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LE OIYID KUCZ]UIA W I|ARS ZAWIE
Podczas wizyty prezydenta

Ukrainy Leonida Kuczmy w
Warszawie zapowiedziano
dyskusjp przedstawicieli obu
kraj6w nad wsp6lnymi
projektami gospodarczymi
dotyczqcymi ropociqgu Odessa -Brody, systemu energetycznego
oraz uporzqdkowania systemu
celnego w zwiqzku z wej5ciem
Polski do Unii Europejskiej.

Aleksander Kwa6niewski
przypomnial,2e gdy spotkal siq z
Leonidem Kuczmqw 1996 roku w
Pary|u, na pocz4tku swojej
prezydentury obaj postanowili, 2e

podnios4 stosunki miqdzy obu
paristwami na mo2liwie najwy 2szy
poziom. - Dzisiaj uznaliSmy, 2e

mamy czym siQ pochwalid.
Potrafili$my pokonai trudne
pr6by, chociazby sprawq
obchod6w 60. rocznicy wydarzeri
wolyf skich,, i znacznie
rozwinqliSmy stosunki
gospodarcze. Ropociqg i wsp6lna
obecnoSd w Iraku - to niekt6re
owoce tej wsp6lpracy
podkreSlil. Po wejSciu Polski do
Unii Europejskiej, relacje miqdzy
Warszaw4 i Kijowem bqdq miaty
wielkie znaczenie dla Europy -

m6wil Kwa3uiewski.
Prezydenci rozmawiali tak2e o

sytuacji wewnqtrznej w obu
krajach. Kuczma potwierdzil
swoj4 decyzjq o niekandydowaniu
na trzeci4 kadencjq i zapewnil
KwaSniewskiego, 2e zar6wno
kampania wyborcza jak i
pafidziernikowc wybory odbqdq
siq zgodnie ze wszystkimi
standardami pafstwa
demokratycznego.

Polski prezydent stwierdzil, 2e
przyjqte niedawno na Ukrainie
reformy konstytucyj nie zbliiajq
system ukrainski do systemu
polskiego, zaS Ukraina stanie siq
bardziej parlamentarnq republik4
prezydenck6 a rnniej republik4
prezydenck4, jak bylo do tej pory.

Poproszony o komentarz do
wypowiedzi na lamach prasy
polskiej lidera opozycyjnej Naszej
Ukrainy Wiktora Juszczenki,
Leonid Kuczma zaznaczyl, 2e,,nie
chce utozsamiad siq ztymi,kt6rzy
wyjeildilaj4 za granic1 i uskarzaj 4
siq na wladzq". Przypomnial, 2e

deputowani bloku Juszczenki
pr6bowali zakllcit, debatq Rady
Najwy2szej w sprawie wsp6lnych
obchod6w 60. rocznicy tragedii
wolyfrskiej, za3 lwowska rada

miejska, w kt6rej zasiadajqludzie
z Naszej Ukrainy, przeszkodzila
planom przyjaz&tw 2002 roku do
Lwowa prezydenta
Kwa6niewskiego, kt6ry mial tam
omawiai sytuacjq wok6l
cmentarza Orl4t. - Jak wiqc
nale?y oceni6 takqsilq, czyjest ona
demokratycznaczy te2 nie -pytalKuczma.

J ak zaznaczyl Kwa5niewski,
jeileli Polska i Ukraina osi4gn4
ostateczne porozumienie w
sprawie budowy ropoci4gu, to
powstanie moiliwoS6 stworzenia
powaznego konsorcjum
miqdzynarodowego dla
dokoriczenia tej inwestycji.
PodlreSlil tel,2e du2e zasoby ropy
kaspijskiej umoiliwi4
dywersyfikacje jej dostaw, co jest
wailne zar6wno dla Polski, jak i
UE.

Leonid Kuczma zaprosil
Aleksandra Kwa6niewskiego na
Ukrainq, podkreSlaj4c, 2e bEdzie
oczekiwany w Kijowie,,z wielkq
niecierpliwo6ciq". Prezydent RP
ma tam przyjechat, w koricu marca
z okazji Roku Polskiego na
Ukrainie.

wg. prasy polskiej oprac. s. m.
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Polska i Ukraina
rarnm w Europie

W maju bie24cego roku polska
wstgpuje do Unii Europejskiej. Ale
przez ten akt nie zamierzz ztywa(, czy
oslabiad swych wigzi z paristwami
Europy Wschodniej. Przeciwnie, chce
ulatwiai r62norodne kontakty kraj6w
tej czgSci Swiata z Europq Zachodniq
oraz po5redniczyd w tym procesie. I w
ten spos6b zaznacza6,, 2e Europa
stanowi nierozerwaln4 jedno56.

Wyrazem tej polityki i tych tendencji
ma siq sta6 Rok Polski na Ukrainie, kt6ry
zacznie siq 1 kwietniabielqcego roku
oraz tok Ukrainy w Polsce, zaplanowany
na 2005 rok. Ich my6lq przewodni4 i
haslem wywolawczym jest: ,,Polska i
Ukraina razem w Europie".
PomyslodawcA przeprowadzenja
obchod6w jest prezydent Polski
Aleksander KwaSniewski i jego partner
ukrairiski prezydent Leonid Kuczma.

W rymach obchod6w- najpierw na
Ukrainie a potem w Polsce- odbqdq siq
r6znorodne imprezy polityczne,
gospodarcze, kulturalne, oSwiatowe,
turystyczne i inne. Uwagq czytelnik6w
,,Mozaiki Berdyczowskiej" skoncentruje
na wy dar zeniach artystycznych.

Burgunda" i Michaila Bulgakowa
,,Mistrz i Malgorzata"

Polscy wydawcy przedstawiq sw6j
bogaty dorobek na Miqdzynarodowych
Targach Ksi42ki w Kijowie i Lwowie. Do
r4k czytelnik6w na Ukrainie trafi4
miqdzy innymi ksiqzki przetlumaczone
na jqzyk ukrairiski: ,,Sklepy
cynamonowe" Bunona Szulca, ton
opowiadari Jaroslawa Iwaszkiewicza,
,,Sonety Krymskie" Adama Mickiewicza
(nowe tlumaczenie), wyb6r publicystyki
o tematyce ukrairiskiej z paryskiej
,,Kultury" Jerzego Giedroycia (w
opracowaniu Bogumily Berdychowskiej),
opracowanie,,Krzemieniec. Ateny J.

-$lowackiego" i inne.
Odbqdzie siE zbiorowa wystawa

plastyczna pt. ,,Zanurzenie", ze
szcze g6lnq pr ezentacj q dziel tw6rc6w
inspirowanych prawoslawiem, a wiqc
J erzego Nowosielskiego, Tarasewicza,
Smoczyriskiego, Maszlako i innych.
Zor ganizowane zo stan4 wystawy
poSwiEcone W. Gombrowiczowi
i B. Szulcowi.

P rzew idziana j est pr ezentacj a
polskich film6w @t fiUuta*yci i to
dokumentalnych) w Kijowie,
Dniepropietrowsku, Charkowie i
Lwowie, udzial Beaty Tyszkiewicz i
Jerzego Goffmana jako goSci
honorowych i czlonk6w juri w
Miqdzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Kijowie.

Planowane s4 imprezy szlakiem
polskich wieszcz6w i otwarcie Muzeum
Krzemienieckiego w dworku rodzic6w
J. Slowackiego, otwarcie muze6w
po6wiqconych A. Mickiewiczowi w
Eupatorii na Krymie, J6zefowi
Konradowi w Berdyczowie (aby doszlo
do skutku),
K. Szymanowskiemu w Kirowogradzie,
odsloniqcie pomnika J. Slowackiego w
Kijowie.

Nie wymienilem wszystkich
przewidywanych imprez. Bqdzie teL jazz,
pokazy mody, wystawy fotografii
artystycznej itp. Kultura towarzyszy|
bqdzie wystawom i imprezom
gospodarczym i innym.

Koordynator Roku Polski z ramienia
Instytutu Adama Mickiewicza w
Warszawie Grze gorz Mr6wczyriski
powiedzial mi, 2e or ganizatorzy bar dzo
licz1na aktywny udzial w Roku ze
strony polonijnych zespol6w
artystycznych, szk6l polskich, mlodzie|y
uczqcej siqjEzyka polskiego, w og6le
stowarzyszefi polskich na Ukrainie.
Dobr4 okazje do tego stwarza
przypadaj4cy w tym roku - w czerwcu,
juz V Festiwal Kultury Polskiej na
Ukrainie, kt6rego gl6wnym
wsp6lorganizatorem jest FOpU.

Eugeniusz Jablorfi ski, Warszawa.

PrzySwieca im zalo2enie, aby Ukraincom
zaprezentowa6 i przybli|yt tych
tw6rc6w, kt6rzy swym urodzeniem i
tw6rczoSciqzwi1zani sq z Ukrainfu jej
ludem, kulturq czy rcligi4
(prawoslawiem) oraz przedstawid
dorobek, przemy5lenia i poszukiwania
artyst6w dzil 2yjqcych, dziS nadaj4cych
ton w sztuce.

Rok Polski na Ukrainie ma
zainaugurowa(, wizyta w tym paristwie
Aleksandra KwaSniewskiego. planuje siq,
2e prezydenci obu kraj6w wezm1udzial
w uroczystym koncercie z okazji
rozpoczqcia Roku Polski na Ukrainie,
jaki odbqdzie siq w Narodowej Operze
Ukrainy w Kijowie. Wykonawcami bqd4:
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia z Katowic, soliSci z
Polski i ch6r z Ukrainy. Dyrygowa6 bqdq
Henryk Mikolaj G6recki i Wojciech
Michniewski. A na program zloi:4siq
utwory H-M- G6reckiego i Karola
Szymanowskiego. Z kolei na zamkniqcie
Roku Narodowa Opera Ukrainy wystawi
,,straszny Dw6r" Stanislawa Moniuszki.

W trakcie roku na Ukrainie przyjadq'
ze spektaklami teatralnymi, koncertami
muzyki powa2nej i rozrywkowej liczne
polskie zespoly artystyczne, w tym Teatr
Stary z Krakowa ze spektaklem Mtolda
Gombrowicza,,Iwona, ksiq2niczka

Trudny czas
dla Iraku
Polscy Lolnierze, ktfirzy na przelomie

stycznia i lutego rozpoczgli slu2bg w Iraku,
mieszkaj4 w du2o lepszych warunkach nii
ich koledzy z pierwszej zmiany. Jedz4
smaczniej, pijQ wiqcej i sypiajl duZo
wygodniej. Niestety, wszystko wskazuje na
to, ie najbliZsze miesiqce bgd4 w Iraku
niezwykle niebezpieczne.

Babilon. Najwa2niej sza, najbardziej
rozbudowana i najlepiej chroniona baza
wielonarodowej dywizji,,Centrum-
Poludnie". Tu tuz obok sztabu mieszka
dow6dca, gen. Mieczyslaw Bieniek. Od
wrzeSnia w bazie wiele siq zmienil'
Wiqkszo5i 2olnierzy przeprowadzilo siq
olbrzymich, kilkudziesiqcioosobowych
namiot6w do wygodnych konten€r6w.
Mieszka w nich po kilka os6b, co zapewnia
poczucie pewnej intymnoSci. Poprawilo siq
teL jedzenie. Do menu dodano zupy i cho6
nadal nie da siq unikn46 wra2eni a, Le
wiqkszoS6 produkt6w powstaje z umiejqtnie
dobranych skladnik6w tablicy Mendelejewa,
ale przynajrnniej miqso nie przypomina ju2
podeszwy wojskowego buta. ZnilrutEly takhe
drastyczne limity napoj6w do wziEcia ze
stol6wki. Dodatkowo co drugi dzieh Polacy
mogq poczut siE jak w domu i w mniejszej
jadlodajni skosztowad przysmak6w potitiej
kuchni, np. przepysznego czerwonego
barszcnt. Bazajest r6wnie2 lepiej chroniona.
Pierwsze bramy i punkty kontrolne znacznie
oddalono od jej centrum, co zwiqksza
poczucie bezpieczehstwa. Nies tety, coraz
czqSciej dochodzi do atak6w na Lolnierzy
koalicji, a tak|e na Irakijczyk6w
wsp6lpracuj 4cych z,,okupant ami" . Zdani
ekspert6w sytuacja w tym kraju moze srq
jeszcze pogorszyi przed lipcem tego roku, a
wiqc przed planowanq dat4 przekazania
wladzy suwerennemu irackiemu rz4dowi.
Prognozy te, z kt6rymizgadzajqsiq r6wnie2
sami dow6dcy sil koalicji, juL zaczEly sig
potwierdzad. Tylko w lutym w zamachach
zginqlo kilkuset irackich policjant6w i
2olnierzy nowej armii Iraku. W marcu zaS,
gdy czlonkowie irackiej Rady Rzqdzqcej
mieli podpisywa6 projekt malej konstytucji,
doszlo do serii zamach6w w Bagdadzie i
Karbali. Zn6w zgineJ.oponad sto os6b. Mimo
to, Irakijczycy liczq na cud i drastyczn4
poprawQ warunk6w Zycia tuz po tym jak
wladzqod Amerykan6w przejm4 ich rodacy.
Oby ewentualne rozczarowanie nie zrodzilo
kolejnej fali przemocy.

Jacek Przybylski
(autor jest dziennikarzem

,,Rzeczpospolitej" i niedawno odwiedzil
Irak, a tak - polskich Lolnierzy).



Bohater i:H zdrajca?

W Waszyngtonie zmarl pulkownik Ryszard Kukliriski.
Mial 74 lata. Dla czpsci Polak6w jest bohaterem, dla innych

- zdrajcq. Dla Amerykan6w byl zdecydowanie

najcenniejszymZr6dleminformacjiwcalymbloku
radzieckim.

Dyrekto r amerykariskiej C entral nej Agencj i Wywiado w czej

(CIA) George J. Tenet napisal w specjalnym oSwiadczeniu:

,;Jestem glgboko zasmucony wiadomoSci4 o Smierci

puikownika Rysiarda Kukliriskiego, prawdziwego bohatera

iimnej wojny, wobec kt6rego mamy wieczny dlug'
wdziEcrnoS.i. f"n pelen poiwiqcenia odwazny czlowiek
pom6gl zapobiec przeksztalceniu siq zimnej wojny w gor4cfu

dostarczajqc CIA cennych informacji, na podstawie kt6rych
podj qto wi e I e kluczowyc h decyzj i doty cz4cy ch bezpieczef stwa

narodowego".
Ryszqrd Kukliiski stu2yl w wojsku od 1947 roku. W 1976

,zo stal, szefem O ddziatu Planowania Strategic zrre go ptzy

Sztabie Generalnym. W 1970 roku zdecydowal siq na

wsp6lpracq z CIA. Miesi4c przed wprowadzeniem stanu

wojennego w Polsce Ryszard Kukliriski, zagrohomy

dekonspiracjq zostal wtaz z rodzin4, ewakuowany ptzez CIA za

ocean. Przekazal Amerykanom w sumie ponad 40 tysiqcy stron

dokument6wianaliz,wtym.opis6ci5letajnej:grysztabowej'
przeprowadzonej w Warszawie w lutym''l981 roku, ::

rowta?ajqcej ft2ne wersje wprowadzenia stanu wojennego..

Ptzekazal te| dane techniczne;' dotyez4ce czolglt' T'72 i :

wyrzutni rakiet Striela-l.
W 1984 r. polski sad wojskowy skazalRyszarda 

.
Kukliriskie go zaocznie za ,dezetcjq i zdradq" na karg Smierci.

Rewizjq nadzvryczajn4 na jego korzySd wni6sl dziewiqd lat 
.

temu pierwszy prezes S4duNajwyhs:zego. Przywr6cono mu tez

stopieri pulkownika.
Posta6 Kukliriskiego oceniana jest w Polsce zdecydowanie

niijednoznacznie. Dla przedstawicieli prawicy - jest

bohaterem, cho6 na przyklad byly prezydent i przyw6dca

,,SolidarnO 6gi2' Lech Walqsa ocenial go kryly cznie, Ludzio z

,,Solidarno6Ci" mieli Kukliriskiemu za zle,2e cho6 wiedzial,o

planach wprowadzenia w 1981 r. stanu wojennego w Polsce, to

poinformowal o tym Amerykan6w, a nie samej ,,SolidarnoSci".
Dla przedstawicieli lewicy - Kukliriski jest oczywi6cie zdrajcq.

Polskie spoleczeistw:o jest podzielone - tak2e ci, kt6rzy nie

ott.stuja tiq zdecydowinie jako ,,prawica" czy ',lewica". By6

mo2e na j ednozn aczn1ocenQ pulkown ik a przy jdzie dl u go

poczekat,._ 
. 

1. ' ' , , 
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Ulydarzenia w Polsce
. W sonda|ach opinii Publicznej -

nieoczekiwane zmiany. Centrprawicowa
Platforma Obywatelska (PO) co prawda
wci42jest na czele - mo2e liczyt na ok' 26

roc. poparcie, ale zarazzani6 zaledwie o 2

unkty procentowy mniej, plasuje siE

populistyczna i skrajnie radykalna
,,Samoobrona" Andrzeja Leppera.
Prawicowe ,,Prawo i SprawiedliwoS6" ma

poparcie l3 proc., a na koalicjq Sojusz
Lewicy Demokratycznej - Unia pracy chce

glosowai zaledwie l0 proc. wyborc6w.
Przypomnij my, 2e maksymalne poparcie dla

SLD-UP bylo w 200 I r. a|pi96 razy wy2szet
Gdyby dziS odbyly siq wybory, do Sejmu
weszlaby tez prawicowo-katolicka Liga
Polskich Rodzin (10 proc.).

. Z funkcji szefa Sojuszu Lewicy
Demokraty cznej zrezy gnowal premier
Leszek Miller. Jego nastqpc4 zostal byly
minister spraw wewnqtrznych Krzysztof
Janik. Z funkcji wiceprzewodniczqcej
zr ezy gnowala Aleksandra Jakubowska,
szefowa gabinetu Premiera, obwiniana przez

czerf.6 czlonk6w sej mowej komisj i specj alnej
o nielegalne dzialaniaprzy frtorzeniu ustawy

o mediach i - by6 moie - wsp6ludzial w
aferzeRywina (o czymni2ej). Polskie gazety

oceniaj6 i2moLe doj56 do rozlamu w SLD,

kt6rego notowania dramatycznie spadly,

podobnie, j ak zle sQ oceny rz4du zLeszkiem
Millerem na czele - i do powstania nowej
partii lewicowej.

. Wciaz trwa afera wok6l tzw. sprawy

Rywina. Co prawda przesluchania przed

specjaln4 komisj4 sejmow4 zostaly |u2
zakohczone, ale czES6jej czlonkow publikuje

fragmenty wlasnych raport6q jeszcze nim
zostal zaprezentowany og6lny raport calej

komisji. W rapostach - powazne oskar2enia,

m.in. pod adresem premiera Leszka Millera.
Przypomnij my, 2e znany producent fi lmowy
Lew Rywin zaproponowal w ub.r. ,,Gazecie
Wyborczej" pomoc w uchwaleniu przez Sejm

korzystnej dla niej ustawy w sprawie
medi6w, w zamian za znaczn4 kwotq
pieniqdzy.

. Powoli r ozpoczyna siq kampan ia przed

wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Polska ma w nim zagwarantowane 54

miejsca. Wybory odbqd4 siq w czerwcu i

bedq testem popularnoSci polskich
ugrupowari politycznych.

. Polski Bumar przegral co prawda
przetarg na dostawq broni dla przyszlej
irackiej armii - ale rozpisany przez
Amerykan6w i tymczasowe wladze Iraku
przetarg zostal anulowany po protestach

Bumaru i innych firm.Zdaniem Bumaru, nie

ma mozliwoSci, by kupi6 uzbrojenie i sprzqt

dla calego wojska tak tanio, jak
zaproponowal to wygrany - konsorcjum
amerykariskie Nour. Przy okazji miejsce
miala zadziwiajqca afera - wygranym, obok
konsorcjum Nour, byla te2 wsp6ldzialaj4ca
z nim tajemnicza malerika polska firma
Ostrowski Arms. Tymczasem ta ostatnia nie
miala zezw oleniana miqdzynarodowy handel

broni4 i w og6le na wsp6lpracaz zagranicq.
Sprawq zaiqly siq polskie sluzby specjalne.

. Cena dolar6w na poczqtek marca
wynosila - przy sprzeda|y 3,82 zl, przy
kupnie 3,91 zl; ceny euro odpowiednio 4,72

i 4,78 zl.

