I - II
2014

Mozaika Berdyczowska

NR 1 (114)

CZNIK
DWUMIESIÊ

STYCZEÑ  LUTY 2014 ROKU

,
Razem sobie
zeciwko
a nie pr

str. 2

U
AJDAN
M
R
E
T
BOHA

str. 3

nik
j Koper
Miko³a a³ S³oñce,
ym
Wstrz iemiê...
ruszy³ Z

str. 10  11

JE
EPRES
R
E
I
K
UBEC

str. 12 13

³e
brze i z
o
d
u
k
y
O jêz

str. 16

Berdyczów. Zima. Rewolucja.

Zdjêcie Olgi Lubomirskiej.

2

Mozaika Berdyczowska

I - II
2014

Polityka

B

ie¿¹cy rok 2014 up³ywa w Polsce pod znakiem donios³ych rocznic i dwu kampanii wyborczych. Dok³adnie 4 czerwca przypadnie
25 rocznica prawie wolnych wyborów parlamentarnych, które przes¹dzi³y rych³y upadek systemu komunistycznego w Polsce,
a w lad za tym w innych krajach socjalistycznych, ³¹cznie z poniek¹d symbolicznym obaleniem muru berliñskiego. Jesieni¹ minie
15 rocznica przyst¹pienia Polski do NATO, a w maju 10 wejcia do Unii Europejskiej. Oba te wydarzenia zjednoczy³y wtedy ca³y
naród polski ponad wszelkimi podzia³ami politycznymi. Wybitny dzia³acz opozycji antykomunistycznej, redaktor naczelny Gazety
Wyborczej od momentu jej ukazania siê wiosn¹ 1989 r. Adam Michnik oceni³, ¿e Ostatnie 25 lat  tyle trwa wolna Polska  to
najlepsze æwieræwiecze ostatnich czterech stuleci. Tê ocenê i wynikaj¹cy z niej optymizm podziela wiêkszoæ Polaków.

RAZEM, A NIE PRZECIWKO SOBIE
Bardzo wa¿nym wydarzeniem bêdzie
równie¿ wyznaczona przez papie¿a
Franciszka na kwiecieñ kanonizacja na
wiêtego Jana Paw³a II. Stanie siê to wielkim
wiêtem nie tylko dla katolików, ale dla ogó³u
Polaków doceniaj¹cych wielkoæ dokonañ
tego papie¿a, wywodz¹cego siê ze skromnej
rodziny Wojty³ów z Wadowic.
W koñcu maja odbêd¹ siê
wybory
51
polskich
deputowanych do Parlamentu
Europejskiego, a w listopadzie
wybory samorz¹dowe. Obie te
kampanie s¹ niezwykle wa¿ne
i donios³e. W Brukseli
podejmowane s¹ brzemienne
decyzje
o
wsparciu
finansowym dla pañstw
cz³onkowskich, ale i dotycz¹ce
wspó³pracy gospodarczej i na
wszystkich innych odcinkach
europejskiego ¿ycia, zbli¿ania,
postêpu i rozwoju. Natomiast
samorz¹d to w³adza najbli¿sza
ludziom, ich codziennoci,
obs³ugi interesantów, kszta³tu i dynamiki
rozwi¹zywania problemów lokalnych oraz
niwelowanie ró¿nic rozwojowych przez
regiony s³absze.
Która partia dobrze wypadnie w obu
tegorocznych wyborach, ta uzyska du¿y
zadatek na wybory prezydenckie i
parlamentarne w 2015 r., które zadecyduj¹,
kto uzyska mandat zaufania spo³ecznego i
bêdzie decydowa³ o kierunkach dalszego
rozwoju Polski i o jej obliczu. A jak ju¿ jest,
¿e politycy, sponsorzy, media i wyborcy
sprzyjaj¹ silniejszym i wygrywaj¹cym.
Bêd¹ zatem ci¹¿yæ ku triumfatorom
tegorocznym w wyborach 2015 r.
Dlatego liderzy ze wszystkich opcji
politycznych w Polsce prê¿¹ ju¿ musku³y,
by je wygraæ, a przynajmniej wypaæ jak
najlepiej i nie znaleæ siê poza gr¹. Prawo i
Sprawiedliwoæ pragnie za wszelk¹ cenê
prze³amaæ pasmo szeciu przegranych z
rzêdu wyborów, wygraæ obecne i
przysz³oroczne tak wysoko, aby rz¹dziæ
samodzielnie i przeprowadziæ takie zmiany

oraz reformy, na myl o których wielu
Polakom cierpnie skóra. Obecni koalicjanci
 Platforma Obywatelska i Polskie
Stronnictwo Ludowe  nie maj¹ zamiaru
pasowaæ, d¹¿¹ do uzyskania takiego
poparcia i wyniku, aby w samym maratonie
wyborczym byæ gór¹ i rz¹dziæ nadal na
szczeblu lokalnym i krajowym. Swoich

ambicji i nadziei nie kryj¹ inne partie: SLD,
Twój Ruch, Solidarna Polska, Polska Razem,
Europa Plus, narodowcy ...
Bezstronni obserwatorzy na buñczuczne
zapowiedzi spogl¹daj¹ z pewnym lêkiem,
bo by³oby le, gdyby rywalizacja wyborcza
zamieni³a siê w piek³o. Polsce bowiem  dla
jej dalszego rozwoju  potrzebny jest dialog
spo³eczny, koncentrowanie si³ dla
rozwi¹zywania pilnych nabrzmia³ych
problemów, ws³uchiwanie siê w racje innych,
a nie wycieczki personalne, bezpodstawne
oskar¿enia i bijatyki s³owne. A to, niestety,
ma miejsce. Polacy niew¹tpliwie mog¹
osi¹gn¹æ wiêcej, wszystko jest w ich rêkach.
Musz¹ jednak byæ ze sob¹ i obok siebie, a
nie przeciwko sobie. Polska demokracja
bywa u³omna, ale nie wolno jej rujnowaæ,
tylko strzec i doskonaliæ.
S¹ przes³anki do optymizmu. Wzrost
gospodarczy w minionym roku okaza³ siê
szybszy ni¿ zak³adano, a eksport wzrós³ o
6%. O¿ywi³ siê tak¿e popyt na rynku
wewnêtrznym, rosn¹ zakupy. Poprawi³a siê

kondycja wielu firm, zaczynaj¹ powoli
zwiêkszaæ
Inwestycje. Dobre wieci nadchodz¹
tak¿e z rolnictwa i wsi. Choæ bud¿et Unii
Europejskiej na lata 2014  2020 jest ni¿szy
ni¿ w poprzednim cyklu finansowym, to
Polska uzyska³a z niego wiêcej ni¿
kiedykolwiek wczeniej. Dok³adnie: 105,8
miliardów euro, co w
przeliczeniu
na
z³ote
wyliczono na 441 miliardów.
Rz¹d koncentruje wiêc
uwagê na tym, by te pieni¹dze
plus z w³asnego bud¿etu
wydaæ racjonalnie i z
najwiêkszym po¿ytkiem, by
owocowa³y
wy¿sz¹
i
nowoczesn¹
produkcj¹
towarów oraz postêpem
cywilizowanym. To jednak nie
wszystko. Wród priorytetów
jest zwiêkszenie wydatków na
naukê, owiatê, kulturê i
zdrowie. Idzie zw³aszcza o
skrócenie kolejek do lekarzy
specjalistów i dostêpnoci do szpitali, a
tak¿e wzrost nak³adów na walkê z rakiem.
Bezrobocie ma spaæ poni¿ej 13%.
Zapowiedziano pocz¹tek koñca tzw.
Umowom mieciowym o prasê, podniesienie
najni¿szych wynagrodzeñ, bezp³atne
podrêczniki dla uczniów I klasy,
wprowadzenie Karty Du¿ej Rodziny (tj. ulg
dla rodzin wielodzietnych), zwiêkszenie
budowy tanich mieszkañ na wynajem,
przyspieszenie tempa budowy dróg
ekspresowych, obwodnic miast i robót na
kolei i wiele innych poczynañ.
Nie s¹ to gruszki na wierzbie. To siê robi
i na to s¹ pieni¹dze. Rz¹d Donalda Tuska i
prezydent Bronis³aw Komorowski nie ustaj¹
równie¿ w poszukiwaniu najlepszych
propozycji i rozwi¹zañ dla Ukrainy,
utrzymuj¹ sta³e kontakty i konsultacje z
w³adzami i opozycj¹ w Kijowie oraz
prowadz¹ rozmowy z w³adzami pañstw
Unii Europejskiej, USA, Kanady i innymi.
Eugeniusz Jab³oñski,
Warszawa.

I - II
2014

Wspomnienia

Mozaika Berdyczowska

3

BOHATER MAJDANU

20 lutego 2014 r., Saarbrucken - Niemcy. Ten dzieñ nie ró¿ni³ siê od innych.
Opieka nad ma³ym dzieckiem i k³opoty rodzinne nie pozostawiaj¹ zbyt du¿o czasu
na wspominanie tych, którzy pozostali w ojczystej Ukrainie. Jednak krótkie rozmowy
z mam¹ przez Skypa i wiadomoæ o tym, ¿e w Kijowie strzelaj¹ do ludzi, zmusi³y
mnie aby w³¹czyæ telewizor. W telewizji niemieckiej pokazano uciekaj¹cych ludzi, a
komentator informowa³, ¿e zosta³o zabitych dziesi¹tki osób. Póniej pokazali zdjêcia
niebiañskiej sotni. Wród nich zobaczy³am zdjêcie znajomego ch³opaka. Nie
wierzy³am oczom. Myla³am, ¿e siê pomyli³am, ¿e mi siê przywidzia³o.
Wesz³am na stronê facebook z nadziej¹
znalezienia tam jakiejkolwiek informacji o
zamordowanych na barykadach w Kijowie.
Na profilu mojej kole¿anki znalaz³am link z
informacj¹ o Bohdanie Solczaniku i wywiad
z jego narzeczon¹. Ciê¿ko by³o uwiadomiæ
sobie, ¿e ten m³ody cz³owiek z dobrymi
oczyma ju¿ nie ¿yje. Zapoznalimy siê w
Warszawie gdy bralimy udzia³ w programie
M³odych Naukowców w 2010 roku.
Wieczorem m³odzie¿ z Ukrainy gromadzi³a
siê, piewa³a ukraiñskie piosenki i omawia³a
problemy swojego kraju. Bohdana
zapamiêta³am jako zawsze umiechniêtego
i spokojnego cz³owieka, rozmi³owanego w
piosenkach,
który
z
wielkim
zaanga¿owaniem opowiada³ o bohaterach
swojego narodu, którzy oddawali ¿ycie za
wolnoæ swojej ojczyzny. Nikt nie móg³
wówczas przypuszczaæ, ¿e za cztery lata

Bohdan san stanie siê bohaterem i zginie od
kuli snajpera.
O Bohdanie: historyk, wyk³adowca.
Pracowa³ na katedrze nowo¿ytnej historii
Ukrainy - Ukraiñskiego Uniwersytetu
Katolickiego. Obroni³ pracê licencjack¹ z
historii, pracê magistersk¹ z socjologii
(obydwie by³y obronione na Lwowskim
Uniwersytecie
im.
I.
Franka),
niedokoñczony doktorat na Uniwersytecie
Warszawskim. Prowadzi³ konferencje i
szko³y letnie na Ukrainie i zagranic¹.
Dysertacja Bohdana zostanie wydana i
pozna j¹ wiat. Jego rodzice zgodzili siê aby
za pomnik na jego grobie zap³aci³
Uniwersytet Katolicki. My za chcemy
ufundowaæ dla najlepszych studentów
naszej uczelni stypendium im. Bohdana
Solczanyka  powiedzia³ protojerej,
spowiednik UKU, ks. Taras Kogut.

Bohdan Solczanik od samego pocz¹tku
przebywa³ na Majdanie w Kijowie. Po raz
trzeci pojecha³ do stolicy 20 lutego. Przyby³
na Majdan o 6:00. Broni nie mia³, znaleziono
przy nim jedynie tarczê. Dowiedzia³ siê, ¿e
aktywici zdobyli Pa³ac ¯owtnewyj. Pobieg³
tam na sam przód. Akurat w tym miejscu Berkut
zaatakowa³ obroñców Majdanu, strzela³
snajper. Ch³opak, który bieg³ obok odskoczy³
na bok, a Bohdana kula trafi³a w szyjê, w g³ówn¹
arteriê. Po kilku godzinach zadzwoniono do
rodziny z proba o odebranie cia³a. Wieczny
odpoczynek racz mu daæ Panie, a wiat³oæ
wiekuista niechaj mu wieci!
Alicja Wermiñska.

najwa¿niejsze s¹ tam dwa sklepy, a tym jeden
przy barze (g³ównie piwo, ale i np. czeski
przysmak  sma¿ony ser), oraz restauracja
(te¿ ze sma¿onym serem, ale s¹ te¿ s³ynne
czeskie knedliki). Z Kudowy przychodz¹
do tej wsi ma³e i du¿e grupy turystów, po
piwo, po czesk¹ wódkê Becherovka, po
czekoladê Studenck¹. A tak¿e na smaczne
czeskie jedzenie.
Mo¿na oczywicie wybraæ siê nieco
dalej, drog¹ na Pragê, do Nachodu (Náchod),
miasta licz¹cego 20 tys. mieszkañców, z
piêknym rynkiem, zamkiem, licznymi
sklepami. Najczêciej odwiedzane s¹ pewno
hipermarkety tu¿ nad polsk¹ granic¹.
Ale Polacy chêtnie odwiedzaj¹ inne

czeskie atrakcje turystyczne, jak s³ynne
skalne miasto Adrspach. Wystarczy
wsi¹æ w samochód i pojechaæ; jest to
przepiêkne miejsce, pe³nie fantazyjnych
z³omów skalnych. Albo zdecydowaæ siê na
dwugodzinn¹ jazdê do Pragi.
Jeli Ukraina bêdzie kiedy w Schengen,
to granica polsko-ukraiñska przestanie
faktycznie istnieæ. Wyskoczyæ z Przemyla
do Lwowa  co za problem? A z Che³ma do
£ucka niewiele wiêkszy. Lub na odwrót, ze
Lwowa do Rzeszowa albo z £ucka do
Lublina. Na zakupy, do teatru, pozwiedzaæ,
odpocz¹æ. Albo do pracy.
Tak pewno bêdzie. Oby jak najszybciej.
Piotr Kociñski.

Opinie publiczne

Granica wewn¹trz
Schengen
Teraz brzmi to nierealnie, ale mo¿e
staæ siê rzeczywistoci¹. Najpierw 
zniesienie wiz krajów Unii Europejskiej
dla obywateli Ukrainy, a potem wejcie
Ukrainy do strefy Schengen. A wtedy
granice znikaj¹
Jak to wygl¹da w praktyce, na
przyk³adzie Polski? Kudowa Zdrój to
popularne polskie uzdrowisko, po³o¿one
tu¿ nad granic¹ czesk¹. Mia³em okazjê
spêdziæ tam tydzieñ w lutym. Aleja Jana
Paw³a II, gdzie mieszka³em, w pewnym
miejscu przebiega sto metrów od granicy.
Mo¿na wiêc pójæ spacerkiem do
drogowskazu, wskazuj¹cego Ma³a
Czermna i skrêciæ w lewo. Chwilê potem
po prawej mija siê tabliczkê z napisem
Republika Czeska, a po lewej Polska. I
ju¿ s¹ Czechy.
Ma³a Czermna  po czesku Malá Èermná
 to niewielka wie, licz¹ca oko³o 130
mieszkañców. Z polskiego punktu widzenia
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 An¿elika £abuñska poinformowa³a
o trzydziestu samochodach pogotowia
medycznego zniszczonych przez
tituszków
19 lutego oko³o 50 tituszków
zniszczy³o niemal 30 samochodów
pogotowia medycznego  napisa³a o tym na
swojej stronie na facebooku deputowana
Rady Najwy¿szej Ukrainy 63 okrêgu
wyborczego An¿elika £abuñska.
Pilnie! Kijów, przedsiêbiorstwo
komunalne Kijówmedspectrans prospekt
Prawdy 85! Samochodami pogotowia
wczoraj i dzisiaj transportowano rannych
do szpitali miasta! W nocy oko³o
piêædziesiêciu tituszków pod os³on¹
dwudziestu milicjantów zniszczy³o niemal
wszystkie samochody pogotowia: pociêto
opony, wy³amano drzwi. Samochody nie
nadaj¹ siê do dalszego u¿ytkowania!
£abuñska doda³a, ¿e istnieje nagranie
wideo, na którym zarejestrowano ten akt
wandalizmu.
Kierownictwo
Kijówmedspectransu zosta³o zwolnione
rano z pracy za to, ¿e okaza³o pomoc
poszkodowanym. Obecnie SBU pracuje nad
zacieraniem ladów, aby nie by³o dowodów
na przestêpstwa w³adzy! Proszê
dziennikarzy aby przyjechali pod
wymieniony adres  doda³a deputowana.
 An¿elika £abuñska uruchomi³a
gor¹c¹ liniê w celu pomocy
poszkodowanym w czasie staræ
w Kijowie
Wydarzenia z nocy 19 lutego
zszokowa³y ka¿dego nieobojêtnego na los
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Ukrainy cz³owieka. Nigdy dot¹d w³adza, w
tak okrutny sposób, nie t³umi³a akcji
protestacyjnych, nie walczy³a przeciwko
w³asnemu narodowi, skierowawszy na
barykady Majdanu bandytów w pagonach.
Setki ludzi zosta³o rannych, a 25 osób wed³ug oficjalnych danych - zabitych.
Kilkadziesi¹t aktywistów Majdanu zaginê³o
i o ich losie na razie nic nie wiadomo.
Rozumiej¹c ogromny niepokój ich krewnych
i bliskich, deputowana do Rady Najwy¿szej,
An¿elika £abuñska, uruchomi³a gor¹c¹
liniê, dziêki której mo¿na zwróciæ siê z
prob¹ o pomoc w poszukiwaniach
zaginionych osób. Je¿eli waszych bliskich,
kolegów lub znajomych zaaresztowano,
je¿eli komu z nich jest potrzebna pomoc
medyczna, albo nie wiadomo gdzie siê teraz
znajduje  proszê telefonowaæ pod numer
095-310-07-11. Dzwoniæ mo¿na ca³a dobê.
Wasza proba zostanie wys³uchana i
otrzymacie niezbêdn¹ pomoc.

bezprawia. Ju¿ teraz jest niebezpiecznie
chodziæ i jedziæ w³asnym samochodem w
miejscach, gdzie gromadz¹ siê tituszki czy
niekontrolowany t³um. Dostêp do
magazynów z broni¹ uzyskali ludzie
nieodpowiedzialni i zwykli bandyci. Skutki
tego s¹ ju¿ widoczne. W ci¹gu ostatniej doby
wzros³a liczba ofiar miertelnych, rannych,
pobitych i obrabowanych. W Kijowie nie
pracuje metro, dzieci nie chodz¹ do szkó³.
W wielu miastach wojewódzkich Ukrainy
ruch zosta³ sparali¿owany. Wjazd do stolicy
zablokowano. Czym skoñczy siê ten
konflikt polityczny? Ile jeszcze bêdzie ofiar,
nowych bohaterów Majdanu? Kiedy nast¹pi
pokój? O tym prezydent Janukowicz nic nie
powiedzia³ w swojej odezwie.

