, od statutów organizacyjnych zaczynając na 
zawieranych porozumieniach i korespondencji prowadzonej przez 
władze kończąc. 

Drugą równie istotna grupą materiałów były, te które umożliwiły 
lepsze zrozumienie sytuacji istniejącej w środowisku tak oddalonym od 
kraju, czyli źródła wywołane2. Były one szczególnie istotne przy 
opracowywaniu przykładowych polskich losów zamieszczonych w 
rozdziale pierwszym oraz dla wyjaśnienia szeregu wątpliwości i 
niejasności związanych szczególnie z pierwszym okresem 
funkcjonowania PKOT, kiedy nie posiadało ono jeszcze własnego lokalu 
organizacyjnego. 

Przy zbieraniu materiałów do tego typu opracowania zazwyczaj 
bardzo dużą rolę odgrywają źródła drukowane. Tak było i w tym 
                                                 
1 Archiwum Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” 
(dalej: APKOT „Odrodzenie”). 
2 W tej grupie źródeł znalazły się notatki z pobytu jednego z autorów                   
(A. Bonusiaka) w Berdiańsku, przeprowadzone przez niego rozmowy z 
działaczami organizacji (4 osoby) oraz wspomnienia pięciu osób polskiego 
pochodzenia. Pełne ich zestawienie zamieszczone zostało w wykazie źródeł 
wywołanych. 
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przypadku. Jednak opinia ta dotyczy zasadniczo jedynie źródeł 
prasowych. Tych ostatnich wykorzystano bardzo dużo bowiem  
20 tytułów, z których wykorzystano ponad 70 tekstów. Wśród nich 
znajdowało się cztery czasopisma wydawane w Polsce, jedno na 
Białorusi, jedno na Litwie, a pozostałe na Ukrainie (polsko i ukraińsko 
języczne). Bardzo źle przedstawiała się natomiast sprawa publikacji 
naukowych, które prezentowały by losy Polaków w Berdiańsku lub ich 
organizacji. Praktycznie po za kilkoma przyczynkami, nie ma dotąd, ani 
w literaturze polskiej, ani ukraińskiej żadnych opracowań na ten temat. 
Zresztą literatura poświęcona samemu ośrodkowi jest również więcej niż 
skromna3. 

Wyżej wymieniony brak z nawiązką został wyrównany przez 
kolejny rodzaj materiałów – źródła internetowe. Podstawą do 
prowadzenia badań było kilka stron www. – własna strona PKOT 
„Odrodzenie” oraz strona parafii rzymskokatolickiej w Berdiańsku, a 
także strona diecezjalnego Caritasu. Ta pierwsza była i jest prawdziwą 
kopalnią wiedzy na temat środowiska polskiego i jego wieloaspektowej 
działalności. Wydaje się, że w chwili obecnej należy ona do najlepszych 
stron polonijnych na całym świecie, a na pewno jest najlepsza na 
Ukrainie4. Druga ze stron zawiera cenne informacje prezentujące zarówno 
historię jak i funkcjonowanie miejscowej parafii. Znaleźć na niej można 
także liczne nawiązania do środowiska polskiego w mieście5. Trzecia 
strona poświęcona jest teoretycznie diecezjalnej organizacji Caritas-Spes. 
Ponieważ jednak jej siedziba i kierownictwo znajduje się w Berdiańsku, 
więc siłą rzeczy znaczna część prac przez nią podejmowanych odbywa się 
z udziałem tutejszych Polonusów6. 
                                                 
3 A. Bonusiak, Z dziejów PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku [w:] Polacy na 
południowej Ukrainie i Krymie, Odessa – Opole – Wrocław 2007, s. 238 – 241 
(dalej: A. Bonusiak, Z dziejów…); Михайличенко B., Денисов E., Тишаков Н., 
Бердянск. Взгляд через столетия, Бердянск 2007 (dalej: Михайличенко B., 
Денисов E., Тишаков Н., Бердянск…). 
4 Oficjalna Strona Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa 
„Odrodzenie”: www.polonia.org.ua. (dalej: OSPTKO „Odrodzenie”). 
5 Oficjalna Strona Parafii Rzymsko – Katolickiej w Berdiańsku, Alleluja: 
www.zdzicho.alleluja.pl. (dalej: Alleluja). 
6 Oficjalna Strona Caritas – Spes Diecezji Charkowsko – Zaporowskiej: 
http://caritas-seps.berdyansk.net. (dalej: Caritas). 
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Niezależnie od tych trzech, można powiedzieć źródłowych stron 
internetowych, które były prowadzone w Berdiańsku i prezentowały 
funkcjonowanie miejscowego środowiska wykorzystano również kilka 
dalszych stron własnych różnych organizacji i instytucji i kilka stron o 
charakterze informacyjnym. Łącznie sięgnięto do 12 stron www.7  

Zdaniem autorów przedstawione powyżej źródła stanowią 
wystarczającą podstawę do opracowania zarysu monograficznego 
przedstawiającego funkcjonowanie środowiska polskiego pochodzenia w 
Berdiańsku. Dają one bogatą podstawę informacyjną, która pozwala w 
sposób pełny i maksymalnie wiarygodny przedstawić pełen obraz 
sytuacji istniejącej w mieście. Rozliczne związki, zależności, ale również 
wspólnota interesów pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk 
występujących w ośrodku stanowią o specyfice i pewnej wyjątkowości 
tego miejsca i zamieszkujących w nim obywateli. 

W nadanym opracowaniu kształcie, mocno ograniczonym w 
związku z możliwościami edytorskimi i założeniem dwujęzyczności 
publikacji, zdecydowano się przedstawić jedynie najważniejsze aspekty 
życia berdiańskich Polonusów. Najważniejsze lub te, które są ilustracją 
pewnych procesów, szczególnie tych mających miejsce na styku 
pomiędzy Polakami, a środowiskiem, w którym Oni żyją lub funkcjonują 
zawodowo i społecznie. Nie jest to ujęcie pełne i autorzy zdają sobie z 
tego sprawę. 

Według autorów ujęcie takie jest uzasadnione z kilku powodów. Po 
pierwsze nawet tak ograniczone założenie pozwala przekazać 
czytelnikowi solidne kompendium wiedzy opartej na wiarygodnych 
źródłach, co jest zadaniem pierwszoplanowym, zważywszy omówiony 
wcześniej niedostatek publikacji naukowych na wyżej wymieniony temat. 
Po drugie w dzisiejszej literaturze dotyczącej stosunków polsko – 
ukraińskich, a szczególnie sytuacji Polaków w Republice Ukraina 
zdecydowanie dominuje tematyka historyczna, reprezentująca raczej 
zaszłości, przyczyniająca się do utrwalania lub przeciwdziałania 
istniejącym stereotypom stosunków pomiędzy tymi narodami. Nie ma 
zaś właściwie żadnych pozytywnych przykładów pokazujących kierunek, 
w którym należałoby iść. Zdaniem autorów przedstawiona na łamach 

                                                 
7 Ich nazwy i adresy zamieszczone zostały w wykazie wykorzystanych źródeł 
internetowych. 
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książki historia, daje właśnie taką szansę. Pokazuje kierunek, w którym 
należy podążać. Może stać się asumptem do postępu, przyczynić się do 
przełamania istniejących ograniczeń. Być wzorem do wykorzystania 
przez inne środowiska mniejszościowe (nie tylko polskie) na Ukrainie, ale 
także te funkcjonujące w Polsce. Właśnie ten ostatni czynnik zadecydował 
o przyjęciu przez autorów zasady prezentowania treści w obu językach – 
polskim i ukraińskim, rozpowszechniania publikacji w Polsce i na 
Ukrainie. 

Kolejnym powodem dla którego zdecydowano się na 
zaprezentowanie właśnie tak pomyślanej strukturalnie i tematycznie 
pracy jest całkowita inność kulturowa, tego obszaru Ukrainy, od bliskiej, 
zrozumiałej dla Polaków, znanej części zachodniej. Tę różnicę 
zaakcentowano właśnie dwujęzycznością i podkreśleniem bardzo 
widocznej specyfiki losów i związków pomiędzy ludzkich występujących 
w tej części państwa. W Polsce zazwyczaj się o tym nie wie, ale jest to 
całkowicie inny świat. Obszar na, którym nigdy nie było Polski, 
terytorium zamieszkałe przez ludność pochodzącą z różnych stron Rosji, 
a później ZSRR. Często niepewną swego pochodzenia, w znacznej mierze 
zsowietyzowaną i odreligijnioną. Dla niej to również przykład, pewnej 
drogi prowadzącej do odbudowy swojej świadomości… 

 Zdając sobie sprawę z niedostatków publikacji autorzy 
zdecydowali się uzupełnić ją dokumentami, które krok po kroku obrazują 
w jaki sposób doszło do skądinąd zaskakującego, a dla wielu zapewne 
całkowicie niezrozumiałego faktu powstania tak prężnego środowiska 
polskiego, w tak skromnym liczebnie i oddalonym od ojczyzny przodków 
miejscu. Uznali, że oryginalne teksty mogą stać się znakomitym wzorem, 
na którym chętni do podobnych działań mogliby oprzeć swoją 
działalność. Z powodów wydawniczych, ta planowana do umieszczenia 
w aneksie, część książki rozrosła się do rozmiarów samodzielnej 
publikacji „Polacy w Berdiańsku. Dokumenty i materiały”. 

 Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca przyczyni się do 
lepszego zrozumienia skomplikowanej rzeczywistości panującej na 
przedstawionym w opracowaniu fragmencie terytorium Ukrainy. 
Upamiętni „wielkich bohaterów – małej ojczyzny”, którą dla wszystkich 
występujących w tej pracy Polonusów jest Berdiańsk. 



ПОЛЬСЬКА СПІЛЬНОТА БЕРДЯНСЬКА. ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

13 

ROZDZIAŁ I 
CO O BERDIAŃSKU I JEGO MIESZKAŃCACH KAŻDY CZYTELNIK 

WIEDZIEĆ POWINIEN… 
 

1.1. Berdiańsk i jego mieszkańcy 
 
Berdiańsk jest młodym, jak na warunki europejskie miastem, 

którego początki datują się na trzecią dekadę XIX wieku. Według różnych 
danych powstał on jako port w 1824 lub 1827 roku, ale swój rozwój 
zawdzięczał uzyskanemu później profilowi – stał się znanym kurortem – 
uzdrowiskiem. Miasto leży w sprzyjających warunkach naturalnych, na 
styku dwóch wielkich stref klimatycznych – azjatyckiej i atlantyckiej. 
Pogodę łagodzi zbiornik wodny Morza Azowskiego (38 tysięcy km²), co 
powoduje, że średnia roczna temperatura wynosi 10,3ºC. Bardzo dużo jest 
w roku dni słonecznych, statystycznie od 205 do 240. Lato zaczyna się tu 
już w połowie maja, kiedy średnia temperatura przekracza 15ºC, aby w 
jego pełni osiągnąć średnio 26 – 28ºC. Specyfika płytkiego morza i odciętej 
od niego półwyspem (mierzeją) zatoki, powoduje, że woda jest bardzo 
ciepła, w sezonie wakacyjnym jej temperatura dochodzi do 30ºC8. 

Berdiańsk nigdy nie stał się wielkim ośrodkiem przemysłowym, 
nawet w okresie sowieckiej industrializacji pozostał miejscem 
nastawionym na wypoczynek. Nie jest to dziwne, zważywszy jego 
położenie geograficzne, klimat i inne atrakcje. Przy tym pozostał miastem 
na tyle dużym, aby sprawnie zaspokajać potrzeby ludności, jednocześnie 
nie przytłaczając swoimi rozmiarami. Dziś żyje w nim ponad 100 tysięcy 
mieszkańców (według różnych dostępnych źródeł od 113000 do nawet 
170000), którzy raczej nie narzekają na to, że żyją w mieście rejonowym, 
znajdującym się w województwie zaporoskim – trochę ponad sto 
kilometrów od granicy z Rosją i 1200 (w linii powietrznej) – od granicy z 
Polską. Ośrodek położony jest na 46º 45’N i 36º 47’E. Jak to już 
zaznaczono właściwie nie posiada większego przemysłu uciążliwego dla 

                                                 
8 A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 238; Oficjalna Strona Miasta Berdiańsk: 
http.//redray.berdyansk.net/rada/gorad/ecolog.html (dalej: OSMB); OSPTKO 
„Odrodzenie”, Strona Główna (dalej: SG), tekst: O Stowarzyszeniu…; Wolna 
Encyklopedia „Wikipedia” w języku polskim, hasło: Berdiańsk: 
http,.//pl.wikipedia. org/w/indem. php? title=Berdia%C5%84sk&printable=yes. 
(dalej: Wikipedia) 
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człowieka. Oprócz rafinerii i niewielkiego portu nie ma tu żadnych 
większych zakładów przemysłowych. Mieszkańcy żyją z działalności 
nastawionej na kuracjuszy i letników, wystarczy powiedzieć, że znajduje 
się tu 5 „miasteczek sanatoryjnych” (kompleksów sanatoryjnych) i ponad 
50 domów wczasowych, nie licząc stale wzrastającej liczby prywatnych 
pensjonatów9. 

Świeża metryka ośrodka powoduje, że właściwie tylko dwie grupy 
ludności zamieszkujące dziś miasto, można uznać za autochtoniczne, 
czyli przebywające na tym terenie w okresie wcześniejszym. Są nimi 
Bułgarzy i Grecy. Inne narodowości, w tym oczywiście również Polacy, 
napływali do niego z powodów zawodowych, a więc w pewnym sensie z 
przypadku, w sposób niezamierzony. Należy podkreślić, iż żadna 
mniejszość, która zamieszkała w Berdiańsku nie miała charakteru 
emigracji politycznej. Ich powstanie było rezultatem przemieszczenia 
wywołanego poszukiwaniem pracy, chęcią zdobycia odpowiedniego 
stanowiska, istniejącymi za cara i w ZSRR nakazami pracy. 

Ludność pochodzenia polskiego (podobnie jak przedstawiciele 
wszystkich innych zamieszkujących tu dziś narodowości) osiedlała się w 
mieście od momentu jego założenia. Trafiali tu inżynierowie i robotnicy 
wznoszący miasto za cara, potomkowie Polaków zamieszkujących Rosję, 
a potem Związek Radziecki, na podstawie, chociażby nakazu pracy. Taka 
sytuacja spowodowała, że dzisiaj żyją tu osoby pochodzenia polskiego 
wywodzące się z Syberii, Kazachstanu, Litwy, Białorusi czy Ukrainy.  
Z punktu widzenia ogólnych warunków funkcjonowania ówczesnych 
państw należy uznać, że były to migracje naturalne, wynikające z 
zamieszkiwania w określonym organizmie politycznym10. 

                                                 
9 OSMB; Wikipedia; Notatki z wycieczek po mieście (wrzesień 2006, wrzesień 2007). 
10 L. A. Suchomłynow, Pogranicze czy tygiel kulturowy? Miejsce Polaków na 
Ukrainie Wschodniej [w:] „Rocznik Wschodni” nr 11, 2005/2006, s. 1 (dalej:           
L. A. Suchomłynow, Pogranicze czy tygiel kulturowy?); L. A. Suchomłynow, 
Polacy na Ukrainie – jak to jest!; Rozmowa z Lechem A. Suchomłynowem, 
prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w 
Berdiańsku na Ukrainie. Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński”                   
8 – 10 listopada 2003; OSPTKO „Odrodzenie” (dalej: L. A. Suchomłynow, Nie 
odradzamy polskości…), SG, tekst: O Stowarzyszeniu…; OSPTKO „Odrodzenie”, 
Archiwum 2001 – 2003, tekst: Witaj maj…; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 
2003 – 2006. 
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Dziś w Berdiańsku żyją przedstawiciele wielu różnych narodów. 
Oprócz Polaków, są potomkowie Bułgarów, Greków, Niemców, Rosjan, 
Ukraińców, Żydów. Wszyscy gruntownie ze sobą przemieszani i silnie 
uwarunkowani, przez trwającą ponad pół wieku, politykę 
narodowościową w wydaniu sowieckim. Jej efektem była rusyfikacja 
ogromnych obszarów wschodniej Ukrainy, zerwanie istniejących na tych 
terenach więzi międzyludzkich, a często również utrata świadomości 
swoich korzeni. W wielu przypadkach pochodzenia wręcz trzeba było 
ukrywać (tak było w przypadku Polaków czy Niemców), jeśli chciało się 
normalnie funkcjonować w ZSRR. Procesy asymilacyjne ułatwiały liczne 
związki mieszane, a specyficzna, spokojna, kuracyjno – wakacyjna 
atmosfera miasta, dodatkowo je przyśpieszała. Powstanie niepodległej 
Ukrainy zmieniło tę sytuację o tyle, że pojawiła się szansa na 
prowadzenie działalności przez przedstawicieli poszczególnych grup 
narodowych, zamieszkujących w mieście i jego okolicach. Szczególnie 
widać to na przykładzie Niemców i Polaków, którym udało się stworzyć 
własne centra kultury11. 

Polacy nigdy nie byli na tych terenach większą liczebnie grupą. 
Zgodnie z ostatnim spisem przeprowadzonym w czasach radzieckich 
(1989) na terenie całego obwodu zaporoskiego żyło poniżej 0,1% Polaków, 
co dawało około 900 osób. Pierwszy spis powszechny przeprowadzony 
już w niepodległym państwie wykazał zaś 1774 osoby przyznające się do 
polskości. Oczywiście, mieszkańców, których korzenie są polskie było 
wielokrotnie więcej. Tak tłumaczą to L. A. Suchomłynow i H. Krasowska: 

„To zjawisko da się wytłumaczyć skomplikowanymi stosunkami polsko-
ukraińskimi. Wiele tych osób ma problem z samookreśleniem się, tym bardziej, że 
za czasów panowania reżimu sowieckiego jawne określenie siebie jako Polaka było 
na tych ziemiach niemożliwe. Zrusyfikowana Ukraina, na Wschód od Dniepru, 
jest terenem wielu procesów asymilacyjnych i polityki nie uznawania mniejszości 
narodowych i etnicznych przez Związek Radziecki”12. 

Wieloetniczność miasta starają się wykorzystać władze miejskie w 
celach promowania i rozwijania całego regionu. Aby to osiągnąć 

                                                 
11 L. A. Suchomłynow, Pogranicze czy tygiel kulturowy?..., s. 1 – 3; OSPTKO 
„Odrodzenie”, SG, tekst: O Stowarzyszeniu, OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 
2001 – 2003, tekst: W Berdiańsku… 
12 OSPTKO „Odrodzenie”, SG, tekst: O Stowarzyszeniu; OSPTKO „Odrodzenie”, 
Archiwum 2003 – 2006, H. Krasowska, L. A. Suchomłynow, Rola Polaków w 
Berdiańsku na Ukrainie w promocji kultury i języka polskiego… 
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prowadzą stosunkowo przychylną dla poszczególnych mniejszości 
narodowych politykę, której efektem są rozbudowane relacje 
międzynarodowe. Takie działania prowadzą poszczególne mniejszości 
narodowe, które starają się nawiązywać kontakty z ojczyznami swoich 
przodków i oczywiście także władze miejskie. Z naszego punktu 
widzenia ważne jest to, że dzięki zabiegom środowiska polskiego udało 
się doprowadzić do nawiązania silnej współpracy pomiędzy kilkoma 
instytucjami funkcjonującymi w mieście, a ich polskimi odpowiednikami. 
Doszło również do podpisania układu o współpracy (miasta partnerskie) 
pomiędzy Berdiańskiem i Bielsko – Białą13. 

 Jak to już zaznaczono etniczne oblicze miasta jest bardzo 
skomplikowane. Jest ono wypadkową nałożenia na siebie naturalnych 
procesów asymilacyjnych z celową polityką prowadzoną przez państwo 
radzieckie. Polacy, podobnie jak właściwie wszystkie po za Bułgarami i 
Grekami, zamieszkujące tu grupy etniczne, pojawiali się na tych terenach 
w wyniku migracji. Nie trafiali tu zesłańcy, czy deportowani. Miasto 
rozrastało się w wyniku napływu ludności z całego państwa – najpierw 
imperium carskiego, a następnie Związku Radzieckiego. Napływali tu w 
różnych latach, pojedynczo i rodzinami. Nigdy nie było tu jednej wielkiej 
fali migracyjnej, a to powodowało, że przybysze często nie wiedzieli 
wzajemnie o sobie, co dodatkowo ułatwiało powstawanie procesów 
asymilacyjnych. Uwagi te dotyczą wszystkich grup etnicznych, w tym 
oczywiście polskiej. 

 

                                                 
13 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001-2003, tekst: W Berdiańsku… 
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1.2. Polskie drogi nad Morze Azowskie 
 
Zgodnie z zaznaczonymi powyżej informacjami, cała właściwie 

ludność Berdiańska, w bliższym lub dalszym pokoleniu jest napływowa. 
Dotyczy to oczywiście również Polaków, którzy docierali tu w wyniku 
migracji wewnętrznych przebiegających w ramach państwa carskiego, a 
następnie Związku Radzieckiego. 

Po tej pierwszej grupie osadniczej, do dziś nie przetrwały żadne 
ślady, ale zważywszy położenie i kuratoryjny profil miasta, można 
podejrzewać, że Polacy tu docierali. Bardzo dobrze jest natomiast 
reprezentowana druga grupa przybyszy. To właśnie ona stanowi o 
„polskości ośrodka”. 

Szlaki wiodące Polaków do miasta nad Morzem Azowskim były 
bardzo skomplikowane. Nie różniły się one od losów Polaków w Rosji 
oraz Związku Radzieckim. Zebrane materiały źródłowe pozwalają 
odtworzyć te drogi na przykładach kilku rodzin polskich berdiańczyków. 

Jedna z rodzin swoje korzenie posiada na kielecczyźnie, to 
Biełousowie. Zgodnie z relacją Wiktorii Biełousow (z domu Kaczko), w jej 
rodzinie pamięta się o Karolu Szczepanku, pradziadku naszej bohaterki. 
Posiadał on majątek ziemski w Kieleckiem i dużą rodzinę rozsianą po 
zachodnich obszarach carskiej Rosji. Jego dwie niezamężne siostry 
mieszkały w guberni Jekaterynosławskiej. Prowadziły tam cukiernię i w 
wyniku porozumień z bratem przejęły opiekę nad córkami Karola. Jedną 
z nich była Kazimira (babka pani Wiktorii). Miała ona radykalne poglądy 
i zbliżyła się do rewolucjonistów. Wybuch rewolucji spowodował, że cała 
rodzina (siostry i jej podopieczne) opuściły Rosję. Pozostała tylko 
Kazimira, która już wówczas związana była z Jakowem Kaczką. Był on z 
pochodzenia Żydem, z przekonań rewolucjonistą, z wykształcenia 
krawcem, a jednocześnie studentem wydziału inżynierii. Młodzi poznali 
się w miejscowości Pawłograd. 

Mieli trzech synów: Walentego, Józefa i Feliksa. Rodzina Jakowa, 
który był głównym inżynierem w fabryce trafiła podczas II wojny 
światowej na Syberię. Tam właśnie został ewakuowany po wybuchu 
wojny niemiecko radzieckiej cały zakład łącznie z robotnikami. Dopiero 
po zakończeniu działań militarnych fabrykę ponownie przewieziono, tym 
razem na zachód – do Berdiańska. 

Wszyscy synowie kształcili się na uczelniach wyższych Doniecka. 
Józef i Feliks pozostali w tym mieście, Walenty zaś powrócił do miejsca 
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zamieszkania rodziców. Tu założył rodzinę, ale był z nią do początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to odezwała się w nim „żydowska 
krew” i wyjechał do Izraela. Później ściągnął tam swojego brata Józefa i 
jego starszego syna Edwarda (młodszy Władysław pozostał na Ukrainie). 
Córka Walentego, Wiktoria również pozostała w Berdiańsku. Miała tu 
rodzinę (córka Daria) i nie chciała wyjeżdżać. 

Cała rodzina była już w pokoleniu rodziców Wiktorii praktycznie 
zasymilowana (zsowietyzowana). Wprawdzie pamiętano o polskim 
pochodzeniu Kazimiry, widziano przechowywano przez nią polskie 
pamiątki, słyszano zwroty, czy słowa w języku polskim, które wtrącała do 
mowy potocznej, ale nic więcej. Gdyby nie upadek systemu i otwarcie 
granic, które nastąpiło po tym fakcie, cała rodzina (także ta Berdiańska) 
najprawdopodobniej zatraciłaby pamięć o swoim pochodzeniu, a tak 
Wiktoria i Daria zaczynają od nowa budować swoją polskość. Uczą się 
języka polskiego, uczestniczą w działalności PKOT „Odrodzenie”, mają 
również kontakt z polską gałęzią swojej rodziny…14 

Całkowicie inaczej, ale w sumie podobnie wyglądały losy nestorki 
polskich berdiańczyków pani Ireny Wysockiej. Pani Irena urodziła się we 
Lwowie 26 czerwca 1929 roku, w rodzinie Ireny i Władysława Sobko. 
Ojciec jej był pilotem służącym w 6 pułku lotnictwa we Lwowie – 
Skniłówku. Niestety zginął w wypadku lotniczym w 1935 roku. 
Pozostawił żonę i dwójkę dzieci: starszą Irenę i jej brata Adama. Jak 
wspomina nasza bohaterka śmierć ojca niewiele zmieniła w sytuacji 
rodziny. Nadal mieszkali w ładnym domu położonym w centrum miasta, 
mieli ukraińską służbę, a o zmianie sytuacji mówiło jedynie podjęcie 
przez matkę pracy zarobkowej (jako krawcowa). 

Irena i Adam chodzili do polskiej szkoły, cała rodzina oczywiście 
znała i używała języka ukraińskiego, ale wyłącznie do kontaktów z 
Ukraińcami. Taka sytuacja trwała do wybuchu wojny. Po wkroczeniu 
Armii Czerwonej rodzina została zagrożona wywózką. Znalazła jednak 
schronienie u swoich ukraińskich przyjaciół, którzy nie bacząc na 
okoliczności pomagali jej przez cały okres tzw. pierwszej okupacji. 

Kolejną, tym razem niemiecką okupację rodzina przetrwała jedynie 
dzięki dalszej pomocy swoich przyjaciół. Wprawdzie matka starała się 

                                                 
14 Wspomnienia Wiktorii Biełousowej (z domu Kaczko) – członka PKOT 
„Odrodzenie”, 38 lat, zebrał L.A.Suchomłynow, opracował A. Bonusiak. 
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dorabiać handlem, ale z różnym rezultatem. Czasy panowania 
niemieckiego zanotowały się w pamięci pani Ireny jako okres pobierania 
nauki w konspiracyjnej szkole polskiej znajdującej się w maleńkim 
kościółku św. Józefa. Nauki przerwanej wobec groźby dekonspiracji 
(aresztowanych zostało kilku księży uczestniczących w nauczaniu). 
Różne były losy i warunki egzystowania rodziny w trakcie okupacji 
niemieckiej, ale wojnę udało się jej przetrwać. 

Po oswobodzeniu od Niemców pani Irena poszła do pracy w 
fabryce makaronów. Podjęła ją bez zgody matki, która dowiedziała się o 
tym fakcie od nauczycielki. Ponieważ rodzina musiała z czegoś żyć matka 
zdecydowała się na przyjęcie, na stancję dwóch inżynierów kolejowych, 
których obsługiwała. To umożliwiło powrót pani Ireny do szkoły. Naukę 
kontynuowała nawet po 1947 roku, kiedy to podjęła pracę na poczcie. Po 
kilku latach poznała interesującego młodego człowieka, z pochodzenia 
Rosjanina, który jak pisze: „był delikatny, dobrze wychowany i nadzwyczaj 
spokojny”. 

We Lwowie małżeństwo Wysokich mieszkało do połowy lat 50-ch 
XX wieku. Później wyjechało na północ ZSRR na zarobek. W tych latach 
zamieszkiwała w różnych miastach, aż do roku 1969, kiedy to przeniosła 
się do Berdiańska. W tym ostatnim w 1971 roku urodził się jedyny syn 
małżeństwa Wania. Pani Irena bardzo chciała powrócić do Lwowa, ale 
ogólne warunki wykluczały tę nadzieję. Najpierw zmarł jej mąż (1981), a 
później brat, który pozostał we Lwowie. Dzisiaj zaś emerytki nie stać na 
powrót, tym bardziej, że od długiego czasu jej syn jest bezrobotny, a ona 
ma bardzo niską „pensję”. Oboje muszą dorabiać imając się różnych 
dorywczych prac. 

Kiedy w 1997 roku pani Irena dowiedziała się o istnieniu 
„Odrodzenia” natychmiast zdecydowała się do niego wstąpić. Jak sama 
twierdzi, ma jeszcze dużo sił, pamięta wiele jeszcze przed wojennych 
polskich piosenek, pisze, czyta i mówi po polsku… W PKOT czuje się 
potrzebna…15 

Bardzo dziwne drogi rzuciły do Berdiańska także kolejną rodzinę, 
rodzinę Sergiusza Ziemczonka. Rodzina, podobnie jak wszystkie 
opisywane w tym miejscu ma polskie korzenie. Dziadek Sergiusza – 

                                                 
15 Pisemne wspomnienia pani Ireny Wysokiej z domu Sobko, urodzonej w                
1929 roku, w posiadaniu autorów. 
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Albin (syn Hilarego) urodził się 15 czerwca 1927 roku w miejscowości 
Duniłowicze na Wileńszczyźnie (obecnie rejon Postawy, obwód Witebsk). 
Albin miał trzech braci: Jana (1915), Józefa (1921) oraz Franciszka (1926). 
Przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął on naukę w szkole, którą 
później po wybuchu wojny próbował kontynuować. Cały okres wojny 
rodzina spędziła na Wileńszczyźnie. 

W 1944 roku najstarszy z braci Jan zgłasza się do Wojska Polskiego, 
w którym trafia do II Armii generała Karola „Waltera” Świerczewskiego. 
Z tą armią uczestniczy w operacji praskiej, a po wojnie osiedla się w 
Gdańsku. Średni bracia – Józef i Franek już podczas pierwszej okupacji 
(1939) zostali zmuszeni do wyjazdu na północ. Trafili na półwysep Kolski, 
w okolice Murmańska, gdzie budowali kopalnię. 

Kiedy były takie możliwości, Albin rozpoczął załatwiać sobie 
papiery na wyjazd do Polski (koniec 1944 roku). Jednak z różnych 
powodów, całe te zabiegi się przedłużały, a wreszcie zostały zaniechane 
gdyż w 1946 roku ożenił się on z Białorusinką Olgą. Ostatecznie więc 
pozostał w Związku Radzieckim. Tu odbył służbę wojskową (w okolicach 
ówczesnego Leningradu, miasto Wyborg – zdobyte na Finlandii w  
1940 roku), po której zakończeniu wyjechał z żoną do Wilna. W stolicy 
Litwy małżeństwo poszukiwało pracy, ale bez sukcesu. Ostatecznie wraca 
ono na wieś. 

W 1954 roku małżeństwo namówione przez znajomych (Polaków z 
Francji, którzy po wojnie zdecydowali się wyjechać do Związku 
Radzieckiego (sic!), zdecydowało się na wyjazd do Donbasu. W tym 
wielkim okręgu przemysłowym, odbudowującym się i rozbudowującym 
się po wojnie było wielkie zapotrzebowanie na „siłę roboczą”. W efekcie 
tego wykształcił się tu wielki tygiel kulturowy, który przybyszy 
„przekuwał” na człowieka radzieckiego. 

Jeszcze raz – w 1956 roku rodzina uzyskała szansę na wyjazd do 
Polski. Właśnie wówczas Jan wysłał zaproszenie dla całej rodziny na 
powrót do Polski. Jednak okazało się, że wyjazd jest niemożliwy. 
Najprawdopodobniej ze względu na pracę Albina w kopalni, co jak 
wiemy w ZSRR i wszystkich krajach bloku objęte było tajemnicą i 
praktycznie wykluczało wyjazd. W efekcie Albin do dziś mieszka w 
Donbasie. Jego syn wyrosły w kulturze „sowieckiego tygla kulturowego” 
jest całkowicie zasymilowany. Nigdy nie uczył się polskiego, jest 
wprawdzie ochrzczony, ale w prawosławnej cerkwi, a ponadto 
niepraktykujący.  
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Polskość odradza się dopiero obecnie u wnuka Albina – Sergiusza, 
który od roku 2006 mieszka w Berdiansku. Jest on aktywnym członkiem 
PKOT „Odrodzenie”, działa w Związku Młodzieży Polskiej, studiuje na 
Polsko – Ukraińskim Wydziale Uniwersytetu Menadżementu i Biznesu. 
Uczy się języka polskiego i ma z tego przedmiotu dobre oceny. Włącza się 
we wszystkie działania, które przybliżają mu polska tradycję i kulturę. 
Jest bardzo zaangażowany – widzi dla siebie szanse na studia w Polsce16. 

Przez Donbas przewinęła się również rodzina kolejnej opisywanej 
w tym miejscu bohaterki – Olgi Popowej. „Polskie drogi” tej rodziny 
zaczynają się jednak kilkaset kilometrów na zachód od Donbasu, w 
miejscowości Żaszków, koło Humania. 

Właśnie w tej miejscowości żyła bogata rodzina kowala Jana 
Żarczyńskiego i Mariji Czernieckiej, która pochodziła z „zamożnej 
rodziny”. Zarówno Jan jak i Marija byli Polakami, z tym, że rodzina żony 
kowala przybyła na te tereny około 20 lat wcześniej. Z tego związku 
urodziła się czwórka dzieci – Włodzimierz (1 listopada 1918 roku), a 
ponadto Jan, Stanisław i Helena. Rodzina w większości pozostała na 
terenach wchodzących w skład późniejszego Związku Radzieckiego. 
Tylko jeden brat z czwórki rodzeństwa – Stanisław, który służył w trakcie 
wojny w polskiej armii, po wojnie osiadł w Polsce. Pozostali nie opuścili 
terenów ZSRR. Jan Żarczyński wyjechał w głąb Rosji, Helena Żarczyńska 
osiadła w Moskwie, w której zresztą żyje do dnia dzisiejszego, natomiast 
Włodzimierz znęcony szansą na dobrą pracę trafił do Donbasu. Tam w 
mieście Antracyt (obwód Ługańsk) założył rodzinę z Lidią Czumakową. 
W Antracycie urodziły się „górnicze” dzieci (troje – dwie córki i syn), z 
których najmłodsza Helena Żarczyńska przyszła na świat 11 marca 1956 
roku. Przez najbliższe 16 lat, żyła ona z rodzicami w Donbasie.  

W 1980 roku Włodzimierz Żarczyński z rodziną zdecydował się 
przeprowadzić do Berdiańska. Tu Helena Żarczyńska założyła rodzinę 
wychodząc za mąż, za Aleksandra Popova. Z ich związku urodziła się 
Olga Popowa (21 października 1982). Aktualnie jest ona pracownicą 
Polsko–Ukraińskiego Wydziału Uniwersytetu Menadżementu i Biznesu, a 
społecznie prezesem Związku Młodzieży Polskiej funkcjonującego w 
ramach PKOT „Odrodzenie”17. 
                                                 
16 Wspomnienia Sergiusza (ros. Siergieja) Ziemczonka, lat 17, członka PKOT 
„Odrodzenie”, zebrał L. A. Suchomłynow, opracował A. Bonusiak. 
17 Wspomnienia Olgi Popowej, lat 26, członka PKOT „Odrodzenie”, zebrał                
L. A. Suchomłynow, opracował A. Bonusiak. 
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Rodzina Krasnokuckich, to ostatnia z przedstawionych w tym 
opracowaniu rodów polskich. Najprawdopodobniej wywodzi się ona z 
drobnej szlachty zamieszkałej gdzieś w centralnej Polsce. Nie wiadomo, w 
jakich okolicznościach, najpewniej za działalność wymierzoną przeciwko 
caratowi znalazła się ona na Syberii. W niejasnych również 
okolicznościach nastąpił powrót rodziny do Europy. Pierwsze osoby, o 
których wiemy z imienia i nazwiska to Tytus i Barbara Krasnokuccy. Nie 
wiadomo, z jakiego powodu rodzina nie dotarła do Polski, dlaczego po 
drodze do swojej starej ojczyzny zatrzymała się na terenie Zagłębia 
Donieckiego niedaleko od miasta Ługańsk. 

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że rodzina nie była bogata, 
miała poważne problemy natury ekonomicznej, co zmusiło Tytusa 
Krasnokuckiego do podjęcia pracy w kopalni. Jego rodzina na miejsce 
osadnictwa wybrała osadę górniczo – rolniczą Plast Chrustalny, której 
nazwa pochodziła od miejscowego złoża węgla Chrustalnoje (w języku 
polskim „kryształowego”). Przez całe lata praca zagłębia donieckiego 
miało charakter sezonowy – od wiosny do jesieni dominowały roboty 
rolne, w zimie praca w kopalni. Stopniowo zmienia się to wraz z 
otwarciem wielkich, nowoczesnych zakładów przemysłowych 
finansowanych przez kapitał zachodni. Rolnictwo na tych terenach 
„wymiera” ostatecznie w latach trzydziestych XX wieku (w wyniku 
industrializacji stalinowskiej). W tym przemysłowym kotle żyła rodzina 
Krasnokuckich. Tytus był górnikiem, a Barbara prowadziła gospodarstwo 
domowe. Małżonkowie mieli siedmioro dzieci, z których 1941 roku 
dożyło tylko trzech synów. Wszyscy podobnie jak ojciec pracowali w 
kopalniach. 

Średnim synem małżonków był Sergiusz urodzony w roku 1914. 
Od niego właśnie pochodzi „berdiańska” linia rodziny. Ze wspomnień 
rodzinnych wynika, że Sergiusz już w wieku około 10 lat musiał podjąć 
swoją pierwszą pracę – oczywiście w kopalni. Jest to jednak dowód na 
bardzo ciężką sytuacje rodziny w okresie bezpośrednio po zajęciu tych 
terenów przez bolszewików. 

Dojście do władzy bolszewików niezależnie od wszystkich innych 
okoliczności doprowadziło w perspektywie do industrializacji i 
uprzemysłowienia Rosji (ZSRR). Szczególnie widoczne było to w 
Zagłębiu Donieckim, gdzie powstał cały szereg nowych wielkich 
zakładów przemysłowych. Opodal rodzinnej miejscowości Sergiusza 
wyrosła właśnie wówczas wielka elektrownia Sztergres. Wielkie 
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inwestycje, wywołują falę entuzjazmu ludności (oczywiście 
wspomaganego i inspirowanego przez władze), ale skutecznego. Tysiące 
ludzi porzucają wówczas swoje siedziby i udają się w ZSRR za pracą. 
Tysiące innych nie mają wyjścia, kolektywizacja zmusza ich do 
opuszczenia wsi… 

W tej właśnie grupie są cztery siostry Baturyne, będące rodowitymi 
Ukrainami. Opuszczają one wieś Wesołe (obwód Zaporoski) i udają się do 
Szterowki położonej w Zagłębiu Donieckim. Tam jedną z sióstr Sofię w 
1933 roku poślubił Sergiusz Krasnokucki. Małżeństwo doczekało się 
dwóch córek Haliny (urodzonej w 1941 roku) i Teresy (urodzonej w  
1947 roku, według oficjalnych dokumentów Tatiany). Córki 
wychowywały się w bardzo dziwnych warunkach. Także językowych. 
Rodzice między sobą mówili mieszaniną języka rosyjskiego i 
ukraińskiego, tzw. surżykiem, do którego ojciec od czasu do czasu 
dodawał pojedyncze słowa polskie, ale do córek oboje starali się mówić 
po rosyjsku, który to język dominował w całym Donbasie. 

W 1941 roku Sergiusz zmobilizowany został do Armii Czerwonej. 
Walczył na południu frontu i dostał się do niewoli niemieckiej broniąc 
Sewastopola. Jako jeniec trafia aż pod Królewiec. Po wyzwoleniu, 
obawiając się represji za niewolę, decyduje się iść z Armią Czerwoną dalej 
na zachód. Dopiero po zakończeniu wojny wraca do domu. Do 1947 roku 
Sergiusz w swoich dokumentach osobistych ma wpisaną narodowość 
polską, ale w tym roku zmienia wpisy. Zdaniem jego żony obawiał się o 
rodzinę i z tego powodu zrobił wszystko, aby zatrzeć swoje polskie 
korzenie. Ta obawa zdaje się odzwierciedlać również w tym jak 
wychował córki. 

W 1982 roku, tuż przed swoją śmiercią wyjawił córkom, że są z 
pochodzenia Polkami i katoliczkami. Wyznanie to było dla nich 
całkowicie zaskakujące, szczególnie to drugie (rodzice byli niewierzący, a 
córki, jeśli były ochrzczone – brak świadectw, to w cerkwi prawosławnej). 

W Berdiańsku rodzina znalazła się całkowicie przypadkowo. 
Jeszcze w okresie pracy zawodowej, często przyjeżdżała do kurortu na 
wakacje. Miasto to jako miejsce wypoczynku było o tyle wygodne, że 
Krasnokuccy mieli tu swoją rodzinę (z pochodzenia ukraińską). Po 
zakończeniu pracy zawodowej przez męża (górnik) Teresy wszyscy 
przenieśli się nad Morze Azowskie. 

W wyniku przeobrażeń politycznych, które nastąpiły w tej części 
Europy w 1991 roku zaistniały możliwości działań mających na celu 
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odbudowę świadomości narodowej mieszkańców. Teresa i jej dwójka 
dzieci bardzo aktywnie włączyła się w prace mające na celu 
zorganizowanie w mieście stowarzyszenia polskiego, a po jego 
ukonstytuowaniu się i zarejestrowaniu kontynuowała swoją działalność. 
Od wielu lat pełni ona odpowiedzialną funkcję Dyrektora Domu 
Polskiego. Była również bardzo zaangażowana w sprawę restytuowania 
w mieście parafii rzymskokatolickiej…18 

                                                 
18 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, L. A. Suchomłynow, 
Pogranicze czy tygiel kulturowy?; Rozmowa A. Bonusiaka z T. Krasnokucką, 
wrzesień 2007. 
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ROZDZIAŁ II 
 POLSKIE KULTURALNO-OŚWIATOWE TOWARZYSTWO 

„ODRODZENIE” W BERDIAŃSKU 
PRZYCZYNY POWSTANIA, CELE DZIAŁALNOŚCI, STRUKTURA 

ORGANIZACYJNA 
 

2.1. Okoliczności powstania PKOT „Odrodzenie” 
 
Dnia 4 listopada 1993 roku, została założona jedna z pierwszych na 

wschodzie Ukrainy organizacja mniejszości polskiej w tym państwie. 
Powołały ją do życia osoby, które dążą do odbudowy, utrwalenia i 
rozwoju poczucia przynależności do polskiej grupy etnicznej, 
podlegającej stopniowej depolonizacji. Wynika to stąd, że miasto jest 
prawdziwym tyglem kultur i narodowości. Te grupy etniczne, które były 
w stanie podjąć działania mające ratować tożsamość narodową, pragnęły 
nadać im formalne ramy. W przypadku środowiska polskiego 
pochodzenia, prowadzone przez nie zabiegi, u władz ukraińskich 
wszystkich szczebli administracyjnych, zakończyły się sukcesem. Udało 
się stworzyć oficjalnie działające Towarzystwo „Odrodzenie”. Do tego 
szczęśliwego wydarzenia doszło dzięki zdecydowanej postawie polskich 
władz konsularnych i wyspecjalizowanych instytucji działających z Polski 
na rzecz Polonii19. 

Organizacja pragnęła z jednej strony pokazać Ukraińcom 
odrębność polskiej grupy etnicznej i wynikające stąd jej potrzeby, a z 
drugiej kształtować świadomość osób pochodzenia polskiego. Zadania te 
były o tyle trudne, iż należało wystrzegać się działań wywołujących 
konflikty pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Towarzystwo starało się 

                                                 
19 A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 238 – 239; Polacy w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński”               
8 – 10 listopada 2003; OSPTKO „Odrodzenie”, SG, tekst: O Stowarzyszeniu; 
OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, H. Krasowska,                   
L. A. Suchomłynow, Rola Polaków w Berdiańsku na Ukrainie w promocji kultury 
i języka polskiego…; Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje 
dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, http://wirtualna 
polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz berdiańskiego 
Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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prezentować własny dorobek narodowy w formie, która trafiałaby do 
całej społeczności miasta i regionu20. 

W efekcie założyciele bardzo szeroko nakreślili kierunki pracy. Jest 
w niej miejsce na działalność kulturalną, spotkania towarzyskie, 
wycieczki, udziały w festiwalach, czynne włączanie się w najważniejsze 
wydarzenia związane z „małą ojczyzną”. Jest szansa realizowania swoich 
aspiracji naukowych, udzielania pomocy i wsparcia dla potrzebujących, 
realizowania się poprzez pracę na rzecz porozumienia między narodami. 
Do realizacji tych założeń dostosowana została struktura organizacji.21 

Od momentu powołania PKOT „Odrodzenie” władze organizacji 
próbowały nawiązać kontakt z rodakami na Ukrainie. Ze względu na 
odległość od tradycyjnych miejsc rozsiedlenia Polaków na Ukrainie, nikt 
wówczas nie zdawał sobie sprawy, że ruch polskiej diaspory jest aż tak 
prężny i, że na całej Ukrainie jest sporo związków o podobnych celach i 
zadaniach. Najłatwiej było nawiązać kontakty z Konsulatem Generalnym 
RP w Kijowie. Już w lutym 1994 roku doszło do spotkania z Konsulem 
Generalnym Tomaszem Leoniukiem i osobą zajmującą się sprawami 
polonijnymi Krystyną Mroczkowską. W trakcie rozmów ustalono, że 
istnieje Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPnU) i uzyskano 
kontakt z wiceprezes tej organizacji Ludwiką Niżyńską. Rozpoczęło to 
współpracę pomiędzy działaczami z Berdiańska oraz polskimi 
przedstawicielstwami dyplomatycznymi. Otrzymano również pierwszy 
dowód pomocy strony polskiej w postaci kompletów podręczników do 

                                                 
20 Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; OSPTKO 
„Odrodzenie”, SG, tekst: Zarząd Główny Towarzystwa; Ukraina: „Odrodzenie” w 
Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
21 Archiwum Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” 
(dalej: APKOT „Odrodzenie”), Statut Polskiego Kulturalno – Oświatowego 
Towarzystwa „Odrodzenie”, maszynopis (dalej: Statut…); Polacy w Berdiańsku, 
„Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku 
obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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nauki języka polskiego autorstwa Heleny Metery, które zostały 
przekazane przez Konsulat i stały się zaczątkiem późniejszej biblioteki 
polskiej22. 

Nawiązanie wyżej wymienionych kontaktów zaowocowało 
istotnymi decyzjami organizacyjnymi. Bezpośrednio po uzyskaniu 
informacji określających zasady członkostwa w FOPnU (marzec 1994) 
podjęto decyzję o przystąpieniu w poczet członków Federacji. 
Odpowiednią uchwałę, tak jak to wymagał statut, podjęto na Walnym 
Zebraniu członków. Przynależność do tego ciała organizacyjnego dawała 
możliwość bezpośredniego nawiązania współpracy z polskimi 
środowiskami z innych stron państwa. Dla młodej polskiej organizacji 
bardzo istotna była możliwość wymiany doświadczeń, z 
zaawansowanymi już w pracach polonijnych przedstawicielami różnych 
stowarzyszeń. Dzięki udziałowi w imprezach, organizowanych przez 
FOPnU, nawiązano przyjacielskie kontakty z rodakami w Ługańsku, 
Charkowie, Żytomierzu i w innych miastach Ukrainy. Patrząc z 
perspektywy minionego piętnastolecia, nie ulega wątpliwości, że 
ogromne znaczenie dla przyszłości „Odrodzenia” miała życzliwa, 
wszechstronna i bezinteresowna pomoc „dobrych duchów” – pań prezes 
Jadwigi Jakubowskiej z Nowogrodu Wołyńskiego i Ireny Wysockiej z 
Łucka23. 

W momencie rozpoczęcia starań o założenie organizacji, grupa 
inicjatywna liczyła zaledwie 20 osób. Obecnie po blisko 15 latach 
funkcjonowania jej członkami jest ponad 170. Od momentu powstania 
organizacją kieruje Lech Aleksy Suchomłynow. Zasadnicze cele 
przyświecające założycielom stowarzyszenia nie uległy zmianie do dnia 
dzisiejszego. Są nimi: 

• „zachowanie naszej odrębności narodowej;  
• reprezentowanie interesów Polonii wobec władz Ukrainy i Polski;  
• inspirowanie, koordynowanie i prowadzenie wszechstronnej 

współpracy miedzy Polonią ukraińską, a Krajem oraz Polonią Światową;  

                                                 
22 Jak wspominają członkowie Towarzystwa w roku 1994 na Ukrainie działało 
tylko dwa Konsulaty Generalne RP, we Lwowie i Kijowie, Berdiańsk podlegał pod 
kijowski okręg konsularny. 
23 Rozmowa Andrzeja Bonusiaka z Teresą Krasnokucką przeprowadzona we 
wrześniu 2006. 
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• 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 

będą zbliżeniu narodów;  
• dbałość o dobre imię Polski i Polaków”24. 
Te wytyczne aktualne pozostały do dnia dzisiejszego i są podstawą 

prowadzonej przez organizację działalności społeczno – kulturalnej. 
 

                                                 
24 APKOT „Odrodzenie”, Statut…; Wykaz członków „Odrodzenia” wg stanu na 
grudzień 2007; A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 238 – 239; OSPTKO „Odrodzenie”, 
SG, tekst: O Stowarzyszeniu; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, 
Polacy na Ukrainie – jak to jest!; Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński”           
8 – 10 listopada 2003. 
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2.2. Struktura organizacyjna i cele działania 
 
W celu realizacji wyżej wyszczególnionych wytycznych powołano 

szereg oddziałów, które realizują zadania szczegółowe. Są nimi: Polonijne 
Koło Lekarzy, Polski Związek Młodzieżowy im. pułkownika  
dr Bronisława Lubienieckiego, Związek Polskich Naukowców, Centrum 
Kultury Polskiej „Biesiada”25. 

Ponadto Towarzystwo współpracuje z wieloma organizacjami w 
Polsce, działającymi na rzecz Polonii. Oczywiście najważniejsze jest 
współdziałanie z Zarządem Krajowym Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, ale również kontakty z jej oddziałami z Poznania czy Krakowa. 
Ścisłe związki nawiązano również z „Caritas – Polska”. Umożliwiają one 
szeroką działalność „Odrodzenia” – prowadzenie zajęć z języka 
polskiego, udzielanie bezpłatnej pomocy lekarskiej, opiekę nad dziećmi 
polskiego pochodzenia z miejscowego domu dziecka i wiele innych, 
głównie o charakterze kulturalnym. Szczególną wagę przywiązuje się do 
obchodów Święta Niepodległości i Konstytucji 3 Maja, Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy, karnawału, ostatków, Dnia Matki, Dnia 
Dziecka, Andrzejek oraz Mikołajek26. 

Wytyczne do całorocznej pracy ustalano na walnych zebraniach 
sprawozdawczych odbywających się raz w roku. Wyznaczano również 
osoby odpowiedzialne za ich realizację. Oczywiście podczas kolejnych 
walnych zebrań były one rozliczane z tego, co udało się im zrealizować w 
danym okresie sprawozdawczym27. 

Porównując plany pracy łatwo zauważyć, że większość 
realizowanych zadań miała charakter cykliczny, co w oczywisty sposób 
ułatwiało funkcjonowanie Towarzystwa. Pozwalało jego członkom na 
podjęcie odpowiednich przygotowań i zapewnienie sobie czasu na ich 
realizację. W przebadanym materiale archiwalnym udało się odszukać 

                                                 
25 A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 238 – 241; Polacy w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński”          
8 – 10 listopada 2003; OSPTKO „Odrodzenie”, SG, tekst: O Stowarzyszeniu…; 
Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst 
dostępny na: Wirtualna Polonia, http://wirtualna 
polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz berdiańskiego 
Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
26 Tamże. 
27 APKOT „Odrodzenie”, Plany pracy Towarzystwa „Odrodzenie” na lata 2002 – 2007. 
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zatwierdzone do realizacji plany działań z ostatniego pięciolecia. Ich 
pobieżna nawet analiza pozwala na stwierdzenie, że Towarzystwo 
prowadziło wieloaspektową i stale rozbudowywało działalność. Była ona 
na bieżąco modernizowana pod kątem istniejącej sytuacji28. 

Z biegiem czasu doszło do wypracowania określonych schematów i 
form pracy organizacyjnej. Nabrały one stabilności i co bardzo ważne 
stały się cykliczne. Już w tym miejscu wypada podkreślić rolę takich 
imprez i stałych działań jak: organizowanie i prowadzenie zajęć nauki 
języka polskiego, udzielanie bezpłatnej pomocy lekarskiej potrzebującym, 
opieka nad dziećmi polskiego pochodzenia znajdującymi się w 
miejscowym Domu Dziecka, uczestniczenie w licznych konferencjach i 
badaniach naukowych, organizowanie tradycyjnych dla Polaków na 
całym świecie uroczystości świątecznych, jubileuszowych czy 
rocznicowych i wiele innych, które zaprezentowane zostaną w dalszej 
części tego opracowania. 

Działalność całego Towarzystwa i wszystkich funkcjonujących w 
jego ramach oddziałów opiera się na zasadach obowiązujących w 
Republice Ukraina29. Każda z wyżej wymienionych jednostek 
organizacyjnych dysponuje swoim statutem, który był zatwierdzony 

                                                 
28 Tamże. 
29 Prawa mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie Ukrainy normuje 
cały szereg aktów prawnych tego państwa, takich jak Konstytucja Ukrainy; 
Deklaracja praw narodowości Ukrainy; Ustawa Ukrainy „O mniejszościach 
narodowych na Ukrainie”; Ustawa Ukrainy „O oświacie” i szereg innych, których 
najważniejsze fragmenty są dostępne w: Wybór dokumentów prawnych 
dotyczących mniejszości i grup narodowych Tom I Polacy na Ukrainie. 
Opracowanie i wstęp Eugeniusz Jabłoński, Warszawa 2000, s. 15 – 59.                      
W przypadku mniejszości polskiej dodatkowo określają je porozumienia 
międzynarodowe zawarte pomiędzy Rzeczypospolitą, a Ukrainą. Do 
najważniejszych z nich trzeba zaliczyć Deklarację o zasadach i podstawowych 
kierunkach rozwoju stosunków polsko – ukraińskich; Traktat między RP a 
Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni, stosunkach i współpracy; Umowa 
między Rządem Ukrainy a Rządem RP o współpracy w dziedzinie kultury, nauki 
i oświaty i szereg innych. Są one dostępne w opracowaniu E. Jabłońskiego,                      
s. 60 – 86. Ich analizę znaleźć można przykładowo w: A. Bonusiak, Społeczno – 
polityczne aspekty funkcjonowania Polaków w niepodległej Ukrainie [w:] Życie 
społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia, red. A. Bobryk, Siedlce 
2007, s. 21 – 32; tenże, Політично-юридичні аспекти функціонування 
національних меншин у незалежній Україні (на прикладі польської 
меншини) [w:] Наукові праці, Миколаїв, в. 41, 2006, Т. 54, s. 59 – 63. 
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przez odpowiednie władze administracyjne, a w przypadku oddziałów 
również przez władze Towarzystwa. 

Przyjęte przez członków „Odrodzenia” zasady funkcjonowania 
zgromadzone zostały w statucie, w którym treść podzielono na 6 
rozdziałów. Kolejno omówiono w nich podstawowe kwestie związane z 
funkcjonowaniem organizacji. Dowiadujemy się z nich, że działa ona na 
terenie miasta Berdiańsk i jednostki administracyjnej, którego jest stolicą 
(rejonu), że ma osobowość prawną i siedzibę mieszczącą się w lokalu, w 
którym aktualnie znajduje się Dom Polski. Oczywiście podkreśla się, że 
działania organizacyjne prowadzone będą zgodnie z prawem ukraińskim. 
W rozdziale pierwszym podano również obowiązującą w języku 
ukraińskim nazwę własną, która nieco różni się od tej używanej w języku 
polskim. W dosłownym tłumaczeniu jest to: Ukraińsko – Polskie 
Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”30. 

W drugim rozdziale podane zostały formy i cele działalności 
organizacyjnej, które zgrupowane zostały w pięciu punktach. Właśnie tu 
przewiduje się możliwość powoływania przez stowarzyszenie różnego 
rodzaju oddziałów nastawionych na działalność na określonym obszarze 
tematycznym, dokument wprost mówi o prowadzeniu przez nie 
działalności oświatowej (nauki języka i kultury polskiej), edukacji 
muzycznej i kulturalnej odwołującej się do tradycji narodu polskiego. Tu 
wreszcie mówi się o możliwości funkcjonowania „zawodowych i 
amatorskich „kolektywów”, które dały szanse powstania później 
wyspecjalizowanych oddziałów organizacji (naukowe, czy lekarskie). 
Także w tym rozdziale podkreśla się chęć współpracy z odpowiednimi 
urzędami miejscowymi zajmującymi się prowadzeniem właśnie tego typu 
działalności31. 

W kolejnym trzecim rozdziale statutu zaprezentowane zostały 
prawa i obowiązki członków. Już w pierwszym jego punkcie rzuca się w 
oczy ogromna otwartość „Odrodzenia” wynikająca w znacznym stopniu 

                                                 
30 Do analizy zasad statutowych funkcjonowania organizacji przyjęto statut 
organizacji z poprawkami zatwierdzonymi w dniu 23.12.2000 roku, który 
obowiązuje do dnia dzisiejszego w niezmienionej formie. W języku ukraińskim 
nazwa organizacji brzmi: Українсько-польське культурно-освітнє 
товариство „ODRODZENIE” (ВІДРОДЖЕННЯ); APKOT „Odrodzenie”, 
Statut…, Rozdział 1, punkt 1.1. – 1.5. 
31 APKOT „Odrodzenie”, Statut…, Rozdział 2, punkt 2.1. – 2.5. 
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ze zrozumienia bardzo skomplikowanej struktury etnicznej okolic, w 
których działa. Mówi się tu, że jego członkiem może być każdy obywatel 
Ukrainy i dowolnego innego państwa, będący narodowości polskiej lub 
każdej innej, który zapoznał się ze statutem i respektuje jego 
postanowienia. Bardzo prosto wygląda również przystąpienie do 
organizacji – wystarczy podanie kandydata zatwierdzone przez władze. 

Struktura „Odrodzenie” jest jak najbardziej demokratyczna. 
Precyzuje to również III rozdział analizowanego tekstu. Mówi się w nim 
między innymi o tym, że każdy członek stowarzyszenia ma prawo 
wybierać i być wybrany do władz organizacyjnych, brać udział w jego 
wszystkich pracach organizacyjnych, przedstawiać swoje uwagi i wnioski 
dotyczące zarówno prac Zarządu jak i całego stowarzyszenia. Do 
obowiązków zaliczano jedynie realizowanie przez członków przyjętych 
przez nich wstąpieniem do organizacji zadań mających na celu sprawne 
jego funkcjonowanie. Najwyższą karą przewidzianą dla członków było 
usunięcie jego z organizacji, przy czym mogło to spotkać za uporczywe 
uchylanie się od działalności na rzecz stowarzyszenia lub środowiska 
polskiego, albo czyny, które naruszałyby dobre imię organizacji32. 

Kolejny z rozdziałów – IV – prezentuje strukturę i kierownictwo 
organizacji. Zgodnie z jego zapisami ustalono zasady wewnętrzne, które 
zakładały m.in. początkowo jednoroczną, a po poprawkach pięcioletnią 
kadencję prezesa organizacji i jego wybór przez walne zebranie członków 
całej organizacji. Na identyczny okres wybierany był również Zarząd 
organizacji i jego Komisja Rewizyjna. Wszystkie istotne zagadnienia 
związane z kierunkami i zasadami pracy organizacyjnej zostały 
zastrzeżone do decyzji Walnego Zebrania, które było jedyną instancją 
władną do przyjmowania programów działalności, rozliczania władz 
organizacyjnych z ich pracy, kontroli majątku i wydatków 
organizacyjnych, etc. Zebranie to również jako jedyne mogło 
doprowadzić do zmian w statucie organizacyjnym, a także ustalać 
wysokość składek członkowskich (notabene tych ostatnich zgodnie z jego 
decyzją nie pobierano). 

Odnośne przepisy wprowadzały również obowiązek 
przeprowadzania zebrań minimum dwa razy w roku. Decyzje na nich 

                                                 
32 APKOT „Odrodzenie”, Statut…, Rozdział 3, punkt 3.1. – 3.7. 
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miały być zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
Dopuszczano zmianę terminu wyznaczonego na walne zebranie w 
przypadku, kiedy nie będzie zapewnionej 50% frekwencji członków. 

W gestii Walnego Zebrania pozostawał wybór Zarządu 
organizacyjnego, który składać się miał z trzech osób – prezesa, zastępcy 
prezesa i sekretarza. Zarząd miał prowadzić pracę organizacyjną w taki 
sposób, aby była ona zgodna ze statutem. Mógł przyjmować i wykluczać 
członków. Miał zbierać się najmniej raz w miesiącu, a decyzje miały 
zapadać zwykłą większością głosów w obecności najmniej 2/3 członków 
organu. 

Komisja Rewizyjna, którą również wybierano na Walnym Zebraniu 
była uprawniona do przeprowadzania kontroli finansowej 
funkcjonowania organizacji, zajmowała się przestrzeganiem statutu przez 
członków organizacji. Liczyła ona 3 osoby (przewodniczącego i dwóch 
członków), którym przyznane zostało prawo czynnego udziału w 
Prezydium, z tym, że członkom Komisji przyznano jedynie głos doradczy, 
a przewodniczącemu pełnoprawny. Także i w tym przypadku ustalono, 
że musi się ona zbierać najmniej raz w miesiącu33. 

W przedostatnim V rozdziale określone zostały kwestie majątkowo – 
finansowe. Zgodnie z jego ustaleniami majątek PKOT mógł pochodzić z 
dobrowolnych wpłat na cele organizacyjne, składek członkowskich, a 
także środków przekazywanym przez różne inne instytucje (także 
zagraniczne). Obowiązywała jedynie zasada przekazywania wszystkich 
środków na rachunek bankowy. Ostatni rozdział określał natomiast, że 
wszystkie decyzje związane ze zmianami w statucie oraz ewentualnym 
rozwiązaniem organizacji podejmuje Walne Zebranie, przy tym do tego 
celu potrzeba było 2/3 głosów uczestniczących w zebraniu. Tu wreszcie 
znalazł się zapis określający, iż językiem organizacyjnym w 
„Odrodzeniu” jest język polski oraz oczywiście język ukraiński34. 

Swoją działalność „Odrodzenie” prowadzi poprzez własną pracę 
Towarzystwa oraz funkcjonowanie swoich oddziałów. Wszystkie one 
uzyskały jednolite zasady organizacyjne w 2000 roku. W każdym 

                                                 
33 APKOT „Odrodzenie”, Statut…, Rozdział 4, punkt 4.1. – 4.10. 
34 APKOT „Odrodzenie”, Statut…, Rozdział 5, punkt 5.1. – 5.4; Rozdział 6,              
punkt 6.1. – 6.4. 
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przypadku podstawowy schemat organizacyjny działania członów, 
miniaturowej federacji, jaką jest PKOT, jest identyczny lub bardzo 
zbliżony do siebie. Stałe zasady normujące pracę oddziałów zostały 
przedstawione w 1, 3, 4 oraz 5 rozdziale statutu Centrum Kultury Polskiej 
„Biesiada”, Polonijnego Koła Lekarzy, Związku Młodzieży Polskiej 
imienia pułkownika Bronisława Lubienieckiego oraz Polskiego Związku 
Naukowców. Poszczególne dokumenty normujące ich pracę zostały 
zatwierdzone przez władze „Odrodzenia” (w aktualnie obowiązującym 
kształcie) odpowiednio: 1 września 2000 roku (trzy pierwsze oddziały) i 
20 listopada tego samego roku (ostatni).35 

Do ogólnych i takich samych zasad funkcjonowania 
poszczególnych oddziałów trzeba zaliczyć: 

• fakt tego, że wszystkie oddziały zostały oficjalnie zarejestrowane 
przez władze administracyjne Biedriańska; 

• to, że przyjęcie w poczet członków odbywa się na podstawie 
pisemnej deklaracji kandydata i jest ono równoznaczne z przyjęciem 
przez niego członkostwa w towarzystwie – matce; 

• to, że kierownik danego związku wyznaczany jest spośród 
członków danej organizacji składowej przez prezesa PKOT i z urzędu 
wchodzi on do Prezydium „Odrodzenia”; 

• każdy kierownik jest z kolei uprawniony do wyznaczenia 
członków kierownictw organizacji za które odpowiada; 

• działalność poszczególnych składowych berdiańskiej federacji 
nie może być sprzeczna ze statutem PKOT i podlega kontroli zarówno 
przez jego Zarząd jak i Komisję Rewizyjną; 

• prawo do posiadania własnej symboliki, druków, stempli i 
pieczątek (oczywiście po ich zatwierdzeniu przez organ wyższy); 

• to, że we wszystkich sprawach nie zapisanych w dokumencie 
normującym ramy pracy organizacyjnej wiążące były decyzje 
„Odrodzenia”; 
                                                 
35 APKOT „Odrodzenie”, Statut Centrum Kultury Polskiej „Biesiada”, maszynopis 
(dalej: Statut „Biesiada”…), k. 1 – 2; Statut Polonijnego Koła Lekarz, maszynopis 
(dalej: Statut PKL…), k. 1 – 2; Statut Związku Młodzieży Polskiej, maszynopis 
(dalej: Statut ZMP), k. 1 – 2; Statut Polskiego Związku Naukowców, maszynopis 
(dalej: Statut PZN), k. 1 – 2. 
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• obowiązek składania sprawozdania o działalności, najmniej dwa 
razy w roku36. 

Bardzo podobnie zostały również nakreślone kompetencje 
zarządów organizacji wchodzących w skład federacji. Wszystkie dawały 
im prawo do: 

• organizacji działalności Związku; 
• rozpatrywania i zatwierdzania planów i zasad pracy; 
• sprzyjania wykonywaniu tych planów, zgodnie z programami 

PKOT; 
• prowadzenia dokumentacji organizacyjnej; 
• zatwierdzania przyjęć członków do Związku; 
• proponowania działań, które mogłyby być podjęte przez całą 

organizację37. 
Decyzje podejmowane przez władze podlegały kontroli Zarządu 

„Odrodzenia”, który miał prawo je rozpatrywać pod kontem ich 
zgodności ze statutem PKOT. 

 Analizowane zasady, choć bardzo podobne do siebie miały 
jednak istotne różnice, które jednak występowały w części określającej 
cele i zasady pracy organizacyjnej. We wszystkich przypadkach zostały 
one zgromadzone w rozdziale 2 przytaczanych dokumentów. Pewne 
różnice występują również w określeniu, kto może być członkiem danego 
oddziału. Różnice te są oczywiste i wynikają z środowiskowej orientacji 
tych związków. 