S. M.



zy m6wienie o przyczynach
wydarzeri 1943 roku na
Wolyniu ma dziS sens? Czy nie

wiemy, co sig stalo? Tak, wiemy duZo, bo
spoleczna pamigd funkcjonowala przez
minione 60 lat. Zzrazem wiemy jednak
malo, bo sporo istotnych fr6del jest
dostgpnych dopiero od kilku lat, one za5
pozwalaj4 na nowo przedstawid
wydarzenia. Chodzi nie tylko o fakty, ale
r6wniei o ich interpretacje oraz o
przyczynp Tymczasem odpowiedf na
pytanie, co sig stalo, musi zawierat,
odpowiedi ttkie na pytanie inne: jak do
tego doszlo?

Chod przed 1939 r. Ukrairicy nie mieli
swej paristwowo5ci, bo w 1921 r. w Rydze
podzielono Ukrainq miEdzy ZSRR a Polskq,
to na Wolyniu w latach 30. gl6wn4tendencj4
byla wsp6lpraca z pariswem polskim.
Wojewoda wolyriski Henryk J6zewski
uwaial, 2e porozumienie ukrairisko -
polskie stanowi fundament bytu Polski i
Ukrainy. W swoim
,,eksperemencie" zachEcal
on ukraifrskich polityk6w,
by reprezentowali swe
stanowisko w Warszawie.
Ukraif ski e Zjednoczenie
Narodowo
Demokratyczne (UNDO),
partia centrowa i ciesz4ca siq znacznym
poparciem, przyjElaw I 935 r. podobn4 liniq:
lojalno6i wobec Polski w zamian zareformy
na szczeblu lokalnym.

Pogodzenie siq z istnieniem w ramach
paristwa polskiego bylo stanowiskiem
rozs4dnym po podpisaniu przez Polskq
pakt6w o nieagresji z ZSRR (1932) i
Niemcami (1934)- kiedy jednak Polska
padla ofiar4 obu mocarstw w 1939 r.,
strategia ta z punktu widzenia Ukrairic6w
stracila racjq bytu. Klqska Polski i atak
Niemc6w na ZSRR - kt6re doprowadzily
do rozpadu ukraifiskiego politycznego
centrum i lewicy - ujawnily zarazem
koncens: Ukrairicy opowiadali siq odt4d za
koncepcjq znan4pod nazw4,,sobornist",
stworzenia niepodleglej Ukrainy,
obej muj qcej wszystkie ziemie zamieszkane
przez Ukrairic6w.

Z Hitlerem nadzieje swe wi4zala
zwlaszcza ukrairiska nacj onalis ty czna
prawica. Organizacja Ukraifiskich
Nacjonalist6w (OUN), zalo2ona w 1929 r.
przez weteran6w woj ny po lsko-ukrairiski ej
l9l8-19, przez calq dekade.- dzialala w
podziemiu. Poniewa2 Niemcy byly jedynym
mozliwym sprzymierzericem w d42eniach
nacjonalist6w ukrairiskich do zbudowania
pafistwa, wmowili oni sobie; 2e dojScid
Hitlera do wladzy to dobry omen.
Zwlaszcza, 2e w 1939 r. Niemcy
faworyzowali Ukrairic6w w,,Generalnym
Gubernatorstwem", wykrojonym z
okupowanej Polski. Jednak poczqtkowo
wojna nie stworzyla mozliwo6ci, jakich

oczekiwala OUN: pakt Ribbentrop-
Molotow pozostawial ziemie ukraifiskie po
stronie ZSRR. Dopiero w 1941 r. po ataku
na ZSRR, Niemcy powierzyli ukrairiskim
nacjonalistom tworzenie administracji
lokalnej na Wolyniu i pozostalych ziemiach
z ludno6ciq ukraifiskq, podbitych przez
Wehrmacht. Jednak nadziej e nacjonalist6w
rozwialy siq, gdy Niemcy odm6wili
utworzenia ztych ziem jakiejS ukrairiskiej
calo6ci administracyjnej.

Zdolni ,,czy5ciciele"
Prawica ukrairiska byla w6wczas

podzielona, za sprawe radzieckiej
prowokacj i (zamach na Ewhena Konowalca

dw tglg r.), na OUN-B OUN-M. Pr6buj4c
tworzy(, fakty dokonane, OUN-B
proklamowala paristwo ukraifskie we
Lwowie w czerwcu l94l r. w odpowiedzi
w ci4gu nastqpnych dw6ch lat Niemcy
uwiqzili lub zabili 80 proc. Jej
kierownictwa, a Stepan Bandera znalazl siq-
w obozie Sachsenhausen. Po jego

osobistych porachunk6w. Tej autodestrukcj i
spoleczefrstwa sprzy jala polityka
okupacyj n y ch wladz Z S RR, zmier zajqca do
likwidacji 2r6del oporu: do lata l94l r.
wyksztalcone klasy spoleczne Wolynia
zostaly deportowane na Syberiq. Deportacje
przeprowa dzalo NKWD, ale wykonawc6w
dostarczala miejscowa milicja, kt6ra na wsi
skladala siq w wiqkszoSci z Urairic6w - i
byla infiltrowana przez OUN.

Natomiast wskutek niemieckiej polityki
okupacyjnej Ukrairicy z Wolynia zetknqli
siq z zabijaniem na ogromne skalq. Podczas
pierwszej fali mordowania 2yd6w przez
niemieckie EINSATZGRUPPEN latem i
jesieni4 l94l r. SS umySlnie rozstrzeliwala
Zyd6w na oczach ukrairiskiej policji (tzw.
Oddzial6w pomocniczych). Podczas drugiej
i ostatniej fali likwidacji 2yd6w latem i
jesieni4 1942 r. Niemcy poslugiwali siq
ukrairiskimi silami policyjnymi ju2 pr7.'-.
bezpoSredniej realizacji pracochlon\-,
wersji,,ostatecznego rozwi 4zania kwestii
zydowskiej"

Ukrairic6w stuz4cych w

i

i
I
i
'

aresztowaniu na czele OUN - B stan4l
Mykola l-ebqdL, kt6ry skupil siq na
tworzeniu sluzby b ezpieczehstwa O[IN-B,
odznaczyjqcej siq (wedlug sl6w jego
biografa),,fanatycznvm nacjonalizmem i
nieustEpliwo6ci4 wobec wrog6w narodu".
Po trzech latach wojny ukrairiskq politykE
na Wolyniu reprezentowala wiqc skrajna
frakcja nacjonalistycznej organizacji i
terrorystycznej, kt6ra po usuniqciu dawnych
przywodc6w kierowana byla przez hrdzi
mlodych; gdy zaczgly siq ,,czystki" na
ludnoSci polskiej, N.ebed? mial zaledwie 33
lata.

Postulowa6,,czystki etniczne" to jedno,
a znale26ludzi zdolnych do zrealizowania
takiego postulatu-to drugie. Niemniej
miejscowemu OUN-B udalo siq pod koniec
marca 1943 r. powola6 na Wolyniu w ciqgu
kilku dni Ukrairisk4 Powstahcz4 Armiq
(UPA) - i natychmiast przyst4pii do
,,czystek" na Polakach. Pod koniec kwietnia
1943 r. UPA miala juz pod swym
dow6dztwem kilka tysiEcy Zolnierzy i
zd,ry2yla wywola6 na znacznych obszarach
Wolynia wzajemne rzezie wSr6d miejscowej
ludno6ci. Do lipca 1943 r. UPA urosla do
2O-tysiqcznej armii i zdolna byla prowadzi6
skoordynowane dzialania - mordy na
Polakach - na przestrzeni setek kilometr6w.
Jak to bylo mo2liwe? Odpowiedzi4 jest
zniszczenie tradycyjnego spoleczefi stwa na
Wotyniu. Upadek Polski w 1939 r. przyni6sl
przypadki rabowania zamo2nych dom6w i
sklep6w, mordowaniaZyd6w i Polak6w (np.
wla6cicieli ziemskich) i wyr6wnywania

policji OUN-B
pozyskiwala, agituj4c ich w
nastqpuj4cy spos6b:,,JeSli
jest piqciu Niemc6w i 50
(ukrairiskich) milicj ant6w,
to kto ma wlad,zg?".
Ukrairicy z oddzial6w

pomocniczych niemieckiej policji na
Wolyniu kolaborowali wiqc przy
mordowaniu Zyd6w do listopada 1942 r. -
a ju2 w marcu i kwietniu 1943 r. stanowili
wiqkszoS6 rekrut6w UPA. Ci byli policjanci
wnie6li nie tylko przeszkolenie przez SS
oraz brofi, ale tak|e doSwiadczenie
skoordynowanych mord6w na
wyznaczonych grupach ludno5ci. Odebran4
lekcjq zastosowano do Polak6w.

Ideologia i okolicznoSci.
Jedn4 z przyczyn tego, co stalo siQ \-z

1943 r. siqgajqc4 okresu przedwojennego,
byla ideologia jednolitoSci struktury
narodowej. OUN zalo2ono jako organizacjq
zmierzajqcq do usuniqcia wszystkich
,,okupant6w" z,,ziemi ukrairiskiej".
Kolejnym czynnikiem, ju2 z okresu wojny,
bylo zaobsorbowanie kwesti4 przyszlego
odrodzenia paristwa polskiego: obie frakcje
OUN zdawaly sobie sprawq, ze Polska nie
zrzeknie siq dobrowolnie Wolynia i Galicji.
Jako orqdownicy niepodlegtej Ukrainy
obejmuj4cej te ziemie, nacjonaliSci
ukrairiscy wiedzieli, ze niewiele zfskaj4 na
dyskusjach z Polakami w czasie wojny. I
OUN-B i OUN-M wierzyly, 2e np.
przesiedlenie grup ludnoSci w obu
kierunkach przynioslyby rozstrzvgniqcie
sytuasji. Jednak radykalna OUN -B
interpretowala program partii bardziej
zdecydowanie niz OUN -M. Chciala
zapobiec przewr6ceniu paristwowoSci
polskiej przez wysiedlenie Polak6w z
Zachodniej Ukrainy jeszcze przed kofcem



wojny. Wytyczne dla oddzialow OUN-B,
sformulowane tuz przed niemieckim
atakiem na ZSRR (w maju l94I) m6wily,
2e polqdane jest usuniEcie ,,Polak6w z
region6w Zachodniej Ukrainy, kt6rzy nie
porzucili marzefi o odbudowie Wielkiej
Polski kosztem ziem ukrairiskich". Po
poczqtkowych sukcesach wojska niemieckie
zaczerly jednak przegrywai - i nad terenami
ukrairiskimi pojawil siq cieri kolejnej
okupacji radzieckiej. W pierwszej
kolejno6ci padl on na Wolyfi, gdziejuz w
czerwcu t942 r. pojawili siq radzieccy
partyzanci. OUN -B zdawala sobie sprawQ
z efekt6w propagandowych sukces6w
radzieckich partyzantow i obawiala siq, ze
Ukrairicy zechc4 wal czy t, przeciw Niemcom
pod ich dow6dztwem. Na spotkaniu swego
kierownictwa w lutym 1943 r. OUN -B
wezwala wiEc do tworzenia
nacjonalistycznej armii partyzanckiej,
majqc zarazem nadzieje, 2e bgdzie mogla

J op62niai tworzenie oddzial6w tej armii,
trzymajqc ludzi w szeregach niemieckiej
policji lub w podziemiu, gdzie byli
stosunkow o bezpieczni, i pozwalaj 4c Armii
Czerwonej i Wehrmachtowi wykrwawiad
siq w walce. Radziecki pobor miejscowej
ludnoSci na terenach odbitych Niemcom po
bitwie pod Stalingradem przesqdzil sprawQ.
OUN-B postanowila tworzyc alternatywq
dla,,tych element6w narodu ukraifskiego,
kt6re moglyby w innym wypadku szuka6
schronienia przed niemieckim
imperializmem w Moskwie". tr-ebedL
przyst4pil do przygotowari; takze Galicjanie
dysponuj 4cy do6wiadczeniem woj skowym
fiak Roman Szuchewycz) przenieSli siq na
Wolyf. Dla Szuchewycza, 35-letniego
logika, kolaboracja skoriczyla siq, gdy
Niemcy rozwiqzali jego batalion policji
(Schutzmannschaft-batallion 201) i
aresztowali jego oficer6w w styczniu 1943
r. Teraz Szuchewycz szukal stanowiska,
odpowiadaj4cego jego randze i\F' doSwiadczeniu.

20 marca 1943 r. Szuchewycz mial
gotowe plakaty proklamuj4ce powstanie
UPA i jej micjq: zwalczanie niemieckiego i
rosyj skiego imperializmu. Apetyt
nacjonalist6w na resztq policjant6w
zaostrzyl siq: 4 kwietnia OUN-B obiecala
Smieri (,,rewolucyjne trybunaly") tym
Ukrairicom, kt6rzy pozostanq na sluzbie
Niemc6w. Pewien oficer UPA ocenial
potem, 2e 50 Yo tych, kt6rzy zaci4gnqli siq
wtedy do UPA, uczynilo to pod przymusem.
I tak setki, a moLe nawet kilka tysiqcy
policjant6w wst4pilo do UPA na pocz4tku
kwietnia. Niemiecki komendent policji
meldowal zwierzchnikom, 2e traci jeden
oddzial za drugim.

(dalej bpdzie)

Timothy Shyder
,,Tlgodnik powszechny".

2003 r.

Zmarl
Czeslaw Niemen
Po cigikiej chorobie zmarl jeden z

najwybitniejszych polskich piosenkarzy 
-Czeslaw Niemen. Mial 65 lat. W

plebiscycie tygodnika,,Polityka" otrzymal
tytul polskiego piosenkarza XX wieku.

Czeslaw Niemen, naprawdq noszqcy
nazwisko Wydrzycki, zaczql Spiewai na
pocz4tku lat 60., wkr6tce po tym, gdy z
rodzin4 powrocil j ako repatriant ze Zw i1zku
Radzieckiego (urodzil siq w 1939 r. w
Wasiliszkach Starych kolo Nowogrodka na
Bialorusi). Jego pierwsz4 specjalnoSci4 staly
siq poludniowoamerykafrskie szlagiery. W
ciemnym garniturze, w bialej koszuli z
krawatem oraz z gladko przyczesanymi
wlosami wcale nie przypominal rockowego
buntownika, jakim mial siq stat za kilka lat.

Czeslaw Wydrzycki, juz jako Niemen,
zostal p62niej jednym z wokalist6w
Niebiesko-Czarnych, czolowej polskiej
grupy bigbitowej, jak w6wczas m6wiono o
zespolach pr6buj4cych lansowa6 w PRL
rockowe rytmy. Juz stawal siq slawny.
Szybko jednak okazalo siq, ze nie mo2e by6
jednym z kilku artyst6w Niebiesko-
Czamych. Byl zbyt siln4 osobowo6ci4.

W 1967 r. stworzyl wlasnq grupQ
Akwarele. Ze swoj4 deklaracjq - muzycznq
i programow4 

- ,,Dziwny jest ten Swiat"
bardzo odbiegal od 6wczesnych norm

estradowych. Jego nowy wizerunek
traktowano jako skandal, a nie propozycjq
artystyczn4. Niemen z fryzurq na ,,Piasta
kolodzieja", w strojach ludowo-hipisowskich
i wypowiadaj4cy siq w spos6b odbiegaj4cy
od propagandowych norrn tamtych czas6w
draznil i szokowal. Musialy minq6 lata, 

"byprawdziwe wartoSci tego przeboju i innych
jego piosenek zostaly powszechnie
docenione.

Krytycy i fani sq zgodni, ze punktem
kulminacyjnym byl dla Niemena album
,,Enigmatic" z 1970 r. To dzielo niezwykle

najlepsza polska plyta rockowa
wszechczas6w (wynik plebiscytu
miesiqcznika ,,Tylko Rock"). Niemen jako
kompozytor polqczyl tu rock, jazz i soul z
nut4 slowiarlsk4 oraz z najlepsz4 polsk4
poezj4.

P62niej skierowal siQ w stronq
progresywnego rocka, muzyki o lu2nej
konstrukcji, czqSciowo improwizowanej,
potem odkryl mo2liwoSci instrument6w
elektronicznych. Niezmiennie te2
interesowal siq poezjq. Jego plyty cieszyly
siq uznaniem, ale nie mogly podbid masowej
publicznoSci, zresztq on sam o to nie
zabiegai Stworzyl wlasny m\zyczny 6wiat,
w kt6ry m6gl wej6i ka2dy nim
zainteresowany. Innych nie zamierzal
zachqcal.

Na krajowe estrady powr6cil w koricu lat
80., gdy od|yla moda na muzykq lat 60.
Spiewal dawne przeboje w nowych
elektronicznych opracowaniach, samotny na
estradzie, wSr6d ogromnej aparatury. Byla to
jednak tylko odskocznia od tego, co go
naprawdq interesowalo. Malowal., pisal
wiersze i felietony do magazynu ,,Tylko
Rock". I, oczywiScie, komponowal.

Bardziej dla siebie, ale ci4gle wierzyl,2e
jego muzyka potrafi zainteresowai innych.
Nie mylil siq. Z pewnoSci4 nie zamilknie
tak2e w przyszloSci.

Jacek Marczyrfiski
(rrRzeczpospolita").

Dziwny jest ten Swiat
Czeslaw Niemen
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Dziwny jest ten Swiat
Dziwny jest ten Swiat
gdzie jeszcze wci42
miesci siq wiele zla
I dziwne jest to; 2e od tylu lat
czlowiekie m gardzi czlowiek
Dziwny ten Swiat
$wiat ludzkich spraw
czasem az wstyd przyzna6 siq
A jednak czqsto jest,
2e ktoS slowem ztym zubija
takjak no2em ',. ' ., l' . .,

R4
Lecz ludzi dobrej woli jest wigcej
i mocno wierzg w to
iLe ten Swiat
nie zginie nigdy dzigki nim

Przyszedl jui czas najwyiszy czas
nienawi5d zniszczyt, w sobie. :



Dla kogo
Huta Czgstochowa

Polski minister skarbu Zbigniew
Kaniewski poinformowal, ite Huta
Czgstochowa zostanie sprzedana nie - 

jak
sit spodziewano Zwiqzkowi
Przemyslowemu Donbasu, a

migdzynarodowemu koncernowi LNM.
Stalo sig tak, mimo 2e komisja przetargowa
na poczqtku rekomendowala wyb6r
ukrairfiskiego ZPD. Efektem jest
pogorszenie stosunk6w polsko-ukraifiskich.

Resort skarbu uzasadnial sw4decyzjq tym,
2e zgodnie z traktatem akcesyjnym z Uni4
Europejsk4 HCz ma ograniczenia dotycz4ce
wzrostu zdolnoSci produkcyjnej. Tymczasem
ZPD zapowiadal, iiLchce zwiqkszy6 produkcjq.
Argumentacja ta jest bezzasadna, gdy2 nie
tylko Donbas, ale r6wnie2 LNM w ofercie
zapisali, 2e zamienajqw HCz wytwarza6 dwa
razy wiqcej stali niz obecnie.

Politycy i komentatorzy ukrairiscy byli
oburzeni decyzj 4 polskiego ministra. P rzegrana
Zwiqzku Przemyslowego Donbasu (ZPD)
mo2e popsu6 stosunki polityczne i gospodarcze

Polski z Ukrain4. W Radzie Najwy2szej
Ukrainy powolana ma by6 specjalna komisja,
kt6ra zbada kulisy przegranejZPD, a prezydent
Leonid Kuczma zlecil swojemu Ministerstwu
Spraw Zagranicznych zbadanie warunk6w
pryw atyzacji HCz. Podczas konferencj i

prasowej w Kijowie Kuczma powiedzial: -Okazuje siE, ze w kwestiach prywatyzacji
panuje w Polsce pelna demokracja.
Zastanawiam siq, czy nie zrobil tak u nas, 2eby

minister skarbu paristwa sam wskazywal tego

kto wygra, a kto przegra.
Jak jednak napisala,,Rzeczpospolita",

decyzja ministra skarbu zostala podjqta po

otrzymaniu przez niego informacji z Agencji
B ezpieczehstwa WewnQtrzne go, zar zucajqcej
Zw iqzkow i Przemyslowemu Donbasu niej asne

p ochodzeni e kapitalu, nieprzejrzyst4 strukfurq
holdingu, podejrzenie prania pieniedzy. Z
informacji ,,Rzeczpospolitej" wynika te2, 2e

ABW podejrzewa, i2 za ZPD kryjq siq wplywy
rosyjskie. Opinia sluzb specjalnych dotarla do

Kancelarii Premiera oraz ministerstw
GoSpOdarki oraz Skarbu Paristwa w ostatnich
godzinach przedpodjqciem decyzji o wyborze

inwestora dla polskiej huty i miala zasadniczy
wplyw na decyzjq resortu skarbu.

