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Wielki Tydzieri
Wielki Tydzieh rozpoczyna siE Niedzielq Palmow4 i koriczy

siq Niedzielq Zmartwychwstania Pariskiego. Do Wielkiego
Tygodnia KoSci6l Katolicki podchodzi z wielkim uszanowaniem.
W tym okresie nie dopuszcza siE zadnych innych Swi4t pr6cz
uszanowania wspomnieri i uroczystoSci, powiqzanych z ostatnimi
dniami 2y cia Chrystusa, Jego 6mier ciq i Zmartwychwstaniem.

Opr6cz biblijnych czytah i tekstow liturgicznych, obrz4dki
Wi e I kie go Tygodni a wykorzystuj q i qzyk znak6w i symbol i (galEzie
wierzbowe, mycie n6g, procesja, odsloniqcie i adoracja krzy2a,
Gr6b Pafiski, ogieri - Swiatlo (paschal), woda itd.). Liturgia tych
dni, koncentruj4c na ostatnich wydarzeniach Lycia Chrystusa,
wskazuje przede wszystkim na Jego ostateczne zwyciqstwo nad
grzechem a Smierci4. Liturgia Wielkiego poniedzialku, Wtorku i
Srody pokazuje nam Chrystusa - Bolesnego Slugq, kt6ry
dobrowolnie przynosi w ofierze swoje Lycie,2eby wej6i razem z
nami do chwaly Ojca Niebieskiego. Temu nie moze zaszkodzil
grzech, zdrada Judasza i niewdziqcznoS6 czlowieka.

Szczeg6lne s4 ostatnie trzy
dni Wielkiego Tygodnia, kt6re
rozpoczynaj4 siq paschalnym
Triduum, to jest najwiqksze
Swiqto KoSciola. Rozpoczyna
siq Paschalne Triduum w Wielki
Czwartek liturgiq Pariskiej
W ieczerzy. Kulminacyj nym
jego punktem sq obchody
Paschalnej Wigilii w Wielkq
Noc. A koriczy siq Triduum
modlitw4 wieczorn4 Niedzieli
Zmartwychwstania.

ChrzeScijaninowi trzeba
dokladad wiele sil,2eby przeLyc
dni Wielkiego Tygodnia z
korzySciq. Przygotowania do
tego trwaj4 w ci4gu calego
Wielkiego Postu.

Irena Zawadzka.



P oszerzenie Unii Europej skiej

Spelnione m arzenie Polak6w
Przyw6dcy 25 pafistw Europy

podpisali u st6p ateriskiego Akropolu
traktat o poszerzeniu Unii Europejskiej.

- Spelniaj4 sig marzenia Polak6w.
Witaj Europo! Wolny zwi4zku wolnych
narod6w - m6wil prezydent Aleksander
KwaSniewski.

W imieniu Polski podpis pod traktatem
zlo?yli premier Leszek Miller, szef
dyplomacji Wlodzimierz Cimoszewicz i
minister ds. europejskich Danuta Hiibner.
To oni wziqli na siebie odpowiedzialno6i
za zawarte w porozumieniu warunki
przyst4pienia Polski do Unii. W czerwcu
ich decyzje ma zatwierdzid w referendum
spoleczeistwo, p6dniej zal ratyfikuje je
prezydent.

- Ten dziefiprzyniesie Polsce rozw6j,
pomy6lnoS6 i bezpieczefistwo. Zawsze
traktowali6my Europq jako nasz dom -o6wiadczyl w czasie ceremonii Aleksander
Kwa6niewski. Wspomnial o roli
,,SolidarnoSci" w walce o,,godne miejsce"
Polski w Europie. Podziqkowal - czego
nie bylo w pierwotnej wersji przem6wienia

,,ludziom KoSciola, walczqcym

wytrwale o wolno66 i niepodlegloSi,
przywi4zanym do lradycji Polakom, kt6rzy
sq otwarci na innych". Prezydent
wspomnial o ,,d,zialaczach dawnej
opozycji".

Odnosz4c siQ do czerwcowego
referendum, prezydent m6wil, 2e

,,dzisiej sza decyzja oznacza
bezpieczefistwo dla polskich miast,
miasteczek i wsi, mozliwo3i spelnienia
pragniefr naszych dzieci i wnuk6w".

rlibiecal, ze Polska nie tylko bqdzie
korzystala na integracji, ale wniesie do
Unii,,potencjal mlodego, wyksztalconego,
dynamicznego spoleczefi stwa".

Wladze Grecji, kt6ra w tym p6lroczu
przew odzi Wsp6 lno cie, zorganizow aly
ceremoniq w miejscu, w kt6rym spotykali
siq kupcy, a takile obywatele Aten, aby
dyskutowa6 o sprawach miasta. - Grecja
dala wtedy przyklad Europie, jak mo2na
razem budowa6, szanuj4c r6znorodno66 i
odmienne pogl4dy. DziS jednocz4ca siq
Europa dajeprzyklad Swiatu, jak budowad
pok6j, dobrobyt, demokracj q i
sprawiedliwo66. Cieszq siq, ze bqdq m6gl
powiedzie6 moirn wnukom, a mo2e i

prawnukom: bylem tego dnia w Atenach"

- o6wiadczyl wloski premier Silvio
Berlusconi.

Przyw6dcy kraj6w kandyduj4cych
cieszyli siQ przede wszystkim ,,2
zakohczenia rozdzialu historii", w kt6rym
zbyt czqsto byli ,,poddanymiD - 

jak to
okreSlil premier Czech Vladimir Szpidla.
Prezydent Estonii Arnold Ruutel wyrazil
rado6i, ze Unia, choi jest najwiqkszq
organizacj4 Swiata, ,,nie zagraza
to2samoSci nikogo, szanuje prawa
wszystkich".

Wraz z podpisaniem traktatu Polska
przestaje byd ,,krajem kandyduj4cym", a

staje siq,,krajem przystqpuj4cym" do Unii.
Do czasu uzyskania czlonkostwa
przedstawiciele Polski, chol bez prawa
glosu, moge uczestniczyt w pracach
wszystkich instytucji wsp6lnotowych.
Polska wySle 54 deputowanych do
Parlamentu Europejskiego jako
obserwator6w. - Zaczqlifimy odcztw it,, 2e

nie jesteSmy ju2 petentami, 2e koiczy siq
podzial w Unii na ,,oni" i ,,hy". Ale to te2
pocz4tek ogromnej odpowiedzialnoSci dla
'administracji, aby dopilnowa6 interes6w
Polski - o6wiadczyla minister Hfrbner.

Jgdrzej Bielecki
(autor jest dziennikarzem

,,Rzeczpospolitej")

AFERA RIAMINA: KTo, P0 Co, DLACZEGO?

- Co wla5ciwie Lew Rywin, znany
producent filmowy, zaproponowal
Adamowi Michnikowi, redaktorowi
naczelnemu rrGazety Wyborczej"?

- Wiemy tyle, 2e zaproponowal
dokonanie korzystnej zmiany w ustawie
porz4dkuj4cej rynek medi6w, oraz
umo2liwienie kupna przez Agorq
(wydawcq,,Gazety Wyborczej")
prywatnej telewizji Polsat. Chcial za to
17,5 miliona dolar6w, z czego 30 proc.
po zmianie ustawy, a resztq po kupnie
Polsatu. MozliwoS6, ze Rywin chcial
oszuka6, jest 2adna. Byla to klasyczna
propozycja lap6wkarska. Stawial tez
inne warunki: chcial zosta6 szefern
Polsatu, a,,GazetaWyborcza" miala nie
atakowad premiera Leszka Millera.
Rywin deklarowaN, 2e przychodzi w
imieniu ludzi sprawuj4cych wladzq...

- Kim sq ci ludzie - nie wiadomo?

- Trudno oczekiwad, by ktokolwiek siq
przyznal, ze chcial popelnid powazne
przestqpstwo. Rywina przylapano na
gorecym uczynku, jego wypowiedzi
zostaly nagrane na taSmie
magnetofonowej. Ale nawet on m6wi dzi6,
2e zaszlapomylka, 2e chodzi o coS zupelnie
innego. Rywin nic nie powie. On
funkcjonuje w pewnym ukladzie - a je6li
nic nie powie, to w tym ukladzie pozostanie
i krzywda go nie spotka. Mozna zresztq
sqdzi6, ze nie czeka go zaden powainy
wyrok.

- Tak ezy inaczej, jest to wielki
problem dla Polski?

- Oczywi6cie. Okazalo siq, ze w Polsce
mozna dowolnie - tak2e za pieni4dze 

-

zmienid prawo i to w waznej kwestii.
Okazalo siq, 2e molna wplyn46 na
wla6ciciela prywatnej telewizji, by je
sprzedal. O aferze lap6wkarskiej
dowiedzial siE premier Leszek Miller

- Michnik mu o tym powiedzial - i
nic nie zrobil, mimo nacisk6w
prezydenta Aleksandra
Kwa6niewskiego. Tfumaczenie Millera
2e Rywin zwariowal, jest nonsensem.

Wszystko to, l4cznie z dlugim
milczeniem medi6w i polityk6w,
pokazuje, jak kulawa jest polska
demokracja. Dobre jest tylko to, ze tak
wiele trudnych problem6w ujawnia
specjalna komisja Sledcza Sejmu. Na
szczq6cie, zn6w mimo nacisk6w
komisja dziala zupelnie jawnie.

Rozmawial:
Wiktor Piotrowicz.



W@ta Ministra

Wlo dzim ierz Cimo szewicz :

<<Trzeba dociera(, do kaildego
Polaka na calym Swiecie>>

Wizyta znacz4cych osobistoSci
polskiej elity politycznej na Ukraing
zawsze jest rvydarzeniem. Ale przyjazd do
Kijowa delegacji z ministrem spraw
zagranicznych panein Wlodzimierzem
Cimoszewiczem na czele stal sie
wydarzeniem szczeg6lnym.

I oto przy dlugich stolach w duzej sali
.{mbasady RP w Kijowie - caly aktyw
Polonii ukrairiskiej. Owacyjnie witajq pana
ministra i czlonk6w delegacj i oraz
ambasadora RP pana Marka Zi6lkowskiego
i konsula generalnego pana Krzysztofa
Swidereka. Na cze56 szefa polskiej
dyplomacji sala na stoj4co odSpiewuje
uroczyst4 pie6ri; mlodzie2 polonijna wita
ministra chlebem i sol4. Minister rozczulony
i nie mo?e ukry6 wzruszenia...
Nastqpuj4cymi slowami zwraca siE do
obecnych: - Tak siq ulozyla historia naszego
narodu, 2e jesteSmy wszqdzie, chocia2 nie
zawsze z wlasnej woli, ot, jak na przyklad
na Syberii i w Kazachstanie.

W Polsce panuje powszechnie
rozumienie konieczno3ci niesienia pomocy
naszym rodakom za granicq. Polski Sejm
przyjql nowy program wsp6lpracy z
Poloni4, skierowany na wspieranie
organizacji polonijnych. Mam nadziejg, 2e
:2 w tym roku Rodacy odczuj4 skutki

kcjonowania tego programu.
Jest oczywistym, 2e ten dokument

programowy naprawdq stal siq niecodziennym
wydarzeniem w polskiej polityce
zagranicznej. Chodzi tu o maksymalne
zbli2enie Rodak6w z Macierz1 i wspieranie
ich inicjatyw przede wszystkim w sferze
rozwoju kultury, o3wiaty i wsp6lpracy z
Krajem. Na przyklad I 6 tys. szk6l polonrjnych
poza granicami Polski - to potencjal, ktory
potrzebuje dalszego wzmocnienia, aby stal siq
prawdziwq potQg4 edukacyjn4 i kulturaln4.
Rz4d polski odbiera ten program jak poczqtek
nowej, dynamicznej i uzdrawiaj4cej polityki
w stosunku do Polonii. Jak wyra|nie
powiedzial minister - ,,Terazjest wiEcej
swobody i Polacy poddani sq ekspansji
r62norodnej informacji. Trzeba wiqc szukad
nowych Srodk6w komunikacji, docierai do
ka2dego, wspiera6 tw6rcze pomysly,
inicj atywy i przedsiqw zigcia" .

W tym kierunku juz podjEto pierwsze
kroki. Specjalna strona MSZ w Internecie
jest po6wiqcona Polonii. Mo2na z niej
skolzystai i uzyskai wiele niezbqdnych
informacji. Powstala polska biblioteka
narodowa w Internecie, kt6ra zawierat
bqdzie 100 tys. tom6w. Rosn4 wydatki z
bud2etu na potrzeby Polonii.
Przygotowywany jest specjalny program
obchod6w Roku Polski na Ukrainie.

Polska teraz, jak nigdy dot4d, jest jak
najbardziej zainteresowana tym, aby Polacy
na Ukrainie, jako obywatele o6ciennego
kraju, w szczeg6lny spos6b przyczyniali siq
do realizacji idei pojednania obu narod6w
na plaszczyLnie braterstwa i szeroko
rozbudowanej wsp6lpracy.

DziS na porzqdku dziennym stoi kwestia
usuniqcia przeszk6d na drodze do
wzajemnego zaufania. Jest rzeczq bardzo
walnq, aby Polacy i Ukrairicy siadajqc przy
wsp6lnym stole, powiedzieli sobie wreszcie
szczerEprawdq. W tym r6wnie2 prawdq o
Wolyniu.

Wiadomo, jak trudny dialog podjqto w
spoleczeristwie polskim w sprawie
tragicznych wydarzeri w Jedwabnym. Ale z
tej trudnej rozmowy rodzilo siE
porozumienie i zaufanie.

- Nie mozemy odpycha6 prawdy od
siebie. Ta prawda sama bqdzie domagala siq
wyjawienia - zaznaczyl Wlod zimierz
Cimoszewicz i przytoczyl przyklad swojej
rodziny, kt6ra podczas tragedii na Wolyniu
zostala uratowana przez Ukrairic6w.

Na rqce zebranych pan Minister zlo2yl
podziqkowania dla calej Polonii ukraifiskiej:
,,Za wszystkie sprawy, kt6re robicie dla
siebie, dla swoich dzieci i wnuk6w, dla
Polski". Podczas dalszej wymiany zdah z
udzialem lider6w organizacji polonijnych z
calej Ukrainy przedstawicieli polskich
wladz powiedzieli wyra2nie: Polska chce
mie6 do czynienia na Ukrainie z jedn4,
zjqdnoczon4 i potq2nq organizacjq-
polonijn4. Z organizacj4, kt6ra sama daje
sobie radq, a nie ,,chodzi po pro6bie" o
Srodki materialne. Jednocze6nie Polska
pragnie, by Polonia Ukrainy byla
postrzegan a przez wladze ukraifiskie.

Eugeniusz Golybard
(,,Dziennik Kij owski").

14-15 kwietnia w Zytomierzu odbylo
obwodowe seminarium nauczycieli
polonist6w z udzialem pedagog6w zca,lego
obwodu, zorganizowane przez Instytut
Doskonalenia Nauczycieli. Organizacj4
seminarium zajmowala sig metodyk jgzyka
polskiego p. Miroslawa Starowier6w.

SEMINARIUM
POLONISTOW

Pierwszy dzieh byl po6wiqcony czqSci

teoretycznej. Przed zebranymi wystqpil
dr hab. Wlodzimierz Jerszow, kt6ry
opowiedzial o podaniach i legendach,
zwiqzanychze skal4 na brzegu rzeki Teteriw
pod nazw4 Glowa Czackiego. Potem
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego p.
Natalia Szumlanska opowiedziala o Juliuszu
Slowackim i jego zwi4zkach z Ukrain4. Wiele
nowego mo2na bylo dowiedziei siq z referatu
p. Ally Pietruszewskiej o zyciu i tw6rczo6ci
Niezyriskiego, znaneg o tancerza rosyj skiego
polskiego pocho&enia. Na koniec pienvszego
dnia seminarium byla zorganizowana
wycieczka do muzeum Korolenki, znanego
pisarza rosyjskiego, autora wielu utwor6w
literackich, kt6re wchodzq do programu
nauczania w szkolach ukrairiskich. Nie kazdy
wie o tym, 2e matka pisarza byla Polk4
(Ewelina Sk6riewicz) i, ze w rodzinie
poslugiwano siq jEzykiem polskim.

Na drugi dzieir seminarium odbywalo siq
we wsi Susly niedaleko Nowogradu
Wolyriskiego (byly Zwiahel). Tutaj w
miejscowej szkole przyglqdano siq lekcji
jerzyka polskiego z tematykq ,,Tradycje
Wielkanocne", przygotowanej przez pani Juliq
Wowk. Potem dla goSci byl specjalnie
pokazany koncert piosenki polskiej popularnej.

Lekcje, kt6re nauczyciele pokazujq swym
kolegom s4bardzo potrzebne do doskonalenia
umiejqtnoSci pedagogicznych. Kazdy moile
potem wykorzystad na swych zajqciach to,
czego siq nauczyl u swojego kolegi. I taka
wymiana do$wiadczeri nie powinna zanika6,
bo nauczyciele ucz4 i ucz4 siq samiprzez caly
okres pracy z dzietml Pani Julia Wowk
pokazala ciekawy rodzaj pracy z uczniami,
gdzie wykorzystala wiele r6znych metodyk
pedagogicznych.

Na koniec seminarium wszyscy obecni
zwiedzili muzeum genialnej poetki
ukrairiskiej Lesi Ukrainki w Nowogradzie
Wotyriskim.

Seminarium bylo zorganizowane na
wysokim poziomie i ka2dy nauczyciel mial
mozliwoS6 ztego skorzysta6, ale, niestety, nie
wszyscy nauczyciele poloniSci obecni byli na
seminarium do korica, co zmusza do
wyciqgniqcia nie bardzo przyjemnych
wniosk6w o niekt6rych naszych kolegach.

Larysa Wermiriska.



II I NIEZWYKLE 2yczliwej
Y V atmosferze odbywal sig final w

XI Edycji Og6lnoukrairf,skiej Olimpiady
Literatury i Jgzyka Polskieg,o
zorganizowany przez Konsulat
Generalny RP w Kijowie 22 - 23
marca.Final zostal oficjalnie otwarty
przez wiceprze-wodnicz4cego Sejmowej
Komisji L4cznoSci z Polakami za Granic4
Franciszka Stefaniuka, kt6ry zaznaczyl,
Le nie tylko Ukrainie, Polsce, ale i Swiatu
potrzeba ludzi mqdrych, rozsqdnych,
zdolnych; ludzi, ktilrzy by stale pogtgbiali
swoje talenty.

