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Rurocigg dzieli
sojusznik6w

Polska ponosi wing za to, 2e rurociqg
Odessa - Brody nie zostal przedluiony
po stronie polskiej 

- uslyszal prezydent
Lech Kaczyriski od premiera Jurija
Jechanurowa podczas marcowej wizyty w
Kijowie.

Chociaz prezydenci Polski i Ukrainy
zapewniali wczoraj w Kijowie o znakomitej
wsp6lpracy i strategicznym partnerstwie,
okazalo siq, 2e w dwustronnych stosunkach
jest jeden powazny problem: ruroci4g Odessa

Brody Gdarisk. Brakuje
konkretnych dzialari ze strony polskiej 

-m6wil premier Jechanurow, cho6 Lech
Kaczyfski zapewnial wczeSniej i Wiktora
Juszczenkq, i dziennikarzy, 2e sprawa
ruroci4gu j est omawia na przezpolski rzqd, a
za trzy miesi4ce ma zosta6 opracowane
,,studium wykonalnoSci" budowy jego
polskiej czq6ci.

W minionych latach strona polska
wielokrotnie podkreSlala zainteresowanie
tym przedsiqwziqciem, jednak sprawa nie
wyszla poza wstqpne szacunki. Zdaniem
goszczqcego w tym samym czasie w Brukseli
ukrairiskiego ministra paliw i energetyki
Iwana Placzkowa ruroci4g - na odcinku do
Plocka i do Gdafiska - mohe zostai
wybudowany w ci4gu dw6ch, trzech lat.
Mialaby nim by6 transportowana ropaze zl6L
Morza Kaspijskiego do Polski i kraj6w
Europy Zachodniej.

- Z Kazachstanem osi4gnEliSmy
porozumienie w sprawie rozbudowy rafinerii
kolo Odessy, a w Brodach ju2 dziS jest
mozliwo66 pompowania lekkiej ropy na
BialoruS. Badamy takhe ewentualnoS6
pompowania ropy do jednej z rafinerii w
Czechach - m6wil Wiktor Juszczenko.

Prezydenci podpisali deklaracjE w
sprawie rozwoju wsp6lpracy w dziedzinie
ytergetycznej, doty czqc4 m. in. rurociqgu.
Taka wsp6lpraca jest tym wa2niejsza, Le -jak powiedzial dziennikarzom polski minister
gospodarki Piotr WoZniak 

- strona
ukrairiska zasy gnalizowala inny problem:
mozliwoSi utraty kontroli nad systemem
przesylowym gazu ziemnego na jej
terytorium. Kij6w liczy naUniq Europejskq
spodziewa siq te2 wsparcia ze strony polski.

Prezydenci rozmawiali te2 o
perspektywach wejScia Ukrainy do NATO i

UE. - Z radoficiqwysluchalem zapewniefi
Wiktora Juszczenki, 2e polityk a zagraniczna
Ukrainy w kwestii integracji europejskiej i
euroatlantyckiej pozostanie bez zmian. To dla
Polski bardzo istofire. Wszystko wskazuje na
to, 2e dotychczasowe dobre stosunki miqdzy
Polskq a Ukrain4 bqdq jeszcze lepsze.
Ukraina juL dziljest naszym strategicznym
partnerem 

- podkreSlil Lech Kaczyriski.
Wiktor Juszczenko i Lech Kaczyriski

poruszyli takile sprawQ zwrotu d6br
historycznych i artystycznychobu kraj6w, w
tym kwestiq siedziby Domu Polskiego we
Lwowie i Domu Ukrairiskiego w Przemy6lu.
Postanowili tak2e wznowi6 dzialalno56
miEdzyprezydenckiego komitetu
konsultacyjnego. Za prezydentury
Alc*sandra Kwa6niewskiego kierowali nim
sekretarze rad bezpieczefistwa obu kraj6w.

Lech Kacryriski
we Lwowie

Na uroczystoSd do lwowskiej katedry
lacifskiej, tej samej, w kt6rej monarcha
przysiggal wierno6d Matce Boskiej,
przybyl prezydent Lech Kaczyfski. W
mieScie obawiano sip, 2e nadawanie tak
duZej rangi ceremonii moie doprowadzid
llo zadratnienia w stosunkach polsko-
ukraifr skic h, zwlaszcza ze strony lokatnych
organizacji nacjonalistycznych, Wizyta
przebiegla jednak bez jakichkolwiek
antypolskich akcent6w, a licznie
zgromallzeni przed katedrq Polacy i
Ukraifcy od5piewali wychodzecemu ze
Swi4tyni prezydentowi Polski ,,Sto lat".
Lwowskie media szeroko o niej
informowaly tluma czyly mieszkaricom,
czym byty Sluby Jana'Kazimierza, i
przekonyw aly, 2e przypomnienie tamtych
wydarzerf, Swiadczy tylko o wsp6lnych
chrzeScijarflskich korzeniach Polski i
Ukrainy.

W ceremoniq zaanga2owal siE nawet
prezydent Wiktor Juszczenko. Nie przybyl
co prawda do Lwowa, jednak wyslal tu
swojego przedstawiciela, wicepremiera
Wiaczeslawa Kyrylenkq. Przed
uroczysto6ciami religijnymi rozmawial te|

, telefonicznie z Lechem Kaczyriskim, od
kt6rego uzyskal poparcie dla misji tworzenia
nowej koalicji rz4dowej.,,Powiedzialem, Le
prywatnie lubiq kolor niebieski, ale
politycznie uwielbiam pomarafrczowy" -
relacjonowal p62niej swojq rozmowQ
dziennikarzom Kaczyri ski.

- Chcemy byi w jak najlepszych
stosunkach z Ukrainq. Glqboko wierzymy,
2e Ukraina dalej bEdzie kroczyd t4 drog6
!t6rq wybrala w piqknych dniach k ofrca2004
roku. Wierzymy, 2e niedlugo juz spotkamy
siq w NATO, a wkr6tce r6wnie2 w Unii
Europejskiej - oSwiad czyl Lech Kaczyriski
w lwowskiej katedrze.

Prywatna wizyta prezydenta Lecha

Kaczyriskiego we Lwowie miala przede
wszystkim charakter religijny. Podczas
potopu szwedzkiego kr6l Polski I kwietnia
1656 roku zloLyl Sluby w lwowskiej
katedrze, oddajqc kraj opanowany przez
najefidilcq w opiekq Matki Bozej, uznanej
wczeSniej za Kr6low4 Polski. W owym
czasie Lw6w stal siq stolic4wielonarodowej
Rzeczypospolitej. Szeroki opis tamtego
wydarzenia znajduje siE m.in. w ,,Potopie"
Henryka Sienkiewicza. Wraz z przybylymi
do Lwowa biskupami, senatorami, szlacht4
mieszczanami, chlopstwem - kr6l wezwal
w6wczas nar6d do pospolitego ruszenia i
przeciwstawienia siq wrogowi. Sluby miaty
tez wymowq spoleczn4. Kr6l obiecal w
lwowskiej katedrze,2e kiedy kraj zostanie
uwolniony, wprowadzi zasadE
sprawiedliwoSci spolecznej i poprawi
sytuacjq chlop6w oraz mieszczan.Do
spolecznego przeslania sprzed 350 lat
nawiqzal kardynal Marian Jaworski,
arcybiskup Lwowa obrz4dku laciriskiego,
jeden z najbli2szych prryjaci6l Jana Pawla
II. Podkre6lil, 2e zasada sprawiedliwo6ci
spolecznej powinna byl nadrzqdnym
zadaniem sprawuj4cych wladzE. Metropolita
zaznaczyl, 2e jesteSmy spadkobiercami
falszywych ideologii, kt6re doprowadzily do
ograniczenia mo2liwoSci ludzkich w wielu
sferach i czas najwylszy zaczqtto naprawia6
poprzez zmianq struktur paristwowych i
prawodawstwa.

Papie2 Benedykt XVI w liScie
skierowanym do metropolity lwowskiego
napisal, 2e w atmosferze odnowionych
braterskich stosunk6w pomiqdzy narodami
polskim i ukrairiskim, uroczyste Sluby
przypomn4 o korzeniach religijnych, z
kt6rych wyroslo drzewo wlasnej tozsamo6ci.
,,Jak wtedy przed oczami Maryi nar6d znalazl
sily i odwagq, aby sprosta(, groilqcym
niebezpieczefistwom, tak i dzisiaj
pamiqtajqcy chrzest, czy to Polacy, czy
Ukraificy powinni nadal Swiadczyd wobec
Swiata o wlasnym dziedzictwie
chrze$cijariskim" - napisal papiel.

Podczas wizyty we Lwowie prezydent
Lech Kaczyriski zloLryl kwi aty na Cmentarzu
Orl4t Lwowskich oraz walczqcych z nimi
ukrairiskich Strzelc6w Siczowych, a takze
spotkal siq z Polakami ze Lwowa.

wg. r,Rzeczpospolitej"
'oprac. s.m.
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Konflikt
o bramQ

Podczas wizYtY PrezYdenta Lecha

Kaczyfiskiego we Lwowie omal nie

doszlo do skandalu - Poinformowal
dziennik rrUkraina Moloda".

Wedlug gazetY strona Polska
nalegala przed sobotniq wizytq, aby

prezydent KaczYfiski wszedl na

Cmentarz Orl4t Lwowskich zamkniqt4

zwykle bramq znajduj4c4 siq

bezpoSrednio obok tej nekropolii.
Jednak dyrektor Cmentarza
I-yczakowskiego Ihor Hawryszkiewicz
nie wyrazil na to zgodY. Co wiqcej,

podjat odmownq decyzjq bezpoSrednio

po wizycie w konsulacie Rosji. Potrzeba

byto .interwencji szefa obwodu
lwowskiego, by zmienil zdanie.