Zgodnie z zapisami umiejscowionymi w trzecich rozdziałach 
dokumentów, każda z organizacji inaczej określała, kto może być jej 
członkiem. Polski Związek Naukowców mógł być tworzony przez 
naukowców i studentów, a także osoby amatorsko zajmujące się 
działalnością naukową. Statut Koła Lekarzy mówił zaś, że jego członkami 
mogą być „lekarze, wykładowcy i studenci uczelni medycznych, a także inne 
osoby polskiego pochodzenia zawodowo związane ze służbą ochrony zdrowia”. 

                                                 
36 Tamże; Ostatni z punktów wprowadzono w życie decyzją Zarządu Głównego 
„Odrodzenia” z grudnia 2001, por. APKOT „Odrodzenie”, Protokół posiedzenia 
Zarządu Głównego Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa 
„Odrodzenie” nr 33 w dniu 15.XII.2001. 
37 APKOT „Odrodzenie”, Statut „Biesiada”…, k. 1 – 2; Statut PKL…, k. 1 – 2; Statut 
ZMP…, k. 1 – 2; Statut ZPN…, k. 1 – 2. 
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Polskie Centrum Kulturalne „Biesiada” było zaś otwarte dla wszystkich 
osób „polskiego pochodzenia zainteresowanych odrodzeniem i rozwojem 
narodowej kultury”. W tym ostatnim przypadku zaznaczono, że nie ma 
żadnych ograniczeń wiekowych. Wręcz przeciwnie było w Związku 
Młodzieży Polskiej, którego członek musiał posiadać poniżej 30 lat. Jego 
członkowie mogli być uczniami lub studentami miejscowych placówek 
kształceniowych, a także młodymi naukowcami. W zapisach statutowych, 
w przeciwieństwie do tych zaprezentowanych wcześniej nie było 
postawionego formalnego wymogu polskiego pochodzenia członków38. 

Jak to już zaznaczono wcześniej różnice można również odnaleźć 
analizując cele poszczególnych organizacji. Wprawdzie wszystkie one 
chcą dać swoim członkom szanse własnego rozwoju, poszerzania 
horyzontów, a także wzmacniać ich „poczucie polskości”, ale różnią się 
one w części zapisów szczegółowych. 

Główne cele stawiane sobie przez członków Polskiego Koła 
Lekarzy są następujące: 

• 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 zawodowego;  

• 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; 
• sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji przez lekarzy polskiego 

pochodzenia; 
• doskonalenie wiedzy i metodyki leczenia; 

                                                 
38 APKOT „Odrodzenie”, Statut „Biesiada”…, rozdział 3 punkt 1; Statut PKL…, 
rozdział 3 punkt 1; Statut ZMP…, rozdział 3 punkt 1; Statut ZNP…, rozdział 3 
punkt 1. 
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• sprzyjanie popularyzacji polskiej oraz polonijnej medycyny na terenie 
Ukrainy; 

• zbadania i naświetlenia roli Polaków – lekarzy w rozwoju nauk 
medycznych na terenie Ukrainy; 

• nawiązanie partnerskich związków z instytucjami medycznymi 
funkcjonującymi na terenie Polski i polonią światową, w celu wymiany 
doświadczeń, współpracy naukowej i praktycznej; 

• poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania „Odrodzenia”; 
• prowadzenie naukowo – praktycznych konferencji, seminariów, staży i 

innych form działalności oświatowej”39. 
Polski Związek Naukowców, będący równie wyspecjalizowaną 

organizacją jak wcześniej przedstawiona koncentruje się na celach o 
charakterze zawodowym. Zależy mu na umożliwieniu: 

• podnoszenia kwalifikacji przez uczonych polskiego 
pochodzenia; 

• wzmacnianiu potencjału naukowego środowiska polskiego; 
• sprzyjaniu realizacji zbiorowych i indywidualnych planów 

badawczych; 
• doskonaleniu wiedzy i umiejętności prowadzenia prac 

naukowych przez swoich członków; 
• sprzyjaniu popularyzacji polskiej oraz polonijnej myśli 

naukowej40. 
Zgodnie z zapisami statutowymi Związek Młodzieży Polskiej był 

„filią” „Odrodzenia” i miał zajmować się: 
• stworzenie warunków dla rozwoju osobowości; 
• odradzaniem świadomości narodowej członków; 
• doskonaleniem wiedzy i metod nauczania; 
• sprzyjaniem wzmacnianiu potencjału naukowego; 
• sprzyjaniem realizacji samodzielnych oraz zbiorowych badań 

naukowych; 
• doskonaleniu umiejętności i metodyki prowadzenia badań 

naukowych; 
• sprzyjaniem popularyzowania polskiej polonijnej kultury i 

języka; 

                                                 
39 APKOT „Odrodzenie”, Statut PKL…, rozdział 2, punkt 2; OSPTKO 
„Odrodzenie”, SG, tekst: Polskie Koło Lekarzy. 
40 APKOT „Odrodzenie”, Statut PZN…, rozdział 2, punkt 2. 
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• rozwojem polskiego ruchu młodzieżowego41. 
Bardzo szeroko określone zostały również cele funkcjonowania 

Polskiego Centrum Kulturalnego „Biesiada”. Wśród nich wymieniono: 
• odrodzenie i popularyzowanie polskiej kultury narodowej; 
• sprzyjanie podnoszeniu poziomu twórczych umiejętności osób 

polskiego pochodzenia; 
• doskonalenie umiejętności i metod nauczania w zakresie 

kultury; 
• sprzyjanie pełnemu rozwojowi polskiej mniejszości na terenie 

Ukrainy; 
• stworzenie warunków do realizacji wytycznych statutowych; 
• zbadanie i obiektywne naświetlenie roli polskiej kultury w 

kontekście stosunków międzynarodowych wieloetnicznej Ukrainy; 
• zbudowanie partnerskich związków z polskimi instytucjami 

kulturalnymi, światową Polonią w celu wymiany doświadczeń, naukowej 
i praktycznej współpracy; 

• poszerzenie informacji o działalności Centrum oraz 
propagowanie jego celów i idei; 

• organizowanie spotkań kulturalnych, sympozjów, kursów i 
innych form działalności42. 

Jak łatwo zauważyć wszystkie wymienione powyżej cele 
działalności poszczególnych części składowych PKOT „Odrodzenie” były 
uszczegółowieniem wytycznych przyświecających twórcom organizacji – 
matki. Taki schemat jest całkowicie zrozumiały skoro dążono do możliwie 
szerokiego określenia jego celów, po to, aby maksymalnie wykorzystać 
istniejący w Berdiańsku (zaskakująco duży jak na tak niewielkie 
środowisko) potencjał polski. 

W przedstawionych powyżej dokumentach określających 
statutowe zasady funkcjonowania organizacji tylko raz wprowadzone 
zostały poważniejsze zmiany. Zgodnie z decyzjami podjętymi przez 
Walne Zebranie, zatwierdzonymi następnie przez władze 
administracyjne zmianie uległ statut organizacji. W efekcie przyjętych w 
kwietniu 1999 roku reorganizacji zasad funkcjonowania ustalony został 
nowy okres trwania kadencji wszystkich ciał obieralnych przez członków 

                                                 
41 APKOT „Odrodzenie”, Statut PZM…, rozdział 2, punkt 2. 
42 APKOT „Odrodzenie”, Statut „Biesiada”…, rozdział 2, punkt 2. 
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„Odrodzenia”. Zgodnie z ówczesnymi decyzjami określono ją na pięć 
lat43. Jednak z powodów organizacyjnych (brak kworum na zebraniu 
wyborczym w roku 2000, po raz pierwszy wg nowego schematu wybory 
przeprowadzono w 2001 roku44 

Od tego momentu organizacja działa według powyższych zasad. 
Niemniej jednak miały miejsce odstępstwa od wyjściowego schematu. W 
roku 2005, o rok wcześniej niż wynikałoby to z istniejących zasad 
przeprowadzone były wybory, gdyż „Odrodzenie” musiało wprowadzić 
funkcję skarbnika. Było to potrzebne w związku z prowadzeniem 
remontu Domu Polskiego i związaną z tym bardzo dużą 
odpowiedzialnością finansową, jaka spoczywała na członkach władz 
organizacyjnych45. 

W efekcie przeprowadzonych wyborów struktura władz PKOT 
pierwszej pięcioletniej kadencji wyglądała następująco: 

10.11.2001.Zebranie Walne „Odrodzenia” i Oddziałów. Wyniki 
Głosowań: 

ZARZĄD PKOT „Odrodzenie” 
1. Lech Suchomłynow – prezes 
2. Natalia Warecka – sekretarz (dyrektor Centrum Kultury Polskiej 

„Biesiada”) 
3. Olga Bondarewa (prezes PKL) 
4. Olga Popowa-Żarczyńska (prezes Związek Młodzieży Polskiej) 
5. Irena Wysocka – sekretarz do spraw oświaty 
Członkowie oddziałów wybrali na prezesów: 
-  Natalię Warecką – dyrektor Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” 
-  Olgę Bondarewą – prezes Polonijnego Koła Lekarzy 
-  Olgę Popową-Żarczyńską – prezes Związek Młodzieży Polskiej 
-  Wiktorię Zarwa – prezes Polskiego Związku Naukowców 
Zebranie przeprowadzone zostało 10 listopada 2001 roku. Także 

tego samego dnia, ale roku 2005 odbyły się wybory władz aktualnej 
kadencji. Ich efekty przedstawia poniższe zestawienie: 

ZARZĄD PKOT „Odrodzenie” 
1. Lech Suchomłynow – prezes 
2. Natalia Warecka – sekretarz (dyrektor Centrum Kultury Polskiej 

„Biesiada”) 
                                                 
43 APKOT „Odrodzenie”, Zmiany statutu z kwietnia 1999.  
44 APKOT „Odrodzenie”, Protokoły z Walnych Zebrań. 
45 APKOT „Odrodzenie”, Decyzja Zarządu 24/6 z dnia 01.05.2005. 
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3. Jerzy Sopin – skarbnik 
4. Olga Bondarewa (prezes Polonijnego Koła Lekarzy) 
5. Olga Popowa-Żarczyńska (prezes Związku Młodzieży Polskiej) 
6. Teresa Krasnokucka – dyrektor Domu Polskiego 
7. Irena Wysocka – (przedstawiciel nieoficjalnej rady najstarszych 

członków) 
Członkowie oddziałów wybrali na prezesów: 
-  Natalię Warecką – dyrektor Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” 
-  Olgę Bondarewą – prezes Polonijnego Koła Lekarzy 
-  Olgę Popową-Żarczyńską – prezes Związku Młodzieży Polskiej 
-  Lecha Suchomłynowa – sekretarz naukowy Polskiego Związku 

Naukowców46. 

                                                 
46 APKOT „Odrodzenie”, Protokoły Walnych Zebrań z dnia 10.11.2001 i 
10.11.2005. 
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2.3. Specjalne oddziały organizacyjne Towarzystwa i zasady ich 
funkcjonowania 

 
Jak to już zaznaczono we wcześniejszej części pracy władze 

Towarzystwa „Odrodzenie” dążyły do nawiązania jak najbardziej 
ścisłych stosunków ze wszystkimi instytucjami, które mogłyby ułatwić 
funkcjonowanie mniejszości polskiej nad Morzem Azowskim. Elementem 
takich działań było dążenie do legalizacji funkcjonowania wszystkich 
form działalności prowadzonej przez organizację. W efekcie powstały 
cztery oddziały składowe PKOT, ale nie były to jedyne instytucje 
powstałe w wyniku działań podjętych przez środowisko polskie w tym 
mieście. 

W ramach działalności kulturalnej udało się doprowadzić do 
podpisania umowy w sprawie funkcjonowania przy Polskim Centrum 
Kulturalnym „Biesiada” zespołu tanecznego „Wodospad” (kierownik 
Lilia Kuzniecowa). Zgodnie z jego zapisami zespół miał funkcjonować jako 
przedstawiciel PKOT „Odrodzenie”. Jego repertuar i kierunki działalności 
miały być ustalane przez kierownika „Biesiady” i zespołu. 
Przewidywano, że nie będzie on funkcjonował wyłącznie w oparciu o 
„siły” polskie w mieście. Umowa podpisana 1 stycznia 2002 roku, 
przewidywała możliwość działalności w zespole osób, które nie posiadają 
polskiego pochodzenia. Obie strony porozumienia w następujący sposób 
określały swoje zobowiązania: 

• Towarzystwo obiecywało „sprzyjać podwyższaniu zawodowego 
poziomu reprezentowanego przez kolektyw „Wodospadu”; sprzyjać materialno – 
technicznemu, metodycznemu i kadrowemu zabezpieczeniu potrzeb zespołu; w 
ramach istniejących możliwości i zgodnie z odgórnie przyjętymi zasadami i 
regułami wszystkich członków zespołu „Wodospad” i Kierownika”. Ponadto 
„Odrodzenie” zobowiązywało się w miarę możliwości organizować letni 
wypoczynek w Polsce, zabezpieczyć możliwość uczestniczenia zespołu w 
międzynarodowych festiwalach, dniach kultury i innych kulturalnych 
wydarzeniach w Polsce i na Świecie. Wreszcie zabiegać miało o wysyłanie 
na różne staże artystyczne członków. 

• Kierownik zobowiązywał się do prowadzenia zajęć z zakresu 
choreografii z członkami całego kolektywu, dbać o stałe odnawianie i 
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modernizowanie repertuaru „Wodospadu”, połączone z troską o wysoki 
poziom wykonawców i oczywiście przestrzegać zapisów statutu PKOT47. 

Szeroki zakres działalności organizacyjnej prowadzonej przez 
przedstawicieli środowiska polskiego istniejącego w Berdiańsku 
doprowadził do wielokrotnego stykania się ze sobą Towarzystwa oraz 
różnych instytucji ukraińskich. Jednym z przykładów, takiej sytuacji, było 
zasygnalizowane powyżej wspólne prowadzenie działalności artystycznej 
w ramach funkcjonującego przy Centrum „Biesiada” zespołu tanecznego. 
Nie był to jednak jedyny przykład na taką, obustronnie korzystną 
współpracę. Na styku działań podejmowanych przez „Odrodzenie”, a 
głównie jego dwóch oddziałów – Polskiego Związku Naukowców oraz 
Związku Młodzieży Polskiej z kierunkami działalności istniejących w 
Berdiańsku szkół wyższych, doszło do powstania szerokiego obszaru 
umożliwiającego współpracę. Efektem zrozumienia istniejącej sytuacji 
stało się powstanie dwóch ważnych instytucji o charakterze naukowo – 
kulturalnym. Powstały one jako Centra naukowo-edukacyjne przy obu 
istniejących w mieście uczelniach wyższych – Państwowym 
Uniwersytecie Pedagogicznym oraz prywatnym Biedriańskim Instytucie 
Przedsiębiorczości, który w roku akademickim 2006/2007, spełnił normy 
przewidziane przez prawo ukraińskie i został przemianowany na 
Uniwersytet Managementu i Biznesu. 

Jako pierwsze 6 lutego 2001 roku powołano Polskie Centrum 
Naukowo-Edukacyjne przy Instytucie Filologii Berdiańskiego 
Uniwersytetu Pedagogicznego (kierownik prof. dr hab. Wiktoria Zarwa). 
Placówka ta jest podporządkowaną Zarządowi Towarzystwa 
„Odrodzenie” i jednocześnie administracji Instytutu. Jej funkcjonowanie 
określało porozumienie zawarte pomiędzy jednostką naukową a 
Towarzystwem. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami podstawowe cele i zadania 
Centrum przedstawiają się następująco: 

• „organizacja i prowadzenie konferencji, sympozjów, kongresów, badań 
naukowych i innych przedsięwzięć o charakterze oświatowym sprzyjających 
popularyzacji wiedzy o Polsce, jej kulturze, nauce i sztuce; 

• zachęcanie polskich naukowców i wszystkich zainteresowanych do 
działalności na rzecz odrodzenia polskiej myśli naukowej na terenie Ukrainy; 
popularyzacja osiągnięć polskich i polonijnych uczonych;  

                                                 
47 APKOT „Odrodzenie”, Porozumienie w sprawie funkcjonowania zespołu 
„Wodospad”, z roku 2002. 
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• przygotowanie prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych o 
tematyce polskiej;  

• wydanie zbioru prac naukowych „Aktualne problemy filologii 
słowiańskiej”;  

• organizacja, prowadzenie zajęć języka i literatury polskiej dla 
studentów Wydziału Filologicznego Instytutu;  

• nawiązanie współpracy z polskimi organizacjami i ośrodkami 
edukacyjnymi na Ukrainie i w Polsce w celu prowadzenia wspólnej 
działalności”.48 

Drugi z powstałych ośrodków został powołany znacznie później, 
bo w roku 2004. Zorganizowano go ze względu na znaczne 
zainteresowanie kulturą polską ze strony studentów tej uczelni. Nie bez 
zabiegów Związku Młodzieży Polskiej doszło tu do uruchomienia zajęć z 
języka polskiego (jako drugiego obcego) dla wszystkich chętnych. Bardzo 
ważnym osiągnięciem było doprowadzenie do powstania Wydziału 
Polsko – Ukraińskiego przy ówczesnej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. 
Kolejnym krokiem świadczącym o następującym rozwoju było powstanie 
Centrum Języka i Kultury Polskiej. Doszło do tego przy pomocy 
finansowej Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.49 

Cele stawiane sobie przez organizatorów były bardzo 
rozbudowane. Obejmowały one takie zadania jak: 

• rozprzestrzenianie języka i kultury polskiej; 
• utworzenie biblioteki dla polskiej literatury i literatury o Polsce; 
• udzielenie pomocy w uczeniu się języka polskiego studentom BIPa, 

członkom Towarzystwa i wszystkim chętnym; 
• utworzenie gabinetu metodycznego dla nauczania języka i kultury 

polskiej; 
• zabezpieczenie wolnego dostępu do elektronicznych środków informacji 

i sieci Internet; 

                                                 
48 APKOT „Odrodzenie”, Договор о создании Польского совместного научно-
просветительского центра zdnia 6.02.2001 zawarty pomiędzy Państwowym 
Pedagogicznym Instytutem w Berdiańsku i Polskim Związkiem Naukowców 
Polskiego Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego „Odrodzenie”, paragrafy 4 – 6. 
49 APKOT „Odrodzenie”, Umowa o utworzeniu Centrum Języka i Kultury 
Polskiej zawarta w dniu 1 lutego 2004 r. pomiędzy Berdiańskim Instytutem 
Przedsiębiorczości i Zarządem Głównym Polskiego Kulturalno – Oświatowego 
Towarzystwa „Odrodzenie”. 
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• przeprowadzanie konferencji, sympozjów, kongresów,, wykonywanie 
naukowo – badawczych prac i innych oświatowych imprez, skierowanych na 
rozprzestrzenianie wiedzy o Polsce, jej kulturze, nauce i sztuce, na problemy 
polsko – ukraińskich stosunków wzajemnych, a także na podniesienie stopnia 
kwalifikacji pracowników BIPa i członków Towarzystwa; 

• popularyzacja polskich i naukowych osiągnięć na Ukrainie; 
• oswajanie naukowców polskiego pochodzenia i wszystkich 

zainteresowanych w pracy centrum, w przeprowadzaniu badań, tematycznie 
związanych z Polską, a także napisanie prac naukowych i dyplomowych; 

• nawiązanie związków partnerskich z naukowo – badawczymi i 
oświatowymi instytucjami w Polsce i na Ukrainie, a także podobnymi 
instytucjami polskiej diaspory w świcie w celu prowadzenia wspólnej 
działalności”.50 

Obecnie Centrum to jest prężnym ośrodkiem naukowo-
dydaktycznym, który ściśle współpracuje z Katedrą Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Managementu i Biznesu w Berdiańsku i organizuje zajęcia i 
lektoraty języka i kultury polskiej. Dzięki stałej opiece ze strony Fundacji 
Pomoc Polakom na Wschodzie ośrodek zajmujący dwie duże sale, jest 
wyposażone w sprzęt audiowizualny, zestaw satelitarny, posiada ksero, 
cztery zestawy komputerowe, laptop etc. Właśnie tu powstaje pierwsza 
polska biblioteka na Ukrainie Wschodniej. Według stanu na rok 
akademicki 2007/2008 w Centrum zatrudnionych było trzech doktorów i 
dwóch magistrów. Są to osoby polskiego pochodzenia, będące członkami 
Towarzystwa „Odrodzenie”. Wykorzystując możliwości stworzone im 
przedstawioną umową systematycznie doskonalą swoje umiejętności 
zawodowe w Uniwersytetach Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Lublina i 
Kijowa. 

Centrum jest współorganizatorem konferencji i paneli naukowych, 
a także bierze czynny udział w badaniach, prowadzonych z wiodącymi 
placówkami naukowymi, przykładem czego jest ścisła współpraca z 
Katedrą Polonistyki na Uniwersytecie Narodowym imienia Tarasa 
Szewczenki w Kijowie na czele z prof. dr hab. Rościsławem Radyszewskim i 
liczne publikacje w naukowych wydaniach na Ukrainie i w Polsce.  
W roku 2005 Centrum przeprowadziło Konferencję naukową  
                                                 
50 Tamże, paragraf 4. 
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pt. „Współczesne problemy filologii i kultury słowiańskiej”, w której 
wzięli udział naukowcy z całej Ukrainy i polskich uczelni. 51 

Kolejnym świadectwem tego, że interes całego miasta jest dla 
członków organizacji bardzo ważny było podjęcie się przez PKOT opieki 
nad sierotami polskiego pochodzenia znajdującymi się w miejscowym 
Domu Dziecka. Zgodnie z porozumieniem Towarzystwo podjęło się zająć 
tymi wychowankami, których dokumenty jednoznacznie świadczyły o 
ich pochodzeniu. Decyzja ta była odpowiedzią na zaproszenie władz 
miejskich, które zaproponowały taką opiekę wszystkim istniejącym w 
mieście mniejszościom w roku 2000. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
działania te prowadzono wspólnie z miejscową parafią 
rzymskokatolicką52. 

Na kolejnym „styku interesów”, tym razem polonijno – ukraińsko – 
polskim, doszło do jedynego w swoim rodzaju porozumienia na 
Ukrainie.. Jego efektem stało się powstanie polsko – ukraińskiego 
wydziału funkcjonującego przy ówczesnym BIP-ie, a obecnie 
Uniwersytecie Managementu i Biznesu. Wydział ten zapewnia swoim 
studentom możliwość rozpoczęcia studiów w Berdiańsku, a następnie 
kontynuowanie ich w Wyższej Szkole Społeczno Gospodarczej w 
Tyczynie. Nazwa tej placówki była bardzo skomplikowana, ale najlepiej 
oddaje przyświecające jego organizatorom cele, początkowo 
funkcjonowała ona jako Polsko – Ukraiński Wydział Socjologiczno – 
Politologiczny. Jego podstawowym zadaniem było i jest kształcenie 
specjalistów w zakresie socjologii biznesu, socjologii organizacji i 
zarządzania, socjologii komunikacji społecznej i politologii. Zgodnie z 
porozumieniami zawartymi pomiędzy zainteresowanymi stronami 
przewidywało się działania mające na celu współpracę naukową, 
wymianę studentów i kadr naukowo – dydaktycznych, a wreszcie 
również kontynuowanie studiów w Polsce przez studentów BIP. W chwili 
swojego powstania (2001) był to pierwszy na Ukrainie ośrodek dający 
szanse studiów w systemie bolońskim. Obecnie jest to Wydział 

                                                 
51 Tamże, paragraf 4, 6; OSPTKO „Odrodzenie”, SG, tekst: Centrum Języka i 
Kultury Polskiej. 
52 APKOT „Odrodzenie”, List Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 
Michała Żórawskiego do L. Suchomłynowa, z dnia 11.09.2000. 
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Społeczno-Gospodarczy, na którego bazie realizowane są programy 
kształcenia specjalistów w zakresie socjologii, ekonomii, zarządzania etc. 
W oparciu o doświadczenia wypracowane w trakcie współpracy 
pomiędzy tymi dwoma szkołami wyższymi powstały później możliwości 
dalszej rozbudowy kontaktów międzynarodowych53.  

Kończąc analizę formalno – prawnych aspektów działania 
Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” trzeba 
zaznaczyć, że nie wszystkie prowadzone przez nie działania mają 
podbudowę prawną o charakterze statutowym. Takie akcje jak 
prowadzenie udzielającego bezpłatną pomoc medyczną gabinetu 
lekarskiego dla wszystkich potrzebujących, dzielenie się „nadwyżką” 
medykamentów z miejska służbą zdrowia, prowadzenie akcji dożywiania 
i pomocy charytatywnej, są realizowane w imię interesów najszerszych 
grup ludności miasta. Aktywnie włącza się w nie „Odrodzenie”, które 
często stawało się pomysłodawcą tych działań. Szczególnie widoczne jest 
to w przypadku powstania miejscowego oddziału „Caritasu”, w składzie, 
którego w jego początkowym okresie działalności zdecydowanie 
dominowali członkowie „Odrodzenia”54. 

Ostatnią, ale kto wie czy dla Polaków w Berdiańsku nie 
najważniejszą instytucją funkcjonującą w ramach Towarzystwa był Dom 
Polski. Częścią środowiska polskiego stał się on 7 grudnia 2001 kiedy to 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, po trwających dwa lata 
pertraktacjach, zakupiło, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego w 
Kijowie, trzypokojowe mieszkanie w Berdiańsku. Po remoncie miało ono 
stać się centrum polonijnym. Sama nazwa lokalu nie napotykała żadnych 
wątpliwości. Dla wszystkich, od samego początku, kojarzyła się 

                                                 
53 Por. APKOT „Odrodzenie”, Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy 
Berdiańskim Instytutem Przedsiębiorczości, Ukraina i Wyższą Szkołą Społeczno – 
Gospodarczą w Tyczynie, Rzeczpospolita Polska; Aneks do umowy o współpracy 
(projekt do negocjacji); A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 239 – 240; Интересный 
проект в БГПИ: создан польский научно-просветительский сентр, „Деловая 
жизнь” 30 марта 2001, nr 13; Polacy na Ukrainie, tekst dostępny na: 
POLONIA.NET, http://polonia.net/temat/;  
54 APKOT, Korespondencja pomiędzy Towarzystwem „Odrodzenie, a Kurią 
Biskupią w Kamieńcu w sprawie uruchomienia w Berdiańsku parafii. 
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jednoznacznie: „ze słowem rodzina, czym, niewątpliwie, jest nieliczna, ale 
prężna, polska wspólnota w tym wczasowym mieście”. Berdiańczycy uzyskali 
miejsce do spotkań, swój „matecznik”, poczuli także, że są częścią 
„wielkiej polskiej rodziny”, która o nich nie zapomniała55. 

Pomimo ogromnych trudności finansowych, w przeciągu kilku 
miesięcy udało się doprowadzić lokal do stanu umożliwiającego jego 
wykorzystanie. Pierwsze oficjalne otwarcie Domu Polskiego miało 
miejsce 15 marca 2002 roku. Wyposażenie Domu Polskiego, było punktem 
honoru społeczności polskiej, jak pisze dyrektor ośrodka T. Krasnokucka – 
Suchomłynowa: „Ktoś pomagał radą, ktoś pieniędzmi, ktoś swą 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. Przede wszystkim nabyliśmy stoły i krzesła dla klasy do nauki 
języka polskiego, stary magnetofon i pianino dla wieczornego muzykowania”. 
Uruchomienie Domu było prawdziwym wydarzeniem dla całego 
regionu. „(…) Na imprezie zebrało się prawie 50 osób, między innymi 
przedstawiciele władz wojewódzkich, urzędu miasta, kandydaci do Rady 
Najwyższej Ukrainy, prezesi i działacze organizacji narodowych miasta, władze 
uczelni wyższych miasta.”56 

Warte podkreślenia jest to, że w Berdiańsku tylko Polacy posiadają 
lokal na własność. Bułgarzy, Grecy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie albo 
dzierżawią pomieszczenia, albo nie posiadają w ogóle. 

W roku 2005 Senat Rzeczpospolitej za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” sfinansował generalny remont i 
rekonstrukcję siedziby Polaków Berdiańska, w efekcie czego udało się 
uzyskać 2 pokoje i dużą trzydziestometrową salę, nadającą się do bardziej 
„masowych” uroczystości. Fakt ten dostrzegli także polscy przyjaciele 

                                                 
55 L. Suchomłynow, Nad Morzem Azowskim, „Głos znad Niemna” 22 marca 2002; 
OSPTKO „Odrodzenie”, SG, tekst: Dom Polski; OSPTKO „Odrodzenie”, 
Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, marzec 2002; Archiwum 2001 – 2003, 
Aktualności, grudzień 2001; Nowy Dom Polski, tekst dostępny na: 
http://www.wspolnota-polska.org.pl/pol/news/ukrand/htm; Гости Польского 
дома в Бердянске, tekst dostępny na: Новости, 
http://novosti.zp.ua/2002/04/25/27743.html 
56 Tamże. 
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środowiska, którzy licznie stawili się we wrześniu 2006 roku w mieście, 
chcąc wziąć udział w uroczystości otwarcia Domu po remoncie57. 

Aktualnie Dom Polski, odremontowany, przebudowany i 
dostosowany do potrzeb organizacyjnych pełni następujące zadania: 

• „świetlicy;  
• miejsca nauki języka polskiego dla osób starszych i podopiecznych 

dzieci z sierocińca;  
• gabinetu bezpłatnej pomocy lekarskiej;  
• redakcji pierwszej na Ukrainie Polonijnej Strony Internetowej i 

rubryki polonijnej w miejskim piśmie studenckim; 
• biblioteki i wideoteki Towarzystwa;  
• centrum informacyjnego;  
• biura Towarzystwa i Oddziałów;  
• miejsca spotkań i posiedzeń aktywu, Zarządu Towarzystwa i 

Oddziałów”.  
Praca tego polonijnego centrum jest możliwa wyłącznie dzięki 

pomocy wielu osób i organizacji, zarówno miejscowych jak i tych 
funkcjonujących w Polsce. Wśród nich wymienić trzeba: Senat i Rząd 
Polski, „Wspólnotę Polską”, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, 
Fundację Semper Polonia, Konsulat Generalny RP w Charkowie i władze 
Uniwersytu Managementu i Biznesu w Berdiańsku58. 

Analiza formalno – prawnych form działania organizacji polskiej 
funkcjonującej w Berdiańsku pozwala stwierdzić, że organizatorzy ruchu 
postawili przed sobą bardzo szeroko zakrojone cele. Ich wizja polegała na 
celowym działaniu całego szeregu powiązanych ze sobą struktur w celu 
jak najbardziej efektywnego wykorzystania istniejących możliwości 
ludzkich, wiedzy i umiejętności członków „Odrodzenia”. Cele te 

                                                 
57 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, Wydarzenie, na które długo się 
czekało!; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum, Aktualności: 26 września 2006, Dom 
Polski w Berdiańsku po remoncie oficjalnie otworzył swoje drzwi; Rozmowa 
przeprowadzona przez A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasucką – 
Suchomłynową we wrześniu 2006; Notatki z pobytu autora na uroczystym 
otwarciu Domu Polskiego. 
58 OSPTKO „Odrodzenie”, SG, T. Krasnokucka – Suchomłynowa, Dom Polski; 
OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum, Aktualności: 26 września 2006, Dom Polski w 
Berdiańsku po remoncie oficjalnie otworzył swoje drzwi; Rozmowa 
przeprowadzona przez A. Bonusiaka z L. Suchomłynowem i T. Krasnokucką – 
Suchomłynową podczas uroczystości otwarcie Domu Polskiego po remoncie. 
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uzyskały, co bardzo ważne oficjalną akceptację wszystkich 
zainteresowanych, nie tylko władz administracyjnych, które zatwierdzały 
funkcjonowanie poszczególnych ogniw organizacyjnych, ale również 
działających w mieście uczelni wyższych. Szczególnie ważne wydaje się 
właśnie uzyskanie poparcia i to nie słownego, ale realnego od władz 
uczelni, które wszak kształtują postrzeganie społeczne. 

Uznać trzeba, że podpisane porozumienia, umowy, przyjęte zasady 
funkcjonowania całej organizacji i jej poszczególnych elementów stanowią 
maksimum tego, co w warunkach istniejących w danym miejscu i czasie 
można było osiągnąć. Inna rzecz, jak te możliwości były wykorzystywane 
w praktyce. Ten problem przedstawiony zostanie jednak w kolejnych 
częściach opracowania. 

Miniaturowa federacja, jaką jest, PKOT „Odrodzenie” uformowała 
się, więc ostatecznie na początkowo XXI wieku. Jej struktura 
organizacyjna sprawdziła się w ciągu kilku lat działania, co pozwala 
zaryzykować twierdzenie, ze bez większych zmian funkcjonować będzie 
również w najbliższym czasie. 

Schemat 1. 
Ogólna struktura organizacyjna 

Polskiego Oświatowo – Kulturalnego Towarzystwa „Odrodzenie” 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne A. Bonusiaka 
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ROZDZIAŁ III 
W KRĘGU PRAC ORGANIZACYJNYCH 

 
3.1. Działalność na rzecz wzmacniania polskości… 

 
Członkowie każdej mniejszościowej grupy istniejącej na świecie 

doskonale zdają sobie sprawę z tego, że podstawowym stojącym przed 
nimi działaniem jest utrzymanie poczucia więzi narodowej. Z różnych, 
opisanych częściowo w pierwszej części tego opracowania powodów, w 
warunkach istniejących w Berdiańsku wypada raczej mówić o pracy nad 
odbudowaniem, czy też przywróceniem poczucia przynależności do 
narodu polskiego. Właściwie wszystkie akcje podejmowane przez 
przedstawicieli PKOT „Odrodzenie” mają taki właśnie cel, ale część z nich 
jest szczególnie istotna dla miejscowych Polaków, właśnie z powodu 
bezpośredniego wpływania na świadomość narodową. Takie właśnie 
rezultaty daje szeroko pojęta działalność kulturalna, towarzyska, wreszcie 
także religijna. Tylko połączenie wymienionych powyżej czynników, 
może doprowadzić do sukcesu. 

Niewątpliwie w każdym środowisku emigracyjnym ogromną rolę 
odgrywa przywiązanie do tradycji narodowych. To właśnie chęć 
kultywowania pewnych zachowań, czy zwyczajów, świadomość 
wspólnoty pochodzenia stanowi ogromnie ważny czynnik umożliwiający 
zachowanie poczucia więzi narodowej. To kultura polska jest dla 
środowisk diasporowych tym, co daje im poczucie więzi i siły, pozwala 
trwać w izolacji i przeciwstawiać się procesom asymilacyjnym. 

Już w pierwszym okresie funkcjonowania Towarzystwa, starano się 
organizować spotkania członków i sympatyków. Jednak jakakolwiek 
działalność były bardzo trudna. Brakowało możliwości lokalowych. W 
tym czasie spotykano się w prywatnych mieszkaniach, czy lokalach 
udostępnionych przez przyjaciół organizacji. Sytuacja ta zmieniła się po 
uzyskaniu własnej siedziby. Posiadanie lokalu organizacyjnego 
umożliwiało przejście do systematycznych działań, które mogły być 
realizowane zgodnie z przyjętymi wytycznymi i harmonogramami59. 
                                                 
59 A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 238 – 241; Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” 
kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 2003; 
Rozmowy z T. Krasnokucką, wrzesień 2006, wrzesień 2007; Rozmowy z O. Bondarewą, 
wrzesień 2006, wrzesień 2007. Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje 
dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, http://wirtualna 
polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz berdiańskiego Towarzystwa 
„Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, http://www.wspolonta-
polska.org.pl/index.php?id=kr31103;  
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Jednymi z najbardziej „polskich” uroczystości, są te mające miejsce 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W tradycji polskiej poza religijnym 
wymiarem, zawsze stają się pretekstem do wspólnych rodzinnych 
spotkań. W warunkach emigracyjnych spotkania te są rozbudowane, liczy 
się nie tylko mała, ale i ta wielka – polonijna rodzina. Polacy w 
Bierdiańsku z tej właśnie okazji organizują „spotkania opłatkowe”. Od 
momentu uzyskania własnego lokalu odbywają się one w Domu Polskim. 
Pierwszy raz spotkanie z tej okazji zorganizowane zostało w nim, w 2002 
roku. Od tej chwili organizowane są one cyklicznie każdego roku. W 
spotkaniach uczestniczą nie tylko członkowie organizacji ze swoimi 
rodzinami, ale również legitymujący się polskim pochodzeniem 
wychowankowie z Domu Dziecka w Berdiańsku. Zwyczajowo świąteczne 
spotkania mają oprawę religijną (uczestniczą w nich przedstawiciele 
parafii). Śpiewa się kolędy, odtwarza lub gra polską muzykę. Oczywiście 
zawsze przygotowywany jest poczęstunek, a w miarę możliwości 
najbiedniejsi członkowie polskiej wspólnoty w mieście (właśnie dzieci z 
Domu Dziecka) otrzymują skromne prezenty. Nie są one wprawdzie 
wyszukane, obejmują słodycze, owoce, artykuły papiernicze, czy odzież, 
ale zawsze spotykają się z wyrazami ogromnej wdzięczności 
obdarowanych. Sygnalizowane powyżej działania są możliwe tylko i 
wyłącznie dzięki ludziom dobrej woli, którzy przekazują potrzebne na nie 
środki finansowe60. 

Spotkania członków i sympatyków PKOT „Odrodzenie” mają 
miejsce również w okresie karnawału. Ich przebieg i „profil” 
dostosowany jest do aktualnych możliwości (głównie finansowych). 
Przykładowo pierwszą imprezą roku 2003 stał się wieczór kolęd. Dzieci i 
młodzież opracowały utwory w trzech językach: polskim, ukraińskim i 
rosyjskim. Specjalnie na ten wieczór przygotowane zostały wielojęzyczne 
śpiewniki, które rozdawano uczestnikom spotkania. W trakcie 
uroczystości zorganizowano również konkurs na najładniejszą kolędę. Do 
tej akcji wciągnięto także przedstawicieli parafii. Wśród jurorów był 
wówczas ksiądz Paweł Maciąg i parafialna organistka Wiktoria 

                                                 
60 L. Suchomłynow, Bediańsk, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na 
Ukrainie” 1995, styczeń – marzec 1996, s. 3; Путешествие, выставки, новоселье, 
„Деловая жизнь” 16 января 2002, nr 4; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum, 
Aktualności 2001 – 2003, luty 2002. 
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Gorbuncowa. Karnawałowe spotkania w ostatnim okresie organizowane 
są w ramach „Zapustów”, czyli „Ostatków”61. 

Kolejnym okresem, bardzo wytężonych działań Polonusów jest 
początek maja każdego roku. Jak wiemy początek tego miesiąca jest dla 
każdego Polaka, jednym wielkim świętem. Pierwszy maja, to oczywiście 
Międzynarodowe Święto Pracy, drugi maja – od kilku lat obchodzimy 
jako Święto Polskiej Flagi Państwowej i co w przypadku Berdiańska 
ważniejsze Dzień Polonii, wreszcie trzeci maja to oczywiście Święto 
Konstytucji. W przypadku Ukrainy ważne jest również to, że nadal 
obchodzi się tu 1 Maja, jako Święto Pracy i Wiosny, a klamrą majowych 
uroczystości jest Dzień Zwycięstwa, którym na Ukrainie jest 9 maja62. 

W ramach obchodów majowych świąt Towarzystwo od wielu lat 
organizuje cykl uroczystości pod ogólną nazwą Dni Kultury Polskiej. Po 
raz pierwszy zorganizowano je w 2001 roku. Majowe święta są zawsze 
pretekstem do szeregu akcji organizowanych przez Polaków. Każdego 
roku wyglądają one trochę inaczej. Te pierwsze obchody rozpoczęły się 
od udziału polskiej młodzieży w marszu solidarności z okazji 1 Maja, 
organizowanym przez władzę lokalne. Po powrocie do Domu Polskiego, 
młodzież zorganizowała akademię na cześć Dnia Konstytucji. W 
następnym dniu uroczystości miały charakter bardziej familijny, odbyło 
się wówczas spotkanie przy kawie, herbacie i muzyce. Cykl uroczystości 
zakończył się 3–go maja ogólnodostępnym koncertem polskiej pieśni 
patriotycznej63. 

                                                 
61APKOT „Odrodzenie”, Plany pracy organizacji; OSPTKO „Odrodzenie”, 
Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Jesień – zima 2002-2003. 
62 Organizowanie obchodów majowych rozpoczęto jeszcze w XX wieku od 
przygotowywania „Dnia Polskiej Konstytucji”, por. Л. Добрица, На праздник 
вмєстє с консулом и друзьями, „Бердянск деловой” 1999 nr 18; Ukraina: Polacy 
Berdiańska po raz kolejny maszerowali, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://www.wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=1596 
63 Третий год члены Польского культурно-просветительского общества 
«Возрождение» в мае в Бердянске проводят дни польской культуры, dostępny 
na: Новости, http://novosti.zp.ua/2002/05/30/28272.html ; Ukraina: Trzeciego 
maja w Domu Polskim, dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://www.wirtualnapolonia.com/kresy/teksty.asp?TekstID=1597; OSPTKO 
„Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003. 
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Działania miejscowych Polonusów zainteresowała władze lokalne. 
W 2002 roku po raz pierwszy inicjatywa ta uzyskała wsparcie władz 
miejskich. Dzięki współpracy z instytucjami administracyjnymi 
organizowane uroczystości zostały rozbudowane. W ramach Dni Kultury 
Polskiej została zorganizowana wystawa malarska oraz wieczór poezji 
polskiej. Ponadto uzyskano możliwość emisji w lokalnej telewizji polskich 
filmów dokumentalnych, które cztery lata wcześniej dzięki pomocy 
ówczesnego Konsula Generalnego RP w Charkowie Michała Żórawskiego 
zostały przetłumaczone na język rosyjski (a dotyczyły tematycznie świąt 
majowych). Jednocześnie przedstawiciele Centrum Kultury Polskiej 
„Biesiada” przy Towarzystwie Polaków „Odrodzenie” na zaproszenie 
władz wojewódzkich brali udział w Dniach Piśmiennictwa Słowiańskiego 
w sąsiednim Priazowiu64. 

Jedna z organizowanych wówczas imprez stała się chyba 
najważniejszym wydarzeniem w ogóle wszystkich zorganizowanych do 
dziś w Berdiańsku. W 2002 roku zorganizowany został I Festiwal Polskiej 
Muzyki Klasycznej. Patronat nad tą imprezą objął Konsul Generalny RP 
Michał Żórawski, proboszcz parafii katolickiej w Berdiańsku ks. Zdzisław 
Zając, Rektor Instytutu Przedsiębiorczości prof. Lidia Antoszkina oraz 
Urząd Kultury Miasta Berdiańsk. Impreza ta była całkowitym novum w 
dotychczasowych dziejach miasta. Nikt do tego momentu nie honorował 
tu majowego święta w taki sposób. Propozycje przedstawione przez 
Polaków spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Szczególną ciekawość wzbudził koncert muzyki klasycznej. Jak można 
przeczytać „Utwory Chopina, Wieniawskiego, Paderewskiego, Szymanowskiego, 
i innych wybitnych polskich kompozytorów w wykonaniu miejscowych muzyków 
wywarły niesamowite wrażenia na widzach”. Każdy uczestnik koncertu 
otrzymał specjalnie wydrukowane dyplomy i pamiątki z I Festiwalu 
Polskiej Muzyki Klasycznej w Berdiańsku65. 

Jak to zauważono powyżej Dni Kultury Polskiej organizowane były 
cyklicznie stając się jednym z najbardziej znanych działań 
organizowanych w mieście przez środowisko polskie. Programowym 
przebojem stał się tu z biegiem czasu Festiwal Polskiej Muzyki 
Klasycznej. 

                                                 
64 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, lato 2002. 
65 Tamże. 
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Tabela nr 1 
Wykaz Festiwali Polskiej Muzyki Klasycznej 

Rok Uroczystość Data Instytucja odpowiedzialna za 
Festiwal 

2002 I Festiwal 
2003 II Festiwal 
2004 III Festiwal 
2005 IV Festiwal 
2006 V Festiwal 
2007 VI Festiwal 
2008 VII Festiwal 

Pomiędzy 1 a 3 majem 
każdego roku 

Organizacja: 
Zarząd PKOT „Odrodzenie”, 

Centrum „Biesiada” 
Wsparcie: 

Berdiański Instytut 
Przedsiębiorczości / 

Uniwersytet Meganementu 
Urząd Miasta Berdiańsk 

Źródło:  
APKOT „Odrodzenie”, Plany pracy na lata 2002 – 2008;  

Protokoły Walnych Zebrań z lat 2002 – 2008. 
 
Kolejnym „narodowym” pretekstem do uroczystych spotkań jest 

Święto Niepodległości. W tym przypadku trudno mówić o jednolitym 
schemacie jego honorowania. Mogło być tak: uroczysta akademia 
otwierająca obchody, połączona z krótkimi prezentacjami artystycznymi, 
a następnie projekcja filmów dokumentalnych o tematyce wojennej i 
związanych z pierwszymi krokami młodego Państwa Polskiego. Później 
zazwyczaj impreza rozpadała się na dwie części. Starsze pokolenie mile 
spędzało czas przy kawie, herbacie i „nocnych rodaków rozmowach”, a 
młodsze zazwyczaj bawiło się samodzielnie. Członkowie Polskiego 
Związku Młodzieży mogli przykładowo zorganizować dyskotekę i bawić 
się pod melodie współczesnych wykonawców polskiej estrady. 
Pierwotnie, o ile pozwalały na to finanse, organizowane były koncerty, 
czy rajdy, ale od momentu objęcia opieki nad wychowankami z Domu 
Dziecka, zdecydowano się zaprzestać ich organizacji i uzyskane w taki 
sposób środki przeznaczyć na potrzeby podopiecznych. Dla szerokiej 
publiczności organizowane były natomiast przykładowo projekcje filmów 
czy wystawy tematycznie poświęcone temu wydarzeniu66. 

                                                 
66 События дня. Выставка, „Південна зоря” 19 листопада 1999; За нашу и 
вашу свободу!, „Бердянск деловой, 19 – 25 ноября 1999, nr 46; Л. Добрица, 
День Независимости Польши отметили в Бердянске, „Бердянск деловой”            
17 ноября 2000, nr 49; Фестиваль польской классической музыки, „Бердянск 
деловой” 11 сентября 2003, nr 39; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, 
Aktualności, Święto Niepodległości… 
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Oczywiście PKOT „Odrodzenie” włącza się w wielkie akcje o 
charakterze międzynarodowym, których celem jest promowanie szeroko 
pojętej polskości. Jedną z nich był Rok Polski na Ukrainie. 

„2004 rok został ogłoszony Rokiem Polski w Ukrainie. Polskie Kulturalno-
Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” również aktywnie uczestniczy w procesie 
organizacji uroczystych przedsięwzięć…. 

W tym roku Zarząd Główny wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w 
Charkowie zaplanował cały szereg imprez, których podstawowym zadaniem jest 
popularyzacja kultury polskiej i Unii Europejskiej: 

• konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta p.t. „Europa 
nasz wspólny dom”;  

• Konkurs „Polska daleka i bliska”;  
• cykl odczytów poświęconych zagadnieniom prawodawstwa polskiego i 

unijnego (wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim);  
• festyn „witaj, Polsko, w Europie”;  
• studencka konferencja naukowa „Odczyty Europejskie”;  
• V Polsko-Ukraińskie Forum „Ukraina na drodze integracji 

Europejskiej”;  
• III Festiwal Polskiej Muzyki Klasycznej”67 
Oczywiście starano się również pamiętać o innych ważnych dla 

Polaków wydarzeniach. Przykładowo w 1999 roku zorganizowane 
zostały przez „Odrodzenie” uroczystości z okazji 150 – lecia śmierci 
Juliusza Słowackiego. Przeprowadzono wówczas specjalną akademię i 
przygotowano skromną prezentację artystyczną68. 

Głównym organizatorem wszystkich imprez kulturalnych 
Towarzystwa „Odrodzenie” jest specjalnie powołane do tego celu 
Centrum Kultury Polskiej „Biesiada”. Przy „Biesiadzie” funkcjonuje kilka 
różnych grup zainteresowań. Z różnych działających w jego ramach 
organizacji jedynie jedna jest sformalizowana. Jak to już zaznaczono, jest 
to dziecięcy zespół taneczny „Wodospad”. W Centrum znalazły ponadto 

                                                 
67 Польская классика прозвучит в день влюбленных, „Ринг – Экспресс,                  
2 февраля 2005, nr 9; Т. Забержевская, Работа на хороший результат, 
„Південна зоря” 18 лютого 2005; В рамках года Польши в Укпаине, 
„Південна зоря” 30 квітня 2004; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, 
Aktualności, 2004 – Rok Polski na Ukrainie. 
68 Н. Варецкая, Бердянские поляки отмечают 150-ю годовщину со дня смерти 
польського поэта Юлиуша Словацкого, „Бердянск деловой” 1999, nr 13. 
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schronienie grupa cyrkowa, grupa wokalistów, warsztaty sztuki 
stosowanej, a od roku 2006 również chór dziecięcy (kierownik Lilia 
Asacziowa-Stakiewicz). Wszystkie one prowadzą stałą działalność mającą 
na celu promowanie kultury polskiej. Członkowie „Biesiady” (wśród, 
których prawie połowę stanowią osoby pochodzenia polskiego) zajmują 
się zarówno uświetnianiem różnych uroczystości przygotowywanych 
przez środowisko polonijne, ale także tych przygotowywanych przez 
władze miejskie, czy wojewódzkie, których celem jest promowanie 
kultury mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie południowo – 
wschodniej Ukrainy. Generalnie, niezależnie od tego, kto praktycznie 
uczestniczy w określonych działaniach o charakterze kulturalnym i gdzie 
one się odbywają (w Berdiańsku, na Ukrainie czy w Polsce) efekty działań 
są zapisywane na konto Centrum69. 

Najbardziej znanym i najczęściej „eksploatowanym” przez 
„Odrodzenie” zespołem jest „Wodospad”. Ten taneczny zespół dziecięcy 
jest bardzo specyficzny. Oprócz tańców folklorystycznych, przeważnie 
wywodzących się z południowej Polski, tworzy własne kompozycje 
choreograficzne. Są one pomysłem kierownika zespołu Lilii Kuzniecowej, 
która stara się przełożyć na taniec wydarzenia historyczne czy też utwory 
literackie. Nie można, więc zakwalifikować go do grupy polonijnych 
zespołów folklorystycznych, gdyż jego repertuar jest znacznie szerszy. 
Trzeba zresztą podkreślić, że zespół ma duże problemy z repertuarem 
folklorystycznym, ponieważ tworzą go silnie zasymilowani Polacy 
pochodzący z różnych obszarów. Nie przetrwały wśród nich jednolite 
tradycje, bazujące na wspólnym pochodzeniu środowiskowym. Ponadto 
nie udało się skierować zespołu na warsztaty do kraju, co bardzo 
poważnie utrudnia próby odwoływania się do tradycji ludowych. 
Wprawdzie zespołowi, nie udało się jeszcze wyjechać do Polski zwartą 

                                                 
69 Do najważniejszych wydarzeń w życiu kulturalnym Polonusów z Berdiańska 
można zaliczyć: Festiwal Języków i Kultur Narodowych w Berdiańsku, Festiwalu 
Kultury Kresów w Mrągowie, Światowe Forum Mediów Polonijnych. Jednym z 
największych sukcesów przedstawicieli tego środowiska były wyróżnienia prac 
nadesłanych na organizowane w Toruniu XI Międzynarodowym Konkursie 
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”           
w 2001; por. OSPTKO „Odrodzenie”, Strona Główna, Aktualności; Archiwum 
2001 – 2003, Aktualności, lato 2002, Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”; Aktualności 
2001 – 2003, marzec 2002; luty 2002.  
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grupą, ale poszczególni jego członkowie skorzystali z możliwości 
wakacyjnego wypoczynku w Polsce w Ośrodku wypoczynkowo — 
rehabilitacyjny w Myczkowcach. Nie może to oczywiście zastąpić 
wyjazdu całego zespołu na warsztaty do Polski, nawet, jeśli część zespołu 
zaprezentowała się na Festiwalu w Mrągowie, czy też innych festiwalach 
organizowanych w Polsce70. 

W ramach Centrum działa również niesformalizowana grupa 
wokalistów (kierownik Lilia Asacziowa-Stakiewicz), którzy uczestniczyli 
w licznych konkursach i festiwalach. Jedna z wokalistek uczestniczących 
w pracach Centrum, Natalia Trofimienko była laureatką Konkursu 
Piosenki Estradowej w Kijowie. Z kolei twórczość Ireny Szarej, laureatki 
wielu festiwali, jest znana na Ukrainie i w Polsce. Działa tu również kółko 
sztuki stosowanej prowadzone przez Irenę Ziatkinę – Żełnierowicz. 
„Dzieła tej artystki i jej uczniów są ozdobą Domów Polonii w Warszawie, 
Rzeszowie, Poznaniu i wielu innych instytucji polonijnych”.71 

Także młodzież zrzeszona w PZM działa w ramach Centrum. 
Powołała ona do życia grupę teatralną „Kurtyna”, nastawioną na 
przedstawianie tzw. krótkich form scenicznych. Podobnie jak wszystkie 
inne środowiska funkcjonujące w orbicie „Biesiady” występuje ona na 
okolicznościowych imprezach, koncertach i akademiach, prezentując 
repertuar zbliżony do kabaretowego72. 

Polski Związek Młodzieżowy, prowadzi szeroką działalność, stara 
się aktywizować młodych, wychodzić naprzeciw ich potrzebom. 
Dopracował się swoich zawołań – haseł: „Bądź sukcesem Związku!”, 
„Zachęć siebie Sam!”, „Zaprzeczasz – Proponuj, Proponujesz – Wykonuj!”. 
Organizacja ma również swoje symbole i zwyczaje. Tak pisze o nich na 
stronie „Odrodzenia”: „(…) już nikt nie pamięta, dlaczego, ale naszym kolorem 
został pomarańczowy — chyba, dlatego, że go trudno nie zauważyć!!! Więc jeżeli 
reprezentujemy naszą organizację, to wyłącznie w pomarańczowych krawatach. 

                                                 
70 Мостик дружбы Бердянск – Люблин, „Південна Зоря” 23.11.2004 nr 175; 
Rozmowy przeprowadzone przez A. Bonusiaka z T. Krasnokucką we wrześniu 
2006 i 2007; Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką we 
wrześniu 2006. 
71 Rozmowy przeprowadzone przez A. Bonusiaka z T. Krasnokucką we wrześniu 
2006 i 2007; Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką we 
wrześniu 2006. 
72 OSPTKO „Odrodzenie”, SG; N. Warecka, Centrum Kultury Polskiej „Besiada”. 
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Lubimy je ubrać i „przejść” się ulicami miasta (oczywiście po uzyskaniu 
zezwolenia Urzędu Miejskiego) skandując: Raz, dwa, trzy, cztery – trzy, cztery, 
raz, dwa, maszeruje młodzież Polska od Chicago do Tobolska. Związek Młodych 
bardzo dzielny – Towarzystwo „Odrodzenie””73. 

Choć członkowie PZM biorą aktywny udział we wszystkich 
imprezach firmowanych przez „Odrodzenie”, to organizują również 
„własne koncerty, wystawy, wieczory literackie, rajdy turystyczne i oczywiście 
dyskoteki, na które zapraszamy przedstawicieli innych organizacji 
młodzieżowych Berdiańska”74. 

PZM ściśle współpracuje z Berdiańskim Instytutem 
Przedsiębiorczości (obecnie Uniwersytetem), na czele z jego rektorem 
panią profesor Lidią Antoszkiną. Dzięki jej decyzji sale uczelni 
udostępniane są na potrzeby młodzieży. To tu odbywają się raz w 
tygodniu lekcja języka polskiego, organizowane są imprezy kulturalne o 
różnym charakterze. W piśmie wydawanym przez Uczelnię „Bipolis” 
Związek uzyskał własną rubrykę, którą co prawda prowadzić można w 
języku rosyjskim, ale jest ona znakomitym źródłem informacji o życiu i 
działalności całej Polonii berdiańskiej. Dzięki pomocy Rektor  
L. Antoszkinej wychodzi również Biuletyn PZM im. płk dr Bronisława 
Lubienieckiego75. 

Młodzi członkowie „Odrodzenia” robią wszystko, aby „trafić” w 
oczekiwania swoich rówieśników. Sprawdzonym, tradycyjnym sposobem 
na to jest organizowanie wypadów turystycznych. W czerwcu  
2001 uczestnicy rajdu młodzieży „Szlakiem Mickiewicza” mieli 
możliwość bezpośrednio zobaczyć miejsca związane z życiem i 

                                                 
73 PZM powstał dopiero 1 września 2000 roku w oparciu o studentów Wydziału 
Filologii Studenckiej ówczesnego WSP w Berdiańsku. Pierwotnie nie było 
potrzeby organizowania takiej wyspecjalizowanej instytucji, choćby z tego 
powodu, że w strukturach całego „Odrodzenia” główną rolę odgrywali młodzi. 
Nim doszło do powstania PZM, w 1997 r. Towarzystwo „Odrodzenie” i 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało w mieście Zjazd Młodzieży 
Polonijnej. Właśnie to wydarzenie dało później asumpt do zorganizowania 
odrębnego stowarzyszenia dla młodych Polonusów. 
74 Statut Związku Młodzieży Polskiej imienia pułkownika Bronisława 
Lubienieckiego z dnia 20 listopada 2000 roku, rozdział 1 – 5. 
75 „Судба и выбор” форум социологов в Польше, „БИПолюс” 2001; OSPKOT 
„Odrodzenie” SG, Zarząd Związku, Polski Związek Młodzieży. 
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twórczością artysty. Krymskimi szlakami wieszcza wędrowali członkowie 
Polskiego Związku Młodzieży i studenci BIP. Wyprawy na półwysep 
przeprowadzono dotąd trzykrotnie. Miały one miejsce w 2001, 2002 oraz 
2005 roku. W 2007 roku zorganizowany został natomiast rajd na Podole i 
Bukowinę. Odbył się on w dniach 14 – 20 kwietnia. Piętnastoosobowa 
grupa uczestników zapoznała się z polskimi „śladami” na tych terenach. 
W ramach wyjazdu odbyły się wycieczki szlakami polskiej kultury, 
między innymi zwiedzono park hrabiów Potockich „Zofijówka” w 
Humaniu, twierdzę w Kamieńcu Podolskim i Chocimiu oraz zabytki w 
Kamieńcu i Czerniowcach76. 

W ramach działalności Towarzystwa każdego roku członkowie 
Polskiego Związku Młodzieży i studenci odbywają liczne staże i praktyki, 
oraz biorą udział w kursach języka polskiego. Te ostatnie generalnie 
odbywają się w czasie wakacyjnych szkół języka polskiego 
organizowanych przez polskie szkoły wyższe, przykładowo przez 
Centrum „Polonus” Uniwersytetu Rzeszowskiego (dyrektor  
dr H. Krupińska – Łyp). Dwa razy w tygodniu polska młodzież i wszyscy 
zainteresowani poznaniem kultury i tradycji polskich zbierają się w 
Domu Polskim w Berdiańsku. Spotkania te, organizowane przez prezes 
PZM Olgę Popową-Żarczyńską mają na celu odrodzenie podstawowych 
wartości, łączących Polaków na całym świecie77. 

Najważniejsze wydarzenia dla środowiska polskiego zawsze miały 
przygotowaną „oprawę” artystyczną”. Miejscowi Polacy z jednej strony 
chcą w taki sposób zaprezentować się szerszemu forum odbiorców, z 
drugiej pokazać własne osiągnięcia i możliwości. Taka przygotowana 
impreza kulturalna odbyła się pod koniec marca 2003 roku. Wizytę 
przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Bielska Białej na 
czele z Prezesem Oddziału panem Wojciechem Dembowskim poprzedziła 
krótki pobyt wiceprezydenta miasta Jerzego Krawczyka. Przybył on do 
Berdiańska w celu sformalizowania istniejącej już współpracy i 
podpisania bilateralnej umowy. Właśnie wtedy przedstawiciele 
Towarzystwa „Odrodzenie” objęli opieką gości z Polski ustalając cały 
                                                 
76 OSPKOT „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001.  
77 Rozmowa A. Bonusiaka z O. Bondarewą przeprowadzone we wrześniu 2006, 
2007; Rozmowa A. Bonusiaka z T. Krasnokucką przeprowadzone we wrześniu 
2006, 2007; Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką z 
września 2006.  



WSPÓLNOTA POLSKA BERDIAŃSKA. WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 

60 

program pobytu. Dzięki temu delegacja z Polski odwiedziła biuro 
Towarzystwa, zapoznała się z działalnością Centrum Kultury Polskiej 
„Biesiada”, oglądając krótki program artystyczny. Przedstawiciele 
„Wspólnoty” przyjechali do miasta w celu zapoznania się z działalnością 
organizacji i przekazania darów dla Domu Dziecka78. 

Równolegle do wszystkich powyższych działań przedstawiciele 
Towarzystwa starali się doprowadzić do stworzenia dostępu, do polskiej 
książki. Było to zadanie, którego znaczenie w warunkach emigracyjnych 
trudno przecenić. Rzecz jasna w grę wchodziła jedynie możliwość 
uzyskania darowizny z Polski. Okazało się jednak, że o ile ludzi dobrej 
woli nie brakuje, o tyle istniejące przepisy oraz brak dobrej woli osób, 
które miały jakiś wpływ na sprawę ściągnięcia publikacji do Berdiańska, 
bardzo je utrudniały. W ostatecznym rozrachunku utworzenie biblioteki – 
pierwszego w historii dostępnego dla wszystkich chętnych księgozbioru 
polskiego w tej części Ukrainy – bardzo odwlekło się w czasie. 
Doprowadzenie do jego powstania wymagało wykorzystania nie tylko 
pomocy dobroczyńców i sojuszników, ale również przedstawicieli 
polskich placówek dyplomatycznych… Przedstawiciele „Odrodzenia” 
dążąc do ściągnięcia książek, stoczyli prawdziwą walkę, która była dla 
nich tak ważna, że jej opis zamieścili w Internecie. W wyniku 
długotrwałych zabiegów ostatecznie udało się doprowadzić do 
przewiezienia publikacji na Ukrainę. To zaś umożliwiło podjęcie prac, 
których celem było skatalogowanie i uporządkowania księgozbioru, który 
dzięki darom rozrósł się do 5000 pozycji. Uruchomienie biblioteki 
polskiej, największej na wschodzie Ukrainy nastąpiło w roku 200879. 

                                                 
78 Dzięki współpracy pomiędzy polską organizacją w Berdiańsku a Bielsko-Białą 
„Odrodzenie” otrzymało sprzęt audiowizualny otrzymany od Agencji Rozwoju 
Regionalnego (Dyrektor Stanisław Ginda) oraz Urzędu Miasta Bielsko-Biała 
(prezydent Jacek Krywult). Por. tekst zamieszczony na: http://polonia.org.ua/2003-
6/old_version/damek/index.html; OSPTKO „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, 
Aktualności, lato 2002, Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”.  
79T. Krasnokucka, Książka dla Polaków na Wschodzie, dostępny na: 
http://polonia.org.ua/news.php?extend.33; tekst o rozwiązaniu problemu 
dostępny na: http://polonia.org.ua/news.php?extend.39 
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3.2. Działalność naukowo – oświatowa i popularyzatorska 
 
Działalność naukowo – oświatowa jest jednym z najważniejszych 

elementów prac mających na celu utrzymanie i wzmocnienie 
świadomości polskiej w środowiskach diasporowych. Zgodnie ze swoim 
profilem najważniejszą rolę odgrywała tu działalność Polskiego Związku 
Naukowców. Podjął on cały szereg inicjatyw o takim kierunku. 
Początkowo, jak to już wcześniej zaznaczono możliwości działania były 
bardzo ograniczone, ale stopniowo środowisko zawierało porozumienia z 
różnymi wyspecjalizowanymi instytucjami i uzyskiwała, co raz szersze 
możliwości funkcjonowania. Przełom nastąpił na początku XXI wieku. 
Właśnie w roku 2000 po raz pierwszy zorganizowano zostało, cykliczne 
później, międzynarodowe spotkanie pod ogólnym hasłem „Ukraina na 
drodze integracji europejskiej”. Jest ono przeprowadzane w ramach 
Międzynarodowego Forum Młodzieżowego (z udziałem młodzieży z 
Polski i Ukrainy). Samo Forum było zorganizowane wspólnym wysiłkiem 
Polsko – Ukraińskiego Wydziału Socjologiczno – Politologiczny 
ówczesnego Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości, Polskiego 
Związku Naukowców i oczywiście organizacji młodzieżowej Polonii80. 

Kolejne spotkania odbywały się cyklicznie każdego roku pod 
koniec wakacji lub na początku roku akademickiego, który na Ukrainie 
rozpoczyna się we wrześniu. Spotkaniom starano się nadawać pewne 
oblicze tematyczne. Przykładowo na II Forum wśród uczestników byli 
przedstawiciele Polaków i Polonii Ukraińskiej z różnych regionów, 
studenci i naukowcy z Polski i Ukrainy. Podstawowym problemem, 
omawianym przez uczestników i gości Forum były stosunki polsko – 
ukraińskie i rola polskich środowisk na Ukrainie w kontekście procesów 
integracyjnych w Europie. Rok później, w Berdiańsku spotkali się 
pracownicy szkół wyższych i średnich oraz przedstawiciele 
nauczycielskich związków zawodowych obu państw. Omawiali oni 
problemy reformowania systemów edukacyjnych i ich dostosowanie do 

                                                 
80 APKOT „Odrodzenie”, L. A. Suchomlynow, List do prof. Andrzeja 
Stelmachowskiego; T. Chrobak, Tyczyńscy studenci na Ukrainie. Kosa Berdiańska, 
„Nowiny” 5 września 2000; О. Костецкая, Польско-украинский форум в 
Бердянске, „Деловая жизнь” 12.09.2003, nr 36; Т. Забержевская, БИП в 
масштабах украинско-польского сотрудничества, „Південна зоря” 7 вересня 
2002, nr 133; OSPKOT „Odrodzenie” Strona Główna, Aktualności 26.09.2006. 
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standardów europejskich. Polskę reprezentowali uczelnie Warszawy, 
Krakowa, Rzeszowa i Tyczyna81. 