Zachgcajqc mlodzie2 do poglqbiania
wiedzy o literaturze i jqzyku polskim
wicemarszalek zwr6cil uwagq na to, 2e

najpiqkniejsze karty literatury polskiej
poSwiqcone zostaly Ukrainie - ziemi, na

kt6rej |yjemy.lbezwzglEdu na to, jaka jest
jej historia, jak ludziom na niej siq 2ylo, ona

byla i pozostaje siq piqkna, tylko to piqkno
trzeba wra2liwo6ci4 swej duszy zobaczyt.
Franciszek Stefaniuk powiedzial tel; -Zachgcam was, zebyS cie zaszczepiali innym
mieszkaj4cym tu na Ukrainie,

O LIMPIADA P O L O NI S TYC Z NA

I

I'tt

zainteresowanie do siostrzanego
ukrairiskiemu jqzyka polskiego i literatury
polskiej. My zai; ze swojej strony, jako
politycy postaramy siq budowa6 klimat do

dobrego wsp6lfunkcjonowania naszych
kultur. I po to wla6nie jesteSmy, po to
prowadzone se olimpiady, po to
organizowane koncerty i inne polsko -
ukrairiskie oraz ukrairisko - polskie
uroczysto6ci, by w. naszych narodach
rozwijal siq duch wzajemnej slowiariskiej
2yczliwoSci. W swoim postqpowaniu
powinni6my stara6 siq zabezpieczyt tq sferq
ponadmaterialn4, sferq duchow4, kt6ra
praktycznie nic nie kosztuje, wymaga
jedynie otwartych serc.

Organizatorzy fi nalu 
. 
zatroszczyli siq o

to, 2eby uczestnik6w otaczal komfort i
wygoda. Na wysokim poziomie byl
zorganizowany program kulturalny:
zwiedzenie cyrku, gdzie jak raz
wystqpowalo grono artystyczne cyrkowc6w
warszawskich; przegl4d naj lepszych fi lm6w
polskich w klubie Konsulatu.

Po dw6ch dniach napiqtej pracy,23
marca zostaly wygloszone wyniki
olimpiady. Najwiqcej punkt6w zdobyli:
Helena Kowal (Chmielnicki), Irena Gierus
(Zytomierz), Tetiana Hilewska
(Chmielnicki), Katarzyna Aleksiej enko

(Kij6w), Pawel Grumnicki (Kamieniec
Podolski), Wladyslaw Rozowski
(Kamieniec Podolski).

Wedlug Komisji Egzaminacyjnej, kt6rej
przewodniczyl prof. RoScislaw
Radyszewski, zar6wno w czq6ci pisemnej,
jak i ustnej uczestnicy wykazali siq du24

erudycj4. Wielu finalist6w w swych pracach

po nowatorsku odczytalo polski kanor
literacki.

Literatura polska jest jednq z

najbogatszych w utwory filozoficzne,
duchowe, kt6re ucz4 czlowieka nie
zapomina6 o swym powolaniu na tym
Swiecie, o swojej ojczyLnie, o roli kazdego
w spoleczeristwie. Czytajqc utwory pisarzy
polskich osobowoS6 rozwija siq, poznaje siq
Swiat wewnqtrzny czlowieka i Swiat natury.
Drogi 2yciowe pisarzy polskich s4
przykladem prawdziwego patriotyzmu,
zamilowania swojq kultur6 ofiarno6ci na
rzeczwolnej ojczyzny. Polska literatura jest
niewyczerpalnym 2r6dlem cennoSci
duchowych niezbqdnie potrzebnych w
wychowaniu mlodych pokolen. I kahdy
nauczyciel mo2e wykorzystat te dziela w
swojej pracy, a osobliwie tutaj na Ukrainie,
w mlodym paistwie, gdzietylko formuje siq
prawdziwy patriotyzm ukrairiski.

Iza Rozdolska.



fTydarzenia w Polsce
. Okolo 200 polskich Zolnierry, gl6wnie

ze specjalnej jednostki GROM, wziqlo udzial
w walkach w Iraku - wspieraj4c wojska
amerykaf skie i brytyjskie. Polska
zdecydowanie poparla amerykariskq
interwencjq w lraku. Po zakoirczeniu dzialari
zbrojnych Amerykanie zaproponowali, by
Polska (wysylajqc 1,5 -2,5 tysiqca 2olnierzy)
kierowala jednA ze ,,stref stabilizacyjnych"
w tym kraju - gdy oddawali$my ten numer
,,Mozaiki" do druku, wiadomo bylo, i2
chodzi o strefE ,,p6lnocn4" lub ,,g6rnq
poludniowe". Byly wicepremier i minister
finans6w Marek Belka byl natomiast
proponowany na zastqpcE szefa Biura ds.
Odbudowy i Pomocy Humanitarnej w lraku.

. Minister obrony narodowej Jerzy
Szmajdziriski i dyrektor Agencji Wsp6gracy
iBezpieczeristwa Obronnego USA gen. Tom
Walters podpisali umowQ o zakupie przez
Polskq 48 samolot6w wielozadaniowych F-
16 CID Block 52 wraz z niezbqdnymi
systemami towarzysz4cymi za 3,5 miliarda
dolar6w. Wraz z kosztami kredytu Polska
zaplaci nie wiqcej ni? 4,7 miliarda dolar6w.
Samoloty majq by6 dostarczone w latach
2006-2008. Amerykanie zobowi4pali siq w
zamian do zainwestowania w Polsce ponad
6 miliard6w dolar6w.

. Gl6wne obchody 60. rocznicy
tragicznych wy danefina Wotyniu odbEd4 siq
I I lipca w dawnym Porycku, obecnie -

Pawliwka (obw6d wol5rnski). Poryck zostal
calkowicie zniszczony przez UPA, a jego
ludno36 wymordowana, wla6nie I I lipca
1943 r. Spodziewany jest przyjazd.
prezydent6w Polski i Ukrainy.

. Wielkie zainteresowanie opinii
publicznej w Polsce budzi praca specjalnej
sejmowej komisji Sledczej, badajqcej tzw.
aftrp Rywina. Komisja przesluchiwala m.in.
premiera Leszka Millera. Oddzielnie trwa
6le&two w prokuraturze. O aferze Rywina -
w wywiadzie z komentatorem
,"Rzeczpospolitej".

. Na 2 lata wiqzienia skazal wojskowy
sqd w Warszawie bylego sqdziego
wojskowego Tadeusza N. za bezprawne
skazanie w 1950 r. na szesi lat wiqzienia za
rzekom4pr6bE obalenia wladzy ludowej -,,przygotowanie do usilowania przemocq
obalenia ustroju paristwa oraz
rozpowszechnianie falszywych wiadomo6ci,
kt6re mogly wyrz4dzi6 istotn4 szkodq
interesom paristwa". To pierwszy skazujqcy
wyrok polskiego sqdu wobec stalinowskiego
sqdziego.

. Grupa ok. 150 os6b, popularnie
zwanych,,mr6wkami" przemycaj4cych
papierosy z Ukrainy do Polski natarla na
pieszy terminal w Medyce. Tlum sil4
sforsowal granicq, a nastqpnie demolowano
graniczne urzqdzenia, wybijajqc szyby i
niszczqc urzqdzenia graniczne.

Poturbowanych zostalo dw6ch stra2nik6w i
czterech uczestnik6w zaj36. Zatrzymano do
wyjaSnienia 104 osoby, przy kt6rych
znaleziono ponad 10 tysiqcy papieros6w bez
znak6w akcyzy.

. Tworzony jest konsulat Ukrainy w
Lublinie, powstanie tak2e konsulat ukrairlski
w Rzeszowie, natomiast w Przemy6lu
zostanie utworzony konsulat honorowy. Jego
szefem bqdzie obywatel Polski, kt6ry
otrzyma upowaznienia reprezentowania
Ukrainy.

. Cena dolar6w na poczqtku maja
wynosila - przy sprzedazy 3,71 zN, przy
kupnie 3,82 zl; ceny euro odpowiednio 4,/0
i 4,28 zN.

s. M.

wsp6lnie dzid.li6 trudy i
j egzystencji w mal2efist
lnie wychowywa6 nasze dzi

i atmosferze niech

DoW medal Matysza
Adam Malysz zostal zlotym medalist4 mistrzostw swiata w

narciarstwie klasycznym w val di Fiemme w skokach na
obiekcie K120. To trzeci medal mistrzostw swiata w dorobku
tego zawodnika.

- Skakalem jak automat - m6wil,,Rzec4pospolitej". - Je6li jeste5
w formie, to wlasnie tak to wyglqda. o niczym nie my6lisz. Siadasz
na belce i jedziesz...

Od roku Malyszowi nie udawalo siq stanqi na najwy2szym
podium. Przedtem - rok i dwa lata temu - zdobywal najwyhsze
nagrody. Ten szczuply, skromny chlopak wci1|jest w polsce
prawdziwym idolem. Teraz, specjalne gratulacje przeslal mu
prezydent RP Aleksander KwaSniewski.

Adam Malysz urodzil siq w 1977 roku w WiSle na Slqsku
cieszyflskim. Jako trzyletni chlopiec pr6bowal sil na nartach
zjazdowych, ale od najmlodszych lat interesowaly go skoki

narciarskie. Pierwszy skok oddal nie chodzqc jeszcze do szkoly
podstawowej.

Po ukoriczeniu szkoly podstawowej Malysz poszedl do
trzyletniej zasadniczej szkoly zawodowej w Ustroniu, kt6rq
ukoficzyl ze specjalno5ci4 blach arz-dekarz.

W 1994 roku, startujqc jako junior, wywalczyl mistrzostwo
Polski senior6w w skokach na Sredniej i wicemistrzostwo na
wielkiej Krokwi w Zakopanem. pod koniec 1994 roku trener
zdecydowal, 2e Malysz ze wzglEdu na swojq drobn4 budowq
po5wiqci siq tylko skokom.

W tym samym roku Malyszzostalprzyjqty do kadry ikoczk6w.
Stopniowo forma i predyspozycje Adam aMalyszarosly. Swoje

najwiqksze zwyciEstwa odni6sl w sezonie z0o0/0r i 2001/02. Na
zimowych igrzyskach olimpijskich w Salt Lake city zdobyl medal
srebrny i br4zowy; na mistrzostwach Swiata w Lahti - zloty i w
Lahti - srebrny; drugie miejsce w lotach narciarskich w sezonie
2000/01; zwyciEstwo w Turnieju Czterech Skoczni w tym samym
sezonie; dwa zwyciqstwa w klasyfikacji generalnej pucharu Swiata,
2l indywidualnych zwyciqstw w konkursach i puchar Swiata.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

t
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RAMOWY PROGRAM

Dni Kulturp' Polskiei rv Berdp-czowie"

(I7-1 8.05.2003 r.)
17.05.2003 r.

Godz. 10.00
-Uroczysta Msza Swiqta w intencji rozpoczynal4cych siq "IV

Dni Kultury Polskiej".
-Otwartie *yttu*y,,Historia Sanktuarium Ojcow Karmelit6w

Bosych" 
(sanktuarium Matki Boiei Berdyczowskiei)

Godz. 12.00
oficjalne spotkanie polskiej delegacji z parlamentarzystamt'

wladzami wojew6dzkimi i miejskimi.
(Siedziia urzqdu Miejskiego w Berdyczowie)

Godz. 13.30
Prezentacjawystawartyst6wpolonijnychorazmiejscowych.
(Miejski Dom kultury I Piqtro)
God2.14.00
Uroczyste otwarcie ,,IV Dni Kultury Polskiej'' (oficjalne

przemowienia, wrqczenie nagrod i wyr6znieri)'
(Mieiski Dom Kultury)

Godz. 14.30
Koncert inauguracyj ny w wykonaniu artyst6w berdyc-zowskich'

polonijnych z Uliainy, Moldawii, Bialorusi oraz goSci z Polski.
(Mieiski Dom kultury)

Godz. 16.00
Ro,po.,q.ie(onkursurysunkowegonaasfalciedladzieci

,,Swiatu pok6i" pod patronatem Attachatu Wojskowego przy

Ambasadzie Rp na tittuini. i Konsulatu Generalnego RP w Kijowie.
(Park mieiski im- T. Szewczenki)

Godz. 16.30
Mecz pilki noinej Polska-Ukraina o pu9ha1 {ot-t:Jm RP w

Kijowie (riprezentacia lotstie.l Policji i Ukrairiskiej Milicji).
" prezentacj a orazipotkanie z czlonkami ,,Motocyklowego Rajdu

Katyriskiego".
(Stadion mieiski)

Godz. 17.30
Rozstrzygniqcie konkursu rysunkowego (wrqczenie nagr6d ok.

godz. 18.15)
(Park Mieiski im. T. Szewczenki)

Godz. 18.00
zabawa taneczna przy polskiej a ukraifiskiej muzyce

rozrywkowej. wystqpy zaspol6w polonijnych z Ukrainy, Moldawii,

Bialorusi oraz go6ci z Polski.
(Park miejski im. T. Szewczenki)

18.05.2003 r.

Godz.9.45-10.15
Wizyta w ko6ciele 6w. Barbary (zwiedzanie)

Godz. 10.30
Msza Swiqta w intencji Ojca Swiqtego Jana Pawla II w 83.

Rocznicq urodzin.-( 
S an ktu a r ium M a t ki B o 2 ei B e rdv cz ow s ki ei o r az * 

i!"t i] i#l
Godz. 11.50-12.30
i.tt;u wsp6lnej historii ,,Historia i dziefi dzisiejszy Sanktuaritrtn

Berdyczowskiego"
(Sanktuarium M atki B oiej B erdyczows kiej )

Godz. 13.00
Spotkanie mlodzieLy szkolnej i nauczycieli berdyczowskich szk6l

z polsk4 delegacjq.
Otwarcie,,Centrum Polskiego"

Godz. 13.00

,,III Biznes Forum Polska - Ukraina - Berdycz6w 2003" pod

put onut.* wydzialu Ekonomiczno - handlowego Ambasady RP i

konsulatu Generalnego RP w Kijowie'
(Unqd Mieiski)

God2.14.30
Koncert Galowy ,,IV Dni Kultury Polskiej" -,,Rodacy Rodakom"

z okazji,,Dnia Polonii i Polak6w za Granicq"' 
,

(Miejski Dom Kultury)

Godz. 18.00

,Koncert Papieski" (z okazji83. Urodzin Papieia Jana Pawla II
i XXV RocznicY

Pontyfikatu"
(Sanktuarium Matki B oiei Berdyczowskiej )

(Szkola Nr I5)

Do'uwagi goSci BerdYczowa! ! !
xpcreii''''..'...'i....''.
Hotet ;,pru2ba": ul.,K:Li'bknechta, 82, tel' 243 - I 8; 2-1O-3 7'

Eroy i; j"dn4dobq oa o ao'ga grywien.

Itrotel ,Mirabella" ul, Lenina,22.

ter g:sii6e;

,teil2io,1-7s;:
,iel,240-86l
til,:i-+:6..ie:
1u1.1_:444r;

-.tet:z:6-t-24;

.,itbl,9r58:39;
" 
'"tel: 

.3-01-7 I ;
: ,iet,,g.Si,'i5.



W wydawnictwie ukrairiskim
Rozmawiam ze Stefani4 Lajkosz, kt6ra jest prezesem Sp6lki ,rTyrsa". Sp6lka ta to

zaklad wydawniczy w Warszawie mniejszo5ci ukraifiskiej w Polsce. Dziala.od 1990 r.
Wydaje ksiqiki o tematyce ukrairlskiej w jgzyku ukrairflskim i polskim. Ka2dego roku
pubtikuje teL ,rUkrairflski almanachr,. Wsp6luczestniczy w przygotowaniu do druku
tygodnika Zvii4zku Ukrairic6w w Polsce ,,Nasze Slowo". Przygotowuje do druku o,Przegl4d
wschodni". W poczqtkowym okresie wydawala kwartalnik,rZustriczi" (rrspotkania").
Swiadcry r62norodne uslugi wydawnicze - zar6wno w jgzyku ukrairfiskim, jak i w polskim.

Pani prezes m6wi, 2e trudna sytuacja
finansowa zmusza sp6lkq do usilnego
zarabiania pieniqdzy, a wiqc wlaSnie do
Swiadczenia ustug na zewn4trz. Dlatego nie
moie grymasi6. I nieraz Swiadczy uslugi
odbieraj4ce od jej profilu wydawniczego.
To jednak pozwala na pewnq swobodE i na
wydawanie nadal pozycji wlasnych, cho6
w mniejszymni2 dawniej zakresie. Ksi42ki
wlasne nadal jednak licz4 siE na rynku
wydawnictw mniejszo6ci narodowych w
Polsce.

Wazne miejsce zajmuj4 materialy z
konferencji historyk6w polskich i
ukrairiskich pt. ,,Ukraina - Polszcza; walki
pytania". W jEzyku ukrairiskim ukazalo siq
piqi tom6w. Nastqpne czekaj4 na druk.
Polacy wyprzed,zajy nieco swych
partner6w, bo ze wsp6lnych sesji wydali
juz osiem tom6w material6w.

Druga cykliczna pozycja, to
wspomnienia 2olnierzy UPA pt.

,,Zakerzonnja". W bieLqcymroku ukaze siq
tom piqty. Wspomnief wystarczy jeszcze
na drugie tyle tom6w.Czy siq uka2q? -
truCnb przes4dza6. Zainteresowanie tq
tematyk4 slabnie. Zdaniem mojej
rozm6wczyni ksi42ki z tego cyklu maj4
jednak sens, gdy2 prezentuj4 tragiczne
wydarzenia oczyma, tych, kt6rych rzadko
dopuszczano do glosu. Jedno z
wydawnictw przymi erzalo siq nawet do
wydania ich wyboru w jqzyku polskim.
Autorzy musieliby jednak wyrazil na to
zgodq. A wielu nie chce. Pewnie wiqc ta
inicjatywa spelznie na niczym.

