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Sukces Polak6w
na Litwie

Polacy bqd4 nadal rz4dzili na

Wileri szcz y Lnie. Akcj a W-v-borcza

Polak6w na Litwie zdobyla
zdecydowan4 wigkszoSd glos6w w
rejonach wilefiskim i solecznickim.

Przed wyborami jeden z lider6w
litewskich konserwatyst6w,
eurodeputowany Vytautas
Landsbergis, wezwal Litwin6w do

,,historycznego zwyciqstwa" nad

Polakami na Wilenszczy2nie.
Namawial swoich zwolennikow do

meldowania siq w rejonie wileriskim,
gdzie Polacy stanowi4 ponad 60

procent mieszkaric6w. Wilefl s zczy znQ

zalaly ulotki i plakaty m6wiqce o

,,nieudanych i dyktatorskich rzqdach

AWPL", o,,zmarnowaniu history cznej

szansy, by Polacy mogli godnie zy6

na Litwie", o ,,opieszalo6ci Akcji w
spraw i e zwrotu znacj onalizowanej
przez Sowiet6w zieml" .

Efekt okazal siq odwrotny do

zamierzonego. Ten zmasowany atak
jedynie zmobilizowal Polak6w. To

wlaSnie pomoglo AWPL w
odniesieniu kolejnego zwyciqstwa.

W rejonie wilefskim uzyskala 19

mandat6w w 27-osobowej radzie
(poprzednio miala l6). W rejonie
solecznickim otrzym ala 20 mandat6w
na 25, o trzy wiqcej ni2 w radzie
poprzedniej kadencji. W tych
rej onach Polacy b qdq rzqdzic
samodzielnie.

Podobnie jak w poprzedniej

kadencji polska partia bqdzie mrala

teL szel(, miejsc w radzie Wilna. W
rejonie trockim AWPL stracila jeden

mandat i bqdzie miala ich piq6. W
rej onie Swiqciarisk im zdobyla trzy
mandaty.

Ogolem na listy AWPL glosowalo
prawie 58 tys. wyborc6w. To dalo jej
6sme miejsce wSr6d 24 partri,kt6re
braly udzial w wyborach.

Prezes AWPL, posel na Sejm
Litwy Waldemar Tomaszewski m6wi,
2e ,,na sukces trzeba bylo mocno
pracowad i to nie tylko podczas

kampanii wyborczej, ale podczas

calej kadencji".- Nasi ludzi
pracowali sumiennie i wyborcy to
nale?ycie ocenili - powiedzial.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

POZDROWIENIA
Witamy z okazji urodzin ks. Jana Sofiriskiego -

proboszczlp^r^fii 5w. BlaLeia z Andrusz6wki
(obw. Zytomierski, Ukraina)

i o. Wirgiliusza Pustkowskiego OFM -
kapelana szpitalnego

z m. Piotrk6w-Trybunalski (Polska).
Zyczymy obfitych lask Bo2ych, sil i zdrowia

w nielatwej pracy duszpasterskiej.

Wdziqczni parafianie
i przyjaciele.

J aolzie to, m6wi4c w uproszczeniu, ta czgS6 dawnego Ksigstwa Cieszyriskiego
f 'fiego stolic4 bylo miasto Cieszyn) kt6re obecnie jest czpSci4 Czech. W okresie

pomigdzy I i II wojn4 Swiatow4 Zaolzie bylo terenem spornym migdzy Polsk4 i
Czechami.

ZZaolzitpochodzi m.in. byly polski premier Jerzy Buzek, kt6ry w 1940 r. urodzil

sig w tamtejszych Smilowicach (czes. Smilovice) orazurodzony w Karwinie wybitny
polski pisarz i dzialacz spoleczny, Gustaw Morcinek. Wciq2 mieszka tam bardzo

wielu Polak6w, ktfirzy - mimo,2e i Polska, i Czechy s4 obecnie w Unii Europejskiej

- nie czuj4 sig tu najlepiej.

POLACYNA ZAOLZIIJ
,,Mozaika" rozmawiala z J anem Rylko,

szefem Polskiego Zwiqzku Kulturalno-
O6wiatowego - najwiqkszej organizacjr
mniejszoSci polskiej w mieScie Jablonk6w
(po czesku Jablunkov), dzi| najbardziej
wysuniqtej na wsch6d rniejscowoSci
Republiki Czeskiej.

- W Jablonkowie na wielu sklepach
s4 dwujgzyczne napisy, po czesku i po
polsku. Ilu Polak6w mieszka w Pana
mieScie? Jaki to procent mieszkafc6w
miasta?

- Na ponad 6 tysiqcy, okolo 1200.
Istotnie, u nas jest wiele napis6w po
polsku; to, czy squ zaleLy od nastawienia
lokalnych wladz. My akurat nie mamy z
tym klopotu.

- Jaka jest sytuacja jablonkowskich
Polak6w? Jaki jest stosunek wladz
miasta do Was?

- Oficjalnie 
-bardzo 

dobry. Mowi siq
o wsp6lpracy polsko-czeskiej, ale
faktyczme, juk powiedzial prezes
Polskiego Zwrqzku Kulturalno-
OSwiatowego Zygmunt Stopa,,,mieliSmy
by6 pomostem miEdzy Polsk4a Czechami,
a znaleLhlmy siq pod mostem"... JesteSmy

niewygodni, bo Czechy powinny jak
najlepiej wspolpracowai z Polsk4 w
ramach Unii Europejskiej, a tu Polacy na

Zaolziu czegoS chc4 na coS siq skar24...

- Jakie s4 polskie organizacje i
instytucje w Jablonkowie? Czy s4

polskie szkoly?
- Mamy w naszym mieScie szkolq

podstawow4 imienia HenrYka
Sienkiewicza z polskim jqzykiem
nauczania i polskie przedszkole.
Najwiqks z4 organizacjq j est Polski
Zw i4zek Kulturalno-O Swiatowy.

- W minionych stu latach stosunki
polsko-czeskie wyznacza trudnych kilka
dat: 1920 - z^jpcie Zaolzia Przez
Czechy (a SciSlej - Czechoslowacjg)'
1938 - zajgcie Zaolzia przez Polskg'
1939 - tym razem Zaolzie zajmujq
Niemcy, 1945 - ponowne przejgcie
Zaolzia przez Czechoslowacjg, a

wreszcie 1968 - udzial polskich wojsk
w radzieckiej inwazj i na
Czechoslowacjg. Czy te daty s4 wciqZ
waLne dta Czech6w? A - dla
mieszkaj4cych na Zaolziu Polak6w?

- Czesi pamiqtaj4 caly czas pamiqtaj4.

A to, 2e my te2pamiqtamy wydarzenia dla
nas zle lub nawet tragiczne, niewiele
znaczy. JeSli my coS powiemy, rzuca siq

nam w twarz wlaSnie rok 1938, to, 2e

Polska wykorzystala rozbi6r
Czechoslowacji dokonany przez Hitlera.
Ale jako6 musimy ztym2yc.

Rozmawiat P.K.



JAKNADROZDZACH
W sonda2u, kt6ry byl

przeprowadzony w
pafidzierniku minionego roku,
ai,88o/o Polak6w stwierdzilo, Le
jest zadowolonych z
przynale2no6ci kraju do Unii
Europejskiej. To znakomity
wynik. Swiadczy on o tymr Le

Polacy dostrzegaja i odczuwaj4
r62norakie korzy5ci, jakie plynQ
z przynlleino5ci Polski do
struktur zachodnich.

Ta sytuacja powinna siq utrzymai, a

moze nawet polepszy6 w czasie
najblizszym. Bowiem w latach 2007 -2013
Polska otrzyma z funduszy unijnych 67,3
miliard6w euro dotacj i (przeszlo 268
miliard6w zlotych) na r62ne cele
inwestycyjne, dla wzmocnienia
przedsiqbiorstw i firm, wdrozenie nowych
technologii, na szkolenie mlodzieLy i
doroslych, w tym bezrobotnych, na rozw6j
rozmaitych inicjatyw regionalnych we
wsiach i miastach. Dotacje te bqd4
czterokrotnie wylsze niz placone w tym
okresie skladki unijne. Do kwoty tejnale|y
jeszcze doliczyc 13,9 miliard6w euro (okolo
55 miliard6w zlotych), przeznaczonych na
rolnictwo i stale doplaty wyr6wnawcze dla
rolnik6w.

Zasada wykorzystywania dotacji
unijnych jest taka, 2e muszq one by6
zwmacniane funduszami miejscowymi,
krajowymi w wysoko6ci co najmniej 25%
unijnego wsparcia. I o tq wielkoSd nale2y
powiqksza(, faktycznie efekty dotacji
unijnych (dotacja plus 25o/o Srodkow
krajowych).

Jakby na sprawQ niepatrzec, zapowiada
siq, ze w okresie zaczynajqcym siq wla6nie
siedmiu lat-za spraw4unijnych dotacji -
inwestycje i inne walne przedsiqwziqcia
bqd4 w Polsce rosly jak na dro2d2ach.
Powinno to siq przyczynia6 do og6lnego
rozwoju i zarazem zacierania rolnic
regionalnych, do ozywienia gospod arczego,
do dalszego wzrostu eksportu, spadku
bezrobocia, podniesienia siq pozio mn 2y cia
obywateli.

Dotacje unijne wykorzystane bqd4 w
pierwszej kolejnoSci na unowocze6nienie
technologiczne i techniczne produkcji
r62nego rodzaju dobr, na budowq autostrad
i drcg szybkiego ruchu, obwodnic miast,

remonty na kolei, budowq wodoci4g6w,
kanalizacji i innych urzqdzeh na wsi, dr6g
lokalnych, wsparcia malych i Srednich
przedsiqbiorstw, na ochronq przyrody i
Srodowiska naturalnego, na rozw6j
internetu, na wzmocnienie szkolnictwa,
likwidacjq bezrobocia, na budowq na

przyklad opery w Krakowie i inne cele.

Fundusze wydawane bgdq przez
administracj q parist'wow4 przedsiqbiorstwa

i sa4qorzqdy terytorialne.
Aby ten grad pienigdzy byl dobrze

wykorzystany niezbqdne jest sprawne nimi
zarzqdzanie. Z tqmy Slqrok temu powolano
do Zycia zupelnie nowe Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Przejqlo ono
zarzqdzanie wszystkimi programami
wsp6lfinansowymi z funduszy unijnych -
poczynajqc od przygotowania dobrych
projektow i wniosk6w az do terminowego
i zgodnego z przepisami rozhczenia
wykonania podjEtych zadah. Na czele
Ministerstwa stoi Gra2yna Gqsicka, kt6ra
uchodzi za jednego z najlepszych szef6w
resort6w w obecnym rz4dzie.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
zabralo przede wszystkim o

uporz4dkowanie i upros zczenie zarzqdzania

funduszami unijnymi. Doprowadzilo do

uchwalenia przez Sejm nowych ustaw,
wydalo j asne rozpo rzqdzenia.

Dziqki temu od razu polepszylo siq

wykorzystanie funduszy unijnych,
przyznanych Polsce na lata 2004 - 2006 w
wysokoSci 12,8 miliard6w euro. Fundusze

te musz4 by6 spozytkow ane i r ozliczone do

2008 roku. Opo2nienia w ich wydatkowaniu
zostaly nadgonione i nie ma zagro|enia,2e
pieni4dze te przepadn4. A jest z nich
realizowanych okolo 70 tysiqcy projektow

Dobre wykorzystanie wsparcia
unijnego to jedno z najwa|niejszych
obecnie zadah paristwowych w Polsce.
Sprzyja temu ogromne zainteresowanie
funduszami unijnymi, masa wniosk6w o

dotacje. Zeby jednak wszystko przebiegalo
gladko i dobrze, konieczny jest nalezyty
klimatpolityczny, wyciszenie kl6tni i waSni

miqdzypartyjnych, wsp6lpraca
zainteresowanych instytucji, polityk6q
biznesmen6w, samorzqdowc6w i innych
os6b. Na razie taki sprzyjaj4cy klimat wokol

, wykorzystania unij nej szansy istniej e. Je6li
siqnadal uttzyma,amoLe i pogiqbi, bqdzie
to tylko zpo?ytkiemdla ludzi, konkretnych
firm, miast i wsi. Dla Polski w og6le.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.

Szanowna redakcjo! rr ^ -- - ! ^
ll/padt mi * rqrr"nu,*or l\am PISZQ

4(69) ,,Mozaiki Berdyczow- , .' , '

skiej ", z lipca - sierpnia , .

2006 r. Zachqcony oglosze-
niami, poszukuj qcych swoich rodzin,
przeds tawiam moj q pro ib q.

Dowybuchurewolucjiw Rosjiw l9l7 r., m6j
ojciec Teodor B. Kotwicki utrzymywal staly
kontakt listowy ze swoimi rodzicami Bazylim
J. Kotwickim - ojcem i matkq Vt/ilhelminq
Kotwickq, zamieszkalymi w6wczas w Budzisku

Ludwik6wce, gmina i st. poczt. Barandwka, Ziemia

Wolynska, gdzie mieli dom wlasny.
M6j ojciec Teodor B. Kotwicki, urodzil siq

20 kwietnia 1888 roku, przypuszczamw Budzisku

Ludwikowce, w rodzinie polskiej i katolickiei.
Stamtqd zostal wziqty do wojska rosyiskiego. LI/

ostatnim okresie sluiby wojskowei w stopniu
plutonowego przebywal w N-odzi. Mieszkal na ulicy
Szkolnej 15, m. l6 po ukonczeniu sluiby
wojskowej, i pozostal w tr odzi. W parafii iw. Jozefa

Oblubienca N.M.P. na ulicy Ogrodowei w l-odzi
wziql ilub z lzabelqTurskqw maju l9I5 roku. Po

ilubie moi rodzice wyjechali do Kalowa blisko
Poddqbic kolo Lodzi. W Kalowie ja siq urodzileri
23 czerwca I9l6 roku. Ojciec moj zawiadomil
swoich rodzicow o swoim ilubie z lzabelqTurskq
i p6iniej o moich nqrodzinach. Mial zamiar po
wojnie wr6cic do rodzic6w do Budzisku
Ludwik6wki z ioncllzabelqi ze mnq, swoim synem

Leopoldem. Jednak we wrzeiniu l9l8 r.

z achcirow al na gryp Q z ar ailiw q zw an q hiszp ankq

i zmarl 23 wrzeinia I9l 8 r. i zostal pochowany w
Kalowie.

W grudniu 1918 r. moja matka Izabela
Korwicka wraz ze mnqi moim bratem jeszcze nie
narodzonym powr6cila do tr-odzi i zamieszkala nq

ulicy Wapiennej 37, gdzie otworzyla sklep
spoiywczy. Chciala nawiqzat kontakt z rodzinq
mqia Teodora Kotwickiego, zmarlego
przedwczeinie, ale listy wracaly z powrotem z

napisem, 2e takich tam nie ma, czyli Bazylego
Kotwickiego i jego rodziny. Wiqc albo ich
wymordowali, albowywieili na Sybia albo uciekli.

Rodzice mojego ojca Teodora Kotwickiego,
slali jemu listy do Polski w jqzyku polskim. M6j
ojciec mial koperty wydrukowane w jqzyku
polskim, z adresem do Bazylego J.Kotwickiego,
ktorych kilka pozostalo po jego imierci, stqd znam

adres jego rodzicdw a moich dziadkow. Te listy
zachowaliimy w rodzinie naszej, ale w czasie
ostatniej wojny zagingly. Moja matka zmarla w
tr odzi w sierpniu 1968 r, majqc 75 lat. Moj brat
Teodor Stanislaw Kotwicki, drugi syn Teodora B.

Kotwickiego, zmarl kilka lqt temu i pozostawil
dwie corki, kt6re majqswoje rodziny, i chcialyby
coi wiedziet o rodzinie swojego dziqdka Teodorct

B. Kotwickiego.
Innych informacji o rodzinie mojego ojca nie

mam. O ile to moiliwe, proszQ osoby, ktore mogq
cokolwiekwiedziec na temat rodziny mojego ojca
Teodora B. Kotwickiego, o powiadomienie mnie.

Mo2e |yjqpotomkowie Bazylego J. I ltttilhelminy
Kotwickich, ich dzieci, wnuki i prawnuki. Proszq
pisat do mnie na adres:

Ks. kan. [,eopold Kotwicki::]: Dom Ksig2y Emeryt6w
: Ul. Sw. Wojciecha 3
,' , 93 - 325 1,6d1
,:: Polska.



2OO7 _ ROK JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO

ZDZIST,AW NAJDER

Ojciec Konrada Korzeniowskiego tak
wital nowo narodzonego syna w dniu jego
chrztu:

Dziecig-sy nu, powiedz s o b ie :
iei bez ziemi, bez miloSci,
bez Ojc4yzny, bez ludzkoSci,
pdki Polska-Matka w grobie.

Apollo Korzeniowski pozostawil po sobie
dziedzictwo nie tylko sl6w, ale i czynow. Byl
literatem, ale przede wszystkim wybitnym
dzialaczemniepodleglo6ciowym, inicj atorem
powstariczego Rz4du Narodowego I 863 roku.
Syn Konrad wspominal wiele lat po?niej, 2e
jego Swiadome zycie zacz$o siqna dziedzificu
X Pawilonu warszawskiej Cytadeli. Cela,
gdzie wie,ziony byl Apollo, s4siaduje z inn4
z kt6rej dwa lata potem odszedl na szubie-
nicq Romuald Traugutt i w kt6rej o pokolenie
p62niej zamkniqty byl J6zef Pilsudski.

Konrad Korzeniowski, przyszly angielski
pisaru Joseph Conrad, wynurzyl siq wiqc
jakby z samego matecznika naszej historii,
naszej kultury narodowej. Mial niespelna
siedemnaScie lat, kiedy opuszczal kraj
zamieszkaly przezPolak6w. Nie mial zamiaru
emigrowa6 na zawsze - tak siq jednak
okazalo.

Jaki ekwipunek umyslowy i uczuciowy
wyni6sl z ojczyzny? Jak4 wiedzq o 6wiecie,
j ak4 pamiq c przeLy t emocjonalnych? MySlq,
2e przede wszystkim glqbokie doSwiadczenie
tragizmu ludzkiego 2ycra zbiorowego i
jednostkowego. Mial sze36lat, kiedy na jego
wsp6tczesnych zwalil siq dramat powstania
styczniowego. Pochlon4l 2ycie kilku
czlonk6w najbli|szej rodziny. Odwaga i
zarliwo56, dqzenia do niepodlegloSci paf stwa
i do sprawiedliwoSci spolecznej w narodzie,
bezinteresowno36 i poSwiqcenie setek tysiqcy
ludzi gotowych do ofiary-okazaly siq
daremne, przyniosly pokonanym Smieri,
wygnanie, ub6stwo i ponizenie. Na tragediq
zbiorowoSci skladaly siq tragedie jednostek,
najbardziej dotkliwe i uderzaj4ce w losach
najszlachetniejszych. To pozostawilo ranq,
kt6ra siq u Konrada Korzeniowskiego nigdy
nie zabli2nila. I kiedy najbogatsza duchowo
bohaterka Josepha Conrada, pani Gould w
powieSci <Nostromo>, mySli, 2e <<2ycie, aby
bylo szerokie i pelne, musi zawierat w kaidej
przemijajqcej chwili troskq o przeszloSi i
przyszLoSc. Nasza codzienna pracawinna byd
wykonywana ku chwale zmarlych i dla dobra
tych, co przyjdqpo nas)) - 

polski czytelnik
zauwa2y, ze wypowiadaj4ca tq mySl osoba

nosi imiq Emilia - imiq ciotki Konrada i
najbli2szej przyjaciolki jego matki. Wiemy o

niej niewiele ponadto, 2ewBo2e Narodzenie
1863 r. zostala aresztowana za kolportaLpod-
ziemnej prasy i kontakty z Rz4dem
Narodowym.