Właściwie równolegle do organizowania Forum, które pomimo 
wszystko, ma jednak charakter popularno – naukowy, rozpoczęto 
organizowanie spotkań naukowych. W dniach 20 – 21 września 2001 w 
Berdiańskim Instytucie Pedagogicznym odbyła się konferencja naukowa 
„Aktualne problemy filologii słowiańskiej”. Organizatorem konferencji 
była Katedra Literatury Ukraińskiej i Światowej oraz Polskie Centrum 
Naukowo – Edukacyjne funkcjonujące przy tej placówce naukowej. W 
konferencji wzięło udział ponad 60 osób z różnych uczelni wyższych 
Ukrainy i Polski. Pokłosie konferencji ukazało się w publikacji „Aktualne 
problemy filologii słowiańskiej: lingwistyka i literaturoznawstwo”. Dzięki 
działalności Polskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego w ramach 
konferencji została zorganizowana sekcja polonistyczna. Od tamtego 
czasu każdego roku we wrześniu odbywa się ta konferencja, w której 
uczestniczą przedstawiciele Polonii i naukowcy z Polski82. 

Kolejne cykliczne spotkania zaczęto organizować po przyjęciu 
Polski do Unii Europejskiej. 

                                                 
81 W. Z., Berdiańskie spotkania, „Kurier Wileński” 28 – 30.07.2001; BIP, Związek 
Naukowców Polskich w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” 10.05.2001;                      
О. Костецкая, Польский вопрос в бердянском варианте, „Деловая жизнь”                    
27 апреля 2001, nr 17; Т. Забержевская, БИП в масштабах украинско-
польского сотрудничества, „Південна зоря” 7 вересня 2002, nr 133; Polacy na 
Ukrainie, tekst dostępny na: POLONIA.NET, http://polonia.net/temat/; 
OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001; Polacy z 
Ukrainy za jej integracją z Unią Europejską, dostępny na: Wirtualna Polska: 
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html_WID=175516; 
82 Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Drahomanowa, Państwowego Uniwersytetu w 
Czerniowcach, Zaporoskiego Uniwersytetu Państwowego, Narodowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Skoworody w Charkowie, Państwowego 
Uniwersytetu w Sumach, Państwowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, 
Akademii Celnej w Dniepropietrowsku, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele władz miasta i 
województwa; por. BIP, Związek Naukowców Polskich w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” 10.05.2001; А. Биков, Сучасні питання слов’янської філології та 
культури, „Південна зоря” 15 квітня 2005, nr 56; OSPKOT „Odrodzenie” 
Archiwum 2001 – 2003, Aktualności 2001. 
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W celu popularyzacji idei zjednoczonej Europy wśród młodzieży 
akademickiej Zarząd Towarzystwa Polaków „Odrodzenie”, Polsko-Ukraiński 
Wydział Socjologiczno-Politologiczny BIP-u i Zaporoski Urząd Wojewódzki ds. 
Narodowości, Migracji i Religii (dyrektor Natalia Derkacz) pod egidą Konsulatu 
Generalnego w Charkowie podjęły decyzję zorganizowania konferencji 
studenckiej tzw. „Odczytów Europejskich”. 

W dniu 21 maja o godz. 11.00 prezes Towarzystwa „Odrodzenie”, dziekan 
Polsko-Ukraińskiego Wydziału dr Lech Aleksy Suchomłynow uroczyście ogłosił 
otwarcie I Polsko-Ukraińskich Odczytów Europejskich. Po odegraniu hymnów 
Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej i Ukrainy głos zabrał Konsul generalny RP 
w Charkowie Jarosław Książek. W swoim przemówieniu Pan Konsul miedzy 
innymi podkreślił, że Odczyty są zjawiskiem znamiennym, po pierwsze, ze 
względu na to, że po raz pierwszy odbywają się w ramach Roku Polski w 
Ukrainie, po drugie, że właśnie w tym miesiącu Polska przystąpiła do struktur 
Europejskich...”83. 

Także i te spotkania organizowane są od tego momentu każdego 
roku, cieszą się one rosnącą popularnością, nie tylko wśród Polaków, ale 
wszystkich mieszkańców miasta. 

Nie tylko konferencje i spotkania są efektem działalności 
prowadzonej przez badaczy polskiego pochodzenia osiadłych w 
Berdiańsku. Plonem ich działalności jest również szereg publikacji tak 
pokonferencyjnych – jak wspomniane już wcześniej podsumowania 
spotkań filologów, jak też innych pozycji specjalistycznych. Dzięki 
działalności Centrum Języka i Kultury Polskiej doszło do powstania 
rosyjsko – polsko – ukraińskiego słownika leksyki biznesu oraz 
podręczników: języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych i 
socjolingwistyki. Wszystkie one zostały przygotowane we współpracy z 
Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk reprezentowanym przez 
dr Helenę Krasowską84. 

                                                 
83 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2003 – 2006, Aktualności, I Polsko – 
Ukraińskie Odczyty Europejskie. 
84 Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy 
polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 2003; Ukraina: „Odrodzenie” w 
Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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Do działań o charakterze naukowym trzeba również zaliczyć 
osiągnięcia studentów zrzeszonych w PZM. W kwietniu 2002 roku 
ówczesny Berdiański Instytut Przedsiębiorczości zorganizował Dni Nauki 
Studenckiej. Studenci pod kierunkiem profesorów przygotowywali i 
wygłaszali referaty w poszczególnych sekcjach tematycznych. Najlepsze z 
nich przedstawione zostały na posiedzeniu plenarnym. I miejsce za 
referat w zakresie filologii przyznano członkowi Związku Młodzieży 
Polskiej, studentowi I roku Polsko – Ukraińskiego Wydziału 
Socjologiczno-Politologicznego Janowi Makaryńskiemu. Jego referat był 
poświęcony kwestiom zapożyczeń w języku ukraińskim z języka 
polskiego. W roku 2003 II miejsce przyznano młodej działaczce polonijnej 
Alle Karnauch (obecnie będącej doktorantką Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego) za badania nad rozwojem polskiej myśli 
modernistycznej. Z kolei w 2006 r. najlepszym uznano referat Mikołaja 
Bondarewa, wiceprezesa Związku Młodzieży pt. „„Szkoła Ukraińska” w 
literaturze polskiej”85. 

Środowisko studenckie i naukowe w Berdiańsku korzysta również 
z możliwości stwarzanych przez państwo polskie. Współdziałanie z 
Departamentem ds. Współpracy z Zagranicą MENiS pozwala na 
wysyłanie każdego roku na polskie uczelnie studentów i naukowców 
pochodzenia polskiego. Przebywali oni na kursach lub stażach 
realizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu, czy Uniwersytet Jagielloński. 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 od roku 1900. Ponadto 
uczestnicy kursów w Polsce poznają zwyczaje swoich przodków i uczą się 
pieśni polskich. Ważnym elementem tych pobytów są liczne i starannie 
zaplanowane wycieczki krajoznawcze i umożliwiające poznawanie 
najważniejszych zabytków państwa polskiego86. 

Trzeba przyznać, że środowisko berdiańskie może być także 
bardzo zadowolone z rezultatów swojej działalności nastawionej na 
popularyzowanie języka polskiego. Dzięki zawartym porozumieniom i 

                                                 
85 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum, Aktualności 2001 – 2003, kwiecień 2002.  
86 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum, Aktualności 2001 – 2003, Aktualności 2003 – 
2006. 
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własnemu wysiłkowi zajęcia z języka polskiego prowadzone były w 
Domu Polskim i na dwóch wydziałach BIP: Polsko – Ukraińskim 
Wydziale Socjologiczno – Politologicznym oraz na Wydziale 
Przedsiębiorczości, a także na bazie szkoły ogólnokształcącej nr 15. W tej 
ostatniej od września 2001 istnieje polska klasa licealna. Od momentu 
uzyskania szansy prowadzenia zajęć języka polskiego dla studentów oraz 
uczniów jego naukę pobiera około 200 osób. Taka duża (jak na warunki 
Berdiańska liczba osób pobierających naukę języka polskiego) była 
efektem porozumień zawartych z uczelnią oraz władzami miejskimi. Te 
ostatnie dofinansowywały 6 godzin zajęć w tygodniu dla młodzieży w 
wieku 12 – 16 lat. Naukę języka prowadzono ponadto dla dzieci polskiego 
pochodzenia z miejscowego Domu Dziecka87. 

Członkowie Związku nie zadawalają się jedynie działalnością 
organizacyjną, część osób rozwija swoje badania dążąc do uzyskiwania 
kolejnych tytułów i stopni naukowych (habilitacje, doktoraty, prace 
magisterskie). Wśród nich trzeba wymienić takich naukowców jak: W. 
Szkoła, O. Charłan, L. A. Suchomłynow, E. Cichowska. Publikowane są 
również cenne prace będące efektem badań prowadzonych przez tutejsze 
środowisko. Profil badawczy naukowców z Berdiańska koncentruje się na 
problematyce mniejszości narodowych regionu, i szeroko rozumianej 
polonistyce (literaturoznawstwo, socjolingwistyka) 88. 

Ze względu na to, że berdiańska Polonia jest otwarta na współpracę 
ze wszystkimi organizacjami nie tylko na Ukrainie i w Polsce, 
Towarzystwo podtrzymuje kontakty również z rodakami na całym 
świecie. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki stronie internetowej, 
która powstała w roku 2001 dzięki Firmie „Point” w Berdiańsku. Była to 
pierwsza polska witryna internetowa na Ukrainie, co dowodzi 
postępowości tej organizacji, idącej noga w nogę z czasem. Jak świadczy 
statystyka, obecnie miesięcznie stronę odwiedza prawie 3 tys. osób, w 

                                                 
87 W roku 2002/2003 ponad 190, w roku 2005/2006 około 200; OSPKOT 
„Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności 2001; Archiwum 2001 – 2003, 
Aktualności, Jesień – zima 2002-2003. Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku 
obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103; 
88 OSPKOT „Odrodzenie” SG, Polski Związek Naukowców. 
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tym ponad 60 % z polski, a 30 % z zagranicy. Często na witrynie znajdują 
się teksty i apele z innych środowisk polonijnych. W ten sposób polskie 
środowisko funkcjonujące nad Morzem Azowskim stara się włączać w 
życie całej diaspory polskiej89. 

Oceniając zaprezentowane informacje należy stwierdzić, że 
organizacja prowadzi bardzo rozbudowaną działalność o charakterze 
kulturalnym. Dąży do nagłaśniania i popularyzowania polskiej kultury, 
tradycji i historii. Podejmuje starania na rzecz popularyzacji języka 
polskiego. Odnosi sukcesy w swojej niełatwej działalności realizowanej w 
multietnicznym regionie, obszarze otwartym na tego typu inicjatywy. 

                                                 
89 Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy 
polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 2003; Ukraina: Pierwsze polonijne 
strony internetowe, dostępny na: Wirtualna Polonia.html, 3.04.2002; Apel 
Polaków z Ukrainy, dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://www.wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=942 Ukraina: 
„Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: 
Wirtualna Polonia, http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; 
Ukraina – Jubileusz berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny 
na: Świat Polonii, http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103.  
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3.3. Działalność charytatywno – opiekuńcza 
 
Jedną z pierwszych polonijnych organizacji środowiskowych 

działających na terenie Ukrainy było Koło Lekarskie, zorganizowane przy 
Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku. Powstało ono już w  
1996 roku i było jednym ze współzałożycieli ogólno-ukraińskiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie (prezes prof. A. Święcicki z 
Kijowa). Koło zrzesza specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Jego 
członkami są: terapeuci, kardiolodzy, ginekolog, pulmonolog, chirurg, 
pediatra, nefrolog i inni. Organizacja powołana została w celu 
koordynowania działań o charakterze medycznym prowadzonych na 
rzecz całego społeczeństwa miasta. 

Początkowo działalność medyczną lekarze – członkowie 
„Odrodzenia” prowadzili półlegalnie, przyjmując pacjentów w swoich 
miejscach zatrudnienia po pracy. Było to spowodowane brakiem 
możliwości lokalowych, które nie pozwalały na organizację 
systematycznej działalności. Na szczęście Zarządowi Towarzystwa udało 
się porozumieć z Biskupem Diecezji Kamienieckiej, której 
podporządkowana była parafia w Berdiańsku. W wyniku tego 
porozumienia doszło do wyrażenie zgody na utworzenie w mieście 
organizacji „Caritas”. Zgodnie z porozumieniem miała ona umożliwić 
lekarzom – Polakom prowadzenia niezbędnych działań na rzecz 
potrzebujących. Po uruchomieniu tego współdziałania i przybyciu do 
miasta proboszcza, co nastąpiło w roku 1998, przy kaplicy powstał stale 
działający Gabinet pomocy lekarskiej prowadzony przez Polonijne Koło 
Lekarzy. Ta stabilizacja umożliwiła opracowanie przez Koło i Caritas 
projektu „(…)opieki nad chorymi i zaopatrzenia w leki Gabinetu bezpłatnej 
pomocy lekarskiej, koordynatorem projektu jest prezes Koła Olga Bondarewa”. 

Obecnie prowadzony przez Koło Gabinet działa trzy razy w 
tygodniu. Lekarz dyżurny przyjmuje pacjentów, bada ich, wydaje leki, a 
w razie konieczności daje skierowanie do specjalistów – członków Koła 
Lekarzy. 

Koło prowadzi współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami 
działającymi w Polsce. Dzięki kontaktom i stałej współpracy z Naczelną 
Izbą Lekarską w Warszawie, Ośrodkiem Współpracy z Polonią Medyczną 
(kierownik dr n. med. Bożena Pietrzykowska), Stowarzyszeniem 
Wspólnota Polska, Okręgowymi Izbami Lekarskimi w Poznaniu, Bielsku-
Białej, Katowicach, Częstochowie i Lublinie, a także z Federacją Polskich 
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Organizacji Medycznych za Granicą (prezes prof. dr hab. n. med. Jan 
Borowiec) członkowie Koła systematycznie uczestniczą w licznych 
stażach i konferencjach. Początkiem aktywnych kontaktów był rok 2001, 
kiedy czterech członków polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku odbyło 
staż medyczny w szpitalu wojewódzkim w Zamościu w zakresie terapii i 
chirurgii. Później doszło również do nawiązania kontaktów z Izbą 
Lekarską w Rzeszowie, umożliwiając odbywanie stażu i praktyk w 
rzeszowskich szpitalach90. 

Te międzynarodowe kontakty pozwalają na uzyskiwanie w Polsce 
pomocy w postaci leków. Są one wykorzystywane nie tylko przez lekarzy 
z Koła w gabinecie, ale również przekazywane szpitalom w Berdiańsku. 
Zresztą zarówno Caritas – Spes jak i Polonijne Koło Lekarzy służą 
pomocą ludziom, niezależnie od ich narodowości, czy wyznania. Jednym 
z efektów wspólnych działań z Caritas-Spes-Berdiańsk było 
zorganizowanie wypoczynku dla 200 dzieci z Diecezji Kamienieckiej i 
Żytomierskiej, w roku 200091. 

Przedstawiciele Koła są również bardzo mocno zaangażowani w 
działalność prowadzoną na rzecz wychowanków z Domu Dziecka. 
Zresztą tę działalność trzeba uznać za punkt honoru dla polskich 
Berdiańczyków. Wszystko rozpoczęło się od prośby miejscowych władz 
skierowanej do wszystkich organizacji zrzeszających mniejszości 
narodowe o roztoczenie opieki nad sierotami, których udokumentowane 
pochodzenie jednoznacznie potwierdza ich przynależność do danej grupy 
etnicznej. Władze „Odrodzenia” zdecydowały się na podjęcie tego 
wyzwania i opracowanie odpowiedniego programu opieki nad dziećmi. 
Uznano, że taka działalność niesie za sobą niezaprzeczalne pozytywy 
zarówno dla środowiska polskiego w mieście, ale również zmienia 
postrzeganie Polaków przez współmieszkańców. 

Podstawowym zadaniem stawianym sobie przez członków 
organizacji w związku z opieką nad dziećmi polskiego pochodzenia jest:  

• „integracja z dziećmi członków Towarzystwa i młodzieżą; 
zaangażowanie podopiecznych w działalność struktur Towarzystwa w celu 
                                                 
90 Стажировались в Польше, „Деловая жизнь” 9 ноября 2001; Стажировка в 
Польше, «Ринг – Экспресс», 31 марта 2003, nr 26; OSPKOT „Odrodzenie” 
Archiwum2001 – 2003, Aktualności październik 2001. 
91 OSPKOT „Odrodzenie” SG, Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku — Oddział 
Towarzystwa „Odrodzenie”. 
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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; 

• wspólna z katolicką parafią w Berdiańsku organizacja zajęć 
katechetycznych;  

• zachęcanie do udziału w imprezach kulturalno – oświatowych;  
• organizacja cotygodniowych tzw. „spotkań rodzinnych” – wspólne 

spędzanie 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”. 92 
Możliwości działań na rzecz wychowanków Domu Dziecka bardzo 

poważnie ograniczają skromne możliwości finansowe. Mimo to 2 do 3 
razy w tygodniu odbywają się spotkania i zajęcia z języka polskiego w 
Domu Polskim. Dzieci uczestniczą również w działaniach kulturalnych 
prowadzonych przez Towarzystwo, a co kwartał organizowane są dla 
nich obchody imienin i uroczystości wynikające z kalendarza (święta). 
Mogą mieć one bardzo różną formę. Przykładowo w maju 2002 r. w 
trakcie obchodów Dni Kultury Polskiej, urządzono Dzień Solenizanta. 
Każdy solenizant otrzymał prezent i medal będący pamiątką o 
uroczystości. Po mini koncercie wszyscy siedli przy uroczystym stole93. 

Aktualnie działalność opiekuńczą i charytatywną stowarzyszenie 
prowadzi w ścisłym współdziałaniu z miejscową parafią rzymsko – 
katolicką, o czym przeczytać można w dalszej części niniejszej pracy94. 

                                                 
92 У рождественской елки, „Південна зоря” 28 грудня 2002, nr 197; OSPKOT 
„Odrodzenie” SG, L. Suchomłynow, T. Krasnokucka, Nasi podopieczni…; 
Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, lato 2002, Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”. 
93 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, wiosna 2003; Archiwum                
2001 – 2003, Aktualności, lato 2002. 
94 Польские врачи делятся опытом „Ринг – Экспресс” 24.01.2004, nr 94; 
События дня, „Південна зоря” 13 листопада 1999. 
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3.4. Dla Berdiańska i nie tylko… 
 
Polonusi starają się również czynnie uczestniczyć w rozlicznych 

imprezach kulturalnych organizowanych zarówno przez władze miejskie, 
jak i wojewódzkie. Można wymienić kilka powodów, dla których zawsze, 
kiedy to możliwe środowisko stara się godnie zaprezentować. 

Pierwszy to oczywiste i całkowicie zrozumiałe dążenie do zdobycia 
sobie przychylności władz administracyjnych, od których stanowiska 
zależą wszak możliwości funkcjonowania organizacji. Jednocześnie 
jednak imprezy te dają szanse zaprezentowania rezultatów działań 
prowadzonych przez PKOT i uzyskanie sprzyjającej atmosfery. 
Pozyskanie dalszych sojuszników. Właściwie wszystkie działania 
prowadzone przez „Odrodzenie” w taki czy inny sposób są efektem 
współpracy z różnymi instytucjami, czy osobami, które niekoniecznie są 
członkami organizacji. Niemniej jednak jest kilka wartych odrębnego 
potraktowania przykładów współpracy pomiędzy Berdiańczykami a ich 
miastem oraz innymi „Wschodnimi Polakami”. 

W dniach 17–18 marca 2001 w Berdiańsku odbył się  
1 Międzynarodowy Festiwal Języków „Planeta”. Członkowie 
Towarzystwa i dzieci pobierające naukę języka polskiego w szkole  
nr 15 przygotowali 5 prezentacji języka przodków. Ponad 120 gości 
Festiwalu mieli możliwość zapoznać się z fonetycznymi, morfologicznymi 
i ortograficznymi osobliwościami języka polskiego. Gościom prezentacji 
zostały wręczone specjalnie przygotowane przez Towarzystwo książeczki 
z najczęściej używanymi polskimi wyrazami. „Biesiada” przygotowała 
program artystyczny, który został przedstawiony na koncercie galowym. 
Rok później – w marcu 2002 (16 – 17), w Berdiańsku odbył się drugi 
Festiwal Języków i Kultur Narodowych. Słuchacze mieli możliwość 
zapoznania się z wykonawcami, którzy używali prawie trzydziestu 
języków, w tym tak egzotycznych jak japoński, turecki czy odmiana 
rosyjskiego o nazwie „fienia”, składająca się przeważnie z 
wulgaryzmów95. 

Członkowie ZMP, którzy wiedli prym wśród polskiej grupy 
prezentującej się na II Festiwalu przedstawili język polski w formie 

                                                 
95 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, wiosna 2001, 
marzec 2002. 
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inscenizacji podróży koleją – „ekspresem relacji „Berdiańsk – Warszawa”, 
oczywiście z wszystkimi niuansami przekraczania granicy. Każdy przystanek – 
to scenka z powszedniego życia Polski współczesnej: Przemyśl – bazary i 
handlarze z Ukrainy, Kraków – zabytki i esencja kultury polskiej, Warszawa – 
nowoczesne europejskie miasto. Na samym końcu – spotkanie z rodziną Kiepskich 
(bohaterów popularnego na Ukrainie serialu)”. Polską prezentację odwiedziło 
prawie 200 osób, każda z nich dostała mini rozmówki polsko-rosyjskie. 
Występ grupy został wyróżniony przez organizatorów96. 

Urząd Kultury miasta Berdiańska od wielu lat organizuje Festiwal 
Kultur Narodowych, trzeci z nich odbył się 7 kwietnia 2002. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele dziewięciu narodowych organizacji 
funkcjonujących w mieście. Na każdym z Festiwali poszczególne 
mniejszości starały się czymś zainteresować publiczność. Każda z 
narodowości przyjęła inne podejście do opracowania programów 
artystycznych. Przykładowo Bułgarzy oparli się na swojej 
„obrzędowości”, Niemcy starali się nawiązywać do obecnych tendencji w 
kulturalnych świata, a Polacy poszli na wielostronność i urozmaicenie 
przygotowując wiązankę tańców folklorystycznych i kompozycję 
wokalno – choreograficzną „Czerwone Jabłuszko”. Ponadto 
zaprezentowane zostały wiersze i piosenki. 

Festiwal ten był i jest eliminacją do koncertu wojewódzkiego, który 
odbywa się w Zaporożu. Polacy dość często osiągają sukces i reprezentują 
Miasto znad Morza Azowskiego w stolicy województwa. Tak właśnie 
było podczas III Festiwalu, kiedy to wszystkie trzy zakwalifikowane 
„numery” przygotowane zostały przez polską grupę artystyczną.97 

Uczestnictwo w życiu mniejszości, reprezentowanie swoich 
osiągnięć popłaca. Wprawdzie środki przeznaczone na tego typu 
działalność były i są ograniczone, ale czasem władze wojewódzkie 
wykazują się zrozumieniem potrzeb mniejszości. Przykładowo w  
roku 2003 wszystkie grupy etniczne zamieszkujące w województwie 
otrzymały 400.000 UAH98. 

                                                 
96 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, marzec 2002. 
97 В Бердянске работает восемь организаций, объединяющих людей по 
национальному признаку, dostępny na: Novosti, 
http://novosti.zp.ua/2002/04/22/27667.html; Т. Забержевская, Наши истоки, 
„Південна зоря” 28 травня 2003, nr 78; OSPKOT „Odrodzenie” SG, Archiwum 
2001 – 2003. 
98 OSPKOT „Odrodzenie” SG, Archiwum 2001 – 2003. 
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Polonusi znad Morza Azowskiego uczestniczyli również w 
centralnych imprezach ogólno ukraińskich. Tak było przykładowo w roku 
2001 kiedy to w Primorsku przez cztery dni trwał ogólnokrajowy festiwal 
mniejszości narodowych „Jesteśmy ukraińscy”. Berdiańczyków 
reprezentowała tu kilkuosobowa grupa delegatów, którzy aktywnie 
uczestniczyli między innymi w „okrągłym stole” odbywającym się pod 
nazwą „Etnopolityka na Ukrainie i mniejszości narodowe”99. 

Berdiańczycy włączają się również w działania przygotowywane 
przez przedstawicieli innych grup polskich. W czerwcu 2001 roku w 
Dniepropietrowsku odbył się Pierwszy Festiwal Kultury Polskiej na 
Ukrainie Południowo-Wschodniej. Liczne zespoły z Doniecka, Zaporoża, 
Odessy, Dniepropietrowska i Dnieprodzierżyńska reprezentowały 
kulturę przodków. Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” przygotowało 
trzydziestominutowy program kulturalny. Między innymi pozytywne 
emocje wywołała polka podlaska i kompozycja wg utworu  
H. Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” w wykonaniu zespołu tanecznego 
„Wodospad”, wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Msza żałobna w 
katedrze nowojorskiej” (zespół teatralny „Kurtyna”) i nostalgiczne 
piosenki Anny German (wykonawczyni Helena Zinczuk)100. Od tamtego 
czasu prawie każdego roku grypy artystyczne „Odrodzenia” uczestniczą 
stale w kolejnych edycjach tej imprezy. Zawsze starając się przedstawiać 
nowy program. Przykładowo w grudniu 2007 roku na kolejnym 
Festiwalu Kultury Polskiej publiczność Dniepropietrowska podziwiała 
nowe tańce Berdiańczyków i śpiewy Ireny Szarej. Rzecz jasna 
Berdiańczycy odwiedzają nie tylko Dniepropietrowsk, Zespół 
„Wodospad” jest mile widziany na licznych festiwalach polonijnych w 
regionie: Doniecku, Charkowie, Mariupolu, Zaporożu101.  

Berdiańczycy zawsze starali się czynnie uczestniczyć w życiu 
Polonii. Jeszcze nie było Polskiego Związku Młodzieżowego, a już 
przedstawiciele organizacji uczestniczyli w spotkaniach polonijnej 
młodzieży (sympozjach, konferencjach, rajdach turystycznych….). Brali 
                                                 
99 Окунись в море культур, «Деловая жизнь», 15 июня 2001; M. Bondarczyk, 
Ukraina: festiwal mniejszości, dostępny na: Wirtualna Polska: 
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?_WID=177288. 
100 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001. 
101 Rozmowa A. Bonusiaka z T. Krasnokucką i L. A. Suchomłynowem we 
wrześniu 2006. 
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udział w regionalnych i ogólnokrajowych festiwalach artystycznych… To 
samo dotyczy zresztą także starszych przedstawicieli środowiska. Wszak 
byli oni współorganizatorami działających na Ukrainie środowiskowych 
organizacji lekarskiej i naukowej…102  

Te krótkie migawki z działalności prowadzonej na terenie regionu 
pozwalają na pozytywną ocenę również tego profilu prac 
organizacyjnych. 

                                                 
102 III Съезд лидеров польских молодежных организаций Украины, 
„Бердянск деловой” 1999, nr 38; III Młodzieżowy Rajd Turystyczno – 
Krajoznawczy na Bukowinie, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na 
Ukrainie” 1999, jesień; L. Sliesariewa, Zjazd młodzieży w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” 1997 nr 17; L. Slesariewa, Młodzież odradza piosenkę polską, „Dziennik 
Kijowski” czerwiec 2000, nr 11 
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ROZDZIAŁ IV 
PARAFIA I JEJ DZIAŁALNOŚĆ 

 
4.1. Historia powstania 

 
Odrębnie, bo sprawa ta przekracza swoim zasięgiem i znaczeniem 

„obszar” środowiska polskiego, wypada omówić funkcjonowanie parafii 
rzymskokatolickiej. Umieszczamy je w pozycji poświęconej sytuacji i 
działaniu Polonii w Berdiańsku, nie z tego powodu, że uważamy ją za 
element środowiska polonijnego, a z powodu licznych i bardzo silnych 
związków pomiędzy miejscowymi Polonusami, a parafią. 

Już na wstępie trzeba podkreślić ogromną rolę PKOT 
„Odrodzenie” w zabiegach mających na celu najpierw przywrócenie w 
mieście parafii rzymsko-katolickiej, następnie zdobycia dla niej 
pomieszczeń, później zaś rozpoczęcia budowy kościoła. Polscy 
Berdiańczycy mieli swój udział we wszystkich tych wydarzeniach, a 
ponadto czynnie uczestniczyli w nadaniu jej charakteru, instytucji szeroko 
otwartej na potrzeby całego środowiska miasta. Stali oni za powstaniem 
miejscowego oddziału katolickiej organizacji charytatywnej Caritas, 
uruchomieniem bezpłatnej pomocy lekarskiej dla potrzebujących i 
wieloma innymi zabiegami szeroko wykraczającymi poza ramy grupy 
polskiej103. 

Pomysł odbudowy parafii katolickiej104 w Berdiańsku nurtował 
środowisko polskie praktycznie od momentu powstania Towarzystwa. Z 
                                                 
103 OSPTKO „Odrodzenie”, SG, tekst: O Stowarzyszeniu…; OSPTKO 
„Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, Polacy na Ukrainie – jak to jest! 
104 W dziejach miasta nie była to instytucja całkiem nieznana, bowiem kościół 
rzymsko – katolicki działał w mieście nad Morzem Azowskim od 1862 roku. 
Podobnie jak większość świątyń wszystkich obrządków został on jednak 
zlikwidowany w latach trzydziestych XX wieku w wyniku działań prowadzonych 
przez stalinowskie władze radzieckie. Wówczas także swą misję zakończył ostatni 
proboszcz, który był pochodzenia niemieckiego. В. Михайличенко, Е. Денисов, 
Н. Тишаков, Бердянск. Взгляд через столетия, Бердянск 2007, s. 129 – 130;            
A. Kruczek, Misjonarz z Berdiańska, „Nasz Dziennik” 15-16 maja 1999 (dalej:              
A. Kruczek, Misjonarz…); OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006,                  
H. Krasowska, L. A. Suchomynow, Rola Polaków w Berdiańsku na Ukrainie w 
promocji kultury i języka polskiego…; Alleluja: Z. Zając, List z Berdiańska, 
dostępny na: http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?=3367%22 (dalej:                     
Z. Zając, List z Berdiańska…); Alleluja, Kronika Parafialna, (dalej: Kronika…), 
dostępna na: http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4185. 
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jednej strony pewna część członków, przeważnie osoby starsze, marzyła o 
odrodzeniu tradycji katolickich, mocno utożsamiając religijność z 
polskością. Z drugiej zaś wydawało się to niemożliwe z wielu powodów. 
Przede wszystkim nikt nie wiedział, od czego zacząć, a nawet gdzie się 
znajduje najbliższy czynny kościół. Poza tym, musimy przyznać, że w 
tym specyficznym, ze względu na stopień asymilacji i akulturacji, 
środowisku większość nie odczuwała potrzeby uczestniczenia praktykach 
religijnych. I najważniejsze, w pierwszej połowie lat 90-ch XX wieku w 
społeczeństwie ukraińskim były i zostają do dzisiaj bardzo mocne 
stereotypy, związane z Kościołem Katolickim. Należało się liczyć z groźbą 
zlania się w jedno działalności kulturalno – oświatowej, realizowanej 
przez „Odrodzenie” z funkcjami religijnymi parafii. Mogło to wywołać 
sprzeciw tak członków – niekatolików, jak i władz miasta, które mogły 
zacząć utożsamiać organizację z parafią105. 

Dylemat ten pozostawał nierozstrzygnięty do roku 1995, kiedy to 
doszło do spotkania prezesa „Odrodzenia” z Biskupem Żytomierskim 
Janem Purwińskim i proboszczem Parafii pod wezwaniem Świętego 
Aleksandra w Kijowie księdzem Janem Krapanem106. Uzyskano wówczas 
informację, że Berdiańsk należy do Diecezji Kamienieckiej, i że we 
wszystkich sprawach związanych z kwestiami religijnymi należy zwracać 
się do miejscowego Biskupa Jana Olszańskiego.107 
                                                 
105 Rozmowa A. Bonusiaka z Ks. Zdzisławem Zającem, przeprowadzona we 
wrześniu 2006; Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką 
przeprowadzona we wrześniu 2006; Rozmowy A. Bonusiaka z T. Krasnokucką 
przeprowadzone we wrześniu 2006 i 2007; OSPKOT „Odrodzenie”, SG,                   
A. Bonusiak, O parafii. 
106 Wspomniany ksiądz Krapan, z pochodzenia Łotysz jest człowiekiem o wielkim 
sercu i bezgranicznej miłości do bliźniego. Ojciec Jan, jak mówią o nim Ci 
członkowie Towarzystwa, którzy mieli okazję go poznać uważają go za patrona, 
czy współzałożyciela parafii Berdiańsku. To właśnie on nie tylko doradzał i 
pomagał w rejestracji wspólnoty katolickiej, lecz również wspierał ją 
modlitewnikami w języku polskim, różańcami i literaturą katolicką. Wtedy dla 
ludzi pozbawionych obcowania z kulturą i praktykami katolickimi takie 
„namacalne” symbole wiary miały ogromne znaczenie i podtrzymywali na 
duchu. Pozwalały wierzyć, że uda się prowadzone zabiegi zakończyć sukcesem; 
Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką 
przeprowadzona we wrześniu 2006; Rozmowy A. Bonusiaka z T. Krasnokucką 
przeprowadzone we wrześniu 2006 i 2007; 
107 Tamże, Alleluja, Kronika…; OSPKOT „Odrodzenie”, SG, A. Bonusiak, O parafii. 
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W wyniku dalszych zabiegów członkowie zarządu wystosowali list 
do ordynariusza Diecezji Kamienieckiej, w którym deklarowali chęć 
odnowienia przerwanej w latach trzydziestych XX wieku działalności 
parafii rzymsko – katolickiej w Berdiańsku. Nikt wtedy nie wiedział, że 
rozpoczyna się nowy etap rozwoju wspólnoty rzymskokatolickiej w 
mieście, i że ten list zaowocuje jednym z najładniejszych kościołów na 
Ukrainie i prężnym ośrodkiem Caritas. Tymczasem jednak przez szereg 
miesięcy nie było żadnych wiadomości z Kurii Biskupiej. Przypadkowo 
wierni dowiedzieli się, że jest zgoda księdza Biskupa, i że statut parafii 
znajduje się w Zaporożu u miejscowego księdza – Polaka Jana Sobiły. 
Swoją zgodę na powstanie parafii wydał on w końcu lata 1995 roku108. 

Posiadanie oficjalnej zgody miejscowego biskupa umożliwiło 
podjęcie dalszych starań, tym razem o charakterze urzędowym. 
Rozpoczęto zabiegi mające na celu uzyskanie zgody lokalnych władz na 
rejestrację Wspólnoty Religijnej Parafii Rzymsko – Katolickiej pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny (oficjalna nazwa), 
zdobyć ją trzeba było w Zaporożu, administracyjnym centrum obwodu, w 
którym położony jest Berdiańsk. Dyrektor Domu Polskiego, pani Teresa 
Krasnokucka wspomina: „Były to trudne czasy pod wieloma względami, 
Ukraina dopiero odzyskała niepodległość, gospodarka w ruinach, ludzie 
przygnębieni, bo nawet na jedzenie pieniędzy brakowało. Nie znamy i nigdzie nie 
możemy się dowiedzieć o swoich prawach. Sytuacja beznadziejna. Ja właśnie 
miałam iść do tych wszystkich urzędów po zgodę na działalność naszej parafii. A 
władza, to jak władza. Urzędnicy siedzą w fotelach, są panami, nawet rozmawiać 
ze mną nie chcą. Któryś kolejny Pan wprost w oczy mówi mi: czy są nam 
potrzebni tutaj katolicy? Nie wytrzymałam wtedy i powiedziałam, że nam są 
potrzebni. Że minęły te czasy, kiedy decydowaliście, gdzie macie nas deportować i 
zabijać. Myślę, że nawet nie wiedział, o co chodzi, ale papiery podpisał. Byłam 
dumna, że wystarczyło mi odwagi”. Oficjalna decyzja reaktywująca parafię 
została wydana 21 lutego 1996 roku, a już 22 rozpoczęli w niej pełnić 
misje duchowni katoliccy109. 

                                                 
108 Tamże. 
109 Legalizacja parafii napotykała na komplikacje na każdym kroku między 
innymi po czasie okazało się, że w dokumentach rejestracyjnych jako siedzibę 
parafii podano adres członka Towarzystwa, pani Haliny Młotkowej; Rozmowa            
A. Bonusiaka z T. Krasucką przeprowadzona we wrześniu 2006; Alleluja, Kronika… 
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Początkowo reaktywowana parafia funkcjonowała bez proboszcza. 
Raz w miesiącu dojeżdżali duchowni z oddalonego o 200 km Zaporoża. 
Sytuacja taka była niekorzystna, nie było mowy o zapewnieniu „stałej 
opieki duchowej”, ani uzyskania stabilności struktur parafialnych. Na 
garstce najbardziej aktywnych działaczy parafialnych – członków 
„Odrodzenia” spoczywała konieczność informowania wiernych o miejscu 
i czasie przybycia duchownych. Dbali oni o wynajęcie pomieszczenia, 
gdzie miała być odprawiana msza i zapewnienie dla duchownych 
jakiegoś lokalu mieszkalnego. Ponieważ stałego miejsca odprawiania 
mszy nie było, dlatego często katolicy Berdiańska spotykali się w różnych 
klubach, a nawet w miejskich szkołach. Takie funkcjonowanie parafii było 
kosztowne i wymagało od działaczy bardzo intensywnych zabiegów 
mających na celu gromadzenie środków. Zdawali oni sobie, bowiem 
sprawę z tego, że środowisko rzymskokatolickie nie jest zamożne i trudno 
byłoby finansować tak funkcjonujący kościół ze składek. Wprawdzie w 
celu uzyskania środków finansowych Zarząd Towarzystwa sięgał po 
pomoc sponsorów i nigdy nie obciągał kosztami parafian, ale sytuacja ta 
nie była „wygodna”110. 

Taka sytuacja skłoniła prezesa towarzystwa Polskiego 
„Odrodzenie” Lecha Suchomłynowa oraz prezes Koła Lekarzy Olgę 
Bondarewą do rozpoczęcia starań u Biskupa Pomocniczego Diecezji 
Kamienieckiej, ks. Stanisława Padewskiego, o skierowanie do parafii w 
Berdiańsku kapłana. Zabiegi, połączone z deklaracją pomocy ze strony 
miejscowej Polonii, zostały uwieńczone sukcesem. Kuria biskupia 
oddelegowała księdza Zdzisława Zająca, który został początkowo 
administratorem, a od kwietnia 1998 r. proboszczem parafii w 
Berdiańsku111. 

                                                 
110 Quo vadis na Ukrainie. Rozmowa z ks. Zdzisławem Zającem proboszczem 
rzymskokatolickiej parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Berdiańsku, 
„Dziennik Zachodni” 10 – 11 maja 2003 (dalej: Quo vadis…); Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4503; OSPKOT „Odrodzenie”, 
SG, A. Bonusiak, O parafii. 
111 Quo vadis…, „Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php? 
numer=4503; Alleluja, Kronika…; OSPKOT „Odrodzenie”, SG, A. Bonusiak,                 
O parafii. 
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W tym miejscu trzeba podkreślić, że na wschodzie Ukrainy (tak jak 
w praktyce na całym Świecie) Kościół rzymskokatolicki służy różnym 
narodowościom, nie tylko Polakom (o czym się często zapomina). Jego 
zadaniem jest – jak to określił ksiądz Z. Zając: „odnajdywanie katolików”. 
Zresztą tutaj katolik nie znaczy automatycznie Polak. Mimo, iż w parafii 
zdecydowaną większość obsady stanowią duchowni polskiego 
pochodzenia, nabożeństwa odprawiane są w języku rosyjskim.112 
Niektórzy badacze uważają, że jeśli miejscowi Polacy nie mówią w języku 
polskim, to msza w tym języku nie jest potrzebna. Jednak zdaniem 
organizatorów działalności katolickiej na terenie Berdiańska używanie w 
Kościele języka polskiego mogłoby być jednym z czynników 
sprzyjających odrodzeniu czy nawet tworzeniu polskiej tożsamości na 
Wschodzie, oraz decydującym o stopniu zaangażowania polskiej 
mniejszości w praktyki religijne. Tym bardziej, że na samym początku 
działalności parafii w Berdiańsku istniała grupa Polaków używająca język 
polski. 

Kwestia języka polskiego w Kościele Katolickim na Wschodzie jest 
często poruszana przez wielu naukowców i działaczy polskich 
organizacji, a często również różnych instytucji i opiniotwórczych kręgów 
społeczeństwa ukraińskiego. Zdarza się, że rozpropagowywane przez 
nich wnioski są bardzo krzywdzące tak dla Polaków jak i dla samego 
Kościoła. W Berdiańsku władze „Odrodzenia” od samego początku 
uważały, że najważniejsza jest restytucja parafii, która zapewniłaby 
opiekę duchową garstce katolików i pozwoli rozpocząć działalność 
misyjną. Język był i pozostał w tym ujęciu sprawą drugorzędną, o którą 
„nie warto było kruszyć przysłowiowych kopii”. Znacznie ważniejsze dla 
społeczności polskiej było pokazanie jak cenne i społecznie wartościowe 
treści może nieść w sobie funkcjonowanie parafii dla całego 
społeczeństwa miasta, niż upierać się przy prowadzeniu nabożeństw w 
                                                 
112 Ks. Z. Zając mówił: Zadaniem księży pracujących na Wschodzie jest 
odnajdywanie katolików rozproszonych i zagubionych po latach komunizmu – 
uważa ks. Zdzisław. W 170-tysięcznym Berdiańsku może ich być ok. 10 tys. Przed 
wojną żyło tu wielu katolików, przede wszystkim Niemców i Włochów. Ostatnim 
proboszczem też był Niemiec; A. Kruczek, Misjonarz…; Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4172; OSPKOT „Odrodzenie”, 
SG, A. Bonusiak, O parafii. 
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języku zrozumiałym jedynie dla części zamieszkujących tu 
wyznawców113. 

To wzajemne zrozumienie jest bardzo ważne, tym bardziej, że nie 
zawsze i nie wszędzie tak jest. Tak opisuje to L. Suchomłynow: „…U nas 
współpraca między Kościołem a Polonią układa się bardzo dobrze. Nie wszędzie 
tak się dzieje, gdyż czasem Polonia traktuje Kościół katolicki jako wyłącznie 
polski, a Kościół broniąc się przed tym, unika wątków polskich, narodowych, co z 
kolei rani Polaków czekających dziesiątki lat na Kościół i księży. U nas na 
szczęście nie ma tego problemu. Dobrze rozumiemy, że do Kościoła katolickiego 
mają takie samo prawo zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy czy 
jeszcze inni…”114.  

W pierwszym okresie rolę kaplicy pełnił jeden z pokoi w 
wynajętym mieszkaniu. Gdy mieszkanie stało się zbyt ciasne dla rosnącej 

                                                 
113 Podejście takie wydaje się być jak najbardziej słuszne, świadczyć mogą o tym 
przykładowe losy jednej z berdiańskich parafianek: W zeszłym roku miałem 
wielką łaskę udzielać sakramentów 80-letniej kobiecie, która została ochrzczona w 
dzieciństwie. Opowiadała mi jak potoczyła się historia jej życia i jej rodziny. Ojciec – 
jak mówiła – zawsze zabierał ją do takiego budynku, gdzie balkon jest w środku, a 
nie na zewnątrz. Na tym balkonie stał instrument i ojciec grał na nim, a wszyscy 
zebrani śpiewali. Więc nietrudno się domyślić, że była córką organisty. 
Opowiadała, że pamięta jak którejś nocy przyszli żołnierze i zabrali ojca. 
Wyprowadzili go w pidżamie i więcej już go nie widziała. Później rodzina 
przeniosła się na wschodnią Ukrainę, a tam już nie mieli dostępu, ani do kościoła, 
ani do księdza, ani do sakramentów. I kiedy usłyszała, a właściwie jej córka 
dowiedziała się z gazet, że w Berdiańsku jest kościół katolicki, to przyszła 
poprosić księdza, żeby przyszedł do matki. Ja – mówiła – jestem prawosławna, ale 
moja mama jest katoliczką. Urodziła się jako katoliczka. Jakby można było, żeby 
przed śmiercią jeszcze zobaczyła księdza, to byłaby bardzo szczęśliwa. I był tam 
ksiądz razem z siostrą zakonną. Siostra podjęła się katechizacji tej kobiety. Rok 
temu ta pani przystąpiła do pierwszej spowiedzi i do I Komunii św., będąc już u 
schyłku swojego życia. Do tej pory przyjeżdża do niej ksiądz. Ona potrafi jeszcze 
powiedzieć niektóre modlitwy w języku polskim, czy jakieś wierszyki. 
Rozmawiamy jednak po rosyjsku, bo nie jest w stanie rozmawiać takim 
potocznym językiem polskim; A. Kruczek, Misjonarz…; Quo vadis…; Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4172; Alleluja, http:// 
www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4503; OSPKOT „Odrodzenie”, SG,             
A. Bonusiak, O parafii. 
114 A. Kruczek, Misjonarz…; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php? 
numer=4172. 
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liczby wiernych, został zakupiony domek jednorodzinny, który w latach 
późniejszych został przekazany wspólnocie greko – katolickiej. Wkrótce 
jednak i on okazał się mały. Podjęto, więc decyzję o rozpoczęciu budowy 
kościoła. Napotykano jednak na liczne przeszkody. Najpierw z 
uzyskaniem miejsca, później zaczęły się protesty Cerkwi Prawosławnej 
Moskiewskiego Patriarchatu, pogróżki, obraźliwe artykuły w gazetach, 
pikiety pod urzędem miejskim. Ostatecznie 28 grudnia 2000 r. Rada 
Miasta wydała zgodę na rozpoczęcie budowy kościoła. Wprawdzie 
komunistyczni i socjalistyczni deputowani byli przeciwni budowie 
kościoła naprzeciwko wiecznego płomienia upamiętniającego bohaterów 
II wojny światowej, wprawdzie próbowano wykorzystywać hasło 
„Berdiańsk – miasto prawosławnych”, które wznoszono pod oknami sali 
obrad, a w rękach ludzi zgromadzonych pod budynkiem znajdowały się 
ikony, ale ostatecznie 18 głosami za, 10 przeciw i 10 wstrzymujących Rada 
zezwoliła na inwestycję115. 

Te początkowe warunki lokalowe były bardzo ciężkie. Tak opisuje 
je Adam Kruczek: 

„…Po przyjeździe ks. Zdzisław Zając zamieszkał w normalnym bloku. 
Dwu-pokojowe mieszkanie – w jednym pokoju kapliczka, w drugim sypialnia. W 
kuchni pełno karaluchów. – Zaczynałem od trucia tego paskudztwa – wspomina. 

                                                 
115 Sytuacja początkowo nie była zbyt sprzyjająca: „Wyobraźcie sobie, że zanim 
przyjechał ks. Zdzisław do tego miasteczka, to była tam tylko jedna cerkiew w 
środku miasta, schowana między domki, niczym nie różniąca się od innych 
kamienic. Kiedy zaczęła się budowa kościoła katolickiego, prawosławni trochę się 
bali. Były nawet jakieś ulotki w mieście, żeby powstać, żeby protestować 
przeciwko budowie kościoła. Jak to? Oburzali się. Kościół katolicki w 
prawosławnym mieście, obok prawosławnego cmentarza, na przeciwko pomnika 
ofiar, tych którzy zginęli w czasie II wojny światowej. A ich pojęcie historyczne 
jest takie, że to właśnie z katolikami walczyli ich ojcowie, bo z tym zgniłym 
zachodem. A wiadomo, że katolicyzm jest na zachodzie. Oni pewnych rzeczy nie 
odróżniają, pewne rzeczy wrzucają do jednego worka. I okazuje się, że ci ludzie 
mają naprawdę wielką trudność, ale już coś się zmienia… W tej chwili w 
Berdiańsku jest już kilka cerkwi, odbudowywane są wspaniałe świątynie, które w 
latach 30-tych zostały zburzone…”; Депутаты разрешили католикам строить 
храм; „Бердянск Деловой” 5 января 2001, nr 1 (136); A. Kruczek, Misjonarz …; 
Quo vadis; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4172; 
Alleluja, Kronika… Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/ 
tekst.php?numer=4503; Radni pozwolili katolikom budować kościół, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=34765;  
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Później, dzięki pieniądzom wygospodarowanym przez biskupa 
kamieniecko-podolskiego, paraf�a wzbogaciła się o domek o powierzchni 120 m 
kw. W kaplicy zajmującej dwa połączone pokoje może się pomieścić ok. 50 
wiernych”. 

Kolejne zmiany miejsca odprawiania nabożeństw było 
spowodowane stałym wzrostem liczebności uczestników nabożeństw. 
Początkowo przychodziło na nie 10 – 15 osób, „dzisiaj parafia rozrosła się do 
takich rozmiarów, że w mamy w każdą niedzielę mniej więcej od 70 do 100 osób 
na dwóch Mszach świętych. Wszystkich osoby, które znamy, z którymi się 
spotykamy można by nazwać naszymi parafianami. W parafialnej kartotece jest 
tych osób ponad 300”116. 

                                                 
116 Rozmowa A. Bonusiaka z Ks. Zdzisławem Zającem, przeprowadzona we 
wrześniu 2006; Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką 
przeprowadzona we wrześniu 2006; Rozmowy A. Bonusiaka z T. Krasnokucką 
przeprowadzone we wrześniu 2006 i 2007; A. Kruczek, Misjonarz…; Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4172; OSPKOT „Odrodzenie”, 
SG, A. Bonusiak, O parafii 
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4.2. Działalność parafii i organizacji z nią współpracujących 
 
Współdziałanie Towarzystwa „Odrodzenie” i proboszcza nie 

ograniczało się tylko do powołania parafii, a później budowy kościoła. 
Starano się objąć wiernych, w miarę możliwości, nie tylko opieką 
duchową, ale również materialną. W 1998 r. przy parafii powstał 
gabinet pomocy medycznej prowadzony przez nieformalne jeszcze 
wówczas, Polonijne Koło Lekarzy. Inicjatorem była jego prezes Olga 
Bondarewa. Rok później opracowano projekt opieki nad chorymi oraz 
zaopatrzenia w leki. Pomocy finansowej i rzeczowej (choćby w postaci 
lekarstw, czy sprzętu medycznego) udzielają: Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej (od 1999 r.), Caritas – Polska (od 2000 r.), Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej (od 2001 roku)117. 

Zapoznanie się z zasadami i formami działalności tej znanej 
organizacji spowodowało podjęcie działań mających na celu 
stworzenie katolickiej organizacji charytatywnej Caritas – Spes – 
Berdiańsk, która współdziałając z lekarzami – Polakami otoczyłaby 
opieką osoby jej potrzebujące. W ramach tej współpracy chciano 
prowadzić działania charytatywne, rozdawnictwo leków, udzielanie 
podstawowej pomocy lekarskiej, itp. Po początkowych trudnościach,  
1 października 1999 udało się zarejestrować organizację Caritas – Spes – 

                                                 
117 „Olga Bondarewa jest lekarzem internistą w szpitalu miejskim w 
Berdiańsku. Jej mąż to chirurg. Pani Olga od początku lutego br. prowadzi 
gabinet lekarski przy parafii. Przyjmuje chorych, bada, leczy, wydaje 
lekarstwa. Wokół gabinetu zawiązało się swoiste koło lekarzy polskiego 
pochodzenia Jest m.in. ginekolog, pediatra, nefrolog, kardiolog. Chętnie 
udzielają konsultacji. Są gotowi pomagać, gdy zachodzi taka potrzeba. 
Gabinet lekarski to specjalny pokój, łóżko, jak w normalnym gabinecie 
zabiegowym, szafa pełna lekarstw – uśmiecha się szeroko ks. Zdzisław (…) 
Przyjęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Najczęściej gabinet odwiedzają 
ludzie po niedzielnej Mszy św. Ośrodek jest otwarty dla wszystkich. 
Parafianie przyprowadzają znajomych, przyjmowani też są ludzie, jak to się 
mówi, z ulicy”. A. Kruczek, Misjonarz z Berdiańska, „Nasz Dziennik”               
15-16 maja 1999; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php? 
numer=4172; Odnaleźć drogę do Boga, http://www.zdzicho.alleluja.pl/ 
tekst.php?=4115; Alleluja, Kronika… 
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Berdiańsk, będącą odpowiednikiem regionalnych struktur Caritas – 
Polska118. 

W 2001 roku miasto nieodpłatnie pozwoliło wykorzystać 
niszczejący budynek byłego przedszkola, który po dostosowaniu do 
nowych potrzeb miał stać się siedzibą instytucji przyparafialnej 
zajmującej się prowadzeniem działalności pomocowej. Od tego momentu 
do Centrum Miłosierdzia „Quo Vadis” o pomoc zwracają się bezdomni, 
emeryci oraz ci, którym nie wystarcza środków do życia. Umieszczono w 
nim noclegownię dla bezdomnych, świetlicę dla dzieci i młodzieży, 
socjalne centrum pomocy dla kobiet oraz kuchnię polową. Ta ostatnia 
stara się wydawać przynajmniej jeden ciepły posiłek w tygodniu, 
aczkolwiek z powodów finansowych, nie zawsze jest to możliwe. 
Tymczasem potrzeby są ogromne – kuchnia potrafiła wydać 600 posiłków 
w przeciągu półtorej godziny… Pomocą w ich prowadzeniu służą 
zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Klaretynek. W świetlicy 
dla dzieci, głównie wychowywanych przez ulicę, prowadzone są nie 
tylko spotkania z okazji świąt, jak przykładowo gwiazdkowe, ale także 
rozmawia się tu o zasadach współżycia pomiędzy ludźmi i oczywiście o 
zasadach wiary119 „…W Berdiańsku mamy również oddział Caritas, gdzie jest 
jadłodajnia i noclegownia dla bezdomnych, gdzie każdego dnia około 20, 30 czy 
nawet czasami 40 osób ma możliwość skorzystania z darmowego, ciepłego 
posiłku. Mamy świetlicę dla dzieci z trudnych rodzin albo z rodzin gdzie jest 
problem alkoholowy czy narkomania albo rodzice nie interesują się tymi dziećmi i 
te dzieci przychodzą do nas i czasami też mają jedyną możliwość w ciągu dnia 
zjeść gorący posiłek, spotkać się z wychowawcami. Mamy też wychowawców, 
którzy nie są katolikami, którzy są prawosławni, mamy mężczyzn, których 
uczymy w pewien sposób spełniać rolę autorytetu, jakiegoś zastępstwa ojca, żeby 
uczyć te dzieci prawidłowych postaw, żeby uczyć dzieci, że mają talenty, które 
mogą rozwijać. I to jest piękne, dać odrobinę ciepła, odrobinę zrozumienia czy 
choćby wysłuchać ich. Mamy gabinet medyczny, gdzie przychodzą ludzie, którzy 

                                                 
118 Alleluja, Kronika…; Caritas. 
119 Для людей, „Бердянск Деловой” 19 января 2001, nr 3 – 4 (138 – 139); 
Rozmowa A. Bonusiaka z Ks. Z. Zającem przeprowadzona we wrześniu 2006; 
Alleluja, Kronika…; Alleluja, Miasto spełnionych marzeń..., 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=24355; Caritas. 
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nie zawsze mają możliwość pójść do lekarza, zapłacić za wizytę, skorzystać, z 
porady, a tym bardziej wykupić leki, które są im potrzebne. Czasami jeśli mamy 
taką możliwość, to dajemy mu te leki za darmo”120.  

Ksiądz Zdzisław Zając niezależnie od swojej działalności 
parafialnej jest także kierownikiem diecezjalnym „Caritasu”. Zgodnie z 
ogólnymi zasadami działalność tej organizacji kierowana jest do różnych 
grup społeczeństwa ukraińskiego, a w szczególności dzieci i młodzieży, 
rodzin (szczególnie tych znajdujących się w ciężkich warunkach 
materialnych), chorych i inwalidów, bezdomnych, ludzi w podeszłym 
wieku, ubogich, poszkodowanych w czasie kataklizmów121. Caritas 
diecezjalny prowadzi lub zamierza prowadzić, szereg projektów 
adresowanych do różnych grup potrzebujących. W większości 
przypadków były one sprawdzone w praktyce na terenie Berdiańska. Są 
nimi: 

• prowadzenie gabinetu pomocy medycznej122; 

                                                 
120 A. Kruczek, Misjonarz…; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/ 
tekst.php?numer=4172. 
121 Caritas…, tekst: Co to jest Caritas-Spes? 
122 Tak o jego pracy pisze na stronie Caritasu: „Projekt ten rozpoczął swoje 
funkcjonowanie na dziesięć miesięcy przed zarejestrowaniem Caritas-Spes-
Berdyansk. Przy Parafii rzymsko-katolickiej w Berdiańsku wydzielono pokój, 
który przeznaczono na potrzeby tego projektu. Lekarz przyjmuje chorych dwa 
razy w tygodniu: w środy i piątki od godz. 16.30. Udzielamy konsultacji, w miarę 
naszych możliwości wydajemy lekarstwa lub odsyłamy do lekarzy – specjalistów 
współpracujących z nami. Od lutego 1999 do października 2002 roku w tym 
gabinecie otrzymało pomoc ok. 3000 osób niezależnie od ich wyznania religijnego. 
Obecnie, w podziemiach kościoła, przygotowujemy pokój, który będzie 
przeznaczony na gabinet lekarski. Dzięki pomocy innym, w gabinecie, 
dostępnych jest coraz więcej lekarstw, środków opatrunkowych oraz sprzętu 
medycznego (...) Od roku 2004 gabinet lekarski obejmuje swoją troskliwą opieką 
bezdomnych z Noclegowni, która znajduje się na trenie Caritas. Co drugi dzień 
przychodzi tam pielęgniarka, by robić opatrunki, sprawdzać czystość skóry i 
higieny osób bezdomnych. Dzięki tej praktyce, u wiele osób został zahamowany 
rozwój różnych dolegliwości, otrzymują natychmiastową pomoc przy 
odmrożeniach kończyn oraz są pod stałą opieką medyczną. Od lutego 1999 roku 
za ten projekt odpowiada Pani Olga Bondariewa – lekarz terapeuta i 
pulmonolog”; Rozmowy A. Bonusiaka z O. Bondarewą przeprowadzone we 
wrześniu 2006, 2007; Caritas, Gabinet lekarski. 
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• prowadzenie kuchni polowej123; 
• indywidualna pomoc dla potrzebujących; 
• organizacja letniego wypoczynku124; 

 
 
                                                 
123 Caritas pisze: „W roku 2000 od Caritas-Spes Żytomierz otrzymaliśmy 
kuchnię polową, w której można jednorazowo przygotować zupę dla 600 
osób. Berdiańska Rada Miejska wyznaczyła miejsca dla karmienia biednych. 
Najczęściej jest to miejsce obok bazaru. Kuchnia polowa, według pierwotnych 
zamierzeń, miała jeździć po całym Berdiańsku. Ostatecznie jednak rozdawanie 
pożywienia odbywa się w jednym, wyznaczonym miejscu. Problemem 
okazało się przewożenie kuchni polowej na większe odległości i częsta zmiana 
miejsca. Kuchnia polowa pracuje od lipca 2000 roku. Do marca 2002 roku w 
każdą sobotę, niezależnie od pory roku i pogody, w pobliżu bazaru 
wydawaliśmy ok. 300 l gorącej zupy. Chociaż ta zupa przygotowana jest z 
prostych produktów, jednak zawsze tworzy się kolejka oczekując 
niecierpliwie godziny 12-tej, kiedy to po modlitwie wydajemy zupę i chleb. 
Dzięki pomocy finansowej Rady Miejskiej z Bilbao /Hiszpania/ w okresie od 
marca 2002 roku do końca sierpnia 2002 zupę wydawaliśmy trzy razy w 
tygodniu. Obecnie, z powodu braku środków finansowych, wydawanie zupy 
odbywa się raz w tygodniu. Na kuchnię polową przychodzi bardzo wiele osób 
bezdomnych, w miesiącach zimowych jest ich około 50 osób, jednak 
najliczniejszą grupę stanowią emeryci, którzy żyją samotnie i nie wystarcza im 
środków z emerytury. Większość z nich przychodzi po zupę ze słoikami, czy 
garnkami, dzięki czemu mogą cały tydzień korzystać z posiłku z kuchni 
polowej”; Caritas, Kuchnia polowa. 
124 „Od początku istnienia Centrum organizujemy w wakacje odpoczynek letni 
dla dzieci z zachodniej Ukrainy, szczególnie pochodzących z terenów 
Czarnobyla. Caritas-Spes-Berdyansk dwa razy /w 2000 i 2001 roku/ pomógł 
zorganizować odpoczynek dla ok. 400 dzieci. Odpoczynek ten w głównej 
mierze finansowali Caritas-Spes-Ukraina, Diecezja Kamieniec Podolski, 
Azoty-Pulawy i Renovabis. W 2003 roku zorganizowaliśmy odpoczynek dla 
150 dzieci, już we własnych pomieszczeniach Centrum Miłosierdzia „Quo 
Vadis”. Od roku 2004 wypoczynek letni przedłużyliśmy na cały rok 
kalendarzowy przyjmując w ten sposób zorganizowane grupy lub 
indywidualne osoby z dziećmi (…) w 2006 roku w przygotowanych, 
odnowionych pomieszczeniach gościliśmy 280 osób”; Caritas, Letni 
odpoczynek. 
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• prowadzenie Centrum Miłosierdzi Quo Vadis125; 
• prowadzenie Centrum socjalno – kulturalnego dla dzieci i młodzieży126; 

 

                                                 
125 „W październiku 2002 roku otworzyliśmy Ośrodek „Quo Vadis”. W 
otrzymanym od władz miasta budynku byłego przedszkola (…) przygotowani 
byliśmy na przyjęcie około 50 dzieci. W roku 2003 zaczęła funkcjonować 
kuchnia z prawdziwego zdarzenia, dzięki której dzieci mogą również 
spożywać pełnowartościowy obiad składający się z dwóch dań, a także 
śniadanie i podwieczorek. Codziennie, od poniedziałku do piątku, przychodzi 
do naszego Centrum do 50 osób w wieku od 4 do 16 lat. Ponieważ wzrasta 
ilość dzieci w wieku przedszkolnym w roku 2004 postanowiliśmy stworzyć 
dwie grupy dzieci, mieszczące się na oddzielnych piętrach. W grupie młodszej 
codziennie przychodzi do 20 dzieci, a w grupie starszej na dwóch zmianach, 
rannej i popołudniowej, przychodzi 30 i więcej osób. Dzieci starsze spędzają w 
Centrum czas przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, natomiast dzieci młodsze 
nieprzerwanie od godziny 8,00 do godziny 17,00 czyli w czasie 
funkcjonowania Centrum (…) W tym czasie dzieci są pod opieką 
wychowawców, w grupie starszej pracuje trzech wychowawców, w grupie 
młodszej pracuje dwóch wychowawców. Dzieci uczęszczające do Centrum 
pochodzą w większości z biednych, zaniedbanych i niepełnych rodzin, 
pozbawione są na co dzień rodzicielskiej opieki i troski. Dlatego też główną 
zasadą naszego Centrum jest to, by dzieci czuły się tutaj jak w rodzinie. 
Wychowawcy starają się im towarzyszyć w ich codziennych sprawach. 
Wszystkie święta spędzamy wspólnie w gronie dzieci, ich rodziców, a także 
dalszej rodziny. Codziennie dzieci mają zajęcia rozwijające różne zdolności: 
uczą się śpiewać, tańczyć, wyrabiać różne rzeczy z masy solnej, rysować, 
malować, liczyć, czytać, pisać, obsługiwać podstawowe programy 
komputerowe, opiekować się zwierzętami, uczyć języków obcych. Starsze 
dzieci dodatkowo odrabiają tutaj prace domowe ze szkoły. Ponieważ 
większość dzieci jest zaniedbywana przez swoich rodziców, staramy się 
zapewnić im także podstawowe rzeczy, których im brakuje. Często zdarza się, 
że kąpiemy dzieci, zmieniamy czy pierzemy ich ubrania (…) W pracy 
wychowawczej wspomagają nas również wolontariusze, a także inne osoby 
zaangażowane w pracę na polu wychowawczym”. Caritas, Centrum 
Miłosierdzia Quo Vadis. 
126 Centrum uruchomione zostało w pomieszczeniach Ośrodka „Quo Vadis” i 
stało się jednym z elementów prowadzonej w nim pracy. Caritas, Centrum 
Socjalno – Kulturalne dla Dzieci i Młodzieży. 
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• organizowanie całorocznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 

obszarów dotkniętych skutkami eksplozji w Czarnobylu127; 
• prowadzenie Centrum pomocy dla Bezdomnych; 
• prowadzenie opieki domowej; 
• prowadzenie Konsultacyjnego Centrum Wspierania Rodziny128. 
W ich realizacji pomagają partnerzy Caritasu, którzy udzielają mu 

wsparcia129. 

                                                 
127 „Myśl o realizacji projektu socjalnego pod nazwą „Całoroczny ośrodek 
leczniczo-wypoczynkowy dla dzieci” pojawiła się podczas przyjęcia dzieci na 
odpoczynek letni. Doszliśmy do wniosku, że nie tylko latem, ale także w ciągu 
całego roku możemy organizować wypoczynek dla dzieci i opiekunów. 
Szczególnie mieliśmy na myśli te dzieci, które mieszkają w okolicach Czarnobyla 
(...) Dzieci te mają osłabiony system odpornościowy i narażone są na różne 
choroby – przeważnie nowotworowe. Dlatego chcemy, nie tylko latem, ale w 
ciągu całego roku przyjmować dzieci na odpoczynek z możliwością 
otrzymywania zabiegów leczniczych, z których słynie Berdiańsk. Mamy 
pomieszczenie przeznaczone do spania, kuchnię, jadalnię, łazienki. Trzeba 
przygotować pokoje, aby przyjąć matki z dziećmi (…) Oprócz tego chcemy 
organizować pomoc psychologiczną i duchową. Organizować różne zabawy i 
wycieczki po mieście i okolicy. Nasze Centrum Caritas-Spes-Berdiańsk, znajduje 
się na brzegu Morza Azowskiego, gdzie w powietrzu znajduje się dużo jodu. Poza 
tym jest wiele sanatoriów, w których dzieci mogą otrzymywać zabiegi lecznicze”; 
Caritas, Całoroczny ośrodek leczniczo – wypoczynkowy dla dzieci. 
128 „W 2007 roku utworzyliśmy Konsultacyjne Centrum Wspierania Rodziny. 
Powstało ono z przekształcenia istniejącego od 2004 roku Socjalnego Centrum 
Pomocy Kobietom. Celem projektu była pomoc ciężarnym kobietom poprzez 
konsultację medyczno – psychologiczną, propagowanie informacji antyaborcyjnej 
oraz nauczanie naturalnej metody rozpoznawania dni płodnych (…) Oprócz 
istniejących do tej pory zadań Centrum chcemy dodać funkcję szkoleniową. 
Seminaria i szkolenia będą kierowane do pracowników Centrum Caritas-Spes-
Berdyansk, także do pracowników pozostałych oddziałów Caritas Diecezji 
Charkowsko-Zaporoskiej oraz dla wszystkich chętnych z terenu naszego miasta i 
okolic. Planujemy w tym roku poświęcić więcej uwagi reklamie i propagowaniu 
działalności Centrum. Widzimy, bowiem jasno, że konieczne jest wspomaganie i 
praca na rzecz Rodziny; Caritas, Konsultacyjne Centrum Wspierania Rodziny. 
129 Partnerami diecezjalnego Caritasu są: Partnerzy; Renovabis; Secours 
Catholique – Caritas France; Caritas Polska; Kindermissionswerk Aachen; Caritas 
Archidiecezji Poznanskiej; Caritas Archidiecezji Lubelskiej; Caritas-Spes Ukraine; 
Justicia y PazCaritas…, Caritas…, tekst: Projekty; Caritas…, tekst: Partnerzy… 
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Wśród osób działających w strukturach diecezjalnego Caritas – 
Spes znajdują się osoby znane z kart tej pozycji, jako przedstawiciele 
środowiska osób pochodzenia polskiego w Berdiańsku. Jest to zrozumiałe 
zważywszy, że większość działań diecezjalnych prowadzonych jest w 
siedzibie dyrekcji Caritas, czyli właśnie w mieście nad Morzem 
Azowskim. Dyrektorem Misji jest Ks. Zdzisław Zając, a jego zastępcą s. 
Agnieszka Zagajewska. Dyrektorem Wykonawczym jest Jarosława 
Pilipienko, a księgową – organistka parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny Wiktoria Gorbunowa. Grupę dzieci starszych w Centrum 
„Quo Vadis” prowadzi Larisa Ziuzina, młodszych Tatiana Mizina 
Wychowawcami w tych grupach są ponadto Roman Kisieliew i s. Beata 
Kruszewska. Działającą przy Centrum grupę teatralną prowadzi 
Swietłana Jurijewna. Wśród osób współpracujących z Caritasem są 
ponadto Olga Bondariewa prowadząca Gabinet Lekarski i Mikołaj 
Bondariew koordynujący działalność wolontariatu i pomagający w 
gabinecie lekarskim. Ponadto z Caritasem współpracują jeszcze cztery 
osoby (wychowawca, dwóch pracowników kuchni, i pracownik 
socjalny130.  