Stefania tr ajkosz zaszczeg6lnie cennq
uznaje ksi42kq w jqzyku polskim Romana
Drozda pt. Politykawladz wobec ludnoSci
ukrairiskiej w Polsce w latach 1944 - 1989"
wydan4 dwa lata temu. Ksi4zka miala
spory odzew, rozeszla siq szybko. Autor
przygotowuje do druku jej wersjq
uzupelnio nq. Zamierza te2 przedstawi6

politykq wladz w stosunku do Ukrairic6w
po przelomie 1989 r.

Pod redakcj4tego| autora w tym roku.
ma siE ukazat praca zbiorowa,,Ukraifcy w
najnowszych dziejach Polski I 9l 8 - 1989",
kt6ra jest poSwiqcona w duzej mierze akcji
,,Wisla,,. Ta bolesna dla Ukrairic6w sprawa
zajmuje poczesne miejsce w dzialalno6ci
,,Tyrsy". Planuje ona wydanie bibliografii
publikacji ksi42kowych i prasowych na
temat tej akcji, doprowadzonej do 2002 r.
pracuje nad tym Igor Halagida z Instytutu
Pamiqci Narodowej.

,,Tyrsa" nie ogranicza siq do publikacji
polityczno - spolecznych, historycznych i
o folklorze ukrairiskim. Stara siq tez
drukowa6 utwofy z ukrairiskiej literatury
piqknej, w tym autoi6w zamieszkalych w
Polsce oraz przeklady powie6ci i wierszy
na jqzvk pelski. A jest to na o96l literatura,
szczeg6lnie ta najnowsza, slabo w Polsce
znana. W przekladzie na jqzyk polski
ukazaly siE miqdzy innymi: powieS6 Jurija
lzdryka ,,Wezzeck", zbi6r poezji Iwana
Zlatokudra ,,Barwy chwil" i powie66
Walerija Szewczuka,,Oko otchlani"Ta
ostatnia pozycja wyszla we wsp6lpracy z
Kraj ow4 Agencj4 Wydawnicz4.

I jest to jedno z poszukiwaf ,,Tyrsy".
Jak i pr6by, poprzez iezykpolski, dotarcia
do szerszego krqgu czytelnik6w polskich.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.

Polakwicemerem Wilna
Dzigki poparciu Polak6w, pierwszy raz od odzyskania

niepodlegloSci priez Litwp, wladzg w Wilnie przejgli
socjaldemokraci. W zamian otrzymali obietnicg poparcia w
Sejmie ustaw wainych dla polskiej mniejszo6ci. - Bardzo
dzigkujemy Polakom. To wielkie porozumienie - m6wil Czeslovas
Jurszenas, lider Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej i
wiceprzewodnicz4cy Sej mu.

Nowym merem Wilna zostal Gediminas Pavirzis, byly posel,
kt6ry - dziqki glosom szesciu polskich radnych - pokonal
dotychczasowego, prawicowego, mera Arturasa Zuokasa. Jednym z
jego zastqpc6w mial zostai Polak - spodziewano siq, i2 bqdzie to
Michal Mackiewicz, przewodniczqcy Zwipzku polak6w na Litwie.
- To zostalo zagwarantowane w porozumieniu - powiedzial Jurszenas.

O porozumienie z Polakami zabiegaly od stycznia wszystkie
ugrupowania. Do przejqcia wladzy ka2demu z nich brakowalo
zaledwie kilku glos6w. - Stali5my sigjEzyczkiem u wagi - przyznal
Waldemar Tomaszewski, przewod nicz1cy Akcj i,Wyb orczej polak6w
na Litwie (AWPL).

Zabiegi koalicji centroprawicowej zostaly odrzucone. - .

ZdecydowaliSmy siq na centrolewicq, gdy| ma wiqkszoS6 w Sejmie
i wsp6lrzqdzi krajem - tlumaczy Tomaszewski.

Za poparcie Polacy otrzymali szereg obietnic. Miqdzy innymi
to, i2 parlament przyjmie ustawy, na kt6re niecierpliwie czekaj4: o

mniejszo6ciach narodowych i oSwiacie, a takhe,2e w polskich
szkolach zostanie przywr6cona matura w jqzyku polskim. -
ZapewniliSmy, 2e do pewnych problem6w bqdziemy podchodzii
bardziej przyjaLnie. Ale mamy teL nadziejE, ze problemy litewskie
w Polsce bqd4 rozwiqzywane w taki sam spos6b - m6wi Jurszenas.
O porozumieniu socjaldemokrat6w, Polak6w oraz trzech innych
ugrupowari (Partii Socjalliberalnej, Zwiqzku Liberalnych
Demokrat6w i Zwiqzku Rosjan) m6wi jako o wielkiej wileriskiej
koalicji. - JeSli dogadali6my siq w sprawie Wilna, dogadamy siE te2
w sprawie innych problem6w. To jest wa2ne dla stosunk6w polsko-
litewskich - podkreSla.

Pierwsza w ailna decy zja ju? zapadla. Sejm zadecydowal bowiem,
ze w maju, podczas referendum unijnego, karty wyborcze bqd4
dwujqzyczne - po litewsku i po polsku.

Waldemar Tomaszewski przyznaj e,2e na Litwie nadal odczuwa
siq wiele nieprzychylno6ci wobec Polak6w. - Jeileli obietnice nie
zostanq zrealizowane w 100 procentach , ale przynajmniej w 90, teL
bqdziemy zadowoleni - m6wi.

Tq nieprzychylnoSi wida6 m.in. w litewskim portalu
internetowym Delfi, gdzie ostatnio pojawilo siq rnn6stwo
antypolskich komentarzy. WSr6d nich s4 slowa: ,,Litwa dla Litwin6w,
a komu siq to nie podoba, wynocha do Polski", ,,Won z
Wileriszczyzny". Artur Plokszto, polski posel w litewskim Sejmie,
zwr6cil siq w tej sprawie do Departamentu Bezpieczeristwa
Paristwowego.

Katar ry na Wypu stek-Zu c h owicz
(autorka j est dziennikark4,,Rzeczpospolitej ").
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Spotkanie z liderami partii

politycznych
28 lutego 2003 o 16 godzinie

mieszkaricy naszego miasta zebrali siE na

spotkanie z deputowanymi do RadY
Najwy2szej Ukrainy. Pierwszy
wystEpowal lider komunist6w Piotr
Symonenko. Z ostrq krytykq Prezydenta
Ukrainy i jego otoczenia prowadzil
rozmowQ o tym, 2e wladza KuczmY jest
przestqpcza i je potrzeba zniszczyt jako
system. Potem wYstqPowal
przedstawiciel partii socjalistycznej
Aleksandr Baranowski. Skoncentrowal
uwagQ sluchaczy na tym, 2e nami rzqdzq
oligarchowie,ktilrzy s4 obojqtni do los6w
narodu Ukrainy. Szefowa
Og6lnoukraifskiego Zjednoczenia
,,Batkiwszczyra" Juilia Timoszenko w
swym przem6wieniu gl6wne akcenty
postawila na przejSciu pewnej ilo6ci
deputowanych do Rady Najwy2szej do
wiEkszoSci proprezydentskiej. Zwr6cila
siQ do obywateli z apelem czym
najprEdzej zmienid sytuacjq, Lqczqc
wszystkie sily niezgodne z istniej4cym
stanem rzeczy. Po wyst4pieniach liderzy
partii politycznych odpowiadali na
pytania mieszkafic6w Berdyczowa.'

Dyplomaci w Berydczowie
2 marca na otwarciu Dni Kultury

Rosyjskiej w Berdyczowie do miasta
zaw ital charg6 d' affaires Ambasady Rosj i
na Ukrainie Aleksiej Sazonow. BYI
spotkany przez prezesa miasta Wasyla
Mazura i jego zastEpc6w. Na powitanie

9o36 z Rosji odpowiedzial: ,,DziEktigza
zaproszenie. Teraz Ukraina i Rosja po

nowemu otwieraj4 siq wzajemnie. Lepiej
i lepiej poznajemy jeden drugiego. W
dziedzinie biznesu mamy wielkie
perspektywy. Ambasador naszego
paristwa na Ukrainie .Wiktor
Czornomyrdin doklada wiele wysilk6w
do wzmocnienia wiqzi gospodarczych
miEdzy naszymi krajami". Szanownemu
goSciowi mera Berdyczowa podarowal
obraz, na kt6rym jest namalowany
klasztor Karmelit6w Bosych, a tak|e
zestaw poczt6wek i ksi4Zek o

Berdyczowie.

Koncerty Swi4teczne
Dziesi4tki zespol6w artystycznych i

tw6rczych osobistoSci wszystkich
kulturalnych plac6wek miasta
pokazywalo swoje talenty i witalo piEkne
panie Berdyczowa 8 marca w miejskim
Domu Kultury. Przestronna widownia
byla przepelniona i nie mogla zmieSci6
wszystkich chqtnych.

9 marca 2ydowska mesjariska
wsp6lnota ,,Jahadn postarala siq, 2eby
ciekawie bylo wszystkim
berdyczowianom, kt6rzy w ten dzieir
zpxitali do Domu Kultury. Ju2 znani
widzom wykonawcy ponad dwie godziny
prezentowali swoj4 sztukq mieszkaricom
Berdyczowa.

Stan bezrobocia
Na I marca 2003 roku Srednia skala

dlugo6ci bezrobocia stanowila 8,3
miesiqcy, a w rejonie 6,5 miesiqcY.
Wiqksza czg36 bezrobotnych przebywa na

rejestracji w terminie do jednego roku. Od
I roku do 2bezpracy zarejestrowano 719

os6b w mieScie i 149 w rejonie. Od 2 do
3 lat: miasto - l0l os., rejon 19 os. Ponad

3 lata: miasto -38, rejon - 2 osoby. Ale
bezrobotni nie pracujqcy ponad cztery
lata nie sq zarejestrowani, najdlu2sze
okresy bezrobocia to 3 lata i 2-3 miesiqcy.

Smacznego!
Nieprzyjemn4 niespodziankq dla

mieszkaric6w naszego miasta stala
podwy2ka cen na chleb niemal na IlVo. I
to po tym jak w zeszlym roku bylo
zebrano rekordowy za lata ukraifskiej
niepodlegloSci urodzaj 2b62.
Paradoksalnie, 2e 27Yo czarnoziem6w
$wiatowych s4 skarbem bezcennym
Ukrainy i wykorzystuje siQ bardzo
nieproduktywnie. A jeszcze nie tak
dawno Ukraina karmila chlebem cal4
Europq. Nawet pierwsza kolej na
Ukrainie od Balty do Odessy byla
zbudowana wylqcznie w interesie
eksportu 2b62.

Czy jest potrzebny nam
Szewczenko?

9 marca o l0 rano odbylo siQ
polo2enie kwiat6w do pomnika Tarasa
Szewczenki. Najciekawsze to, ze ludno66
nie byla poinformowana o takim
znacz1cym wydarzeniu. Na Swiqcie nie
bylo 2adnego mikrofonu i ci, kt6rzy

wystQpowali, musieli krzyczef, ileby
mo2na bylo zrozumie6 dlaczego oni tu siq
zebrali. Taki wystep wyzwal oburzenie
obecnych i wielu z nich opuScili plac.
Kwiaty zostaly poloZone, ale wynika
pytanie: czy potrzebny nam Szewczenko?

Odrodzenie tradycii
handlowych

45 radc6w handlowych z 26 kraj6w
Swiata odwiedzili 2l marca nasz
Berdycz6w. Celem ich wizytY bYlo
zapoznanie siq z projektami
inwestycyjnymi, kt6re realizuj4 siE na

terytorium rozwoju priorytetowego w
mieScie Berdyczowie. Celem
organizator6w spotkania j est
zainteresowanie inwesto16w
obcokrajowych i zachqcenie ich tlo
zaloLenia nowych projekt6w
inwestorskich, zaciqgniqcie do rozwoju
miasta nowych Srodk6w finansowych.

Ambasador Francii
w Berdyczowie

29 marca 2003 roku go6cinnie
otworzyly siE drzwi Zarzqdt Miejskiego.
Wedlug tradycji berdyczowianie z
chlebem i solA spotkali powa2nych
goSci: Ambasadora Francji na Ukrainie
pana Filipa de Suremena, Ambasadora
Ukrainy we Francji pana Jurija
Koczubeja, prezydenta Asocjacji
,,Ukraina Francja" Miroslawa
Popowicza, wiceprezydenta Asocjacji
Pawla Rotara, a takLe wielu, w6r6d
kt6rych byli merowie miast Czernihowa,
Wyszhoroda, Malej Kachowki;
przedstawiciele prasy Ukrainy i Francji.
Celem spotkania jest stworzenie
,,ludowej dyplomacji", ieby Ukrainq
poznali nie tylko jako czqS6 geograficzn4
Europy, ale i jak samodzielne paistwo.
Ambasador Francj i zaznaczyN, 2e

Berdycz6w jest miastem
perspektywicznym, przecie2 Ukraina
znajduje siE w Centrum Europy, a

Berdycz6w w centrum Ukrainy. Dla
wiEkszo3ci Francuz6w Berdycz6w jest
znany dziqki Balzakowi, kt6ry pozostaje
s iQ naj popularniej szym pisarzem
francuskim i ?ycie jakiego
nierozerwalnie jest zwi1zane z naszym
miastem. W kofcu spotkania Ambasador
podziqkowal za goScinnoS6.

looniln mieista. lftonila miGlsln. llronifia miGisla



- O ustaleniu wartosci
handlowego (w 6rednim wzrost
proc.);

Klasztoru Karmelit6w Bosych.
Rozpatrzywszy proSbq parafian i zgodniez artykulem l7 Ustawy Ukraiiy ,,Oswobodzie sumienia i organiiac je
religijne>, Rada Miejska podjqia a..Vrje,l. przyjq6 wniosek do i.aOyObwodowej o przekazanie do
bezplatnego korzystania przez parafiq
rzymsko-katolick4 poludniowej czqSci
k-orpus u przybramnego KI asztoru
Karmelit6w Bosych do wykorzystania jej

patentu
na 12-15

- O reogarnizacji miejskich plac6wek
ochrony zdrowia;
a'- Q oddaniu budynku przy ulicy

Puszkina 57 dla gromady rehgijnej;
- O zatwierdzeniu pio jru*u

zabezpieczenia mlodych 
-roiz,in 

isamotnych mlodych obywateli
mieszkaniami na 200i _2006 r.:'

- O zatwierdzeniu material6w oceny
finansowej ziem miasta Berydczowa;

i ponad l0 innych ,pru*.
sesji Rady Miejskiej podjqto

decyzjq w sprawi, *niostu'p-urufii
rzymsko-katolickiej o umo2liiienie
korzystani a z czElci [ompteksu UuOorvf i

do odprawiania mszy Swiqtych i
obchodzenia obrzqd6* ,"tigilny 

"i, prryprzestrzeganiu regul ochrony i
wykorzyst ania zabytk6w histor ycznych i
kulturalnych.

2. Przekaza6 pomi eszczenie wpoludniowej czq6ci korpusu
przybramnego Klasztoru Karmelit6*
Bosych do urz4dzenia w nirn rnur"urn
Josepha Conrada Korzeniowstiego.

Straszne cyfry
l5 kwietnia odbylo siq wsp6lne

posiedzenie miejskiej komisji watti znarkomaniq., w kt6rym wziqli udzial
przedstawiciele organizacji religijnych.
Na posiedzeniu bylo ogloszono straszne
cyfry: w Berdyczowie od pocz4tku roku
2003 ju| zmarlo ,prry"ryiy narkotyk6w
58 os6b.

Mityng : protest
l8 kwietnia obok pomnika Lenina\_./ przy Radzie Miejskiej odbyl siq rnityng_ prorest pracownik6w garbarni, Zebiai

domagali siE wyplat pensji. Mer miasta
W. Mazur obiecal, Ze wiadze miejskie
bEd4 temu sprzyjaly. Nu tf. zebranie
dobieglo korica.

Sesja Rady Miejskiej
l0 kwietnja. odbyla si{ sesja RadyMiejskiej , gd,zie zostaly 

'rozpatrzone
nastEpuj4ce pytania:

_ , ry noc.z2l na22kwietnia na 37 roku
zaxonczyla .siq drog a Lyciowa,naszej
kolezanki Lanny Litwinori,: i,I;;.
iTiyi, grlnka mo.dlitewna stala :siq
mnreJs.za. przez siedem ,lat Za,nna

Y?:y:_1 : ciE2k4 ni eul eczarn4 chorobq.
N rc zw azaJ4c na cierpien ia spowodowane
zrym stanem zdrowia, nasza kolezanka
zawsze go,Ia.a siq modlila do Boga. nieopuszczala zadnej mszy.swiq-tej w
ll:.9:,'-".tu' ?1* .i iyt alu'nu'''.-rJi".
l:1y:,1t_*9j 

clSesgrj.anki, wiernej Lony,
xocna.lEcej matki, nletngj kobiety, pelnej
erudycji i wyksztalcenia. fr"v oriuini"
Yy,:^t 1grupl.u modlitewna z-bierala siq
!? 1?.proszenie Zanny w jej domu.Modlili6mf siq razem. o :.j, ,Oro*ir,
rozwaiali5.my pismo S*iqie, a takZe
rozmawraliSmy na r6ine inne tematy. Stan

lyown.na.szej siostry w Chrystusie
l:qaryrul siq z dnia, na dziefi, ufa o"u
Tlii? znosila wszystkie cierpienia, niewpaoata w rozpacz-. Zawsze byla pewna,
2e wyzdrowieii i chorob;l;;ilfifts
obdaro wal Zaine wi e rke #il;;;#.j unalepsze. ' .:, :,1 ,:, ,,,

. Szczerzewsp6lczujemyrodzinie. blisl . ' , :. .
trcczny odpoczvne k racz iei rtq6Da-i- lil :Y,:ylyT 1*y*zamy sw6j zal i smutek.Wie1,zn1, odpociynegiu"r'1iiia; i;;#:^"' 

r rrswnvm I wvrazamy sw6j zal i smr
Jlostry w ChrvshrsieSiostg/ w- Chrystusie iechaj jej

,. . 
Larysa, Ilelena, Walentyna, Anna, Swieflana.

