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Premier pochwalil siq tez, ze po 100

dniach jego rz4d6w Polska poprawila sw6j
wizerunek za granic1. <To bardzo dobre 100
dni w wymiarze europejskim, Swiatowym i

w refacjach z na.iblilszymi

s4siadami> -

ocenil Tusk.

<Dziqki wysilkowi dyplornacji nasze
najbardziej drazliwe, czy wra2liwe relacje z
sqsi adami sq dzi si aj wyrazn ie I epsze

ni|

jeszcze

trzy miesiqce temu) - mowil premier. I wskazal
ludzi, kt6rzy - jego zdaniem - dobrze pracowali
na poprawQ wizerunku naszego kraju: rninistra

spraw zagranicznych Radoslawa Sikorskiego
i sekretarza stanu w Kancelarii prerniera
Wladyslawa Bartoszewsk iego.
<Polska na nowo stala siE zrozumialym
i przewidywalnym partnerem dla wiqkszoSci
kraj6w 6wiata> - podsulnowal Tusk.

Do wigzienia
za mieszanie w sluzbach?
Podsumowanie
studni6wki rzQdu

Plany na 3000 dni
rz4d6w

Zaufanie. To slowo najczqSciej padalo z
ust Donalda Tuska, gdy podsumowywal 100
dniswego rz4du. <Wiem jak trudno dziS ufai

Donald Tusk ma juz plany na nastQpn4
kadencjq. Znow widzi siq w niej wladzy.

wladzy. Ale zaufanie polak6w jest bardzo
duze, chod przez te 100 dni nie udalo siq

nam wszystkiego zrobid> - cieszyl siq
premier. I podziqkowal partii Jaroslawa

Szef kancelarii Tuska Slawomir Nowak
ujawnil plany na kolejne 300, 1500 i nawet
3000 dni.
Ten plan to dzielo ministr6w. Opiera siq

na czterech filarach -

bogatym

Kaczyriskiego: <Krytyka opozycji moze nam
tylko pom6c. ProszE o wiqcej i dziqkujq)) powiedzial Tusk.

spoleczefistwie, rozwoju, bezpieczeristwie
i zauthniu. <Polski sukces gospodarczy musi
miei solidne fundamenty, tak jak dom> przekonywal Nowak.

Spelnimy
oczekiwania wszvstkich

<Dzigkujg opozycji>

<Kiedy nie chcq ciq chwali6, chwal siq
sam)) - zaczql przem6wienie premier. <Rz4d

PO-PSL rozpoczql wielki wyScig

o

Podziqkowal teL opozycji - czyli piS i
lewicy. <Opozycja moze sprzyjai naszemu
rzqdowi. M6wiq to bez ironii. Mamy dobrze

przygotowany do rzqdzenia uklad

spelnienie postulat6w milionow polak6w.
Dziqkujq tym, kt6rzy pozostali przy nas od

koalicyjny, ludzi za kt6rymi stoj4 nadzieje

dnia wybor6w do dzisiaj, ale dziqkujq takze
tym, kt6rzy nie glosowali na nas ale maj4
wobec nas oczekiwania. ObiecaliSmy sobie,
ze bEdziemy spelnia6 r6wniez oczekiwania
nieprzychylnych" - m6wil Donald Tusk.
Zdaniem szefa rz4du polacy nadal mu

rzqdzqcemu krytyka moze tylko pom6c.
Proszq o wiqcej i dziqkujq> - stwierdzil szef

ufaj4. <lch nadzieje na lepsze zycie nie
zmalaly>> - zapewnial Tusk. I zastrzegl: <Nie
obiecywaliSmy, ze zmienimy polskq w 100
dni>.

Pochwalil teL swego koalicjanta
Waldemara Pawlaka za dobrq wsp6lpracq.
<Do6wiadczenie pokazuje, 2e budowanie

koalicji nie jest latwe. Ale polityk a moileby(,
budowana bez agresji, a koalicja mo2e byi
budowana na zaufaniu. pSL jest rzetelnym
partnerem w tej koalicji> - m6wil.

i

zaufanie Polak6w. Takiemu obozowi

Nie obylo siq jednak bez pogrozenia
palcem. Premier zapewnil, ie ludzie, kt6rzy
zaszkodzili pracy polskich sluzb specjalnych
zostan4 za to ukatrani. Choi nie padlo Ladne
nazwisko, wiadomo, 2e Tusk m6wil o ludziach
z poprzedniej ekipy nqdzqcej - czyli z piS.

<Sluzby spec.jalne przesranq byc

zbiorowym bohaterem konferencj i
prasowych, skandali i afen - powiedzial szef

rz4du. <Sluzby specjalne w zaciszu i
dyskrecji bqd4 informowaly odpowiednie
polskie wladze tak. abySmy podejmowali
najmqdrzej sze ze wszystkich decyzje.
Gwarantujq to pafistwu, wszystkie kroki w
tym celu zostaly juz podjqte> - dodal.
<Tak2e kroki, kr6rych skutkiern bqdzie
pociEgniqcie do odpowiedzialnoSci,
politycznej i karnej tyclr, kt6rzy inreres
paristwa i bezpieczeristwo paristwa narazili
na szwank. Prace w tej sprawie takze siq
toczq>>

PiS odpowiada:
marzyf, kaidy moie

rzqdu.

Donald Tusk nie bez przyczyny

o

opozycji wyraLal siq w cieplych slowach.
Ma wobec niej plany - chce poparcia przy
zmianie konstytucji. <Nie spocznQ dop6ki

polska konstytucja nie doprowadzi do

sytuacji, 2e polski obywatel bqdzie
wybieral,swojego przedstawiciela w
okrqgu j ednomandatowymD

- zapow iedzial

Tusk.
Do tego potrzebowal bqdzie zgody piS,
lewicy i prezydenta Lecha Kaczyriskiego.
Tusk ma nadziejq, ze uda mu siq przekonai

swych politycznych przeciwnik6w do
pomyslu zmian w konstytucji.

- podkreSlil Tusk.

ija

<Tusk podziqkowal opozycji za krytykq
rnu wobec tego chcq podziqkowai, mam

nadziejq, 2e jest to zmiana nastawienia, 2e
te zle oczy siq skoriczq, 2e to ju2 siq nigdy
nie powtorzy> - skomentowal wystqpienie
Tuska prezes PiS Jaroslaw Kaczyriski.
W odpowiedzi na plany Tuska o 3000
dniach rzqdu powiedzial: <<pomarzyi wolno
ka2demu>

<Chcq wierzy6,, 2e to p.rzem6wienie
przyniesie krajowi co6 nowego, ta totalna
wojna polityczna wywolywanaprzezpO to coS
w najwy2szvm stopniu niedobrego> - dodal.

Donat Szyller, PAP.
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Czy cztery lata
Ju2 kilkana5cie tygodni urzgduje
koalicyjny rz4d Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego pod
kierown ictwem premiera Donalda Tuska.
Jego funkcjonowanie wplynglo korzystnie

na uspokojenie nastroj6w spolecznych w
Polsce. Pokazuje on,2e przed Potsk4 sq

dobre perspektywy. Opozycja, kt6r4
stanowi teraz Prawo i Sprawiedliwo5d

i

Demokraci, nie zamilkla.

Kqsa ona koalicjg i jej ministr6w, wytyka
rzekome blgdy i nietrafione projekty. Ale

obecne spory

i utarczki to nic

w

por6wnaniu z tym, co bylo do niedawna,

z ustawicznq atmosfer4

:l$e:rd.Ve

Z
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Szykowane s4 te2 inne wazne zmiany i
reformy. Powinny one zapaSi stosunkowo

i dlu2ej

oraz Lewica

ft,,a,,

oskar2efi,

podejrzeri i renetracji slu2b specjalnych i

prokuratury.
W kr6tkim okresie czasu zapanowala
atmosfera normalnoSci. przejrzystoSi

szybko. Panuje przekonanie. 2e te
najwa2niejsze z nich powinny byi podjqte
w pierwszym roku urzEdowania nowego
rzqdu, bo potenr bqdzie z tyn coraztrudn i ej.
Sejm zabiera siq tak|e za uporz4dkowanie
prawa i anulowanie tych ustaw i przepis6q
kt6re utrudniaj4 sprawne funkcjonowanie

przedsiqbiorczo6ci

i

2ycie obywarelom.

Zajmuje siq tym specjalna komisja Przyjazne
Paristwo. Pod lup4 jesr tez nadal korupcja.
Polacy z uwagq obserwuj4 dzialania
koalicji PO-PSL. Jest ona darzona przez
niclrwielk4 sympatiq i zaufaniem. Zadna
koalicja w przeszloSci nie miala takiej dobrej
pozycji wyjSciowej jak obecna. A2 60%
Polak6w uw a2a, 2e przetrw a ona pelne cztery

lata, to jest caly przewidziany konstytucj4
okres. I ma szanse rz4dzic nawet dlu|ej.

lata.

Premier Donald Tusk odbyl kilka

i

ze wszystkich

Niemcami, Francj4 i Wielkq
Brytani4. Zrozumienie panuje na linii
liderarni

Warszawa

-

-

Waszyngton.

W sprawach wewnqtrznych polityka
rz4du skupia siq na kwestiach gospodarki,
rolnictwa, inwestycji budowlanych, w tym
zwiqzanyclt z przygotowaniami do Euro
20 | 2, ochrony Srodowi ska, pryw aty zacj i. Na
plan pierwszy wyd2wigniqto takze nielatwe
zagadnienie ochrony zdrowia oraz podwyzek
plac dla lekarzy i pozostalego personelu
medycznego. A trzeba parniqtai, Le z tq
spraw4 nie poradzil sobie Laden rz4d po 1989
roku. Na wy2sze place rnogq liczy( r6wnie2
nauczyciele. Oczekiwane roszady nastqpujq

w

resorcie sprawiedliwoSci. Nast4pi

oddzielenie Prokuratury Generalnej i funkcji

prokuratora generalnego'od lqczenia jej z
funkc.iq ministra sprawiedliwoSci.

obchodriw na Ukrainie finalowych zawod6w
Czempionatu Europy 2012 pilki noZnej
przewiduje realizacjg ponad 200
przedsigwziqd na ogrflnq kwotp 7,3 miliarda
hrywien.
Na to zwracal uwagq zastQpca prezesa OGA
Igor Orlow podczas posiedzenia grupy roboczej

ds. przygotowania

i

obchod6w na Ukrainie

finalu Euro 2012. Wedlug niego panstwo bqdzie
finansowalo tylko projekty strategiczne.
Rozw6j strefy usiug i rozrywek. doskonalenie
infrastruktury turystycznej i sportowej obarczy
wylqcznie samorzqdy nriejscowe - zapieniqdze
z bud2et6w miejskich, zaci4gniqte krcdyry.
Srodki z innych 2rodel
podkreSlil p. Orlow.
Urzqdnik poinformow al te2, 2e w projekcie
regionalnego programu Euro 2012 w obwodzie
przew iduj e s i q rekonstrukcj a autostrady K ij 6wCzop, rekonstrukcja most6w, udoskonalenie
i nfrastruktury stacj i koIejowych, modern izacja
oSwietlania ulic w miastach, budowa nowych
boisk sportowych, hoteli, plac6wek wy2ywienia
spolecznego, rekonstrukcja basenu, budowa
palacu lodowego. Zaplanowano teL

-

modernizacjq oddzial6w reanirnacyjnych w
szpitalach rejon6w obwodu, kt6re le2a. przy
trasie Kij6w-Czop.Wedlug poprzednich

powr6cil z tarczq, wszqdzie byl dobrze
przyjmowany i znajdowal wsp6lny jqzyk.
Poprawie ulegly stosunki Polski z Rosjq.
Nawiqzano wzajemny dialog. Zniesiono
dwuletni zakaz eksportu polskiego miqsa do
ego kraju. Do 3 | pazdziernika biez4cego
roku wycofane zostan4 polskie wojska z
lraku, za czyrn Polacy wypowiadali siq ju2
od dawna. Owocnie ukladaj4 siq stosunki
Polski z Uniq Europejsk4 i z jej glownymi

Obwr6d 2ytomierski lv projekcie
regionalnego programu przygotowari i

-

i obiecuj4cych
widok6w na przyszlo$c. Rz4d stara siq slu2y6
obywatelonr, a nie panowai nad nimi. Jego
ministrowie przemawiaj4jqzykiem jasnym i
zrozumialym dla og6lu, nie bujaj4 w
oblokach, tylko twardo stqpajq po ziemi.
Polacy s4 przekonani,2e czekaj4ich udane
procedur. spokojnej pracy

podr6zy zagranicznych

Euro-2012
w obwodzie
?ytomierskim

Czyli zdobyc poparcie wyborc6w

wyficzeri specjalist6w, na realizacjq
na

przedsiqwziqi 2ytornierskiego programu

OczywiScie. o tym za wcze{nie teraz

regionalnego z bud2etu paristwowego bqdzie
potrzeba 5 miliard6w hrywien. z nicl.r 4,7

nastqpn4 kadencjq.

rn6wi6.

I koalicjanci takich rozwa2ah

unikaj4. Bo koncentruj4 siq na tym, co trzeba

zrobic dziS i jutro. Pracuj4 zgodnie i z
poszanowaniem partnera. Ale ta sprawa
zaprzqta mySli i uwagq obserwator6w,
gl6wnie politolog6w i socjolog6w. Rzecz w
tym,2e w tym okresie I 8 lat zadnej koalicji
nie udalo siq przedluzyi swych rzqd6w na
nastQpne cztery Iata. Tak siq bowiem
dotychczas skladalo, i2 partie polityczne
tracily poparcie na skutek sprawowania
wladzy. Oddawaly j4 opozycji. Jest to tak

miliarda na

odnowienie kompleksu

transportowo-drogowego.

W tym

na

rekonstrukcjq i remonty drog samochodowych

4,6 rniliarda hrywien,
-inlrastrukturnych
obiekt6w

na rekonstrukcjq

kolejowych

mln hrywien.

-

13.5

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko l3

stycznia na briefingu

w

Mukaczcwre

skrytykowal wladze Kijowa za to, 2e nie
zabieraj4 siq do przygotowafr Euro-2O12.
Prezydent oglosil, 2e nadeszla pora, by na

powa2nym poziomie przenrySlei
do Euro-2012. Wiktor

zwany efekt wahadla.

przygotowania

Czy tym razetn bqdzie inaczej? Czy
koalicja PO-PSl- przetrwa cztery lata i

Juszczenko poddal krytyce wszystkic plac6wki

dlu2ej? Taka szansa istnieje. A czy zostanie
wykorzystana, to siq dopiero okaze w
praktyce. By przetrwai i wygrai wybory za
cztery lata. obecna koalicja nie moze
rozczatowac izawieSc wyborc6w. I to tyle. I
a2 tyler.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.

sanrorz4dowe za to, ze w mieScie do tej pory
nie rozpoczqta rekonstrukcja stadionu i bLrdowa
60 hoteli. Po tym prezydent wyrazil pewno6i,

2e Ukraina bqdzie przygotowana

na

najwy2szyrn poziomie. Jednak na dzieri
dzisiejszy, wedlug jego slow, chcialby wyslac
,,sygnal niepokoju".
Wanda Bagiriska,
<Dilowyj Berdycziw>.
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Spotkanie oplatkowe w szkole sobotniej
Piqkna tradycja spotkania oplatkowego jest kontynuowana w
polskiej sobotniej szkole w Berdyczo*ie. Swiqto to zasadniczo roLni
siq od ,,utriennik6w" noworocznych. wprowadzonych za czas6w
sowieckich i obchodzonych do dziS w plac6wkach oSwiatowych
naszcgo miasta.

w czasie spotkania uczniowie i ich rodzice zapoznali siq z
obyczajem dzielenia siq oplatkiem (szczegolnie nowoprzybyli).
Blogoslawil oplatek i obecnych na sali ksi4dz karmelita Jan Dudka'
parafialny zesp6l muzyki kameralnej z kosciola sw. Barbary
(kierownik Witold Czyslowski, na zdjqciu) wykonal kolqdy polskie,
ktorymi nasi przodkowie od wiek6w rozpoczyn^li obchody Bozego
liQ. recytacja wierszy
znanyclr poet6w przez ich dzieci. Najmlodsi uczniowie wykazali
niezle zdolnoSci artystyczne recytuj4c takie popularne utwory Juliana
Tuwima, Jana Brzechwy jak ,.huk",,'Okulary", ,'Baba Jaga"' ',Cztery
rnale rude liski", ,,Zuczekizabki" i inne. Najwiqcej oklask6w zdobyli

Narodzenia. Wielk4 radoSciq dla rodzic6w stala

uczniowie grupy mlodszej zaawansowanej Herman Pawlowicz.
wieronika Koziriska, Anastasja Tomaszewska. Maria Popowa,
Wiktoria Wasylczyszyn. Bardzo spodobal siq widzom wystqp tria
dziewczynek z grupy Sredniej w skladzie: Ireny Selewaniuk. Wiktorii
Krysiuk iAnny Rodzewicz, w wykonaniu kt6rego zabrzmiala kolqda
,,Gdy Sliczna Panna... ".

mlodego. Na dzien dzisiejszy w Bcrdyczowie zarejestrowana jest
tylko ia plac6wka oSwiatowa, wspieraj4ca pragnienie os6b
pochodzenia polskieg o zapoznac siq z kultur4 swoich przodkow' Nic
iracimy nadziei, Le wiedz* kt6r4 staramy siq udostqpnii dla

Zarzqd Berdyczowskiego Oddzialu ZPIJ zadbal o to. zeby
wszyscy uczniowie polskiej sobotniej szkoly dostali prezenty'

mieszkaric6w Berdyczowa w przyszlosci pnydasiq i bqdzie ponlocnzl

popularyzacja iodrodzenie jqzyka i kultury polskiej wSr6d pokolenia

Larysa Wermiriska.

celem podstawowym dzialalnosci naszej szkolki jest

w stanowieniu pozycji zyciowych pokolenia rnlodego'
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Na centralnym bazarze

otwarto nowe stoiska handlowe

W ll

stycznia 2008 roku w
Berdyczowie odbylo siQ tak dlugo
oczekiwane wydarzenie: na centralnym

bazarze po doSi dlugiej rekonstrukcji
zostaly otwarte nowe stoiska handlowe.