Wzajemna współpraca pomiędzy „Odrodzeniem” 
reprezentowanym przez chrześcijańskich członków organizacji w 
strukturach parafialnych nie ogranicza się jedynie do działań, które 
można zakwalifikować jako związane z kościołem. Zarówno księża jak i 
siostry zakonne przebywające na berdiańskiej parafii pomagają w 
działalności Domu Polskiego, a także w opiece sprawowanej przez 
„Odrodzenie” nad sierotami z miejscowego Domu Dziecka. Trudno dziś 
wyobrazić sobie uroczystości organizacyjne bez udziału polskich 
misjonarzy i sióstr zakonnych131. 

Znaczna część działalności prowadzonej przez parafię i organizacje 
przyparafialne siłą rzeczy była związana ze środowiskiem polskim, 
choćby z tego powodu, że stanowiła ona grupę silnie zaangażowaną w jej 
funkcjonowanie. Pierwsze próby nawiązania do znanego w Polsce i całym 
                                                 
130 Caritas, Nasi pracownicy… 
131 Rozmowa Andrzeja Bonusiaka z Ks. Zdzisławem Zającem, wrzesień 2006; 
Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką 
przeprowadzona we wrześniu 2006; Rozmowy A. Bonusiaka z T. Krasnokucką 
przeprowadzone we wrześniu 2006 i 2007; Alleluja, Kronika…; OSPTKO 
„Odrodzenie”, SG, A. Bonusiak, O parafii. 
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świecie chrześcijańskim zwyczaju pielgrzymowania miały miejsce jeszcze 
przed powstaniem parafii. Po raz pierwszy już w październiku 1995,  
15 – osobowa grupa członków Towarzystwa „Odrodzenie” pojechała do 
Sanktuarium Matki Bożej, znajdującego się pod opieką OO. 
Dominikanów w Borku Starym (województwo podkarpackie). Dzięki 
gościnność przeora klasztoru Ojca Przemysława Kłopota takie wyjazdy 
były organizowane również w następnych latach, oczywiście w miarę 
posiadanych możliwości, nawet po kilka razy na rok. Organizatorzy 
zawsze dbali o maksymalne wykorzystanie tych wyjazdów. Z jednej 
strony miały one swój aspekt religijny – modlitwy i czuwania przed 
Cudownym Obrazem Matki Bożej Borkowskiej, a z drugiej miały 
przybliżyć pielgrzymom ojczyznę przodków. W trakcie tych pobytów 
organizowano wycieczki krajoznawcze. Berdiańczycy byli między innymi 
w Krakowie, Warszawie, Łańcucie, Leżajsku, Dębowcu, Sandomierzu... 
Wyjazdy te między innymi właśnie ze względu na swoją „świecką” część 
z biegiem czasu stały się popularne, szczególnie wśród młodzieży132. 

Pielgrzymki organizowane były w różnym czasie. Szczególne 
przeżycia związane były z wyjazdem zorganizowanym w roku 2001, 
który zorganizowany został na zaproszenie ówczesnego przeora o. 
Stanisława Obary. Dziesięcioosobowa grupa członków Towarzystwa 
wzięła udział w spotkaniach dominikańskich, które odbyły się przed 
Bożym Narodzeniem w Sanktuarium Matki Bożej Borkowskiej. 
Osobliwością tego wyjazdu było to, że ojcowie Dominikanie 
zorganizowali dla Polaków ze Wschodu spotkania opłatkowe w 
rodzinach mieszkańców Borku. Stało się to początkiem wielkiej przyjaźni 
pomiędzy rodakami, która trwa do dzisiaj133. Stopniowo wyprawy do 
Borku Starego zaczęły zmieniać swój jednostronny charakter. W lipcu 
2001 r. członkowie Centrum Kultury Polskiej „Biesiada”, w większości 
dzieci i młodzież w wieku do 16 lat, udali się szlakiem swoich 
poprzedników do Sanktuarium Maryjnego. Młodzi Polacy ze Wschodu, 
chcąc odwdzięczyć się za całe dobro, którego doświadczyli wszyscy 
pielgrzymi w Borku Starym i Sanktuarium, przygotowali 45 – minutowy 
program artystyczny. W repertuarze improwizowanej grupy znalazły się 
tańce ludowe, kompozycje choreograficzne i sceniczne, piosenki 

                                                 
132 Tamże. 
133 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, luty 2002. 
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estradowe polskich wykonawców: Anny Jantar i Anny German. Przy 
okazji zorganizowana została prawdziwa trasa koncertowa, która objęła 
wiele miasteczek województwa podkarpackiego. Młodzi artyści wystąpili 
między innymi w Rzeszowie, Myczkowcach, Tyczynie. Zespół także 
wziął udział w Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, gdzie 
przedstawiciele Litwy, Białorusi i Ukrainy reprezentowali rodakom z 
Kraju specyficzną polską kulturę regionalną134.  

Następna zmiana nastąpiła w czerwcu 2002 – grupa młodych 
pielgrzymów, składała się nie tylko Polaków, ale również Ukraińców. 
Wyjazd obejmował głównie członków Związku Młodzieży Polskiej, w 
którym jak to zaznaczono we wcześniejszej części pracy, członkowie nie 
musieli mieć pochodzenia polskiego. Tradycyjnie organizatorzy 
przygotowali liczne wycieczki i wieczorne spotkania przy ognisku. 
Znalazło się także miejsce na odwiedzanie polskich dyskotek i wycieczkę 
na trasie Rzeszów – Bielsko-Biała – Kraków – Rzeszów135. 

Objęcie parafii w Berdiańsku przez księdza Zdzisława Zająca 
zaowocowało natomiast stałymi kontaktami Polonusów z Kazimierzem 
Dolnym. Przyczyną nawiązania tych kontaktów był fakt wcześniejszej 
posługi księdza proboszcza w tym mieście, z którego to okresu zachował 
on do dnia dzisiejszego znajomości136. 

Nawiązanie stosunków z działającymi w Polsce instytucjami 
kościelnymi zaowocowały również szansom wakacyjnych wyjazdów 
najmłodszych berdiańczyków na kolonie do Polski. W latach 1999 – 2001, 
pod hasłem „Wakacje z Bogiem!” dzieci z całej Ukrainy (w tym także z 
Berdiańska) wyjeżdżały na kolonie letnie do prowadzonego przez Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej ośrodka w Myczkowcach nad jeziorem 
solińskim137. 

Przedstawiając działalność parafii berdiańskiej realizowanej we 
współpracy ze środowiskiem polskim tego miasta, trzeba pamiętać, że jej 

                                                 
134 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001. 
135 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, lato 2002, 
Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”. 
136 Quo vadis …; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności,             
O kontaktach Towarzystwa z Kościołem w Polsce…; Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4503. 
137 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001; 
Aleluja, Kronika. 
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podstawowym celem było prowadzenie działalności misyjnej. Od 
początku istnienia obsadzonej już przez stałego księdza parafii funkcję 
proboszcza pełnił ksiądz Zdzisław Zając. Początkowo pracował on sam, 
ale z biegiem czasu uzyskał wsparcie kolejnych duchownych, a także 
zakonnic. Wzrost liczby kapłanów w parafii i wsparcie ich przez siostry 
zakonne wynikał z kilku czynników. Po pierwsze ustabilizowała się 
sytuacja parafii, zyskała ona silne podstawy, szczególnie po częściowym 
oddaniu kościoła do użytku (mieści się w nim m.in. mieszkanie 
duchownych czy gabinet pomocy lekarskiej). Po drugie obszar 
działalności księży nie ogranicza się jedynie do Berdiańska. Kapłani 
„obsługują” również ośrodki położone w pewnej odległości od miasta138.  

 Od momentu rozpoczęcia normalnej posługi w Berdiańsku, 
przez działający w mieście ośrodek misyjny przewinęło się kilkadziesiąt 
osób. 

Tabela nr 2. 
Obsada personalna parafii w Berdiańsku w latach 1996 – 2007 

Lp. Imię i nazwisko Uwagi 
1. Ks. Wiktor Szewcow 
2. Ks. Jan Sobiło 
3. Ks. Henryk Jaworski 

Grupa księży dojeżdżających z Zaporoża do 
Berdiańska, przed powstaniem parafii w 
mieście. 

4. Ks. Zdzisław Zając Od IV 1998 roku administrator, a następnie 
proboszcz parafii w Berdiańsku 

5. Ks. Antoni Zawalski Na parafii w 1999 roku 
6. Ks. Paweł Maciąg 5.04.2001 – 5.10.2003 wikary 
7. Ks. Grzegorz Semenkow 5.10.2003 – 29.08.2004 wikary 
8. Ks. Artur Surowsi 5.09.2004 – 30.08.2006 wikary 
9. Ks. Tomasz Luboiński 27.08.2006 – 29.07.2007 wikary 
10. Ks. Andrzej Popow 27.08.2006 – 8.09.2007 wikary 
11. Ks. Rafał Szkopowiec Od 13.08.2007 wikary 

Źródło:  
Alleluja, Kronika… 

 
W parafii swoją posługę pełniło 8 księży, a ponadto 3 dalszych 

uczestniczyło w działaniach mających na celu odbudowę wspólnoty 
parafialnej, w pierwszym przed instytucjonalnym okresie działania. 

                                                 
138 Najważniejszymi z nich są miejscowości: Tokmak oraz Mariupol, por. Alleluja, 
Kronika… 
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Zauważalny jest stosunkowo długi okres pobytu księży wikariuszy na 
placówce. Wprawdzie w ostatnich latach wynosi on średnio koło roku, ale 
w pierwszych okresie istnienia parafii, zdarzały się nawet 2½ posługi. 
Wydaje się, że tak długi okres pobytu spowodowany był koniecznością 
budowy struktur parafialnych, co mogli realizować jedynie doświadczeni 
duchowni, znający środowisko, w którym przyszło im działać. 

 
Tabela nr 3.  

Siostry Zakonne w Berdiańsku 
L.p. Imię i nazwisko Uwagi 

Siostry Zakonne przy kościele parafialnym. 
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego /ZSJM/ 

1. S. Wiktoria Rejmer Na placówce od sierpnia 2003 do listopada 2003 
2. S. Hiacynta Motorka Na placówce od sierpnia 2003 do września 2005 
3. S. Gracjana Černa 

/Czerna/ 
Na placówce od listopada 2003 do czerwca 2005; 
Przełożona 

4. S. Elżbieta Fedorowicz Na placówce od sierpnia 2005; Przełożona 
5. S. Agata Rękawek Na placówce od listopada 2004 do czerwca 2007 
6. S. Jonasza Kruszewska Na placówce od lipca 2006 

Siostry Zakonne przy Centrum Miłosierdzia Caritas-Spes-Berdyansk  
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek /RMI/ 

 S. Luisa Llopis Przełożona /w Warszawie/ 
7. S. Aleksandra 

Dąbrowska 
Na placówce od października 2004 do września 
2005 

8. S. Agnieszka 
Zagajewska 

Na placówce od października 2004 

9. S. Bogumiła Pastel Na placówce od października 2005 do września 
2006 

10. S. Beata Kruszewska Na placówce od września 2006 
Źródło:  

informacje uzyskane przez L. A. Suchomłynowa  
od ks. Z. Zająca w maju 2008; Aleluja, Kronika… 

 
W mieście od roku 2003 pojawiły się również siostry zakonne. 

Należały one do dwóch zgromadzeń. Przy kościele parafialnym posługę 
pełniły przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, a przy 
Centrum „Caritasu” działały od roku 2004 siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek. W mieście nad Morzem 
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Azowskim misję swoją pełniło razem 10 sióstr zakonnych, a licząc  
S. Luizę Llopis, która pojawiała się w Berdiańsku 11 sióstr139. 

Normalne, czyli religijne funkcje w parafii realizowane są za 
pomocą standardowych działań. Organizowane są msze święte, 
rekolekcje, udzielane są sakramenty. Duchowni sprawują opiekę nad 
kilkusetosobową grupą wiernych, wśród których liczącą, ale nie 
dominującą grupę stanowią osoby pochodzenia polskiego. Przekrój 
etniczny parafian, jest równie skomplikowany jak mieszkańców miasta. 
Są wśród nich Polacy, Niemcy, czy też przedstawiciele innych grup 
słowiańskich. Łatwo, więc zauważyć, że niezależnie od bardzo 
widocznego zaangażowania polskich berdiańczyków, w życie religijne, 
parafia jest w istocie rzeczy multinarodowa. Właśnie jej struktura 
narodowościowa jest najlepszym dowodem na błędność twierdzenia, że 
Kościół Rzymsko – Katolicki jest na Wschodzie Kościołem Polskim. 
Nawet w przypadku zdecydowanej dominacji duchownych pochodzenia 
polskiego w obsadzie parafii, zdanie to jest nieuzasadnione140. 

                                                 
139 Rozmowa A. Bonusiaka z Ks. Z. Zającem, przeprowadzona we wrześniu 2006; 
Informacje uzyskane przez L. A. Suchomłynowa od ks. Z. Zająca w maju 2008; 
Aleluja, Kronika… 
140 Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 2003;                   
A. Kruczek, Misjonarz…; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/ 
tekst.php?numer=4172.; OSPKOT „Odrodzenie”, SG, A. Bonusiak, O parafii. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”  

w Berdiańsku, w trakcie swojego kilkunastoletniego już funkcjonowania, 
prowadziło bardzo zróżnicowaną, wielokierunkową działalność. Jego 
funkcjonowanie miało na celu pobudzanie i umacnianie świadomości 
narodowej Polaków i osób polskiego pochodzenia, które żyły nad 
Morzem Azowskim. W tym celu realizowano akcje o charakterze 
kulturalnym, oświatowym, towarzyskim. Wyświetlano polskie filmy, 
publikowano liczne artykuły prasowe, popularno – naukowe i naukowe, 
prowadzono polskojęzyczną stronę www. W ramach działań 
organizowano liczne odczyty, konferencje naukowe i spotkania, które 
służyły wymianie myśli i wzajemnemu poznawaniu się przedstawicieli 
różnych nacji. Włączono się również w akcje o charakterze opiekuńczo – 
charytatywnym… Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te prace pozwoliły 
na wypracowanie sobie przez PKOT dobrej opinii nie tylko wśród 
miejscowej ludności, ale również pośród osób odpowiedzialnych za 
prowadzenie działalności wspomagającej prace polonijne w Polsce oraz 
działalność etniczną na Ukrainie. 

Ta cała, bardzo zróżnicowana działalność była możliwa tylko 
dzięki zaistnieniu dwóch podstawowych warunków, po pierwsze 
istnienia silnego, świadomego swoich dążeń i potrzeb środowiska 
polskiego pochodzenia, a po drugie zyskaniu sojuszników w kraju i za 
granicą. 

„Odrodzenie” w wyniku prowadzonej przez siebie działalności 
zyskało wielu wiernych i sprawdzonych przyjaciół. Udzielali oni 
wszechstronnej pomocy organizacji, dzięki której, ta uzyskiwała szanse na 
wzmacnianie i rozwijanie swoich działań. Na lepsze realizowanie 
stawianych przed sobą celów. Wśród najważniejszych partnerów polskich 
Berdiańczyków trzeba wymienić najmniej kilka polskich i ukraińskich 
instytucji, które stale ich wspomagały. To, że często ich działania były 
efektem realizowania przez nie celów statutowych nie zmienia tego faktu, 
że w sercach Polonusów zapisali się oni jako przyjaciele. Sojusznicy, 
którzy pomogli tu i teraz. Często wbrew licznym przeciwieństwom i 
trudnościom. 

Sukcesy i osiągnięcia Polaków Berdiańska byłyby niemożliwe bez 
ścisłej współpracy z organizacjami i instytucjami na Ukrainie, w Polsce i 
świecie. Najważniejszym partnerem Towarzystwa „Odrodzenie” jest 
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Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jest ona organizacją wspierającą 
Polaków i Polonię na całym świecie, działająca pod patronatem  
Senatu RP141. 

Wśród inwestycji Stowarzyszenia za wschodnią granicą są też 
Domy Polskie. Jednym z beneficjentów tych form pomocy dla środowisk 
polonijnych jest również Berdiańsk. Współpraca pomiędzy 
„Odrodzeniem” a „Wspólnotą” rozpoczęła się w roku 1995. W trakcie 
Zjazdu Polonijnych Lekarzy Weterynarii w Olsztynie, zorganizowanego 
przez już nieżyjącego senatora RP dra Jana Stypułę, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Polonii Berdiańska na czele z  
L. Suchomłynowym, doszło do spotkania z prezesem Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” prof. A. Stelmachowskim. „Odrodzenie” nie miało 
wtedy jeszcze nawet dwóch lat, dlatego nikt nawet nie wiedział, że 
istnieją struktury sprawiające opiekę nad Polonią. Po zjeździe doszło do 
spotkania z prezesem „Wspólnoty” w siedzibie w Warszawie. Zapadły 
konkretne decyzje, prof. Stelmachowski wyraził zgodę na finansowanie 
pierwszej pielgrzymki Polaków Berdiańska do Sanktuarium Maryjnego w 
Borku Starym koło Rzeszowa. 

Od tamtego czasu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest stałym 
sponsorem wielu przedsięwzięć kulturalno – oświatowych, 
organizowanych przez „Odrodzenie”. Między innymi Polsko – 
Ukraińskiego Forum „Ukraina na drodze integracji Europejskiej”, 
Festiwali Polskiej Muzyki Klasycznej, młodzieżowych rajdów turystyczno – 
krajoznawczych, konferencji i paneli naukowych, kolonii letnich dla 
dzieci, a także pomocy dla podopiecznych z domu dziecka. Również 
pomaga w nabyciu strojów ludowych, sprzętu i artykułów biurowych etc. 
Jednak najważniejszym osiągnięciem wieloletniej współpracy, w pewnym 
sensie dowodem uznania działalności na rzecz krzewienia kultury 

                                                 
141 Została powołana w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP 
pierwszej kadencji, prof. dr hab. Andrzeja Stelmachowskiego, który od chwili 
powstania pełni funkcję jej prezesa. Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” 
kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński”                   
8 – 10 listopada 2003; Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje 
dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, http://wirtualna 
polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz berdiańskiego 
Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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polskiej, jest Dom Polski w Berdiańsku, który jak wiemy Berdiańczycy 
uzyskali dzięki środkom wspólnotowym. Niezależnie od kontaktów z 
warszawską centralą PKOT „Odrodzenie” podtrzymuje także współpracę 
z oddziałami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie, Bielsku-
Białej, Rzeszowie i Poznaniu. 

Drugim, niemniej ważnym partnerem „Odrodzenia” jest Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, która została stworzona 18 maja  
1992 roku przez Skarb Państwa, jako efekt podjętej przez rząd uchwały 
Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie współpracy z 
Polonią, emigracją i Polakami za granicą. Zasadniczy cel działania 
Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych 
w krajach byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i 
Wschodniej”. 

Fundacja realizuje wielu interesujących i ważnych programów: 
„Kultura i dziedzictwo narodowe na Wschodzie”, „Wspieranie 
aktywności gospodarczej i środowiskowej Polaków na Wschodzie”, 
„Pomoc charytatywna”. Towarzystwo „Odrodzenie” korzystało i 
korzysta przede wszystkim z programu „Edukacja polska na Wschodzie”. 
Między innymi dzięki Fundacji funkcjonuje Centrum Języka i Kultury 
Polskiej przy Uniwersytecie Menagementu i Biznesu oraz strona 
internetowa Towarzystwa142. 

Ważną rolę w życiu Polonii odgrywają polskie placówki 
dyplomatyczne. Berdiańsk należy do charkowskiego okręgu 
konsularnego. Obecnie, bez żadnej przesady można powiedzieć, że każdy 
konsulat Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie jest prawdziwą „fortecą” 
kultury polskiej, „polskości ukraińskich Polaków”. Właśnie w taki sposób 
się zaprezentował się też Konsulat Generalny RP w Charkowie, który na 
terenach wschodnich Ukrainy konsekwentnie realizuje politykę 
wzmocnienia związków wzajemnych naszych krajów, sprzyja polsko-
ukraińskiemu współdziałaniu w dziedzinie kultury. 

Konsulat Generalny, który organizuje wystawy polskiej twórczości 
ludowej, sprzyja przeprowadzeniu przedstawień teatralnych oraz 
różnego rodzaju innych pięknych imprez, propagujących zarówno polską 
kulturę, jak i „polski styl życia”. Przy czym nie tylko wśród Polaków, 
mieszkających na Ukrainie, lecz i wśród innych obywateli naszego kraju, 
którzy natchnieni chęcią wstąpienia do Unii Europejskiej, głębiej zaczęli 
interesować się życiem i kulturą sąsiadki Ukrainy – Polski. 

                                                 
142 Tamże. 
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Konsulat jest ważnym ogniwem pomiędzy Polonią a krajem.  
W dużym stopniu od opinii placówki zależy los wielu przedsięwzięć, 
które organizuje tutejsi Polacy. Stara się on również wspierać finansowo 
niektóre imprezy okolicznościowe. Każdy z konsulów, pracujących w 
Charkowie, wielokrotnie odwiedzał Berdiańsk i przyczynił się do 
rozwoju ruchu polonijnego w tym regionie. Pierwszy polski konsul, 
Zdzisław Nowicki, pomagał robić „pierwsze kroki” młodemu i 
niedoświadczonemu „Odrodzeniu”. Kolejny konsul, Michał Żórawski, 
objął swoją opieką polskie dzieci z sierocińca w Berdiańsku, wspierając je 
finansowo i moralnie. Pod egidą Konsula Generalnego Jarosława Książka 
od roku 2003 odbywają się coroczne Polsko – Ukraińskie Odczyty 
Europejskie. Obecny kierownik placówki konsularnej w Charkowie, 
Grzegorz Seroczyński, też aktywnie angażuje się w życie miejscowej 
Polonii143. 

Jak to już wcześniej zaznaczono, od momentu uzyskania 
samodzielności politycznej przez Ukrainę, a więc od ponad piętnastu lat 
Berdiańsk łączą partnerskie stosunki z różnymi ośrodkami i instytucjami 
funkcjonującymi po za granicami państwa. Na początku były to kontakty 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi i na poziomie międzyludzkim. 
W roku 2000 doszło do spotkania prezesa „Odrodzenie” z władzami 
Bielska – Białej, w którym również brał udział prezes miejscowego 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Wojciech Dębowski. 
Rozmowy miały raczej charakter kurtuazyjny, ale dla polskiej diaspory z 
Berdiańska była to pierwsza oficjalna okazja do zaprezentowania swojego 
istnienia w Polsce. Niestety delegacje z Bielska – Białej, przyjeżdżające do 
miasta nad morzem Azowskim nie spotykały się z Polonią, ze względu na 
to, że urzędnicy nigdy dotąd nie traktowali mniejszości 
narodowościowych poważnie. 

Sytuacja zmieniła się zasadniczo we wrześniu tegoż roku, kiedy do 
Berdiańska mieli przyjechać Bielszczanie na czele z wiceprezydentem 
miasta Jerzym Krawczykiem w celu sformalizowania istniejącej już 
współpracy i podpisania bilateralnej umowy. Właśnie wtedy 
                                                 
143 S. Niesterowa-Przybykowska, Polskie wycinanki są bardzo podobne do 
ukraińskich „wyszywanek”, Dziennik Kijowski, nr 307, 2007 r.; Консул Польши 
был гостем бердянского «Возрождения», „Бердянск деловой” 1998, nr 17;                
А. Малинина, Бердянск в национальном вопросе – пример для других 
„Бердянские ведомости” 16 февраля 2005, nr 12; Т. Забержевская, Работа на 
хороший результат, „Пiвдення зоря” 18 лютого 2005; Островок Европы в 
Украине „Бердянские ведомости” 27 maja 2004. 
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Towarzystwo Polaków „Odrodzenie” objęło opieką gości z Polski, 
ustalając cały program pobytu. Dzięki temu delegacja z Polski odwiedziła 
biuro Towarzystwa „Odrodzenie”, zapoznała się z działalnością Centrum 
Kultury Polskiej „Biesiada”, oglądając krótki program artystyczny. Doszło 
również do spotkania z władzami Berdiańskiego Instytutu 
Przedsiębiorczości. W skutek, czego w czerwcu 2002 r. w doszło do 
zawarcia umowy o współpracy pomiędzy uczelnią w Berdiańsku, a 
bielską Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów144. 

Wiosną 2002 roku od 31 marca do 1 kwietnia Towarzystwo gościło 
przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Bielska – Białej na 
czele z Prezesem Oddziału W. Dębowskim. Delegacja przyjechała do 
Berdiańska w celu zapoznania się z działalnością organizacji i 
przekazania darów dla Domu Dziecka. 

W ramach współpracy pomiędzy polską organizacją w Berdiańsku 
a Bielsko – Białą doszło do zrealizowania wielu ciekawych projektów, tak 
kulturalno – oświatowych, jak i charytatywnych, między innymi 
przekazywanie darów przez Agencję Rozwoju Regionalnego (Dyrektor 
Stanisław Ginda) oraz sprzętu audiowizualnego przez Urząd Miasta 
Bielsko-Biała, (prezydent Jacek Krywult), licznych wyjazdów członków 
Towarzystwa „Odrodzenie” na kolonie i pobyty wakacyjne. Ze względu 
na stałe wsparcie Polonii w Berdiańsku i aktywne zaangażowanie w jej 
działalność Rektor obecnie Uniwersytetu Managementu i Biznesu w roku 
2005 została członkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w 
Bielsku-Białej145. 

Szczególne miejsce w dziejach Towarzystwa zajmuje wydarzenie z 
roku 2002, a mianowicie przyjazd delegacji Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, która przybywała w Berdiańsku w ramach współpracy z 
związkami zawodowymi na Ukrainie. L. Suchomłynow uczestniczył w 
tych spotkaniach jako tłumacz. Po wszystkich zaplanowanych imprezach 
niespodziewanie zaprosił on ponad 30-osobowa grupę do Domu 
Polskiego. Dlatego spotkanie to miało charakter spontaniczny, szczery, 
otwarty i być może z tego powodu, pomiędzy nauczycielami z Polski a 

                                                 
144 Л. Добрица, Мы объединили местных поляков, „Бердянск деловойj”          
28 сентября – 4 октября 2000, nr 39; OSPKOT „Odrodzenie, Archiwum                     
2001 – 2003, Aktualności, lato 2002, Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”. 
145 Tamże, Bierdiańsk – Bielsko – Biała – Kraguiewacz, „Piwdienna Zoria”                     
5 czerwnia 2002; Ukraina: Berdiańsk i Bielsko – Białą łączą stosunki przyjaźni, 
tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, http://www.wirtualnapolonia.com/ 
teksty.asp?TekstID=1614. 
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Towarzystwem wytworzyła się przyjazna i pełna zrozumienia atmosfera. 
Nieco później, w sierpniu, grupa z Berdiańska gościła w siedzibie ZNP. 
Polscy nauczyciele przekazali w darze na rzecz Polaków Berdiańska 
zestaw satelitarny. Natomiast pod koniec sierpnia tego roku delegacja 
ZNP na czele z wiceprezesem ZNP Janiną Jurą wzięła udział w III Forum 
„Ukraina na drodze integracji europejskiej” tradycyjnie zorganizowanym 
w Berdiańsku146. 

Z czasem doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy 
wymienioną uczelnią w Warszawie a Instytutem Przedsiębiorczości w 
Berdiańsku. Do spotkań dochodziło po kilka razy na rok. ZNP często 
gościło członków „Odrodzenia” w swoim hoteliku przy siedzibie głównej 
w Warszawie, którzy przyjeżdżali tu w sprawach polonijnych. 
Przedstawiciele obu stron uczestniczyli w licznych wyjazdach na Krym, i 
przedsięwzięciach naukowo-edukacyjnych. Polonia berdiańska bardzo 
wysoko oceniała współpracę z ZNP. Świadczy o tym fakt przyznania w 
roku 2006 wiceprezes Związku tytułu członka honorowego Polskiego 
Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”147. 

Wyjątkowo bliskie więzi łączą Polonię z Berdiańska, z Rzeszowem. 
PKOT utrzymuje stały kontakt z miejscowym oddziałem „Wspólnoty 
Polskiej” oraz Domem Polskim, ale ma również innych sojuszników. 
Bardzo cenna jest dla niego stała wydajna pomoc dr H. Krupińskiej–Łyp 
stojącej na czele Centrum Kultury i Języka Polskiego „Polonus” przy 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Wielu przedstawicieli młodego pokolenia 
polskich berdiańczyków znajdowało się pod jej opieką. Działalność  
dr Krupińskiej–Łyp została doceniona przez organizację, która przyznała 
jej tytuł członka honorowego w maju 2007 roku148. 
                                                 
146 О. Войцеховская, Они в Бердянське не впервые, „Південна зоря”, 15 липня 
2004, nr 103; Знову разом Бердянськ і Бєльсько-Бяла, „Південна зоря”                   
20 липня 2004, nr 122; OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, 
Aktualności, lato 2002, Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”; Zarząd Główny 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 22 sierpnia – 5 września 2003. Kronika, 
dostępny na: http://www.znp.edu.pl/arch/kronika2002/7.html ; Zarząd Główny 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 25 sierpnia – 17 września 2003. Kronika, 
dostępny na: http://www.znp.edu.pl/kronika/15.html.  
147 APKOT „Odrodzenie”, SG, Aktualności 2003 – 2006. 
148 W. Z., Dla rodaków na Wschodzie, „Kurier Wileński” 18 – 20.08.2001;                   
Т. Краснокуцька, Діє польське Товариство, „Південна Зоря” 13 березня 1996; 
С. Гурьева, Перспективі сотрудничества „Возрождения”, „Південна зоря”            
28 квітня1999, nr 77; Учиться, учиться… даже летом, «Ринг-Экспресс», nr 54,                
7 июля 2004. 
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Od wielu lat bardzo dobrze układa się również współpraca z 
przedstawicielami duchowieństwa polskiego, między innymi z Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej kierowanym przez księdza St. Słowika. Ośrodek 
wypoczynkowo – rehabilitacyjny w Myczkowskach prowadzony przez tę 
organizację wielokrotnie gościł przybyszy znad Morza Azowskiego 
umożliwiając im wypoczynek, poznanie Polski i odbudowę więzi 
duchowej z Ojczyzną Przodków. Także dzięki działalności polskich 
duchownych Berdiańczycy uzyskali dary książkowe umożliwiające im 
uruchomienie biblioteki w mieście. Tradycją są również pielgrzymki do 
znajdujących się w Polsce (i na Ukrainie) miejsc świętych149. 

W tym miejscu warto również zaznaczyć ścisłą współpracę 
prowadzoną przez kilka polskich instytucji naukowych z Berdiańskiem150. 
Ma ona charakter stały, a jej rezultatem niezależnie od możliwości 

                                                 
149 Książki dla Polaków w Berdiańsku zostały zgromadzone przez parafian p.w. 
Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku prowadzonej przez proboszcza Krzysztofa 
Lisa. Natomiast opiekę nad księgozbiorem, który trzeba było pozostawić w Polsce 
sprawowała parafia p.w. Rozesłania Świętych Apostołów w okolicach Chełma.                  
L. Suchomłynow, Pielgrzymi z Ukrainy, „Głos Tyczyna” 13.06.1999, nr 12;                     
К Отчизне сердцем прикоснись, «Пiвденна зоря», 30 жовтня 1999; С. Гурьева, 
Перспективі сотрудничества „Возрождения”, „Південна зоря” 28 квітня 1999, 
nr 77; T. Krasnokucka, Książka dla Polaków na Wschodzie dostępny na: 
http://polonia.org.ua/news.php?extend.33; http://polonia.org.ua/news.php?extend.39. 
T. Krasnokucka, Caritas dla dzieci z Ukrainy, dostępny na: Wirtualna Polska: 
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?z =Polonia&kat=952&_WID=193716. 
150 Wśród tych placówek naukowych trzeba wymienić: Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Rzeszowski, Wyższą Szkołę Społeczno – Gospodarczą w Tyczynie, 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Warszawie, 
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; На рубеже столетий,                      
„Юг-Информ”, 2 апреля 1999, nr 14.; Н. Варецька, Шляхи „Відродження”, 
„Південна зоря” 13 травня 2000, nr 74; О. Костецкая, Польша – Украина – 
Бердянск, „Свобода выбора” 11 мая 2000, nr 2; T. Chrobak, Tyczyńscy studenci 
na Ukrainie. Kosa Berdiańska, „Nowiny” 5 września 2000; ; С. Гурьева, 
Перспективі сотрудничества „Возрождения”, „Південна зоря” 28 квітня 1999, 
nr 77; Ю. Мельников, Навчання викладачів педінституту в Польщі, 
„Південна зоря”, 9 жовтня 2001, nr 149; Т. Забержевская, БИП в масштабах 
украинско-польского сотрудничества, „Пiвденна зоря” 7 вересня 2002, nr 133; 
Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Ukraina: 
„Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: 
Wirtualna Polonia, http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; 
Ukraina – Jubileusz berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny 
na: Świat Polonii, http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103.  
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prowadzenia wspólnych konferencji naukowych, wymiany poglądów, 
staży naukowych, kontynuowania studiów w Polsce, etc. było między 
innymi powstanie polsko – ukraińskiego wydziału zorganizowanego w 
wyniku porozumienia zawartego pomiędzy ówczesnym Berdiańskim 
Instytutem Przedsiębiorczości oraz Wyższą Szkołę Społeczno – 
Gospodarczą w Tyczynie151. Jednym z efektów, tych związków jest 
również ta publikacja… 

Działalność PKOT „Odrodzenie” nie byłaby możliwa gdyby nie 
stałe wsparcie udzielane mu przez ukraińskich przyjaciół. Jest ich wielu, a 
ich wydajna i często bezinteresowna pomoc stanowiła często (szczególnie 
w początkowym okresie istnienia) „być albo nie być” organizacji. 

Berdiańscy Polacy bardzo wysoko cenią sobie współpracę z 
władzami administracyjnymi miasta. To właśnie dzięki zabiegom 
zarządu miejskiego doszło do uruchomienia programów, które jak się 
miało okazać stały się jednym z najważniejszych kierunków działalności 
organizacji. Wymienić tu trzeba takie wspólne działania jak:  

• zorganizowanie opieki nad dziećmi polskiego pochodzenia 
znajdującymi się w miejscowym domu dziecka, 

• współpraca w prowadzeniu „artystycznego” reprezentanta polskiej 
mniejszości – zespołu tanecznego „Wodospad”, 

• umożliwienie nauczania w języku polskim w jednej z funkcjonujących 
w mieście szkół średnich, 

• promowanie polskiej kultury poprzez umożliwienie stowarzyszeniu 
organizowania imprez kulturalnych, czy też popularno – naukowych 
odbywających się za zgodą władz miejskich (przykładowo Dni Kultury Polskiej), 

                                                 
151 W czerwcu 1999 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy tymi 
placówkami. W wyniku jej rozwinięcia, 1 lutego 2001 roku została zawarta 
umowa o utworzenie Polsko – Ukraińskiego Wydziału Socjologiczno – 
Politologicznego przy Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości; В. Шевченко, 
Учеба в Польше – продолжение обучения в БИПе, „Бердянск деловой”, 2000 
nr 9; T. Chrobak, Tyczyńscy studenci na Ukrainie. Kosa Berdiańska, „Nowiny”           
5 września 2000; О. Костецкая, Польский вопрос в бердянском варианте, 
„Деловая жизнь” 27 апреля 2001, nr 17; Т. Забержевская, В Польшу не 
покидая зал заседания, „Пiвденна зоря” 12 травня 2001; О. Деркач, Польша 
принимает наших студентов, „Бердянск деловойj” 29 января 2003, nr 9; 
OSPKOT „Odrodzenie” SG, Zarząd Związku, Polski Związek Młodzieży. 



WSPÓLNOTA POLSKA BERDIAŃSKA. WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 

102 

• wysyłanie przedstawicieli polskiego środowiska na wojewódzkie 
przeglądy zespołów narodowych, 

• przekazywanie pewnych środków na rzecz organizacji, 
• stwarzanie szansy całkowicie nowych działań, które w mieście 

zapoczątkowali Polacy (kuchnia dla ubogich, odbudowa poczucia więzi religijnej, 
Caritas, gabinet bezpłatnej pomocy lekarskiej…). 

Niezależnie od tego jak bardzo skomplikowane było działanie w 
warunkach prawa obowiązującego na Ukrainie, trzeba jasno powiedzieć, 
że władze miejskie Berdiańska stanęły na wysokości zadania. Ich decyzje 
dały wszak w ogóle szanse podjęcia w mieście jakichkolwiek legalnych 
działań społecznych przez miejscowych Polonusów152. 

Bardzo dobrze układała się również współpraca pomiędzy 
miejscowymi szkołami wyższymi – państwowym Wyższym Instytutem 
Pedagogicznym i prywatnym Berdiańskim Instytutem Przedsiębiorczości, 
która utrzymała się również po przekształceniu tych uczelni na 
uniwersytety. Dzięki stanowisku władz tych placówek doszło do 
powstania prowadzących działalność popularyzatorsko – naukową 
polskich Centrów oraz zorganizowania licznych spotkań naukowych, w 
których udział brali przedstawiciele środowisk naukowych z całej 
Ukrainy i Polski. W wyniku bardzo życzliwego stanowiska zajmowanego 
przez Rektor Uniwersytetu Meganementu Lidii Antoszkinę doszło do 
bardzo szerokiego rozbudowania prapolskiej działalności. Powstał 
wydział polsko – ukraiński, język polski został wprowadzony jako jeden z 
języków obcych do wyboru przez studentów. W siatce pojawił się 
również przedmiot do wybory, mający zapoznać studentów z 
podstawowymi elementami wiedzy o Polsce – Polska kultura z 
elementami etnografii. Uczelnia umożliwiła również studentom 
publikowanie tekstów poświęconych problemom Polaków w mieście na 

                                                 
152 Н. Варецька, Шляхи «Відродження», „Південна зоря” 13 травня 2000, nr 74; 
Встреча за круглім столом, „Південна зоря” 18 грудня 2001; Polacy w 
Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Ukraina: „Odrodzenie” w 
Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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łamach uczelnianego czasopisma „Bipolis” oraz wydawanie przez nich 
własnego „Biuletynu”. Zaangażowanie Pani Rektor przekracza 
oczekiwania – obiekty kierowanej przez niej placówki zawsze są otwarte 
dla Polonusów, a pomoc finansowa towarzyszy właściwie wszystkim 
działaniom całego PKOT „Odrodzenie”. Nie ma chyba działania, 
podjętego przez polskie środowisko w Berdiańsku, w którym nie byłoby 
śladu pomocy Uniwersytetu…, od organizowania lekcji języka polskiego 
zaczynając na dofinansowywaniu wycieczek kończąc153. 

Nie byłoby również polskiej działalności w mieście nad Morzem 
Azowskim gdyby pominąć ścisłą współpracę utrzymywaną z miejscową 
parafią rzymsko – katolicką kierowaną przez księdza proboszcza 
Zdzisława Zająca. To właśnie przedstawiciele naszego środowiska byli 
tymi, którzy najpierw doprowadzili do odbudowy w mieście parafii, a 
następnie do szerokiego rozbudowania jej działalności. Dziś z udziałem 
Polonusów realizowane są wszystkie właściwie działania o charakterze 
opiekuńczym, charytatywnym, pomocowym, a także kulturalnym. 
Współpraca ta, choć niełatwa układa się jednak pomyślnie i dobrze rokuje 
na przyszłość. 

Członkowie PKOT „Odrodzenie” nie zadawalają się jedynie 
środowiskową działalnością ograniczoną jedynie do obszaru miasta i 
rejonu. Starają się (a mają ku temu możliwości) aktywnie włączać się we 
wszystkie te działania, które mogą doprowadzić do budzenia 
świadomości narodowej, wzmacniania jej, popularyzowania jej 
problemów. Efekty tych działań są zróżnicowane. Członkowie organizacji 
starają się z jednej strony uczestniczyć w tych pracach, które odpowiadają 

                                                 
153 „Польская культура с элементами этнографии”, „Бердянск деловой” 1999, 
nr 39; Н. Варецька, Шляхи «Відродження», „Південна зоря” 13 травня 2000,       
nr 74; O. Sychomłynow, Dwieri widkryti dlia wsich, „Piwdienna Zoria”                   
26 listopada 1993, nr 181; В. Горбатко, Учиться по-польски. Польско-
украинский факультет:европейский стандарт образования, „Наше время 
плюс”, 26 июня 2003; Учиться, учиться… даже летом, «Ринг – Экспресс»,               
nr 54, 7 июля 2004; Островок Европы в Украине, „Бердянские ведомости”               
27 мая 2004; Польсько-український суспільно-економічний факультет у 
Бердянську, „Гажета польська/Gazeta Polska” 22 жовтня 2003; OSPKOT 
„Odrodzenie” SG, Zarząd Związku, Polski Związek Młodzieży; Archiwum                 
2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001. 
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ich zainteresowaniom – przykładowo pracy zawodowej154, z drugiej zaś 
popierać te, które uznają za korzystne dla polskości za granicami155, czy 
                                                 
154 Do tej grupy można zakwalifikować uczestnictwo przedstawicieli Polskiego 
Związku Naukowców w pracach Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na 
Obczyźnie zapoczątkowane w Krakowie w 2005 roku. [Archiwum 2003 – 2006, 
Relacje z I Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie], czy też 
fakt przynależności berdiańskiego Koła Lekarzy do Stowarzyszenie Lekarzy 
Polskich na Ukrainie (prezes prof. A. Święcicki), którego było ono 
współzałożycielem (1996). Lekarze skupieni w Kole niezależnie od przynależności 
do środowiskowej organizacji lekarskiej funkcjonującej na terenie Republiki 
prowadzą współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami działającymi w Polsce. 
Dzięki kontaktom i stałej współpracy z Naczelną Izbą Lekarską w Warszawie, 
Ośrodkiem Współpracy z Polonią Medyczną (kierownik dr n. med. Bożena 
Pietrzykowska), Okręgowymi Izbami Lekarskimi w Poznaniu, Bielsku-Białej, 
Katowicach, Częstochowie i Lublinie, a także z Federacją Polskich Organizacji 
Medycznych za Granicą (prezes prof. dr hab. n. med. Jan Borowiec) członkowie 
Koła systematycznie uczestniczą w licznych stażach i konferencjach. Początkiem 
aktywnych kontaktów był rok 2001, kiedy czterech członków polonijnego Koła 
Lekarzy w Berdiańsku odbyło staż medyczny w szpitalu wojewódzkim w 
Zamościu w zakresie terapii i chirurgii. Później doszło również do nawiązania 
kontaktów z Izbą Lekarską w Rzeszowie, umożliwiając odbywanie stażu i praktyk 
w rzeszowskich szpitalach. Rozmowy przeprowadzone przez A. Bonusiaka z             
O. Bondarową we wrześniu 2006, 2007; OSPKOT „Odrodzenie”, Archiwum                  
2001 – 2003, Aktualności październik 2001. 
155 Takie działania starano się realizować choćby przez członkostwo lub 
uczestniczenie w pracach Forów Mediów Polonijnych organizowanych przez 
Stanisława Lisa prezesa Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią; 
członkostwo w Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie prowadzonym 
przez Michała Bieniasza (Estonia ? Szwecja), współpracę z Europejską Unią 
Wspólnot Polonijnych (na prawach obserwatora). Rzecz jasna do tej grupy działań 
należy również zaliczyć współdziałanie z ogólnoukraińskimi organizacjami 
polonijnymi: Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Związkiem Polaków 
na Ukrainie, czy też włączanie się w powstawanie środowiskowych organizacji 
ogólno ukraińskich, takich jak SMP. N. Warecka, Szliachi „Widrożdiennia”, 
Piwdienna Zoria” 13 trawnia 2000, nr 74; WP, Powstało Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej!, „Dziennik Kijowski” listopad 2000, nr 21; OSPKOT 
„Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, Aktualności, XIII Światowe Forum 
Mediów Polonijnych: Tarnów – Katowice‘ 2005; OSPKOT „Odrodzenie”, 
Archiwum 2001 – 2003, Aktualności 2001; www.euwp.org/statut.html. 
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nawet szerzej budowaniem „nowoczesnego” społeczeństwa 
obywatelskiego156. 

Sama organizacja ma również stosunkowo bardzo szerokie 
możliwości działania. Wynikają one z faktu prowadzenia przez 
„Odrodzenie” najstarszej na Ukrainie polonijnej strony internetowej. Jej 
powstanie było możliwe dzięki pomocy Fundacja Pomocy Polakom na 
Wschodzie oraz działającej w Berdiańsku firmy „Point”. Strona ta 
wykorzystywana jest do popularyzowania problematyki polonijnej (nie 
tylko w mieście nad Morzem Azowskim) oraz do zamieszczania licznych 
apeli o wsparcie… Z punktu widzenia środowiska najważniejszy jest 
jednak fakt posiadania własnych, nowoczesnych mediów, a więc 
posiadanie możliwości rozpowszechniania własnych poglądów, ocen i 
opinii… 

Na zakończenie warto podkreślić, że „Odrodzenie” stara się 
również pomagać bardziej potrzebującym. O pomocy dla dzieci, o 
prowadzeniu kuchni, rozdawnictwie leków, które odbywają się za 
pośrednictwem, czy też z udziałem członków stowarzyszenia już pisano. 
Ważne jest jednak również i to, że stowarzyszenie bardzo twórczo, 
zgodnie z duchem czasu podchodzi do problematyki pracy na odbudową 
szeroko pojętej świadomości narodowej. Wie, że należy zacząć od 
podstaw – od odtworzenia „mitu” dalekiej ojczyzny. W ten właśnie 
sposób postrzegać trzeba współpracę, a nawet pewien twórczy wkład, w 
powstanie Koła Bukowińczyków w Berdiańsku. Powstało ono w roku 
2006, w wyniku działalności pochodzącej z tego obszaru  
dr H. Krasowskiej. To ona „winna” jest temu, że nie znające się dotąd 
osoby różnego pochodzenia: polskiego, niemieckiego, żydowskiego, 
mołdawskiego zdecydowały się powołać wspólną organizację odwołującą 
się do „korzeni”. Koło, które swe powstanie zawdzięcza w znacznym 

                                                 
156 Warto tu wspomnieć o działaniach podjętych w ramach Europejskiej Asocjacji 
Youth4media, której „Odrodzenie” jest członkiem. We wrześniu 2006 
„Odrodzenie” zorganizowało jedno ze spotkań tej organizacji w Berdiańsku. 
Uczestniczyła w nim młodzież z Niemiec, Polski, Białorusi i Ukrainy. W trakcie 
cyklicznych spotkań tzw. „MediaCamp”, w których uczestniczą przedstawiciele 
organizacji dochodzi do prac, których celem jest budowa świadomego swoich 
celów i potrzeb obywatela, jego aktywizacji. 
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stopniu PKOT, zostało przygarnięte przez miejscowych Polonusów, 
którzy m.in. udzielają mu miejsca do działalności157. 

 Piętnaście lat funkcjonowania Polskiego Towarzystwa 
Kulturalno – Oświatowego „Odrodzenie”, miniaturowej federacji osób 
polskiego pochodzenia działających na terenie Berdiańska, było czasem 
gwałtownych przemian społeczno – politycznych i gospodarczych. 
Okresem formowanie się nowych struktur na terenie Europy Środkowo – 
Wschodniej. W proces ten, w miarę swoich możliwości starało się 
wpisywać i wpisywało się Towarzystwo. 

Zaangażowanie niewielkiej grupy osób, świadomych swoich celów, 
dążących do aktywizacji społecznej doprowadziło do powstania 
prawdziwego centrum polskości daleko na wschodzie Ukrainy. Tam 
gdzie nigdy nie było zwartego środowiska polskiego, setki kilometrów na 
wschód najdalej na wschód wysuniętych granic Rzeczpospolitej 
Szlacheckiej, powstał ośrodek, z którego prac mogą być dumni, wszyscy 
Ci, którym na sercu leży dobro i rozwój środowisk polonijnych. Powstała 
zorganizowana grupa ludzi skutecznie pracująca na rzecz zbliżenia 
pomiędzy Polakami i Ukraińcami, organizacja dążąca do zmienienia 
rzeczywistości na wzór sprawdzony w innych państwach kręgu tzw. 
„cywilizacji europejskiej”. 

Należy mieć nadzieję, że w kolejnych latach wielostronna 
działalność organizacji doprowadzi do dalszych sukcesów całą 
organizację i jej poszczególnych członków. Przyczyni się do budowy na 
terenie Berdiańska – Ukrainy – Europy współczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego. To, że Polscy Bedriańczycy gotowi są uczestniczyć w 
takich działaniach, znalazło swoje potwierdzenie w trakcie 
„pomarańczowej rewolucji”…158 

                                                 
157 J. Sopin, L. Suchomłynow, Koło bukowińczyków w Berdiańsku [w:] Polonus     
nr 1 (138), 2007, s. 14 – 16. 
158A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 240 – 241; Оранжевая Польша, „Ринг – Экпресс” 
16 февраля 2005. 
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Mapa 1. Mapa Ukrainy 
Карта України 
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Mapa 2. Plan miasta Berdiańska z zaznaczonymi na niej miejscami 
ważnymi dla Polaków 

Карта Бердянська із зазначенням польських осередків 
 

1. Dom Polski 
 Польський дім 
2. Centrum Kultury Polskiej “Biesiada” 
 Центр польської культури “Biesiada” 
3. Parafia rzymsko-katolicka i gabinet bezpłatnej pomocy lekarskiej 
 Римо-католицька парафія та кабінет безкоштовної лікарської допомоги 
4. Centrum Języka i Kultury Polskiej, Polsko-Ukraiński Wydział Socjologiczno – 
Politologiczny Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu 
 Центр польської мови та культури, польсько-український суспільно-
економічний факультет Бердянського університету менеджменту і бізнесу 
5. Polskie Centrum Naukowo – Edukacyjne (Uniwersytet Pedagogiczny) 
 Польський науково-просвітницький центр (Педагогічний університет) 
6. Dom Dziecka 
 Школа-інтернат (сиротинець) 
7. Szkoła nr 15, gdzie odbywa się nauka języka polskiego 
 Загальноосвітня школа № 15, де проходять заняття з польської мови 
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Ilustracja 1. Decyzja Urzędu m. Berdiańsk o rejestracji PKOT 

„Odrodzenie” 
Рішення Бердянського міськвиконкому про реєстрацію ПКОТ 

„Відродження” 
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Ilustracja 2. Fragment protokołu zebrania założycielskiego 
Фрагмент протоколу зборів засновників Товариства 



ПОЛЬСЬКА СПІЛЬНОТА БЕРДЯНСЬКА. ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

111 

 
Ilustracja 3. Metryka urodzenia i chrztu członka Towarzystwa p. Ireny 

Wysockiej, wydana w 1929 roku we Lwowie  
Свідоцтво про народження та хрестини члена Товариства Ірени 

Висоцької, видане у 1929 році у Львові 
 

 
Ilustracja 4. Współczesna Metryka urodzenia wychowanka Domu 

Dziecka, chłopca polskiego pochodzenia Anatola Buczyńskiego  
Сучасне свідоцтво про народження вихованця школи-інтернату для 
дітей-сиріт Анатолія Бучинського, який має польське походження 
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Ilustracja 5., 6. Zaświadczenie o odznaczeniu srebrnym medalem 

„Zasłużony na Polu Chwały” wydane p. Zenonowi Łapuchowi przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej w r. 1947. Poniżej odpis metryki w 

języku rosyjskim wydany przez władze radzieckie. Imię Zenon zostało 
zmienione na rosyjski odpowiednik Ziniwij. W rubryce „narodowość” 
zamiast poprawnego „польская” (Polska) jest napisane „поляцкая” 

(Polacka), co świadczy o rusyfikacji i poziomie wykształcenia urzędników  
Свідоцтво про вручення срібної медалі Міністерства народної 

оборони Польщі „Zasłużony na Polu Chwały” Зенону Лапуху у 1947 році. 
Нижче: дублікат свідоцтва про народження, виданий радянськими 

органами влади. Польське ім’я Зенон замінено на російський 
відповідник Зиновий. У графі „національність” російською мовою 
написано: поляцкая. Ці факти виразно свідчать про наявні процеси 
певної русифікації та рівень освіченості державних службовців 



ПОЛЬСЬКА СПІЛЬНОТА БЕРДЯНСЬКА. ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

113 

 
Ilustracja 7. Drzewo genealogiczne Mariny Fiłatowej z domu 

Wierzykowskiej  
Генеалогічне дерево Марини Філатової з роду Вержиковських 
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Ilustracja 8. Zdjęcia Zofii i Sergiusza Krasnokuckich  

Світлини Софії та Сергія Краснокуцьких 
 

 
Ilustracja 9. Stara fotografia Marii i Weroniki Suskich-Serotinych  

Стара фотографія Марії та Вероніки Суських-Сиротіних 
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Ilustracja 10. Zespół taneczny „Wodospad” (choreograf Lilia Kuzniecowa) 

na Festiwalu w Mrągowie – 2001 r.  
Танцювальний колектив „Wodospad” (хореограф Лілія Кузнєцова) на 

фольклорному фестивалі у Мронгово (Польща) – 2001 р. 
 

 
Ilustracja 11. Członek Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” Irena Szara (I 
miejsce na Festiwalu Polskiej Piosenki Estradowej – Kirowograd, 2008)  
Член Центру польської культури „Biesiada”  Ірена Шара (І місце на 

Фестивалі польської естрадної музики – Кіровоград, 2008) 
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Ilustracja 12. Chór polski (kierownik Lilia Asaczowa), działający przy 

Szkole Ogólnokształcącej nr 15  
Польський хор (керівник Лілія Асачова-Станкевич), що діє на базі 

Загальноосвітньої школи № 15 
 

 
Ilustracja 13. Zespół taneczny „Wodospad” w strojach krakowskich 
Танцювальний колектив „Wodospad” у краківських національних 

костюмах 
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Ilustracja 14. Podopieczni z Domu Dziecka w towarzystwie byłego 
Konsula Generalnego RP w Charkowie Michała Żórawskiego, jego 

małżonki Barbary i ks. proboszcza Zdzisława Zająca w Domu Polskim  
Підопічні зі школи-інтернату у товаристві Генерального Консула 
Польщі в Харкові Міхала Журавського, його дружини Барбари та 
настоятеля римсько-католицької парафії отця Здіслава Зайонца 

 

 
Ilustracja 15. Dzieci z sierocińca z kolędą w Domu Polskim 

Діти з сиротинця колядують у Польському домі 
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Ilustracja 16. Podopieczni z Domu Dziecka w towarzystwie obecnego 

Konsula Generalnego RP Grzegorza Seroczyńskiego  
Вихованці школи-інтернату у товаристві Генерального Консула 

Польщі у Харкові Ґжеґожа Сорочинського 
 

 
Ilustracja 17. Polskie dzieci z sierocińca w trakcie wypoczynku nad 

morzem  
Діти зі школи-інтернату на літньому відпочинку на Азовському морі 
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Ilustracja 18. Działacze Związku Młodzieży Polskiej w tradycyjnych 

pomarańczowych krawatach 
Лідери польського молодіжного руху у традиційних помаранчевих 

краватках 
 

 
Ilustracja 19. Polska młodzież otwiera wystawę pt. „Polskie stroje 

ludowe”  
Польська молодь на відкритті виставки „Польські національні костюми” 
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Ilustracja 20. Prezes Polonijnego Koła Lekarzy Olga Bondarewa w 
towarzystwie prezesa Związku Polaków na Ukrainie Stanisława 

Kosteckiego i prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie prof. 
Anatola Święcickiego  

Голова Полонійного об’єднання лікарів Ольга Бондарева разом з 
головою Товариства польських лікарів України профусором 
Анатолієм Свентицьким та головою Спілки поляків України 

Станіславом Костецьким 
 

 
Ilustracja 21. Spotkanie prezesów organizacji polskich regionu 

zaporoskiego z Konsulem Generalnym w Charkowie Jarosławem 
Książkiem w Berdiańsku  

Зустріч голів польських організацій запорізького краю з 
Генеральним Консулом Польщі в Харкові Ярославом Ксьожеком 
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Ilustracja 22. Polska młodzież z Berdiańska na spotkaniu w Urzędzie 

miasta Bielsko-Biała  
Польська молодь Бердянська на зустрічі з представниками влади 

м. Бєльсько-Бяла 
 

 
Ilustracja 23. Dostawa darów z Polski. Prezes Oddziału Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” w Bielsku-Białej Wojciech Dębowski i Prezes 
Polonijnego Koła Lekarzy Olga Bondarewa  

Подарунки з Польщі. Голова Полонійного об’єднання лікарів Ольга 
Бондарева та голова відділу Товариства „Wspólnota Polska”  

м. Бєльсько-Бяла Войцех Дембовський 
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Ilustracja 24. Tablica na Domu Polskim w Berdiańsku   

Вхід до Польського дому 
 

 
Ilustracja 25. Poświęcenie Domu Polskiego – 2006 r.  

Посвячення Польського дому – 2006 р. 
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Ilustracja 26. Dyrektor Domu Polskiego Teresa Krasnokucka, Prezes 

Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Bielsku-Białej Wojciech 
Dębowski i najstarsze członkinie Towarzystwa Wiktoria Rzeszewska-

Brusniak i Irena Wysocka  
Директор Польського дому Тереза Краснокуцька, голова відділу 

Товариства „Wspólnota Polska” м. Бельсько-Бяла Войцех Дембовський 
та старійшини Товариства Вікторія Жешевська-Брусняк та  

Ірена Висоцька 
 

 
Ilustracja 27. Konsul Generalny RP w Charkowie Grzegorz Seroczyński i 

dyrektor Centrum „Polonus” Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Hanna 
Krupińska-Łyp na spotkaniu z młodym artystą Stanisławem Wiliczką i 

jego nauczycielką Ireną Żełnierowicz-Ziatkiną  
Генеральний Консул Польщі в Харкові Ґжеґож Серочинський і 

директор Центру „Polonus” Жешувського університету доктор Ганна 
Крупінська-Лип під час зустрічі з молодим художником Станіславом 

Теличком  та його наставницею Іриною Желнерович-Зяткіною 
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Ilustracja 28. Spotkanie naukowców w Berdiańskim Uniwersytecie 
Managementu i Biznesu (od prawej: dr Helena Krasowska – Instytut 
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Konsul Generalny RP Grzegorz 

Seroczyński, dr Hanna Krupińska-Łyp – Uniwersytet Rzeszowski, doc. dr 
Lech Aleksy Suchomłynow – PKOT „Odrodzenie”, prof. dr hab. 

Włodzimierz Bonusiak – Rektor UR, Stanisława Bonusiak – UR, Olga 
Bondarewa – Polonijne Koło Lekarzy i prof. dr hab. Stanisław Sagan – 

prorektor UR)  
Зустріч у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу з 

польськими науковцями (з права: доктор Гелена Красовська – Інститут 
славістики Польської академії наук, Генеральний Консул Польщі 
Ґжеґож Серочинський, доктор Ганна Крупінська-Лип – Жешувський 

університет, доцоцент кандидат філолологічних наук  
Лєх Сухомлинов – голова правління ПКОТ „Відродження”, професор 

доктор габілітований Влодзімєж Бонусяк – ректор Жешувського 
університету, Станіслава Бонусяк – Жешувський університет, 

професор доктор габілітований  
Станіслав Саґан – проректор Жешувського університету) 
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Ilustracja 29. Polsko-ukraińska delegacja na otwarciu pierwszego 
ukraińskiego gimnazjum w Symferopolu na Krymie – 2005  

Учасники Польсько-українського форуму на відкритті першої 
української гімназії у Сімферополі – 2005 р. 
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Ilustracja 30. Centrum Języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego 

Uniwersytetu Managementu i Biznesu  
Центр польської мови та культури Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу 
 

 
Ilustracja 31. IV Polsko-Ukraińskie Odczyty Europejskie  

IV Польсько-українські європейські читання 
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Ilustracja 32. Budynek kościoła katolickiego w Berdiańsku  
Католицька святиня у Бердянську 
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Ilustracja 33. List Jego Eminencji ks. biskupa Stanisława Padewskiego do 
członków PKOT „Odrodzenie” 

 Лист єпископа Станіслава Падевського до членів Товариства 
„Відродження 
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ВСТУП 
 
П’ятнадцять років тому, на початку дев’яностих років  

ХХ століття, виникла одна з найстарших полонійних організацій, що 
діють на терені південно-східної України. Це було Польське 
культурно-освітнє товариство (далі – ПКОТ) «Відродження». Саме 
цій організації та особам, що причетні до її діяльності, і присвячена 
ця робота. Це наше дослідження виникло внаслідок багатомісячної 
праці її авторів, які намагалися відповісти на запитання: як же 
сталося (як дійшло до того), що понад 1000 кілометрів на схід від 
кордонів польської держави несподівано з’явилася група осіб 
польського походження, яка добре бачила свої цілі й усвідомлювала 
своє призначення? Група, яка, попри свою невелику чисельність, 
бере активну участь як у житті свого міста, району, області, так і всієї 
України. Вона є важливим складовим елементом всього полонійного 
середовища, оскільки впливає на витворення його структури і на 
його сприйняття суспільством. 

На сторінках цієї публікації подано найістотніші, на думку її 
авторів, відомості, які мають уможливити і, як на них, 
уможливлюють відповідь на це ключове запитання. Сама робота має 
тематичну структуру. В ній вміщено і в такому ж порядку 
розташовано: вступ, чотири розділи, закінчення, переліки таблиць і 
схем, ілюстрацій та джерел, а також додаток. 

У “Вступі” з’ясовуються причини, що спонукали авторів 
написати цю книжку; подається внутрішня її будова, а також 
джерела, що лягли в основу її створення. 

Перший розділ складається з двох частин. У першій з них 
подаються важливі відомості, що характеризують місто Бердянськ та 
його мешканців. У другій частині цього розділу на обраних 
прикладах (на думку авторів, вельми характерних для 
досліджуваного середовища) показано, які ж дороги привели поляків 
до Азовського моря. 

Другий розділ поділено на три фрагменти. В них описуються 
обставини виникнення ПКОТ «Відродження»; його організаційна 
структура й цілі діяльності; принципи функціонування спеціальних 
відділів Товариства, котрі діють на українсько-польському «стику». 

В наступному (третьому) розділі охарактеризовано в чотирьох 
тематичних підрозділах окремі елементи діяльності «Відродження». 
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Передусім представлено його кроки, що мають на меті зміцнення 
польськості, далі – науково-освітню й популяризаторську діяльність. 
Третю частину присвячено благодійницько-опікунській роботі, а в 
останній показано роль, яку відіграє ПКОТ в більш широкому 
аспекті. 

У першій частині четвертого розділу автори характеризують 
історію виникнення (а саме – відновлення) римо-католицької парафії 
в Бердянську, а в другій – висвітлюють її функціонування, 
зосереджуючись, зокрема, на її зв’язках з польською етнічною 
групою. 

Завершує роботу розлоге “Закінчення”, в якому автори 
намагалися не тільки дати відповідь на поставлене у “Вступі” 
запитання, а й також максимально підкреслити всі ті чинники, які 
взагалі уможливили функціонування організації. Список членів 
Товариства станом на кінець 2007 року вміщено в “Додатку”.  

Під час збирання матеріалів було використано всі можливі 
способи доступу до інформації. Основою були, звичайно, архівні 
матеріали, що зберігалися в приміщеннях Товариства159. В ньому 
було знайдено всі основні матеріали, що характеризують принципи 
функціонування організації, починаючи від статутів організації і 
закінчуючи прийнятими угодами (узгодженнями) й листуванням, 
що велося органами влади.  

Другою, не менш суттєвою, групою матеріалів були ті, що 
уможливили краще розуміння ситуації, яка існує в середовищі, так 
віддаленому від країни, маємо на увазі матеріали, які вдалося зібрати 
завдяки безпосередньому спілкуванню з респондентами160. Вони 
були, зокрема, істотними й конче необхідними при обробці типових 
прикладів долі людей польського походження, прикладів, що 
містяться в першому розділі, а також для з’ясування низки сумнівів 
та неясностей, пов’язаних, зокрема, з першим періодом 
функціонування ПКОТ, коли в нього ще не було власного 
приміщення.  
                                                 
159 Архів Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» (далі: 
АПКОТ «Відродження»). 
160 У цій групі джерел знаходяться нотатки з часу перебування одного з 
авторів (А.Бонусяка) в Бердянську, розмови, які він проводив з діячами 
організації (4 особи), а токож спогади п’яти осіб польського походження. 
Повний їх перелік вміщено в списку „Інших джерел”. 
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При збиранні матеріалів до такого типу праць зазвичай велике 
значення мають друковані джерела. Так було й у цьому випадку. 
Однак, ця думка стосується головним чином тільки до джерел преси. 
Їх використано дуже багато – десь біля 20-ти назв, з яких використано 
понад 70 текстів. Серед них було чотири періодичних видання, 
надрукованих в Польщі, один – в Білорусі, один – в Литві, а решта – в 
Україні (польсько- й українськомовні). Проте гірші справи були з 
науковими публікаціями, які б представляли долю поляків у 
Бердянську або ж їхніх організацій. Фактично, окрім деяких даних, 
досі немає ані в літературі польській, ані в українській будь-яких 
робіт на цю тему. Зрештою, література, присвячена самому 
осередкові, є також більше ніж скромною161. 