W swoim polskim baga?u duchowym
Joseph Conrad znajdywal doSwiadczenie
brutalnej przemocy i braku wolnoSci, przeZyte
podczas zeslania; i wiqcej: SwiadomoSi poni-
2enia i znieprawienia, jakie niesie ze sob4
niewola u obcych. MieScilo siq w tym baga|u
16wniez przeSwiadczenie o wielkiej
doniosloSci wiqzi zbiorowych. Ten pogl4d
dodatkowo zaostrzal poczucie osamotnienia,
kt6re mialo go nqkai do kot'rca 2ycia.

Z takim ekwipunkiem wyruszyl w szeroki
Swiat. Poznal rozmaite kraje i cywilizacje,
tak2e odlegle od europejskich. Wyrobil w
sobie przekonanie o tym, 2e spolecznoSci

. ludzkie bardzo siE r62ni6 ale ludzie s4 w
swoim czlowieczeristwie r6wni. W dobie
najwiqkszego rozrostu kolonializmu i teorii o
wy2szoSci bialej rasy-ten posiadacz
paszportu najpotqzniejszego mocarstwa
6wiata okazal siq, w <<Jqdrze ciemnoSci>,
najsurowszym krytykiem roli bialych
kolonist6w w czarnej Afryce. Winnym
arcy dziele,wielkiej powieSci <Nostromo>, dal
Conrad obraz nieuchronnego. niezbqdnego,
ale i niszczAcego rodzime kultury dzialania
amerykariskiego imperializmu gospodarczego
w krajach Ameryki tr acifskiej.

Zanim zostal pisarzem, byl przez blisko
dwadzieSci a lat zaw odowym marynarzem.
Sluzyl glownie na zaglowcach. Byla to praca
ciefsza, bar dziej niebezpieczna i gorzej platna
nrLna parowcach, kt6re ostatecznie wyparly
Zaglowce wlaSnie w latach Korzeniowskiego.
Okres sluzby morskiej nie okazal siq dla niego
pasmem ciekawych przyg6d i sukces6w
zawodowych. Warunki bytowania zalogi na
6wczesnych statkach byly bardzo pry-
mitywne, a wiqkszoS6 wSr6d marynarzy
stanowili ludzie bardzo proSci, szybko
przepijaj4cy w portach nqdzne zarobki.
Korzeniowskiemu wuj opiekun Tadeusz
Bobrowski wyplacal sowite zapomogi, ale to
okolicznoSci rnorskiej egzystencji nie
zmienialo. Mial te2 klopoty ze zdawaniem
egzamin6w oficerskich, a p62niej ze
znajdywaniem pracy na odpowiednim
stanowisku. Pi4l siq po szczeblach zawodowej
kariery dochodz4c do stopnia kapitana - ale
raz tylko udalo mu siq dowodzii statkiem.

Piqkny mit zalogi jako spoistego,
solidarnego zespolu zderzal siq nieraz z
koniecznoSciq narzuce nia przez dowodz4cych
twardej dyscypliny. Praca zwyklych maryna-

rzy to byl zn6j przerywany nud4. Praca
oficer6w - okresy wielkiego napiEcia
zw iqzane go z ry zykiern i odp owie dzialno Sc i 4
przerywane samotnymi godzinami w
kajutach. Na prze4.wanie czystego uroku, jaki
wytwarzaj4 bezkres wody i morza, szum
prutych przez statek fal i Swist wiatru w
niebotycznych kolumnach 2agli, zostawalo
niewiele czasu.

Zdobyt znaczne doSwiadczenie.
Najcenniejsza bodaj byla SwiadomoSi
wielokrotnego, rutynowego niemal ocierania
siq o Smier6, nasuwajqca pytanie o sens zycia,
uczqca powagi moralnej. W mlodoSci
lekkoduch i utracjusz, nabral szacunku dla
pracy i ludzi prucy, tak|e fizycznej, ale -
nauczony, ze wysokoSd zarobkow jest nie-
proporcjonalna ani do wysiiku, ani do skali
zagro2enia- nie zmienil do56 pogardliwego
stosunku do pieni4dza.

Podczas swoich morskich lat nauczyl siq
angielskiego. Jako czytelnik poznal ten jqzyk
Swietnie; mowil biegle, ale zawsze zbardzo
silnym obcym akcentem. W wieku 29 lat
uwolnil siq od poddaristwa rosyjskiego i dostal
paszport brytyjski - Lyl potem w6rod
Anglik6w, ale zawsze trochq na uboczu.

Lata osiemdziesiqte, kiedy Konrad
Korzeniowski osi4gn4l peln4 dojrzaloSi, byly
tei dla niego okresem tracenia wiary w
odzyskanie przez Polskq niepodleglo6ci. W
roku 1887 pisat do osiadlego w Walii
Spirydiona Kliszczewskiego: <PrzeszliSmy
juz bramq ze slowami <lasciate ogni
speranza)), wypisanymi ogniem i krwi4, a

terazbrama zamkniqta jest dla 6wiatla nadziei
i nic nas juZ nie czeka opr6cz ciemnoSci



zapomnienia>. Pamiq6 o Polsce przybrala
posta6 wiernoSci dumnej, ale pozbawionej
nadziei. MySlal i pisal o niej jako o kraju, kt6ry
<<?qda,bykochai go bardziej, niz jakikolwiek
kraj byl kochany, zalobnq miloSciq i uczuciem
plomiennym, niewygaszalnym,
beznadziejtryffi, jakie tylko 2ywy,
oddychajqcy i ciepty ideal mo2e w naszych
piersiach wzniecii - na dumq naszQ, na umQ-
czenie, na tryumf nasz i zagladq>> (<Ksi42q
Roman>).

Zanim zaczyN w swoich utworach
przedstawia6 Swiat przelomu XIX i XX
wieku, mn6stwo przeczytal 

- byl
czlowiekiem zdumiewaj qco wyks ztalconym,
cho6 nawet gimnazjum nie ukoriczyl - i
uczyl siq pilnie literackiego rzemiosla. W
mlodoSci nasycony tw6rczo6ci4 polskich
poet6w romantycznych- p62niej terminowal
u wielkich realist6w francuskich. Ale nie
tylko: poznawalz bliska iprzezksiqzki r62ne
kultury europejskie. Traktowal dorobek

\-/calego naszego kontynentu jako wielki
wsp6lny skarbiec, doceniaj4c i tw6rczo wyko-
rzystuj4c jego r62norodno66. Naprzyklad ten
sam Joseph Conrad, kt6ry w roku 1905
ostrzegal przed zagroheniem pruskn potQge
gospodarcz4 i wojskowry-dal w <Lordzie
Jimie> motto z niemieckiego poety Novalisa,
a jednqzkluczowych mySli wyrazil slowami
Goethego, cytowanymi przez bohatera
powie6ci Bawarczyka Steina. W tej samej
powieSci inny Europejczyk, francuski
porucznik kanonierki, naleLy do najbardziej
pamiqtnych postaci ksiqzek Conrada. To tylko
pierwsze z brzegu przyk\ady. We wci42
aktualnej powie6ci <W oczach Zachodu>
pokazal blisko sto lat temu konffast miqdzy
syt4 uladzon4 demokracjq szwajcarskq tym
szczytowym wytworem zachodniej
cywilizacji politycznej 

- a RosjA nawyklq
do samodzier2awia i bezprawia, rozdzieran4
miqdzy przemoce autokratycznej wladzy a
przemoc4 krwawego, anarchizuj4cego buntu.
Mozna o Conradzie powiedziel, 2e by\

-/wielkim pisarzem angielskim pochodzenia-
kontynentalnego.

, Jak w tragicznym, szarpanym
sprzecznoSciami Swiecie ocalad ludzk4
go dno 5i? Szukaj 4c odpowiedz i, nawi4zyw al
Conrad w swoich powie6ciach do tradycji
etosu rycerskiego. <Lord Jim>>, najbardziej
chyba polska z ducha powieSi Conrada, m6wi
o honorze utraconym i odzyskanym. Jej
tytulowy bohater przebywa ten sam szlak
moralny, co przednim Jacek Soplica czy An-
drzej Kmicic. A przekonanie o potrzebie

i wierno6ci sprawom, nawet zda siQ
L beznadziejnym,uczyniloConradakultowym

pisarzem pokolenia akowskiego w latach II
.. wojny Swiatowej.
\ Zanurzony w tradycji, doS6 obojqtny na

. wsp6lczesne literackie mody, Joseph Conrad
byl zarazemw swojej proziewielkim i Smialo

' eksperymentuj4cymnowatorem.Naprzyklad
<Tajny agent), ironiczno-makabryczna

powieS6 o miqdzynarodowym terroryzmie,
pozostaje po stu latach zarazem prorocza i
modelowa w opisie przeplatania siQ
prowokacji politycznej z politycznym
buntem, Swiata przestqpc6w ze Swiatem
policji.

Wszyscy czytelnicy Conrada znaj4
osobliwoSci jego prory.Typowe s4 - 

jak w
<<Jqdrze ciemnoSci> cry <<Lordzie Jimie> -opowiadania umieszczone w ramach
opowieSci. Nie bezosobowy autor, ale
konkretna posta6 przekazuje nam swoj4
wiedzq o innych wsp6l -bohaterach utworu,
relacjonuj e to, czego siq dowiedziala o
wydarzeniach, powtarza to, co od innych
zaslp*zala. OpowieSci nie tocz4 siq
chronologi cznie, przeciwnie, wchodzimy w
Srodek akcji, potem cofamy, potem znowu
przeskakujemy dalej. Fabulq poznajemy
wiqc z rozmaitych perspektyw zar6wno
osobowych, jak i czasowych. Wygl4da to
na utrudnienie i niejeden czytelniknarzeka,
zraLony koniecznoSci4 starannego
wczytywania siq w tekst. Ale przeciez w
taki wlaSnie spos6b w realnym zyciu po-
znajemy Swiat i ludzi. Rzadko dowiadujemy
siq o tym, co zaszlo, od poczqtku do kofrca
i z tej samej perspektywy. I jak wiemy,
niebezpieczne jest poleganie na jednym
2r6dle informacji.

Conrad chce ze swoich czytelnik6w
zrobic wsp6luczestnik6w, zmusid do czynnej
lektury do wsp6lnego odtwarz ania wy darzeh
i wsp6lnego poszukiwania ich sensu.
Zwracaj1c siE do czytelnika, pisarz wynurza
siE z wlasnej izolacji. Wci4gniEty do
wsp6ldzialania czytelnik tez przestaje byd
samotny. Obaj staj4siqpartnerami w procesie, .

kt6ry Conrad nazwal w slynnym zdaniu
<oddawaniem najwyzszej sprawiedliwoSci
widzialnemu Swiatu>.

Wyobcowanie bylo jego losem, odkqd
wyjechal z Zytomierza do Warszawy jako
niespelna piqciolatek. Nigdy ju2 nie mieszkal
w6r6d ludzi, kt6rych m6glby uwa2at, za
swojak6w. Kiedy u schylku Zycia pisal
<<Korsarza>, uSwiadamial sobie, ze jedynym
miej scem na Swiecie, gdziem6glby zmieszat
siq z tlumem, nie bqdqc natychmiast roz-
poznany jako cudzoziemiec, byla Poludniowa
Francja.

Conrad byl pisarzem wieloksztaltnym:
ozdobna retoryka wczesnych powieSci
malajskich jest bardzo odmienna niz sucha
ironia <Tajnego agenta>; wielka panorama
spoleczno-polityczna <<Nostroma> r6zni siq
ogromnie od <Lorda Jima>>, gdzie uwaga
skupia siq na tytulowym bohaterze; realizm
<Tajfuna> kontrastuje z symbolizmem
<Zwyciqstwa>. Ale wszystkie strategie
pisarskie Conrada nastawione byty na jeden
cel gl6wny: tworzenie przez literaturq ludz-
kiej wsp6lnoty. W programowej przedmowie
do <Murzynazzalogi <<Narcyza>> tak okreSlil
cel artysty slowa: <<zwraca siq do subtelnego,
ale niezwyciqzonego, przekonania o

solidamoSci, kt6ra zespalaw jedno samotnoSi
nieprzeliczonych serc ludzkich, do wsp6lnoty
w marzeniach, radoSciach, troskach,
d12eniach, zludzeniach, nadziei,lqku - kt6ra
wiq2e czlowieka z czlowiekiem, kt6ra lqczy
cal4 ludzkoS6 - umarlych z |ywymi, a

2ywych z jeszcze nienarodzonymi>.
To.przekonanie o mo2liwo6ci i potrzebie

ludzkiej solidarno6ci jest dla Conrada
szczeg6lnie znamienne. Chociaz w swoich
ksiqzkach podejmowal problematykq ambitn4
i trudn4 chocia2 Smialo ksztaltowal nowe
formy literackie - nigdy nie chcial by6
pisarzem dla wybranych, dla elity - ze
Swiadomym wysilkiem chcial docierad do
wszystkich krqg6w czylelniczych. Chcial jako
tw6rca byt zarczem <<jednym z nas)).. Swoj4
samotno66 przelamywal dla nas, jego
czytelnik6w. Czy wiedzial, 2e jego wlasny
ojciec teL twalal uprawianie literatury za
sluzbq zbiorowo6ci? Nie wiemy. Wiemy
jednak, ze w okresie popularnoSci hasla
<sztuka dla sztuki> gtosil inny pogl4d: ze
stawianie literaturze najwylszych wymagafi '
artystycznych nie jest sprzeczne z pelnieniem
przez ni4 roli zbli2ania ludzi do siebie,
lqczenia ich w poczuciu wsp6lnoty.

Joseph Conrad Korzeniowski zmarl w
Canterbury, w poludniowo-wschodniej
Anglii,3 sierpnia 1924 roku. Pogrzeb nie byl
tlumny; do grobu odprowadzilo trumnq
kilkadziesiqt os6b. Jedynym reprezentantem
jakiejkolwiek oficjalnej instytucji byt
Edward Raczyriski, przedstawiciel premiera
odrodzonej Rzeczy-po spo litej Po lski ej . Czlo -
wiek rzadkiej prawo6ci i zaslug, ktory
szeSidziesiqt lat p62niej piastowal urzqd
prezydenta Polski na uchod2stwie. Mam
poczucie, 2e w osobach Apollona
Korzeniowskiego i Edwarda Raczyriskiego
kultura polska piqknie i odpowiednio za-
r6wno witala, jak i2egnalawielkiego pisarza
angielskiego. ZloLyla mu hold godny
przeszlych i przyszlych pokoleri.
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Dom Polski
wita rrolimpij czYk6w"

Jak i w poprzednie latalT lutego w Domu Polskim w Zytomietzu

odbywala siq obwodowa olimpiada dla uczni6w klas starszych (10 -
l1). Brata w niej udzial nieliczna grupa przygotowanel mlodzie2y

( 1 3 osob), kt6ra chciala spr6bowa6 swoj e sily na przedmiot posiadania

wiedzy z jqzyka i literatury polskiej.

Uczestnicy reprezentowali takie miejscowoSci jak Zytomierz,

Berdycz6w, Bykowkq.
Prace uczestnik6w ocenialo jury w skladzie: przewodniczEca -

p. Tetiana czernysz - profesor Kijowskiego Paristwowego

Narodowego Uniwersytetu im T. Szewczenki; p' Maria Dr4g -
nauczycielka jqzyka polskiego z Jemilczyna; p. Miroslawa

Starowie16w - wykladow ca Zytomierskiego Paflstwowego

Uniwersytetu im. I. Franki; p. Robert Cwik - navczyciel jqzyka

polskiego z Czerw onoarmiej ska.

Najwiqcej punkt6w dostala Ludmila Sawienko, uczennica l0
klasy szkoly Nr 17 w zytomierzu (nauczyciel Ewa Bagifrska). Ta

uczennica juz po raz drugi zajerla pierwsze miejsce w obwodowych

olimpiadach polonistycznycli. Na drugim miejscu znalazla sig

Wiktoria Rosowiecka z Berdyczowa, kt6ra reprezentowala w tym

roku 2ytomiersk4 szkolq Nr 17, bo uczqszcza tam na

zajqcia. Trzecie miejsce zdobyl Ilia Samoswat z tej2e

17. szkoly (nauczyciel - Ewa Bagifrska). Czwarte

mi ej sc e do staia Katarzy na B o daracka z B er dy czowskiej

Polskiej Szkoly Sobotniej (nauczyciel - Larysa

Wermifrska). Ci pierwsi czworo uczestnik6w pojad4

na og6lnoukraifrskq olimpiadq polonistycznq, kt6ra
odbqdzie siq 3 - 4 marca we Lwowie.

Zadania dla uczestnik6w zostaly przewiezione

pflezKonsula RP w Lucku p. Miroslawa Jaconia, kt6ry

potem wrEczyl uczestnikom olimpiady wyr6znienia i

cenne podarunki. Otganizacj4 komfortowych
warunk6w olimpiady zajmowal siq dyrektor Domu

Polskiego p. Jerzy Bagihski'

Larysa Wermiriska.

Olimpiada
dla uczni6w klas 8 - 9

T lutego w Zytomierzu w Centrum Polonistycznym

Uniwersytetu Paristwowego imienia Iwana Franki
odbyla siq obwodowa olimpiada polonistyczna wSrod

uczni6w klas 8 - 9, w ktorej uczestniczylo 29 osob. W
por6wnaniu z latami poprzednimiliczba chEtnych do

wziqcia udzialu w olimpiadzie nie zmienila siq. Nie

zmienilasiq tak2e i geografia przedstawicieli Srodowisk

polonij nych naszego obwodu : Zytomierz, B erdycz6w,

Dowbysz (Marchlewsk), Susly, Jemilczyno.
Najwiqksza liczba uczestnik6w reprezentowala
centrum obwodowe.

W pierwszym etapie uczestnicy spr6bowali swoje

sily w dyktandzie i testach pisemnych, kt6re
obejmowaly pytania z jerzyka,literatury i wiedzy o
Polsce. Drugi etap obejmowal zadania zwiqzane ze

zrozumieniem teksru. Do trzeciego etapu dostalo siq

dziesiqciu najsilniejszych uczestnikow z takich
miej scowo 3c i j ak Zytomierz, B erdycz6w i Dowbysz.

