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PREZYDENTURA
DIJZYCH
NADZIEI

W atmosferze wznioslo5ci, wysokiej
kultury i godno5ci odbylo sie
przekazanie, po l0-letniej kadencji,
urzgdu prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej przez Aleksandra
Kwa5niewskiego jego nastgpcy Lechowi
Kaczvriskiemu.

Powszechnie uznaje siq, ze Aleksander
KwiSniewski byl dobrym prezydentem
wszystkich Polak6w, umiejqtnie i z
polotem reprezentow al nasz kraj na arenie
miqdzynarodowej, wprowadzil Polskq do
NATO i Unii Europejskiej, nawi4zal
bliskie wiqzi Polski z Ukrain4 i osobi6cie,
drog4 mediacji, przyczynil siq do
powodzenia pomarariczowej rewolucji.
Zrercznie gasil teL i lagodzil spory
polityczne wewnqtrz kraju, inicjowal
r62ne przedsiewziqcia gospodarcze i
kampanie spoleczne, doprowadzil do
uchwalenia w 1997 roku nowej,
obowi4zuj 4cej aktualnie, konstytucj i.

Prezydent Lech Kaczyriski sw6j
najwyilszy urzqd w kraju objSz3 grudnia
ubieglego roku. Odbylo siq to w bardzo
uroczystej oprawie. Jego kadencja bqdzie
trwad piq6 lat.

Z prezydenturq t4 polskie
spoleczeristwo wi4ze du2e nadzieje.
Oczekuje siq, 2e prawnik, doSwiadczony
dzialacz,,SolidarnoSci", profesor Lech
Kaczyriski poprowadzi kraj ku lepszym
horyzontom gospodarczym, spolec znym i
materialnym, 2e zapewni spok6j, lad i
bezpieczefrstwo obywatelom, 2e utrzy ma
korzystne trendy w polskiej polityce
zagranicznej.

W swoim orqdziu przed
Zgromadzeniem Narodowyrl, to jest przed
poslami i senatorami, Lech Kaczyriski
zapowiedzial, 2e kierowal siE bqdzie
zasadami sprawiedliwoSci, solidarnoSci i
uczciwo6ci, 2e daLyl bqdzie do
pomySlno6ci i wielkoSci Rzeczpospolitej,

2e niewolowal bqdzie roznice miqdzy
r62nymi Srodowiskami, miqdzy miastem
i wsiq, 2e zmierzal bqdzie do poprawy
warunk6w bytowych og6lu ludnoSci,
przede wszystkim os6b najbiedniej szych.

Z orqdzia, z innych wypowiedzi i z
pierwszych poczynafinowego prezydenta
wynika, 2e swe sily, pomysty, umiejqtno6ci
i decyzje ogniskowal bqdzie wok6l
rozwi4zywania problem6w i ulepszania
sytuacji wewnqtrz kraju. To do56
znamienne. Zapowiedzial jednak, ze wiele
uwagi poSwiqci r6wnie2 umacnianiu
polskich stosunk6w z zagranicqo z takimi
tradycyjnymi sojusznikami, jak w
szczeg6lno5ci USA, jak kraje Unii
Europejskiej, w tym Francja i Niemcy.
JednoczeSnie zapow iedzial utrwalani e

strategicznego sojuszu z Ukrainqpoprzez
nadawanie wzajemnym powiqzaniom
konkretnych ksztalt6w. Prezydent pragnie,

aby dobrze rozwiqzaly siqkontakty Polski
ze wszystkimi s4siadami, w tym w
szczeg6lno6ci lepiej z Rosj4. Zmierzalte2
bqdzie do intensyfikacji kontakt6w i
powiapafi z Poloni4.

Zeby by6 traktowanym jak du2y
europejski nar6d, trzeba chcie6 nim by6 -
powiedzial prezydent. I zaznaczyl i2
Polskq zmieniat mo2na na lepsze tylko
pospolu, z calym narodem, dobrze
zorganizowanym wysilkiem. Taki wysilek
chce on organizowai.

Lech Kaczyfski zapowiada, 2e chce

by 6 prezy dentem aktywnym, korzy stat ze

wszystkich swoich prerogatyw
konstytucyjnych, odwolywa6 siE do uczu6
patriotycznych Polak6w, wyciszad spory
i doprowadz i6 do rzeczywistego poj ednaia
polsko-polskiego, patrzet w przyszloS6. O
to wlaSnie do prezydenta zaapelowal
miqdzy innymi dzialacz
niepodleglo6ciowy, redaktor naczelny
,,Gazety Wyborczej" Adam Michnik,
proszgc go, aby,,skoficzyl smutny spektakl
Sledztw i proces6w odwetowych".

S4 tacy, kt6rzy uwalajq, 2e nie
dor6wna on blyskotliwemu po-
przednikowi. Ale inni wrqcz przeciwnie -
przewiduj4 i przepowiadaj6 i2 zrEcznie
wykorzysta on atuty, kt6rych Kwa6niewski
nie mial, jak choSby dzialalno66 w
opozycji. I to sprawi, i2 bEdzie on
skuteczny w konsolidacji spolecznej i w
stosunkach z partnerami zagranicznymi.
OczywiScie w interesie Polski i Polak6w
jest, aby Lech Kaczyriski byl dobrym
prezydentem, aby nadzieje i oczekiwania
z nim zwiqzane spelnity siq.

Eugeniusz Jablorflski,
Warszawa

5 STYCZNIA -
DZIEN WYZWOLENIA
NASZEGO MIASTA

Niemiecka okupacja Berdyczowa trwala
blisko 2,5 lata. Nasze miasto zostalo zajgte
przez Niemc6w 7 lipca 1941 roku. Dywizje
niemieckiego 48-go pulku zmotoryzowanego
przebily sip w poludniowy sektor Nowograd-
Wolyrfrskiego rejonu obronnego i wyruszyly na

Berdycz6w. Nie napotkawszy oporu, 7 lipca
1941 roku o 11.00 jednostki 11. dywizji czolg6w
zajgly Czudn6q a o 19.00 wtargngly na ulicy
naszego miasta.

Ewakuacja ludnoSci Berdyczowa nie zostala

zor ganizow ana. Wladze mi ej ski e byly bezczy nne

i w stanie paniki. Takie zachowanie wladzmoflna
objaSnii tym, Le oficjalne informacje
dezorientowalv ludzi i nie dawaly mo2liwoSci
zrozumiec prawdziwego tempa przesuwania si

nieprzyjaciela. W ten czas, kiedy Niemcy j
zawladnqli Szepet6wk4 (4 lipca l94l r.),-

Sowinformbiuro wspominalo o wy{arzeniach
tylko na kierunku tr-uckim. W Berdyczowie nie

bylo przedsiqbiorstw wojskowych. Fabryk4
og6lnoparistwowego znaczenia byl tylko
,,Progres" (budownictwa maszyn przemyslu
chemicznego). Mo2liwe, 2e najcenniejsze
warsztaty i wyposazenie ,,Progresu" i garbarni

zostalo wywiezione, ale o tym nikt nie wiedzial,
jak i o ewakuacji pewnej czqSci pracownik6w tych
przedsiqbiorstw.

Od pierwszych dni przebywania w mie6cie

hitlerowcy starali siq zrealizowad generalny plan

,,OST", kt6ry odzwierciedlal podstawowe
zasady,,Nowej Polityki Wschodniej",
Przewidywali przeksztalcenie tereny obwodu
2ytomierskiego w strefq kolonizacji i przesiedlii
tu l0 tys. kolonist6w niemieckich. Wychodz4c z

tego, Berdycz6w byl wybrany na miejsce masowej

zaglady tak jeric6w wojennych, jak i ludno6ci

miejscowej (gl6wnie Zyd6w).W lipcu l94l roku
w dzielnicy Elinga stworzono ob6z, w kt6rr''
zostaly zagnane 48 tys. os6b. Inne oboz
znajdowaly siQ tak2e na Lysej G6rze i na

terytorium cukrowni. Mieszkaricy Berdyczowa
2yli w stalym strachu - mogli byi zlapani,
rozstrzelani albo wsadzeni do lagru.

W mie6cie stworzono ostry re2im. 28 sierpnia

na dworze klasztoru Karmelit6w Bosych
rozstrzelano 960 os6b. Szczeg6lnie okropne
zbrodnie faszySci uczynili w czasie budowy
kwatery Hitlera pod Winnic4 i niedaleko
bytomiena.

Wedlug danych Nadzwyczajnej Komisji
Paristwowej ds. zbadania zbrodni niemiecko-
hitlerowskich, w czasie okupacji Berdyczowa
faszySci zamordowali 38.536 os6b, ll,5 tys.
wywieZli do Niemiec. Z'15 tys. mieszkafic6w,
kt6rzy |y\iw mie$cie przed wojnq po wyzwoleniu
pozostalo tylko l3 tys.

Na wyzwolenie Berdyczowa trzeba bylo
czekat przez dlugie 9l I dni.

Opacowala
Larysa Wermiriska.



Ksiqiki, ktdre warto przeczytac

DZIEJE WIELKOSCI
POLSKIEGO TEATRU

NA WOT,YNIU
Sofija Kuczerepa zaprasza nas do

poznania luckiego Teatru Miejskiego im.
Juliusza Slowackiego i objazdowego Teatru
Wolyriskiego, kt6re ukazywaly widzom
Swiat sztuki teatralnej w latach 20. i 30. XX
wieku. We wstqpie autorka, ujawnia nam
tajemnicq ukazania siq pracy piszqc: ,,Do
napisania tej ksiqzki natchnqla mnie milo56
do teatru, zainteresowanie jego histori4... i
jeszcze pragnienie odnowienia
sprawiedliwego obrazu dzialalno6ci teatru
w naszym mieScie". Wszak2e rzeczywificie
czas niepodlegloSci dal mozliwoS6
zobaczenia prawdziwych kart historii
naszego kraju. Ale na fali og6lnej euforii
czqsto siEzdarza,2e my szukajqc sensacji,
badamy najznaczniejsze wydarzenia
polityczne, niezwykle osobistoSci, kt6re
kardynalnie zmienialy otaczaj4cq ich
rzeczywistoSd. W ten spos6b przy tym
wszystkim nie zatw aLamy wydarzefi , os6b,
kt6re po prostu 2yly, rozbudowywaly kraj,
sprzyjaly jego rozwojowi ekonomicznemu
i kulturalnemu, tzn. stabilnemu i
zwyczajnemu (w pelnym rozumieniu tego

slowa) 2yciu. Okres miqdzywojenny na

Wolyniu jest czasem, kt6re
niejednoznacznie jest oceniany przez
ft2ny ch uczonych. Dlatego j es zcze w igksz1
uwagQ naleLy przykladad do badaf nad
2yciem kulturalnym, jakie bylo podstawq
wychowania estetycznego i moralnego
fwbzesnej mlodzie2y. Za zasluge Sofiji
Kuczerepy moLna uwa|at ten fakt, ze
badaczka spr6bowala zaprzeczyc istniej 4cej
tradycji o pierwszymteatrze w trucku,
przywolujqc realne przyklady dw6ch
teatr6w, kt6re powstaly wcze6niej od
wlqczenia tego regionu w sklad Ukrainy
radzieckiej w 1939 roku. Sw6j wyklad
podala ona w kontek6cie 6wczesnego Zycia
kulturalnego, o w szczeg6lnoSci 2ycia
teatralnego Wolynia. WlaSnie tym
problemom poSwiqcony jest pierwszy
rozdzial pracy ,,Teatr w II
Rzeczypospolitej". Ciekawymi sa
umieszczone w tek6cie ilustracje ze zbior6w
Archiwum Paristwowego Obwodu
Wolyriskiego i Wolyriskiego Muzeum
Krajoznawczego. S4 to fotografie zespol6w

aktorskich, 16znorodnych scen z

poszczeg6lnych sztuk oraz afrsz teatralny.
Opisuj4c aktorski sklad teatr6w, ich
repertuar, 2r6dla finansowania i inne
aspekty funkcjonowania teatru miejskiego
i teatru objazdowego, autorka ukazala
problemy, kt6re musialy podola6 zespoly
teatralne. Przede wszystkim to byly
trudnoSci finansowe, kt6re np.
spowodowaly likwidacjq teatru miejskiego
w 1926 roku. Podsumowuj4c swojq pracQ

Sofija Kuczerepa nie zapomniala
przypomnie6 sylwetki utalentowanych
dyrektor6w wolyriskiego teatru
objazdowego (nb. teatr ten zostal nazwany
przez ni4 symbolem kultury Wolynia) -
dziqki nim teatr rozwijal siq, podci4gal
swoj4 profesjonalnoSd i pracowal bez
deficytu.

Zachqcam wszystkich nieobojqtnych -
czy interesuje Was teatr czy historia czy
dawna slawa Wolynia - zapoznajcie siq z
pracq Sofiji Kuczerepy ,,Polski teatr na

Wolyniu", wydanej dziqki poparciu
Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej
Polskiej w tr,ucku. I nie bqdziecie |alowat,
2e zaglqbicie siq w Swiat sztuki, w Swiat

teatru i jego dawnej wspanialo6ci.
Inna Szostak.

Z ukraifisk iego przelo?yla
tr ucja Zalewska.

Galeria starych zdjgt

ir



19 stycznia wyjechala do Polski delegacja Administracji Rejonu Berdyczowskiego.
Na zaproszenie starosty powiatu Wol6w Jerzego Wigclawskiego kierownictwo rejonu
berdyczowskiego udalo sig do tego miasta, ileby zapozna(, sig z funkcjonowaniem
administracji powiatu, przyjrzed sig, jak zyjq i pracujq przedsigbiorcy na wsi, jak
funkcjonuj4 zaklady przemyslowe na polskiej prowincji. Przecie2 iycie wre nie tylko w
du2ych miastach Polski, lecz takLe i we wsiach i malych osiedlach.

PodrilLdo Wolowa
Przewodni czqcym delegacj i ukrairiskiej

byl pierwszy zastqpca kierownika p. Jurij
Mychalczuk (niestety w ostatniej chwili w
skutek niep rzewid ziany ch przy czyn ni e m6 gl
jechai do Wolowa kierownik
Administracji Rejonowej
Eugeniusz Galecki). W skladzie
delegacj i byli zastqpcy kierownika
Leonid Bokanowski i Walery
Babijczuk, zastqpca prezesa Rady
Rejonowej Berdyczowa Fedir
Kulibaba, przedsiEbiorcy Leon
Olizarowski, Wiktor Rylski,
Witalij Lewicki, Mikotaj
Klimczuk, prawnik Jan
Paszkowski, przewodnicz4cy
Ukrsocbanku Sergiusz Stiepaniec.

Pomimo zimy, miasteczko
Wolow wygl4dalo bardzo
atrakcyjnie dziqki swoim
zachowanym zabytkom
architektury. W sobotq 21.
stycznia byliSmy obecni na
wrqczeniu wyr62nieri przez
starostq wolowskiego dla os6b
zasluionych w r62nych dziedzinach 2ycia
spolecznego i gospodarczego. Na tym
zebraniu spotkali6my siQ z ju? nam
znaj omymi przedstawicielami administracj i
niemieckiego miasta Harburg, kt6rych
goSciliSmy w Berdyczowie w lipcu zeszlego
roku. Przed obecnymi w imieniu ukrairiskiej
delegacji przemawial p. Jurij Mychalczuk,

kt6remu p. J. Wiqclawski takie wrqczyl
nagrodq w znak nawi4zania kontakt6w
ukraifsko - polskich miqdzy naszymi
regionami.

Pobyt w Wolowie byl bardzo
kr6tki, lecz nasycony w
wizytacje i wycieczki. Niestety
nie dysponowaliSmy du|q
iloSci4 czasu i nie udalo siq nam
zwiedzi| wszystkie mozliwe
interesujqce obiekty. To, co
zobaczyliimy wywolalo na nas

bardzo dobre wra2enie.
Niedaleko pogranicza

wojew6dztwa dolnoSl4skiego i
wielkopolskiego lezy miasto
powiatowe Rawicz, kt6re
odwiedziliSmy 22 stycznia.
Znane to miasto jest ze swojego
najciqZszego w Polsce
wiqzienia, zalo2onego w 1819

roku przez wladze pruskie w
budynkach przyklasztornych. W
barokowym ratuszu miasta
dziala muzeum Ziemi

Rawickiej, gdzie ogl4daliSmy roboty
malarskie wiq2ni6w i duzo innych
ciekawych eksponat6w. Ale nie tylko w
strefie wiqziennej s4 zatrudnieni miejscowi
mieszkaf cy. Rawicz to oSrodek
przemyslowy i uslugowy; tu s4 zaklady
ur zqdzeh naftowyc h i gazown i c zy ch, dziala
fabryka wyposazenia wagon6w, odlewnia

2eliw a, zaklady przemyslu odzie2owego,
meblarskiego, papierniczego, material6w
budowlanych, spozyw czy ch; tartak; wqzel
kolejowy i drogowy.

Nasza delegacja odwiedzila w tym
powiecie zaklad przetw6rstwa miqsnego w
Golejewo (gmina Chojno), wla5cioielem
kt6rego jest rodzina Dworeckich. ByliSmy
go6cinnie przyjqci w tym przedsiqbiorstwie.
Z wy cieczki dowiedzieliSmy siq j ak powinien
wygl4dad zaklad wedlug wymog6w Unii
Europejskiej. Zbulwersowala nas czysto6i i
doskonalo56 technologicznego procesu.
Potem odbyla siq degustacja wyrob6w firmy
Dworecki ch. Za stolem przewodniczyl
gospodarz Gruegorz Dworecki. Wszystkim
bardzo spodobaly siq szynki, kielbasy,
wqdliny, slonina i smalec. Niestety, wSr6d
polskich towar6w, kt6re sprzedawane sq na

Ukrainie, artykul6w spoiywczych takiej
dobrej jako6ci nie kupisz, bo handlarze nie
wo1qtowaru takiego gatunku.