Do zarzut6w stawianych przez ABW
ustosunkowal siq Konstanty Litwinow,
reprezentuj4cy interesy ZPDw Polsce. -ZPDjest solidnq firmq i nie ukrywa ani swojej
struktury ani2r6del pochodzenia maj4tku. W
czasie przetargu przedstawili6my wszelkie
wymagane dokumenty, kt6re dotycz4 kwestii
struktury wlasno6ciowej, sytuacji podatkowej

i finansowej korporacji, w tym audytowane
bilanse iza|wiadczenia sluzb podatkowych. Po

tych wyjaSnieniach komisja przetargowa
zarekomendowala ZPD jako najlepszego
inwestora w Hucie Czqstochowa - m6wil
Litwinow.

wg. prasy polskiej oPrac. s.m.

NIaIa) ilczwaitnu
'r$cznica.", ,, ", ,",

I lutego bn w Zytomierskim Domu
'.E.,ols'kim, odbyta sig Konferincja,
'|Ati|;elnicza,,Gazety Pofskiei'r'
,pb|fwigeona drugiej rocznicy istnienia"
pismu

Niestety p.o. redaktora naczelnego

SeTgiusz Rudnicki zachorowal, dlatego
sprawami organizacyjnymi zmuszona

byla zajmowat siq energiczna Lesia
Aleksiejenko.

Swiqto rstzpoczqto mszq iwiqtq w
pitotyfrtkiej iaplicy Milosierdzia
B biego. Ks iqia pal o tyni s q p rzyj aci6 lmi
gazety od Chitltiei powstania. Alctywnie

ws p6lp racuj q z redakcj q, p is zq ar tyhtly
na tematy religijne.

O godzinie, I I .00, Lesia AleLiiei enla
uioczyicie otworzyla Konferenciq,
witajqc wszystkich goSci. GoScie
hoiorowi przekairiali pozdrowienia
pracowntikom Reda'Ecii, zloiyli
okolicznroSciowe iyczenia. Szlada, 2e ze

wzglqdu na brak czai:iu"niie doszedl do
skutki" :planowa,ny przyjazd na
uroczyitoic Konsula,Generalnego RP w
I-ucku Woj cie cha G al qzki.

W tin'radosny,, iert dziennikany
pozdrawiali przedstawiciele wladz
miejskich, prezesi organizacii
polonijnych Zytomierza i okolic.
Podczas KonferenCji odczytano listy,
H6r.e, redakcj a otrzymala z okazii iwiqta
od p. Minister Anny Sk:owrofiskiei-
Luczyr1skiej, konsula Generalnego w
Zuitcu Wojciecha Galqzki oraz innych
sympaty:ktw pisma. :;

Ze $wej strony Redakcja wrqczYla'
prezenty swoim nailepszym,
naj aktywniej szym autoro m argykultw,
czytelnikom, dystrybutorom.,, Gazeta
pols ka " nie posiada prenumeraU, zatem,,

ro.zpowszechniana jest gliwnie przez
dystrybutortiw. Naklad pis.ka siqga dz,ii,;,,

6 5 0 egzemplarzy,, : 
5 00-z ktilrych rea,lniie',

'udaje siq sprzedat. Na' spotkaniu
czlonkowie redakcji dzielili siiq swymi
radoiciami i trudnoiciami, zastanawiali
nad.koiiecznvmizmianami,.'

Konferencj a przebiegla w' cieplym,'
rodzinnym klimacie. Po czgi-ci oficjatnCj'
odbylb' siq spotHanii integracyjne, pod
czas kt6rego wszystkich chqtnych
poczgslowano, chlebem; ze smalcem i
czosnkiem. : :

' Smaczna to byla rocznica.

Eugeniusz Klimakin.

Towarzystwo Kultury Polskiej
im. Tadeusza KoSciuszki na Wotyniu
Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza KoSciuszki na Wotyniu dziala w dawnej

stolicy Ziemi Wolyriskiwj, hi storycznym Lucku.
Towarzystwo, kt6rego prezesem jest Janina Poremska, uzyskalo uznanie calego

spoleczeristwa Wotynia i miejscowych wladz. Od poczqtku dzialalnoSci realizowano plan

kulturalno-narodowego odrodzenia Polak6w na Wolyniu, popularyzacji i nauki jerzyka

polskiego, opieki nad zabytkami kultury polskiej i cmentarzami katolickimi. Szczeg6lnej
renomy Towarzystwu przysparza ch6r,,Wolyri" pod gatutq wiceprezesa organizacji Piotra
Milogrodzkiego. Opr6cz ch6ru doroslych artystycnqczqst dzialalnoSci TKP w Lucku piqknie
reprezentuje zesp6l dzieciqcy ,,Wolyriskie Slowiki" - kierownik artystyczny Antonina
Antonowa.

Na poczqtku naszej dzialalnoSc i zostala zalo2ona3-letnia szkola, w kt6rej dzieci z wielkim
eninjazmem ucze siq jEzyka polskiego oraz historii i kultury Polski.

W naszej szkole pracuj4 nau czyciele - Natalia Bejczuk, Nataia Ciotyk, Nina Tkacz, kt6re
ukoriczyly studia wy2sze w zakresie filologii ukrairiskiej i polskiej na Uniwersytecie
Wolyriskim im. Lesi Ukrainki. Dziqki profesjonalizmowi naszych nauczycieli udalo siq nam
osi4gn46 sukcesy w nauczaniu dzieci, o czymswiadczy fakt,heliczbauczni6w naszej szkoly
ci4gle wzrasta iprzekroczyla ju2120 os6b.

Dobrq tradycj4 naszego Towarzystwa sq spotkania mlodziery w Klubie student6w

,,Krok" (kierownik Ludmila Basiuk). Studenci szukaj4nowych form wsp6lpracy i nawi4zujq
kontakty z mlo dzieLq studiuj 4cq na po I skich ucze lniach.

Ludzie w podesztym wieku zorganizowali klub ,,Gospodyni", kt6rym opiekuje siQ p.

Wanda Rad.
Z perspektywy 5-letniej dzialalnoSci TKP im. Tadeusza KoSciuszki wida6, Lenaszewysilki

nie zostaly zmarnowane,lecz owocuj4 w powracaniu dzieci, mlodzie2y do korzeni swojej
to2samo6ci narodowej.

Piotr Milogrodzki, Luck
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. Glowna choinka Berdyczowa
W przedziefi Nowego Roku w centrum

miasta obok kina im. Frunze odbylo siq
uroczyste otwarcie glownej choinki
Berdyczowa. Swiqto zostalo otwarte przez
mera miasta Wasyla Mazura. Obecnych
przywitala wiceprezes rejonu
Berdyczowskiego Ludmila KoleSnik.
Widzami przedstawienia stali siq setki
mieszkaricow, deputowani Rady Miejskiej.

. Swigto wyzwolenia
UroczystoSci, zwi4zane z 60. rocznicq

wyzwolenia Berdyczowa od hitlerowc6w
bylo rozpoczqto 5 styczia z poloLenia
kwiatow i wiank6w 2alobnych do Ognia
Wiecznego. Po tym kolumna uczestnik6w
mityngu pod marsze grane przez orkiestrq
wojskow4 wyrztsryla do miejskiego Domu
Kultury Dla ludzi starszych bylo podano
autobusy. W sali obecnych pozdrowil prezes
miasta Wasyl Mazur. Przez niego
kombatantom byty wrQczone prezenty. Na t4
uroczysto6 6 przyjechali weterani z Moskwy,
Stawropola; Winnicy, ktorzy brali udzial w
wyzwoleniu naszego miasta od hitlerowcow.
Spotkali siq starzy przyjaciele, moLeju2 po
raz ostatni. Niestety starsze pokolenie
2olnierzy odchodzi w wieczno66. Wielu z

nich ju2 nie LyjaL. Ale nazawsze pozostanie
pamiq6 o ludziach, ktorzy. swojq krwi4
zdobyli naszqwolno66.

. Emeretura. rrBielit' i,rczarni"
Opinia spoleczna o reformie emerytalnej

nie jest przyjemna dla urzqdnikow i
prezydentaKuczmy. Je2eliby oni slyszeli co
pod ich adresem -Lyczt'im ludzie przeciqtni.
Teraz emeretura minimalna stanowi 95
hrywien, maksymalna - 2600 hrywien.

lekarz- chirurg szpitalu rejonowego M.M.
Bej, ktory zrobil 12 tys. operacji, bEdzie
dostawal nie wiqcej jak 200 hrywien
emeretury. A jaki6 urzqdnik nawet i bardzo
wa2ny - 800-1000 hrywien. Tysiqce ludzi
uratowal znany w berdyczowie chirurg W.I.
Pryputnicki,lecz on te2 trafil do kategorii
,,czamych". Nauczyciel, dyrektor szkoly ze

staiqpracy 40lat tak2ebqdzie mial grosze.
Traktorzysta, slusarz, szw aczka, kierownicy
roznych przemyslowych i rolniczych
przedsiqbiorstw te2 wiele nie dostanq. Du2o
bylo m6wiono i pisano o reformie
emerytalnej, ale u wiqkszo5ci obywateli
emeretura stala wiqks za tylko na 2-8 hrywien.

. Komentarz do rrbialychtt i rrczarnychtt
W naszem rejonie iz 15 tys. pracezdolnej

ludno6ci pracuje tylko trochq wiqcej 7 tys..
Emerytow jest 1l tys. W rezultacie
wychodzi, 2e jedna pracujqca osoba
utrzymuje dwie niepracuj4ce. To sk4d mog4
by6 wysokie emeretury?

. Podsumowanie roboty
szpitalu miejskiego
14 stycznia w szpitalu miejskim odbyla

siq podsumowalna rada medyc nra z udzialem
zastqpcy kierownika zarz4du ochrony
zdrowia J- Galifiskiego, ktory wysoko ocenil
pracQ zakladu. Niezwa2aj4c na problemy
zaklad, medyczny pracuje i ma nie zle
wskazniki. IloSi lo2ek stacjonaru dziennego
wyrosla od 91 do 108, odpowiednio
powiqkszyla siq ilo66 uleczonych chorych.
W mieSie zarejestrowano 93 infikowanych i
6 chorych na AIDS.

W ci4gu roku 2003 prowadzila siErobota
po zaci4gniqciu kosztow pozabudzetowych
w strefe medycyny. Zafuczono 653640 hrw.
Pomoc charytatywna nadeszla w sumie 6733
hrw. Ukazana kwota poszla na lekarstwa
(44%), prowadzenie remontu potocznego
(5%), nabycie sprzqtu i material6w
medycznych (5 1 %). Istotnqpomoc4jest kasa
lekarska. Na 1.01.2004 jej czlonkami sq6596
osob. W roku 2003 nadeszlo 263 tvs. hrw.
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Szanowni paristwo!
Na zdjqciu (<Mozaika Berdy-

czowska>), N 6 (53), listopad - grudzieri
2003 r.) w gazecie poznalyimy swojq
mam6 Gruzickq Maryj e c. Bartolomej a,
1914 roku urodzenia, kt6ra w roku 1929
byla absolwentkq Berdyczowskiej
polskiej szkoly im. Dombala. Nasza
mama siedzi w drugim rzqdzie druga z
prawej.

Mama z zawodu byla ksiqgowq i
pracowala w ro2nych urzqdach. Jej mqi
a nasz ojciec Mikolaj zginql w czasie II
wojny iwiatowej. Nas u mamy byly dwie
corki - Lilia i Swietlana. Zmarla Maria
Gruzicka w 1995 roku i zostala,
pochowana na miejskim cmentarzu przy
ulicy Wojkowa.

Oprhcz mamy na zdjqciu poznalyimy
Bojakowskiego Jana s. Kazimierza, kt6ry
uczyl siq razem z mamq w jednej klasie

(w pierwszym rzqdzie pierwszy z prawej).
Pan Jan Bojakowski pracowal jako
nauczyciel jqzyka niemieckiego w
Berdyczowskiej szkole N I i p62niej byl
naszym opiekunem klasy. Zmarl w 1952

roku wskutek ran poniesionych na
wojnie.

Z s4,acunkiem,

Lilia Korczakowska
i Swietlana Litwinow.

I
I



Tyle razy jeste5 czlowiekiem'
ile znasz jgzyk6w (porzekadto)

Ta zlota mySl podkreSla wartoS6
poznawania ludzi inaczej m6wi4cych i
2yj4cych. DziS podr62e staly siq czymS
zwyczajnym i urlop, wakacje prawie zawsze
pol4czone s4 z podr62q. Oczywi6cie, nie
wszyscy mogi1 swobodnie kotzystaf z

ciekawych i dalekich podr62y. Podstawowe
ograniczenia wiq2qsiq przede wszystkim z

mozliwoSciami finansowymi.
Boi siq samodzielnie Podr62owat

czlowiek, kt6ry nie zna zadnego jerzyka

obcego. Austriacki filozof Ludwig
Wittgenstein trvierdzi:,,Granice mego jqzyka
sq granicami mojego Swiata" - i ma racjq.

Znajomo66 jEzyk6w obcych zawsze byla
wysoko ceniona. Zyjemy w epoce integracji
paristw i narod6w, dlatego kahdy czlowiek
powinien ,,wyjSi poza granice swego

iezyka".
lJczqc siE jqzyk6w obcYch nie

zapominajmy o swoim ojczystym - ten
powinien by6 absolutnie poprawny, bogaty i
pigkny. Zgadzdm siq ze slowami polskiego
poety i tlumacza Franciszka Ksawerego
Dmochowskiego: ,,A nade wszystko szanuj
mowe tw4 ojczyst4".

Czy wiecie, 2e na Swiecie funkcjonuje
3 000 j qzyk 6w, z czego znakomita wiqkszoS6
to jEzyki niewielkich grup ludzi? 1000
jqzykami posluguj4 siQ Indianie
amerykariscy, 50Q jEzykami rozmawiaj4
narody i szczepy afrykariskie, 500 jqzyk6w
jest na terytorium Australii, Nowej Gwinei
i wysp Pacyfiku w5r6d miejscowYch
aborygen6w.

Wszystkie jqzyki sq wa2ne i ciekawe z
punktu widzenia jqzykoznawstwa, jednak ze

wzglqd6w kulturalnych, gospodarczych i
politycznych naprawdq waznych, liczqcych
siq jqzyk6w jest najwyzej 100. Do tej liczby
naleLy i jqzyk polski.

Jqzyk polski jest jqzykiem narodu
polskiego. Opr6cz obywateli polskich, dla
kt6rych jest jqzykiem pafistwowym,
uzywaj4 go r6wniez obywatele narodowo6ci
polskiej w innych krajach. W Berdyczowie
s4ludzie, kt6rzy traktujq jqzyk polski jako
ojczysty i stale go rozwijaj4 i wzbogacajq.
Dziqki temu, 2e Ukraina odzyskala
niepodlegloS6, nauka jgzyka polskiego jest
mozliwa w szkolach, w szk6lkach
niedzielnych, na kursach i na uczelniach. W
Berdyczowie w szkolach nr 3, 4, 7, 15 a
takle w koSciolach s4 prowadzone zajEcia
z jqzyka polskiego. Kto ma chq6, moze siq
uczy6.

Dlaczego uczymy siq polskiego? Na to
pytanie odpowiadaj4 uczestnicy zaj96
zorganizowanych przy parafri w Klasztorze
Karmelit6w Bosych.

Helena Selewaniuk, emerytka.

- Jestem Polk4. Moja babka, Antonina
Wolotowska i m6j dziadek Jan Wolotowski
mieli maj4tek we wsi Rudnia obw.
2ytomierski. Zostali rozkulaczeni i wyslani
ze wsi. W roku 1933 moja babcia zmatla z

glodu w Berdyczowie. W zwiqzlo; z pamiEciq
o moich krewnych chcqwr6ci6 do polskoSci.

ZawEry mi siq chcialo ucryt siq polskiego -
ojcfstego jeryka moich dziadk6w. Niestety
nie mialam takiej mo2liwo6ci w lata mlodo6ci.

Kiedy w szkole, w kt6rej uczylam siE,

nauczyciele dowiedzieli siq, ze w domu
m6wimy po polsku, powiedziano mi, 2e

mieszkamy na Ukrainie i nie wolno
rozmawiatpo polsku. Cho&i6 do koSciola tez

bylo nie wolno. Tenz staram siq dogoni6 to,
czego mnie nie pozwolono w mlodoSci. Mam
nadziej e, 2e jeszcze zdq29 pojecha6 do Polski
i bede rozumiala mowe moich przodk6w.

Walentyna Zajcew a, emerYtka.

- Ptzez cale 2ycie maruylam o nauce
polskiego. Moi rodzice i dziadkowie byli
Polakami. Teraz jestem emerytkqi mam czas

i mozliwo6ci. Moja c6rka i jej maz studiujq
w Polsce ija bardzo chcialabym pojecha6 do

nich w goSci.

Walery Orlenko, przedsigbiorca.

- Z ma\ych lat chcialem rozmawia6 Po
polsku, rozumie6 ten jqzyk. Za czas6w
Zwiqzkt Radzieckiego takiej mozliwoSci
bylem pozbawiony. UwaLam, 2e kaildY
czlowiek powinien zna6 mowq, kulturq
swoich przodk6w.

Anatol Jasifski, pracownik szkoly nr 17.

- Moja babcia pochodzi z Warszawy, to
jest jej ojczyste miasto. Potem z rodzinq
mieszkala we wsi Korwinowka (bylo to
polskie osiedle). Bardzo mi siEpodobajEzyk
polski. Pamiqtam, w dzieciristwie w szkole
na lekcjach nauczyciele tqpili nas, Polak6w.
Balem siqprzyzna6 siq do polskoSci i nawet
do paszportu wpisalem narodowo66
Ukrainiec, chocia? nigdy nie czulem siq
Ukrairicem. Czasy byty takie i tak zrobilo
wielu Polak6w. Teraz jestem dumny ze
swego pochodzenia i mogq powiedzie6 -
Jestem Polakiem.

Lannasolomianq pedagog szkoty nr 17.

, - Uczq siq jEzyka polskiego dlatego, ze

podczas Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie
poznalam wielu przyjaci6l i zostalam
zaproszona do Polski. Mialam mozliwo66
zwiedzit ten piqkny kraj. Wiedza, nauka
jEzyka polskiego i innych jqzyk6w obcych
mnie bardzo interesuje.

Eugeniusz Solomiany, uczefi klasY 4
szkoly nr 17.

- Lubiq zaiqcia z jqzyka polskiego, bo
podobaj4 siq mi nowe wyt^zy. Chcq pojecha6

do Polski i rozmawia6 tam po polsku.

Natalia Orlenko, uczennica 3 klasY
gimnazjum nr 2.

- Chcqzapoznat siqz wieloma jqzykami
obcymi i pojecha6 do Polski i do innych
kraj6w, wszystko rozumie6, pisa6, czytat i
rozmawial z lud2mi innych narodowo5ci.

Irena Selewaniuk, uczennica klasy 2

szkoly nr 15.

- Jqzykpolski jest bardzo ladny ibatdzo
mi siq podoba. CzcQ dobrze cz-yta(,, pisa6 i
rozmawiad. Moje najwiqksze marzenie -
zwiedzif Polskq.

Julia Sologub, uczennica 6 klasY
szkoly nr 4.

Uczg siQ jEzyk6w obcYch
angielskiego, polskiego, rosyjskiego.
Najbardziej podoba siq polski. Jak pojadq
do Polski, to nie bEdq miala problem6w w
obcowaniu z Polakami. Ka2dy czlowiek
lubi, kiedy z nim rozmawiaj4 w jego
ojczystym jEzyku. W przyszlo6ci wiedza
jqzyk6w dla mnie obowi4zkowo przyda siq.

Oksana Maruszczak" uczennica klasy
10 szkoly nr 8.

- Dlaczego uczQ siq jqzyka polskiego?
Jqzyk polski jest ciekawy i nie jest latwy,
chocia2 podobny do ukraifskiego. Bardzo
chcq, zeby w koSciele msza 5w. odprawiala
siq w jqzyku polskim i zebym wszystko
rozumiala. Do Berdyczowa czqsto
przyje?d1aj4 Polacy i chce siq rozmawia6 z

nimi i ich rozumie6. Latem z ojcem
Eugeniuszem jeLdzlliSmy do Polski. Chcq
nadal doskonali6 swoj4 wiedzq polskiego
jerzyka, bo to ma perspektywq.

Jerzy Werbicki, student III roku
Kolegium Politechnicznego w
Berdyczowie.

- Moi przodkowie byli Polakami.
Prababcia pracowala jako nauczycielka
jEzyka polskiego w szkole dla dzieci
polskiej szlachty. M6j pradziadek byl
szlachciciem, bardzo przystojnym i
uczciwym czlowiekiem. To ze strony mamy.
A ze strony ojca moi przodkowie te2 byli
Polakami, dlatego mam nazwisko Werbicki.
Jqzyk polski to m6j ojczysty jEzyk i uczq
siq tego jerzyka.