- O projekcie Ustawy
wniesieniu zmian do
Ukrainy>;

- O wniesieniu zmian i dopelniefi do
!=.r"t: Iuav Miejskiej z rr.oz.iooi.. *.
714 ,,O budzecie miejskim nu ZObl-rot,,,

Ukrainy ,,O
Kons tytucj i

lfionila miGisla. tfionila mieisla. f(ronifta mieiffi
Dyplom laureat6w

Berdyczowski rock_zesp6l
,,Upaniszads" otrzymal dyplom laureat6w
na Og6lnoukrairiskim otwartym Festiwalumuzyki rozrywkowej wsp6lczesnej
,,Gwiezdny Deszcz,, w m. Czerkasy. Ci
muzy cy zademonstrowali wysoki poziom
wykonawc zy, jeszcze raz udowodniaj 4c,2e Berdycz6w moze by6 niebezpiecrnym
konkurentem.

,rJulcie" _ l0 lat
5 kwietnia w Miejskim Domu Kultury

o_dznaczono jubileusz jednej z pierwszych
frm prywatnych nerdyczowu. W Oui"tirnju2 1993 roku nowi tiznesmeni Jcielitanio kupi6 i szybko drogo sprzedai. Oprodukcji towar6w niki i mySlee niechcial. Ale mlod,zi i .n.rgi.rni

zalo.2y-ciele prywatnego przedsiqbiirstwa
chcieli mianowicie 1e!o _ ,tuUif n"go
biznesu wyrobniczego. A jeszcze chcieli
stworzyi nowy kolektyw pracownik6w
nowego typu. I po l0 latach molnapowiedziet,,2e imto siq udalo.

- O miejskich podatkach:
- O ustaleniu kwoty jedynego podatku

(w Srednim odbyl siE wzrost Oo f ti proc.);- O ustaleniu etatu podattu
fiksowanego (po trwalych i napiliycr,
debat6w przyjEto nowy etat 45
hrywien);

Przygotowala
Larysa Wermiriska.

lfto miei$fia. fironifia micisla. f(t0ni[a micisfm
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szykowala dla mnie torbq z plackami,
sucharami, slonin4. Przez cal4 noc padal
Snieg, nawalilo go do metra, transport zostal

zablokowany. O sz6stej rano wynrszyliSmy
do miasteczka powiatowego Dzierzyrisk
(byla Roman6wka) na komisjq wojennq a

byla.to w odlegloSci o 23 km. od domu. Po

diugiej podr62y znaleLlilmy na miejscu
mokrzy, zmgczeni. NocowaliSmY Po
chalupach mieszkaric6w miasteczka, ktltzy
przyjmowali nas na noc i nawet,nie zwaLajqc
na nqdzq, karmili. O 6smej rano nasza
kolumnawynrszyla w stronE Cudnowa. Przez
caly dziehzwalczaliimy z glqbokim Sniegiem

i trwalo to wszystkie 25 kilometr6w. W
Cudnowie byl krotki odpoczynek, nas

zaopatrzyli samochodem-ciq2ar6wk4
,,pofutork4" . Zaladowali samoch6d naszymi
torbami i wyruszyliSmy na piechotq do
Berdyczowa, jeszcze do 30 kilometr6w po
glqbokim 6niegu. Samoch6d ci4gle podbieral
slabych i w kr6tki czas byl napelniony do
granic mo2liwoSci. Do Berdyczowa
przybyli6my p62no wieczorem i ulokowano
nas w jakiejS hali fabrycznej garbarni bez
okien i drzwi. Bylo zimno, nie bylo gdzie
usi4S6, wok6l beton. Zapalili6my ognisko
prosto na podlodze i po kolei grzali siq przy
nim. W nastqpnym dniu zaladowano nas w
wagony towarowe i dlugi czas wie2li na

wsch6d do miasta Judino (Tatarstan),
skierowano do rezerwy na szkolenie
podoficer6w. MieszkaliSmy w lesie w
ziemiankach, karmili bardzo 2le, na
wszystkich napadli wszy. Przez caly dzieh
prowadzono wzmocnione szkolenia, a w
nocy czqste alarmy w czasie ktorych nas
wyprowadzano do lasu pilowad drzewa i na

wlasnych plecach dLwigat do miejsca
budowy ziemianek.

Byly rozpowszechnione pogloski, ze

Polak6w powinni skierowai do Wojska
Polskiego, ale dow6dztwo pulku nie pragnqlo
tego robi6. Zolnierzom Polakom
powiedzian o, 2e na front bqdzie sformowany
polski batalion w skladzie i uniformie Armii
Czerwonej. Pewien zolnierz z
Zytomierszczyzny zostal zwolniony za
stanem zdrowia ze slu2by wojskowej i
chlopcy z Berdyczow" dali mu list do
ernbasady Polskibj w Moskwie . Za parq dni
przyjechal przedstawiciel i Polak6w
skierowano do miasta Sumy, gdzre
formowano jednostki Wojska Polskiego. Tu
nas dobrze nakarmili, tu.zdarzylo siq mile
spotkanie z rodakami z Zytomierszczyznyi
Fi I ipem Galeckim, Antonim Krawczytiskim,
Boleslawem Denysiukiem, Zygmundem

Zukowskim i innymi. Z Sum nas skierowano
do Berdyczowa. Kiedy nasza kolumna
przesuwala siq ulicami miasta ze stacji
kolejowej na Lys4 G6rq w koszarY,
mieszkaricy Berdyczowa milo nas witali,
czqstowali nas herbatnikami, cukierkami i
roznymi ciastkami. W BerdYczowie
ukoriczylem szkolenie motocyklisty
wojskowego i bylem skierowanY do
batalionu zwiadowc6w I KorPusu
Pancernego".

Razem z korpusem pan Galecki przeszedl

2150 kilometr6w chwalebnego szlaku
bojowegb spod Berdyczowaprzez Polskq na

obszar hitlerowskiej III Rzeczy do czeskiego
miasta Melnika, poSpieszajqc z bratniq
pomoce dla narodu czeskiego. Za zaslugi
bojowe i wykazane mQstwo w walce z

faszyzmem zostal odznaczony Ktzy 2em
Wal ecznych, Krzy Lem Grunwaldu, Krzy 2em
Kombatanckim, medalem,,Zastuzony na
Polu Chwaly", medalem,,Za Zwyciqstwo i
Wolno6i", medalem ,,Za Odrq i NYsE,
Baltyk" i wielu innymi.

Po wojnie pan Galecki jeszczeprzezjakiS

czas sluzyl w Wosku Polskim. W koricu 1949

roku wr6cil do ZSRR. DziS mieszka w
Osykowie. W 1980 r., kiedy delegacja
kombatant6w polskich zwiedzila Osykowo,
gdzie formowano jednostki tego korpusu,
powstala mySl aby wznieSi tu pomnik
pamiqci zolnierzom I korpusu Pancernego -m6wi p. Julian Galecki. To byla trudna
sprawa. Dla ustawienia pomnika trzeba bylo
zdoby6 pozwolenie nie tylko z obwodu, ale i
z Moskwy. Po dlugich klopotach i chodzeniu
po urzqdach paristwowych pan Julian
dokonal swojego zamiaru. Do Osykowo
zawieziono kawal kamienia. Catymi dobami
mistrzowie obrabiali brylQ, sadzono drzewka,
kwiaty i 9 lipca 1988 roku pomnik zostal
odsloniEty.

Na tej uroczystoSci byli obecnt
przedstawiciele wladz obwodowych i
powiatowych oraz konsul generalny RP w
Kijowie Ryszard Polkowski, pracownicy
Ambasady Polskiej w Kijowie J6zef Fijat i
Boguslaw Szczepaniak, kombatanci, i inni
goScie. Wstqga zostala przeciqta przez
konsula Polkowskiego i kombatanta Wojska
Polskiego W. Koreniowa. Od tego czasu
pomnik ku pamiqci 2olnierzy I Korpusu
Pancernego w Osykowie stal siq miejscem
spotkania kombatant6w Wojska Polskiego,
zaw dzigczaj4c powstanie inicjatywie i
wytrwaloSci pana Juliana Galeckiego i jego
pomocnik6w.

Boleslaw Puchalski.

[DIQC kilometr6w od Berydczow^)z
I- p6lnocnej jego strony, znajduje sig

osiedle Osykowo. Obok pigknej zielonej
alejki stoi pomnik ku czci Lolnierzy'
pancernik6w z I Korpusu Pancernego'
kt6rzy poszli stqd walczy0zfaszyzmem w
skladzie Wojska Polskiego. Byli to Polacy
i Ukrairlcy z Zytomierszczyzny.

Co rok zbierajq siE tu kombatanci Woj ska

Polskiego, go6cie Berdyczowa, przed-
stawiciele Ambasady Polskiej, 2eby odda6
hold pamiqci i szacunku, tyrl, ktorych juz
nie ma w6r6d nas, a ktony oddali swoje zycie
za wolnoSd i niepodlegloSd swojej Ojczyzny.

Ale malo kto wie, dlaczego pomnik jest
w Osykowie, a nie w Berdyczowie. Kto go
postawil? Kto wykazal inicjatywq w tej
sprawie? Zeby otrzyma6 odpowiedZ na to
pytanie zwr6cilem siq do bylego oficera I
Korpusu Pancernego, pana Juliana
Galeckiego, dziS mieszkaj4cego w
Osykowie, zycie kt6rego z dnia poboru bylo
6ci6le powi4zane z Wojskiem Polskim. Pan
Galecki w mundurze polskiego holnierza, z
broni4 w rEku, z sercem Polaka, walczyl z
faszyzmem w II Wojnie Swiatowej. O tych
czasach pan Julian wspomina:

,,Byla wczesna wiosna 1944 roku. Po
wyzwoleniu naszej miejscowo6ci - osiedla
Korwin6wki na ZytomierszczyLnie jakoS
wieczorem do naszej chalupy zawital
pracownik wladzy miejscowej, ktory
zawiadomil, 2e jest wydany rozkaz o

wezwaniu do woj ska mlodzie| 1925 -26 roku
urodzenia. Stawid siq do komisji komisariatu
wojennego naleLy na dzieh jutrzejszy o
godzinie dwunastej. Z sobqnaleLalo brat
zaopatrzenie w 2ywnoSi i bieliznq na dwa
tygodni. Przez cal4 noc moja matka



Male miasta Ukrainy: Slady polskoSci

a KURAT w p6l drogi od Kijowa do Lwowa jest polo2ona stacja

A stutnuta. To wlagnie nastgpne po Polonnym 30-tysigczne miasto

.,.,Cfr* kierunku na Zach6d. Po prostu od Berdyczowa w ci4gu

dw6ch godzin doj eidiamy rrelektry czkq" relacj i Zmerynka -Zdolb u n6w.

od stacji do centrum miasta jeszcze 15 minut i ju' wysiadamy w dobrze,

jak na ukraifiskie warunki, wyposa2onym przemyslowym miasteczku. I
ze zdumieniem zauwaZamy: miasteczko znajduje sig wSr6d las6w, staw6w,

obok szybko plYnqcej rzeki HorYfi.

Jeszcze w lata swej po uniwersyteckiej

mlodoSci autor tego artykutu sluzyl tutaj na

stanowisku dow6dcy plutonu. Ot62 -

przemaszer ow al z woj skiem SlawutE w zdlu?

iwszerz... A je2eli na serio - Slawuta zawsze

interesowala mnie swoimi polskimi
akcentami. PomySlicie: kwaterowalem w

mieszkaniu Polki, babci Feliksy, do tegoz

Feliks6wny. A samo mieszkanie znajdowalo

siq obok ruin Swiqtyni katolickiej. Ot62

czytalem na portalu codziennie: ,,Swiqta
Doroto, m6dl siq za nami". Wiedzialem, ze

kiedy3 zn6w odrodzi siq, powstanie z ruiny

koSci6l Sw. Doroty.
Sama Swi4tynia zostala wybudowana za

czas6w ksi424t Sanguszk6w. Parq lat temu

okazala siq w ukrairiskiej edycji opowieSd

,,Roman - ksiqze Sanguszko" ZYgmwta
Radzimiriskiego. Ksi42ka ta opowiada o

dziejach Sanguszk6w. W ci4gu 20 lat
Radzimiriski badal i uporz4dkowal rodzinne

archiwum Sanguszk6w. Wyszlo 7 tom6w! A \

po tragicznej Smierci ksiqcia (stalo siq to 2

listopada l9l7 r. podczas Pogromu
bolszewickiego) w kilku numerach,,Gazety

Lwowskiej" wydrukowal Z. Radzimifrski
wspomnienia o Romanie - ostatnim z

Sanguszk6w, kt6rry rzqdzili Slawut4 od I 703

roku.
DzialalnoS6 Romana Sanguszki -

dowiadujemy siq o Wm z opowie6ci - byla

bardzo obszerna i zr6znicowana. Opr6cz

fabryki sukiennej (400 pracownik6w), ksiq2e

zaloLyl fabryki sprzqtu do rolnictwa,
mydlarstwa, wytw6rniq 6wiec, a nawet mial

swojq hutq, odgrywajqc4 wa2nq rolE w
budowie kolei Szepet6wka - Zdolbun6w.

Z czasem huta zostal a ptzeksztalcona w

wytworniq fajansu. Funkcj onowaty przemysl

drewniany, inne rzemiosla.
A jeszcze Slawuta za czas6w

Sanguszk6w byla uzdrowiskiem dla chorych

na gruZlicq- istnial zaldadleczenia kumysem

(mlekiem klaczy). Chory w czasie leczenia

powinien byl wypi6 150 butelek kumysu'

Wyprjmy i my, obecni na ziemi slawuckiej,

butelkq piwa firmowego ,,Sanguszko" (taka

rzeczywistoS6!) i obejrzyjmy przepiqkne

wolyfiskie krajobrazy Slawuty w deszczowy

dzieri. Dla interesujqcych jest w Slawucie i
muzeum historii.

Feliks Paszkowski.

Sir f-I%
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Larysa Wermiriska.

POROMWOAJMY
p0 PousKU
ProszQ przeczytai.

St6l z powylamywanymi nogami.

Czarna krowa w kropki bordo
gryzie trawg krgcqc mord4.

Jutro bgdzie Wielkanoc
Jutro bqdzie Wielkanoc,
Babki juz w piec wsadzone,
Gotujq siq kielbosy,
I miei bqdziemy Swiqcone!
Najpierw obrus bielutki
Mama na st6l polo?y,
Na nim stanie po$rodku
Ten Baranek, ten Bozy.
Chor4giewka czerwona,
A za{ kijek zNocony,
Babka jedna i druga
Z kahdej bqdzie stai strony.
Potem szynka ogromna,
W niej bor6wk a zatkniEta,
Na znak, 2e to radosne
I wiosenne sA 6wiqta.
Obok bqdzie kielbasa
Na ogromnym p6lmisku
I prosi4tko pieczone,
Co jajeczko ma w pysku.
Jajkiem bqdzie siq dzielid
Wszyscyw4gruzkolei,
Lyczyt, sobidffiechy,
2yczy6 sobie'nadziei.
Tak siq zrobi wesolo,
Tak slon eczko za6wieci-
Ach, juz nie ma, powiadam,
Jak Wielkanoc dla dzieci.

Szumi d4browa...
Szumi d4browa, szumi,
Jako dawniej szumiala;
Leci piosenka, leci,
Jako dawniej leciala.
A w tej dqbrowie, w szumnej,
Chwiejq siq z wichrem drzewa;
A w tej piosence w cichej,
Tajemna 2alo36 Spiewa.
A tej d4browie szumnej,
Kruk czarnym dziobem kracze:
A w tej piosence, w cichej,
Serce tej ziemi placze.
Oj, nie ma tam slowika,
Kiedy siq kruki poja;
Oj, nie ma.tam wesela,
Gdzie czarne krzyile stoj4.

Maria Konopnicka.

,,Straszna pow6d 2 w Szczebrzeszynie!,'
Brzmi zartowniS chrzqszczyk w trzcinie.
Siadl chrzqszcz dziadziuS na lody dze:
,,Gdzie ta pow6d2? Nic nie wid zQ.!,,

Placz, brzEczenie, lament w gqszczach!
'o chrz4szcz r62dikq grzmoci chrz4s zcza.' Witold Gawdzik.

Moszczem, dzdhem didilawnica Lyie
Moszcz i deszez dhdhownica pije.
W g4szczu chas zez6w didhownica spqdza lato,
Czarny chrzqszcz dhdiownicE kocha za to.

Witold Gawdzik.



OJE pierwsze wspomnienie z
dziecifistwa zwi4zane jest z babci4

i z <obc4>> mowQ, Babcia Stasia, ze

swymi siosftami,2on4brata i z ciotkt kt6ra byla

niewiele od niej starsza, rozmawialy nie po

rosyjsku. Jqzyk ten byl jakby podobny do tego,

kt6rym poslugiwalam sig od malego, ajednoczeSnie

zupelnie inny. Od pienrszej chwili oczarowal mnie

swym Spiewnym bzmieniem i postanowilam, 2e

koniecznie muszQ nauczyt siq mowy swoich

pzodk6w.
Byl koniec lat 60. Moi rodzice cale dnie

pracowali, a zajmowala siq mn4najczq5ciej wla6nie

babcia Stasia, matka mojej mamy. Razem cho'

dzily$my na cmentarz, gd'ae spotykalo siq du2o

pomnik6w z polskimi napisami. Dziwilo mnie to,

bo w szkole nic nam, dzieciom, nie m6wiono o tym,

2e w naszym mieScie mieszkajq ludzie r62nych

narodoworici. WiedzieliSmy tylko, 2e najwainiejsza
jest wielka putia knina, h6rej musimy dziqkowad

n Lrycie w takim <wspanialym> pafrstwie jak
Zwiqzek Radzi eol<r, za szczq6liwe dzieciristwo.