Ogl4dajqc supermarkety w Polsce
rozumieli5my, jak maly wyb6r towar6w
mamy w naszych ukrairiskich sklepach.
Chce siq, Leby iw naszym kraju konsumenci
tez mieli mo2liwo5i kupowai towary
wysokiej jakoSci. Pokladamy nadzieje w
przyszloSci.

Zostali6my pod wrazeniem takLe i ze

stadniny koni w powiecie rawickim. Tu
hoduje siq rasowe konie krwi angielskiej do
uczestnictwa w zawodach. Dobry kori
kosztuje do 50 tys. dolar6w. Spodobalo siq
nam takze muzeum bryczek i historii stadni,
gdzie s4zebrani wszystkie puchary zdobyte
w zawodach konnych.

Polska - nasz bliski sqsiad. Jeieliuczyt
siq czegoS dobrego, to nie trzeba daleko
jecha6. R6znica miqdzy naszymi krajami
jest niedu2a, ale jednak istrtieje. Moze
Polacy wiqcej lubiq swoj4 ziemiq ni? my?
Nad tym trzeba zastanowid siq. Jedyny
wniosek mozna wyci4gnqd znaszej podrozy.

Pracowad trzeba z rozumem i miloSciq dla
swojej sprawy.

Larvsa Wermiliska.



Muzulmanin w niebie
Poza KoSciolem nie ma zbawienia - slyszymy do56 czgsto. A co zwyzn wcami innych

religii? Czy w niebie mo2na spotka6 muzulmanina?
Zdaniem Jacques'a Maritaina, mali bracia Jezusa dlatego mieszkajq w5r6d

niechrze5cijan, aby wykaza$ 2e tych niechrze5cijan, kt6rych kochaj4 prawdziwie po
bratersku, kocha B69, i 2e oni r6wniei mog:l mied Zycie wieczne i byd zbawieni.

Porgczna zasada 5w. Cypriana

Jak to? Muzulmanin ma byi zbawiony
bez przyjqcia chrztu i wstqpienia do
KoSciola? Przecie? juz w III wieku po
Chrystusie Sw. Cyprian, jeden z Ojc6w
KoSciola, powiedzial, 2e,,poza Ko6ciolem
nie ma zbawienia".

Ks. Stanislaw Nagy SCJ (obecnie
kardynal, przyjaciel i bliski wsp6lpracownik
Jana Pawla II) przed laty zauwa2vl, ze w ci4gu
dziej6w Ko6ciola bardzo,,porqczn{' zasadq
sformulowanqprzez 5w. Cypriana pr6bowano
rozci4gnqi poza ramy, w kt6rych umieszczal
j4 jej tworca. Zwracal uwagq, 2e slowa 6w.
Cypriana byly wyralnie skierowane do tych,
,tt6ny z KoSciolem prawdziwym weszli w
konflikt przez herezjE lub schizmq".

Przez wieki katolicy uwazali, 2e
muzulmanie to nieprzyjaciele. Malo kto
zastanawial siqnad ich zbawieniem. Problem
jednak istnial, skoro Sob6r Watykariskill a2
w dw6ch dokumentach o muzulmanach siq
wypowiedzial. Wspomina o nich miEdzy
innymi w slynnym fragmencie,,Konstytucji
dogmatycznej o KoSciele", w kt6rym jest

mowa o ludzie Bo2ym. ,,Plan zbawienia
obejmuje tak|e i tych, kt6rzy uznaj4
Strvorzyciela, w6r6d nich zaS w pierwszym
rzqdzie muzulman6w" - stwierdzili ojcowie
soborowi.

Oskar2ona Matka Teresa

W jaki spos6b ,,plan zbawienia"
otbjmuje muzulman6w? Kard. Nagy
kilkanaScie lat temu wyjaSnial, ze sprawa ich
zbawienia (podobnie jak wszystkich
niechrzeScijan) ,,rozgrywa siq na zgola innej
zasadzie, ani2eli na gruncie przynale2enia do
Ko6ciola".W 1998 r. pewna siostra zakonna,
kt6ra przyglqdala siq pracy Matki Teresy z
Kalkuty, mialajej zazle nastqpuj4ce zdanie:
,,JesteS chrze5cijaninem, b4d2 lepszym
chrzeScij aninem, j esteS muzulmaninem, b4d2
lepszym muzulmaninem, jeste6 buddystq
b4d2lepszym buddyst4". Matkq Teresq chc4
wykorzystat, r62ni ludzie, twierdz4c, 2e ona
pokaza\a, i2 niewa2na jest doktryna, tylko
2eby czlowiek byl dobry. Lekcewazenie lub
manipulowanie doktrynq jest bardzo
niebezpieczne.,,Byleby6my siE wzajemnie
kochali, a to, czy ty masz racjq, czy ja mam

racjq, czy jesteS w KoSciele czy w sekcie, to
wszystko niewa2ne". Takie zdanie jest
dowodem wielkiej ignorancji"
przestrzegala o strozna zakonnica.

Za kogo nie umarl Jezus?

Po latachjednak okazuje siq, 2e podobnie
jak bl. Matka Teresa my6l4 tez inni ludzie w
KoSciele. Ks. dr Adam W4s SVD, znawca
islamu, dyrektor Centrum Dialogu Kultur i
Religii w Pieniqznie, na pytanie, czy
muzulmanin mo2e byi zbawiony,
odpowiada: ,,JeSli Jezus Chrystus poni6sl
5mier6 za wszystkich ludzi, to wl4czyl w to
wielkie dzielo r6wnie2 muzulman6w, kt6rzy
wiernie realizuj4 w zyciu to, w co wierz{', i
dodaje: ,,Jezus otwiera mo2liwoS6 zbawienia
dla kazdego. MySlq, 2e Pan 869 w swoim
milosierdziu szerzej ni2 tylko z perspektywy
chrztu podchodzi do sprawy zbawienia".

Skoro tak, to po co misje i gloszenie
wyznawcom innych religii Dobrej Nowiny?
Ks. W4s wyjaSnia, ze co prawda nie mo2na
nikogo zmuszat silqdo przyjqcia chrztu, ale
Objawienie najpelniej dokonalo siq w
chrze6cij aristwie. Dlatego trosk4 chrzeScij an
powinno by6, aby cala ludzkoSd poznala tq
pelniq - powinni wiqc glosii Chrystusa
wszystkim. ,,J8 wierzq, 2e niebo
przygotowane przezBoga jest szersze ni2 to,
kt6re my pr6bujemy przygotowywad tylko
dla ochrzczonych" - m6wi ks. W4sks.

Artur Stopka,
,,Go56 Niedzielny".

(artykul przedrukowany za zgodq redakcji).

',! r D,fJolilA1KA IJ$li g &trO nfA
Dzif zaczynamy nowq ru;brykg, przedstawiajqcq ciekawe miejsca w

'Internecie., Zaczyitamy qqymf nieco li,ejsrym-'ahe'nie,' ,bgdziemy'stroii|
od tematdw

www.sarm acj a.org czyli baj eczka o Wirtualnych Paristwach

,, :t:.1 l:,t:i.:':,i] .I. r t,:.:: , i 
I

Za siedmioma g6rami bit6w, za siedmioma lasami monitor6w, za

.,,siedmjoma yekami stlon {WW... tak:moglabyaztCizyna6,siq,ta,bajka, czy,
mo2e historia o wirtualnych pafistwach

Internet to nic innego, jak globalna sie6, pajqczyna; pl4tanina kabli,
czasem lqcz4cych siq via satelita miqdzy kontynentami. Dziqki tej sieci

, mozemy l4czyt komput'ery w globalnq siei, rozmawiat zprzyjaci6lmi z
calego Swiata, czytat, wiadomo5ci. Od kilku lat natomiast powstal nowy
obyczaj - mianowicie wirtualne paristwa. Komunikacja w paristwie
odbywa'siei'zanryczaj dziqki serwiiowi Yahoo groups (list wyslany do
danej grupy otrzymujE wszyscy czlonkowie)

'Ka2de paristwo podobnie jak w realnym Swiecie nqdzi siq swoimi
zasadami. S4 monarchie, republiki. Dana nacja posiada swoje wladze
odpowiednie do panuj4cego ustroju, wiqc odpowiednio bqdzie to cesarz,
k6l, ksi4Zq, prezydent i premien JeSli populacja danego kraju roSnie,
pojawia siq coS w rodzaju,symulacji, czy teh gry. Pojawia siE rzqd z

,ministrami, sejm, a ostatnio czqsto wirtualna gospodarka.
Wzyt6wk4oraz oknep na $wiat sqstrony WWW, na h6rych powstaj4

, firmy, instytucje pafrstwowe, prywatne, gazety;miasta, wsie, cala historia..,

,Jbdnym z najbardziej rozwiniqtych paristw w polskiej cyberprzestzeni jest

,*irtualne KsiEsnvo Sarmacji.", ,,, .' , , . l

, Na jego, prztkladZie,po.staram siq,,przedstawi6 kr6tko zasady

,, 
funkcjonowania' takiego paristwa. Sarmacja jest mlodym pafistwem. Na
ljej czele' stoi.,Ksi42er:,,Piotr'Mikolaj,,Kozanecki. :. jego tw6rca : i
pomyslodawca.,Sarmada,jest symulacjq wirtualnej monarchii. Mimo
,konstftuiji, prawodawstwal rzqdu - decyduj4ce zdanie ma,KsiQ2e.
ZwierzChnikiem zqdu, w:h6re€o sklad wchodz4 miniStrowie jest Kanclerz.

Sq r6wnie2 niezawisle s4dy i prokuratura pracujqce, aby Sarmacja byla

,pafistwem prawa;,:Funkijonuje, te2,Rada Ksi4zqca. Powstajq wla6nie
prowincje, kt6rymi bqdQzdrzqdzai ustanowieni pnez Ksiqcia namiestnicy.
Powstaj4 ciqgle nowe miasta i'wsie, w kt6rych moZna siq osiedli6.

Wchodzqc do tego Swiata, masz okazjq oderwad siq od codziennego
szarego Swiata - zosta6 politykiem, szlachcicem, przedsiqbiorcq,
nauczycielem i sqdziq lub wszystkim ni raz. Posiadasz mo2liwoSci
ograniczone jedynie T*oj4 wyobraZni4 i umiejqtnoSciami, lecz je6li ich
nie posiadas z'. maszmo2liwo5i j e zdobyi w kontaktach w mieszkaricami
lub w.uniwersytecie, np. dziennikarskim, dla kt6rego pisze ten kr6tki
artykulik.

,Opr6cz pracy mo2esz uprawiai gry hazardowe, p6jSd do kina, podnieSd

tq yzng. uprawiajqc sport, lub najzwyczajniej porozmawiai o sprawach
mniej lub'wiqcej wa2nych. Wielkq zalet4 jest fakt,2e ciqgle wprowadza
siq nowe elementy tej zabawy, niczymklocki lego, dlatego to paristwo jest
Ciqgle atrakcyjne.. Bram4 do tego.cudownego i niezmierzonlgi l*iuJl
niczym z ba6ni jest www.sarmacja.org * wystarczy wypelnid kr6tki
formularz, aby zawitat, w te strony. Jak dotqd to niclnie,kosztuje, pr6cz
Twojego Czasu. Wrqcz,przeciwnie dostajesz na pocz4tek wirnralne, ale
jednak pieni4dze, kt6re mo2esz dowolnie spo2ytkowai. 

:

'



Olimpiada jgzyka polskiego
8 lutego w Zytomierzu w katedrze jqzyk6w slowiariskich i germariskich Uniwersytetu

Paristwowego imienia Iwana Franki odbyla siq obwodowa olimpiada jegykapolskiego wSr6d

uczni6w klas 8-g.Pierwszym etapem bylo dyktando i testy pisemne. Drugi etap obejmowal

przesluchanie tekstu i odpowiedzi na pytmrib. Do trzeciego (ustnego) etapu dostalo siq

dziesiqciu naj silniej szych uczestnik6w.
Najlepszy rezultat miala Ludmila Sawienko (na zdjgciu), uczennica dziewiqtej klasy

zytomierskiej szkoly Nr l7 (nauczyciel Ewa Bagiriska). Drugie miejsce uzyskala Tetiana

I-awryniec, uczennica dziewi4tej klasy 2ytomierskiej szkoty Nr 36 (nauczyciel Miroslawa

Starowier6w). Trzecie miejsce - Iryna Gajewska uczennica dziewi4tej klasy zytomierskej

szkoly Nr 36 (nauczyciel Natalija
Szumlariska).W olimp iadzie bralo udzial 24

uczestnik6w z takich miejscowo6ci jak
Zytomierz, Berdycz6w, Nowograd
Wolynski, Jemilczyno, Susly.Czlonkami jury
byli nauczyciele jqzyka polskiego Miroslawa
Starowier6w (Zytomierz), Natalija
Szumlariska (Zytomi'erz), Swietlana
Udowkina (Zytomierz), Larysa Wermiriska
(Berdycz6w).

Przewodniczacq komisji byla docent
doktor habilitowany Natalija Miesi4c.

18 lutego w Domu Polskim w
?ytomierzu zostala przeprowadzona
obwodowa olimpiada jVyka polskiego dla
uczni6wklas l0-11. Zglosilo siq 14 chqtnych.

Byli to uczniowie szk6l ogolnoksztalc4cych
z Lytomierza, Berdyczowa, Emilczyna.
Liczba uczestnik6w w por6wnaniu zlatami
poprzedni mi znacznie siq zmniejszyla.
Zwi4zane to jest z sytuacj4 demograficznq
na Ukrainie, a tak2e z podejmowaniem

studi6w wy2szych przez mlodzieL
pochodzenia polskiego na Ukrainie. Wielu
mlodych ludzi dostaje stypendia fundacji
Semper Polonia, co umozliwia im
zdobywanie wyksztalc enia wyLszego w kraju

zamieszkania.W czasie olimpiady uczestnicy
najpierw pisali dyktando, potem odbylo siq

sprawdzanie rozumienia przesluchanego

tekstu, dalej pisano test z gramatyki polskiej

i rozprawkq literack4. Na tym czqS6 pisemna

Olimpiada dla starszych uczni6w siq koriczyla i po sprawdzaniu prac zostaly

ogloszone nazwiska siedmiu uczni6w, kt6rzy
dostali najwiqkszq liczbq punkt6w. Po turze

ustnej, gdzie komisja zbadala wiedzq
uczestnik6w w zakresie literatury polskiej,
ogloszono nazwiska piqciu najlepszych,
kt6rzy bqdq brali udzial w olimpiadzie
og6lnoukrairiskiej, jaka odbqdzie siq we

Lwowie 4 marca roku biez4cego. Pierwsze

trzy miejsca zajqly uczennice szkoly Nr 17

w Zytomierzu (nauczyciel Ewa Bagifiska)

Julia Lublifiska (I miejsce), Julia Sztiec (II
miejsce); Walentyna Szmigielska (III
miejsce). Czwarte i piqte miejsca przypadly

uczniom z Berdyczowa: Arturowi
Stodolskiemu (IV miejsce) i Wiktorii
Rosowieckiej (V miejsce). Dw6jka ostantich

uczni6w uczy siq polskiego prywatnie.

Jury pracowalo w skladzie:
przewodni czqcy - magister Jerzy Swiqtecki,
magister Aleksandra tr-agowska, doktor
Antoni Sodula, magister Elwira Gilewicz,
nauczycielka jqzyka polskiego Larysa
Wermiriska.W imieniu redakcji naszego
pisma 2yczymy wszystkim uczestnikom
olimpiad polonistycznych sukces6w w
nielatwym nauczaniu jgzyka polskiego.

Izabela Rozdolska.

. Z calego ierca dziqkujq ojcu Alojzemu z m. Ruina za pomoc dla moiej rodzinlt'
Siostra Fawyna z Wlna (Ltwd.

. Mlodzie2 parafii iw. Barbary m, Berdyczowa wita swych wikariuszy Jana SoJiiskiego (28.01-) i Stanislawa

Inivii:wskieso'(07.b2 ) z okazii Dnia Urodiin. Drodzy ojcowie! Dziqkujemy, 2e jestelcie dla wiernych przyjaci6lmi
'w 

radoliiach i smutku. Zyczymy zdrowia, szczqicia, pokoju i dobra, sil i mqdroici, Boiego blogoslawieristwa.
. . Katoticy m. Berdyczowa pozdrawiaiq z okazji urodzin 28 stycznia o. Ilitgiliusza Pustkowskiego

OFM (bern), ktory obecnie pracuje w Polsce. Zdrowia, sukces6w, rndosnego humoru!



Wydarzenia w Polsce
1l;'

. To byl trzask. - Ogluszajqcy trzask
gdzieS z gbry, z sufitu - m6wiq ci, kt6rzy
prze2yli. Zaraz potem spadajqce blachy i
stalowe belki zmia2d2yly wszystko. Trzask,
huk i zaraz potem ciemnoSd. Zawalil siq
dach hali Miqdzynarodowych Targ6w
Katowickich, gdzie odbywala siE wystawa
golqbi pocztowych, spadl strop - zapewne
z powodu zbyt duzej iloSci pokrywaj4cego
go Sniegu. Zginerlo ponad szeS6dziesiqt
os6b, bardzo wiele wyci4gniqto spod
gruz6w w bardzo sprawnej akcji
ratunkowej. Prezydent Lech Kaczyriski
oglosil trzydniowq zalobq narodowq.

. Polacy szybko goni4
najbogatszych. Sta6 ich ju? na
polowq tego, co mieszkaric6w
Europy Zachodniej. Gdy runql
komunizm, mieli w kieszeniach
6wieri tego, co oni - 

pisala
,,Rzeczpospolita".