 Janukowicz zwróci³ siê do narodu
19 lutego co pó³godziny w telewizji
pokazywano apel prezydenta Janukowicza
do narodu. Ten fakt wskazuje na to, ¿e
sytuacja w kraju staje siê z ka¿d¹ chwil¹
coraz bardziej tragiczna i skomplikowana.
W³adze swoj¹ dzia³alnoci¹ doprowadzi³y
do sytuacji bez wyjcia i teraz na Ukrainie
mo¿na oczekiwaæ jedynie jej pogorszenia.
Jak to mo¿e oddzia³ywaæ na ¿ycie
przeciêtnych ludzi? Tylko pogorszeniem i
tak ju¿ trudnej sytuacji. W ci¹gu ostatniego
tygodnia ceny gwa³townie posz³y w górê.
Zdro¿a³y dolar i euro. Z ka¿dym dniem
wzrasta niebezpieczeñstwo eskalacji

 W Berdyczowie wybito szyby
w lokalu komunistów
W nocy zosta³y wybite szyby w lokalu
miejscowej
organizacji
partii
komunistycznej. Przyby³a na miejsce
zdarzenia ekipa milicyjna wys³ucha³a skargi
weterana NKWD o bestialskich
wyczynach klanów oligarchów, którzy
wykrzykuj¹c przekleñstwa rzucali ró¿nymi
przedmiotami w szyby sztabu ruchu
komunistycznego Berdyczowa. Weteran
NKWD otrzyma³ podziêkowanie za
czujnoæ, a milicja natychmiast zabra³a siê
do poszukiwania wandalów. ledztwo w
tej sprawie prowadz¹ teraz najlepsi
specjalici wydzia³u kryminalnego.
 Berdyczowska sotnia wyjecha³a
do ¯ytomierza na wiec protestacyjny
Iloæ protestuj¹cych przeciwko
re¿imowi i dyktaturze Janukowicza w
naszym miecie staje siê z ka¿dym dniem co
raz wiêksza. Setki m³odych ludzi z
Berdyczowa przy³¹czy³y siê do Majdanu.
19 lutego sotnia berdyczowska wyjecha³a
do stolicy obwodu, aby wzi¹æ udzia³ w wiecu
protestacyjnym przed budynkiem
Obwodowej Administracji Pañstwowej w
¯ytomierzu. Potem uda³a siê do Kijowa,
gdzie razem z innymi obywatelami Ukrainy
stanê³a na barykadach w obronie Majdanu.
W kocio³ach i cerkwiach Berdyczowa s¹
odprawiane Msze w intencji pokoju na
Ukrainie i za zabitych bohaterów.
 Berdyczów po raz kolejny wspar³
Majdan. Tym razem Automajdanem

Zdjêcie L. Wermiñskiej.
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Mieszkañcy Berdyczowa znów okazali
swoje wsparcie kijowskiemu Majdanowi i

Kronika miejska

I - II
2014

Kronika miejska
odpowiedzieli na wezwania liderów
opozycji. Witalij Kliczko zaapelowa³ do
Ukraiñców aby w przeddzieñ obrad Rady
Najwy¿szej przeprowadziæ w kraju masowe
akcje protestacyjne.
W Berdyczowie takim zgromadzeniem
by³ Automajdan.
Aleksander Parasiuk, uczestnik akcji
Automajdan:
Akcja
Automajdan
jest
przeprowadzana w Berdyczowie na
wezwanie Witalija Kliczki z g³ównego
Majdanu Ukrainy. Mieszkañcy Berdyczowa
odpowiedzieli. Powinnimy przejechaæ
ulicami miasta, i w taki sposób daæ
odpowied na apel Kliczki, przekonuj¹c
ludzi aby wstêpowali w szeregi Stra¿y
Obywatelskiej Majdan w Berdyczowie
aby obecna w³adza zobaczy³a, ¿e ludzi,
którzy nie zgadzaj¹ siê z jej rz¹dami, jest
du¿o.
A³³a Makarczuk, uczestniczka akcji
Automajdan:
Mnie do przyjcia tutaj zmusi³o
pragnienie, aby móc mieszkaæ w
szczêliwym pañstwie ukraiñskim, które jest
wolne i sprawiedliwe. Gdzie ka¿dy cz³owiek
mo¿e swobodnie mówiæ po ukraiñsku, zna
swoje prawa i aby te prawa by³y
przestrzegane.
Wielu
berdyczowskich
automajdanowców by³o wiadkami wydarzeñ,
jakie mia³y miejsce w Kijowie. Przebywaj¹c
na G³ównym Majdanie kraju, poczuli jednoæ
i solidarnoæ ze wszystkimi Ukraiñcami. A
duch, który tam panuje, umacnia wiarê w
zwyciêstwo i wywalczenie jeszcze
wiêkszych ustêpstw w³adzy ni¿ te, na które
ona ju¿ teraz siê zdecydowa³a.
Aleksander Parasiuk, uczestnik akcji
Automajdan:
Te ustêpstwa realnie nam jeszcze nic
nie daj¹. Zobaczymy czy po jutrzejszej sesji
bêd¹ jakie zmiany. Je¿eli odezwie siê
sumienie deputowanych i mo¿na bêdzie
powróciæ do Konstytucji z 2004 roku i
uruchomiæ wszystkie procesy, których ¿¹da
naród, wtedy bêdzie mo¿na stwierdziæ, ¿e
mamy przysz³oæ.
Walery Puchalski, uczestnik akcji
Automajdan:
Najbardziej martwiê siê o swoje dzieci
i moj¹ ojczyznê. Mam mo¿liwoæ wyjechaæ
do Europy, do Izraela, ale moja ojczyzna
jest tutaj. Tu siê urodzi³em, wyros³em, i bêdê
o ni¹ walczyæ. Tyle, ile bêdzie trzeba.
Po wstêpnych przygotowaniach
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Zdjêcie L. Wermiñskiej.
organizacyjnych automajdanowcy swymi
samochodami, ozdobionymi niebiesko¿ó³tymi flagami i wstêgami, z w³¹czonymi
klaksonami, wyruszyli w miasto.
Po drodze uczestnicy akcji zauwa¿ali
zdziwionych przechodniów. Wielu z nich
zaczê³o pozdrawiaæ uczestników rajdu.
Kierowcy innych samochodów w
odpowied w³¹czali swoje klaksony i
ustêpowali z drogi. Rajd przejecha³ siê
ulicami: Europejsk¹, Winnick¹, ¯ytomiersk¹.
Odwiedzi³ tak¿e dworzec kolejowy i
dzielnice Czerwonej Góry, Miasokombinatu
i Korni³ówki. Nastêpnie uroczycie
przejecha³ przed gmachem Rady Rejonowej.
Wed³ug organizatorów w akcji wziê³o udzia³
ponad trzydziestu kierowców. Do rajdu móg³
do³¹czyæ ka¿dy chêtny.
 W berdyczowskiej Radzie Miejskiej
stworzono Radê Ludow¹
W Berdyczowie stworzono Radê
Ludow¹. Poinformowali o tym na konferencji
prasowej zorganizowanej dla miejscowych
mediów
deputowani
z
frakcji
Batkiwszczyna, gdy¿ to w³anie oni byli
inicjatorami stworzenia w berdyczowskiej
radzie nowej koalicji.
Sergiusz
Orluk,
zastêpca
przewodnicz¹cego Miejskiego Oddzia³u
Partii Batkiwszczyna stwierdzi³: W
Kijowie na Majdanie zosta³a stworzona Rada
Ludowa do której prezydium weszli:
Jaceniuk, Kliczko i Tiahnybok. W
¯ytomierzu tak¿e zosta³a stworzona Rada
Ludowa wród radnych opozycyjnych,
która poleci³a utworzenie lokalnych
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orodków tej nowej organizacji na poziomie
rad miejskich i wiejskich. 29 stycznia 2014
r. odby³o siê posiedzenie miejskiej frakcji
Batkiwszczyna, na którym zosta³a
podjêta decyzja o stworzeniu grupy
deputowanych
Rady
Ludowej.
Jednog³onie jej prezesem zosta³ wybrany
Sergiusz Iwlew.
 Znaleziono zw³oki w jednej
z piwnic bloku mieszkalnego
Ponad dwa tygodnie lokatorzy bloku
przy ulicy Winnickiej 71, mieszkali z trupem
w piwnicy . Mniej wiêcej tyle czasu le¿a³o
tam cia³o nieznanego 71-letniego
mê¿czyzny. Milicjanci ustalaj¹ dane
osobowe i przyczyny zgonu zmar³ego.
Jednak zidentyfikowaæ cia³a jeszcze siê nie
uda³o, gdy¿ minê³o ponad dwa tygodnie od
chwili mierci i cia³o jest w stanie daleko
posuniêtego rozk³adu. Mieszkañcy bloku
zapewniali ledczych, ¿e przez d³ugi czas
nie zauwa¿yli ani cia³a, ani nie zwracali uwagi
na specyficzny zapach w piwnicy. Je¿eli i
by³o czuæ odór, to myleli, ¿e to mog¹ byæ
psy albo bezpañskie koty. Ile czasu zw³oki
przele¿a³y w piwnicy trudno jest
powiedzieæ. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e jaki
stary cz³owiek nie mia³ w³asnego domu i
rodziny, która by nim siê zaopiekowa³a.
Dlaczego tak siê sta³o? Jeden Pan Bóg to
wie. Jedno jest pewne, ¿e jest to czyja
tragedia, czyje ¿ycie, które dobieg³o koñca
w takich nieludzkich warunkach. Zabrak³o
zwyk³ej ludzkiej wra¿liwoci i pomocy.
Opracowa³a
Larysa Wermiñska
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P

olskê czeka powolny, ale trwa³y
wzrost gospodarczy  wynika z
raportu zaprezentowanego przez Instytut
Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. W tym
roku PKB ma powiêkszyæ siê o 2,8 procent.
W 2015 roku wzrost gospodarczy ma
wynieæ 3,5 procent. Ekonomista instytutu
Marcin Peterlik podkrela, ¿e tempo to nie
doprowadzi do «przegrzania gospodarki».
Wed³ug prognoz, we wszystkich kwarta³ach
2014 roku wzrost PKB bêdzie siê
utrzymywa³ miêdzy 2,5 a 3 procent. Z kolei
Ministerstwo Gospodarki w swoim
miesiêcznym raporcie przewiduje, ¿e wzrost
PKB w tym roku wyniesie 3 proc. Lepsza
sytuacja czeka miêdzy innymi bran¿ê
budowlan¹, która by³a jedn¹ z najbardziej
poszkodowanych
przez
ostatnie
spowolnienie. To konsekwencja wzrostu
inwestycji w przedsiêbiorstwach oraz
wydawania pieniêdzy z kolejnego bud¿etu
UE. Instytut prognozuje, ¿e w tym roku
inflacja wyniesie 1,9 procent, a p³ace wzrosn¹
o 2,9 procent. Stopa bezrobocia na koniec
tego roku ma wynieæ 12,6 procent. Eksport
ma wzrosn¹æ o oko³o 4 procent, a import o
4,5 procent.
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dotyczy³ nie tylko tej sprawy. Po prostu
zdawalimy sobie sprawê jak wiat wygl¹da,
a czêæ kolegów, nawet ci ze znanymi
nazwiskami takimi jak Bronis³aw Geremek,
nie mia³a o tym zielonego pojêcia  doda³
Kaczyñski.

który równie¿ dzia³a w parlamencie. - To jest
zespó³, który moim zdaniem jest wytworem
fantazji pos³a Jaworskiego i jego kolegów,
to znaczy jeli znowu kto uwa¿a,
¿e w Polsce mamy do czynienia z ogromn¹
niespotykan¹ na dotychczasow¹ skalê walk¹
z Kocio³em, to ¿yje w kraju, którego
nie ma - przekonywa³.

W

poniedzia³ek o 17:22 odbêdzie siê
oficjalna ceremonia, podczas
której Kamil Stoch odbierze olimpijski z³oty
medal za wygran¹ na skoczni normalnej
i wys³ucha Mazurka D¹browskiego.
Informacjê o dacie wrêczenia medalu
poda³ na Twitterze Polski Komitet
Olimpijski.
Kamil Stoch w pierwszej serii
niedzielnego konkursu skoczy³ na odleg³oæ
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P

remier Donald Tusk odwo³a³ ze
stanowiska Prezes UOKiK
Ma³gorzatê Krasnodêbsk¹-Tomkiel. By³a
prezes do momentu powo³ania nastêpcy
dalej jednak bêdzie pe³niæ swoje obowi¹zki.
«Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel
od 4 czerwca 2008 roku pe³ni³a funkcjê
Prezesa UOKiK. Z Urzêdem zwi¹zana jest
od 1998 roku. Do kompetencji Prezes
UOKiK nale¿a³o kszta³towanie polityki
antymonopolowej oraz polityki ochrony
konsumentów, m.in. zainicjowa³a
i nadzorowa³a prace nad nowelizacj¹ ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów» czytamy w komunikacie zamieszczonym
na stronie urzêdu.

J

J

aros³aw Kaczyñski, lider Prawa
i Sprawiedliwoci,
wróci³
w rozmowie z portalem niezale¿na.pl
do wydarzeñ sprzed 25 lat, kiedy
to wprowadzona zosta³a amnestia
dla wiêniów skazanych na karê mierci.
Kaczyñski by³ wówczas senatorem
w Komisji Praw Cz³owieka i jako jedyny
otwarcie sprzeciwia³ siê amnestii.
By³y premier powiedzia³, ¿e w czasie
prac nad ustaw¹ kierowano siê podejciem,
¿e skoro za komuny by³o w prawo,
to trzeba teraz pójæ w lewo. ¯artowa³
wówczas, ¿e skoro za komuny mówili:
pijcie mleko zamiast wódki, to teraz bêd¹
mówiæ: pijcie wódkê zamiast mleka.
Kaczyñski stwierdzi³, ¿e wraz z bratem
mieli podstawy do zajmowania siê t¹
tematyk¹.  Razem z moim bratem, p.
Lechem Kaczyñskim, nale¿elimy
do nielicznych ludzi, którzy, z racji zawodu,
byli prawniczo przygotowani do pracy. Ja
zna³em teoriê prawa i pañstwa, brat
zajmowa³ siê prawem pracy, poza tym
interesowalimy siê prawem praktycznie ju¿
od lat szkolnych  powiedzia³ Kaczyñski.
 Panowa³a wtedy g³êboka zapaæ
mylenia, deficyt intelektualny, który
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na 105,5
m.
W serii
fina³owej
przypieczêtowa³ zwyciêstwo skokiem
na 103,5 m. 26-letni skoczek jest drugim
w historii polskim mistrzem olimpijskim
w skokach narciarskich. Wczeniej
na najwy¿szym stopniu podium stan¹³
Wojciech Fortuna na igrzyskach w Sapporo
w 1972 r.