Zastgpca redaktora naczelne go

,,Lwiwskiej Gazety" Andrij Pawlyszyn

podkresla, 2e ' zgodnie z decyzjqRady

Miejskiej - delegacje zagraniczne
wchodzq zwYkle gl6wnq bramq
Cmentarza Lyczakowskiego. - Droga do

Cmentarza O rl 4t w iedz ie przez cmentar z

cywilny; a nastqPnie kolo Pomnika
Ukrairiskiej Armii Galicyjskiej (UHA'
w latach l9l8 - l9l9 walczqcej z

Polakami - red.). Do ukraifrskich
dziennikar zy dotarlawiadomo66, 2e dla
prezydenta Kaczyriskiego ta droga jest

za dfuga, ze trudno mu bEdzie iS6 tak

daleko - podkre6la.

Polski konsul generalnY we Lwowie

Wieslaw Osuchowski m6wi jednak, ze

chodzilo o czas. - Pobyt prezydenta we

Lwowie byl kr6tki i nie bylo czasu na

dtugie wqdr6wki przez caty Cmentarz

Lyczakowski- twierdzi.
Miejscowi ukrairiscY PolitYcY

nieoficjalnie m6wiq, 2e uP6r
Hawryszkiewicza mial konkretnq
przy czyne(. Lech Kaczyriski, wchodzqc

bezpo6rednio na Cmentarz Orl4t, mial
polo2yd kwiaty najpierw tam, a dopiero

potem przy pomniku UHA. A do tego

dyrektor nie chcial doPuSci6.

Hawryszkiewicz znanY jest ze swej

niechqci do polskiej nekropolii. W 1999

roku niemal doszlo do

miEdzynarodowego skandalu, gdY na

grobie Zolnierzy kazal umieSci6 napis

laman4 polszczyznq:,,Nieznanym
wojakam polskim poleglym'w wojnie
polsko-ukrairiskiej". . 

p.k.

Koalicia
w Sejmie

Sytuacja w polskiej polityce zmienia

siq blyskawicznie. Ieszcze w marcu

wydawalo siq, 2e niewykluczone sqrychle

wybory. Tak siq jednak nie stalo -
pomyslu przedterminowych wybor6w nie

poparla sejmowa wiqkszo66. Za to -
wbrew wszelkim Prognozom - w

kwietniu udalo siq stworzy6 koalicjq
rzqdzqc1. Najwiqksza partia w Sejmie,

Jgawo i Sprawiedliwo6d, stworzyla jq po
'tygodniach trudnych negocjacji z

Samoobronq i czESci4 Posl6w Ligi
Polskich Rodzin. GdY ten numer

,,Mozaiki" oddawany byl do druku, nowa

koalicja nie miala pewnej wiqkszoSci w

Sejmie - niewYkluczone jednak, 2e

premier Kazimierz Marcinkiewicz i lider

PiS Jaroslaw Kaczyliski uzbieraj4 ponad

230 posl6w (na 460) by takq wiqkszo66

stworzy6. Nowym wicepremierem zostal

Andrzej Lepper, lider Samoobrony, posta6

bar dzo kontrowersYj na.
p. k.

Zanim
do tego doszlo

Obecny rz4d Premiera Kazimierza
Marcinkiewicza byl od momentu jego

powolania gabinetem mniejszoSciowym.

Mniejszo6ciowym dlatego, bo Prawo i
Sprawiedliwo$6, w imieniu ktorej to partii

rzqdzil,ma w Sej mie wprawdzie naj wiqcej

poslow, ale jednak tylko 155 na og6lnq

liczbq 460. Poniewaz koalicja z drugim

co do wielko6ci klubem parlamentarnym

Platformy Obywatelskiej (133 posl6w) nie

doszla do skutku, rzqdowi bylo bardzo

trudno przeprowadzat ptzez Sejm pilne i
niezbqdne ustawy, jak i inne akty prawne'

To spowolnialo i op62nialo proces reform,

wiqzalo premierowi i rz4dowi rqce.

Zrodzil siq wiqc pomysl zawiqzania

koalicji z mniejs zYmi Partiami
parlamentarnymi: Samoobronq (56

posl6w), Lig4 Polskich Rodzin (34

posl6w) i ewentualnie z Polskim
Stronnictwem Ludowym (25 posl6w).

Programy i wizje tych partii w wielu
sprawach sq zbiezne z lini4 programowq

Prawa i SprawiedliwoSci. Jednakze w

szeregach PiS, jak i w znacznej czqSci

opinii publicznej ujawnil siE opor i
sprzeciw, aby do rz4du, w randze

wicepremiera, wszedl szef Samoobrony

Andrzej Lepper na bakier z Prawem'

majicy na swym koncie kilka wyrok6w r

przeciwko kt6remu tocz4 siq dalsze

torptu*y. Prezydent Lech Kaczyfiski
otwarcie m6wil, 2e jego kandydatury nie

zaakceptuje. W tej sytuacji nalezalo szuka6

i nne go r ozw iqzania. Tak zt o dzil s i q p o my sl

prezesa PiS Jaroslawa Kaczyriskiego, aby

zawrzet pakt stabilizacyjny, to znaczy

umowQ stabilizacyjna o c.harakterze

parlamentarnym. Do podpisania takiej

umowy miqdzY Prawem i

Sprawiedliwo3ci6 Samoobron 4 oraz Ligq
Polskich Rodzin doszlo 2 lutego biez4cego

roku. Umowa ta przewiduje, 2e partie te

nie tworz4 koalicji rz4dowej, ale bqd4 z

sob4 SciSle wsp6lpracowa6 na terenie

Sejmu. A wiEc bedq Parlamentarnq
wiqkszoS6 i forsowaC rozwiqzania
korzystne dla kraju.Umowa ta szczeg6lnie

w dw6ch kwestiach ma istotne znaczenie'

Po pierwsze - wsP6lnie ustalono, 2e

umawiaj4ce siq partie poprq uchwalenie w

Sejmie 144 waLnych nowych ustaw lub

zmiany w ustawach ju2 istniej4cych,
maj 4ce doniosle znaczenie dla zaruqdzania

paristwem, jego bezpieczefistwa, wymiaru

sprawiedliwoSci, rozwoju gospodarki,

rolnictwa, budownictwa i transportu,

umacniania rodziny, poprawy warunk6w

socjalnych, wsp6lpracy miqdzynarodowej'

Ponadto prowadzone bqda rozmowy w

sprawie oPracowania, uchwalenia i

wdro2enia w 2ycie okolo l5 dalszych

ustaq w tym podatkowych, co do ktorych

aktualnie zdania pomiqdzy partnerami s4

podzielone. Po drugie -ttzy umawiaj4ce

siq partie zobowiqzaly siq, ze w okresie

roku bez uzasadnienia nie bgdq

podejmow aly dzialah zmierzajqcych do

zmian w skladzie prezydium Sejmu, do

odwolania rzqdu i jego czlohk6w, do

zmiany w kierownictwie komisji
sejmowych. Strony zobowiqzaly siq takze

do zapewniania i utrzymania dyscypliny
w swoich klubach w wa2nych, ustalonych

wczesnleJ, glosowaniach
parlamentarnych.Umowa stabilizacyj na

zawarta zostala na 12 miesiqcY - z

mozliwoScie jej dals zego przedlu2enia'

Nad jej przestrzeganiem czuwala rada

sygnatariuszy, skladajqca siq z Jaroslawa

Kaczyriskiego z PiS, AndrzejaLeppeta z

Samoobrony i Romana Giertycha z LPR.

Pakt stabiii zacyjny stwarzal dobr4 pogodq

dla zmian w Polsce, dla rzqdow
Kazimier za Marcink iew icza, oddal al

widmo przedwczesnYch wYbor6w,
gwarantowala wiEkszoS6 w Sejmie,
niezbqdn4 dla forsowani reform.

Eugeniusz Jablofrski,
Warszawa.



Jestei znany dzisiaj dla kaidego
Nie imieniem swoim,lecz biadq
Tq ulicq pustq
Ponad prypiackq wodq.

fakimi slowami na terenie jednostki
I po2arnej obok tablicy pami4tkowej

walczqcych z ogniem zostal rozpoczgty
zalobny mityng, po6wiEcony 20. rocznicy
najwiqkszej technologi cznej katastrofy w
dziejach ludzko6ci. Pierwsze slowo bylo
nadane dla sekretarza Rady Miejskiej Wasyla
Toloczki. Powiedzial: ,,20lattemu byla tak2e
piqkna, sloneczna pogoda. Ale w6wczas caly
Swiat zostal strwozony smutnq nowin4:

,,Awaria na Czarnobylskiej AES! ". Dzieci
rano szly do szkoly, a obok nich lecialy
maszyny bojowe i pozarne. W6wczas jeszcze

nikt nie domy6lal siq do prawdziwych
rozmiar6w katastrofy, lecz mlodzi chlopcy
szli w b6j z ogniem, nie zastanawiajqc siq o

skutki, o tym, 2e tobyla ich ostatnia walka.
Jeszcze do rana mlodzi lejtenanci Kibenok i
Prawyk dostali Smierteln4 dozq radiacji.
Niedtugo stali siq bohaterami - ale ju2 po

Smierci, bo uratowali ludzkoS6, nasze
paristwo.