Przygotowala Walentyna Kole5nik.

I
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(-! wigta, Swigta i po Swigtach... Tak czasem mawiaj4 starzy ludzie. Ale u nas na
\,wotyniu jest nieco inaczej i Swigta trwaiq o wiele dluiej. Miejscowa ludno5d -
\-fto nie tylko prawoslawni, lecz takLe grekokatoticy i katolicy obrz4dku

rzymskiego. Tych ostatnich co prawda jest o wiele mniej, lecz nie zawsze tak bylo, a od
wielu lat istnial zwyczaj obchodzenia Swi4t wsp6lnie, wedlug dw6ch kalendarzy, poniewaZ
dosy6 czgsto zdarzaly sig rodziny mieszane. Szczegfilnie w okresie dwudziestolecia
mipdzywojennego, gdy na Wolyniu istnialy liczne skupiska ludno5ci polskiej. Czasem w
rozmowie ze starszymi, kt6rzy dobrze pamigtaj4 tamte czasy, mo2na uslyszed ciekawe
opowieSci o tym, jak to sig chodzilo razem do cerkwi albo do koSciola, jakie to wesole
byly odpusty, wsp6ln e zabawy, w j akiej to Lyli zgodzie: c62, inne to byly czasy i moie dla
tego w tych opowie5ciach, jest tyle niezwyklego dla nas, wsp6lczesnych. Mo2e jeste5my
inni, a moie inaczej patrzymy na Swiat, w inny spos6b przeLywamy nasze codzienne
spotkania, obcowanie z otoczeniem, z Bogiem?

(w -i -E
rlD- il\ t\AV/ L. Y

[]" Nasze S\Nri€ta
Ale czyL tak dalece zmienil siE

otaczaj4cy nas Swiat? Na pewno nie,
wystarczy dokladniej przyjrze| siq
naszemu otoczeniu, porozmawiat z
ludZmi, a zobaczymy, 2e ta tqsknota za
dobrem, za miloSci4 istnieje wciqz w
naszych sercach. I raptem odczuwamy,2e
t4 miloSciq jest 869, i 2e to On kocha nas
wszystkich jednakowo mocno, wystarczy
otworzy6 Jemu swoje serce.

Od wielu lat znam pewng rodzinq.
WlaSnie jest tak4 mieszan4. Wychowani
za czaslw radzieckich, lecz raczej w
tradycji prawoslawnej. W dalekiej
przeszlo6ci mieli dziadk6w Polak6w, a

wiqc katolik6w obrz4dku rzymskiego.
Gdy zaklad,ano parafiq rzymsko
katolick4, a raczej odnawiano jej
dzialalno6d - rodzina od samego pocz4tku
wlqczyla siq w te prace. Wszystko trzeba
bylo od nowa, nawet po nowem:o ulo2yt
swoje 2ycie, dostosowad je do kanon6w
wiary. Na pewno bylo im trudno,
szczeg6lni e przelama6 pewne stereotypy,
kt6re uksztaltowaly siq codziennoSciq, od
wielu poprzednich lat. Ale wytrwali w
swoim postanowieniu, a z czasem
przyzwyczaili siq do nowej rzeczywisto6ci
i mo2e po raz pierwszy w zyciu poczuli
siq naprawdq szczqSliwym malzefstwem.

Niedawno spotkalem ich na ulicy,
zapytalem: co slycha6 nowego, jak
spqdzali Swiqta? - Oj, Swiqta, Swiqta, caly
miesi4c Swi4t u nas na Wolyniu! - wesolo
powiedziala mq2atka. - Swiqtujemy
wszystkie: i katolickie, i prawoslawne, bo
rodzina prawoslawna, a tylko my zmqtem
katolicy. A rodzina ziqcia to zn6w
grekokatolicy, wiqc najpierw ich
zapraszamy do nas, a p62niej oni nas
proszA do siebie i tak caly miesi4c

Swiqtujemy, wesolo i radoSnie. Dziwne to
uczucie, ze nawet nie potrafiE wyrazi6, bo
niby jeste6my nieci inni, a jednak czujemy
siq jednq rodzinq i nic to nam nie
przeszkadza, 2e chodzimy do r62nych
Swiqtyri, bo przecieL B,69 jest jeden! -
u6miecha siq kobieta.

Nie wiem dlaczego, lecz ostatnio
bardzo prze2ywam swoje spotkanie z
Jezusem. Szczeg6lnie zapamiqtalam
ostatni dziefi przed Bo2ym Narodzeniem
w ubieglym roku. To byl ostatni dziefr

I czekania na przyjScie malerikiego
Jezuska. Bylam na porannej mszy w
ko6ciele. W chramie bylo jak w bajce,
pachnialo Swiezym igliwiem. Wszystkie
oltarze zdobily choinki, staly r6wnie2we
wszystkich zak4tkach ko6ciola, a w kqcie,

przy jednym oltarzu stoi stajenka, tez
wSr6d choinek. Jeszcze parq dni temu w
ko6ciele trwala praca, bylo slychad
przyciszone glosy, uderzenia mlotk6w.
Parafianie wsp6lnie ustawiali choinki,
dekorowali je, przygotowywali szopkq,
sprzqtali koSci6l...i raptem cisza, ostatni
d,ziefi czekania. Weszlam do Srodka
odczulam jaki3 dziwny pok6j i cieplo,
t4 niezapomnian4 kojqc4 ciszq. No
jeszcze to niezwykle przybranie koSciola!
Choinki jeszcze nie o6wietlone, lecz juz
siq mieni4 blyskiem licznych ozd6b.
Wszystko jakby zamarlo i czeka na
malerikiego Jezusa. Zaczyna siq sluzba
Bo2a, a ten wewnqtrzny spok6j, kt6ry
odczulam przy wejSciu, raptem zaczyna
lqczyt siq w jaki6 dziwny spos6b z tym
spokojem plynqcym od oltarza, od
relikwiarza, od obraz6w i tak2e od
choinek. Pragnq bez korica sluchad
nabozefistwa, gdzieS daleko odchodzq
wszystkie klopoty codzienne. Ten dziwny
spok6j ogarnia mnie w calo6ci. Msza siq
skoriczyla, a ia wci42 nie mogq siq
podnie56, wciq? trwam w modlitwie... i
slucham. Slucham tej dziwnej i takiej
przyjemnej ciszy, kt6rej niby nie ma,lecz
kt6rq odczuwam calym swoim sercem.
Moze to wszystko wystr6j koSciola tak
koj4co dziala na duszq? Ale nie! To co6
znacznie glqbsze, coS tak wielkie i
niewytlumaczalne, otula mnie ze
wszystkich stron!

Zgasly Swiece na oltarzu, rozeszly siq
ludzie, a ja jeszcze nie moglam podnie66
siq z kolan, pragnqlam jeszcze przez
chwilq siq pomodlif, 2eby zachowat w
pamiEci ten dziwny stan swojej duszy. W
koricu wyszlam z pustego juz koSciola,
dobrze ze ostatnia - pomySlalam, nie
moglam m6wi6, chcialam jak najdlu2ej
zachowal stan tego spokoju. Ale to takie
bardzo osobiste! - dodala ju2 z u$miechem
na twarzy. Po2egnalem znajomych i id4c
ulicq wciq? mySlalem o prze2yciu tej
kobiety. Aprzecie? znowu bqdziemy mieli
okres przedSwi4t eczny, zbli2aj qs iq Swi qta

wielkanocne. W tym roku wypadaj4
wsp6lne dla katolik6w i prawoslawnych,
w jednym dniu. Czasem, chociaL rzadko,
tak siq zdarza. A wiqc znowu bqdziemy
6wiqtowa6, tym razem wsp6lnie, lecz.
dluga jest jednak droga do prawdziwej
jedno6ci. I mo2e dla tego wlaSnie jest, ten
dlugi czas oczekiwania, czas postu,
pokuty ale i nadziei. Nadziei i wiary w
to,2e w koricu czekanas ta wielka rado56,
na kt6r4 mo2e i powinien zaslu?yt ka?dy
z nas. Wystarczy tylko otworzy6 swoje

Anatol Sulik, Kowel.



23 tutego w Kijowie, w Sali cl6wtrej Ambsrrdy nP tra Ukninic, odbylo slQ ipotk nie Grupy Koordynacyjnei Roku Pokki
Ukrainie, na czele z peltromocnikiem MSZ RP MiroshweE Czechem, z przcdstawicielsmi Srodowisk polsldch Ukniny.

M6wi4c o udziale Polak6w zamieszkuj4cych

Ukainq w realizacji tego piqknego zamyslu M.
Czech zwr6cil siq do zebranych: ,,Pom62cie
wzbldzit zainteresowanie obywateli Ukrainy
tym, co w ramach tego wa2nego przedsiqwziqcia

przybqdzie z Polski, a r6wnolegle pokazcie
dorobek kulturalny spolecznoSci polskiej,
pokazcie wszystko, co moze wzbogacid tq
inicjatywq i zaowocowa6 korzystnie dla dobra

naszych stosunk6w>.

Pan Czech zaznaczyl, 2e planujqc
przedsiqwziqcia nalezy uwzglqdniai okres
dwuletni, jako 2e w
przy sztym roku czeka nas

Rok Ukainy w Polsce, a

zatem fi n a I tej inicj atywy
nastqpi dopiero w marcu
2006 roku.

Kluczowq imprez4
Roku Polski na Ukainie
stanie siq zaplanowany na

wrzesiefi V Festiwal
Kultury Polskiej na
Ukrainie. Wa2nym
podkladem Roku bqdq
przedsiqwziqcia
zaplanowane w ramach

Olimpiady Jqzyka
Polskiego i Literatury.
Przewiduje siQ te2
przeprowadzenie
Konkursu Wiedzy o

Polsce dla uczni6w szk6l
podstawowychwkazdym

z obwod6w Ukainy.
Miroslaw Czech w imieniu organizator6w

wyrazilte?gotowoSiwsparciakaildejzinicjatyw
skierowanych na nawiqzanie blizszych
kontakt6w (w ukladzie miast zaprryjaZnionych)
pomiqdzy l6 stolicami wojew6dztrv Polski a 25

miastami obwodowymi Ukainy (oraz dwoma
miastami wydzielonymi).

Wyst4pienia przedstawicieli organizacji i
plac6wek polskich na Ukrainie, poza
konkretnymi propozycjami pomagaj4cymi
realizacji idei Roku, byly czqstokroi pr6b4
szerszego zreferowania swej dzialalno6ci i
naglo6nienia istniejqcych potrzeb.

O jednej z nich, a mianowicie o palqcej
potrzebie stworzenia Domu Polskiego w stolicy
Ukrainy (<takiego z prawdziw ego zdarzenia>>),

powiedzial prezes ZPU Stanislaw Kostecki.
Re2yser obchodz4cego w tym roku 45-lecie

Teatru Polskiego we Lwowie, Zbigniew
Chrzanowski, poinformowal, i2 otrzymal
zaproszenie od Bogdana Stupki, by w ramach
Roku wyst4pi6 na scenie teatru im. I. Franki w
Kijowie. Ujawnil te2 sztukq, kt6r4 ma zamiar
pokaza6. Bqdzie to <iKartoteka> Tadeusza
R62ewicza.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w
Charkowie, J6zefa Czernijenko, wiqkszoSd

poczynah swej organizacji wiqLe s 2OOleciem

Uniwersytetu Charkowskiego, bogatego w
nazwiska polskich profeso16w. Haslo
sztandarowej imprezy brumi: <Chark6w-Polska-

Europu. Polacy Kirowogradu - miasta, gdzie

urodzil siq Karol Szymanowski - planuj4
nakrqcenie filmu o tym wielkim kompozytorze.

Wiktoria Radik - Prezes obchodz4cego

l0-lecie KNKSP <Zgodu planuje przeprowadzil

po 2 imprezy w ka2dym miesi4cu, wSr6d nich -
tl

dzi6 ok. 300 lekarzy planuje przedsiqwziqcia

ilustruj4ce wklad Polak6w do rozwoju
medycyny. Pragnie te? nadal kontynuowa6
prowadzon4ju2 od 12 lat wsp6lprccezpolskimi
instytucjami medycznymi, w tym z Lubelsk4
Okrqgowq lzbq Lekarsk4. Felicja Bielifiska,
przewodnicz4ca Polakom z Nie2yna, w maju

obchodzi6 bqdzie piEciolecie tej organizacji.
Planuje te2 aktywny udzial w imprezach
po6wiqconych rocznicy nadania miastu Prawa

Magdeburskiego oraz w dorocmym Festiwalu

<<Przyjath>>.

Prezes Towarzystwa

KulturyPolskiejDonbasq
Ryszard Zieliriski, z

aprobat4 wyrazil siq o idei
jednoczesnego
przeprowadzenia
festywali kulry polskiej

w szeregu miast tlkrainy,
zaprosil do Scislej

wsp6lpracy w tym
zakresie i wyrazil poglq4

i zu'zaiajqc na mnogo66

przewidywanych imprez

wynika potrzeba
utworzenia organu

koordynujqpego lolendarz

ich przeprowadzenia.

Prezes Federacji
Organizacji Polskich na

Ukrainie Emilia
Chmielowa
zasygnalizowala

istniej4cy obecnie dobry klimat, sprzyjaj4cy
realizacji zamierzonych przedsiqwzieg. Poradzila

te2 nie zwleka6 i jak najszybciej zwroci6 siq do

lokalnych wladz ukraiiskich, przedstawiajqc im
plany przedsiqwziqi i (co wame) ich kosztorysy.

Po zakoriczeniu czqSci oficjalnej spotkania

z grona przedstawicieli organizacji i plac6wek

polskich Ukrainy wyloniono Komitet
Koordynacyjny RokuPolski naUkrainie na czele

kt6rego stanqli prezesi ZPU i FOPnaU.

Rozumiemy, 2e powyhszarelacja wyti6rczo
i tylko haslowo ilustruje zamierzenia
podejmowane przez polsk4 spoleczno66 Ukrainy.

Redakcja,pziennika Kijowskiego> zglosila

wniosek o wyst4pienie w charakterze sponsora

informacyjnego Roku Polski na Ukrainie, w
zwi1zku z czym apelujemy do wszystkich
zaangaiowanych w poczynania zwiqzane z
Rokiem Polski na Ukrainie o szybkie i sprawne

(Internet, telefon) przekazywanie nam
aktualnych informacji o Um, co dzieje siquWas
w tym wa2nym temacie. Pozwoli to na ciekaw6
poirytecznqi bardziej szczeg6lowq informacjq o

ka2dym kroku w ramach Roku.

Stanislaw PANTELUK
<Dziennik Kijowskb.

(PomilLcie wzbudzi(
Z.AINTERESOWANIE>

po6wiqcone postaciom H. Siemiradzkiego i W.

Wysokowicza. Natomiast na 155-lecie W.

Kotarbiriskiego zaproponowala ona

zorganizowanie og6lnomiej skiej wystawy dziel

tw6rc6w polskich z magazyn6w muzealnych

Kijowa.
Polscy Nauczyciele Ukrainy gl6wn4 uwagq

koncenfuj4 obecnie na godnym przygotowaniu

II Forum Nauczycielskiego.
Kulturalno-O 6wiatowy Zw iqzek Polak6w

Winnicy (prezes Alicja Ratyfrska) zmierza uczcii
I I0. rocznicq urodzin Jaroslawa Iwaszkiewicza,

w zwi4gku z czp Szkola-Muzeum w Kalniku
prosi o wzbogacenie material6w o tym pisaran.

Odbede siq tez Dni Kultury Polskiej w Barze,

Chmielniku i hmerynce,V Regionalny Festiwal
Kultury Polskiej oraz planowanajest konferencja
pt.: <Dwory i rezydencje polskie na Ukainie>.

Polskie Towarzystwo Radiowe <Radio
Lw6w> (prezes Teresa Fakosz), nie ztxailajqc na

niemale trudno6ci w dzialaniu, ma plany pelne

optymizmu. W imiq historii prosi o pomoc w
wydaniu kasety ilustruj4cej dorobek tej
szlachetnej plac6wki.

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na

Ukainie (prezes Anatol Swiqcicki) zrzeszajqce

\-/
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T\o naszej redakcjizadzwonil panZyfryd Omieciriski, mieszakniec Berdyczowa.

I f Powiedzial,ie chce spotkad sig z kims z redakcji,Leby opowiedzied o tragedii

-4.7 jego rodzimej wioski Ryieq co w rejonie Cudnowskim. Przez wiele lat pan
Omiecirflski nie moie zapomnied o tych strasznych wydarzeniach i chcer ieby nie zanikly
one w pamigci ludzkiej.

WSr6d nich byli bracia Wojnaszowie:
J6zef, Dionizy, Julian. Ich ojciec
Frarfciszek Wojnasz nie zostal wybrany
przez zdrajcq. Ale kiedy z szeregu
wywiedli jego dzieci, powiedzial,2e ?ycie
bez syn6w jest mu niepotrzebne i
dobrowolnie wyszedl naprz6d, 2eby

podzielii ich tragiczny los. WSrod
wskazanych na Smier| byl tak2e Stanislaw
Swirski (w wiekul8-19 lat) i wielu innych.
Og6lem starosta pokazal na 37 chlopc6w
z polskich rodzin. Dzisiaj pan Omiecifski
juz nie pamiEta wszystkich nazwisk.

Jego samego uratowala matka. Otulila
jego glowE chustq i powiedziala, 2e jest
bardzo chory i samodzielnie i66 nie moze.
Niemiecki 2olnierz wycelowal w niego
karabin maszynowy i od razu chcial go
zastrzeli|. Ale matka upadla mu do n6g,
calowala jego buty i modlila, by nie zabijal
dziecka, bo ni w czym nie zawinilo. Mo2e
to rozbudzilo w tym Niemcu ludzkq duszq
i on opuScil ich podw6rze nie szkodz4c
nieszczEsnym ludziom.

Tych, na kogo wskazal Jakiw
Perepelycia, po piq6 osob zaprowadzano do
chat. Tam kazali polo?yt siq na podlogq.
Potem ilolnierze strzelali im w nogi,2eby
nie mogli uciekai. Domy zamykano,

oblewano benzyn4 i podpalan o. Zakladnicy
zostali spaleni zywcem. Tak Jakiw
Perepelycia ,,podziqkowal" swoim
ziomkom za uratowane mu 2ycie. WieS

Ry2ew zostaNa calkowicie zniszczona przez
Niemc6w. Kto zostal przy |yciu, udal siq
do innych osiedli. Rodzina Omieciriskich
przesiedlila siq do rejonu Berdyczowskiego
do wsi Nizg6rcy. Do Ry2ewa wrocili w
1947 roku, gdzie zbudowali nowy dom na

miejscu spalonego przez Niemc6w.
Po wojnie starosta wsi Ryzew Jakiw

Perepelycia zostal zatrzymany przez
trybunal wojenny. W czasie procesu
sqdowego z Ry2ewa powolano 6wiadk6w
tej zbrodni. Opowiadali o tym, ze po
odczytaniu oskarzenia, w jakim staroScie
zarzucili winq - zdradq Ojczyzny -powiedzial, 2e ojczyzny nie zdradzal, a

mial swoim celem frzyczne wyniszczenie
Polak6w, ktorych bardzo nie lubi. I 2e tak
go nauczyli jego dziadkowie.

Od tych wydarzeh minqlo wiele czasu.
Pan Omieciriski przyszedl do naszej
redakcji z b6lem w duszy. Przecie| to byla
nie jedyna tragedia w jego zyciu. Teraz jest
samotny. Zona zmarla w 1980 roku. Ma
syna Eugeniusza, kt6ry mieszka w
R6wnem. Byl jeszcze jeden syn na imiq
Alfred. Ukoriczyl Wylszq Finansowq
Szkolq Wojskow4 w Jaroslawlu. Chlopak
byl bardzo wrazliwy. Kiedy6 jeszcze na
uczelni w czasie szkoleri Alfred mial w
rqku karabin maszynowy. Jeden z koleg6w
powiedzial, 2e nie polecilby broni
Polakowi. Chlopiec chcial odej6i zuczelni,
ale ojciec nam6wil go, by tego nie robil.
Po ukoriczeniu Szkoly Wojskowej mlody
oficer zostal skierowany do Tobolska.
Warunki sluzby na nowym miejscu byly
trudne. W jednostce wojskowej panowala
mafia. W swoich listach do rodziny Alfred
pisal, 2e mu wstyd za oficera.
Nieprzyjemno6ci na slu2bie doprowadzily
go do stresu nerwowego i nerwy nie
wytrzymaly. Alfred popelnil samob6j stwo.
Stala siE ta tragedia w 1988 roku.
Opowiadajqc o tym Pan Zyfryd nie
powstrzymywal lez.