. Liderzv Prawa i
Sprawiedliwo6ci, Ligi Polskich
Rodzin i Samoobrony podpisali po
kilkutygodniowych negocjacjach
pakt stabilizacyjny. Ma on zapewnil
wiqkszoSd dla najwazniejszych
pomysl6w PiS i rzqdu Kazimierza
Marcinkiewicza. Jest tylko
porozumieniem parlamentarnym, nie
zaklada - przynajmniej na razie -powolania koalicji rz4dowej.
Zawafty jest na rok. LPR i
Samoobrona gwarantuj4 2e nie bqd4
odwolywa6 ministr6w ani
dymisjonowai marszalka Sejmu.
Godz4 siq, ze w rz4dzie nie bqdzie
miejsca dla os6b skazanych. W
zalqczniku do paktu zawarte s4 144 ustawy.
To m.in. ustawy o: Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, lustracji majqtkowej,
Komisji Prawdy i SprawiedliwoSci,
Narodowym Instytucie Wychowania,
s4dach d,zialaj4cych 24-godziny na dobq i
prawie prasowym.

. Wicepremierem i ministrem finans6w
zostala Zyta Gilowska, dawniej czlonek
Platformy Obywatelskiej, znana z
prawicowo-liberalnych pogl4d6w.

. Minister skarbu Andrzej Mikosz

odszedl ze stanowiska po artykule
,,Rzeczpospolitej". Gazeta ujawnila w nim
okol icznoS ci po?y czki udzielonej przez je go

Zong Witoldowi W., oskar2onemu o

oszustwa gieldowe.

.r V/ojciech Jaruzelski jest kolejnym, po

Aleksandrze KwaSniewskim, polskim
politykiem, kt6ry zloLy zeznaniaw procesie
beatyfikacyjnym Jana Pawla II. Na liScie
Swiadk6w s4 takze dwaj inni politycy -Lech Walqsa i Tadeusz Mazowiecki.

. Episkopat Polski oficjalnie potwierdzil

- papie? bqdzie goScil w Polsce od 25 do
28 maja. Odwiedzi Warszawq,
CzqstochowE, Krak6w, Wadowice, ob6z
koncentracyjny Auschwitz-Birkenau oraz
Kalwariq Zebrzy dowskq - poinformowal
bp Piotr Libera, przewodniczqcy
koScielnego zespolu przygotowujqcego
pielgrzymkq. Rozpocznie siq ona w
czwartek w Warszawie, a zakohczy w
niedzielq w Krakowie. Pelny jej program
bqdzie ogloszony w pierwszych dniach
lutego. Po Wielkanocy po raz drugi

006-w,R@:ilCGFwgwmwffi-iw,lft"$'ri$'qt"E#lltii! 31,ig,,l.ir;li*ijiiri.i fliiit

przyjedzie do Polski delegacja watykariska,
zeby ustalil szczegoty wizyty. Znane jest
juz haslo pielgrzymki - ,,Bqd2cie mocni
wiar4".

. Odwil2 w stosunkach z Rosi4.
Wladimir Putin poslal do Warszawy
zaufanego doradcq. A Lech Kaczyfiski, nie
baczqc na protok6l, przyjql go w Palacu
Prezydenckim. Siergiej Jastrzembski to
pierwszy znaczqcy rosyjski polityk, kt6ry
zjawil siq nad Wislq od kiedy - pod koniec
2004 roku - polskie wladze zaangaiowaly

siq w ukrairiskq pomaraficzow4
rewolucj q. Zadaniem szarej
eminencji Kremla bylo przetarcie
drogi przyw6dcy Rosji.

. lll godzin spqdzil w
zasypanym chodniku na glqbokoSci
ponad kilometra 30-letni g6rnik z

kopalni Halemba Zbigniew Nowak.
Dwa silne wstrz4sy (o jednym z nich
mowi4 w kopalni ,,male trzqsienie
ziemi") odciqly go od wyjScia. Przez

blisko piq6 dni g6rnik siedzial
skulony, w kompletnej ciemnoSci,
przystawiaj qc twarz do rury
wentylacyjnej - 

jedynego 2rodla
powietrza. Ekipa ratownik6w
musiala rqcznie przekopa6 siq przez
ponad 20O-metrowy, kompletnie
zasypany kamieniami i zelastwem
chodnik.

. Na Olimpiadzie w Turynie
br4zowy medal zdobyl biatlonista
Tomasz Sikora. Wyprzedzil slawnego

Norwega Ole Einara Bjoerndalena.
Do czwartego strzelania Polak

prowadzil. O tym, 2e stracil zloto,
zadecydowal ostatni niecelny strzaljedyny
w zawodach, i zwi4zana z nim karna runda.
Br4zowy medal zdobyla natomiast
biegaczka Justyna Kowalczyk, Jeszcze na

70 metr6w przed met4 Polka byla pierwsza.
Na finiszu przegralajednak z Czeszkqi
Rosjankq Juliq Czepalow4. Medal czekal
tam, gdzie nikt siq go nie spodziewal -pisala polska prasa.

. Srednia cena dolar6w na poczqtku
marca wynosila 3,162 zl; cena euro 3,80 zl.



Zmarl ksi4dz
Jan Twardowski
Odszedl najpopularniejszy chyba w

Polsce poeta-ksi4dz, Jan Twardowski.
Bqdziemy jeszcze pisad o nim i o jego
wierszach. W tym numerze ,,Mozaiki" -
tylko niewielka pr6bka.

Boje sig TWojej milo5ci

Nie bojg sig dgtej orkiestry przy koricu Swiata
biblijnego tupania ? .

bojg sig Twojej miloSci
2e kochasz zupelnie inaczej
tak bliski i inny
jak mr6wka przed niediwiedziem
l<rzyile ustawiasz jak iotnierzy za wysokich
nie patrzysz moimi oczyma
moie widzisz jak pszczola
dla kt6rej biale lilie sq zielononiebieskie
pytajqcego omijasz jak je2a na spacerze
glosisz 2e czysto6d jest oddaniem siebie
ludzi do ludzizbli2asz
i stale uczysz odchodzid
m6wisz zbyt czgsto do iywych
umarli to rvytlumacz4

bojp sig Twojej miloSci
tej najprawdziwszej i innej.

Spieszmy si€

Spieszmy sig kochad ludzi talr szybko odchodzq
zostan4 po nich buty i telefon gtuchy
tylko to co niewaZne jak krowa sig wlecze
najwaZniejsze tak prpdkie 2e nagle sig staje
potem cisza normalna wigc calkiem nieznoSna
jak czystoSd urodzona najproSciej z rozpaczy
kiedy my6limy o kim5 zostaj4c bez niego

Nie b4df pewny 2e czas masz bo pewnoSd niepewna
zabiera nam wra2liwoSd tak jak ka2de szczgscie
przychodzi jednoczeSnie jak patos i humor
jak dwie namigtnoSci wciai slabsze od jednej
tak szybko st4d odchodz4 jak drozd mitknq w lipcu
jak diwipk trochg niezgrabny lub jak suchy uklon
Leby widzied naprawdg zamykaj q oczy
chocia2 wigkszym ryzykiem rodzid sig nii umrzed
kochamy wciq2 za rnalo i stale za p6ino

Nie pisz o tym zbyt czgsto lecz pisz raz na zawsze
a bgd-,iesz tak jak delfin lagodny i mocny

Spieszmy sig kocha6ludzi tak szybko odchodz4
i ci co nie odchodz4 nie z wsze powr6cq
i nigdy nie wiadomo m6wi4c o milo5ci
czy pierwsza jest ostatni4 czy ostatnia pierwszq.

oa
nrz
Dlu2ej

nazawsze
Kilka lat temu profesor Jan Miodek

stwierdzil:,,Gdyby trzebabylo wskazad
2r6dla niezwyklej popularnoSci tekst6w
ksiqdza Jana Twardowskiego, na jednym
z pierwszych miejsc nalezaloby
wymienii ich wielkq 2yciowqm4droS6,
wyrazone jqzykiem maksymalnie
prostym i oszczEdnym, skrzqcym siE
przy tym blyskotliwym humorem,
odkrywaj4cym - gl6wnie dziqki igraniu
ze slowem - pozorne sprzecznoSci w
otaczajqcych nas zjawiskach: pozorne,
bo w gruncie rzeczy, o czym wiedz4 nie
tylko dialektycy, na wzajemnym
dopelnaniu siq tychile przeciwnoSci
polegajqdzieje Swiata" (poeta - aforysta,

,,GoS6 niedzielny" 1995, nr 4l).
Prosty, zwiWty jEzyk, kt6rym ksi4dz

Twardowski w lapidarny i celny przy
tym spos6b formuluje 2yciowe
m4droSci, sprawia, 2e do jego tekst6w
siqgaj4 czytelnicy w r6znym co prawda
stanie ducha, ale za to ze wsp6lnq
intencj4: znalezienia pocieszeni a, rady.
Kontakt z tw 6rczoilciq Ksiqdza pokazuje
bowiem, jak cierpliwie i Swiadomo
odkrywa on dobro, zbierane z malych
okruch6w dnia powszedniego, jak
reanimuje Smiech w smutnym Swiecie,
jak uwrazliwia, by nie mamowa6 skarbu
czasu, o2ywia nadziejq, przypomina o
wartoSci ,,miloSci za 8,69 zaplat", jak
dzieli siq swojqwiar4na co dzie6, kiedy
m6wi najproSciej: ,,Mnie teorie nie sq
potrzebne - dla mnie 869 jest zywy.
Takiemu ufam.", wreszcie jak prowadzi
ka2dego za rqkE, niemal jak Gamaliel
Szawla, wyja6niaj4c Pismo, pomagaj4c
mu stawai siq Swiqtym Pawlem, i jak
stale przypomina, by cieszyi siq
odkupieniem ka2dego czlowieka od
rozpaczy dziqki temu, co uczynil Jezus
- Zbauticiel poprzez swoj e 2y cie,smier6
i zmartwychwstanie.

Wyrazeniu my6li o Bogu, wierze,
nadziei, modlitwie, pokorze i SwiqtoSci,
wdziqcznoSci, 2yciu i Smierci,
czlowieku, samotno6ci, spotkaniach i
rozstaniach, miloSci, nieszczqSciu,
radoSci i szczqSciu, cierpieniu i
pocieszeniu, nauce i wiedzy nigdy nie
sluZyly specjalnie przez Ksiqdza
formulowane aforyzmy sentencj e czy
maksymy - ukryte s4 one w dluzszych
formach wypowiedzi, zar6wno
wierszem, jak i prozq.

Aleksandra lwanowska.

I
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lffonifia mieisln r lftorilta miGislm.lfionila mieisln
Pogotowie informuje

Wedtug danych stacji pogotowia, w nocy
z 3l grudnia na I stycznia brygada
pracownik6w medyc zny ch wyjeLdLala 32

razy. W wiqkszoSci pacjenci byli chorzy na

serce i choroby chroniczne. Opr6cz tego w
noc noworoczne do szpitala zostal
przywieziony pijany w stanie ciqzkiego
przechlodzenia organizmu. Ale s4 i dobre
nowiny - Nowy Rok przyni6sl ze sobq
urodzenie dw6ch niemowl4t. Jedno z nich
urodzilo siq na kilka minut do p6lnocy, a inne

w godzinq p62niej.

Milicja nie ma rozrywki
W czasie nocy noworocznej do

miejscowego oddzialu milicji nadeszlo piq6

niepokojqcych informacji. Przy ulicy B.
Chmielnickiego zostal znaleziony trup
mgilczyzny, 1956 roku urodzenia, bez
znak6w Smierci gwaltownej .2. stycmiaprzy
ulicach Lenina i Chmielnickiego znaleziono
trupy dw6ch mqLczyzn bez 5lad6w
udzkodzeri cielesnych. Przyczynq naglej
Smierci tych os6b bqdzie ustala6 ekspertyza.2

stycznia na skrzy2owaniu ulic Lenina i
Robotniczej doszlo do wypadku
samochodowego.

Nowe mieszkania
W przeddziefi Nowego Roku zi6cilo siq

marzenie. 2l rodzin berdyczowskich.

Wla6nie w ten dzieh dostali oni klucze
od swoich nowych mieszkari. CoS takiego w
obecnych czasach bywa do56 rzadko. To
wydarzenie bylo dlugo oczekiwane, bo ci
ludzie ci (byli przesiedlehcy z dom6w
awaryjnych) czekali w kolejce od 1997 roku.

Tragedia w cyrku
Z dziejdw Berdyczowa

I stycznia stal siq nie tylko dniem
Swi4tecznym dla mieszkaric6w naszego

miasta, ale i trafil do historii jak dzieri
jednej z najwiqkszych tragedii
Berdyczowa. A mianowicie, w ten dzieh
122 lata temu na brzegu Gnilopiati stala

siq tragedia znana w calej Europie. W
pierwszy dzieri 1883 roku w
nowozbudowanym zimowym cyrku
ofrywala siq wystawa,,Straszny s4d". Jak

siq okazalo, tytul spektaklu stal siq
proroctwem strasznego nieszczqScia i w
calkowicie odpowiadal wydarzeniom,
kt6re mialy tego dnia miejsce. W czasie jednego z wystqp6w re?yserzy i artySci dopuScili
siq naruszenia zasad bezpieczehstwa postqpowania z ogniem: podczas wyjazdu na arenQ

z rqki ,,demona na koniu" spadla pochodnia do beczki z olejem, w skutek czego wybuchl
du|y pohar. Niesamowite naruszenie zasad bezpieczehstwa w czasie projektowania i
budownictwa cyrku - wszystkie drzwi otwieraly siq do wewnqtrz, a zapasowych wyjSi
nie bylo - doprowadzily do tumultu i chaosu. W rezultacie tylko jedenastu osobom

udalo siq wydostat z pelnego plomieni pomieszczenia. W skutku tego pozaru zginqlo

250 ludzi - widz6w i personelu cyrku (niekt6re 2r6dla podaj4 inn4 liczbe - 300

zaginionych).Teraz ku pamiqci tych wydarzefina starym cmentarzu przy ulicy Puszkina
stoi pomnik w ksztalcie SciEtego szczytu piramidy na postumencie. Na pomniku jest

napis: ,,Nieznanym ofiarom poilaru, cyrku, styczeri 1883 rok"Cyrk nie odbudowywano.
Zczasemnajego miejscu zostal zbudowany szpital,,Czerwony l<rzyL",ateraztu znajduje

siq poczta gl6wna (na zdjgciu poczqtku fi( w.).

I to dla nich jest najlepszym prezentem
noworocznym.

Ostro2nie, mr6z!
Od 19 stycznia mieszkaricy Berdyczowa

z pewno5ciq zrontmieli uczucia iolnierzy
niemieckich, kt6rzy w odleglym l94l roku
m6wili, 2e przeciwko nim walczy nie tylko
Armia Czerwona, lecz takhe straszny mr6z
rosyjski. W ostatnie dni stycznia, jak nas

poinformowano w punkcie traumatycznym,
l6 os6b odmrozilo rqce i uszy, dwie kobiety
zamarzly.

Lekarze upnedzajqo 2e kategorycznie nie
mo2na.pi6 alkoholuprzed wyj5ciem z domu.
Juz lCilka os6b zamarzlo na Smierd w stanie
pijanym.'

Konferencje partii
politycznych

Odbyly siq. konferencje miejskiej i
rejonowej organizacji partii
,,,Batkiwsz czyna" ; miejskiej organizacji
Ruchu Ludowego Ukrainy, miejskiej

organizacji NDB miejskiej i rejonowej
organizacji Partii Region6w, miejskiej i
rejonowej organizacji partii,,Zwiqzek
Ludowy Nasza Ukraina", miejskiej
organizacji partii,,Odrodzenie". Na
konferencj ach zostaly r ozstrzy gniqte sprawy
2ycia wewn4trzpolitycznego i wysuniqto
kandydat6w na deputowanych do Miejskiej
i Rejonowej Rad. Listy partyjne bqd4
ogloszone po zatwierdzeniu ich przez
wyborcze komisje terytorialne.

Opr6cz tego, konferencje partyjne
miejskich organizacji Kompartii Ukrainy,
Ruchu Ludowego Ukrainy, NDR BJT (Blok
Julii Timoszenko),,,Odrodzenie", blok
Lytwyna, ,,Nie tak", Partii Region6w,
wsparly kandydaturq Wasyla Mazura na

stanowisko mera Berdyczowa.Blok
wyborczy ,,Nasza Ukraina" na stanowisko
mera Berdyczowa wysun4l Eugeniusza
Galeckiego, bylego wiceprezesa
Berdyczowskiego Oddzialu ZPU.

Przygotowala
Larysa Wermiriska.

lfionifta mieisfia . lfionila miGislm . lftonila nieisfta
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Dokumenty, kt6re siq zachowalY,
Swiadcz4 o polskim pochodzeniu mojej
rodziny. Prababcia Agata i pradziad J6zef

Zechowscy zmarli w 1936 roku. Moja matka

miala wtedy 8 lat. Pamiqta tylko babciq Agftq
ito,2e cala rodzina poslugiwala siqjEzykiem
polskim. Pradziadkowie wychowali
szescioro dzieci: Zofig, Kazimietza,
Stanislawa, Petronelq, CezariEi Benigdq. Syn

pani Benigdy odbywal sluzbq wojskow4 w
Polsce, tam pozostal i zabral do siebie
wszystkich czlonkow rodziny: matkq,

si6str Mariq, Wladyslawq i brata
Leonida.