Вищезгаданий брак з верхом було надолужено наступним 
видом матеріалів, якими є джерела з Інтернету. Основою для 
проведення досліджень було кілька інтернет-сторінок: власна 
сторінка ПКОТ «Відродження», сторінка римо-католицької парафії в 
Бердянську, а також сторінка дієцезійного Каритасу. Перша зі 
згаданих сторінок була і є справжньою скарбницею знань на тему 
польського середовища і його багатоаспектної діяльності. 
Складається враження, що на даний момент вона належить до 
найкращих полонійних сторінок у всьому світі й напевне є 
найкращою в Україні162. Друга сторінка містить цінні відомості, що 
представляють як історію, так і функціонування місцевої парафії. На 
ній можна знайти також чимало цікавого щодо польського 
середовища в місті163. Третя сторінка присвячена дієцезійній 
діяльності Карітас-Спес. Проте, оскільки її приміщення і керівництво 
знаходяться в Бердянську, то по суті значна частина роботи, яку вона 
виконує, відбувається з участю тутешніх поляків164. 
                                                 
161 A. Bonusiak, Z dziejów PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku [w:] Polacy na 
południowej Ukrainie i Krymie, Odessa – Opole – Wrocław 2007, s. 238 – 241 
(dalej: A. Bonusiak, Z dziejów…); Михайличенко B., Денисов E., Тишаков Н., 
Бердянск. Взгляд через столетия. – Бердянск, 2007 (Далі: Михайличенко B., 
Денисов E., Тишаков Н.. Зазнач. праця…). 
162 Офіційний сайт Польського культурно-освітнього товариства 
„Відродження”: www.odrodzenie.org.ua (далі: OSPTKO „Odrodzenie”). 
163 Офіційна інтернет-сторінка римо-католицької парафії в Бердянську: 
www.zdzicho.alleluja.pl. (далі: Alleluja). 
164 Офіційна інтернет-сторінка Caritas – Spes Харківсько-запорізької дієцезії: 
http://caritas-seps.berdyansk.net. (далі: Caritas). 
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Незалежно від цих трьох, можна сказати, джерельних інтернет-
сторінок, що велися в Бердянську і презентували функціонування 
місцевого середовища, були використані також кілька власних 
сторінок різних організацій і установ і декілька сторінок 
інформаційного характеру. Разом це складає до 12 інтернет-
сторінок165. 

На думку авторів, представлені вище джерела становлять 
достатню основу для написання монографічного нарису, 
присвяченого функціонуванню польського середовища в 
Бердянську. Вони дають багату інформаційну базу, котра дозволяє 
повно і з максимальною достовірністю вималювати живий і, так би 
мовити, «повнокровний» образ ситуації, що існує в місті. Всілякі 
зв’язки, взаємозалежності, але також і спільність інтересів між 
представниками різних середовищ, що виступають в осередку, 
створюють специфіку і певну винятковість цього міста і людей, що 
мешкають в ньому. 

У формі, що її надано цій роботі, дуже обмеженій у зв’язку з 
видавничими можливостями і принципом двомовності публікації, 
автори вирішили висвітлити тільки найважливіші аспекти життя 
бердянських поляків. Найважливіші або ж ті, котрі є ілюстрацією 
певних процесів, зокрема тих, що мають місце на стику між поляками 
і середовищем, в якому вони живуть чи функціонують професійно й 
суспільно. Цей виклад не є повним, і автори добре усвідомлюють це. 

На думку авторів, такий виклад є виправданий з кількох 
причин. По-перше, навіть так обмежений задум дозволяє передати 
читачеві солідний компендіум знань, який спирається на достовірні 
джерела, що є завданням першоплановим, якщо зважити на 
вищезазначений брак наукових публікацій на розглядувану нами 
тему. По-друге, в сьогоднішній літературі, що висвітлює польсько-
українські стосунки, зокрема – ситуацію поляків в Україні, домінує 
історична тематика, що віддає перевагу швидше розглядові подій 
минувшини, тематика, яка сприяє усталенню або ж протидії 
існуючим стереотипам стосунків між цими народами. Однак, на 
жаль, немає жодних позитивних прикладів, які показують напрямок, 
в якому слід було б іти. На думку авторів, представлена на сторінках 

                                                 
165 Див.: „Джерела та література”. 
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цієї книги історія дає, власне, такий шанс. Вона (історія, про яку 
йдеться) показує напрямок, в якому слід рухатись. Вона може стати 
поштовхом до поступу, може сприяти подоланню існуючих 
обмежень. Бути зразком до використання іншими меншинними 
середовищами (не тільки польськими) в Україні, але також і тими, 
що функціонують у Польщі. Саме цей останній чинник був 
вирішальним в прийнятті авторами принципу подання змісту книги 
обома мовами – польською і українською, розповсюдження 
публікації в Польщі і в Україні.  

Наступним приводом, з якого вирішено представити саме так 
задуману структурно й тематично роботу, є цілковита культурна 
відмінність (“іншість”) розглядуваного нами простору України від 
близької і зрозумілої для поляків її західної частини. Ця різниця 
полягає саме в двомовності і в дуже очевидній специфіці долі різних 
людей і зв’язків між людськими суспільними групами, що 
виступають в цій частині держави. В Польщі зазвичай про це не 
знають, але це є зовсім інший світ. Обшар, на якому ніколи не було 
Польщі, територія, населена людністю, що походить з різних сторін 
Росії, а пізніше – з СРСР. Ця людність не має цілковитої впевненості 
щодо свого походження, є значною мірою совєтизованою і 
знерелігізованою (польськ. odreligijnioną). Для неї це також приклад 
певного шляху, що веде до відновлення чи навіть становлення своєї 
свідомості… 

Знаючи про недоліки цієї публікації, автори вирішили 
доповнити її документами, які крок за кроком увиразнюють те, як же, 
зрештою, дійшло до вражаючого, а для багатьох – зовсім 
незрозумілого факту виникнення такого потужного, життєздатного 
польського середовища в зовсім невеликому за кількістю мешканців 
й віддаленому від батьківщини предків місці. Автори визнали, що 
оригінальні тексти можуть стати чудовим зразком, за яким схильні 
до подібних звершень могли б провадити свою діяльність. З 
видавничих міркувань ця запланована для розміщення в додатку 
частина книги розрослася до розмірів самостійної (самодостатньої) 
публікації “Поляки в Бердянську. Документи і матеріали”. 

Сподіваємося, що наша спільна праця сприятиме кращому 
розумінню складної реальності, що панує на представленому в нашій 
роботі територіальному фрагменті України. Збережімо в пам’яті 
“великих героїв – малої вітчизни”, якою для всіх описаних в цій 
роботі поляків є Бердянськ!  
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РОЗДІЛ І 
ЩО ПРО БЕРДЯНСЬК ТА ЙОГО МЕШКАНЦІВ  

МАЄ ЗНАТИ КОЖЕН ЧИТАЧ… 
 

1.1. Бердянськ та його мешканці 
 
Бердянськ – молоде, як на європейські умови, місто, 

започатковане у третій декаді ХІХ століття. За різними даними, воно 
виникло як порт 1824-го або ж 1827-го року, проте своєму розвиткові 
завдячувало отриманому раніше профілю: стало воно відомим 
курортом – оздоровницею. Місто розташоване в сприятливих 
природних умовах, на стику двох великих кліматичних сфер – 
азіатської і атлантичної. Погоду пом’якшує водоймище Азовського 
моря (38 000 км2), наслідком чого є те, що середня річна температура 
становить +10о за Цельсієм. Дуже багато сонячних днів припадає на 
рік, за статистикою – від 205 до 240. Літо розпочинається тут вже в 
середині травня, коли середня температура перевищує +15о за 
Цельсієм, а в його розпалі досягає +26–28о за Цельсієм. Специфіка 
мілкого моря й відтятої від нього півостровом (косою) затоки 
спричинює те, що вода є дуже тепла, у курортний сезон її 
температура сягає за +30о за Цельсієм166.  

Бердянськ ніколи не ставав великим промисловим центром, 
навіть під час радянської індустріалізації він залишався місцем, 
орієнтованим на відпочинок. Це й не дивно, якщо зважити на його 
географічне положення, клімат та інші особливості. При тому він 
залишився містом настільки великим, аби як слід задовольняти 
потреби населення, в той же час не пригнічуючи своїми розмірами. 
Зараз в ньому проживає понад 100 тисяч мешканців (згідно з різними 
доступними джерелами – від 113000 до навіть 170000), які не 
нарікають на те, що живуть у районному центрі, що знаходиться в 
Запорізькій області – трохи більше ніж 100 кілометрів від кордону з 

                                                 
166 Офіційна інтернет-сторінка міста Бердянськ: http.//redray. 
Berdyansk.net/rada/gorad.html (далі: ОСМБ); Офіційна інтернет-сторінка 
Польського культурно-освітнього товариства “Відродження” (далі: 
ОСПТКО): www.polonia.org.ua; Головна сторінка (далі: ГС), текст: Про 
спілку…; Wolna Encyklopedia „Wikipedia” w języku polskim, hasło: Berdiańsk: 
http.//pl. Wikipedia.org/w/indem.php?title=Berdia%C5%84sk&printable=yes. 
(далі: Wikipedia). 
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Росією і 1200 (по повітряній трасі) – від кордону з Польщею. 
Це місто лежить на 46о45' північної широти і 36о47' східної 

довготи. Як уже зазначалося, воно не має великої промисловості, 
обтяжливої для людини. Окрім нафтомастилозаводу та невеличкого 
порту немає тут більших промислових об’єктів. Мешканці живуть з 
діяльності по обслуговуванню курортників та сезонних 
відпочивальників; достатньо сказати, що тут знаходиться 5 (п’ять) 
“санаторних містечок” (санаторних комплексів) і понад 50 будинків 
відпочинку, не рахуючи постійно зростаючої кількості приватних 
пансіонатів167. 

Свіжі дані про цей осередок (районний центр) дають підстави 
твердити, що власне тільки дві групи населення, що проживають у 
цьому місті, можна визнати автохтонними, тобто такими, що 
перебували на цій території раніше. Ними є болгари і греки. Інші 
національності, до яких, звичайно, належать і поляки, напливали до 
неї з професійних причин, отже, в певному сенсі, випадково. Слід 
підкреслити, що жодне поселення національних меншин у 
Бердянську не мало характеру політичної еміграції. Їх виникнення 
було результатом переміщення, викликаного пошуками роботи, 
бажанням здобути відповідне робоче місце згідно з існуючими за 
царя і в СРСР призначеннями на роботу.  

Населення польського походження (як і представники всіх 
інших національностей, що тут опинились) оселялося в місті від 
моменту його заснування. Сюди потрапили інженери й робітники, 
що споруджували місто за царя, нащадки поляків, що жили в Росії, а 
потім – в Радянському Союзі, хоча б на підставі призначення на 
роботу. Така ситуація призвела до того, які тут живуть особи 
польського походження, що є вихідцями з Сибіру, Казахстану, Литви, 
Білорусі чи України. З точки зору загальних умов функціонування 
сучасних держав слід визнати, що це були природні міграції, що 
виникають з життя в певному політичному організмі168. 

                                                 
167 ОСМБ; Wikipedia; Записи з екскурсій по місту (вересень 2006, вересень 2007). 
168 L. A. Suchomłynow, Pogranicze czy tygiel kulturowy? Miejsce Polaków na 
Ukrainie Wschodniej [w:] „Rocznik Wschodni” nr 11, 2005/2006, s. 1 (далі:             
L. A. Suchomłynow, Pogranicze czy tygiel kulturowy?); L. A. Suchomłynow, 
Polacy na Ukrainie – jak to jest!; Rozmowa z Lechem A. Suchomłynowem, 
prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w 
Berdiańsku na Ukrainie. Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 
2003; OSPTKO „Odrodzenie” (далі: L.A.Suchomłynow, Nie odradzamy 
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Зараз у Бердянську живуть представники багатьох народів. 
Крім поляків, є нащадки болгар, греків, німців, росіян, українців, 
євреїв. Всі вони дуже між собою змішані й мають тісні зв’язки через 
національну політику радянського ґатунку, політику, що тривала 
більш як півстоліття. Її результатом була русифікація величезних 
теренів східної України, розірвання міжлюдських зв’язків, що на них 
були, а часто також і втрата усвідомлення свого коріння. В багатьох 
випадках походження просто слід було приховувати (так було у 
випадку з поляками чи німцями), якщо хотіли нормально 
функціонувати в СРСР. Асиміляційні процеси полегшували 
численні змішані шлюби, а специфічна, спокійна, відпочинково-
відпусткова атмосфера міста їх додатково прискорювала. 
Виникнення неподільної України змінило цю ситуацію настільки, 
що з’явився шанс на проведення діяльності представниками окремих 
національних груп, що живуть у місті та його околицях. Зокрема це 
видно на прикладі німців і поляків, яким вдалося створити власні 
культурні центри169.  

Поляки ніколи не були на цих теренах кількісно великою 
групою. Згідно з останнім переписом населення в радянські часи 
(1989 р.) на території всієї Запорізької області жило менше 0,1 % 
поляків, а це десь біля 900 осіб. Перший загальний перепис, що 
проводився вже в незалежній державі, виявив 1774 особи, які визнали 
себе приналежними до польськості. Звичайно, мешканців з 
польським корінням було в кілька разів більше. Ось як пояснюють це 
Л.О.Сухомлинов і Г.Красовська: “Це явище можна пояснити складними 
польсько-українськими стосунками. Багато цих осіб мають проблему з 
самовизначенням, тим паче, що за часів панування радянського режиму 
визначення себе як поляка було на цих землях неможливе. Зрусифікована 
Україна, на схід від Дніпра, є тереном багатьох асиміляційних процесів і 
політики невизнання національних й етнічних меншин Радянським 
Союзом”170. 

                                                                                                               
polskości…), ГС., tekst: O Stowarzyszeniu…; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 
2001 – 2003, tekst: Witaj maj…; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006. 
169 L. A. Suchomłynow, Pogranicze czy tygel kulturowy?…, s. 1–3; ОСПТКО 
“Відродження”, текст: Про спілку; ОСПТКО “Відродження”, Архів 2001–2003, 
текст: В Бердянську… 
170 ОСПТКО “Відродження”, ГС., текст: Про спілку; ОСПТКО “Відродження”, 
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Поліетнічність міста стараються використати органи міської 
влади з метою сприяння розвиткові всього регіону. Щоб цього 
досягти, вони проводять відповідно прихильну для окремих 
національних меншин політику, наслідком якої є встановлення 
міжнародних стосунків. Таку діяльність проводять зокрема ті 
національні меншини, які намагаються встановити контакти з 
вітчизнами своїх предків і, звичайно ж, у цьому зацікавлені і органи 
місцевої влади. З нашого погляду, важливим є те, що завдяки 
старанням польського середовища вдалося встановити тісну 
співпрацю з кількома інституціями, що функціонують у місті, та 
їхніми польськими відповідниками. Підписано також угоду про 
співпрацю (партнерські міста) між Бердянськом і Бєльсько-Бяла171. 

Як уже зазначалося, етнічний склад жителів міста є розмаїтий. 
Він є наслідком випадкових природних асиміляційних процесів, з 
одного боку, і цілеспрямованою політикою, яку провадила радянська 
держава,– з іншого. Поляки, як і, власне, всі, окрім болгар і греків, 
етнічні групи, що тут мешкають, з’явилися на цих теренах внаслідок 
міграції. Сюди не попали тільки засланці й депортовані. Місто 
розросталося внаслідок напливу населення з усієї держави – спочатку 
з царської імперії, а потім і з Радянського Союзу. Напливали сюди в 
різні роки, поодинці й цілими сім’ями. Ніколи тут не було однієї 
великої міграційної хвилі, а це призводило до того, що прибульці 
часто не знали нічого один про одного, що додатково полегшувало 
виникнення асиміляційних процесів. Ці зауваження стосуються всіх 
етнічних груп, у тому числі, звичайно, й польської. 

  

                                                                                                               
Архів 2003 – 2006, Г. Красовська, Л. О. Сухомлинов, Роль поляків в Україні у 
розвитку культури і польської мови… 
171 ОСПТКО “Відродження”, Архів 2001 – 2003, текст: В Бердянську… 
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1.2. Польські дороги до Азовського моря 
 
Згідно із зазначеними вище даними все населення Бердянська 

в найближчому чи в попередніх поколіннях є зайшлим 
(напливовим). Стосується це, звичайно ж, і поляків, які діставалися 
сюди внаслідок зовнішніх міграцій, що відбувалися в межах царської 
держави, а потім – Радянського Союзу. Від цієї першої групи 
поселенців на сьогодні не лишилося жодних слідів, проте, зваживши 
на положення і курортний профіль міста, можна підозрювати, що 
поляки сюди таки діставались. Натомість добре представленою є 
друга група прибульців. Це вона, власне, створює “польськість 
осередку”.  

Шляхи, що вели поляків до міста біля Азовського моря, були 
вельми складними. Вони не відрізнялися від долі поляків в Росії, а 
також в Радянському Союзі. Зібрані з різних джерел матеріали дають 
можливість відтворити ці дороги на прикладах кількох польських 
родин бердянців.  

Одна з сімей, Бєлоусови, своє коріння має в Кєльцах. Згідно з 
донесенням Вікторії Бєлоусовї (уроджена Качко) в її сім’ї пам’ятають 
про Кароля Щепанка, прадіда нашої героїні. Він мав маєток в 
Кєлєцькому і велику родину, розсіяну по великих просторах царської 
Росії. Дві його незаміжні сестри жили в Єкатеринославській губернії. 
У них була кондитерська фабрика (цукерня) і внаслідок порозумінь і 
домовленостей з братом вони взяли на себе опіку над дочками 
Кароля. Однією з них була Казимира (бабуся пані Вікторії). Вона 
мала радикальні погляди й зблизилася з революціонерами. Вибух 
революції призвів до того, що вся сім’я (сестри та її підопічні) 
покинули Росію. Залишилась тільки Казимира, яка вже тоді була 
зв’язана з Яковом Качкою. Він за походженням був єврей, за 
переконаннями – революціонером, за освітою – кравцем і водночас 
студентом факультету інженерної справи (інженерії). Молоді 
познайомилися в місті Павлограді. 

Вони мали трьох синів: Валентина, Юзефа і Фелікса. Сім’я 
Якова, який був головним інженером фабрики, потрапила під час  
ІІ світової війни до Сибіру. Туди, власне, евакуювали на початку 
німецько-радянської війни все підприємство разом з робітниками. 
Тільки після закінчення військових дій фабрику знову перевезли, 
цього разу – до Бердянська. 
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Всі сини вчилися у вищих навчальних закладах Донецька. 
Юзеф і Фелікс зосталися в цьому місті, а Валентин повернувся до 
місця проживання батька й матері. Тут він заснував свою сім’ю, але 
пробув з нею до початку дев’яностих років ХХ століття, тобто допоки 
в ньому не відізвалася “єврейська кров”, – і він виїхав до Ізраїлю. 
Пізніше “перетягнув” туди свого брата Юзефа і його старшого сина 
Едварда (молодший Владислав залишився в Україні). Дочка 
Валентина Вікторія також залишилася в Бердянську. Вона мала тут 
сім’ю (дочка Дар’я) і не хотіла звідси кудись виїжджати. 

Вся родина була вже в поколінні батьків Вікторії практично 
асимільована (совєтизована). Дійсно, пам’ятали про польське 
походження Казимири, бачили польські сувеніри, які вона ховала, 
чули звороти чи слова, вимовлені по-польськи, які вона вставляла в 
звичайну мову, проте – нічого більше. Якби не занепад системи і не 
відкриття кордонів, яке настало після цього факту, вся родина (також 
і ця бердянська), дуже ймовірно, втратила б пам’ять про своє 
походження; а так Вікторія і Дар’я починають знову будувати свою 
польськість. Вони вивчають польську мову, беруть участь в діяльності 
ПКОТ "Відродження", мають також контакт з польською гілкою своєї 
родини…172  

Зовсім інакше, але в кінцевому рахунку подібно, виглядала 
доля „перлинки” польських бердянців пані Ірени Висоцької. Пані 
Ірена народилася у Львові 26 червня 1929 року в родині Ірени і 
Владислава Собко. Її батько був пілотом, він служив у шостому 
авіаційному полку у Львові – в Скнилові. На жаль, він загинув у 
авіакатастрофі в 1935 році. Залишив дружину і двійко дітей: старшу 
Ірену та її брата Адама. Як згадує наша героїня, смерть батька 
небагато чого змінила в ситуації сім’ї. Ми, як і раніше, жили в 
гарному будинку в центрі міста, мали українську челядь, а про зміну 
ситуації свідчило тільки те, що мати взяла на себе обов’язок 
заробляти на хліб (як кравчиня). 

Ірена й Адам ходили до польської школи, вся сім’я, звичайно 
ж, знала й уживала українську мову, але виключно для спілкування з 
українцями. Така ситуація тривала до початку війни. Після вступу до 

                                                 
172 Спогади Вікторії Бєлоусової (уродженої Качко) – члена ПКОТ 
«Відродження», 38 років (зібрав Л. О. Сухомлинов, опрацював – А. Бонусяк). 
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Польщі Червоної Армії над сім’єю нависла загроза вивезення 
(репатріації). Проте вона знайшла сховок у своїх українських друзів, 
котрі, незважаючи на обставини, допомагали їй протягом всього 
періоду так званої першої окупації. 

Ще одну, цього разу німецьку, окупацію сім’я пережила лише 
завдяки подальшій допомозі своїх друзів. Щоправда, мати старалася 
підробляти торгівлею, проте з неоднаковим результатом. Період 
німецького панування занотувався в пам’яті Ірени як час навчання в 
польській конспіративній школі, що знаходилася в маленькому 
костьолику Св. Юзефа. Це навчання було перервано через загрозу 
викриття (було заарештовано декілька ксьондзів, котрі брали участь 
у навчанні). Різними були умови існування сім’ї під час німецької 
окупації, проте війну їй вдалося пережити.  

Після звільнення від німців пані Ірена пішла працювати в 
макаронній фабриці. І зробила вона це без згоди матері, яка взнала 
про цей факт від учительки. Оскільки сім’я мусила з чогось жити, 
мати вирішила прийняти на постій двох інженерів-залізничників, 
котрих обслуговувала. Це уможливило повернення пані Ірени до 
школи. Навчання вона продовжувала навіть після 1947 року, коли 
влаштувалася працювати на пошту. Через кілька років вона 
познайомилася з молодим чоловіком, за походженням росіянином, 
котрий, як вона пише: “був делікатний, добре вихований і надзвичай 
спокійний, урівноважений”. 

У Львові сім’я Висоцьких жила до половини 50-х років  
ХХ століття. Пізніше вона виїхала на північ СРСР на заробітки. У цей 
час вона мешкала в різних містах аж до 1969 року, поки не 
перебралася до Бердянська. В цьому місті 1971 року в них народився 
єдиний син – Іван. Пані Ірена дуже хотіла повернутися до Львова, 
проте загальні умови виключали здійснення цієї мрії. Спершу вмер її 
чоловік (1981 р.), пізніше – брат, який залишився у Львові. Зараз же 
пенсіонерка не має змоги повернутися до рідного міста, тим паче, що 
вже довгий час її син є безробітний, а в неї дуже низька пенсія. Обоє 
мусять підробляти, беручись за тимчасову роботу. 

Коли у 1997 році пані Ірена довідалася про існування 
“Відродження”, вона негайно вирішила до нього вступити. Як вона 
сама каже, в неї ще багато сил, вона пам’ятає чимало ще довоєнних 
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польських пісень, пише, читає й говорить по-польськи. У ПКОТ вона 
відчуває себе потрібною…173 

Дуже дивні дороги закинули до Бердянська ще одну сім’ю – 
сім’ю Сергія Зємчонка. Ця сім’я, як і всі описувані тут сім’ї, має 
польське коріння. Дід Сергія – Альбін (син Гіляра) народився  
15 червня 1927 року в Дуніловичах на Віленщині (зараз це район 
Постави Вітебської області). В Альбіна було три брати: Ян (1915 р. 
народження), Юзеф (1921 р.), а також Францішек (1926 р.). Перед 
початком ІІ світової війни він розпочав навчання в школі, яке пізніше 
після початку війни він пробував продовжити. Весь період війни 
сім’я проживала на Віленщині. 

1944 року найстарший з братів Ян зголосився йти до Війська 
Польського, в якому він попадає до ІІ Армії генерала Кароля 
“Вальтера” Сьвєрчевського. З цією армією він бере участь в празькій 
операції, а після війни оселяється в Ґданьську. Середні брати – Юзеф 
і Франек – вже під час першої окупації (1939 р.) мусили виїхати на 
північ. Вони попали на Кольський півострів, в околиці Мурманська, 
де будували шахту. 

Коли з’явилися можливості, Альбін почав готувати собі папери 
на виїзд до Польщі (кінець 1944 року). Всі ці старання й клопотання 
продовжувалися, але врешті з різних причин їх було припинено: у 
1946 році він одружився з білорускою Ольгою. Тому й назовсім 
залишився в Радянському Союзі. Тут він відслужив у армії  
(в околицях сучасного Ленінграда, місто Виборг, здобуте від 
Фінляндії в 1940 році), після закінчення служби в армії він з 
дружиною виїхав до Вільнюса. У столиці Литви подружжя шукало 
роботу, але марно. Насамкінець воно повертається в село. 

У 1954 році подружжя, намовлене знайомими (поляками з 
Франції, котрі після війни вирішили виїхати до Радянського Союзу 
(sic!)), зважилося на виїзд до Донбасу. В цьому великому 
промисловому центрі, що відбудовувався й розбудовувався після 
війни, була велика потреба в “робочій силі”. Внаслідок цього тут 
витворився великий культурний тигель, який кожного прибульця 
“перековував” на радянську людину. 

                                                 
173 Писемні спогади пані Ірени Висоцької (уродженої Собко), яка народилася 
в 1929 році (ці спогади знаходяться в розпорядженні авторів). 
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Ще раз, 1956 року, сім’я отримала шанс виїзду до Польщі. Саме 
тоді Ян вислав запрошення для всієї сім’ї на повернення до Польщі. 
Однак виявилося, що виїзд неможливий. Найімовірніше з причини 
роботи Альбіна на шахті, що, як ми знаємо, в СРСР і всіх країнах 
блоку було покрите таємницею і практично виключало виїзд. В 
результаті Альбін і до сьогодні живе в Донбасі. Його син, що виріс в 
культурі “совєтського культурного тигля” є цілковито 
асимільованим. Він ніколи не вивчав польську мову, щоправда, він 
хрещений, але в православній церкві, яку він, до того ж, регулярно 
не відвідує. 

Польськість відроджується зараз тільки у внука Альбіна – 
Сергія, який з 2006 року проживає в Бердянську. Він – активний член 
ПКОТ “Відродження”, працює в Спілці польської молоді, вчиться на 
польсько-українському суспільно-економічному відділенні 
економічного факультету Бердянського університету менеджменту і 
бізнесу. Він вивчає польську мову і має з цього предмета добрі 
оцінки. Він включається в усі починання, котрі наближають до нього 
польську традицію і культуру. Він дуже прогресує в цьому напрямку, 
бо бачить для себе шанси на навчання в Польщі174.  

Через Донбас пройшла ще одна сім’я – сім’я чергової 
описуваної тут героїні Ольги Попової. “Польські дороги” цієї сім’ї 
починаються за кількасот кілометрів на захід від Донбасу, у містечку 
Жашків біля Умані. 

Саме в цьому містечку жила багата сім’я коваля Яна 
Жарчинського і Марії Чернецької, яка походила з “заможної 
родини”. Ян і Марія були поляками, родина дружини коваля 
прибула на ці терени років на 20 раніше. Від цього шлюбу 
народилося четверо дітей: Володимир (1 листопада 1918 року), а ще – 
Ян, Станіслав та Гелена. Сім’я в переважній більшості своїй 
залишилася на теренах, що входили до складу майбутнього 
Радянського Союзу. Тільки один брат з цієї четвірки Станіслав, який 
служив під час війни у польській армії, після війни осів у Польщі. 
Решта не залишили теренів СРСР. Ян Жарчинський виїхав у глиб 
Росії, Гелена Жарчинська оселилася в Москві, в якій, зрештою, живе й 

                                                 
174 Спогади Сергія Зємчонка, 17 років, члена ПКОТ «Відродження» (зібрав 
Л.О.Сухомлинов, опрацював А.Бонусяк). 
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до сьогодні, тоді як Володимир, зваблений шансом на добру 
зарплатню, потрапив до Донбасу. Там, у місті Антрацит (Луганської 
області), він створив сім’ю з Лідією Чумаковою. В Антрациті 
народилися “гірничі” діти (троє – дві дівчини і син), наймолодша з 
яких Гелена Жарчинська з’явилась на світ 11 березня 1956 року. 
Найближчі 16 років вона жила з батьком і матір’ю в Донбасі.  

1980 року Володимир Жарчинський з сім’єю вирішив переїхати 
до Бердянська. Тут Гелена Жарчинська заснувала сім’ю, вийшовши 
заміж за Олександра Попова. Від їхнього шлюбу народилася Ольга 
Попова (21 жовтня 1982 року). Зараз вона працює викладачем 
польсько-українського суспільно-економічного відділення 
економічного факультету Бердянського університету менеджменту і 
бізнесу, а також є головою Спілки польської молоді, що функціонує в 
межах ПКОТ “Відродження”175. 

Родина Краснокуцьких є останньою з польських родів у цій 
праці. 

Найбільш імовірно, вона походить з дрібної шляхти, що жила 
колись в центральній Польщі. Невідомо, за яких обставин, мабуть, 
скоріше за все за діяльність, спрямовану проти царизму, опинилась 
вона в Сибіру. Також за невідомих обставин настало повернення 
родини до Європи. Перші особи, про яких знаємо з імені й 
прізвища,– це Тит і Барбара Краснокуцькі. Невідомо, з якої причини 
родина не дісталася до Польщі, чому по дорозі до своєї старої 
вітчизни затрималася на території Донецького басейну – недалеко 
від міста Луганськ. 

Немає жодних сумнівів, що ця сім’я не була багатою, мала 
великі економічні проблеми, що змусило Тита Краснокуцького йти 
працювати на шахту. Його сім’я місцем поселення обрала гірничо-
рільниче селище Пласт Хрустальний, назва якого походить від 
місцевих покладів вугілля Хрустальне. Упродовж усього літа праця в 
Донецькому басейні мала сезонний характер: з весни й до осені 
переважали роботи сільськогосподарські, узимку – робота в шахті. Це 
поступово змінюється разом з відкриттям великих сучасних 
підприємств, що фінансуються західним капіталом. Сільське 

                                                 
175 Спогади Ольги Попової, 26 років, члена ПКОТ «Відродження» (зібрав 
Л.О.Сухомлинов, опрацював А.Бонусяк). 
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господарство на цих теренах “вимирає” остаточно в тридцяті роки 
ХХ століття (внаслідок сталінської індустріалізації). У цьому 
промисловому та мультикультурному тиглі (котлі) жила сім’я 
Краснокуцьких. Тит був шахтарем, а Барбара – домогосподаркою. 
Подружжя мало семеро дітей, з яких до 1941 року дожили тільки три 
сини. Всі вони, як і батько, працювали в шахтах. Середнім сином 
подружжя був Сергій, який народився в 1914 році. Саме від нього 
походить “бердянська” лінія родини. З родинних спогадів випливає, 
що Сергій вже десятилітнім хлопчиком мусив займатися фізичною 
працею – звичайно ж, на шахті. Це є свідченням вельми тяжкої 
ситуації сім’ї в період зразу ж після заняття цих територій 
більшовиками. 

Прихід до влади більшовиків незалежно від усіх інших 
обставин призвів у перспективі до індустріалізації Росії (СРСР). 
Особливо видно це було в Донецькому басейні, де виникла ціла 
низка нових великих промислових підприємств. Неподалік від 
родинного селища Сергія виросла саме тоді велика електростанція 
Штерґрес. Великі капіталовкладення викликають у населення хвилю 
ентузіазму (звичайно ж, підтримуваного й інспірованого владою, 
проте ефективного, результативного). Тисячі людей покидають місця 
свого проживання й подаються в СРСР по роботу. Тисячі інших не 
мають виходу: колективізація змушує їх покидати села… 

Саме в цю групу потрапляють чотири сестри Батурині, що 
були корінними українками. Покидають вони село Веселе 
(Запорізької області) і подаються до Штéровки, що знаходиться в 
Донецькому басейні. Там з однією з сестер Софією у 1933 році 
одружується Сергій Краснокуцький. Подружжя дочекалося двох 
дочок – Галини (що народилася в 1941 році) і Терези (що народилася 
в 1947 році, за офіційними документами – Тетяни). Дочки 
виховувалися в дуже дивних умовах. Також і мовних. Батько й мати 
розмовляли між собою мішаниною з російської і української мови, 
тобто так званим суржиком, до якого батько час від часу додавав 
поодинокі польські слова, проте з дочками обоє намагалися говорити 
по-російському, бо ця мова домінувала в усьому Донбасі. 

У 1941 році Сергія мобілізували до лав Червоної Армії. Він 
воював на півдні фронту і був узятий в полон, обороняючи 
Севастополь. Як бранець він потрапляє аж під Крулєвєц (нині 
Калінінград). Після визволення, боячись репресій за полон, він 
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вирішує йти з Червоною Армією далі на захід. Тільки після 
закінчення війни він повертається додому. До 1947 року Сергій у 
своїх власних документах має вписану польську національність, 
проте в цьому році він змінює записи. На думку його дружини, він 
боявся за долю сім’ї і з цієї причини зробив усе, щоб позбутися у 
документах будь-яких натяків на своє польське коріння. Це 
побоювання, здається, віддзеркалювалось у тому, як він виховував 
дочок. 

У 1982 році, невдовзі перед своєю смертю, він признався 
дочкам, що вони за походженням польки і католички. Це визнання 
для них було цілковито неочікуваним, дивовижним, особливо це 
друге (батько й мати були невіруючими, а дочки, якщо й були 
хрещені (про це немає жодних свідчень), то в церкві православній).  

У Бердянську ця сім’я опинилася зовсім випадково. Ще в 
період професійної роботи вона часто приїжджала до курорту в час 
відпусток. Це місто як місце відпочинку було зручним ще й тому, що 
Краснокуцькі тут мали своїх родичів (українського походження). 
Після завершення професійної роботи чоловіком Терези, який був 
гірником, всі перебралися до Азовського моря.  

Унаслідок політичних перетворень, які настали в цій частині 
Європи 1991 року виникли можливості дій, що мають на меті 
відбудову національної свідомості жителів. Тереза і її двоє дітей 
активно включилися в роботу, мета якої – організація в місті 
польського товариства, а після його (Товариства) офіційного 
оформлення й реєстрації продовжували свою діяльність. Вже кілька 
років поспіль Тереза виконує відповідальні функції директора 
Польського дому. Вона брала також активну участь у справі 
відновлення в місті Римо-католицької парафії…176 

                                                 
176 ОСПТКО “Відродження”, Архів 2003 – 2006. 
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РОЗДІЛ ІІ 
ПОЛЬСЬКЕ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО 

“ВІДРОДЖЕННЯ” В БЕРДЯНСЬКУ.  
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
 

2.1. Обставини виникнення ПКОТ “Відродження” 
 
4 листопада 1993 року було засновано одну з перших на сході 

України організацій польської меншини в цій державі. Викликали її 
до життя особи, які прагнуть до відновлення, усталення і розвитку 
почуття приналежності до польської етнічної групи, що підлягає 
поступовій деполонізації. Це виникає з того, що місто є справжнім 
тиглем культур і національностей. Ті етнічні групи, котрі були 
спроможні вдатися до дій, що мають рятувати національну 
ідентичність, прагнули надати їм (цим діям, заходам і починанням) 
формальних рамок. Слід зауважити, що всі зусилля та клопотання 
середовища польського походження перед українською владою на 
всіх її адміністративних щаблях завершились успіхом. Вдалося 
створити офіційно діюче товариство “Відродження”. Ця щаслива 
подія відбулася завдяки рішучій позиції польської консульської 
влади та інституцій з Польщі, що працюють на користь польської 
діаспори177.  

Організація прагнула, з одного боку, показати українцям 
своєрідність польської етнічної групи та її потреби, що випливають 
звідси, а з другого,– формувати свідомість осіб польського 

                                                 
177 A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 238 – 239; Polacy w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński”            
8 – 10 listopada 2003; OSPTKO „Odrodzenie”, ГС, tekst: O Stowarzyszeniu; 
OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, H. Krasowska,                      
L. A. Suchomłynow, Rola Polaków w Berdiańsku na Ukrainie w promocji kultury 
i języka polskiego…; Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje 
dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, http://wirtualna 
polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz berdiańskiego 
Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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походження. Ці завдання були настільки важкими, що слід було 
остерігатися дій, що викликають конфлікти поміж поляками й 
українцями. Товариство намагалося презентувати свій національний 
доробок у формі, яка пасувала б до всієї громадськості міста й 
регіону178. 

В результаті засновники організації дуже широко окреслили 
напрямки її роботи, в якій знайшли своє місце і культурна діяльність, 
і дружні зустрічі, екскурсії, участь у фестивалях, дієва участь у 
найважливіших подіях, пов’язаних з “малою батьківщиною”. 
З’явився шанс реалізації своїх наукових задумів, надання допомоги і 
підтримки всім, хто її потребує, праця на користь взаєморозуміння 
між народами. Для здійснення цих основних планових завдань 
долаштовувалася структура організації179. 

З моменту створення ПКОТ “Відродження” керівні органи 
організації пробували встановити контакти з родичами в Україні. 
Зважаючи на віддаленість від традиційних місць розселення поляків 
в Україні, раніше ніхто не здавав собі справу з того, що рух польської 
діаспори є настільки динамічний (живучий), що по всій Україні є 
чимало спілок з подібними цілями й завданнями. Найлегше було 
встановити контакти з Генеральним Консульством Республіки 
Польща в Києві. Вже в лютому 1994 року відбулася зустріч з 
Генеральним консулом Томашем Леонюком й жінкою, що займається 
справами, пов’язаними з діаспорою, Кристиною Мрочковською. Під 
                                                 
178 Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; OSPTKO 
„Odrodzenie”, ГС., tekst: Zarząd Główny Towarzystwa; Ukraina: „Odrodzenie” 
w Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna 
Polonia, http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – 
Jubileusz berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat 
Polonii, http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
179 Archiwum Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” 
(dalej: APKOT „Odrodzenie”), Statut Polskiego Kulturalno – Oświatowego 
Towarzystwa „Odrodzenie”, maszynopis (dalej: Statut…); Polacy w Berdiańsku, 
„Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku 
obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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час розмови виявилося, що існує Федерація польських організацій в 
Україні (ФПОвУ) і встановлено контакт з віце-головою цієї 
організації Людвікою Ніжинською. Так і розпочалася співпраця між 
діячами з Бердянська і польськими дипломатичними 
представництвами. Отримано й перший доказ допомоги польської 
сторони у вигляді комплекту підручників з польської мови, автором 
яких є Гелена Метера і які були переказані Консульством; вони 
згодом започаткували польську бібліотеку180. 

Установлення вищезгаданих контактів мало плідним 
наслідком істотні організаційні рішення. Відразу ж після отримання 
відомостей, що окреслюють принципи членства в ФПОвУ  
(березень 1994 р.) було прийнято рішення про вступ до лав членів 
Федерації. Відповідну ухвалу, як того вимагав статут, було прийнято 
на загальних зборах членів. Приналежність до цього організаційного 
органу давала можливість безпосереднього налагодження співпраці з 
польськими середовищами з інших сторін держави. Для молодої 
польської організації дуже важливою була можливість обміну 
досвідом з представниками різних товариств (об’єднань), які давно 
пройшли початкову стадію у праці, пов’язаній з польською 
діаспорою. Завдяки участі в заходах, організованих ФПОвУ, 
встановлено дружні контакти з співвітчизниками в Луганську, 
Харкові, Житомирі та в інших містах України. Якщо дивитися у 
перспективу з минулого п’ятнадцятиліття, то, безперечно, неабияке 
значення для майбутнього “Відродження” мала доброзичлива, 
всебічна й безкорислива допомога “добрих духів” – пань голови 
Ядвіги Якубовської з Новгород-Волинського та Ірени Висоцької з 
Луцька146. 

Коли розпочалися клопотання щодо створення організації, 
ініціативна група налічувала всього 20 осіб. Зараз, після 15 років 
функціонування, її членами є понад 170 осіб. Від моменту появи 
організацією керує Лєх Олексій Сухомлинов. Головні цілі, що 
освітлюють шлях засновникам Товариства, не змінилися й до 
сьогодні. Ними є: 
                                                 
180 Як згадують члени Товариства, 1994 року в Україні діяло тільки два 
Генеральних Консульства Республіки Польща – у Львові й Києві, Бердянськ 
підлягав під Київський консульський округ. 
146 Розмова Анджея Бонусяка з Терезою Краснокуцькою, що відбулась у 
вересні 2006 року. 
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• збереження нашої національної самобутності; 
• представлення інтересів польської діаспори перед органами 

влади України й Польщі; 
• інспірування, координування і проведення всебічної 

співпраці між українською польською меншиною і країною, звідки 
вона походить, а також зі світовою польською діаспорою; 

• культивування зближення між народами: польським і 
українським; 

• поширення знань про історію, культуру й теперішнє життя 
в Польщі, а також розвиток культурної діяльності; 

• збереження і плекання мови, польських звичаїв, котрі 
слугуватимуть справі зближення народів; 

• турбота про добре ім’я Польщі й поляків”181. 
Ці директиви залишились актуальними до сьогоднішнього дня 

і є основою діяльності, яку проводить ця суспільно-культурна 
організація. 

                                                 
181 АПКОТ “Відродження”, Статут…; Список членів “Відродження” станом 
на грудень 2006 року. OSPTKO “Відродження”, ГС, текст: Про товариство 
(союз); OSPTKO “Відродження”, Архів 2003-2006 рр., Поляки в Україні – як 
це! 
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2.2. Структурна організація та цілі діяльності 
 
З метою реалізації перелічених вище директив було створено 

низку відділів, котрі реалізують певні напрямки діяльності 
Товариства, виконуючи конкретні завдання. Такими відділами є: 
Полонійне об’єднання лікарів, Польська молодіжна спілка ім. 
полковника доктора Броніслава Любєнєцького, Спілка польських 
науковців, Центр польської культури “Biesiada”182. 

Крім того, Товариство співпрацює з багатьма організаціями в 
Польщі, що діють на користь польської діаспори. Звичайно, 
найважливішою є взаємодія з Правлінням Всепольського Товариства 
“Wspólnota Polska”, зокрема контакти з її відділами в Познані чи 
Кракові. Тісні зв’язки встановлено також з “Карітас – Польща”. Вони 
уможливлюють широку діяльність “Відродження”, а саме: 
проведення занять з польської мови, надання безоплатної медичної 
допомоги, опіку над дітьми польського походження з місцевого 
дитячого будинку та чимало інших починань, головним чином – 
культурного характеру. Особлива увага приділяється святкуванням 
Свята Незалежності і Конституції 3 Травня, Різдва Христового і 
Всенощної, карнавалу, масниці, Дня матері, Дня дитини, андрійок 
(народний обряд з гаданням напередодні дня святого Андрія), а 
також миколайок (традиційне свято – день святого Миколая)183. 

Директиви на цілорічну роботу ухвалюються на загальних 
звітних зборах, що відбуваються раз на рік. Визначаються особи, 
відповідальні за реалізацію цих директив. Звичайно, під час чергових 
загальних зборів з’ясовувалося, що їм удалося зробити за даний 
звітний період184.  

Порівнюючи плани роботи, легко зауважити, що більшість 
реалізованих завдань мала циклічний характер, що певним чином 

                                                 
182 A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 238 – 241; Polacy w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński”          
8 – 10 listopada 2003; OSPTKO „Odrodzenie”, ГС., tekst: O Stowarzyszeniu…; 
Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie: Wirtualna 
Polonia, http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – 
Jubileusz berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat 
Polonii, http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
183 Там же. 
184 АПКОТ “Відродження”, Плани роботи товариства “Відродження” на 
2002–2007 рр. 
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полегшувало функціонування Товариства. Це давало можливість 
його членам здійснювати потрібні приготування і забезпечувати собі 
час на їх реалізацію. У дослідженому архівному матеріалі вдалося 
відшукати затверджені до реалізації плани за останнє п’ятиліття. 
Навіть їх побіжний аналіз дозволяє стверджувати, що Товариство 
проводило багатоаспектну діяльність і постійно її поширювало. Вона 
була своєчасно (без зволікань) модернізована з огляду на ситуацію, 
що склалася185. 

З часом було вироблено певні схеми й форми організаційної 
роботи. Вони набули стабільності і, що є дуже важливим, стали 
циклічними. Вже в цьому місці слід підкреслити роль таких заходів і 
постійних дій, як: організація і проведення занять з вивчення 
польської мови, надання безоплатної медичної допомоги тим, хто її 
потребує; опіка над дітьми польського походження, що знаходяться в 
місцевому дитячому будинку (сиротинці), участь в багатьох 
конференціях і наукових дослідженнях, організація традиційних для 
поляків в усьому світі святкових урочистостей, ювілейних чи річних та 
багато інших, які будуть представлені в наступній частині цієї роботи. 

Діяльність всього Товариства і всіх відділів, що функціонують у 
його межах, спирається на принципи, що діють (мають юридичну 
силу) в Україні186. Кожен з вищезгаданих організаційних підрозділів 

                                                 
185 Там же. 
186 Права національних меншин, що проживають на території Украхни, нормує 
ціла низка правових актів цієї держави, якими є: Конституція України; Декларація 
прав національностей України; Закон України “Про національні меншини в Україні”; 
Закон “Про мови в Українській РСР”; Закон України “Про освіту” та низка інших, 
найважливіші фрагменти яких доступні в: Wybór dokumentów prawnych dotyczących 
mniejszośći i grup narodowych Tom I Polacy na Ukrainie. Opracowanie i wstęp Eugeniusz 
Jabłoński, Warszawa 2000, s. 15–59. У випадку польської меншості додатково 
окреслюють її права міжнародні угоди, що діють між Республікою Польща і 
Україною. До найважливіших з них слід віднести „Декларацію про принципи й 
основні напрямки розвитку польсько-українських стосунків”; „Договір між Республікою 
Польща і Україною про добросусідство, дружбу, стосунки і співпрацю”; „Договір між 
Урядом України і Урядом РП про співробітництво в галузі культури, науки і освіти” й 
низка інших. Вони доступні в обробці Е.Яблоньського, С. 60–86. Аналіз їх можна, 
наприклад, знайти в: A. Bonusiak, Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania 
Polaków w niepodległej Ukrainie [w:] Życze społeczne Polaków na Wschodzie. 
Wybrane zagadnienia, red. A. Bobryk, Siedlce 2007, s. 21–32; A. Bobryk, Політично-
юридичні аспекти функціонування національних меншин у незалежній Україні 
(на прикладі польської меншини) // Наукові праці. – Миколаїв. – вип. 41. –             
 



WSPÓLNOTA POLSKA BERDIAŃSKA. WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 

154 

має свій статут, затверджений відповідними адміністративними 
органами, а у випадку відділів – також і керівництвом Товариства. 

Прийняті членами “Відродження” принципи функціонування 
зібрані в статуті, зміст якого поділено на 6 розділів. В них 
обговорюються основні питання, пов’язані з функціонуванням 
організації. Ми довідуємося з них, що вона діє на території міста 
Бердянськ і адміністративної одиниці, для якої (району) воно є 
центром (районним центром); організація має правоздатність і своє 
місцезнаходження: вона розташована в приміщенні, в якому зараз 
знаходиться Польський дім. Звичайно, підкреслюється, що дії цієї 
організації будуть проводитись згідно з українським правом. У 
першому розділі подано також обов’язкову власну назву українською 
мовою, назву, яка дещо відрізняється від тієї, що вживається в 
польській мові. В дослівному перекладі це є: Українсько-польське 
культурно-освітнє товариство “Відродження”187.  

У другому розділі подаються форми і цілі організаційної 
діяльності, які згруповані в п’яти пунктах. Власне тут передбачається 
можливість створення Товариством різних відділів, спрямованих на 
діяльність в певній тематичній сфері; документ прямо говорить про 
проведення ними (відділами) освітньої діяльності (навчання 
польській мові і культурі), музичного й культурного виховання, 
зверненого до традицій польського народу. Тут врешті говориться 
про функціонування “професійних і аматорських колективів”, котрі 
дали шанс виникненню пізніше спеціальних відділів організації 
(наукових чи медичних). У цьому розділі також підкреслюється 
бажання співпрацювати з відповідними місцевими установами, що 
займаються власне цим видом діяльності188. 

У третьому розділі представлено права й обов’язки членів. Вже 
в його першому пункті помітною є широка відкритість 

                                                                                                               
2006. – Т. 54. – С. 59–63. 
187 Для аналізу статутних принципів функціонування організації нами 
прийнято статут організації з поправками, затвердженими 23.12.2000 р., який 
є обовзковим (діє, має юридичну силу) до сьогодні в незмінній формі. 
Українською мовою назва організації звучить так: Українсько-польське 
культурно-освітнє товариство “ODRODZENIE” (ВІДРОДЖЕННЯ); АПКОТ 
“Відродження”, Статут…, Розділ І, пункт 1.1–1.5. 
188 АПКОТ “Відродження”, Статут…, Розділ 2, пункт 2.1–2.5. 
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“Відродження”, що значною мірою виникає з усвідомлення його 
керівництвом дуже складної етнічної структури околиць, в яких воно 
діє. Тут сказано про те, що його членом може бути кожен 
громадянин України та будь-якої іншої держави, будучи польської 
національності чи будь-якої іншої, який ознайомився зі статутом і 
дотримується його положень. Дуже просто виглядає також вступ до 
організації – подання заяви кандидата, затвердженої керівництвом. 

Структура “Відродження” будується на принципах демократії. 
Це точно визначає також ІІІ розділ аналізованого тексту. Йдеться в 
ньому, між іншим, про те, що кожен член Товариства має право 
обирати й бути обраним до керівних органів, брати участь в усіх 
починаннях Товариства, подавати свої зауваження та пропозиції 
стосовно як роботи Правління, так і всього Товариства. До обов’язків 
відноситься тільки виконання членами прийнятих перед їхнім 
вступом до організації завдань, що мають на меті її чітке 
функціонування. Найвищим покаранням, передбаченим для членів, 
є виключення того або того члена з організації, причому це може 
трапитися за вперте й тривале ухиляння від діяльності на користь 
Товариства чи польського середовища, або ж за вчинки, котрі 
плямують добре ім’я організації189. 

Наступний з розділів – ІV – регламентує структуру й 
керівництво організації. Згідно з його приписами, встановлено 
внутрішні принципи, котрі закладали, між іншим, початково 
однорічну, а після поправок – п’ятирічну каденцію голови 
організації і його обрання загальними зборами членів усієї 
організації. На такий же самий термін обиралося й Правління 
організації та її Ревізійна Комісія. Розв’язання всіх істотних питань, 
пов’язаних з напрямками й основами організаційної роботи, 
залишено за загальними зборами, які були і є єдиним владним 
органом для прийняття програм діяльності, звітування 
організаційних органів за їхню роботу, контролювання майна та 
організаційних витрат тощо. Тільки ці Збори можуть вносити зміни в 
статут організації, а також встановлювати розмір членських внесків 
(до речі, їх, згідно з їх (Зборів) рішенням, не стягували).  

Відповідні положення (правила) впроваджували також 

                                                 
189 АПКОТ “Відродження”, Статут…, Розділ 3, пункт 3.1–3.7. 
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проведення Зборів мінімум двічі на рік. Рішення на них приймалися 
звичайною більшістю голосів, у відкритому голосуванні. 
Допускається зміна терміну, визначеного для Загальних зборів, у 
випадку, коли на них не буде присутності 50 % всіх членів.  

У віданні Загальних зборів залишалося обрання Правління 
організації, яке мало складатися з трьох осіб – голови, заступника 
голови і секретаря. Правління мало проводити організаційну роботу 
таким способом, щоб вона відповідала статутові. Воно могло 
приймати й виключати членів. Воно мало збиратися раз на місяць, а 
рішення мали прийматися простою більшістю голосів у присутності 
щонайменше 2/3 членів цього органу.  

Ревізійна комісія, яка також обирається на Загальних зборах, 
була призначена для здійснення фінансового контролю, вона 
слідкувала також за дотриманням статуту членами організації. До її 
складу входило три особи (голова і двоє членів), яким надавалося 
право активної участі в президії, члени комісії мали тільки дорадчий 
голос, а голова її – повноправний. Також і в цьому випадку 
встановлено, що вона мусить збиратися раз на місяць190. 

У передостанньому – V – розділі розглядаються фінансово-
майнові питання. Майно ПКОТ може походити з добровільних 
внесків на організаційні цілі, складок його членів, а також коштів, 
переказаних різними іншими установами (також закордонними). 
Тільки обов’язковою була передача різних коштів на банківський 
рахунок. Останній розділ визначав, що всі рішення, пов’язані зі 
зміною статуту а також з можливим розпуском організації, 
приймають Загальні збори, причому для цього потрібні були 2/3 
голосів учасників Зборів. Тут, зрештою, знаходиться визначення, що 
організаційною мовою у “Відродженні” є польська, а також, 
звичайно, українська191. 

Свою діяльність “Відродження” провадить власною роботою 
Товариства, а також функціонуванням своїх відділів. Всі вони 
прийняли єдині організаційні принципи в 2000 році. В кожному 
випадку головна організаційна схема дій членів, так би мовити, 

                                                 
190 АПКОТ “Відродження”, Статут…, Розділ 4, пункт 4.1–4.10. 
191 АПКОТ “Відродження”, Статут…, Розділ 5, пункт 5.1–5.4; Розділ 6,               
пункт 6.1–6.4. 
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мініатюрної федерації, якою є ПКОТ, є ідентичною або дуже 
наближеною до себе. Постійні основи, що нормують роботу відділів, 
представлені в 1, 3, 4, а також у 5 розділах статуту Центру польської 
культури “Biesiada”, Полонійному об’єднанні лікарів, Спілки 
польської молоді імені полковника Броніслава Любєнєцького, а 
також Польської спілки науковців. Окремі документи, що 
унормовують (регламентують) їхню роботу, затверджено 
керівництвом “Відродження” (в обов’язковій на даний момент 
формі) відповідно: 1 вересня 2000 року (три перші відділи) і 20 
листопада цього ж самого року (решта відділів)192. 

До загальних і таких же самих принципів функціонування 
окремих відділів слід віднести: 

• той факт, що всі відділи були офіційно зареєстровані 
адміністративними органами Бердянська; 

• те, що прийняття в число членів відбувається на підставі 
писемної заяви кандидата і є воно рівнозначне з набуттям ним членства в 
товаристві-матері; 

• те, що керівник даної спілки визначається з-посеред членів даної 
складової організації головою ПКОТ і з правління він автоматично входить 
до Президії “Відродження”; 

• кожен керівник, у свою чергу, уповноважений визначати членів 
керівних органів організації, за яку він відповідає; 

• діяльність окремих складових бердянської федерації не може 
суперечити статутові ПКОТ і підлягає контролю як з боку його 
Правління, так і з боку Ревізійної Комісії; 

• право мати свою символіку, друковані бланки, формуляри тощо, 
штемпелі і печатки (звичайно, після затвердження їх вищим органом); 

• те, що в усіх справах, не записаних в документі, що регламентує 
межі організаційної праці, обов’язковими були рішення “Відродження”; 

• обов’язок складання звіту про діяльність, щонайменше двічі на 
рік193. 
                                                 
192 АПКОТ “Відродження”, Статут Центру польської культури “Biesiada”, 
машинопис (далі: Статут “Biesiada”…). – С. 1–2; Статут Спілки польської 
молоді, машинопис (далі: Статут СПМ), k. 1–2; Статут польської спілки 
науковців, машинопис (далі: Статут ПСН). – С. 1–2. 
193 Там же. Останній з пунктів упроваджено в життя рішенням Головного 
Правління «Відродження» з грудня 2001 року, пор.: АПКОТ “Відродження”, 
Протокол засідання Головного Правління Польського культурно-освітнього 
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Дуже схоже було визначено компетенції правлінь організацій, 
що входять до складу федерації. Всі регламентації щодо визначених 
компетенцій давали їм (Правлінням) право до: 

• організації діяльності Спілки; 
• розгляду й затвердження планів і принципів роботи; 
• сприяння виконанню цих планів, згідно з програмами ПКОТ; 
• ведення документації цієї організації; 
• затвердження прийняття членів до Союзу; 
• пропонування дій, котрі могли б бути здійснені всією 

організацією194. 
Рішення, що приймалися органами, підлягали контролю 

Правління “Відродження”, яке мало право розглядати їх під кутом 
зору їхньої відповідності статутові ПКОТ. 

Аналізовані основи (принципи), хоч вони (для різних 
структурних підрозділів Товариства) й дуже подібні одна до одної, 
мали, однак, істотні відмінності, які відображені в частині, що 
визначає цілі й принципи роботи організації. В усіх випадках вони 
зібрані в розділі 2 цитованих документів. Певні відмінності 
виступають також у визначенні того, хто може бути членом даного 
відділу. Ці відмінності очевидні і виникають з середовищної 
орієнтації цих спілок.  

Згідно з записами, вміщеними в трьох розділах документів, 
кожна з організацій інакше визначала, хто може бути її членом. 
Польська спілка науковців могла бути утворена науковцями і 
студентами, а також особами, що займаються науковою діяльністю як 
аматори (шанувальники). А статут Полонійного об’єднання лікарів 
говорить, що його членами можуть бути “лікарі, викладачі і студенти 
вищих медичних закладів, а також інші особи польського походження, 
фахово пов’язані зі службою охорони здоров’я”. Польський культурний 
центр “Biesiada” був відкритий для всіх осіб “польського походження, 
зацікавлених у відродженні й розвитку національної культури”. У цьому 
останньому випадку зазначено, що немає жодних вікових обмежень. 
Зовсім протилежне було зафіксовано в статуті Спілки польської 

                                                                                                               
товариства «Відродження» № 33 від 15.12.2001 р. 
194 АПКОТ “Відродження”, Статут “Biesiada”…. – С. 1–2; Статут ПКЛ…. –                  
С. 1–2; Статут СПН…. – С. 1—2. 
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молоді, член якого мусив мати менше 30 років. Його члени могли 
бути учнями або студентами місцевих навчальних закладів, а також 
молодими науковцями. У статутних записах, на противагу тим, що 
представлені були раніше, не було формальної вимоги польського 
походження членів195. 

Як уже зазначалося вище, розбіжності можна також знайти, 
аналізуючи цілі окремих організацій. Дійсно, всі вони хочуть дати 
членам шанси власного розвитку, розширення горизонтів, а також 
зміцнювати їхнє “почуття польськості”, проте відрізняються вони в 
частині окремих записів. 

Головні цілі, які ставлять перед собою члени Полонійного 
об’єднання лікарів, є такими: 

•  дії на користь польської діаспори; 
• надання медичної допомоги особам, що її потребують, тобто 

особам, які в умовах економічної кризи в Україні, як і в системі охорони 
здоров’я, не можуть скористатися з державного забезпечення (зарплат, 
пенсій тощо) та приватних медичних закладів; 

• установлення контактів і налагодження сталої співпраці з 
медиками польського походження в Україні і в світі з метою обміну 
досвідом й фахового вдосконалення; 

• взаємовідносини з Обласною медичною палатою в Бердянську в 
справах, що стосуються надання медичної допомоги; 

• популяризація лікувальних можливостей Азовського моря; 
• організація літніх відпочинків та лікування в Бердянську 

польських дітей з України; 
• вжиття інших заходів, що слугують розвиткові організації й 

полонійного (пов’язаного з польською діаспорою) руху в регіоні;  
• сприяння справі підвищення кваліфікації лікарів польського 

походження; 
• удосконалення знань і методики лікування; 
• сприяння популяризації польської, а також – полонійної медицини 

на території України; 
• вивчення й висвітлення ролі поляків-лікарів у розвитку медичних 

                                                 
195 АПКОТ “Відродження”, Статут “Biesiada”…, розділ 3, пункт 1; Статут 
ПКЛ…, розділ 3, пункт 1; Статут СПМ…, розділ 3, пункт 1; Статут СПН…, 
розділ 3, пункт 1. 
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наук на території України; 
• установлення партнерських зв’язків з медичними закладами, що 

функціонують на терені Польщі зі світовою польською діаспорою 
(полонією), з метою обміну досвідом, наукового і практичного 
співробітництва;  

• поширення знань на тему функціонування “Відродження”; 
• проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 

стажувань та інших форм освітньої діяльності”196. 
Польська спілка науковців, будучи також спеціалізованою 

організацію, про що вже йшлося вище, зосереджується на цілях 
професійного характеру. Вона зацікавлена в уможливленні: 

• підвищення кваліфікації вченими польського походження; 
• зміцнення наукового потенціалу польського середовища; 
• сприяння реалізації колективних та індивідуальних науково-

дослідних планів; 
• удосконалення знань та вмінь своїх членів у проведенні ними 

наукової роботи; 
• сприяння популяризації польської, а також полонійної наукової 

думки197. 
Згідно зі статутними положеннями Спілка польської молоді 

була філією “Відродження” і мала займатися: 
• створенням умов для розвитку особистості; 
• відродженням національної свідомості членів; 
• удосконаленням знань і методів навчання; 
• сприянням зміцненню наукового потенціалу; 
• сприянням реалізації індивідуальних чи колективних наукових 

досліджень;  
• удосконаленням майстерності і методики проведення наукових 

досліджень; 
• сприянням популяризації польської і полнійної культури й мови; 

                                                 
196 АПКОТ “Відродження”, Статут ПКЛ…, розділ 2, пункт 2; OSPTKO 
“Відродження”, ГС., текст: Полонійне коло лікарів. 
197 АПКОТ “Відродження”, Статут ПСН…, розділ 2, пунккт 2; OSPTKO 
„Odrodzenie”, ГС., tekst: Polskie Koło Lekarzy. 
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• розвитком польського молодіжного руху198. 
Дуже докладно визначено також цілі функціонування 

Польського культурного центру “Biesiada”. Серед них перелічені 
наступні: 

• відродження й популяризація польської національної культури; 
• сприяння піднесенню рівня творчих умінь осіб польського 

походження; 
• вдосконалення вмінь і методів навчання у сфері культури; 
• сприяння повному розвиткові польської меншості в Україні; 
• створення умов для реалізації статутних директив; 
• вивчення й об’єктивне висвітлення ролі польської культури в 

контексті міжнародних стосунків поліетнічної України; 
• установлення, налагодження партнерських зв’язків з польськими 

культурними установами, світовою польською діаспорою з метою обміну 
досвідом, наукового і практичного співробітництва; 

• поширення інформації про діяльність Центру, а також 
пропагування його цілей та ідей; 

• організація культурних зустрічей, симпозіумів, курсів та інших 
форм діяльності199. 

Як легко помітити, всі перелічені вище цілі діяльності окремих 
складових частин ПКОТ “Відродження” були деталізацією 
(конкретизацією) директив-дороговказів для засновників організації-
матері. Така схема є цілком зрозуміла, оскільки прагнули до якомога 
ширшого визначення її цілей, з тим щоб максимально використати 
наявний в Бердянську польський потенціал (вражаюче великий для 
такої невеликої спільноти міста).  

У вищеподаних документах, що визначають статутні основи 
(принципи) функціонування організації, тільки один раз вносились 
важливі зміни. Відповідно до рішень, прийнятих Загальними 
зборами, рішень, що пізніше були затверджені адміністративними 
органами, зазнав зміни статут організації. В результаті проведеного у 
квітні 1999 року перегляду основ функціонування було встановлено 
новий термін тривання каденції всіх виборних органів, тобто 
органів, що обираються членами “Відродження”. Згідно з 

                                                 
198 АПКОТ “Відродження”, Статут ПСН…, розділ 2, пункт 2. 
199 АПКОТ “Відродження”, Статут “Biesiada”…, розділ 2, пункт 2. 
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теперішніми рішеннями її (каденцію) визначено на п’ять років200. 
Однак, з організаційних причин (брак кворуму на виборчих зборах у 
2000 році), вперше згідно з новою схемою вибори були проведені в 
2001 році201. 

З цього моменту організація діє за вищезгаданими правилами. 
Проте мали місце випадки відступу від початкової схеми. 2005 року, 
роком раніше, ніж це виникало з існуючих правил, було проведено 
вибори, бо “Відродження” мусило впровадити функцію скарбника. 
Це було потрібне у зв’язку з проведенням ремонту Польського дому і 
пов’язаною з цим дуже великою фінансовою відповідальністю, яка 
“спочивала” до цього часу на членах органів Товариства202. 

В результаті проведених виборів структура органів ПКОТ 
першої п’ятирічної каденції виглядала наступним чином:  

10.11.2001 р. Загальні збори “Відродження” і його відділів. 
Результати голосування: 

ПРАВЛІННЯ ПКОТ “Відродження”: 
1. Лех Сухомлинов – голова; 
2. Наталія Варецька – секретар (директор Центру польської 

культури “Biesiada”); 
3. Ольга Бондарева (голова Полонійного об’єднання лікарів); 
4. Ольга Попова-Жарчиньська (голова Спілки польської молоді); 
5. Ірена Висоцька – секретар у справах освіти. 
Члени відділів обрали головами: 
• Наталію Варецьку – директор Центру польської культури 

“Biesiada”; 
• Ольгу Бондареву – голова Полонійного об’єднання лікарів; 
• Ольгу Попову-Жарчиньську – голова Спілки польської молоді; 
• Вікторію Зарву – голова Польської спілки науковців. 
Збори були проведені 10 листопада 2001 року. Також того 

самого дня, але року 2005-го, відбулися вибори органів нинішньої 
каденції. Їх наслідок містить таке зведення: 

ПРАВЛІННЯ ПКОТ “Відродження”: 
1.  Лех Сухомлинов – голова; 

                                                 
200 АПКОТ “Відродження”, Зміни статуту від квітня 1999 р. 
201 АПКОТ “Відродження”, Протоколи Загальних зборів. 
202 АПКОТ “Відродження”, Рішення Правління 24/6 від 01.05.2005 р. 
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2.  Наталія Варецька – секретар (директор Центру польської 
культури “Biesiada”); 

3.  Юрій (Єжи) Сопін – скарбник; 
4.  Ольга Бондарева (голова Полонійного об’єднання лікарів); 
5. Ольга Попова-Жарчиньська (голова Спілки польської молоді); 
6. Тереза Краснокуцька – директор Польського дому; 
7. Ірена Висоцька – (представник неофіційної ради найстарших 

членів). 
Члени відділів обрали головами: 
• Наталію Варецьку – директор Центру польської культури 

“Biesiada”; 
• Ольгу Бондареву – голова Полонійного об’єднання лікарів; 
• Ольгу Попову-Жарчиньську – голова Спілки польської молоді; 
• Леха Сухомлинова – науковий секретар Польської спілки 

науковців203. 