Nasze Zycie trwa niedlugo, ale ile
trzeba zrobil przez ten kr6tki odcinek
czasu, 2eby zaslu?yt nagrodq u Boga? Ile
mo2na napisa6 powieSci na podstawie
los6w naszych rodak6w? Pewnie nie jeden
tysiqc. Dziqkujemy panu Zyfrydowi
Omieciriskiemu za jego opowiadanie.
Niech potomkowie wiedz4 o przeszloSci
czym najwiqcej.

Larvsa Wermifska.

TRAGEDIA WSI RYZEW
Zyfryda Omiecifiskiego znam dziqki

koSciolowi Sw. Barbary. Jest ministrantem.
Czqsto na mszy zbiera ofiary pieniqzne od
parafian. Czlowiek ten ma ju? 77 lat, jest
w wieku podeszlym, na emeryturze, ale

.nadal slu2y Bogu przy parafri, nie opuszcza
j mszy Swiqtej. Ledwie utrzymuj4c

lzy opowiadal mnie swoje wspomnienia z

dalekiego dzieciristwa i ja bylam
przera|ona t4 opowie5ci4. PrzekazujE
czytelnikom to co uslyszalam od pana
Zyfryda Omieciriskiego, urodzonego
27.1I.1927 roku. Niech nie zaniknie w
pamiqci ludzkiej!

We wsi Ryzew mieszkali Polacy i
Ukrairicy. Nigdy nie bylo nieporozumieri
narodowoSciowych. Obowi4zki starosty
pelnil Ukrainiec Jakiw Perepelycia. Do wsi
czEsto przychodzili partyzanci radzieccy.
Pewnego razlzlapali starostq i ju2zabierali
go do lasu, zeby rozstrzela6. Dw6ch
partyzant6w na koniach prowadzili starostq
do miejsca kaLni. Ale ludno66 wiejska
wtr4cila siQ w sprawQ i uprosila
partyzant6w by nie zabijali starosty, bo nic
zlego dla mieszkaric6w wsi nie robil.
Partyzanci zgodzili siq na proSby
miejscowych i zostawili go przy 2yciu.
Perepelycia wr6cil do swego domu i nadal
pelnil obowi4zki starosty.

O tym, 2e partyzanci odwiedzajq wie6
dowiedzieli siE Niemcy. l0 grudnia 1943
roku do Ry2ewa wjechala
Sonderkommando (niemiecki oddzial
specjalny). Na centralny plac wiejski
zegnali wszystkich mqLczyzn, kt6rzy
zostali w domach. Byli to przewaLnie
mlodziericy od 15 do 20 lat i pokolenie
starsze, ich ojcowie i dziadkowie.
Wszystkich postawili rzqdem. StaroScie
rozkazali pokaza6, kto z miejscowych
pomaga partyzantom. Starosta szedl
wzdll? postrojonych rodak6w i za rqkaw
wyci4gal mlodych chlopc6w z szercgu. Z
tylu stojal esesowiec z karabinem
maszynowym i od razu ustawial
,,wspomagaj4cych partyzantkE" w
oddzielnq kolumnq. Ci, na kogo pokazal
zdrajca, byli Polakami. Starosta na 6mier6
wybieral wla6nie Polak6w.



DANUTA KRUPICA

- iniynier technolog mleczarstwa,
mieszka stale w Lidzie, pasjonuje siq

historiq i literaturq aktywnie
uczestniczy w dzialalnoici Zwiqzku

Polak6w na Bialorusi.

-7 oludek uwiecznil siq w historii
t przedewszystkimdziqkiTyzenhau-

I-J zom, Antoniemu ( I 733- I 785),
podskarbiemu nadwornemu litewskiemu za
czas6w Stanislawa Augusta Poniatowskiego i
Konstantemu (1786-1853), slawnemu
zoologowi,.specjalizujecemu siq w ornitologii.

Jest w Zoludku cmentarz katolicki, dobrze
utrzymany i zadbany dziqki ksiqdzu Janowi
Rejszelowi. Na cmentaran tym pochowany jest

wlaSciwym czasienie wyjechaliSmy do Polski,
aby unikn46 wielu dramat6w i ustrzei rodzinq
przed rozpadem, ale ojciec byl nieugiqty w
swoich przekonaniach i mocno trzymal siq
korzeni: ,,Bqdzie tu to, co bylo - powtarzal -
bqdzie Polska>. Z czasem i on.stal siE mniej
pewny, 2enie wr6ci ju2 to co bylo, ale nigdy
nie wyrzekl siq swojej polskoSci.

W pamiqci mego brata, Jana utrwalila siq
najmocniej agresja niemiecka z l94I roku.
Mama kladla jego i Tereskq na podlodze i
okrywala poduszkami, by uchroni6 przed
odlamkami bomb. O d zapalaj1cych pocisk6w
stawaly w plomieniach slomiane strzechy
dom6w, ogieri wzbijal siq do nieba, dzieci
plakaly, matki modlily siq i zawodzily. Nasz
dEp splon4l r6wnie2. Nie udalo siq nic
uiatowa6. Rodziny pogorzelc6w umieszczone
zostaly wjednym pokoju na plebanii, gdzie
obecnie mieSci siq szpital. W tym to szpitalu

prawdziwy wi6niowy sad, a owoc6w tak du2o,
2e objadaly siq nimi wszystkie dzieci z okolicy.

Powierzchnia domu wynosila czterdzie6ci
osiem metr6w kwadratowych, ale my
mogli6my korzysta6 jedynie z oSmiu metr6w,
gnieidziliflmy siE w kuchni, a resztq, dwa
pokoje i kuchniq, rodzice wynajqli rodzinom
wojskowych za pieni4dze, kt6re byly nam
potrzebne do wykoriczenia domu. U nas i u
wielu s4siad6w rodziny wojskowych mieszkaly
przez piqi do dziesiqciu lat zanim nie
wybudowano im blok6w mieszkalnych.
P 62niejsza redukcja jednostek woj skowych
zap o czqtkowana zostala o d j e dno stki I otni czej .

Na miejscu lotniska zaczqto sadzit, ziemniaki,
opuszczone koszary zamienrly siq w ruinq, a

lotnisko tak zwane zapasowe, pozostalo jako
symbol rozpadu dawnego totalitarnego
imperium.

Po wojnie miasteczko bylopnezjakiS czas

WINNA TO JESTEM"
m6j ojciec, obok swojej c6rki, Tereski,
rodzic6w Pawla i Zeonii, dziadka i babci,
Juliana i Marii, brata Jana i siostry Stanislawy.
Rodzina Krupic6w ma tu sw6j pomnik.

ByliSmy przeciqtn4 polsk4 rodzin4. Ojciec
m6j, Wadyslaw Krupica, syn Pawla iZeonii
urodzil siq 25 wrze6nia 1908 roku i mial wlasne
gospodarstwo. Matka, Bronislawa Krupica z
Sidorowicz6w, urodzona l8 listopada 1903
roku, pochodzilaze wsi Kupry. Miala siostrq
bli2niaczquJadwigE. Ich matka, Stefania umarla
przy porodzie. Ojciec, Wincenty oilenil siq po
raz drugi, z mlodszqod siebie, Zofiq, i mial z
tego maNilefstwa czworo dzieci: Janka,
Ksawerego, Janinq iZonie. Obie moje ciocie,
Janina i Zonia, mieszkaj4 nadal w Kuprach.

Macocha Zofra nie oszczqdzala pasierbic.
Musialy wykonywad najciq2sze prace i byly
traktowane 2le, jako dodatkowe gqby do
wyzywienia. Wkr6tce wyslala matkq do Wilna,
do pracy domowej u swego brata, Szmuksty.
Mama przeszla krqt4 drogq w poszukiwaniu
pracy i swego miejsca w 2yciu. Byla w Wilnie,
Warszawie, Krakowie, Tarnowie, Lidzie, aL
wreszcie trafila do Zoludka, spotkala ojca,
zostala pani4 swego losu w niebogatym, ale
wlasnym gospodarstwie. Tam urodzil siq w
1933 roku m6j brat, Jan, w 1936 roku siostra,
Tereska, tam te2 przyszlam na Swiat ja, 6
sierpnia 1944 roku. W Warszawie powstaricy
prze2ywali pierwsze dni zrywu
wolnoSciowego, aja wyrastalam w atmosferze
ich uwielbienia i podziwu. Czy trzeba siE
dziwi6, ze krople krwi, przelanej przez
mlodych bohater6w, uksztaltowaly moj4
osobowoSi, wrazliwo6i i wypelnily serce
patriotyzmem?

Nasze 2ycie byloby z pewno6ci4spokojne
i szczq6liwe gdyby nie wojna, kt6ra wyrzucila
nas z rodzinnych gniazd i skazalana tragiczne
losy. Matka miala pretensje do ojca, Le we

spqdzilam w sierpniu 1985 roku kilka dni przy
umieraj4cej mamie i sluchalamjej wojennych
prze?y 6 zwiqzany ch ze Smierci4 w I 942 roku
mojej siostry. Doktor Konrad ze Szczucryna
byl Swietnym lekarzem. Nie udalo mu siq
jednak uratowa6 w tym wojennym czasie
dziecka chorego nazapalenie m6zgu. Tereska
zmarla na furmance, kt6r4 rod zice w ielli jq do
domu.

Brat zapamiqtal r6wnie2 masakrq 2y d6w.
Dlugie kolumny potwornie wymqczonych i
zastraszonych ludzi, prowadzonych na Smier6.
Tq tragediq z 9 maja 1942 roku przypomina
pomnik ustawiony w miejscu kafini.

Pamiq6 o mojej przedwcze6nie zmarlej
siostrzyczce towarzyszyla mi od urodzenia.
Nosilam po niej ubrania, bawilam siq jej
zabawkami, sfuchalam o niej opowie6ci. To
sprawilo, ze stale czujq jej obecno6i.

We wrze6niu 1944 roku ojciec zostal
zmobilizowany do Wojska Polskiego. W jego
ksiqileczce wojskowej jest zapis: od wrzesnia
1944 do pa|dziernika 1945 roku. Zanim
poszedl na front przygotowal nam w szopie
mieszkanie. PozostaliSmy sami. Opiekq nade
mn4mial przej46brat, alejego, jak to chlopca,
interesowala broi, naboje, granaty, co6 tam
majstrowal, razem z kolegami. Byly to
niebezpieczne zabawy i dla wielu mlodych
kohczyty siq tragicznie.

Po powrocie z wojska ojciec zaczql
budowa6 dom. W centrum miasteczka, na
wolnych terenach po spalonych w czasie
po2aru pozydowskich budynkach. Rdzenni

. mieszkaficy utworzyli wsp6lnotE i wzajemnie
' sobie pomagajqc tworzyli warunki do nowego

2ycia. Budowa domu trwala dfugo, do 1949
roku. Ale byl on piekny, nowy, upragniony.
Obok niego mama zasadzila jablonie,
przywiezione z Wielkiego Siola. Wi6nie byty
sprzed wojny, tak siq rozrosly, 2e mieliSmy

siedzib4 powiatu. Wladzq w ,,starostwie>>
sprawowala ekipa przybysz6w ze Wschodu.
Zajmowalioni domy ofiarwojny, grabili co siq
dalo i panoszyli siq uciskaj4c miejscow4
ludno66 oraz wprowadzaj4c wSr6d niej
niesnaski i napiqcia. Do miasteczka zjechalo
r6wnie2 duzo ludzi zokolicznych wsi, kt6rych
ziemiE zabrano na kolchozy i kt6rych gl6d,
chl6d i poniewierka wypEdzily z rodzinnych
dom6w.

Nasz4 ziemiq zabrano natychmiast.
Sowiecka wladzanie przewidywala wlasno6ci
prywatnej. Ojciec nie mial gdzie pracowai.
Dorywczo podejmowal siq r62nych prac w
tartaku czy przy wyr4bywaniu lodu dla
mleczarni. W I 952 roku wywieziony zostal na
przymusowe roboty przy wyrqbie las6w w -

republice karelskiej. Wr6cil stamt4d \-/
wyczerpany i chory. Mial tragicznie
wychudzonqtwarzDon Kichota. W6wczas to
chyba zwqtpilnaprawdq, 2e nic nas lepszego
nie czeka i nie bEdzie tu juZ tak jak dawniej.
Jedynym promykiem nadziei byla oczekiwana
Smierd Stalina. Kiedy nast4pila, przybysze ze
Wschodu przywdziali opaski z kirem, a u nas
ocielila siq tego dnia krowa. Ojciec nie cieszyl
siq tym jednak dtugo. 22 maja I 954 roku zmarl
na gruZlicq. Brat, kt6ry nie z wlasnej woli
studiowal w szkole oficerskiej za lJralem
ledwie zdq?ylprzyby6 na pogrzeb.

Moje wspomnienia z lat dzieciqcych wiqil4
siq ze strach em i z poniileniem. My, miejscowi,
zawsze byliSmy gorsi od nowych <wlaScicieli>
miasteczka. Nawet przy zwyktych dzieciqcych
zabawach w pilkq, w <<berko>, w chowanego
czy w zepsuty telefon zawsze ktoS byl 9614 i
chcialnami kierowai. Nie godzili5my siqztym
i toczyliSmy czqste potyczki, kt6re nie zawsze
koficzyly siq dla nas pomySlnie.

Pamiqtam, 2e pewnego'dnia, kiedy po
przebyciu lqki znalelliSmy siq nad rzekq
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Zoludziar*q kto5 uderzyl mnie silnie w plecy
i zepchn4l do wody. Potem mnie wyci4gniqto i
osuszono, ale ja dygotalam z zimna, bylam
zrozpaczona i balam siq wraca6 do domu.
Mama mnie odnalazla, pocieszyla i ogrzala.
Ale nie byl to koniec mojej przygody.
Zachorowalam i dlugo nie moglam pozbyi siq
klopot6w zdrowotnych. Mama uporczywie
walczyla o m6j powr6t do zdrowia. Ieldzi\a
ze mnq do lekarzy do Grodna i Wilna, a na
czqste podr6ze zdobyw ala pieni4dze praniem
bielizny. Bqd4c w Wilnie odwiedzily6my
Matkq Bosk4 Ostrobramsk4. Choroba wplynqla
na zmianq mojego trybu 2ycia: nie moglam
biega6, gra(, z dzie6mi w gry na powietrzu,
poszlam o rok p62niej do szkoly i otrzymalam
zwolnienie lekarskie z lekcji wychowania
frzycznego.

Na mojej samotno6ci w szkole zaci4?ylo
przezwisko <<zakaLnej>>. Nauczycielka

okazywalam jej milo6ci, zrozumienia i
wsparcia w trudnych chwilach zyciowych.
Refleksj e takie przychodz4j ednak jak zwykle
zbylp62no.

Do zawodu przygotowywalam siq
starannie. Bylam przekonana, 2e gl6wn4
wartoSci4 specjalisty s4 jego kwalifikacje i
umiejqtno6ci zawodowe.

Zycie mnie jednak srogo zawiodlo. Na
Bialorusi, nie maj4cej wlasnej kadry
specjalist6w,najwazniejszabylaprrynaleznoS6
partyjna i radzieckie kumoterstwo. Stanowiska
i mieszkaniarozdzielano <po uwa2aniu>, a my
z synkiem gnie2dzilifimy siq przez dwanaScie
lat wjednym z pokoi wsp6lnego zakladowego
mieszkania w6r6d obcych ludzi. Trudno bylo
marzy-t,.o karierze zawodowej czy wykazat, siq
swoifrri umiej qtnoSciami, gdy wychowywano
tylko poslusznych wykonawc6w, a kaLdy
kierownik chcial mie6 w swoim otoczeniu ludzi

Niekt6re wa2niejsze wydarzenia z ?ycia
naszej spoleczno6ci zasluguje na uwagQ:
po6wiqcenie ziemi pod budowq domu
polskiego w Lidzie w maju 1992 roku,
spotkania nad Switezi4, wystawienie
pomnik6w ku czci polskich bohater6w w
Surkontach i w Nieciec zy, vczczenie pamiqci
si6str Nazaretanek w 1993 roku Msz4 6wiqt4
odprawion4 I sierpnia w Nowogr6dku.

27 sierpnia I 993 roku pielgrzymowaliSmy
z synem do Matki Boskiej Budslawskiej i jej
obrazu slynqcego laskami oraz do Zoludka,
miejsca mojego dzieciristwa. Od przystanku
kolejowego do miasteczka jechali6my
przepiqknym duktem, kt6rego.tw6rc4 byl
ksi4zq Ludwik Rudolf Swiatopelk
Czetwertyriski. Dobra Tyzenhauz6w, jak
wiemy z historii, staly na wysokim poziomie
gospodarczym, hodowlanym i przetw6rczym.
Byl tu ogromny palac o ciekawej architekturze

i tak zwany palacyk zbasztquprzypominaj4cy
stylem miniaturkq zamk6w z epoki feudalizmu.
W glEbi dziewiczego parku wykuta byla w
granitowym glazielawka zdatql823 roku. W
parku 2oludzkim, jak m6wiq przekazy,
znajdowaly siQ przedziwne aleje
przypominaj 4ce tunele.

Ter az maj 4tek j es t za kolczastym drutem i
w nienajlepszym stanie. Przez 40 lat
stacjonowala w nim jednostka wojskowa. A
przecie2 2yj4 spadkobiercy i odwiedzali oni
Zoludek. Blagam los, by doprowadzil do
odrodzenia tego interesuj4cego miejsca
historycznego, z kt6rym splotly siq moje losy.

6 wrze6nia 1993 roku byliSmy na ogromnie
wzruszajqcym spotkaniu z Ojcem Swiqtym,
Janem Pawlem II.

Od23 do 28 sierpnia 1994 roku przebywali
naZiemiNowogr6dzkiej rodacy z Polski, byli
Zolnierze Armii Krajowej, kt6rzy na tym
terenie stawiali op6r okupantom. Niestrudzony
gan Stanislaw Karolkiewicz, prezes
S wi atowe g o Zw i4zku bytyc h Zolnier zy Arm i i
Krajowej, zorganizowal pielgrzymkq od
cmentarzado cmentarza i do tych miejsc, gdzie
powstaj4 pomniki i krzyLe przypominaj4ce
naszych poleglych i zamordowanych
bohater6w.

Moim glqbokim pragnieniemjest, by stad
siq wsp6ltw6rczyniq historii naszych ziem.
Winna to jestem moim rodzicom, azwlaszcza
mojej mamie, kt6rej wiara w ludzi i w
zwyciqstwo sprawiedliwoSci, a tak2e dobrod i
ofiarno6i ratowala mnie nieraz przed
zalamaniem.

Zachowalam rodzinne zdjqcia, chustkq
jedwabn6 kamizelkq, s4czek, pantofle, chyba
Slubne i wiarq, gdy? jak powiedzial Tadeusz
Ko6ciuszko: <WSr6d biedy najwiqkszej, w6r6d
mieszczan i kmieci, Ojczyzno kochana,
poszukaj swych dzieci...>

]SWOIM RODZICOM...
posadzila mnie w jednej lawce z synem
wojskowego, kt6ry nazywal siE Muchin.
Nastqpnego dnia podszedl on do nauczycielki
i powiedzial glo6no pnedcalqklas4: <<Nie chcq
z ni4siedzie6, bo mama mi powiedziala,2e ona
jest chora na chorobq zaka1nE>. Muchin nie
chodzil dlugo do naszej szkoly, gdy2 jego
rodzina powqdrowala, na moj e szczqScie, dalej.
Ale ja zostalam juL <<zakaLna>. Caty czas
szukalam odpowiedzi, kto mi sprawil taki
gorzki los?

Wszystko jednak ma swoje dobre i zle
strony. Moze wlaSnie gorzkie do6wiadczenia
2yciowe sprawily, ze stalam siq najlepsz4
uczennicq w klasie, pasjonowalam siq naukami
humanistycznymi, duLo czytalam i w6r6d
rrohater6w ksi4zkowych szukalam przyjaci6l

s__; swojej samotnoSci. Nie wybralam jednak
zawodu humanistycrrcgo,ale poszlam w Slady
ojca, rolnika, kt6ry kochal ziemiq izwierzEta.
Zostatam inzynierem technologiem
mleczarstwa.