C,zy neczywi6cie to dzieciristrro bylo takie

szczE{liwe? Tak, bo nie bylo wojny, a w domu bylo

co jeS6. Przede wszystkim jednak nikt nie bal siE

jui swoich sqsiad6w i moina bylo opowiadad

dowcipy polityczne, a w nocy spokojnie qpac, majqc

pewno6rf , 2e <czamy krulo> nie prryjedzie po kogoS

z rodziny. <Czarny knrk> - to samoch6d NKWD.
Bardzo chcialam nauczyd siq polskiego. W

tamtych czasach bylo to prawie niemoiliwe. W
szkole obowi4zywal jqzyk ukraiiski i rosyjski, a

polskiego moina bylo siq nauczyd tylko w ro&inie,
jeZeli zostal jeszcze hoS z kewnych, kt6rzy nie

zapomnieli swego ojczystego jQzyka. Moja babcia

pochodzi zlicmQ polskiej rodziny, w kt6rej bylo
dziesiqcioro dzieci. Piqciu chlopc6w i tylei samo

dziewczynek. Ka2demu z tych dzieci przypadl

ciqzki los. Babcia, wiedz4c ie chcQ siq nauczy6

polskiego, poprosila swego brata Tadeusza o

elementaz. Po pewnym czasie otzymalam paczkq

z elementarzem i <Pienvsz4 Czytank4>. To byty
moje pienvsze polskie podrqczniki. Studiowalam
je caly rok. Niestety, babcia nie umiala czytat po

polsku, ale dobrze m6wila. Byla ona najmlodszym

dzieckiem w rodzinie. W czasie rewolucji zmarla
jej matka, potem fi:agicznie zginql ojciec. Babcia

miala wtedy piqi lat. Wyrosla w domu dziecka.

Tam, w szkole nie uczono w jgzyku polskim, ale

nie zapomniala swojej mowy, bo razem z niq
pruebywalo wiele sierot z polskich rodzin, kt6re

miedry sob4rozmawiaty w ojczystym jEzyku.

CzEsto przychodzila do babci ciocia Tosia. Nie
pojmowalam kim ona jest dla niej, koleiankq czy

kewnq... P6iniej dowiedzialam siq, 2e Tosia jest

Zonq babcinego brata, Kazika. DoroSli niewiele
m6wili w mojej obecnoSci, co mnie zreszt4 glqboko

ura:ialo. Nie moglam zrozumiei, dlaczego ciocia
Tosia ma zawsze zaplakane oczy. Dopiero gdy

trochq podroslam, dowiedzialam siq, 2e ona przez

wiele lat czekala na swego Kazika i do dzi6 na niego

czek,a.Najbardziej ciekawilo mnie skqd ten Kazik

tak dtugo nie wraca. Wypytywalam o to babciq, a

ona klamala, m6wiqc 2e wyjechat i nikt nie wie
gdzie siq znajduje. C62 ja, mala dziewczynka,
moglam wiedziei o stalinowSkich represjach. O

tym, 2e doznala ich cala rodzina mojej babci,
wszyscy jej bracia zostali wywiezieni i wr6cil tylko

jeden, Tadeusz, ten, kt6ry przyslal mi polskie

podrqcmiki.
Rodzinom represjonowanych najczq$ciej

wydawano za6wiadczeni a, Le mry,,ojciec, syn albo

brat <wybyb w niewiadomym kierunku. To byty

straszne dokumenty. Otrzymywali Je ci ludzie,

kt6rych bliscy ju2 nie zyli. Takie za6wiadczenie

otrzyma\a i ciocia Tosia, gdy przyniosla do

wiqzienia dla mqZa paczkq z czyst4bielizn4. Tam

jej powiedzieli, 2e Orlowskiego Kazimieza nie ma.

Przenhonaprosila zplaczem o jakqS wskaz6wkq

gdzie mo2na go znale16. Odpowied? byla
wmrszajqca: <Jeste6 mloda, znaiditsobie innego i
wychodi zamqi>>.Innego Tosia nie szukala. Cale

irycieczekala na powr6t Kazika...

TRTTGIT

P0l(01t1llt
Kiedy zostali aresztowani dwaj pierwsi bracia

Orlowscy, Kazik powiedzial, 2e je2eli i jego nbiory
to wszyscy niech wiedzqi pamiqtaj4, on w niczym

nie zawinil. Jestem pzekonana, 2e jedynqiego win4

byla narodowo66 polska. Lubiq ogl4dad stare

zdjqcia. Przede mnq twarz przystojnego faceta,

pelnego sil, mlodego, zdrowego czlowieka
kochajqcego Zycie i swojq rodzinq. Czqsto
wyobraZam sobie jak temu czlowiekowi, kt6ry nic

zlego nie zrobil, siepacz w uniformie NKWD
przystawia do potylicy lufqpistoletu i sfizela. Kogo

zapytat - za co? Kto odpowie?
Kiedy skofic4ylam 16lag moglamju2 otrzynlai)

paszport. Powltalo pytanie: jakq wpisad
narodowoSd? Chcialambyd Polk6 ale tutaj dalmat
o sobie strach, kryjqcy siq w duszach moich
rodzic6w. Moja mama w czasach stalinowskich
zostala zapisanajako Rosjanka. Zrobiono tak po

to, aby nie zepsud jej 2yciorysu - zatajaj4c
prawdziwe pochodzenie,zaktbrew kofcu lat 30.

I mo2na bylo dosta6 kulq. Mnie zapisano te2 jako

Rosjankq. Nigdy jednak siE niqnie czulam.

Przypomina mi siq stary kawal. Rozmawia

dw6ch Zyd6w;

- Czy styszale$, Mojsze, 2e bijqhaszych?

- Mnie to nie $ozi. W paszporcie jestem

Rosjaninem.

- Ale przecie2 bij4nie po paszporcie, tylko po

mordzie!...
Ile tragicznej ironii jest w tym iarcie. lle jest

jeszczetakich jak ja,kt6ny nie zdecydowali siq w

tamtych czas ach przy znat do polskoSci. Dzisiaj j u2

mo2na nie ukrywa6, 2e jest siq Polakiem, ale ieszcze

w latach 60.-70. lepiej bylo o tym milcze6.

Brat mego ojca slu2Yl w wojsku i bYl

pzydzielony do jakiegoS specjalnego oddzialu' W

dziale personalnym lub po prostu w KGB ktoS pze-
gapil,2ew rubryce <narodowo66> napisano Polak.

Kiedy kierownictwo siq zorientowalo, natychmiast

shyja prueniesli do innego oddzialu, w kt6rym nie

obowi4gywala klauzula tajno6ci. Wydawaloby siq,

2e to nic takiego, przyke i obraiaj4ce bylo zdanie

sobie sprawy, Le w paristwie, gdzie siq urodzilo i

wyroslo nie jest siE -jako Polak - godnym zaufania.

Tak wiqc wielu Polak6w posiada paszporty z

wpisan4 inn4 narodowoSciq ale nazwiska ich nie

zostaly zmienione.
Bywalo, jesz cze zamoich szkolnych czas6w,

2e w mojej rodzinie byly zachowane polskie

hadycje. Przede wszystkim na Bo2e Narodzenie i
Wielkanoc. W Wigiliqbabcia z siostrami Spiewaty

polskie kolqdy: <A wczora z wieczoru, <Dzisiaj

w Betlejem>, <Nowy Rok biezp i inne. Teraz 6pie-

wamje ze swoj4c6rkq Alicjq. Nie zapomnieli6my

i kuchni polskiej. Bardzo lubimy bigos, flaczki,

makarony z serem, pierogi z kapustq. W wielu pol-

skich rodzinach zachowywane sqte tradycje.

Pamiqtam te2 ieszcze z dziecifistwa opowieSci

babci Stasi o jej kuzynie Pzemyku, wywarly one

na mnie bardzo silne wraZenie. Pzemyk mial 19

lat, kiedy zostal aresztowany. Stanowilo to ciEiki
cios dla jego rodziny, a pzede wszystkim dla matki.

Inteligentny, porzqdny chlopak znalazl siE w
straszliwych warunkach obozowych. Nikt nie

wiedzial o co go oskarZono. JakimS cudem udalo

siq Przemykowi pzekazat parq list6w do matki.

Prosil j6 aby podjqla starania o jego zwolnienie,

plr:ecie| nic zlego nie zrobil. Jego matka, kt6ra

wierzyla w ludzk4 sprawiedliwo66, zaczgla

domaga6 siq zwolnienia syna. Napisala skargq do

Stalina i dol4czyla do niej listy Pzemyka. Po jakim5

czasie przyszla odpowiedi, 2e <zwolni6 waszego

syna nie mo2emy ipisad on do matki te2 wiqcej nie

bqdzie>. Odtej poryniebyloiadnej wiadomo6ci o

Przemyku. Rodzice czekali najego powr6t do kofica

swoich dni.
W te <zastojnyje wriemiena> wielu ludzi, tak2e

ja i moi kewni, staralo siq nie rozmawia6 na temat

iwego pochodzenia. Zydzi wstydzili siq, 2e sq

|ydami, Polacy bali siq otwarcie nazywat
Polakami. Je2eli w rodzinie pienvsze pokolenie bylo
represjonowane, wymordowane, a drugie zagu-

bione, bo nie znalo ojczystego jeiyka ani

obyczaj6w, to kto m6gl gwarantowal,2e trzecie

pokolenie, do kt6rego nalezg bqdzie moglo zyi spo-

kojnie?
Po rozpadzie Zwiqzkrrt Sowieckiego moina lr,e1

oddychai. Otwierajq siq ko6cioly. Radio nadaje

audycje w jqzyku polskim. Chqtni mogquczyi siq
jEzyka swoich pnodk6w. Daj Bo2e, by nigdy nie

wr6city czasy stalinowskie! Chcemy, 2eby nasze

tradycje polskie, kultura, mowa powstaly z
popiol6w i staty siq wlasno6ciqmojego pokolenia,

naszych dzieci i wnuk6w
Iza Rozdolska.



naszym starodawnym
mieScie jest jedno
miej sce, gdzie we

wszystkie czasy mo|na zobaczy| jedno
i to samo: kupuj4cych - i sprzedaj4cych.
Na berdyczowski bazar chodzq wszyscy,
bo tylko tam mozna kupi6 wszystko,
czego potrzebuje czlowiek. KiedyS na
targu pracowali ludzie, kt6rych
okre6lano mianem spekulant6w, a teraz
siQ ich z szacurlkiem nazywano
biznesmenami.

Biznesmen6w dzisiaj wiqcej ni2
kiedyS spekulant6w. Bo
przedsiqbiorstwa nie pracuj4 i ludzie
zostali bezrobotnymi. I bazar stal siq
kolem ratunkowym dla wielu
mieszkafrc6w Berdyczowa, ktilrzy
stracili prace w przedsiqbiorstwach.

Jednym siq powiodlo i ich sprawy
handlowe id4 do g6ry: nieZle zarabiajq
i maj4 mozliwoSO ntrzymywa6 rodziny,
uczyt dzieci na wyilszych uczelniach,
posiadaj4 dobrze wyposa2one
mieszkania, najnowsze samochody.
Takim ulubiericom losu zazdroszczry, bo
ze strony patrzqc wydaje siq, ze ich
2ycie nie jest pelne trudnoSci i klopot6w.
Ale to nie jest tak.

Zarabianie grubych pieniqdzy
wymaga duzo wysilku i napiqcia.Trzeba
wstawad bardzo rano, rozlo2yt namiot
handlowy, zawieLt towar, pilnowa6,
zeby nic nie ukradli i caly czas liczy6,
liczy| zyski i wydatki. Najwiqkszym
problemem wszystkich handlarzy na
naszym bazarue jest niska sila nabywcza
ludno5ci. Bywaj4 takie dni ta targu,2e

WIEIffiI BIIAN
albo

ZAPISKI
KO]YSUME]YTA



. ll berdvczowskim nie s4 dobre, bo\4 
sprzedaje siq pod golym niebem (opr6cz

pawilonu miqsnego). Niewykofczona
budowla krytego targu zajmuje niemaly
obszar i wYkorzYstana- jest Przez
handlarzy i kupc6w tylko jako ubikacja.
To powoduje zly stan sanitarny targu.

Jeszczejeden niemalY Problem. Na

bazarze bardzo jest ciasno. W czasie

szczytu (w dni wolne od pracy od 9.00

do 12.00) ogromne tlumY nie dajq
mo2liwoSci normalnie kuPowad i
sprzedawa 6, bar dzo niewygodnie w tych
godzinach szuka6 potrzebnego towaru.
Z tej sytuacji korzystajq kieszonkowcy
i kradnq u obywateli wszystko, co tylko
mo2na. Dlatego trzeba bardzo twa2al i
zamiast towar6w ogl4da6 wlasne
kieszenie.

tak. Na sPotkanie tobie z otwartYm
uSmiechem idzie mlodzieniec, bardzo

przystojny i sYmPatYcznY. Po

przywitaniu, nie daj4c tobie otworzy6

ust, zaprasza ciq do wziqcia udzialu w
grze. Od razu nie wiadomo skqd
pojawiaj4 siE jeszcze dwie dziewczyny
i te| dujA zgodq na grQ. Po

wyciqgniqciu bilet6w okazuje siq, 2e

wygraleS 150 dolar6w, ale dlatego,
zeby odebrad wygrane, trzeba wziqt
udzial w aukcji towar6w jakiejS firmy
handlowej - Pod nazwq za ka|dYm
razem now4. Dlatego ttzeba zaloLyt
swoje pieni4dze, ile masz. OszuSci

obiecuj4, 2e to jest formalnoSd i,2e za

chwilq tobie wszYstko bEdzie
zwr6cone. Wszyscy razem staraj4 siq

zawieSd ofiarq w taki sPos6b, 2ebY

sprzedawc6w jest wiEcej ni2 kupc6w'

Wtedy dziefistania nabazarze mo2e by6

pr62nym i zbYteczrr1m, bo trzeba
zaplaci| za miejsce, a jest to niemala

kwota.
Nie ka2dY wYnajmuje sPrzedawc6w'

W wiqkszoSci przypadkach biznesmeni

stojq sami i handluj4, bo wynajqcie sily
roboczej nie oplaca siq. Musz4 takile

czEsto jeLdzi| do innych miast po towar'

Najwiqcej kuPuja w hurtowniach
Kijowa, Charkowa, OdessY,

Chmielnickiego, WinnicY. Mo2na
spotkad towar takLe z Bialorusi
(kosmetyki, trykotaZe), Rosji (ubrania,

obuwie), Polski (obuwie, kosmetYki,
proszki do Prania i mYcia), Turcji
(ubrania).

Warunki Pracy na bazarze

Z powodu malego obszaru
sprzedawcy zywnoSci, a najczq6ciej to

sq rolnicy ze wsi okolicznych, zostali

,,wyciSniqci" z terYtorium bazaru i
sprzedajq za jego granicami, na

przylegaj qcYch ulicach. Towar
rozkladajq prosto na ziemi, bo nie ma

tam potrzebnYch stolik6w.
PrawdziwYm centrum oszukafr czym

mo2na okre5li6 nasz targ miejski'
Bardzo czqsto niePrawidlowo waLq

zakupy. Ostatni taz mnie pr6bowali
oszuka6 na I hrywnq 70 kop. A jak latwo

mo2na natrafid tutaj na oszust6w, ktilrzy
przykrywaj4 siq nazwqjakiejS firmy
handlowe j i rozgrYwaja grq kt6r4 w

nafodzi e nazy w ajq,,tr-o chotro nem))'

(Loch - to znaczy glupi, kt6rego latwo

oszukad). A odbywa siE to zazwyczaj

wyci4gn46 z niej wszystkie pieniqdze,

jakie ma. A Potem okazuje siq, 2e gra

tostala ptzegrarra i 2adnych pieniqdzy

nie mo2na zwr6ci6.
Ta komP ania dziala na bazarze

bardzo aktywnie i jej ofiarami stalo siq

wiele naiwnych os6b- leieli oszukany

zaczyta domagad siq oddania swYch

pieniqdzy,to zarzucaj4mu, 2e on tu sam

dobrowolnie ptzyszedl, 2e nikt go nie

przymuszal. Po psrotu tym razem panu

siq nie powiodlo.
Na bazarze zarabiajq nie tYlko

handlem i oszukafstwem. Jest tutaj
jeszcze jedna grupa "pracownik6w>,
kt6ra ma swoje stale miejsca i

terytorium. To sq hebtacy. WSr6d nich

sq ludzie mlodzi i starzY. Bardzo
artystycznie prosz4 o grosik, Spiewajq

rnodlit*y, klaniajq siQ, dziEkuj4 i
blogoslawi4 tego, kto dal, a tak2e jego

rodzinq. Wygladajq tak jak i powinni
wyglqda6 ilebracY. Mogq bY6 brudni,
obszarpani, czqsto zutazami na nogactS

twarzy. Ale sq w6r6d nich i zwYkle
staruszki, czySciutkie i przyiemne'
Takim nie szkoda Poda6 Pieni42ek.

Czqsto mlode kobiety wykorzystujq
swoj e niemowlqt a, 2eby tozczuli| innych

i mie6 na tym zYsk. Z dzietmi Prosz4
najczqSciej Cyganki. Kobieta z malym

dzieciaki em Przez calY dziefi mo?e

siedzie6 prosto na ziemi i krzykiem
prosi6 w imiq ChrYstusa, 2ebY dali
grosik. Nie straszy jqbrzydka pogoda:

deszcz, Snieg, wiatr. W narodzie
powiadaj6 2eCyganki nigdy nie choruj6

iatwo rodzqi sqbardzo wytrwale. Umiej4

czar ow a6, przepowia dat ptzy szlo56' Ile
jest Cygan6w w Swiecie dokladnie nie

wiadomo, bo wielu nie majq Swiadectw

urodzenia i PaszPort6w.
Miasto BerdYcz6w czeka lePszYch

zmian na bazarze. fu2 Powiadajq, 2e

planuje siE przenieS6 targ z artykulami
przemyslowymi przy ulicy Korolenki na

terytorium bytej jednostki wojskowej'
Tam bqd4 stworzone dobre warunki
pracy. A na bazatze centralnym zwolni
siq du2o miejsca i nie bqdzie tak ciasno'

Z uplywem czasu sPoleczeristwo na

targu siq zmieni. Mo2e zn6w ruszq
przedsiqbiorstwa i potrzebna bqdzie sila

robocza w fabrYkach. Ale m6wi4, ze

bazar wciqga jako narkotyk. Kto tutaj
ju2 spr6bowal zarabial, nigdY nie
porzuci tej sprawy. Lecz chce siq
wpatrywa 6 w szczEsliwe przyszlo6i i
wierzy 6, 2e dlawszystkich ona nastanie'

Iza Rozdolska.



flUtflillt lH lt0il,lflt B 20.ft pp. ilil GI.(Ercneprruerrr xopeniea4iira iloro rracrri,qrr)
A.B. BOHHAPOBCbKhII,

Binxrqn, BAny

(flposoaxexHr 3 Ne I (4S)).
Y pesonoqiT floginucuroro ry6epxcbKoro

rouirery Kn(6)y BKa3aHo rinuricru nonsrie no
oKpyrax: y Binxrqurin - ZSS12, l-lpocrypiecu-
xnfi - 24251, KaM'eHequrifi - 11419, Mo-
rrniacuxifi - 101U,l-arioaxcuxiri - 6499, Tynu-
qnncuxifi - 9752, u. Bixxurln - 2299, Bcboro
no ry6eptiT nonRrie 89839 .{onosir. B xnaco-
aouy eigxor.ueHxi noneKn ry6epxif ginunuct
lax: 80Yo - cennHll, 10% - ixrenirexqin , 3o/o -
po6irxrru, 7o/o - uiuqaxvt. eene+n,sa uipraur
TOrO qacy, Hanexa,llt nepeBaxHoAo C"raHy ce_
pe4xnxie ixyprynia.