Brat Benigdy Kazimierz urodzll
siq w 1882 roku. To ojciec mojej
mamy. Byl bardzo pracowity. Znal
sprawQ kowalsk4, broniarsk4 i
zegarmistrzowsk4. (na zdjqciu z

lewej). Od represji go uratowala
ciq2ka choroba na gruZlice, lecz dlugo
nie tyl, zmarl w wieku 56 lat, kiedY
moja matka byla ieszcze
dziesiqcioletni4 dziewczynkq.
Umarlszy pozostawil malzonkq
Franciszkq z dwiema c6rkami:

Bronislaw4 i Janin4
Moj a babunia, Francis zka z Czerkaskich

byla urodzona w Zytomierzu 1987 roku, co

potwierdza Swiadectwo o urodzeniu. Bqd4c

pann4 Franciszka pracowala w kawiarni, a

po zawarciu malzeristwa przeniosla siq na

wieS, skqd pochodzil jej malzonek (na zdjqciu

pani Franci szka zprawej ). Dobrze pamiqtam

babciq Franiq. MieszkaliSmy razem: babunia,

moi rodzice, ja i brat w malutkiej ze

slomianym dachem chacie. Czwartq czqS6

naszego mieszkania zajmowal piec. Zimq

ogrzewali siq przy pomocy pieca - burzuja,
jaki pozostawili nam 2olnierze w czasie

wojny. W czasie wielkich mroz6w w naszej

chacie w kqciku ZylotakLe i cielqtko. Krowq
i cielEta bardzo pilnowano, bo krowa karmila

cal4 rodzinq. To ona uratowala rodzinq w
trudne powojenne lata od Smierci glodowej.

Nabial byl podstawowym Produktem
zywnoSciowym na wsi.

U babci Frani z najblilszej
rodziny byli siostra Antonina,
bracia - Mikolaj, OleS i Kajetan'

Wszyscy juL nie |ylq. Los
Kajetana nie jest znany.

Dobrze pamiqtam dziadka
Mikolaja. Byl ciekawq i niezwYklq
osobowo5ci4 (dziadek Mikolaj na

zdjqciu). Straciwszy swoj4
pierwsz42onq i dziecko, ozenil siq

po razdrugi, ale z tego malzeristwa

dzieci nie mial. Dlatego bardzov
lubil nas i pomagal nam. W
archiwum rodzinnym zachowal siq

jego list do siostry. ,,Witam, droga
siostrzyczko Franiu! Broniu i
Janino, wasz list dostalem, w
kt6rym piszecie wyra?nie i
zrozumiale i nie krqpujecie siq.

Zawsze bqdq wam pomagal czym
tylko bqdq m6gl. Wysylam wam

sto rubli i paczkq. W paczce sq:

pantofle - I para, r6zowy jedwab - 2,5 m,

kolorowy sitiec - 4 m, kolorowy jedwab -
1,5 m, bialy sitiec - dwa kawaly, podkoszula

- 1 szt., koronka - lm, 25 cm, dwie
chusteczki do nosa, czapeczka - I szt.,
panczochy - I para, lniane pl6tno - 1,5 m,

nici - 5 walkow, zeszYt6w - 20 szt.
Wszystkie te rzeczy wyslalem wam l0
kwietnia 1938 roku. Jak dostaniecie odrazu

lt



odpiszcie, 2eby wiedzialem czy dostali5cie.
Chcialemby posla6 wam czegoS wiqcej, ale

nie starczylo mi pieniqdzy. Potrochu bqdq

staral siq pomagad jak mogq.

Bardzo zle, 2e nie mog4 przyjecha6 do

mnie Janina i Bronia. Trzeba bEdzie zrobi6,
Leby wszak przyjechaly. U nas bqd4 syte,

obute i ubrane. Miasto tu dobre. Zyjq siq nie
Lle, mo2na powiedzie6, ze lepiej ni? dobrze.
Mam dobrq pracQ. Franiu, pisz, nie krqpuj
siQ. " (List ten jest wyslany z miasta
Woroszylowska, ordzonikickiego kraju.). Na
wsi panowalangdza i dla naszej rodziny taka

paczka byta jako dar bo?y. W kartonowe
pudelka zk,rupqdziadek chowal maslo, kt6re-
dla rolnika bylo wtedy niedostqpne.

Na zdjqciu Nr 3 moja mama ze swojq
siostr4 ubrane w sukienki uszyte z sitca
przeslaneg o przez dziadka
Mikolaja.

Babcia Frania znala
dobrze mowQ polsk4 i
nauczyla swoich dzieci.
Moja matka i jej siostra
Janina rozmawialy miqdzy
sobq pol szc zy znq. B abunia
listy pisala teL po polsku.
Kilka razy odwiedzala
rodzinE w Polsce.Mama i
ciotka ukoriczyly 7-letni4
szkolq w sqsiedniej wsi.
Matka pozostala siq na
wsi, a ciotka (moja
chrzestna matka)
kontynuowala naukq w
mieScie. Zeby dostad siq
do szkoly codziennie
chodzila pieszo po l4 km.

Ukoriczywszy 9.

klasq ciotka poszla do

pracy. JednoczeSnie

ukoriczyla kursy
ksiqgowych i dostala

kwalifikacjE
,,pomocnika
ksiqgowego".

W ci4gu swojego
2ycia kim tylko nie
pracowala moja
chrzestna: na Zdjgcia
budowie gazociqgu

,,Daszawa - Kij6w",
w cukrowni, fabryce
betonowej i
maszynobudowlanej;
byla ogrodniczkq,
myla naczynia i
bardzo lubila

pracow.ad kolo
ziemi. Swoje
dni wolne
spEdzala na
dzialkach
swoich
znajomych
pomagaj4c im.

Sq wSr6d
mojej rodziny i
znani ludzie,
tacy jak
Zygmund
Charkiewicz,
znany uczony-
biolog, kt6ry
pracowal na
Dalekim
W scho dzi e.
Materialy jego

prac naukowych s4 wyko-rzystane w 6-

tomowym wydaniu,,2y cie ro5-l in". Ws zy scy

inni - zwykli, pracowici ludzie. Lubili swoj
kraj, pracq na roli, prze2ywali trudne zycie
w systemie totalitarnym, zachowywali swoj4
polsko56, uczqszczaj4c do koSciola w
Zytomierzu, apolniej w Berdyczowie. Nie
zyjqju?wielu moich krewnych, lecz pamiqi
o tych zagubionych pokoleniach pozostaje
siq w sercach ich dzieci i wnukow.

Jadwiga Kowalska.

Nr I Benigda Zechowska
Nr 2 Kazimierz Zechowski (z lewej)
Nr 3 Bronislawa i Janina Zechowskie
Nr 4 Franciszka Czerkaska

(w drugim rzgdzie z prawej)
Nr 5 Jadwiga Kowalska

i Mikolaj Czerkaski
Nr 6 Mikolaj Czerkaski z Lonq.
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RZEMIOST,O BALARSKIE W WIOSCE BALARY
(OBECNTE CHOTEXI) DAWNEJ OSTROGSKIEJ

PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
Na p6lnocy obecnego obwodu Kosowski, Piotr Karpiriski, Aksower

chmielnickiego znajduje siq wielki masyw Karpiriski, Zygmunt Kryczyfski, Stanislaw
leSny,kt6ryci4gniesiqzzachodunawsch6d Mydlarski, Marian Mydlarski, Stefan
od granicy obwodu r6wieriskiego az do Mydlarski, Feliks Mydlarski, J6zef
Zytomierszczyzny.Jest to tzw. strefa Malegp . Poliszczuk, Karol Chomicz, Oleg Chomicz,
Polesia. Naokolo lasu i w jego granicach Feliks Szwarc, Adam Januszewski, Bazyli
znajduj4 siq dziesiqtki wsi, kt6rych ludno66 Januszewski, Antoni Jankowski, Stanislaw
byla zwiqzana z gospodarkq leSnq. Jankowski, Aleksander Jankowski.
MELczy1nipracowalijakodrwale,akobiety Wioska Balary znajduje siq w strefie
sadzity las i pielqgnowaly mlode posadki. W Malego Polesia z ubogimi gruntami
niekt6rych wioskach masowo rozwinElo siq piaszczystymi, na kt6rych uzyskiwano
rzemioslo powiqzane w przetw6rstwem niewielkie zbiory, r6wniez ziemi ornej w
drewna i jego odchod6w: karczowanie pni wiosce bylo niewielb. Dlatego miejscowi
sosnowych i przetw6rstwo ich w mieszkafcy szukali dodatkowych zr6del
smolarniach, wypalanie wEgla drzewnego. zarobkowania. W wolnym czasie od prac
RzemieSlnicy z drewna dqbowego, rolnych mgLczy2ni ,,kleparze" (tak te2
sosnowego, osikowego i lipowego nazywano balar6w) zbierali siq w watahy i
wykonywali naczynia bednarskie, wyruszali do okolicznych las6w w
wydlubywali stQpy, koryta i inne. poszukiwaniu pracy. Z sob4 brali pily
Stelmachowie (kolodzieje) wykonywali dwurqczneorazspecjalnesiekiery,,balarki".
zbiory drewnianych detali do woz6w - Udawali siE do las6w na dwa-cztery
spody, kola, sanie, brony. Istnial jeszcze tygodnie,bior4czesob42ywno66i naczynia
jeden rodzaj rzemiosla - ciosanie klepki dla przygotowania posilk6w.
bednarskiej kt6ry byl masowo
rozprzestrzeniony w wioskach dawnego
powiatu ostrogskiego: Stanislawka, Martynia
i Choteri II. Obecnie wioski te nale2q do
rejonu izjaslawskiego obwodu
chmielnickiego.

W artykule tymbqdzie mowa o rzemio6le
balarskim, kt6re bylo masowo rozwiniqte w
wiosce Choteri II. Wioska ta do lat 30. XX
wieku nosila historyczn4nazwE Balary kt6ra
byla zwiqzana z wytwarzaniem klepek i
wlaSnie bd tego otrzymala swojq nazwQ.
Wioska zmienila nazwQ, powymierali
majstrowie, a tamtejszych mieszkaic6w i do
dzi6 nie zloSliwie nazywajqbalarami.

Wioska Balary - to polska kolonia z
nieznanq dat1zaloilenia. Los tej wioski i jej
mieszkaric6w jest typowy dla wszystkich
wiosek mniejszo3ci narodowych - Polak6w,
Niemc6w, kt6rzy w latach rezymu
bolszewickiego doSwia dczyli kolektywizacj i,
rozkulaczenia, zsylki, represj i, oboz6w
koncentracyjnych. W niewielkiej wiosce
dziesiqtki mEilczyzn sezonciwo lub stale
zajmowalo siq ciosaniem klepek. Do represji
stalinowskich tym rzemioslem zajmowali siq:
Zy gmunt Baszyriski, Kazimierz Brzeacki,
Marian Brzezicki, Tomasz Wojciechofr ski,
Franciszek Rurski, Stanislaw Rurski, Stefan
Rurski, Antoni Zalewski, Zy gmugtZalewski,
Boleslaw Zalewski, Roman Kosowski,
Stefan Kosowski, Feliks Kosowski, Zygmunt

W XIX i w pierwszej polowie XX wieku
okoliczne lasy byly bogate w drewno dqbu,
kt6ry byl podstawowym gatunkiem
drzewostanu. Do przewrotu bolszewickiego
Zydzi targujqcy drewnem kupowali od
miejscowych ziemian oraz w leSnictwach
zarzqdu ziemskiego dzialki lasu dqbowego,
wynajmowali w okolicznych wioskach
drwali i wycinali las. Robiono to, przede
wszystkim, zim4. Z wyciqtego lasu czqSd
kl6d szla na wytworzenie klepek
bednarskich, na kt6re byl staly popyt. W XIX
i na poczqtku XX wieku klepka szla na
zam6wienie floty handlowej i marynarki
wojskowej, armii, wytw6rstwa wina i piwa
oraz przemyslu spozywczego Cesarstwa
Rosyjskiego, atakile na eksport. Z klepek w
specjalnych warsztatach-cechach
wytwarzano olbrzymi asortyment beczek o
r62nej pojemno6ci i przeznaczeniu. Dla
ka2dego asortymentu byly wytwarzane
klepki pewnej dlugoSci i gruboSci.
Najdtu2sz4 byla klepka ,,pipa" - 2 m. przy
grubo5ci l0 cm, ,,Artklepka" (klepka
artyleryjska) - l-1,5 m., klepka winna i
piwna - lm., ,,byndra" - 70 cm. Szeroko$i
klepki wynosila 7-15 cm, a gruboSd zaleilala
od dtugoSci.

Po przyjSciu do lasu balarzy szukali
wykarczowanej dzialki lasu i majstra -
,,brokera" - z kt6rym umawiali siq o cenq
(oplata prowadzona byla w zaleLno$ci od

ilo6ci), pomocnik6w do karczowania kl6d, o
zakres pracy i kupno prowiantu. Po zlozeniu
umowy, z wyciqtych kl6d dqbowych
budowali czterokqtne budy czteroosobowe.
Jedzenie kahdy kleparz przygotowywal dla
siebie w zeliwnym garnku. Podstawq
po2ywienia byla kasza pszenna przyprawiona
olejem. Spano w budach na slomie, a czq3ciej
na dqbowych trzaskach, okrywaj4c siq
kozuchem, w czasach radzieckich - kufajka.
Balarzy pracowali w lasach pruez rok czasu.

Pdmocnicy, a czqsto i sami balarzy,
wycinali zkl6d dqbowych,,snity" -{<r4glaki,
kt6re odpowiadaly dlugo6ci tego czy innego
rodzaju klepek. Zimq"kiedy dziehbyl krotki,
,,snity" rozcinano nocqpr zy Swietle ksiqzyca,
a w noce pochmurne przy Swietle ognisk.

Z wyciqtych ,,snit6w" siekier4 i
,,dowbeszk4'' wykluwano material na klepki,
z kt6rego obciosywano korq i otoczkq.
Surowca starano siq przygotowai na kilka
dni.

Material na klepki ciosano w specjalnie
zrobionym warsztacie, kt6rym byl odcinek
klody, umocowany po bokach kolkami. W
pewnej odlegloSci od klody w gruncie
umieszczano brus, o kt6ry przy ciosaniu
opieral siE material na klepki. Balar bral 6w
kawal drewna, ktadl na klodq i opieral
koricem o brus. Potem na ten kawal drewna
kladziono ,,lapQ" w postaci deseczki
dqbowej, na koficu kt6rej byly wbite dwa
gwoLdzie,kt6re opieraly siq o kawal drewna
przeznaczonego na klepkq. Lew4 nog4 balar
przyciskal kawal drewna ,,lapt' i dwoma
rqkami ciosal jq z czterech stron. Przy
ciosaniu toporzysko siekiery stale
znajdowalo siq miqdzy nogami majstra.

Dla wyznaczenia gruboSci klepek u
kazdego balarabyla seria szablon6w, kt6rymi
byly desec zki z wy cierciami pewnej dlugoSci
z obu stron. Starzy doSwiadczeni balarzy
ciosali klepki ,,na oko", bez szablon6w.

Siekiery u balar6w byty specjalne. Stare

,,balarki" zXlX i pocz4tku XX wieku byly
masywne, z dlugim ostrzem i obuchem. Z
wewnqtrznej strony ostrze w siekierze bylo
proste, azzewnqtrz - okr4gle. P62niej, bli2ej
do polowy XX wieku, siekiery staly siq
l2ejsze, zmienila siq forma ostrza, ale nie
zmienil siq jego profil. Siekiery byly
zamawiane u miejscowych kowali, Stefana
Kosowskiego, i w s4siednich niemieckich
koloniach Karlswald i LeSna.

Balarzy pracowali za dnia. Do domu



przy cho dzili, a2eby pom6c w gospodarstwie
(orka, sianokosy, zniwa). W zimie pracowali
w lasach miesi4cami. I tak klepka
artyleryjska byla ciosana tylko w zimie, i z
materiatu drewnianego wyciEtego w tq porq.
Wymagania w stosunku tego rodzaju klepek
byty szczeg6lne. Majster-broker sprawdzal
jakoS6 i twardo6d drewna ka2dej klepki.
Klepka, kt6ra byla wykonana z drewna
miqkkiego dqbu, byla brakowana. Klepka
dqbowa byla najdro2sza. Placono za niq od
sztuki lub za metr sze5cienny.

Przyjqte od balar6w klepki byly
ladowane wedtug asortyment6w na sanie lub
furmanki i byly ekspediowane na stacjq
kolejow4. Dla przewozu klepek
wynajmowano wo2nic6w z korimi, majster-
broker wypisywal pokwitowanie, i.wedfug
nich dokonywano wyplaty za przewiezion4
produkcjq.

Do II wojny Swiatowej balarzy z Chotnia
II ciosali klepki w lasach slawuckich, kt6re
do przewrotu bolszewickiego byly
wlasnoSciq ksi424t Sanguszk6w ze Slawuty.
Do wojny w tym lesie jednym z majstr6w-
broker6w byl slawucki 2y d Grimbert.

W XIX wieku, wedlug opowiadari
rodzic6w i dziadk6w balar6w, wielu wlo$cian
z Chotnia ciosalo klepki wynajmuj4c siq w
lasach na p6lnoc od Lucka. Jednym z nich
byl Kazimierz Jankowski. Niekt6rzy z
mlodych chlopc6w, zakochawszy siq w
tamtejszych dziewczqtach, pozostali na
Ziemi Luckiej.