Na miejsce studi6w wybralam Leningrad.
W mieScie tym mieszkal z 2on4 Rosjank4 i
pracowal w wojsku m6j brat, Jan. Sedzilam,
2e bEdzie m6gl mi pom6c materialnie, gdy?
powodzilo mu siq dobrze, ale zawiodlam siq
na nim. Bylam najbiedniejsz4 studentk4 na
uczelni. Moje stypendium wynosilo 35 rubli.
Matka sprzedala krowq, a uzyskane w ten
spos6b pieniqdze przeznaczyla na moje
utrzymanie. Pomagala mi we wszystkim,przez
cale Lycie wykazywala niezwykl4 energiq.
Nieraz zastanaw ialam siq, j ak ta wqtla kob ieta
znajdowala w sobie sily, by przez cale noce
kosi6 trawq, nosii jq na wlasnym grzbiecie,
zajmowal siq pracami gospodarskimi,
prowadzi6 dom po polsku i walczyt o
godniejsze warunki naszego wychowania. To
jej zawdzieezam powr6t do zdrowia. Mam
czqsto wyrzuty sumienia, 2e moile zbytmalo

mniej rozumnych od siebie.
Pracowalam w zawodzie in2yniera

technologa przemyslu mleczarskiego
dwadzie6ciajeden lat, od 1968 do 1989 roku,
w tym w Lidzie od 1972 do 1989 roku.
Radziecki socjalistyczny system
gospodarowania w calym paristwie, a w tym i
w przemy6le mleczarskim, oparty byl na
oszukafistwie i kradzie2y. Niepokornych i
prawdom6wnych osadzano na,,archipelagach
Gulap i w szpitalach psychiatry cntych,by nie
przeszkadzali w budowaniu socjalizmu.
Mialam mozno6d sprawdzii to na wlasnej
sk6rze, gdy pr6bowalam w swojej pracy
przeciwdzialat korupcji. Glos
prawdom6wnych byl glosem wolajqcego na
puszczy.

Rdzenni Polacy byli Zle traktowani przez
wladze. Czyniono wszystko, by nie zostala
wskrzeszona generacja kresowych Polak6w.

Najwiqkszego wstrz4su doznalam w
Katyniu. W tym tragicznym dla Polak6w
miej scu przypomnialam sobie slowa polskiego
pisarza, Zbigniewa Zaluskiego (1926-197 8):
<Historia jest potqznym orq2em moralnym.
Dostarcza ona zwyklemu czlowiekowi
odpowiedzi na pytanie o sens ludzkiego
bytowania, o potrzebq i celowo66 spolecznego
dzialania, o wz6r czlowieczejpostawy. Historia
uczy jak 2yt i po co Lyt (...), czyni ze
zbiorowiska ludzkiego spoleczno5d, nie biern4
masQ, przedmiot dziej6w, lecz kolektyw
aktywnych wsp6ltw6rc6w losu wlasnego i
los6w 6wiata. Spoleczno66 taka musi siq broni6
przed. obcq pogardq i wlasnym zw4tpieniem,
niusi szanowad siebie>.

JesteSmy zrzeszeni w Zwi4zkuPolak6w na
Bialorusi. W lipcu 1990 roku bylam na kursie
kultury i jqzyka polskiego w Lublinie. Staram
siq przyczynia6 aktywnie do odradzania
polsko6ci.



STRONA RELIGIJNA

Apostorka Bo zego milosier dzia

W zyciu siostry Faustyny nie bylo nic
niezwyczajnego..Bylo ono monotonne, ale
pod tym zwyklym codziennym rytmem kryla
siE nieobjqta gtqbia Zycia duchowego. W
swoim ogromnym cierpieniu (chorowala na
gru2licq) ofiarowala siebie za grzesznik6q
kt&zy stracili nadziejq na milosierdzie Boze.
Za te cierpienia dobry 869 obdarowal j4
takimi wielkimi laskami, jak dar
kontemplacji wlasnej, darpoznania dusz, dar
qioroctwa, dar biolokacji, ukrytych
stygmat6w, dar mistycznych zrqkowin i
zaSlubin. Przez cale swoje 2ycie troszcryla
siE ona o najSciSlejsze zjednoczenie z
Jezusem.

Siostra Maria Faustyna Kowalska
(Helena Kowalska) urodzila siq 25 sierpnia
1905 roku w Polsce we wsi Glogowiec
niedaleko miasta N-odzi. W rodzinie miala
dziewiqcioro os6b rodzeristwa. W 1914 roku
po raz pierwszy przyjgla do swego serca
Jezusa w komunii Swiqtej. Jeszcze w lata
dziecifistwa. odczula, ze jest powolana stu:2y6
Jezusowi jako siostra zakonna. W wieku 20
lat przezwy ciq2yw szy r 62ne przeszkody,
Helena wstqpuje do Warszawskiego
Zgromadzenia Matki Bo2ej Milosierdzia.
Nowicjat odbywa w Krakowie. W r62nych
domach zgromadzenia siostra Faustyna
pracuje na kuchni, w ogrodzie a tak2ejako
furtianka. Przez Jezusa byla wybrana na
zwiastunkE. To wymagalo pelnego
wyrzeczenia siebie, 2ycia samotnego i

ofiarnego. W taki spos6b wymodlila ona u
Boga milosierdzie dla Swiata. Do Boga
odeszla w Krakowie w wieku 33 lat 5

pa2dziernika I 93 8 roku.
Siostra Faustyna otrzymala bard2o

wielk4i znaczqcqw dziejach Swiata funkcjq.
Pan Jezus wybral je na swojq zwiastunkq,
sekretarkq, apostolkq Bo2ego milosierdzia.
Wybral osobq prost4, kt6ra wiernie
przekazala Swiatowi gloszenie tej
najpiqkniejszej prawdy naszej wiary przez
czyn, slowo i modlitwq, przez cale swoje
2ycie. WlaSnie pan Jezus przez siostrq
Faustynq przekazuje swoj4milo66 do Swiata.
B69 daje nam i teraz wielki dar prze'
choryzmat 6w. Faustyny, daje nam
Bo2ego milosierdzia. O tym darze Swiadcz4
ro2ne Swiadectwa, kt6rych dost4pili wierni
zapo6rednictwem siostry Faustyny. Tylfco w
samym 2001 roku do Lagiewnik6w (tam
mieszkala) przyszlo 50 tys. pr6Sb i
podziqkowah z czego ponad 3 tys. to sq
Swiadectwa doznanych lask uzdrowienia,
nawr6cenia, uwolnienia z jarzna nalog6w,
sekt, opqtania itd.

ChcE siq przypomniei haslo VIII
Pielgrzymki Ojca Swiqtego do ojczyzny
,,B69 bogaty w milosierdzie". Tak nam
bardzo potrzeba tego daru w III tysiqcleciu.
Bqdziemy prosid o tym za wstawiennictwem
5w. Faustyny.

Mgr.Irena Zawadzka,

Siostra Faustyna, skromna zakonnica
Zgromallzenia Matki Bo2ej Milosierdzia.
Ale kim byla naprawdp? Na to pytanie
daje odpowiedf sam papieZ Jan Pawel II
w czasie jej kanonizacji: ,,Siostra Faustyna
jest darem Boga dla naszych czas6w... jest
darem polskiej ziemi dla calego ko5ciola..."
To do tej skromnej zakonnicy powiedzial
Pan Jezus: ,r... dzi5 wysylam ciebie do calej
Iudzko5ci ze swoim milosierdziem".

z,DZIENNICZKA" sW1, FAUSTYNY
Fragmenty,

39. Pewnego dnia powiedzial mi Jezus, 2e

spuici karq na jedno miasto, ktdre jest
najpiqkniejsze w Ojczyinie naszej. Kara ta miala
byt -j aka Bdg uknral Sodomq i Gomorq. Wdziala
wielkie zagniewanie Bo2e i dreszcz napelnil,
przeszyl mi serce. Milczeniem modlilam siq. Po
chwili powiedzial mi Jezus: ,,Dzieciq moje, lqcz
siq iciile w czasie ofiary ze mnq i ofiaruj Ojcu
niebieskiemu lcrew i rany moje za przeblaganie za
grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przystanku
przez calqmszqiwiqtq. Czyito przez siedem dni".

Sihdmego dnia ujrzalam Jezusa w obloku
j asnym i zaczqlam prosit ; aieby Jezus spojrzal na
miasto i na kraj nasz caly. Jezus spojrzal siq
laskawie. Kiedy spostrzeglam iyczliwoi t Jezus a,

zaczqlam Go blagat o blogoslawieistwo. LI/tem

rzekl Jezus: ,,Dla ciebie blogoslawiq krajowi
calemu" - i uczynil duiy znak lcrzyia rqkq nad
Ojczyznq naszq. Radoit wielka napelnila duszq
moj q widzqc dobrot B oga.

40. 1929 rok. W pewnej chwili, w czasie mszy

iwiqtej czulam bliskoit Boga w szczeg6lniejszy
spos6b, pomimo bronienia siq i odwracania od
Boga, bo chcialam byt ofiarq zlego ducha, jako
mi nieraz m6wiono, ie niqjestem. A ta niepewnoit

tn'vala czas dluiszy. I{ czasie mszy iw. przed
Komuniq Swiqtq bylo odnowienie ilub6w. Kiedy
wyszlyimy z klqcznik6w i zaczqlyimy m6wit
formulq ilub6w, nagle stanql Jezus obok mnie w
szacie bialej, przepasany pasem zlotym i rzekl do
mnie: ,,Udzielam ci wieczystej miloici, aby
czystoi| twoja byla nieskalana, i na dow6d, 2e

nie bqdziesz nigdy doznawat pokus nieczystych"

- zdjql Jezus pas zloty z siebie i przepasal nim
biodra moje. Od tej chwili nie doznajq iadnych
poruszeit przeciwnych cnocie ani w sercu, ani w
umyile. Zrozumialam p6iniej, ie to jest jedna z
najwiqlrszy ch lask, kt6rq mi wyprosila N aj iwigtsza
Maryja Panna, bo o tq laskq prosilam Jq przez
wiele lat. Od tej pory wiqksze mam naboiertstuo
do Matki Boiej. Ona mnie nauczylawewnqtrznie
l<o chac B o ga i j ak w e w szys tkim pelnit J e go iwiqtq
wolg. Radoiciqjestei Maryjq bo przez Ciebie 869
zszedl na ziemiq i do serca mego.

4 l. W pewnej chwili uj rzalam pewnego slugq
B o2ego w niebezpieczeris twie grzechu ciqikiego,
kt6ry za chwilq mial siq dokonat. Zaczqlam prosit
Boga, ieby dopuicil na mnie wszystkie udrqki
piekla, wszystkie cierpienia, jakie zechce, a przez
to proszq o uwolnienie i wyrwanie z okazji
popelnienia grzechu przez tego kaplana. Jezus

wysluchal proiby mojej i w jednej chwili uczulam

na glowie koronq cierniowq. Kolce tej korony
wdzieraly mi siq ai do m6zgu. Trwalo to trzy
godziny - i uwolniony jest sluga Bo2y od onego'
grzechu, i umocnil 869 jego duszq las
szczeg6lnq.

... 43 W pewnej chwili ujrzala dwie siostry
wstqtujqce do piekla. Bdl niewymowny icisnql mi
duszq, prosilam Boga za nimi - i rzekl do mnie
Jezus: ,,ldi do matki przelo2onej i powiedz o tym,

ie te dwie siostry sqw okazji popelnienia grzechu
ciqikiego". Na drugi dziert powiedzialam o tym
przelo2onej. Jedna z nich jui jest w gorliwoici, a
druga w walce wielkiej.

44. W pewnej chwili powiedzial mi Jezus:

,,Opuszczq ten dom..., poniewai w nim sqrzeczy,
kt6re mi sig nie podobajq. I wyszla Hostia z
tabernakulum i spoczqla na rqkach moich, a ja z
radoi ciq loiylam j q do tab ernalwlum. P owt6rzylo
siq to trzeci raz, ale Hostia przepelnila siq w
iywego Pana Jezusa - i rzekl do mnie Jezus: ,,Ja
dluiej tu nie zostanQ". A w duszy mojej obudzila
siq moc miloici ku Jezusowi i powiedzialam: ,,A
ja nie puszczQ, CiQ, Jezu, z domu tego". I znowu
znikl Jezus, a Hostia spoczqla na rqkach moich.
Zn6w wlotylam jq do kielicha i zamknqlam w
tabernakulum. I pozostal z nami Jezus. Staral siq
przez trzy dni odprawic adoracj q wynagradzaj qcq.
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WMUKRYTE

REBUSY

zwrERZgTA
w kazdym z p odanych tu zdafi maj dL nazwq j aki e go s domowe go

ztxrierzEcia. W zdaniu pierwszym zlatwo6ciQ tq nazwq odnajdziesz. W
zdaniachnastqpnych szukaj uwaznie nazvv : pies, owce, koza,kot, cielq.
t. Skotrpzylam odrabianie lekcji.
2. ZnaIazLam duzego grzyba kozaka.
3. W zimie wkladam Sniegowce.
4. Spiesze sie do szkoly.
5. Slychad warkot samolotu.
6. PoScielq ci t6iil<o.

MACIUS
- MaciuS! Biegnij no po wodq!

- MaciuS! Krowa wlazla w szkodq!

"- MaciuS! NieS dwojaki w pole!

- MaciuSl Zbo2e ml66 w stodole!

- MaciuS!

- Ludzie najlaskawsi, roboty na wsi!

Zagapit siE gdzieS na drzewa -
juz siq zarazmatuS gniewa.
Poszukal ci chmur na niebie -
juir, go ojciec mrie do siebie!
A tu wokolu6ko przecie
jakhe cudnie na tym Swiecie.

- Maciu6... - kusz4 go wierzbiny,

- MaciuS... - las zasnxnial siny,

- MaciuS... - mruga dori sloneczko,

- Maciu5... - wola chl6d nadrzeczkqo

- MaciuS... - wzywa p6lko zlote...

- CichajlPrzecie mam robotq!

W*Lq
ffiffiw

CICHY WTNCZ6R...

Cichy wiecz6r,

'iPit

SPit f .iw KLlrnlKLl...

A od las., #- siq skrada,

-li
go sP0strzegl I uJada.

- Z:rnyk*i, I t. rl
rozboiniku !J

:c

,t:'



HA KPnnAX CnOTAHB

oBrufi qac MeHi noqacTHJro
cnocrepiraTn 3a TrrM, fK po3-
BuBarorscr i ruiqHirorr yrcpaiu-

cbKo-rroJrbcrrci ln'qgKn y Haruorvry naicri.
Enu:rrco n'rrHaqqRru porcin, npaquoqlr
sasilyrcquu iAeoloriqnnu nigginorvr
nricrrorvry naprii, n 6yn 6ernocepegHro
flprlqernrlft lo qroro. [ocrueunrc iHrepe-
cy cnpusrn i poqunHi 3nts3rclr.

flpHra4yerbcfi, roAi 6inr gen'r'rn
ni.qcorrin HaceJreuHr naicra craHoBr4Jrr,r noJrr-
rn. t{acro 6yearoura y rpyAoBr,rx KoJreKTr.rBax,

niroru ne norraiqas rKl,rxocb nauionalrnzx
po3MexyBaxr. .{pyxno, pzl3oM s yrpaiuqr-
Mr,r, [paqroBaJru noJrrKn, pos6ygonyrotrn cBoe
rocnoAapcrBo, po3B[Baroqu uicro. Bonn o6u-
panucb AenyraraMn uicsroi pa4n,6pann ar-
Tr{BHy fracrb y rpoMaAcbKoMy xHTTi. lln-
6ororc noruaHoro KopucryBaJrucr npaqinnu-
Kr{ 3aBoAy <flporpec> -
H. flrueroninrcrxnfi, K.
llenrroscrrafi, E. fa-
neqrxufi A. Beprrlincr-
rr.rfi ; gagoAy <<Koucouo-
nerlb) - JI. 3airoBerlb-
r<nfi; uxipo6'e4uaHHa -
fr. rlanmincrrril; ruBet
B. Tepnarcrra; ryxap T.

Tpyruencrra; ue6lennrc
C. Eopr,rucrrurfi; Br.rKJra-

Aaq MeAI,IIIHOTO )rqrurfi rrla
P. Mnxaresilq ra 6araro

Cepe4 repirnuxin ni4npueucrn, nupo6-
nuvux uigposAinis siAgHa.rarncb HeBToMHoro

flpaqero B. Touaurescsxnft - HaqaJrbnr.rK aB-
ToKoJroHr,r 2I9 4, noriu roJroBa uicsroi opraH-
isaqii nerepauin sifiHn ra npaqi, AHpeKropH
sasoAis ruBoBapHopro ra pa$inagnoro JI.
Jluneqrxr.rfi,,{. flanrroneqrrufi , Ar,rperffop
ruKoJrlr Ns 3 @. flaurxiecrKfifi, uaficrep saro-
rinenrHoro qery 3aBoAy <flporpec> P. Ocr-
poacrxufi, HaqaJrLHr.rK staiHu pa$sano4y E.
fpeqrra, ArpeKrop MeAyqnnurqa e. IOp-
xoscrKfifi ra 6araro iuurHx.

Tairy uicrxortri naprii i rr{icrxsilronrcoui
npaqroBaJrr,r norsxr,r A. Beprraincrra, Jf.
Jliueqrrufi, B. MnxaleBr,rq, P. flerponroncr-
rufi, B. Ksmroncrnufi, B. Jleerincrxrfi.
Hironr.r uisrcoi 3raAKr ne 6yno upo Haqio-
Hanruicrs. foroeHe - niluosi,qalrnicrr,
siAAa.ra. Eararo 3 Tl,rx, Koro npnr-aryro, i cro-
ro4ni rari x HarroJrerJrr,rni y npaqi, iurui
o6ifirraarcrr repinni rocaAu.

Y srraiqHeHni 4pyxnix 3s't3rie uix ua- ,

rurMr.r HapoAaMr.r HeM:riry ponr ni4irpaJro ro-
Bapr.rcrBo paAsHcbKo-[oJrbcbKoi apyx6n
(naicxe ni4ineuna 6yno crnopene y rnuni
1978 pory). BoHoo6'eAHaJro rpyAosi xorerc-
Tr{Bfl 3aBoAin <flporpec>>, <<KoucoMoJrerlb)),

urripo6'e4HaHur, ruril Jtlb 4 i 5.lolonorc
upesr.r4ii 6yro o6pano AupeKropa cepegHroi
IxKoJrr.r }lb 5 JI.[. AerrauAesro, ara nepeo6r-
pilJracb Ha HacrynHonry si6pauTi n 1980 poui.

[irnrnicrr niAAinenux ctrpflMoByB aracb Ha
xponirry po6ory ro po3rrrupeHHro 6parHix
3s'r3ris. Toai x HaJraroAr{Jrr.rcb ApyxHi sgae-

MI{HLI Eep4ruena s Jleuruencrrurvr i Tap-
HoBcbKrrM BoeBoAcrBaMn flonruli, Aeneraqii,
rqo npnia4urN 4o uicra, sHafioMmr,rcb 3 [pa-
rlero Bepcraro6yainnnrin 3aBoAy <<Korucoruo-

Jrerrb), Br4BqaJrH Aocsil po6oru sa ganoAi

dlporpec>> ra n iHlrux KoJrercrrBax. Hauro-
tpf .liaahV uprxoAnrlo cs. zaituarncr opraui-
s-eqierc npnftouy rocrefi, poepoblrrn i nnpo-
BaA)KyBarr{ roHrcperHi rrJraHr{ ix nepe6yrau-
Hr Ha Eep4uvinqr,uri.

HaAosro 3anaM'rrarrcr Airsil.r qirani i
qupi sycrpivi s floJrbcbKr.rMr.r rrrKonrpaMn
Tapnancrxoro BoeBoAcrna, mipa:oM si csoi-

MI{ Br.rxoBareJrrMr{ y nirui rauixyllr siAroqta-
Banr{ y ruicrrouy AfirrrroMy ra6opi <<Coxil>.
Pasotvr [poBoArlJrr,r cnoe Aogsinnr: xoAr,rnr{ B
rroxoAr{ Ta Ha ercrypcii, BnarrrroByBanr{
cnoprunui 3MaraHHr, cBrra Apyx6u. 3Haro
MoJroAr{x mogeft, qo fi 4oci ;rrcryrorbcr 3

[oJrbcbKHMr{ Apy3rMr{.
flaM'ffTaro, m na nignpneMcrBax, B rrrKo-

rax i Has.ranbHr,rx 3aKJIaAax rulrpono nigsua-
qaJrr{cb gHauenni.rlarr{ B xnmi rroJrbcbKoro
HapoAy, 180 - pi.rvr 3 AHr uapo4xeruu A.
Miqrenn.ra, 4urrvi paHKr,r, saoqni uau4pin-
Kr.r no uicrau Ilonsrqi. 3iuicrosHa po6ora
rrpoBoArfiacr y nxoni Jtrlb 3. Yquiscrrufi rcny6
<<(Daren> ruKorrrd Jlb 5 sin qixany po6ory uo
BHBqeHHro icropii i rynrrypu 6paruroro clo-
B'rncsKoro HapoAy. Miqni gppKHi 3n'q3Kr.r

HaJraroAunr.r cryIeHTH Haruoro neAaroriqso-
ro fil{nfirqa ni4 repinn]rrlTBoM nnrcna4a.ra M.
fli4ropo4eqrroi si cryAeHraMH ne4aroriuno-
ro frrnrrqa uicra geHcroxosu. I{i ra inuli
3axoAr{, 6eryuoauo, cnpfis;rfi BHxoBaHHro
nro4efi, oco6nuso ruolo4i, n 4yci 6parep-
crxoi e4nocri g nourcbKr,rM HapoAoM.