WSr6d tych, kto bral udzial w likwidacji
awarii na CzAES bylo blisko 700 naszych
rodak6w: strazak6w, pracownik6w milicji,
budowlanych, kierowc6w. Byli wSr6d nich i
ochotnicy. Dzisiaj w6r6d nas jest Jerzy
Kaszperski, kt6ry sam zglosil siq i spqdzil w
zonie czarnobylskiej ponad p6ltora roku. Toz

w imieniu obecnych prezentujq mu ksiqgq
pamigci Czarnobyla". Koricz4c wystqp
Wasyl Toloczko zaprosil wszystkich
uszanowa6 pamiqd zginionych chwil4
milczenia.Prezes miejscowej wspolnoty
weteran6w - czarnobylc6w J. Kaszperski w
swoim wystqpie m6wil o odpowiedzialnoSci
paristwa przed likwidatorami awarii na

CzAES, o tym, 2e z kaldym rokiem ta
odpowiedzialno66 maleje. I tylko mal2onki i
rodziny wspieraj4 czarnobylc6w swoim
cieplem i troskq. Czy mo2nanazwat trosk4
wladzy tych I I hrywien na rok na lekarstwa
i jedno skierowanie do sanatorium na 100

likwidator6w.
O bohaterstwie, b6lu, potrzebach

czarnobylc6w,o szczerej wdziqczno6ci za ich
ofiarE m6wili uczestnik likwidacji pozaru L
Osipczuk, uczennica szkoly Nr 15 Oksana
Kirmus, przedstawicielka organizacji
mlodziezowej ,,Feniks" O. Kolodia2na. Na
zakoficzenia mityngu jego uczestnicy zlo?yli
kwiaty do tablicy pami4tkowej.

Anatol Kondratiuk.

(a"y^ dla nas jest CzarnobYl?
lr.-z Centrum rejonowe niedaleko

Kijowa. KiedyS tereny bqd4ce niemal
rezerwatem (zapowidnyk). Ale w noc 26
kwietnia 1986 roku awaria reaktora
przeksztalcila t4 malowniczq miej scowo66 w
zonq nieszczqScia i niebezpieczefstwa dla

calej ludzkoSci. W granicach jednej,
pojedyficzej rodziny jest to tragedia, w
granicach Ukrainy-to statystyka. Na dzieri
daisiejszy w m. Berdyczowie mieszkaj4: 54

osoby, kt6re posiadaj4I kategoriq (chorych

w skutek awarii na CAES); S t 4 - II
kategoriq; 303 III kategoriq; 158

ucierpialych - 2 kategoriq; 521 dzieci z

uszkodzeniem zdrowia w skutek
awarii.Dzieci sq przyszlo6ciq Ukrainy. Ale
dlaczegoS Rada Naj w y 2sza podj qla decyzj q,

2e po ukofczeniu l8 lat dzieci wyrastaj4 ze

swego statusu i pozbawila ich ulgowych
Swiadectw. To dotyczy dzieci urodzonych w
czasie awarii na CzAES.Uzdrowienie
czarnobylc6w znacznie siq zmniejszylo w
por6wnaniu z latami przeszlymi. Szczeg6lnie

ilo36 skierowari uzdrowiskowych dla dzieci
wieku szkolnego stanowi tylko29%od iloSci

uszkodzonych, kt6re s4 w wykazach. A
skierowania dla matki i dziecka wynosza
tylko 2,3Yo og6lnej iloSci dzieci w wieku
przedszkolnym.Chce siq podziqkowa6

merowi miasta Wasylowi Mazurowi za to,
2e wydzielil pieni4dze dla najwiqcej
potrzebuj4cych czarnobylc6w I kategorii w
20. rocznicq tragedii. Reszta
poszkodowanych dostala od pafstwa dziurq
od obarzanka. Nas szokuje taki stosunek do

likwidator6w awarii na CzAES.W
przeddzieh 20 rocznicy Gabinet Ministr6w
wydal antynarodowq uchwalE co do wyplat
kompensacyjnych ludnoSci ucierpialej w
skutek awarii czarnobylskiej, powi4zanych
z placqminimaln4 na zasadzie uchwaly Nr
3235 - IY z 20.12.2005 r.W taki spos6b,

artykul 48 rozdziatu VIII prawodawstwa
zachowano na rok 2006.

Oto tak rzqd Ukrainy podziqkcwal nam

za wyczerpujaca pracQ w czasie likwidacji
awarii, za stracone zdrowie, tym samym
podrywaj4c nasze wiarq w sprawiedliwoSd.

Prezydent twierdzi, 2e budzet jest
wykonany w 1,6 razy.To dlaczego tego nie
odczuliSmy na sobie?Zmqczeni i chorzy, my
wymagamy do siebie ludzkiego stosunku!
Wymagamy, 2eby artykuly czarnobylskiej
uchwaty pracowaty w pelnej mocy i ocalaly
interesy, prawa i sam status ludzi, kt6rzy
przeszli przez pieklo! Jeszcze 2yjemyl

Jerzy Kaszperski'
prezes wsp6lnotY

' ,rWeterani Czarnobyla".

Komunikat w sprawie zaprzestania nadawania sygnalu Programu Satelitarnego
TV Polonia z satelity HotBird 1, 13" E

W zwiqzku z licznymi interwencjami
Widz6w Programu Satelitarnego TV Polonia
z terenu Europy i Afryki P6lnocnej,
zglaszaj4cymi problem z odbiorem naszego

programu poprzez indywidualne zestawy
satelitarne oraz w sieciach kablowych,
uprzejmie informujemy 2e zgodnie z

zapowiedziami i informacjami
zarnieszczanymi na naszej antenie, stronie
internetowej www.tvp.pl/polonia oraz w
Telegazecie, od pa?dziernika 2005 do
stycznia 2006, Telewizja Polska S.A. nie
nadaje swojego sygnalu z satelity HotBird
l, 13. E.

Zaprzestani e dzialalno 5c i techn icznej
satelity HotBird 1, zgodnie z naszymi
zap ow ie dziami, wywo lalo bieilqce trudno Sci

z odbiorem prggramu u tych z Pafstwa
i operator6w sieci kablowych, kt6rzy nie
zastosowali siq do treSci zamieszczanych
uprzednio komunikat6w.

7.a powstale niedogodnoSci -

przepraszamy.

JednoczeSnie prrypominamy, 2e od dnia

I stycznia 2006 program nasz nadawany
jest z satelity Astra 2C,19,2 st. Wsch6d
. system cyfrowy Transponder:. 1.059,
. polaryzacja: pozioma (H),
. czQstotliwo66: 10861 .75 MHz,
. Symbol Rate: 22Msymb/s,
. FEC: 5/6, ONID: l, NID: l, TSID: 1059.
. SID: Tl0l,video PID: 515, audio PID: 690
. przekaz niekodowany.



WSPOMNIENIA

Rozmowa zkoleLankQ
Moja przyjaci6lka Jewdokija Nowicka ma jui 8l lat. Przeciei urodzila siq w 1925 roku w

Berdyczowie. Przez cale 2ycie nigdzie nie wyjeidiala, 2ycie spqdzila w rodzimym mieicie. Ciekawa
jestem, co moie pani Nowicka powiedziet o przeszloici Berdyczowa, kt6rej ja nie pamiqtam, bo jestem
mlodsza o 35 lat. ,,Od czego zaczqtT "- pyta pani Jewdokija, ,,Od rodziny. " - proszq. I pani Nowicka
opowiadaoswojej matceZofiiTesznenktdraw 19l4rokuuciekalazmalionkiemiczworgiemdzieciod
zaboru niemierckiego z Polski Pillnocnej. Trafila do Dniepropietrowska. Potem wracala do kraju. W

Szepietowce na dworcu trafili na bombardowanie, w skutek czego zginql mqL Pani Zofia zostala sama

z czworgiem dzieci. W Szepiet|wce zebralo siq wielu uciekinier|w z Polski, kthrzy czekali na pociqg do

Warszawy. AIe pociqgtnie bylo iludzie czekajqc na niego mieszkali niedaleko dworcaw lesie. Zpowodu
zlych warunk|w zaczqla siq epidemia tyfusu i dzieci zachorowaly. Na szczqicie pozostaly pny zyciu.

Matka nie mogla wracat do Polski z chorymi dzietmi. Ktoi jej poradzil, ie moina wsiqit do pociqgu w
Berdyczowie, kt6ry jest niedaleko Szepietiwki i ona majqqlnm rodzinq pojechala do Berdyczowa. Tam

zatnymala siq jui do koica iycia, po raz drugi wyszla za mqL Z tego mahertstua urodzilo siq jeszcze

dwoje dzieci: Pani Jewdokija i jej brat. Ze swojq siostrq kt6ra pozostala w Polsce, Zofia Teszner

'spotkala sig dopiero po 45 latach.

- W Berdyczowie mieszkaliSmy w zaulku
Krywonosa - opowiada pani Jewdokija -
Jeszcze wcze6niej to byl zaulek Maczkowski.
Teruz nazywa siq ulica Stadionna. Mieszkalo
tutaj du2o polskich rodzin: Paszkowscy,
Gruszeccy, Pietrakowscy, Orlowscy (moi
przodkowie) i inni. Staly tutaj zadbane siedziby.
Obok dom6w roslo duZo kwiat6w, drzewa
owocowe. Dobrze pamiqtam dom rodziny
Orlowskich. Byl bardzo ladny, z piqknym
ogrodem. Pamiqtam z mieszkaric6w tego domu
starq pani6 a najwiqcej wysokiego chlopca w
okularach, bardzo oryginalnego i
sympatycznego, kt6ry zawsze czytal ksiqzki,
nawet kiedy ni6sl wodq na koromy6le, to te2
czytal. Byl to chlopak bardzo inteligentny i
wychowany, mial rzadko spotykane imiq.