W czasach radzieckich balarzy z Chotnia
ciosali klepki na ?ytomierszczylnie w
le6nictwach w wiosce Berez6wka, mieScie
Horodnica w pobli2u Nowogradu
WolSrnskiego, na stacji Fontoklej6wka pod
Czehrynem na Czerkaszczylnie, w wiosce
Sochu2enci, w starosieniawskim leSnictwie
i w tartaku w Szepet6wce w obwodzie
Chmielnickim. Po II wojnie Swiatowej
mieszkaricy Chotnia ciosali klepki do korica
lat 50. XX wieku w wiosce Nowomalin w
miejscowym leSnictwie na Ziemi
Ostrogskiej. I to byly ostatnie lata kiedy
balarzy z Chotnia II zajmowali siE
rzemioslem balarskim. DEbowe posadki w
okolicznych lasach, i wielu regionach
Ukrainy, zostaly wyciqte; zmalal te2 popyt
na klepki. Opakowania bednarskie zostaly
zamienione przez tafsze, wiele rodzaj6w
beczekwyszlo zu2ycia.

Represje stalinowskie i II wojna
Swiatowa zabraly wielu balar6w. Po wojnie
tym rzemioslem zajmowalo siq co najwy2ej
dziesiqi os6b. W 1997 roku, kiedy zbieralem
materialy do tego artykulu, w wiosce byl
tylko jeden starszy balar - Stanislaw
Jankowski, syn Kazimierza, ur. w l9l2 r.
Jego opowiadanie poslu2ylo mi za osnowg
do napisania tego artykulu. \

Oleksandr Romarficzuk.

Z ukrairisk iego przelo?yla
tr ucja Zalewska.

OPALENI
GROMEM

Miqdzy dwoma chmielnickimi wioskami
Chotefi I i Chotefi II - p6l wieku temu
przeplywala mblerik a rzeczka, raczej
strumyczek, jaki m6gl przeskoczyd dorosly
czlowiek. Nie pamiqtam, gdzie zaczynala siq
ta rzeczulka i gdzie koficzyla siq, ale woda
w niej byla taka przelroczysta i czysta,2e
my dzieciaki, nie tylko w niej k4paliSmy siq
i niemal rqkami lowili ryby, ale i do syta jej
pili. Na tym strumyku wieSniacy dw6ch wsi
(nie mojej jeszcze pamiEci) wykopali
lopatami staw, groblq zatamowali, a zdolni
majstrowie zrobili Sluzy i zbudowali mlyn.
,,Zamoini" wie5niacy do tego mlyna wozili
taczk6 w6zkiem lub nosili na plecach zboile,
aby je wyml6ci6. Za uslugi placili miarkq -
po kwarcie ziarna. Biedni melli w domu na
2arnach wlasnej roboty. Ale w latach
trzydziestych na Chotniu,,rozkulaczyli"
gdzie5 polowq wieSniak6w i wywieZli,
jednych do Kazachstanu, innych na dalek4
Syberiq. Stamt4d, oczywiScie, oni nie
powr6cili. P62niej ze 150 najbiedniejszych,
bylo jeszcze represjonowanych; Brano ich
w nocy i te2 wywo2ono nie wiadomo gdzie,
i na zawsze. WSr6d tych ludzi byli
nauczyciele i wprawni cieSle (tak zwani
,,balary" - dopis,,WzW"). Oni zbudowali i
groblq i mlyn. A w wioskach, kt6re bylybez
rzeczek - wiatraki. Byly piqkne j ak koScioly,
jak 6wi4tynie. Warto byloby przywolat
imiona majstr6w. Uwierzcie, zasluguj4 ci
niewinnie rozstrzelani mlodziericy, aby ich
nazwiska, chocia2 na wspomnienie dla
mlodzie?y przywola|, jako oczyszczenie
naszego sumienia - wszystkich, zywych,
zamiast nich - i jako gorzkq pokutE za
grzechy paristwowe:

1. Kazimierz BASZYITSKI
2. Michal BEDNARSKI
3. Piotr BEDNARSKI
4. KazimierzCHOMICZ
5. Stefan CHOMICZ
6. Florian FRANKOWSKI
7. JfizefFRANKOWSKI

8. Roman FRANKOWSKI
9. Wlodzimierz FRANKOWSKI
10. Zygmunt FRANKOWSKI
11. Franciszek FROL
12. Stanislaw FROL
13. Wincenty GORSKI
14. Bronislaw GRZYBOWSKI
15. Adam JAKUSZEWSKI
16. Feliks JANKOWSKI
17. Stanislaw JAWORSKI
18. Stefan JAWORSKI
19. Piotr KASJAN
20. Mieczyslaw KARPINSKI
21. Antoni KOSOWSKI
22. Witotd KOSOWSKI
23. Jan KRAJCZYNSKI
24. Antoni KRZEMINSKI
25. J6zef KRZEMINSKI
26. Waclaw KRZEMINSKI
27. Franciszek MYDLARSKI
28. Marian MYDLARSKI
29. Antoni POLAKOWSKI
30. Adam SIEDLECKI
31. Zygmunt SIEDLECKI
32. Antoni SZWARC
33. Feliks SZWARC
34. Karol SZWARC
35. Wodzimierz WITKOWSKI
36. Boleslaw ZALEWSKI
37. Roman ZIELINSKI
38. Aleksander ZYTNIKOWSKI
39....
40....

Represjonowano czterdziestu. I piqciu
starszych, ich dz ieci, znacznie rzadziej b raci,
kt6ny do dziS jeszcze tqskniq za krewnymi,
wspomnie6 ona wszystkich nie mogla. Nie
przywolujemy te2 niemal 150 rodzin
,,kurkuli" (,,kulak6w"), kt6rych teL
wywieziono na zgubq do dalekich kraj6w. To
byli dobrzy majstrowie, pracowite rqce i
Zolnierze Ojczyzny...

Potem wojna i gl6d, i tyfus znqcaly siq
nad ludem Chotnia a takhe nad ich prac4. I
niemal wymarla wioska. (...)

Aleksander Szewczuk.

Z ukrairiskiego przelozyla
tr ucja Zalewska,.

BALARSKA NEKROPOLIA
Zn6w pogrzeb. Tym razem pochowalem Sp. Zoftg Zalewskq (an 1932), kt6ra w

dziecifistwie byla zeslana do Kazachstanu. Juiwtedy musiala cierpliwie znosi| zlo ucytnione
tysiqcgn ludzi pnez bezboiny system totalitarny, Odchodzq Kazachstaficy - Sybiracy poralii
Ostrdg. Zmarla zaiyczyla sobie by jq pochowai na cmentarzu w wiosce Choteri II.-Jesi to
szczegdlna nekropolia, gdzie spoczyu,a bardzo wielu zeshrtcdw z (Ikrainy do Kazachstanu.
lVigkszoif z nich w 1935 roku byla zeslana zwioski Choturt II, Radohoszcz ll/ielka i innych
z terenu paraiii Kuni6w. W 1947 roku i nastgpnym uciekli oni z zeslania z powrotem na
Ukraing. Osiedlali sig w Ostrogu i okolicznych miejscowoflciach. To w oparciu o nich o.
Seraftn Kaszuba mdgl w 1948 roka na nowo zarejestrowai paraJig, bo w 1946 roku w
ramach ekspatriacji wyjechali prawie wsryscy miejscowi Polacy. Ojciec Kranc grzebal oftary
rzezi ludnoSci polskiej. Ja muszg grzebai Kazachstartcdw - ostrogskich Sybirakdw.

ks. Witold J6zef Kowal6w.



STRONA RELIGIJNA
Swigty Jan Bosko,

kaplan (1815 - 1888)

Swiqty Jan Bosko urodzil siq 16 siepnia

1815 roku w Becchi, w osiedlu nale24cym

do gminy Castelnuovo d'Asti. Ojciec
Swiqtego, Franciszek Bosko, zmarl, kiedy

Janek mial zaledwie 2 lata. Matka,
Malgorzata Occhiena, bqdqc wdowq,
musiala zajqt siq utrzymaniem trzech

syn6w: Antoniego, J6zefa i Jana.

Jak tylko Jan ukoticzyl g lat, zobaczyl we Snie Pana Boga, ktory

objawit mu jego przyszl1misjq (1824). Chlopiec zaczqlj4 na sw6j

spos6b rozumied i pelni6. Maly Janek zbieral mieszkaric6w swojego

osiedla i zabawial ich w niedzielq i Swi4tecEp.e popoludnie,
przeplatajqc swoje popisy modlitwq, pobozirym Spiewem i

,,kazaniem", kt6re wyglaszal. Po prostu powtarzal kazania, kt6re

uslyszal na mszy porannej.
Pierwsza komunia $wiQta zostalaprzyjqtaprzez niego w wieku

I I lat ( 1 826). W 14 latrozpoczql naukq u pewnego kaplana - emeryta,

ale po roku powinien byl j4 przerwad z powodu Smierci swojego

nauczyciel a.|eby uczyt siq dalej Bosko musial pracowa6 w r62nych

zawodach, bo szkoly w owe czasy byly prywatne.w latach 1831 -35

zaloLylwsr6d swych koleg6w ,,towarzystwo wesoloSci", staraj4c siq

dla nich o godziwQrozrywkq i wprowadzenie trybu 2ycia religijnego.

Po ukoriczeniu szk6l Srednich Jan zostal przyjqty do wyzszego

seminarium w Turynie. 5 czerwca l84l roku diakon Jan Bosko

otrzymal Swiqcenia kaplafskie z r4k arcybiskupa Turynu Alojzego

Fransoni. Potem Jan wst4pil do Konwiktu KoScielnego dla

doskonalenia swojej wiedzy religijnej i poziomu duchowego I wlasnie

st4d bierze pocz4tek sprawa jego calego 2ycia. W czasie uroczystosci

Niepokalanego Poczqcia NMP Jan Bosko spotyka 15-letniego

mlodziefca - sierotq, opuszczonego prawie przezwszystkich ludzi.

Z tego dnia zaczyna gromadzid samotnqmlodzie2, vczyljq prawd

wiary, szuka6 dla nich pracy i uczciwych opiekun6w. Tak powstaj4

szkoly elementarne, zawodowe i internaty. Lecz zapotrzebowania

mlodych ludzi przekraczaly mo2liwosci kaplana. zdajqc sobie sprawq,

ze sam tego wielkiego ciqzaru nie podejmie, zalo?yl dwie rodziny

zakonne : Pobozne Towarzystwo Swiqtego Francis zka Salezego dla

mlodych chlopc6w (1859) i zgromadzenie C6rek Maryi
wspomozycielki wiernych (1972). Praca z opvszczon4 mlodzie2Q

nie byla jedynqdziedzin4 dzialalno$ci Swiqtego. Jan Bosko szeroko

rozwinql dzialalnos6 misyjnq. Dzi6 dwie rodziny salezjafrskie pracuj4

na wszystkich kontynentach Swiata.

Rozumiejqc jaki wielki wplyw na ksztaltowanie siq charakteru

chrzescijariskiego wywiera dobra praca i jakie straszliwe spustoszenie

moile uczyni6 praca zla, 3w. Jan Bosko caly sw6j czas wolny
poSwiqcal na pisanie i propagowanie dobrej pracy i ksiqzek. t juz od

l86l roku posiadal swojq wlasnq drukarniq.
OpatrznoS6 wzbogacila swojego wybrarica w dary

nadprzyrodzone. W czasie procesu kanonicznego w szczeg6lach

opisywali przypadki uzdrowienia niewidomych, gluchych, chromych,

sparali2owanych, nieuleczalnie chorych. Pierwszy sw6j cud Swiqty

ukazalod razu po swojej Smierci. Jeden z jego uczni6w poranil rqkq

i w czasie pogrzebu zmarlego Jana Bosko dotkn4t siq do trumny z

cialem. Rqka w cudowny spos6b zostala wyleczona.Sw. Jan Bosko

posiadal rzadki dar biolokacji: rozmnalania orzech6w, kasztan6w
jadalnych i komunii Swiqtej. Mogl takLe odczytywac mySli innych

ludzi orazmial dar przepowiadaniaprzyszlo6ci. Zmarl Don Bosko w
opinii SwiqtoSci 31 stycznia 1888 roku. Ten Swiqty jest dobrze znany

i na Ukrainie.
Irena Zawadzka.

Oblicza jednej milo5ci
Pierwsza encyklika Benedykta XVI jest

wezwaniem do odkrywania r62nych obliczy
jednej miloSci. Zanim dokument zatytulowany

,,Deus caritas est", czyli ,,869 jest milo5ciA",

ujrzal Swiatlo dzienne, okrzykniqto go

manifestem programowym PaPie2a.

Zy6 miloSciq i w ten spos6b wpuszcza6

ffi Swiatlo Boga w Swiat, wla3nie do tego chcialbym
*.],1 zachqcii poprzez tq encyklikQ - te slowa

Benedykta XVI padaj4 pod koniec 73-stronicowego dokumentu,

przypominajqcego piawdq, kt6ra pzed wiekami zrewolucjonizowala swiat.

Religia miloSci

Milo56 to nie tylko program, ale fundamentalny cel chrzeScijafstwa.

Encyklika pzypomina, 2e chrzeScijaristwo jest religi4 milo$ci, poniewa2 869

jest milo$ciq --podkreSla abp Angelo Amato. Sekretarz Kongregacji Nauki

Wiary wskazuje zarazem opatrznoSciowe daty. Dokument zosral podpisany

25 grudnia, w Bo2e Narodienie, a opublikowany 25 stycznia,.kiedy KoSci6l

wspiomina nawr6cenie 5w. Pawla, a zarazem koficzy siq Tydziefr Modlitw o

JednoSi ChrzeScijan.

Dokument otwierajq slowa z Listu 5w. Jana: ,,869 jest milo6ci4 kto trwa

w milo$ci, trwa w Bogu, a 869 trwa w nim". Jest to centralne i wci42 aktualne

przeslanie chrzeScijaristwa. Ojciec Swiqty prowadzi rozYaL.anie na temat

i6znorodnych wymiar6w milosci. Analizuje slowo ,,miloS6", kt6rego senS -
jak pisze - w9 wsp6lczesnym $wiecie jest czqsto zafalszowany i 2le

wykozystany. PodkeSla, 2e w dzisiejszej terminologii milosi czqsto jawi siq

jalo bardzo bdlegta od tego, co my$li chzescijanin. Ukazuje r62ne wymiary

hilos.i, eros (erolycznq), agap6 (bezwarunkow6 zdolnQ do samoposwiqcenia)

i caritas (milosiernq).

Pierwsza czqSi encykliki zawiera refleksje na temat eros i agap6' Papiez nie

neguje miloSci erotycznej, podkre$la jednak,2e dopiero pol4czenie jej z agap6,

miLlciq bezwarunkow6 zdoln4 do poSwiqceri dla drugiego czlowieka, prowadzi

do harmlnii, nie degraduje osoby w mal2eristwie do ,,towaru". ,,Eros - dar milo5ci

miqdzy mqlczyznqikobietqpochodzi z tego samego ir|dladobroci Strv6rcy, co

nasiqpnie moZiiwoS6 miloSci, kt6ra rezygnuje z samego siebie na rzecz drugiego".

,,Chcq ukazat - m6wil Benedykt XVI, oglaszaj4c sw4 encyklikq, 2e eros

fzeksztalca siq w agap6 w takiej mierze, w jakiej obydwoje naprawdq siq kochajfu

goyl.ano z nich nie szuka ju2 wiqcej siebie i swej wlasnej radosci, przyjemno$ci,

ieiiprtedewszystkim szuka dobra drugiego. W ten spos6b eros przeksztalca siq

* rilosi na drodze oczyszczenia, poglqbienia; otwiera siq p62niej na wlasn4

rodzinq, na spoleczefistwo, Ko6ci6l i Swiat".

Niezbpdne gestY

Druga czqS6 encykliki poswiqcona jest milosierdziu. Papie2 m6wi o wsp6lnej

odpowiedzialno6ci za innych, solidarnoSci, a takile o tym, 2e dzialalnoS6

charytatywna, kt6rej celem jest budowanie spoleczetistwa bardziej

sprawiediiwego, powinna byt niezalehna od ideologii i podzial6w partyjnych.

Pnypominaj4c postaci $wiqtych i blogoslawionych, zaznacza, 
_2e,,samo 

dawanie

po*ocy nie- wyitarcza, kiedy w tym gescie brakuje serca i miloSci. Nawiqzujqc

do encyktit Jana Pawla II,,Sollicitudo rei socialis" i,,Ut unum sint", przypomina,

2e by budowai lepszy Swiat, potrzeba ,,wsp6lnego glosu chrzeScijan i ich

zaaiga2owania na rzecz poszanowania praw i potrzeb najubo2szych,

upokizanych i bezbronnych". Encyklikq koriczy modlitwa, w kt6rej poslugq

milosci Kosciola Benedykt XVI zawierza Maryi. wiericz4 jq slowa: ,,Naucz nas

poznawa6 i kochai Jezusa tak, bySmy byli zdolni do prawdziwej miloSci i stawali

siq 2r6dlami wody 2ywej w spragnionym jej 6wiecie".

DziS, kiedy KoSci6l coraz bardziej staje siq autentycznym obrofrcq

sprawiedliwoSci spolecznej - podczas gdy lewicowe i laickie pr4dy polityczne

kbncentruj4 dyskusjq na prawie do aborcji, mal2eristw homoseksualnych i

manipulacji genetycznych - coraz bardziej wida6 piln4 potrzebq wskazanq

ju| przez Sob6r Watykafiski II: odkrywania prawdziwej antropologii, kt6ra

okre3[ na nowo relacje miEdzy KoSciolem a Swiatem wsp6lczesnym. Encyklika

,,869 jest miloSciq" mo2e sta6 siq doskonalym narzqdziem na tej drodze.

Beata Zajqczkowska,

korespondentka w watykanie, dziennikarka Radia watykariskiego

(,,G056 Niedzielny" - artykul przedrukow2;ny z^ zgodq redakcji). Skrdty

od redakcii,, Mozaiki".