NajwiqkszE liczbq punkt6w uzyskala Eugenia

?ygadlo, uczennica dziewi4tej klasy 2ytomierskiej
szkoly Nr 17 (nauczyciel - Ewa Bagifrska). Drugie miejsce zdobyla

Halina Orczyirska, uczennica 6smej klasy szkoly og6lnoksztalcqcej

w Dowbyszu, rejonu baranowskiego (nauczyciel - Irena Sawicka).

Trzecie miejsce - Wladyslaw Tarabarow, uczeh dziewi4tej klasy

2ytomierskiej szkoly Nr 17 (nauczyciel - Alla Pietruszewska).
W sklad jury wchodzili nauczyciele jqzyka polskiego: Edward

Zinurow (Nowo grad - Wolyriski), S w i etlana Udowkin a (Zy tomier z),

Walentyna Kolesnik (Berdyczow) oraz wykladowcy Uniwersytetu

Pafrstwowego im. Iwana Franki w Zytomierzu docent Natalia Miesi4c

i magister literatury Miroslawa Starowierow. Honorowym czlonkiem
jury byl p. Konsul RP w tr-ucku Miroslaw Jacofr.

Wszyscy uczestnicy olimpiady zostaly wyroznieni przezKonsulat

RP w tr-ucku. Dla nich bylo wrQczono najcenniejszeprezenty - polskie

encyklopedia literatury lub polska literatura wsp6lczesna.

+

Walentyna KoleSnik.
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. Waszyngton zaproponowal, by na
polnocy Polski powstala wyrzutnia rakiet
jako czqSc tzw. tarczy antyrakietowej,
maj4cej bronii przed szalehczymi
dyktatorami i terrorystami.

. Aleksander Szczyglo, zaufany
wsp6lpracownik prezydenta Lecha
Kaczyfrskiego, zostal nowym ministrem
obrony narodowej. Poprzedni minister,
Rado slaw S ikorski, zr ezy gnow al. D o szlo te2
do przejSciowego konfliktu premiera
Jaroslawa Kaczyriskiego z wicepremierem i
ministrem spraw wewnqtrznych Ludwikiem
Dornem. Ostatecznie, Dorn odszedl z funkcji
szefa MSWiA, ale pozostal wicepremierem.

. Okazalo siq, ze prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewi cz-Wa\tz o dwa dni za
po2no zloLyla oSwiadczenra o dzialalnoSci
gospodarczej mq2a. W efekcie rz4d uznal,
2e pani prezydent bEdzie musiala odejS6.
Hanna Gronkiew icz-W altz reprezentuj e

opozycyjn4 wobec rz4du Platformq
Obywatelsk4, ma te2 poparcie Rady
Warszawy- i nie zamierzaodchodzii. Gdy
ten numer,,Mozaiki" oddawaliSmy do druku
byio prawdopodobne, ze premier powola w
Warszawie komisarza i rozpisze wybory 

-a Rada Warszawy zaskar|y tq decyzjq do
sadu.

. Naj slynniej szy i najbar dziej
kontrowersyjny polski ekonomista Leszek
Balcerowicz opuScil fotel prezesa
Narodowego Banku Polskiego. Jego nastEpc4
zostal Slawomir Skrzypek, kandydat
zgloszony przez prezydenta Kaczyfrskiego.
Skrzypek pracowal w Najwy2szej Izbie
Kontroli, byl te2 wiceprezydentem
Warszawy.

. Prezydent ujawnil raportu z weryfikacji
zlikwidowanych Wojskowych Sluzb
Informacyjnych (istnialy za czas6w
komunistycznych, ale przetrwaly 

- i
zdaniem czqsci politykow usilowaiy
ingerowa6 w politykq i media). To 374 strony
wraz z aneksami, opisujqce dzialalno56
przestqpcz4 funkcj onariuszy i
wsp6lpracownik6w WSI, oraz 64 nazwiska
wsp6lpracownik6w i oficer6w. Mieli byi oni
zamieszani w bezprawne dzialania WSI. -Wplyw sluzb wojskowych byl wiqkszy, niL

to wynika z raportu - ocenil w pi4tek
prezydent na konferencji prasowej. Cho6
dodal, 2e teza, iZ WSI rzqdzily Polsk4, jest
nieprawdziwa. Kto ponosi odpowiedzialnoS6
za nieprawidlowoSci i zaniechania w WSI?
Au{orzy dokumentu stwierdzaj q, 2e byli
prezydenci Lech Walqsa i Aleksander
KwaSniewski jako zwierzchnicy sil
zbrojnych. Walqsa stwierdzil kr6tko: 

-Raport jest glupi. I dodal: - Mamy durnia
za prezydenta.

. Kandydat na metropolitq
warszawskiego, arcybiskup Stanislaw
Wielgus byl agentem wywiadu PRL 

-okazalo siq tu2 przed jego uroczystym

ingresem. Przez ponad 20 lat byl tajnym,
Swiadornym wsp6lpracownikiem
komuni sty cznej Sluzby B ezpieczeristwa.
Abp Wielgus ostatecznie zrezygnowal z
funkcji. Papieinarazie nie powoial nowego
metropolity.

. Znany dziennikarz telewizyjny
Boguslaw Woloszariski, autor programu
,,Sensacje XX wieku", w latach 80. byl
wsp6ipracownikiem wywiadu Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Wywiad Sluzby
Bezpieczeristwa zainteresowal siq
Woloszariskim, gdy w 1985 roku zostai
kandydatem na korespondenta Pclskiego
Radia i Telewizji w Londynie.

. Zmarl Ryszard KapuSciriski, pisarz,
ktory 

- 
jak podkreslaly polskie gazety 

-reporta? podni6sl do rangi sztuki.
,,Rzeczpospolita" pisala:,,Byl Swiadkiem
rebelii i przewrot6w. Kronikarzem narodzin
Trzeciego Swiata. Tlumaczem kultur.

Opublikowal takie bestsellery, jak,,Cesarz",
,,Heban" i ,,Szachinszach". Byl mistrzem
wielu dziennikarzy z calego Swiata, jednym
z naj czqictej tlumaczonych polskich pisarzy
i kandydatem do literackiego Nobla. W
marcu skoriczylby 7 5 Iat".

. W styczniu do Polski i Niemiec
ruroci4gi ern P r zyj a2n pr zestala plyn46 rop a.

Taki byl efekt konfliktu Rosji z Bialorusi4 o
opiaty za tranzyt tego surowca. Polskie
Ministerstwo Gospodarki uspokaj alo,2e nie
ma powod6w do paniki. Na szczqScie
przerwa w tranzycie ropy nie trwala dlugo.

. Ruszyla budowa kontrowersyjnej
obwodnicy Augustowa. Wedlug ekolog6w,
zniszczy ona dolinq rzeki Rospudy. Budowq
popiera Ministerstwo Srodowiska, natomiast
protestuje Unia Europejska - i zapowiada
kary.

. Reprezentacja Polski w pilce rqcznej
zostala wicemistrzem 6wiata. W finalowym
meczu w Kolonii Polacy przegrali z
Niemcami 24:29, a srebrne medale wrqczal
im prezydent Lech Kaczyfrski. Niemcy byli
zdecydowanie lepsi, prowadzili od pocz4tku
i tylko raz, w drugiej polowie, naszej
druzynie udalo siq na kr6tko zmniejszyc
r6znicq do jednej bramki.

. Minister sportu Tomasz Lipiec powolal
kurator w Polskim Zwiqzku Pitki No2nej.
Minister sportu do korica liczyl, 2e prezes
zwiqzku Michal Listkiewicz sam poda siq do
dymisji i nam6wi do tego dzialaczy PZPN.
Ale Listkiewicz i jego koledzy z zarzqdu
odm6wili. Wladze PZPN odrzucily
ultimatum ministra - nie podaly siq do
dymisji mimo zatrzymania pod zarzutami
korupcji jednego z czlonkow zaru4du.
Najwa2niejsze dla przyszlolci polskiej pilki
bEdzie jednak to, jak decyzjq minisrra
przyjmie Miqdzynarodowa Federacja
Pilkarska. Na rzqdowe ingerencje w Swiat
futbolu FIFA zwykle reaguje zawieszeniem
zwi4zku pilkarskiego.

. Srednia cena dolar6w na przelornie
lutego i marca 2007 r. wynosila 2,97 zl; cena
euro 3,92 zl.

S" M.
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Morderstwo na Nowy Rok
W ostatnich godzinach ubieglego roku i

pierwsze godziny nowego tragicznie
pzerwane zostaly dwa ludzki e 2ycia. Wedlug
informacji berdyczowskiego rejonowego
oddzialu milicji 1. stycznia w jednym z
budynk6w w przeulku Szeluszkowa zostal
ujawniony trup 33 - letniego mqzczyzny. Na
pierwszy rzut oka - bez widocznYch
uszkodzeri cielesnych. Jednak sekcja zwlok
pokazala, ze nieboszczyk zmafi nie swoj4
Smierci4: pod lopatkq mial ktut4 i ciqt4 ranq.

Nie zwa2ajqc na dzieri Swi4teczny milicjanci
pracowali bardzo operatywnie i ju2 po kilku
godzinach zatrzymali osobq, kt6ra jest
podejrzewana o popelnienie zbrodni. Okazal
siq ni4 l9 - letni mieszkaniec Berdyczowa.A
w przeddziefr Nowego roku, 31 grudnia 69 -
letnia kobieta przechodzlla ulicq Szewczenki
obok przejScia dla pieszych i trafia pod kola

,,Fiata", ktory jechal ponad dozwolon4
szybko56. Zmarla na miejscu. Ekspertyza
pokazala, ze kierowc a byl trzeLwy.

Obok cukrowni
omal nie zsbito czlowieka

20 stycznia do milicji z pogotowia
nadeszla informacja, 2e v 30 - letniego
mqlczyzny ujawniono ranq od noLaw klatce
piersiowej. Okazalo siq, 2e napad na
poszkodowanego zostal popelniony o p6lnocy
przez nieznane osoby. Stalo siq to niedaleko
kawiarni przy ulicy Czerwonej. Na szczqScie

rana okazala siq nie 6mierteln4. Cios byl
zadany zprawej strony.

Kldtnia - b6ika - kalectwo
W sobotq 20 stycznia obok kawiarni

(jedynym miejscu rozrywki w osiedlu) wsi
Osykowo odbyla siqnajpierw kl6tnia, apotem
b6jka miqdzy dwoma mlodymi lud2mi. W
efekcie, jednemu z ,,walczqcych" o swoj4racjq
zo stala zlamana szczEka w dw6 ch mi ej s c ach.

Teraz by6 moze zostanie wszczqta sprawa
kryminalna.

Samobdstwo
Samob6jstwo, wedlug danych

statystyczn y ch, najczESciej popelniaj 4 osoby
w wieku ponad 40 lat. Dlatego, je|eli
samob6jca jest czlowiekiem mlodym, to
wywoluje odpowiedni rezonans w
spoleczefstwie. Jednym z takich jest wypadek
w okolicznej wsi Bystryk, gdzie na poddaszu
znaleziono zwloki 25 - letniej zamqinej
kobiety, kt6ra z rreznanych przyczyn
powiesila siq.

Przewrdcil siq na drodze - ukradli skuter
Przykry wypadek stal siq z 30 - letnirfr

mieszkaricem Berdyczowa w ostatnim
tygodniu stycznia. Blisko 21.00 jechal na

wlasnym skuterze w rejonie zakladu

miEsnego. Przebywaj4c na skrzy2owaniu ulic
Illeczewskiej i przeulku Raskowej, staraj4c siq

objecha6 dziurq na drodze, przewr6cil siq

nagle. I to bylo tylko p6l nieprzyjemno6ci. Nie
zdqzyl ockn46 siqjak do niego podskoczylo
dw6ch mqilczyznizabralo mu skuter. Jeden z

tajemniczych nieznajomych usiadl na skuterze
i znikn4l w kierunku ulicy Saburowa, drugi
uciekl. Na razie milicja poszukuje zlodziel
Nie wiadomo, czy sprawcy sami zrobili dziurQ

na drodze dla,,lowienia" Srodk6w transportu,

czy po prosto czyhali obok niej, spodziewaj4c,
fekto6 rano czy p62no tam trafi.

. SBU ma nowego kierownika
W przeddzieh Nowego roku w

Berdyczowie zostal zmieniony kierownik
SBU Wlodzimierz Kowalkowski. Jego
nastqpc4 jest Andrzej Ponomarenko, kt6ry
pracowal jako zastEpcA kierownika
Berdyczowskiego Oddzialu. Okazuje siq, 2e

p. Kowalkowski jest przewodnicz4cym
miejskiej federacji pilki no2nej. To stanowisko
tak2e moile byc przez niego opuszczone. O
przyczynach tych zmiannie wiadomo nic.

. Zmiant nazwy ulic po berdyczowsku
Pytanie zmiany nazw ulic w Berdyczowie

jest omawiane juz od kilku lat. Lecz poza
rozmowy sprawa nie ruszyla siq z miejsca.
Za czasy niezaleLno6ci Ukrainy w mieScie

zmieniona nazwatylko kilku ulic, kt6re przed
tym mialy nazwy nadane im w czasy
sowieckie.Zasadniczo rzecz biorqc malo kto
sprzeciwia zmianq nazw ulic. Istnieje og6lne
zdanie,2e ju| pora zmienil nazwy, ale nie ma
jedynego podejScia do danego problemu.Jedni
proponuj4 wr6cii do nazw historycznych,
kt6re ulice posiadaly jeszcze przed rokiem
1917. Inni proponuj4 nada6 nowe nazwy -
zamienic nazwiska komunistycznych liderow
na bohater6w walki o niezaleinoSd Ukrainy i
wsp6lczesnych lider6w politycznych i
partyjnych. Trzeci uwaLajau 2e trzeba nada(
ulicom nazwy nazwisk znany chmieszkafi c6w
Berdyczowa albo w og6le neutralne, kt6re
bqdqaktualnymi we wszystkie czasy: MiloSci,
Przyja2ni, WiernoSci itd.W b1dL jakim razie
na realizacjq tych projekt6w s4 potrzebne
niemale koszty. Przeciez nie wystarczy tylko
zmienii tabliczki z nazwami ulic - trzeba
tak|e przerobii mn6stwo dokumentacji,
poczynaj1c od wprowa dzenia do r62norakich
rejestr6w i koricz4c zmianami w paszportach
obywateli i dokumentach przedsiqbiorstw.

Z ciekawostk4 jest zwiqzana zmiana
nazwy ulicy Dzier2yriskiego. O osobowo6ci
o tym nazwisku istniej4 r62ne opinie: jedni
nazywajqjego bohaterem, drudzy - katem.
Kim naprawdq byl Dzier2yfrski, molna
rozmawia6 dlugo * a nacjonalistyczno -

patriotyczne sily miasta domagaj4 siQ, by
zmieni6 nazwQ ulicy. Ale potrzeba moze
znikn4i sama z siebie. Niedawno zostaly
znalezione dokumenty, kt6re opowiadajq" 2e

jednym z architekt6w Berdyczowa, kt6tzy
projektowali wsp6lczesny wygl4d miasta, byi
czlowiek z nazwiskie m Dzierzyhski. Dlatego
teraz rozpatruje siq mo2liwo56 nadania tej

ulicy imien iaDzier|yhskiego, lecz nie Feliksa
czerwonego kata, a skromnego

berdyczowskiego architekta o takim samym

nazwisku.

. Urzqdzenie nowego cmentarza
bgdzie drogo kosztowad
Miejski cmentarz roSnie w oczach. Co

dzieh tu odbywa siE od trzech do siedmiu
pogrzeb6w. Na razie w zarzqdzie miejskim
rozstrzyga siq problem o urz1dzeniu nowego
cmentarza. Nie jest tajemnic4 ze na cmentarzu

przy ulicy Wojkowa pierwsze pogrieby
odbyly siq w 1973 roku. Od owych czas6w

cmentarz wyr6sl do niebywaiych rozmiar6w.
To stalo przyczyn4 nowych poszukiwari
miejsca wiecznego spoczynku ludzi.
Faktycznie poprzednio to miejsce ju2 jest
wyznaczone. ZaloLenie nowego cmentarza
planuje siq na Elingu. Ale2 nowy cmentarz

otworzy6 nie tak prosto. Na to s4 potrzebne

Srodki, kt6rych, jak zawsze w naszym
paristwie, nie ma. ,,Orientacyjnie trzeba nie
mniej dw6ch milionow hrywien" - zaznacza

zastqpca mera miasta Wlodzimierz
Ponomarczuk. Te pieni4dze s4 potrzebne na

uporz4dkowanie terytorium potencjalnego
cmentatza, a takie na uporz4dkowanie j eszcze

istniej4cego i na jego ochronq. Opr6cz tego

istnieje mo2liwoSi spor6w miqdzy Rad4
Miejsk4 i Radq Wiejsk4 wsi Chazyn, bo
dzialka, gdzie moze pojawii siQ cmentarz,
graniczy iz ziemrami rezerwowymi tej wsi.
Dlatego nie jest mozliwe napewno powiedziei,
kiedy bqdzie otwarty nowy cmentarz.

. Przemysl
W 2006 roku w obwodzie zytomierskim

stworzono 4074 miejsc roboczych. Z nich
najwiqcej w Berdyczowie 750. W
Zytomierzu - 661, w Nowogradzie -
Wolyfiskim - 441, w rejonach nowograd -
wolyfrskim -397, w owruckim -294.

WSrod region6w obwodu najlepsze
rezultaty finansowe otrzymano w miastach: w
?ytomierzu - 195,1 mln. hrw. zyskow, w
Malinie -22mln. hrw., w Berdyczowie -12,5
mln. hrw., Nowogradzie - Wolyriskim - 8,7
mln. hrw. obok z tym 6 rejon6w obwodu maj4
ujemny rezultat finansowy. A najwiqksze
dochodowe rejony to radomyszlski (31 mln.
hrw.) i berdyczowski 16,9 mln. hrw.)

Opracowala lzab ela Rozdolska.

Itroniln mieisla.lftonila mieisln o |fionifia mieislm
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Cry ,rTaras Bulba"
skl6ci narody

Rosjanie i Ukrairicy rozpoczqli
zdjqcia do ,,Tarasa Bulby" - filmu na
podstawie powie6ci Mikolaja Gogola.
Ksi42ka do dzi6 wzbudza kontrowersje
nad Wisl4, bo jej autor nie szczgdzil
kryryki polskiej XVll-wiecznej szlachcie,
gloryfikowal zato Rosjan i - poniek4d

- Kozak6w. Co do charakteru dziela
Gogola zdania s4 podzielone: czy to
opowie66 przygodowa, czy podsycajqca
antypolskie nastroje. A jakq wymowQ
bqdzie mial film? Wiele wskazuje na to,
ze Rosjanie zn6w bqd4 o czyszczatwlasn4
historiq kosztem innych kraj6w.