Kilka lat temu administracja

bazaru

skierowala swojq pracQ na przerobienie
miejsc handlowych. Zaplanowano
zanrienic ciasne rzqdy na nowoczesne
pawilony. Remont, 2eby nie przeszkadza(,
dzialalno3ci bazaru, zdecydowano robii

czqSciami. Rekonstrukcja zostala

rozpoczqta w

ubieglym

roku.

Przedsiqbiorcom obiecano, 2e bqdzie
zakoftczona w ciEgu trzech miesiqcy. Ale
w proces odbudowy wtr4cily siq r6zne

czynniki zaczynajqc od blqdow
projektant6w, kofrczqc pomylkanri

:x CZ:OiW:SikiA
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Kronika mieiska

ubrany w lachmany. Malo nie co dzieh

cyfry co rok nie zmrrie.iszaj4 siq, lecz stajq

troskliwi mieszkafrcy dzwoniq na
pogotowie i proszq zabrac do szpitala
umieraj4cego z zitnna czlowieka. Po
gorqcej lrerbacie i ogrzewaniu dziadck
zn6w idzie na ulicq, a kiedy zaczyna
marzn4c, zn6w trafia do szpitala. Lecz
ostatnim razem przy badaniu chorego

*

tym roku

zgodnie z zadaniem urzqdnikow

kieszeniach

pieniqdze. Bezdomny nosi przy sobie nie

2e do plac6wek budzetowych. ktore

drobne kopiejki, a tak4 kwotq, o jakiej
mo$4 rnarzy( wielu przeciqtnych ludzi.

plac6wki oSwiatowe, medycyna, Urzqd

medycy znale|li

* jego

Okazalo siQ, 2e bezdomny ma

w

kieszeniach 6,5 tys. got6wki w hrywnach.
Zeby potern nikt nie mial problem6w, w
obecnoSci 6wiadkow wszystkie pieniqdze
zostaly przeliczone i przepisane numery
banknot6w. Ciekawy szczeg6l opowiedzial
zastQpca mera p. Iwan DemuS. Okazuje siq.

ze nie jest to 2aden bezdomny. Posiada

wlasne mieszkanie, lecz nie chce tam

trwala dluzej, za co dyrektor bazaru p.

mieszkai. Moze na ulicy jest lepiej?

Adamczuk

sytuacji absurdalnych. Np.

placowki budzetowe powinny zarobic

obwodowych szeSi milion6w hrywicn (w
ubieglym roku bylo o poiowq rnniej). W
budzecic to nazywa siq ,.Wlasne wklady
plac6wek budzetowych". Przyponrnijrny,

budownic zych. Dlatego rekonstrukcja

Mikolaj

siq wiqkszyni. Dochodzi nawet do

przeprosil

finansujq siq ze skarbu rniejskiego, nalez4
Ubezpieczenia Spotecznego, kultura. Czy
Inozna wyobrazid jak nasze szkoiy albo
szpitale, nauczanie w kt6rych czy leczenie

wedlug prawa ukrairiskiego jest
bezplatnym, pow i nny zarabiac

pi en

i4dze'/

Lecz bqd4 musialy.

. Kryminal
DzikoSc dotarla do szczytu i na takiej
spokojnej prowincj i jak Berdy czow. Zeby
siq o tym przekonad, wystarczy wejSi do

rekonstrukcji liczba os6b, kt6re zajmuj4

. Emerytura bgdzie podwyiszona
Dzisiaj w naszym rniescie mieszka

siq harrdler\, znacznie siq zmniejszyla. Na

blisko 23 tys. emeryt6w, kt6rzy potrzebujq

wesole wykrzykniqcia jednolatk6w bi.iq

podwy2szenia zasilku emerytalnego.

jedna drug4 nogami i rqkami, jednoczesnie

przedsiqbiorc6w. Co prawda

po

terenie. gdzie znajduje siq pawilon,
wczesnleJ
hand lowalo
274
przedsiqbiorc6w. teraz o dwiescie rnniej.

. Noworoczne bliZniaki
W czasie Swiqt noworocznych wszyscy
czekajE na prezenty. Dla paristwa Borysa i

Oleny Wolotkinych Nowy Rok przyni6sl

najbardziej oczekiwany podarunek:

I

stycznia na Swiat przyszlo od razu dw6ch
synk6w. SzczqSliwy ojciec byl obecny przy
porodzie. Stwierdza, 2e marzy o wielkiej
rodzinie, gdzie powinno byd duzo dzieci.

Do przyjemnych klopor6w mlodych

rodzic6w dodaly siE takze prezenty od

wladz. Prezes miasta Wasyl Mazur

sprezentowal maluchom dwuosobowy
w6zek. Ale2 i sama mamusia bli2niak6w
te2 zrobila prezent dla swojej rodziny,
urodziwszy dzieci I stycznia, a nie o dzieh
wczeSniej. Rodzice niemowlqt, kt6re
przyszly na Swiat po Nowym Roku (nawet
w pierwsze chwile), powinni dostac zasilek
stanowiqcy 12,5 tys. hrywien, czyli jest o
cztery tysiqcy wiqcej.

. Bogaty bezdomny
Kilka dni temu juL po raz kolejny

Ka2dy z nich z niecierpliwoSciE czeka na
wyplatq cmerytury w styczniu, kiedy to
wyplacona kwota ma by6 wiqksza. Wyptaty
emerytalne zostaly podwy2szone zgodnie
z prawem i ujawnionymi dokumentami w
ka2dym poszczeg6lnym wypadku. I jeLeli
jedni emeryci dostanq podwyzkq o kilka
dziesi4tk6w hrywien, to inni mogq dostad

o kilkaset. Od

I

stycznia 2008 r., przy

obliczeniu emerytury, wielkoSi oceny
jednego roku stazu pracy stanowi 1,2 proc.
A od

I

paLdziernika bqdzie wynosila 1,35
proc. Przed I stycznia jeden rok stazu
stanowil I proc.

. Plac6wki bud2etowe
powinny zarabia(
Ze stolicy, po zatwierdzeniu budzetu
paristwowego. do centrum obwodowego

cyfry", w kt6rych
obwod zobowi4zany

nadchodzE ,,kontrolne

zaznaczono

ile

zarobi( i ile potern mo2e dostac dla siebie.
Zytonierz w swoj4 kolej kieruje do miast
i rejon6w swoje,,kontrolne cyfry" zgodnie

z

odpowiednimi wskainikami.
Zrezygnowac z nich i nie zatwierdzic na
sesjach Rad nikt nie ma prawa. To rno2e
spowodowa6 nieprzyjemno5ci. Lecz

internetu i zobaczyc jak dwie uczennice
o96lnoksztalc4cej szkoly Nr l0 pod

wlok4c za wlosy. W ten sam czas

z

dziesiqciu chlopc6w nagrywalo b6jkq na
telefony korn6rkowe. Nikt nie pr6bowal

zaszkodzii walce - w szkole byl czas
rozrywkowy. W koricu okrutnego
pojedynku jedna z dziewczynek
nieprzytornna wali siq na ziemiq. Kto
winien, Le u dzieci uczestniczqcych w
bojce sq powazne problemy w systemie
wartoSci moralnych i adekwatnym
ocen

ianiu rzeczywi stoSci?

24 stycznia w dzielnicy Czerwoncj
C6ry stala siE tragedia. Z okna trzeciego
piqtra domu 58 przy ulicy Kotowskiego
wypadl mlody czlowiek. O tyrn na rnilicjq
zglosili siq ludzie, kt6rzy znale2li cialo
kolo dornu. W czasie badania zwlok
Slad6w Smierci gwaltownej nie ujawniono.

Wydaje siq, ze poszkodowany popelnil
samob6jstwo. Trwa Sledztwo.
23 stycznia 0 l9:30 obok rniejskiego
Domu Kultury irn. Szabelnika przy ul. K.
Liebknechta nieznany obywatel, kieruj4c

siq motywacj4 chuligarisk4, za pomocE
rury metaf owej rozbil przednie, tylne i
dwa boczne szkla, a takLe tylne latarki,

karetka pogotowia przywiozla do punktu
traumatycznego dziadka, kt6ry wygl4dal
jako bezdomny: brudny, Smierdz4cy,

jeszcze gorzej nie wykonai planu wedlug
,,kontrolnych cyfr". Jedna ciekawostka: te

uszkodzil nakrycie baga2nika prywatnego
samochodu Nisan Primera. Suma strat
stanowi l5 tysiqcy hrywien. WlaScicielka
samochodu zglosila siq na milicjq"

Kronika'miejska

Kronika mieiska

Kro,nika :m.iejs,ka

M*gzail i:.$,e i$r€%ioW:s a.
Galerea starych zdjgd
I92I n Stub Marii
z Wojcechowskich (un

1903) i

Ipolita

Nagrebieckiego (un
1900). Pani mloda ma
I 8 lat, pan mlody

- 2 I.

llychowali trdjkg
dzieci: Michalinp,

StanislawQ,

Swigto poezji
Tradycyjnie ju2 od wielu lat Tarn6w wiosnq obchodzi
jest Konkurs
Recytatoski im. Wladyslawa Broniewskiego. W dniach 2526 lutego odbyt sig X Migdzynarodowy Konkurs, w kt6rym
uczestniczyla mlodzie2 z Litwy, Czech, Wggier i Ukrainy oraz
XIII Konkurs Og6lnopolski.
Swigto poezji. W tym okresie organizowany

Celem organ izacj i tego przedsiqwziqci a bylo zaanga2owan ie
mlodzieLy w Swiat poezji. Idea konkursu to nie tylko krzewienie

i

Antoniego. W 1937

kultury slowa

roku NKItD-ziici

wzruszaj qca lekcj a patriotyzrnu.
Zytonierz reprezentow aly trzy uczen

prostq z pracy Zabrali
p. Ipolita. Z wigzienia

nie wrdcil. Pdiniej
zostala aresztowana p.

Maria. Dzieci

- I0i

Ietniego Antoniego

1,5- rocznq Stasig
oclprawili do domu
dziecka. Michalina
zostala we wst, bo
miala jui 12 lat. Na

proibg

82-letniej

babci, dzieci wypuszczono do domu. Staruszka opiekowala
sig wnukami kilka miesigcy, poten, na szczgScie z wiQzienia
zostala zwolniona matka. Zdjgcie jest wlasnoSciq partstwa

uczenie wrazliwoSci na poezjq. ale tak2e
n

i

ce z Dom u Po I skiego

Anna Wasiutyfrska, Wioletta Kanibolocka

i

:

Ilona Kirylenko.

Wyr6znienie i nagrodq (DVD) otrzylmala Anna Wasiutyriska za
recytacjq wiersza Feliksa Konawskiego ,,Podr6z Sw. Piotra"
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i zostali zaproszeni na
kol ej n4 I iterackq przygodq.

Ewa Bagiriska,
nauczycielka j gzyka polskiego.

ZarzQdu Gl6wnego
Zwi4zku Literat6w Polskich
P rezes

odwiedzil Kij6w

Nagrebieckich.

W pierwszej dekadzie marca goScil w Kijowie

prezes

Zarz4du Gl6wnego Zwi4zku Literaf6w Polskich Marek
Wawrzkiewicz. Marek Wawrzkiewicz (ur- 1937 r.) to znany
poeta, dziennikarz, tlumacz, animator kultury, absolwent
Wydzialu Historii na Uniwersytecie-L6dzkim. Jest
dziennikarzem, kt6ry od prawie 40. lat publikuje artykuly o
tematyce kulturalnej. Byl korespondentem prasowym w
Moskwie, redaktorem naczelnym miesipcznik6w,,Nowy
Wyraz",,,rPoezja" oraz tygodnika ,rKobieta i Zycie". Ma w
swoim dorobku tw6rczym ponad 30 ksiqZek-tom6w wierszy,

szkic6w, powie5ci, antologii. Uhonorowano go wieloma
nagrodami literackimi, ostatnio srebrnym medalem Gloria

Artis (2006).
Do Kijowa Marek Wawrzkiewiczprzyjechal na zaproszenie
Narodowego Zwi4zku Pisarzy Ukrainy razem ze znanym
wydawcq Adamem Marszalkiem. Jest to rewizyta po polskoukrairiskim seminarium literackim. kt6re odbylo siq w roku
ubieglym w Koszalinie a w ktorym uczestniczyla delegacja

NZPU.
Efektem wizyty powinno stai siq rozszerzenie wsp6lpracy

zwi4zk6w literackich obu kraj6w w sferze wydawniczej.
Zaplanowano czqstsze wymiany delegacji, zorganizowanie
wsp6lnych wystaw, festiwali literackich oraz innych imprez
okoliczno6ciowych. Przewidziano coroczne wydawanie 4-5
dwujqzycznych ksiqzek z wierszami poet6w ukrairiskich i

i

Puni Maria Nagrebiecka (z prawej), jej brat llQodzimierz
siostra Hania. Zdjgcie zrobiono okolo 1935 roku i jest

wlasnoSciq pafistwa Nagrebieckich.

polskiclr w obu krajach, wydanie tomu poSwiEconego relacjom
ukrairisko-polskim w ujqciu tw6rc6w z obu kraj6w: ,,Ukraina
w oczach Polak6w" i na odwr6t -,,Polska w oczach Ukrairic6w".
Pomoc w promocjq tych przedsiqwziqi zadeklarowala Ambasada
RP na Ukrainie.

Inf.,,DK"

IvI O.Z.a.i.ft
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Wvdarzenia w Polsce

Wvdarzenia w Polsce

Wvd,a"zetlia w Polsce

. W czasie stu dni startu dalece nie
wszystko udalo siq nam zrobic, ale nadzieje
Polakow na normalne. dostatnie 2ycie nie
zmalaly, a zwiqkszyly siq
m6wii premier
- 100 dni pracy
Donald Tusk podsumowuj4c
swojego rz4du.
Premier w swoim wyst4pieniu dziEkowal
wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi,

wewnqtrznym i zdecydowanie latwiejszyrn
dostqpern do jeszcze wiqkszego rynku
rosyjskiego. - Tylko w trzecim kwartale
ubieglego roku inwestycje zwiqkszyly siq o
prawie jedn4 trzeciy (157,2 mln dol.) wylicza Michal Falericzyk, I sekretarz
Wydzialu Prornocji Handlu i lnwestycji w
Kijowie. Ukraifiskie firmy tez inwestowaly

w Warszawie. 600 rnilion6w euro zostanic
natolni ast przeznaczone na inwestycje

prezesowi koalicyjnego Polskiego
Stronnictwa Ludowego. opozycji i rnediorn.
O koalicji rzqdz4cej rn6wil. ze jest wolna od

..absurdalnych konflikt6w. wzajenrnej
agresj

i,

nacechowana

wzaj emnyrn
zaufaniem". Tusk zaprezenlowal program
rz4du na 3 tysi4ce dni - do 2015 r.

. Z

sondaZu

GfK Polonia

dla

..Rzeczpospolitej" wynika, 2e poparcie dla
partii Jaroslawa Kaczyriskiego
Prawo
- Jesr i
SprawiedliwoSc, spadlo do l6 proc.
to prawie trzykrotnie lnniej niz uzyskala

przoduj4ca

w Polsce, ale dane

.

sQ

sprzeczne lub niejasne.

zwiqzane z transportern.

. Okolo 400 polskich zakonnikow redemptoryst6w. wybralo nowe wladze
prowincji zakonnej. Nowyrn prowincjalern
zostal ojciec Ryszard Bozek, zdecydowany
przeciwnik wi4zarria KoSciola z polityk4.

Przypomnijmy,2e organizatorem
W warszawskirn Muzeum Powstanra

Warsz.awskiego otwarta zostala przesylka

zawieraj4ca kolekcjq list6w. kopert i
znaczk6w powstafrczych z sierpnia i
wrzeSnia 1944 r. zakupionych na lutowej
aukcji w niemieckirn Diisseldorfie.

Eksponaty bqdzie mozna ogl4dai

na

wystawie. Muzeum kupilo j4 za 190 tys. eur.

W Powstariczej Poczcie

. RoSnic liczbzt os6b lecz4cych siq w
prywatnej sluzbie zdrowia
r. w
- w 2007
prywatnych placowkach wydano
lqcznie
jedn4 trzeci4 wszystkich 6rodkow.
przeznaczonych na leczenie.

Polowej

. Polski rz4d przyj4l uchwalq
uznaj4c4 niepodlegloSc Kosowa. Z
decyzji Itady Ministr6w zadowolenie

w sonda2ach Platforma

Obywatelska (46 proc.). Lewica i
Demokraci zdobyli 6 proc.. a Polskie
Stronnictwo Ludowe
respondent6w.

-

wyra|ajq partie tworz4ce koalicjq: PO

spraw zagranicznych Radoslaw Sikorski
na konfererrcji prasowej po posiedzeniu

. Premier Donald Tusk mimo
zapowiedzi nie pojechal w lutym do

rz4du wyrazil nadziejq. 2e uznanie

niepodlegloSci Kosowa bqdzie
,,karnieniern milowyrn na drodze
zarowno Serbii. iak iKosowa w

Kijowa. Jak napisala,,Rzeczpospolita",

rvladze Ukrainy s4 bardzo tylx

Polski mieszkaricom przygranicznyclr
rejon6w. Niejasn4 politykq nowego rz4du

olski wobec Ukrainy skrytykowali
niekt6rzy polscy komentatorzy. Pod koniec
lutego rn6wiono o kolejnej. mo2liwej dacie
wizyty - koniec marca.

.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP
Anna Fotyga zapewnila na Ukrainie, ie
polska polityka wobec tego kraju jest stala.

Skomentowala

w ten spos6b pytanie

dotycz4ce zarzucenia przez obecny rz4d
dotychczasowej polityki wobec Ukrainy.

Byla minister spraw zagranicznych
podkre6lila, ze Polska w pelni popiera

wlqczenie Ukrainy do planu dzialah narzecz

czlonkostwa

w NATO (MAP) ju2 na

kwietniowym szczycie sojuszu.