K

si¹dz Kazimierz Sowa w rozmowie
z Monik¹ Olejnik na antenie Radia
Zet oceni³, ¿e zespó³ parlamentarny «Stop
ideologii gender» kierowany przez pose³
Beatê Kempê to «co w rodzaju takiego
objazdowego kó³ka zainteresowañ».
-Z tego co widzia³em w niektórych
przekazach medialnych iloæ osób, które chc¹
siê dowiedzieæ czym jest gender w ujêciu
pani Kempy jest umiarkowana - mówi³
ksi¹dz Sowa.
Duchowny odniós³ siê tak¿e
do dzia³alnoci zespo³u «Stop ateizacji»,
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ak podaje Onet.pl, 7 ministerstw
otrzyma³o maile z ostrze¿eniem
przed detonacj¹ ³adunków wybuchowych.
Czêæ urzêdników ewakuowano, inny
nie zostali wpuszczeni do budynków, które
s¹ sprawdzone teraz przez policyjnych
pirotechników.
Alarm dotyczy 7 ministerstw:
Infrastruktury i Rozwoju, Obrony
Narodowej, Gospodarki, Finansów,
Zdrowia, Edukacji oraz Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
 Mailem zosta³a wys³ana informacja
o pod³o¿eniu ³adunków wybuchowych
w tych placówkach. Ewakuowanych zosta³o
ok. 200 osób z Ministerstwa Edukacji.
Pracownicy pozosta³ych placówek nie zostali
rano wpuszczeni do budynków. Obecnie trwa
w nich sprawdzanie pirotechniczne  mówi³a
portalowi Onet.pl Iwona Jurkiewicz
z Komendy Sto³ecznej Policji.

J

anusz Palikot w «Sygna³ach dnia»
na antenie radiowej Jedynki mówi³,
¿e liczy i¿ przynajmniej trzy kobiety z listy
Europa Plus dostan¹ siê do Parlamentu
Europejskiego.
Palikot przekonywa³, ¿e do Europarlamentu mog¹ dostaæ siê kobiety
otwieraj¹ce listy w Bydgoszczy, £odzi
i Lublinie [Kazimiera Szczuka, Ewa Wójciak,
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Barbara Nowacka - red.]. Polityk doda³,
¿e w Lublinie jego partia ma poparcie
na poziomie 15 proc. to byæ mo¿e
do Brukseli pojedzie tak¿e kandydatka
z drugiej pozycji na licie.

K

si¹dz Kazimierz Sowa odniós³ siê
do raportu Komitetu Praw Dziecka
ONZ dot. walki z pedofili¹ w Kociele oraz
do inicjatywy polskich senatorów, którzy
wezwali rz¹d do skrytykowania organu
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
-Jego treæ [raportu - red.], jego tezy,
które moim zdaniem stawiaj¹ ten raport
w rzêdzie
dokumentów
najmniej
przemylanych, jakie ONZ-owskie agendy
wyda³y w ostatnim czasie, co wiêcej bardzo
niesprawiedliwych, poniewa¿ miesi¹c temu,
12 stycznia, odby³a siê debata z udzia³em
abp Tomassiego, czyli przedstawiciela
Watykanu, który przekaza³ tej¿e w³anie
agendzie szereg danych, tak¿e i danych
bardzo szczegó³owych, np. powiedzia³
o 387 ksiê¿ach, którzy zostali zawieszeni
w wykonywaniu
czynnoci
duszpasterskich, b¹d zostali przeniesieni
do stanu wieckiego, za czasów Benedykta
XVI, potem o kilkudziesiêciu innych
przypadkach ju¿ za czasów Franciszka,
mówi³ bardzo du¿o o tym, w jaki sposób
zmieni³o siê podejcie Kocio³a do wielu
spraw. ¯adna, ¿adna z tych informacji
nie znalaz³a siê w owym, os³awionym
raporcie - powiedzia³ duchowny i doda³,
¿e »ten raport pisa³y, czy by³
przygotowywany jakby pod pewn¹ kuratel¹
szeciu osób zawiaduj¹cych t¹ agend¹,
do koñca ubieg³ego roku wród
reprezentantów krajów, które m.in.
pracowa³y nad tym raportem byli
przedstawiciele krajów tak mi³uj¹cych prawa
dzieci i m³odzie¿y jak Syria i Arabia
Saudyjska».

7

Mozaika Berdyczowska
Wydarzenia w Polsce

W

zwi¹zku z wykryciem na Litwie
ogniska afrykañskiego pomoru
wiñ, Rosja ograniczy³a import
wieprzowiny z krajów Unii Europejskiej.
Rosyjskie embargo jest szczególnie dotkliwe
dla producentów z Polski. Rzeczpospolita
pisze, ¿e Zwi¹zek Polskie Miêso postanowi³
napisaæ list do premiera z prob¹ o pomoc
w tej sprawie.
Przedstawiciele zwi¹zku licz¹ na to,
¿e Donald Tusk wesprze ich starania
w zniesieniu rosyjskiego zakazu importu
unijnej wieprzowiny. Witold Choiñski,
prezes Zwi¹zku Polskie Miêso, powiedzia³,
¿e dla polskiej bran¿y miêsnej jest
to powa¿ny problem.  Chcemy zwróciæ
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ustaw. Szef Klubu PO Rafa³ Grupiñski
odpowiedzia³ z sejmowej mównicy, ¿e
projekt przede wszystkim ogranicza rolê
marsza³ka i prezydium Sejmu.
Przypomnia³ te¿ stanowisko PiS w tej
sprawie z 2007 roku, kiedy PiS by³ przy
w³adzy. Wówczas szef klubu PiS Marek
Kuchciñski, na wniosek ówczesnego
wicepremiera Romana Giertycha, aby
poszerzyæ kompetencje Izby kosztem
marsza³ka, odpowiedzia³, ¿e nie by³oby
wskazane i w³aciwe, by burzyæ porz¹dek
ustrojowy wynikaj¹cy z Konstytucji. Pose³
Ujazdowski przekonywa³, ¿e proponowane
przez PiS prawo wprowadzania do
porz¹dku obrad Sejmu jednego punktu na
wniosek ka¿dego klubu nie uszczupla
uprawnieñ marsza³ka.
Za odrzuceniem projektu zmian w
regulaminie Sejmu opowiedzia³o siê 229
pos³ów, za zmianami by³o 192 a 13
wstrzyma³o siê od g³osu.

M

tosunki pañstwa z kocio³em s¹
u³omne - uwa¿a senator Marek
Borowski, komentuj¹c dotacjê Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej.
Ministerstwo przyzna³o 6 mln z³otych
na budowê ekspozycji w Muzeum Jana
Paw³a II i Prymasa Wyszyñskiego, która
powstaje pod kopu³¹ wi¹tyni. Jak mówi
minister Bogdan Zdrojewski, ministerstwo
nie finansuje budowy wi¹tyni Opatrznoci
Bo¿ej, ale wspiera te instytucje, które s¹
zwi¹zane z dziedzictwem narodowym.

ejm odrzuci³ projekt zmian w
regulaminie Sejmu autorstwa PiS.
Tak zwany pakiet demokratyczny
przewidywa³ zwiêkszenie roli opozycji
parlamentarnej  miêdzy innymi likwidacjê
sejmowej «zamra¿arki», zmianê zasad
wys³uchania publicznego oraz zrównanie
procedury uchwalania projektów ustaw
podatkowych z kodeksami. Pose³
sprawozdawca
Micha³
Kazimierz
Ujazdowski z PiS rekomendowa³ Sejmowi
przyjêcie uchwa³y. Powiedzia³, ¿e rzecz
dotyczy
zwiêkszenia
uprawnieñ
kontrolnych Sejmu jako ca³oci, wiêkszej
przejrzystoci procesu legislacyjnego oraz
szacunku dla obywatelskich projektów

inê³o 25 lat od obrad okr¹g³ego
sto³u. Z tej okazji Sejm mia³
przyj¹æ uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ uznanie dla
uczestników obrad, którzy «wytyczyli
drogê ku wolnej i demokratycznej Polsce».
Jej przyjêciu w kszta³cie, proponowanym
przez wszystkie kluby, sprzeciwi³a siê
Solidarna Polska. W rodê wicemarsza³kowie
Cezary Grabarczyk i Jerzy Wenderlich
uzgodnili tekst dokumentu. Jednak tego
samego dnia pos³owie Solidarnej Polski
zapowiedzieli z³o¿enie poprawki. Pos³owie
tej partii domagali siê umieszczenia w
uchwale fragmentu, mówi¹cego, ¿e okr¹g³y
stó³ «przyczyni³ siê równie¿ do rabunkowej
prywatyzacji, bezkarnoci zbrodniarzy
PRL, niewyrównania krzywd dla ich ofiar
oraz braku dekomunizacji i lustracji». Szef
klubu Arkadiusz Mularczyk zwróci³ uwagê,
¿e okr¹g³y stó³ doprowadzi³ do wielu
patologii w polskim ¿yciu publicznym.
Chodzi miêdzy innymi o patologiczn¹
prywatyzacjê i rozkradanie maj¹tku
narodowego. Wed³ug niego nastêpstwem
kompromisu politycznego by³ brak lustracji
i dekomunizacji. Przedstawiciele dawnej
nomenklatury uw³aszczyli siê na maj¹tku
Skarbu Pañstwa. Skutkiem by³o póniejsze
wykluczenie, bezrobocie i emigracja
zarobkowa wielu Polaków. «Gloryfikowanie
okr¹g³ego sto³u nie jest kompromisem» 
podkreli³ pose³.
Opracowa³a
Larysa Wermiñska

Wydarzenia w Polsce

Wydarzenia w Polsce

Wydarzenia w Polsce

S

wyborcza.pl

uwagê pana premiera na to, jak powa¿ny jest
to problem dla polskich producentów i firm
 powiedzia³.  Na Rosjê i Bia³oru
przypada 25 proc. eksportu naszej
wieprzowiny  doda³.

S
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¯ycie parafialne

DZIEÑ ¯YCIA KONSEKROWANEGO
W BERDYCZOWSKIM SANKTUARIUM

W Ukraiñskim Narodowym Sanktuarium Matki Bo¿ej Berdyczowskiej po raz pierwszy w odbudowanej wi¹tyni, 1 lutego 2014
r. obchodzono ustanowiony przez papie¿a b³. Jana Paw³a II wiatowy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego.
Do Berdyczowa przyby³y liczne delegacje kap³anów,
zakonników i sióstr zakonnych z ró¿nych zak¹tków Ukrainy.
Najpierw mia³a miejsce konferencja dla osób konsekrowanych 
wspó³czesnych aposto³ów, którzy wskazuj¹ na Chrystusa, jako
Zbawiciela wiata i ca³ej ludzkoci.
Po adoracji Najwiêtszego Sakramentu rozpoczê³a siê
uroczysta Msza w. w intencji osób konsekrowanych.
Przewodniczy³ jej nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Thomas
Edward Gullickson, a w koncelebrze uczestniczy³o ok. 30
kap³anów wraz z biskupem pomocniczym diecezji kijowsko¿ytomierskiej Witalijem Skomorowskim na czele. Na zakoñczenie
Mszy w. odmówiono Akt oddania Ukrainy pod opiekê Matki
Bo¿ej Berdyczowskiej.
Nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Thomas Gullickson w
wywiadzie dla Polskiego Radia Berdyczów zaznaczy³, ¿e
g³ównym celem obchodów Dnia ¯ycia Konsekrowanego jest
dodanie odwagi i otuchy wszystkim konsekrowanym braciom i
siostrom w ich s³u¿bie, lubach i powiêceniu Panu Bogu.
Poinformowa³ te¿, ¿e ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê na Ukrainie,
zawsze, w niedzielê podczas modlitwy Anio³ Pañski w Rzymie
Ojciec wiêty Franciszek modli siê za Ukrainê, szczególnie
powierzaj¹c Panu Bogu pokój i pojednanie pomiêdzy
instytucjami pañstwa ukraiñskiego a narodem.

DUCHOWY MAJDAN W BERDYCZOWSKIM
SANKTUARIUM NARODOWYM

W odpowiedzi na tragiczne wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na Ukrainie, w Berdyczowskim Narodowym Sanktuarium Maryjnym
codziennie odbywaj¹ siê specjalne nabo¿eñstwa w intencji ofiar  bohaterów Majdanu oraz w intencji jednoci Ukrainy i pokojowego,
demokratycznego rozwi¹zania konfliktu na Krymie.
Na o³tarzu wystawiono Przenajwiêtszy Sakrament, oraz
umieszczono wielki obraz Mi³osierdzia Bo¿ego, udekorowany
p³ótnem w narodowych barwach Ukrainy, obok którego p³on¹ wiece.
Wierni odmawiaj¹ Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. Po ka¿dej
dziesi¹tce piewaj¹ pieni uwielbienia. Póniej rozpoczyna siê
Ró¿aniec. Modlitwy i czuwanie przeplatane jest pieniami i muzyk¹
organow¹. Nabo¿eñstwo koñczy Msza w. o godz. 18.00. Na
zakoñczenie piewany hymn Modlitwa za Ukrainê: «Bo¿e We³ykyj
Jedynyj nam Ukrainu chrany» (Bo¿e Wielki Jedyny Ukrainê nam
ochraniaj).
Jak podkrela karmelita bosy o. Oleg Kondratiuk, istnieje wielka
potrzeba modlitwy, teraz i w przysz³oci, w intencji pañstwa, narodu
ukraiñskiego oraz w³adz na wszelkich szczeblach, zaczynaj¹c od
prezydenckiej do lokalnej. Musimy modliæ siê, aby w³adza nigdy nie
by³a kuszona przez demony, które sk³aniaj¹ j¹ do z³ych czynów i
przemocy z tragicznymi ich nastêpstwami.
wikipedia.org

Jerzy Sokalski,
prezes Polskiego Radia Berdyczów.
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Uwaga! Oszuci wród nas!

DO CZEGO POTRZEBNY
JEST E-KONSULAT?

Do czego potrzebny jest e-konsulat, jeli dostêp do niego
jest utrudniony, a ostatnimi czasy w ogóle jest niedostêpny, bo
brakuje wolnych terminów.
Dopóki nie zosta³y uroczycie otwarte na Ukrainie centra
wizowe, pobieraj¹ce od obywateli Ukrainy op³atê w wysokoci
19,5 euro, to system zdalnej rejestracji e-konsulat by³ bardzo sprawny
i wygodny. Ka¿dy móg³ skorzystaæ z tego serwisu i t¹ drog¹ ³atwo
i szybko wyrobiæ sobie wizê bez zbêdnego wysi³ku i k³opotów.
Przez trzy lata sama korzysta³am z tego systemu i dotychczas by³
on bezp³atny i ³atwy w obs³udze. Ale w naszym kraju je¿eli co
dobrze dzia³a, to niestety nie trwa to d³ugo. Latem 2013 roku
zauwa¿y³am, ¿e w systemie e-konsulat coraz trudniej siê
zarejestrowaæ, gdy¿ ci¹gle brakuje wolnych terminów. Na wolne
terminy trzeba by³o dos³ownie polowaæ. Zaistnia³¹ sytuacjê mo¿na
by³o t³umaczyæ por¹ roku, gdy¿ latem najwiêcej ludzi jedzi do
Polski. Mo¿e i dlatego brakowa³o wolnych terminów na e-konsulacie?
Ale teraz jest zima, a sytuacja nie uleg³a poprawie. W styczniu 2014
r. próbowa³am wejæ do e-konsulatu aby wyrobiæ dla siebie wizê.
Przez ca³y miesi¹c nie udawa³o mi siê upolowaæ wolnego terminu
w Konsulacie RP w Winnicy. Ostatecznie zdecydowa³am siê zg³osiæ
do Centrum Wizowego w ¯ytomierzu, aby z odpowiednim
wyprzedzeniem wyrobiæ now¹ wizê, gdy¿ bli¿ej lata mo¿e to byæ
wrêcz niemo¿liwe. W internecie znalaz³am stronê Centrum, wybra³am
miasto ¯ytomierz i zarezerwowa³am termin na 6 lutego. Na moj¹
pocztê elektroniczn¹ przysz³a odpowied z Centrum z
zaproszeniem do z³o¿enia wniosku wizowego i dane konta
bankowego na który powinnam wp³aciæ 150 hrywien na imiê jakiego
R. Swie¿yñskiego, który reprezentuje Centrum wsparcia wizowego.
W e-mailu poinformowano mnie równie¿, ¿e je¿eli podanej kwoty
nie wp³acê do godz. 15.00 dnia 31 stycznia, to termin mojej wizyty
zostanie odwo³any. Oczywicie dokona³am wp³aty na konto i 6
lutego uda³am siê na plac Zgody nr 6 w ¯ytomierzu, aby z³o¿yæ w
okienku swoje dokumenty wizowe. Dziewczyna uprzejmie przyjê³a
moje dokumenty i da³a mi przekaz do Kredobanku, gdzie powinnam
na konto wp³aciæ jeszcze dodatkowo 200 hrywien za us³ugi Centrum.
Na moje pytanie: za co zap³aci³am wczeniejsze 150 hrywien,
dziewczyna odpowiedzia³a, ¿e ich firma o niczym nie wie, a tym
bardziej nie zna odbiorcy moich pieniêdzy, czyli R. Swie¿yñskiego.
W rezultacie moja wiza, jako osoby posiadaj¹cej Kartê Polaka, któr¹
mam prawo wyrobiæ bezp³atnie, kosztowa³a dla mnie 350 hrywien.
Powstaje pytanie: do czego potrzebny jest e-konsulat? Dlaczego o
tym, ¿e za wyrobienie polskiej wizy trzeba w sumie zap³aciæ 350
hrywien, polscy urzêdnicy z MSZ nic nie mówi¹? Gdzie trafiaj¹
pieni¹dze obywateli Ukrainy, które ci wp³acaj¹ na konto Centrum
Wsparcia Wizowego? Mo¿e to jest oszustwo? I kim jest pan R.
Swie¿yñski? Nie by³am w stanie sama tego wyjaniæ i dlatego
zg³osi³am siê na milicjê. Mo¿e uda siê dowiedzieæ prawdy? A moich
rodaków chcê ostrzec, aby nie wp³acali ¿adnych pieniêdzy na konto
26005052317334 ????
??? 351533 Bank odbiorcy
ÎÊÏÎ 2485301331 ÌÔÎ
ÎÐÓ
ÊÁ «Ïðèâàò
«Ñåðâ³ñíèé
â³çîâèé
öåíòð**
m. Charków ???
???ÏÀÒ
?? «??????
????»Áàíê»
«?????????
???????
?????**
??
çà êîíñóëüòàö³éí³???????
ïîñëóãè îôîðìëåííÿ
â³çè» To s¹ dane oszustów, którzy
??????????????
?????????? ????».
nie wiadomo za co pobieraj¹ pieni¹dze od Polaków i Ukraiñców.
Iza Rozdolska.
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Ciekawostki z archiwum