O tym, jak filmowcy traktuj4 swoje
zadanie, Swiadczy to,kto izaile zrealizluje
,,Tarasa Bulbq". Rezyserem jest Wadimir
Bortko, znany ze slynnej juz ekranizacji
,,Mistrza i Malgorzaty". Tytulow4 rolq
zagra Bohdan Stupka, ten sam, kt6ry w
,,Ogniem i mieczem" byl Bohdanem
Chmielnickim. Producentem zostala
sp6lka powi4zana finansowo z oligarchq
Wladimirem Potaninem, kt6ry ma zwi47ki
z Kremlem.

Budzet - 25 milion6w dolar6w -jest najwiqkszy w historii rosyjskiego
kina. Ukrairiscy eksperci nie wykluczajau
ize czq{t, wyloLyl Gazprom. To
potwierdzaloby przypuszczenia, ze sam
Kreml zaangahowal siq w odrodzenie
Swiadomo6ci narodowej.

Re2yser zapewnial w wywiadzie dla
,,Moskiewskiego Komsomol ca", 2e ftlm
nie bqdzie odpowiedzi4 na ,,Ogniem i
mieczem".

Autor scenariusza ,,Tarasa Bulby"
Eduard Wolodarski ujawnia, 2e
zdecydowal siq na bardziej dobitne
ukazanie niekt6rych wqtk6w z ksiqLki
Gogola. - Zadbalem oto, by bylo du2o
okrucieristwa. 'A polsk4 tematykq
zaostrzylem - pr.zyziraje. O to, 2eby bylo
du2o krwi, postara siq Nick Powell,
hollywoodzki specjalista, kt6ry tworzyl
efekty specjalne m.in. w,,Gladiatorze".

- Wiele os6b uwa2a,2e to tak2e
antyukrairiski film - m6wi nam OleS
S anin, r ealizator,,Mamaj a", ukrairiskiego
obrazu o Kozakach. - Bohater Gogola
umiera, marzqc o potqdze carskiej Rosji.

W rozmowie z ,,Rzeczpospolit4"
Bohdan Stupka nie chce oceniad-swolii
roli Tarasa Bulby. - To dla mnie bardzo
wazny projekt, kt6ry dopiero siq za czyna.
Za w czeinie na komen tarze.

,,Taras Bulba" ma trafi6 na ekrany
jesieni4 przyszlego roku.

Tatiana Serwetnyk,
Andrzej Pisalnik

z Moskwy wsp6lpr. Raf
(skr6ty 

-,,M.B.")

WJ: j:iluT,'n'ffi J,oJ;,o,
zabytk6w w Warszawie wpisal do
rejestru zabytk6w, a wiqc obiekt6w
podlegaj qc y ch szczeg6 lnej ochronie,
Palac Kultury i Nauki w Warszawie.
Palac ten od wielu lat uchodzi za symbol
polskiej stolicy, obok kolumny
Zy gmunta, Syrenki, tr"azienek. Jest
wielce lubiany przez wielu
warszawiak6w, przez mlodzie2 i goSci
stolicy.

Palac zostal zbudowany w latach
1952 - 55 jako dar ZSRR dla Polski. Jest
najwyLszym budynkiem w Polsce. Ma
234 metry wysoko6ci. I jest bardzo
obsierny. Ma
3288 pomieszczeh
i 123 tys. metr6w
kwadratowych
powierzchni
uzytkowej. MieSci
siq w nim okolo
70 instytucji, w
kt6rych pracuje
blisko 5 tys. os6b.
Maja tutaj swoje
siedziby teatry,
kina, muzea,
wielka Sala
Kongresowa i
zarazem
koncertowa,
restauracja, palac
mlodzie2y z
basenem i wiele
innych. WSr6d
uzytkownik6w
znajduje siq
polska Akademia
Nauk. Odbywaj4 siq tutaj doroczne
Miqdzynarodowe Targi Ksi4zki i r62ne
wystawy.

Palac jest najbardziej widomym
przykladem realizmu socjalistycznego w
polskiej architekturze. Zaprojektowany
zostal przez architekt6w rosyjskich - na
czele ze Lwem Rudniewem. I zbudowany
przez in2ynier6w i robotnik6w
radzieckich. Ale przy czynnym udziale
architekt6w, rzemieSlnik6w i robotnik6w
polskich, z wykorzystaniem takhe
polskich material6w, na przyklad mebli i
2yrandoli.

Jego oryginalny ksztalt
architekton iczny i rodow6d radziecki
spowodowaly,2e po 1989 roku, czyli po
zr.;rianach ustrojowych w Polsce, stal siq
przedmiotem zacieklych i niewybrednych
atak6w. Zaczqto go uznawa| za obcq
naro6l, kt6ra szpeci centrum stolicy.
Pojawili siq ludlie, kt|rzy zaczEli siq
domaga6 jego gruntownej przebudowy,

Palac
Kultury i Nauki

zabyfkiem

obstawienie i,,przykrycie" innymi
wysokoSciowcami, a nawet calkowitego
wyburzenia. Dyskusje te ci4gnqly siq
przez kilkanaScie lat.

Na szczqScie znale2li siq tez iarliwi
obroricy Palacu. Ich glos rozs4dku z
uplywem lat przybieral na sile i
znaczenit. Argumentowali oni, PKiN jest
widomym znakiem pewnej epoki i jej
stylu, dobrze i trwale wpisal siq w pejzaL
stolicy i na co dzieh z po|ytkiem sluzy
r62nym u2ytecznym celom. Jest
znamienne i charakterystyczne, 2e w
gronie obroric6w znalazlo siq mn6stwo
mlodych Polek i Polak6w, kt6rzy nie
maj4 obciq2eri i uprzedzeri

ideologicznych,
kt6rym Palac siq
po prostu podoba
i kt6rzy chqtnie
korzystajq z jego
urzqdzeh. W ten
spos6b zaczqla
dojrzewa6 mySl,
aby Palac - po
przekroczeniu
przez niego 50 lat
istnienia - wpisa6
do rejestru
zabytk6w. I
niedawno stalo siq
to faktem. Wpis
do rejestru
zabytk6w
oznacza,2e obiekt
ten posiada
wartoS6
historyczn4 i
artystycznqoraz
zwrqzanqz nrmr

warto66 naukow6 czyli jego zachowanie
le?y w interesie spolecznym. W praktyce
znaczy to,2e odtqd w gmachu nie bqdzie
wolno -bez zgody sluzb
konservratorskich - przeprow adza| zmian
architektonicznych czy w wystroju
wnqtrz. A takie zarzuty co raz siq
pojawialy. W ten spos6b zachowane
zostanq dla potomnoSci unikalne
rozwiqzania na zewnqtrz i wewn4trz
Palacu, jego luksusowe wyposazenie i
wystr6j, na kt6re skladajq siq marmury,
stiuki, krysztaly, brqzy, lustra i rzeilby.
Palac,jak do tych czas zarabia sam na
siebie i tak bqdzie za pewne w
przyszloSci. A status zabytku bqdzie
temu sprzyjal. Tak nwaila szef PKiN
Lech Isakiewicz, kt6ry jest chyba
najbard,ziej zadowolony z tego, co siq
stalo. I 2e wok6l Palacu nareszcie
zapanuje spok6j.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.
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Jukim zapamietsjq mieszkaficy Berdyczowa rok 2006?

Jakie wspomnienia ten rok pozostawit po sobie? Spodziewamy sie, 2e naszym czytelnikom

tei bgd.zie przyjemnie cofnqt sig w czasier,rozloiyd na pfilkach wszystkie wydarzenia

chocia^bypoto,iebywejSispokojniedoroku200T.

SPOJRZEI{IE W ROK 2006
. Polityka lokalna

W ci4gu jednego roku Zytomierszczyzna
zostala bez trzech gubernator6w. W koricu
grudnia 2005 roku podal siq do dymisji
6wczesny Przewodni czqcy Administracj i
Obwodowej Pawel Zebrowski, kt6ry zostal

zamieniony natym stanowisku przezp. Irenq

Siniawsk4. Jednak ona pelnila obowi4zki
gubernatora jedynie do kwietnia. W Srodku

grudnia podobny los spotkal i Jurija
Andrijczuka, kt6ry zostal gubernatorem po

Irenie Siniawskiej. Wszyscy troje
przewodniczqcy naszego obwodu maja
zwi4zki z Berdy czowem: Pawel Zebrowski
byt deputowanym z okrqgu
,,berdyczowskiego", p. Siniawska wczeSniej

pracowala jako zastqpca mera Berdyczowa,
a p. Andrijczuk ma niemaly wklad w rozw6j
naszego miasta. W koricu roku przez
Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkq
zostal wyznaczony na stanowisko
gubernatora obwodu 2ytomierskiego 31 -
letni Jurij Pawlenko, do niedawna pelni4cy
obowi4zki ministra do spraw rodziny,
mlodzie?y i sportu.

Rok 2006 bylznaczqcymze wzglqdu na

zmianq wladz - na poczqtku wiosnY
odbywaly siq wybory m.er6w miast i rad

wszystkich szczebli. Proces wyborczy do

Rady Miejskiej nie wyr62nial siq zadnymi
szczeg6lnymi wydarzeniami.
,,Najmocniejszymi" kandydatami na

stanowisko mera byly tylko dwie osoby:
obecny mer Wasyl Mazur i przewodn\cz4cy

Administracj i Rej onowej Eugenius z G alecki,
ktory kandydow al z ramienia Naszej
Ukrainv.

Do lokalnego parlamentu potrafili
r 6 Znop afi jni bankierzy, lekar ze, b izne smen i,

finansiSci, dziewtikarze, Merem miasta zostal

na drug4 kadencjq obecny w6wczas mer

ffasyl Mazur. Nowowybrany mer
przeprowad z1l r eor ganizacj q wielu urzqdow i
oddzial6w aparatu miejskiego komitetu
wykonawcze go i zrob il l<tlka nracznych zmi an

w skladzie swoich pracownik6w. Nowym
zastqpc4mera do spraw humanistycznych stal

siq Iwan Demu6, byty wykladowca ftzyl<r z

kolegium politechnic znego. Przewodnicz4c4
kuratorium nauczycielskiego mianowano p.

TetianE Stelmach, wicedyrektorkq kolegium
pedagogicznego.

W milicji berCyczowskiej tak2e nie
obeszlo siQ bez zriiian, szczeg6lnie
kadrowych. W kofcu lata podczas urlopu
6wczesnego naczelnika milicji Olega
Riabogo, znienacka w mieScie pojawil siq
pelniqcy obowi4zki naczelnika Walery
Zdorenko. Przy tym Olega Riabogo z jego

stanowiska nikt nie zwalnial - ale do tej
pory nie wykonuje swoich obowi4zk6w.
Pewien czasprzebywal na urlopie, potem na

zwolnieniu lekarskim. Chodzq pogloski, ze

powinien zostat zwolnionym z pracy
(chocia2 przy czyny oficjalnej nikt nie podal).

Intryga trwa nadal.
Rok 2006 stal siq szczeg6lnym tak2e tym,

2e mer miasta Wasyl Mazur zostal
wyr6zniony odznaczeniem honorowym i
specjaln4 gramotq Rady Najwy2szej Ukrainy
za zaslugi szczeg6lne przed narodem
ukrairiskim. Wyr6znienie to j est najwyzszym
odznaczeniem parlamentu, a Wasyl Mazur
stal siq jedn4 z siedmiu wyroznionych os6b.

. Sfera socjalna

W sferze socjalnei najwazniejszym
wydarzeniem byl og6lny wzrost cen. Przy

tym ceny na jedne towary i ustugi rosly w

skutek poleceri i decyzji podjqtych przez

urzqdnik6w ze stolicy, drugie - w skutek

dzialalnoSc i wladzmiejskich. W taki spos6b

niemal trzy razy podwyzszyly siq ceny na

gaz, dwa - na elektrycznoS6, na znaczny
poziom podskoczyly ceny uslug
,,Ukrtelekomu". W mieScie z prcyczynY r.-z
wzrostu cen na gaz i elektrYcznoSd
podskoczy\y tak2e ceny na uslugi komunalne

i przejazdu w transporcie miejskim. Co

prawda w koricu roku wartoSt przejazdu
zmniejszyla siq o 5 - 10 proc. Ciekawie
obserwowa6 dynamikQ cen na podstawowe

artykuly spo2ywcze.

wolowina
slonina
mleko
jajka
cukier

styczer{ lipiec listopad

23.80 24,60 22,80

20,60 17,40 14,00

1,88 1,66 2,r0
4,18 3,35 3,62

3,51 4,20 9,98

chleb pszeniczny I,52 2,20 2,20

ziemniaki 1,35 2,25 1,75

Alez ludnoS6 Berdyczowa 2yla nie tylko
obserwacjqcen. Nowy rok 2006 rozpocz4l siq

od przyjemnego wydarzenia. W Slad za

ambulatorium medycyny rodzinnej, urzqdem

ubezpieczenia socjalnego ludnoSci, centrum

rehabilitacyjnym dla dzieci, do nowego --,
pomieszczenia zostalo przeniesione Centrum

Terytorialne Obstugi Socjalnej Emeryt6w i
Osob Niepehrosprawnych. Od tej pory Centrum

znajduje sie przy ulicy Szewczerlo,23 - a.

Jednoczesnie nie mozna nie zauwaLy(
wydarzeri w zyciu religijnym miasta. W
Berdyczowie zostala otwarta nowa Swi4tynia.

Co prawda w doSi niezwyklym miejscu - za

drutem kolczastym na terytorium 108.

wiqzienia pojawila siq cerkiew prawoslawna,
juz druga z kolei w miejscach przebywania

os6b os4dzonych. Juz dlugi czas dziala
cerkiew na terytorium 70. wiqzienia.

. Medycyna

W 2006 roku miejski szpital otrzymal
dwa niezbqdnie potrzebne aparaty do

sztucznego oddychania, kt6re pojawily siq

w oddziale poloilniczym i reanimacyjnym.
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Ilo56 dzieci urodzonych w szpitalu
pololniczym w roku 2006 przekroczyla
1000. Taki wysoki wskaZnik pojawil siq po
razpierwszy za ostatnie 5 lat. RzeczywiScie
waLn1rolq w tym'odegrala zamiana kadry
kierowniczej szpitala. Nie tak dawno
kierownikiem oddzialu polo2niczego zostal
Witalij Grubski, kt6ry w nale2yty spos6b
zaopiekowal siq reputacj4 tej plac6wki
medycznej

W koficu roku w Berdyczowie zostalo
zalo2one Centrum Zdrow ia Spolecznego.Na
terytorium szpitala miejskiego zostaly
otwarte dwa prywatne punkty apteczne.

. Szkolnictwo

Na poczqtku roku sukcesywnie
wyposazano szkoly miasta w zestawy
komputerowe. Dziqki wladzom przez
ostatnie dwa lata wsp6lczesne komputery
pojawily siq w dziesiqciu plac6wkach
oSwiatowych Berdyczowa. Waznym
wydarzeniem stala siq rekonstrukcja
ogolnoksztalc4cej szkoly Nr 7. Fundusze na
to (a to jest ponad 1 mln. hrywien)
przekazano z budzetu miasta, a czqSciowo z
budzetu pafstwowego.Na pouz4lku roku
szkolnego w wielu szkolach zostaly
zamkniqte klasy, gdzie liczba uczni6w
stanowila mniej ni? 25. Niestety, dotknqlo
to w najwiqkszym stopniu szkolqNr 3, gdzie
zostalo zlikwidowanyc.h 5 klas. W
perspektywie szkola Nr 3 bqdzie zamkniqta,
poniewa2 uczni6w do tej plac6wki
oSwiatowej, kiedy6 bardzo znanej i
szanowanej, nie przybyw a. W ladze miej skie
oszczEdzajq pieni4dze i nie sprzyjajq
zachowaniu szkoly Nr 3, kt6ra od wielu lat
byla siedzib4 Berdyczowskiego Oddzialu
Zwiqzku Polak6w Ukrainy. Moze w roku
2008 trzebabqdzie szukad nowego lokalu dla
naszej organizacji.

. Wsp6lpraca migdzynarodowa

W 2006 roku Berdycz6w podtrzymywal
istniej4ce i nawiqzywal nowe stosunki z
innymi krajami. Podpisano kilka
miEdzynarodowych um6w. Praktycznie
wszystkie one wcielaj4 siq w rycie.

Tak miasto dwa raz'J zostalo odwiedzione
przez Ambasadora RP na Ukrainie p. Jacka
Kluczkowskiego. Czqsto w ci4gu roku do
Berdyczow a przyje2dLal Konsul Generalny
RP w tr ucku p. Wojciech Gal4zka. W czasie
Dni. Kultury Po lskiej Aoiyli w izyty del egacj e
oficjalne z polskich miast Jawora i Siedlce.
W celu wymiany doSwiadczef nasi urzqdnicy
takze odwiedzili Polskq (Siedlce).Juz drugi
rok naszym wladzom pomagaj4 specjali6ci z '

Holandii zwalczat probl'emy zwia2zane z
slu2bami komunalnymi. Oczekuje siE
nawiqzania wsp6lpracy z firiskim miastem
Janwerlai.

Niedlugo w Berdyczowie powstanie
jeszcze jeden obiekt znaczenia
miqdzynarodowego - galeria im. Honore de

Balzaca, budowq kt6rego bqdq finansowai
Francuzi.

. Religia

Berdycz6w rozwija siq jako Swi4tynia
katolicka Ukrainy. Juz tradycyjnie w lipcu
do naszego miasta schodzq siq pielgrzymi z

calego kraju. Dziqki wspanialemu
Sanktuarium Niepokalanego Poczqcia
Naj Swiqts zej Maryi Panny, Klasztorowi
Karmelit6w Bosych, ko6ciolowi farnemu pod
wezwaniem 5w. Barbary Berdycz6w
przyci4ga uwagQ naukowc6w z calego
Swiata, a takhe jest ciekawostkq dla wielu
wielbicieli podr62y turystycznych. Niestety
nasze wladze miejskie jeszcze nie do korica
pojmujq wszystkich korzy6ci, kt6re maj4
miasta - sanktuaria. Miejscowe firmy
turystyczne zajmujqsiE gl6wnie or ganizacjq
wyjazd6w nad morze i na tanie bazary.

Wzrasta liczba koSciol6w katolickich w
samym mieScie i jego okolicach. Coraz
wiqcej mieszkaric6w miasta przechodzq na

katolicyzm.
Obok katolicyzmu w Berdyczowie s4

takLe inne konfesje. W mie6cie sq dwie
cerkwie prawoslawne, kaplica starowier6w,
mn6stwo odlam6w koSciola protestanckiego,

Swiadkowie Jehowy, Zydzi (Chasydzi) i
nawet Wsp6lnota Swiadomo6ci Kriszny a

tak2e inne prqdy religijne. W roku 2006 nie
bylo 2adnych konflikt6w religijnych. To jest

wielkim walorem naszego miasta, kt6re juz
nazywajq Czqstochow4 ukrairisk4, a w
przyszloSci Berdycz6w moze posi466 status

ukraifskiej Jerozolimy.

. Kultura
W ci4gu ubieglego roku powiqkszyly siq

i kulturalne zdobycze mieszkafrc6w
Berdyczowa. I tak, orkiestra dqta fabryki
,,Progres" pod kierownictwem Anatola
Tietiorkina zdobyla gl6wn4 nagrodq w
konkursie obwodowym orkiestr
dqtych.Wzorowy zesp6l tairca ludowego

,,Rado66" godnie reprezentow al nasze miasto
na Miqdzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym w polskim mieScie
Siedlce.