                                                 
203 АПКОТ “Відродження”, Протоколи Загальних зборів від 10.11.2001 р. і 
10.11.2005р. 
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2.3. Спеціальні організаційні відділи Товариства  
і принципи їх функціонування 

 
Як це вже зазначалося в попередній частині роботи, органи 

Товариства “Відродження” прагнули до встановлення якнайтісніших 
стосунків з усіма установами, котрі могли б посприяти польській 
меншині біля Азовського моря. Елементом таких дій було прагнення 
до узаконення функціонування всіх форм діяльності, яку провадить 
організація. В результаті виникли чотири складових відділи ПКОТ, 
але це не були інституції, що виникли внаслідок заходів, ужитих 
польським середовищем в цьому місті.  

У межах культурної діяльності вдалося укласти Договір в 
справі функціонування при Польському культурному центрі 
“Biesiada” танцювального ансамблю “Водоспад” (керівник Лілія 
Кузнєцова). Згідно з положеннями цієї угоди ансамбль мав 
функціонувати як представник ПКОТ “Відродження”. Його 
репертуар і напрямки роботи мали визначатися керівниками 
“Biesiad-и” і ансамблю. Передбачалося, що він не буде 
функціонувати, опираючись виключно на польські “сили” в місті. 
Договір, підписаний 1 січня 2002 року, передбачав можливість 
перебування в ансамблі осіб, котрі не мають польського походження. 
Обидві сторони Угоди визначили свої зобов’язання наступним 
чином:  

• Товариство обіцяло “сприяти підвищенню професійного рівня 
колективом “Водоспаду”; сприяти матеріально-технічному, методичному 
і кадровому забезпеченню потреб ансамблю – в межах існуючих 
можливостей і згідно з прийнятими основами і правилами всіх членів 
ансамблю “Водоспад” і його Керівника”. Крім того, “Відродження” 
зобов’язувалося в міру можливостей організувати літній відпочинок в 
Польщі, забезпечити можливість участі ансамблю в міжнародних 
фестивалях, днях культури та інших культурних подіях у Польщі і в 
світі. Насамкінець – клопотати про відсилання на різні стажування 
його (ансамблю) членів. 

• Керівник зобов’язувався проводити заняття зі сфери 
хореографії зі членами всього колективу, дбати про постійне 
поновлення і модернізацію репертуару “Водоспаду”, поєднані з 
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турботою про високий рівень виконавців і, звичайно ж, 
дотримуватися приписів статуту ПКОТ204. 

Широкий діапазон організаційної діяльності, яку провадять 
представники польського середовища, що існує в Бердянську, 
уможливив неодноразові зустрічі Товариства з різними українськими 
установами. Одним з прикладів такої ситуації було згадане вище 
спільне проведення артистичної діяльності в межах функціонуючого 
при Центрі “Biesiada” танцювального ансамблю. Однак, це не був 
єдиний приклад такої корисної для обох сторін співпраці. На стику 
дій “Відродження” (переважно двох його відділів – Польської спілки 
науковців і Спілки польської молоді) та існуючих в Бердянську 
вищих навчальних закладів виникла широка сфера, що уможливлює 
плідну співпрацю. Наслідком розуміння існуючої ситуації стало 
виникнення двох важливих установ науково-культурного характеру. 
Це Науково-освітні центри при двох з існуючих в місті вищих 
навчальних закладах – Державному педагогічному університеті і 
приватному Бердянському інституті підприємництва, який в 
2006/2007 навчальному році виконав норми, передбачувані 
українським правом, і був перейменований на Університет 
менеджменту і бізнесу (далі скорочено – БУМІБ). 

Спершу 6 лютого 2001 року було створено Польський науково-
освітній центр при Інституті філології Бердянського педагогічного 
університету (керівник – доктор філологічних наук, професор 
Вікторія Зарва). Ця установа підпорядкована Правлінню Товариства 
“Відродження” і водночас адміністрації Інституту. Її 
функціонування визначала угода, що діє між цим науковим 
підрозділом і Товариством.  

Відповідно до прийнятих принципів головні цілі й завдання 
Центру формулюються наступним чином: 

• організація та проведення конференцій, симпозіумів, наукових 
досліджень та інших заходів освітнього характеру, що сприяють 
популяризації знань про Польщу, її культуру, науку і мистецтво; 

• заохочування польських науковців і всіх зацікавлених осіб до 
діяльності на користь відродження польської наукової думки на території 
України; популяризація досягнень польських і полонійних вчених; 

                                                 
204 АПКОТ “Відродження”, Угода в справі функціонування ансамблю 
“Водоспад”, з 2002 року. 
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• підготування магістерських, докторських та габілітаційних 
праць на польську тематику; 

• видання збірки наукових праць “Актуальні проблеми слов’янської 
філології”; 

• організація, проведення занять з польської мови і літератури для 
студентів філологічного факультету Інституту; 

• встановлення співпраці з польськими освітніми організаціями й 
осередками в Україні і в Польщі з метою проведення спільної діяльності”205. 

Другий з утворених осередків виник значно пізніше, 2004 року. 
Його створено з огляду на значну зацікавленість польською 
культурою з боку студентів цього ВНЗ. Не без клопотань Спілки 
польської молоді тут стали проводитись заняття з польської мови (як 
другої іноземної) для всіх бажаючих. Дуже важливим досягненням 
було створення польсько-українського факультету при Інституті 
підприємництва. Наступним кроком, що свідчить про поступальний 
розвиток, було заснування Центру польської мови й культури. Це 
вдалося зробити завдяки фінансовій допомозі Фонду “Pomoc 
Polakom na Wschodzie” (Допомога полякам на Сході)206.  

Цілі, які ставили перед собою організатори, були дуже широкі. 
Вони обіймали такі завдання, як-от: 

•  розповсюдження польської мови і культури; 
• створення бібліотеки польської літератури і літератури про 

Польщу; 
• надання допомоги у вивченні польської мови студентам БІПу, 

членам Товариства і всім охочим; 
• створення методичного кабінету для вивчення польської мови і 

культури; 
• забезпечення вільного доступу до електронних засобів інформації і 

сіті Інтернет; 

                                                 
205 АПКОТ “Відродження”, Договор о создании Польского совместного 
научно-просветительского центра от 6.02.2001, укадений між Бердянським 
державним педагогічним інститутом і Пльською спілкою науковців 
Польського культурно-освітнього товариства «Відродження», параграфи 4–6. 
206 АПКОТ “Відродження”, Договір про створення Центру польської мови і 
культури, укладений 1 лютого 2004 року між Бердянським інститутом 
підприємництва і Головним правлінням Польського культурно-освітнього 
товариства «Відродження». 
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• проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, виконання 
науково-дослідних праць та інших освітніх заходів, спрямованих на 
розповсюдження знань про Польщу, її культуру, науку і мистецтво, на 
проблеми польсько-українських взаємовідносин, а також на піднесення рівня 
кваліфікації працівників БІПу і членів Товариства; 

• популяризація польських наукових досягнень в Україні; 
• залучення науковців польського походження і всіх зацікавлених осіб 

до роботи в Центрі, у проведенні досліджень, тематично пов’язаних з 
Польщею, а також написання наукових праць і дипломних робіт; 

• встановлення партнерських зв’язків з науково-дослідними й 
освітніми установами в Польщі і Україні, а також подібними установами 
польської діаспори в світі з метою проведення спільної діяльності”207.  

Зараз Центр є динамічним (живучим, таким, що динамічно 
розвивається) науково-дидактичним осередком, який тісно 
співпрацює з кафедрою слов’янської філології Бердянського 
університету менеджменту і бізнесу і організовує заняття з польської 
мови і культури. Завдяки постійній підтримці з боку Фонду „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” (Допомога полякам на Сході) осередок займає 
дві великі кімнати, має аудіовізуальне устаткування, супутникову 
телевізійну антену, ксерокс, чотири комп’ютери, ноутбук і т. ін. Саме 
тут створюється перша польська бібліотека у східній Україні.  
У 2007 / 2008 навчальному році в Центрі працювали троє кандидатів 
наук і двоє магістрів. Це особи польського походження, вони ж є 
членами товариства “Відродження”. Використовуючи можливість, 
надану їм договором, вони систематично вдосконалюють свою 
професійну майстерність в університетах Варшави, Кракова, 
Жешува, Любліна і Києва.  

Центр є співорганізатором наукових конференцій і семінарів, а 
також бере активну участь у дослідженнях, що проводяться з 
провідними науковими центрами, прикладом чого є тісне 
співробітництво з кафедрою полоністики Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка на чолі з професором, доктором 
філологічних наук Ростиславом Радишевським та численні 
публікації в наукових виданнях в Україні і в Польщі. 

                                                 
207 Там же, параграф 4. 
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2005 року Центр провів наукову конференцію під назвою 
“Сучасні проблеми слов’янської філології і культури”, у якій взяли 
участь науковці з усієї України і польських ВНЗ208.  

Яскравим свідченням того, що члени організації не є 
байдужими до справ усього міста, є те, що ПКОТ взяло на себе опіку 
над дітьми-сиротами польського походження, які знаходяться в 
місцевому сиротинці. Згідно з угодою Товариство вирішило 
зайнятися цими вихованцями, документи яких недвозначно 
свідчили про їхнє походження. Це рішення було відповіддю на 
запрошення органів місцевої влади, які у 2000 році запропонували 
таку опіку всім наявним у місті меншостям. І тут варто зазначити, що 
ці дії проводились разом з місцевою римо-католицькою парафією209.  

На ще одному “стику інтересів”, цього разу полонійно-
українсько-польському, було укладено єдину в своєму роді угоду в 
Україні. Її результатом стало створення польсько-українського 
факультету, функціонуючого при тодішньому БІПі, а зараз 
Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. Цей факультет 
(зараз він є суспільно-економічним відділом економічного 
факультету) дає своїм студентам можливість розпочинати навчання в 
Бердянську, а потім продовжувати його у Суспільно-економічному 
інституті в Тичині. Назва цього ВНЗ була дуже складною, проте 
такою, що найкраще відбиває цілі його організаторів: початково вона 
функціонувала як Польсько-український соціолого-політологічний 
факультет. Головним його завданням була підготовка фахівців у 
сфері (в галузі) соціології бізнесу, соціології організації та 
менеджменту, соціології суспільної комунікації і політології. 
Відповідно до договорів, укладених між зацікавленими сторонами, 
передбачувалися дії, що мають на меті наукове співробітництво, 
обмін студентами і науково-дидактичними кадрами, а насамкінець – 
навчання в Польщі студентів БІПу. У момент свого створення  
(2001 рік) це був перший в Україні осередок, що дає шанси навчання 
за болонською системою. Зараз це Суспільно-економічний 
факультет, на базі якого реалізуються програми підготовки 
спеціалістів в галузі соціології, економії, менеджменту тощо. 

                                                 
208 Там же, параграфи 4, 6. АПКОТ “Відродження”, ГС, текст: Центр 
польської мови і культури. 
209 АПКОТ “Відродження”; Лист Генерального Консула Республіки Польща 
Міхала Журавського Л. Сухомлинову, від 11.09. 2000 р. 
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Спираючись на досвід, набутий під час співробітництва між цими 
двома вищими навчальними закладами (ВНЗ), згодом виникли 
можливості подальшого розширення міжнародних контактів210. 

Завершуючи аналіз формально-правових аспектів діяльності 
Польського культурно-освітнього товариства «Відродження», слід 
зазначити, що не всі дії, які проводить Товариство, знайшли своє 
правове віддзеркалення в статутах. Такі акції, як надання медичним 
кабінетом безоплатної медичної допомоги всім, хто її потребує, 
дільба “надлишком” медикаментів з місцевою службою охорони 
здоров’я, проведення акції підгодовування й гуманітарної 
допомоги,– здійснено в ім’я інтересів найширших груп населення 
міста. Активно включається в цю діяльність “Відродження”, яке 
нерідко було генератором цих ідей. Зокрема, це очевидно у випадку 
створення місцевого відділу “Карітасу”, у складі якого на початку 
його (Карітасу) діяльності переважали члени “Відродження”211. 

Останньою, але чи не найважливішою для поляків у 
Бердянську інституцією, що функціонує в межах Товариства, був 
Польський дім. Невід’ємним атрибутом польського середовища він 
став 7 грудня 2001 року. Саме тоді Товариство “Wspólnota Polska” 
після переговорів, що тривали два роки, придбало, за посередництва 
Генерального Консула в Києві, трикімнатну квартиру в Бердянську. 
Після ремонту вона мала стати полонійним центром. Сама назва 
приміщення не викликала жодних сумнівів. Для всіх, з самого 
початку, вона асоціювалася однозначно: “зі словом сім’я, чим, 
безсумнівно, є невелика, але живуча польська спільнота в цьому курортному 
місті”. Бердянці знайшли місце для зустрічей, свій “маточник”, 
відчули також, що є частиною “великої польської родини”, яка про 
них не забула212. 

                                                 
210 Пор.: АПКОТ “Відродження”. Угода про взаємне співробітництво між 
Бердянським інститутом підприємництва (Україна) і Вищою суспільно-
економічною школою в Тичині (Республіка Польща). Додаток (додаткова 
умова) до договору про співробітництво (проект до переговорів). 
211 АПКОТ. Листування між товариством «Відродження» і Єпископською 
Курією в Каменці у справі створення в Бердянську парафії. 
212 L. Suchomłynow, Nad Morzem Azowskim, „Głos znad Niemna” 22 marca 
2002; OSPTKO „Odrodzenie”, ГС., tekst: Dom Polski; OSPTKO „Odrodzenie”, 
Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, marzec 2002; Archiwum 2001 – 2003, 
Aktualności, grudzień 2001; Nowy Dom Polski: http://www.wspolnota-
polska.org.pl/pol/news/ukrand/htm; Гости Польского дома в Бердянске, tekst 
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Незважаючи на величезні фінансові труднощі, протягом 
кількох місяців вдалося довести приміщення до стану, що 
уможливлював його використання. Перше офіційне відкриття 
Польського дому відбулося 15 березня 2002 року. Оснащення 
Польського дому було предметом гордості польської громади. Ось як 
пише про це директор осередку Т. Краснокуцька-Сухомлинова: 
“Хтось допомагав порадою, хтось грішми, хтось своєю жертовною працею. 
Але важливим є те, що не було байдужих. Про ремонт не було й мови, 
просто вдалося залатати старі дірки і зібрати уживані меблі, частину їх 
ми навіть купували. Передусім ми придбали столи й стільці для уроків 
польської мови, старий магнітофон і піаніно для вечірнього музичення”. 
Уведення в дію Польського дому було справжньою подією для всієї 
області. “(…)На відкритті зібралося майже 50 осіб, серед яких були й 
представники обласних органів, міської ради, кандидати в депутати 
Верховної Ради України, голови й діячі національних організацій міста, 
органи його вищих навчальних закладів”213. 

Варто підкреслити, що в Бердянську тільки поляки мають 
власне приміщення. Болгари, греки, євреї, німці, росіяни або 
орендують приміщення, або ж його зовсім не мають. 

У 2005 році Сенат Речі Посполитої за посередництва 
Товариства “Wspólnota Polska” профінансував генеральний ремонт і 
реконструкцію резиденції поляків Бердянська, внаслідок чого 
вдалося знайти дві кімнати і великий тридцятиметровий зал, що є 
придатний скоріше для “масових” урочистостей. Цей факт не 
лишився не помічений і польськими друзями середовища, багато 
яких прибуло у вересні 2006 року в місто, бажаючи взяти участь в 
урочистості відкриття Дому після його ремонту214. 

Зараз Польський дім, відремонтований, перебудований і 
прилаштований до потреб організації, виконує наступні функції: 

                                                                                                               
dostępny na: Новости, http://novosti.zp.ua/2002/04/25/27743.html 
213 Там же.  
214 OSPTKO “Відродження”, Архів 2003–2006 рр., Подія, на яку довго чекали!; 
OSPTKO “Відродження”, Архів 2001–2003 рр. Новини: 26 вересня 2006 року 
Польський дім в Бердянську після ремонту офіційно відкрив свої двері; 
Розмова, яку вів А.Бонусяк з Л. О. Сухомлиновим і Т. Краснокуцькою-
Сухомлиновою у вересні 2006 року; Нотатки з перебування автора на 
урочистому відкритті Польського дому. 
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• “клубу; 
• місця вивчення польської мови для літніх осіб і підопічних дітей з 

сиротинця; 
• кабінету безоплатної медичної допомоги; 
• редакції першого в Україні Полонійного сайту Інтернету і 

полонійної рубрики в міському студентському журналі; 
• бібліотеки і відеотеки Товариства; 
• інформаційного центру; 
• бюро (офісу) Товариства і його відділів; 
• місця зустрічей і засідань активу, Правління Товариства і його 

відділів”. 
Робота цього полонійного центру є можливою виключно 

завдяки допомозі багатьох осіб і організацій, як місцевих, так і тих, 
що функціонують в Польщі. Серед них слід назвати: Сенат і Уряд 
Польський, “Wspólnota Polska”, Фонд “Допомога полякам на Сході”, 
Фонд Semper Polonia, Генеральне Консульство Республіки Польща в 
Харкові і керівництво Бердянського університету менеджменту і 
бізнесу215.  

Аналіз формально-правових форм діяльності польської 
організації, що функціонує в Бердянську, дозволяє твердити, що 
організатори руху поставили перед собою дуже широко замислені 
цілі. Їхнє бачення полягало в цілеспрямованій діяльності цілої низки 
пов’язаних між собою структур з метою найефективнішого 
використання існуючих людських ресурсів, знань і вмінь членів 
“Відродження”. Ці цілі знайшли, що дуже важливо, офіційне 
сприйняття й розуміння усіх зацікавлених, не тільки 
адміністративних органів, які затверджували програми 
функціонування окремих ланок організації, а й також діючих в місті 
вищих навчальних закладів. Особливо важливим є, власне кажучи, 
віднайдення підтримки, до того ж не словесної, а реальної, від 
керівництва ВНЗ, які формують суспільну свідомість.  

Слід визнати, що підписані договори, угоди, прийняті основи 

                                                 
215 OSPTKO “Відродження”, ГС, Т. Краснокуцька-Сухомлинова, Польський 
дім; OSPTKO “Відродження”, Архів, Новини: 26 вересня 2006 року Польський 
дім в Бердянську після ремонту офіційно відкрив свої двері; Розмова, яку вів 
А.Бонусяк з Л. О. Сухомлиновим і Т. Краснокуцькою-Сухомлиновою під час 
урочистості відкриття Польського дому після ремонту. 
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(засади, принципи, правила) функціонування всієї організації та її 
окремих елементів становлять максимум того, що в умовах, які 
існують в даному місці й часі, можна було здійснити. Інша річ – як ці 
можливості використовувались на практиці. Ця проблема буде 
розглянута в наступних частинах цієї роботи. 

Мініатюрна федерація, якою є ПКОТ “Відродження”, 
остаточно сформувалася на початку ХХІ століття. ЇЇ організаційна 
структура виправдала себе упродовж кількарічної діяльності, що 
дозволяє ризикнути провістити, що без значних змін вона 
функціонуватиме і в найближчому часі.  

Схема 1. 
Загальна організаційна структура 

Польського освітньо-культурного товариства “Відродження” 
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РОЗДІЛ ІІІ 
В КОЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СПРАВ 

3.1. Діяльність на користь зміцнення польськості… 

Члени кожної групи тієї або тієї меншості, існуючої в світі, добре 
усвідомлюють те, що основним завданням, яке стоїть перед ними, є 
збереження почуття національного зв’язку. З різних, описаних 
частково в першій частині цієї роботи, причин в умовах, які існують в 
Бердянську, скоріше можна говорити про роботу над відродженням 
чи відновленням приналежності до польського народу. Саме всі акції, 
здійснювані представниками ПКОТ “Відродження”, мають таку саму 
мету, проте частина з них є особливо важливою для місцевих поляків, 
власне, з приводу їхнього (цих акцій) безпосереднього впливу на 
національну свідомість. Саме такі результати дає культурна діяльність 
в широкому розумінні цих слів, тобто діяльність у межах самого 
Товариства, зрештою, також релігійна. Тільки об’єднання 
вищезгаданих чинників може привести до успіху.  

Безперечно, в кожному еміграційному середовищі неабияку 
роль відіграє прихильність до національних традицій. Це, власне, 
бажання культивування певної поведінки, чи звичаїв; свідомість 
спільності походження є дуже важливим чинником, що уможливлює 
збереження почуття національного зв’язку. Саме польська культура є 
для діаспорних середовищ тим, що дає їм почуття зв’язку і сили, 
дозволяє жити в ізоляції і протидіяти асиміляційним процесам. 

Вже в першому періоді існування Товариства його керівництво 
старалося організувати зустрічі його членів з прихильниками. Проте 
будь-яка діяльність була важкою. Не було потрібних приміщень. У цей 
час зустрічалися в приватних квартирах або приміщеннях, доступ до 
яких було надано друзями організації. Ця ситуація змінилася після 
знаходження власного місця перебування. Володіння приміщенням 
уможливило перехід до систематичних дій, котрі могли бути 
здійсненими відповідно до прийнятих директив і графіків роботи216. 
                                                 
216 A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 238 – 241; Polacy w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński”             
8 – 10 listopada 2003; Rozmowy z T. Krasnokucką, wrzesień 2006, wrzesień 2007; 
Rozmowy z O. Bondarewą, wrzesień 2006, wrzesień 2007. Ukraina: „Odrodzenie” 
w Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna 
Polonia, http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – 
Jubileusz berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat 
Polonii, http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103; 
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Одними з найбільш «польських» урочистостей є ті, що 
відбуваються у свята Різдва Христового. За польською традицією поза 
релігійним виміром вони завжди стають приводом до спільних 
родинних зустрічей. В умовах еміграційних ці зустрічі є 
розширеними, розгалуженими, враховується не тільки мала, а й та 
велика – полонійна – родина. Поляки в Бердянську саме з цього 
приводу організують «облаткові зустрічі». З моменту набуття 
власного приміщення вони відбуваються в Польському домі. Вперше 
зустріч з цього приводу відбулася в ньому 2002 року. З цього моменту 
вони здійснюються циклічно щороку. В зустрічах беруть участь не 
тільки члени організації зі своїми сім’ями, а й вихованці з сиротинця 
в Бердянську, польське походження яких посвідчується відповідними 
документами. За звичаєм святкові зустрічі мають релігійне 
забарвлення (в них беруть участь представники парафії). Співають 
колядки, відтворюють голосом або грають польську музику. Зазвичай 
завжди приготовано почастунок, а в міру можливості найбідніші 
члени польської спільноти в місті (а саме – діти з сиротинця) 
отримують скромні подарунки. І хоча вони не є вишуканими (це – 
солодощі, фрукти, канцелярські приналежності або ж одяг), діти 
завжди задоволені й дуже-дуже вдячні. Описані вище дії є 
можливими виключно завдяки людям доброї волі, які офірують на 
них потрібні кошти217. 

Зустрічі членів і шанувальників ПКОТ “Відродження” 
відбуваються також під час карнавалів. Їх перебіг і “профіль” 
залежить від актуальних можливостей (головним чином – 
фінансових). Так, наприклад, першим заходом 2003 року став вечір 
колядок. Діти й молодь засвоїли твори трьома мовами – польською, 
українською і російською. Спеціально для цього вечора були 
приготовлені багатомовні пісенники, які роздавались учасникам 
зустрічей. Під час урочистості був організований конкурс на 
найкращу колядку. До цією акції було залучено також представників 
парафії. Серед членів журі був тоді ксьондз Гавел Мацьонґ і 

                                                 
217 L. Suchomłynow, Bediańsk, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na 
Ukrainie” 1995, styczeń – marzec 1996, s. 3; Путешествие, выставки, новоселье 
// Деловая жизнь. – 2002. – 16 января (№ 4); OSPTKO „Odrodzenie”, 
Archiwum, Aktualności 2001 – 2003, luty 2002. 
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парафіяльна органістка Вікторія Горбунцова. Карнавальні зустрічі 
останнім часом організовано в межах “Масниці” (польськ. Zapustу)218. 

Наступним періодом дуже напруженої праці місцевих поляків 
є початок травня кожного року. Як ми знаємо, початок цього місяця 
для кожного поляка є одним великим святом. Перше травня – це, 
звичайно, Міжнародне свято праці, друге травня вже кілька років 
поспіль відзначаємо як свято Польського державного прапора, а у 
випадку Бердянська, то це ще й День Полонії, нарешті, третє травня 
– це, звичайно, Свято Конституції. У випадку України важливим є 
також те, що, як і раніше, відзначається тут 1 Травня як Свято праці і 
весни, а найважливішим святом з усіх травневих урочистостей є День 
Перемоги, яким в Україні є 9 травня219.  

Відзначаючи травневі свята, Товариство впродовж багатьох 
років організовує цикл урочистостей під загальною назвою Дні 
польської культури. Вперше воно влаштувало їх 2001 року. Травневі 
свята є завжди приводом до низки акцій, організованих поляками. 
Кожного року вони виглядають трохи інакше. Ці перші святкування 
розпочалися з участі польської молоді в марші солідарності з нагоди 
1 Травня, марші, організованому органами місцевої влади. 
Повернувшись до Польського дому, молодь організувала урочисте 
засідання на честь Дня Конституції. Наступного дня урочистості 
мали характер більш сімейний: відбулася зустріч за кавою, чаєм та з 
музикою. Цикл урочистостей закінчився 3-го травня 
загальнодоступним концертом польської патріотичної пісні220.  

Діяльність місцевих поляків зацікавила органи місцевої влади. 
2002 року ініціатива Товариства знайшла підтримку з боку місцевої 

                                                 
218 Архів 2001–2003 рр., Новини, осінь – зима 2002–2003 рр.. Плани роботи 
організації. 
219 Добрица Л. На праздник вместе с консулом и друзьями // Бердянск 
деловой. – 1999. – № 18; Ukraina: Polacy Berdiańska po raz kolejny maszerowali, 
tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, http://www.wirtualnapolonia.com/ 
teksty.asp?TekstID=1596. 
220 Третий год члены Польского культурно-просветительского общества 
«Возрождение» в мае в Бердянске проводят дни польской культуры, dostępny 
na: Новости, http://novosti.zp.ua/2002/05/30/28272.html ; Ukraina: Trzeciego 
maja w Domu Polskim, dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://www.wirtualnapolonia.com/kresy/teksty.asp?TekstID=1597; OSPTKO 
„Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003. 
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влади. Завдяки співробітництву з адміністративними установами 
організовані урочистості стали більш розширеними. У межах Днів 
польської культури було влаштовано художню виставку, а також 
вечір польської поезії. До того ж було віднайдено можливість 
транслювання по місцевому телебаченню польських документальних 
фільмів, котрі чотири роки тому завдяки допомозі тодішнього 
Генерального Консула Речі Посполитої в Харкові Міхала 
Журавського було перекладено на російську мову (а тематично вони 
стосувалися травневих свят). Одночасно з цими заходами 
представники Центру польської культури “Biesiada” при Товаристві 
поляків “Відродження” на запрошення органів обласної влади брали 
участь у Днях слов’янської писемності у сусідньому Приазов’ї221.  

Один з ужитих тоді заходів став чи не найважливішою подією 
взагалі з усіх організовуваних до сьогодні в Бердянську. У 2002 році 
було влаштовано І Фестиваль польської класичної музики. 
Протегування цього заходу взяли на себе Генеральний Консул 
Польщі в Харкові Міхал Журавський, настоятель католицької 
парафії в Бердянську Здіслав Зайонц, Ректор Інституту 
підприємництва проф. Лідія Антошкіна, а також відділ культури 
міськвиконкому міста Бердянськ. Цей захід був цілковитою 
інновацією (в оригіналі novum. – Примітка перекладача) в діях міста, 
котрі до цього часу мали місце. Ніхто до цього моменту не відзначав 
тут травневі свята у такий спосіб. Пропозиції, висловлені поляками, 
були сприйняті мешканцями міста з великим зацікавленням. 
Найбільшу цікавість викликав концерт класичної музики. Як можна 
на сайті Товариства прочитати: “Твори Шопена, Вєнявського, 
Падеревського, Шимановського та інших видатних польських композиторів 
у виконанні місцевих музикантів справили на глядачів (слухачів) незабутнє 
враження”. Кожен учасник концерту отримав спеціально надруковані 
дипломи й сувеніри з І Фестивалю польської класичної музики в 
Бердянську222. 

Як уже зазначалося вище, Дні польської культури були 
організовані циклічно, стаючи одним з найбільш відомих урочистих 
заходів, здійснюваних в місті польським середовищем. Окрасою 

                                                 
221 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, lato 2002. 
222 Там же. 
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програми тут з плином часу став Фестиваль польської класичної 
музики. 

Таблиця 1. 
Список Фестивалів польської класичної музики 

Рік Захід Дата Інституція, відповідальна за 
Фестиваль 

2002 І Фестиваль 

2003 ІІ Фестиваль 

2004 ІІІ Фестиваль 

2005 IV Фестиваль 

2006 V Фестиваль 

2007 VI Фестиваль 

2008 VII Фестиваль 

Між 1 і 3 травня 
кожного року 

Організація: 
Правління ПКОТ 
“Відродження”; 
Центр “Biesiada” 

Підтримка: 
Бердянський інститут 

підприємництва / Університет 
менеджменту і бізнесу 

Міськвиконком  
(м. Бердянськ) 

Джерело:  
Архів „Odrodzenie”, Плани діяльності Товариства на 2002 – 2008 рр.;  

Протоколи Загальних зборів за період 2002 – 2008 рр. 
 
Наступним “національним” приводом для урочистих 

зустрічей є Свято Незалежності. В даному випадку важко говорити 
про єдину схему його відзначення. Могло бути ось так: урочисте 
засідання, що відкриває його проведення, у поєднанні з короткими 
художніми показами, а далі – демонстрація документальних 
кінофільмів на військову тематику й на теми, пов’язані з першими 
кроками молодої Польської держави. Потім зазвичай захід 
розпадався на дві частини. Старше покоління з охотою проводило 
час за кавою, чаєм та “в розмовах – нічних родичах”, а молодше 
зазвичай бавилося самостійно. Члени Польської спілки молоді могли, 
наприклад, влаштувати дискотеку й бавитися під мелодії сучасних 
виконавців польської естради. Початково, наскільки дозволяли на це 
кошти, влаштовувалися концерти або ж рейди; проте з моменту 
взяття на себе опіки над вихованцями з сиротинця було вирішено не 
влаштовувати їх, а отримані в такий спосіб кошти віддати на потреби 
підопічних. Натомість, для широкої громадськості, наприклад, було 
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організовано демонстрацію кінофільмів або ж тематичні вистави, 
присвячені цій події223.  

Звичайно, ПКОТ “Відродження” включається у великі акції 
міжнародного характеру, метою яких є сприяння польскості у 
широкому розумінні цього слова. Однією з них був Рік Польщі в 
Україні.  

2004 рік було оголошено Роком Польщі в Україні. Польське 
культурно-освітнє товариство “Відродження” бере також активну 
участь у процесі організації урочистих заході. 

У цьому році Головне управління разом з Генеральним 
Консульством РП в Харкові запланувало цілу низку заходів, 
головним завданням яких є популяризація польської культури і 
Європейської Унії: 

• художній конкурс (пов’язаний з образотворчим мистецтвом) для 
дітей та шкільної молоді міста під назвою “Європа – наш спільний дім”; 

• конкурс “Польща далека і близька”; 
• цикл лекцій, присвячених завданням польського і євросоюзного 

законодавства (разом з Варшавським університетом); 
• народне гуляння “Вітай, Польщо, в Європі”; 
• наукова студентська конференція “Європейські читання”; 
• V Польсько-український форум “Україна на шляху до 

Європейської Інтеграції”; 
• ІІІ Фестиваль польської класичної музики”224.  
Звичайно, не слід забувати й про інші важливі для поляків 

події. Так, наприклад, у 1999 році “Відродження” влаштувало 
урочистості з нагоди 150-річчя з дня смерті Юліуша Словацького. 

                                                 
223 Архів 2001–2003 рр., Новини, Свято незалежності…; События дня: 
Выставка // Південна зоря. – 1999. – 19 листопада; За нашу и вашу свободу! 
// Бердянск деловой. – 1999. – 19–25 ноября (№ 46); Л.Добрица. День 
независимости Польши отметили в Бердянске // Бердянск деловой. – 2000. – 
17 ноября (№ 49); Фестиваль польской классической музыки // Бердянск 
деловой. – 2003. – 11 сентября (№ 39). 
224 Польская классика прозвучит в день влюбленных // Ринг–Экспресс. –              
2 февраля 2005 (№ 9); Забержевская Т. Работа на хороший результат // 
Південна зоря. – 2005. – 18 лютого; В рамках года Польши в Украине // 
Південна зоря. – 2004. – 30 квітня; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 
2006, Aktualności, 2004 – Rok Polski na Ukrainie. 
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Було проведено урочисте засідання і підготовлено скромну художню 
програму225. 

Головним організатором усіх культурних заходів Товариства 
“Відродження” є спеціально створений для цієї мети Центр польської 
культури “Biesiada”. При “Biesiad-і” функціонують кілька різних 
зацікавлених груп. З різних діючих в його межах організацій тільки 
одна є формалізованою. Як уже зазначалося, це є дитячий 
танцювальний ансамбль “Водоспад”. У Центрі, крім того, діють 
циркова група, група вокалістів, група з набуття майстерності у 
царині прикладного мистецтва, а з 2006 року – також дитячий хор 
(керівник – Лілія Асадчова-Станкєвич). Усі вони проводять сталу 
діяльність, що має на меті сприяння розвиткові польської культури. 
Члени “Biesiad-и” (серед яких майже половину становлять особи 
польського походження) займаються також наданням блиску й 
пишноти різним урочистостям, влаштовуваним полонійним 
середовищем, а також тим, котрі готуються органами місцевої чи 
обласної влади, метою якої є сприяння розвиткові культури 
польської національної меншини на терені південно-східної 
України. Загалом, незалежно від того, хто практично бере участь у 
зазначених діях культурного характеру і де вони відбуваються (у 
Бердянську, в Україні чи в Польщі), результати дій записувались на 
рахунок Центру226. 

Найбільш відомим і найбільш “експлуатованим” 
“Відродженням” ансамблем є “Водоспад”. Цей танцювальний 
дитячий гурт є дуже специфічний. Крім фольклорних танців, що 

                                                 
225 Варецкая Н. Бердянские поляки отмечают 150-ю годовщину со дня смерти 
польського поэта Юлиуша Словацкого // Бердянск деловой. – 1999. – №13. 
226 До найважливіших подій в культурному житті поляків з Бердянська 
можна віднести: Фестиваль національних мов і культур в Бердянську, 
Фестиваль культури кресів у Мронґові, Всесвітній форум полонійних ЗМІ. 
Одним з найбільших успіхів представників цього середовища була 
винагорода робіт, надісланих на організований в Торуні ХІ Міжнародний 
конкурс творчості дітей і молоді в галузі прикладного мистецтва «Завжди 
зелено, завжди блакитно» 2001 року; пор.: Головна сторінка, Новини; Архів 
2001–2003 рр., Новини, літо 2002 р., Вакаційне літо з «Відродженням»; Архів, 
Новини 2001–2003, березень 2002 р.; лютий 2002 р.  
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походять головним чином з південної Польщі, він створює свої власні 
хореографічні композиції. Вони є задумом керівника ансамблю Лілії 
Кузнєцової, яка старається перекласти на “мову” танцю історичні 
події або ж літературні твори. Не можна віднести його до групи 
полонійних фольклорних ансамблів, оскільки його репертуар значно 
ширший. Слід, зрештою, підкреслити, що цей ансамбль має великі 
проблеми з фольклорним репертуаром, бо створюють його сильно 
асимільовані поляки, що походять з різних місцевостей. Серед них не 
виробилися й не усталилися єдині традиції, що базуються на 
спільному середовищному походженні. Більш того: не вдалося 
спрямувати гурт на підвищення рівня своєї майстерності до країни, 
що значно утруднює відновлення народних традицій. Дійсно, 
ансамблю не вдалося ще виїхати до Польщі згуртованою групою, 
проте окремі його члени скористалися з можливості канікулярного 
відпочинку в Польщі у Відпочивально-реабілітаційному осередку в 
Мичковцях. Це, звичайно, не може замінити виїзду всього гурту на 
майстер-класи до Польщі, навіть якщо частина ансамблю й показала 
себе на фестивалі у Мронґові (чим справила неабияке враження на 
присутніх!) чи на інших фестивалях, влаштованих у Польщі227. 

У межах Центру діє також неформалізована група вокалістів 
(керівник – Лілія Асадчова-Станкєвич), яка брала участь у багатьох 
конкурсах і фестивалях. Одна з вокалісток, що брала участь у роботі 
Центру, Наталя Трофименко, була лауреаткою Конкурсу естрадної 
пісні в Києві. Натомість, творчість Ірини Шарої, лауреатки багатьох 
фестивалів, відома в Україні і в Польщі. Тут також діє гурток 
образотворчого мистецтва, яким керує Ірина Зяткіна-Желнєрович. 
“Твори цієї художниці і її учнів,– зазначає Т. Краснокуцька,– є оздобою 
Домів228 Полонії у Варшаві, Жешуві, Познані й багатьох інших полонійних 
інституціях”.  

Молодь, об’єднана в СПМ, також діє в межах Центру. Вона 
створила театральну групу “Завіса”, орієнтовану на показ так званих 
                                                 
227 Мостик дружбы Бердянск – Люблин // Південна Зоря. – 2004. –                      
23 листопада (№175); Rozmowy przeprowadzone przez A. Bonusiaka z                      
T. Krasnokucką we wrześniu 2006 i 2007; Rozmowa A. Bonusiaka z                      
L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką we wrześniu 2006. 
228 Rozmowy przeprowadzone przez A. Bonusiaka z T. Krasnokucką we wrześniu 
2006 i 2007; Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką we 
wrześniu 2006. 
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коротких сценічних форм. Подібно до того, як і всі інші середовища, 
що функціонують в орбіті “Biesiad-и”, вона виступає у заходах, що 
проводяться з приводу якоїсь події, концертах і урочистих зборах, 
показує репертуар, наближений до репертуару кабаре229. 

Спілка польської молоді (СПМ) проводить широку діяльність, 
старається активізувати молодих, йдучи назустріч їхнім сподіванням. 
Вона виробила свої заклики-гасла: “Будь успіхом Спілки!”, “Заохочуй 
себе сам!”, “Заперечуєш – пропонуй, пропонуєш – виконуй!” Ця 
організація має також свої символи й звичаї. Ось так говориться про 
них на сторінці “Відродження”: “(…) вже ніхто не пам’ятає, чому саме, 
але нашим кольором став помаранчевий – мабуть, тому, що його важко не 
помітити!!! Отже, коли ми представляємо нашу організацію, то 
виключно в помаранчевих краватках. Ми любимо надіти їх і “пройтися” 
вулицями міста (звичайно, при отриманні дозволу міськвиконкому), 
скандуючи: Raz, dwa, trzy, cztery – trzy, cztery, raz, dwa, maszeruje młodzież 
Polska od Chicago do Tobolska. Związek Młodych bardzo dzielny – Towarzystwo 
„Odrodzenie” – ‘Раз, два, три, чотири – три, чотири, раз, два, марширує 
молодь польська від Чикаго до Тобольська. Спілка молодих дуже хоробра – 
Товариство “Відродження”’ (У польському тексті, як бачимо, рима 
зберігається всюди. Примітка перекладача.)230.  

Окрім того, що члени СПМ беруть активну участь в усіх 
заходах, які носять на собі ім’я “Відродження”, вони організовують 
також власні концерти, вистави, літературні вечори, туристичні 
рейди і, звичайно ж, дискотеки, на які запрошують представників 
інших молодіжних організацій Бердянська231. 

СПМ тісно співпрацює з Бердянським інститутом 
                                                 
229 Головна Сторінка (OSPTKO „Odrodzenie”, ГС.;); Наталя Варецька. Центр 
польської культури «Biesiada». 
230 СПМ з’явився тільки 1 вересня 2000 року за підтримки студентів 
факультету слов’янської філології тодішнього БДПІ. Початково не було 
потреби у створенні такої вузько спеціальної інституції хоча б з тієї причини, 
що в структурах всього «Відродження» головну роль відігравали молоді. 
Перед тим як утворилася СПМ у 1997 році Товариство «Відродження» і 
Спілка «Wspólnota polska» організували в місті З’їзд полонійної молоді. Саме 
ця подія дала пізніше поштовх до створення окремого об’єднання для 
молодих місцевих поляків. 
231 Додаток, док. (…) Статут / Принципи / Основи (діяльності) Спілки 
польської молоді імені полковника Броніслава Любєнєцького від                   
20 листопада 2000 року, розділи 1–5. 
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підприємництва (зараз – університетом), який очолює пані професор 
Лідія Антошкіна. Завдяки її рішенню зали й аудиторії цього ВНЗ 
відкриті для молоді, для її потреб. Саме тут раз на тиждень 
проводиться урок польської мови, організовуються культурні заходи 
різного характеру. В журналі “Біп-оліс”, який видає університет, 
Спілка знайшла свою власну рубрику, яку, щоправда, можна 
провадити російською мовою, проте вона є чудовим джерелом 
інформації про життя й діяльність всіх бердянських поляків. Завдяки 
допомозі ректора Л. Антошкіної виходить також бюлетень Спілки 
польської молоді імені полковника доктора Броніслава 
Любєнєцького232. 

Молоді члени «Відродження» роблять все для того, щоб 
«потрапити» в очікування своїх однолітків. Перевіреним, 
традиційним способом для цього є організація туристичних вилазок. 
У червні 2001 року учасники рейду молоді «Шляхом Міцкевича» 
мали можливість безпосередньо побачити місця, пов’язані з життям і 
творчістю письменника. Кримськими шляхами великого поета-
віщуна мандрували члени Спілки польської молоді і студенти БІПу. 
Вилазки на півострів відбувалися до того часу тричі. Вони мали місце 
2001, 2002, а також 2005-го року. Натомість, у 2007 році було 
організовано рейд на Подолі й Буковині. Відбувся він 14–20 квітня. 
Група з 15-ти осіб учасників ознайомилася з польськими «слідами» 
на цих теренах. Під час виїзду відбулися екскурсії дорогами 
польської культури, серед яких і відвідини парку графів Потоцьких 
«Софіївка» в Умані, фортеці в Кам’янці-Подільскому й Хотині, а 
також пам’ятки минувшини в Кам’янці і в Чернівцях233. 

У межах діяльності Товариства щороку члени Спілки польської 
молоді і студенти часто бувають на стажуванні і проходять практику, 
а також беруть участь в курсах з вивчення польської мови. Ці курси 
взагалі відбуваються під час канікулярних шкіл польської мови, 
організованих вищими польськими школами, наприклад, Центром 
„Polonus” Жешувського університету (директор – доктор  
Г. Крупіньська-Лип). Двічі на тиждень польська молодь і всі 

                                                 
232 „Судба и выбор” форум социологов в Польше, „БИПолюс” 2001; OSPKOT 
„Odrodzenie” ГС., Zarząd Związku, Polski Związek Młodzieży. 
233 OSPKOT „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001. 
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зацікавлені знайомством з польською культурою і польськими 
традиціями збираються в Польському домі в Бердянську. Ці зустрічі, 
організовані головою СПМ Ольгою Поповою-Жарчинською, мають 
на меті відновлення головних цінностей, що з’єднують поляків у 
всьому світі234. 

Найважливіші події для польського середовища завжди мали 
заздалегідь підготовлене художнє “оформлення”. Місцеві поляки, з 
одного боку, у такий спосіб хочуть представитись ширшому колу 
людей, а з другої – показати власні досягнення й можливості. Такий 
заздалегідь приготовлений культурний захід відбувся під кінець 
березня 2003 року. Візитові представників Спілки “Wspólnota Polska” 
з Бєльсько-Бяла на чолі з головою відділу паном Войцехом 
Дембовським передувало недовге перебування віце-президента міста 
Єжи Кравчика. Він прибув до Бердянська з метою сформалізування 
існуючої вже співпраці і підписання двосторонньої угоди. Саме тоді 
представники Товариства «Відродження» гостинно прийняли друзів 
з Польщі, розробивши цілу програму їхнього перебування в місті 
біля Азовського моря. Завдяки цьому делегація з Польщі відвідала 
бюро Товариства, ознайомилася з діяльністю Центру польської 
культури “Biesiada”, оглянула коротку концертну програму. 
Представники “Wspólnot-и” приїхали до міста з метою 
ознайомлення з діяльністю організації і передачі подарунків для 
сиротинця235. 

Паралельно з усіма вищезазначеними діями представники 
Товариства намагалися зробити доступною для читача польську 
книгу. Це було завдання, значення якого в еміграційних умовах 
важко переоцінити. Ясна річ: тут у роль вступала можливість 

                                                 
234 Rozmowa A. Bonusiaka z O. Bondarewą przeprowadzone we wrześniu 2006, 
2007; Rozmowa A. Bonusiaka z T. Krasnokucką przeprowadzone we wrześniu 
2006, 2007; Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką z 
września 2006. 
235 Завдяки співпраці між польською організацією в Бердянську і Бєльсько-
Бяла «Відродження» отримало аудіовізуальне обладнання від Агенства 
регіонального розвитку (директор – Станіслав Ґінда), а також управління 
міста Бєльсько-Бяла (президент – Яцек Кривульт). Пор.: Архів 2001–2003 рр., 
Новини, літо 2002 р., Вакаційне літо з “Відродженням”. 
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отримання дарчої з Польщі. Проте виявилося, що наскільки не 
бракує людей доброї волі (доброчинців), настільки існуючі правила, 
а також брак доброї волі в осіб, котрі мали якийсь вплив на справу 
доставляння книжок до Бердянська, дуже її ускладнювали. В 
кінцевому рахунку створення бібліотеки – першої в історії доступної 
для всіх бажаючих польської книгозбірні в цій частині України – 
дуже розтяглося в часі. Успішне завершення цієї справи вимагало 
використання не тільки допомоги доброчинців і співчуваючих, а й 
також представників польських дипломатичних відомств… 
Представники “Відродження”, зацікавлені в отриманні книжок, 
провели справжній бій, котрий був для них настільки важливий, що 
опис його помістили в Інтернеті. Унаслідок довготривалих клопотань 
нарешті вдалося привезти друковану продукцію в Україну. Це 
уможливило провести потрібну роботу з каталогізації й 
упорядкування книгозбірні, котра завдяки дарункам розрослася до 
5000 назв. 

Уведення в дію (відкриття) польської бібліотеки, найбільшої на 
сході України, відбулося 2008 року236. 

 

                                                 
236 Т. Краснокуцька. Книга для поляків на Сході / Доступно на: 
http://polonia.org.ua/news.php?extend.33; текст про розв’язання цієї 
проблеми доступний на: http://polonia.org.ua/news.php?extend.39 
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3.2. Науково-освітня й популяризаторська діяльність 
 
Науково-освітня діяльність є одним з найважливіших елементів 

роботи, що має на меті збереження і зміцнення польської свідомості в 
діаспорних середовищах. Відповідно до свого профілю 
найважливішу роль тут відігравала діяльність Польської спілки 
науковців. Спілка здійснила низку починань в цьому напрямку. 
Початково, як уже вище зазначалося, можливості дії були дуже 
обмежені, але поступово середовище знаходило порозуміння з 
різними спеціально призначеними для цього інституціями і 
знаходило щоразу ширші можливості функціонування. Скресання 
криги сталося на початку ХХІ століття. Саме у 2000 році вперше було 
організовано (циклічно – пізніше) міжнародну зустріч під загальною 
назвою “Україна на шляху європейської інтеграції”. Вона 
проводилася в межах Міжнародного молодіжного форуму (за участі 
молоді з Польщі і України). Сам форум був організований спільними 
зусиллями польсько-українського соціологічно-політологічного 
факультету тодішнього Бердянського інституту підприємництва, 
Польської спілки науковців і, звичайно ж, молодіжних організацій 
Полонії237. 

Чергові зустрічі відбувалися циклічно (періодично) щороку під 
кінець канікул або на початку академічного року, який в Україні 
розпочинається у вересні. Зустрічам старалися надавати певне 
тематичне обличчя. Так, наприклад, на ІІ Форумі серед учасників 
були представники української Полонії з різних регіонів, студенти й 
науковці з Польщі й України. Головною проблемою, яка 
обговорювалась учасниками і гостями Форуму, були польсько-
українські стосунки і роль польських середовищ в Україні у 
контексті інтеграційних процесів у Європі.  

Роком пізніше в Бердянську зустрічалися працівники вищих і 
середніх шкіл, а також представники профспілок обох держав. 
                                                 
237 APKOT „Odrodzenie”, L. A. Suchomlynow, List do prof. Andrzeja 
Stelmachowskiego; T. Chrobak, Tyczyńscy studenci na Ukrainie. Kosa Berdiańska, 
„Nowiny” 5 września 2000; Костецкая О. Польско-украинский форум в 
Бердянске // Деловая жизнь. – 2003. – 12 сентября (№ 36); Забержевская T. 
БИП в масштабах украинско-польского сотрудничества // „Південна зоря”. – 
2002. – 7 вересня (№ 133). OSPKOT „Odrodzenie” Strona Główna, Aktualności 
26.09.2006. 
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Педагоги й освітяни обговорювали проблеми реформування 
виховних і освітніх систем та їх прилаштування до європейських 
стандартів. Польщу представляли вищі навчальні заклади Варшави, 
Кракова, Жешува і Тичина238. 

Паралельно з організацією Форуму, який, між іншим, має 
популярно-науковий характер, розпочато організацію власне 
наукових зустрічей. 20–21 вересня 2001 року в Бердянському 
педагогічному інституті відбулася наукова конференція “Актуальні 
проблеми слов’янської філології”. Організатором конференції була 
кафедра української і світової літератури, а також Польський 
науково-освітній центр, що функціонує при цьому інституті. У 
конференції взяло участь понад 60 осіб з різних ВНЗ України і 
Польщі. Результати (напрацювання) конференції з’явилися в 
публікації “Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика і 
літературознавство”. Завдяки діяльності Польського науково-
освітнього центру в межах конференції було організовано роботу 
секції полоністики. З цього часу щороку у вересні відбувається ця 
конференція, в якій беруть участь представники Полонії (польської 
діаспори) й науковці з Польщі239.  

Наступні постійні зустрічі почали влаштовувати після 
прийняття Польщі до Європейської Унії. 
                                                 
238 W. Z., Berdiańskie spotkania, „Kurier Wileński” 28 – 30.07.2001; BIP, Związek 
Naukowców Polskich w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” 10.05.2001; Костецкая 
О. Польский вопрос в бердянском варианте // Деловая жизнь 27 апреля 
2001. – 27 апреля (№ 17); Забержевская T. БИП в масштабах украинско-
польского сотрудничества // Південна зоря. – 2002. – 7 вересня (№ 133); 
Polacy na Ukrainie, tekst dostępny na: POLONIA.NET, 
http://polonia.net/temat/; OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, 
Aktualności, Lato 2001; Polacy z Ukrainy za jej integracją z Unią Europejską, 
dostępny na: Wirtualna Polska: http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html 
_WID=175516; 
239 Серед учасників конференції були представники Національного 
педагогічного університету ім. Драгоманова, Державного чернівецького 
університету, Запорізького деравного університету, Національного 
Харківського педагогічного університету ім. Г.Сковороди, Державного 
Сумського університету, Державного Дніпропетровського університету, 
Дніпропетровської митної академії, Жешувського університету, Інституту 
славістики Польської академії наук, а також представники органів влади 
міста й області; пор.: Архів 2001–2003, А. Биков. Сучасні питання слов’янської 
філології та культури // Південна зоря. – 2005. – 15 квітня (№ 56).  
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З метою популяризації ідеї об’єднаної Європи серед 
академічної молоді Правління Товариства поляків “Відродження”, 
польсько-український соціологічно-політологічний факультет БІПу і 
Запорізьке обласне управління у справах національностей, міграції і 
релігії (директор – Наталія Деркач) під егідою Генерального 
Консульства в Харкові прийняли рішення стосовно організації 
студентської конференції – так званих “Європейських читань”.  

21 травня об 11 годині ранку голова Товариства “Відродження” 
декан польсько-українського факультету Лех Олексій Сухомлинов 
урочисто оголосив відкриття І Польсько-українських європейських 
читань. Після того, як прозвучали гімни Європейської Унії, Польщі і 
України, слово узяв Генеральний Консул РП в Харкові Ярослав 
Ксьонжек. У своїй промові пан Консул, між іншим, підкреслив, що ці 
читання є знаменним явищем, по-перше, з огляду на те, що вперше 
відбуваються в межах Року Польщі в Україні, по-друге, тому, що саме 
в цьому місяці Польща приєдналася до європейських структур240.  

З цього моменту і ці зустрічі проводяться щороку, вони 
користуються широкою популярністю не тільки серед поляків, а й 
серед усіх мешканців міста. 

Не лише конференції та зустрічі є результатом діяльності, яку 
проводять дослідники польського походження, що поселилися в 
Бердянську. Плодом їхньої діяльності є також низка 
післякоференційних публікацій, а також уже згадувані вище 
підсумки зустрічей філологів тощо. Завдяки діяльності Центру 
польської мови і культури було створено російсько-польсько-
український словник лексики бізнесу, а також підручників: польської 
мови для російськомовних середовищ і соціолінгвістики. Всі вони 
були підготовлені у співпраці з Інститутом славістики Польської 
академії наук, репрезентованим доктором Геленою Красовською241.  

                                                 
240 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2003 – 2006, Aktualności, I Polsko – 
Ukraińskie Odczyty Europejskie. 
241 Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy 
polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 2003; Ukraina: „Odrodzenie” w 
Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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До дій наукового характеру слід також віднести досягнення 
студентів, об’єднаних в СПМ. У квітні 2002 року тодішній 
Бердянський інститут підприємництва влаштував Дні студентської 
науки. Студенти під керівництвом викладачів готували й читали 
доповіді в окремих тематичних секціях. Найкращі з них були 
представлені на пленарному засіданні. І місце за доповідь у галузі 
слов’янської філології посів член Спілки польської молоді студент 
першого курсу польсько-українського соціологічно-політологічного 
факультету Ян Макаринський. Його доповідь була присвячена 
питанням запозичень в українській мові з польської мови. 2003 року 
ІІ місце визнано за молодою полонійною діячкою Аллою Карнаух 
(зараз вона є докторанткою Інституту соціології Жешувського 
університету) за дослідження розвитку польської модерністичної 
думки. А 2006 року найкращою визнано доповідь Миколи Бондарева, 
віце-голови Спілки молоді, під назвою “Українська школа” в 
польській літературі”242. 

Студентське й наукове середовище в Бердянську також 
використовує можливості, створені польською державою. Взаємодія з 
Департаментом у справах із закордоном Міністерства освіти і науки 
Польщі дозволяє посилати щороку в польські ВНЗ студентів і 
науковців польського походження. Вони побували на курсах або на 
стажуваннях, здійснених Жешувським університетом, Познаньським 
університетом ім. А. Міцкевича і Яґеллонським університетом. Мета 
цих виїздів – вивчення польської мови та здобуття нових знань. 
Зазвичай на них відбуваються заняття, що стосуються європейської 
культурної спадщини, польського мистецтва, сучасної польської 
культури і літератури, починаючи від 1900 року. Крім того, учасники 
курсів підвищення фахової кваліфікації знайомляться із звичаями 
своїх предків та розучують польські пісні. Важливим елементом цих 
перебувань є численні і старанно заплановані краєзнавчі екскурсії, 
такі, що уможливлюють знайомство з найважливішими пам’ятками 
польської держави243. 
                                                 
242 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2003 – 2006, Aktualności, I Polsko – 
Ukraińskie Odczyty Europejskie. 
243 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum, Aktualności 2001 – 2003, Aktualności             
2003 – 2006. 
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Слід визнати, що бердянське середовище може бути також 
вельми задоволеним з результатів своєї діяльності, спрямованої на 
популяризацію польської мови. Завдяки укладеним угодам і власним 
зусиллям заняття з польської мови проводилися в Польському домі і 
на двох факультетах БІПу: на польсько-українському соціолочічно-
політологічному факультеті і на факультеті підприємництва, а також 
на базі загальноосвітньої школи № 15. У цій школі з вересня 2001 
року діє польський ліцейний клас. З моменту віднайдення шансів на 
проведення занять з польської мови для студентів і учнів її вивчають 
біля 200 осіб. Така велика (як на бердянські умови) кількість осіб, які 
вивчають польську мову, була результатом угод, укладених з 
університетом, а також з органами місцевої влади. Ці останні 
профінансували 6 годин занять на тиждень для молоді віком 12–16 
років. Навчання польській мові проводяться, крім того, для дітей 
польського походження з місцевого сиротинця244. 

Члени Спілки не вдовольняються лише організаційною 
діяльністю: частина осіб проводить свої дослідження для здобуття 
наукових ступенів і звань (кандидатські, докторські дисертації, 
магістерські праці). Серед них слід назвати таких науковців, як: В. 
Школа, О. Харлан, Л. О. Сухомлинов, Е.Циховська. Опубліковані 
також цінні роботи, що є наслідком досліджень, які проводяться 
місцевим середовищем. Дослідницький профіль науковців з 
Бердянська не є вузьким: вони концентрують свою увагу передусім 
на проблематиці національних меншин регіону та полоністиці в 
широкому сенсі цього слова (літературознавство, соціолінгвістика)245. 

Зважаючи на те, що бердянські поляки (Полонія) відкриті до 
співпраці з усіма організаціями не тільки в Україні і Польщі, 
Товариство підтримує контакти також з співвітчизниками на всьому 
світі. Це є можливим передусім завдяки інтернет-сторінці, яка 
з’явилася 2001 року завдяки фірмі “Point” в Бердянську. Це була 

                                                 
244 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności 2001; Archiwum 
2001 – 2003, Aktualności, Jesień – zima 2002-2003. Ukraina: „Odrodzenie” w 
Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103; 
245 OSPKOT „Odrodzenie” ГС., Polski Związek Naukowców. 
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перша польська інтернет-сторінка в Україні, що є доказом поступу 
цієї організації, яка йде нога в ногу з часом. Як свідчить статистика, 
зараз місячні сторінки відвідує майже 3000 осіб, з яких понад 60 % з 
Польщі, а 30 % – із закордону. Часто на вітрині знаходяться тексти й 
об’яви з інших полонійних середовищ. У такий спосіб польське 
середовище, що функціонує біля Азовського моря, старається 
включатися в життя всієї польської діаспори246.  

Оцінюючи подану інформацію, слід зазначити, що організація 
провадить дуже розгалужену діяльність культурного характеру. Вона 
прагне до наголошування і популяризації польської культури, 
польських традицій і історії. Вона клопочеться над популяризацією 
польської мови. Вона, зрештою, добивається успіхів у своїй нелегкій 
діяльності, яка проходить у поліетнічному регіоні, просторі, 
відкритому на такого кшталту ініціативи. 

                                                 
246 Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy 
polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 2003; Ukraina: Pierwsze polonijne 
strony internetowe, dostępny na: Wirtualna Polonia.html, 3.04.2002; Apel 
Polaków z Ukrainy, dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://www.wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=942 Ukraina: 
„Odrodzenie” w Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: 
Wirtualna Polonia, http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; 
Ukraina – Jubileusz berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny 
na: Świat Polonii, http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103.  
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3.3. Доброчинно-опікунська діяльність 
 
Однією з перших полонійних організацій, що діють на 

території України, було Полонійне об’єднання лікарів, створене при 
Товаристві “Відродження” в Бердянську. Воно з’явилося в 1996 році і 
було одним із співзасновників загальноукраїнської Спілки польських 
лікарів в Україні (голова – проф. А.Свєнціцький з Києва). Об’єднання 
має фахівців з різних царин медицини. Його членами є: терапевти, 
кардіологи, гінеколог, пульмонолог, хірург, педіатр, нефролог та ін. 
Організацію було створено з метою координування дій медичного 
характеру, що проводяться на користь всього населення міста.  

Початково медичну діяльність лікарі – члени “Відродження” 
проводили напівлегально, приймаючи пацієнтів у місцях своєї праці. 
Не було приміщень, що не дозволяло лікарям працювати 
систематично. На щастя, Правлінню Товариства вдалося домовитися 
з Єпископом Кам’янецької дієцезії, якій була підпорядкована 
парафія в Бердянську. Унаслідок цієї домовленості було висловлено 
згоду на утворення в місті організації “Карітас”. Згідно з 
домовленістю ця організація мала уможливити лікарям-полякам 
проведення необхідних дій на користь тих, хто їх потребує. Після 
уведення в дію цієї угоди і після прибуття до міста настоятеля, що й 
сталося 1998 року, при каплиці Полонійним об’єднанням лікарів 
було створено постійно діючий Кабінет лікарської допомоги. Ця 
стабілізація уможливила розробку Об’єднанням і Карітасом проекту 
опіки над хворими та оснащення ліками Кабінету безоплатної 
лікарської допомоги; координатором проекту є голова Об’єднання 
Ольга Бондарева. 

Зараз керований Об’єднанням Кабінет працює тричі на 
тиждень. Черговий лікар приймає пацієнтів, обстежує їх, видає ліки, 
а в разі необхідності скеровує їх до фахівців – членів Об’єднання 
лікарів. 

Об’єднання співпрацює з вузько спеціалізованими 
інституціями, які діють у Польщі. Завдяки контактам і постійній 
співпраці з Верховною лікарською палатою у Варшаві, Центром 
співпраці з медичною Полонією (керівник – доктор медичних наук 
Божена Пєтшиковська), Спілкою “Wspólnota Polska”, Окружними 
лікарськими палатами в Познані, Бєльсько-Бяла, Катовіце, 
Ченстохові і Любліні, а також з Федерацією польських медичних 
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організацій за кордоном (голова – професор, доктор габілітований 
медичних наук Ян Боровєц) члени Об’єднання систематично беруть 
участь у численних стажуваннях і конференціях. Початком активних 
контактів був 2001 рік, коли четверо членів Полонійного об’єднання 
лікарів у Бердянську пройшли стажування у воєводській лікарні в 
Замосці в галузі терапії і хірургії. Пізніше також було встановлено 
контакти з Лікарською палатою в Жешуві, що дало можливість 
проходження стажування і практик у жешувських лікарнях247.  

Ці міжнародні контакти дозволяють отримувати з Польщі 
допомогу у вигляді ліків. Вони використовуються не тільки лікарями 
з Об’єднання в Кабінеті, а й також передаються лікарням в 
Бердянську. Зрештою, як Карітас–Спес, так і Полонійне об’єднання 
лікарів допомагають людям, незалежно від їхньої національності або 
їхнього віросповідання. Одним з результатів спільних дій з Карітас – 
Спес – Бердянськ була організація відпочинку для 200 дітей з 
Кам’янецької і Житомирської дієцезій 2000 року248. 

Представники Об’єднання беруть дуже активну участь в 
діяльності на користь вихованців із сиротинця (дитбудинку). 
Зрештою, цю діяльність слід визнати справою честі для польських 
бердянців. Все розпочалося з прохання органів місцевої влади, 
скерованої до всіх організацій, які об’єднують у собі національні 
меншини, обійняти своїм піклуванням сиріт, походження яких 
підтверджене відповідними документами, котрі однозначно 
засвідчують їхню (сиріт) приналежність до даної етнічної групи. 
Керівництво “Відродженням” відгукнулося на це прохання і 
розробило відповідну програму опіки над дітьми. Було визнано, що 
така діяльність несе позитиви як для польського середовища в місті, 
так і змінює сприйняття поляків співмешканцями. 

Головними завданнями, які поставили перед собою члени 
організації у зв’язку з опікою над дітьми, є: 

• інтеграція з дітьми членів Товариства і молоді; залучення 
підопічних до діяльності структур Товариства з метою сприяння 

                                                 
247 Стажировали в Польше // Деловая жизнь. – 2001. – 9 ноября; Стажировка 
в Польше // Ринг-экспресс. – 2002. – 31 marta (№ 26). 
248 OSPKOT „Odrodzenie” ГС., Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku — Oddział 
Towarzystwa „Odrodzenie”. 
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розвиткові різних здібностей та вмінь (танцювальний ансамбль, 
театральна студія “Завіса”, гурток образотворчого мистецтва та інші 
відділи Центру польської культури “Biesiada”)”; 

• заохочування до вивчення польської мови і культури, яке вже 
п’ять років проводиться на базі школи № 15; 

• спільна з католицькою парафією в Бердянську організація занять 
із вивчення закону Божого; 

• заохочення до участі в культурно-освітніх заходах; 
• організація чотириденних так званих “сімейних зустрічей” – 

спільне проведення вільного часу, відвідування музеїв, кінотеатрів, театрів, 
почастунок (морозиво, цукерки) тощо; 

• надання медичної та доброчинної допомоги – Полонійне 
об’єднання лікарів, що тісно співпрацює з місією Карітас – Спес – 
Бердянськ; 

• організація літнього відпочинку в дитячих таборах249.  
Можливості дій на користь вихованців з сиротинця вельми 

серйозно обмежують скромні фінансові можливості. Попри це  
2–3 рази на тиждень відбуваються зустрічі і заняття з польської мови 
в Польському домі. Діти також беруть участь у культурних 
починаннях, котрі проводить Товариство, а що три місяці для них 
організуться відзначення іменин і урочистостей, що випливають з 
календаря (свята). Їхня форма буває різною. Наприклад, у травні 
2002 року під час святкувань Днів польської культури було 
влаштоване свято „День іменинника”. Кожен винуватець торжества 
отримав подарунок і медаль на пам’ять про урочистість. Після 
невеличкого концерту всі сиділи за урочистим столом250. 

Останнім часом опікунську й доброчинну діяльність 
Товариство проводить у тісній взаємодії з місцевою римо-
католицькою парафією, про що можна прочитати в наступній 
частині даної роботи251. 

                                                 
249 У Рождественской ёлки // Південна зоря. – 2002. – 28 грудня (№ 197) ; 
OSPKOT „Odrodzenie” ГС., L. Suchomłynow, T. Krasnokucka, Nasi 
podopieczni…; Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, lato 2002, Wakacyjne lato z 
„Odrodzeniem”. 
250 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, wiosna 2003; Archiwum                
2001 – 2003, Aktualności, lato 2002. 
251 Польские врачи делятся опытом // Ринг-Экспресс 2004. – 24 января                
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3.4. Для Бердянська і не тільки… 
 
Місцеві поляки стараються також брати належну участь у 

різних культурних заходах, організовуваних як органами місцевої, 
так і обласної влади. Можна назвати кілька приводів, з яких завжди, 
коли це можливо, середовище намагається гідно себе представити.  