Y Mornniecuriri orpysi na 1g2S p. npoxt4-
Bae Bxe 17886 nonFKiB, ae1g24 p. 6ynonrau.re
10146 qonoeir. Taxnfi picr nonucsKoro Hace-
fieHHn noncHloerbcf, Tl4M, r.r{o 6araro nrcgefi
na 1924 p. He BrcHalanu csoel xaqioHaflb-
Hocri, 6osqucu penpecifi s 6orygepxaBu,ane
saxoAt4 Pagnxcurol BnaAr cnpnenn raKoMy
BusHaHHl<l. B Monrniecsrifr oxpyeixouynicria i
raxgugaria go Kf'l(6)y cepeA nonsrie 31 qo_
noeir. 3aranuxa xapaKTeplrcrhKa 3aHerb
nonbcbKoro HaceneHHs: BOo/o - xni6opo6r,r,
1oo/o - xycrapi, 10Yo - uirqaHn.

Bigcoror rouyHicria cepeA nonbcbKoro
Ha@neHHR flqginnn 6ye xeeucoxull. Hanpur_
naA, y 1924p. cepeA Zl5,32nonsrie Binxraqu-
Koro oKpyry rouyxicrie - 12, rangngarie e ,fie-
xn naprii - 1, Koucouonuqia - 6. ilorasxhr
xagsauvafixo xrguxuri. l-locraeano nrraHHe
npo ganynteHHn noflbcbKoro HaceneHxR xa 6ix
pagnxcuroi BflaAx.

Y geiri nonbcbKoro 6ropo llo4inucuroro
ry6epxcuroro rouhery yn(6)y rar oxapaKre-
pusoBaHo craHoBr4qe noncxie xa 1923 p.:. HEn nocrntoe xaqioxanicrnqni rex-
gexqii;

. nonsKn i xaronurr cronTb ocropoxu aig
cycninunoro xltrrn, BBaxapqh ce6e vyxnuu
B HboMy;

. apeuru KnacoBr4x eoporie g qncna no-
nnrie cnpnfiMaprbcn nr naqioxanunui rxir;

. HerarnBHe craBneHHs neexoirpynx napr-
ifiHnx repiernxia go po6orr nonucirnx uxin
nocuntoe HeBAoBonexxs nonsxie.

_ Bhnoehxo nepeA nonuerorm 6ropo Kn(6)y
ry6epxif 6yno nocraBneHo raxi saqgaxun:

. qgificxmrr 3axoAh qqAo po3uapyBaHH,
nonf,KiB, nopyuJt4Tx ix xaqionanuxy e4xicru;

. cnpRMyBarr po6orry xa crBopeHHs Koner_
Tr4BHtfx cinucuxnx rocnoAapcra, f,Ki 6ynu 6
nipronrponuxi nloleeuu napriixrau ocepeAKaM;. saoxor{yBar[ noflbcbry ixrenirexqirc ne_
pehrn na 6ir napr['.

l-lapriiHi xouirern nocrifixo BHocxnn pe_
eonoqii npo po6ory cepqg HaqioHanbHnx MeH_ ,
unx. Pagi napriixrx opranisaqifi craBunocb
3ayBaxeHHR, tqo He SaBXAt4 AOCTaTHf, y*ara,
aignoaigna oxpecnenicru i qirra nocraxoera
Mern HaAaerbcf, y pogB'ssaxxi uaqioHanbHoro
nHTaHHR, a BoHo Rns flqRinnr e HaAsBxqarixo

Ban<nhBhM. Touy craarnucs rari 3aqAaHHR:
. BHB{eHHf, coqianuxoro cKnaAy nonRria;
.6oporu6a npon4 aHThpageHcsxoro i ryp-

KynbcbKoro BnnuBy xa nponerapiar;
. nochneHHn arrnpenirifi xol npona rangn i

6oporu6ra npon4 BnnlrBy KaronhqbKoro AID(o-
BEHCTBA;

. flqginnn - nprKopAoxHrfi periox, ToMy
po6ona cepqA noncKis noBuxxa 6yru noorneroro;

.3Beprarh yBary Ha ixrepxaqioxanbHe Blt_
xoBaHHF i xnacoey conigapxicrs.

_., Ena BnKoHaHHe qr4x 3aqgaHu {K Kn(6)V
pospo6re nparruvxi peKoMeHAaqiT. ESex-
rheHicru po6orr cepeA nonrcbKoro HaceneH-
xn 6y4e Ha HanexHouy uicr4inrue rq4i, ronn
oqontoBarr qto po6ory 6yglnb Ao6pe nigroroe-
neni r4qpu qieT x Haqioxanuxocri, rarox xe_
o6xigxo s6inuuluru HaBaHTaxeHHfi Ha
nonbcbxhx po6irxr,rxia i xanpaauru ii xa napr-
ifixy po6ory e nonbcbKi xaceneni nyHKn4. Cnpra-
nrn pos6y4oai uepexi nonbcbKr4x r.urin e no-
ct,tneHrM axrnpenirifi HnM BnnhBou. 36inuula-
Tx BnnycK nonirh.{xoT nireparypra nonbcbxoro
MoBop, ariryearn HaceneHHr sa ni4nucry xa
nonscuxi ta3eru ixypnann. 36inuurrra HaBaH-
TaxeHHg Ha nonbcbKux rouyricrie, nocunnna
ponb KoMcouony. Cnpr,rnrn 6igxnxana, sxi6a-
xaprb yrBopxrr4 ronerrrexi cinscuxorocno-
gapcuri o6'egxaxxR, nouhpltrr po6ory Korr,ri-
rerie xeganexHrx ceneH (lfiC) i xiHoqux
aigginie. Becrn ni4roroary nonucuxoT uonqgi
Ao HaBqaHHn a xonryxicrnqHnx aaKnaAax, po_
6ory e xarax-qrrarbHrx Becrlt xaqioxanrxorc
MoBop. B xacenexnx n),HKTux, B gxr4x 6inuure
50% HaceneHHs craHoBnrrb norrfiKt4, crBopKF
B€rnt nonbcbxi Pqgn, eigtgraeana raMepx H€tmA-
Horo cyAy, B rKl,tx sacigaxxn npoBogr4Tx
nonbeKoto MoBoto. flpn ecraxoanexxi lrlicqe_
eux 6oAxerie o6os'RgroBo BpaxoByBart,t Bxr-
paTr4 Ha 3€|xqAH CepeA nonbcbKoro HaoeneHHg.

3 1923 p. go xixqr 2Gx pp. rpnBae nepiq4
cnpo6 pagnxcuxoi BnaAu spyfrxyaaru AyxoB-
xy egxictu nonbcbKoro Ha@fleHHe, npuBepHy-
rn fioro xa caifi 6ix, xaB'R3arh cBolo heono-
rip. B qeft vac HacrnbHnquxi penpecuexi ue.
rqgr aigxqgnru Ha aagxifi nnaH, BoHh cratorb
TaeMHhMH, nepeBara Hagaerbcr arirauifrxo.
nponaruHAt4crcbKr4M 3axoAaM, qgificxoerucn
nigrpnura xaqioxanuxoT ocsirr, BnpoBaA-
xyerbcs e ycic$epra xnrrn nonbcbroro Hace_
neHHe pigxa uoaa. 3aco6ra uacoaoT iH$oe
uaqil nhxpecnnprb Kpaqe craHoBt4qe no_
nnxie e YPCP xix e nonuqi.

3 1924 p. no{hHaerbce aKr}tBHe $opuy_
aaHHR nonbcbKt4x aguiHicrparraxo-repuropi_

3.nbllt $opuyaaxu. Y 1923-1924 pp. na
floginni crBopeHo nepuri cinucuri pagr,r'e ce-
nax Biroea, Map'nxiara, Cauvnxqi, Koniiexa.
Kinuricru nonbcbKt4x pagflo 1934 p. nocrifixo
3pocrae i Ha 1934 p. xa Bixxuvr,rxi xapaxo_
Byerbce 74 nonucurrx cinscurnx pagra. l-lpo-
rf,roM 1935-1937 pp. nonbcbri cinspagr.r nr
"ocepqgru unxryHcrBa i xaclinunuqsroT no-
noxisaqiT yrpaTxcuroro Hacenenxa" 6ynu
niraigoeaxi.

Ayxe qacro nonuori cinuoxipagn icuy-
eanu QopuanbHo, a giroriH€ Bxrot{Bafl}r B}l-
Mor pagsHcuroi enagn. 3a npnxnaA Morfia
p€rfi eHyr[ po6ory nonuctroT cjnsoroi pagra

cena CaM.{uxqi Tynu+axcuroT orgym. Konu go
cefla npr6yna iucnerqin 3 nonbcu(oro 6opo
naprifrnoro oKplDtfioro rouirerry 3 Merop ne-
peeipxn po6orr i posnoaooprenHe nponamH-
gucrcuxoi nireparypra, ronoBa cinupqgn i ax-
rneigru 3'RBrnrcb nnule nig 3arpoaoto apeu-
ry. Ha 3annraHHH, vorrly eix 3anbHyrBcn, aK-
rreicr rQppnaHcsnafi eignoeie: .flntoearu xa
Coaercsry Bnacrb, e Hifi eci anqgli igoror eoxu
xac 6ygyru uopoern4". lnuruft arnreicr - Ko-
qn6nncuxufr spo6rae rqe 6inuu ai4aepry san-
ey: "Konu qR nponerapin axe noBhqAnxae, HaM
Bxe Anxaru He garcTb". Cennxn eiguoennncu
posnoBctclA6yBarn rouyxicruvny nireparypy, 

.

nosraBunu BuMory noBepHyrlt KcboHA3y 6ygn_ V
HoK, saeBnnh, r{o He 6ygyru 6parn 1n{acrb y
cesri 1 Tpaexn. Koruicin Bt,€Haqnna, qocinupa-
Aa npaqpe rnule $opruanuxo. KHC ixara-r{n-
TanbHn Hinroi po6orra He BqAyrb, HaBnanl, B
ceni npoxoguru s6ip noxeprByBaHb Ha perrcHT
Kocrbony, MoflqAb He oxonneHa nagrif,mo po_
6orop. Bngnaqexo xeo6xigricru qAifio{eHHe
pany ceprenn< sa(qqia uW HatEqD€r{n pa-
g6rol i naprifiroT po6onr, rpagmror Tynu
ql4ltcu(qo nonu6ppo seepq/flo,popraft flf-lv
g nponosuqiqo u{qqo npoeqpgfif, gaqtssboco
ro 6ory.Apeurria e rofi .{ac He 6yno npoBqrp-
Ho, ane Cauvnxequre "rorrppeeonro{ine yr-
pynyaanxn" 6yno asnro nig ronrponuAfiy. Lti
nogii npoxqgunu a 192T p., Kontr cennxr,r 6ynn
qe coqianuHo xr4Bt4M opnanimr, Qflflrltltu [o
onopy. B 30{ pp. 6ygu-nxi cnpo6r,r onopy 6y-
Ayrb npxAyujyBaTlt cufloBnMr saxqnaillt.

Po6ory cepeg nonbcbKoro HaceneHHR
flo4inrcuroT ry6epnii e 204 pp. oqonltna
nofl bcbra cerqin nqginbcu(oro ry6epncuroro
rouirery Kn(6)y. flpu oxpyrxnnx romirerax
6ynn creopexi nonuori 6ropo. Cnorarry eoxu
cKnaAanucn 3 rofloBx i 4eox gacrynHnrie. \.2
flonucuxi 6ropo ecryn arw B cilny nicnn eareep.
AXeHHe ii saaiglao{r.ru ehninou xaqioxans-
Hhx MeHtultn i a xqgi cBo€I AisnbHocri niAno-
peAt(oByBanncu iouy. Cniapo6irxnqrao
noflbcbxr4x 6ropo s ixtr.r,run napriixnuu icycn_
inuxrmu opraxisaqinMn npoxoArrb nuue qe-
pea saaigytortoro eip4inou xaqionanbHux MeH_
urux. 3eir npo ceoroginnuxisru nonscuxi ceqli
i 6ropo Aarorb saai4yoronry aip4inou xaqio-
HanbHltx MeHurl,tH. flonucura oeqin Mana npa_
Bo sBepHyrncb Ao Brqec-rbeqol eqii i orplr_
uarn eig xei ahnoehxigupernrar i era3iau.
flepq4 noflbcbron ceqiero xa noran<y2Gxpp.
6yno nocraBreHo raxi gaq4anxn:

. repiexrqreo i roxrpons po6orr
nonbcbKt4x aipginie xa micqnx;

. qgiicxenxs arrnpenirif, xol nponamHAt4
nonbcbKop MoBOTO;

. po3noBcpArGHHR nonbcbrol npecu ce-
peA HaceneHHe;

. BnB{eHHr Bnn}tBy peninf xa pisHi c$epra
xHTTs ruicqeaoro HaceneHHR ;



. o6niKAocBigy po6orn a uicqeanxyMoBax;

. o6nix i anxopncraHHe nonbcbxnx po6ir-
Huxig.

l-lonucuxicexqiT i6topo npaKTnqHo He Manh
niRxoro npaBa iHiqiaruen, nepeA Ht4Mt4 croflna
virxa nporpaua giil, FKy BoHH Manu BhKoHyBa-

Tr4, - qe 6ya urryvno creopeHrfi 6inuuioenxa-
un uexanigM AlrH peanieaqil caoeT nonirhxn.

,floAarxoehft xoxrponu sa po6oron nonbcbKl4x

cexqifi, 6ropo, aigginie agiilcnnaaa aipgin xa-
qioxanuxnx MeHUJHH npu HKBC. B crny roro,
qo floginnn e nphKopAoHHl4M perioHou, qi

Qyxxqr f araxoHyB€Inu raKox npu KopAoH Hi ctpyr-
rypn [flY.

Peanisaqis pagnxcuxoi naqioxanuHoi noni-
ThKl,r Mafla cBolo cneqh+iKy a pisHux qacrll-
Hax ry6epHiT, ane 6ynn h xaparrepHi cninusi
cBr,rqa. Einuutt 3HaqHnMh 6ynr gocnrHeHHs B

uicrax, Ae BnaAa onhpanacb xa ixrenirenqip
i po6irxrxia. Einuuicru nonbcbKrx ceneH cra-
HoBunn gauoxxi rocnogapi, roMy Ha ceni apy-
lneHHs sa pagnHcbKhM clleHapieu ranuuyaa-
nncu a6o x esarani He npoxoAl4nn. Ha po6ory
cepeA nonbcbxoro HaceneHHR st4Ainsnocu
3HaqHo MeHue xoutig, nix ua eapeilcuxe Ha-

@neHHf, floginnn. Oco6nr,reo norauon 6yno
Bn3HaHo po6ory cepeA nonRxig a Monrniacuriil
orpyai. Y seirax cinupag i paianxoHroMis axa-
3yerucn, r.qo nonnxie a oxpysi HeMae, xol qe i
xe aiAnoeiAae Aificnocri. OcHoaxa nphvlaHa
raxfix npoaania y nonboKouy nrraxxi- "noni-
rr.{Hhfi 6aHArrrs[,r". 3 repuropii Pyuyxil vac-
To nepexoAeru oa6poexi 3aroxvr, nxi repopn-
3ylorb paAqHcbKux arrh eicrie, aignoeigHo sntt-
xyerbcs pieexu po6orn. Hanpuxnag, B Mo-
rrniecsrifi oxpysi y 1923 p. icxyaano 23
nonbcbKr,rx uJKonn, a Bxe e 1925 nuure 4. 3
1925 p. Tyr nochnloerbcs Ainnuxicru oprauie
Anv.

f'lonucuxuur aigginauh npoBoAunacb
3HaqHa KynbrypHo-ocairxc ginnuxicru s
nixeigaqil nenrcbMeHHocri, opraHiaaqii xny6ie
i'vepeonnx ryrorxia". {n po6ora uana virxy
igeonorivxy cnpeMoBaHicru - eKoMora uBhA-
ue pa4rniayBarn nonsxis floAinnn.

PieeHu ocsirn nonsxie a 2O-x pp. uafrxe
eAei.{i ailulhfi xix a yxpalxqie. t{acrxa ocai.{e-
Hnx cepeA nonsrie - 45 ,4 

o/o, ? cepq4 yxpaixqie

- 28,5 o/o. llpntnnh BhcoKoro pieHn ocairr
nonbcbKoro HaceneHHF nonnratclrb a cnpnnnHi
KaTonnqbKoro AyxoBeHcrBa qoAo oTpHMaHHR
ocairn i eiAnosiAHi rpa4nqii AoMaurHboro
BhXOBAHH9.

l-lonoxeHnR npo opraniaaqirc cnpaau ocai-
rr HaqioHanbHhx MeHruocreft e yCPP eig cep-
nas 1922 p. nepeg6aqano crBopeuxn uepexi
nonbcbKux urin. llonucuxi r.uronn uann gaui-
Hr4rr4 AoMaurxlo oceiry i annha qepKBh xa girefi.
Cepfioaxa yBalzt B ocairxifr nporpaui HaAaBa-
nacb paAnHcuxifi i arei'ctra.{Hift nponaraxgi.