Bierny opór

Tekst programowy autorstwa Aleksandra Kamiñskiego,
opublikowany w numerze Biuletynu Informacyjnego ze
stycznia 1941 r. rozwijaj¹cy koncepcjê zajêcia wobec Niemców
postawy biernego oporu
Polityka okupanta na ziemiach naszych ma dwa cele: dalszy
i bli¿szy. Celem dalszym jest uczynienie z ziem polskich
Lebensraumu (przestrzeni ¿yciowej) dla narodu niemieckiego
przez usuniêcie Polaków z ziemi, przez germanizacjê, przez
zabicie w polskim spo³eczeñstwie d¹¿eñ do niepodleg³ego bytu,
przez ca³kowite podporz¹dkowanie interesów ludnoci polskiej
interesom niemieckim. Ten cel dalszy nie ma dla nas istotnego
znaczenia  opiera siê bowiem na urojeniu, ¿e Niemcy w tej
wojnie odnios¹ zwyciêstwo.
O wiele bardziej niebezpiecznym jest cel bli¿szy polityki
niemieckiej. Celem tym jest jak najsilniejsze wyzyskanie ziem
polskich dla dalszego prowadzenia wojny. Bêdzie on osi¹gniêty,
je¿eli uda siê Niemcom nastawiæ ¿ycie w okupowanym Kraju na
wzmo¿enie swoich sil militarnych i gospodarczych, je¿eli uda siê
rz¹dziæ podbitymi ziemiami kosztem jak najmniejszych si³, aby
w ten sposób jak najwiêcej sil zwolniæ do walki i dzia³ania na
innych terenach.
wiadomoæ tego bli¿szego celu polityki niemieckiej winna
okrelaæ postawê naszego spo³eczeñstwa. Nie mo¿e to byæ w
¿adnym razie propagowana przez ma³odusznych postawa
przetrwania . Wojna siê to czy jestemy jedn¹ ze stron
walcz¹cych. Póki nie staæ nas w kraju na walkê bezporedni¹ 
jestemy obowi¹zani do walki ukrytej, wojny cywilów 
przeciwko zbrojnemu wrogowi, wojny takiej która by utrudni³a
wrogowi wyciskanie z naszego kraju zasobów gospodarczych,
która by zmusi³a wroga do trzymania w kraju jak najwiêkszej
iloci wojska, policji, kolejarzy, techników, rolników, skarbowców.
Wojna taka odci¹ga od naszych Aliantów si³y wroga, utrudnia mu
walkê, wprowadza w jego szeregi nastrój niepewnoci.
Dla prowadzenia tej wojny ludnoæ cywilna kraju podbitego
posiada broñ bardzo skuteczn¹, broñ która nazywa siê b i e r n y
m oporem.
Co to jest bierny opór? Jest to opieranie siê wrogowi za
pomoc¹ biernoci, to znaczy za pomoc¹ niewykonywania lub
z³ego wykonywania zarz¹dzeñ wroga.
Stosowaæ bierny opór powinni przede wszystkim Polacy
bêd¹cy na s³u¿bie u w³adz okupacyjnych, wykonywaj¹cy
bezporedni¹ pracê dla okupanta. Praca ich powinna byæ ma³o
wydajna, to co mo¿e robiæ jeden  niech robi dwóch, pracy nie
wykonywaæ na czas, myliæ siê, nie zauwa¿aæ, le zrozumieæ,
wykonaæ dos³ownie zarz¹dzenie» i t. d.
Stosowaæ bierny opór powinno tak¿e cale spo³eczeñstwo w
stosunku do okupanckich zarz¹dzeñ. Nie zg³aszaæ siê na roboty
do Rzeszy, nie spieszyæ siê z dostaw¹ kontyngentów, nie
przejmowaæ siê terminami itd. Ma siê rozumieæ stosowaæ bierny
opór nale¿y rozwa¿nie, chytrze, nawet  podstêpnie. Trzeba
przy tym robiæ pozory lojalnoci. Nie wolno naraziæ siebie i
kolegów na represje. Ale rozwaga nie wyklucza zdecydowania i
mia³oci. Bierny opór stosowany byæ m u s i. Biada tchórzom,
gorliwcom i oportunistom ³ami¹cym zasadê biernego oporu!
Wyzwolona Polska Kiedy im o tym przypomni.
Bierny opór, Biuletyn Informacyjny,
Warszawa, 23 1 1941, [w: ] Prawdziwa Historia Polaków, t. 1.
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Sylwetki znanych ludzi

Miko³aj Kopernik

Wstrzyma³ S³oñce, ruszy³ Ziemiê,
polskie go wyda³o plemiê
Byæ mo¿e, ¿e znajd¹ siê tacy, co lubi¹ bredziæ i mimo zupe³nej nieznajomoci nauk matematycznych roszcz¹c sobie przecie¿
prawo do wypowiadania o nich s¹du, na podstawie jakiego miejsca w Pimie w., t³umaczonego le i wykrêtnie odpowiednio do
ich zamierzeñ, omiel¹ siê potêpiaæ i przeladowaæ moj¹ teoriê. O tych jednak zupe³nie nie dbam, do tego stopnia, ¿e s¹d ich mam
nawet w pogardzie jako lekkomylny.
MIKO£AJ KOPERNIK napisa³ powy¿sze s³owa do papie¿a Paw³a III. Zawar³ je w Licie dedykacyjnym, który do³¹czy³ do
swego prze³omowego dzie³a De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich), wydanego w roku 1543. Pogl¹dy
wyra¿one w tej pracy Christoph Clavius, XVI-wieczny duchowny jezuicki, oceni³ nastêpuj¹co: Teoria Kopernika pe³na jest
niedorzecznych i b³êdnych twierdzeñ. A Marcin Luter ubolewa³: Ten g³upiec chce wywróciæ ca³¹ sztukê astronomii!
Kim by³ Miko³aj Kopernik? Dlaczego jego pogl¹dy wzbudza³y tyle kontrowersji? I jak¹ zostawi³ po sobie spuciznê?

M³ody umys³ spragniony
wiedzy

Miko³aj Kopernik urodzi³ siê 19 lutego
1473 roku w Toruniu. By³ najm³odszym
z czworga dzieci toruñskiego kupca. Gdy
mia³ 10 lat, zmar³ mu ojciec. Osieroconym
rodzeñstwem zaopiekowa³ siê wuj, £ukasz
Watzenrode. Pomóg³ on Miko³ajowi zdobyæ
staranne wykszta³cenie i zachêci³ go do
obrania stanu duchownego.
Edukacjê
Miko³aj
rozpocz¹³
w rodzinnym miecie, a póniej przeniós³ siê
do szko³y w pobliskim Che³mnie, w której
uczy³ siê ³aciny i zapoznawa³ z dzie³ami
staro¿ytnych. W wieku 18 lat wyjecha³ do
Krakowa, ówczesnej stolicy Polski, gdzie
wst¹pi³ na uniwersytet. Ju¿ wtedy
pasjonowa³ siê astronomi¹. Po ukoñczeniu
studiów na probê wuja  który tymczasem
zosta³ biskupem warmiñskim  Kopernik
przyby³ do Fromborka. Watzenrode chcia³,
by obj¹³ on urz¹d kanonika kapitu³y
warmiñskiej.
Jednak 23-letni Miko³aj by³ spragniony
wiedzy, wiêc za zgod¹ wuja uda³ siê na studia
do W³och. Najpierw w Bolonii, a potem
w Padwie studiowa³ prawo kanoniczne,
medycynê i matematykê. We W³oszech
pozna³ astronoma Dominika Mariê Novara
oraz filozofa Piotra Pomponacjusza
z Mantui. Jak pisze publicysta Stanis³aw
Brzostkiewicz, pogl¹dy filozofa sprzyja³y
wyzwalaniu siê myli m³odego astronoma
polskiego z wiêzów redniowiecznej
ideologii.
W wolnych chwilach Kopernik
studiowa³ dzie³a staro¿ytnych astronomów.
Tak bardzo go one interesowa³y, ¿e kiedy
ród³a ³aciñskie okaza³y siê zbyt sk¹pe,
nauczy³ siê greki, by czytaæ orygina³y. Na

studiach uzyska³ tytu³ doktora prawa
kanonicznego oraz zdoby³ zawód lekarza,
a ponadto pog³êbi³ wiedzê matematyczn¹.
Sta³ siê równie¿ znawc¹ greki i jako
pierwszy prze³o¿y³ dokument spisany
w tym jêzyku bezporednio na jêzyk polski.

Rodzi siê
rewolucyjna teoria
Po powrocie do kraju Kopernik
otrzyma³ presti¿owe stanowisko osobistego
sekretarza, doradcy i medyka swego wuja.
W ci¹gu nastêpnych kilkudziesiêciu lat pe³ni³
ró¿ne funkcje administracyjne, zarówno
wieckie, jak i kocielne. Chocia¿ mia³
mnóstwo obowi¹zków, nie przestawa³
prowadziæ obserwacji astronomicznych.
Gromadzi³ dowody na poparcie swej
rewolucyjnej teorii  otó¿ Ziemia wcale nie
znajduje siê w centrum wszechwiata ani nie
jest nieruchoma, lecz kr¹¿y wokó³ S³oñca.
Teoria ta podwa¿a³a pogl¹dy
powszechnie cenionego filozofa Arystotelesa
oraz greckiego matematyka Ptolemeusza.

Kopernikowska wizja wszechwiata z
De revolutionibus orbium coelestium.

Kopernik zakwestionowa³ na pozór
oczywisty fakt, jakoby S³oñce wêdrowa³o
po niebie ze wschodu na zachód, a Ziemia
pozostawa³a nieruchoma.
Kopernik nie by³ pierwszym uczonym,
który uwa¿a³, ¿e to Ziemia obiega S³oñce.
Do takiego wniosku doszed³ ju¿ w III wieku
p.n.e. grecki astronom Arystarch z Samos.
A Pitagorejczycy utrzymywali, ¿e Ziemia
i S³oñce kr¹¿¹ wokó³ centralnego ogniska. Ale
Ptolemeusz napisa³, ¿e gdyby Ziemia siê
porusza³a, zwierzêta i wszelkie cia³a
materialne zawis³yby w powietrzu, a Ziemia
bardzo szybko spad³aby z nieba. Twierdzi³,
¿e ju¿ sama myl o tym jest mieszna.
Ptolemeusz zgadza³ siê z Arystotelesem,
¿e S³oñce, planety i gwiazdy s¹
przymocowane do przezroczystych sfer
mieszcz¹cych siê jedna w drugiej i ¿e
w rodku znajduje siê nieruchoma Ziemia.
Zak³ada³, ¿e poniewa¿ sfery siê obracaj¹,
obracaj¹ siê równie¿ planety i gwiazdy.
Formu³y matematyczne Ptolemeusza doæ
dok³adnie opisywa³y ruch planet
obserwowanych noc¹ na niebie.
Jednak braki w jego wyjanieniach
sprawi³y, ¿e Kopernik zacz¹³ siê
zastanawiaæ, czy nie da³oby siê inaczej
wyt³umaczyæ osobliwego ruchu planet.
Chc¹c uzasadniæ swoj¹ teoriê, odtworzy³
przyrz¹dy u¿ywane przez staro¿ytnych
astronomów. Te proste jak na dzisiejsze
czasy instrumenty pozwoli³y mu
wyznaczyæ wzglêdne odleg³oci planet od
S³oñca. Przez ca³e lata porz¹dkowa³
chronologiê  ustala³ dok³adne daty
wa¿nych zjawisk astronomicznych
zaobserwowanych
przez
jego
poprzedników. Wyposa¿ony w tak¹ wiedzê,
zacz¹³ pisaæ kontrowersyjne dzie³o, które
usunê³o ludzkoæ z centrum wszechwiata.
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pogl¹dów Arystotelesa. Napisa³ te¿
anonimow¹ przedmowê przedstawiaj¹c¹
teoriê Kopernika jedynie jako hipotezê.
Kopernik otrzyma³ egzemplarz ksi¹¿ki 
ze zmianami dokonanymi bez jego zgody 
w roku 1543, prawdopodobnie dopiero na
kilka godzin przed mierci¹.

O obrotach 
rewolucyjne dzie³o

Kontrowersyjny
rêkopis
Koñcowe lata ¿ycia Kopernik powiêci³
pracy nad swoim dzie³em, w którym
przedstawi³ kolejne dowody i obliczenia
matematyczne na poparcie wysuniêtej przez
siebie teorii. Ponad 95 procent ostatecznej
wersji tekstu stanowi¹ precyzyjne
informacje dowodz¹ce s³usznoci wniosków
uczonego. Rêkopis zachowa³ siê do naszych
czasów i jest przechowywany w Bibliotece
Jagielloñskiej w Krakowie. Nie ma on tytu³u,
w zwi¹zku z czym astronom Fred Hoyle
owiadczy³: W gruncie rzeczy nie wiemy,
jak Kopernik ¿yczy³ sobie zatytu³owaæ
swoj¹ ksi¹¿kê.
Dzie³o wzbudzi³o zainteresowanie na
d³ugo przed opublikowaniem. Wczeniej
Kopernik napisa³ krótk¹ rozprawê zwan¹
Commentariolus, w której nakreli³ swoje
pogl¹dy.
W rezultacie
wieæ
o prowadzonych przez niego badaniach
dotar³a do Niemiec i Rzymu. W roku 1533
o teorii Kopernika us³ysza³ papie¿ Klemens
VII. A w roku 1536 kardyna³ Schönberg
napisa³ do astronoma, nalegaj¹c, by
opublikowa³ dok³adne jej wyjanienie. Jerzy
Joachim Retyk, profesor Uniwersytetu
w Wittenberdze, by³ tak zaintrygowany
odkryciami Kopernika, ¿e go odwiedzi³
i spêdzi³ z nim dwa lata. W roku 1542 Retyk
zabra³ do Niemiec kopiê manuskryptu
i powierzy³ j¹ drukarzowi imieniem Petreius
oraz duchownemu Andrzejowi Osianderowi,
który mia³ czuwaæ nad drukiem.
Osiander zatytu³owa³ ksi¹¿k¹ De
revolutionibus orbium coelestium
(O obrotach sfer niebieskich). Dodaj¹c
wyra¿enie sfery niebieskie, zasugerowa³,
¿e opracowanie pozostaje pod wp³ywem