Rzqd NarodowY wYdal dekret
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W walkach powstaficzych 1863 - 1864

zginqlo kilkadziesi4t tysiqcy ludzi. Drugie

POWSTANIE STYCZNIOWE ;T;T'"* ": s'bt'' *i"iu 
'uto*oro 

iie
ucieczka za granicq. wladze rosyjskie

sytuacja polak6w w zaborze rosyjskim atakowaly mniejsze oddziaty rcsyjskie, lecz oddawaly Ro:j,an:T maj4tki zabrare

po powstaniu listopadowym bardzo siQ usqpowJly przed wiqkszymisilami' Czasem powstaicom' Nadzieja na odzyskanie

pogorszyla. Mn6stwo os6b zostalo' zajniowaly miasteczka lub przecinaly drogi niepodlegloSci zn6w siq oddalila.

uwigzionych lub zeslaoych, wielu Polakom i iini, kol"jo*" Powstaicy stoczyli z Stanislaw Marciniak'

zabrano maj4tki i oddano je Rosjanom. wojskami rosyjskimi ponad tysiqc bitew i

Kr6lestwopolskiezostaloprawiecalkowicie poiyczek, w tym wiele zwyciqskich'

wl4czone do Rosji, nie mialo juz ani Partyzankajednakniemoglawyzwolifkraju'

wlasnego rzqdu, 
-ani 

wojska. Wladze Walczqcych powstaric6w nie bylo nigdy

sprawowali rosyjscy urzqdnicy, w miastach wiqcej 30 000, a wojska rosyjskie na

stacjonowafy rosy.;sti. oOOriuty wojskowe. obszarze Kr6lestwa Polskiego liczyly
W tej sytuacji Polacy coraz czqSciej 400 000 2olnietzy'

mySleli i m6wili o nastQpnym powstaniu. Powstaniem kierowal tajny Rz4d

Zawiqzywaly siQ nowe spiski Narodowy, kt6remu podlegaly tajne wladze

niepodlegloSciowe. W latach 1860 i l86l powstafcze na terenie Kr6lestwa Polskiego

udnoS6 Warszawy kilkakrotnie i Litwy. Dzialala tajna powstaficza poczta,

nanifestowala na ulicach miasta z okazji potajemnie zbierano podatki. Z zabor6w

rozmaitych rocznic patriotyczny ch. 27 lutego austriackiego i pruskiego nadchodzila

1861 roku wojsko zaatakowalo poch6d; 5 pomoc. Bywalo,2ecaleuzbrojoneoddzialy

os6b zostalo iabitych. 8 kwietnia wojsko przekraczaly granice Kr6lestwa i

strzelalo do tlumu; zginqlo ponad 100 osob. przystqpowaly do walki' Przysylano tak2e

Wywolalo to ogromne wzburzenie wSr6d pomoc w uzbrojeniu i peniqdze. Przybywali
polak6w. Coraz powszechniej mySlano o r6wniez ochotnicy zzagranicy,aieby bi6 siq

zbrojnym zrywie. o wolno66 Polski. Jednym z nich byl Wloch,

Napocz4tkuroku 1863 wladzerosyjskie pulkownik Nullo, kt6ry polegl na polskiej

zarzadz.itv branke do woiska. Chciano orzede ziemlzarz4dzrly brankq do wojska. Chciano ptzede zieml
wszystkim zabrat do wiele lat trwaj4cej Dyktatorem, czyli gl6w

stu2by wojskowej najbardziej patriotyczn4 rozkazodawcQpowstania, zostal

mlodzie2 i w ten spos6b uspokoic nar6d poczqtkowo Marian

ni. 
's'e;#l

Dyktatorem, czyli g::,:rtr* fu

polski.Brankastalasiqjednakbezpo5redni4Langiewicz.Nacze|e.F!..'..,,..,*'*'"'uffi
przyczynq powstania, kt6re wybuchlo w swego oddzialu odniosl ffi.#*+*.,.o,. *.$. t'.'-^., " -." 

"4" ';i{i;}:l;:r

nocyz22na23stycznial863roku.Wkr6tbezwyciqstwowbitwie'.*o*#4#7#.''iM^'.{-
ogarnqlo one cale Kr6lestwo Polskie i Litwq. lecz otoczony prze-

Powstanie styczniowe nie bylo regularnq wazaj4cymi silami
wojn4, jak powstanie listopadowe, lecz przekroczyl granicq

wojna partyzancka. Powstaricze oddzialy austriackq i tam zostal

zbieraly siqpo wsiach i po lasach, znienacka aresztowany.



B cy3tPri eenuxnx
Tl,rrrHr.rx cnoAisaHH.f,x, qepe3 gicilu Ivricsqis
srixas s ancrpiftcrroi ctonnqi. IIIA qac ceoei

3arpHMKt4 y Illryrrapri, xa snicrry rpo na-

Ainns Bapuanu, y 1831 poui sauncaB Ao cBo-

ro rrIoAeHHnKa: <<Ax, qoMy xoqa 6 oAsoro
MocraJrt neni ne npuftuuocr s6nrfl!). I caue

roAi , y HeBerLIqKoMy roreJri nanilcas Ha
qecrb uosctaHllis cgifi siaolrufi Peeono4iil-
uuil empd.

Y nepecri l83l pory Opu4ePzr oce-

rruucfl y flapuxi i neeAoesi s4o6yn raM BH3-

HaHH.fl tK KoMlo3l,Irop i uiaHicr. <<Kanelroxn

3 roriB, [aHoBe - qe renifi> - nucaB npo no-
nrxa Po6epr lllyr'lau. llloues IITBHAKo noro-
Bapr.ruryBaB 3 apn{craMll ceiTosoi crasu- IIm'
croM, lefine ta inuruur. 3aanraxosanuit y
norucrxift cnpani KoMno3HTop Han'l3an cto-
cyHKH 3 [oJIbcbKLIruu euirpanraMl{, KoJIHIU-

Hirau uoscraHIItMH, sKI{x Ayxe 6araro oce-
Jrr{Jrocf, y ctonrqi Opanqii. lllones ni4rpu-
MyBaB 6nugrxi crocyHKtt r 9apropncbKldMl{,
Miqxesnqeu,3alecrrnu, a nisnirue raKox 3

qDpuns,eptfiiru@l9trllEf ll
@pngepur fllsrsHrcnH Qpanqy3btco-

ro enirpaura Murcolad llloneua i ru.nsx-
TflHKrr lOcruuu (r KpuxaHincrxnx), npufi-
ruoB Ha cn,ir22rrlororo 1810 poryylKe.nn-
ronifi Bori.,{uruHcrno i rcuicru nponin y
Bapurani, Ae fioro 6arrno 6yn nunre.nen

QpanqyrsKoi tuosr.

@pu4epr.rx 3pocraB n aruoc(fepi nepe-
uosHeHifi (noJIbcbKI.IM Ayxom). II{e y paH-
HboMy AHTHHcrai y xrouuuKa npotBuBcs He-

a6usxui't, nyorvunfi TaJIaHr. Mono,qufi [IIo-
rreH - (Ar{Tr{Ha sicr}ru porin, qo o6iqqe, sx
crBepAxylors 3uanqi, gauinurn Moqapru -
HesAossi ffas niAor{urra y ncifi Bapurani. Bin
6yn uacrnu rocreM y EelrnegepcbKoMy lra-
raqi, nucrynaB 3 KoHIIepraMr.r y nafini4orrai-
ruux caJroHax crornqi: y Moctoncrrnx,9ap-
ropr,rcbKr,rx, Kpaciucrrux a6o flnxrepin.
IOnar 3aBxAr.r Mas cna6re s4opon'r, lito
npoBoArrB s ceri y MaerKy apygis ciM'i,
,{seuauoncbKr.rx. Tau nnepue ropKuyBcs Ao
crcap6uuqi napo,unoi rray3I,IKLI, nruun rrcoi npo-
crexyerbcs y fioro pamrix uysttuttnx rBopax.
CncreuamqHe HaBqaHHt KoMlro3l{qii lUonen
po3uoqaB y 1826 poqi nig xepinnuqraou
IOseQa Enrcnepa y fononnifi IIIroni Mysr.r-
xu, a niur ii sarin.rennr craB ((aprflcroM rur{-
poKoro npoQinro>.

fleprui 3aKopAoHHi ronqeprn lllonesa
(Bi4enr, 1929 p.) Marrr{ Berrr{ruft ycnix y nu-
ruyrauoi ny6rirli ancrpificrroi cro.rruqi. 3a-
oxo.reHufi aprr.rcrr{qguu ycnixou uoroAufi
My3r{KaHr nupyurr.rn y roAopox no.€nponi,
rqo6 sxe nirorur He [oBepnymcs,qo florsqi.

3sicrra npo nn6yx Jrr{croraAoBoro no-
BcraHrur 3acraJra Illoneua y BiAHi. flpurnive-
nuft ryroro ga 6arrxiuqr.rHoro ra rpuBororc
ga 6nugsrcrx, po3qaponaunfi y cnoix aprr.rc-

Hopsiaoru. Matoqu penyraqiro uafirpaqoro
BnKraAaqa My3HKI{ y flapnxi, ain 4anan ypo-
Kr.r rpu Ha QopteniaHo, aKoMIIoHyBaB, AaBaB

KoHrIeprH, sa6esne.rytoulr co6i TaKHM tu.tHoM

AocrarHbo npucrofiue xurrs.
flocrifino rporpecyrcqi cyxoru HesAonsi

3MycHJrr{ Opuaepnra suaqHo o6Mexufli csorc
arrflsHicrr i s .racol,t AonpoBaALInu fioro Ao
gnl,tAnis. IIiA .Iac xnopo6a 3a HHM xoALIna

Qpanqysrra ITIicbMeHHLIIIfl - potrlanictxa
Xopx Canq (nircparypuufi ncesAoHil.{ 6apo-
uecr Anpopn.ftonen), 3 tKolo [IIoneH Mas

mo6ogHi crocyHKu. Ilicns po3plrBy Ilboro
3n'r3rcy i nicng uoqarKy lloruenoipesorloqii
1848 pory y flapuxi, niclr noBaxHl{x po3-

Ayrtrin ra KonuBaHb, aprllcr upufinre piuren-
Hs snixaru .qo JIoHAoHa, are raureursifi
xliuar BfiABrrs,c AJIf, Hboro s6ilsquM. Oc-
rannifi y xnmi KoHIIepr siH Aas ua go6po-
qr.rnHoMy 6any ua Koptlcrb errrirpanrin s

Ilonrqi. IIIoneH uoMgp 17 xosrur 1849 pory
y crornui Opanqii. I,Ioro tino uoxoBaHo Ha

unuHrapi flep-Jlaru*, a cepqe, griAso fioro
sauoniry, 6yno uepeae3eHo 4o Bapuanu i sa-
MypoBaHo s crini Kocreny Cssroro Xpecra
ua KparoncbKoMy flepegrr,ricd.

@piaepir [IIones 3aJILIIuHB no co6i
6nugrro 200 tnopia, ((crIdJIb arurx rpirr,r ycix
o3HaK yninepcarusocri My3r{Kr{ rK 3ararrbno-
JrroAcbroro Mr{creqrBa, KpiM He3aflepeqnilBfix
csoii ge'r3rig 3 My3uqHoro 3araJrbHo€Bpo-
neficrrorc Kynbrypop, craB y ncrouy cniri
uaftAocronaairunu Br{pa3oM uorucrrocri, ne
Jrr{ure y [onoHe3ax i uasyprax, alre raKox y
6alaAax, HorcrrcpHax i conaran> - 3a[rrcaB
6iorpa$ renianrnoro My3r{Kanra.

Onpaqrosara
Isa6erfla PosAomcsra.

ruOIIEHI/
{ouycr 6opcr y3lrrcb sa trepo

I rrnrrr r cnorax ilariol[ lllouexa.
Toprxerrcr KllaBiIIt ttysxrlr Kprtltot

Morrr tro trailtrri rigrroprrb CGHE...

He rof,'crropltB uysf,qf,lrx Altbtr Mou6nau,

l![o pooraxal urlrxercbrxf ltng llapxxat

{e rof,, I[o cepqe no6rtqe rigAar
Konori rpauorif, Swigtego Krzyia.

Xos Gera ga Birnotr Ta Bicrtl xBltrli
Bgaprnn ripro r 6eperr Ayuit
I ocr r trprtxnf,Boty rubato - crtlri
Sa6nnocr cepqe ({nr xe f,e riPui?)

t[e renianrf,os rof, 3f,af,T[ uoilenTt

Konr cnora f,oxltrBo t cBynax.f,ecrilt
A xecnoriftnrf, aroutranetenT
Bigrroprrb tronltAr ruiuira i xectx.

Terui.rua flocrof,allicrb - Rif,curf, rfaxrt
lacaxic trptnf,xxr Bttptt trogytlf,qif.
I gyura posruipon r eAncrf, rarrt
flylror crrxif, - 6ypt rapiaqif,.

{e re 6oir rprralii nont...
Ta rrirr Bce x [pruotyrorb rapuarlt.

[nr qapcrra oryrir rpe6a roporltt
A rxe AIII f,boro - trpaB[Tlt i ... rpirll.

Grrxir oryrir npif, auor[eoot
p[nr uroro rnariu ptg - qe rpioxa o6port

llaecrpo - qapilxrr i ripryoo
3 gyuen pouanTltqloro repot.

A;r.na Te.niqsra,
yqeurufl 11-ro r.nacy 3OIII J\b 11

Zdj qcie L. Wermiriskiej.



)KUTTfl TPOMAAC,KnX OPrAHI3Aqtn

IIOTbCbKE TOBAPI4CTBO
TIIAIIPN€MIIIB AI€

4 ciqus nororrHoro po{y nig6yrrcs reirHi r6opn Eepan'rincbnoro Ilolrcrrcoro Tona-

prrcrBa Ili,qrpnMrn llhnpueMHrrurBa, flKe Ai€ y HaIuoMy rvricri s JrncronaAa 2003 potcy.

iniuiaropa*g ru racuo"nrlr.arvrn qiei rpoMaAcbKoi oprauirauii cra.nn Micueei uignpuervrui

nonbcbKoro noxoAxenHfl Ta BapruaBcbKa Qynaauin <<lonoruora flo.nsrcaru na CxoAb>.

OcHosuop Merolo AisarHocri torapu-
crBa e HaAaHHt IopLIAI,ItIHoi ra npaxruqsoi
AonoMorn oco6au, mi nupiurutu gait*tstu-

cq 6isuecorra. B o$ici tonapuctBa 3aBxAH

MoxHa orpldMarn rnani(pixonaHy KoHcynb-

raqirc, tKa crocyerrca nigrcpurrt BJIacHofo

ni4upuer"rcrBa ra BeAeHHt 6isHecosax
cnpaB. Bxe Asa poKH lrt opranisaqifl npo-
80Ar.116 pisnoruanirni rypcr no osoroAiHHro
Ta BAocKoHaJIeHHIo roMn' rcrepHoi rexHixtl,
iyxranrepcrxoi cupann, ocHoB 6isnecy ra

MeHeAxMenry. KyparopoM Ta oAHI,IM is sac-

noeHnKis roBapl{crBa e Touaur Heceloncrri,
muft updqroe y Miuicrepcrni Eronouilcl't i
flpaqi flonrqi i o.Iorloe siaair y Aerapra-
ueHT i pI{HKy npaqi. Carrae s fioro iniqiarnnn
[oBcraJro piureuua 3acHyBarI,I AaHe roBapH-
crBo y Eep.uuveui Ha Yrpaiui.

Ha s6opax 6yuu npncyrHi ni4npnerr{qi s

Eep4uveea ra noJlbcbroro uicra lnisiue,
npeAcraBHuxIa t[yn4aqii <Aouorvrora florq-
KaM Ha CxoAi>, qJIeHrI HaHIffAoBoi paan n

oco6i uicsxoro ToJIoBLI Bacurc Kocrsuru-
HoBHsa Masypa, cBIIIIeHHKH 3 MoHacrl'Ipfl

Eocux Kaprraerririn, npeAcraBnuru rnop'rot
norucrroi isteliresqii ruicra.

3,qouosiAAlo BucrynuB roJIoBa roBapu-
crBa, Anperrop $iprrlu <<9ucra Kpunuqn>,
Onercau4p Mapronnv PyAuuurrnfi. Eyln
nepeo6paui .rreun npauiHnx ra penisifinoi
xorrricii, npufiHrti uonpaBKu y Ctaryri opra-
Higaqii.

flicns o$iqifiHoi ni46ynacr KonlreprHa
qacrl,IHa si6panHr. 3nyuann nolrcrri
pisanxHi ra noryntpni nicri y nnxoHauui
)KHToMr.{pcbKoro KoneKT}IBy <.{pennxuu>.
Eyno npueMHo 6auuru, ulo Micqesi
ni,qnpnerrrqi eMiloru He JII{lue BAano npoBa-

Aurr 6isHeconi cnpanvl, are fi rynrrypno i
gMicrosHo eiAnoqusaru. Yci pa3oM BI'IKoHy-

BaJrr{ noJlbcsri rorqAHi nicHi, TaHI{toBaJII'I

siaoMllfi Ha yBecb cnir rparoB'tK Ta griAHo

KaroJlltllbKoro 3Bl{qarc Ai'rtuttuc s o trJI arKoM.

florucxe Tonapuctno lli4rpr'rr"mr'r fli4npue-
MHr.rrITBa [poAoB)Kye po3BHBaTI4 CBOIO

AiqrsHictr. Carrai TIJIeHI,I oprauiraqii noc-
rifino craxylorbcr y 6parHifi flonrqi rloAo
Hosaqift y cQepi 6isnecy B yMoBax eapo-

neficsroro Corosy. A4xe, Als roro, uro6

croroAHi npnnatHnfi 6i:sec He 3aHenaB'

norpi6no 6araro Bqurxcfl ra nepefiuaru

.qocsi,q y raxi4nnx napruepin, TKHMI'I AJIfl

Hac e Airosi lroAu flolrqi.
Bce 6inrure flpeAcraBuuxin noJlbcbKoro

6isnecy uirasrsrrcx yrpaincrxuvt punrou i
Eep.unvin He e BldHtrrou. 3poctae rilmicrs
,uirosnx rrcAefi, sri r'tarcrr 6axasus BKJIac-

rH csoi ineecruuii y po3BI'IToK npoMucno-

socri Haluoro t'.ticra. A.rre npaunsarn 6eg

3HaHHt oco6rueocrefi yrpaincbKofo 3aKoHo-

AaBcrBa ra uesralirery r,aicueBofo HaceJIeH-

Hg iHosev(tM BDKKo. Tovty orpl4Marl{ KBa-

niSironany AoIIoMory rnrail6yrni iHnecropu
Monru 6 caue 3a nocepeAHl4lrrBoM Eep.4Ia'Ii-

BcbKoro flolrcrrcoro Tonapucrna fli4rprlu-
xn llignpueMnl,IurBa, o$ic moro 3HaxoAl'trb-

cq no nyr. Jlinii Kapactoruoso\,22.