3rigno iH$opuaqil nonucuxoro 6rcpo
Bixxnquxoro oKpyxHoro xor'rirery Kn(6)Y a
oxpysi xa 6epeeenl 1924 p. ginno 18
nonbcbKl,tx urin i ogHa 3 H]/rx ABoxKoHqeHTpl4r{-
Ha. 6i6nioreKh nper urKonax npofrunn nepe-
aipry opranaun Bn^fln, xHrrr narpiouqnoro i

penirifiuoro xapaKrepy 6ynr arnyvexi. B 4-x
uKonax crBopeHo KyrcHKu Ann nonucuxoT npe-
cn. Flpn HachqeHocri nonnxie e oxpyai qnx urxin
HeAocrarHbo,6yna norpe6a y aigxpurri HoBr4x

HaBqanbHnxsaxnagia. Ane urxonu uann npuft-
Marn nnue nonsxig, a He yxpaixcbKr,lx Karo-

nhKiB, qo He 3Halorb MoBt4. flonucuxe 6rcpo
raKox 3acyAxyBano rhx oAHonaprifiqia, RKi Bn-

crynann npol4 aigxprrrn nonbcbKnx urin. Pe-

KoMeHAyBanocb 3anyqaril rpoMagcsxicru Ao
eigxprarrn ocairnix ycraHoB.

B Mornniecuxii oxpyai e 1925 p. Syxxtli-
oHye 6 nonbcbKt4x urxin i e 2-x yxpaTHcbxhx

BnKflaAaerbcg nonbcbKa MoBa. B nonucuxrx
uKonax HaBqaerbcc 397 gireft. 1693 y.txi
nonucuxoT naqionanuHocri Hagqalorbcs B yK-

paTncsrrx urKonax, a 310 airefr 6aruxr s peni-
rifrHrx nepeKoHaHb He nycrrnh Ao paAeHcb-

xrx urxin. B oxpprxiil 6i6nioreqi uicra Morn-
flboBa e nonbcbKrafi aig4in. 7 nyxxrie
nixeiAaqiT HenrcbMeHnocri oxonnppru 340
qonosix a oxpysi. Bogxo.{ac noxasxrx piaHn

ogairra nonsxis Aocl4Tb ancoxttfr. 75% nonsxie
MypaQcuxoro pafioHy rpauorxi xaqioHanu-
HO|O MOBOTO, afle r{aCThHa 3 HHX npnxoBye
ceolo oceiqenicru i xe 6epe yvacri y poe6y-

Aoei ctacreMn nonbcbKrx utxin. florpe6a ua-
qioxanusoT ruKonh e oxpysi na 1925 p.Ayxe
BenHKa, aAxe 87 o/o nonbcbKhx Airei sannuh-
nocb no3a uJKoflo]o.

Bcuoro xa l-loAinni e 1925 p. icxyaano 98
nonbcbKr,rx uKin, B nKhx npaqtoeano 148 e.{h-
renie. [Jronu oxonnpBann 4655girefi, a no3a

ulKonorc 3annuJhnocv 12928 girefr. Taxox
npaLlloBano 35 nyurria nixxeny, 17 xaruura-
neHb, 6 xny6ia i 12 6i6niorcx A4c nonsxia. B
qefi nepiog BnaAolo po3noBcloAxyerbce ce-
peA Hac€nennn xa6ip nponaraHAhcrcuxol pa-
pnncuxol nireparypn s 47 xxt4xoK, BhAaHhx
nonbcbKoro MoBolo. Taxi xa6opn po3crnanltcb
no micqsx KoMnaKTHoro npoxhBaHHg nonsxia.

,[axi npo xinuricru nonbcbKt4x oceirxix sax-
naAis caigvatu, ulo 6inuu.ricrb nonbcbKttx
Airefi eannuhnncb nosa xaqioHanbHolo ct4c-

TeMop oceirr paAeHcbxoro asipqn.,Qoaoni ro'
crpop 6yna npo6neMa aabesneqexHc ulrin
BqnrenbcbxhMn KaApauu. Y 3B'e3Ky 3 qhM

f'loginscuxni ry6auxonKoM nnaHyBaa aigxpu-
rn y uicri Biuxraqi nonucuxi nqgarorivxi ryp-
cn, ane qefi nnax xe 6ya arineHnft e xnrrn. 3
1925 p. iAe HoBa xBmne pos6ygoan
nonucuxnx ulxin.

B 20-i pp. ni4roroBKa Bqurenia gnn
nonbcbKr4x urxin l-loginnn npoxqAuna raK: ry-
6epxcuxr.rfi xorrrirer ]fi(6)y xa6rpae neBHy
rinuricru nonnKie, gaicxo x nepeBara HaAaBa-
nacb KoMyHicrau i po6irxrxana, i aigpngxaa ix
xa qAo6yrrn negarorivHol ocairlr go Kreea ft
IleHiHrpaga. l-licns 3aBepueHHs Has{aHHe Bt4-

nycKHr4KI4 posnqginnnncb Ha po6ory. Cneqianu-
Ha ArpeKrhsa l-lonucuxoro 6opo npn ljK PKFI
(6) aruarana aig opraxia [-l-lY eecrr xoxr-
ponb 3a nonbcbKl4M14 Br{r4TenqMr,r, oco6nhgo sa
TnMn, u{o noBepranhcb 3 HaB{aHHg.

flonucuxi luKonr4 nepe6yaann nig nocr-
iinnu nocnneHhM KoHTponeM Bnagil. 9acru-
xy erurenie 6yno ycyHyro aig po6oru a ulroni.
Peanusoro npnqhHoro 6yna xenonnuxicru go
BnaAr4, a $opnanuHo qe noncHloBanocb aMo-
panbHoro noaegixxoro, posnanoM aopoxxevi
uix yxpaTxcbKr,lMr4 i nonucuxrur Airuun. B
qgHifi is uxin MypaQcbKoro pafiony Bqurenb-
xa cn paagi nph H r4xyBana yrpai ncuxr,rx girei, 23

ane r{acro qe 6yna spyqHa niAcraea gnn
3ginuHexHs B.rhrenie, nrine eiAnoaiAann iAe-
onoriqxmu BnMoraM.
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HAUA ICTOPIfl
EP6OM PeqiflocnonnroiflonucuroTe 6inr[ Open Ha qepBoHouyrni. floqaru qboro rep6y
cnraprb y rnn6ory AaBHxHy, y qacx $opmyeanHr nonbcbroTgepxaexocri, e nepiog npaB-
nixxn rxngia s Anxacrii flncria. Bngarxr,ri xpoxicr nonbcbroro cepgxuoaiv.ln, fH flnyrour,

nltcaB, ulo 3HaK opna noBerxen 61nr HaAarr KHr3lo Eonecnaay Xopo6poMy Kecap Orror lll nig sac
sycrpi.ti qllx MoHapxie y Fnerno e 1000 p. 4e e icropurxoKr KoHcrpyrqiep flnyroua, rra He aiAno-
aigae giicxocri, ToMy uto y ri racr rep6oei 3Harlr eearani qe He icxyeann. Ha cpi6xouy gnraplf
Xopo6poro gificxo ao6paxexo nraxa, ane qe me e rep6oeri open.

l4e gani niurnu nonucuxi nucb-
MeHHI,IKH XVI i XVll croniru. flo-
xoAXeHHs Einoro Opna eonn no-
B'f,3yBanh 3 nereHAapHnM 3ac-
HoBHhKoM nonucuxoT AepxaBh
Jlexou, cxr4ri nosrHeu 6ye 3acHy-
Barn cBoto pesngeHqirc y l-ne3xo,
uicqi, ge 6yno 6araro opnuHnx
rxigA.3eiArn noBhHeH 6ys nprafi-
xnru Einoro Opna sa caifi rep6.
Y cairni icropnvxrx Axepen no-
xoAxeHHR Einoro Opna xe e axi
ncKpaBrM, aui rar Aaexiu.

CSopuoea uufr ga npaBunaMu
repanbAuKr'{ aisepyxox opna 3'n-
Br,fBce y 1222-1230 poxax Ha ne-
varqi gerinuxox rxRsie s gnxacril
l-lncrie. BrxopucroByBce Ha qlt-
Tax, yTpxMyBaHHx KH93f,Mt4
rixuux a6o niurx nraqapia. flrure
Ha neqarqi xpaxiacuxoro KHnge
fleurera Einoro 1227 poxy opna
ao6paxexo oKpeMo i eix safiuae
yce none.

flocaa opna B roi caMrfi r{ac
y gerinurox ginuxuqnx flonsuqi
(xxnsiecrao Ononscure, HrxHe
Cenesin, Mana flonsqa, Benura
flonuuqa, Kynau), Ae npaBxnr4
rxsgi s AuxacriT nscris, BKa3ye,
qo rep6 qefi 6ya poAoBo- ArHa-
crlrqHr4M ioco6ucrun 3HaKoM tlhx
xxsgia.

6ya ro oAHoi{acHo rep6 pisxux
yginuxux xxn3iBcra, xa nri 6yna
noAineua flonsqa.

Bn6ip opna cK rep6oeoro cnu-
BOna cTaBce y paMax po3noBcrcA-
xeHHR y l-lonuqi nonynnpxocri
rep6ia ra repanbAnr{Horo 3Bt4-
vato, nri 6ynn nepefiHsri is nh-
qapcbKoro Kynbrypolo 3axiAxoi
eaponn. l-le 6ye cauocrifixri
an6ip, nrul onrpaBcr Ha po-
eyuixxi cuueoni.{xoro 3Hat{eHHs
opna gK noBenurenc ntaxia, gae-
Hboro cuMBona nepeMorn, cnnlA,
uoryrHocri, BnaAn i aenraqi. 5a-
raro npaBt4renie iHuhx rpaix ra-
xox nprfiHnnu opna sa ceifi rep6.
Open flncria aigpisxnacn eig
ixr.r.ux opnia caoTur'r KonbopaMu:
6ye ro open cpi6xnh, a6o 6innh,
po3TauoBannil na qepBoHoMy
noni qrra. Open cineguxux
xxssie 6ye ogxa.re vopxuru ia

m @pE@
cpi6uoro noB'R3Koro y Sopui
niauicnqn, 3 xptrtoM Ha Kprnax
y 3onoroMy(xoerouy) noni.

Y gpyrih nonogrniXlll cronirrs
rexAeHqiT o6'e4xaxxn nonb-
cirnx 3eMenb i nparxenxn
nonbcbKr4x xHcgis go sgo6yrrn
roponiacuroro rrryny 3HaxoAerb
Brpa3 y gogaxHi KopoHH Ha ro-
noai opna. Konn y 1290 poqi ee-
nlrKononbcuxifr xxnsu fluemncn ll
nepefixna BnaAyeh apoqnaecu-
Koro KHe3e l-expura lV flpaexoro
y Manii flonuuli, ro npnfruRa sa
ceii rep6 opna is ceneguxiau
niauicnqeu xa rpnniia roponixa
ronoei Ha 3HaK, ulo fioro Meroto
e xoponiecuxnfr rpox i o6'egxax-
He nonbcbKr4x 3eMenu. V 1295
poqi flueuncn ll xopoxyBaBcf, Ha

Kopons flonuqi. Tarox rogi xa
caoTfr repboaifr ne{arqi anpoea-
gra so6paxeHHn opna y xopoxi.3
qboro qacy yAocroexui KopoHolo
Binuil Open craB rep6ou
l-lonucuroro Koponiacraa.

llocraru nonbcbKoro AepxaB-
Horo opna c$opuyaanacu 6nhsu-
Ko cepeAnnu XIV cronirrn. 6ys
qe open 3 ropAo nigxnrorc rono-
Boro y roponi, s uJHpoKo posnpo-
cTepTrMr Kp]4naMr, nphKpauJe-
Hr4Mt4 3onorolo noB'f,3Kon, no-
cagxexufi xa uiqxux nanax, nri
saxixvyorucn rocrpxMu rirrnur.
fligxiue $opua opna suixoaa-
nacb B ganexHocri eig crnnuo-
eux xaxoxie pisxnx enox. flicns
cyBoporo, rorltqHoro opna flncria
i nepu.rr,rx ff renoxis, 3'qBr,tBcfl pe-
HecaHcoBt4fi, xpacneiu.lnfi open
Cnrisuyxga I i Curisrr,ryxAa Ae-
rycra; Ha fioro rpyAex crnagexi
ixiqianu iuexi roponr, 3 t{acoM

aix 6ya ehricxexhft poAoBHMt4

rep6aun uoxapxie.[n $oprrla
roponiacuxoro nraxa nocrynhna-
cn 6aporoeifi 6ygoai opna Basia
i flua lll. BiA XVlll cronirrn ua-
ntoHoK opfla crae cnoxifixiu.lnu;
Ans Hboro xapaKTepHa rapuoxin
nponopqifi i$o.prvr, ane aix Brpa-
qae Ha cuni arpasxocri.

He seaxatoqn Ha nocriixi
gruixu y so6paxexi opna, suicr
qboro 3HaKy 3anHUJaBCR He-

suixxr4u. Einufi Open y xopoxi
cnmaonisyaaB nonbcbKy Aepxa-
By, Kopons, srnfr iT yoco6nnaaa,
a raKox ftoro niAAanrx, To6ro
nonucurufr HapqA. Y quouy rny-
uaqexxi open so6paxyBaBcf, Ha
xoponiacuxux ng{arKax, xopyrB€x
i uoxerax, nphKpauaB nouicrc
uoxapxie i xoponiacuxi 6ygieni,
axyrpiurxifi ixrep'ep sauria i xo-
GTboniB, npuuiqenxn ycraxoa i

xagrpo6rr roponia.
Y 1705 poqi ropons Aarycr ll

BcraHoBr,rB opAeH Einoro Opna.
3 .{acia Bnagrcnaaa flrailna

Einufi Open o6'eqHaBce e rep6oru
Ilureu floroxep (xa vepaoxouy
noni os6poenufi nnqap xa xoxi g

niAxecexru MeqeM i 6naxrrxnu
ulHToM s noAaifixuM sonorhM
xpecrou), Ha 3HaK yxii rqo o6'-
eAHana flonuqy i Bennxe flr,r-
ToBcbKe KHcgiecreo. O6'eAxaxi
Ha qAHoMy nlnri rep6u Opna i l-lo
roHi craxoslrnu Aepxaexnft rep6
Peqi l-locnonrroT o6ox xapqgie.

Konu e xixrti XVlll cronirrs
enacnigox nepeginy rpalxu uix
Aecrpo-VropqrHolo, Pociep ra
Flpycien, Piq flocnonura Brpart,t-
na cBotcl gepxaenicru, ii rep6 -
Open e floronep nepecraB BytKo-
plfcroByBaruca i 6ya gamixexnfr
cnMBonaM,t AepxaB-sarap6-
xurie. Einuue roro, xonuurHii
rep6 Peui flocnonuroi 6ya cyao.
po sa6opoxexrfi orynaqiilxuuu
BnaAaMh. Ane nip qac KoxHoro
nonbcbKoro noBcraHHF ra xoxnol
cnpo6r nonsxia noeepxyru ceoift
rpalxi neganexuicru, rep6 3HoBy
Br4Kopr4croByBaBcr nx Ha qioxanu-
xui gepxaaxufi cnMaon.

flig vac ciqxeaoro noBcraHHfl
1863 porygo Opna i floroxi6yno
AoAaHo rep6 Pyci (Apxaxren s
Me{eM ) xa 3xax, u1o ansaonuxrfi
pyx oxonntoe raKox Aaexi cxigxi
seMni Peqi flocnonnroi, i nlo
flonuqa noBnHHa aigpograrncn
TaKolo, nxoo 6yna go nepeginy.

Cepeg npegcraaHurie
<<niBux> y noniruvxt4x Konax
6opqia 3a Heganexsicrb g'ss-
ncerbcc (AeMoKparrvxufi > open
6es ropoxr.

Y 1918 poqi aigpogxexxa
nicnq AoBrhx poxia Heeoni
flonuula npnhnnna sa caii rep6
Einoro Opna y ropoxi. BiH ehxo-
pHcToByBaBcn y ABox ypnAoBl4x
3pasKax - s 1919 i 1927 (arigxo
npoeKra np. Cnriauyxga Kauix-
cuxoro).

Ha novarry ll cairoeol aifrxh
flonuqa 6yna crepra e noniruq--
xoT raprr eeponn, 3HHqeHa
uiniraprcramn i no4inexa uix
HanaAHlrKaur, rirnepiacurop
HiugrquHoro i Pagnxcurnn Co'
ro3oM. I exoey Einufi Open 6ya
aa6opoxexrft orynaHrauu. Ane
nocrifiHo Br,lr(opr4croByBaBcc B

emlrpaqifingrx Korax pasom s yci-
Ma AepxaBHuMlr arpn6yraut,
fioro xoomn y Bificury Flonucuxo
My Ha Cxogi i 3axo4i(rinurn 6ee
xopoxr), a e cairifr flonuqi repS
Br,rxopncroByBaBcs y nigninuxnx
opraxisaqinx onopy. Binnia Open
3aBXAX 3afl ltUJaBCg CI4MBOnOM

6oporu6n oa ainuxy l-lonuu.1y.
YpcA, axufr6yno fuopeno nicnn
ll ceiroeol gifixu, 6epyvr,r Hanpe-
MoK Ha rpaguqii niahx AeMoKpa-
TIfqHO-AI|3BOnbHUX CUn, a TaKOX

AO yrBepAxeHHs HoBoro ycrpop
AepxaBx, npufrxna 3a AepxaB-
urfr rep6 opna 6es ropoxn. Og-
xa.{e Binnft Open y ropoxixl4B y
cehouocri nonsKiB, nxi npqgoa-
xryBanlt BUaHoEyBaTn cltMBonh i

arpn6yru xaqioxansuol caigo-
uosri. Opna y xopoxi BrKophc-
TOByBanH no3a KOpAOHaM,I
nonucuroi 4epxaBu e euirpaqifr -
Hhx Konax i nig vac roxxol aHTil-
ypngoaoi arqil nporecry cycninu-
crBa nporu rouyxicrrvxoT anagu.
Touy, xonu HapoA l-lonur4i eu6o-
poa co6i npaBo Ha AeMoKparnq-
xnfr xanpnuoKpo3Brnry igFrg quo-
ro g'qBnnhca neexi yuoar, Cefim
29 rpygua 1989 pory npuixna no.
craHoBy, srigxo e nxoo AeprctBHt4M
rep6ou Peqi llocnonnroi craa
Einuia Open y ropoxi. 7 nproro
1990 poxy nonucurni Cefrrvr nprafi-

'HeB 3pa3oK ManpHKa Einoro Opna
eignoaigno Ao 3pa3Ka 1927 porey.