Zmiany wprowadzone przez Osiandera
sprawi³y, ¿e dzie³o pocz¹tkowo uniknê³o
krytyki. W³oski fizyk i astronom Galileusz
napisa³ póniej: Po wydrukowaniu ksi¹¿ka
zosta³a zaakceptowana przez wiêty
Koció³, a nikt, kto j¹ czyta³ i studiowa³, nie
wystêpowa³ z najmniejszym nawet
zarzutem wobec jej doktryn. Teraz jednak,
gdy wyrane i konieczne dowody pokazuj¹
ich zasadnoæ, pojawili siê tacy, którzy
odarliby autora z nale¿nego mu szacunku,
nie zajrzawszy nawet do jego ksi¹¿ki.
Pierwsi sprzeciwili siê luteranie,
nazywaj¹c teoriê niedorzecznoci¹.
Koció³ katolicki  pocz¹tkowo
powci¹gliwy  póniej uzna³ teoriê
Kopernika za sprzeczn¹ ze swoj¹ doktryn¹,
a w roku 1616 umieci³ jego dzie³o na
indeksie. Usuniêto je stamt¹d dopiero w roku
1828. We wstêpie do t³umaczenia ksi¹¿ki na
jêzyk angielski Charles Glenn Wallis
wyjani³: Tarcia pomiêdzy katolikami
i protestantami sprawi³y, ¿e oba od³amy ba³y
siê jakiego skandalu, który móg³by
podwa¿yæ ich autorytet religii opieraj¹cych
siê na Biblii; w rezultacie zbyt dos³ownie
odczytywa³y Pismo wiête i by³y sk³onne
potêpiæ ka¿de twierdzenie rzekomo
sprzeczne z literaln¹ interpretacj¹ jakiego
fragmentu Biblii.* Na temat domniemanych
sprzecznoci pomiêdzy teori¹ Kopernika
a Bibli¹ Galileusz napisa³: [Kopernik] nie
podwa¿a³ Biblii; s¹dzi³ raczej, ¿e gdy jego
teoria zostanie udowodniona, nie bêdzie
zaprzeczaæ Pismu, jeli tylko bêdzie ono
w³aciwie interpretowane.
Dzisiaj Kopernik jest powszechnie
uwa¿any za ojca wspó³czesnej astronomii.
To prawda, ¿e jego pogl¹dy na temat
wszechwiata zosta³y skorygowane
i udoskonalone przez póniejszych
uczonych, takich jak Galileusz, Kepler
i Newton. Jednak¿e astrofizyk Owen
Gingerich zauwa¿a: To Kopernik wykaza³,
jak kruche mog¹ byæ podstawy uwiêconych
tradycj¹ pogl¹dów naukowych. Za pomoc¹
badañ, obserwacji i obliczeñ matematycznych
obali³ g³êboko zakorzenione, lecz b³êdne
przekonania w dziedzinie nauki i religii.
I w³anie on wstrzyma³ S³oñce, ruszy³
Ziemiê.
http://wol.jw.org/pl
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Polskie przys³owia
ludowe
na styczeñ - luty
 Styczeñ rok stary z nowym styka,
czasem zimnem do koci przenika,
czasem w b³ocie utyka.
 Kiedy styczeñ najmroniejszy, wtedy
roczek najp³odniejszy.
 Gdy w styczniu mrozy i niegi, bêd¹
stodo³y po brzegi, gdy styczeñ mrozów
nie daje, prowadzi nieurodzaje.
 Je¿eli pszczo³a w styczniu z ula
wylatuje, rzadko pomylny rok nam
obiecuje.
 Gdy styczeñ zamglony, marzec
zanie¿ony.
 Gdy w styczniu deszcz leje, z³e robi
nadzieje.
 Jak styczeñ zachlapany, to lipiec
zap³akany.
 Gdy w styczniu woda huczy, to na
wiosnê mróz dokuczy.
 Kiedy styczeñ mokry trzyma,
zwykle bywa d³uga zima.
 Kiedy w styczniu ronie trawa, licha
w lecie jest potrawa.
 Kiedy w styczniu lato, w lecie zima
za to.
 Gdy styczeñ jasny i bia³y, w lecie
bywaj¹ upa³y.
 Styczeñ mrozem trzeszczeæ musi,
wtedy ch³opa plon przydusi.
 Styczeñ bywa ³agodny, gdy
padziernik nie¿ny i ch³odny.
 Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy
jest nied³uga zima.
 Gdy w lutym mróz mocno trzyma,
bêdzie krótka zima.
 W lutym nieg i mróz sta³y, w lecie
bêd¹ upa³y.
 Gdy ciep³o w lutym, zimno w marcu
bywa, d³ugo trwa zima, to jest niew¹tpliwa.
 Gdy bez wiatrów luty chodzi, w
kwietniu wicher nie zawodzi.
 W lutym gdy zagrzmi od wschodniego
boku, burze i wiatry walne s¹ w tym roku.
 W lutym wody wiele - w lecie g³odne
nawet cielê.
 Kiedy luty puci, to marzec wypiecze.
 Kiedy luty schodzi, cz³ek po wodzie
brodzi.
 Kiedy luty, obuj buty.
 Luty bywa w lód okuty.
 Na stycznie i lute trzeba mieæ konie
kute.
 Jeli ci jeszcze nie dokuczy³ luty, to
pal dobrze w kominie i miej ko¿uch suty.
 Czasem luty ostro kuty, czasem w
luty same pluty.
 Czasem luty siê zlituje, ¿e cz³ek niby
wiosnê czuje, ale czasem tak siê z¿yma,
¿e cz³ek prawie nie wytrzyma.
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UBECKIE REPRESJE

Zaraz po otrzymaniu wyroku dziesiêciu
lat wiêzienia zosta³am przeniesiona do tak
zwanego ogólniaka, w wiêzieniu na
Rakowieckiej. W ogromnej celi
przeznaczonej przed wojn¹ dla dwudziestu
osób  tyle tam by³o podnoszonych do
ciany ló¿ek  przebywa³o w owym czasie
oko³o stu wiêniarek politycznych i kilka
kryminalnych. (...) Pierwszy dzieñ
ogólniaka by³ dla mnie dniem paradoksalnie
mieszanych uczuæ: z jednej strony rozpacz
po otrzymaniu wyroku nie podlegaj¹cego
amnestii  dziesiêæ lat za pomoc w
szpiegostwie  czyli perspektywa wielu
jeszcze lat wiêzienia, niewyobra¿alnie
trudnych do prze¿ycia. Z drugiej strony
nag³y dostêp do tego wszystkiego, o czym
marzy³ymy w celach ledczych, co mog³o
daæ choæby cz¹stkowe zapomnienie o bólu
rozstania z najbli¿szymi, o koniecznoci
beznadziejnej wegetacji z daleka od
wszystkiego, co siê w ¿yciu liczy.
¯ar³ocznie rzuca³ymy siê na
wiadomoci w Trybunie Ludu,
wymienia³ymy miêdzy sob¹ choæ na parê
godzin najciekawsze ksi¹¿ki, tak powieci,
jak i wydania popularnonaukowe,
pozosta³oci z przedwojennej biblioteki
wiêziennej. Nawet kilka pozycji
filozoficznych, g³ównie autorstwa Marksa,
Engelsa, Lenina i innych marksistów,
znajdowa³o zainteresowanie (mo¿e na
zasadzie poznaj idee twojego wroga).
Mia³ymy te¿ niecodzienne mo¿liwoci
wyboru kontaktów ludzkich. Tu
odnajdowa³ymy znane postacie kobiet
zaanga¿owanych w organizacjach
podziemnych z okresu okupacyjnego i
powojennego, jak równie¿ ¿ony cz³onków
Komendy G³ównej AK, WiN, UPA, PSL i
innych organizacji. (...)
Po pó³ roku na ogólniaku przewieziono
mnie karetk¹ wiêzienn¹ do Fordonu, do celi
numer 13 w podziemiu. Umieszczono tam
najbardziej niebezpiecznych wrogów
Polski Ludowej. (...) ¯adna z nas nie mia³a
prawa do pracy w wiêziennej pralni czy
kartoflarni, a taka praca stanowi³a
przedmiot marzeñ dla nas, zamkniêtych bez
mo¿liwoci kontaktów z innymi
wiêniarkami. Zdarza³o siê raz na parê
tygodni, ¿e stra¿nik otwiera³ drzwi celi,
wo³aj¹c: Kto na ochotnika do mycia pod³ogi
w pralni i ubikacji?. Wyrywa³y siê do tej
pracy prawie wszystkie co m³odsze
wiêniarki  stanowi³a ona dla nas ogromn¹
atrakcjê.

 Fragment orygina³u raportu Wiktora Abakumowa do «Ludowego Komisarza Spraw
Wewnêtrznych Zwi¹zku SRR towarzysza £.P. Berii» z planem zbrodni na ujêtych podczas
ob³awy augustowskiej w lipcu 1945 r. prawie 600 Polakach:
Do Ludowego Komisarza
Spraw Wewnêtrznych Zwi¹zku SRR
towarzysza £.P. Berii
Zgodnie z Waszym poleceniem rankiem 20 lipca br.[1945] wys³a³em samolotem
doTreuburga [Olecko] zastêpcê naczelnika G³ównego Zarz¹du «Smiersz» genera³a
majora Gorgonowa z grup¹ dowiadczonych funkcjonariuszy kontrwywiadu w celu
przeprowadzenia likwidacji bandytów aresztowanych w lasach augustowskich...
Regulamin nakazywa³ piêtnastominutowy spacer gêsiego, w milczeniu, po
podwórku wiêziennym. Ka¿da z nas
otrzymywa³a jedn¹ ksi¹¿kê miesiêcznie z
biblioteki wiêziennej (...). Otrzymywa³ymy rano pó³ litra czarnej kawy i pó³
bochenka czarnego chleba oraz dwa razy
dziennie miskê zupy. Kolejno ¿urek,
barszcz buraczany, kapuniak, kartoflankê
i krupnik. Ogromn¹ dla nas atrakcjê
stanowi³y posi³ki w trzy dni wi¹teczne:
Nowy Rok, 1 maja i 22 lipca. Otrzymywa³ymy wtedy zamiast codziennej zupy tak
zwane suche danie z kubkiem kawy:
niezmiennie albo kotlety siekane z
kartoflami i kapust¹ kiszon¹, albo sa³atkê z
dorsza z kartoflami, albo te¿ sma¿onego
dorsza z kapust¹ i kartoflami. (...)
Moja Matka postara³a siê o specjalne
zezwolenie na widzenie bez krat. Po
parogodzinnej podró¿y z Warszawy
poci¹giem Matka z moimi dzieæmi, które
mia³y ju¿ dziewiêæ i dziesiêæ lat, sta³a przez
kilka godzin na ulicy na zewn¹trz budynku

wiêzienia, czekaj¹c na to widzenie. Zostali
w koñcu wpuszczeni do ma³ego
pomieszczenia, gdzie ju¿ na nich czeka³am,
sprowadzona z celi. Bra³am dzieci kolejno
na kolana. piewa³y mi piosenki nauczone
w szkole i jedno przez drugie opowiada³y
swoje prze¿ycia. (...) Gdy kazano nam siê
po¿egnaæ, moja córka Magdalena widzia³a
mnie stoj¹c¹ jeszcze z rêk¹ uniesion¹ w
gecie po¿egnalnym obok stra¿nika, który
w pewnym momencie odci¹gn¹³ mnie
gwa³townie i znik³am jej z oczu. Pamiêta
te¿, ¿e p³aka³a przez ca³¹ drogê, wracaj¹c
poci¹giem do Warszawy. (...)
Dziêki upartym i d³ugim staraniom
mojej Matki dzieci zosta³y umieszczone w
domu dziecka w Otwocku, prowadzonym
przez siostry el¿bietanki. Chodzi³y wraz z
innymi dzieæmi do szko³y podstawowej w
Otwocku, ale Matka zabiera³a je do swego
jednopokojowego
mieszkanka
w
Otrêbusach na ka¿dy koniec tygodnia,
wszystkie wiêta wakacje. Moje fotografie
sta³y tam na stole i biurku, portret wisia³
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na cianie i Mama czêsto o mnie dzieciom
mówi³a. W domu dziecka przebywa³y
sieroty lub pó³sieroty, które by³y
przedmiotem zazdroci sierot. (...) Ojciec
moich dzieci zgin¹³ w Powstaniu
Warszawskim, a matka siedzia³a w
wiêzieniu (!). Moja Matka zrobi³a
wszystko, aby dzieci nie prze¿ywa³y tego
bolenie. T³umaczy³a, jak tylko potrafi³a,
co to wiêzienie naprawdê znaczy³o,
opowiada³a im bezustannie o mnie i mojej
do nich mi³oci, i o mo¿liwoci skrócenia
wyroku.
Po dwóch latach w Fordonie nagle w
rodku nocy obudzono nas z nakazem
zapakowania rzeczy za³adowano do
zamkniêtej ciê¿arówki. Przez parê godzin
jazdy gubi³ymy siê w domys³ach, czy
wywo¿¹ nas do innego wiêzienia, czy te¿
 nie daj Bo¿e  do Zwi¹zku
Sowieckiego.
Po paru godzinach jazdy znalaz³ymy
siê w izolacyjnym wiêzieniu w
Inowroc³awiu. Komendantka wiêzienia
owiadczy³a nam na wstêpie, ¿e jest ono
kar¹ za solidarnoæ (idea wówczas
prekursorska) wrogów socjalizmu w zmowie
na szkodê Polski Ludowej. (...)
Przerwano nam wszystkim natychmiast
wszelk¹ korespondencjê i mo¿liwoæ widzeñ
z rodzin¹. Wypuszczano nas oddzielnie na
siedmiominutowe spacery. ¯adnych ksi¹¿ek
ani prasy nie dopuszczano, a nawet pomimo
jego braku w ówczesnej Polsce dostarczano
nam papier toaletowy zamiast kawa³eczków
pociêtych starych gazet (jak w Fordonie),
abymy przypadkiem nie przeczyta³y
jakich interesuj¹cych nas wiadomoci.

Mozaika Berdyczowska
Broni³am siê jak mog³am przed krachem
psychicznym. Parê godzin dziennie
chodzi³am tam i z powrotem po maleñkiej
celi 3 x 2,5 metra, a w nocy (gdy stra¿nicy
ju¿ nie zagl¹dali) robi³am æwiczenia
gimnastyczne. (...) U³o¿y³am wierszem ma³¹
ksi¹¿eczkê o królikach  uosabiaj¹cych
wady i cnoty ludzkie. Ucz¹c siê tych wierszy
na pamiêæ, wierzy³am, ¿e zapamiêtam je dla
moich dzieci i ¿e bêd¹ w przysz³oci wydane
dla dzieci w tym wieku. (...) Stawia³am sobie
rozmaite intelektualne zadania. Pamiêtam,
¿e przez wiele dni stara³am siê rozwi¹zaæ
problem, na czym polega wolna wola. (...)
Dosz³am te¿ do definicji, która w
póniejszym sprawdzeniu okaza³a siê
prawie identyczna z definicj¹ Engelsa (ku
mojemu niezadowoleniu z dwóch powodów:
¿e kto ju¿ to utworzy³ i ¿e by³ to marksista).
Trzymano nas w izolatkach przez piêæ
miesiêcy. W tym czasie dwie wiêniarki
pope³ni³y samobójstwo, a trzecia
zachorowa³a psychicznie. Prawdopodobnie
dlatego zdecydowano po³¹czyæ po trzy
wiêniarki w izolatce. Mia³am pecha, bo do
mojej izolatki wpuszczono kobietê, która
zachorowa³a psychicznie i rozmawia³a tylko
z sob¹. Druga, która mia³a wyrok mierci za
wspó³pracê z Niemcami, zrobi³a kontrakt z
Panem Bogiem, obiecuj¹c, ¿e jeli j¹
u³askawi¹, bêdzie odmawiaæ kilkadziesi¹t
ró¿añców dziennie. (...) Stêskniona rozmowy
z blinim, siedzia³am wpatrzona w ni¹ od
rana do trzeciej po po³udniu, przynaglaj¹c,
aby szybciej koñczy³a. Wtedy bowiem
zaczyna³a opowiadaæ o swoim ¿yciu. By³a
to doæ prymitywna kobieta, ale mia³a
nies³ychanie bujne prze¿ycia mi³osne, które
chêtnie i z talentem mi opowiada³a. (...)