W roku 2006 mieszkahcy Berdyczowa
mieli mozliwo66 jun po raz siodmy
uczestniczy6 w Dniach Kultury Polskiej,
kt6re sprzyjajq wzmocnieniu wiqzi miqdzy
Berdyczowem a Polskq. W paLdzierniku w
mieScie zostal przeprowadzony III Otwarty
Festiwal Filmowy ,,Kinotur", na kt6rym
zostaly przedstawione ponad 47 prac z
r6znych miast Rosji, Ukrainy, w tym i
naszego miasta.

P,S, Jak uloiq siq losy naszego miasta w roku 2007 poka2e czas. Nie wiadomo takhe czy
uda sig nadal wydawat nasze skromne pismo ,,Mozaikq Berdyczowskq", bo wszqdzie zachodzq
zmiany, nic nie. stoi na miejscu. Jeden z czlonk6w naszej redakcji powiedzial: ,,Jui tyle lat
wychodzi ta gazeta, trzeba pomyilet co z niq robi6". Czytelnicy naszej gazety chcq czytat
,,Mozaikq", bo pragnq slowa polskiego, kt6rego ich bylo pozbawiono w latach reiimu
sowieckiego. Polacy Berdyczowa czekajqna nowiny z Polski i ,,Mozaika" jest tym jednym z
niewielu ir6del, kt6re sprzyjajqzachowaniu polskoici na bylych kresach Rzeczypospolitej, a

to znaczy sprzyjajq zachowaniu jednego z tych odlam|w kultury Berdyczowa, bez jakiego
Berdycz'w jui nie bqdzie kolebkq czterech kultur 

Izabela Rozdorska.



Polskie krzyile na Ukrainie

Henryk Strofiski,
autor ksi4Zki

,rRepresj e stalinowskie
wobec ludnoSci polskiej
na Ukrainie w latach 1929 - 1939u

(CiqS dalszy z numerdw 5-6 (70-71)).

W polowie lat 20. pozycja KoSciola
katolickiego na Ukrainie byla stosunkowo
silna. Wedlug danych NKWD, w kt6rego
gestii znajdowaly siq sprawy wsp6lnot
religijnych, w roku 1925 istnialy 332parafie
obrz4dku rzymskokatolickiego, licz4ce I 1 8
265 os6b. Najwiqcej bylo ich w guberniach
prawobrze Lnych, a mianowicie w podolskiej
104 i 33 752 katolik6w, wolyriskiej 

-odpowiednio 65 i 21102, kijowskiej 
- 5l i

19 029. W latach nastqpnych - mimo 2e
polityka wobec Ko6ciola ulegla zaostrzeniu

- liczba parafii i wiernych malala
stosunkowo wolno.. Sytuacjq KoSciola
katolickiego na Ukrainie Sowieckiej wedfug
danych tego resortu z I stycznia 1928 r.,
przedstawia tab.2.

Znacznie r62nity siq od oficjalnych
sowieckich statystyk 6wczesne dane
polskich przedstawic ielstw
dyplomaty czny ch, korzystaj4cy ch z rc-
jestr6w ko$cielnych. Wynika z nich,2e w
czrtrwcrr 1922 r. na Wolyniu (sowiecka
czq56), Podolu i Kij owszczyLnie
znajdowalo siq 108 ksiq2y, a liczbq
wiernych obliczano na 694 374. W
datowanej na luty 1923 r. notatce polskiego
konsula w Charkowie do MSZ w
Warszawie m6wi siq o 128 ksiq2ach-
Polakach, w tym ll2 na Prawobrze|u i 16
na lewobrz eilnej Ukrainie oraz na Krymie.

Rej estry ko Sc ie lne z 1927 r.
odnotowywaly w diecezji 2ytomierskiej
350 tys. wierny.ch, 107 czynnych
koSciol6w i 68 ksiq2y, w kamienieckiej -350 tys. katolik6w, I 13 Swiqtyhi 42 ksiq2y.
Lqcznie w ZSRR w tym czasie bylo 1,6 mln
katolik6w, 500 koSciol6w i 370 ksiq2y.

Pracq duszpastersk4 ksiE2y katolickich
w warunkach sowieckich okreSlaly
warunki spoleczno-polityczne i negatywne
nastawienie ze strony wladzy. W jednym z
raport6w sporz4dzonych dla rzqdu

wspomagali materialnie biedniejszych
s 4s iad6w, zmuszali ludzi zamoiniej szy ch,
aby uprawiali ich dzialki wlasnymi korimi
i sprzqtem, zbierali dla nich plony. Nic
wiqc dziwnego,2e nawet w polskim rejonie
narodowoSciowym, gdzie dzialania
ateizuj4ce komuniSci polscy prowadzili
bardzo intensywnie, za KoSciolem
opowiadali siq nawet miejscowi wiejscy
aktywiSci. We wsi Huta Justyn6wka,
powiadamialo wolyriskie okrqgowe GPU w
listopadzie 1928 r.,,,ksi4dz jest szczq6liwy,
ma on swoich ludzi, kt6rzy zbierajq dla
niego i na ko6ci6l zar6wno zboLe, jakipie-
ni4dze>.

W warunkach rosn4cego
przeSladowania religii katolicki ej znacze-
nia nabieraly k6lka r62ahcowe i tercjarskie.
P6tjawny charakter ich dzialalnoSci
doskonale pasowal do sytuacji; stanowily
pomocniczy element organizacji parafii, a
w wypadkach braku ksiqzy czy zamkniqcia
ko6ciol6w stawaly siq enklawami, gdzie
2ycie religijne trwalo w formie zbiorowej.

Na Prawobrze?u k6lka r62aricowe
(,,2ywa r62a>>) i tercjarzy istnialy prawie
w ka2dej polskiej wsi, a kierowali nimi
ksiqza. Na przyklad w podolskich
Ma6kowcach istnialo l4 k6lek
r62ahcowych, a we wsi Szarowieczka
odnotowano 20 k6lek i 175 tercjarzy. Z
inicjatywy ostatnich we wsi zaczqto
budowq kaplicy.

WSr6d legalnych form religijnego
wplywu na wiernych nale?y wymieni6
kazania, odpusty, Swiqta katolickie,
spowiedzi, z ka2dym rokiem
konsekwentnie ogran iczane.

Jak mozna s4dzic, na podstawie uwag
i wzmianek w doniesieniach GPU, ksiqza
w kazaniach poruszali tradycyjne kwestie
moralno-etyczne. W warunkach nasilenia
agitacji ateistycznej akcentowali potrzebq
zachowania wiernoSci i przestrzegania
wartoSci religijnych, wychowania dzieci w
duchu chrzeScijafiskim. Ksi4dz w
Teofipo lu w niedzie I ny m kazaniu, czytamy
w doniesieniu z 1926 r., najwiqcej uwagi
poSwiqcil religijnemu wychowaniu dzieci
w rodzinach, stwierdzil, 2e ,,dobrze czyni
ten, kto zbiera kilkoro dzieci, uczy je
katechizmu i przygotowuje do pierwszej
komunii>.

(Ciqg dalszy w nastgpnym numerze).

P rzytoczone ofi cj alne dane, zwlaszcza
te, kt6re dotycz4liczby wiernych, sq
bardzo zaniione. W tym miejscu mo2na,
dla potwierdzenia niescisloSci tych hczb i
faktu, 2e nie mialy one nic wsp6lnego z
rzeczywistym stanem tzeczy, przytoczy(,
fragment ze sprawozdania polbiura
mohylowskiego okrqgowego komitetu
partii za 1927 r. Ot62miejscowi komuniSci
polscy, kt6rzy dla wykonania swych
obowi4zk6w doSd czqsto musieli
wyjeLd2a6 w teren, calkiem zasadnie
szacowali, ze katolicka ludno6i w okrEgu
liczyla ok. 50 tys. os6b. Wladza sowiecka,
kieruj4c siq pobudkami ateistycznymi,
usilowala ukrywa6 prawdziwe dane,
znacznie je zani2ajqc.

republiki przez urzqdnika odbywajqcego
inspekcjq na Wolyniu czytamy:

Tutaj 
- na kraric6ch katolicyzmu -duohowieristwo katolickie jest dobrze do-

brane, sA to ludzi e energiczni,
wyksztalceni.

Nastqpnie autor podkreSlal autorytet,
jakim ciesz4 siq ksiqza wSr6d ludno6ci na
wsi. W uzasadnieniu opisal sytuacjq, kt6rej
byl Swiadkiem. Oto, jeildhqcpo wolyriskich
wsiach widzial,jak w jednej z nich ksiqdz

, razem z chlopami pracowal w polu i sluzyl
im rad4 w sprawach agronomicznych.

Wedlug relacji miejscowych
urzqdnik6w partyjnych ksiqza Franciszek
Czyrski i Franciszek Trocki na Podolu
przekonywali i namawiali wiernych, aby

Tab.Z. Liczba wsp6lnot rzymskokatolickich i ich czlonk6w; stan na I stycznia 1928 r.

Liczba wsp6lnot Liczba czlonk6w Kobiet Mqitczyzn
Wszystkich

w tym:
polskich
niemieckich
francuskich
ukrairiskich

292 168310

284 t66628
5 l5l0
150
2 t22

87153

86198
854
45

55

81 157

80430
656
)
67
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/lzlowiek ten nigdY nie szedl na
L, kompromis zwlasnym sumieniem.

O nim, niesprawiedliwie osqdzonYm,
mfwiono we wszystkich radiostaciach
Zachodu, a Amnesty International wpisalo
go do listy wiginidw sumienia. Dzigki iego
wysilkom, wierzqcym oddano odebrane
przez ateisttiw katolickie Swiqtynie m.

Berdyczowa. Na4ywa sie - 
ksiqdz Bernard

Mickiewicz, Nadal i est szanowsny i lub iany'
chociaiopuscilten Swiatw maiu 2006 roku.

Miasto Berdycz6w
oddaje uklon
dla ojca Bernarda

1 lutego w miejskim muzeum uroczyScte

otwarto wystawE pod haslem ,,Bernard
Mickiewicz wiqziefi sumienia"
zor ganizow anej przez or ganizacjg,,Amnesty

International" (filia w Stryju), Berdyczowski
Oddzial ZPU,parafrq ko6ciola Sw. Barbary.

Otwieral wystawq biskup - ordynariusz
diecezji kijowsko - zytomierskiej Jan
Purwiriski. Wiele cieplych sl6w powiedzieli
o ojcu Bernardzie ksiqza, kt6rzy pracowali
razem z nim na niwie duszpasterskiej:
dziekan - proboszcz Wiktor Makowski,
karmelita bosy - wikariusz koSciola
Niepokalanego PoczEcia MP o. Tomasz
Prypin. O dobrych sprawach ksiqdza
Mickiewicza m6wili takle i osoby Swieckie:

Prezes Berdyczowskiego Oddzialu ZPU
Larysa Wermiriska, zastqpca mera Iwan
DemuS, przewodnicz1ca ,,Amnesty
International" p. Natalia Dulniewa.
Grekokatolicki diakon Roman Gumeniuk,
kt6ry jest inicjatorem tej wystawy, opowiadal
o najtrudniejszym okresie Lycia ksiqdza
Bernarda, kiedy byl przeSladowany przez

KGB, aresztowany i wsadzony do wiqzienia,
zawiniwszy tylko w tym, 2e nauczal
mtodzieL religii. Wystqpowali tak?e
mieszkaricy m. Berdyczowa, dla.kt6rych
ksi4dz Mickiewicz byl ojcem duchowym i
doradc4 zyciowym.

Wystawa skladala siq z dw6ch czqSci: 1)

dzialalnoS6 ,,Amnesty International" i 2)
ksiadz Bernard Mickiewicz - wieziefr

sumienia. Obecni mieli mo2liwo56 ogl4da6

rzeczy osobiste kaplana, zdjqcia z ro2nych

okres6w jego 2ycia. W centrum sali stal

wielki portret ksiqdza z jego lat mlodych.

Wystawq odwiedzilo ponad tysi4c osob. W

dzieh otwarcia sala nie mogla umie6cid
wszystkich chqtnych. W ci4gu miesi4ca do

muzeum szli i szli mieszkaricy Berdyczowa,

kt6rzy pamiqtaj4 i izanuj4 swojego ksiqdza i
po jego Smierci.

Przez niemal 30 - letni4 dzialalnoS6

duchow4 w Berdyczowie ojciec Bernard
Mickiewicz zrobll nieoceniony wklad w
Zycie parafran, oddawszy dla nich swoj4
milo6i i cieplo duszy, wcieliwszy w ich serca

plomienie wiary i nadziei, nauczyl czyni1

dobro, pokazawszy swoim zyciem przyklad
2ywej wiary w Boga. KtoS wspomina ojca

Bernarda jako przeciqtnego czlowieka -
trochq upartego i wymagajqcego, dziwnego,
ze swoimi przyzwyczajeniami, lecz
jednoczeSnie dla kogoS ksi4dz Mickiewicz -
wz6r wiary i mqstwa, kto6 wspomina jego

uSmiech i m4dre nastawienia, ale wszyscy

oni sq szczqSliwi, 2e znali kaplana i
otrzymywali j ego blogoslawiefstwa.

Zmarl B ernard Mickiewic z 22 maja 200 6

roku i jest pochowany na terytorium koSciola

5w. Barbary. Cialo kaplana, jak i wszystkie
zaslugi, zawsze bQd4 nalezaly do jego
nastqpc6w, a dusza bqdzie siq modlid za

swoich wiernych juz w innym Swiecie.
Irena Zawadzka.

Sroda popielcowa -
pocz4tek Wielkiego Postu
Sroda popielcowa - dziefi, kt6rY

rozpoczyna w ko6ciele katolickim okres

Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej
pokuty (lac. Quadragessima). Ma pobudzii

katolik6w do podjqcia zdecydowania drogi

osobistej odnowy i nawr6cenia. Jego

zaleceniami jest post, modlitrva, jalmuma. Post

trwa do Wielkanocy, ktora w tym roku przypada

na 8. kwietnia.
W Srodq Popielcow4 katolicy rozpoc rynaiq

post, kt6ry trwa 40 dni. Liczba 40 stanowi w

Pi6mie Swiqtym wyraz pewnej dtugiej caloSci.

Czasu przeznaczonego na jakieS konkretne

zadanieczlowieka lub zbaw cze dzialanie Boga.

W Wielkim PoScie KoSciol odczytuje i
przebywa nie tylko czterdzieici dni spqdzone

przez Jezrsa na pustyni w modlitwie i poScie

przedroryoczqciem Jego publicznej misji, ale

i trzy wielkie wydarzenia biblijne: czerdzieici

dni powszechnego potopu, po kt6rym Bog

zawarl przymierze z Noem; czterdzieici lat
pielgrzymowania lzraela po pustyni ku ziemi

obiecanej; czterdziesci dni przebywania
Mojilesza na g6rze Synaj, gdzie otrzymal on

od Jahwe Tablicq Prawa.

Okresy i dni pokuty s4 w koSciele
katolickim specjalnym okresem lwiczefr
duchowych, liturgii pokutnej, dobrowolnych

wy r zeczen. Z linr gii znika rado s n e, vA.l leluj a !

" i ,,Chwala na wysokoSci Bogu". Natomiast

pojawia siq zasloniqty tkanin4 fioletow4krzyz
i w tym samym kolorze sA szatY

liturgiczne.Istot4 pozostaje przygotowanie
wsp6lnoty wiemych do najwiqkszego Swiqta

chrzescijan, jakim jest Wielkanoc. Wielki Post

takLe jest okresem PrzYgotowania
katechumen6w do chrztu. Ka2da niedziela

wprowadza w kolejne tajemnice wiary a na

Wielkanoc pod czas Wigilii Paschalnej

udzielany jest samo chrzest.

Tradycyjnemu obrzqdowi posypania glow

popiolem towarzysz4w Wielk4 Srodq slowa:

,,Pamiqtaj, ze jestes prochem i w proch siq

obr6cisz" albo ,,Nawracajcie siq i wierzcie w
Ewangeliq". Sam zwyczaj posypania gl6w
popiolem na znak1aloby i pokuty znany jest

w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy
go zar6wno w starozytnym Egipcie i Grecji,
jak i plemionach indiariskich oraz oczywiScie

na stronach Biblii, np. w ksiqdze Jonasza i
Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju
pojawila siq jednak dopiero w VIII w.

Pierwsze Swiadectwa o Swiqceniu popiol6w
pochodz4 zXw. W nastqpnym wieku papreL

Urban II wprowadzil. ten zwyczaj jako
obowi4zuj4cy w calym koSciele. W6wczas
postanowiono,2e popi6l bEdzie pochodzil z

palm po3wiqconych w Niedzielq Palmow4 z

ubieglego roku.
Irena Zawadzka.



WSPOMNIENIA
O RODAKU

Julian s. Dominika Galecki urodzil
si€ 2 marca 1925 roku we wsi
Karwyniwka rejonu Dzier2yriskiego w
obwodzie 2ytomierskim w rodzinie
chlopskiej, gdzie opr6cz niego bylo
jeszcze szeScioro dzieci. Po ukoriczeniu
szkoly dostal sig do FZO (Qa6pr{qHo -
3aBoAcbKe yulr.ruule) w Berdyczowie,
ale nie m6gl zaczy( sig uczyi, bo
roapoczgla sip wojna.

Wszystkie Srodki transportu zostaly
przekazane na cele wojskowe, dlatego
mlody w6wczas Julian do swojej
rodzinnej wsi szedl na piechotq. Rodzic6w

w domu nie zastal, bo ludnoS6 juz uciekalaprzedNiemcami na wsch6d, lecznie wszyscy
mogli zdqLyt opu6cii zajgte przez hitlerowc6w tereny. Po tygodniu rodzice wr6cili do
domu i do 1943 roku Julian pracowal w Karwyniwce. Trzeba bylo pomaga6 partyzance,
bo chlopiec dobrze znal ntejsze miejsca. Od razu po oswobodzeniu tych teren6w od
Niemc6w, Julian Galecki zostal powolany do wojska sowieckiego. W kofcu 1943 - na
poczqtku lg44r.przezZytomierz przechodzilinia frontu. Na zwolnionym terenie obwodu
od razu zaczyna siq formowanie I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Maj4c zaledwie
l8 lat Julian Galecki zostaje wywiadowc4 motocyklowego batalionu wywiadowczego
Korpusu Pancernego. Dlatego, 2eby czolgi mogly przejechat przez pole z minami,
motocykliSci powinni byli jechad w Slad za saperami. Wielu 2olnierzy nie wr6cilo z
tego pola.

Nastala kolej na Juliana i jego kolegow Wszyscy przeLegnali siq i pomodlili. Po
przejeLdzie, w motocyklu odnaleziono l8 uszkodzef od kul i min, lecz wszyscy zostali
przy 2yciu. Od tej pory pan Julian stal wierz4cym.