. 640 mln dol. zainwestowaly polskie
firmy na Ukrainie. Ukraina kusi
zagranicznych inwestor6w nie tylko ni2sz4
Sredni4 pensj4, ale takze du2ym rynkiern

Wydarzenia w Polsce

i

L. Za

przedwczesn4 uznaly j a
opozycyjne kluby PiS i LiD. Minister
PS

5 proc. glos6w

zaniepokojone, martwi4 siq tez zwlok4 w
podpisaniu umowy o tzw. malym ruchu
granicznyln, kt6ra ulatwilaby podr62e do

i

dyrektorern Radia Mary.ia jest o. Tadeusz
Rydzyk, redemptorysta.

listonoszarni byli harcerze

Zawiszacy,

przyszlodci, do struktur europejskich".
PodkreSlit. ze Kosowo nie moze stanowi6

chlopcy 12-15 letni. W ro2nych
rejonach
miasta znajdowalo siq razetn okolo 40

precedensu

skrzynek pocztowych. I-qcznie przeniesiorro

separatystycznych". Decyzja zostala

blisko 150 tys. list6w Tylko do I wrzeSnia
1944 r., jak donosita powstahcza prasa,

odsunicta o tvdzicfi.

poczta przyjqla ponad I 16.300 przesylek, co
dawalo Srednio okolo 3700 list6w dziennie.

Prezydent Olsztyna Jerzy Malkowski
zostal zatrzytnany przez policjq w zwi4zku
z podejrzeniarni rnolestowania urzEdniczek
i zgwalcenia jcdnej z nich. WczeSniej, gdy

. ,,Zycie Warszawy"

zmienilo formulq.

dla innych

,,tendcncj

i

.

w

bardzo silna, znalazla siE w ostatnich latach

mediach pojawily siQ te zarzuty.
zaprzeczal. Sad rej onowy oddalil

w niezwykle trudnej sytuacji. W 2007 r.
kupila ja Presspublica, wydawca

go w pelnieniu obowi4zk6w prezydenta

.,Rzeczpospolitej"

miasta.

Ta powstala jeszczew 1944r. gazeta, niegdyS

- i teraz ,,Zycie" w
zmniejszonej fonnie (16 stron) znalazlo siE
w ,,Rzeczpospolitej" wlaSnie, jako dodatek
warszawski
a wiqkszej postaci (28 stron)

prokuratorski wniosek o areszt, ale zawiesil

.

Polski rzqd pokryje jedn4 trzeciq

Film Andrzeja Wajdy ,,Katyri" zostal
nominowany do amerykariskiego,,Oscara"
w kategorii najlepszy film nieanglojqz.yczny.
N iestety. w ostatec znynl rozrachunku
,,Katyri" Oscara nie otrzyrnai.

koszt6w budowy Stadion6w na Euro 2012.
360 rnilion6w zlotych
ok. 600 mln
- w Gdarisku,
hrywien
wyda na stadiony
Poznaniu i Wroclawiu. W caloSci z bud2etu

. Srednia cena clolar6w na przclomie
lutego i marca 200tt r. wynosila 2,31 zl;cena
euro 3.54 zl.

paristwa finansowany jest Stadion Narodowy

S. M.

- w kioskach.
jest sprzedawane
.

Wy
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Swiettica literacka
Przvznano Nagrodv Literackie
im. Wl. St. Reimorita
Po raz czternasty przyznano nagrody im. Wl. St. Reymonta.
W kategorii ,,Zatw6rczo66 calego 2ycia" nagrodq otrzymali Ryszard
Przybylski i Marek Wawrzkiewicz, natomiast za ,,Ksi4zkq roku"
wyr62niono tom wierszy Bogdana Loebla pt. ,,Kwiat odwr6cony
Kwiaty rze2ne". Laureaci otrzymuj4 gratyfikacje pieniqzne i plakiety
uparniqtniaj4ce zwyciqstwo w konkursie. Honorowe Wyr6znienia za

wybitne zaslugi dla polskiej literatury i kultury wyr6znienia
otrzyrnali: Kazimierz OrloS, Adam Pomorski, Janusz Wasilkowski,
Wydawnictwo Adam Marszalek oraz ks. Wojciech Drozdowicz,

w Lasku Bielafrskim
za uobecnianie kultury i szt*ki w spolecznoSci

proboszcz parafii Niepokalanego Poczqcia NMP

w Warszawie

-

W my3l europejskich przepisow'. w ostatnim dniu roku wygasly
europejskie prawa autorskie do dziel literatury. muzyki i sztuki'
autor6w zmarlych przed 1937 rokiem. To pow6d powa2nej dziury
bud2etowej najslawniejszego londyfrskiego szpitala dzieciqcego.
Szkocki pisarz James Matthew Barrie w 1929 roku - tkniqty
odruchem serca - przelal na szpital dzieciqcy Great Ormond Street
caloSi swych honorari6w z jednej z najbardziej popularnych ksi4zek
dla dzieci - ,,PiotruS Pan". Latajqcy postrach piratow byl zresztq
w6wczas postaci4 bardzo znanq. Juz 100 lat temu honoraria za
,,Piotrusia Pana" siqgaly pol miliona funt6w - na dzisiejsze pieniqdze
to okolo 36 milion6w, a w zlotych - p6ltora miliarda ze sporym
hakiem. Honoraria autorskie po Barrienr stanowily wiEc powazne

iLrodlo got6wki dla szpitala,

rodzinnej, parafi alnej i dzielnicowej.

Poeta wiary
Wojciech Bonowicz, laureat Nagrody Literackiej Gdynia,
w rozmowie z Maciejem Robertern w ,,Rzeczpospolitej" odpowiada
na pytanie, co to znaczy ,,poeta religijny", poeta katolicki, poeta
c

Piotru5 Pan przestanie leczy6 dzieci?

lrrze6c ij ariski, poeta metafrzy czny, poeta w ia ry. poeta ekumen iczny?

Spoit'od tvch okreilen na.jbardziej podobaloby mi siq chyba ,,poela
wi.ont", to znaczy ktoi, dla kogowiara.jest problemem,.iest tematem,
iest rzeczvwi.stoiciq, w kt6rq mo2na wejic ze slowem. Jedltne. co
poeta nta do zaproponowania, to jest tylko i ai slowo. Nie ma on do
zopropotrowania jakiegoi religijnego iwiadectwa. Czasem tak, ale
to nie.jest jego glowne zadanie. Najwainiejsze.iest poszukiwanie

I

ktory zbiera co roku ze 2rodel

dobroczynnych 50 milion6w funt6w. Teraz szpital straci tantiemy
zzagranicy, ale dziqki specialnej, dokonanej tylko dla niego
nowelizacji brytyjskiej ustawy o prawach autorskich zaclrowa
honoraria po Barriern z terenu Wielkie.i Brytanii.

Port Wroclarv roSnie
Kolcjna edycla festiwalu literackiego Port Wroclaw odbgdzie
siq w dniach25-21 kwietnia 2008 roku. W trakcie imprezy wrQczone

zostane po raz pierwszy Wroclawskie Nagrody Poetyckie
przyznawane w trzech kategoriach - debiut roku, ksiqzka roku
i nagroda za caloksztalt. Silesius bqdzie pierwsz4 nagrod4 literack4
w Polsce przyznawan4 wyl4cznie dla poet6w. Festiwal nabierze

rzeczywi.*cie.jestent poetq, ktory wkracza w obszar

bardziej miqdzynarodowego clrarakteru. Pojawi4 siq poeci z Francji,
Niemiec, Ukrainy i Stan6w Zjednoczonych. WSr6d nich m.in. Reiner

stajq.riq jego iedltnym do.(wiadczenient. A przec'iei tego typlt obrqz.v
tvlei odslaniajq, co zaslaniajq rzeczywistoic, ts kt6rc1 czlott,iekowi

obcojqzycznych ksiq2ek, w tym trzech antologii. Kampania
informacyjna festiwalu po raz pierwszy r6wnolegle prowadzona
bqdzie w Polsce i za granicq. Wszystko po to. by zachqcic do
przyjazdu do Wroclawia miloSnik6w poezji, a tak2e tlumaczy

chodzi. Jestem bardzo przltwiclzany do mistyczne.i tratlvc.ii

i wydawc6w z innych paristw.

w takim znaczeniu
religii. Oczywiicie
pewne rzeczy sq w mo.jej poezji dostrzegane, inne nie. Mnie
najbardziei interesu.je tentat iluzji religijne.j, tego, 2e czlowiek
religijtty tworzy .sobie jakiei obrazy, np. Boga, iwiata. i te ohrazy
.slowa i poszukiwanie za pomocq sl6w.

u, chrzeicUafi.stwie, gdzie obraz Boga

stale trzeba oc'zltszczac. Jest

takie slynne zdanie Mistrza Eckharta: ,,Jeili coi nazw'iesz Bogient,
to.jui nie bqdzie On".

Planeta Wyspiafiski oddala sig

Kunze. Prezentacjom towarzyszyc bedq premiery kilku

Po2egnania 2007
Nazwisko Ryszarda KapuScifrskiego znalazlo siq na liScie
dziesiqciu wybitnych postaci, zmarlych w 2007 roku, opublikor.varrcj
przezszwedzki dzitinnik,,Dagens Nyltetcr". WSr6d znanyclt Swiatu

Koriczyl siq Rok Wyspiariskiego. kt6ry obfitowal w wiele
interesuj4cych projektow, przedstawiefi, wystaw, koncert6w.
A jednak - zauwaila Tadeusz Nyczek w,,Przekroju" - .,Planeta

postaci kultury se tam wyrnienieni m.in. rosyjski wirtuoz wiolonczeli

niegdy6 tekst6w. Mlodopolszczyzna zgrzyta, sensy grzQzn4
w nieczytelnych znakach pojqciowo-jqzykowych. Coraz mniej

i zamordowan4 niedawno w Pakistanie przyw6dczyniq opozycji

Wyspiariski" wci42 siq oddala. Odklejajq siq cale polaci Swiqtych

pomaga przenoszenie fabul we wsp6lczesne realia. Gdyby2 jeszcze

MScislaw Rostropowicz, wloski tenor Luciano Pavarotti, szwedzki
re2yser Ingmar Bergman oraz estoliski pisarz Jaan Kross. Z politykow
na liScie wymienia siq m.in. bylego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna

Benazir Bhutto.

Nagrod a Kap u5ciriskiego dla Wolff-Powgskiej

to i owo dalo siq inaczej napisai. Na nowo poukladad stosunki
spoleczne...". Krakowski krytyk za nieudane uwaza ostatnie
przedstawi enia Zadary (,,Wesele") i Prusa (,,Wyzwolenie"), widz4c

w Poznaniu, odebrala nagrodq im. Ryszarda KapuScinskiego -

ratunek dla Wyspiariskiego w realizacjach silnie zdystansowanych

statuetkq w ksztalcie skrzydel aniola. Wedlug kapituly, prot'. Wolff-

do tekstu, nie tyle odgrywajqcych go, co opowiadaj4cyclr ,,po
berchtowsku". tak jak.w przedstawieniach Anny Augustynowicz

(,,Wesele" w Szczecinie)

i Barbary Wysockiej (,,Kl4twa"

w Krakowie). U Augustynowicz - pisze Nyczek - ,,nikt nie udaje
Radczyfr, chlop6w albo Stariczyk6w. Nie rna zadnej chaty
sko-w iej sk iego folkloru, slom i anych chochol6w.
Tylko jednakowe czarne kostiumy, zmiennie pulsujqcy rytm oraz
sensy tekst6w." Podobnie jest u Wysockiej: ,,Aktorzy sq calkiern
rozSp

iewanej,

rn iej

wsp6lczeSni w swoich codziennyclr ubraniach. W Wyspiariskiego
tylko czasem wchodzqjak w garnitur dziadka wyjaty z kufra. Efekt
naprawdq odSwiezaj4cy."

Prof. Anna Wolff-Powqska, byla szefowa Instytutu Zachodrriego

Powqska reprezentuje najwy|szej pr6by lqczenie pracy naukowej

z konsekwentnym budowaniern dr6g porozumienia Polak6w
z Polakami i Polak6w z Niemcami. ,,Pani profesor w najlepszy
spos6b kontynuuje tradycje wielkopolskich organicznik6w,
bezustannie udowadnia, 2e mozna rozmawiac o najtrudniejszych
sprawach w spos6b. kt6ry nie ukrywajqc prawdy - zbli2a ludzi" -

powiedzial marszalek wojew6dztwa wielkopolskiego Marek
Wozniak, fundator nagrody, ktoraprzyznana zostala ju2 po raz drugi.
Pierwsz4 laureatk4 byla misjonarka Wanda Bleriska.

Opracowala L. Wermiriska.
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BerdyczCIws,ka

Stronu jgzykoznawcy
pokrewiefistwa - np. sneszka "s),nowi
Jcltrev,(ka)''2ona brata mqza", nie.ic'iorrr

ANNA DABROWSKA

"kuzynka" - wyszly w 6redniowieczu

urodzila siq w Lodzi; Jest profesorem w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wroclawskiego. Zajmujesiq wsp6lczesnym jqzykiem
polskim ijego zwi4zkami z kulturq. Jest dyrektorem Szkoiy lqzyka
Pof skiego i Kultury dlaCudzoziemc6w. Opublikowala liczne artykuly
i ksi4zki, m.in.: Potski dla cudzoztemc6w (wsp6lnie z Rom4

Zanikanie czqSci siownictwa okreSlaj4cego
wiqzi rodowe moze Swiadczyi o stopniowym

slabniqci

polskim ( 1988); Efibmiznty wsp6lazesnego jqzyka polskiego ( 1993);
Slownik euJbmizmdw polskich ( t 998).

Slownictwo
rodzime
polskiego odziedziczyliSmy

z

prastowiafi szczyzny. Jaft. wyliczyl Tadeusz
Lehr-Splawifrski, do polszczy zny przeszlo
i przetrwalo do naszyclr czas6w w spos6b
zasadniczo nie zmieniony okolo 1700
wyraz6w praslowiariskich. JeSli wzi46 pod

uwagQ, 2e przeciqtnie wyksztalcony
czlowiek posluguje siq na co dziefr mniej
wiqcej 8 tysi4cami wyraz6w, okaze siq, ze
prawie jedna czwarta z nich ma rodow6d
praslowiariski. Lehr-Splawirisk i uw a2al, 2e

dziedzictwo to jest,,najzywotniejszym
skladnikiem budowy naszego slownictwa,
jest jego podstawowym trzonem>. S4 to
przede wszystkim wyruzy opisuj4ce 2ycie
codzienne, Swiat materialny. W naturalny
sposob dawne 2ycie. SciSle zespolone z
przyrod4, zaowocowalo wieloSci4 okreSleri
do niej siq odnoszqcych, np.; ziemia, brzeg,
joskinia, pole, skala, woda, rzeka, jezioro,
bloto czy chrzqszcz, y,q2, 2aba, niedtwiedi,
hocian, lis, jeleri. Kiedy dziS wypowie siq

zdanie: Dzieri i noc, calq dobq, padal
wial wiatn grzmialo i bily pioruny,
a na niebie klqbily siq chmury - nieko-

tleszcz,

niecznie ma siq SwiadomoSt,,2eu?yte slowa
sq tak dostojnie stare. Patynq wiek6w nosz4
te2nazwy dobrze znanych drzew - dqb, lipa,

topola,.jawor oraz nazwy owoc6w -jablko,
dynia, a tak2e grzyb.
Wa2noSi uprawy roli dla naszych
przodk6w widad w wyrazach takich, jak:

rola, radlo, brona, kosa, sierp, iyto,
p.szenica, len, jqczmiefi. Dawne 2ycie
spoleczne odzwierciedla siq w pojqciach:
gromada, rdd, plemiq, wo.jewoda, posel,
sqdzia, wodz, pulk. Rola rodziny, wsp6lnoty
rodowej, pozostawila Slady w istniej4cych
do dziS podstawowych wyrazach - ntatka
(pierwotnie mac), o.jciec, syn, corka, wltj,

u zwi4zkow rodzinnych. lnne

slowa, kt6rych t2ycie zasadniczo nie wyszlo
poza XVI w., to np. zdac "czeka(". lelejac
.sig "kolysa6 siq", wrzentienny "doczesny",
polski "polny". Jak wida6, niekt6re z nich
podobne s4 bardzo do istniej4cyclr do dziS
w innych jqzykach slowiariskich. I tak jcst

l-obodziftskq, 1980); l7'ystqpowanie i .funkcju,olorro w .jqzyku

Najdawniejsz4 warstwq slownictwa

rzeczywi|cie - mamy przecie2 wspolny
i im bardziej cofarny siq w
czasie, tym podobieristwa stajq siQ

jqzyk-matkq

wyrazniejsze.

Rozw6j slownictwa w Sredniowieczu
polegal w du2ej mierze na zmianach

str1t.j, wnuk. R6zne cechy wyglqdu
zewnQtrznego ludzi mozna tez opisai i
sclraraktery zowac (clroiby czqSciowo ) przy

zastosowaniu sl6w pochodzenia

praslowiariskiego: chudy, tlusty, wysoki,
niski, iywy, nienty, blady, lys.,-, dobry, zly,
szczodrlt, skqpy, milv, lagodn;t, srogi.
Wyzywajqce siq od glupich dzieci nie
wiedz4, jak starym jqzykiem siq poslugujq
(mqdry na szczqScie teL wchodzi w obrqb

if oSciowych - pojawialo siq coraz wiqcej
sl6w. Bylo to zwi4zane z jednej strony z

koniecznoSci4 nazwania nowyc[r
przedrniot6w czy te2 instytucji, a z drugiej -

z niezwyklyrn rozwojem synonimiki. czyli
wyrazow okreSlaj4cych to samo pojqcie.
Przykladerl mogQ tu by6 okreSlenia pojqcia

gniew. Pocz4tkowo lacifrskie ./'uror, ira,
iracundia, aentulatio, zelus tlumaczylo siq

tylko jednym slowem -gniew. Po2niej

doszly inne okreSlenia synonimiczne:

tego starego slownictwa).

gwaltowno.(t. wzhurzenie,

Rowniez z praslowiahszczy zny pochodzi
podstawowe slownictwo odnoszqce siq do
zycia duchowego - duch, dusza, rozum, wola,

zl oi c, g n i e w iw cti

wiara, nadzieja, miloic. Tak2e h6g

z

u2ycia, zosta.i4c w rriektorych gwarach.

i

czart

lub bie.s, gniew i strach, radoic i wstyd
nale?q do najstarszej warstwy naszego
slownictwa. Pojqcia dotyczqce egzystencji,
takie jak: byt,2ycie, poczqtek, intierc, koniec,
swoboda, niewola, moc, silq - wywodzq siq
z jqzyka-praprzodka. Jest to slownictwo
podstawowe,bez kt6rego trudno siq obyc.