Перший – це, звичайне і цілком зрозуміле прагнення до 
здобуття собі прихильності в органів адміністративної влади, від 
ставлення яких залежать можливості функціонування організації. 
Проте одночасно ці заходи дають шанси представлення результатів 
дій, що проводяться ПКОТ, та віднайдення сприятливої атмосфери. 
Знаходження майбутніх прихильників, симпатиків та 
шанувальників. Власне, всі дії, що їх проводить “Відродження”, так 
чи інакше є результатом співпраці з різними установами або 
особами, які не обов’язково мають бути членами цієї організації. А 
втім, є кілька вартих окремого пояснення прикладів співпраці між 
бердянцями та їхнім містом і іншими “східними поляками”. 

17–18 березня 2001 року в Бердянську відбувся І Міжнародний 
фестиваль мов “Планета”. Члени Товариства й діти, котрі вивчають 
польську мову в школі № 15, підготували 5 презентацій (показів) 
мови своїх предків. Понад 120 гостей Фестивалю мали можливість 
познайомитися з фонетичними, морфологічними й орфографічними 
особливостями польської мови. Гостям фестивалю було вручено 
спеціально підготовлені Товариством книжечки з найчастіше 
вживаними польськими виразами. “Biesiada” підготовила художню 
програму, яка була представлена на гала-концерті. Роком пізніше – у 
березні 2002 (16–17 березня) – в Бердянську відбувся другий 
Фестиваль національних мов і культур. Слухачі мали можливість 
познайомитися з виконавцями, котрі вживали майже тридцять мов, 
з-посеред яких такі навіть екзотичні, як японська, турецька чи 
різновид російської – так звана “феня”, що складається головним 
чином із вульгаризмів252. 

На ІІ Фестивалі члени СПМ представили польську мову у 

                                                                                                               
(№ 94); События дня. Деньги // Південна зоря. – 1999. – 13 листопада. 
252 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, wiosna 2001, 
marzec 2002. 
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формі сучасної подорожі залізницею, а саме “експресом “Бердянськ – 
Варшава”, звичайно, з усіма нюансами переїзду через кордон. Кожна зупинка – 
це сценка із повсякденного життя сучасної Польщі: Перемишль – базари й 
торговці з України, Краків – пам’ятки [минувшини] й есенція польської 
культури, Варшава – сучасне європейське місто. Насамкінець – зустріч з 
родиною Кепських (героїв популярного в Україні серіалу)”. Польську 
презентацію відвідало майже 200 осіб, кожна з них отримала 
польсько-російські міні-розмовники. Виступ групи було відзначено 
організаторами253.  

Відділ культури міста Бердянська вже кілька років організовує 
Фестиваль національних культур, третій з них відбувся 7 квітня 2002 
року. В ньому взяли участь представники дев’яти національних 
організацій, що функціонують у місті.  

На кожному з фестивалів окремі меншості старалися чимось 
зацікавити публіку. Кожна з національностей знайшла свій власний 
підхід до підготовки художніх програм. Так, наприклад, болгари 
спиралися на свою “обрядність”, німці старалися звертатися до 
сучасних тенденцій в культурах світу, а поляки зважилися на 
багатосторонність і розмаїтість у підготовці вінка фольклорних 
танців та вокально-хореографічної композиції “Червоне яблучко”. 
Окрім того, були представлені вірші й пісні.  

Цей фестиваль був і є відбірковим туром до обласного 
концерту, що відбувається в Запоріжжі. Поляки нерідко добиваються 
успіху і презентують місто з-над Азовського моря в обласному 
центрі. Так само було й під час ІІІ Фестивалю, коли всі три номери, 
що вийшли у “фінал”, були підготовлені польською художньою 
групою254. 

Участь у житті меншості, презентація своїх досягнень 
окупаються. Дійсно, кошти, призначені на такого типу діяльність, 
були і є обмежені, але часом органи обласної влади з розумінням 
ставляться до потреб меншості. Наприклад, у 2003 році всі етнічні 

                                                 
253 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, marzec 2002. 
254 В Бердянске работает восемь организаций, объединяющих людей по 
национальному признаку, dostępny na: Novosti, http://novosti.zp.ua/2002/ 
04/22/27667.html; Забержевская T. Наши истоки // Південна зоря. – 2003. – 
28 травня. – № 78; OSPKOT „Odrodzenie” ГС., Archiwum 2001 – 2003. 
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групи, що живуть в області, отримали 400.000 гривень255. 
Поляки з-над Азовського моря брали участь також у 

центральних загальноукраїнських заходах. Так було, наприклад,  
2001 року, коли у в Приморську чотири дні тривав 
загальноукраїнський фестиваль національних меншин “Ми – 
українці”. Бердянців на ньому представляла група делегатів, що 
складалася з кількох осіб, які взяли активну участь, між іншим, у 
“круглому столі”, що відбувався під назвою “Етнополітика в Україні і 
національні меншини”256. 

Бердянці включаються також у починання, котрі здійснюють 
представники інших польських груп. У червні 2001 року в 
Дніпропетровську відбувся Перший фестиваль польської культури в 
південно-східній Україні. Численні ансамблі з Донецька, Запоріжжя, 
Одеси, Дніпропетровська і Дніпродзержинська представляли 
культуру предків. Центр польської культури “Biesiada” підготував 
тридцятихвилинну культурну програму. З-посеред інших номерів 
позитивні емоції викликала полька «Podlaska» і композиція за твором 
Г.Сенкевича “Вогнем і мечем” у виконанні танцювального ансамблю 
“Водоспад”, вірш Казімєжа Вєжиньського “Жалобна меса в 
кафедральному соборі Нью-Йорка” (театральний ансамбль “Завіса”) 
і ностальгічні пісні Анни Герман (виконавиця – Олена Зінчук)257. Від 
того часу майже щороку художні групи “Відродження” беруть 
постійну участь у чергових “виданнях” цього заходу, завжди 
намагаючись представити нову програму. Так, наприклад, у грудні 
2007 року на черговому Фестивалі польської культури публіка 
Дніпропетровська була приємно вражена новими танцями бердянців 
та співом Ірени Шарої. Звісно, бердянці відвідують не тільки 
Дніпропетровськ, ансамбль “Водоспад” з радістю приймають на 
багатьох полонійних фестивалях в регіоні: в Донецьку, Харкові, 
Маріуполі, Запоріжжі258. 

                                                 
255 OSPKOT „Odrodzenie” ГС., Archiwum 2001 – 2003. 
256 Окунись в море культур // Деловая жизнь. – 2001. – 15 июня; M. 
Bondarczyk, Ukraina: festiwal mniejszości, dostępny na: Wirtualna Polska: 
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?_WID=177288. 
257 OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001. 
258 Rozmowa A. Bonusiaka z T. Krasnokucką i L. A. Suchomłynowem we 
wrześniu 2006. 
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Бердянці завжди старалися брати активну участь у житті 
польської діаспори. Ще не було Спілки польської молоді, а вже 
представники організації брали участь у зустрічах полонійної молоді 
(симпозіумах, конференціях, туристичних рейдах…). Вони брали 
участь і в районних, і в загальноукраїнських художніх фестивалях… 
Це ж саме, зрештою, стосується і старших представників середовища. 
Адже вони були співорганізаторами діючих в Україні наукової і 
лікарської організацій середовища…259 

Ці короткі епізоди у діяльності, що провадиться Товариством 
на території регіону, дозволяють позитивно оцінити і цей профіль 
його багатогранної роботи.  

                                                 
259 III Młodzieżowy Rajd Turystyczno – Krajoznawczy na Bukowinie, „Biuletyn 
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie” 1999, jesień; L. Sliesariewa, Zjazd 
młodzieży w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” 1997 nr 17; L. Slesariewa, Młodzież 
odradza piosenkę polską, „Dziennik Kijowski” czerwiec 2000, nr 11. 
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РОЗДІЛ ІV 
ПАРАФІЯ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ 

4.1. Історія виникнення 

Про парафію окремо, оскільки ця справа перевершує своїми 
межами й значенням “простір” польського середовища, слід 
обговорити функціонування римо-католицької парафії. Ми 
розміщуємо цей екскурс у книзі, присвяченій ситуації і діяльності 
поляків, що живуть у Бердянську, не тому, що вважаємо парафію 
елементом полонійного середовища (полонійний – той, що стосується 
польської діаспори (меншини)), а з приводу численних й дуже міцних 
зв’язків між місцевими поляками і римо-католицькою громадою.  

 Вже на самому початку слід підкреслити значну роль 
Польського культурно-освітнього товариства (ПКОТ) “Відродження” 
в його стараннях і намаганнях, що мали на меті насамперед 
відновлення в місті римо-католицької парафії, потім здобуття для неї 
приміщень, а пізніше – початок будівництва костелу. Польські 
бердянці брали участь в усіх цих подіях, а до того ж проявили 
неабияку активність в тому, щоб надати цій парафії характеру 
установи, широко відкритої до потреб всієї спільноти міста. Вони ж 
стояли й за утворенням місцевого відділу католицької доброчинної 
організації Карітас, за реалізацією безоплатної медичної допомоги 
для тих, хто її потребує й за багатьма іншими починаннями, що 
сягають далеко за межі польської групи260.  

Задум відновлення католицької парафії261 хвилював польську 

                                                 
260 OSPTKO “Відродження”, ГС., текст: Про Товариство; OSPTKO 
“Відродження”, Архів 2003-2006 рр., Поляки в Україні – як це! 
261 В історії міста це не була установа, про яку зовсім нічого не знали, тому 
що римо-католицький костел діяв в місті біля самого Азовського моря з 1862 
року. Як і більшість святинь усіх обрядів його ліквідували в тридцяті роки 
ХХ століття внаслідок дій, що проводилися сталінською радянською владою. 
Тоді ж свою місію закінчив останній настоятель (парафіяльний священик), 
який був німецького походження. В. Михайличенко, Михайличенко B., 
Денисов E., Тишаков Н. Бердянск. Взгляд через столетия. – Бердянськ, 2007. – 
С. 129–130; A. Kruczek, Misjonarz z Berdiańska, „Nasz Dziennik” 15-16 maja 1999 
(далі: A. Kruczek, Misjonarz…); OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2003 – 2006, 
H. Krasowska, L. A. Suchomynow, Rola Polaków w Berdiańsku na Ukrainie w 
promocji kultury i języka polskiego…; Alleluja: Z. Zając, List z Berdiańska, 
dostępny na: http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?=3367%22 (далі: Z. Zając, 
List z Berdiańska…); Alleluja, Kronika Parafialna, (далі: Kronika…), dostępna na: 
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громадськість практично з моменту створення Товариства. З одного 
боку, якась частина його членів, переважно люди старшого віку, 
марила про відродження католицьких традицій, сильно 
ототожнюючи релігійність з польськістю. А з іншого – це видавалося 
неможливим з багатьох причин. Перш за все ніхто не знав, з чого 
почати і навіть де знаходиться найближчий діючий костел. Крім 
того, мусимо визнати, що в цьому специфічному, з погляду ступеня 
асиміляції й окультурення, середовищі більшість не відчувала 
потреби в участі у церковних обрядах. Й найважливіше: у першій 
половині 90-х років ХХ століття в українському суспільстві були й 
залишаються дотепер дуже сильні стереотипи, пов’язані з 
Католицьким Костелом. Слід було рахуватися з загрозою злиття в 
одне ціле культурно-освітньої діяльності, реалізованої 
“Відродженням”, з релігійними функціями парафії. Це могло 
викликати протест як з боку членів-некатоликів, так і з боку місцевої 
влади, яка могла почати ототожнювати організацію з парафією262.  

Ця дилема зоставалася нерозв’язаною до 1995 року, допоки не 
зустрілися голова “Відродження” з Єпископом Житомирським Яном 
Пурвіньським і ксьондзом парафії Святого Олександра в Києві Яном 
Крапаном263. 

На той час було знайдено відомості, що Бердянськ належить до 

                                                                                                               
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4185. 
262 Rozmowa A. Bonusiaka z Ks. Zdzisławem Zającem, przeprowadzona we 
wrześniu 2006; Rozmowa A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką 
przeprowadzona we wrześniu 2006; Rozmowy A. Bonusiaka z T. Krasnokucką 
przeprowadzone we wrześniu 2006 i 2007; OSPKOT „Odrodzenie”, ГС.,                   
A. Bonusiak, O parafii. 
263 Згаданий нами ксьондз Крапан, за походженням латиш, є людиною дуже 
добросердою, сповненою безмежної любові до ближнього. Отець Ян – так 
лагідно і з любов’ю називають його ті члени Товариства, які мали нагоду з 
ним познайомитись, вважають його патроном (покровителем), або 
співзасновником, парафії в Бердянську. Саме він не тільки давав слушні 
поради й допомагав у реєстрації католицької общини, а й забезпечував її 
молитовниками на польській мові, чотками й католицькою літературою. 
Тоді для людей, позбавлених спілкування з католицькою культурою й 
католицькими обрядами, такі «відчутні» й наочні символи віри мали 
неабияке значення й підбадьорювали. Вони вселяли віру, що вживані заходи 
вдасться успішно завершити. 
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Кам’янецької дієцезії і що в усіх справах, пов’язаних з питаннями 
релігійними, слід звертатися до місцевого Єпископа Яна 
Ольшанського264. 

Унаслідок подальших заходів члени правління послали листа 
до ординарія (ксьондза, що управляє дієцезією) Кам’янецької дієцезії, 
в якому висловили бажання відновити перервану в тридцяті роки ХХ 
століття діяльність римо-католицької парафії в Бердянську. Тоді 
ніхто й гадки не мав, що розпочинається новий етап розвитку 
католицької общини в місті і що цей лист дасть рясний плід, а саме – 
один з найгарніших костелів в Україні й життєдайний осередок 
Карітас (з лат. caritas ‘любов’). 

Однак, кілька місяців не було жодних відомостей з 
єпископської курії. Випадково вірні довідалися, що є згода ксьондза 
Єпископа і що статут парафії знаходиться в Запоріжжі у місцевого 
ксьондза-поляка Яна Собіли. Свою згоду на виникнення парафії він 
дав у кінці літа 1995 року265.  

Наявність офіційної згоди місцевого єпископа уможливила 
подальші старання, на цей раз – службового характеру. Розпочато 
заходи, що мали на меті отримання згоди місцевих органів влади на 
реєстрацію Релігійної Общини Римо-Католицької Парафії 
Народження Пресвятої Діви Марії, здобути її треба було в Запоріжжі, 
адміністративному центрі області, в якій знаходиться Бердянськ. 
Директор Польського дому пані Тереза Краснокуцька згадує: “Це 
були важкі часи з багатьох причин: Україна щойно отримала незалежність, 
економіка зруйнована, люди пригнічені, бо навіть на їжу грошей не було. Ми 
не знаємо й ніде не можемо довідатись про наші права. Ситуація безнадійна. 
Я, власне, мала йти до всіх цих установ по згоду на діяльність нашої 
парафії. А влада – як влада. Службовці сидять у кріслах, вони пани, навіть 
розмовляти зі мною не хочуть. Якийсь пан просто у вічі каже мені: чи нам 
потрібні тут католики? Тоді я не витримала і сказала, що нам потрібні. 
Що минули вже ті часи, коли ви вирішували, куди маєте нас депортувати 
й убивати. Я думаю, що він навіть не знав, про що йдеться, проте папери 
підписав. Я була горда з того, що не забракло мені сміливості”. Офіційне 

                                                 
264 Tamże, Alleluja, Kronika…; OSPKOT „Odrodzenie”, ГС., A. Bonusiak,                    
O parafii. 
265 Там же.  
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рішення щодо відновлення діяльності парафії було видане 21 лютого 
1996 року, а вже 22-го розпочали виконувати в ній свої місії духовні 
католики266.  

Початково відновлена парафія функціонувала без настоятеля. 
Раз на місяць приїжджали духовні з розташованого за 200 км 
Запоріжжя. Проте така ситуація була незадовільною й 
неприйнятною, годі й казати про забезпечення “постійної духовної 
опіки” і про стабільність парафіяльних структур. Жменька 
найактивніших парафіяльних діячів – членів “Відродження” – 
інформувала вірних про місце й час прибуття духовних. Ці активісти 
Товариства дбали про оренду приміщення, де мала бути відправлена 
меса, і про забезпечення для духовних якогось житлового 
приміщення. Оскільки постійного місця відправляння меси не було, 
тому часто католики Бердянська зустрічалися в різних клубах й 
навіть у міських школах. Таке функціонування парафії дорого 
коштувало й вимагало від її організаторів надто інтенсивних заходів, 
метою яких було накопичення коштів. Бо вони добре знали про те, 
що римо-католицька община не є заможною і важко було б 
фінансувати ось так функціонуючий костел зі складок. Справді, з 
метою відшукання коштів Правління Товариства просило допомоги 
у спонсорів й не обтяжувало цим парафіян, але така ситуація не була 
“зручною”267. 

Описана ситуація схилила голову польського товариства 
“Відродження” Олексія (Леха) Сухомлинова, а також через 
Полонійне об’єднання лікарів Ольгу Бондареву до розпочинання 
клопотань у Єпископа-помічника Кам’янецької дієцезії, ксьондза 
Станіслава Падевського, щодо направлення до парафії в Бердянськ 

                                                 
266 Легалізація парафії наражалася на всілякі ускладнення на кожному кроці; 
між іншим, згодом виявилося, що в реєстраційних документах як 
місцеперебування парафії було подано адресу члена Товариства – пані 
Галини Молоткової. Розмова А.Бонусяка з Т. Краснокуцькою відбулась у 
вересні 2006 року; Alleluja, Хроніка…, записи 4, 5. 
267 Quo vadis na Ukrainie. Rozmowa z ks. Zdzisławem Zającem proboszczem 
rzymskokatolickiej parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Berdiańsku, 
„Dziennik Zachodni” 10 – 11 maja 2003 (dalej: Quo vadis…); Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4503; OSPKOT „Odrodzenie”, 
ГС., A. Bonusiak, O parafii. 
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священика. Прохання, поєднані з декларацією допомоги з боку 
місцевих поляків, нарешті увінчались успіхом. Єпископська курія 
скерувала ксьондза Здіслава Зайонца, який спершу став 
адміністратором (управителем), а з квітня 1998 р. – настоятелем 
парафії в Бердянську268. 

У цьому місці слід підкреслити, що на сході України (як і в 
світовій практиці) римо-католицький Костел слугує різним 
національностям, не тільки полякам (про що часто забувають). Його 
завданням є,– як влучно сказав ксьондз З. Зайонц,– “відшукування 
католиків”. Зрештою, тут “католик” не означає автоматично “поляк”. 
Попри те, що в парафії переважну більшість її керівного складу 
становлять духовні польського походження, богослужіння 
відправляється російською мовою269. Деякі дослідники вважають, що 
коли місцеві поляки не говорять польською мовою, то меса цією 
мовою непотрібна. Однак, на думку організаторів католицької 
діяльності на терені Бердянська, вживання в Костелі польської мови 
могло б бути одним з чинників, які сприяють відродженню чи навіть 
творенню польської ідентичності на Сході, а також визначають 
ступінь інтегрованості польської меншини з релігійним життям. 

Тим паче, що на самому початку діяльності парафії в 
Бердянську існувала група поляків, яка користувалася польською 
мовою. 

Питання польської мови в Католицькому Костелі на Сході 
часто порушується багатьма науковцями й діячами польських 
організацій, а нерідко також різними інституціями та колами 
українського суспільства, які створюють громадську думку. 
Трапляється, що розпропаговані ними висновки є дуже образливими 
                                                 
268 Quo vadis…, „Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php? 
numer=4503; Alleluja, Kronika…; OSPKOT „Odrodzenie”, ГС., A. Bonusiak,                
O parafii. 
269 Ксьондз З. Зайонц казав: “Завданням ксьондзів, що працюють на Сході, є 
відшукування католиків, розпорошених і розгублених після років комунізму. 
У 170-тисячному Бердянську може їх бути десь біля 10 тисяч. Перед війною 
тут жило багато католиків, передовсім німців і італійців. Останнім 
настоятелем був також німець”; A. Kruczek, Misjonarz z Berdiańska, „Nasz 
Dziennik” 15–16 maja 1999; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/text.php? 
numer=4172. 
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(кривдними) як для поляків, так і для самого Костелу. В Бердянську 
керівництво “Відродження” з самого початку вважало, що 
найважливішим є відновлення парафії, яка забезпечувала б духовну 
потребу жменьці католиків і дала б можливість розпочати місійну 
діяльність. Мова була й залишилась при такому підході справою 
другорядною, об яку “не варто було ламати списів”. 

Значно важливішим для польського діаспорного середовища 
було показати, наскільки цінні й суспільно вартісні сутності може 
нести в собі функціонування парафії для всієї громадськості міста, 
ніж упиратися при проведенні богослужінь у мову, зрозумілу тільки 
для частини католиків270. 

Це взаємне розуміння є дуже важливе, тим паче, що не завжди і 
не всюди так буває. Ось як описує це О. Сухомлинов: “… У нас 
співпраця з Костелом і місцевими поляками складається дуже добре. Не 

                                                 
270 Такий підхід, на нашу думку, є найбільш слушний. Про це може свідчити 
повчальний досвід однієї з бердянських парафіянок: “У минулім році я мала 
велику милість уділяти таїнств 80-річній жінці, яку охрестили в дитинстві. Вона 
розповідала мені, як склалася історія її життя та її сім’ї. Батько,– як зазначила,– 
завжди забирав її до такого будинку, де балкон всередині, а не зовні. На тому балконі 
стояв музичний інструмент, і батько грав на ньому, а всі, що тут зібралися, 
співали. Отже, неважко здогадатися, що це була дочка органіста. Вона розповідала, 
що пам’ятає, як якоїсь ночі прийшли солдати і забрали батька. Повели його в 
піжамі, і більше вже його не бачила. Пізніше сім’я переїхала на східну Україну, а там 
уже вони не мали доступу ані до костелу, ані до ксьондза, ані до таїнств. І коли 
почула, а точніше кажучи, її дочка довідалася з газет, що в Бердянську є 
католицький костел, то вона прийшла попрохати ксьондза, щоб прийшов до її 
матері. Я,– сказала,– православна, але моя мама католичка. Уродилася як 
католичка. Якби можна було, щоб перед смертю ще побачила ксьондза, то вона була 
б дуже щаслива. І був там ксьондз разом з сестрою милосердя. Сестра взяла на себе 
катехізацію цієї жінки. Рік тому ця пані вперше висповідалася й прийняла перше 
причастя, будучи вже на схилі свого життя. До цього часу приїжджає до неї 
ксьондз. Вона може ще промовляти деякі молитви польською мовою чи читати 
напам’ять якісь віршики. Ми розмовляємо все ж таки по-російському, бо вона не 
може розмовляти звичайною розмовною польською мовою”. A. Kruczek, Misjonarz z 
Berdiańska, „Nasz Dziennik” 15–16 maja 1999; Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/text.php?numer=4172; Quo vadis na Ukrainie. 
Rozmowa z ks. Zdzisławem Zającem proboszczem rzymokatolickiej parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Berdiańsku, „Dziennik Zachodni” 10–11 maja 2003; 
Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/text.php?numer=4503. Radni pozwolili 
katolikom budować kościół, http://www.zdzicho.alleluja.pl/text.php?numer=34765; 
Alleluja, Хроніка… 



WSPÓLNOTA POLSKA BERDIAŃSKA. WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 

204 

всюди так буває, оскільки місцеві (діаспорні, меншинні) поляки трактують 
католицький Костел як виключно польський, а Костел, боронячи себе від 
цього, уникає польських національних “нашарувань”, що в свою чергу 
ранить поляків, які чекають упродовж десятиліть Костелу і ксьондзів. У 
нас, на щастя, немає такої проблеми. Ми добре розуміємо, що на 
католицький Костел мають таке саме право поляки, як і українці, німці чи 
ще інші … ”271. 

На перших порах каплицею була одна з кімнат в орендованій 
квартирі. Коли квартира стала затісною для зростаючої кількості 
вірних, купили маленький будиночок, який пізніше передали греко-
католицькій общині. Однак невдовзі й він виявився малим. Було 
прийнято рішення почати будувати костел. Проте й тут на заваді 
стали всілякі перешкоди. Передовсім – із знаходженням місця, потім 
почалися протести Православної Церкви Московського Патріархату, 
погрози, образливі статті в газетах, пікети біля міськвиконкому. 
Нарешті 28 грудня 2000 року міська рада дала згоду на початок 
будівництва костелу. І хоча депутати-комуністи й соціалісти були 
проти будівництва костелу навпроти вічного вогню, що увічнює 
пам’ять героїв ІІ світової війни; хоча була спроба використати гасло 
“Бердянськ – місто православних!”, яке носили перед вікнами зали 
засідань виконкому, а в руках людей, що зібралися під будинком 
міськради, знаходились ікони,– проте насамкінець 18-ма голосами 
“за”, 10-ма – “проти” і 10-ма тих, що утрималися, Рада дозволила 
інвестиції272.  
                                                 
271 A. Kruczek, Misjonarz…; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/ 
tekst.php?numer=4172. 
272 Ситуація початково не була надто сприятливою: “Уявіть собі,– зазначає 
А.Кручек.,– що як тільки приїхав ксьондз Здіслав до цього містечка, то була там 
тільки одна церква в середині міста, схована поміж будиночками, така, що нічим не 
відрізнялася від інших кам’яних будинків. Коли почалося будівництво католицького 
костелу, православні трохи боялися. Були навіть якісь листівки (прокламації) в 
місті, призиви, щоб повстати, щоб протестувати проти будівництва костелу. Як 
це? Обурювались. Католицький костел у православному місті, поруч із 
православним цвинтарем, навпроти пам’ятника жертвам, тим, які загинули в 
часи ІІ світової війни! А їхнє розуміння історії є таке, що це, власне, з католиками 
боролись їхні батьки, бо з отим згнившим заходом. А відомо, що католіцизм є на 
заході. Вони певних речей не розрізняють, певні речі вкидають до одного мішка. І 
виявляється, що ці люди насправді мають велику трудність, проте щось уже 
змінюється… ” Зараз у Бердянську є вже кілька церков, відбудовано чудові святині, 
котрі в 30-ті роки були зруйновані…”; A. Kruczek, Misjonarz z Berdiańska, „Nasz 
Dziennik” 15–16 maja 1999; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/ 
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Ці початкові місцеві умови були вельми тяжкими. Ось так 
описує їх Адам Кручек: “… Після свого приїзду ксьондз Здіслав Зайонц 
оселився в нормальному будинку. Двокімнатна квартира; в одній кімнаті 
капличка, в другій – спальня. В кухні повно тарганів. “Я починав з 
отруювання цього паскудства”,– згадує він. 

Пізніше завдяки грошам, заощадженим кам’янець-подільським 
єпископом, парафія збагатилася будиночком загальною площею  
120 квадратних метрів. У каплиці, що займає дві суміжні кімнати, може 
поміститися біля 50 вірних”.  

Чергові зміни місця відправлення богослужінь були зумовлені 
постійним зростанням кількості їх учасників. Спершу на них 
приходило 10-15 осіб, “зараз парафія зросла до таких розмірів, що 
маємо щотижня більш-менш від 70 до 100 осіб на двох святих месах. 
Усіх осіб, котрих ми знаємо, з котрими зустрічаємось, можна назвати 
нашими парафіянами. В парафіяльній картотеці цих осіб понад 
300”117. 

                                                                                                               
text.php?numer=4172.  
117 A. Kruczek, Misjonarz z Berdiańska, „Nasz Dziennik” 15–16 maja 1999; Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/text.php?numer=4172.  
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4.2. Діяльність парафії і організацій,  
що з нею співробітничають 

 
Взаємодія товариства “Відродження” і настоятеля не 

обмежувалась нагальними потребами парафії (пізніше – будівництва 
костелу). Ксьондз також намагався охопити вірних, по можливості, 
опікою не тільки духовною, а й матеріальною. У 1998 році при 
парафії з’явився кабінет медичної допомоги, під керівництвом тоді 
ще офіційно не оформленого Полонійного об’єднання лікарів. 
Ініціаторкою була його голова Ольга Бондарева. Роком пізніше 
розроблено проект опіки над хворими, а також забезпечення ліками. 
Допомогу фінансову й речами (хоча б у вигляді ліків чи медичного 
обладнання) надають Карітас Люблінської архідієцезії (з 1999 р.), 
Карітас (Польща) (з 2000 р.), Карітас Познанської архідієцезії  
(з 2001 р.)273. 

Знайомство з основами і формами діяльності цієї відомої 
організації обумовило вжиття заходів, що мають на меті створення 
католицької благодійної організації Карітас–Спес–Бердянськ, яка, 
співпрацюючи з лікарями-поляками, обійняла б своєю опікою осіб, 
що її потребують. У межах цієї співпраці хотіли провадити 
доброчинну діяльність, зокрема роздавання ліків, надання 
початкової лікарської допомоги тощо. Після подолання перших 
труднощів 1 жовтня 1999 року вдалося зареєструвати організацію 

                                                 
273 «Ольга Бондарева є лікарем-терапевтом у міській лікарні в Бердянську. Чоловік її – 
хірург. Пані Ольга з початку лютого цього року очолює медичний кабінет при 
парафії. Вона приймає хворих, обстежує їх, лікує, видає ліки. Навколо кабінету 
утворилося своєрідне Полонійне об’єднання лікарів, тобто лікарів польського 
походження. Є, з-посеред інших, гінеколог, педіатр, нефролог, кардіолог. Вони охоче 
надають бажаючим консультації. Готові допомагати, коли виникає така потреба. 
Лікарський кабінет – це спеціальна кімната, ліжко, як у нормальному процедурному 
кабінеті, шафа, повна ліків,– посміхається, щасливий, ксьондз Здіслав (…). 
Лікарські прийоми відбуваються двічі на тиждень. Найчастіше кабінет відвідують 
люди після недільної святої меси. Осередок відкритий для всіх. Парафіяни 
приводять знайомих і людей, як мовиться, з вулиці”. A. Kruczek, Misjonarz z 
Berdiańska, „Nasz Dziennik” 15–16 maja 1999; Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/text.php?numer=4172. Odnaleźć drogę do Boga, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/text.php?=4115; Alleluja, Хроніка… 
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Карітас – Спес – Бердянськ, що буде відповідником (еквівалентом) 
регіональних структур Карітас –Польща274. 

У 2001 році місто безоплатно дозволило використати 
занедбаний будинок колишнього дитсадка, будинок, який після 
прилаштування до нових потреб мав стати місцезнаходженням 
парафіяльного закладу, що займається наданням допомоги всім 
людям, які її потребують. З цього моменту до Центру Милосердя 
„Quo Vadis” (давньоруською мовою звучить також гарно – КАМО 
ГРЯДЄШИ = “куди йдеш?” /Виділено букви, що позначають 
наголошені голосні звуки./. – примітка перекладача. – П. С.) по 
допомогу звертаються бездомні, пенсіонери, а також ті, котрим не 
вистачає коштів на життя. В ньому розташовано нічліжку для 
безхатніх, хату-читальню для дітей та молоді, соціальний центр 
допомоги для жінок, а також польову кухню. Ця кухня намагається 
видавати принаймні теплу їжу на один раз щотижня, щоправда з 
фінансових причин не завжди це вдається. Тим часом потреби 
величезні: кухня встигає видавати 600 одноразових порцій за півтори 
години… Допомагають в цьому монахині – сестри милосердя зі 
Згромадження Сестер Місіонерок Кларетинок. В хаті-читальні для 
дітей, передовсім вихованих вулицею, провадяться не тільки зустрічі 
з приводу свят, приміром, різдвяних, а й також ведуться розмови про 
основи сумісного життя між людьми і, звісна річ, про основи віри275. 
“В Бердянську,– зазначає А. Кручек,– маємо також відділ Карітас, де є 
їдальня й нічліжка для бездомних, де щодня біля 20, 30 чи навіть часом 40 
осіб мають можливість скористатись з безоплатного одноразового 
харчування (теплої їжі на один раз). Маємо хату-читальню для дітей з 
неблагополучних сімей, де є проблеми алкоголізму, наркоманії, або ж батьки 
не цікавляться цими дітьми, тому ці діти приходять до нас і часом теж 
мають єдину можливість протягом дня з’їсти гарячу страву, зустрітися 
з вихователями. У нас є вихователі, що не є католиками, вони – 
православні; є чоловіки, котрих ми навчаємо певним чином виконувати 
роль авторитету, якогось заступника батька, щоб учити цих дітей 

                                                 
274 Alleluja, Kronika…; Caritas. 
275 Для людей // Бердянск Деловой. – 2001. – 19 января (№ 3 – 4 (138 – 139)); 
Rozmowa A. Bonusiaka z Ks. Z. Zającem przeprowadzona we wrześniu 2006; 
Alleluja, Kronika…; Alleluja, Miasto spełnionych marzeń..., 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=24355; Caritas. 
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правильної поведінки, щоб учити дітей, що мають таланти, розвивати 
останні. І це чудово: дати дітям крихту тепла, крихітку розуміння чи 
хоча б вислухати їх. Є в нас медичний кабінет, куди приходять люди, 
котрі не завше мають можливість піти до лікаря, заплатити за візит, 
скористатися з поради, а тим паче – викупити ліки, які їм потрібні. 
Часом, коли маємо таку можливість, то даємо людині ті ліки задарма276”. 

Ксьондз Здіслав Зайонц, незалежно від своєї парафіяльної 
діяльності, є також дієцезійним керівником “Карітасу”. Відповідно до 
загальних принципів діяльність цієї організації скерована до різних 
груп українського суспільства, зокрема до дітей та молоді, сімей 
(особливо тих, що знаходяться в тяжких матеріальних умовах), 
хворих та інвалідів, безпритульних, людей похилого віку, бідних, 
тих, що постраждали під час катаклізмів277. Дієцезійний Карітас 
реалізує або має намір реалізувати низку проектів, адресованих до 
різних груп, котрі їх потребують. У більшості випадків вони були 
перевірені практикою на терені Бердянська. Ними є: 

• забезпечення функціонування кабінету медичної допомоги278; 

                                                 
276 A. Kruczek, Misjonarz…; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/ 
tekst.php?numer=4172. 
277 Caritas…, tekst: Co to jest Caritas-Spes? 
278 Ось так про його роботу пишеться на інтернет-сторінці Карітасу: “Цей 
проект розпочав своє функціонування за десять місяців перед офіційною 
реєстрацією Карітас – Спес – Бердянськ. При римо-католицькій парафії в 
Бердянську виділено кімнату, яку призначено на потреби цього проекту. Лікар 
приймає хворих двічі на тиждень у середи й п’ятниці з год. 16.30. Надаємо 
консультації, по мірі наших можливостей видаємо ліки або ж відсилаємо хворих до 
лікарів-спеціалістів, що з нами співпрацюють. З лютого 1999-го до жовтня 2002 
року в цьому кабінеті отримало допомогу біля 3000 осіб, незалежно від їхньої 
релігійної конфесії. Зараз у підземеллях костелу готуємо кімнату, яка буде 
призначена для лікарського кабінету. Завдяки допомозі іншим в кабінеті є щораз 
більше доступних ліків, перев’язних засобів, а також медичного обладнання (…). З 
2004 року лікарський кабінет охоплює своєю дбайливою опікою бездомних з нічліжки, 
яка знаходиться на території Карітасу. Що другий день туди приходить 
медсестра, щоб робити перев’язки, перевіряти чистоту шкіри й гігієну осіб 
безпритульних. Завдяки цій практиці у багатьох осіб загальмувався розвиток 
різних недуг, хворі отримують негайну допомогу при відмороженнях кінцівок або є 
під сталим медичним наглядом. З лютого 1999 року за цей проект відповідає пані 
Ольга Бондарева – лікар-терапевт і пульмонолог”. Див.: Карітас, Лікарський 
кабінет.. 
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• забезпечення функціонування польової кухні279; 
• індивідуальна допомога тим, хто її потребує; 
• організація літнього відпочинку280; 

 
 
 
 

                                                 
279 Карітас пише: “У 2000 році від Карітас – Спес м. Житомира ми отримали 
польову кухню, в якій можна одноразово приготувати суп для 600 осіб. 
Бердянська місцева рада визначила місця для годування бідних. Найчастіше це є 
місце поряд з ринком. Польова кухня, за початковим задумом, мала їздити по 
всьому Бердянську. Однак, насамкінець склалося так, що роздавання харчу 
відбувається в одному визначеному місці. Проблемою виявилося перевезення 
польової кухні на більші відстані й часта зміна місця. Польова кухня працює з 
липня 2000 року. До березня щосуботи, незалежно від пори року й погоди, 
поблизу базару ми видавали біля 300 літрів гарячого супу. Хоча цей суп 
приготовано з простих продуктів, проте завжди утворюється черга, очікуючи 
з нетерпінням 12-ої години, коли після молитви видаємо суп і хліб. Завдяки 
фінансовій допомозі Міської Ради з Більбао (Іспанія) в період з березня 2002 року 
до кінця серпня 2002 року суп ми видавали тричі на тиждень. Зараз, з причини 
браку коштів, видача супу відбувається раз на тиждень. На польову кухню 
приходить дуже багато бездомних, в зимові місяці їх буває біля 50 осіб, проте 
найчисельнішу групу становлять пенсіонери, які живуть самотньо і їм не 
вистачає на життя їхньої пенсії. Більшість їх приходить по суп зі слоїком або з 
горщиком (чи каструлею), завдяки чому можуть упродовж тижня споживати 
їжу з польової кухні”. Caritas, Польова кухня. 
280 «Від початку існування Центру ми організуємо під час канікул літній 
відпочинок для дітей з західної України, зокрема тих, які походять з зони 
Чорнобиля. Карітас – Спес – Бердянськ двічі (у 2000 і 2001 рр.) допоміг 
організувати відпочинок для 400 дітей (приблизно). Цей відпочинок головним 
чином фінансували Карітас – Спес – Україна, Кам’янець-Подільська дієцезія, 
Азоти-Пулави і Реновабіс. У 2003 році ми організували відпочинок для 150 
дітей вже у власних приміщеннях Центру Милосердя „Quo Vadis”. З 2004 року 
літній відпочинок продовжили на цілий календарний рік, приймаючи таким 
чином організовані групи або індивідуальних осіб з дітьми (…); в 2006 році в 
підготовлених приміщеннях ми прийняли в гості 280 осіб”. Caritas, Літній 
відпочинок. 
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• забезпечення функціонування Центру Милосердя „Quo Vadis”281; 
• організація цілорічного відпочинку для дітей і молоді з теренів, 

що постраждали внаслідок вибуху в Чорнобилі (з так званої Чорнобильської 
зони)282;  

                                                 
281 «У жовтні 2002 року ми відкрили осередок „Quo Vadis”. В отриманому від місцевої 
влади будинку колишнього дитячого садка (…) ми готові були прийняти 50 дітей. У 
2003 році почала функціонувати справжня кухня, завдяки якій і діти можуть 
споживати повноцінний обід, який складається з двох страв, а також сніданок і 
підвечірок. Щоденно, від понеділка до п’ятниці, приходить до нашого Центру до 50 
осіб віком від 4 до 16 років. Оскільки зросла кількість дітей дошкільного віку в 2004 
році, ми вирішили створити дві групи дітей, що містяться на окремих поверхах. З 
молодшої групи щоденно приходить до 20 дітей, а в старшій групі на двох змінах – 
вранішній і післяполуденній (пообідній) – приходить 30 і більше осіб. Старші діти 
проводять у Центрі час перед уроками й після них, тоді як діти молодші безперервно 
з 8-ої до 17-ої або в часі функціонування Центру (…). У цей час діти знаходяться під 
опікою вихователів: у старшій групі працюють троє вихователів, у молодшій – двоє. 
Діти, що вчащають до Центру, у більшості своїй походять з бідних, занедбаних і 
неповних сімей, вони позбавлені щоденної батьківської опіки й турботи. Тому теж 
головним принципом нашого Центру є те, щоб діти почувалися тут як у родині. 
Вихователі намагаються їм сприяти в їхніх щоденних справах. Усі свята відзначаємо 
разом у колі дітей, їхніх батьків, матерів, а також інших членів сім’ї. Щоденно діти 
мають заняття, що розвивають різні здібності: вчаться співати, танцювати, 
виробляти різні речі з солоного тіста, малювати, рахувати, читати, писати, 
обслуговувати початкові комп’ютерні програми, опікуватись тваринами, вивчати 
іноземні мови. Старші діти виконують тут шкільні домашні завдання. Оскільки 
більшість дітей є занедбана своїми батьками, ми намагаємося забезпечити їм також 
найелементарніше, чого їм бракує. Часто трапляється, що ми купаємо дітей чи перемо 
їхню одежу (…). У виховній роботі нам допомагають волонтери (добровольці), а також 
інші особи, зайняті роботою в царині виховання”. Caritas, Центр Милосердя Quo Vadis. 
282 «Думка про реалізацію соціального проекту під назвою «Осередок цілорічного 
лікування й відпочинку дітей» з’явилася під час прийняття дітей на літній 
відпочинок. Ми дійшли висновку, що не тільки влітку, а й протягом цілого року ми 
можемо організовувати відпочинок для дітей і опікунів. Передусім ми мали на увазі 
тих дітей, які живуть в околицях Чорнобиля (…). Ці діти мають ослаблену імунну 
систему і схильні до різних захворювань – переважно ракових. Тому ми хочемо не 
тільки влітку, а й упродовж усього року приймати дітей на відпочинок з можливістю 
отримання лікувальних процедур, якими славиться Бердянськ. У нас є приміщення, 
призначене для спання, кухня, їдальня, купальня. Треба підготувати кімнати, щоб 
приймати матерів з дітьми (…). Крім цього, ми хочемо організувати психологічну й 
духовну допомогу. Організувати різні ігри й екскурсії по місту й околицях. Наш 
Центр Caritas – Spes – Бердянськ знаходиться на березі Азовського моря, де в повітрі 
багато йоду. Крім того, є чимало санаторіїв, в яких діти можуть пройти лікувальні 
процедури”. Caritas, Осередок цілорічного лікування й відпочинку дітей. 
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• забезпечення функціонування Соціально-культурного центру для 
дітей і молоді283; 

• забезпечення функціонування Центру допомоги бездомним; 
• здійснення опіки на дому; 
• забезпечення функціонування Консультативного центру 

підтримки сім’ї284; 
В їх реалізації допомагають партнери Карітасу, котрі надають 

йому підтримку285. 
Серед осіб, що діють у структурах дієцезійного Карітас – Спес, 

знаходяться особи, відомі зі сторінок цієї праці як представники 
середовища осіб польського походження в Бердянську. Це зрозуміло, 
коли зважити на те, що більшість дієцезійних дій проводиться в 
місцезнаходженні Карітасу, або власне в місті біля Азовського моря. 
Директором місії є ксьондз Здіслав Зайонц, а його заступником 
сестра Аґнєшка Загаєвська. Виконавчим директором є Ярослава 
Піліпенко, а бухгалтером – органістка парафії Народження Пресвятої 
Діви Марії – Вікторія Горбунова. Групою старших дітей керує Лариса 
Зюзіна, молодших – Тетяна Мізіна. Вихователями в цих групах є 

                                                 
283 Центр відкрито у приміщеннях осередка „Quo Vadis”, він (Центр) став 
одним з елементів роботи, що проводиться в цьому осередку. Карітас, 
Соціально-культурний центр для дітей і молоді. 
284 «У 2007 році ми створили Консультативний центр підтримк сім’ї. Він виник з 
перетворення існуючого з 2004 року Соціального центру допомоги жінкам. Метою 
проекту була допомога вагітним жінкам медично-психологічною консультацією, 
пропагування антиабортної інформації, а також навчання природному методу 
розпізнавання плідних днів (…). Окрім існуючих дотепер завдань Центру, ми 
хочемо додати функцію навчальну. Семінари й навчальні заняття будуть скеровані 
працівниками Центру Карітас – Спес – Бердянськ, також працівниками решти 
відділів Карітасу Харківсько-Запорізької дієцезії, а також для всіх бажаючих з 
терену нашого міста й околиць. Ми плануємо в цьому році приділити більше уваги 
рекламі й пропагуванню діяльності Центру. Ми бачимо, і це зрозуміло, що необхідні 
допомога й праця на користь сім’ї”. Карітас, Консультативний центр підтримки 
сім’ї. 
285 Партнерами дієцезійного Карітасу є: Партнери; Renovabis; Sеcour 
Catolique Caritas Frans; Caritas Polska; Kindermissionswerk Aachen; Карітас 
Познаньської архідієцезії; Карітас Люблінської архідієцезії; Карітас – Спес 
Україна; Justicia y PazCaritas…, Карітас…, текст: Проекти; Карітас…, текст: 
Партнери… 
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Роман Кисельов і сестра Беата Крушевська. За діючу при Центрі 
театральну групу відповідає Світлана Юріївна Духанова. Крім того, 
серед осіб, що співпрацюють з Карітасом, є Ольга Бондарева, що веде 
лікарський кабінет, і Микола Бондарев, який координує діяльність 
волонтерів та допомагає в лікарському кабінеті. 

Окрім цього, з Карітасом співпрацюють ще чотири особи 
(вихователь, двоє працівників кухні і соціальний працівник)286. 

Взаємна співпраця між “Відродженням”, репрезентованим 
християнськими членами організації в парафіяльних структурах, не 
обмежується діями, котрі можна визначити як такі, що пов’язані з 
костелом. Як ксьондз, так і сестри милосердя, що перебувають у 
бердянській парафії, допомагають у діяльності Польського дому, а 
також в опіці, здійснюваній “Відродженням”, над дітьми-сиротами з 
місцевого сиротинця. Сьогодні важко уявити собі організаційні 
урочистості без участі польських місіонерів і сестер милосердя287. 

Значна частина діяльності, яку провадить парафія та 
навколопарафіяльні організації, цілком природно була пов’язана з 
польським середовищем, хоча б тому, що воно становило групу, що 
взяла найактивнішу участь у функціонуванні парафії. Перші спроби 
навернення до відомого в Польщі й усьому світі християнського 
звичаю ходіння на прощу (до звичаю пілігримства) мали місце ще 
перед виникненням парафії. Уперше в жовтні 1995 року група з  
15 осіб, членів товариства “Відродження”, поїхала до Санктуарію 
Богоматері, який знаходиться під опікою Отців Ордену Домініканців 
у Старому Борку (воєводство Підкарпатське). Завдяки гостинності 
пріора монастиря отця Пшемислава Клопота такі виїзди було 
організовано і в наступні роки, звичайно, в міру можливостей, навіть 
по кілька разів на рік. Організатори завжди дбали про максимальне 
використання цих поїздок. З одного боку, вони мали свій аспект – 
релігійний: молитви й чувáння перед чудодійною іконою Богоматері 
Борковської, а з другого – мали наблизити прочан (пілігримів) до 
                                                 
286 Caritas, Наші працівники…. 
287 Розмова Анджея Бонусяка з ксондзом Здіславом Зайонцом; Rozmowa               
A. Bonusiaka z L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką przeprowadzona we 
wrześniu 2006; Rozmowy A. Bonusiaka z T. Krasnokucką przeprowadzone we 
wrześniu 2006 i 2007; Alleluja, Kronika…; OSPTKO „Odrodzenie”, ГС.,                      
A. Bonusiak, O parafii. 
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вітчизни їхніх предків. Під час цих перебувань були організовані 
краєзнавчі екскурсії. Бердянці побували в Кракові, Варшаві, Ланцуті, 
Лєжайську, Сандомирі та в інших містах Польщі. Ці поїздки, між 
іншим, саме з огляду на їхню “світську” частину, з плином часу стали 
популярними, особливо серед молоді288. 

Поїздки на прощу (паломництва) відбувалися в різний час. 
Особливі переживання пов’язані були з влаштованою у 2001 році 
поїздкою, яка була організована на запрошення тодішнього пріора 
отця Станіслава Обари. Група членів Товариства, що складалася з 
десяти осіб, взяла участь у домініканських зустрічах, що відбулися 
перед Різдвом Христовим у Санктуарії Богоматері Борковської. 
Особливістю цієї поїздки було те, що отці Домініканці організували 
для поляків зі Сходу облаткові зустрічі у сім’ях жителів Борку. Це 
стало початком великої дружби між співвітчизниками, яка триває й 
до сьогодні289. Поступово виїзди до Старого Борку стали змінювати 
свій односторонній характер. У липні 2001 року члени Центру 
польської культури “Biesiada”, переважно діти й молодь віком до 16 
років, вирушили шляхом своїх попередників до Санктуарію Діви 
Марії. Молоді поляки зі Сходу, бажаючи віддячитися за все хороше, 
яке зазнали й відчули всі прочани в Старому Борку і в Санктуарії, 
підготували 45-хвилинну артистичну програму. В репертуарі 
імпровізованої групи були народні танці, хореографічні й сценічні 
композиції, естрадні пісні польських співачок – Анни Янтар та Анни 
Ґерман. Принагідно було організовано концертну трасу, яка 
пройшла через багато містечок Підкарпатського воєводства. Молоді 
артисти виступили зокрема в Жешуві, Мичковцях, Тичині. Ансамбль 
також взяв участь у Фестивалі кресової культури в Мронґові, де 
представники Литви, Білорусі й України репрезентували 
співвітчизникам з тієї або тієї країни специфічну польську 
регіональну культуру290. 

Наступна зміна складу прочан відбулася в червні 2002 року: 
група молодих прочан складалась не тільки з поляків, а й з українців. 
Поїздка обіймала переважно членів Спілки польської молоді, в якій, 

                                                 
288 Там же. 
289 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, luty 2002. 
290 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001. 
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як уже зазначалося вище, її члени не мусили обов’язково мати 
польське походження. Традиційно організатори підготували 
численні екскурсії і вечірні зустрічі біля вогнища. Знайшовся час і на 
відвідання польських дискотек й на екскурсії трасою Жешув – 
Бєльско-Бяла – Краків –Жешув291. 

Прийняття парафії в Бердянську ксьондзом Здіславом 
Зайонцом мало наслідком установлення постійних контактів 
місцевих поляків з Нижнім Казімєжом. Причиною цього був той 
факт, що ксьондз Здіслав служив раніше в цьому місті, і з того часу до 
сьогоднішнього дня він зберігав стосунки зі своїми знайомими292. 

Установлення стосунків з чинними в Польщі костельними 
інституціями також відкривало широкий простір для канікулярних 
поїздок наймолодших бердянців з дитячих таборів до Польщі.  
У 1999 – 2000 рр. під гаслом “Канікули – з Богом!” діти з усієї України 
(також і з Бердянська) виїжджали у шкільний літній табір до 
осередку Карітас Жешувської дієцезії в Мичковцях, що знаходиться 
біля Солінського озера293.  

Описуючи діяльність бердянської парафії, що здійснюється у 
співпраці з польським середовищем цього міста, слід пам’ятати, що її 
головною метою було проведення місійної діяльності. Від початку 
існування парафії, в якій вже був постійний духовний отець, 
функцію настоятеля виконував ксьондз Здіслав Зайонц. Спочатку 
працював він сам, але з часом отримав допомогу інших духовних, а 
також сестер милосердя. Ріст кількості священиків у парафії, як і 
підтримка їх сестрами милосердя, випливав з кількох чинників. По-
перше, стабілізувалася ситуація в самій парафії, вона набула міцного 
фундаменту, особливо після часткового віддання костелу до вжитку 
(в ньому міститься, між іншим, кімната духовних і кабінет лікарської 
допомоги). По-друге, сфера діяльності ксьондзів не обмежується 

                                                 
291 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, lato 2002, 
Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”. 
292 Quo vadis …; OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności,           
O kontaktach Towarzystwa z Kościołem w Polsce…; Alleluja, 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4503. 
293 OSPTKO „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001; 
Aleluja, Kronika. 
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виключно Бердянськом. Священики несуть службу також в 
осередках, значно віддалених від міста294. 

Від моменту початку нормального служіння в Бердянську 
через діючий в місті місійний осередок пройшло, змінюючи одна 
одну, кілька осіб.  

 
Таблиця № 2. 

Ксьондзи, які працювали у парафії в Бердянську 
№ Ім’я і прізвище Примітки 
1. кс. Віктор Шевцов 
2. кс. Ян Собіло 
3. кс. Хенрик Яворський 

Група ксьондзів, що приїжджають із 
Запоріжжя до Бердянська, перед утворенням 
в місті парафії. 

4. кс. Здіслав Зайонц З квітня 1998 року – адміністратор, а потім – 
настоятель парафії в Бердянську. 

5. кс. Антоні Завальський На парафії в 1999 році. 
6. кс. Павел Мачонґ  5.04.2001 – 5.10.2003; вікарій 
7. кс. Ґжеґож Семенков 5.10.2003 – 29.08.2004; вікарій 
8. кс. Артур Суровський 5.09.2004 – 30.08.2006; вікарій 
9. кс.Томаш Любоіньський 27.08.2006 – 29.07.2007; вікарій 
10. кс. Анджей Попов 27.08.2006 – 8.09.2007; вікарій 
11. кс. Рафал Шкоповєц З 13.08.2007 – вікарій 

Джерело: Alleluja, Kronika… 
 

У парафії свої обов’язки виконувало 8 ксьондзів, окрім того, 
троє наступних брали участь у заходах, що мали на меті відновлення 
парафіяльної общини, в першому періоді перед інституційним, 
тобто тим, що мав характер правової інституції. Помітним є відносно 
довгий час перебування ксьондзів вікаріїв на своєму посту. Дійсно, в 
останні роки він становить в середньому десь біля року, проте в 
перший період існування парафії траплялося, що ксьондз працював 
у парафії навіть два з половиною роки. Видається, що такий довгий 
час перебування був спричинений необхідністю відновлення 
парафіяльних структур, що могли здійснити тільки досвідчені 
духовні, бо вони добре знали середовище, в якому довелося їм 
працювати. 

                                                 
294 Найважливішими з них є такі населені пункти, як Токмак і Маріуполь, 
пор.: Alleluja, Хроніка…, запис 27. 
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Таблиця № 3. 
Сестри-монахині в Бердянську 

№ Ім’я і прізвище Примітки 
Сестри милосердя при парафіяльному костелі. 

Згромадження Сестер Ісуса Милосердного /ЗСІМ/ 
1. С. Вікторія Реймер У парафії з серпня 2003 р. по листопад 2003 р. 
2. С. Гіацинта Моторка У парафії з серпня 2003 р. по вересень 2005 р. 
3. С. Граціана Черна  У парафії з листопада 2003 р. по червень  

2005 р.; Старша сестра. 
4. С. Ельжбета 

Федорович 
У парафії з серпня 2005 р.; Старша сестра 

5. С. Аґата Пенкавек Упарафії з листопада 2004 р. до червня 2007-го 
6. С. Йонаша 

Крушевська 
У парафії з липня 2006 року 

Сестри милосердя при Центрі милосердя Карітас-Спес-Бердянськ 
Згромадження Сестер Непорочної Діви Марії Місіонерок Кларетинок 

(RMI) 
7. C. Луїза Лльопіс Старша сестра (у Варшаві) 
8. С. Олександра 

Домбровська 
У парафії з жовтня 2004 р. по вересень 2005-го 

9. С. Аґнєшка 
Загаєвська 

У парафії з жовтня 2004 року 

10. С. Боґуміла Пастель У парафії з жовтня 2005 р. по вересень 2006-го 
11. С. Беата Крушевська У парафії з вересня 2006 року 

Джерело: Aleluja, Kronika… 
 
В Бердянську з 2003 року розпочали свою працю також сестри 

милосердя. Вони належали до двох згромаджень. При 
парафіяльному костелі служіння провадили сестри зі Згромадження 
Сестер Ісуса Милосердного, а в Центрі “Карітас” працювали з 2004 
року сестри зі Згромадження Сестер Непорочної Діви Марії 
Місіонерок Кларетинок. Разом біля Азовського моря свою місію 
виконувало 10 сестер законних, а враховуючи й Луїзу Лльопіс,– 11295. 

Релігійні функції в парафії здійснюються за допомогою 
стандартних дій. 

                                                 
295 Rozmowa A. Bonusiaka z Ks. Z. Zającem, przeprowadzona we wrześniu 2006; 
Informacje uzyskane przez L. A. Suchomłynowa od ks. Z. Zająca w maju 2008; 
Aleluja, Kronika… 
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Організовано святі меси, говіння, практикуються таїнства 
(сповідь, святе причастя тощо). Духовні опікуються групою вірних, 
що складається з кількохсот осіб (біля 300), серед яких чималу, проте 
не домінуючу, групу становлять особи польського походження. 
Етнічний склад парафіян є такий же строкатий, як і склад жителів 
міста. Є серед них поляки, німці, а також представники інших 
слов’янських груп. Отже, неважко зауважити, що, незалежно від дуже 
помітної участі польських бердянців в релігійному житті, парафія є 
по суті багатонаціональною. Власне, її національна структура є 
найкращим доказом хибності твердження, що Римо-Католицький 
Костел є на Сході Костелом польським. Навіть у випадку наявності 
переважної більшості духовних польського походження в складі 
парафії – така думка є необґрунтованою296. 

 
 
 

                                                 
296 Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 2003; A. 
Kruczek, Misjonarz…; Alleluja, http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php? 
numer=4172.; OSPKOT „Odrodzenie”, ГС., A. Bonusiak, O parafii. 
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ЗАКІНЧЕННЯ 
 
Польське культурно-освітнє товариство “Відродження” в 

Бердянську під час свого вже кількандцятилітнього функціонування 
провадило дуже різноманітну, багатовекторну діяльність. Його 
функціонування мало на меті пробудження і зміцнення 
національної свідомості поляків та осіб польського походження, 
котрі жили біля Азовського моря. Для цього було проведено акції 
культурного, освітнього й товариського характеру. Демонструвалися 
польські фільми, публікувалися численні статті в пресі, популярно-
наукові й наукові, провадилась польськомовна інтернет-сторінка. В 
межах його дій було організовано чимало публічних лекцій, 
наукових конференцій і зустрічей, котрі слугували обмінові думок та 
взаєморозумінню представників різних національностей. Товариство 
включилося також в благодійницько-опікунську роботу… Не 
підлягає жодному сумніву, що всі ці кроки призвели до набуття 
ПКОТ доброї думки про себе не тільки серед місцевого населення, а 
й також серед осіб, що відповідають за проведення діяльності, яка 
сприяє полонійній праці в Польщі, а також етнічній діяльності в 
Україні. 

Вся ця дуже диференційована діяльність була можливою 
тільки за двох основних умов: по-перше, за умови існування 
сильного, свідомого своїх цілей і потреб польського середовища, а по-
друге, за умови віднайдення спільників у своїй країні й за її 
кордоном.  

“Відродження” внаслідок своєї діяльності знайшло чимало 
вірних й перевірених друзів. Вони надавали всебічну допомогу цій 
організації, допомогу, завдяки якій вона отримала шанси на 
зміцнення й розвиток своїх дій, на кращу реалізацію поставлених 
перед нею завдань. Серед найважливіших партнерів польських 
бердянців слід відзначити принаймні декілька польських і 
українських інституцій, котрі постійно їх підтримували. Те, що часто 
їхні дії були наслідком реалізації ними цілей, передбачуваних 
статутом, не змінює того факту, що в серцях поляків вкарбувалися 
вони саме як друзі. Спільники, котрі допомогли тут і зараз, негайно. 
Й нерідко всупереч особистим спротивам і труднощам.  

Успіхи й досягнення поляків Бердянська були б неможливі без 
тісного співробітництва з організаціями та установами в Україні, 
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Польщі і в усьому світі. Найважливішим партнером Товариства 
“Відродження” є спілка “Wspólnota Polska”. Вона є організацією, яка 
сприяє полякам і Полонії на всьому світі і діє під егідою Республіки 
Польща (Речі Посполитої)297. 

 Серед капітальних об’єктів Спілки за східним кордоном є й 
польські Храми. Одним з доброчинців цих форм допомоги для 
полонійних середовищ є також і Бердянськ. Співробітництво між 
“Відродженням” і “Wspólnot-ою” розпочалося в 1995 році. Під час 
з’їзду Полонійних лікарів-ветеринарів в Ольштині, організованого 
покійним сенатором Речі Посполитої доктором Яном Степулою, 
з’їзду, в якому взяли участь представники Полонії Бердянська на чолі 
з Лехом Сухомлиновим, відбулася зустріч з головою Товариства 
“Wspólnota Polska” професором А.Стельмаховським. “Відродженню” 
не виповнилося тоді навіть і двох років, тоді ніхто навіть не знав, що 
існують структури, котрі опікуються Полонією. Після з’їзду відбулася 
зустріч з головою “Wspólnot-и” в її садибі (в приміщенні) у Варшаві. 
Було прийнято конкретні рішення, проф. Стельмаховський висловив 
згоду на фінансування першої поїздки групи прочан, поляків 
Бердянська, до Санктуарію Діви Марії в Старому Борку біля 
Жешува. 

З цього часу Товариство “Wspólnota Polska” є постійним 
спонсором багатьох культурно-освітніх починань, здійснюваних 
“Відродженням”. Це, наприклад, Польсько-український форум 
“Україна на шляху європейської інтеграції”, Фестиваль польської 
класичної музики, молодіжні туристично-краєзнавчі рейди, наукові 
конференції та семінари, літні шкільні табори для дітей, а також 
допомога для підопічних з дитячого будинку. Товариство допомагає 
також у придбанні національного вбрання, устаткування й меблів 
тощо. Однак, найважливішим досягненням багаторічної співпраці, в 
певному сенсі, доказом визнання діяльності на користь 

                                                 
297 Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Nie odradzamy 
polskości…, „Kurier Wielński” 8 – 10 listopada 2003; Ukraina: „Odrodzenie” w 
Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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прищеплення і розповсюдження польської культури є Польський дім 
в Бердянську, який, як відомо, отримали завдяки коштам  
“Wspólnot-и”. Незалежно від контактів з варшавським центром 
ПКОТ “Відродження” співробітничає також з відділами Товариства 
“Wspólnota Polska” у Кракові, Бєльсько-Бяла, Жешуві й Познані. 

Другим, не менш важливим, партнером “Відродження” є Фонд 
“Pomoc Polakom na Wschodzie” (Допомога полякам на Сході), який 
було утворено 18 травня 1992 року державною скарбницею як 
результат прийнятої урядом ухвали Ради Міністрів від 5 листопада 
1991 р. у справі співробітництва з Полонією (польською діаспорою), 
еміграцією і поляками за кордоном. Головну мету дій Фонду 
визначено як “надання допомоги і сприяння полякам, що живуть у 
країнах колишнього СРСР і колишнього комуністичного блоку в 
Центральній і Східній Європі”. 

Фундація (фонд) реалізує чимало цікавих і важливих програм: 
“Культура й народна спадщина на Сході”, “Сприяння економічній 
активності поляків з польських середовищ на Сході”, “Доброчинна 
допомога”. Товариство “Відродження” користувалося й користується 
передовсім з програми “Польська освіта й виховання на Сході”. 
Зокрема, завдяки Фундації функціонує Центр польської мови і 
культури при Університеті менеджменту і бізнесу, а також інтернет-
сторінка Товариства298. 

Важливу роль у житті Полонії відіграють польські 
дипломатичні осередки. Бердянськ належить до харківського 
консульського округу. Сьогодні, без перебільшення можна сказати: 
кожне консульство Республіки Польща в Україні є справжньою 
“фортецею” польської культури, “польськості українських поляків”. Саме 
таким способом зарекомендувало себе й Генеральне Консульство 
Республіки Польща в Харкові, яке на східних теренах України 
послідовно здійснює політику зміцнення взаємних зв’язків наших 
країн, сприяє польсько-українській взаємодії в царині культури. 

Генеральне Консульство, яке організовує виставки польської 
народної творчості, сприяє показові театральних вистав, а також 
проведенню інших різноманітних чудових заходів, що пропагують 
як польську культуру, так і “польський стиль життя”. Причому не 

                                                 
298 Там же. 
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тільки серед поляків, що живуть в Україні, а й серед інших жителів 
нашої країни, які, натхненні бажанням вступу до Європейської Унії, 
глибше почали цікавитися життям і культурою сусідки України – 
Польщі. 

Консульство є важливою ланкою між Полонією і країною. 
Великою мірою від його думки залежить доля багатьох починань, які 
організують тутешні поляки. Воно намагається також підтримувати 
коштами деякі заходи, що відбуваються у відповідності з 
обставинами. Кожний з консулів, які працюють в Харкові, 
неодноразово відвідав Бердянськ і посприяв полонійному рухові в 
цьому регіоні. Перший польський консул Здіслав Новіцький 
допомагав робити “перші кроки” молодому й недосвідченому 
“Відродженню”. Наступний консул Міхал Журавський узяв під свою 
опіку польських дітей і сиротинець у Бердянську, надаючи їм 
фінансову і моральну підтримку. Під егідою консула Ярослава 
Ксьонжки з 2003 року відбуваються щорічно Польсько-українські 
європейські читання. Теперішній керівник консульства в Харкові 
Ґжеґож Серочинський теж бере активну участь у житті місцевої 
Полонії299.  

Як уже вище зазначалося, від моменту отримання Україною 
політичної незалежності, тобто вже більше як п’ятнадцять років 
тому, Бердянськ єднають партнерські стосунки з різними осередками 
й інституціями, що функціонують поза межами держави. Початково 
це були контакти між неурядовими організаціями й на 
міжособистісному рівні. 2000 року відбулася зустріч голови 
“Відродження” з органами влади Бєльска-Бяла, в якій також брав 
участь голова місцевого відділу Товариства “Wspólnota Polska” 
Войцех Дембовський. Розмови мали скоріше характер культурний, 
проте для польської діаспори з Бердянська це була перша офіційна 
нагода для представлення факту свого існування в Польщі. На жаль, 
делегації з Бєльсько-Бяла, котрі приїжджають до міста біля 
Азовського моря, не зустрічалися з місцевими поляками, зважаючи 
                                                 
299 S. Niesterowa-Przybykowska, Polskie wycinanki są bardzo podobne do 
ukraińskich „wyszywanek”, Dziennik Kijowski, nr 307, 2007 r.; Консул Польши 
был гостем бердянского „Возрождения” // Бердянск деловой. – 1998. – № 17; 
Малинина А. Бердянск в национальном вопросе – пример для других // 
Городские вести (или: „Бердянские ведомости”). – 2005. – 16 февраля (№ 12); 
Забержевская T. Работа на хороший результат // Південна зоря. – 2005. –              
18 лютого.  
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на те, що “отці міста” ніколи досі не ставилися до національних 
меншин серйозно.  

Ситуація докорінно змінилася у вересні цього ж року, коли до 
Бердянська мали приїхати мешканці міста-партнера на чолі з віце-
президентом міста Єжи Кравчиком з метою формалізації вже 
існуючого співробітництва й підписання двосторонньої угоди. Саме 
тоді Товариство поляків “Відродження” тепло прийняло гостей з 
Польщі, склавши цілу програму їхнього перебування в Бердянську. 
Завдяки цьому делегація з Польщі відвідала бюро Товариства 
“Відродження”, ознайомилася з діяльністю центру польської 
культури “Biesiada”, оглянула коротку концертну програму. Також 
відбулася зустріч з керівництвом Бердянського інституту 
підприємництва. Внаслідок цього у червні 2002 року було підписано 
договір про співпрацю між цим бердянським вищим навчальним 
закладом і Бєльською вищою школою банківської справи й 
фінансів300. 