 Krzy¿ w Gibach powiêcony pamiêci pomordowanych w ob³awie augustowskiej w
lipcu 1945 r.
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 Tablica na wzgórzu w Gibach
powiêcona pomordowanym przez Sowietów
w ob³awie augustowskiej w lipcu 1945 r.
Którego dnia przez parê dobrych
godzin s³ychaæ by³o syreny i dzwony
dochodz¹ce ze wszystkich chyba wie¿
kocielnych w Inowroc³awiu. (...) Jak
dowiedzia³ymy siê dwa miesi¹ce póniej,
dzwoniono z powodu mierci Stalina.
mieræ ta w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat
spowodowa³a zwolnienie i uniewinnienie
prawie wszystkich wiêniów politycznych.
W marcu 1955 roku, po siedmiu latach
wiêzienia, zosta³am zrehabilitowana przez
Najwy¿szy S¹d Wojskowy i wróci³am na
tak zwan¹ wolnoæ, do dzieci, które mia³y
ju¿ jedenacie i dwanacie lat. (...)
A teraz druga strona moich siedmiu lat
wiêzienia. Do tej pory jestem przekonana,
¿e by³ to mój pierwszy uniwersytet,
który najg³êbiej mnie uformowa³, nauczy³
myleæ i dochodziæ do przemylanych
wartoci. (...) Mia³am okazjê poznaæ
dog³êbnie wielu wybitnych i szlachetnych
ludzi z ró¿nych rodowisk, narodowoci i
religii (...). Siedzia³am w jednej celi z
Czeszk¹, Rosjankami, Ukrainkami,
Niemkami, z dwiema zakonnicami, a ¿eby
by³o jeszcze dziwniej, z prawdziwymi
komunistkami. Miêdzy innymi ze
wspania³¹ lekark¹, ¯ydówk¹, Ank¹ Getzow
 wierz¹c¹ komunistk¹, której m¹¿, te¿
komunista, nie wytrzyma³ ledztwa i
pope³ni³ samobójstwo. (...) Zrozumia³am
te¿, ¿e zarówno szlachetnoæ, bohaterstwo
i powiêcenie jednego cz³owieka dla innych,
jak te¿ egoizm, nikczemnoæ lub pogarda
dla innych nie zale¿¹ w ¿adnym stopniu od
wyznania, narodowoci, wykszta³cenia,
profesji ¿yciowej ani innych tak pozornie
wa¿nych ró¿nic miêdzy ludmi.
IRKA
Irena Bellert.
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Szkolnictwo

ECHA POWSTANIA LISTOPADOWEGO
W POEZJI POLSKIEJ
(Zakoñczenie z N 6(113))
Ten¿e poeta w piewie ochotników poznañskich wychodz¹cych
na Litwê przedstawi³ wizjê zwyciêskiej misji powstania
listopadowego. A ulubiony przez ogó³ liryk symbol or³a, ³¹cz¹cego
siê z pogoni¹, zastêpowa³ ide¹ zalubin Litwy z Polsk¹, których
wynikiem mia³a byæ walka na mieræ albo zwyciêstwo wszêdzie.
Najpiêkniejszy wiersz powstañczy Seweryna Goszczyñskiego pt.
«Marsz za Bug» apelowa³ do Jana Skrzyneckiego:
Wodzu nasz, Janie ! bia³e or³y ¿ebrz¹
Ogniem Grochowa i Wawru napadem,
Niech siê co prêdzej brzegi Bugu srebrz¹
Tryumfuj¹cym ich stadem.
Utwór ten wniós³ do liryki powstania tak¿e mocne akordy
uczuciowe. Dziêki sile i jakoci tonu stanowi jakby preludium do
niektórych obrazów Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Oto
stosowny cytat:
Ju¿ tam niejeden z Zabu¿añskich braci
Uchem przy ziemi ka¿dy têtent ima,
Tysi¹c go razy i schwyta i straci
A nas jak nie ma tak nie ma.
Maurycy Gos³awski w wierszu pt. «Mazur podolski» wzywa³
jego mieszkañców do czynu w s³owach:
Dalej bracia Podolanie!
Dalej, do pa³asza!
Natomiast pieñ ¿o³niersko - obozowa Wincentego Pola wzywa³a
do walki na kresach ! Oto cytat:
O niemylnie bêdziem w Wilnie
Bêdziem hulaæ po Kijowie.
Poeci listopadowi w swych utworach podkrelali równie¿
poczucie wy¿szoci Polaków w stosunku do Rosjan, które
wyp³ywa³o ze wiadomoci szlachetnych pobudek walki o swoje,
wyzutej z piêtna zaborczoci. Znajdowa³o to wyraz w s³owach
Stefana Witwickiego:
Krwi nie wo³amy, zdobyczy nie chcemy,
Nie chcemy mordów, do ³upiestw niezdolni
Tylko odzyskaæ ojczyznê pragniemy
Tylko byæ wolni.
Poeci opiewaj¹cy w swych utworach zwyciêstwa Polaków
milkn¹ wobec klêski. Na uwagê zas³uguje wiersz Kazimierza
Brodziñskiego, w którym opisa³ przyjêcie, wydane ku czci

powstañców 12 czerwca 1831 roku przez Gwardiê Narodow¹.
Kazimierz Brodziñski napisa³:
Ju¿ nam rêki nikt nie poda,
Umilk³y narodów prawa - wiêta sprawa
Nasz¹ si³¹ - tylko zgoda,
Naszym skarbem - wiêta sprawa
Stara³ siê on wpoiæ we wszystkie serca Polaków uczucia zgody,
wzajemnego zrozumienia i pojednania. W innym wierszu Brodziñski
patrz¹c na zwyciêstwo Rosji, pyta³:
Bo¿e, Bo¿e, gdzie siê podzia³
S³awny niegdy nasz obroñca ?
Któ¿ siê, Tobie s³u¿¹c, spodzia³,
¯e do tego przyjdzie koñca.
Franciszek Kowalski w wierszu pt. Requiem wspomnia³
prze³omowy moment oblê¿enia Zamocia, kiedy to wrócili wys³ani
oficerowie, którzy - udali siê do Warszawy i dalej, by siê naocznie
przekonaæ o klêsce powstania. Wkrótce, 22 padziernika 1831 roku
Zamoæ poda³ siê przewa¿aj¹cym si³om rosyjskim.
Poeta analizuj¹c przyczyny klêski, pyta:
W có¿ siê dzisiaj obróci³y
Nasze trudy, nasze znoje
Naszej krwi wylane zdroje..
Dalej czytamy:
Zdrada niszczy³a wszystkie nasze prace.
Dla Adama Mickiewicza upadek powstania listopadowego nie
stanowi³ koñca walki. Rozpocz¹³ on intensywn¹ twórczoæ pisarsk¹,
której owocem s¹ wiersze nawi¹zuj¹ce do wydarzeñ 1830 - 31 roku.
Najg³oniejszym z nich sta³ siê poemat pt. Reduta Ordona.
Na podstawie opowiadania ¿o³nierza - Stefana Garczyñskiego przedstawi³ z ogromna si³¹ poetyckiego wyrazu jeden
z ostatnich momentów obrony Warszawy i jej poddanie siê. Ogieñ
artylerii, atak wojsk i zdobycie reduty opisa³ w sposób obrazowy.
Moment opuszczenia kraju i z³o¿enia broni przez powstañców
znalaz³ g³ównie odbicie w poezji Wincentego Pola, Stefana
Garczyñskiego i Seweryna Goszczyñskiego.
Wincenty Pol w wierszu pt. «S³awny u³an pod Brodnic¹»
przedstawi³ ¿o³nierza bêd¹cego wyrazicielem ca³ej rzeszy
wojskowych emigrantów, który:
O lancê t³uk³ g³ow¹,
Chor¹giewkê zdar³ w dwoje
I ³zy otar³ po³ow¹
I zawi¹za³ garæ ziemi
Drug¹ ranê owin¹³
I w wiat ruszy³ z m³odszemi
I jak wszyscy, gdzie zgin¹³...
Natomiast wiersze: Wchodz¹c do Prus Stefana Garczyñskiego i
Wyjcie z Polski Seweryna Goszczyñskiego daj¹ wyraz uczuciom
wszystkich wychodców wyra¿aj¹c g³êbokie upokorzenie ¿o³nierzy,
którzy bez walki oddaj¹ broñ, by zachowaæ ¿ycie.
Grabowo. Waldyki.pl
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Strona dla dzieci

Przygotowa³a Alicja Wermiñska.

UCZYMY
SIÊ
POLSKIEGO

Luty

Czêsto w nim bywaj¹ jeszcze
mrozy trzaskaj¹ce,
za to jest w calutkim roku
najkrótszym miesi¹cem.
Lecz nie zrobi nam nic z³ego
mrony koniec zimy,
nakarmimy g³odne ptaki,
w piecu napalimy.
Szczerzy luty zêby sopli,
wszystko mrozem ciska.
Niech tam sobie! Wkrótce
przyjdzie «kryska na Matyska».

Styczeñ
Nowy Rok zawita³ wreszcie
stary sobie poszed³.
Co tam ronie w mrozach stycznia?
Dzieñ ronie po trosze!

Gdy obujê ciep³e buty
i gdy ko¿uch w³o¿ê,
niech tam sobie mrony luty
sro¿y siê na dworze.

Wróbelkowi serce ronie,
¿e wiosny doczeka,
chocia¿ jeszcze droga do niej
mrona i daleka.
Rosn¹ w styczniu zaspy niegu,
¿e wóz w nich ugrzênie,
a na szybach rosn¹ srebrne
licie i ga³êzie.
Wiêc na inne pory roku,
nie patrzy zazdronie
mrony styczeñ: bo w nim tak¿e
mnóstwo rzeczy ronie!

Przys³owia o zimie

 Miesi¹c styczeñ - czas do ¿yczeñ.
 Bój siê w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.
 Kiedy styczeñ najmroniejszy, tedy roczek najp³odniejszy.
 Zima wieje, mróz siê mieje.
 W zimie: komin nam ojcem, fajerka matk¹, ko¿uch dobrodziej, a zapiecek chatk¹.
 Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy jest nied³uga zima.
 Zima starym dokucza, a m³odych naucza.
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O jêzyku dobrze i z³e

Szczególna ³aska
Na szczêcie odesz³a epoka sowieckiego
totalitaryzmu. Na nieszczêcie zosta³y w
wiadomoci spo³ecznej liczne relikty
tamtego systemu.
Pomówmy zatem o funkcjonalnych i
sytuacyjnych znaczeniach przydawanych w
tamtym ustroju takim czasownikom, jak:
daæ, dawaæ oraz braæ, dostaæ, dostawaæ,
otrzymywaæ.
Wszyscy doskonale pamiêtamy, jak one
funkcjonowa³y w tamtej rzeczywistoci:
- Co tu daj¹?  czyli: Co tu sprzedaj¹ za
nasze, czêsto niema³e pieni¹dze!
- Dosta³am dzi piêkny schab!  czyli:
Uda³o mi siê kupiæ schab za moje ciê¿ko
zarobione pieni¹dze!
- Dawali po dwa kawa³ki myd³a.
Wziê³am.  czyli: W wielkim trudzie uda³o
siê znaleæ sklep, w którym by³o myd³o,
wystaæ je w kolejce i z ³aski sklepu i w³adzy
móc kupiæ za w³asne pieni¹dze a¿ dwa
kawa³ki!
- Jak daj¹, to trzeba braæ!  czyli: Nale¿y
wydawaæ swoje pieni¹dze, nawet na rzeczy,
które nie s¹ potrzebne, ale z myl¹ o tym, ¿e
taka okazja mo¿e siê ju¿ nie powtórzyæ!
- Dawali tylko 36. numer, ale ludzie
brali!  czyli: Rzucano do sprzeda¿y, a
ludzie zadowoleni wydawali pieni¹dze,
nawet na rzeczy o w¹tpliwej przydatnoci.
- Dosta³em talon na samochód! Dosta³em
przydzia³ na mieszkanie!  w takich
sytuacjach mog³a byæ sytuacja dwojaka:
czyli: Nale¿a³o kupiæ za du¿e pieni¹dze
(przewa¿nie w czêci po¿yczane) owe
dobra, przyznane w drodze ³aski, albo
nale¿a³o równie¿ zap³aciæ (choæ nie zawsze),
zwykle symboliczne sumy i w rozliczeniu
oddaæ siê do dyspozycji dobroczyñcom.
Kiedy  w okresie Polski kolejkowej 
znajomy Anglik powiedzia³: Po co staæ w
kolejce i czekaæ, ¿eby dali, skoro mo¿na
kupiæ za pieni¹dze bez kolejki? Logiczne
wydawa³oby siê stwierdzenie, ale
wiadcz¹ce o nieznajomoci realiów (ta
wypowied nie by³a ¿artem).
Zdumiewaj¹ce, ¿e jeszcze dzisiaj, choæ
tak wiele siê zmieni³o, nadal wielu Polaków
u¿ywa tych samych sformu³owañ i tak samo
przypisuje wspomnianym czasownikom
szczególne znaczenia sytuacyjne.
wiadomoæ ludzi i wynikaj¹ce z niej
zachowania jêzykowe to sfery naszego
istnienia bardzo odporne na zmiany  czasem
szczêliwie, kiedy indziej przeciwnie.

Jêzyk i ekonomia
W XX stuleciu, zw³aszcza w jego drugiej
po³owie, silnie zaznaczy³a siê w jêzyku
polskim tendencja do ekonomicznoci, to
znaczy: wyraziæ jak najwiêcej przy jak
najmniejszej liczbie rodków jêzykowych.
Czêciej ni¿ dawniej tworzy siê formy
jednowyrazowe zamiast u¿ywanych
wczeniej okreleñ dwuwyrazowych, Np.
podstawówka, zerówka, klasówka,
krañcówka zamiast szko³a podstawowa,
klasa zerowa, praca klasowa, przystanek
krañcowy.
Innym przejawem d¹¿noci do
jêzykowej oszczêdnoci jest tworzenie
rozmaitych sylabowców i skrótowców,
zw³aszcza w nazwach w³asnych instytucji,
urzêdów, stowarzyszeñ, partii politycznych
itp. Na tle tej ostatniej tendencji zaistnia³o
zjawisko szczegó³owe, które trzeba omówiæ.
Od wieków polszczyzna gromadzi
wyrazy obcego pochodzenia, których
cz¹stka sk³adowa jest aut(o)- , z greckiego
aut(o)-, a to z autós sam. Mamy bardzo
wiele takich formacji, jak np. autobiografia
opis w³asnego ¿ycia, autograf
w³asnorêczny
podpis,
automat
urz¹dzenie, które po uruchomieniu
samoczynnie wykonuje okrelon¹
czynnoæ, autosugestia sugestia w
stosunku do siebie samego itd. Nale¿a³ tu

w³anie wyraz automobil, co dok³adnie
zosta³o oddane przez polski  samochód.
W d¹¿noci do skrótów utar³a siê forma
auto jako synonim wyrazów automobil i
samochód. Tym samym powsta³o wtórne
znaczenie cz¹stki auto-, która zaczê³a
funkcjonowaæ jako samodzielny wyraz,
bêd¹cy nazw¹ okrelonego rodzaju pojazdu.
Co wiêcej, wyraz auto automobil,
samochód zacz¹³ tworzyæ nowe z³o¿enia,
do których wchodzi znów jako jeden ze
sk³adników. Bodaj pierwszym z takich
z³o¿eñ sta³a siê autostrada (z w³. auto+strada
droga, ulica).
W ostatnich latach w Polsce, gdy mno¿¹
siê rozmaite przedsiêbiorstwa us³ugowe,
wyraz auto jako cz¹stka z³o¿eñ
(wchodz¹cych w sk³ad nazw tych
przedsiêbiorstw) jest u¿ywany bardzo
czêsto, jednak w zupe³nie odmiennym ni¿
pierwotne znaczeniu. Mamy wiêc:
autoregulacja,
autoholowanie,
autoogumienie, autobiznes, autoserwis,
automyjnia, autolakiery, autoopony,
autobie¿niki itp.
W potocznym obiegu te nowe z³o¿enia
funkcjonuj¹ jako oczywicie i tylko
wiadomych pochodzenia i pierwotnego
znaczenia cz³onu auto- bawi¹ takie twory,
jak autoregulacja, a zw³aszcza
autoholowanie!
Kwiryna Handke.

I - II
2014

17

Mozaika Berdyczowska
Kalendarz najwa¿niejszych polskich wi¹t, rocznic i zwyczajów

Luty

Styczeñ
1 I  Nowy rok
Pierwszy dzieñ nowego roku by³ w Polsce zawsze dniem
wolnym od pracy, wiêtem kocielnym (M. B. wiêtej Rodzicielki)
i pañstwowym. W polskiej tradycji 1 stycznia by³ dniem
kolêdowania, sk³adania sobie ¿yczeñ i obdarowywania prezentami.
W tym dniu musia³ byæ hojny przede wszystkim król dla swoich
doradców, pan dla s³u¿by i rodzice dla dzieci. Do naszych czasów
przetrwa³ zwyczaj sk³adania noworocznych ¿yczeñ i w niektórych
regionach kraju, zw³aszcza na wsi zwyczaj kolêdowania. Po
Nowym Roku zaczynaj¹ siê zwykle wizyty duszpasterskie w
polskich domach.

6 I  wiêto Objawienia pañskiego 
Trzech Króli
Uroczystoæ Trzech Króli to jedno z najstarszych wi¹t
chrzecijañskich. Jest obchodzone od IV wieku i przypomina
trzech mêdrców ze Wschodu Kaspra, Melchiora i Baltazara, którzy
przybyli do Betlejem, by z³o¿yæ ho³d nowonarodzonemu
Jezusowi, uznaj¹c w ten sposób jego boskoæ. W Polsce 6 styczeñ
jest dniem wolnym od pracy. W Kociele kap³an wiêci tego dnia
kredê, któr¹ potem wierni pisz¹ na drzwiach swojego domu trzy
pierwsze litery królewskich imion  K+M+B i aktualn¹ datê. Taki
napis na drzwiach, to znak rozpoznawczy katolickiego domu. W
wiêto Trzech Króli od najdawniejszych czasów chodzili po
domach kolêdnicy przebrani za królów i ten zwyczaj przetrwa³ w
wielu miejscowociach a¿ do naszych czasów. W dawnej Polsce
dzieñ Trzech Króli by³ zakoñczeniem tzw. godów, czyli
wi¹tecznego rodzinnego ucztowania i zapraszania goci, a
jednoczenie stanowi³ pocz¹tek hucznych zabaw karnawa³owych.
Podobnie jest w czasach wspó³czesnych. W styczniu bawi¹ siê w
Polsce wszyscy; dzieci na zabawach choinkowych, m³odzie¿ na
dyskotekach i tradycyjnych studniówkach (tradycyjnych balach
organizowanych przez uczniów klas maturalnych na 100 dni przed
matur¹), doroli na zabawach i balach organizowanych przez ró¿ne
instytucje.

21 I  Dzieñ Babci
22 I  Dzie¿ Dziadka
Dzieñ Babci i Dziadka nie ma w Polsce zbyt d³ugiej tradycji.
Spopularyzowa³y go w po³owie lat szeædziesi¹tych XX w. rodki
masowego przekazu. Obecnie ten dzieñ jest szczególnie uroczycie
obchodzony w przedszkolach i szko³ach, w klasach m³odszych,
gdzie przygotowuje siê programy artystyczne i organizuje siê
spotkania z babciami i dziadkami.