Walcz4c dotarl do Berlina i z Wojskiem Polskim wr6cii do Polski. Kilka razy zwracal
siE do dow6dztwa z proSbami, Zeby puScili go do domu i dopiero w 1949 roku jego
proSba zostala zadowolona. RadoSd powrotu do rodzimej wsi zostala zepsuta - trafil na
listq zdrajc6w, nie m6gl znale2c pracy i mieszkania. Byl zmuszony czqsto zmieniat
miejsce pracy. Jeden z jego ziomk6w, kt6ry mial pracq w ksiqgowoSci, pom6 gl zalatwil
Julianowi miejsce kasjera, a p62niej ksiqgowego. W czasie pracy pan Galecki ujawnil
siq jako dobry specjalista, sumienny pracownik i zostal przeprowadzony do miasta
Zytomierza w organizacjq,,Ukrchmiltrest" na stanowisko ksiqgowego naczelnego. W
1978 roku ukofczyl zaoczne studia wy|sze na Akademii Rolniczej. W 1980 roku zostal
skierowany do wsi Osykowo rejonu berdyczowskiego razemzmal2onk4leonid4 itrzema
synami: Wlodzimierzem) Franciszkiem i J6zefem. To byla uczciwa i szanowana na wsi
rodzina; spokojna, doskonala gospodyni, matka i mal2onka pani Leonida, pan Julian -
sumienny pracownik, dobry gospodarz, uczciwie wychowani i rozumni ich synowie. W
zgodzie i wzajemnej miloSci prze2yli 55 lat.

Pan Galecki mial 60 lat stazu pracy i nie stronil tez od dzialalnoSci spolecznej: jest
jednym z zalo?ycieli stowarzyszenia Polak6w ,,Rodzina", podpulkownik rezerwy, byl
przewodniczqcym Berdyczowskiej Rady Rejonowej Kombatantow Wojska Polskiego,
jest inicjatorem postawienia we wsi Osykowo pomnikaZolnierzom Wojska Polskiego.
Do 25. rocznicy z dnia otwarcia pomnika zostalo siq 3 lata, lecz do tej daty pan Julian
Galecki nie dozyl. W wieku 32latpo trwalej chorobie skoriczyla siq jego droga 2yciowa.

Berdyczowski Oddzial Zwi4zku Polak6w Ukrainy i Berdyczowskie Rejonowe
Stowarzyszenie Polak6w,,Rodzina" wyra2ajqwsp6lczucie rodzinie p. Juliana Galeckiego,
prawdziwego czlowieka, szanowanego priez rodak6w i wszystkich tych, kto mial
zaszczyt poznac tq osobowo66. Wieczny odpoczynek racz dai mu Panie, a Swiatlo66
wiekuista niechaj mu Swieci!

Jadwiga Kowalska,
prezes Berdyczowskiego Rejonowego Stowarzyszenia,Rodzina".

Juliusz Slowacki"

Hymn
Smutno mi, Bo2e! - Dla mnie na zachodzie

RozlaleS tgczp blask6w promienistq;

Przede mnq gasisz w lazurowej wodzie

Grviazdp ognistq...

Cho6 mi tak niebo Ty zlocisz i morze,

Smutno mi, Bo2e!

Jak puste klosy z podniesion4 glow4

Stojg rozkoszy pr62en i dosytu...

Dla obcych ludzi mam twarzjednakowq,
Ciszp blgkitu.

Ale przed Tob4 gl4b serca otworzp,

Smutno mi. Bo2e!

Jako na matki odej5cie sig Zali

Mala dziecina, tak ja placzu bliski,
Patrzqc na slof ce, co mi rzuca z fali

Ostatnie blyski...
Chod wiem, 2e jutro blySnie nowe zorze,

Smutno mi, Bo2e!

Dzisiaj, na wielkim morzu oblqkany,

Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,

Widzialem lotne w powietrzu bociany

Dlugim szeregiem.

Zem je znal kiedyS na polskim ugorze,

Smutno mi, Bo2e!

Zem czpsto dumal nad mogil4ludzi,
Zem prawie nie znal rodzinnego domu.

Zem byl jak pielgrzym, co sig rv drodze trudzi
Przy blasku gromu,

Ze nie wiem, gdzie sip w mogilp poloZp,

Smutno mi, Bo2e!

Ty bpdziesz widzial moje biale koSci

W stra2 nie oddane kolumnowym czoloml

Alem jest jako czlowiek, co zazdroSci

Mogil popiolom...

Wigc 2e mied bgdg niespokojne loZe,

Smutno mi, Bo2e!

Kazano w kraju niewinnej dziecinie

Modlid sig za mnie co dzieri... a ja przecie

Wiem,2e m6j okrgt nie do kraju plynie,
Plynqc po Swiecie...

Wigc,2e modlitwa dziecka nic nie moie,
Smutno mi, Bo2e!

Na tpczp blask6w, kt6r4 tak ogromnie
Anieli twoi w niebie rozpostarli,
Nowi gdzieS ludzie w sto lat bpdq po mnie

Patrzqcy - marli.
Nim sig przed mojq nico5ciq ukorzp,

Smutno mi, Bo2e!



Przygototrala Alicj a ll/e r mift ska.

ww
Zapamigtaj przyslowia

. Bez pracy nie ma kolaczy.

. Dla chc4cego nie ma nic trudnego.

. Wlasny domek jest milszy niL cudze palace.

. Taki owoc, jaki krzew, taki Spiewak, jaki Spiew.

. Kto sieje wiatr, zbiera burzq.

. Dobre slowo malo kosztuje, a pomaga wiele.

. Dobre slowo lepsze niz pienrqdze.

Ludwik Jerzy Kern
(ur. 1921 r.)

Bajka o Starym
i Nolwm Roku

O jednej porze,
raz do roku,
w zimowej nocy ciemnym mrokuo

gdzieS,

gdzie nie sigga ludzki wzrok,

schodzi siq z rokiem rok.

Jeden jest wielki
z siw4 brod4,
drugi jest maly zbuzi4 mlod4'

czyli, by rzec innymi slowy:
jeden jest Staryo

drugi Nowy.

Gwiazdy
jak Swieczki l5ni4 na niebie,

a oni stoj4 obok siebie,

co5 sobie m6wi4, patrz1c w oczy'

ale nikt nie wie, o czym.

Potem w ciemno5ci slychad kroki...
To sig rozchodz4oba roki.
W calkiem przeciwne id4 stronY'

Stary,
znuircny i zmgczony

Nowy,

o jasnych, zlotych lokach'

wesolo sobie mknie w podskokach.

Po chwili
cichnie odglos krok6w
w zimowej nocy ciemnym mroku,
gwiazda za gwiazdQ w g6rze gaSnie

i robi sig na Swiecie ja5niej,

i znika czarnej nocy cieri

i wstaje nowy jasny dzien,

i budzisz sig,

przecierasz wzrok
i witasz - Nowv Rok.



nncTw Ao PEAAKU\|
Illanoeua pedan4in!

flo *toilx pyK nompanue Ne 4 (69) ,,Mosaiku
Eepduviecaxoi"' s nucmonada 2006 porcy. 3aoxo-
ueuuil oeonoueHHfiilu nodeil, nrci wyxanma ceotx
piduux, n npedcmaennn G(ult c6oe npoxaHHn.

IIle do peeonn4ii' l9l7 porE e Pocii'aiil 6ama-
rco, Teodop E. Komeiryarntil nidmpwtyeae nocmiil-
uuil rcoumarcrn qepu trucmynaurn si c eo'tlau 6amuxa-
au, Easuriera lI. Romeiqarcttu - uow didycen i Biaa-
zenaniuon Komei4axon -aoen 6a6ycero, nxi npo-
Jt{u6uru y moil qqc e Eyducorco Jlndeizie4i, noeim
ma cmau4ia noumosa Eapauiexa, Bonuucaxoi'ey-
6epuit. Tau eouuympuwysaru enacuuil 1yduuorc.

Miil 6amuxo, Teodop Romeiqarcuit, uapoduecn
1888 poxy, npunycKarc y Eyducarco Jlndeieie4i, y
nonacarciir rcamonu4arciil poduni. 3eidmu itozo asn-

nu do pociilcorcoi'apuii'. B ocmauuiil nepiod eiilca-
xoeoi' cnytrc6u ein y seauni pomuoeo nepe6yeae y
Jlodsi. Mewxae mail Ha eynuqi lllrcinauiit, 15, xe.
I 6. Ilicnn s arciuveuun eiilcarco eot cnycrc1u 6 amarco

3arruau*cfl y Jlodsi. Y mpaeui l9l5 porcy s napa-

Qi[cenmoeo IOseQa, uqo suaxoduaacb Ha eynuqi
Ozpodoeiil y Jlodsi, eiu asne unn6 s lza6ennon
Typcarcorc. Ilicnn eecinnn aot1amaxu euaatu do
Katoea uedanerco eid uic4eeocmi lIoddeufiiqe, ulo
6inn Jlodei. Caue y Kaaooi 23 vepeun 1916 porcy n
i uapoduecn. Miu 6amarco noeidouue npo ceiit
wnn6 ceoii damarcie, a nisuiwe i npo uoe uapo-
dcrceuun. Biu nae uauip nicnn eiiluu nosepHymu-
cn do uux e Byducarco Jlrcdeieier<y pasou si ceoen
dpytrcuuon Isa6ennorc ma cuHoJV Jleononadou,
m. e. rl4Hon. Oduarc y eepecui I 9 I 8 porcy mqmo 3a-
pasuscr epunou icnaurcon i noaep 2 3 eepecun I 9 I 8
porcy. Eye noxoeauuil y Katoei.

Y zpydui 1918 p. ilon r4ctrda, Isa1etua Komei-
qbKa, pa3ot4 si unop maqe HeHapodcrceuun uo:iu
6pamou, nosepHytract do Jlodsi ma ocenunacn Ha

eynu1i Baneuniil, 37, de eidrcpuna cnocrcue,uilua-
ea3uH. Boua xomina Her't3emu KoHmaKmu 3 po-
duqailu noJ.4epnozo vonoeirca, Teodopa Romeiqa-
Kozo, atre ntcmunosepmaaucnuasad s eidaimrcon
<<maxi sa dauop adpecon He npoJtcunanma>. I-(e

o3Hettcuo, uqo Basuain Komei4arcoeo i ilozo podu-
nu sa uic4eu npoJtcunaHHt Hetjnae. Qe zoeopuma
npo me, qo a6o poduuy e6unu, a6o eueesnu do
Cu6ipy, a6o eouu cnpotvrozJrucn BmeKmu.

fiidyca ma 6y6cn nucanru nucmu do uozo mama
norbcbKon tiloeon, b seopomHop adpecon ue iJr4't
Easuain Komei1arcozo. Kinarca 4ux nucmie s oiltwu-
noco nicnn cuepmi flamarca. Caue seidmu ueui i
eidoua'aun adpeca . Ili nucmu s6epizanucn y uawiil
citvt'i' doezuil vac, aae nid qac II Ceimoeoi eiilnu eonu
sazyOtuucn. Mon uamu, Isa1ettaa Komeiqaxa, no-
uepna y Jlodsi e cepnui l,968 pory y eiqi 75 porcie.
Miil 6pam, Teodop Cmauicnae Komeiqarcuil, dpy-
zuil cuu Teodopa E. Komaiqaxo?o, not4ep rcfunrca

poxie mouy. Ilicnn ce6e eiu saJruwue deox douoox,
nrci uanma ceo|ciu'i'. Mo|nneniuuut4i xaminu 6
t4ocb 3Hamu npo donn nawoi'pidni s Yxpaiuu.

Eiaawe npo poduuy uozo 1amarca ueui uiuoeo
ue eidouo. Hacxinarcur4e Jnnwruso, npouty mozo,
xmo qocb sHae npo uawux poduqie, noeidouumu
ueue. Ilpowy nucamu.^4eHi ua adpecy:

Ks. kan. Leopold Kotwicki
Dom Ksip2y Emeryt6w

ul. Sw. Wojciecha 3
93 - 32sL6di:

Polska

y cy3tP'i eennxux

€rsnr3€firstts B
<Moro,qa flolrula> qe nepiog r icropii nonr-

cbKoro MrrcreqrBa, nireparypu ra rynrrypu. rxufi
o6ifiuae 1890 - l9l8 porn. I{e 6yn qac, KorrH
lr,rurqi noqaJrH no HoBoMy MHCJIHTH Ta TBOpnTr,r,

ni4larovncr BrnHBy enponeficrrnx uo4epuicrir
ra Qinoco0in: @piapixa Hique, Aprypa [Ilone-
Hrayepa ra fenpixa EeprcoHa.

Caue Ao rlLoro nepioay siAHocrrr rnopvicrr
Br.rAaTHOfO nOJrbCbKOro xyAoxHuKa Ta ApaMaryp-
ra CraHicrasa BncnrHcrKoro, TBopaMr.r rKoro 3a-

xo[nrcrorbcr nplrxunbHxrn uogepHicrcbKoro MH-

crerlrBa. Biu 6yn oAHHM s rropqin nepenoMy B

nonbcbKoMy luillcreqrni rinqr XIX - novarry XX
crolirr. OAHo.racHo Bucnsncrrcufi y cnoix cue-
siquux xoHuenqirx nporBnB ce6e sx cnpanxHifi
p e tpopr'.rarop noJrbcbKoro rearpy i apauaryprii.

CraHicaas BrcnsHcrrrfi Hapogr,rncr l5 ci.r-
ur 1869 poKy y Kparori. iloro 6armo 6yr cry-
JlbnropoM. 3 oAuHaAqqru porir r'lafi6yruiil rrau-

Terlb Br.rxoByBaBcf, y po4nuin, HaBrrarcqucb y npe-
crr.rxHoMy sa ri qacu Honognopcrrortry Jliqei.

3 1887 poKy po3nor{aB HaBr{aHHr y Kpaxincr-
rifi lllroni Mucreqrs..flx oAllu r Hafi6inrru sai6-
Hrrx cryAeHTis AouolraraB Br.rAarHoMy nonbcbKo-
My xyAoxnr{ny.f,ny Marefixo n oQopr',rneui no-
nixpouii Mapiaqmoro Kocreny. OIHo.racHo siA-
rigyoan .fl renoHcrxufi YHinepcurer, Ae cnyxaB ne-
xqii s icropii r'lucreqrna, icropii ra lireparypu.
y 1890 poqi sgificHuB rroAopox 3a KopAoH, Ae Ha
genrcufi qac 3arpuMarcr y flapnxi. Tarrl npoAoB-
xuB HaBtraHHr y npuBaruift Axa4err,rii Colarossi,
xfiByqu Ha cKpoMHy cruneu4ilo, a raKox npo6y-
nun rapo6nrru o6parorBoprruM r'rucreqrrou. 3a-
xouJrrorcqxcb rearpoM, BncnrHcrxnfi ue upony-
cKaB xoAHoi upeu'epn i cau rarox [orraB [r.rca-
Tr{ ApaMaruvHi rropn.

1894 pory uolo4ufi xyAoxHr.rK roBepuyBcr Ao
pigHoi llonrqi, a Kparin - saxnusufi ocepeloK
Kynbrypu <Monoloi flolrrqi> - norJrr{HyB fioro y
rr.rp 6oreugofo xurrr. Cranicnas caM 3arrpoeK-
rynan i Br.rroroBuB nirpaxi y nigpecranpoBaHo-

uy rocreri mqir Qpanqucrauqis. Hergonri no-
van cninnpaqroBarr.r s MicrrcuM rearpoM, Ae cno-
varry uepe6yBaB Ha nocaAi cqeHorpat[a. O.qHo-
qacHo sariuqus po6ory HaA MoHyMeHraJrbHrlMH

ApaMarItqHuMH ruereBpauu r narpiornrrHoro re-
Mar[Koro - <Beciru) (1901), <<BugsoneHHf,)
(1903), <Jlucronagosa Hi.{) (1904). <I{e 6yru
ApaMr.r nomcrroi cy.racHocri, no6yaoaaHi Ha KoH-

KperHr.rx pealirx, srci craeunu [HraHHr npo i4ei,
nporpaMr{, a oco6lnno npo inroeii ra rrriQn> - Ha-

nr4caB o4uH ir cyqacHr.rx 6iorpa$in Mr.rrrlq.

Bneprue y uorpifinifi poni - aBropa, crleHo-

rpaSa i pexucepa - BucnsHcrrufi nucrynnn y
1903 poqi, roryrorrr{ upeu'epy <Eorecrasa CMi-
Jrr.rBoro), a y peBoJrroqifiHifi, src Ha ri uaclr, iH-

cqeHigaqii BtrKopucraB yci locrynHi Merorn su-
paxeHHr - o6par, My3r{Ky, cnoBo i xect

3axonrenss rearpoM oAHaK He neperrrKoAr.r-

no fi orr,ry sairuarucfl.o6pasotrop.luM MrrcrerlrBoM.

Ha rapruuax, u1o 6ynn nanncaui nepeBaxHo tta-

crerrbHoro rexuirorc, niu :o6paxyBaB noprperr,r
.rneuis croei po4unv, Bilra*ux oco6ucrocrefi,
a6o uenilouux lrcAefi. <[erilrrca 6nncxasuq-
HI{x AoropKin: ovi, uic, rycra i r. a. - i r,ru uaru
noprper r $euoueualrnorc uoAo6orc puc, a u1o

Iqe 6inrur BaxJruBo, anyrpiunoro cniry nroArr-
Hlr) - 3raAyBaB rrpr{f,renb xyAoxHr.rKa A,qau lpn-
uara-CeAleqrxufi. Bucnrncrrufi, rrcoro 6ylo
BH3HaHo petfoprr,raropoM nonbcrxoi rpa$ircu,
gafiMascs raKox inrocrpynauH.rrM KHLrxoK Ta xyp-
nanie.

I 902 poxy Crauicras Bucnrucrrufi cras Ao-
ueHroM Kparincrroi Axaleuii Mucreqrr, a ue-
pe3 Tpn porcu ynifiuroB,qo rpoHa 4enyrarin uicr-
roi pagn Kpaxona. [pauarypr noAaBaB raKox
cBoro KaHAnAarypy Ha nocaAy 4upemopa Kpa-
riscrKoro Micrroro rearpy, ane qiei noca.u.r He

orpr.rMaB. V qefi qac siH 6yn yxe BaxKo xnopufi.
flepeguyaaro.ru Ha6rnxeHur cuepri, CraHicnas
Bucn.sucrrufi nparHya sariH.rrarn csoi ocraHHi
n'ecu <YyAeco) ra <Cnri:r'ayng Arrycr>. Mureqr
siaifiuos y nivuicrr 28 lucronana 1907 poKy y
gBo€My pigHoMy fi ynro6neuortry uicri Kpaxoni.
Horo noxosaHo Ha Cralqi B ycr,rnanbHurlrx Ant
3acnyxeHr.rx ropoArH, a noxopoH nepepic y ne-
nr{qe3Hy HapoAHy rt,Iauioecraqiro.