Весною 2002 року з 31 березня до 1 квітня Товариство гостинно 
приймало представників Товариства “Wspólnota Polska” з Бєльсько-
Бяла на чолі з головою відділу В. Дембовським. Ця делегація 
приїхала до Бердянська з метою ознайомлення з діяльністю 
організації й передачі дарунків для дитячого будинку.  

У межах співробітництва між польською організацією в 
Бердянську й Бєльсько-Бяла було реалізовано чимало цікавих 
проектів, як культурно-освітніх, так і доброчинних, серед яких були 
передача дарунків Агенцією регіонального розвитку (директор – 
Станіслав Ґінда), а також аудіовізуального обладнання виконкомом 
міста Бєльсько-Бяла (президент Яцек Кривульт), багатьох поїздок 
членів Товариства “Відродження” в літні шкільні табори й на 
канікули. Зважаючи на підтримку місцевих бердянських поляків й 
активну участь у їхній діяльності, ректор теперішнього Університету 
менеджменту і бізнесу в 2005 році Л. І. Антошкіна стала членом 
Товариства “Wspólnota Polska” (відділ в Бєльсько-Бяла301). 
                                                 
300 Добрица Л. Мы объединили местных поляков // Бердянск деловой. – 
2000. – 28 сентября – 4 октября (№ 39); OSPKOT „Odrodzenie, Archiwum 2001 – 
2003, Aktualności, lato 2002, Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”. 
301 Там же; Бердянськ – Бєльсько-Бяла – Краґуєвач // Південна зоря. – 2002. – 
5 червня; Ukraina: Berdiańsk i Bielsko – Białą łączą stosunki przyjaźni, tekst 
dostępny na: Wirtualna Polonia, http://www.wirtualnapolonia.com/ 
teksty.asp?TekstID=1614. 
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Особливе місце в діях Товариства займає подія 2002 року, а 
саме – приїзд делегації Спілки польських учителів (у скороченні – 
СПУ), яка перебувала в Бердянську в межах співпраці з 
професійними спілками (об’єднаннями) в Україні. Л.Сухомлинов 
брав участь в цих зустрічах як перекладач. Після всіх запланованих 
заходів він несподівано запросив групу, що складалася з більш як 30-
ти осіб, до Польського дому. Тому ця зустріч носила спонтанний 
характер, щирий, відвертий, і, можливо, саме завдяки цьому між 
учителями з Польщі і Товариством витворилася приязна й повна 
порозуміння атмосфера. Трохи пізніше, в серпні, група з Бердянська 
гостювала в офісі Спілки польських учителів. Польські вчителі 
подарували полякам Бердянська телевізійний комплект з 
супутниковою антеною. Натомість під кінець серпня цього року 
делегація СПУ на чолі з її віце-головою Яніною Юра взяла участь у ІІІ 
форумі “Україна на шляху європейської інтеграції”, традиційно 
організованому в Бердянську302. 

По деякому часі було підписано договір про співпрацю між 
вищезгаданим ВНЗ і Інститутом підприємництва в Бердянську. 
Зустрічі відбувалися кілька разів на рік. СПУ гостинно приймало 
членів “Відродження”, що приїжджали до Польщі в справах 
полонійних, в своєму невеличкому готелі при головному службовому 
приміщенні в Варшаві. Представники обох сторін брали участь в 
багатьох поїздках на Крим та в науково-виховних починаннях. 
Бердянські поляки дуже високо оцінили співробітництво з СПУ. Про 
це свідчить факт надання 2006 року віце-голові Спілки титулу 
почесного члена Польського культурно-освітнього товариства 
“Відродження”303. 
                                                 
302 Войцеховская O. Они в Бердянске не впервые // Південна зоря. – 2004. – 
15 липня (№ 103); Знову разом Бердянськ і Бєльско-Бяла // Південна зоря. – 
2004. – № 122; OSPKOT „Odrodzenie” Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, lato 
2002, Wakacyjne lato z „Odrodzeniem”; Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, 22 sierpnia – 5 września 2003. Kronika, dostępny na: 
http://www.znp.edu.pl/arch/kronika2002/7.html; Zarząd Główny Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, 25 sierpnia – 17 września 2003. Kronika, dostępny na: 
http://www.znp.edu.pl/kronika/15.html.  
303 APKOT „Odrodzenie”, ГС., Aktualności 2003 – 2006. 
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Винятково близькі зв’язки єднають поляків з Бердянська з 
Жешувом. ПКОТ підтримує постійний контакт з місцевим відділом 
“Польської спільноти” (“Wspólnota Polska”), а також з Польським 
домом, але має також і інших спільників. Дуже цінною є для нього 
постійна плідна допомога доктора Г.Крупіньської-Лип, яка очолює 
Центр культури і польської мови “Polonus” при Жешувському 
університеті. Чимало представників молодого покоління польських 
бердянців знаходилося під її опікою. Діяльність доктора 
Крупіньської-Лип була оцінена організацією, яка визнала її титул 
почесного члена у травні 2007 року304. 

Протягом багатьох років добре складається також 
співробітництво з представниками польського духовенства, серед 
яких є й Карітас Жешувської дієцезії, яким керує ксьондз С. Словік. 
Відпочинково-реабілітаційний центр в Мичковцях, яким керує ця 
організація, неодноразово приймав гостей з-над Азовського моря, 
уможливлюючи їм відпочинок, знайомство з Польщею та 
відновлення духовного зв’язку з Вітчизною предків. Також завдяки 
діяльності польських священиків бердянці отримали в якості 
подарунка книжки, що уможливило їм увести в дію бібліотеку в 
цьому місті. Традицією стали також поїздки прочан до святинь, що 
знаходяться в Польщі (і в Україні)305. 

                                                 
304 W. Z., Dla rodaków na Wschodzie, „Kurier Wileński” 18 – 20.08.2001; 
Краснокуцька T. Діє польське Товариство // Південна зоря. – 1996. – 13 
березня; Гурьева С. Перспективы сотрудничества „Возрождения” // 
Південна зоря. – 1999. – 28 квітня (№ 77);  
305 Книжки для поляків у Бердянську було зібрано парафією Христа 
Спасителя в Ґданську, парафією керує ксьондз Кшиштоф Ліс. А опіку над 
збиранням книжок, які треба було залишити в Польщі, здійснювала парафія 
Розіслання святих апостолів в околицях Хелма. L. Suchomłynow, Pielgrzymi z 
Ukrainy, „Głos Tyczyna” 13.06.1999, nr 12; К Отчизне сердцем прикоснись // 
Південна зоря. – 1999. – 30 жовтня; Гурьева С. Перспективы сотрудничества 
„Возрождения” // Південна зоря. – 1999. – 28 квітня (№ 77); T. Krasnokucka, 
Książka dla Polaków na Wschodzie dostępny na: 
http://polonia.org.ua/news.php?extend.33; http://polonia.org.ua/news.php?extend.39. 
T. Krasnokucka, Caritas dla dzieci z Ukrainy, dostępny na: Wirtualna Polska: 
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?z=Polonia&kat=952&_WID=193716. 



ПОЛЬСЬКА СПІЛЬНОТА БЕРДЯНСЬКА. ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

225 

У цьому місці варто також відзначити тісну співпрацю, яку 
здіснюють кілька польських наукових установ з Бердянськом306. Вона 
має постійний характер, а її результатом, незалежно від можливостей 
проведення спільних наукових конференцій, обміну думками, 
наукових стажувань, продовження навчання в Польщі тощо, було з-
посеред іншого виникнення польсько-українського відділення, 
створеного внаслідок угоди, укладеної між тодішнім Бердянським 
інститутом підприємництва й Вищою суспільно-економічною 
школою в Тичині307. Одним з результатів цієї співпраці є також ця 
публікація… 

Діяльність ПКОТ “Відродження” не була б можлива, якби не 
було постійної підтримки з боку українських друзів. Їх багато, а від 
їхньої плідної й нерідко безкорисливої допомоги залежало часто 
(зокрема в перший період існування), “бути чи не бути” організації.  

Бердянські поляки дуже високо оцінюють своє співробітництво 
з органами адміністративної влади міста. Саме завдяки починанням 
міськвиконкому було приведено в дію програми, котрі, як і слід було 
очікувати, стали одним з найважливіших напрямків діяльності 
організації. Згадати тут слід також такі спільні дії, як: 

• організація опіки над дітьми польського походження, що 
знаходяться в місцевому сиротинці; 

                                                 
306 Серед цих наукових осередків слід назвати такі ВНЗ, як-от: Ягеллонський 
університет, Жешувський університет, Суспільно-господарська школа в 
Тичині, Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів у Варшаві, 
Інститут славістики і польської академії наук; На рубеже столетий //             
ЮГ–ИНФОРМ. –1999. – 2 апреля (№ 14); Костецкая О. Польша–Украина–
Бердянск // Свобода выбора. – 2000. – 11 мая (№ 2); Polacy w Berdiańsku, 
„Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Ukraina: „Odrodzenie” w Berdiansku 
obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103.  
307 У червні 1999 року укладено угоду між цими ВНЗ. Унаслідок її розвитку          
1 лютого 2001 року було укладено договір про утворення Польсько-
українського соціолого-політологічного факультету при Бердянському 
інституті підприємництва; Шевченко В. Учёба в Польше – продолжение 
обучения в БИПе // Бердянск деловой. – 2000. – № 9; T. Chrobak, Tyczyńscy 
studenci na Ukrainie. Kosa Berdiańska, „Nowiny” 5 września 2000; OSPKOT 
„Odrodzenie” ГС., Zarząd Związku, Polski Związek Młodzieży. 
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• співробітництво в керівництві “артистичного” представника 
польської меншості – танцювального ансамблю “Водоспад”; 

• можливість навчання польській мові в одній з функціонуючих в 
місті середніх шкіл; 

• сприяння розвиткові польської культури шляхом надання 
Товариству можливості організувати культурні чи популярно-наукові 
заходи, що відбуваються за згодою органів місцевої влади (наприклад, Дні 
польської культури); 

• посилання представників польського середовища на обласні огляди 
національних ансамблів; 

• передавання певних коштів на користь організації; 
• створення шансів на зовсім нові справи, котрі в місті 

започаткували поляки (кухня для бідних, відновлення почуття релігійного 
зв’язку, Карітас, кабінет безоплатної лікарської допомоги тощо). 

Незалежно від того, наскільки складною була діяльність в 
умовах діючого в Україні законодавства, слід ясно сказати, що органи 
міської влади поставилися до цього нелегкого завдання з належним 
розумінням, тобто, можна сказати, вони були на належній висоті, 
тобто на тій висоті, що відповідає масштабу поставленого завдання. 
Адже їхні рішення дали шанси на починання в місті будь-яких 
легальних суспільних діянь місцевими поляками308. 

Дуже добре складалося також співробітництво між місцевими 
вищими навчальними закладами (ВНЗ) – Бердянським державним 
педагогічним інститутом і приватним Бердянським інститутом 
підприємництва, яке збереглося й після перейменування цих ВНЗ в 
університети. Завдяки прихильному ставленню керівництва цих 
закладів утворилися польські Центри, що організовують 
популяризаторсько-наукову роботу, організують численні наукові 
зустрічі, в яких беруть участь представники наукових середовищ з 
усієї України і Польщі. Завдяки доброзичливому ставленню з боку 

                                                 
308 Н. Варецька, Шляхи «Відродження», „Південна зоря” 13 травня 2000, nr 74; 
Встреча за круглым столом, „Південна зоря” 18 грудня 2001; Polacy w 
Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7; Ukraina: „Odrodzenie” w 
Berdiansku obchodzi swoje dziesięciolecie, tekst dostępny na: Wirtualna Polonia, 
http://wirtualna polonia.com/teksty.asp?TekstID=5976; Ukraina – Jubileusz 
berdiańskiego Towarzystwa „Odrodzenie”, tekst dostępny na: Świat Polonii, 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/index.php?id=kr31103. 
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ректора Університету менеджменту і бізнесу Лідії Антошкіної 
почала широко розбудовуватись пропольська діяльність. Було 
створено польсько-український факультет, польська мова почала 
впроваджуватись як одна з іноземних мов за вибором студентів. У 
переліку дисциплін з’явився також предмет для вибору, який має 
ознайомити студентів з основними елементами знань про Польщу, 
це – “Польська культура з елементами етнографії”. Університет 
надав можливість студентам публікувати тексти, присвячені 
проблемам поляків в місті на шпальтах університетського часопису 
“БІП-оліс”, а також видавати їхній власний бюлетень. Участь пані 
ректора перевершує будь-які очікування: об’єкти університету, яким 
вона керує, завжди відкриті для місцевих поляків, а грошова 
допомога, звичайна річ, супроводжує всі починання ПКОТ 
“Відродження”. Мабуть, немає такої справи, започаткованої 
польським середовищем в Бердянську, в якій би не було сліду 
допомоги університету…, починаючи з організації уроків польської 
мови й закінчуючи дофінансовуванням екскурсій309. 

Слід також зазначити, що польської діяльності не було б у місті 
біля Азовського моря, якби не існувало тісного співробітництва 
місцевих поляків з римо-католицькою парафією, керованою 
ксьондзом настоятелем Станіславом Зайонцом. Саме представники 
нашого середовища були тими, котрі з самого початку взялися за 
справу відновлення в місті парафії, а пізніше активно включилися в 
роботу, що мала на меті широку розбудову її діяльності. Сьогодні за 
участі місцевих поляків реалізовано всі починання опікунського, 
доброчинного, культурного характеру. Це співробітництво, хоч і 
нелегке, складається, однак, вдало і має добрі перспективи на 
майбутнє. 

Члени ПКОТ “Відродження” не вдовольняються діяльністю 
середовища, що обмежується тільки територією міста та району. 
Вони стараються (і мають для цього можливості) активно включатися 
в усі ті починання, котрі можуть привести до пробудження 

                                                 
309 Польская культура с элементами этнографии // Бердянск деловой. – 1999. 
– № 39; Варецька Н., Шляхи „Відродження” // Південна зоря. – 2000. –                 
13 травня (№ 74); OSPKOT „Odrodzenie” ГС., Zarząd Związku, Polski Związek 
Młodzieży; Archiwum 2001 – 2003, Aktualności, Lato 2001. 
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національної свідомості, до її зміцнення, популяризації її проблем. 
Результати цих діянь є різними. Члени організації стараються, з 
одного боку, брати участь у тих починаннях, котрі відповідають 
їхнім інтересам, скажімо, зацікавленості в професійній роботі310, а з 
другого – сприяти тим, котрі визнають корисними для польськості за 
кордоном311, чи навіть ширше – будуванням “сучасного” 
                                                 
310 До цієї групи можна віднести участь представників Польської спілки 
науковців в працях Конгресу польських наукових товариств на чужині, 
заснованому в Кракові у 2005 році [Archiwum 2003 – 2006, Relacje z I Kongresu 
Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie], чи то, скажімо, факт 
приналежності Полонійного об’єднання лікарів до Спілки польських лікарів в 
Україні (голова – проф. А.Свєнціцькій), співзасновником якого вона була (1996). 
Лікарі, зібрані в Об’єднанні, незалежно від їхньої приналежності до лікарської 
організації середовища, що функціонує на терені України, співпрацюють з 
інституціями, які діють в Польщі. Завдяки контактам і постійному 
співробітництву з Головною лікарською палатою у Варшаві, Осередком 
співпраці з медичною Полонією (керівник – доктор медичних наук Божена 
Пєтшиковська), окружними лікарськими палатами в Познані, Бєльсько-Бяла, 
Катовіцах, Ченстохові й Любліні, а також з Федерацією польських медичних 
організацій за кордоном (голова – професор, доктор габілітований медичних 
наук Ян Боровєц) члени Об’єднання систематично беруть участь в багатьох 
стажуваннях і конференціях. Початком активних контактів був 2001 рік, коли 
четверо членів Полонійного об’єднання лікарів в Бердянську пройшли медичне 
стажування у воєводській лікарні в Замості в галузі терапії й хірургії. Пізніше 
було встановлено контакти з Лікарською палатою в Жешуві, уможливлюючи 
відбування стажування і проходження практик в жешувських лікарнях. 
Rozmowy przeprowadzone przez A. Bonusiaka z O. Bondarową we wrześniu 2006, 
2007; OSPKOT „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, Aktualności październik 2001. 
311 Такі дії старалися реалізувати хоча б членством або участю в роботі Форумів 
полонійних ЗМІ, організованих Станіславом Лісом, головою Малопольського 
форуму співпраці з Полонією; членством у Спілці польських журналістів на 
Сході на чолі з її головою Міхалом Бєняшем (Естонія/Швеція), співробітництвом 
з Європейською унією полонійних спілок (на правах спостерігача). Зрозуміло, 
що до цієї групи дій належить також взаємодія з загальноукраїнськими 
полонійними організаціями, як от: Федерація польських організацій в Україні, а 
також Об’єднання поляків в Україні, чи включення в створення полонійних 
загальноукраїнських організацій, таких, як Federacją Organizacji Polskich na 
Ukrainie та Związkiem Polaków na Ukrainie. N. Warecka, Szliachi „Widrożdiennia”, 
Piwdienna Zoria” 13 trawnia 2000, nr 74; WP, Powstało Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej!, „Dziennik Kijowski” listopad 2000, nr 21; OSPKOT „Odrodzenie”, 
Archiwum 2003 – 2006, Aktualności, XIII Światowe Forum Mediów Polonijnych: 
Tarnów – Katowice‘ 2005; OSPKOT „Odrodzenie”, Archiwum 2001 – 2003, 
Aktualności 2001; www.euwp.org/statut.html. 
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громадянського суспільства312. 
Сама організація має також відносно дуже широкі можливості, 

щоб діяти. Вони виникають з факту ведення “Відродженням” 
найстаршої в Україні інтернет-сторінки. Її виникнення було 
можливе завдяки допомозі Фонду допомоги полякам на Сході, а 
також діючій у Бердянську фірмі “Point”. Ця сторінка 
використовується для популяризації полонійної проблематики (не 
тільки в місті біля Азовського моря), а також для розміщення 
численних об’яв про підтримку… Однак, з точки зору середовища, 
найважливішим є факт наявності власних сучасних засобів масової 
інформації (ЗМІ), тобто наявність можливості розповсюдження 
власних поглядів, оцінок та думок… 

Наприкінці варто підкреслити, що “Відродження” намагається 
також допомагати найбіднішим. Про допомогу дітям, про ведення 
кухні, роздавання ліків, що відбувається за посередництвом чи за 
участі членів Товариства, вже йшлося вище. Проте, важливим є й те, 
що Товариство дуже творчо, відповідно до духу часу підходить до 
проблематики праці з відтворення національної свідомості в 
широкому розумінні цих слів. Воно розуміє, що слід починати з 
підвалин – з відновлення “міфу” про далеку вітчизну. У такий, 
власне, спосіб слід сприймати співпрацю, й навіть певний творчий 
вклад, у створення Об’єднання буковинців у Бердянську. З’явилось 
воно 2006 року внаслідок діяльності доктора Г. Красовської, яка 
походить з Буковини. Це вона “винна” в тому, що незнайомі до того 
часу особи різного походження, як-от: польського, німецького, 
єврейського, молдавського вирішили створити спільну організацію, 
що апелює до свого “коріння”. Об’єднання, яке своїм утворенням 
значною мірою завдячує ПКОТ, знайшло прихисток у місцевих 
поляків, котрі дають йому місце для діяльності313. 

                                                 
312 Тут варто згадати про починання, здійснювані в межах асоціації 
Youth4media, членом якої є “Відродження”. У вересні 2006 року 
“Відродження” організовало одну із зустрічей цієї організації в Бердянську. В 
ній брала участь молодь з Германії, Білорусі й України. У ході циклічних 
зустрічей так званих “MediaCamp”, в яких беруть участь представники 
організації, обговорювалась робота, метою якої є формування свідомого 
своїх цілей і потреб громадянина, його активізації. 
313 J. Sopin, L. Suchomłynow, Koło bukowińczyków w Berdiańsku [w:] Polonus nr 
1 (138), 2007, s. 14 – 16. 
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П’ятнадцять років функціонування Польського культурно-
освітнього товариства “Відродження”, мініатюрної федерації (можна, 
мабуть, сказати й – мікрофедерації) осіб польського походження, що 
діють на території Бердянська, були часом бурхливих суспільно-
політичних й економічних змін. Періодом формування нових 
структур на терені центрально-східної Європи. У цей процес, по мірі 
своїх можливостей, старалося вписуватися і вписувалося Товариство.  

Активна участь невеликої групи осіб, що усвідомлює свої цілі і 
прагне до суспільної активізації, довело справу до створення 
справжнього центру польськості далеко на південному сході 
України. Там, де ніколи не було згуртованого польського 
середовища, сотні кілометрів на південний схід, найдалі на схід від 
висунутих кордонів Речі Посполитої Шляхетської, виник осередок, 
працею якого можуть гордитися всі Ті, котрі всією душею прагнуть 
добра й розвитку польських осередків. Виникла організована група 
людей, яка плідно працює на користь зближення між поляками й 
українцями, організація, що прагне змінити реальність на взірець, 
перевірений в інших державах кола так званої “європейської 
цивілізації”.  

Слід сподіватися, що в наступні роки багатостороння 
діяльність ПКОТ „Відродження” приведе до подальших успіхів цієї 
організації, її окремих членів. Вона (організація) зробить свій гідний 
внесок у справу побудови та теренах Бердянська – України – Європи 
сучасного громадянського суспільства. Те, що польські бердянці 
готові брати участь у таких діях, знайшло своє потвердження під час 
“помаранчевої революції”…314  

                                                 
314 A. Bonusiak, Z dziejów…, s. 240 – 241; Оранжевая Польша // Ринг-экспресс. 
– 2005. – 16 февраля. 
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WYKAZ TABEL I SCHEMATÓW ZAMIESZCZONYCH W PRACY 

ТАБЛИЦІ ТА СХЕМИ 
 

• Schemat / Схема 1. Ogólna struktura organizacyjna Polskiego 
Oświatowo – Kulturalnego Towarzystwa „Odrodzenie” / Загальна 
структура Польського культурно-освітнього товариства 
„Відродження” 

• Tabela / Таблиця 1. Wykaz Festiwali Polskiej Muzyki 
Klasycznej / Перелік Фестивалів польської класичної музики 

• Tabela / Таблиця 2. Obsada personalna parafii w Berdiańsku w 
latach 1996 – 2007 / Римо-католицькі священики, що працювали у 
Бердянську у 1996 – 2007 роках  

• Tabela / Таблиця 3. Siostry Zakonne w Berdiańsku / Сестри 
римо-католицьких згромаджень  
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WYKAZ ILUSTRACJI ZAMIESZCZONYCH W PRACY 

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 
 
Mapa / Карта 1. Mapa Ukrainy / Карта України. 
Mapa / Карта 2. Plan miasta Berdiańska z zaznaczonymi na niej 

miejscami ważnymi dla Polaków / Карта Бердянська із зазначенням 
польських осередків:  

8. Dom Polski / Польський дім 
9. Centrum Kultury Polskiej “Biesiada” / Центр польської культури 

“Biesiada” 
10. Parafia rzymsko-katolicka i gabinet bezpłatnej pomocy lekarskiej / 

Римо-католицька парафія та кабінет безкоштовної лікарської допомоги 
11. Centrum Języka i Kultury Polskiej, Polsko-Ukraiński Wydział 

Socjologiczno – Politologiczny Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i 
Biznesu / Центр польської мови та культури, польсько-український 
суспільно-економічний факультет Бердянського університету менеджменту і 
бізнесу 

12. Polskie Centrum Naukowo – Edukacyjne (Uniwersytet Pedagogiczny) / 
Польський науково-просвітницький центр (Педагогічний університет) 

13. Dom Dziecka / Школа-інтернат (сиротинець) 
14. Szkoła nr 15, gdzie odbywa się nauka języka polskiego / 

Загальноосвітня школа № 15, де проходять заняття з польської мови 
Ilustracja / Ілюстрація 1. Decyzja Urzędu m. Berdiańsk o rejestracji 

PKOT „Odrodzenie” / Рішення Бердянського міськвиконкому про 
реєстрацію ПКОТ „Відродження” (APKOT „Odrodzenie” / Архів 
ПКОТ „Відродження”). 

Ilustracja / Ілюстрація 2. Fragment protokołu zebrania 
założycielskiego / Фрагмент протоколу зборів засновників Товариства 
(APKOT „Odrodzenie” / Архів ПКОТ „Відродження”). 

Ilustracja / Ілюстрація 3. Metryka urodzenia i chrztu członka 
Towarzystwa p. Ireny Wysockiej, wydana w 1929 roku we Lwowie / 
Свідоцтво про народження та хрестини члена Товариства Ірени 
Висоцької, видане у 1929 році у Львові (Udostępnione przez I. Wysocką / 
Надано І. Висоцькою). 

Ilustracja / Ілюстрація 4. Współczesna Metryka urodzenia 
wychowanka Domu Dziecka, chłopca polskiego pochodzenia Anatola 
Buczyńskiego / Сучасне свідоцтво про народження вихованця 
школи-інтернату для дітей-сиріт Анатолія Бучинського, який має 
польське походження (Udostępnione przez administrację sierocińca/ 
Надано адміністрацією школи-інтернату). 
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Ilustracja / Ілюстрація 5., 6. Zaświadczenie o odznaczeniu 
srebrnym medalem „Zasłużony na Polu Chwały” wydane p. Zenonowi 
Łapuchowi przez Ministerstwo Obrony Narodowej w r. 1947. Poniżej 
odpis metryki w języku rosyjskim wydany przez władze radzieckie. Imię 
Zenon zostało zmienione na rosyjski odpowiednik Ziniwij. W rubryce 
„narodowość” zamiast poprawnego „польская” (Polska) jest napisane 
„поляцкая” (Polacka), co świadczy o rusyfikacji i poziomie wykształcenia 
urzędników / Свідоцтво про вручення срібної медалі Міністерства 
народної оборони Польщі „Zasłużony na Polu Chwały” Зенону Лапуху у 
1947 році. Нижче: дублікат свідоцтва про народження, виданий 
радянськими органами влади. Польське ім’я Зенон замінено на 
російський відповідник Зиновий. У графі „національність” 
російською мовою написано: поляцкая. Ці факти виразно свідчать про 
наявні процеси певної русифікації та рівень освіченості державних 
службовців (Udostępnione przez Z. Łapucha / Надано З. Лапухом). 

Ilustracja / Ілюстрація 7. Drzewo genealogiczne Mariny Fiłatowej 
z domu Wierzykowskiej / Генеалогічне дерево Марини Філатової з 
роду Вержиковських (Udostępnione przez M. Fiłatową / Надано  
М. Філатовою). 

Ilustracja / Ілюстрація 8. Zdjęcie Zofii i Sergiusza Krasnokuckich / 
Світлинa Софії та Сергія Краснокуцьких (Udostępnione przez  
T. Krasnokucką / Надано Т. Краснокуцькою). 

Ilustracja / Ілюстрація 9. Stara fotografia Marii i Weroniki Suskich-
Serotinych / Стара фотографія Марії та Вероніки Суських-Сиротіних 
(Udostępnione przez W. Suską / Надано В. Суською) 

Ilustracja / Ілюстрація 10. Zespół taneczny „Wodospad” 
(choreograf Lilia Kuzniecowa) na Festiwalu w Mrągowie – 2001 r. / 
Танцювальний колектив „Wodospad” (хореограф Лілія Кузнєцова) на 
фольклорному фестивалі у Мронгово (Польща) – 2001 р. (APKOT 
„Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 11. Członkowie Centrum Kultury Polskiej 
„Biesiada” / Члени Центру польської культури „Biesiada” (APKOT 
„Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 12. Chór polski (kierownik Lilia Asaczowa), 
działający przy Szkole Ogólnokształcącej nr 15 / Польський хор 
(керівник Лілія Асачова-Станкевич), що діє на базі Загальноосвітньої 
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школи № 15 (APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ 
„Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 13. Zespół taneczny „Wodospad” w 
strojach krakowskich / Танцювальний колектив „Wodospad” у 
краківських національних костюмах (APKOT „Odrodzenie”, zbiór 
fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 14. Podopieczni z Domu Dziecka w 
towarzystwie byłego Konsula Generalnego RP w Charkowie Michała 
Żórawskiego, jego małżonki Barbary i ks. proboszcza Zdzisława Zająca w 
Domu Polskim / Підопічні зі школи-інтернату у товаристві 
Генерального Консула Польщі в Харкові Міхала Журавського, його 
дружини Барбари та настоятеля римсько-католицької парафії отця 
Здіслава Зайонца (APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ 
„Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 15. Dzieci z sierocińca z kolędą w Domu 
Polskim / Діти з сиротинця колядують у Польському домі (APKOT 
„Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 16. Podopieczni z Domu Dziecka w 
towarzystwie obecnego Konsula Generalnego RP Grzegorza 
Seroczyńskiego / Вихованці школи-інтернату у товаристві 
Генерального Консула Польщі у Харкові Ґжеґожа Сорочинського 
(APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 17. Polskie dzieci z sierocińca w trakcie 
wypoczynku nad morzem / Діти зі школи-інтернату на літньому 
відпочинку на Азовському морі (APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / 
Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 18. Działacze Związku Młodzieży Polskiej 
w tradycyjnych pomarańczowych krawatach / Лідери польського 
молодіжного руху у традиційних помаранчевих краватках (APKOT 
„Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 19. Polska młodzież otwiera wystawę pt. 
„Polskie stroje ludowe” / Польська молодь на відкритті виставки 
„Польські національні костюми” (APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / 
Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 
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Ilustracja / Ілюстрація 20. Prezes Polonijnego Koła Lekarzy Olga 
Bondarewa w towarzystwie prezesa Związku Polaków na Ukrainie 
Stanisława Kosteckiego i prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na 
Ukrainie prof. Anatola Święcickiego / Голова Полонійного об’єднання 
лікарів Ольга Бондарева разом з головою Товариства польських лікарів 
України профусором Анатолієм Свентицьким та головою Спілки 
поляків України Станіславом Костецьким (APKOT „Odrodzenie”, zbiór 
fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 21. Spotkanie prezesów organizacji 
polskich regionu zaporoskiego z Konsulem Generalnym w Charkowie 
Jarosławem Książkiem w Berdiańsku / Зустріч голів польських 
організацій запорізького краю з Генеральним Консулом Польщі в 
Харкові Ярославом Ксьожеком (APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / 
Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 22. Polska młodzież z Berdiańska na 
spotkaniu w Urzędzie miasta Bielsko-Biała / Польська молодь 
Бердянська на зустрічі з представниками влади м. Бєльсько-Бяла 
(APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 23. Dostawa darów z Polski. Prezes 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Bielsku-Białej Wojciech 
Dębowski i Prezes Polonijnego Koła Lekarzy Olga Bondarewa / 
Подарунки з Польщі. Голова Полонійного об’єднання лікарів Ольга 
Бондарева та голова відділу Товариства „Wspólnota Polska” м. 
Бєльсько-Бяла Войцех Дембовський (APKOT „Odrodzenie”, zbiór 
fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 24. Tablica na Domu Polskim w Berdiańsku / 
Вхід до Польського дому (APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / 
Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 25. Poświęcenie Domu Polskiego – 2006 r. / 
Посвячення Польського дому – 2006 р. (APKOT „Odrodzenie”, zbiór 
fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 26. Dyrektor Domu Polskiego Teresa 
Krasnokucka, Prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 
Bielsku-Białej Wojciech Dębowski i najstarsze członkinie Towarzystwa 
Wiktoria Rzeszewska-Brusniak i Irena Wysocka / Директор Польського 
дому Тереза Краснокуцька, голова відділу Товариства „Wspólnota 
Polska” м. Бельсько-Бяла Войцех Дембовський та старійшини 
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Товариства Вікторія Жешевська-Брусняк та Ірена Висоцька (APKOT 
„Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 27. Konsul Generalny RP w Charkowie 
Grzegorz Seroczyński i dyrektor Centrum „Polonus” Uniwersytetu 
Rzeszowskiego dr Hanna Krupińska-Łyp na spotkaniu z młodym artystą 
Stanisławem Wiliczką i jego nauczycielką Ireną Żełnierowicz-Ziatkiną / 
Генеральний Консул Польщі в Харкові Ґжеґож Серочинський і 
директор Центру „Polonus” Жешувського університету доктор Ганна 
Крупінська-Лип під час зустрічі з молодим художником Станіславом 
Теличком та його наставницею Іриною Желнерович-Зяткіною (APKOT 
„Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 28. Spotkanie naukowców w Berdiańskim 
Uniwersytecie Managementu i Biznesu (od prawej: dr Helena Krasowska – 
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Konsul Generalny RP 
Grzegorz Seroczyński, dr Hanna Krupińska-Łyp – Uniwersytet 
Rzeszowski, doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow – PKOT „Odrodzenie”, 
prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak – Rektor UR, Stanisława Bonusiak – 
UR, Olga Bondarewa – Polonijne Koło Lekarzy i prof. dr hab. Stanisław 
Sagan – prorektor UR) / Зустріч у Бердянському університеті 
менеджменту і бізнесу з польськими науковцями (з права: доктор 
Гелена Красовська – Інститут славістики Польської академії наук, 
Генеральний Консул Польщі Ґжеґож Серочинський, доктор Ганна 
Крупінська-Лип – Жешувський університет, доцоцент кандидат 
філолологічних наук Лєх Сухомлинов – голова правління ПКОТ 
„Відродження”, професор доктор габілітований Влодзімєж Бонусяк – 
ректор Жешувського університету, Станіслава Бонусяк – Жешувський 
університет, професор доктор габілітований Станіслав Саґан – 
проректор Жешувського університету) (APKOT „Odrodzenie”, zbiór 
fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 29. Polsko-ukraińska delegacja na otwarciu 
pierwszego ukraińskiego gimnazjum w Symferopolu na Krymie – 2005 / 
Учасники Польсько-українського форуму на відкритті першої 
української гімназії у Сімферополі – 2005 р. (APKOT „Odrodzenie”, 
zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 30. Centrum Języka i Kultury Polskiej 
Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu / Центр польської 
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мови та культури Бердянського університету менеджменту і бізнесу 
(APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 31. IV Polsko-Ukraińskie Odczyty 
Europejskie / IV Польсько-українські європейські читання (APKOT 
„Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 32. Budynek kościoła katolickiego w 
Berdiańsku / Католицька святиня у Бердянську (APKOT 
„Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ „Відродження”, 
фотографії). 

Ilustracja / Ілюстрація 33. List Jego Eminencji ks. biskupa 
Stanisława Padewskiego do członków PKOT „Odrodzenie” / Лист 
єпископа Станіслава Падевського до членів Товариства „Відродження 
(APKOT „Odrodzenie” / Архів ПКОТ „Відродження”). 

Ilustracja / Ілюстрація 34., 35., 36. Honorowi członkowie Polskiego 
Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku / 
Почесні члени Польського культурно-освітнього товариства 
„Відродження” (APKOT „Odrodzenie”, zbiór fotografii / Архів ПКОТ 
„Відродження”, фотографії): 

–  Prof. dr hab. Lidia Antoszkina, rektor Berdiańskiego 
Uniwersytetu Managementu i Biznesu (2004) / Професор, доктор 
економічних наук Лідія Антошкіна, ректор Бердянського 
університету менеджменту і бізнесу (2004); 

–  Janina Jura, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 
(2006). Яніна Юра, віце-голова Спілки польських учителів (2006); 

–  Dr Hanna Krupińska-Łyp dyrektor Centrum Języka Polskiego 
dla Polonii i Obcokrajowców „Polonus” Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(2007) / Доктор Ганна Крупінська-Лип, директор Центру польської 
мови та культури для поляків та іноземців „Polonus” Жешувського 
університету. 
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WYKAZ ŹRÓDEŁ WYKORZYSTANYCH W PRACY 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Źródła archiwalne 
Архівні джерела 

 
Archiwum Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa 

„Odrodzenie”, maszynopisy dokumentów / Архів Польського 
культурно-освітнього товариства “Відродження”, машинописні 
документи: 

1. Aneks do umowy o współpracy (projekt do negocjacji) / 
Додаток до угоди про співпрацю (варіант до обговорення) 

2. Decyzja Zarządu 24/6 z dnia 01.05.2005 / Рішення Правління 
24/6 від 01.05.2005 

3. Umowa o utworzeniu Polskiego Centrum Naukowo-
Edukacyjnego (6.02.2001 zawarty pomiędzy Państwowym 
Pedagogicznym Instytutem w Berdiańsku i Polskim Związkiem 
Naukowców Polskiego Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego 
„Odrodzenie”) / Договор о создании Польского совместного научно-
просветительского центра (6.02.2001 укладений між Бердянським 
державним педагогічним інститутом і Польською спілкою вчених 
Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» 

4. Korespondencja pomiędzy Towarzystwem „Odrodzenie, a 
Kurią Biskupią w Kamieńcu w sprawie uruchomienia w Berdiańsku 
parafii / Кореспонденція між Товариством „Відродження” та Курією 
єпископа Кам’янець-Подільської дієцезії у справі створення римо-
католицької парафії у Бердянську  

5. Plany pracy Towarzystwa „Odrodzenie” na lata 2002 – 2007 / 
Пани роботи Товариства „Відродження” у 2002 – 2007 роках 

6. Porozumienie w sprawie funkcjonowania zespołu „Wodospad”, 
z roku 2002 / Угода про створення танцювального колективу 
„Wodospad”, 2002 р.  

7. Protokoły z Walnych Zebrań PKOT „Odrodzenie” / Протоколи 
загальних зборів ПКОТ „Відродження” 

8. Statut Centrum Kultury Polskiej „Biesiada” / Статут Центру 
польської культури „Biesiada” 

9. Statut Polonijnego Koła Lekarzy / Статут Полонійного 
об’єднання лікарів 
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10. Statut Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa 
„Odrodzenie” / Статут Польського культурно-освітнього товариства 
„Відродження” 

11. Statut Polskiego Związku Naukowców / Статут Польської 
спілки вчених 

12. Statut Związku Młodzieży Polskiej imienia pułkownika 
Bronisława Lubienieckiego z dnia 20 listopada 2000 rok / Статут Спілки 
польської молоді імені полковника Броніслава Любенецького  
(від 20 листопада 2000 року) 

13. Umowa o utworzeniu Centrum Języka i Kultury Polskiej 
zawarta w dniu 1 lutego 2004 r. pomiędzy Berdiańskim Instytutem 
Przedsiębiorczości i Zarządem Głównym Polskiego Kulturalno – 
Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” / Угода про створення 
Центру польської мови та культури (укладена між Бердянським 
інститутом підприємництва та Головним правлінням Польського 
культурно-освітнього товариства „Відродження”) 

14. Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Berdiańskim 
Instytutem Przedsiębiorczości, Ukraina i Wyższą Szkołą Społeczno – 
Gospodarczą w Tyczynie, Rzeczpospolita Polska; / Угода про 
співпрацю між Бердянським інститутом підприємництва та Вищою 
суспільно-економічною школою у Тичині (Польща) 

15. Wykaz członków „Odrodzenia” wg stanu na grudzień 2007/ 
wersja ukraińska Wykaz dzieci – sierot objętych opieką Polskiego 
Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” według stanu na 
31 grudnia 2006 / Список членів Польського культурно-освітнього 
товариства „Відродження” (станом на 31 грудня 2006 р.) 

16.  Zmiany statutu z kwietnia 1999 / Зміни до статуту (1999 р.) 
 

Źródła drukowane 
Друковані джерела 

 
17. A. Bonusiak, Z dziejów PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku 

[w:] Polacy na południowej Ukrainie i Krymie, Odessa – Opole – Wrocław 
2007, s. 238 – 241 

18. BIP, Związek Naukowców Polskich w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” 10.05.2001.  

19. Bonusiak A., Społeczno – polityczne aspekty funkcjonowania 
Polaków w niepodległej Ukrainie [w:] Życie społeczne Polaków na 
Wschodzie. Wybrane zagadnienia, red. A. Bobryk, Siedlce 2007, s. 21 – 32. 
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20. Bonusiak A., Політично-юридични аспекти функціонування 
національних меншин у незалежній Україні (на прикладі польської 
меншини) [w:] Наукові праці, Миколаїв, в. 41, 2006, Т. 54, s. 59 – 63. 

21. Chrobak T., Tyczyńscy studenci na Ukrainie. Kosa Berdiańska, 
„Nowiny” 5 września 2000.  

22. III Młodzieżowy Rajd Turystyczno – Krajoznawczy na 
Bukowinie, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie” 1999, 
jesień. 

23. III Съезд лидеров польских молодёжных организаций 
Украины // „Бердянск деловой”. – 1999. – № 38. 

24. Kruczek A., Misjonarz z Berdiańska, „Nasz Dziennik”  
15-16 maja 1999. 

25. Niesterowa-Przybykowska S., Polskie wycinanki są bardzo 
podobne do ukraińskich „wyszywanek”, „Dziennik Kijowski”, nr 307, 
2007 r. 

26. Polacy w Berdiańsku, „Dziennik Kijowski” kwiecień 2000, nr 7. 
27. Quo vadis na Ukrainie. Rozmowa z ks. Zdzisławem Zającem 

proboszczem rzymskokatolickiej parafii Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Berdiańsku, „Dziennik Zachodni” 10 – 11 maja 2003.  

28. Rozmowa z Lechem A. Suchomłynowem, prezesem Polskiego 
Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w Berdiańsku na 
Ukrainie. Nie odradzamy polskości…, „Kurier Wileński” 8 – 10 listopada 
2003. 

29. Slesariewa L., Młodzież odradza piosenkę polską, „Dziennik 
Kijowski” czerwiec 2000, nr 11. 

30. Sliesariewa L., Zjazd młodzieży w Berdiańsku, „Dziennik 
Kijowski” 1997 nr 17. 

31. Sopin J., Suchomłynow L., Koło bukowińczyków w Berdiańsku 
[w:] „Polonus” nr 1 (138), 2007, s. 14 – 16. 

32. Suchomłynow L. A., Pogranicze czy tygiel kulturowy? Miejsce 
Polaków na Ukrainie Wschodniej [w:] „Rocznik Wschodni” nr 11, 
2005/2006, s. 1. 

33. Suchomłynow L., Berdiańsk, „Biuletyn Federacji Organizacji 
Polskich na Ukrainie” 1995, styczeń – marzec 1996, s. 3;. 

34. Suchomłynow L., Nad Morzem Azowskim, „Głos znad 
Niemna” 22 marca 2002. 

35. Suchomłynow L., Pielgrzymi z Ukrainy, „Głos Tyczyna” 
13.06.1999, nr 12. 
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36. W. Z., Berdiańskie spotkania, „Kurier Wileński”  
28 – 30.07.2001. 

37. W. Z., Dla rodaków na Wschodzie, „Kurier Wileński”  
18 – 20.08.2001. 

38. WP, Powstało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej!, „Dziennik 
Kijowski” listopad 2000, nr 21. 

39. Wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości i grup 
narodowych Tom I Polacy na Ukrainie. Opracowanie i wstęp Eugeniusz 
Jabłoński, Warszawa 2000. 

40. Бердянськ – Бєльсько-Бяла – Краґуєвач // Південна зоря. – 
2002. – 5 червня. 

41. Биков A. Сучасні питання слов’янської філології та 
культури // Південна зоря. – 2005. – 15 квітня (№ 56). 

42. Бонусяк A. Політично-юридичні аспекти функціонування 
національних меншин у незалежній Україні (на прикладі польської 
меншини) // Наукові праці. – Вип. 41. – Т. 54. –Миколаїв, 2006. –  
С. 59 – 63. 

43. В рамках года Польши в Украине // Південна зоря. – 2004. – 
30 квітня. 

44. Варецкая Н. Бердянские поляки отмечают 150-ю 
годовщину со дня смерти польского поэта Юлиуша Словацкого // 
Бердянск деловой. – 1999. – № 13. 

45. Варецька Н., Шляхи „Відродження” // Південна зоря. – 
2000. – 13 травня (№ 74). 

46. Войцеховская O. Они в Бердянске не впервые // Південна 
зоря. – 2004. – 15 липня (№ 103).  

47. Встреча за «круглым» столом // Південна зоря. – 2001. –  
18 грудня.  

48. Горбатко В. Учиться по-польски. Польско-украинский 
факультет: европейский стандарт образования // Наше время плюс. – 
2003. – 26 июня.  

49. Гурьева С. Перспективы сотрудничества „Возрождения” // 
Південна зоря. – 1999. – 28 квітня (№ 77).  

50. Депутаты разрешили католикам строить храм // Бердянск 
Деловой. – 2001. – 5 января, № 1 (136). 

51. Деркач O. Польша принимает наших студентов // 
Бердянск деловой. – 2003. – № 9, январь. 

52. Добрица Л День независимости Польши отметили в 
Бердянске // Бердянск деловой”. – 2000. – 17 ноября (№ 49).  
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53. Добрица Л. Мы объединили местных поляков // Бердянск 
деловой. – 2000. – 28 сентября – 4 октября (№ 39). 

54. Добрица Л. На праздник вместе с консулом и друзьями // 
Бердянск Деловой. – 1999. – № 18. 

55. За нашу и вашу свободу! // Бердянск деловой. – 1999. –  
19–25 ноября (№ 46). 

56. Забержевская T. БИП в масштабах украинско-польского 
сотрудничества // Південна зоря. – 2002. – 7 вересня (№ 133). 

57. Забержевская T. В Польшу, не покидая зал заседания // 
Південна зоря. – 2001. – 12 травня.  

58. Забержевская T. Наши истоки // Південна зоря. – 2003. – 
28 травня. – № 78. 

59. Забержевская T. Работа на хороший результат // Південна 
зоря. – 2005. – 18 лютого.  

60. Знову разом Бердянськ і Бєльско-Бяла // Південна зоря. – 
2004. – № 122. 

61. Интересный проект: в БГПИ создан польский научно-
просветительский центр // Деловая жизнь. – 2001. – 30 марта (№ 13). 

62. К Отчизне сердцем прикоснись // Південна зоря. – 1999. – 
30 жовтня.  

63. Консул Польши был гостем бердянского „Возрождения” // 
Бердянск деловой. – 1998. – № 17. 

64. Костецкая О. Польско-украинский форум в Бердянске // 
Деловая жизнь. – 2003. – 12 сентября (№ 36). 

65. Костецкая О. Польский вопрос в бердянском варианте // 
Деловая жизнь 27 апреля 2001. – 27 апреля (№ 17). 

66. Костецкая О. Польша –Украина – Бердянск // Свобода 
выбора. – 2000. – 11 мая (№ 2). 

67. Краснокуцька T. Діє польське Товариство // Південна 
зоря. – 1996. – 13 березня.  

68. Малинина А. Бердянск в национальном вопросе – пример 
для других // Городские вести (или: „Бердянские ведомости”). – 
2005. – 16 февраля (№ 12).  

69. Мельникова Ю. Навчання викладачів педінституту в 
Польщі // Південна зоря // 2001. – 9 жовтня (№ 149).  

70. Михайличенко B., Денисов E., Тишаков Н. Бердянск. 
Взгляд через столетия. – Бердянськ, 2007. 
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71. Мостик дружбы Бердянск – Люблин // „Південна зоря”. – 
2004. – 23 листопада (№ 175). 

72. На рубеже столетий // ЮГ–ИНФОРМ. –1999. – 2 апреля  
(№ 14). 

73. Окунись в море культур // Деловая жизнь. – 2001. –  
15 июня. 

74. Оранжевая Польша // Ринг-экспресс. – 2005. – 16 февраля. 
75. Островок Европы в Украине // Бердянские ведомости / 

Городские вести”. – 2004. – 27 мая. 
76. Польская классика прозвучит в день влюблённых // Ринг-

экспресс. – 2005. – 2 февраля (№ 9). 
77. Польская культура с элементами этнографии // Бердянск 

деловой. – 1999. – № 39.  
78. Польсько-український суспільно-економічний факультет у 

Бердянську // Польская газета / Gazeta Polska. – 2003. – 22 жовтня. 
79. Путешествие, выставки, новоселье… // Деловая жизнь. – 

2002. – 16 января (№ 4) 
80. События дня. Выставка // Південна зоря. – 1999. –  

19 листопада. 
81. События дня. Деньги // Південна зоря. – 1999. –  

13 листопада. 
82. Стажировали в Польше // Деловая жизнь. – 2001. –  

9 ноября.  
83. Стажировка в Польше // Ринг-экспресс. – 2002. – 31 marta 

(№ 26). 
84. Судба и выбор: форум социологов в Польше // БИПолюс. – 

2001. 
85. Сухомлинов O. Двері відкриті для всіх // Південна зоря. – 

1993. – 26 листопада (№ 181).  
86. У Рождественской ёлки // Південна зоря. – 2002. –  

28 грудня (№ 197). 
87. Учиться… Учиться… даже летом // Ринг-экспресс. – 2004. – 

7 июля (№ 54). 
88. Фестиваль польской классической музыки // Бердянск 

деловой. – 2003. – 11 сентября 2 (№ 39). 
89. Шевченко В. Учёба в Польше – продолжение обучения в 

БИПе // Бердянск деловой. – 2000. – № 9. 
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Źródła wywołane (rozmowy, wywiady, wypowiedzi pisemne, notatki z 
pobytu w Berdiańsku) 

Інші джерела (розмови, інтерв’ю, писемні висловлювання, 
нотатки з перебування в Бердянську) 

 
90. Informacje od ks. Z. Zająca uzyskane przez  

L. A. Suchomłynowa w maju 2008 / Інформація отримана  
Л. О. Сухомлиновим від ксьондза З. Зайонца  

91. Notatki A. Bonusiaka z wycieczek po mieście we wrześniu 
2006 oraz 2007 roku / Нотатки (записи) А.Бонусяка з екскурсій по 
місту у вересні 2006, а також 2007 року.  

92. Notatki z pobytu autora na uroczystym otwarciu Domu 
Polskiego (2006) / Нотатки (записи) з перебування автора на 
урочистому відкритті Польського дому (2006). 

93. Pisemne wspomnienia pani Ireny Wysokiej z domu Sobko, 
urodzonej w 1929 roku, w posiadaniu autorów / Писемні спогади (що є 
в розпорядженні автора) пані Ірени Висоцької (уродженої Собко), 
яка народилася в 1929 році. 

94. Rozmowa A. Bonusiaka z Ks. Zdzisławem Zającem, 
przeprowadzona we wrześniu 2006 roku / Розмова А.Бонусяка з 
ксьондзом Здіславом Зайонцем, що відбулася у вересні 2006 року. 

95. Rozmowa przeprowadzona przez A. Bonusiaka z  
L. A. Suchomłynowem i T. Krasnokucką we wrześniu 2006 / Розмова  
А. Бонусяка з Л. О. Сухомлиновим і Т. Краснокуцькою у вересні  
2006 року.  

96. Rozmowy A. Bonusiaka z O. Bondarewą przeprowadzone we 
wrześniu 2006 i 2007 roku / Розмови А.Бонусяка з О. Бондаревою, що 
відбулись у вересні 2006 і 2007 року. 

97. Rozmowy A. Bonusiaka z T. Krasnokucką przeprowadzone we 
wrzesień 2006 i 2007 roku / Розмови А.Бонусяка з T. Краснокуцькою, 
що відбулись у вересні 2006 і 2007 року. 

98. Wspomnienia Olgi Popowej, lat 26, członka PKOT 
„Odrodzenie”, zebrał L. A. Suchomłynow, opracował A. Bonusiak / 
Спогади Ольги Попової, 26 років, члена ПКОТ „Відродження”, що їх 
зібрав Л. О. Сухомлинов, а опрацював А. Бонусяк. 

99.  Wspomnienia Sergiusza (ros. Siergieja) Ziemczonka, lat 17, 
członka PKOT „Odrodzenie”, zebrał L. A. Suchomłynow, opracował  
A. Bonusiak / Спогади Сергія (рос. Сергея) Зємчонка, 17 років, члена 
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ПКОТ „Відродження”, що їх зібрав Л. О. Сухомлинов, а опрацював  
А. Бонусяк. 

100.  Wspomnienia Wiktorii Biełousowej (z domu Kaczko) – 
członka PKOT „Odrodzenie”, 38 lat, zebrał L. A. Suchomłynow, 
opracował A. Bonusiak / Спогади Вікторії Бєлоусової (уродженої 
Качко) – члена ПКОТ „Відродження”, 38 років, що їх зібрав  
Л. О. Сухомлинов, а опрацював А. Бонусяк. 

 
Źródła internetowe 
Інтернет-видання 

 
101.  Oficjalna strona parafii rzymsko – katolickiej w Berdiańsku, 

Alleluja Parafia Rzymsko-Katolicka (Berdiańsk-UKRAINA) / Офіційна 
інтернет-сторінка римо-католицької парафії в Бердянську: 

http://www.zdzicho.alleluja.pl, podstrony: 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?=3367%22 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4172 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4185 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=4503 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?=4115 
http://www.zdzicho.alleluja.pl/tekst.php?numer=34765 
102. Oficjalna Strona Caritas – Spes Diecezji Charkowsko – 

Zaporowskiej / Офіційна інтернет-сторінка Caritas – Spes Харківсько-
запорізької дієцезії:  

http://caritas-spes.berdyansk.net/index.php?lang=pl, podstrony: 
Caritas, Całoroczny ośrodek leczniczo – wypoczynkowy dla dzieci. / 

Цілорічний лікувально-відпочинковий осередок для дітей  
Caritas, Centrum Miłosierdzia Quo Vadis / Центр милосердя 

„Quo Vadis” 
Caritas, Centrum Socjalno – Kulturalne dla Dzieci i Młodzieży. / 

Соціально-культурний центр для дітей і молоді  
Caritas, Gabinet lekarski / Лікарський кабінет 
Caritas, Konsultacyjne Centrum Wspierania Rodziny / 

Консультаційний центр підтримки родини  
Caritas, Kuchnia polowa / Польова кухня 
Caritas, Letni odpoczynek / Літній відпочинок 
Caritas, Nasi pracownicy…/ Наші працівники... 
Caritas, Projekty / Проекти 
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Caritas, Partnerzy…/ Партнери... 
Co to jest Caritas-Spes? / Що таке Caritas-Spes? 
103. Strona informacyjna Novosti zaporożskowo regiona / 

Інформаційний Інтернет-сайт „Новости запорожского региона”: 
http://Novosti.zp.ua, podstrony: 
http://novosti.zp.ua/2002/04/22/27667.html 
http://novosti.zp.ua/2002/04/25/27743.html  
http://novosti.zp.ua/2002/04/25/27743.html 
http://novosti.zp.ua/2002/05/30/28272.html 
104. Strona informacyjna Polonia.net / Інтернет-сторінка 

„Polonia.net”: 
POLONIA.NET, http://polonia.net/temat/ 
Strona informacyjna Wirtualna Polonia / Інтернет-сторінка 

„Wirtualna Polonia” podstrony: 
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?_WID=177288; 
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?z=Polonia&kat=952&_

W D=193716 
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html_WID=175516 
http://wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=5976  
http://www.wirtualnapolonia.com/kresy/teksty.asp?TekstID=1597  
http://www.wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=1596 
http://www.wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=1614 

http://www.wirtualnapolonia.com/teksty.asp?TekstID=942 
105. Strona informacyjna Wolnej Encyklopedii „Wikipedia” w 

języku polskim / Інформаційний Інтернет-сайт „Wolnej Encyklopedii 
„Wikipedia”” podstrona: http://pl.wikipedia.org/w/indem.php?title= 
Berdia%C5%84sk&printable=yes 

106.  Oficjalna Strona Miasta Berdiańsk / wersja ukraińska: 
http://redray.berdyansk.net/, podstrona: http://redray.berdyansk.net/ 
rada/gorad/ecolog.html 

107. Oficjalna Strona Polskiego Towarzystwa Kulturalno – 
Oświatowego „Odrodzenie” / Офіційний сайт Польського культурно-
освітнього товариства „Відродженн” : www.polonia.org.ua (całość 
zawartości strony/усі розділи) 

108. Oficjalna strona Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Świat 
Polonii/ Офіційний сайт Товариства „Wspólnota Polska”: 
http://www.wspolonta-polska.org.pl/, podstrona: http://www.wspolonta-
polska.org.pl/index.php?id=kr31103; http://www.wspolnota-polska.org.pl/ 
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pol/news/ukrand/htm 
109. Oficjalna strona Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych / 

Офіційний сайт Європейської унії полоній них спільнот, podstrona: 
www.euwp.org/statut.html 

110. Oficjalna Strona Związku Nauczycielstwa Polskiego / 
Офіційний сайт Спілки польських учителів: http://www.znp.edu.pl/, 
podstrony: http://www.znp.edu.pl/arch/kronika2002/7.html; 
http://www.znp.edu.pl/kronika/15.html ; 
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ANEKS  

ДОДАТОК 
 

Wykaz członków Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa 
„Odrodzenie” według stanu na 31 grudnia 2007  

Список членів Польського культурно-освітнього товариства 
„Відродження” (станм на 31 грудня 2007 рік) 

 
1. Aleksejenko Helena 
2. Aleksejenko Julia 
3. Aleksejenko Nadia  
4. Ananjew Artiom 
5. Antoszkin Wadim 
6. Antoszkina Lidia 
7. Antoszkina Waleria 
8. Asaczowa-Stankiewicz Lilija 
9. Awierianowa-Jurkiewicz 

Tatiana  
10. Awierianowa-Jurkiewicz 

Wadim 
11. Bielak Oleg 
12. Biełoszapka Igor 
13. Biełoszapka Natalia  
14. Biełousow Aleksej 
15. Biełousow Sergej 
16. Biełousowa Darja 
17. Biełousowa Wiktoria  
18. Biereżnow Anton 
19. Biłodid Bogdana 
20. Biłodid Lubow 
21. Biłodid Wiktor 
22. Biłowicka Irena (córka) 
23. Biłowicka Irena (matka)  
24. Biłyk Olga 
25. Boczek Anton 
26. Bohuta Wiktoria 
27. Bondarew Mikolaj (ojciec) 
28. Bondarew Mikolaj (syn) 

29. Bondarewa Olga  
30. Borowski Wsiewołod 
31. Brusniak Ludmila 
32. Brusniak Wiktoria  
33. Chołod Aleksy 
34. Chowgan Inessa 
35. Cichowska Ela  
36. Cichowski Wiktor 
37. Czernyszowa Olga 
38. Dachnowska Lubow 
39. Dachnowski Aleksandr 
40. Dachnowski Siergiej 
41. Demińska Antonina 
42. Demińska Maja 
43. Dibrow Rusłan 
44. Dymkowska Jana 
45. Fiłatowa-Wierzykowska 

Maryna  
46. Fojniak Wasyl 
47. Gorbuncow Anatol 
48. Gorbuncowa Anna 
49. Gorbuncowa Natalia 
50. Gorbuncowa Wiktirja 
51. Gubar Anastasja 
52. Gubar Walentina 
53. Gudź Piotr 
54. Guriewa Swietłana 
55. Hermanowicz Lubow 
56. Hermanowicz Miroslawa 
57. Iwanow Wlodimierz 
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58. Iwanow Mikolaj 
59. Jakowluk Swietłana 
60. Jesien Andrzej 
61. Jesien Anton 
62. Jesien Darja 
63. Jesiena Helena  
64. Juszkiewicz Aleksandra 
65. Juszkiewicz Leonarda  
66.  Kapusz Hanna  
67. Kapusz Maria 
68. Kniażenko Irena 
69. Kniażenko Roman  
70. Koba Angela 
71. Koba Helena 
72. Koba Wadim 
73. Koba Włodzimierz  
74. Kołpakczi Karina 
75.  Konopliowa Anna 
76.  Konopliowa Olga 
77. Kowalenko Julia 
78. Kowalenko Lubow 
79. Kowalińska Irena 
80. Krasnokucka Jana 
81. Krawcinska Walentyna  
82. Krawcznski Jerzy 
83. Krawcznski Konstanty 
84. Kubajewicz Lech 
85. Kubajewicz Ludmila  
86. Kulibaba Wiktor 
87. Kuliszenko Swietłana 
88. Kuszcz Inesa  
89. Kutana Aleksandr  
90. Kutana Natalia 
91. Kutana Tatiana 
92. Kuzniecow Paweł 
93. Kuzniecowa Larisa 
94. Kuzniecowa Lilia 
95. Kuzniecowa Natalia  

96. Kuzym Anastasja  
97. Kużym Aleksandra 
98. Lapuch Wiktoria 
99.  Lewczenko Oleg 
100.  Lyman Tatiana 
101.  Łyman Igor 
102.  Makarienko Swietłana 
103.  Maniewska Helena 
104.  Maniewska Raisa 
105.  Matrosow Arkadij 
106.  Matwiejew Eugenij 
107.  Mazur Helena 
108.  Mazur Ludmiła 
109.  Mazur Nina 
110.  Mazur Piotr 
111.  Meaniewski Wład 
112.  Michajlenko Halina 
113.  Mielniczuk Ałła 
114.  Mielnik Jula 
115.  Mołoczko Swietłana 
116.  Mołotkow Igor 
117.  Mołotkow Sergej 
118.  Mołotkowa Helena  
119.  Mołotkowa Tatjana 
120. Nasiedkina-Paszkowaka 

Larysa 
121.  Nasiedkin-Paszkowaki Paweł  
122.  Nikitin Aleksandr 
123.  Olejnikowa Tamara 
124.  Owczarow Andrzej 
125.  Owczarowa Ludmila 
126.  Palenkowa Raisa 
127.  Panasenko Oleg 
128.  Paśko Helena 
129. Paśko Lidia 
130. Pawłowska Irena 
131.  Pejczew Witold 
132.  Pielipiak Helena 
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133.  Pietrowa Larysa 
134.  Pobiegajew Andrzej 
135.  Popow Sergej 
136.  Popow -Żarczynski 

Eugeniusz 
137.  Popowa – Żarczynska Olga 
138.  Popowa -Żarczynska Helena 
139.  Popowicz Maryna 
140.  Procenko Ludmiła 
141.  Prochorow Siergiej 
142.  Romanenko Sergej 
143.  Romanowska Aleksandra 
144.  Romanowska Jana 
145.  Rudenko Olga 
146.  Sas Katarzyna 
147.  Signajewska Jana 
148.  Signajewska Eugenia 
149.  Signajewska Helena 
150.  Signajewski Wadim 
151.  Signajewski Wiaczesław 
152.  Sokolowska Irena 
153.  Sokolowski Dmitrij 
154.  Sołońska Tatiana 
155.  Sopin Jerzy 
156.  Spilnik Helena  
157.  Spilnik Iwan  
158.  Spilnik Siergej 
159.  Staniszewska Anton 
160.  Staniszewska Patricja 
161.  Staniszewska Tatiana 
162. Staniszewski Włodzimierz 
163. Starikow Aleksandr 
164.  Starikow Wasilij 
165.  Starikowa Marjana 
166.  Starikowa Oksana 
167.  Stefanowicz Ludmila 
168.  Stefanowicz Roman 
169.  Stojanowska Julia 

170.  Suchomłunowa-Krasnokucka 
Teresa 

171.  Suchomłynow Lech Aleksy 
172. Suchomłynow Mikolaj 
173.  Syheda Piotr 
174.  Szamricka Katarzyna 
175.  Szara Halina  
176.  Szara Irena 
177.  Szary Oleg 
178.  Szendera Swietlana 
179.  Szendera Wiktor 
180.  Szerbakow Maksim 
181.  Szewczenko Andrzej 
182.  Szewczenko Julia 
183.  Szkoła Halina  
184.  Szkoła Walentina 
185.  Szybajewa Tatiana 
186.  Światski Stanisław 
187. Tarasenko Jana 
188.  Tarasienko Janina 
189.  Tarasienko Leonid 
190.  Tarasienko Walentina 
191.  Warecka Eugenia 
192.  Warecka Natalia  
193.  Warecki Wiktor 
194.  Wasilenko Lubow 
195.  Wawrik Juryj  
196.  Wawrik Olga 
197.  Wieliczko Ania 
198.  Wieliczko Ludmila 
199.  Wieliczko Piotr 
200.  Wieliczko Sergej 
201.  Wierchowienko Aleksandr 
202.  Wierchowienko Ania 
203.  Wierchowienko Antonina  
204.  Wierchowienko Wladislaw 
205.  Wierzykowski Stanislaw 
206.  Winnik Walientina 
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207.  Winnik Wiaczesław  
208.  Winnik Wiktor 
209.  Wołkow Aleksy 
210.  Wołocka Emilia  
211.  Wołocki Zenon 
212.  Wołod’ko Swietłana 
213.  Worobiowa Tatiana 
214.  Wróblewska Julia 
215.  Wróblewski Oleg  

216. Wysocka Irena 
217.  Wysocki Iwan  
218.  Zarwa Wiktoria 
219.  Zemczenok Sergiusz  
220. Ziatkina-Zełnierowicz Irena 
221. Zinczuk Aleksander  
222. Zinczuk Helena 
223. Zinczuk Swietłana 



WSPÓLNOTA POLSKA BERDIAŃSKA. WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI 

252 

ANEKS  

ДОДАТОК 
 

Wykaz dzieci-sierot objętych opieką  
Polskiego Kulturalno – Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” 

według stanu na 31 grudnia 2006  

Список вихованців  
Бердянської школи-інтернату, що знаходяться під опікою 

Польського культурно-освітнього товариства „Відродження” 
(станом на 31 грудня 2006 рік) 

 
1. Baryszewska Taisja 
2. Baryszewski Jakub 
3. Biłusiak Olga 
4. Buczyńska Tatiana 
5. Buczyński Anatol 
6. Buczyński Jarosław 
7. Ilnicka Śnieżana 
8. Iwanicka Janina 
9. Iwanicki Władysław 
10. Iwaniewski Eugen 
11. Kobylacki Wasyli 
12. Kowalska Swietłana 
13. Krasowski Roman 
14. Krasowski Rusłan 
15. Linnik Walentyna 
16. Lisica Jerzy 
17. Łobuniec Eugen 
18. Łobuniec Oleg 
19. Łoziński Artiom 
20. Łymańska Bohynia 
21. Łymański Sergiusz 
22. Maciejewska Lubow 
23. Maciejewski Aleksy 
24. Malinowski Bogdan 

25. Malinowski Borys 
26. Pańska Alina 
27. Pańska Maryna 
28. Pański Anatol 
29. Pasternak Aleksander 
30. Pawłowska Katarzyna 
31. Pawłowski Andrzej 
32. Pawłowski Leonid 
33. Pawłowski Rusłan 
34. Piotrowska Anastazja 
35. Piotrowski Eugenij 
36. Piotrowski Gennadij 
37. Piotrowski Michał 
38. Piotrowski Wiktor 
39. Rulewska Natalia 
40. Sawicka Eugenia 
41. Sawicka Julia 
42. Sawicki Aleksander 
43. Sawicki Witali 
44. Skitecka Lidia 
45. Ternowska Katarzyna 
46. Tichoński Eugenij 
47. Todoszczak Wiktor 
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Bonusiak Andrzej, Suchomłunow Lech Aleksy  
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