Jlapuca Bepvriucura.

HAUI CBflTA

CBflTVIVT BATEHTVIH
IIpo cnnroro Ba.nenruHa Mr{ Ma€Mo soscitr He6araro icropn'rnux siAoluocreft. Ale,

He 3Baxanqr{ Ha ue, Baneurl,ru e oAHHM s Hafi6imru urauoBauux cBsrlrx y plrMo - Karo-

nnqsrcift uepnni, a cBflTKyBaHHs AHq Cnqroro Ba.neHrnHa craJlo 3araJrbHl{M cBflToM AHs

Hrx Ha VrpaiHi.

Y Puucrrorvry Maptnponoriyrui csslr4lr
Baresrns 3raAyer6ct ABa pa3l{: tK pI'IMcb-

rHfi cssueHuK, crpaqennfi nia vac nepecli-
AyBaHHs xpncrusH niA qac naHyBaHHq Keca-

pa K^nan4ir II fora 6lugrro 269 porcy, a ra-
Kolr( rK enicron Tepui, ulo no6nusy Pnuy,
rxufi 6yn cxonlesuft i uicns HenroAcbKllx
ropryp crpauenufi y Puui. flpvnycxaerrcn,
qo e o6ox qnnaAKax raosa fiAe upo o,{Hy i ry
carray oco6y, BeJrbMI,I IuaHoBaHy y Pnrui i Tep-
ni. konorpa$ir npeacraBrlf,e cBsroro Hailqa-
criure y urarax cBflIIIeHHKa, iurcoru enicro-
rra, B MoMeHT, KoJI]I siH slrirge xron.Iura siA
enirencii. I{x uepnona xnopo6a tlacro sycrpi-
qaerbcr B noBcflKAeHHoMy xnrri, touy nIoALI,

mi crpaxgarorb Ha IrIo HeAyry BBaxalorb
cBrroro Barenrusa csoil,I nebecHuu noKpo-
BHreJreM. B Anrnii ra flisHi.ruifi Arr,repulli
cssrnfi BareHrns BBaxaerbcfl TaKox floKpo-
BHTeJTeM 3aKoxaHr.rx. 3a ssuqaeM y {eil Aesr
MoJroAb o6uinrce-mct noAapyHKaMH. IIr rpa-

aaqis exe Aerimra porin po3[oBcloAxeHa

s floruui i n YrpaiHi. IIpo roKpoBllrerfl,3a-
KoxaHl,tx ni,4ouo, IrIo B AaJIeri cynopi 'lactl
pnMcbKoro ir'rneparopa lOnig Knas,qis II,
rrufi npoclaBl,IBct 6ararrua sarap6unqxu-
MH eifiHarru, 6ynaBcraHoBJleHa sa6opoHa oA-

pyxyBarl,Ict MoJIoAI,IM'Ioroeixal\,I. Irrauepa-

rop n6auan B lrboMy reBHy npo6leuy s ua-

6oporra nono6panqis ,qo eificrra. Irraneparop

nnpiurun, tr1o flpurlnHoro ne6axaHHt cJl)nts4-

rn y niftcrry e npnn'sgaHicrs qorosiris Ao

ApyxI,IH ra,qireil. Torvry nin ra6opoHuB Be-

cimrs ra cBaraHHs. Ane He 3Baxarcql'I Ha 3a-

6opouy cr,xruir Balenrus AonoMaraB 3aKo-

r xaHHM rrvcarvl nrvrcrvl gi crosalul,I ocsiA'{eH-
H.f,, Mr,IpI{B THX, XTO IrOCBapHBCfl, a TaKOX Ta-

elaHo siHqae rerioHepis. 3a Henocnyx iune-
paropy Bareutnna KIrHynH Ao s'gsHl'Iqi. 14

rrrororo 269 porcy fioro 6yno crpaveHo. He

Ar4BHo, Iqo rrpo cBflToro Balenmna ue ra6y-
rn. .flr xpl{cruflHcrxufi uyveHHK, IIlo nocr'

paxAaB sa nipy, niu
6yn xauonigosa-
snfi xarolulrbKolo
rrepKBoro. I s 496
poqi nana felanifi
nporonocLlB l4
Jrnroro.{nerrl Cm-
roro BaleHTI,IHa.
Bxe g IV croairrs
MOTI,IJIA CB'TO|O Y
Purrri oto.Ieua oco6lHBIdM KynbroM. flana
IOriyc | (337 -352) nocraBl{B HaA Hero 6aga-

riry, axa 6yna nianoBneHa trarorc Teo4opovt

| (642 -649).
B flonruli, y no3HaHcbrcifi enapxii, n Kpo6i

Ha qecrb cBtroro Baleurusa s6y4onano ni-

AoMy cBrrr,Isb, y srifi uicturrcr caproQar:
fioro penirsisl\,Ild. Ha rorosHor,,ry ninrapi nu-
craBJreHa fioro iroHa, Iqo BBaxa€Tbcff tryAo-

TBopHoIo. Ha nift cssrufi ro6paxeuu it src cns-

uIeHrdK y niryprivnortay o4xri s rcelnxou y li-
nifi pyui ra MeqeM y npanift. Csffiuir Bales-
THH 6yn raxox nporonotueuufi norpoBnTe-

neM nepeMuuuscrrcoi enapxii.
B Yrpaiui Mouli Irboro cBtroro r6epira-

rorbct y r,aicri Car'a6opi Jlrsiscrroi o6lacri y
pHMo-KaroJIIlIIbKoMy xocre.ni.

IpeHa 3anaqcrxa.



HAUA ICTOPE

$AGIAHHR tAPGhKlllt lillHoE[EP[IIB
IIII IIIEIPY IA IIPEHEYPSbKIITII KPAIII

BraAuc.nan €nceniqurufi .

flepernag JI. B eprr,r incrroi.

(nposonxeHHr 3 J\!J{b 6f - 65).

Cnpana yqacri 6apcrnux
KoHQeAepariB y rroBcraHHi

nig nponoAoM rlyra.rona
1773 - 1774 ponin

3 6aratrox npuqr.rH uf, c[paBa Ao croroAui
qi.rtrosuro ne AocriAxeua icropnrauu. Hafiro-
rosHiurorc flpflrruHoro rlboro e HeMoxrl.tsicrs

Aocryry Ao apxinuux qxeper, rri npoJll{Barcrb

csirro HaAaHy icropz.rHy nolito.Ti 4oxpren-
Tu, xri norpanr.rJrr{ llo pyK icropnrin s Pocii
Marorb piruy iHrepnperauiro. Haupr.rKJraA, 3

oruriei cropoHrr Ma€Mo crpaBy 3 Qarrou nacnr-
nr ai cropoHa uapcbKoi ua4n, sra xmira sH-

Kopncraru norsxis sr sificrrosy cvny y 6opo-

tr6i g ryraqoBrlrMu - 3 Apyroro x 6ory - upo-
roJrorueHHfl nperensifi no siArroureHHlo Ao no-
nsKis gi cropoHn pocificrrr.rx sracrefi ra oci6,
rqo ni4rpur"ryBanr{ caMoAepxaBcrBo, ga ix eo-
poxicrr 4o pocificrroi AepxaBu, npo uo 6yae

itlucg HI,DK.Ie.

Ilyzavoa He cnponoKysae 6u npuuail.tuui

6yum, nrcuil zomyeaecn eiddaena, mo uafyma
6yum zaeonodie nut. Bin ne npo6yeae naeima

Kepysamu, cma6 Ha uoni i nouiccfl 8rua6, Hece-

uuil zyuuon ma JrcopcmoKoto xnuren. Byna mo

cmpawHa dopoza ceped Kpusanux pyiu ma du-

Mnnvux izapur4, nrci norcpuau nonosuHy 6es.ui-

pnoi ittnepiil. Vepes uomupu porcu duc4unniua

opzanisoeaHux vuHHuKio ompuuaaa nepa4oey
nad dur<ynauu.

(K. Ba.niruencurufi, KarepnHa II, IIo-
3HaHb 1930, c. 218).

Yqacu 6apcrrurx ronQeaeparin y nprl.qy-
ureui uyravoBcbKoro noBcraHHfl niA.rac ixHro-
ro nepe6ynaHHr y pocificsrifi apuii i eBeHrya-

rbna yqacrr norrxis Ha cropoui 6yrrrinuuxin
He e JrerKolo reMoro Ans Aocni,qxeHb. Kon$e-

Aeparl{ 6ynu srr,ryureui clyxnm y pocificrrift
aprvrii i B ocHoBHoMy He ManH inuoro BHxoAy,

tK BoroBarr.r uporr,r rirlsrnx rosaxin. flepexi4
xe Ha cropoHy noBcraHqis qacriue scroro aiA-

6ynanc.a ro4i, ronn nicrx po3rpoMy qapcbrcux

nificrx, lqo qacro ui46yeanocr Ha nosarKy qiei
nifiHu, ron(fe4eparr.r 4o6poninrno a6o nprnuy-
coBo rrepexoAnnr,r Ha cropoHy flyrauona.

I{ro npo6nerray r icropii roH$eaepauii ao-
cri4xynar Curisrvryn,q MruHapcrrufi. Epar

AocriAsnqrxnx po6ir Ha Irrc teuy MruHapcr-
xufi noscuroe se6axauuru icropuxiB nopyuy-
Baru caMe IIe uI,ITaHHt, ToMy ulo nepeBaxurna

reuAesqis B npeAcraBJIeHHi 6apcrroi rou$e-
aepaqii He JILrue s ceirri 6oporr6u 3a He3aJIe-

xsictr flomuli, are u cnirri 6oporr6n a ycirra

- 
po c ifi crrr,rM HapoAoM. flo-,upyre, ue. 6yn o Ao-

cTaTHbo Axepen Anff nuBeAeHH.s [lAcyr{KlB,
rri 6 onuparHcflHanipori.{ui uarepialu. Icro-
purn cn6ipcbKr.rx 3acJIaHb, ToJIoBHLIM qIlHoM,

Kopr.rcTyBaJrncr MeMyapHHML{ nepeKa3avu, lxi
cnissiAHoc flTbcfl s iHrxHI\4LI AxepenaMl,t.

lcrorsa Henpflt3Hb norsris Ao Pocii, oco-

6rnso nicra nonepneHHt 6apuin is sacranHr i
ony6nirynaHHs nepexnroro HI,IMII, uoxe 6yrn
cnpaBeArl{Bo rposyrvl i.rra, ToMy Iqo np n rlagin
Sisu.uroi )KopcroKocri i npnHr.rxeHHg ixsroi
uaqiosamHoi i rtoAcrxoi ri.qnocri ne 6parcy-

BaJro B icropii raHyBaHHt uapLI3My. Tpe6a oa-

HaK 3raAarr{, niggarovu noJlbcLKHM MeMyapH-

cTaM c[paBeAn]IBy luaHy, Iqo flpo KoxeH BH-

rraAoK JrroArHoro, MHnocepAHoro siAHoueH-

Hr Ao ronQe.ueparis oxo.Ie nficaJloct. Fpar n

nomcrxifi noBcraHcbKifi lireparypi 4Nepel,
IrIo crocytotrca nepe6yBaHHs rouQegeparin y

nificsry flyrauona, noscHloerbcs se6axanusl,t

icropxrin Aocni.qxysara AaHe nurauHr. I{e
Moxe 6yru non'r3aHe 3 oSiuifiHoro nosuqielo
npeAcraBHllrin uapusrtry. Eo qapHIIt Karepuua

II y cnoifi nepenucui s QpaHIIysTKHMH rucb-
MeHHLTKaMLI npocnirHnqraa - Boarrepor"r, .{i-
Apo, Ae Jlau6eprorrl - BI'IKJIloqala npucyruimr
iHoseN,ruis y ra6opi flyravora. Hauplrrua4, y

nucryBaHHi s <Dpiapixorra Menrxioporu fpirra-

rrrortr, niAortrr.rrrr QpanupbKHM KpI.ITLIKOM 3 KOJIa

enuuKJroneAucrin, nvcara (nuct 25 rnirus
1774porcy) rpo BrBBoneHHs uiA o6loru Open-

6ypra: "Orenburg est deliver, et selon ma

prohpete cette farce finira..." A caMe y qeft .{ac

a OpeH6ypsi xopmoro 6yro norapano 6apcr-
rnx rouQeAeparin i.roruprox 3 HLIx nosirue-
no, florpi6Ho AoAarH, rqo Aesxi s pocirH po-
syuirr.r, rqo pocificrra icropiorpaQir e Sans-
ruHBoro, a OrexcasAp flyumin n Opeu6ypsi

cnpouircr caM BcraHoBHTr.r yqacrr 6apcrrax
roHQe,ueparin y noocrauHi flyravoea.

Moxsa npnnycrr,rru, rrlo KatepuHa II y
cBo€My nr.rcryBaHHi s saxop.uoHHuMr{ Kopec-

noHAeHTaMH HaBMr.rCHe [pLrMeHIUyBana 3Ha-
r{eHHr uiei noaii: BoHa Ha3rrBaJIa noBcraHHt
<<Qapcorra>>, 6o flyravon sxe roAi 6yn nifir'ra-

Hr.rfi i MocrBa 3 noJrerueHHf,M sitxuyna. In-
neparpnui oqeBflAuo 3aJrexano narortry, ulo6
He rpr.rMeHruyBarr.r irun epcmrx nosrqifi Po cii

y cniri. I{e rraoxe 6yrn o,uHa 3 npnqtlH yHI,IK-

HeHHs po3ronocy npo [oBcrauur flyrauona i

6apcmux ron$e4eparin (y 6araruox ny6liut'l-
crHr{HHx nepeKa3ax ssarani He 3raAyerbcf, npo

npucyruicrr rou(feleparin y nificrxy nyYo
Ba,3 BHHTTKOM TI,IX BUnaAKlB, KOII'I noTploHo

6yno ni4rpecJrlrrlt <nipo.uoucrno uonmin>).
Karepr,rna II Hasirr y cnoifi auyrpiuruifi Kope-

cuosAenqii yHHKana nopyueHHt cnpaBu yqa-

cri nonsris y noBcraHHi flyravona. Y lucrax
Ao ronoBHoKoMaHAyBarIa uapcbKl,INau eifi crxa-
Mn reHepana rpaQa flerpa flasina vit,29 tru;

nHr Ao l3 cepnnr 1774 porcy, y rpt4BoxHl'l

4na pocificrrcoi ir',tnepii vac, HeMae xorHoro
cJroBa npo norrxiB, rlpo Hacrpifi cepeA KoH-

Qe4eparin y KaeaHi, a 6yno ix rau 6lu:sro
150-ru.

TuM .racoM KaHuJIep rpaQ Mnrura flasin
nucaB 22 nun:ns 1774 porcy Ao cBoro 6para
flerpa y KasaHr, IIIo Ha gaciAauus Palu [ep-
xasn AifiruJla HoBLIHa npo 3Huqensr Kagasi i

rqo ry6epnarop ri cnoirrl rapHirouotvt 3aKpI'IBcff

y rlopreui.
Mu mym ua sacidauni nau.roi'padu no6aqu-

nu itmepampu4p nKypmrceHy zpotttoM, nKa no-

eidouuna HaM npo ceoe piwenfun norcuuymu

zpiruny cmonu4n, uqo6 oco1ucmo i'xamu pnmy-

eamu Mocx6y, a mclKo)tc ednicmu uouapxii',
piwyve npazHyuu, t4o6 xocrceu 3 Hac eltcnosue

Ha4n metvry ceorc dyuxy.
(CodpaHue coqunenufi Pyccroro lcropn-

qecKoro O6utecrsa, r. 6, Caurr-Ilerepdypr
1863).

A s uefi qac B ueHrpi AiqruHocrl nyraqoB

cbKr.rx sificrx n OpeH6yprcLKoMy rpai nepe6y-

BaJra BeJrI,rKa rpyna 6apcrrux roH$eaepatie.

3riano pocificrrux AaHI,tx, y ciuHi 1773 por<y

ix 6yno 6rusrro 1000, uepeni.reno Haairb oKpe-

ui Hacereui nynrru (6im l0), ge ix 6yno por-
KBaprHpoBaHo.

Pocificxi Aoc.niAunru, ulo nncilnn y XIX
croairri Ha reMy roBcraHHt flyravona crBep-

AXyBanr{, ulo Aerima a6o rilsrauaaurtr 6ap-

cbKr,rx rcou$e4eparin 6panu yqacrb ua cropoui
6yndnHr,rxis, i ueruue pflAoBi, rnux 6yro-nsr-
To Ao HeBoJri s ocnosHoMy 3 qapcbKux sificrK
(H. fiy6ponin, A. ,{r,,rntpies - Mavouoe, B.C.

kouuiron, C. MopaoaueB ra inrui). Ig gaxi.q-

Hux [ucbMeHuurin, Hanpr,rKnaA ,{xou lenpi
Kacrep Hanr,IcaB, rqo a apr"rii flyra.rona 6yna

BeJr[Ka xiruxicrr uorrxin, 3acJlaHnx Karepu-
Horo II y Cu6ip.