- Przemek - przypominam.
- Tak, tak, Przemek. Wiem, 2e zgin$ w

lagrach stalinowskich.
Chociai nie znalam Przemyka, ale duio

szalam o nim z opowiadafi.mojej bahci
Stanislawy i jej siostry ciotecznej Alicji
Skawifiskiej. Bylo mi bardzo prqyjemnie, ie ktoi
jeszcze pamigta o nim, niewinnie zaginionym
mlodTieftcu, ktdrego j ak i wielu Polakdw poiarla
straszna maszyna stalinowska.

- Co pani pamigta z roku 1937?
- Byly to czasy straszne. Zkahdej rodziny

kogoS zabierali. CzekaliSmy co nocy, 2e
przyjedzie ,,czarny wron'l i kogoS oderwq od
rodziny. Represje stalinowskie nie ominqly
2adnego domu w naszym zaulku. Zabralijednej
nocy Paszkowskiego (dziadka Feliksa
Paszkowskiego, dyrektora szkoly Nr 3, mojego
kolegi)..Pietrakowski m6wil, 2e mo2e
Paszkowski byl podpity i co6 niepotrzebne
powiedzial, dlatego zostal aresztowany. Kilka
dni potem zabrali i Pietrakowskiego, kt6ry
nigdy nie prowadzil rozm6w na temat polityki.

- A czy moie pani coi przypomnied o roku
1933, kiedy byl gl6d na Ukrainie? Co wtedy
dzialalo sig w Berdyczowie? - interesuje mnie
kaide slowo.

- Pamiqtam, 2e moja matka nie pozwalala
mi wychodzii z domu, bo wtedy ginqlo du2o

dzieci. Chodzily pogloski, 2e porywajq
mlodzie2, a na targu sprzedaj4 galaretkq z

ludzkiego miqsa. W centrum miasta na bulwarze
sama widzialam obok laweczek le2qce trupy
mELczyzn, kt6rzy umarli z glodu. Wtedy
spotykalo siq du2o ludzi spuchniqtych,
proszqcych o kawaleczek chleba. 1933 rok byl
koszmarem. Za nim nast4pil horror 1937 r., a

potem rozpoczgla siq wojna i nastEpnie byla
okupacja niemiecka.

- A co moie pani opowiedzied o okupacji?
Czym byly strsszne te czasy?

- Najpierw ludzie bali siq lapanek. Niemcy
zabierali mlodzie|na roboty do Niemiec, atakie
lapali Zyd6w. Pod Lysq G6rq (tenz Czervrona
G6ra) zostal zalo2ony ob6z jeric6w wojennych.
MieszkaliSmy niedaleko dworca i czqsto
widzieli5my jak hitlerowcy gnali ich na dworzec
do rozladowania wagon6w. Jeicy byli brudni,
oberwani z odzie2y, glodni. Miejscowe kobiety
staraly siq im przekazat jedzenie, chleb, lecz
Niemcy nie puszczali, bili niewiast batami. Ale
wszystko jedno znajdowaly siq takie, kt6re nie
zwailajqc na bicie wchodzily do kolumny i
dawaly jeficom 2ywnoSi. W tym2e obozie zostali

osadzeni marynarze. Byli to bardzo odwaini
chlopcy, kt6rzy zachowywali siq jako
bohaterowie. Kiedy ich prowadzili na robotq do
dworca, oni Spiewali ,,Strana moja, Moskwa
moja...". Co dziefi widzieliSmy jak to bylo. Potem
ktoS doni6sl Niemcom co znaczaL slowa tej
piosenki i niedtugo dowiedzieli6 my, Le sowieccy
marynarze zostali rozstrzelani. Pamiqtam dobrze
jak hitlerowcy zorganizowali marsz rzekomych
ochotnik6w, maj4cych wyjechai do Niemiec.
Mlodzie2 byla ustawiona w kolumnq. Jej otaczali
lolnierze niemieccy z psami, grala orkiestra dqta
i ta kolumna poruszala siq przez cale miasto na
dworzec. Ja.przez caly czas ukrywalam siq, 2eby
nie trafi6 na roboty do Niemiec.
'. - A jak wyglqdalo miasto po zwolnieniu
od Niemcdw?

- Berdycz6w bardzo dtugo byl ostrzeliwany.
Ludno6d chowala siq po piwnicach. Nawet po
zwolnieniu miasta jeszcze dlugo na ulicach
padaly bomby. Od razu po ucieczce Niemc6w

zacz1l siq pob6r do Armii Czerwonej. Wielu
mobilizowanych zostalo skupiono.na dworcu do

odprawienia na front. Chyba w mieScie pozostal.

niemiecki wywiad, bo znienacka nalecialy
samoloty faszystowskie i zaczqly ostrzeliwa6
dworzec, gdzie bylo du2o ludzi. Tam zrzucano

ciq2kie bomby. Od tych wybuch6w lecialy szyby

z okien w odlegloSci ponad kilometra. CzqSci

wagon6w i lokomotyw rozrzucaly siq a2 do ulicy
Frundze. W czasie tego nalotu zginqlo wielu
ludzi. Te naloty zaczynaly siq od l7 godziny i
trwaly jeszcze dlugo po zwolnieniu Berdyczowa
co dnia. Po ukoticzeniu wojny nasze miasto przez

dlugi czas mialo niezaleczone rany.

- A moie pani coi powie o sobie osobiicie?
- Uczylam siq w szkole Nr 35 (wtedy

nazywala siq kolejowa). Teraz to jest
og6lnoksztalc4ca szkola Nr 10. Pamiqtam, 2e

dyrektorem byl Szlemowicz, jakmial na imiq nie

mogq teraz juZ wspomnie6. Jego 2ona Berta
Isaakowna uczyla matematyki. Szkola ta miala
tylko siedem klas. Przed wojn4 wst4pilam do

szkoty pedagogicznej, ale nie ukoriczylam nauki
w zwiqzku zrozpoczeciem wojny. Po wojnie ju2
tam nie wr6cilam, a ukoriczylam kursy
ksiqgowych i kontrole16w-rewizo16w.
Pracowalam w kasie oszgdno5ci. Zaocznie
ukoriczylam Lwowski Instytut Finansowy ipnez
40 lat pracowalam w rejonowym wydziale
finansowym. Mam 50 lat sta2u pracy. Od 1984

roku jestem emerytkq. Bylam zamEilnq,teraz juL
od trzech lat jestem wdow4. Mam dwoje dzieci:
syna i c6rkq; trzech wnuk6w, trzech prawnuk6w.

Na mojq pro{bg by zrobid ztljpcie pani
Jewdokijo kategorycznie odmdwila, Uwaia, ie
nie jest jakq{ znanq osobowoiciq, ieby jej
portret zostal publikowany w gazecie, Jest to
bardzo skromna i kulturalna pani. Lecz
zrobilam zdjgcie ulicy Stadionnej; bylego
zaulku Krywonosa, a jeszcze wczefniej
Maczkowskiego, gdzie niegdyi stala siedziba
moich przodkdw Orlowskich.

Odchodzq ludzie, znikajq ulice,
lecz pozostajq pamigci krynice.

Larysa Wermirfrska.



RoczNrcA Smrcnct ,wBITNEGo PAPI

-|f,/historii wsp6lczesnej Polski sq dwa wydarzenia, kt6re zmienily nie tylko 2ycie

/ / potatc6w, lecz calego iwiata. Sq to pontyJikat Jana Pawla II i powstanie

,, Solidarnoici ".

Ju2 od pierwszych chwil tego pontyfikatu (16 pa2dziernika 1978 roht), ludztwo zrozumialo,

2e nastqpiq zmiany, 2e, jak powiedzial Lech Walqsa, ,,iwiat od tego dnia musi byi inny".

Wrietu potityk6w jest zdania, 2e nawet gdyby nie bylo papieia - Slowianina, to komunizm

na pewno dobieglby swojego koica, ale nie bez przelewu krwi.

Niespelna rokpo wyborach Ojciec Swiqty przyjeidia do Ojczyzny, i caly iwiat dzigki mu

dowiedzial siq o tym, co dzieje siq w Polsce. Polaey na zawsze zapamiqtali modlitwq papieia:

,,Niech zstryi Duch Tw6j i odnowi oblicze ziemi, tei ziemi".

Jan Pawel II
i poczqtki,;S olidarnosci"

W sierpniu 1980 roku w Polsce powstala

,,Solidarno56", a 13 grudnia 1981 r. zostal

wprowadzony stan wojenny.
Wtedy Jan Pawel II zwrocil siq do

generala Jaruzelskiego: ,,Nie mo2e byi
przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej
wy I ano, z-rr,t laszcza p o d c z as o statni ej woj ny.

Trzeba uczynid wszystko, aby w pokoju
budowa6 przy szlo36 Oj czyzny."

W wigilijny wiecz6r 198 I roku w oknach

po calej Polsce byly zapalone Swiece. To bylo
gestem solidarno6ci spoleczeristwa polskiego
przeciwko rezimu komunistycznego i gestem

solidarnoSci calego Swiata z Polakami.

Zapalone zostaly Swiece w wielu krajach i
jedna znichw oknie palacu apostolskiego.

Potem Jan Pawel II wielokrotnie
powracal do wydarzeri w Polsce: bronil
godno6ci czlowieka, prawaPolski i Polak6w
wymagal zwolnienia internowanych os6b,

chcial przyjechad do Ojczyzny, ,,aileby byt
z moimi rodakami w szczeg6lnie trudnym
momencie dziej6w Polski".

II pielgrzymka do Ojczyzny byla chyba
najtrudnieszq,. Trwal stan wojenny, wladze

bardzo baly siq demonstracji, a dzialalnoS6

,,SolidarnoSci" byla w Polsce zakazana.