Bucnsucrxifi sarunus nicm ce6e Beflr.rrre3-

Hy Mlrcrerlbry ra rireparypHy craArquny. froro
6yro rneuaHo AyxoBHtrM BoxAeM noHoriHns
<MonoAoi Ilonrqi>. !e 6yna ace6iqno o64apo-
naHa i npaqroBr{ra oco6ucricru. <Xurrr niH rpa-
KTyBaB.rr ueoqinenufi gap, i gloqunou BBaxaB
MapHyBaHHq rlboro Aapy, Ha Br.rTparraHHf, Herro-
BopcnHorc qacy Ha gpi6Huqi. Jlnrue crleHa po3Kpr{-
ra snosHi fioro aprncrurrHe (s)). Jluue BoHa Aa-
nara fiouy noBHy pagicrr xurrn) - pornorigan
apyr BncnaHcbKoro, caM xe MUTerIb Ha[prcaB:

<Teamp uiil 6auy eenuvesuuil,
B enurcuil no eimpauufi np o cmip,
Jltodu ilozo uanoeunnmb ma miui,
.fl yceidounnn iiun zpy>.

fiH|€bKffiffi \-,



(n Koxanoscsxnfi rep6y KopniH na-

-/Lpogwscs 1530 poKy B Cuqnsi, ulo

s PaAor\acrxifi gelt.ni, y poauni cepeAHbo

s ar\,f oxH oi [ul-f, xrx. flp e.u cr ae ru,IKI'I IIb O rO

poAy KopHcTyBanHcfl BeJIUKoIO tIOBarOrc

cepeA oAHocenblrin i nurouysaru 06os's-
:ru yprgnuxin.

Berurufi BnJII,IB na QopuyBaHHt oco-
6ucrocri cvnaMaila MarH - Asna 3 poAy

Olpoeonxis - (xiHKa IIHornHBa, ocniue-
Ha, cKpoMHa>. Moxe 6yru, ulo caMe BoHa

ni4rorynara MoJIoAoro KoxanoscbKoro Ao

HaBrIaHHt n Kpaxincrrifi Axa4erraii.
r{epee Aexilrra poxin uicrq gaxiH'{eH-

ux xparincrroi Alma Mater, -fln anixas
.qo lranii. HasqaHHq n yuiaepcHreri s

flaayi Ao3BonIaJIo fiouy uognafiovtvrvcs'
3 KyJrr,Typoro iranificbKoro penecaHcy i

ffirtr trKgwrelwl@e€b$,qwtffil
3aB'r3aru rpuBany apyx6y : enponeftcs-
Kr4Mr{ ryltauicraun. Bxe roli nin cras
ni4our,ru, rK aBrop nipruin JIar[HcbKoIo
MoBoro. AneHHiscrxufi uinocrpin noer
ei.{siAas ule ABa pa3vI, e 1556 p., rolu
uoixae ry.uu nixyBarl,I xBopo6y ovefi, i a

1557 - 59, roru roAopoxyBaB no Eelrrii
ra (DpaHqii, 4e :ycrpi.{aecq i: nu4arnnnl

SpanuysrKl4M rloerou fI'epou PoHcap-

,40M.

flicrq roBepHeHFIs rla 6arrxinuluny y
1559 poqi KoporKo uepe6ynan npu 4eopi
-f,ria @iprer, a notittt cny)(LIB y rpaxincr-
Koro €[ucxona fluluna lla.4ueBcbKoro.
Hesaongi -fln Koxasoecrrrfi o6ifinss no-
ca4y oAHoro 3 I(oponiecbxlax cercperapin.
OroqeHHfi nixrynanHru Koponfl Crlris-
MyHAa Anrycra, pa3oM g isurnun Brnar-
HrrMH ryuaHicraMla - ABoptHaMu, niH
crBoproBaB KynbrypHy arrvrocQepy Bane-
nr (roporiscrKoi pesueHqii y Kparoei).
I{i poxll craHoBrrJru nafiarcrnsHiurufi ne-
pio4 po:aumy fioro rnopuocri. Car'le roli
6ynu uar.ucaHi sHavlesuri <@paurrcn> -
carupuuni eipuri, B flKrlx aBrop ynironi-
qHB cyqacnux frouy BIAaTHLIX rro4efi,
nepua rpare,ui.r peHecaHcy <Bi4npaea
rperrbKrrx nocriB>>, a raKox( 6araro noe-
Tr.{rrHHX rnopin uy6niuucruqHoro xapaK-
repy. KoxaHoecrrvfi qiraszncq norirH.I-
Hr.rMlr c[paBaMu i cnuuara3yBaB eK3eKy-
qifiHoirry pyxoni. lloer 6pan yvacrb y 3a-

ci4aHurx Jlro6niscrroro cefruy 1569'
poKy, 4e 6yro yxBaneHo rroJrbcbKo - ru-
ToBcbKy yniro. .fln Koxasoncrxnfi 6ye
npLrxrlnbHr,rKoM o6pannx na nonrcrxufi
rpoH Spauqyrrxoro KoponeBur{a feHpi-
xa Banya (1573). Hes.{ossi oAHaK noer

po3npoqaBct 3 ropolincrKl4M ABopoM'
Bin oxeHuncr r .{opororo floAlboAoBct,-
xoro i oceJll{Bcfl y BnacHoMy MaerKy B

gopnonici. Y csoeMy nipuri <Kynalrcr-
xa uicHs npo Cy6orxy> KoxanoscrKl'Ifi
npocnaBntB flepeBarl,I xI4TTs sa celi ra
Kynbrypy noNaiqnxis, tiurauucb poAI{H-

Hr4M rrlacr.f,M, HaAari 6paa yqacrb y no-
liruqruEx noAiqx i ue nepecraBaB ilHcarv
aipuri ua narpio'rl{qHy reMar}IKy. y 1579
poui noet repexlrB cirr,refiny rpare4iro -
cMeprr yrrc6leuoi 4onevrvr Vpruyni, i
crifi posuaq Br4pa3HB y cnaBHosgicHzx
<Tpeuax>. I{eil niteparypuuit x(aHp IUBI'I-

AKo craB nonynqpHl,IM y nonbcrrifi xylr-
rypi. Toro caMofo pory 6ylo BLIAaHo Apy-
roM Hafisaxrusirue rnopiuHr .f,Ha Koxa-

HoBcbKoro - noJIbcbKlrfi nepexlaA <fIcal-
rupt !,au.rAoBoro)). Ilefi rnip uea6aqK
Brrnr.rHyB Ha SopvrynaHHt rloJlbcbxoi ni-
TeparypHoi t'toeu i nnpona4uB Ao noesii
noni Qopua ra nipnrosaHi poevripu. Ilia
rcinerlr )r:aTTfl. noer nupiurun ony6nixyna-
rr{ ycrc cBoto nireparypHy craAIqHHy y

Br.rAarHoro xparincrxoro ApyKapt fl'sa
-f,Hyurencrroro. OAuax siH He AoqeKaBc-s
qiei noaii. 22 cepnux I -s84 porcy noMep y
Jko6rini ni4 cepqenoro HanaAy.

-f,H Koxauoscrrnfi roxoeanl,Ifi y 3no-
reHi s napaQirnrHoMy rocreri, Ae Ao cbo-
roAui r6epircr narpo6ox 3 roprperoM
IIoeTa.

I{efi rraureqr noAapyBaB rIoJlbcbxift ni-
reparypi cyqacHy rronbcbKy MoBy, s6ara-
qeHy HoBHrrau sopuarnru.

Onpaqronana
Jlapuca BepmiHcsxa.

noE3tfl

.flu KoxaHoBcbKI{f.

PIESN XXV

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Czego za dobrodziejstrva, kt6rym nie masz miary?

Ko5ci6l Cip nie ogarnie, wszpdy pelno Ciebie'

I w otchlaniach, iw morzu, na ziemi, na niebie.

ZlotateiL,wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,

Cokolwiek na tym Swiecie czlowiek mieni swoje.

Wdzipcznym Cig tedy sercem, Panie, wyznawamy,

Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

TyS pan wszytkiego Swiata, TyS niebo zbudowal

I zlotymi gwiazdami Slicznie6 uhaftowal;

TyS fundament zalo|yl nieobeszlej ziemi

I przykryleS jej nago56 zioly rozlicznemi.

Za Trvoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,

A zamierzonych granic przeskoczyd sip boi;

Rzeki w6d nieprzebranych wielkq hojno66 maj4.

Bialy dzieri, a noc ciemna swoje czasy znajq.

Tobie k'woli rozliczne krviatki Wiosna rodzi,

Tobie k'woliw klosianym wielicu Lato chodzi.

Wino Jesief, i jablka rozmaite darva,

Potym do gotowego gnu6na Zima wstawa.

ZTwej laski nocna rosa na mdle ziola padnie,

A zagorzale zboia deszcz oiywia snadnie;

Z twoich r4k wszelkie zwierzgpatrzqswej iywno5ci,

A Ty kaidego Zywisz z Twej szczodroblirvo5ci.

Bqdf na wieki pochwalori, nie5miertelny Panie!

Twoja laska, Twa dobrod nigdy nie ustanie.

Chowaj nas, p6ki raczysz, na tej niskiej ziemi;

Jedno zawidy niech bqdziem pod skrzydlami Twemi!
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Paurosi npoueui, npo6y4xyrovr.t rr4rrry Be-
Jrrrqe3Hr4x .uepeB, rroMepe)r(aHux siqHolereHHN{
rrJrrorueM, xri gi csoei Bucorrr cKularorb Kpan-
ruuu rpauiurssoi pocu, rrlo c[aAarorb Ha no-
crarb - cKynbnrypHufi saarpo6or cyuyrovoi
xinxr,t, cn6o3l,r .f,roi rarcpllvl rrHHoM IqoAeHHo
cnaAarorb ua uoruly Aprypa lporrepa. Cxyru-
rrrop-MoHyrv{euralicl f,KoMy no3yBana BanAa
MouHe,3 f,KoroApflrtllB x14oxHuK, nigrnopun y
si.rHocri 3acrr.rny MHTs BeJrHKoro xoxaHHq. Y
cnoragax Baula Moune npuraAyBara, .rr uirry
1866 pory, nporynrcrcirucb no Jluuaxin-csxouy
KJraAoBrrr{y, Apryp lporrep rroKa3aB ifr r',ricqe,
Ha f,KoMy xorir 6u (c[orrr,rru siqHr.rN,r cHoM)).

BoHa er.rroHala fioro gauosir...
.fl y cryleHrcrri poxz,3ariuvunuru trrKo-

ry ri4in-neperla4avin i npaurorovu y Jlrnoni
eKcKypcoBoAoM, KoxGy rpyny llonbcbKHx Ty-
plrcrin npr.rBoArrB .qo rl6olo Hagrpo6ry, pos-
nonigarcvu lrpo Koporxzfi xurresafi rxrsx
siAor\aoro noJrbcbKoro xyAolr{Hr,rKa, oAHoro 3

HafisugHaqsiruzx npeAcraBHnris uomcrxoro
poMaHrr43My.

<<Meruxarc ryr, y Jlrnoni, uqaclunoD, - nH-
caB y csoix cuora4ax l7-pivnufr Apryp ne-
pe.{ suigAol,r Ha HaBr{aHHq lo BiaeHcrxoi ara-
4err.rii xy4oNHix uucreqrs. I rofi qac Mox(Ha
siAuecru Ao uafiqacrusiuoro nepio4y xnr-
Tr xyAoxHr4xa. <Cnorifi i ser.rKna rBopqa npa-
try 6ytu eAHHr,rM rvroiM saHsrrsrr.r. He pa3 q
6yay sraaysarla ri vacv, ri xByrrrurnt, npo rxi
iuxonn HeMHJro nigsunancr, KoJracb rvroxe 6yly
naM'rraru rx HafinpexpacHirui xBr,rJrnHH Moro
}KHTT')).

Mafi6yrnifi rr,raficrep neH3Jrr HapoAr{Bcr Ha
nreincrxifi ser\.{ri - y uicqenocri Orunoaiqi.
.{emi icropuvHi Axepena noAarorb gary - I I
xoBrHr, inuri - nucronaA 1837 poxy. Xun
nutue Bcboro 30 poxin - 13 rpy4ux I 867 pory
Y OpaHqysrxzx llipiHesx nicrs xnopo6u no-
Mr.rpa€. Jluure 30 nir npo)Kr.rB Mr.{TerIb, ane 3a-
Jruurr.lB uu6orcufi cnig y ualxpcrni He Jrurue
rroJrrcbKoMy, euoxu poMaHrH3My, are fi csiro-
nouy. I,Ioro iu'.n - Apryp lporrep, .f,Koro cy-
qacHr.tKu Ha3HBanH cninqeu Jlucrona,uonoro
noBcraHHr 1863 poxy.

Y Jlrsincrxifi rcipraHnifr raaepei :6epi-
raerbcfl qu He safi6ilrure po6ir Aprypa lpor-
repa, axi crBoprororb BucraBKy, Ha rKy cne-
qianrso npuix4xarorb rxaHyBalrsurr.r fioro
rnopuocri s flomrqi ra s isurux rpain.

llepui ypoKr{ prlcyHKy, rpaQivHux po6ir
niH 6pan s OruHoni.rax y cBoro 6aruxa, xyAox-
Hr.rKa-aMaropa fua lporrepa, yvacuuxa JIuc-
TonaAoBoro noBcraHH.s. flia surr,rsorvr fioro
ouoni4anr, ualesmufi Apryp, crBoprrB neprui
po6oru, Harrfix so6paxaB nepeBaxHo 6oporr-
6y uoncrauqin s qapcrruMu sificrKaMr.r.

E arrxo, n6 aq aro.ru :r'ea6ugxuil HaxI.IJI cBo -
ro cr4Ha Ao rBopqocri, 4o xucry MturroBarl{,
siil?iey 1848 poqi oguna4qrrupiuuoro xnor-
IIt Ha HaBrrauru y Jlrnin. flepe6ynaroqv y cra-
poBHHHoMy uicri, noBHoMy nerenl i ononi4efi,
nigouorvry criJrbHoro ManrpcbKoro ruKoJroro,
xorBe y cnoei po4uHl.r. Bolerc ulacJrr{Boro Br.r-

naAKy y roMy x.uoui xne siAoN,rufi xyAoxuzr
IOniyru Koccax. To 6yna qacnuBa Mr4rb
sycrpivi is :Hasuv xyAoxHr.rKorrl, lKuft n3ln
Aprypa lporrepaAo rpoHa cnoix yruin. To 6yna

Anfi Hbofo cnpaBxHr rrrKoJra ManrpcTBa.
Bi4ni4ynan fporrep raKox ypor(H i s iHrroro
rrniscrroro x)troxHuKa - flua MaHrxoscrxo-
ro, rrzfi He crBopHB Br.r3HaqHHX po6ir, aae fioro
3Halorb rK BrIHTer.s i HacrasHr.txa 6ararrox sH-

AaTHr{X rr{afi Crpin IIeH3r-s.

JIrnin [oJroHrrB roHoro x)aoxHuKa cBo€ro
apxirexryporo, KonopHToM By3eHbKnx cepeA-
Hroniuuux nylzqr. HesAoasi cro4u uepeixAxae
scs fioro poAnHa. OAsoro pa3y Apryp 3a MoJrb-

6eprou MzurroBaB roreJrb XopNa, B rKoMy npo-
ig.qou 3ynuHriBcr qicap Ancrpo-Vropqr,rHr.r
(DpaHuiurex IO:e$. flo6aquetua Ha HeBerr4rr-

KoMy Monb6epri rr.rafi6yrHro Kapruuy, qicap,
nosHafi ounBrrrzcb 3 MaJTeHbKHM xyAoxHrrKoM,
HaAaB fiouy cruneHgiro i 3arrpocr.rB Ha HaBr{aH-
Hr Ao Bi.qencrxoi Axa4euii uucreqrn. Ale,
nepttr Hix norpanLrrvt Ao Bi4eucrxoi ara4eiraii,
Apryp fporrep HaBqaerrcr y Kpaxincrrcifr
urxori xy4oxuix MHcrerIrB. Y Kpaxoni uuc-
TerlrBy HaBqaJra caua icropir, noAux rroi nvy-
BaBcr 6yrcnalruo Ha KoxHoMy xpoqi. Orpirr,r
cnpprsrnr.rBoro rnirr,rary rqrrpnx i r ipufi x .{py: in

- npurre.rriB, npo sxlrx siH nigHiure 3raAyBa-
Tr.rMe y Jrrrcrax i cnoragax, cyMyBaB ga Jlrso-
BoM, 3a poAr,rHorc, ,qo sxoi 6yn Hag:nuqafiso
rpun'x3auuM. Ao Kpaxona oAHoro AHr Ha-

4ifiruna cyruHa ssicrra: y Jlreoni nouep fioro
6auo. Marc.{u 15 nir i 6yayvu Haficrapuruu y
c iira' i, H au arae c g s aN{ i H ur u 6 arsxa, flKuit, BMLI -
parcqu, 3anoni4an, ulo6lr Apryp rpoAoBXyBaB
HaBr{aHHr y Biaui.

Micro siAdHcrxoro Banbcy i xasH :ycrpi-
nO MOnOAoro XyAOXHI,IKa-CTyAOHTa, BHCOKT.TM

pinHerrr xr.rrr{. loporo KorxryBano ryr nce: i
xorrJro, xaprly BaH Hr, rro cJryru 6 i6niorexn. .f x
ilrrcaB aBrop rpurorii npo Aprypa, <<:i Jlrno-
Ba, Ao garalruoi croluqi, Be3yqn s co6orc
€AIrHe, IIIO MaB: TanaHT, A.rI,qbKoBy lrcltrcy, i
qorr4 pHaArlrrb peKoMeHAoBaH r,r x lucrin, .arci

narn fioro o6epirarlr nepeA xonoAHr4M 3araJrb-
Htztvt CsiTOM)).

Hafixparqe nepeAaB fioro eracHuir gyx i
noMr.rcJrr{ Toro qacy uoAeHHnK rnlaficrpa. xvt-
Byqv Ha cKpoMHy cruueugiro, .nxoi uaeirr ue
BllcraqaJro ga gxe-se6yAb xapr{yBaHH.rr, ilIo
ni:siure AocriAuuxu fioro reopvocri siAsHaqa-
THMyrb, roAiruse 3nvAeHHe )Krrrrfl, crano {rpu-
qxHolo ni:Hiruoi xsopo6u i nepe4uacuoi cuepri
xyAoxGHKa. Hengon:i noqaB orpulrynaru rxicr
rpouri :a irrccrpauii si.qeHcrxux Nypnalin.
Cninnpauroroqrr 3 pe4axqiruu vaconucin, Ap-
Typ yBDrcHo i cyrnrn iH H o H aBqaerrcr, 3axonJr ro -
Ioqr{cb xonircsaHH-sM aHTHrrHocri, ei4niayiovu
rexqii icropii r'aucreurs i nparruvni ypoKr.t, MH-

creqxi czuroHu i aHarouiqHi satu, nisHaro.tz
cnercp ra€MHHrIb ruiurynaHHr Sap6. V Biani
Mae 6araro npu.arerin, 3 rKHMr4 gilancr 4yu-
xauu i BpaxeHHqMH, npo ulo 3aJrrrlrrdB 3anr{crr
B IrIoAeHHHxy. Y qefi rpnnoxnufr 4-nr Bapura-
Br.r qac niH y Biaui crBopro€ cepirc po6ir <Bap-
ruaBa)), <lloloHis>, <<Jlrornauix>>, <<B ifi ua>>...

llpo o4ny is Hr.rx CraHicras Tapuoacrxufinu-
can: <Bapurasa) Aifiuna crpi:r, Ao HafisiAAa-
lesiruoro KyroqKa Kparc. 3:aatmiu'r lporrepa
He JIr4Iue rK xyAoxHlrKo, rr1o MeH[r uixaamo, a

f,K xyroxHuxa, .axufi fleptrrrrM Br{cnoBHB y Ma-
rapcrni TaKe rpr.rBoxHe [oqyrrr ao rpun4u i
3anarrB xBHJrlo narpioruanry>.