3xavny BHxoBHy po6ory rlpoBoArrJru Be-

Tepanr,r nifinr, no.recHi lpoMaArHlr uicra u.
flognanr B. Terepr i P. Cimeqrxufi, mi cny-

xHJrH y pfrAax Bificsxa flonrcmoro.
-fx nilorr,ro y cQopMonanifi na sauriil

serari l-fi nixornifi aruigii irrl. T. Kocrroru-
Ko, TaHKoBr{x Kopnycax I i II aprraifi Bificrra
florrcrroro 6yrru "rucxui nonsris - rpoMa-
AsH Hailoi rpainn, a raKo)K giasa)KHi narpi-
orr flonrqi, u1o n re crparuHe Bo€HHe Jrr.r-

xonirrs rrparHynu BKJrroqrrrr,rcb B aKTuBHy
anrrrirrepincrxy 6oporr6y Ha papHcbKo-
uiueqrxouy SpoHri. Boinu Bificxa
flonrcrxoro flpr4cfrranu csoifi 6arurinquHi,
nolrcrxifi geuni i napo4y, s,x:ait qeKaB

ssinrneunt. flniq o nniq 3 paArHcbKuuu noi-
HaMr{ 6opomacr Bour.r nporn cnimHoro so-
pora, 6panu yqacrb y snilrHeni pignoi
3euni, flparn, r Eepniucsrifi onepaqii.

flicnr sifiHH crano rpaarqierc upoBoAH-

ru sycrpi.ri nerepanin Biftcrra flonrcrroro

ilTi'ffi "*1vJ,H;:;'ff""ffi ;#"#p
sycrpiui i n rvricri Eep4u-
ueni,4e n 1944 poqi $op-
MyBaBcr l-ft [pesgen-
crxufi ranronufi Kopryc.
Tyr 3HaxoAuBcs fioro
urra6. Epnra4n i 6aranr-
fiosu Kopnycy Qoprtlyna-
Jrkrcb y ceJrax Eepauvin-
cbKoro pafiouy. I croroAni
npo qe HaraAy€ nau'mnnfi
3HaK, BcraHoBJrewuit y
nrnni 1988 pory Ha rpaci
Xr'nolaup - BeparviB re-
pe,q 6y4r,rHKoM Kynbrypr{

cera Ocrmono. B lpowrcronryni4rprrrri fioro
6pan yuacrr feHepanrHufi KoHcyn PII y
Kresi Puurap,u flonroscrxufi . BapelreQra pa-

ArucbKoro i nonrcnroro raHrcicriB Ha rpbox-
MerpoBoMy 3 qepBoHoro rpaniry uononid
crlanodsyrcrb HerropyruHy ApyrK6y i 6ofio-*,
By B3aeMoB[py.rKy Harurx noilrie Ha Qpon- -
TOBT4X AOpOrax.

Ha4onro 3a[aM'rraracr sycrpiq soiHig
Bificrxa flonbcbKono y nepeuri qboro x poKy.

Teuo sycrpiuarrr.r 6eparuinmuu roctefi, mi
npufynu s 6ararrox *ricl uarrroi rpainu m s

6parHroi flolrqi. Cepe4 uux reuepanr.r M.A.
flerpon, M.IO. Kpaneqr, I. CocynreBlrq,
E. Jlaqyqrrufi, niqe-roncyn I. Eepnaronnv
ra innri. flonaA 80 rolnurnix Qponmnmin-
no6paurrais g'iianucr 4o Eepar.lvera, u1o6
BruaH)BaTr,r Tr,rx, xTo He rroBepr{yBcfl 3 rront
6orc, noHoBtrrr{ B nau'.sri noaii ix 6ofiosoro
repoiuxoro rrrJrrxy.

3ri.qno urnporoi nporpaMr{, poapo6nenoi
y ri4aili Ha rpr{ gni, nerepann syctpivanftrcb
s repirnurarr,ru i npegcraBH[KaMr{ TpyAoBr.rx
ronerrrasis, erci noanaftoMr4Jru ii s icropierc i
rpa4nqixnrn uicra: AocrrHeHHrMH Ta HeBr.r-

piureuuun npo6neuauu.
florirrl noixanu Ao cena Ocur<ono, rqo6
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siAsiAarr,r rraicqs Qopuyaanu fl, qacrurKopny_
cy. Tyr ix qupo sycrpiuanu celfl:an,MonoAb.
I{iranoro 6yna nois4Ka Ao Xurouupa, 4e
nlimy 1944porcy 3HaxoAr4Bc, ura6 Qopr"ry_
BaHrrr qacrnH i g'eAuanr Bificrra flolrcrxo_
ro. A noriu :ycrpi.ri B TpyAoBrrx KoJreKTr{_
Bax, HaBqiuIbHI,IX 3aKJIa.IIaX.

flpore Hafi6inrure 3anaM,.flralacx qnpi
qixani posnroBr.r 3 Berep alaMur,ix cnora4u npo
repoi.rne MHHyJre. 3ra4ynanucr iueua. Ha
)Krurb, 6araro 3 [oqyroro ro4i ne BTp[Mrurocb
y nau'mi, 6o exe MHHyno HeMiuro tlacy 3 Tr,rx
nip. Ta nironu ne sa6yay posuoni4r npo
nonbKy Anenro Kurunour, ,Ka 3arr{Hyna y
nepuroMy 6oro s roMy Aanexonay 1943 poqi
Ha 6inopycrrifi geruni. [invuni 6yno nrure l g

porin, KoJrlr BoHa, B3rBruH a6poro, ulo6 uo_
Mcrrrrr,rcb $arrrncrau 3a cBoro crrJrrou4po Ba_

\J ny, noxali.reny rpainy, MyKH i crpax4aHu.r
mo4efi, AocraBJrrJra s urra6 saxrr.rni AoKy_
MeHTr{ aBToMarrrruoro, rKoro ni4npaenrlu e
TrrJr fiopaHeHr.rx.

IIa 6yno ifi crpauuo, KoJrr4 HaBKpyr pBa_
nvrcfl, cnapflAu, cnucrirurualeni ryni? Bopo_
xuir. cuapxA Bryrrr{B y Marxr.rHy. 3puruoro
xBr{Jrero Asenro ni4rr.rnyno AaneKo nig ryeo_
sa. Ta :i6panruracb 3 cr.rnaMlr BoHa prts tro pa3
KHAaJracb Ao uanarcqoi uaurusu pflryBaril
nopaHeHr.rx, ax noKr4 He nporpr4rrair nn6yx.
Prryro.rn x(HTTr iuurrx Anels KurzsoHr
niurla y 6e:crr.reprrr. BignaxHa roHKa no_
cMeprHo HaropoAxeHa Br.r[Iorc sificsrosorc
HaropoAoro flonrrqi _ opAeHoM <Bipryri
Minirapi> ra yAocroeHa 3BaHH, fepor pa_

A.sHcbKoro Corory. I{ux nucoxrrx HaropoA
Aners 6yra y4ocroeHa flepmorc 3 rroJrrcbKr.rx
xi gor. iit 6u xutu, BqLrrvlc fl , Koxarrr, H apo,{_
xyBarr,r 4irefi, ecr\,rixarrlcr coHrlro i npaqro_' 
Barr,r 3aAJrr po3KBiry cnoeiBir.rr4sHn _ sinrHoi

\r' flonrqi. I rax 6n xorinocx, rqo6 nnniruHi
rpacnni, qacro 6esryp6orni .qis.rara Mourpr
s6arnyrv Kpacy i sernq roi cunrooroi no_
JI'TIKII.

flpofiAyrr poKra, 4ecxrurirrx i Haeirr
crolriru, [oABr.rH 6escrpaurHnx repoin
Bificrxa flolrcrroro 3iurr{ruarbc, B cepqrx
nrclefi. HarasxAr,r 3:ur[rrruTbcr y nau'rri no_
nsrie i yrpainqis nerrare 6parepcrno,
crpinnene pa3oM upoJrrdroro xpon'ro paArHcb_
xux i uolrcbKr.rx soiHin. [yrraalo , rqo a ri
poKH, ari gonenocs i rraeni flepexr,rrr,r, tr1e
niAlirxou AuBnrq[cr crrlepri r ovi,3aKJraAa_
m.lcr uiqHi ni4nalr.rHu fioAanbrrroro sMiqHeH_
Hff 6parepcxoi erurocri Harurlx napogin. I
croroAsi cepqe HanoBHro€T6cr pa4icuo, KoJrll
6avuur, rx uiqnirorr yrcpaincrro_nolscsri ,

3n'r3KH Ha rrpr,rKJraAax Harrroro nricra.

Ilerpo KOPHIIZqyK,
BrrureJrb ynpai'Hcrnoi rronn

ra .lireparypr ur(orrtr .l\& f2.

2tF--rrttt C& r?+g.fo l<.gr4rbrcl.g{=.=rr>Z7tw otWLV 6.9 ,
17 ciqnn y cenuqi lrepwompaeeHcbKy )rtamomupcoxoi o6n. eidfiyecn

IV Qecmu^anb nonbcbKux xonndox. ue 6yno dueoeaucno nprexpocHe c6n-
mo. Aduce icmopin ouHuKHeHHn noflbcbKoi Konndxu cnzae-y ,iuy daenu-
Hlr t4e I vacu Koponesu,fldeieu, dpyucunu Bnaducnaea.fleafina m.e. y xIV
cm. 3 fiaeamoox KamonuqbKtrx napaeifi ofinacmi s,r'ixanucn do lrepwom-
paseHcbKa 24 uyzuuai xonexmunu, yqacHuKtr .flKax saxoxuui y iy*orrf
raysuKy. (Decmueano 6ye opzaahoeuuufi dyunacmup.nwa .flaou rrodo_
diutctxuu ma r{uumpou 3inintcbKuu i npoeina,cooa,urt uicqeeumu
dinoeunu nrcdtnu, npuxot caHarrtu -KamonuKoJjtu. V ouxouaaui yuacauxie
Qecmuoan,, np^,yqanu cmaposuurui ma cyvacai m6opu, y i*o* ocni-
gyembct aapoduceann cnacumenn Icyca xpucmo, npocnasnnembc.f fiozo
Mamu rrpeceama,{iea Mapin. r cmapi, i nani an amopa-apmucmu ouKo-
Hyaanu 4i npexpacni nicui, nxi fluzqmoou nrudnu donouaearomb zqinuma
pozdumi cepqn ma nonieeveai dywi.

ceped nepe^oilcqie eecmusanru sonp^e,my,as ce6e xauepaufi aa-
caudnt Eepduuiecuxot napaeit Kocmbony ce. Bapeopa. Iluu,'r4, ,ono-
duu xoneKmu^oM, Kepy€ opzauicm Bimonod vecnqecoxufi. flo cxnady au-
cqJwfinn exodnmt npuxoilcauu napaQit, nepeeat cHo nonbcbKa inmenezen_
qin, evumeni, cmydeHmu, MysuKaHmu. Irepeno?a Ha eecmuaani xonndox
He e neptaoro y msopttowy ncummi KoneKmu7y.

v mpaeni 200J poKy ua frecmueani uapiunot nicni y,[oe6uui o uo-nina4it aacauflnic oo,u nocinu maKo)rc nepue uicqe. 
-v 

uailfiymrrbo^yqefi xoneKmus npazHe edocxoaqnorsamu ceot eniaan i npezri*y"o*u
nonbcbKuil aidnan Kyrbmypu H,tao?o uicma ua 6inou ui"o*ory pieni.
fina 4tozo neoftxidHa BenuKa npsqn i npazuenHn yqacHuxie do docnzneu-
an 6inuu sucoKax septauH uailcmepuocmi.

Jfapuca Bepniucoxa,
eorooa EepduviecbKoeo Biddineunn cninxu lronnxie vxpalnu.
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1910 p. niu rcrynae Ao XrroMllpcbKoi Ay-

xoBHoi cerr.rinapii, tKy 3aKiHrIHB l9l5 p. Toro

x poKy 6yn nncnrueHl.ri enucKoroM Xapuo-
BeTIbKHM y CaH cBflIIIeHI{Ka i IIrOro x poKy

HaflpaBrreHr.rfi npaqrcnarn [oMiqHHKOM Hacro-

rrerrf, rpuxoAy Csrtoro Cxanympir flpeuu-
moi .{inr.r Mapii B M. EpaqnaB (1915-1916).

Ha nouarxy l9l7 poKy o. Pouas BI{KoHye

o6os'.f,3rcu cBtIIIeHHKa npllxoAy flpecmroi
Tpifiui y uicri Jlyurry.

3a .Iacis siueqrxoi oKynaqii siH suixas

Ao M.Yuaui, Ae npaIIrcBaB B npllxo,qi YcniH-
Hr npecBflroi Eoropo.unui Ao nllrHt-cepnHf,
1920 pory. 3riano po3roptAxeHHt LIepKoBHoi

BJraAlr y 1920 poqi nepe-

ix4xae Ao EepALIqeBa ra
nepe6yBae raM qoT[pLI

r'aicsqi.V rorrly x 1920

porli Aicrae rplr3HaqeHHf,

AO KOCrbOny cnfforo Ka-
3r.rMr.rpa s r{icri Tpo.nHin.

Ilpu6yr rylN 6-ro ciuHr
1921 pory ra cnyxLIB Ao
nr.rcronaAa 1926 pory. Ha
npuKiHrli 1926 p. 3HoB

floBepraerbcr Ao Eepau-
qeBa, Ae MeIuKaB y Kap-

ueritascrroMy MoHacrupi. Taxox,[onoMaraB
B Ayrrrfiacrr.rpcbKifi Airmuocri cBtIqeHHKaM

Kocrbony cB. BapBapu.l0 rsirHs 1927 porcy,

si crir o. PoMaHa (ra iuurNr,au BiAoMocrflMH

1l xrirnr), fioro 6yno 3aapelllroBaHo cniBpo-

6irsr.rrauu Eep,un.rincrKoro oprBiuiry AIIV
yPCP. Cs.fl ulenura 3BLIHyBaqeHo B opraHi3allii

HeJreraJrbHr.rx [epexoAiB qepe3 yKpaiHcbKo-

roJrbcbKllft KopAoH B 1920-1927 porax, a ra-
Kox aHTupa,qrrcrxifi ariraqii, nponolrcrxifi
ra penirifinifi nponaran.qi ra isurnx ronirnrl-
HI,IX 3IOTIHHAX. PA3OM 3 HI{M 3AAPEIUTYBIIJIH

MerrrKaHIliB Eep,unuena llluxenuqa r{ecrasa

ra llluxesru flerpouenro, Me[IKaHIrt Tpor-
HoBa IIInaKoBcbKoro Touarua ra iuulllx rpo-
MaArH, 6rusmo AectrLI qonoBiK. ix scix sau-

HyBar{yBrurH B ToMy, Iqo BoHLI yruopunn nig
xepinnuqrnou KcboHA3a .f,Hroscrxoro 3ilo-
rrHHHy rpyry i nepenpausrn ceoix airefi y
flomqy (.flnxoncrrnfi rarox repenpaBuB oA-

Hono si cnoix 6parin, Bla.4uclana, 1904 p.n ).
21 mcronaAa 1927 p. crpaBa 6yna ne-

peAaHa go EepANuiBcbKoro orpyxHoro cyly.
23 ci.ru.s 1928 p. nit6yrocr po3noptAxy-
BilJrbHe saciAaHHs cyAy, cnpany yxnaneHo i
[epeAaHo Ao cJryxaHIUI na 20-re n:ororo 1928

P., ilJrg ocraroqHe pluleHHfl cyAy oyJlo orono-

rrreHo rrr.rue 30-ro 6epernx 1928 poKy.

KcrouAg .flHroscrxxfi 3BHHyBaqyBaBct 3a

crarrnMl{ 7-u ra 56'25 KK YPCP i 6Yr

no36aBneHllfi sori crpoKoM Ha Irlicrb poKiB 3

uepe6ynaHHflM y BnnpaBHo-rpyAoBiil roloHii.
3a crosaMll otqr Pouaua reprvriu noKapaHHt

niu nia6ynaa rar: pix - y IOIIPI, r{orllpu 3

nonoBr{Holo poKlt-y CJIOHI,roriM 6yn nepe-

seAeHLIfi lo A-rrrtra-Au, Ae npo6yn ninpory'

B cepe4r.Iui 1933 p. 6ys ssimHeHufi ra
[oBepHyBcs na Yxpainy. HaMarascr n:talttry-

Barvcfl Ha flocaAy cBtIIIeHHKa n Yruounpi

(XnrortrupcbKa o6nacrb), ale ue orpl'IMaB Ao3-

BoJry Ha peecrpaqirc y rraicqenoi snaAn. fle-
peixaar Eo Korelrsi (cy'r. Crapa Kotemuq
AHapyurircbKoro pafioHy), 4e 6ilrur-uesur
cnorifiniure npaIIIoBaB 6lugxo ninropa pory.

Ha noqarKy ceprHt 1935 p. Kocrerl Cs.

Anronis fla4yancxoro s KoreruHi 6yno rar-
pnro i -f,sroncrrutfi snony gailllutlscs 6es

,qsor*,r JIiceqbKHM npaqloBarl'I n TporHincr-
xorray, .{on6uureBcbKoMy, Kopo crulueBc bKoMy

ra BoroAap-Bonuucrrorray pafionax (aossir

Vnpar.ninur B cnpaBax pelirii N 133 sia
25.08.1945 poKy)..i[exinma pasir sipiayBas
Cmtounso (nepeauicu Kuera),,qe iHiqiarr'rs-

Ha rpyna nipyrouux HaMaranact ot[iuifiHo sa-

peecrpyBarll KaronI{IIbICy rpoMaAy. KcroHAs

Jliceqrrrfi noKJIaAaB Ha.f,nroscrxoro qxuali

HaAii y siApoAxeHHi penirifixoro xl{rrt B

cronuqi Yrpainu. Ane, npaxoByrcry xopcrKy

Ta Herarl.IBuy noeuqirc xuiscrrci MaAH' a

raKox apellrr Jliceumoro a 6epesni 1946

poKy, .flHroscrxrfi siAlvrosHscr siA qux
HaMlplB.

B uepnHi 1946 porY nin

orpr,rMaB n o6lacuouY Yn- .

paarinHi B crpaBax Penirii
(Xnror,anp),uogsir Ha rIPoBe-

AeHHt 6orocnyxinr r Aos-
6uuri, Kau'rHouy Epoai ra
Honouy 3asoai. Meuxas y

.I[os6uui. 3 1947 poxy sirpirYe
i cero Eyvxll (ManuHcrrufi
pafion) ra Kpnr*rox (Paao-
MHrrIJIbcbKLIfi pafioH).

4-ro nrcroro 1948 PoKY

nacrBu. B IIefi qac siH npuis,unrr Ao KcboH-

Asa KoriHcrxoro (Fepauvin), a6r AotrlosuflIcg
npo MoxJlnnicrr.qyrunacrnproBaHHr s Xa-

naiuropoAry. Harraararct raKox rycrpirucr s

[penaroM -f,xnenuqeu, are rofi nxe 6yn sa-

apeluroBaul{fi Xtttouupcrruu .{flV.
HesAossi, 26 cepntn 1935 PoxY i caM

-f,nxoscrrnfi TaKox 6y" uapeurtonaunfi B

Koremsi ( opaep Ng 1268 nia 21.08.1935 p. ) i
nignpanneuuft .qo Kniscrxoi s'rgHI'IIIi.

V rvrarepianax cnpaBu Qirypye 3BHHyBa-
qeHur KcboHA3a .f,Hxoscrroro s'uleHcrsi roH-

rperonrouifiHoi, Qaurucrcrxoi opranisaqii
pr{Mcbro-Karonl{ubKoro ra yuiauucoro Ayxo-
BeHcrBa ua llpano6epexHifi Yrpaini. Ha qefi

par fioro 3BLIHyBaTLIJIn r oprauisaqii srxoBan-

Hf, troJlbcbroi rraonoli y uauionanictuuHolt'ty

ayci, rpauucrcrxnft nponaraHAi ra HaKJIerax

Ha Kortlinrepn, y 3aKJIilKax Ao noBulJIeHHt

paAsHcbroro AepxaBHoro ycrpolo, aneffIlisx
4o nipyrour.rx 3 npldBoAy 3aKpurrfl xpauin ra
siar\,rosi y pe€crpallii.