([a.ni 6yae).
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Ilerpo KopHili.ryr.

Y qrouy poqi YrpaiHa i secr nporpecrB-
HHi ceir ni4rHa.rarcrrl50- piuvr 3 AHr Hapo-
AxeHHr i 90 - piuvr 3 AHr cMepri nnAaruoro
nncbMeuHr,rKa - peBonroqioHepa, Mucrurerq i
rpoMaAcbKoro Aisqa Bil3BonbHoro pyxy Isana
-flxosnqa'(Dpanra. BiH oAnH 3 naft6ilrurnx
uaficrpin xyAoxHboro cJroBa, noel nporaix,
AplMaryprl nepeKraAaq, BveHnfi i ny6niqncl
BurrpaB Bennqe3Hy ponb y 6oporr6i rpyAr-
ulr.rx 3a coqialrHe i sauionalbue BH3BoneH-
Hfl' 3a no3' €4uauHr yrpaiHcrxprx 3eMeJrb B €Ar{-
Hifi 4epxani. B pe:ynrrari uesror{Hoi, 6e:Ha-
crausoi npaqi s-niA fioro nepa nnfiuuro ro-
HaA 5 ruc.s.r raopin.

faprue rro6rsqr Yrpaiuy, grifi 6egsanir-
Ho cnyxrrB yce cBoe xHTTfl,InaH (Dpanro 6ya
BeJrrdKrrM no6opHnrorra 4pyx6n uapogio, sor-
perraa 6parepcbKoro €AHaHHfi 3 nonbcbKr.rM Ha-
polou. I4oro repuncruitxurtenufi rulrx, rpo-
MaAcbKa i rnopva AislrHicrr He pa3 ricno ne-
penriranncr i e4ualucr 3 AeMoKparr.rrrHnMr.r
cunaMr nolrcrroi rpoMaAcbKocri, a .qpyxHi
crocyHKr 3 [oJrrKaMr.r craBaJru HesiA'e[{Horo
rracrKoro fioro 6yrrr.

Y csoifi poaui4qi uarc uauip eiAcriAxysa-
ru 6ararorpaHHi 3s'tgru Kaueurpa 3 nonbcb-
KoCI rpoMaAcxicno, nporpecr.rBH r.rMl.r [oJr bcb-
KlrMr{ xypHaricrar\.{r.r ra nucbMeHnurauu, 6op-
rlrMr,r 3a cno6o4y i qacrx cBoro sorerro6Ho-
ro HapoAy.

Celo Haryesnqi (uuni cero IsaHa Opau-
xa) ua [poro6nvvuni, uenogaaix sia Jlreosa.
Tyr 27 cepnHr I 856 poxy r poguHi cilrcrro-
ro KoBaJIff HapoAlrBcr xJIonqHK Inacr, flKoMy
cyAHnocr crur*t BenuKoro nrcAr,rHorc s csiri.
3pocran BAyMnr.rBoro, Aonr,rrJruBorc Ar.rrt4Horo.
Tox 6atxu pano si.qAaru fioro Ao ruKonH y
cyci4uronry ceti fl,ceswri - CfurHii. Xua y
AsAbKa, Marepr{Horo 6para flasra Kylrvuqr-
xoro, ca4n6a rKoro 6yna nopy.l si rurororo.

Yxe s ceuupi.rHorrly siqi eiH Hasqnscs Ao-
6pe vuraru i nucaru yrpaincrxoro ra noJrb-
cbKolo MoBaMn.

Has.rarc.rucr y [poro6uurxifi rinrHasii
(1867-1875 pp.), Maroqlr Beruqe3Hy xa.{o6y
.6 isagr, Inau (Dpanxo 3axo[JrroBaBc.[ rrr.rraH-

uau rnopin yrpaincrrux, pocifictrux, rroJrb-
cbKHx ra gaxiAHoenponefi crrl,tx nucr,MeHHr,r-
xin, s6upan i aocriaxysaB HapoAHy rnopvicru,
cKJraB BnacHy 6i6niorery, y rxifi 6ylo vHrrlalo
I NOJIbCbKI'X KHI,Ir.

Belurufi BnJrr.rB Ha Hboro Maru srrKna.[aqi
rirranasii: TypraHcrruft , Macoucr xwfi raBepx-
parcrxufi. BoHu croHyKanu uaft6yruroro
lHcbMeHHHxa Ao ma6ororo nigsauHr HaBKo-
Jrr4ruHboro cniry, Br.rKoHaHHr pisHouauiruux
BnpaB 3e'r3Horo MoBJreHHr yxpaincrxorc i
noJrbcbxoro MoBaMr{, go cauocrifinoi rnopuoi
npaqi. fiMuasifiHi rBopr{ csiA.rr.uru npo epy:
gnqiro, eHrlr.rKJroneAnuHy o6isuasicrr, ra He-
a6uxrce o6.uapyoanHr MoJroAoro Opanrca.

V rirrlHasii, no cyri, i pornoualacs fioro li-
Teparypua raopvicrr rK noera, lparrrarypra i
repeKraAaqa. B neprue 6ytu ony6nirosaHi si-
puri, ni4roroBJreHa Ao ApyKy nepua s6ipxa no-
esifi (uu4aHa s 1876 poqi).

IOsar rrapirn npo rraafi6yrH€ xr.rrrfl y Jlrno-
si. I ocr qr r*lpix sAificHuaacx: y xonrni 1875
pory nin craB cryAeHrorvr Qinoco$crxoro Sa-
Kynbrery Jlrsiecrxoro ynirepcnrery.

Inau (DpaHxo Becb ropr.rHae B rpoMaAcbKe
xr.rrrr cryAeHTcbKoi uoao4i, aKTr.rBHo npaqrce
a ara4eui.rHoMy ryprry, B peAaKrlii xypnany
<<[pyu. V csoix onosiAaHHrx 3ManboBye xr.rr-
rr ra ylroBr.r npaqi po6irHuriu HaQronux npo-
rr,ruclin.

fypryrovu HaBKoJro ce6e Aeir,roKpaTr.rrHy
MoJIoAb, siH rarox H:InaroAxye 3B't3Kr,I 3 [oJIb-
cbKuMH [porpecr.rBHr{Mu KoJraMn. Bce ue Apa-
rye noniqiro, rKarpuMzlJra fioro nil narnqAola i
nnuirynala npr.rBoAy, uqo6 ruuyrr.r 3a rparn.

I rarnfi npuniArpanuncs. Is Pociiao Jlbso-
. na npr.r6yu nolrctrnfi cryAeHr Epasr,.r Ko6pr-
rsscrxufi (niH xe Muxafilo Korypnuqrxnft),
rrlo MaB 3aBAaHHff [eperpaBJrrTn rrepe3 Kop-
4ou coqiaricruvny lireparypy, rpore 3pa3y
6yn uuxpurr.rfi i saaperurosannfi.

PerouesAaqifini nucrn go (Dpaurca i IIas-
JrHKa, xri sin MaB, rtorpanunn Ao pyr noniqii.

V qifi cnpari i 6yno npr.rrrrHyro ix.qo sil-' nori4alruocri. Tarox 6ynu saaperurosaui
O. Tepneqrxufi, E. ExesiHcrrnfi, E. JlirrlaHon-
cuxufi ra iurui, rqo ui6u rex HaJrexaJrn.rro ra-
euuoi coqia-rricru.ruoi oprauigaqii.

flo.rarocs AoBre npr.rAr.rpJrune cligcrno, Ao-
ITUTLI.

Ha cy4onouy npoqeci, nrcnfisit6yncx y ci-
.rHi 1878 pory i sr<ufi rax i ne sN{ir AoBecrH
HassHocri nilninruoi coqiaaicrnqnoi oprani-
saqii, @pauxa 6yno sacylxeHo Ha uricrr ir,ri-

crqis rnpeMnoro yB'x3HeHul. flpocu4in xe
niH y rroprrai, n xaxlnnux yMoBax, uafiNe Ae-
n'rrr uiclr.lin. Tyr ein rrle un6ure ycsi.qorvrus
ueo6xi4uicrr oprauisoeauoi 6oporr6u rporu
rHiry, HecnpaBeAJrunocri, 3a rearrly AoJrro Ha-
poay. Tyr qe 6rfix.re gifiruoscr 3 rpynop
rroJrbcLKr.rx n's3nis <coqianicrir>. Cy4onufi xe
npoqec Jrnue pos6y4ua y ix yvacuuxir, oco6-
JrnBo MonoAi, oxory nisuaru, ulo ro raKe co-
rIlaJIl3M.

I{ixaoy AyMKy rrloAo rriei noaii BlrcnoBHB
@paHxo 3HaqHo nisniure y cBoeMy cnorali dr<
f, Ao rrboro 4ifiuron> (1903p.):

<lfpueid dnn npoqecy dae nonnrc s Pocii',
6o nauynva nonbcbKa Kacma Jvrana caae modi
npuxo s a mu c np a e crc u iit n on a c uxuil m a e.uutt ti
cotog, sacuoeauuti dnn eep1yeaHvfl norbcbKo-
eo neeiouy>.

CxlaAnnun, HanpyxeH uuu 6yt*tpoxr.r.ni-
crr yn'ff3ueHHs. Xnms BnporonoAb, KoJrH Ha-
nirr 4o6pe snafi or\,ri yHuKurrsycrpi.ri, 3aKpr.rr-
rfl xypHany <Apyr>, BHTHaHHT s <flpocnirn>
* Hrrqo He 3ynr,rHflno fioro. OpaHxo 3HoBy r(H-

Aaerbcr y nup ue6esnevuoi, ane norpi6noirurs
uapo4y po6oru, 6epe aKrHBHy yqacrb y po6ir-
HHrroMy pyci fanr.rukrnu, nurre AectrTKr.r Baro-
rr.rux crarefi , peaaicruvHt4 x xyAoxH ix rnop i n.

Beru.regHr.{fi snrls na Qopuynasus fioro
cnirornr,qy rvlas T.l lllenveuro, <Ko6eap> xro-
ro siH BHBTILTB HanaM'flTb, TBopH nporpecr.rB-
Hnx pocificbKnx nucbMenuurcis gepHnureecs-

roro, Calrr,rKoBa II{e4piHa, Hexpacona, Typ-
reHeBa ra inruux.

Ha fioro [epeKoHaHHrx siA6r.rsarocb raKox(
g6r[xeHHq 3 noJrbcbKoro nporpecusrrorc iu-
rerireuuiero, nocrifiue cnilxynaHHr 3 peBo-
nrcqifi so HaJraruroBaHoro troJrbcbKorc MoJroA-

Arc, cepeA gxoi InaH <DpaHrco 3Haxo.qHB 6rugr-
rux gpyain i cniepo6irunrin.

V uepnHi 1878 poxy y Jlrnoni roryerbct
BilnycK nepuoro HoMepa nolrcrxoi ra3err.t
<<Praco>. ,{o pe.ri, nepruoi po6irHu.roi ra3err,r
ua Yxpaini. 9epeo EpoHicaana JliNaauoscrxo-
ro @pauxo guafiounrrcs g ii Bn.qaBqrMr,r, BXo-

.qlrrb Ao cKraAy <Po6irH!r.{oro rouirery)), tqo
KepyBaB po6irHuvuM pyxoM i nunycxou rase-
TLr, a B 1879 poui fioro o6zparcrb ,qo cKJraAy
pe4arqii.

Y qifi raseri siH .{acro ny6nixye crarri, iH-

Qoprr,rauii npo xrrrr po6 irur.rrin Eopuclana,
Jfrnona, ,{poro6uva.

Iean Opauro s qefi qac Hanr{caB noJr6cb-
Koro MoBorc <KarexisHc exoHorvriquoro coqia-
aisrvry>. Karexisl,lc - ue KHr.rfa, n .rxifi Ha no-
crasaeHi 3arruraHHf, Aarorrcfl siauosiai. V
trpaqi nlrcbMeHHr,rKa BuxJraAeuo eroHoruiqsi
3acaAu cnpaBeAJrneoro cycniJrbcrBa, 4erri
erconouiqHi uoloxeuur nparlb Maprca, xru-
trll.r sin roAi saxomroBaBcff. I{r ruuxevxa6ym
Br.rAaHa y Jlrnoai Ha Korurn po6irHr.rrin.

(!a;ri 6yae).
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oto wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy c.zas ukraifiski, czyli

polski +l godzina) - nu"^uri""-kwiecieri 2006 ro[u. Jak zwykle - godziny emisji

ieriali mogq w r62nit, siq o kilka minut.

W nieiziele tradycyjnie nadawana jest transmisja Mszy Sw., zazwyczaj o 14.00'

Staie prograry info*u.yjne jak iwykle: gl6wn9 ,,Wiadomo5ci" o 20.30, oraz

,,Teleekspiess-" o 18.00. Specjaine progtuty dla dzieci zawsze wieczorem' po 20'00'

TV Polonia to od pewnego .rutu niemal wylqcznie seriale. Oto wa2niejsze z

nich. ,,Klan" w poniedzialki, 
-wtorki 

i srody o I 3. I 0 i 2 I . l0 (powt6rzeniav soboty

o rr.jb).,,plebania" w poniedzialki, wtoiki isrody r ti.lg i21.35 (powt6rzenia

* ,oboiy oa Z.OO). ,,M.iak miloS6" w poniedzialki o 14.25 (powt6rzenia w soboty

i ig.ZSi.,,Zlotopolicyi w czwartti i piqtkio 13.30 i 21.10. ,,Na dobre i na zle" w

soboty o tg.:O.list te2 sporo innych ieria_li. W niedziele o 15.15 - stary, ale wci42

;;;;i;;y,,Czierdriestolatek" ; w poniedzi alk i ;t .2,2^'30 "Dorastanie"' 
Poj awiaj q

,ig t.z ,,samodzielne" filmy -- jaknp. w-sob5Iq l8 marca o 21.05 sensacyjny

,,Szczur,,, a25 marcao Zt.Oitomediai,,Rififi po sze_sddziesi4tce" (ze znakomitymi

uttoru*ii;, a I kwietnia o tej samej porze dramat,,Lagodna".Polecamy spektakle

Teatru Tefewizji, we czwartki ozz.ts i powtarzane w piqtki o 14.35: 23 i24 marca

,,Szalbierz", 30 i 3l marca,,Zemsta"'

I dwa inne programy. Polecamy ,,Podr62e kulinarne Roberta Maklowicza" w

soboty o l2.4}ipoii.ariutt i o 18.35, oraz stary ale znakomity ,,Kabaret Starszych

Pan6w" we wtorki o I1.00'
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( E E PAtl tl t Bc b KA MO3AIKA>
(nonucuxolo MoBoto)

SnaroAifi Ha KynbrypHo-ocBiTHn ra3era'

Bnxognrs KoxHl4x 2 uicstli'

B LrAa ee qs - P a}a 5e pgrav i ecbKo-ro e iA.qin e HHn

' Cninxn nonFKiB YxPaIHn

3apeecrPoBaHa 25 xeirHs 1995 PoxY
Xrarbr'rrra piuxn ru o6nacH r u yn pa Bni HHtl M

no npeci, cBlAot{lP!.npo peecrpaqlrc' 
cepii }KT Ne 70.

Haua aApeca: M.Eepgnqie, ayn.flyuJKiHa, 46'. 
Ten.2-23-78'

HagPYroeaHo
Ha Kl-l <l-lonirPa$ivHa Qa6Prra>

M.Sepghqie, eyn. KornnpeacbKoro, 2'

Tr,rPax 1 000 nPrarvriPnraria.

2,5 gpyroBaHoro aPKYUa.

Radio Zytomierz
. Co *i.tiq., w ka2dqpierwsz4 sobotq miesiQca o god.zinle 20'00' mozna

. slucha6 polgodzinnej audycji wjqzyku polskim w Radiu Zytomien'

Telewizia Lytomiirz dla Polak6rv
.Dwa tity * miesi4cu audycja dla Polakow'

Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Dorn Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego' 34 b'

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,

godziny pracy - codziennj e (pr6cz niedzieli) od 9'00 do l8'00'
7 ii"aioLtenie Polakow Zytomiet\Tczyzny <Po.lonia>> -..
ptt'.*oani czqcy Tadeusz liqkas, tel'.domowy (I2) 22-16-36'
i Sto*urry.r.ni. Nauczyc ie li Polonist6w Zytomie rszczy zny -
prezes Miroslawa Starowierow.
idr.r, 10020 Zytomierzul' Klosowskiego, l0 m 238'

Tel. (22) 37-36-75;25-86-78 :
. fo*ur2'rtwo Kuitury Polskiej na Zytomierszczyznie.

im. J.I.Kiaszewskiego, przewodni cz1cy Jerzy Baginski'

tel. domowy (aL\ 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B erdyczowskie Pol skie Stowar zy szenie Wspierania Przedsiqb iorczoSci'

prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30'
i zwiqzekPolakow na Ukrainie, oddzial w Be.rdyczo*it: a.
p[", r_urysa wermi6ska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. puszkina 46,

tel. (04143) 2-23-78.
Msze w jgzyku Polskim w ZYtomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00'
. KoSci6l oo. Bernardynow pw. 5w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30'

Msze dwujgzyczne - czgSciowo w jgzyku polskim, czqSciowo po

ukrairisku w BerdYczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8'00 i 18'00'
. KoSci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10'30, 13'00, L7'30'
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18'00'

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.

ll/szystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich

organizacii, imprez polskich itp. Redakcia)