16 czerwca 1983 roku po wYj6ciu z

samolotu papieiuklqknqt i ucalowal ziemiE:

,,Jest to jakby pocalunek zlohony na rqkach

matki - albowiem Ojczyzna jest nasz4 matk4

ziemskq".
Na spotkaniach z Ojcem SwiqtYm sq

ttumy ludzi, czqsto nie zw alajqc na deszcze.

Na hipodromie we Wroclawiu wody bylo
powy2ej st6p. Wszgdzie wida6 flagi i
transporenty,,solidarno6ci", kalendarze z

portretami Papiehai obrazem Matki Boskiej

Czqstochowskiej.
Przed odlotem z lotniska Balice w

Krakowie Jan Pawel II powiedzial: ,,Musicie
by6 mocni , drodzy bracia i siostry! Musicie
by6 mocni t4moc6 kt6r4daje wiara! Musicie

byd mocni moctu kt6ra jest potqzniejsza niz
Smier6."

Za miesi4c po pielgrzymce22lipca 1983

r. zostal zlikwidowany stan wojenny w
Polsce.

W swoim wywiadzie dla telewizji
austriackiej pierwszy prezydent pblski Lech

Walqsa powiedzial: ,,Jan Pawel II odegral
decyduj4ce rolQ w walce z re2imem
komunistycznym w Europie Wschodniej.
Dopiero ze wsparciem duchowymze strony

Ojca Swiqtego wielu Polak6w uwierzylo,i2
s4 w stanie zmieni6 sw6j los. Bez poparcia

Ko6ciola iPapie2a przewr6t w takiej formie
nigdy by siq nie udal."

Irena Rozwadowska.

(MOZAIKAD NA WSI

lllajdawniejsze historiograJiczne dane o wsi Rajki sqz korica XVI w. A stala sig slynnq

lY wiei wtedy, kiedy zostal tam otwarty historyczny pomnik kultury materialnei -
Rajkowieckie slowiaiskie grodzisko XI -XIII w, z jakiego, wedlug iwiadectw i mieszkaric6w,

i naukowych danych, wiei Rajki rozpoczyna sw6j rodow6d. I takw rejestrzewlasnoici majqtku

wsi Slobo.dyszcze I593 roku zrobiono zapis: ,,Wiei Rajki, ktdrqpan Woronycz zn6w zasiedlil

niedateko Slobodyszcz, w miejscowoici nad rzekqPiatkqwielkq a na koricu tei wsi grodzisko

jest puste; obok tego gradziska jest stary nasypany wal".
7

RAJKI -'\ryIECZNA WIES
Jednym z pierwszych, kto zbadal

grodzisko, byl TodoS Mikolajowicz
Mowczanowski - wybitny badacz pami4tek
archeologicznych. To on znalazl grodzisko
w siedzibie Leontia Putia, mieszkarica wsi
Rajki. Pierwsze badania Todo6
Mowczanowski zrobil tutaj jeszcze w 1926
roku z udzialem archeologa z Kijowa P. P.

Korinnego. Ale tylko po wykopaliskach I 929
-1930 r. r. stalo siq jasne znaczenie
zrobionego przez T. MowczanouAkiego
otwarcia - przed uczonymi otworzyly siq
tajemnice staroruskiego miasta - fortecy XI
-Xru sL O Rajkowieckim Grodzisku zaczela
pisa6 prasa, a latem 1930 r. o prowadzeniu

wykopalisk archeologicznych opowiadala
kronika filmowa.

W ciqgu 1925 1933 r. T.

Mowczanowski i P. Kurinnyj prowadzili
liczne badania po calym rejonie
berdyczowskim. Tragicznie zakoriczylo siE

2ycie mlodego uczonego. W wieku 39 lat
Todo5 Mowczanowski zostal represjowany
(1938 r.), a gdzie$ wiosn4 (kwieciefi, maj)
1940 roku opu6cil ten Swiat. Byl
rehabilitowany dopiero w l97l roku.
Drukowane dziedzictwo T.
Mowczanowskiego stanowi l5 publikacji.
Sze56 z nich wedlug material6w
badawczych Rajkowieckiego Grodziska.

Dziqki wykopaliskom na calym terenie
grodziska otworzylo siq widowisko okrutnej

i nagtej zaglady tego obronnego miasteczka,
podczas kt6rej wszystkie mieszkaricy zostali

zabici, a budowle spalone. Odnaleziony
material pozwolil przypuSci6, ze miasteczko

zostalo zniszczone w 1241 roku ptzez
wojsko chana Batyja. Chocia? s4 i inne
Swiadectwa historyczne. Og6lem bylo
znaleziono 52 budowle mieszkalne, gdzie

2ylo23 -24 oddzielne rodziny. Pod ruinami
spalonych budowli bylo odnaleziono
szkielety ludzi i zwierzqt przyswojonych,
wielkq iloSi rzeczy u?ytku domowego,
narzqdzia do pracy, brof, r62ne ozdoby,
przedmioty kultu. Ujawniono wielk4 iloS6

naczyir ceramicznych, zrobionych na

rQcznym krEgu garncarskim.

,,Rajkowieckie grodzisko w pelni i
wyrazisto6 ci Lrildel przewy ilsza wszystko
to, co kiedykolwiek znaleziono w
wykopaliskach archeologicznych miast
staroruskich" (Gonczarow W. K.)

Taisja Niedzielska,
studentka itPU.



tTydarzenia w Polsce

. Stolica Apostolska w ezw ala biskup6w
i prowincjala redemptoryst6w, by rozwiqzali
wreszcie sprawQ Radia Maryja. A wobec
prowincjala sformowala te2,,powa2ne
ostrze2enie". To pierwsze tak mocne
upomnieirie Watykanu. Stolica Apostolska
juz wczeSniej przynaglala episkopat Polski
do rozwi4zania problemu Radia Maryja, ale
jak dot4d bezskutecznie. Watykan za
gl6wny problem radia uwa?a jego
zaangazowanre w sprawy
polityczne, czyli nierespektowanie
autonomii sfery politycznej i
religijnej.

. Najlepsze uczelni4 w Polsce w
rankingu,,Rzeczpospolitej" i
,,Perspektyw"ponownie zosta\
Uniwersytet Warszawski. Pozycjq w
rankingu zawdziEcza przede
wszystkim opiniom profesor6w z
calego kraju. W tr6jce najlepszych
uczelni akademickich debiutuje
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza z Poznania, kt6ry z
trzeciego miejsca wyparl
Politechnikq Warszawsk4 na piqt4
pozycjq. Drugie miejsce w rankingu,
tak jak rok temu, zajql Uniwersytet
Jagielloriski.

. Panie prezydencie, nie
niszczmy tradycji Virtuti Militari -apeluj4 historycy i kombatanci.
Prezydent i szef MON chc6 zeby
order mogli dostai polscy 2olnierze
w lraku. - To najpiqkniejszy i
najwspanialszy order w Polsce.
Nadawany za wielkie bohaterstwo w
walce o wolnoS6 i niepodleglofid ojczyzny

- m6wi historyk Andrzej Krzysztof
Kunert. - Przy calym szacunku dla
powod6w naszej obecnoSci w Iraku i dla
walcz4cych tam2olnierzy uwa2am, 2e to nie
jest order dla nich.

. Po tygodniach awantur i wzajemnych
oskarzef rz4d Polski zgodzil siq, by wloski
UniCredit pol4czyl oba swoje polskie banki

- Pekao SA i BPH. Zgodnie z umowq
UniCredit sprzeda 200 z 474 oddzial6w
BPH. Nie wiadomo jeszcze,kiedy ani komu.
Pozostale 274 oddzialy mo2e wcielii do
Pekao.

. Zmarl Stanislaw Lem, jeden z
najoryginalniejszych pisarzy i filozof6w Xk
wieku. Autor ponad 70 ksi4zek,
przetlumaczonych na 4l jqzyk6w,
sprzedanych na Swiecie w blisko 30 mln
egzemplarzy. W tym roku skoriczylby 85 lat.
Urodzil siq we Lwowie, gdzie studiowal
medycynq. Do Krakowa trafil w 1946 roku,
przezkr6tki czas pracowal jako dziennikarz,
potem calkowicie po6wiqcil siq pisarstwu.

Slawq przyniosly mu powieSci i
opowiadania science fiction:,,Cyberiada",
,,Bajki robot6w'2, ,,Solaris", ,,OpowieSci o

pilocie Pirxie", on sam jednak?e za
najwa2niejsze swe dzielo uwa2al napisanq
w 1964 roku ,,Summq Technologiae",
ogromnq rozprawQ na temat przyszloSci
gatunku ludzkiego.

: . Kilka tys'iqcy specjalist6w chce
zatrudni6 w Polsce amerykariska firma
informatyczna Electronic Data Systems. To
jeden z kilku wielkich koncern6w, kt6ry
zamierza inwestowa6 w Polsce.
Przenosimy czg36 naszej dzialalnoSci z

Europy Zachodniej na Wsch6d. Chcemy
zbudowa6 centrum informatyczne. Nie
zdecydowaliSmy jeszcze, gdzie bqdzie
zlokalizowane - w Polsce, w Rumunii, w
Czechach czy na WEgrzech. Polska ma
najwiEksze szanse - m6wil Jeffrey Heller,
prezydent amerykariskiego koncernu.