Slownictwo okres6w pozniejszych,
kiedy zapisywano juL jqzyk polski. nie musi
Na podstawie r6znych
ir6del pisanych mozna bowiem przeSledzii
jego rozwoj. Badania wykazaly, ze w dobie

byi rekonstruowane.

staropolskiej (trwajqcej od roku I 136 do
korica XY w.) z jednej strony zas6b slownictwa znacznie siq powiqkszyl, a z drugiej
- czqS6 sl6w wyszlazu2ycia. Liczba nowych

c, rozs ie rdz ie,

zapalenie. W

zagniewanie,
w.i c i e kl iwo.{ c,

XVI w. pojawily

siq:

obruszenie, oburzenie, rozdra2nienie,

zapalcz"vwo.(c, /ilk,
wicieczenie,
gniewliwoii. Sporo byto wyraz6w
oznaczaj1cych gniew -

inic w tym dziwnego:

slownictwo odnoszqce siq do zjawisk
negatywnych jest w jqzyku obfitsze. W
okresie p62niejszym dodano do tego jeszcze'. sier

dziwoic, porywczoic, rozgniewanie,

wiciekloic, niechqt,

popqdliwoic,

poruszenie, wiciekliznQ, urazQ, za.jadloic,
zawziqtoil, zaiarto,{c. A obecnie nramy
ponadto: irytac.jq, pasjQ, podrainienie,
rozloszczenie, zaciekloic, zapamiqtatoit i
zapewne inne. Jeszcze jeden przyklad, tynr
razem pozytywny, to pochodne przymiotnika

mqdry. W okresie staropolskim mamy:
ntqdrolt, mqdrze, mqdrzenie, mqdrzec.
Slownik notuj4cy slownictwo XVIw. dodaje

wyraz6w w tym okresie przewyLszala liczbq

jeszcze ntqdro-slawny,

tych, kt6re wyszly z u2ycia, jednak tych
ostatnich r6wniez bylo wiele. Szacuje siq,

ntqdrzemowny. mqdrek, ntqdrela, ntqdrelka,

ze mniej wiqcej jedna trzecia wyraz6w, kt6re

nt qd row a n

, pojawiajq siQ w zabytkach Sredniowiecznych. nie wystqpuje w tekstach
po2niejszych niz XVI w. I tak czy.slo
"liczba", rozsierdzie "gniew",. wrzemig
"czas", iefiszczyna "kobieta", klodnik "wiqzieh", czy teL okreSlenia odnosz4ce siq do

mqdrostka,

ntqdrkowac, mqdroszka, mqdrowac,
ie,

m qd ro w n i cz1t, m qd rz ec. N

i

ekt6re

z przytoczonych sl6w maj4 charakter
ironiczny, jEzyk nabierat bowiem z czasem
mo2liwoSci wyrazenia sarkazmu, dystansu i
drwiny.

Anna D4browska,
Wroclaw.
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Zycie polonijne

,rf)o szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud.
Syn BoLy w zlobi e leLy, by zbawid ludzki r6d. tt

Aah kollgdq

lleoll€dao o c

Boie I{arodzenie obok Wielkunocy jest najuroczySciej obchodzonym Swigtem
tw: KoS,ciele Katolickim.
Wigilia to najmilsze wspomnienie
dzieciristwa. Wiecz6r wigilijny jest jednym z

i wzruszaj4cych
wieczo16w w roku, jest wieczorem
najbardziej uroczystych

wzaj emnego zb I izenia, lekcjq miloSci, zadumy,

refleksji. Do wieczerzy wigilijnej zasiadano z
zapadniqciem zmroku, z chwil4 ukazania siq
pierwszej gwiazdy, pilnie wypatrywanej przez
dzieci. Rozpoczynano od modlitwy, dzielenia
siq oplatkiem i skladania sobie 2yczeri. Piqkny

W pierwsz4 niedzietq Adwentu pojawia

siq w domach

i w KoSciolach wieniec

adwentowy. Ten niemiecki zwyczaj znany
jest w Polsce od ponad 160 lat. Na zielonyrn
wiericu umieszcza siq 4 Swiece. Cala rodzina
gromadz4c siq w niedzielny wieczor przy

wsp6lnej modlitwie, zapala kolejne Swiece
jako znak czuwania i gotowoSci na przyjScie
Jezusa.

ten zwyczaj zachowal siq w Polsce do

Wieniec adwentowy posiada bogat4
syrnbolikq: Swiatlo, ziele,h i kr4g, kt6re

czas6w obecnych. Oplatek wigilijny jest
symbolern pojednani a i przebaczenia,
znakiem przyja2ni i rniloSci. Dzielenie siq

oznaczajEwsp6lnotq oczekuj4c4 w milo6ci i
radoScina przyjScie Pana. W Wigiliq Bozego
Narodzenia 4 pal4ce siq Swiece oznajrniaj4

nim na poczqtku wieczerzy wigilijnej wyra2a
chqc byc ia razem, bo przecie| ludzie skl6cen i
nie zasiadaj4 do wsp6lnego stofu. Jest to
zwyczaj wylqcznie polski. Dla dzieci jest to
clryba najpiqkniejszy wieczorw roku, w kt6rym
atmosfera baSni urzeczywistnia siq na parq
godzin, gdy pod piqknie ubran4 choinkq w

przyjScie Jezusa, ktory jest SwiatloSci4
Swiata. Swiatlo Swiec winno towarzyszyc

Swietle kolorowych Swiatelek majduj4 prezenty,

marqty.
Wigilijny wiecz6r poprzedza Adwent.

o kt6rych

KoSciol Katolicki Adwentem rozpoczyna rok
liturgiczny. Sam termin adventus oznacza z

naszym modlitwom, posilkom, spotkaniorn
ze znajomymi.

W czasie Adwentu dzieci wraz

z

rodzicami przygotowujq 2lobek z kartonu,

drewna lub innego materialu.

W
poszczegolne niedziele iSwiqta obok zl6bka

figurki postaci biblijnych.
Przygotowuj4c siq na Narodziny Bozej
Dzieciny twiczymy kolqdy, przygotowuj emy

bqd4 umieszczane

jaselka.

tac. oczekiwanie, nadejScie. To uroczysty,

Kolqdy, czyli pieSni o tematyce

radosny okres oczekiwania, oczekiwania na
Narodziny Bo2ego Syna. W polskiej tradycji

Bozonarodzeniowej, zaczqly powstawad
prawdopodobnie dopiero w XIII wieku.
Wcze$niej ludowa pobo2noSc skupiala siq

Adwentu odprawiana jest codziennie rano
Msza Sw, ku czci Matki Bo2ej, zwana
Roratami. Roraty to Msza Sw. odprawiana
co dzieri przed Switem, ku czci NajSwiqtszej
Maryi Panny, odprawiana przezcaly adwent

w dni powszednie. Nazwa ta pochodzi

od

sl6w pieSni na wejScie: ,,Rorate caeli
desuper"

,,SpuSicie rosq niebiosa".

Zbawiciel- jest tu por6wnany do rosy.
Najstarsze Slady odprawianej w Polsce Mszy
Sw. roratniej siqgaj4 XII w W wieku XVI
roraty byly ju? znane w calej Polsce.

W czasie Rorat pali siq przy oltarzu
dodatkowa ozdobna Swieca. Swieca ta
symbolizuje NajSwiqtszq Maryjq Pannq,
Matkq Zbawiciela.

przede wszystkim na potqdze i wszechmocy

Boga, a nie na tym, ze stal siq

On

czlowiekiem. Naj starsze kolqdy przypisuj e
siq 5w. Franciszkowi. Niestety nie dotrwaly
do naszych czas6w. Najbardziej znanq i
najstarsz4 zachowan4

i Spiewan4 do dziS

jest kolqda ,,Aniol pasterzom m6wil".

Polski tekst z XVI w. jest tlumaczeniem z
laciny 6redniowiecznego utworu ,,Dies est
laetitiae". Z XVll i XVIII wieku pochodzi
mniej wiqcej polowa popularnych kolEd.
Wiele z nich ma charakter pelnych ciepla
kolysanek. Z tego okresu pochodz4 rn.in.

,,Gdy Sliczna Panna.... ",
malusiefrki".

,,Jezus

W okresie Adwerrtu przygotowujemy

o Bozym
wzorowane na

takLe Jaselka, widowiska

Narodzeniu,

Sredniowiecznyclr
rn iste riac h
franciszkafrskich. Za tworcq przedstawien
bo2onarodzeniowych uwazany jest Sw.
Franciszek z Asy2u.'

l5 grudnia o godzinie l2:00 w sali
Miejskiego Domu Kultury w Korosteniu
odbyt siq II Fcstiwal Polskie.l Kolqdy na
Zyrcmierszczy2nie. Organizatorem
Festiwalu s4 Stowarzyszenie,,Wspolnota
Polska", Konsulat Generalny RP w l-ucku,
Zwi4zek Polak6w na Ukrainie w Korosteniu.
prezes pani Wanda Laskowska. Zytornierski
Obwodowy Zwi4zek Polakow na Ukrainie,
przy wsparciu Korosteriskiej Rady Miejskiej
i prezydenta Korostenia pana Wlodzimierza
Moskalenki.

Na spotkanie przybyli doSi licznie
mieszkaircy miasta i zaproszeni goScie.
WSrod nich zastqpca mera miasta Korostenia
Aleksander Pawlowicz Ni2nik, wice-konsul

RP w l-ucku pan Krzysztof Czuchryta,
Oleksander Piwowarski ODA, prezes
ZOZpV Wiktoria Laskowska -Szczur, prezesi
organ izacj i pol sk ich na Zytomie rszczy2nie,

a tak2e

przedstawiciele rlniejszoSci

narodowych i wyznaniowyclr.
Na rqce pani prezes ZPU w Korosteniu,
pani Wandy Laskowskiej, nadszedl list od
Przewodniczqcej Rady Obwodowej pani

Iriny Syniawskiej, kt6ra pozdrowila
uczestnik6w i gosci II Festiwalu Polskiej
Kolqdy na Zytomierszczyi:niez okazji Swi4t
Bozego Narodzeni a, Lyczqc wszystkim
zdrowia, pomySlnoSci i wszelkich sukces6w.
,,ZyczE Wam wzmocnienia i kultywowania
tradycji polskiego narodu, pielqgnowania
polskich korzeni i spadku duchowego"
napisala pani Irina Syniawska.
Festiwal rozpoczEla grupa mlodzie|y z

Korostenia, kt6ra Spiewa

w zespole

,,Marzenie" polskie piosenki dzieciqce i
mlodzie2oweo a tak2e piosenki ludowe.
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Mlodzi artySci uczestniczyli w festiwalu
w Zytomierzu,

Zytomierza, kt6ry wystqpil w skladzie:

,,Poleska Rodzina"

Wiktor Kozlowski (flet),

Fetiwalach Polskiej Kultury ,,Tqcza Polesia"

Grynckiewicz (skrzypce), Anatol Nesterenko
(wiolonczela), Irena Kopod (fort'epian). Na
spotkanie kolqdowe zesp6l przygotowal blok
po lsk ich
kolqd, dw ie ,,Sonaty
Bozonarodzeniowe" W. A. Mozarta, Scherzo
H-rnoll Fr. Chopina. Na podkladzie melodii
scherza h-moll F. Chopina wiersz Wandy
Chotornskiej .,Kolqda" recytowala Jolanta
Platek, nauczycielka z Polski, uczqca jqzyka
ojczystego w Zytomierzu.

w Zytornierzu, festiwalu,,Piosenki
Dzieciqcej" w Odessie, festiwalu PieSni

i

piosenki religijnej w Chelmie w Polsce.

Dzieci i mlodzie2 przedstawila pod

kierownictwem nauczyciela jqzyka polskiego

pana Roberta Cwika ,,Jaselka". ArtySci
prezentowali siq niezwykle efektownie.

ZobaczyliSmy Maryjq i J6zefa z
Dzieci4tkiem. piqkne Anioly, pelnych

'
\--,,'

wdziqku Pastuszk6w, Dzieci ioczywi6cie nie
moglo zabrakn4c trzech Kroli.
Zespol,,T ercza" pod kierownictwem
pana Alfreda Maszewskiego zostal zaloilony

w

1996 roku. Laureat Krakowskiego

Festiwalu, Laureat Festiwalu

w

Konstantinowie
t-uckirn, uczestnik
- Polesia" za6piewal:
Festiwalu,,TEcza
Mesjasz, Mqdrcy Swiata, Monarchowie,
Nuzmy wszyscy - Canon z XYI wieku i
Triurnfy Kr6la Niebieskiego.
. Duzym uznaniem cieszyl siq wystqp

polskiego dzieciqcego zespolu
,.Dzwoneczki" pod kierownictwem

W czqSci oficjalnej festiwalu, glos
zabfafi zaproszeni goScie. Wszyscy skladali
Zyczenia z okazji nadchodz4cych Swiqt

Bo2ego Narodzenia, podkre6lali wklad
organizacji polskiej ZPU w Korosteniu w

rozw6j stosunkow polsko-ukrairiskich i
aktywn4 dzialalnoSi w rozw6j polskiej
kultury ioSwiaty.

Na proSbq organizatorow zostaly
wrQczone przez wicekonsula RP w l-ucku

pana Krzysztofa Czuchrytq dyplomy,
wszystkim wystqpuj4cyrn zespolom a tak2e

pani Wandzie Laskowskiej prezesowi

legendy... ".

Kolqdowy koncert spotkal siq z cieplym
przyjqciern, publ icznoSi gromkimi brawarni
nagradzala kolejnych artyst6w, niektorzy
dyskretnie ocierali lzy, inni Spiewali znane
kolqdy z artystami.

ll Festiwal Polskiej Kolqdy
Zytomi

ers

zczy 2nie

na

w Korosten i u pol4czyl

i na trwale wpisal siq w
kalendarz irnprez kulturalnyclr
spolecznoSd

Zytomierszczyzny.
Przed Festiwalem odbyto siq spotkanie
w Miejskiej Radzie zzaste&c4mera miasta

Korostenia panem

Aleksandrem

Pawlowiczem Niznikiem, Wicekonsulem

RP w tr-ucku panem Krzysztofem
Czuchryt4, prezesetn ZOZpU Wiktori4
Laskowsk4-Szczur, Oleksandrem
przedstawicielern
Piwowarskirn
Paristwowej Obwodowej Administracji,
dyrektorami szk6l, gdzie jest wykladany
jqzyk polski, przedstawiciel ami mniej szoSci
narodowych, czlonkami Zarzqdu ZPUK,

mediarni. Na spotkaniu poruszono
problerny zwi4zane z nauczaniem jqzyka
polskiego, poglqbieniem kulturalnych
zwiqzkow Polski i Ukrainy, rozw6j
wsp6lpracy ekonornicznej, integracji

,,Dzwoneczki", jest to, 2e Spiewajq pieSni
religijne i ludowe, natomiast artySci, kt6rzy

Zwi4zku Polakow na Ukrainie w Korosteniu
i panu Mikolajowi Iskrze za pomoc w
organizacji XIII Festiwalu Polskiej Kultury
,.Tqcza Polesia". Dzieci otrzymaly paczki
Noworoczne.
Nadchodz4cy rok 2008 jest ogloszony

wystqpili, s4 juz kolejnym pokoleniem

rokiern Zbigniewa Herberta, dlatego

paLdziernika 1997 roku odbyto

wykonawc6w.,,Dzwoneczki" wyst4pily z

prowadz4ca koncert Jolanta Platek na

zalo2ycielskie zebranie ZPU w Korosteniu

wi4zank4 najpiqkni€j szych kolqd polskich.
Natalia Miqdzygorska wykon ala znan1
wszystkim na calym Swiecie kolqdq,,Cicha
noc" i,,Ave Maria". Solistce akompaniowal
na fortepianie Ilja Hoptiuk.

zakohczenie kol qdowego spotka nia zlo?yla
wszystkim serdeczne, Swi4teczne 2y czenia,
cytuj4c slowa polskiego poety Zbigniewa
Herberta z,,przeslania Pana Cogito" :,, strze2
siq oschloSci serca, kochaj 2r6dlo zaranne,
ptaka o nieznanym imieniu, d4b zimowy,
powtarzaj stare zaklqcia ludzkoSci, bajki i

Zasiu2onej dla kultury polskiej paniJadwigi
Poliszczuk i Bogdana Poliszczuka.

Charakterystycznym dla kolektywu

\-/'

Ludmila

Koncert zakohczyl goSc specjalny,
kameralny zesp6l im I. F. Dobrzyfiskiego z

Ukrainy z Uniq Europejsk4. Prezes ZOZPU
Wiktoria Laskowska - Szczur przypomniala
historiq powstania ZPU w Korosteniu. I
siQ

i prezesem zostala pani Wanda Laskowska,

kt6ra tq funkcjq sprawuje do dziS.
Serdeczne podziqkowania za pomoc

i

wsparcie skladamy Stowarzyszeniu

,,Wsp6lnota Polska",

Konsu low i
Generalnemu RP w t-ucku panu Tomaszowi

Janikowi, prezydentowi Korostenia panu
m ierzowi Moskalence.
Cieple slowa wszystkim kierownikom

Wlodzi

wystqpujqcych zespolow, solistom

i

uczestnikom.
Szczeg6lne podziqkowania kierujemy
pod adresem pani Jolanty Platek za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu koncertu.
Z okazji nadchodzqcych Swi4t Bo2ego

Narodzenia

i

Nowego Roku sktadam

serdeczne 2yczenia. ZyczE duzo zdrowia,

szczEScia, pomySlnoSci, spelnienia
wszelkich marzeh, pelnego optymizmu.