Aprypa l.porrepa Ha3Byrb nisHiure cnisqern{
JlucronaAoBoro noBcrauHr. I{ux-uu fioro po6i1
npacB{qeHzx Bapuraa i, 6ywr npufr n.ari i eycr-
pinyri cnirurororo : eHry:iarrraou i gaxonles-
ssu. Y HeBeJrvKr4x sa posuipaMn no;rorHax
Apryp lporrep ni4uirr,rae csifi roroc nporu 6pa-
roe6ue.{ux nifiu, cyllye saA ix rparivHuull uac-
riAxauu rff o6ox napo4in. Taopu rlboro uHK-
ny po6ir xyloxHr.rKa craru no[rroBxoM Ant
noeris. <Bapurany>>, ni4pasy x 6yno rpnA6auo
nicrg sHcraBKH y JlouAoni, xxa ni46ynacr y
veprni 1862 poxy, gxa i Aosuni e eracHicrlo
JloHAoscrxoro My3ero Bixropii i Alr6epra. 3a
fioro xlrrr.s BeJrr{Ko}o nonylapuicrro cepeA Ko-
nexqioHepin, upuxrelin i ruauyearuHuris xo-
pucryBanlacb caMe qi reopu. BucranleHy y
BiaHi Kaprr.tHy <flolosis>, ilIe 3aAoBro Ao 3a-
riHqeHHq BHcraBKH, npu.u6as npr{rrenb xygox-
unxa flHour llanQiero, rxnfi nepe4aB uefr qr.{Kn

Kaprr.rn sHaHoMy My3elo y Eylaneuri. Ha ran-
porxeHHr rlboro npilrrenfl y 1864 poui Apryp
lporrep sfiixas s Bi,qHs lo BeHeqii.

.flr eilsHaqarorb nolrcrri AocliAsuxrl
fioro rnopuocri, nepe6yBaHHr n Irarrii, sua-
fionacrso si gHaHnrt{u y cnironifi umali xyAox-
HrrKaMH, ix xapruuaMu, Monro BnnuHyrlr Ha
crr{Jrb i rnopuicrr Aprypa fporrepa, Ha re, rqo
ruir 6z ni44arucr inurifi rerrlaruui, sa6yruru npo
TBOpeHH.fl KapTr.rH Ha TeMLt nonbcbKofo xr,rTT.fi.

Ane guiHu craJrucb Aeuro iHui, rxi crocyBa-
rr4cb rrlrue Qoprra: y po6orax Aprypa lporrepa
3'ssurocb 6ilrure csirra, oco6ruso. BrlKoHa-
Hnx or iil snvru Sail6arr,r u.

llonepHynurracr s Bi4uq Ao piaHoi 3euli,
rocrroBaB 4erilrxa irricquis y cBoro rrpvrflTerrfl,
C. TapHancbKoro - y ceni Cnlrzuxa, qo uo-
6nusy!poro6a.{a. Y qronay HeBeJrHqKoMy celi
eiH r\aarroe gexilrxa KaprlrH olifrHuuu Sap6a-



MH, po3rroqnHae nparlrc HaA (JliraHiero>. llia
BnJruBoM noesii Alavra Miqrcenu.{a Bnepue y
rnopvocri Aprypa fporrepa 3'.f,nrf,rorbcf,, flK
3a3Haqalorb MHcrerlTno:Hanqi, <nepnicrrn
Micru.rHi: raeltruqicrb, cMeprb. . . )).

y 1866 poqi Apryp lporrep npuixsxae Ha

pisgnrHi cB.rrra y Jlrnie. Y ciqHi Ha oAHoMy 3

6aris sin sHafiorn{Hrrcr : l6-pivHoro roHoro
KpacyHero BasAoro Mosne.

<Bnepure y cBo€My xrarri 3aKoxaBc.[...)), -
rrncaB niu. lporrep 6yn crapurprfi sa Hei Ha 13

poxin. Ha rualry iksroro qacrff cr:rJra Marrr
BasAu, tra He Ao3BoJrHna qoqqi 6parururrc6 s

6i,wru 4aox(HuroM. II{o6u ynuxnyru Hacrr,rp-

JrHBom rpereHAerrra Ha pyKy i cepue Ban4u,
Marr{ BJrarrryBana irr.ureoQiqifiHi sapyraHu, BBzt-

xaroqu, rqo uera6aporrl ix uoryrrr 3HrcKHyrb.

lporrep rHonyi4e 4o cBoro Apyra C. Tapnancr-
xoro, gei,uKu :c.iallcwl€'e rvrcrvr roxaHifi Banai.

Ilkarynrcy 3 KopecnoHAesqierc - I vcr aMr4

\ Aprypa lporrepa - BanAa s6epenra. 3i CHs-

\_7 rHurH, uo no6-nnsy.{poro6uua, Apryp fpgr-
rep HaAcnnaB, oyBaJro B AeHb AeKUTLKa JTHCTIB,

y flKHx Airuscx csoir\ar,r AyrvrKaMv, TBoprtrlMn
UJIaHaMH HaA po6ororo Kaprr.rHr.r, rri y naafi6yr-
HboMy npHcBf,THTr ifi. Xy1oxuHK y nonorHax
ro6paxarnue ii noprper, rqo curtlnolisynarn-
ue Myry.

Jliro uepeg siA'isAor\a A. lporrepa 4o lla-
prdxa, 6yno nafi qacrrsirur.{N,r. Micqur cn ilrno
s BaHAoro npoBenu n.{o4uHicqi - rtaaerry Icu-
4opu Crynlruoncrxoi. IIpo qi npexpacHi,qHi,
upone4eHi sa losi rptrpoArr, BaHAa MoHse
nirniure Hannure y cnoix cnoraAax, yrKHx qH-

Tarry po3ilonicrr, rK rro3yBana lporrepy ana
pucyurin <Litanio - (Ayx> i <3uar>>. Ta utac-
rs BauAu i Agrypa 6yao Hegonruu. Maru Bas-
guza6panaAorrKy y lpH6in, rqo uo6lusy Jlseo-
na, a niH roBepHyBcr y Jlrnin. Ao xiHrtx cnoix
gHin niH rK AoporoqiHHy penirniro s6epiran
BAoMa y po6ovolay croli gni r6nyuuux Ha-
ciHuHxu-sepHrrKa, qri rorucr fiouy no4apy-
nara Ban4a Mosue. Ha csoix ronorHax fpor-
rep cTaBnB HeBenHr{Ky norr,rirry y alrrnx4i

.,*-z <3ipo.IKlr)),.sK 3HaK rrocBrrra BanAi. Y ri rilrra
ue4im, rrci lporrep nponir y Jlrnoni, siH crso-
pnB cepirc Kaprr.rH <3HMosi Beqopu)), Ha rKr.rx
so6paxcye BaH4y. lporrepy 3:rnutuaerbc.rr )Krrrr{
Jruue gexilrra rraicsqis.

Vxe :r4.qynaHufi Opanqiruex IOseS, npu.q-
6as rlzKr po6ir A. lporrepa. Xy4oxunx Ha or-
purtaaHi KoruTH napiurun ixaru Ha uin4eur
@pauqii. flepe46auanqu cMeprb, qeKaB Ha
npuir.a Ban.4n, rry xorin xoq Ha xanlnHxy no-
6a'rurv. O4Hax po4.rHa He Aurna 3ro4.l ua ii rn'r':4
y@paHuilo.

<13 rpyaHx 1867, Kapolr Maruxoncxi.
Jlrnin, flolirexsira. Apryp noMep o u'xrifi
npanqi. llporuy noni4oururn Bau4y>. Taroro
eivricry 4eneruy s Amelie-les Baina HaAiclag Ao
Jlrsosa fioro 6rusrrufi npnrrelr Mapcelr
Maurroncrrcufi.

<BanAa nela 4onri po3MoBH g Maruxoscr-
xlErrl, trrafi AWaB flpo nepeHeceHHr npaxy Ap-
rYPaao pi4Horo Kparo. 3Haiurru uopoeyrvlinnr

s Mapcereu, rxufi paAHB su6paru Jlrnin, m
uicro, u1o 6yno fionay nai6nuxquM y xfl.rrresifi

4ori. MaurxoecrKufi qeKaB ua naarepialrHy Ao-
noMory Hafi6rux.rux npurrerin lporrepa -
Tapnon crrurx i [aieayruzrl6Kr,rx. Ban4a, oAHaK,

sacsiA.rr.rra cnoxifiuo: <.f, nepeHecy npax Ap-
Typa Ao Kparo...)).

BanAa Mouxe, ai6panurz no Kpyrr{HKax
rpouri y cnoix 6ru:rxux pogu.rin, npoAaBana
uacgi KollrroBHocti, a raxox B3rJra B poAr{HH
qacrr.rHy cyMr{ 3 inorexu rau'snuqi y 9epuin-
qrx i, Ha nupyreni Korrrru, 4 r'unlns.1868 poxy
TpyHy 3 rrpaxoM siAortroro xyAoxHHKa rrplrBe3-
ra.[o Jlrsosa.
t 3 QiHaucoBoro AonoMororo 3BepHynricb Ao

BanAu raKox KopHenr Yeficrrl.rfi, Cranicras
TapHancrrufi ra si.qol\aufi msiscrrufi Soro-
rpaQ Teo4op lllafior.

y 1868 poqi 4o Jlrsosa npuix4xae reui-
an*tuit cKynbnrop, npuqrenb Aprypa lporre-
pa, uaficrep HaAMorr.rnbHux naM'rrHuxis fla-
puc @ininn. Bin noxoAr.rB 3 po.qlrHpr ira-rrificr-
Kolo cKynbnropaflxoro @irinua. Y xnrurrop-
HoMy KoprrAopi xocreny Eepuap4unia, 4e cno-
vanqy 6yro BcraHoBJreHo rpyuy 3 npaxorra lpor-
repa, flapuc <Diniun Ha 3aMoBneHH.n Bau4u
Monue epo6ue rincosufi si.46uroKpyKr,r xlAox-
nuxa. ToAi x BaHAa 3aMoBJrre y Hboro Ha.{Mo-
rnarsni naM'rrHuK. Crynrurop upaqro€ HaA

srireHHqrvr rBopqofo 3aAyMy Bas.qra. y 1873
poqi na xau'rrrorvry capKoQa3i, rqo cKpr,rBaB

npax A. lporrepa, BcraHoBJreHo raM'rrHuK.
Ha4uorumnufi naqrpo6ox sin.Iae MonoAa cy-
Myroqa xiHra, Iqo npr.rKJrrKJra Ha xoriHax, 6irr
.f,r<oi coKir - crlMBoJr KoxaHHr i nipuocri. [nr
cKynbnropa noeyrana Bau4a MoHne. llia qien
cKynrnryporo i cororou nuiqeuo naeAamfioH
3 noprperorr,r lporrepa, 

'^xuit 
BHKoHaJra BJrac-

Hopyq BauAa MosHe. Inrui Aerani, o6ipeani
crpyHn Myeu, grauaHufi uonr6epr, - roBoprrb
curasoriroro [epeArracHo 3racnoro ranaHTy,
Taxox qepen - cMeprenbHe memento. Einq Nae-

4anrfioHy, mufi o6parr,rnrce naBpourfi niuox,
BMypoBaHo ra6ruqro y nurnr4i seruxoi ruu-
rH, Ha rr.rryJri qrcoi Hanucauo uasny fiofo roJroB-

Hr{x Man.fl pcbKr,rx rnopin-qux.nin xyAoxuura :

<Bapruana>>, <floloHi.a>>, <<3uuoni nevopa>,
<B ifi Hu... Ha npr.rrpinnenifi go caprao(f ary na4-
rpo 6uifi ra6rz.rqi, oxpirtr Aarvr xivrrc fl, lporre -
pa, - Hanuc, aBTopoM rKoro e Bau4a Mosse:
<Hexafi re6e npufir're Xpucroc, rrxuitre6enpu-
3BaB, a.qo fioro xBaJru uexafi re6e npono4xrr
aHreJrr.r)). Buute HaA nJrr.{Toro nlr6uro ule oArrH
HanrEc: <CsiTnii fioro naNa'.firi rlefi naM'rrHuK
nocraBr.rJra BauAu. B porr.r Apyroi csirosoi
n ifi nr,r flau'srHI,rK 3a3HaB nolrrKo,uxeHr. Pos6u-
ry Qirypy coKona ri4pecraapyran yrpaincrxufi
cKynbnrop Jlyra Eiranuv.

.f,x cxlanacb.rloJrr Basau MoHue? -qacro
3anr,rryrorb rypr.rcrr.t. BoHa sro4ora sufiura
saN,rix 3a xyAoxHr.ma Kapolr Mno4nzqrxoro,
ycniruno osoroAiaa rraafi crepuicrro cKyJrbnro-
pa, qacro AeMoHcrpyroqr.r BnacHi po6oru Ha
BlrcraBKax y Jlrnincrxifi xaprunHifi ranepei.
Banga MroAsllqrKa BHKoH:ura uaficrepHo rqe

oAIrH MeAaJIbI{OH, f,KHI,I BCTaHOBI,IIa Ha IIa-
u'f,Tnury nucbMeHHrixa Veficrroro ua Jluqa-
rincrxouy xraAosraqi y Jlraoni. Bona uanz-
cara Asi KHr{ru HoBeJr - <Cropinxr.r 3 xr.rrrr))
(1883 p.) i <Ha nonopori crraBr.r)) (1884 p.), a

raKo)K KHrrfy cnoraAis npo Aprypa lporrepa.
CyracHuru 3aJwrtt]r4rrkr cnoraAr.r, rxi nepe-

Aarorbcfl sir noxorigHf, Ao uorcorinus. lllo-
pory I nucrorraAa, y.{eur nau'.sri ycix no-
MepJrr.rx, BasAa MroAsuqrKa, Ae 6 ne uepe-
6yr,ar,a, 3aBXArr nocniruara Ha Jlnqariscrre
KJraAoBnrqe, uopa3 3aniuroroqu cniury rtaM'r-
ri. llisHirue BoHa npuix4xaruMe si cBo€ro

AorrKoro Mapulero, rKa nprrcBflTilra nipuri
fporrepy, Harwrcara cnoraAn, rK BoHr,r s r\aari-

p'ro qopoxy riqni4ynanr{ Morr.rny lporrepa,
sr fi Naaru cap'vraxnirl., KoxeH pa: o6iqrrcun
npuixatu croAt4 3HoBy y rofi x(e qac.

Xurrs BHecJro ceoi roperu.rBrd B icropiro
uboro poMaHTvrrHoro KoxaHH.a.,{anHo HeMae

B xuBrrx BanAu MloAurErlrroi, ui ii Aoqxpr
Mapr.rni Bomcrxoi, ni fi nHyurcu Eearu O6ep-
rzncrxoi, are [aM'rrr upo Aprypa xune. Ha
fioro irroruri, y 6y4r-rxy nopy poxy noryu'r-
uirorr 6yxeru xeiris. I xro 6 ue npufiruor ua
Jlu.raxincrKe KnaAoBrdule, fioro 4opora o6o-
B'r3KoBo npHBeAe Ao Morr{Jrr{ Aprypa lpor-
repa.

-fH Kosemcrxufi,
qreH HauioHamHoi

Cni.nrcu xypna.nicrin Yxpaiuu.

JIrain-,{poro6uv-Kparin-Crapa CuHssa.

Ha suiuxy: uadzpo6uuit nau'flmHuK
A. lpomzepy ua JluqarciecbKotvty rcnadoeuuli y
JIaeoei.

(Doro aBTopa.
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. Larysa Wermiriska -
redaktor naczelny

. Piotr KoSciriski (Warszawa) -
dyrektor ds. wydawniczych i programowych

. Walentyna KoleSnik -
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Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania

listow i artykul6w, ale informujemy, 2e za zamie-

szczone materialy nie wyplacamy honorarium
(redakcja pracuje spolecznie), a tekstow nie
zam6wionych nie zwracamy.

Radio Zytomierz
. Co miesi4c, w kazdqpienvsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mozna
sluchad p6lgodzirurej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w.
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polakow
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego,34 b,
tel. (0412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Obwodowy Zwiqzek Polak6w Ukrainy,
m. Zytomierz,ul. Czerniachowskiego, 34 b, tel. (0412) 24-34-22,
prezes Wiktoria Laskowska -Szczur.
. Zjednoczenie Polakfw Zytomierszczyzny <Polonia> -
priewodni czqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (}aIl 22- 16-36.
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonist6w Zytomierszczyzny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomien ul. Klosowskiego, l0 m 238.
Tel. (041 2) 37 -36-7 5; 25-86-7 8
. Tbwarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J. L Kr a s z ew s ki e go, przewodn iczqcy Jerzy B aginski,
tel. domowy QalD 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B erdy cz ow s ki e P o I s ki e S t ow arzy s ze ni e W s p i e rani a P rz eds i qb i o rczo i c i,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwiqzku Polak6w Ukrainy,
prezes Larysa Wermiriska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (04143) 2-23-78.
. Berdvczowskie Reionowe Stowarzvszenie Polak6w <RodzinaD.
prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardynow pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czg5ciowo w jgzyku polskim, czgSciowo po
ukrairisku w Berdvczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00. codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbarv -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, I7.30.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.
(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatoze. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)

( EE PR14 L{ | BC b KA MO3AIKA)
(nonbcbKolo MoBoto)

6naroAirZHa KynbrypHo-ocBirHn ra3era.' BraxoAnrb KoxHr4x 2 n,ticsiii.

BhAaaeqs - PaAa SepgnviacbKoro eiAAineHHq
Cninxr noneKiB YxpaIHr

3apeecrpoBaHa 25'reirHs 1995 poxy
XnrounpcbKh.M o6nacHuM ynpaBniHHFM

rlo fip€cr, cBr,qoqTB!,np9 peecrpaLlllo

Haura aApeca: M.5ep.qhlria, ayn.flyuriHa, 46.
,, ,, Ten. 2-23-78.

HagpyxoeaHo
Ha KFI <<flonirpaSivna Sa6pr,rxa>

,, ,ru.5ep4nqiB, Byfl. KornnpeacbKoro,2. 
,

.:....]]1o.*1000nprarvriprrraria.
' 2,5 ApyKoBaHoro apKyrua.