. Gl6wna Prokuratura Wojskowa
Federacji Rosyjskiej nie znalazla prawnego

uzasadnien ia, heby uznat zgladzony ch
w 1940 roku w Katyniu i innych
miejscach na obszarze ZSRR Polak6w
za,,ofiary represji politycznej'1.
Stwierdzenie to, przeslane za
po6rednictwem Ambasady RP w
Moskwie, dotarlo do Polski na dwa
dni przed 66. rocznic4 zbrodni
katyriskiej. - W ostatnich latach
mo2na zaobserwowa6 biegnAc4 w
zlym kierunku ewolucjq stanowiska
strony rosyjskiej w sprawie
katyriskiej. O ile za kadencji
prezydenta Borysa Jelcyna wiele
spraw zalatwiono pozytywnie, p62niej
szly one coraz wolniej - m6wil
sekretarz Rady Ochrony Pamiqci Walk
i Mqczeristwa Andrzej PrzewoZnik.

. Jeszcze w tym roku bqdziemy
mogli pobierad pieniqdze na kartq
debetowq w polskim sklepie albo na

stacji benzynowej. Takq uslugq
proponuje firma Visa. - Przy
kazdych, nawet najmniejszych
zakupach, za kt6re zaplacimy kartq
Visa, bqdzie moLna poprosi6 o
wyplatq got6wki, maksymalnie 200

zl wyjaSnia Malgorzata
O'Shaughnessy, dyrektor generalna Visa
Europe. Firmy, kt6re dostarczaj4do sklep6w
terminale uzywane przy placeniu kartq, juz
negocjuj4 z sieciami handlowymi.

. Tankowanie benzyny staje siq coraz
kosztowniejsze. W catej Polsce za litr
paliwa zn6w trzeba placid ponad 4 zlote. A
bqdzie jeszcze dro2ej - twierdz4 polskie
media.

. Srednia cena dolar6w na pocz4tku
maja wynosila2,99 zl; cena euro 3,82 zl.

Wars zawa. Pomnik m arszalka J. Pilsudskiego.
Zdj gci e L. Wermiris kiej.
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. Waridalizm

Znbw nieprzyjemna nowo66: kolejny raz
splqdrowano mogity rozstrzelanych w czasie

ostatniej wojny 2yd6w. Zn6w szakale
grob6w szukali wSr6d ko6ci zlota, zn6w
znqcali siq nad prochami zabitych. Tym
razem rEka potwor6w dosiqgla i centralnej
mogily zbiorowej na lotnisku we wsi
Radianskie. Ci, kt6rzy zajmowali siq
polozeniem plyty grobowej na miejscu
zbrodni, m6wi6 2e nie ma tam nijakiego
zlota,bo sam kopiecjest nasypany najednym
z miejsc rozstrzafu niewinnych ludzi.

Mozliwe, 2e sprawa nie w korzy6ciach.
Je2eli tak, ten, kto nie lubi Rabinowicza,
niech dla wypowiedzenia swoich uczu6
poszuka inny spos6b, a nie znqcanie siq nad
pamiqci4 zabitych. Rada wiejska nie ma
mozliwo6ci strzec wszystkich mogil, kt6re
sqrozrzurcone po r6znych polach. Moze tylko
pom6c w ich uporz4dkowaniu. Pewnie
problem polega na naszym wychowaniu,
naszej moralno6ci. I dlatego powinni6my
przej6d jeszcze dtuge drogq...

. Do wiQzienia * 69lat
Tragediq zakohczylo siq w ubieglym

tygodniu spotkanie dw6ch berdyczowskich
emeryt6w. Dwaj dziadkowie, pijac
w6deczkq, w spokojnych warunkach
wspominali swoje mlode lata. Niwieadomo,
czy to alkohol uderzyl do glowy, czy
wspomnienia przeszloSci przyniosly
nieprzyjemne mySli, ale gospodarz domu, 69

- letni pan, niespodziewanie chwycil n62

kuchenny, kt6ry le2al na stole, i zaczS, bi6
nim o 5 lat mlodszego go6cia. Lekarze
pogotowia, kt6rzy przybyli na pomoc, juz
byli nie potrzebni. Poszkodowany zmarl na

miejscu.

. Czapka bezrobotnego
kosz(uje 150 hrywien

Berdyczowscy bezrobotni maj4 doS6

dobre warunki materialne. O tym Swiadczy
wydarzenie, kt6re mialo miejsce przy ulicy
B. Chmielnickiego. W porE wieczorn4 do
milicji zglosil siq mqzczyzna,kt6ry stal siq
ofiar4rabusi6w. PrzestQpcy odebrali u niego
25 hrywien i kaszkiet sk6rzany, zrobiwszy
szkodq nal75 hrywien. Je2eliodja6 od sumy
strat 25 hrywien, to okaze siq, 2e kaszkiet
kosztuje 150. To jest nieile dla bezrobotnego
czlowieka. Pracownicy milicji doS6 szybko

zar e a9ow ali na zglo szeni e p o szko dowane go

i ju2 za kilka godzi n zatrzymali dw6ch, taYie
niepracuj4cych, mieszkaric6w Berdyczowa.

Sport

. rrCzlowiek roku" z Berdyczowa

Stalo siq juz dobrq tradycj4 na pocz4tku

wiosny odznaczal osoby, kt6re w zeszlym
roku osi4gnqty najlepsze rezultaty w r62nych
dziedzinach 2ycia i wszystkimi swymi
czynami pracuj4 na rzecz chwaly naszego

pSfiitwa w Swiecie. Przyjemnie, 2e w tym
roku wSr6d laureat6w corocznej premii
,,Czlowiek roku" zostal mieszkaniec naszego

miasta. Wedlug decyzji Wyzszej Rady
Akademickiej w nominacji,,Sportowiec
roku" zwyciEzcq uznano naszego ziomka
Jerzego Kremarenkq. Przypomnijmy, 2e w
sierpniu Jerzy nie tylko stal siq mistrzem
Swiata w skokach wzwy2, a, bez przesady,

uratowal reputacjq Ukrainy jako paristwa
sportowego.Przecie? jego ,,zloto" w ostatni
dzieh zawod6w stalo siq pierwsz4 i jedyn4
nagrod4 zbiorowej dru2yny sportowej
Ukrainy na forum Swiatowym.

Potityka

. Zrycigzca wybor6w albo stary -
nowy mer miasta

Liderem wyScig6w wyborczych, jak i
przewidywano, zostal obecnie dzialaiqcy
prezes miesta Wasyl Mazur, na kt6rego
oddalo swoje- gtosy 79,05 proc.
mieszkaric6w. Najbli2szy oponent mera
Eugeniusz Galecki (Blok Nasza Ukraina)
dostal tylko 14,59 proc. glos6w. Taka wysoka
ocena dzialalno6c i wladz miej skich Swiadczy

o tym, 2e komenda Wasyla Mantrujest na

prawidlowej drodze. Ot62 najbliZsze piq6 lat
my mo2emy spad spokojnie - intrygi
polityczne pozostaly w przeszloSci. Czas
pokaze cry nie omylili siq wyborcy.

. Nowy szef Rady Rejonowej

Pierwsza sesja nowowybranej Rady
Rejonowej, kt6ra odbyla siq w polowie
kwietnia, powinna byla da6 odpowiedi kto
bqdzie kierowal rejonem berdyczowskim w
ci4gu nastqpnych piqciu lat. Przecie2, wedlug
projekt6w reformy konstytucyjnej, kt6ra
wczeSniej czy p62no wejdzie w 2ycie,
administracj e rej onowe bqd4 zlikwidowane,
i dla tego na pierwsze kierownicze miejsce
wyjdq rady. WlaSnie gl6wnym stanowiskiem

Zdj gcie AI icj i Wermiris kiej.

bqdzie stanowisko przewodnicz4cego Rady
Rejonowej. Na tq posadq pretendowaly trzy
osoby: obecny szef Rady Rejonowej Mikc*aj
Storozenko, Kierownik rejonowego BJT
Anatol Poliszczuk i przedstawiciel ,,Naszej
Ukrainy", zastqpca prezesa Administracji
Rejonowej Jerzy Mychalczuk.Glosowanie
trwalo prizez dwie tury. Wiqkszo66 glos6w

zdobyl Jerzy Mychalczuk. A Poliszczuk
zostal wybrany jego zastqpc4. Poprzednio
Storo2enko zostal zaproponowany przez

Jerzego Mychalczuka na .stanowisko
zastqpcy przewodniczqcego Rady
Rejonowej, ale nie zostal wybrany. W taki
spos6b, cala wladza rejonowa bqdzie

,,pomarariczowa".

Historia

.Balzac i Berdycz6w

14 marca na zawsze dla naszego miasta

stal siq datq historycznq. WlaSnie tego dnia

o 7 rano, w Berdyczowie, w koSciele Sw.

Barbary ksiqdz Wiktor Ozarowski na
polecenie arcybiskupa zytomierskiego,
poblogoslawil Slub znanego pisarza
francuskiego 50 - letniego Honore de

Balzaca z 46 - letni4 hrabin4 Ewelinq
Harisk4. Po Slubie Balzak napisal: ,,nie
mialem ani szczq6liwej mlodo6ci, ani
kwitnqcej wiosny. Za to bedg mial
najjaSniejsze lato i najpogodniejsz4
jesiefi."Od tej chwili byli razem, leczbardzo
niedlugo. 25 kwietnia mal2efstwo wyjechalo
do Francji, a ju? l8 sierpnia 1850 roku
Balzaczmarl. Odszedl ze Swiata jako bohater

wielu powie6ci, ledwie przest4piwszy pr6g
tak dtugo oczekiwanego szczqScia.