22/23 I  Rocznica wybuchu
Powstania Styczniowego
Rocznica powstania styczniowego, które wybuch³o w nocy z
22 na 23 I 1863 r. to jedna z wa¿nych rocznic narodowych. Dawniej
obchodzona by³a bardzo uroczycie, zw³aszcza w okresie
miêdzywojennym, kiedy ¿yli jeszcze uczestnicy tego powstania.
Obecnie obchody ograniczaj¹ siê do okolicznociowych audycji
telewizyjnych (i to nie zawsze) artyku³ów w prasie, informacji w
gazetkach szkolnych itp.

2II  wiêto Ofiarowania pañskiego 
matki Boskiej Gromniczej
2 II to dzie¿ Ofiarowania Pañskiego, w tradycji polskiej
nazywany powszechnie wiêtem matki Boskiej gromniczej. Jest
to wiêto kocielne, wspomnienie pewnego wydarzenia, które
mia³o miejsce w 40 dni po narodzeniu Chrystusa. W tym dniu
Maryja, matka Jezusa, zgodnie z ówczesnym obyczajem
izraelskim przynios³a do wi¹tyni jerozolimskiej swojego,
nowonarodzonego syna, by go ofiarowaæ Panu Bogu, a sama
podda³a siê obrzêdowi Oczyszczenia.
W kociele katolickim od najdawniejszych czasów wiêci siê
w tym dniu wiece, które potem wierni zanosz¹ do domu i zapalaj¹
w chwilach zagro¿enia, przede wszystkim w chwili mierci cz³onka
rodziny. wieca ta mia³a równie¿ chroniæ przed uderzeniem pioruna
 gromu, st¹d jej nazwa  gromnica i nazwa wiêta  matki Boskiej
Gromniczej.

14 II  Dzieñ Zakochanych  Walentynki
Dzieñ Zakochanych popularnie zwany walentynkami to
zupe³nie nowy zwyczaj, który przywêdrowa³ do Polski z pañstw
zachodnich i ze Stanów Zjednoczonych na pocz¹tku lat 90-tych
XX w. Sta³ siê w pewnym sensie symbolem amerykanizacji ¿ycia
po obaleniu komunizmu i dlatego du¿a czêæ spo³eczeñstwa
(zw³aszcza tego starszego) nie akceptuje tego wiêta. Walentynki
zosta³y spopularyzowane przez rodowiska marketingowe i
handlowe, bo wi¹¿e siê z produkcj¹ i sprzeda¿¹ du¿ej iloci
gad¿etów, pocztówek, kwiatów i upominków, którymi zakochani
obdarowuj¹ siê w tym dniu.
Nazwa Walentynki pochodzi od imienia patrona wszystkich
zakochanych, biskupa Walentego, ¿yj¹cego w III w. w
staro¿ytnym Rzymie.

Druga po³owa lutego  Ostatki
W drugiej po³owie lutego koñczy siê zwykle karnawa³, chocia¿
zdarza siê to czasem wczeniej, a czasem nieco póniej, w
zale¿noci od tego, kiedy zaczyna siê Wielki Post. Ostatnie dni
karnawa³u, tzw. ostatki zaczynaj¹ siê od t³ustego czwartku,
czyli ostatni czwartek karnawa³u i trwaj¹ do wtorku w³¹cznie.
T³usty czwartek zawdziêcza swoj¹ nazwê t³ustym potrawom,
które nale¿y w tym dniu jeæ. Polska tradycja nakazuje, by by³y
to przede wszystkim p¹czki. Ka¿dy musi w tym dniu zjeæ
przynajmniej jednego p¹czka. W przeciwnym razie nie bêdzie
mu siê w ¿yciu wiod³o. Zgodnie z tradycj¹ kolejne dni, a¿ do
wtorku, równie¿ nale¿y wykorzystaæ na dobre jedzenie i dobr¹
zabawê, bo od rody zaczyna siê Wielki Post. W dawnej Polsce
odbywa³y siê w tym czasie bardzo huczne kuligi, wesela, chrzciny,
zarêczyny i inne zabawy. Obecnie, Polacy spêdzaj¹ ostatnie dni
karnawa³u najczêciej w domu, na ma³ych, kameralnych
spotkaniach towarzyskich.

roda Popielcowa
To pierwszy dzieñ Wielkiego postu. W tym dniu obowi¹zuje
cis³y post, a w kocio³ach odprawia siê nabo¿eñstwo pokutne,
podczas którego kap³an posypuje g³owy wiernych popio³em. St¹d
te¿ wywodzi siê nazwa tego dnia  Popielec lub roda Popielcowa.
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Â ñóç³ð¿ âåëèêèõ

ÌÈÊÎËÀ ÊÎÏÅÐÍÈÊ

Ó ÷àñè, êîëè æèâ Êîïåðíèê, ³ñíóâàëà òðàäèö³ÿ íàçèâàòè ñåáå àáî áðàòè ïð³çâèùå â³ä
íàçâè íàñåëåíîãî ïóíêòó ÷è ì³ñöåâîñò³, äå ìåøêàëà ëþäèíà àáî çâ³äêè áóëî ¿¿ ðîäèííå
êîð³ííÿ. Òîìó öåé íàùàäîê âèõ³äö³â ç ñ³ëåçüêîãî êðàþ ìàâ â³äïîâ³äíå ïð³çâèùå, êîòðå é
ïðèæèëîñÿ ó ñâ³òîâ³é êóëüòóð³ çã³äíî ç éîãî ëàòèíñüêèì â³äïîâ³äíèêîì: Í³êîëàóñ Êîïåðí³êóñ («Nicolaus Copernicus»).
Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â æèòòÿ Êîïåðíèêà ââàæàº, ùî éîãî ïð³çâèùå ïîõîäèòü â³ä ì³ñöåâî¿ íàçâè ðóäîêîï³â, êîïà÷³â, êîòð³ âèäîáóâàëè ì³äü,  copper-mining. ª é ³íøå òðàêòóâàííÿ ïîõîäæåííÿ ïð³çâèùà «Êîïåðíèê»  â³ä íàçâè ðîñëèíè êð³ï, ÿêó â ö³é ì³ñöåâîñò³
ìàñîâî âèðîùóþòü ³ íàçèâàþòü «koperek» àáî «kopernik».
Ñàì Ìèêîëà Êîïåðíèê íå ïðèä³ëÿâ âåëèêî¿ óâàãè ãðàìàòèö³ ³ îðôîãðàô³¿ íàïèñàííÿ ñâîãî ³ìåí³ òà ïð³çâèùà, ÷åðåç òîãî÷àñí³ ñóñï³ëüí³ çâè÷à¿ ³ íå óñòàëåí³ ïèñüìîâ³ ôîðìè. Ïð³çâèùå «Êîïåðíèê» âïåðøå çÿâèëîñÿ â Ñ³ëåç³¿ ó Õ²²² ñòîë³òò³ ³ ïèñàëîñÿ ïî-ð³çíîìó ëàòèíèöåþ â ì³ñöåâèõ
äîêóìåíòàõ. Ñàìå 1480 ðîêó â òîðóíñüêèõ
êíèãàõ âïåðøå òðàïëÿºòüñÿ ³ìÿ òà ïð³çâèùå éîãî áàòüêà  Í³êëàñà Êîïïåðíèêà
(Niclas Koppernigk). Íàòîì³ñòü â Êðàêîâñüêèõ êóïåöüêèõ êíèãàõ â³í ï³äïèñóâàâñÿ ÿê
Í³êîëàóñ Í³êîëàé ç Òîðóíÿ (Nicolaus
Nicolai de Torunia). À âæå 1496 ðîêó â Áîëîíü¿ â³í, âñòóïàþ÷è äî êîëåã³óìó, ïîñòàâèâ òàêèé ï³äïèñ: Äîì³íóñ Í³êîëàóñ Êîïïåðë³íê äå Òîðí  IX ´ðîøåí (Dominus
Nicolaus Kopperlingk de Thorn  IX
Groschen). Ó ïåðåêëàä³ óêðà¿íñüêîþ öå
îçíà÷àº «ïàí Í³êîëàóñ Êîïïåðë³íê ç Òîðóíÿ  9 ãðîø³â».
Ó Ïàäó¿ Êîïåðíèê ï³äïèñàâñÿ Í³êîëàóñ Êîïåðí³ê (Nicolaus Copernik),
ï³çí³øå  Êîïïåðí³êóñ (Coppernicus), íàòîì³ñòü íà àâòîïîðòðåò³, êîï³ÿ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ íèí³ â ßãåëëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ñòî¿òü àâòîãðàô ñàìîãî â÷åíîãî  Í.
Êîïåðí³ê (N. Copernic). Ñâî¿ àñòðîíîì³÷í³
ïðàö³ â³í ï³äïèñóâàâ ³ìåíåì Êîïïåðí³êóñ
(Coppernicus), ç äâîìà «ï» (òàê ñàìî ³ â
23 äîêóìåíòàõ ç 31 çáåðåæåíîãî). À âæå
ï³çí³øå â³í âæèâàâ ò³ëüêè îäíå «ï», ³ íà
òèòóëüíîìó àðêóø³ éîãî ïðàö³ «De
revolutionibus , Rheticus» îïóáë³êîâàíî ³ìÿ
(ó ðîäîâîìó â³äì³íêó) Í³êîëàé Êîïåðí³ê
(Nicolai Copernici). Âî÷åâèäü íà âñ³ ö³ âàð³àíòè éîãî ïð³çâèùà ìàëè âïëèâ ôðàíöóçüêà, ³òàë³éñüêà ³ ëàòèíñüêà ìîâè.
Ïîëüñüêà ìîâà òîä³ ùå íå ñôîðìóâàëàñÿ,
ÿê çàãàëüíîíàö³îíàëüíà.

ÐÀÍÍ² ÐÎÊÈ
² ÐÎÄÈÍÀ
Íàðîäèâñÿ â ì³ñò³ Òîðóíü/Òîðí (ïîë.
Toruñ,
ñ í³ì. Thorn, Êóÿâ³ÿ) â áþð´åðñüê³é
ñ³ì¿ òîðãîâöÿ ì³ääþ ðîäîì ç Êëåïàðîâà
òà óðÿäîâîãî ñëóæáîâöÿ, êîòðîãî çâàëè,
ÿê ³ ñèíà, Nikolas Koppernigk; ìàòè çâàëàñÿ
Áàðáàðà Âàòöåíðîäå (í³ì. Barbara
Watzenrode) é áóëà äîíüêîþ áàãàòîãî êóïöÿ ç Òîðóíÿ. Ìèêîëàé ó ðîäèí³ áóâ íàé-

ìîëîäøèé, ìàâ áðàòà Àíäð³ÿ (çãîäîì êàíîí³êà ó Âàðì³¿) òà ñåñòåð Áàðáàðó ³ Êàòåðèíó. Áàðáàðà (íà ÷åñòü ñâîº¿ ìàòåð³)
ï³øëà â ìîíàñòèð, Êàòåðèíà âèéøëà çàì³æ
³ ìàëà 5 ä³òåé, à Ìèêîëàé Êîïåðíèê, äóæå
ïðèâÿçàíèé äî ñâî¿õ íåáîæ³â, ï³êëóâàâñÿ
ïðî íèõ äî ê³íöÿ æèòòÿ. Ñàì â³í íå ìàâ í³
äðóæèíè, í³ ä³òåé. Êîëè ìàëîìó Í³êîëàñó
áóëî 10 ðîê³â, ïîìåð éîãî áàòüêî, ³ òóðáîòó ïðî âèõîâàííÿ ñèðîòè âçÿâ íà ñåáå éîãî
äÿäüêî ïî ìàòåð³, ºïèñêîï Âàðì³éñüêèé
Ëóêàñ (Ëóêàø) Âàòöåíðîäå-ìîëîäøèé
(í³ì. Lukas Watzenrode, 1447-1512).

ÁÀÒÜÊÎ
² ÉÎÃÎ ÐÎÄÈÍÀ
Áàòüêà òà éîãî ðîäèíó äîñë³äíèêè ââàæàþòü óðîäæåíöÿìè îäíîãî ç ñ³ë íà ï³âäí³
ß Öå
Ñ³ëåç³¿, ïîáëèçó ì³ñòå÷êà Íèñà (Neibe).
ñåëî íàçèâàëè, ç ð³çíèìè ìîâíèìè âàð³àö³..
ÿìè,  Êîïåðíèê, (Kopernik, Koppernig,
..
Koppernick), ³ íèí³ âîíî ìàº ñõîæó íàçâó 
Êîïåðíèêè (Koperniki). Â XIV ñòîë³òò³ ÷ëåíè ðîäèíè ïî÷àëè ðîç¿æäæàòèñÿ ïî ð³çíèõ
ñ³ëåçüêèõ ì³ñòå÷êàõ. Ó òîä³øí³é ñòîëèö³
Ïîëüù³  Êðàêîâ³, âîíè çÿâèëèñÿ 1367
ðîêó, à â Òîðóí³  1400 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì áàòüêî Êîïåðíèêà, òåæ Í³êëàñ Êîïåðíèê (éìîâ³ðíî, ñèí ßíà Êîïåðíèêà), ïîòðàïèâ äî Êðàêîâà.
Êîïåðíèêà íàçâàëè íà ÷åñòü éîãî áàòüêà. Òîé ô³ãóðóâàâ ó òîðãîâåëüíèõ êíèãàõ
ÿê çàìîæíèé êàòîëèöüêèé êóïåöü, ùî ïðîäàâàâ ì³äü  ïåðåâàæíî â òîä³øíüîìó
Äàíöèãó (òåïåð³øí³é Ãäàíñüêó). Â³í ïåðå¿õàâ ç Êðàêîâà â Òîðóíü áëèçüêî 1458
ðîêó, ùîá áóòè ÿêíàéáëèæ÷å äî ðèíê³â
çáóòó ì³ä³ òà íà ïåðåòèí³ òîðãîâåëüíèõ
øëÿõ³â ³ äîñòóïíî¿ äëÿ ïåðåâåçåíü ð³÷êè
Â³ñëà. Ïî ïðè¿çä³ â Òîðóíü êóïöÿ Í³êëàñà
çàõîïèëà ïîë³òèêà, îñê³ëüêè Ñ³ëåç³ÿ òà Òîðóíü áóëè âòÿãíóò³ â òðèíàäöÿòèë³òíþ
â³éíó (1454-66), äå ç îäíîãî áîêó áóëà
Ïðóññüêà êîíôåäåðàö³ÿ (âîíà ñêëàäàëàñÿ
ç ñîþçó ïðóññüêèõ ì³ñò  ¿õ äâîðÿíñòâà ³
äóõîâåíñòâà), à ç ³íøîãî áîêó  Òåâòîíñüêèé îðäåí, ÿêèé âîëîä³â òîä³ òèì ïðóññüêî-ñ³ëåçüêèì ðåã³îíîì. Áåçïîñåðåäíüî çàâäÿêè ñïðèÿííÿ Êîðîë³âñòâà Ïîëüñüêîãî
ïðóñàì âäàëîñÿ äîáèòèñÿ âèçâîëåííÿ, ³
âîíè ïåðåéøëè ï³ä îï³êó Ïîëüù³  ñóò-

òºâó ðîëü ó âäàëèõ ïåðåìîâèíàõ â³ä³ãðàâ
ñàìå Í³êëàñ. Àëå ÷àñò³ ïî¿çäêè, ðîç¿çäè,
ô³íàíñîâî-ïîë³òè÷í³ ïðîáëåìè  îñòàòî÷íî
ï³ä³ðâàëè çäîðîâÿ Êîïåðíèêà-ñòàðøîãî.
Í³êîëàñ Êîïåðíèê-ñòàðøèé îäðóæèâñÿ
ç äâàäöÿòèë³òíüîþ ïðóñà÷êîþ Áàðáàðîþ
Âàòöåíðîäå, áóäó÷è âæå äîâîë³ çð³ëèì
(áëèçüêî 35 ðîê³â), ì³æ 1461 ³ 1464 ðîêàìè.
² ìàéæå ÷åðåç 20 ðîê³â, ì³æ 1483 ³ 1485
ðîêàìè, â³í ïîìåð. Ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ îï³êóâàòèñÿ ìîëîäøèì ç Êîïåðíèê³â âçÿâñÿ
áðàò Áàðáàðè  Ëóêàñ Âàòöåíðîäå-ìîëîäøèé, êîòðèé çàì³íèâ õëîïöåâ³ áàòüêà, äàâ
éîìó âèñîêó îñâ³òó òà ïðîñóâàâ ïî ñëóæá³.