Niech Nowonarodzony Chrystus
blogoslawi Wam i Waszym Rodzinom,
Wesolych Swi4t!

"

Wiktoria Laskowska-Szczur,

Prezes Zytomierskiego Obwodowego

Zwi4zku Polak6w
na Ukrainie.

J:

Nf o:ZA,itfu ,4,.'.i,$:9:rd.y€e.qW.s.ka
l

l[''"""'''''
Mozaika na wsi

Wspomnienia pani Waclawy

hyczki nie rnoglam. Kom6rkowy, kt6ry
wydawal 2ywnoS6, czasami czqstowal mnie

Pani Waclawa Stankiewicz (nazwisko paniefiskie Kosmifiska), cdrka Jdzefo, urodzona
w 1924 roku, wspomina swoje lata dziecinne.

glowq czy ogonem z ryby. Jednego razu
przypominarn jak czekalam na kolacjq i
stracilam SwiadornoSi od glodu. Kiedy
doszlam do siebie, mojego chleba juz nie

,,Jestem star4 i chorq kobiet4, ile zostalo
rnijeszcze 2ycia, zna tylko Pan 869. Dlatego
chcq opowiedzie(, o tym, co do tej pory lezy

bylo. Do stolu, przy jakim jedliSrny, podeszla
kobieta i garSciamijadla sol, kt6ra stata na
stole w miskach. WieSniacy umierali calymi

na sercu.

Moja matka Adela

i ojciec

Jozef

KoSrniriscy posiadali czworo dzieci. Dwoje

znarly w wieku dzieciqcym, przy Zyciu

ja i m6j brat Wincenty.
Wioska Sloboda Kustowiecka w obwodzic

zostala siE tylko
winn ick

im kiedyS nazywala

s

iq

Czeczelowka od nazwiska ziemianina
Czeczela. Mnie bylo szeS6
lat, kiedy rozpoczEla siq
kolektywizacja. Ten okres

zabrano, lecz radoSi byla kr6tka. W nocy
nam skradziono wszystkie kury.
Nast4pil straszny rok 1933. Matka co
dzieh ze spuchniqtymi od glodu nogami
chodzila do pracy, zeby dostai 400 gram
rn4ki. Do niej dodawala lubiny, przegon,
ktgry nam przynosila siostra ojca i z takiego
ciasta wypiekala placki, kt6re nazywano
,,polowianyki". Taki placek brala ze sob4 do
pracy. Przywi4zywala do pasa spodnicy,2eby
nie skradli. Niedlugo zaczqly puchnqi nogi

rodzinami, trupy dlugo le2aly w chatach.
Urnarlych skladali na woz i zrzucali do
ogolnej jarny, co byla wyryta za wsi4. Na
polach dojrzewaly zbo2a,lecz ludziorn nie
dawano nawet jednego kloska zerwac.
Bywalo, 2e kolchoLnikom dawano na p6l
surowe ziarno, nie do kofica przygotowane.
Takie jedzenie nie 2ywilo organizmu. bo nie

przetrawialo siq.

Za naszq dzialkq byi
cmentarz, kt6ry slu2yl jako

mojego 2y cia przypominam z
lrorrorem. Zy cie pracowitej
przy jaznej rodzi ny zam ienilo
siq w pieklo. Tato mial konia,
kt6rego wszyscy lubili, krowq

karmicielkq.

schronisko dla glodnych
dzieci, jakie robily najazdy na

nasz ogr6d. Tylko zakwitly

ziemniaki, jak dzieci ich

wyrywali szukaj4c bulby.

Caty

Nadchodzila Wielkanoc. W

dobytek, bydlo, zabrali do

chacie bylo z dziesiq6

kolchozu. We wsl rozbierano
dorny na rnaterial budowlany
iwozami zwozili do budynku

ziemniak6w, trochq kiszonej

Dla

kolacjq. Mama wszystkie

kolchozowego.

kapusty ipszonki. My
czekaliSmy na Swiqtecznq

utrzymywania bydla nie bylo

produkty zmieszala nzem

ponrieszczenia, dlatego
wieczorem bydlo zabierali do
domu. a rano odprowadzali z

powrotem. Mam 84 lata, ale dobrze
parniQtam wszystkie wydarzenia. Dw6ch

placku. Tato poprosil
dzieciom. Nie widzqc innego wyjScia, ojciec

przymusil dzieci tak|e iSi do kolchozu

pieniqdze kupii chleba. Cztery dni

iecierpl iwoSc iq czekal iSmy tatka. Nareszc ie
wr6cil z piqcioma bochenami . Dzieci dostaly
po wielkim kawalku chleba i jeden bochen

,,polowianyka" i przegon. Tym staraliSmy
powstrzymad niesamowity gl6d. W polu

meble i odzie2, szukaj4c zlota. Naprzeciwko
nas mieszkala siostra w6jta wsi, pani Maria

pracowaly dzieciz sqsiednich dw6ch wiosek.
Szly rzqdem i wyrywaly burzany. Mlode

przyst4pienie siostry do kolchozu, w6jt
wysadzil drzwi i okna w chacie, a na dworze

byla nro2na pogoda, zamiet,. Zeby nie
zamarznqt, pani Maria okna pozatykala

slom4, a drzwi zaslonila kocami. Nie
wytrzymawszy takiego 2ycia, ona ijeden z
syn6w umarli. Pozostal tylko Wania, kt6ry
przeni6sl siq mieszkad do takiego samego
sieroty jak sam. Niedlugo chata rodzic6w
zostala rozebrana na material budowlany.
Wiejskie domy rozbierali do tej pory, pok4d
nie zostal zbudowany sklep, farma, stajnia.

Stajnia byla bardzo dluga

i tu pracowalo

dwoclr str6zy.
Nasza rodzina pozostala bez Srodk6w do

istnienia. RadowaliSmy,2e cho(, kur nam nie

u

kolchoznic dwa koszyki jajek,
2eby sprzedai ich w mie$cie i na zarobione

pracowad. Mialam 9 lat, brat
12. Z
2ywnoSci braliSmy do pracy po- polowie

miejscowych komsomolc6w zabieralo u
ludzi wszystko, co tylko mozna bylo
wynie66: zboLe, nasiona, nawet jablka
kiszone z beczek. Ostryrni pikami kluli

z dwoma synami. Leby przySpieszy6

i

upiekla dziecionr po.lednym

roSliny skladaly do kupy, ze starych
obdzieraly grub4 pokrywaj4c4 tkaninq, a
miqkki Srodek jadly. W koricu roboczego
dnia dzieciom wydawali 200 gram chleba,

z

n

zanie6li6my do ciotki. Za to ona dala nanr
malowanki.
Nadszedl rok 1936. Nareszcie straszny
glod w przeszloSci. Chwala Bogu, wszyscy
zostali przy 2yciu. Nasza rodzina kupila
krowq. Lecz spok6j byl nie dlugi. Zaczql siE

okres represji. Byli6my katolikami

i

misq gotowanej hyczki (2d2blaburakow). Na
polu wyrywano takLe za gQste wschody

nazwisko ojca bylo pierwsze na liScie os6b

burak6w, hyczkq ciqli i gotowali w slonej
wodzie. Ja bylam malq, wyczerpanq, ze
spuchniqtymi nogami, ale jeS6 gotowanej

Kategorycznie nie pogodzil siq oddawai ojca
ze wsi jako dobrego rolnika, rozumnego i

do zaaresztowania. Uratowal go w6jt.

szanowanego czlowieka".

Pani ll/acldwa dlugo opowiadala o swoim trudnym iyciu, w ktdrym byly i tlobre
momenty. Wychowala troje dzieci. Ll/szystkim dala wyksztalcenie. Jest szanon'ans przez,
wnukdw i prawnukdw. Dlugi czas pani Waclawa byta aktywnq czytelniczkq gaz,ety
,,Mozaika Berdyczowsko". Teruz czytai jui nie moie, ile widzi. Zyczymy pani l{aclawie
dobrego zdrowia, jeszcze dlugich lat iycia i dzigkujemy za ciekawq, chot dramatycznq
opowieSt.
Rozmowp zapisala Jadwiga Kowalska.

r..8'g#dr
Spotkania

Oplatek nas znowu polQcryl
26 stycznia 2008 roku Konsul Generalny RP w Lucku Pan Tomasz Janik wraz z

K:. Biskupem Ordynariuszem
{.8.
Purwifskirlr

Diecezji Kijowsko

-

bytomierskiej Janem

w oSrodku wypoczynkowym Caritas-Spes zorganizowali Spotkanie

Opf atkowe dla Polonii Zytomier szczyzny.

Na Spotkanie to przybyli
o

rga

n

izacj i po

Is

k

prezesi

ich z calej Zytorn i ersz czy zny,

Przewodniczqca Rady Obwodowej pani lryna
Sieniawska, Sekratarz Rady Zytomierza pan
Anatol Kaleriski, Ks. Proboszcz parafii Sw.
Zofii z Zytomierza l6zef Lipiecki, ksiqza,
nauczyciele jqzyka polskiego, dyrektorzy szk6l,
gdzie nauczanyjestjqzyk polski i inni goScie.
Pierwszym, kt6ry zabral glos byl Konsul
Generalny RP w Lucku p. Tomasz Janik, kt6ry

przedstawil dwa gl6wne tematy spotkania:

nauka jgzyka polskiego

i

Cmentarz polski w

Zytomierzu.
Parr Konsul podkreSlil, Le nauczyciele

szczeg6lna

i

-

to

wyj4tkowa kategoria ludzi.

Ludzie. ktorzy borykajq siq z trudno$ciami dnia
codziennego, ale o wyj4tkowych sercach.
Ludzie, kt6rzy umilowali polskq, jqzyk polski,

polsk4 kulturq,

i

przekazuj4 je mtodzie2y.
Szczeg6ln4 uwagQ nale|y zwr6cit, na mlodyih

nauczycieli, kt6rzy jeszcze sA studentami, a w
przyszloSci bqdq uczyij gzyka polskiego.

Tomasz Janik

z

wyksztalcenia jest

historykiem i bardzo interesujq go zabytki na
Kresach. S4 one - m6wil - wieloetniczne. i w
ty.m wiqksza jest ich wartoSi.
.Prezes Zytomierskiego Obwodowego
Zwiqzku Polak6w na Ukrainie pani Wiktoria
Laskowska-Szczur zwr6cila uwagQ, ze polski
Katolicki Cmentarz w Zytomierzu jest jedn4 z
najstarszych nekropolii w Europie zaloaony w
roku I 799. Cmentarz szczyci siq poch6wkami
szlachty polskiej : Dqbrowskich,' Moniuszko.

Czackich, Juliusza Zarqbskiego,

ojca

i

nracochy l. Paderewskiego. Cmentarz w caloSci
potrzebuje pilnych prac konserwatorskich.

Pani Miroslawa Starowierow (radio
Zytomierz) m6wila o planach uporzqdkowania

cmentarza, o potrzebie jego ogrodzenia, o
pomocy wladz

- to

nr

iasta i mlodzie?y, bo cmenta rz

nasza historia. Jako przyklad do

na6ladowania - cmentarz 2ydowski. Tarn jest
porz4dek, zostalo wszystko uporz4dkowane
(pornoc z lzraela. USA).
O ratowaniu cmentarza m6wil Franciszek
Poplawsk i (przewodn i czqcy Zp 2, ;p olonia" ).
Prezes ZOZPU pani W. Laskowska-Szczur
zaproponowala,2e trzeba zwr6cic siq po pomoc

do tych. kto w tych sprawach

majq

doSwiadczenie.
Pan Tomasz Janik zaproponowal otoczyc
cmentarz opiek4 konserwatorskq i przeksztalcii

go w muzeum. W zwiqzku z tym przedstawil

list do wladz miasta Zytomierza. w kt6ryrn
zawarta zostala pro6ba o takie rozwiqzanie tego

Niech takie spotkania nas lqczq, dodajq sil

i nadziei.
Potem byla wsp6lna rnodlitwa ,,Ojcze
nasz", kt6ra jeszcze bardziej polqczyla
zebranych.

Wa2nym wydarzeniem tego spotkania
oplatkowego bylo przedstawienie jaselek pod
tytulem ,,Zycie to adwent". Re2yser Mikoiaj
Warfolomiejew, opracowala scenariusz do
sztuki Jolanta Platek.

Teatr Polski powstal przy Zynrn ierskim
Obwodowyrn Zwi4zku Polak6w na Ukrainie

pod patronatem J.E. Ks. Biskupa

Jana

Purwifiskiego, przy wsparciu proboszcza
Katedry pw. Sw. Zofii ks. lozefa Lipeckiego.
Jaselka wywarly na wszystkich zebranych

du|e wra2enie. Aktortom towarzyszyl polski

iqcy ch6r

Dz iec
,, Dzwoneczki", pod
kierown ictwem Zaslu2onej d la Kultury polskiej
Pani Jadwigi Poliszczuk ijej syna Bogdarra.
Wkr6tce teatr przedstawi nastqpn4 sztukq,

nad kt6rq pracuj4 artySci

z

wiclkim

zaangazowaniem.
Spotkanie Oplatkowe w tym roku nale2y
zaliczyc do bardzo udanych, gdy2 wszystkich
Polak6w polqczyla wzajemna milo6i i wiara.

problemu. Wszyscy obecni jednoglo$nie

Dziqki Jego Ekscelencji

przyjqli i podpisali tq proSbq.

Konsulatu, z organizacyjn4 pomoc4 pan i prezes
ZOZPU Wiktorii Laskowskiej -Szczur zostala
zapoczqtkowana nowa tradycja, ktora - jak

J. E. Biskup Jan Purwiriski powiedzial. 2e
Ko6ci6l w miarq swoich mozliwoSci bqdzie
pomagai w tej sprawie. PodkreSlil, 2e na
cmentarzu znajduje siE kaplica, kt6ra zostala

mamy nadziejq

-

i przy wsparciu

bqdzie kontynuowana w

nastqpnych latach. Oplatek nas pol4czyl dla

odremontowana z funduszy diecezji i w chwili
obecnej odprawiane s4 tam Msze Sw.

dobrych spraw na rzecz POLONII

Pan Konsul podziqkowal za wsp6lnq
i wyrazil
nadziejq na jak najszybsze przewr6cenie

Potwierdzeniem tego jest wpis w Ksiqdze
Pami4tkoweiZOZ?U w 2008 roku:
r III anooui rnosapucmno )Kamouttpct xoi
Odnucuoi Cninxu [Ionnxie Vxpafuru! Cnpaeu,
nxi eu opzottityeme, nornucntr, flKttJjut $u )tcuceme, nndu, nKux $u o6'ednyeme e neoqiuetr
ttuJnu. Iltocmn, ttciu aatt, nnfiooi i Boucoi 6nuzodami c Hocouy 2008 poai! JlnLnn Bhc!
Iputto Cutuectxa
fono e a )Ifu numu p c t' xoi O6n au toi Pad w.

troskq, za zainteresowanie t4 spraw4
wlaSciwego szacunku temu miejscu.

Spotkanie oplatkowe - to wyj4tkowe
spotkanie. J. E. Ks. Biskup Ordynariusz,

m6wil o narodzeniu Chrystusa, kt6ry
przyszedl na 6wiat i dal nam prawo miloSci,
m6wil: "Bqdziemy wzajemnie dzielii siq

i wartoSci
najwyzszych."
Oplatek zawsze jednoczyl polakow,
pomagal im stanowii jednolit4 silq.
oplatkiern. syrnbolem miloSci

na

Zytomierszczyinie.

Walentyna KoleSnik
Berdycz6w.

Polscy aktorzy

Zbigniew CYBULSKI

A ktor. Urodzit siq 3 listopada 1927
l,\ * Knia2acl'r k. Stanislawowa,
L lzmarl tragicznie 8 stycznia 1967
we Wroclawiu. W 1947 w Krakowie zacz$
naukq w Akademii Handlowej i na Wydziale
Dziennikarskim w Wy2szej Szkole Nauk

pozostal jedynie epizod. Tak2e w epizodach

Spolecznych. Po dw6ch latach przerwal
studia i zdal egzaminy do Paristwowej
Wy2szej Szkoly Artystycznej w Krakowie,
ktorq ukoriczylw 1953.W tym samym roku

DZIKIEGO SZYBU (1955). Wiqksze role
to LeSniak w noweli kolarskiej fihnu TRZY
STARTY w rez. Stanislawa Lenartowicza
(1955) i Rafal Grabiefi we WRAKACH w
rez. Ewy i Czeslawa Petelskich ( 1956).

wyjechal wtaz zcal4 grup4 absolwent6w pod
opiek4 re2yserki Lidii Zanrkow do Gdariska.

gdzie zacz4l wystqpowad

w

Teatrze

WybrzeLe. Debiutowal rol4 Ferdynanda w

sztuce INTRYGA

I

MIT OSC Schillera

( l es3).

W l 954 wraz zgrupq przyjaciol zaklada
teatrzyk studencki BIM-BOM. Teatr mial

KARTERA (1954) iTAJEMNICA

Zagral ciekaw4 rolq Romka w KONCU
NOCY - filnrie dyplornowym absolwentow
l6dzkiej szkoly fi hnowej : Juliana Dziedziny,
Pawla Kornorowskiego i WalentynY
Uszyckiej (1957). Wyst4pil w glownej roli
Piotra w fihnie wg noweli Marka Hlaski

OSMY DZIEN TYGODNIA w

re2.