Fr4ygotowala L. Wermifi ska.
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Minqty trudne dni Wielkiego Postu i
rozpoczg. siE ulubiony przeznas cykl Swi4t
Wielkanocnych. Becsa npufiruna, npnfiurna
KpacHa... - Spiewa siq w wieSniance
ukrairiskiej. Po Wielkanocy nasi bracia
prawoslawni, j ak i katol icy, obchodzq ty dzieir
wspomnienia zmarlych . W przeddzieri Swiqta
sprz4ta siq na grobach zmarlych krewnych,
znajomych, przodk6w. Uporz4dkuje siq
cmentarz miejski, organizuje siq robota firm
transportowych do przew ozu mieszkaric6w
Berdyczowa, kt6rzy odwiedzajq w te dni
groby swoich bliskich. Przez caly rok
czekamy na t4uroczysto66, gotujemy siq nie
tylko materialnie, leczi duchowo.

Wedlug tradycji katolickiej, D4

cmentarzu obowi4zkowo odprawia siq msza

Swiqta w intencji dusz zmarty ch.?ywimodlq
siq za umartych, oddajq im szacunek pamiqci,
zapalajqc na grobach znicze. Nikt nie kladzie
na mogily jedzenia, a tym wiqcej nie stawia
kieliszk6w z w6dk4. Zadnego handlu
napojami alkoholowymi na miejscu
wiecznego spokoju siq nie dopuszcza.
Cmentarz - miejsce ciche, gdzie nie przyjqto
halasowa6 i gloSno siq Smia6.

30 kwietnia razem z kole2ankq
postanowili6my jeszcze raz zwiedzi|
cmentarz, 2eby zobaczyt jak obchodz4
tydzieripamiqci nasi prawoslawni bracia. To,

co zastalySmy na cmentarzu przy ulicy
Wojkowa nas glqboko i nieprzyjemnie
zaskoczylo. Tutaj odbywala siq prawdziwa
rozrywka. Od razu przy wejSciu nas spotkal

,,2ywy korytarz" z 2ebrak6w zawodowych ,

ktore gloSno wykrzykujqc prosili o pieniqdze.

,,Chrystos woskres!" - wrzeszczal jeden
2ebrak,,,Podajcie biedakowi!" - odzywal siq

drugi, ,,Slawa Ukraini!" - krzyczal trzeci.
Lecz 2ebracy to jeszcze nie najbardziej

nieprzyjemne zjawisko, przecie2 prosic nre
jest grzechem, i to nikomu nie zabrania siq.

A ot handel piwem i innymi napojami w
samym centrum cmentarza - wedlug mnie
jest zupelnie nie na miejscu. Miqdzy grobami
spacerowal tlum ludzi. Obok wielu mogil
odbywala siq pijana orgia doroslych, a dzieci
* tgll,czas halasuj4cymi watahami nosily
siq po cmentarzu, przeskakujqcprzez groby.

Na wielu nagrobkach le2aly bulki, cukierki,
kraszanki, staly kieliszki z w6dk4. Naokolo
bylo slychat wrzawQ, jak na targu. Po

cmentaran walqsalo siq duzo pijanych i wSrod

nich jeden pop, ktory chyba nie policzyl
swych sit i ju2 dobrze mial w czubie. Jego

od grobu do grobu prowadzily pod rqce jakie6

kobiety, kt6re pewnie i napoily batiuszkq tak,

ze stracil r6wnowagQ. To, co zobaczyly6my
tutaj nie mozna bylo nazwa6 Swiqtem
chrzeScijariskim. Wiqcej to podobne na

zebranie pogan, kt6rzy jeszcze nie ujrzeli
Swiatla Chrystusowego. Mozna robi6
wnioski, ze stan duchowy wielu ludzi w
naszym mie6cie jest bardzo niskiego
poziomu. WiqkszoS6 naszych rodak6w nie
rozumiej4 po co kladzie siq jedzenie na

mogily. Kiedy zapytalam u jednej pani
dlaczego ta tak robi, to nie podala mi
konkretnej odpowiedzi;,,Wszyscy tak
postqpuj 4 i ja teL... Powiadaj 6 2e tak trzeba."

- m6wi ona. Nikt, u kogo pytalam o

znaczenit tego obrzqdku, nie potrafil mi
wytlumaczyi.

Zadnym sposobem nie chcemy obrazil
naszych braci prawoslawnych. JesteSmy
pewne, 2e w 2adnej cerkwi nie kaze siq pi6
alkohol na mogilach i w dodatek tego stara6

siq poczqstowa6 w6dkq nieboszczyk6w.
Wszystko to ciqgnie siq z pradawnych
czas6w Rusi przedchrze6cijariskiej i rezimu

komunisty cznego,j aki popieral tradycj e

pogariskie. Niestety jeszcze nie wszyscy
Ukrairiscy znaleiili swoj4 drogq do Boga, i
dlatego czQsto Swiqta religijne mieszaj1 ze

Swieckimi, a naj czqSciej z komunistycznymi.
Dla osoby wierz4cej nie jest rzeczq
najwazniejsz4picie i jedzenie w czasie 6wi4t.

Najwazniesza jest jedno6i duchowa z

Chrystusem, uSwiadamianie jego
Zmartwychwstania jako odrodzenia
duchowo6ci, czystoSci, SwiqtoSci naszego

2ycia. A kieliszek wodki i kraszanki na

grobach ztym nie maj4nic wsp6lnego.
Chce siQ, 2eby kaLde Swiqto

chrzeScijariskie sprzyjalo uSwiadomieniu
przez mieszkaric6w Berdyczowa
prawdziwe go znaczenia tych qroczystoSci,

2eby co wiqcej ludzi dotrzymywali siq
cywilizowanych tradycji chrzeScijariskich.
Przecie? nie warto przeksztalca6 miejsce
wiecznego spoczynku na balagan, po kt6rym
trzebadlugo sprz4tat ogromne sterty Smieci,

kt6re pozostaj4 siQ po ,,rozrywce" naszych

obvwateli na cmentarzu.

Iza Rozdolska.
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O POLSKTCH ZWYCZAJACH I OBRZ4DACH WIELKANOCNYCH

l{iedziela Palmowa
Tradycyjne Swiqta polskie, obchodzone

w porze wiosennej, to dtugi laricuch r62nych
powi4zanych ze sob4 i wzajemnie siq
uzupelniaj4cych uroczystoSci. Gl6wnym i
najwazniejszym ogniem tego laricucha jest
WIELKANOC i wszystkie zwi4zane z niq
zwyczaje i obrzqdy.

Wielkanoc bowiem jest w Polsce - i we
wszystkich krajach z tradycja*Ii'
chrzescijafrskimi i takLe z tradycjami
rolniczymi - najwiqkszym, najbardziej
uroczyScie celebrowanym Swiqtem
dorocznym i jednocze6nie najwaLniejszq
uroczystoSciq WIOSENNEGO CYKLU
SWIATECZNEGO . W calym tym cYklu, we
wszystkich przynaleLnych do niego Swiqtach,

z Wielkanoce na czele splqtaj4 siq i
wzajemnie przenikaj4 r62ne wqtki, r62ne
rytualy i ceremonie, a przede wszystkim
religijne obrzqdy chrzeScijafrskie i liczne
elementy odwiecznego, ludowego Swiqta
wiosny.

NIEDZIELA PALMOWA nazyw ana teL

KWIETNA lub WIERZBN.,\ jest
pocz4tkiem najwazniejszych obchodow i
obrzqd6w koScielnych bezpoSrednio juz
zwiqzanych ze Swiqtem Wielkiej Nocy.

Ko6ci6l Swiqci w tym dniu triumfalny
wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Uroczyste
procesje w dzieri Niedzieli Palmowej,
rozpoczely siq w IV wieku, a jako pierwsi
odprawiali je chrzeScijanie w Jerozolimie.
P62niej w V i VI wieku procesje te przyjqty
siq w koSciele zachodnim, sam zai zwyczaj
Swiqcenia galqzek zielonych Palm
wielkanocnych wprowadzono do liturgii w
XI wieku.' Galq|zielona od wiekow byla symbolem
2ycia, sil witalnych, radoSci i corocznej
odnowy roSlin. Zapowiadala ich kwitnienie
i owocowanie. Od wiek6w wystQpowala wiqc
w obrzqdach wszystkich ludow i zwiqzanych
z nimi praktykach magicznych, te zaS

przechowaly siq dotychczas w tradycji
ludowej.

W calej Polsce, Niedziela Palmowa od
wiek6w obchodzona jest tlumnie i
uroczy6cie, a z palmami ktorym przypisuje
siq nadzwy czajne dobroczynne wlaSciwoSci,
w iqz1. siq rozliczn e zwy czaje ludowe.

Te wlaSciwoSci dobroczynne dawala
palmie przede wszystkim galqzka
wierzbowa, o tej porze roku obsypana
puszystymi, srebrzystymi,,batjaml".
Wierzba - jeden z najwa|niejszych
atrybut6w cyklu Swi4tecznego Wielkanocy
- uznawana byla, od niepamiqtnych czas6w,
za roSlinq,,milujqc4zycie". W nauce koSciola
chrzeScij ariskiego symbo lizowala
zmartwvchwstanie i nieSmiertelnoS6 duszv.

Wierzba najwcze6niej okrywa siq zieleniA
roSnie w kazdych warunkach i szybciej niz
inne ro6liny. Nawet uciqta i uschniqta galqzka

wierzbowa wlozona do wody lub ziemi
wypvszcza korzenie i zielone liScie; nawet
miotla z wierzbowych witek, na wiosnq
wypuszcza paki i drobne listki.

Do palmy wklada siE tak2e inne roSliny

,,wiecznie zielone"; np. cisinq, kt6rej niegdyS

przypisywano wlaSciwoSci lecznic ze, galqzki

bor6wek, bukszpan, barwinek, tujq, a zdobi
siq sztucznymi lub suszonymi kwiatami i
wst4zeczkami.