[ligroryeana
Jlaprca Bepnixcuxa.
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y cy3rP'i eennxux

6ygy,{n ct,tHoM cBoro uapogy,Ta-
pac FprropoBr4q 3Benhqye HapoAHe

sr,rgsonuHt,tfi pyx YxpaTxu, from repoTe,

nuqapie Koniieqnxn, 6o x npanrexxn

KoxHoro HapoAy go ainsnoro, nesa-
nexHoro xrTrg-To cnpaBa cBrqeHHa.
fl pore reip soeciu xe axrunonucsrrfi .

Y xuouy 3acyp(yerbcn HecrepnHe

f,unnxercbKe cBaainnn, xocropxicru xe-
cl4Tnx noMll{1,tKtB, MarHaTtB, qyerbcg

3aKfl[KAo 6oporu6r nporu qapnsuy i

KplrnocHlrqbKoro rHiry.

flpo qupe 6parxe oaeneHxR [Jee-
qeHKa Ao nonsris caigvaru qncnenxi i

neperoxnnai Qaxrn. Ilpnragyerucn
TaKnfi, 3AaBanocb 6n, xegxaqxrft
enisog ia fioro xurrR. [.le 6yno 1830
poryy Binuxpci, Ae nepeOysae xpinax

Tapac npu gaopicsoro naHa. lllicrHaA-
qnrunirxifr pHaK nosHafioMrecR 3

nonbcbKon gievuxorc - ueavxoro [y-
nen l-ycnroacbKoo. Xor i Hegoernu

6yno re 3HafromcrBo, Ta 3anr,rul4no

BoHo B fioro gynri Ha Bce xilms He-

noaropxri cnig, Hespiaxnxxrfi , qxor-

flileufr, gKAl,rBo. Bxe xa gacnaHuinoer

y HeBenrroMy aipuri-sragqi <ffx6u sy-
crpinncn Mr1 3HoBy) roBopr4Tb:

A n sycrpir 6r, iloe Areot
ilonn AoneqopHo6praal
f,r6r no6aqrB HaraAaB
Becenera ronoAee
Konruxe nrueHbxo nxxee.
f eaprgaa 6r, raprAaa!
fiymaeruca, qo ore (ronxuHee coe-

Tee AHBOD qe AOBfO XlrBUnO noeTilr{-

ny nipnxy Ko6oapa.

[o pevi, ryr, y flnrei, oxnfi Tapac,
nrnn qe a grrnxcrei HeMaro vye aig
caoro gigycn npo Konrr'eqrHy, o{eBilA-
Ho, MaB uoxnt,teicru xa enacHi o.{i

cnocrepirarn i noAli nonbcbKoro no-
BsraHHr 1830-1831 poria nporr poc-

iicsroro caMoAepxaBcrBa, u{o nou}t-
pxnocb raKox Ha uioo Binuxrcc.flln
nplAyuexHn fioro qap npncnaB coAr4

3-no rpauagepcury guaisiro s xaxa-
sou e ynorpe6nerb cxny nporuB He

3Ha|oqfi pacKaf, Hltt Mf,TexH[KoBD.

Y xpoaiqaprcM noronxB nparHeHHR

nonbcbKoro HapoAy Ao Hesanexxosri.
Eararo yracxurie qboro Blrcryny 6yno
3acnaHoAo Cr6ipy. Hesa6apou i llJea-

'{eHKo 
pa3oM s ir.rur1,rur,r ABopoBHMll

xpinaraun 6ya nepenpoaagxexnfi na-
xou g BinsHpca Ao flerep6ypra. t ln

Mrr BrH TOA| raAaTr, qo npoxAe He-

6araro vacy i fiomy, pxe cnaBerHoMy

noery Yrpalnr,t, 6ropy <Ko6sapn>,

noeu <HafiuuqKaD, <CoH>, <KaBKa3>,

<Opeur>, <l uepreru, i xltBttM...l,
<3anoeiry> ra 6araruox ixnrnx reopie,
npniAerucn sycrpirncu g nonbcbxr4Mr,l

peeonoqioxepaMu Ha raropoi? A cra-
noc9 caMe raK.

flepe6yaanvu e OpeH6ypsi, a

noriu e Opcuriu Qopreqi, Tapac Uee-
qeHKo B 1847 poqi sycrpiscn i 6nrsuro
oifiuoecn s qinnu peAoM nonbcbKlrx

nonirt,t,{HHx AiRvie, sacygxeHilx qapcb-

Kl4M ypf,AoM i ehcnaxux cloAr,r 3a f{aclb
y Br,r3BonbHouy pyci. Ogxouy s nux,

CrrisuyHAy CeparoBcbxoMy, oAHoAyM-

qn pociicuroro AeMoxpara M. t-lepxr-

ueBcbKoro, ein npncanvye noesin <l{e
nr 6ynu Mr Kq3aKaMH> (<flonnxau>).

floer xasleae froro caolu gpyrom,

6parom. 3ragye rivaclr, Konlt qe <yxii
Heqyrb 6ynol, Konr nKIAH xunil Be-

ceno, B unpi igppx6i, <6paranucu e

BonbH,rMr4 6pamNn, niluJanltcb Bonb-

H14Mt4 CTenaMU, n}lulanacg CIHaMU

MaTn, cilHaMu BonbHt4Mt4...)

Brasynvu Ha ronoBHy nplqlrHy
nonucuroyrpaixcuxoT aopoxxevi (<H+
cnrii rcuoxAg[, MarHarn xac nopisxr-
nr,r, po3Benlr)), Ko6sap saxinuye aipur

cepAeqHlu 3BepHeHHRM Ao nonsria:
llogai xe pyry xogaxoei
I cepqe qrcree noAai!
I rroay iuexem Xpncroenm
Mr oxogru xau rrxri paft.

flicnn noaepueHHf, 3 nayxoaoTexc-
neguqii xa Koc-Apani T. lUes,teHxo,

KoplcTyloril,tcb np[x[nbH]4M cTaBneH-

HgM HaqaflbcTBa, MaB 3MOry XOAHTT4 B

ronoxiro nonbcbxrix eacnaxqia. Bce
rnn6unuu craBan[ ii gp]orxi 3B'R3KI4.

Ynuoonagi 1849 pory e Opex6ypsi
lljesrexro exaiomnrucg 3 nonbcbKr4M

3acnaHqeM Sporicnaeou 3anecuruu,
nrnfi 6ya npnKoManA[posanrfi gnn

AonoMom Ulesenroai a onpaqneauui

rygoxxix uarepiania ercnqguqli. 9epeg
6.3anecuroro eix sxafioulrrucs s 6a-
raTbMa HoBl4Ml,t nonbcbKr,tMt4 nonirnq-
xnmu girvau*..

Ane xesa6apoM 3a nopyueHHf,
qapcbKoro HaKasy nrcaTr,r i Manoearl
noera 6yno ruHyroAo raropxxoT e'ne-

nnqi. A noriu aignpaanexo e Hogoner-
poBcbre yrpinnexxn xa niaocrpoei

Maxruunax, qo sa Kacnit4cbxlrM Mo-

peM, Ae iomy goaenocn aigcnyxurn
ciu poria gaxrol conAarql4Hu. Ta Aonn
3HoBy3Bena Benuxoro Ko6sapn s 6. 3a-

necbKlrM.3 Opex6ypra cngr npu6yna
reonoriqxa ercneArqin gnn posutyxis

KaM'sHoro eyrinnn, nra npaqpBana ryr
e rpaexLeepecrri 1851 poxy. YiT crnaai
6ynu nonucuxi nonirt,t,{Hi sacnaxqi, nri
npraeuu T.UJeBqeHKy KHlrru, )t(ypxann,

npneirn aig opex6yp3bx14x apysie i

guafiomrx.

llleevexro, uto 6ye y vncni con-
garia, nprgineHlrx AnR ripxuvnx po-

6[ xorye B oAHoMy noxignouy xa-
Meri g 6.3anecuxlrlr,r, xyAoxHl4roM B

ercnegnqii, ra ronorpaQou Il. Typxo.

Aani gpygi nigrpnuyeanr 3B'q3oK

3a AonoMorop n]4cryBaHHs. Einrue
ABaAqgr[ nr,rcrie, HanilcaHhx Hr4Mtl,

HapaxoBylorb AocniAxlrxu. Y nncrax
T.tlleeqeHro BrRBnee nprnoxu i

6parcuri noqynnAo nonbcbKr4x He-

ainunuxie, une Tu BiTaHHg, ArKye 3a

nepeAaxi rHnrr.
floer xagcunae nonbcbKoMy no6pa-

quy caoi KaprhHr4, Manpe ioro nopr-
per, noAae npoSecinxi nopaAr B

rexHiqi ManpBaHHe, noaigounne npo

cBoo npaqp HaA crBopexxru cepir
KaprlrH nig xaseon <Eny4xni crx>.

3 nlcrie un goaigyeuocb flpo ne-
pexflaA noeuu Ules{exxa <Katepuna>

nonbcbxop MoBoro noeroM E.Xeni-
roBcbrr4M (Axroxou Coeon).

Ko6aap HaAcxnae Epoxicnaey 3a-
necbKoMy pyxonxclr ceoii nosicrefi
<KHerlHe>, <Bapnao Anf, nepenrcy-
BaHHe, s6epiraxHn qh nepenpaBneH-

HR Ha BOnIO Ann ApyKyBaHHn, pOnOai-

Aae npo TexKy cBoro Aon|o, npoct4Tb

BxpBarr fioro <is qboro npoKnsroro
rx[qa>.

EegHa.qin i cuyror xacrinurn ona-
HyBanu roro gyruy, a ripxrfi cepAeH-

xnfi 6inu craB TaKlrM HecrepnH[M, RK

nlue eix Ha noqarry 1855 pory, qo
uicqn co6i He 3Haxqguur, rqo xr4Tr4

He xoqerbcn. B rari rparivxi MoMeH-

Tr4 xr,rrrn ai4 cauory6crBa pnryBana

xi6a qo nn6oe go VrpaiHn, gyxoenufi

raprra nigrprmra gpysia, nri sirpiaa-
nu s6onine cepLle, AonoMoranlr Ao-
narn necrmigu.

B ocraxruoMy rennoMy nucri s

Opex6ypra C.Cepaxoacuxrfi onoaiqae

Ueavexra npo ceoe gsinuHexHs ls
3acnaHHe. 3eepranvncu Ao Tapaca
l-puropoauva, gix xa3ueae fioro <6aru-

KOM).

floeepxyauncu ig gacnaxns Ao l-le-

rep6ypra, T.lUeeqexxo sycrpie opex-
6ypeuxux (cotl3rHaHHIroa> Cepa-
KoBcbKoro, Craxes${a i Xeniroecuro-
ro (Coay). [e 6yna pagicxa Becena

sycrpiv. Tpoxr nisxinre nonucsrui noer

Xenirogcurili nanrue e qqgeHHurf
llJes{enxa eipu-ssepranxn <[o 6para

Tapaca llJerreHKa).

ls ceolun ApyseMr4 Bennrrfi Ko6-

3apqacro aia posuoeynpo nonbcbry

nireparypy, npo {gaua Miqreenva. Bitt

Br4coxo qixyaaa Befl uroro nonbcbKoro

noera, Bt,tAarHoro ginva auseonuroro
pyxy, oco6nrBo 3axonnpBaBcs no-

esien <OapucD, noeMaMn <,Qsngn>,

<Koxpag BanneHpoA) ra iHUnMil rso-
paM[, cnoBHeHhMr4 nporecry, y6oni-

BaHHg 3a Aonto HapoAy, 6axaHxn
sinuxoro i xeganexxoro xffrn ceoifi

eiT,{t4sxi.

Bhorlo,n{o T. lUesqexro qe 3Mo-

nqAy q[TaB, sxae iorc TBopr,t, nepe-

KnaiqaB Ha yxpaTxcuxy. Y civxi 1847
pory eix qep€ oAHoro is,{nexia Ku-

prlnoMe$ogifecuxoro 6parcrea Caan-
qa nepeAaB pyxon[c noeMr4 <Kasrag>

Agauy Miqrearvy a flapnx, Ae Meul-

KaB noflbcbKr,rfi noer y eurHaHxi.

lHrepec go {gama Miqxeeuua e
qacoM spocrae, fioro noegiR, ni6n
qinpqe Ar(epeno, crae Afle yrpaixqia
phuoro i 6nnguxoro, 60 x, RK shgHa-
qae laax Opaxxo, AAaM Miqreaw (6e3

cyuHiay Hafi6inuunfi noer nonucurol
xaqii i ogrx is rexianuximux oco6uc-
Tocrefr , rKr4x B[Aano n0AcrBoD.

Cnig crasaru, qo gpyx6a T.lllee-
qeHKa 3 noflbcbKr4Ml4 noniruqxnun gac-

naHqnun, ftoro rapeqa nn6oe go
A.Miqrearva- ro yxiranuna cropinra
a icropiT yrpaTncuro-nonucurux aigro-
orx, naqioxanbHo-Bl€Bonbxol 6oporu-
6u xauux 6parxix Hapogia. Mn pagie-

Mo, rqo upiT eenrxrx rexiia nogcraa
craprb peanuxicrn cuorogeuxn. I

uiqxirr rauifi Eparepcuxifi egxocri i

nto6oei xaeiril-eirie.

llerpo Kopxiivyx,
Bqtrrenb yrpaiixcsrol uoen
ra nireparypn uronn l& 12.

fJ
flenC UleeqeHro - renianuxnf, yrpaihcurrfi noer i xygoxxnr, He3rauHlrfi 6opequ nporl,t xpinaqr

t ea i qapcuroro caMoAepxaBcrBa, sarnnxaa yci cnoe'tHcbxi xapoAtt, 3orpeMa nonucsxni ra yK.

I paTrcuxrf,, Ao peBonpqif,xoro 6parepcuxoro eAHaHHR. B noeui cFafigamaxnn eix s ripxoron pos.

noais npo rnxxi qacn norbcuro.yrpaimcuroro poa6pary, Konn *ogxoi uarepi Airnr craeanlt nKrrnMlt Bopo.
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cnoB'RHcbKa 3eMnnr, - nlrue noer y nepeguoeiAo noeMx.



, 
pto.1a.z$ej sze pro gramy Telewizj i polon ia (podaj emy czas ukraifi ski,

czyn porsxt +l godzina - na maj i czerwiec 2003 roku.

. Niestety, TV Polonia staje siq w coraz wiqkszym stopniu miejscempowt6rek
polskich seriali - tyle, Le na szczqScii s{ to abure seiiale.'Film6w
,,pojedyfczych" wla6ciwie nie ma.

.,,.J?k zwykle, polecamy.stale programy informacyjne, a zwlaszcza
,'wraoomoscr" codzrennre krlkakrotnie rano (m.in. 7.00 i 9.00), o 20.30, oraz

"1e1eefgnl9ss" 
o.18.00. w niedziele - tranimisj a Mszy Swi$ej, zazuiyiiq

okolo I 4.00 (.h99 qq. I 8 maja o 10.30). Specjalne proeramy dli dZieci 
"i*sr6wrec.zorem, p_o z.u.otJ.-. a p9z? tym w soboty (9,40 ziamo; progam redakcji

katolickiej. dla dzieci i rodzic6w - oraz t'o:os wirtul@ndia;"program dia
n1o$v9l yi{26w") i w niedziele olaz niekt6re dni tygodnia-- tatzl, ianJtzwvtii
okolo 10.00).

, . 
Naj!,arfzie1a3jS.qo^nylaglw.Polsce serial,Na dobre inazle,'prezentowany

ie$ y-sgloly g 7.90 i 18.30. Kglejna pqpularna telenowela,glan" goscid bqdzil
o9.25,17.00 i o 21.00, wpoliedziaiki, wtorki i fody.,,Kiin"poitarzanyjest
L r.*oty o 12.20. ? $ol.j _,,Zlotopolscy" bQdq do obejrzenia'o 9.25, t7.OO i
21.10 we czwartki i piqtki (powtarzane w niediiele o B.OO;.

, Polecamy te2 _starsze seriale - ,,Janosika" w niedziele 6 15.55, ,,Dom" w
ggbgly.o ?2-.00, ,,Matki, 2ony ikochanki" w piqtki o 14.10, ,,Lalkq"'w soUoty o
14.10 i 21.00.

w niedziele o 21.00 pgdli. w dalszym ci4gu emitowany interesuy4cy talk-
show,,Wiecz6r z Jagielskim".

Radio ?,ytomierz
. Co miesiqc, w kazdqpierwsz4 sobotq miesiqca o godzinie 20.00,
mozna sfuchad p6lgodzinnej audycji wiqzyku potitim w Radiu
Zytomierz.
Telewizja bytomierz dla Potak6w
.Dlva razy w miesi4cu audycja dla polak6w.
Polskie stowarzyszenia w bytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 1g.00.. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <polonia> -
przewodniczqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy @lZ) 22-16_36.. Zwi1zek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu *
prezes Walentyn Grabowski.
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J. I.Kraszewskiego, przewodn icz4cy Jerzy Baginski,
tel. domowy (12) 37-89-97.
. ZrzeszenieMlodzie|y polskiej w Zytomierzu_
przewodnicz4ca Swietiana Gr ei, tel. : 3 6 - | 4 -gg, 37 - 40 _ 46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. ZwiqzekPolak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie _
prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. puszkina 46,
tel. (04143) 2-50-30, 2-23-79.
Msze w jgzyku polskim w bytomierzu
. Katedra 6w. Zofii - codziennie 18.00.
. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana zDukli _
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.

{sze lwujgzyczne - czgsciowo w jgzyku polskim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30,9.00,10.30, 17.00, codziennie g.00 i 1g.00.. Ko6ci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 1g.00.. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 19.00.

(Przepraszamy za wszerkie braki i nieicisloici w naszym idormatorze.
lrszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich
organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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