- RFN

charakter komuny, chod wybijalo siq kilku

Aleksandra Forda, prod. Polska

- m.in. lerzy Afanasjew, Wowo
Bielicki i Jacek Fedorowicz, lecz

(

najwa2niejszyrni osobarni w zespole byli
Zbyszek Cybulski i Bogumil Kobiela. Ich

przez cenzurQ. WySwietlany w RFN zyskal
duLe uznanie za walory aktorskie, oraz
sztukq re2ysersk4 i operatorska. W Polsce
jego premiera odbyla siq dopiero w 1983.

lider6w

funkcja w prograrnach okreSlana byla

trzema czasownikami: wymySla,
inscenizuje i rezyseruje (grali tylko w

l95S). Wiernie oddany realizm lat

piqidziesi4tych spowodowal zdjqcie filmu

W

1958 Cybulski zagral

i
byl to

przelomowym

najwa2niejszyn w swojej

jednak na charyzmq i zdolnoSci przywodcze

karierze:

POPIOI-

niekwestionowanym szefem teatralnej
grupy byl Cybulski. Fedorowicznazwal go

Andrzej ew sk iego,
rezyserowany przez Andrzeja Wajdq. W

<przewodnikiern stada, obdarzonym

filmie wcielil siq w postac rnlodego akowca

najwyzszym autorytetem, ernanujqcyrn
silq>. Teatrzyk, chod nie mial charakteru

Maika Chehnickiego.

stricte politycznego, po6rednio atakowal i
kpit z wladz jeszcze przed 1956.

przedwczesna Smierc przyczynily siq do

2y cie na

mitu, nadajec mu rangQ postaci kultowej w

bardzo eleganckiej. Wydawat siE gdzieS
Spieszyc i nie zwracal uwagi na nic, co go
nie interesowalo. m. in. nigdy nie wsiadal

prozy

J

I DIAMENT *g

erzego

Charakterystyczny ubior

i

gra, a tak2e

powstania wokol jego osoby pewrrej legendy,

polskirn kinie powojennym.' Form4
filmowego holdu, po2egnania i rozliczenia
z mitem Zbigrriewa Cybulskiego byl obraz

Zlotq Kaczk4 magazynu Film

dla

najlepszego aktora w historii polskiego kina,

a w zorganizowanym przez tygodnik

z czym mial do czynienia,

Wracaj4c z planu zdjqciowego filmu
Morderca zostawict ilad zgin4l tragicznie
pod kolami warszawskiego ekspresu, do
ktorego pr6bowal wskoczyd z 3 peronu

nabieralo swoistego wdziqku. Ta postawa'

przyporninala bardzo postawQ
amerykariskiego aktora i amanta Jamesa
Deana, uwazanego za kreatora wizerunku
<buntownika bez powodu> <zyj4cego na
krawqdzi>. Taki sposob Zycia, czerpany ze
wzorc6w zachodnich i kariera uczynily go'
<polskim Jamesem Deanem>.

W filrnie fabularnvm

debiutowal

Cybulski w 1954 roku u Andrzeja Wajdy w
POKOLENIU. Niestety, jego rola Kostka,
prawie cala zostala wyciqta przy montazu,

. Salto

\l/szystko na sprzedai w re?yserii Andrzeja
Wajdy.
Uhonorowany po6miertnie ( 1996) Super

do poci4gu, lecz zawsze czekal do ostatniej
chwili, by wskoczy6 w biegu. Mimo takiego
<mlodocianego szalefrstwa) twierdzono, iz

wszystko,

. Ich dziefi powszedni (z Polq Raksq)

w filmie

wyjqtkowych sytuacjach). Ze wzglqdu

Prowadzil nonkonfonnistyczne
krawqdzi, na jakie tylko pozwalaly polskie
realia tamtych lat. Ubieral sigzazwyczaj w
obcisle sk6ry i modnie zaczesywal wlosy.
Sprawial wrazenie osoby szalonej, lami4cej
wszelkie konwenanse. aczkolwiek zawsze

KADRY Z FILMOI{:

wyst4pil w dw6ch nastQpnych filrnach:

Polityka konkursie na najwybitniejszego
aktora przypadlo mu 4 miejsce.

wroclawskiego dworca kolejowego (dziS w
tym miejscu znajduje siq tablica pamiqtkowa,
ktor4 odslonil Andrzej Wajda 8 stycznia
1997). Pochowany na cn'tentarzu katolickim
przy ul. Henryka Sienkiewicza w centrum

Katowic.
Opracowala

Larysa Wermi6ska.
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ustanowiono arcybiskupstwo. Polska stala siq wiqc pod
wzglqdem koScielnym zaleLna tylko od papieza.
Gdy po Smierci Ottona lll cesarzem zostal niechqtny
Polsce Henryk II, Boleslaw Chrobry zaczS rozszerzac
granice Polski. Najpierw zajil Milsko, N-ulyce i MiSniq -

ziemie slowiariskie podbrte przez Niemcow. Zamieszkujqcy tam Serbowie lu|yccy pomagali Polakom w
walkach z Niemcami. Nastqpnie uderzyl na Czechow,

UCZYMY SIE

HISTORII

Boleslaw Chrobry
Nastqpcq Mieszka, Boleslawa nazwano Chrobrym, to

jest mqznym, bo rzeczywiScie byl takim. Chrobry
odziedziczytpo ojcu Polskq duz4 i siln4. Staral siq uczynid
1q jeszcze wiqkszq silniejsz4 i bogatsz4.

Pierwsze lata panowania poSwiqcil Chrobry na

utrwalanie tego, co zbudowal Mieszko

I.

Przede

wszystkich dbal, by Polska zajmowala godne miejsce
wSrod chrze6cijafrskich pafstw Europy. Dobre stosunki
utrzymywal zwlaszcza z cesarzem i papiezem.
Jako wladca chrzeScijariski pragnql Chrobry, by
chrzeScijafrstwo szerzylo siq w krajach jeszcze pogariskich.
.--'

d

Przybyly z Czech biskup Wojciech z rodu Slawnikow

ktorzy wspierali Ni emcow, i zajg ich stol icq Pragq. Z P ragi
Polacy musieli siq wkrotce wycofac.
Cesarz Henryk II dopiero po roku zdolal zebrai doSc
silne wojsko i wyruszyi przeciwko Polsce. Okrutna wojna
trwala z przerwami czternaScie lat. Cesarz w tym czasie
trzykrotnre urz1dzal wyprawy na Polskq. Polacy bronili
siq w grodach i nqkali Niemcow naglymi napadami.
Niemieckie wyprawy kohczyly siq niepowodzeniem. W
l0l8 roku Bolestaw Chrobry zawarl z Henrykiem Il pokoj w Budziszynie. Polska uzyskala od Niemiec Milsko. i
tr-u?yce, a od Czech kraj zwany Morawami.
Po pokoju budziszyriskim Boleslaw Chrobry zwr6cll

siq przeciwko Rusi, ktorej ksi4zq, Jaroslaw M4dry,
sprzymierzyl siq z cesarzem. Wojsko polskie weszlo
w6wczas do stolicy Rusi, Kijowa. Podanie m6wi. ze Chrobry wjezdlajqc do miasta przez ZlotE Bramq, uderzyl w
ni4 mieczem na znak, 2e bierze Kijow w posiadanie i
uwaila, ze paristwa trzeba bronii pozajego granicami. Na
skutek uderzenia miecz siE wyszczerbil. Miecz ten, zwany Szczerbcem, przypasywano pozniej kr6lom polskim
podczas koronacji.

Boleslaw Chrobry na tronie kijowskim osadzil swego
ziqcia Swiqtopelka. Lecz gdy Polacy ust4pili, Jaroslaw
zn6w zapanowal nad Rusi4. Wracaj4c z Kijowa Chrobry
odzyskal dla Polski Grody Czerwienskie.

podj4l siq szerzenia nowej wiary. Wyposazony przezkrola

Pod koniec 2ycia doczekal siq Boleslaw Chrobry

udal siq do kraju Prus6w. W drodze, nie wiedz4c, Le
znajduje siE w Swiqtym gaju pogan, odprawial mszq przy
oltarzu polowym. Prusowie zabili go za to. Boleslaw
Chrobry wykupil za zloto zwloki Wojciecha i kazal je
pochowa6 w Gnie2nie. Wkrotce Wojciech zostal uznany
za meczennika, a papie| oglosil go Swiqtym.
Cesarz Otto III byl przyjacielem Boleslawa Chrobrego
i pragn4l pokoju z Polska. W roku 1000. wrazz dworem i
rycerstwem odbyl pielgrzymkQ do grobu Swiqtego
Wojciecha. Boleslaw wyjechal mu na spotkanie az do
granicy. Przed Gnieznem cesarz zsiadl z konia i pieszo

najwy2szego uznania - papie|przyslal mu z Rzymu koronq
krolewskq. Koronacja Boleslawa Chrobrego odbyla siq w
katedrze gnieznieriskiej w roku 1025.

szedl do koSciola.
Na spotkaniu w Gnieznie cesarz wlo|yl Chrobremu na
glowq wlasn4 koronq, uznajqc go zar6wnego sobie wladcq.
W sp6 I n i e, za zgo dqp apieila, postanow ili, Le w po I sce, poza

q jeszcze trzy biskupstwa: w
Krakowie, Wroclawiu i Kolobrzegu. W Gnieznie
Poznaniem, powstan

Stanislaw Marciniak.

.$.%..fi'..i.kia..

V cytip't eenuxux
KoHye rtricilo nocna Pocificsroi lvnepii y roporincrai CapauHiT. 3a uara:opr HoBoro uapt
Onercau4pa I siH noBepraerbcr Ao tlerep6ypra, u1o6 nilroryaarn peSopMy BepxoBHoT erann Pocii.
1802 pory fioro npnsHaqarorb Ha noca-

ay uinicrpa

3aKopAoHHHx cnpaB irranepii. a
qepe3 ABa por(l4 rt,|iHicrporvr Ta qreHoM ceua-

ry ra [epxannoi{yrr,rr.r. I-[e 6yn nir iioro rcap'€pn Ha cnyx6i y pocificsroro qapfl.
Tpoxu paHiure. 1803 p. fioro 6yno npn3naqeHo r(yparopoM eireHcrKoro HayKoBorcoKpyny, Ao rKoro BxoAnno aicir\a :axilHnx ry6epniil Pocificrroi hvrnepii. Ilepe6yBaroqh ua uifi nocaAi , Llapropr.rilcurcHfi, 3a

i4rpn uru Taaeyrua gaqsroro, por6yaoaye
nonbcbKe rurilsnnqrBo Ha rhrogcsro-6i.rtopycbr(o-yr(palncsrnx 3eMrrx. Carue Ha qefi
n

nepio4 npnnaAae po:rceir BireHcsrcoro
YHinepcr,rrery.

caAy Kyparopa nireHcbKoro Hayr(oBoro
oKpyfy.

Xo.ta rcur:s t{apropuilcsrufr 6yn nporu
nolrbcbKoro noBcraHHr 1830 pory, ane oAHar fionay AoBenoct ortoJll.trx Txl,r.tacosufi
YprA, a nisHilile B3flTH Ha ce6e repinHnureo
ei44iry iHolevHnx cnpaB.
flicls 3iulHUeHHs nocaAH roroBn yprAy,

siH 6paa yqacrb y

JIncronaAoBoMy

noecraHHi flr( pnnoBhfi

collar. lloparra

noBcraHHr npu3Bena lo eruirpauii n llapnx.
Ae cBolo pe:ulesuiro - roreJrb <Jlar"r6epo
KHr3b Sarrnuuo neperBopnn Ha ruiHicrep-

-

CTBO 3aKOpAOHHHX CnpaB TOrOqacHofo

noJlbcbKoro ypflAy. B ovircyaaHHi niiiHr.r y
enponi aiH po:6yaysae cirr npeAcraBHnurB,
3aBAaHHs rKHx noJrflrano y nocra6reuHi
BnJrHBy :arap6Hnubr(Hx AepxaB Ha €Bpo-

neficsry norirnry.
I-liarpnrrayeaB raKo)K

tlapropNiicsxrf

i

pyx einponxeHHr 6alraucsrnx cnoB'rH y
corcri : Typuielo nporu Pocii. flia qac BecHn Hapoaia (1848-1849) aiH craB aBropoM

aHrnaBcrpificrroi ronuenuii roaniuii C.noB'rH Ta go6nrcr, ulo6 nolrcuri reHeparn
npui'tunnu KoMaHAyBaHHr capAnHcrrnux i

eepffi
Alarvr €xra t{apropnfrctrrafi HapoAHBct

ciqHr 1770 pory y Bapruani. froro 6arurcornr 6ya KHr3b Alau Kal.runp gapropraficurnfi, rcorrleHAaHr Jlnqapcrrol LIIrolu, a naa14

rip'ro
6yaan

Isa6erra <Dlemn,tiHr. AAarr,t

ocriry

BAoMa,

rr 6ylo

exu

sao-

3aBeAeHo y Mar-

HaubKHX poAr.rHax.

!4n uaavaHur aireft y uiii
ncoropo4i fi c i rr,t'i sanpo utyBan ilcr Hafi rcpauri
s.rilreJri, rarinr I- lliparraoaerq i@. Kurcuuiu.
y 1786-1791 rrlonoanfi rurlu no,lopoxye
no 3axiaHifi €aponi, sHafior\,tnrrcq r HafieilAarH i u nu u nncbMeH H HKaM r.r, xyAoxHl,rKaM H,
nonirnrcarrlil.
n

1792 porcy .lo6poniruHo Bcryna€ Ao
i 6epe yqacrb y niilHi r
Pocien, 3axxurarcqn KoHcrnryuiro 3 TpanrroJrbcbKoro siftcurca

Hr, 3a uro 6yn naropoAxesnft opAeHoM
Virtuti Militari.

llia qac rapfoBtrrlbrcoi roH$e4epaqii ra
noBcraHHr nig npoeo4orra Kocrrorurca siH nepe6ynaa a er'airpaqii y Eprocceri ra BiaHi.

Y

1795 poqi Ha npoxaHHr 6arsrin, a6n
BprryBarn po4nHni MaerKH sia xoH$icraqii,
Aaar',r

€xr.r ei4npaBrr€rbcr ao flerep6ypr.a

i nepe6ynae

npr.r

4ropi irr,rneparpnqi Karepn-

un II. Ty'r'niH 3Apyx(yerbcr 3 BeJrlrKHM KHflgerra orercaHAponr ra fioro
ApyxHHOrO, KHrf

n

Hero JlyTsoro

y

€nnraaerorc.

1799-1801 porax gapropr.rficuruii eH-

yropcbr(r4Mu

ni fi crrcarr,tu.

flia

Y norirnqHnx nepeKoHaHHrx Alar,,t €xn
9apropuficurr.rfi 6ye npilxnnbHHrcor'l aia6y-

4onu o6'eAuauoi norucrroi .qepxaeu nia
6epaorr,t uapr, a raKo)K nporHBHHKorra r6luxeHHfl Pocii: Aecrpiero ra flpyciero. llicrn
nignucaHHq cotosnoi yroAn Orercan4pa | :
tlpycien ra nopa3Kol.o pocificrroi aprrlil nig
Aycrepniqov 9apropnficrrnfi noAaB y
ni4craery i rarilur.rs nocaAy y rr,tiHicrepcrai
3aKopAoHHHX cnpaB. OlHar eiH iHaaaai npr.rcHJraB.to iuneparopa ruerraopiarn, y rKnx npe3eHryBaB csoe 6aqeHHfl eo3'e4HanHr si46y-

AosaHoi
.f

rnfi

florruti

s Pocierc.

x pocificrrufi 4Hnlonaar, t{apropnfi cr-

y BileHcrronay KoHrpeci
(1814-1815), Ha rKoMy aiu orpnn,raB 3roAy
6pan yqacrb

qac Kpuucsroi eiftHH (1853-t856)
KHr3b aKTHBHo npaurcBaB Ha.a oprasi:auie ro
noJrbcbKHX siAAiris, ruo BoroB:rnH Ha rypeub.
rcor.ry 6oUi nporH pocirH.
Y nepioa nepe.a au6yxorra ciqHesofo noBcraHHfl A.aarnr exn 9apropr.rficurufi 6ya rapflttnM npnxlrnbHl.rrotvr siluiFru rcpinocuoro
rrpaBa ra r6epexessr nouiruHubKHX BonoAins, ulo Ha iioro norrc.[ Ma[o BeJrHKe eKoHorr,ri.{He ra noairnqHe 3HaqeHHg. .Br uonirnK, niarpnr"ryeaa ra6ip <6irnx> y
florscurouy Kopoaiacrai.
1860 p. 9apropniicsr<l.rii mcHoBye npecareHcTBo Anr flponaryBaHHr norbcbr(oro

Hr y:axi4noenponefrcuKux

ra3erax.

n

nTaH-

[o riHul

xt4TTr KHr3b KOpHCTyBaBCT BernKHM aBTOpHTeroM cepeA nporpecHBHHX npouapxia cycnirucraa, 6yn ueqeHaroM Kynbrypn.
,{o 6oporr6r.r nporn Pociiicsrcoi ir',rnepii

HaMaraBcfl 3anyqrrr i yKpaiHqin. Cepe4
cn inpo6irunrcia t{apropnff curcoro

Ha 3acHyBaHus flolscbKoro Kopoliucrea,
o6'e4HaHoro yHiero s Pocieto.

6ynra ar.rxiaui s VrpaiHr.r

Knses 9apropr.rficurnfi e oAHHM 3 aBropin KoHcrnryqii KoHrpecoaono Koporie-

raHHr noliruqHi nraHH 9agropniicbKoro ne-

crBa ra opraHisa'roporrr fioro BnaAHrlx crpyK-

pe.a6auaru crBopeHHr

typ. Bi44aleunfi ai4 in,rneparopcbKoro ABopy Olerccanaporr,r I i rpnrnvuo uacrpoeunfi

YrcpaiHi rcosausroi AepxaBH, rra 6 nepe6yBana y $eaeparr.raHilx 38'r3Kax s florrueo;
farHqnHa MaJra nepe6yaarn y crla4i

: rrporl.r

froro uacrynHuKa Mnroln

l,

AAav

exr.r 9apropraficsrrfi cra€ narpoHoM JleraruHoi onosnqii y flonrcrrcorr.ry Koponincrai. y 1823 poqi, na 3HaK rporecry
nporn apeury y BilrHi $iraperia ra Sinoua'ria, eiH noAae y ai4craercy i raanurae no-

6rnssrrx

<D.