3acyAxenuft Oco6rusoro Hapa,qolo
HKBC CPCP 14 rpanHr 1936 pory 3a cr.

54-4,54-ll KK yPCP Ha n'trb porin xouq-
ra6opin. florapauu.n nia6ynan y ra6opi
c. t{i6'r Vnpanninnn HKBC (yXTAIIETLIIA|D,
(6inr uicra Yxra, pecny6nira Kor'ai, Pocir ). B
rinqi 30-x poxin fioro repeBeJlll Ao Ka3ax-

craHy.
Oreqr PouaH.f,nroscrr[fi IIoBepHyBct Ha

Yxpainy Ao Xurouupcrxoi aieqesii s 1945

poqi i oapaey x 6yn npH3HaqeHI'Ift rcrou-

orpuMaB Aossir - peecrpalliro sa Aylunac-
rupcbKy Aisnruicru n Xnroulpi ra nepeixan

Ao o6racuoro I1enrpy. Aoaafl<oso si.miaye

upr{xoAl{ ( 1948-1956 ) n HonorpaA-Borulscr-

xorray, er,ainbtlllHo, .f,roArHIli, .f,6noHnouy. 3

rrpuBoAy rireiaallii 6insuocri KaroJII'IIIbKI'Ix

npuxo,uir n Xr.rtorrlnpcrxufi o6lacri, reorpa-

ilir noiraor .flHroscrroro 3MeHluyerrcr. IIpo-
rrloM 60-80-x porin nin noctifiso npaurc€ B

raQeapanrHoMy Kocrerli Cgctoi CoQii (Xu-
rcuup) Ta IIo y3roAxeuHrc 3 BJIaAorc JII{Itre B

cnma npuisAl{rb y Honorpaa-Boluncrxxfi,
Cno6oly r{epHeurxy (cy'r. Jle6eainxa), floroc-
roBKy, HosHfi 3aso.q. He rpe6a ralox ra6yna-

TH npo sir .f,Hxoscrroro!
Oreqr PouaH.flHroscrxfifi norrlep 10 cep-

nns 1987 poKy B Xurortrnpi. IloxosaHnfi Ha

rr,ricqesolry KoMyHil.IIbHoMy ruIaAosuuli. froro

AoBre, ctroBneHe BaxKHx nnnpo6ynaub xl{Trt
e npI{KJIaAora serxxoi caMorloxeprBl{ 3apaAn

cnyxinnr Eory. I{r nIoALIHa xula cepe,q nac i
6yna cnpannciu cmou flonbcbloro uapoay, rrufi
3aJrnrrruBcfl no3a KoproHauu flolrqi, ua tepu-
ropirx KoJIHIuHbom PaA*rcrroro Corosy. Eior-
paQir qboro cB.t{uIeHHI{Ka e flcKpaBrlra csiAoqr-
sorl Hauoi ictopii.

8 uepnnr 1995 pory Xnrounp.cxa o6-

JracHa rpoKyparypa po3DlflA:Ina apxlBHy Kap-

Hy cnpaBy Ha -flHroscrroro Pouaua Bla,uuc-

JraBoBr{qa i ne sHafiIxna [iAcraB Alg ftoro

pea6irimuii.

Onpaurcna;la Ipeua 3anaAcsrca.



y cy3tPri eenytxnx

l1 motoro y uyrei Fepaxqiscrxoi 3araJlb-

uoocsirnroi uKoru ll!:3, qo ro nyl. llyuixina
nig6ynocr ypoqucre ni4rpnrrr cren.qosoi erc-
nornqii, npncnxveuoi ua^a'.cti flaruriscrxoro
@enirca6poHicranosnqa. Oenirc EpoHicnaro-
BHrr ooluMaB nocaAy Ar{peKropa AaHol ruKoJtu 3

l98l pory. Y Haruouy uicri siH 6yn aigoMrfi
fl K rpoMaAcbKr{r.r Auq, KPa$HaBerIb, HenepeBep-

ureuufi $inonor-yrpaisicr. y 1994 poqi fioro
o6pann mJroBoro EepAnvinclxop SiMineuur
Cninxn lloir.snin YrpaiHu. I{e 6yla cnpan4i He-

nepeclqHa ocooHcflcrb: lHTeJIeKryan, qyTnHBa

i' go6pa, rnogqna., Bii,rryno' nlo6.14n,y3gemcr-
Ky'npaqrc,,xl,IB AJI4 ylHlB.,. IIOBHICTIO BlMaBaB-
cx po6ori negaroia, @enirc Fponiinanonuu 6yn
saroxaHr.rfi raKox y nolouicirlry. V caoifi
rracnifi 6i6rioreui Huru 6yro ri6pano ne oAHy

corHn noJrbcbKr{x KHHr ra crosHrrris. Yci csoi
ipqagxeHH{ Ilauxincrruft ' nnrpauan Ha KHI,I-

ru. 3a csoe,ueroBr€ xurrc siH crBopHB rIHMa-

ny cror'nrcrry 6iftriorery, ae 6ynn npeAcraB-
neni,,rropa,yrpaiHcxux, pocificrxux,
NOJIbCbKI,IX IIICEMCHHI{KIB.

I I mororo uxony, y mifi npaqrosas Oerfu<c

nauudscbKnfi , siABiAarr.r'r.ricrrnfi ronosa Bacurr
M*yp, fio.ro racrynnnx Tartrapa Ceueruoq xa-
,rar6Hnx r{icrrcoro ynpaurigru ocnirn iuayrn Ba-
csrr Tonoqro, gnperropn rtricrx{x t[Kii, IoJIe-

m,uo po6ori, vneru Eep4u'{iBcrrcm Bi.qAineH-

trc Crrfurc{ Iloffxis Vrpa'r'nll. .Y, cnora,qax npo

,norifinoro npo3Byqiuro HeMaJro 4o6pux cnia. 3ra-
gynamrcr edsolr s fioro xnrrr, 6y1o n_epeyr-
,rry1q nigeosanuc g ocraHnir,r ifreprtn Qedxca
Ilauriscsroro. flicff ypoqncroro ri,qxpnrre
creuaf.ria6yncl,yolrnxanllrnfi $ypurel Ae ro:ri
srwBarrn piini' eniroarr si csorc xnrrfl ;l 

:nos's-

saHi i,s, Oe4ircorra,,6p0yicnarornqeM.. AAxe sa

xr.rrrr rle 6yramo4rua 3 BeJMKT{M rroqyrrflM ry-
uoqY; rxufi ue,oltH'pa3 Bl-l!,,y.caBr fiom m iHuIlD(
:f pl3HlDt xllTr€aEx,,c.4$4t{t{li],:,.,.,,,- , :, :

<DerirccflaumiscbK-r.rfi nryT:rB HeAoBt€, arre

'ui$ag, i :uicrorue,.,1c1.1trri.:3a..-{oro uea6urry
, !|{Hrcrb 1 

Ao nrolcbroro roTr, BIH, HeoAHopa3o -

:ao,obygaacn Aelti3.Io,.$iciroi:Palr.r. Ha

. CT€H.{,I, I{OIO. IISM' f, Tl :BHCBITI€HO., CTOplHKll 3

6iorpa{ii sigouoro rpoMaArHHHa i narpiora
. Bepgnuena. Tuu ruo4n'r,, rri. xuuii i upaqrona-

,m noilrar @enircou EpoHicnasosnqer{, HasaB-

,444,r1nar'r'rmer1,93fi orooeCenaycyiurq:oo-
TenHI{I{ IJlrtop, HeaoIlEKa IIpaU$AaTHlsTb, I{om
iyrirnriiti, i ao6pora, Crena;, upncssqeHlrfi
fiom nanr"gri yay aonro iaralinarnue npo qn
fi9nelerlll :,r,r{maBJ nn{r!E$ pa3oM 3 rKoro

,tr!fJ.l,{a, Ha3apjliA{ 
f ,,{acTIIHa, Hsuoro 

i 
xl{Trf, .

:::;,i:i:l:r,:,, :'::ii:l ,,:r,:r,: lr 
l, ,,,:.,JIO- BepmiUCUna.

B.naAuc.uan fl rafilo HapoAtlBcfl 6.nnrro
1351 poxy, npaBHB r 1386 to1434 p. Iloro iu'n
neni4cryuno noBtfl3aue r iueueu nolrcrnoi
KoponeBn flniru (1374?-1399). Yropcrra no-
po.nirua r Spanqyruroi Aunacrii AnAeraneuin,
ouyKa Emxderu Jlonerrcinuu, AoHbKa Jlroasi-
ra - KopoJrn Yropunun ra llomuli-, lramun
HerroBHr{x 10 porcin 6yla xopoHoBaHa Ha

uorrcuxnil rpecroJl (1384). Cnopnrcuncr sori
nolrcrroi npanlnvoi nepxinxn, nhrrlonnlacs
sil rurn6y :i cnoiu KoxaHHM, KHr3eM
Bimre.nruorvr fa6c6yprou (r nrnu 6y.na rapy-
qena rriAuo AaBnboro 3BHrIan 3 qorltpbox
ponin) i noroAnlacq ni.uAaru cBolo pyKy Beln-
rouy JlnroncbKoMy KHq:Io.flrafili, ocraHHbo-

MLfl3nqecbKoMy npaBuTenru y €nponi.

3acnyroro xoponenu -fl.qrirH crana MoxJILIBlcrb

3aKlrroqeHHr nonbcbKo-Jll{rorcrxoi yuii i npnfi Hm-

Tr xpucrr{rHcrsa Jlnrsorc, a rarox siAHogreHHs

:acHosaHoi Karnuupotrl Beluruu Kparincrroi
Araleuii. Csoerc Hea6uqK0lo no6oxsicrto ra 6la-
rolifinoro Ai.flnrHicrrc BoHa 3acnyxuna BeJI[IKy

ruaHy cepeA HapoAy. ii nasunanu <6naroqecrnnorc

naHen). Koponena.fl4nira nouepna 17 mnlns 1399

poKy i 6yra noxonana ua Baneri. tleper pir no ii
ut,tepri Bnaprcran.flrafiro, BI{KoHyIoqI4 sonFo cnoei

Apyxr{Hr{, nepeKa3aB ii ronrosHocri Ha siAnon-

JreHHfl Kpaxincrroi AraAeuii, rra y AaHnfi rlac Ha-

3r{Baerbcr .f,remoncrxnna YnirepcnreroM.
Y niAnucasHi nomcmo-ruroncrxoi yuii 6ylu

sauiraueHi o6nani cropoHH. florsru po3paxoBy-

Barrr,r Ha re, rqo o6'eAuasus s JIHrsorc nolxnpnrb

AaIreKo na Cxia KopAoHI{ nomcrxoiAepxann. JIn-

rosui rnaxann, u1o yuir Aacrb MoxJluricrr rcry-
ny Jlurnu Ao cuimnorn saxiAHo-enponeficmnx

xpncrnrHcbKux AepxaB. I oAni, i apyri posyr'linu

ry He6esnery, rKa 3arpoxysana o6oM Hapo4au si

cropouu OpaeHy Xpecrouocqin, rxufi nocrifino
rpa6ynan nomcrri seMri i nig npunoAorrl uicio-
Hepcrxoi arqii opraniroeyran sarap6unqrri noxo-

4u na Xrrrylr i Jlnrny. Car*re qr 3arpo3a craJla Qyu-
AaMeHToM rroJrbcbKo-nuroscrroi yHii, rxa 6yna

niAnncaua y Kperi n 1385 poqi. Jlurorcrri rrugi-
.flrafino ra fioro 6paru - go6og'rsanilct oxpecrl{-
rH csifi HapoA, o6'egHaru Jlurny i Pycr r
Ilonrcrrorc KopoHoto, ararox <yci rertrni ni.qipnani

ycir'ra rig Ilomqi BJIacHoIo npaqerc i uafiuotrl no-

BepHyrr.D (nonrcrxo-rnroscrrci 38' t3xr.I nisH ilxe
6ynn urnep,uxeHi yni.ruu : paAoMcrKo-sireHcmoo
y l40l p. ra ropoAerrbcbKoro y l4l3 p.).

y 1386 p. nia6ynocs xpeuleHHt flraitna, ua
rKoMy niH orpnuan iu's BraAucran. O4pasy 6ylru
nposeleHi qepeuouir 3apyqHH i ypouucra ropo-
naqi.r. Xponicr.fln !4yrou, rxnfi He 6yn npuxnnb-
HI{KoM BraAucrasa flraiua, AoKoprB rroJrrKaM, Iqo
roHn <npoirHopyBanu ceoix BnacHr,rx rHmis i ne-
peAairu MaAy qfxe3eMuro-ffi HqHury>, o4Har icro-
pir uiarnepauna rrpaBllnbnicru uroro nn6opy. Bla-
AucnaB .flrafino 3irnr{ruuBcr ripnuu KpeBcbKHM

3o6os'r3aHHflM, npof,BHB ce6e rr yrtrirufi nonirux,
po3cyAnHBr.rfi nparNrem, ulo A6ae npo rripeue
fiouy roponiBcrBo. Bin 6yn 4o6pnrrr nonKoBoAIIeM

ra Br,rAarHHM AepxaBHI,IM Aigqeu. [myroun fioro
3ycr.rJrJrrM, rui 6ynn creponaui Ha glaiqHeHHs

ss's3ris Jlurnn i flomuti, y I{enrpanrHo-Cxianifi
enponi 3'rBnracb BeJInKa AepxaBa, rra qilrbu
srtriunna porcraHoBxy nor itl,l.IHLIx cnr rorotlac Hoi

enponu. Canre ftorrly <6naro.Iecrnrortly i Moryr-
HboMy KopoJlto, sroro nixro He IIepeBI{Iqus cnoi-

r,tn sAi6uocrruu>(rr nncaB .fln s Bicrilln), uare-
xurb 3acnyra ttepeMorn ua4 Op4euortr Kpecro-
nocqis. l5 nnnHs 14l0 pory Ha norltx 6im cena

fprcuram.q aig6ynacr xopcroKa KpHBaBa 6nrsa g

xpecroHocqtuu. Ilonrcrri culu pasona ig rulroncr-
Ko-pycrKr{Mu noJIKaMI,r i rarapcrxuM H 3aro I{aMIl

ni4 rouan4yBaHHtM xHs:q BirorbAa ra nafiuaun-
MH qecbKuMr{ nonKaMI,I [epeMornH aprtlilo xpecTo-

Hocqis. Y uifi 6ursi garnHyr rernruil uaricrp
OpaeHy Ynrpix QoH loHrinres. Y l4ll p. 6yno

niAnucaso MI{p 3 xpecroHocqflMu y Topyui. Ha-

cnpargi s rofi qac He BAiIJIocfl cnoBHa BnKopucra-

rH nepeMory Hag Opaenorra. II{e rpoAoBxyBarln

nig6ynarncr s6pofiui cyrrtlKu i rarox rpHBiIrIa

cnipua 4ncrycir na co6opi s KoHcraHqii, are nicnr
6ursr.r ni,q fpronnanbAoM OpAeH Xpecrouocuin
Ha3aBxAH BTparr.rB cBorc KoJII,Imurc uoryruicrr.
MiS upo fioro Henepeuoxnicrr 6yr posrirHufi.

Bia Bnaancnasa flrairna 6epe cnifi noqaror
rcoporiacrra Ausacrir .f,relronin, tKa npaBllna

flonrqerc uafixe micri porcin. Koponr BraAnc-
JraB 3aneBHr.rn ycnix cBoiM cI,IHaM ni4 Iruro6y r
Co$iero lonbruaHcbKoro (r poay ruincrrux rHrsir).
Ilicnr fioro cr',teprirpou nocin ua"noniruiil ropo-
JreBHrr Bna,qlrcran, rxuft roponyBaBcr qepe3 Ae-

rinrraporin raKox iHa roponr Vropuuttu (raru-
nyny 1444 p. y 6urni 3 rypKaMH ni4 BapHoro, sa

ruo 6yn npornaHnil Bapueurvnxou). Caoro 6para
ua xoporincbroMy rponi ruiunn Karuuup ,Ilre-
IbOHTIHK,

BraAucras .frafilo, <sennKnfi BoJIoAap, BeJIH-

rnfi xur3r, serurnfr anocroJr cBoro HapoAy, o3Ao-

6a i rop.uicrr ycix uomcrrux roponin> (m nucan

llluuon Crapororucrnnfi), nicm uafrxe n'trn,qe-
crrupivHoro npan.niuur floMep nHo.Ii s 3l rpannr
ua I vepnHr 1434 p. n lopo4ry .fremoucmouy
niA JlrsosoM. Eyr noxonaHufi y Kpaxori ua Ba-

seri.
Onpaurcnana Isaderra PosAomcrna.

ffin
Xyd. fl. Mamertxo. 3 <Ilouemy xoponie norbcbKnxrr.



Oto wainiejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifiski' czyli
polski +1 godzina) - na marzec i kwiecierfl 2003 roku. Uwaga! Podane godziny
emisji seriali mog4 w poszczeg6lnych tygodniach zmieniad sig o kilka minut.

W kwietniu pwypada Wielkanoc. W Wielk4Niedzielq o I 1.25 - transmisja
naboZeristwa z Watykanu; w poniedzialek- nabo2eristwo o 13.55.

Polecamy- serial ,,Quo Vadis", kt6ry bqdzie nadawany od Wielkiego Piqtku
do wielkanocnego poniedzialku o 21.00. CoS weselszego - program z udzialem
braci Golec, znanych ze swej g6ralskiej (choi uwsp6lczeSnionej...) muzyki -niedziela, poniedzialek okolo 22.3 5.

A oto inne propozycje programowe.
W niedziele o 13.00 emitowany jest ,,Aniol Pafiski" - a transmisja Mszy

6w. nadal o 14.00.
Stale programy informacyjne nadawane s4 bez zmian: gl6wne,,MadomoSci"

o 20.30, oraz ,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne programy dla dzieci zawsze
wieczorem, po 20.00.

W daljzym ciqgu nadawany jest najbardziej popu6tny w Polsce serial,,Na
dobre i nazle" -w soboty o 7.00 i 18.30. Na ekanach bqd4go6ci6 dwie popularne
telenowele ,$lan" (poniedzialki, wtorki i Srody) i,llotopolscy" (czwartki i piatki)
o 9.15, 17.10 i o 21.00.

W niedziele o 21.00 -w dalszym ci4gu talk-show,,Wiecz6r z Jagielskim".
Polecamy w poniedzialki ciekawy program ,,Ojczyzna-polszczyzna" prof. Jana
Miodka o I 5.00, zabawny ,,Dziennik TV" o I 8.25 w niedziele (znakomita parodia
Wiadomo6ci autorstwa znanego satyryka Jacka Fedorowicza).

Radio iLytomierz
. Co miesiec, w kazd4pierwsz4 sobotq miesiqca o godzinie 20.00, mozna
sluchai p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomien.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa rczy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszcryzny <Polonia> -
przewodnicz1cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy $12) 22-16-36.
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu -
prezes Walentyn Grabowski.
. Stowarzyszenie Nauczycie li Po lon i st6w Zytomie r szczy zny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierz ul. Klosowskiego, l0 m 238.
Tel. (22) 37 -3 6-7 5 ; 2s -86-7 8
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J. I. Kraszewskie go., przewodn iczqcy J erzy B aginski,
tel. domowy (412) 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiqbiorczo6ci,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 2-47-78.
. Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
prezes Larysa Wermiriska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (04143) 2-23-78.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.00.
. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czgSciowo w jgzyku polskim, czg5ciowo po
ukrairflsku w Berdyczowie
. Ko6ci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8"00 i 18.00.
. KoSci6l6w. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, I7.3O.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

@rzepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.
Ilszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich
organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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i techniczne
Alicja Wermifska - kurier
Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6w,

ul. Puszkina 4'6,
tel. (380 4143) 2-?3-7E,

adres w Internecie:
www. webspawner. com/userVmozberd,
e-mail:
p.koscinski@ rzeczpospolita.pl,
larisa-v @ brdnet.zt.ukrtel.net.

Ewentualne wplaty w Polsce mo2na dokonywa6 na
konto:
Bank Pekao SA II O/Warszawa,
nr 1 2400 1 24 -21033247 -27 00 -1011 I 0-001
z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

Wydano z pomocA o rganizacyjnq i finansowq Fundacj i
<Rodacy - Rodakom> w Warszawie oraz dziEki
wsparciu finansowemu Fundacji <<Pomoc Polakom na
Wschodzie> (Warszawa).

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