ÞÍÀÖÒÂÎ
ÒÀ ÑÒÓÄ²¯ ÊÎÏÅÐÍÈÊÀ
1491  âñòóïèâ äî Êðàê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, äå âèâ÷àâ ìàòåìàòèêó, ìåäèöèíó ³ áîãîñëîâÿ, àëå âæå òîä³ éîãî íàéá³ëüøó óâàãó ³ çàö³êàâëåí³ñòü ïðèâåðíóëà àñòðîíîì³ÿ. Íà òîé ÷àñ àñòðîíîì³þ ó Êðàê³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ âèêëàäàâ â³äîìèé
óêðà¿íñüêèé â÷åíèé Þð³é Êîòåðìàê.
Çàê³í÷èâøè óí³âåðñèòåò (1494), Í³êîëàñ
ãîòóâàâñÿ ï³òè ïî ñòîïàõ ñâîãî äÿäüêà 
ñòàòè ñâÿùåíèêîì. Çàäëÿ öüîãî ó 1497 ðîö³
ïî¿õàâ äî ²òàë³¿, äå âñòóïèâ äî Áîëîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Êð³ì òåîëîã³¿, âèâ÷àâ òàêîæ ñâ³òñüê³ íàóêè  ïðàâî, äàâí³ ìîâè,
ìàòåìàòèêó ³ ñâîþ óëþáëåíó àñòðîíîì³þ.
1500  ïîêèíóâ Áîëîíüþ ³ ïåðå¿õàâ äî
Ðèìó. Çãîäîì íà ÿêèéñü ÷àñ íàâ³äàâñÿ íà
áàòüê³âùèíó, àëå çíîâó ïî¿õàâ íà íàâ÷àííÿ
äî ²òàë³¿  íà öåé ðàç äî Ïàäó¿, äå âèâ÷àâ
ïåðåâàæíî ìåäèöèíó.
1503  çàê³í÷èâ îñâ³òó, ñêëàâøè ó
Ôåððàð³ ³ñïèòè ³ çäîáóâøè äèïëîì òà â÷åíèé ñòóï³íü äîêòîðà êàíîí³÷íîãî ïðàâà.
Òîãî æ ðîêó ïîâåðíóâñÿ íà áàòüê³âùèíó.

ÊÀÐªÐÀ ÊÎÏÅÐÍÈÊÀ
Ó ÏÎËÜÙ²
1507  ñòàâ íå ëèøå ñåêðåòàðåì, à é
îñîáèñòèì ë³êàðåì ³ äîâ³ðåíîþ îñîáîþ
ñâîãî äÿäüêà ºïèñêîïà, à 1510 ðîêó  êàíîí³êîì Âàðì³éñüêî¿ ä³ºöåç³¿. Ö³ ðîêè (äî
1512) Êîïåðíèê æèâ ó ºïèñêîïñüêîìó çàìêó ñâîãî äÿäüêà, Ë³äçáàðêó-Âàðì³íñüêîìó, äå ïðîäîâæèâ ñâî¿ àñòðîíîì³÷í³ äîñë³äæåííÿ, îäíî÷àñíî âèêëàäàþ÷è ó Êðàêîâ³.
1512  ïîìåð äÿäüêî, ºïèñêîï Ëóêàø.
Êîïåðíèê ïåðå¿õàâ äî Ôðîìáîðêà, íåâåëèêîãî ì³ñòå÷êà íà áåðåç³ Â³ñëè, äå ñëóæèâ
êàíîí³êîì, ïðîâîäÿ÷è äàë³ ñâî¿ äîñë³äæåííÿ. Òóò æå â³í ïî÷èíàº ïèñàòè ñâ³é magnum
opus ïðî íîâó ìîäåëü áóäîâè âñåñâ³òó,
çàäóì òà ³äå¿ ÿêî¿ âèçð³âàëè, éìîâ³ðíî, ùå
íà ïî÷àòêó 1500-õ ðð.
Íàïîëåãëèâî ïðàöþâàâ íàä òðàêòàòîì,
ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿþ÷è êîæíèé ðîçðàõóíîê. ×óòêè ïðî éîãî ïðàöþ òà ³äå¿ ïî÷àëè
ïîøèðþâàòèñÿ ïî âñ³é ªâðîï³. Ïàïà
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Ëåâ X çàïðîñèâ Êîïåðíèêà âçÿòè ó÷àñòü ó
ï³äãîòîâö³ êàëåíäàðíî¿ ðåôîðìè (1514), àëå
â÷åíèé â³äìîâèâñÿ (ñàìó ðåôîðìó çä³éñíåíî ëèøå 1582 ðîêó).
Êàòîëèöüêà öåðêâà, ÿêà â òîé ÷àñ íàéá³ëüøå ïåðåéìàëàñÿ áîðîòüáîþ ç Ðåôîðìàö³ºþ, ñïî÷àòêó ïîñòàâèëàñÿ ïîáëàæëèâî äî ä³ÿëüíîñò³ Êîïåðíèêà, àëå ïðîâ³äíèêè ïðîòåñòàíòèçìó (Ìàðò³í Ëþòåð ³ Ìåëàíõòîí), ïåðåáóâàþ÷è â Í³ìå÷÷èí³, ëîêàëüíî áëèæ÷å äî Êîïåðíèêà (à îòæå, äî
äæåðåë ÷óòîê ïðî íîâó Êîïåðíèêîâó àñòðîíîì³þ), â³äðàçó ñïðèéíÿëè ¿¿ âîðîæå.
Êð³ì òåîðåòè÷íèõ äîñë³äæåíü, äî çàñëóã Êîïåðíèêà â öåé ÷àñ íàëåæàòü ïðîºêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâî ã³äðàâë³÷íî¿ ìàøèíè
ó Ôðîìáîðêó, ùî ïîñòà÷àëà â áóäèíêè
âîäó, à òàêîæ çàïóñê ïîëüñüêîãî ìîíåòíîãî äâîðó. Êð³ì òîãî, Êîïåðíèê â³â ïîñ-
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ò³éíó ë³êàðñüêó ïðàêòèêó, çîêðåìà áîðîâñÿ ç åï³äåì³ºþ 1519 ðîêó.
Êîïåðíèê òàêîæ áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó
áîðîòüá³ ç Òåâòîíñüêèì Îðäåíîì  ï³ä
÷àñ ïîëüñüêî-òåâòîíñüêî¿ â³éíè (1520-22)
â³í îðãàí³çóâàâ óñï³øíó îáîðîíó ä³ºöåç³¿
â³ä òåâòîíö³â, à çãîäîì (1524) áðàâ ó÷àñòü
ó ìèðíèõ ïåðåãîâîðàõ, íàñë³äêîì ÿêèõ ñòàëî ïðîãîëîøåííÿ òåðèòîð³¿ Òåâòîíñüêîãî
îðäåíó ãåðöîãñòâîì Ïðóññ³¿ ó âàñàëüí³é
çàëåæíîñò³ â³ä Ïîëüñüêîãî êîðîë³âñòâà.

ÎÑÒÀÍÍ²
ÐÎÊÈ ÆÈÒÒß
Ç 1531 ðîêó Êîïåðíèê ìàéæå íå áðàâ
ó÷àñò³ ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³ (âèíÿòîê 
áåçêîøòîâíà ìåäè÷íà äîïîìîãà), ö³ëêîâèòî ïðèñâÿòèâøè ñåáå ðîáîò³ íàä êíèãîþ.
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Â³ðíèì ïîì³÷íèêîì ³ àñèñòåíòîì Êîïåðíèêà â öåé ÷àñ áóëà Ðåò³ê. Ùå äî âèäàííÿ
òðàêòàòó, ÿêå áóëî ê³íöåâîþ ìåòîþ, Êîïåðíèê ïîøèðèâ ñåðåä çíàéîìèõ êîðîòêèé
âèêëàä ñâîº¿ ïðàö³, â³äîìèé ÿê «Ìàëèé
êîìåíòàð» (ëàò. Commentariolus).
1542  ñòàí çäîðîâÿ Êîïåðíèêà ð³çêî
ïîã³ðøèâñÿ  éîãî ðîçáèâ ïàðàë³÷.
24 òðàâíÿ 1543 ðîêó, ìàþ÷è 70 ðîê³â,
Ìèêîëàé Êîïåðíèê ïîìåð âíàñë³äîê
³íñóëüòó.
Ì³ñöå ïîõîâàííÿ Êîïåðíèêà äîâãèé ÷àñ
áóëî íåâ³äîìèì, àëå 2008 ðîêó ç äîïîìîãîþ àíàë³çó ÄÍÊ âäàëîñÿ çÿñóâàòè, ùî
â÷åíèé ïîõîâàíèé ó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³
ì³ñòà Ôðîìáîðêà (Ïîëüùà).

ÍÀÓÊÎÂÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
ÊÎÏÅÐÍÈÊÀ
ÒÀ ¯¯ ÇÍÀ×ÅÍÍß

Ñâîþ íàéãîëîâí³øó ïðàöþ, áàçîâàíó
íà óçàãàëüíåíí³ âëàñíèõ òðèâàëèõ ñïîñòåðåæåíü ³ ï³äðàõóíê³â, «Ïðî îáåðòàííÿ íåáåñíèõ ñôåð» (ëàò. De revolutionibus orbium
coelestium) Ìèêîëà Êîïåðíèê îïóáë³êóâàâ
ï³ñëÿ äîâãèõ ñóìí³â³â ó ð³ê ñâîº¿ ñìåðò³
(1543).
Ó ö³é ðîáîò³ â÷åíèé ïîñòóëþâàâ çîâñ³ì
íîâå ðîçóì³ííÿ ì³ñöÿ Çåìë³ ³, ðàçîì ç òèì,
ëþäèíè ó Âñåñâ³ò³, âèñòóïèâøè òâîðöåì
ãåë³îöåíòðè÷íî¿ òåîð³¿ ñâ³òó.
Ñòàðà ãåîöåíòðè÷íà òåîð³ÿ îáëàøòóâàííÿ âñåñâ³òó, ÿêó ñôîðìóëþâàâ ãðåöüêèé
àñòðîíîì Ïòîëåìåé ó ²² ñò. ïî Ð. Õ., ðîçãëÿäàëà Çåìëþ ÿê öåíòð ñâ³òîáóäîâè ³ áóëà
ïàí³âíîþ ñåðåä ó÷åíèõ ³ òåîëîã³â. Îñíîâíó äóìêó Êîïåðíèêà êîðîòêî âèêëàäåíî
íà éîãî ïàìÿòíèêó ó Âàðøàâ³: Solis stator,
Terrae motor («Â³í çóïèíèâ Ñîíöå, çðóøèâ Çåìëþ»)
Äîâãà çàòðèìêà ç ïóáë³êàö³ºþ éîãî êíèãè íå ïîâÿçàíà, ÿê öå ÷àñîì ñòâåðäæóºòüñÿ, ç ïîáîþâàííÿìè ïåðåñë³äóâàíü ç áîêó
Öåðêâè, áî ºïèñêîï Ã³äåìàí Ã³çå, êàðäèíàë Ìèêîëàé Øåíáåð´, ÿê ³ ó÷åíü Ãåîðã
Éîàõ³ì Ðåò³ê, äàâíî áóëè çíàéîì³ ç éîãî
òåîð³ºþ ³ íàïîëÿãàëè íà ïóáë³êàö³¿ êíèãè.
Ñóìí³âè Êîïåðíèêà áóëè ïîâÿçàí³ ç ³íòó¿òèâíèìè â³ä÷óòòÿìè äåÿêèõ õèá éîãî òåîð³¿,
ïåðåîáòÿæåíî¿ çàéâèìè ïîäðîáèöÿìè.
Êíèãà Êîïåðíèêà ëàòèíîþ âèéøëà íàêëàäîì 1000 ïðèì³ðíèê³â ó Íþðíáåðç³ ç
àíîí³ìíîþ ïåðåäìîâîþ, ñêëàäåíîþ, íàéâ³ðîã³äí³øå, áåç â³äîìà Êîïåðíèêà, äå âèêëàäåí³ òåîð³¿ îãîëîøåíî ñóòî ìàòåìàòè÷íèìè ã³ïîòåçàìè, çðó÷íèìè äëÿ îá÷èñëåíü.
Çãîäîì òðàêòàò ïåðåâèäàíî â Áàçåë³
(1566). Â 1616 ðîö³ Âàòèêàí âí³ñ êíèãó
Êîïåðíèêà ó ïåðåë³ê çàáîðîíåíèõ (â íüîìó âîíà çíà÷èëàñü äî 1828 ðîêó). Âò³ì, öå
íå çàâàäèëî ¿¿ ïåðåâèäàííþ âæå ó íàñòóïíîìó (1617) ðîö³ â Àìñòåðäàì³ òà âñ³ì äàëüøèì ïåðåäðóêóâàííÿì. Ê³ëüêà ðîçä³ë³â
«Ïðî êîëîâ³ ðóõè » ïðèñâÿ÷åíî ïèòàííÿì
ïëîñêî¿ ³ ñôåðè÷íî¿ òðèãîíîìåòð³¿.
uk.wikipedia.org

20

I - II
2014

Mozaika Berdyczowska
Projekt jest wspó³finansowany ze
rodków finansowych otrzymanych z
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w
ramach konkursu na realizacjê zadania
Wspó³praca z Poloni¹ i Polakami za
granic¹ w 2013 r.

The project is co-financed from the funds granted by the
Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task
Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2013.
POLSKI INFORMATOR ¯YTOMIERZA I BERDYCZOWA
Radio ¯ytomierz
 Co miesi¹c, w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca o godzinie 20:00, mo¿na
s³uchaæ pó³godzinnej audycji w jêzyku polskim w Radiu ¯ytomierz (radio kablowe).
Telewizja ¯ytomierz dla Polaków
 Program ¯OZPU Polacy ¯ytomierszczyzny ukazuje siê cotygodniowo
w niedzielê o 12:30 w jêzyku polskim,
w poniedzia³ek o18:30 w jêzyku ukraiñskim.
Autor Olga Kolesowa. www.zozpu.zhitomir.net;
 TRK Sojuz-TV transmituje TV Polonia codziennie od 13:00 do 18:20.
Polskie stowarzyszenia w ¯ytomierzu
 Dom Polski w ¯ytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b, tel. (0412) 24-34-22,
Dyrektor Irena Perszko, godziny pracy  codziennie (prócz niedzieli) od 9:00 do 18:00.
 Obwodowy Zwi¹zek Polaków Ukrainy
m. ¯ytomierz, ul. Czerniachowskiego, 34b
Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur, tel. 80971998308.
 Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Zytomierszczyzny,
Prezes Miros³awa Starowierow.
Adres: 10020 ¯ytomierz ul. Michaj³owska, 15. Tel. (0412) 37-46-75.
 Towarzystwo Kultury Polskiej na ¯ytomierszczyznie im. J.I.Kraszewskiego,
Przewodnicz¹cy Jerzy Bagiñski, tel. domowy (0412) 37-89-97.
 Polskie Naukowe Towarzystwo w ¯ytomierzu, ul. Czerniachowskiego 34b,
Prezes Irena Ba³adyñska, tel. (+38067) 4121570; e-mail: ptnz@ptnz.org.ua.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
 Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoci,
Prezes Aleksander Rudnicki, ul. L. Karastojanowej, 22, tel. (04143) 4-18-30.
 Berdyczowski Oddzia³ Zwi¹zku Polaków Ukrainy,
Prezes Larysa Wermiñska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-78.
 Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polaków «Rodzina»,
Prezes: A³³a Gryniewicz, ul. Lenina, 43/36, 13300 Berdyczów,
tel.: +38 (097) 956-60-76, e-mail: walentyna159@mail.ru .
Msze w jêzyku polskim w ¯ytomierzu
 Katedra w. Zofii  msze w. w j. polskim w dni powszednie s¹
o godz. 7:30 i o 8:00 z kazaniem; w niedzielê  o godz. 8:00 i 12:00.
 Koció³ oo. Bernardynów pw. w. Jana z Dukli 
codziennie 7:00, w niedziele 7:00, 9:00, 13:30.
Msze dwujêzyczne  czêciowo w jêzyku polskim,
czêciowo po ukraiñsku w Berdyczowie
 Koció³ w Klasztorze Karmelitów Bosych  w niedziele 7:30, 9:00, 10:30, 17:00,
codziennie 8:00 i 18:00.
 Koció³ w. Barbary 
codziennie 8:00, 18:00,
niedziele 8:30, 10:00, 12:00, 13:30, 18:00.
 Kaplica ul. Czudnowska 
niedziele 18:00.
Polskie Radio Berdyczów. Organizacja spo³eczna Polskie Radio Berdyczów
przygotowuje i nadaje w pi¹tki o godz.19.00 na antenie berdyczowskiej stacji radiowej
Live102,0 FM polskojêzyczn¹ audycjê Polska Bli¿ej.
Redaktor naczelny Jerzy Sokalski. Tel. + 38 (067) 941-65-70,
e-mail: polskieradioberdyczow@gmail.com; www.livefm.com.ua
(Przepraszamy za wszelkie braki i niecis³oci w naszym informatorze. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o nadsy³anie informacji na temat swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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«ÁÅÐÄÈ×²ÂÑÜÊÀ ÌÎÇÀ¯ÊÀ»
(ïîëüñüêîþ ìîâîþ)
Áëàãîä³éíà êóëüòóðíî-îñâ³òíÿ ãàçåòà.
Âèõîäèòü êîæíèõ 2 ì³ñÿö³.
Âèäàâåöü  Ðàäà Áåðäè÷³âñüêîãî
Â³ää³ëåííÿ Ñï³ëêè Ïîëÿê³â Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíà 25 êâ³òíÿ 1995 ðîêó
Æèòîìèðñüêèì îáëàñíèì
óïðàâë³ííÿì ïî ïðåñ³,
ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ñåð³¿ ÆÒ ¹ 70.
Íàøà àäðåñà: ì.Áåðäè÷³â,
âóë. Ïóøê³íà, 46. Òåë. 2-23-78.
Íàäðóêîâàíî
íà ÊÏ «Ïîë³ãðàô³÷íà ôàáðèêà»
ì.Áåðäè÷³â, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî, 2.
Òèðàæ 1000 ïðèì³ðíèê³â.
2,5 äðóêîâàíîãî àðêóøà.