[yxxHcuru.rfi

i

M. 9afircoecsxl.rii. l{oao- yrpalncsroro rH-

florucuroi
AAarra

nHnHfl

y

Ha4auinprncsrciii

Aepx(aBti.

exn 9apropuficunrfi

norvrep

l5

l86l pory y MonrQer'aaiiai.
Onpaumna.ira Jlapnca Bepmiucrra.
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Muxafiro EEAb
c. Tepexoaa,

6epauuincsrnfi p-n, )l(urounpcsra

o6.n.

fIC HXOJI Of ITIHI P OMAHI,I
AXTO3EOA KOHPAAA
cxoxr.rMr.r Ha cnpaoxuiciHrre

sx ocobNcrocri ueper re,

:4
$

r;'

'u{'
tn*

N

3arinqeHrn r

(77).

KoHpal cuilnno 3arBnB npo cBoro rBopqy cno6oay.
rBepA,rqr.r, ruo <<raBX[H nipnr,tfi co6i>. I4ono

nomnlu

i

a raKox B cyBopr.rx nnaBaHH,rx no oreaHax i

Aeuo tniHouanficu nil qac
,rireparypuoi npaui. .flxnfi i: fioro rnopin un 6 He s$rr.r.
Mop,rx, yAocKoHanpBanlrcb,

o6os'R3r0s0 no6aquuo ii niguyer*lo refirrr{orils

- roH{nirr Mix AsoMa
coHaxis

-

nnou}rHaMu B xapaKrepax nep-

rpanivuoro cauiruicrrc iHlnsiaa s ceiri. nor-

i nparHeHHru

SameHouy rliuHocrefi,

noAilHn Ao c0rilapuocri, rKa HeMoxrHBa 6et roronsocri Ao cauonoxeprBu ra noqynfl couialrHoi sianosilanuHomi. [eil
roHSnirr HeMoxnltgo BI.IIBHTH 6er AgransHoro BnBqeH-

ur i

lrolcuroi ncuxolorii.

noroneHHr nHyrpiurHsoi

nos'fl3aHa

ir cuaAHnu

po3BHrKoM xaparrepia nepco-

rrn

{x.

virxo npocligKoBye ncrxonoriqHufi

KoHpaa

ronfurirr, silMiuoo pucoto flKom e npornpivvr rK y xa-

rar

Ayuax xoneil, sri fiom orotlyr,orb. lepoff pouaHy qacro He r'roxe nilpirHuru icrnHy
sia irorii. Ocobruso ue BnAHo y nporr4craBneHni iloro

pamepi Oruefrepa.

MilHynorc

ir

i

e

cyuacHnu. .[paua rolonuorc fepofl flcKpaqepfl npn3My fiom giAuoolH

no cnpuiluaerbcr rrr{raqeM

ir iHunuu

-

nepcoHaxaMil rBopy

uicic Orueirep, Aeii-

Hou, pa6uuen Tar'liuoro. PoMauru,{ui npucrpacri e poMaHi nora'JaHi iHreHcilsHo. Jho6oe ricHo

cq

ir Heuasucrn

nepcnliraerr-

- ri cranou 5ynry.

....Ta ryr niu rapurHyncn, ni6n usxaunir nrM. ulo
rairocs ra uien AyMK0r1c. Biacrynnru? Hiro:rHl
... BiH He xorin npnnoorru ce6e B xeprBy.tapeMHo.
Hi e quifi xarocri siH He uae norpe6n>.
Volefr nepexnBaB HeMaro pirHrx rpyaHoruin. y rir*r
qnc.iri

fi norprffiHx cMefrroHocnl4x uopcsrnx rafiQyHis. are

Hiuo rar 6orrqe Hc uapluo n0 crpyHax iiom ayrui, Hiuro
raK cr4JrbHo He nopaHnro fioro cepue. ffK npouaHHr : pilHnr'r
ropa6reu.

[x.

Koupal

n

o6pmi ffapom r'ropcsroro o$iue-

pa noKaHB 6aruro cnoii MacHHX puc, HafimronHiuron

rrnx.6yra ft:rasirHa sitnaHicrb
aau. li He ruomu r rcpeirorn

r

r<opafurru ra

lulsirb uzuicrpu

Him i

orcaucrxi

raii(ryHn. flrrr Konpaaa 5yn mlcltuuu. nr rauinrs A. YpHoB, (He niacyr'ror, a cau npuec foporfurr. Tporrr He no

rcrxyct r AoclilHntou i ,roaau: pe3ynbnnu rouQlimHnx curyauifi y roHpalincrxnx rBopax ilarsosaHi rax
AocKoHaro i opurina.rruHo,

Baril

fi

irr,r,

a6o cnpuvuuluu

raprnroHii

rr

i o6cranuHH. uto nepeAy-

ix. KoHpaa,locsr ui.irsnocri

y peairirauii aBropcbr(ofo iaayMy.

y nepioa 1903-1914
poriu, rNarroByrorb lyxoBHe xurrr €nponu, ilarnHcsroi Ar'repnrn ii Arii, cnosHeHe Haalsn,iafiHoi Hanpyru ii
PouaHn. Hanucaui Konpaaou

ron$lrirrnux curyauifi. forosHoro

Mgroro. qKy nocraBuB

nHcbr,teuHHK nepea co6oro. MoxHa Ha3mrn

enrpnrn cmi'-

ruy fi iHanaiayariruy nr nporoie xurresoi $i;roco(rii.
cycnirucrra. BoAHoqac Mnreub

drirolor i

Moxe BuflBurr4crraKufi eilcHosor.

flporrrou acro-

(poMaH

srfifi nlcas, il10
(uaerrcr ua ynari <Jlopa[xiul) pornnoaerr-

[.M.

aoc,ri,uHnx

YpHoo.

llpocriarooyerbcr

nouyr umxis Arr

po3naA

oco6ucrocri. nieipnauoi nia
neAe

armsHnfr i anegruil

o6'ertHaHHr nmacbKoro cycnirrmna

B Ayrui ruoloaoro MopcbKoro oSiuepa. rrnfr Aonycn4B rpy6i nopyureHHfi, rloKuHyBur rouy.rufr naca-

cr

e uipy roro. flK nlonnHa AyMana, a HeMHcrn[,trx o6craBuHax, Bce-raK!{ ayuaria. qin.qnnqncs ra csiroMicrr.

Ha

xnpcrrufi ropabeirr ir 6ernoruiqHnMu irroAbMl4 Ha 6opry, nac 3aneKra i sucHaxrr4Ba 6opmrSa uix crpaxou :la

3a cllofanfl.

mubuHoro. rxy KoHpaa ryuia aocxoxaro noKa3arn.

MacHe

xnrrr i novyrmN o6oB'r3Ky

nepeA

cycnilscraou.

r

ixHiu rcvaH-

Baxr uny oco6r il sicrr ncuxororiq H ux ron{ur i rri r
y roopvocri {x. KoHpaaa qirxo snrua.tHs siAor{fiil

uacriilrrn icrnu-

ro rBopy

1895 poui, cQopr'romHo

Oruefiep po3nnarnBcfl ra csoi r<ounpouicu r conisrn.

Bl.lAHo.

uaxis. V pornraHicJlopl[xiu>
HHM

ruo

- <llpnuxa

ncnlororirHoro ron(xrirry. Mafr crepHo onncaHo Kpax
nepcoHaliy, nxuri y ueuesifi ronoHialsriii ,ruxouaHui
fiporpaB cooin cynepHuxau - iute,rrsriuiu i xurpiuruu
xuxaKaM. KopeHi iioro nopatru c,ria uyxrru He ruulc B
couiarsHux o6crasnHax, s rrnx sin nepe6ysas i airs,
He rurue B HboMy caMoMy ale i u apaui froro 6arrriscurnx noqynis, s oAflHorocri ra y tpaai appin. Kacnap

xapaKrcp cKraJrncr iue s qacn flpoxilBaHHfl n YrpaiHi i

B HboMy

s

Oruefiepa>, BHAaHoMy

i!)

o*.1

.L

florrrli,

BoHu aerpaaynalu

Hecnu HapoaaM niaxope-

urx rpaiH paScreo i 6erayxoaHicru.
Yxe n nepuor\ry poMaHl nr.rcbMeHHHKa

.i

*:l*+
:

nerlo.

u0

Kon$nirrHi cnryauii nosrcri <KiHeur Henoli> npa-

xanrb

cBo€ro Br4ToHqesicrn i.i

onrnualrsicro. lo,ros-

ryvaHicrnunifi. ruainr3omHifi ocnosi. Icropnuua il co-

uia,rrHa rparcair roro .racy ( | 900- I 9 Ia pp.) Bpaxa€ cBo€ro

{o

rnopia

[x.

Koupaaa

roro nepioay Hanexarb p0-

uaHu <TaeuHnii areH'n ( I 907), <Hocrpouor ( 1 904). <Ha

(l9l l). Tyr cxpecrunncr pirHi

Bpeurri-perur repeMarae ocraHHe. Tpareain Jlopaa
rcxpaauii i Has.tanrnufi npnKnaA He rnrre Anr
KoxHom MopcbKoro raniraHa ra iiom nouivHnriu, grr

Hufi repofi raopy - crapnii xooprlil, are cruunnfr ayxou i
locsilqeHnfi uopcrrnil raniraH Yolefi ra 6yAt-rrnx

xopa6leu. Haeiru

Qiroco(tcuri. couiaruni ra L"rH,rHr.
Touac MaHH ouiHns <TaiiHoro areHTa) rK rsreK-

ncix uopnrin, alre fi aln scix roaefr. .fkoro npauero 6 r,ru

rrpara 30py HecrpoMoxHa 3Myo4TH ffom ue rpo6uru.
MprHiu MoprK npol4croiir uirqeuHuu rap'epucrau i

rusHuii pouaH ir norirnqHon ocHoBoro. fruo nrrru
rosHi[Inro ,riniro rnopy. r0 BoHa noB'r3aHa r icropiero

xnrrr

noAsiiiHoro afeHra - npoBor(aropa lllepr-roKa. i|-ile napanenbHo i': Heru npocrieroaverbcff Han3BuqafiHo

{xiua -

ne:afiuarncr,3aBMn criA

ruarn noqfmfl o6on'rsry, nn-

coxoi aianosilalsHomi 3a AopyqeHy crpaBy. llopyueHHfl UHX BnMor

Caue

xnrrn

rsrse ra co6oo cyBopy sianosilamHicrr.

Kapa€ 3a

lonyueHi

eaau.

[x.

KoHpaa qacm craBilrb cnori nepcouaxis nepea ueo6xianicrro nupiureuHr cKJraAHilx MopaJtbHHX
npo6reu i on6npae Anfl uboro uafrcrpyrHiuri o6crasrHu. HaMaraacr

oxonrrlt

t.tyxoBny arMoc(lepy,

-

nce

-

i couialbHe cepeAoBuue.

uaiicrepHo no€AHyn.ru ix i: npo-

o6crasnH He Moxe po3npouarucr

s6ususu. siuaoqu

cBoe

r

3apaan ropxecrna vecri

rar onncye 4yueaHi xnuJuoMHHr ii rpueorn, rri uyvulu Yoles nicln fipoAaxy
iloro cylua: <OlnHorufr y cooift riuHari. oin :a4yurnB0 rryplrB. nornrAaB Ha lni uopcsri sailirn, ryan 6ylo
i

cnpaae4runocri

cxoBaHo Bce,

u0

.

[x.

KoupaA

niH rrrir Ha3BarH csoil,{ reMHHra rAo-

6yrror'r. Kapnr,:ropHyri

n

rpy6ry i racyHyri B napycuB lryrKy, nlocrufr nuur ir

uonnfi (lymrp, npnrynHnncfl

no$rfla 3axo4y>
cH nhcbMeHHnra

iurepe-

-

cKnanHa npo6rcrvra aHariry npornpirvr, fi rpariuHocri
xroAcr,Koro

xnrrr. {x.

KoHpaa siarlllae peooirrrcuifiny

6opors6y n rlnpui rpoManflHcbKoi. 6paron6nnvoi. siiiHra
i HeulanHoro repopy, Bncryrraoqu ]il MHpHe BperyrnsaHHr couianrHux xoH{nirris. BiH no6aqnr no,rirnuHy

cropia. Llacro uicueu noaii o6npalncr roloHialrHi

i rpuornra $ororpa$i-

6opors6y $paHuy3brlrx i aumifrcsxux podirHnris ra cuoi
npaBa, ane He nouipun. ruo rbpoilHnil unrx npHBeAe r0

nuu 6yn :acyuyrufi nia

Ha 6ararrox ropabrrx

ycnixy. ilpopourno KoHpa,ra ffcKpaBo nialsepar{ln [ep-

rpaiHu.

cryxun;,teriirura cyleH 6yru fioro eracHicrlo: s ri
poKr4, KolH siH niaifiuos nia uopr, xilrrr lAaBaJloc,r
frouy uicHurur rilrrn rouy, uo aiH vir nporrrHyn4 pyr(y
3 npuropueo rpoureii i rynuru co6i cyaHo. Biu sonis
noqyBarn ce6e rar, rr Hibnro iloruy Harexarfi eci ropa6ni a cniri.
... llouyrrr oAnHorocri, cnycriuur i rrparu ui6uro
aiAHsro B Hbono Haniru ayury, HaBero iloro Ha ayr,,tr<y

ua pociiicsra peaorrouir 1905-1907 pp.. JlorHera pesonouis i Xonruesufi nepeBopor l9l7 pory s Pocii. a

cropaMu AareKnx enoruqHHx ocrponin

i nolHux

npo-

f,K,

HanpurraA, y onoaiaaHHi <AsaH-

nocr nporpecy)r, A0 Asa nepcoHaxi - Hocii arpecnrHoi
roloHiaruHoi ercnaHcii,
He noAirulsuu :larap6Huqr-

-

nnx iurepecin,6ercnanHo rpn:ymcr

uix co6on i rnuyru.

l-laqaruHrrr ropronoi craHuii Kaiiep noriHqus xt4rrfl ca-

vory6creou. a fiom racrynuura Kaplrc e6rarlr ryrel{ui.
B

MacJtTHHMH $ap6ar',ru

niH

Kon{urirru y reopax KoHpala m3suqail raxiHuynrr-

cl rparivHo. OraK,

noprperoru

ilHocuH u n ix uuur't HosirH

iM

h pa6ouacHnra uu 6y nu

serafrHo sfiixaru..

lixro...

rarox uirnii

pntt noli6Hnx rBnru

BHReHscs niH npoporou

i

B

iHurnx rpaiHax cairy.

s roaHiuHifi noniruui. Kpax

rorouiarsHoi cHcreMr iunepiariruy

-

flcKpaBe roMy
ninreep4xeHHr. BiliHll nilttJe nocnJuorcrs arnaroHi'ru y

cycnimcrai a6o Ha uixHapoaHifi apeHi, aeaari Siiruure
3araHrorm o r,ryxnii ryr i 6et roro crlaAsi rreanpiueui couiarrHo-erosouiqHi npo6reuu.

[O',2.
PouaH

HocrpoMo)). Hanrca

<

H

n i,i pau

i

ue':a <Taeu-

Hom areHraD. 3ManboBy€ rpyAonnii Hapoa o.lHiei: xpaiu

llarnscrroi Auepurn rK nacilBHy xeprBy pirunx

no-

,riruqHux cur, rKi. HetBaxa$qu ua qucleHui ltoAcuri
xeprBr4, pByrbcr

r0 maAu.

nrlriHris

SaHAnna pirHux

nH-

,'kA,'....B.g.rd.feZ,,O

uafrpi:HouaHinriuri $opr'ru uHAHis, 6ianocri, oluH0rocri. flomiiiHo cnocrepira€rbcff 3HyuaHHfl HaA qecrlo
fi rianicrro rrcanHil. Ha npnrlrali rcfloBHoro repor po-

-

Kupnra Po:yuoua KoHpag noKa3aB icropiro uopanbHoro ry6oxiHHr i naaiHHr ilrcAr4Hl4, rr0 He BrpnMaMaHy

'a
Y <fiepeuo'rir couiarsHuil roHtfurim 6ygyerucn Ha
6opors6i aBox nporilnexHux rpyn, rri ruhrrrrs pi:Hi
csiromrAil. BltxoAnqn r urom. noAiirsopy po3ropralolrcr B ABox euouiiiHlrx n,raHKax. rri xaparrepHr csoel)
pi:ror<o npmnrexHic'rn. PossusalJqncb

y pitnux

Ha-

Kopr4croByrnb o6rtraHyrnx. Heocsi.{eHilx rto4efi rx raci6

ra

AocrrHeHHr caoei norirr,{Hoi nrsrn. Ae He sAaerscn Ao-

xenoi n uHX yMoBax $iroco{rii roupogHiroro iHannily-

cniruuifi raracrpo{ri.

6unrcl ycnixv o6uanou. uoqutui BAarurbcr a0 nprMor0 uaHraxv i Hacullr. CycniirsHuii aHrarouitu, lruii

anr3My.

uy. He nepuruua nporpiHHr i eorHoqac nepuuHa rpareaii
repofl.

po3nnpa€ HapaHi cHnH, AeranbHo Aoc,riAxeHnii nucu-

BoJu4ra frouy ycaiaouuril xax,u4Bl4ri cryninu cBoro AyxoBHoro Br,rporxeHHr. BiH no6aqus y Air,lrHocri repo-

i\reHHnKolvr y

6ararrox nJlotunHax. rcnoBH0ro

3 flKt4x € BH-

BaxKom npouecy rHo6urelrcsxoi cncreun

Po:yr'ron upeuri-peurr npufiurou ao

poaxeHHt nnAHHll nia aierro eroisruy i caMoro6crsa.

pucria-peno,irouionepin

0co6rfiso,tcKpaBo nora3aHa rpareair npocroi i nopraHoi JnoauHH, rKa qepe3 cB0r0 AyueBHy cla6xicrr

caM0noxepTBH.

ra nia snrHsorvr

uoAificrroiliil*rocricrae

l0T0r0 reJlrru)).

[e

H0r0 repor poMaHy

nora:auo

Ha

pa6ou <ro-

npurnali Aori roros-

-

Xaua Earncru OiaaHqra a6o HocrpoMo. Aocriaxyrroqu uefi o6par, ,[.Ypnon nHcaB:
<[ia sumrnou clyx6u, rpatxonoi ii eipHoi, siH nene
myxy 6opors6y r rtun, xro Haairus iloro lo-)raeuny.
Brp nlr. I rl14Hr.tTb raK 3oBclM rre 13 aBo€AyruHocTl. ToqH-

-\-/

rue,

caMa ruoeAynrHicrb cnyxHrb iloiuy

r6poeno n 6oporr6i

eirl4, rra

ir

silnoni4uoro

porpaxyHronon 6erAyurHicrn

vexi.

rar rsaHllii serilKnfr

i

nopoa-

ffKa

ao3-

noABHr

KoHpal nucaB, rl0 penornuiiiHnii pyx nuHnr i porBuBcfl B pery,rurari pirHnx couialuHo-nolirnqHux Hem-

'|A ,

parais_,

are Bce-raKil Hc B:lpro froro niarpnuyoarn. 9ovy

uo perornuifiHa

?

6oporu6a pocifrcurnx repo-

npflMr(ax,

ui n;rarur v riHui

poMaHy 3'eAHyrcrrcr

06craHoera xurreriuuHocri reox ra6opir 0nllca-

pirHuun MeroAaMil. IlpenclanHnrn ncpuoro 3 Hr4x
robpaxerri rx rapuouii;rHo AocxoHari ,'rroAl4. rri rocrpo i
riru6oro 6aqarr csiT, HaMamorbcr iiru 4o ryuaHicruunnx iaea,ris. lpyrnii ra6ip noraraHufi rnnponHiruu
ornrHr4M. 38'r3aHhM ir uou.
Oauu i: npe,lcraoHnria no3nruBHHX repoir- Arce,ru
Ha

r

feiicr

pHcTrB BeAe A0 KpHBilBol noJilTHrtHol AfiKrirTypH. BcToK-

mbupae Ha csifr 6euruAHuii ocrpie Helolirn uusiri'rauii: ra6o6oHn, rpaauuii. 6etsirirr i nHyryiurHrrr 6er-

par crusHinroi i crpaurHiuoi, Hix cscreua pocifrcuxoro

AyulHicru.

ror'ry.

caMoAepxaBHoro pexuMy. Ilpuuouy,

unrx r0

Hoeoi Aec-

Bis sacrilrrr croMuBcr, ulo BrparnB
r4aruicrr arrnsHo Airrfi npu ycsilortrreHHi ueo6xilHocri

nornquoi xaxlnnoi cucreMil

nisHHs. I,loro por4noeHHfl, ruo Ha6ylo rpariuH0f0 xapaK-

HHM 3a cBo€lo

repy, noKa3aHe KoHpa4ou nporffroM ycboro raopy.

€ Tex rquBaBuu i :loqnscyrrlr. lcropin cmnigcorroao nilrnep4u-

leiicr Hauarartcfi npon4crorru

,ra icrnuHicrr raKux KoHpaAincuxrx potayuin.

rre pirro ynip-

3ny,

ale. no cyri nilcraalua
yaap. He ilrue Ha3naHnfi, ale i uirrou

Koropuruo fi mlr6omc rualromHa ncuxoilorin iHurux
repoin pouany - flMr1uKa 3iM'rHH.ta ([eN'rHuua), peeo-

Barocr s ilorocnir. l4oNy HalonoMoty npfixoAuruJleua.

rur4po BH3HaHuu gpyrou HapoAy, Hocrpouo obuaHne i

nrouiouepa-uapolHr,rra Birropa Xoqiua, Oexnu (Teruri)

sana

4onip'r npocntx:rngefi,

roruo. 0cofir

xBaJrnila froro.

rauicru ce6e nia

3 Hl.tMH siH

rex

neae

6oporr-

u

Bo rxoxyBana qnraqa Kaprx Ha

cauory6crna

ix y rprrai fi noropi.
...3arrrHyrufi y rprcoBHHy 6ernpan'r, 3apa3HBurncr xaaibHicro. Ha Aesrnil qac KHHyBrxucb y nom-

6avH, ra AonoMororo flKl4x uapcuri npaaooxoponHi opra-

Hrc 3a 3onorlnr, roqHiue, cpi6Hnu reJrflM. Hocrpouo-

HH 3axuuir.Jrn

6y, Aonouaranun rpuMarn

OiaaHua (ro6ro nipnnll) sce

x

He 6ararie

-

rilHe,

He-

xaii nunanroro, ai4.ryxoi pyt(H,oAHaK niH npuiiruae ue
nr Haiirpauy Als ce6e lorrc. B HboMy 3arnunnocn
AocrarHbo.norryrrr qecri ii rirtHocri AJr[ r0r0, Uo6 caue

rar iycrpiru
uo

cBolo cMeprb

-

ir ycuiuroro.

3

AyMt(olo,

siH sce-rar(r4 He 3paAuB, a6o Hexail xo,ta 6n He Bcrur

ipanurH cnoin Harypi.

uo iloro Hocrpono Oararrua Heale uoryrHiur4 HltrKaMr.i 3n'cmHnil 3 Hapoaou. [ur nepcoHax noxaraunfr rr <srineHHr fioro
ue:anexHoi cHJlH, flKa HaMara€Tbct He 0q0nngarn,
ynpamrrH 3cepeAuHr,r, txa cla60 oiluyeae cnon
Beruq, nerKo po3rpauae 4aponaHi ifr ralaHru. cnly,
n nriri noeAHaHo uyxHicru i ropAicrr, rueapicru i
6erneqHicru. OlHnn croBoM, o6pat noneu cynepeqHocreii. Teua rparirr'ry noAcbl(oro xurrn 6lncryue
p03r(pl{ra flx. KoHpaaou y o6pari 3araAKoBoro (Kararaca rapralopis). {xepelor'l rparituy uiei ocoSncrocri BBaxa€rbcr rirrHeHHs ii cepur it xopcroKoHpaa BBaxaB,

3pHMHMH,

\-,a

KHMH, a

ro i ronciu 6ermyr4nun cycnilrHuun ra-

KoHaMH. He ueHuL rpariuullu i ncnxoloriqHo HanpyxeHHM MoxHa BBaxarH i porrran <Ha nornrA 3axoAyr. HanncaHufi Koupalov niA,{ac 3pocraoqorc pe-

tMulfiKa, 3MyqeHorc HaKJrenaMH HeqecHnx lroaeil.
Hoo4, HenpaBAa, lnuevipcrno.

6yln nocriiiHutru

[o-

raco-

caMoaepxaBHi noprarn.

BoHa, Ha

repoie,

rr pociiicrruii

numueHHnr O.M.

flocroeo*xrfr

y raopi <3roquH i rapa>.
llucuueuHnr (He 3HaB pociiicuroi uoon

(rar raep-

[.

s_

ailuiuy gil

co6i cul

Hom. Ii

uH

rarnftlb

r.r

iHtxHx nepcoHaxin, cKoHueHrpy-

He

ripuuHa o6oloura i Hasirs

6irsue

HeT a

r

(xorreHs

l9l2

pory): <Cyrr

n

rouy, uo npo pocinr

3Haa Afr(e Mano. llparruvuo Hiqoro>. Hacnpanai

ue ronciu He

x

rar. Bnsqaroun 6iorpa$iro MilTur, uu npnfi-

[o

Ha

co6i 6iluuricru iiaecnornqHfix puc.

Biu ao6pe poryuin ncuxolorin roloui:onaunx Hapoain
(ocoftrnno norrrin) i ayury rpinocHHX cerrH. rri xova y

l86l poui ii 6yru rniirrHeHilMu
lrroro 3a.nnuaJtucs 6el

remi

-

3 pa6crna, are rle6i.rru-

rolroBHom raco6y caoro

KA3AB HAMA|AHH' NHCbMCHHHKA BHCJIOBHTH BJIACHE

6aqeHur icroptuHoro npouecy a rpaiHi, rxa 6yra
(nopMoro Haponior>. Touy ueHrparbHolo i noros-

rigHux-

-

nHcaB raua4crrufi 4oc-

$iloror fycran MopS,- are, 3nrtai.iHo,

niH

rrnii

He

(e

airoqa oco6a, a 3HaqHo

He

raroro

npniiura

BncHoBKy

AoclriAHuur

rnoplocl

6opunun nporn 3na. Y uiu 6oporu6i ycnixu

Mox.nr.rsi ru.uxe rogi, rorlr rrc4eil o6'egnye coiriaapHicru.

[e

He

ruo iHue, nr a6coir$rHa qiHnicrr rnncuroi uuni-

rimuii. JlnAnna

He

Moxe i ue nonnHHa 6yru nacnaHorc

nepe4 ue6e:neron byAs-rroi cruxii. Jluue onruuigrrr.

nipa a nepeuory ao6pa HaA 3n0M lae iil uoparrHi il
QiuvHi cunH y BaxKux cnryauinx, rri uepiaro rpannntoTbct Ha xHTr€B0My unrxy.

[x.

Koupaaa 3a xo.llH]tx 06craBilH He MoxHa BBa-

xarn necnuicrom. Bin siroru
6ereip'r. Bipa

o

lroauHy

ue crpaxAaB xeopo6on

3aBxAr4 6y,ra

roronHon pucorrc

fioro rireparypHoi tirnsnocri. KoHpaainmri repoi HaMaranrbcr cauocriiiHo rn6lrparu cBolo Aono i cwrhilao
ilrn iil ua:ycrpi,r. V uuouy qn He Haisilua MopanbHa
crap6Hnur ueaenpia

AecnoTr4qHoro naAy He

sncri Ao pocificurom Hapony,

perpac-

Koupag noKalaB 6ararrox repoio cnoix pouauin ar-

rxnu Ao Br.rcHoBKy, nlo siH He rHUJe rnas Pocificrry iune-

pin, are fi nia,ryn

n

lyruy fefi-

BerereHcbre n3epKano. nre $orycye i nepenoAurr :leuHi lroAcuri ninvytm s N{acura6 rocuiqHoror.

THBHHMT4

i

b0r'0

-

naropiamui fi rponi,rHi rpai, roxpeua Mail*rnil apxinenal y roHpa4incrrHx rBopax rualuonaHi rKocb He3Bn-

ir raKuMlt rireparypHo-xyloxu ull siAriHra[,nr,
uarn <pocificsre noxoAXeHHD. flunHo, rtoMy caM
KoHpaa flKocb cKpoMHo 3aflBnB y rncri ao Eanap4a fap-

BoJl yc

KoHpa4 uailcrepuo Bt4KopncroBy€ neii:ax.

Koupala 0.C. Ce6exro.

vafi uo,

M

nr4ue crBopoe. are il norcHlo€ uacrpoi nepcoHaxia.

Ypnon, npore BaxKo rtboMy nonipnrn). ane 3are
aun
qo6pe racaoin aruocQepy Pocii>. Hasirb enoruqni er-

rri

Krep, o|

i,i xapa

3ananrc€ BoroHb, ruo oqiluae

cra. OaHar rpariuunii rlriHa,r pouaHy nol6asneHnri necuuiruy i norarye, uo n cniri e 6araro rnnpoaHiloro ii
HecnpaBcAluBoro. are pa3oM 3 ruN. icHye fi curra lrurrsocri i:AarHocri rnAuuu nporncrorrn 3ny.

[x.

Ha ayrury ,[. YpHona,
KoHpal y ponraui <Ha
nornnA 3axoay> niaifruos a0 cryneHr raroi mrbnHu
ro6paxeuur ncflxo,qoriqHux npouecin y Ayuax caoix

icHyoaHHr. Heuanncrr nucbMeHHHKa 1o pocifrcrroro
cliA ororoxHlcsarn il HeHanHcrn lo scix pocinu <KoHpaA uirolu He niavynao HeHa-

sortoqifiHoro niAHeceHHs s Pocii, oiu rcrpaao no-

n

flKa 3aBepuye rounoruuiro poua-

BeJrHK0r0 nilcbMeHHuKa.

IlcuxororiqHi acnerril rnopia
nure,turcnit BnruB

Ha

flx.

nncurrreuHurin

cyAilnocr rBopr4rr4 s XX croriTri.

KoHpa4a rpo6u-

- pouaururin, rxnu

[omia arropa <JIop-

AxiNa>, <flpnuxn Oruefrepa>, <HocrpoMo), (nepeMorn) ra iuunx ueaeopin i: ixssoro flcrpaBom ryMa-

,qa

uon npo6leu0o rBopy n0crae rpareair nnAcbKoro

HeHanilAis uapcbKy fupaHirro

xltrrt

,tepxani, no6ylonaHifi Ha AecngTurlgl{x 3aca4ax. CauoAepxaBcrBo i uapunr onncaHi rK MoryrHr cHcreMa, u0 p03fany3nnacr e ycix c(repax
cycnilrcroa. BoHa sHHuye He rnue caruy igero cnpaoe4rnaocri, are il Hasiru ri nepe4yuonn, uo BeAyrb

roM, ueH3ypofi0, r ii 6pylHnun MsroAaMH rr.rcrry Ha cyAo-

HirnqHoru reHAeHqierc i

r{r.rHsroo,

xosi csirosoi.rrireparypn. Bnrun Koupa4a oiavyaaau Y.
(DorxHep, E. XeuiHryeri, P.fl. VoppeH, M. Jlaypi, L fpiH,
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PROG.RAM TV POLONIA
Oto wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukrairiski, czyli
godziny emisji
polski +l godzina) - na marzec - kwieciefi 2008 roku. Jak zwykle
seriali moge w r62ni6 sig o kilka minut.
Tynr razem mozemy zapowiedzie6 filmy. nie tylko seriale. a tak2e spektakle teatru
telewizji. Oto filmy: polskie w sobotq 22 marca o 22.15 ,,Komornik", niedzielq 23
marca o 23.15 ,,Trqdowata", sobotq2g marca o 22.50,.Cudowne miejsca"; francuski
(!) w poniedzialek 24 narca o 21.30 ,,Fanfan Tulipan" oraz cala seria czeskich (iako
,.Kino s4siad6w") w pi4tki - 28 rnarca o 23.00 -,,zapomniane Swiatlo", a w nastQpne
,,Poci4gi pod specjalnym nadzorem" i ,,W dzikim lesie". Teatr prezentowany jest we
czwartki ok.22.20.
OczywiScie, sq obecne lubiane i popularne seriale. Oto wa2niejsze z nich. . ,,Klan"
w poniedzialki, wtorki, Srody, czwartki i piqtki o 13.10 i 21.l0 (powtorzenia czterech
odcirrkow w niedziele od 7.00).,,Plebania" w poniedzialki, wtorki,6rody. czwartki i
piqtki o l 2.30 i l9.50 (powt6rzenie czterech odcink6w w soboty od 7.00) . ,,Zlotopolscy"
te2 w soboty o 12.05 . ,,M jak miloS6" w niedziele o 9.45 i 19.30.
Ponadto dwa inne seriale, w soboty - ,,Siedem Lyczeh" o I l.l0 i w niedziele sensacyjny ,,Falszerze" o 21.05.

Stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne ,,WiadomoSci" o 20.30, oraz
,,Teleekspress"o 18.00. Programy dla dzieci zawsze wieczorem, po 20.00. Tradycyjnie,
o 14.00 Msza Swiqta, poprzedzanao 13.00 nrodlitw4 Aniol Pafrski (nieco inaczej w
Wielkanoc - w niedzielq 23. marca o I 1.25 transmisja z Watykanu).
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Wydaje:

RadaBerdyczowskiego
Oddzialu Zwi4zkl
Polakdw na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

Redaguje zesp6l w skladzie:

. Larysa Wermifiska

. Piotr Ko5cifiski

Radio Zytomierz
. Co miesiqc, w ka2d4 pierwszq sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mo2na
sluchai p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Tef ewizja Zytomierz dla Polak6w
. Dwa razy w miesiqcu audycja dla Polakow.
Polskie stowarzyszenia w iLytomierzu
. Do1r Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b, tel. (0412) 24-34-22,
dyrektor Jerzy Bagiriski, godziny pracy - codziennie (procz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zj ednoczenie Polak6w Zytomierszczyznv < Polonia>,
przewodniczqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (041 2) 22-16-36.
. Stowarzltszenie Nauczycieli Polonistow Zlttom ierszczyztlv,
prczcs Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierzul. Michajlowska, 15. Tel. (0412)37-46-75.
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zvtontier.szczyznie im. J.l.Kraszewskiego,
przewodniczqcy Jerzy Bagiriski, tel. domowy (0412) 37-89-97.
. Polskie Nqukowe Tbwarzy.stwo w Zytomierzu,lJl. Czerniachowskiego 34b,
prezes lrena Perszko, tel.(t104 I 2)39-85-49, kom. 8067 4 | 2 | 57 0, e-mai l : ptnz€9op.pl
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B e rdy czow s kie P o ls kie S t owa rzy sze n ie W.s p i e ra n ia P rze d s i qb io rczoi c i,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (041 43\ 4- l 8-30.
. Berdvczowski Oddzial Zwiqzku Polakdu, Ukrainy,
prezes Larysa Werrnifiska, ul. Puszkina46, tel. (04143\2-23-78.
. Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polakdw <Rodzina>,
prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24,w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w jeTVlru polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Janaz Duklicodziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czgSciowo w jgzyku polskim,
czgSciowo po ukraifisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosvch w niedziele 7.30- 10.30. 17.00.
codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbary codziennie 8.00, 18.00,
niedziele 8.30. 10.30. 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska niedziele 18.00.
(Przepraszamy za wszelkie braki i nielcisloici w tloszvm infbrmatorze. IVszl,stkich zainteresowuntch
prositTty o nadsylanie in/itrmacji na temat swoic'h organizuc.ji, imprez polskich itp. Redukcju)

(Warszawa)

-

dyrektor ds. wydawniczych

iprogranrowych
. Walentyna KoleSnik

-

sekretarz odpowiedzialny

. Wasyf Zachxrczukopracowanie graficzne i techniczne
. Alicja Wermiriska -

kurier
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