Dobroczynne ozywcze wla6ciwoSci
palmy potqgowaly siqprzez poSwiqcenie w
koSciele i obniesienie w procesji koScielnej.

Dlatego teLpo powrocie z nabozefistwa

uderzano siq lub cho6by tylko dotykano
palmami aby przekazywac sobie ich
zyciodajn4 moc. Wolano przY tYm:

,,nie ja bijq, palma bie...
Wierzba bije nie zabrje
za ty dzieh Wielki Dzieft

za sze36 noc Wielkanoc"
Przyniesionymi z ko6ciola palmami

kropiono dom, bydlo w oborze. Gladzono
nimi boki kr6w, a nad ich glowami czyniono
znak kr zy 2a, za| przynaj mni ej j edn 4 b a 2ke -
czy inaczej ,,bagni4tko" dawano im do
polkniqcia.

Uderzano teZ palmq krowY Po raz
pierwszy wychodzqce wiosn4 na pastwisko,
aby dobrze siq pasly i doily i aby czarownice
nie odbieraly im i nie psuly mleka.

Na Pomorzu i Kaszubach wkladano
ulamki palm, lub ,,bagniqtka" do gniazd
gqsich i kaczych, atakLe pod daszki uli, od

czar6w i wszelkiego zlego. W intencji
bezpiecznych i obfitych polow6w rybacy
przywiqzywali kawalki palm wielkanocnych
do swoich sieci. Kawalki palm i,,bagniqtka"
z palmy podkladano pod lemiasz pluga w
pierwsz4 zaorywanqna wiosnq skibq.

Na calej Ziemi S4deckiej i w
Tarnowskiem, w okolicach Bochni i
Wiel iczki dotychczas jeszcze z r ozebrany ch

na czqSci palm robi siq kropidelka do

Swiqcenia p6l oraz krzy?yki, ktore wbija siq

w skiby, na urodzaj, przeciw gradobiciom i
burzom. \J

Od zlego, od czar6w, od nieszczq6cia,

od choroby i przede wszystkim od ognia i
po2aru wkladano palmy pod strzechQ, a

krzy|yki z palmy lub gal4zki z palmowego

bukietu przybijano na drzwiach
wejSciowych, na wrotach stodol i na oborach.

PoSwiEcone palmy przechowuje siq, z
szacunkiem, zwykl e a2 do nastqPnej
Wielkanocy. NiegdyS wkladano je za Swiqty

obrazaby strzegly domu od zlego iu2yczaly
mu blogoslawieistwa bo2ego' JeSli
zachodzila potrzeb4 start4 na proch palmq

wraz z innymi poSwiqconymi ziolami (z
Bozego Ciala, lub z Zielnej) uzywano do

okadzania dom6w lub chorego bydla i do

przyrzqdzania napar6w leczniczych,
dawanych do picia np. krowom po ocieleniu.

Miala wiqc palma wielorakie
zastosowanie w gospodarstwie i dzialanie
ochronne. Starano siq zatem, aby chociaz
najmniejsze kawaleczki palmy znalazly siq
w kurnikach i oborach i to koni'ecznie przed
Wielkim Pi4tkiem, bo w dniu boskiej Smierci

czarownice nabieraly szczeg6lnej SmialoSci

r++; "1*'*



i usilowaly zakradat siq do ludzkich obejSi i
w yrzqdzat dotkl iwe szkody.

W calej Polsce polykano ,,bagni4tka" z
palmy, wierzono bowiem, ze maj4 moc
leczniczq, i ze mog4 zapobiec chorobom,
zwlaszcza bolowi gardla i glowy.

Jeszcze i teraz, dla zartu, w wielu
rodzinach polyka siq w Niedzielq Palmow4
bazie odlamane zpalmy.

Zwyczaj ten praktykowany w Polsce co
najmniej od XVI wieku wySmiewal Rej z
Naglowic i tak oto o nim pisal:

,,W Kwietnq niedzielg kto bagniqtka nie
polknql, d dqbowego Chrystusa do miasta nie
doprowadzil, to jui dusznego zbawienia nie
otrzymal".

WySmiewal zatem Rej nie tylko
zabobonn4 praktykq z baziami, ale tak2e
zwyczaj p62niejszy i niew4tpliwie
koScielnego pochodzenia, kt6ry do Polski
prawdopodobnie przywqdro w al z Niemiec,
okolo XV w.

Do obchodow koScielnych Niedzieli
Palmowej nalelalo tez procesyjne obwozenie
(w nawach koScielnych, po przykoScielnym
cmentarzu, w Krakowie tak2e z koSciola do
koSciola, zwykle z ko5ciola Sw. Wojciecha
do koSciola, NajSwiqtszej Marii Panny)
drewnianej figurki Jezusa na osiolku,
umieszczonej na specjalnej podstawie -
w6zku.

W Niedzielq Palmow4, w Krakowie i
okolicach odbywaly siq szczeg6lne kwesty
chlopc6w, student6w zwanych tu zakami i
malych uczni6w szk6lek elementarnych.
Zwyczaj ten potwierdzony przez XVIII-
wieczne 2r6dla nosil nazwq,,PUCHERY" lub
,,PUCHEROKI", od laciriskiego slowa puer

- chlopiec. Wspomnial o nim takile, w XVII
wieku Waclaw Potocki, pisz4c o zakach
chodz4cych z oracjarhi.

W Niedzielq Palmow4 przychodzili oni
pod koSci6l, na dziedziricu formowali szpaler

i oczekiwali na wychodzqcych z
nabozeristwa Krakowian. Gdy ujrzeli tlum
opuszczaj 4cy Swiqtyniq zaczynali recytowai
wierszowane oracje, zwykle o. swej doli i
niedoli, o utrapieniach i biedzie studenckiego
2ycia, ale takLe teksty nie pozbawione
przechwalek i zart6w. Ich wiersze mialy
pewne cechy poezji sowizdrzalskiej.

Nie wszystkie zwyczaje zwiqzane z
Niedziel4 Palmow4 zachowaly siq do
naszych czas6w. Przetrwaly jednak i
dotychczas sq Lywe i powszechnie
praktykow 

^ne 
zwyczaje najdawniejsze i

najstarsze oraz gl6wne atrybuty tego Swiqta:
pCmy, iwiqcenie palm w koiciele i procesja
z palmami.

W naszych czasach, w okresie przed-
Swi4tecznym, a zwlaszcza w dniach
poprzedzaj4cych Niedzielq Palmowq palmy
pojawiaj4 siQ masowo w sklepach,
kwiaciarniach, na targowiskach i u ulicznych
sprzedawc6w.Za|na wsi wiele jeszcze os6b
wykonuje palmy wlasnorqcznie i ozdabia je
wedlug dawnych wzor6w. Na wsi jeszcze
niekiedy odprawia siq stare praktyki
hodowlane i rolnicze z uLyciem palmy
wielkanocnej.

NajczqSciej spotykane palmy, te z
ktorymi obecnie chodzi siq do koSciola w
Niedzielq Palow4 i ktore zdobi4nasze domy
w okresie Swiqtecznym, to bukiety zgal4zek
wierzbowych z ,,kotkami", bukszpanu i
kwiat6w suszonych lub palemki tak zwane

,,wileriskie". Palmy takie majq formq
barwnych palek r62nej wysokoSci i gruboSci,
z ukladanych misternie suszonych
kolorowych kwiat6w, farbowanych traw,
mchu itp. NiegdyS ten typ palm wystqpowal
glownie na terenach p6lnocno - wschodnich.
Obecnie popularny jest w calej niemal
Polsce.

Barbara Ogrodowska.
Zdj qcia Al icj i Wermiris kiei.

15 lat
biskupa
Trofimiaka

We wtorek, 'l marca 2006 roku, w
katedrze pw. Swiqtych Apostol6w Piotra
i Pawla w tr-ucku, w czasie
comiesiqcznego dnia skupienia ksiq2y i
si6str zakonnych pracuj4cych w diecezji
luckiej, odbyla siQ Msza 6w.
dziqkczynna za 15. lat poslugi
pasterskiej J. E. Ks. Biskupa Marcjana
Trofimiaka dla KoSciola
Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Okoliczno6ciowe kazanie wyglosil
ks. kan. Jan Buras, kanclerz kurii
diecezjalnej i proboszcz parafii
katedralnej w tr-ucku. Przypomnial on
znaczenie historycznego wydarzenia
sprzed 15. lat, jakim bylo odnowieni6
hierarchii KoSciola Katolickiego obu
obrz4dk6w na Ukrainie ( l6 stycznia
l99l roku) oraz sakra biskupia ksiq2y
Jana Olszariskiego, Rafala Wladyslawa
Kiernickiego i Marcjana Trofimiaka (2

marca l99l roku) i ks. Jana
Purwiriskiego (4 marca 1991roku). Ks.
kan. Wladyslaw Czajka, dziekan i
proboszcz w R6wnem, skladajqc
2y czeniaw imieniu prezbiterafu diecezj i
luckiej Lyczyl Pasterzowi diecezji
tuckiej by w zmieniaj4cych siQ

warunkach umacnial wSrod diecezjan
wiarq, nadziejq i miloS6.Zebrani na
Mszy Sw. dziqkowali Bogu za 15 lat
poslugi pasterskiej Biskupa Marcjana
Trofimiaka dla Ludu Bozego
archidiecezji lwowskiej, diecezji luckiej
i calej Ukrainy. Do modlitwy dodano
|yczenia wielu sil. Tym sposobem
ksiqza i siostry zakonne zlo2yli wsp6lne
dzigkczynienie za poslugq Biskupa
Marcjana.

w. j. k.

Bp Marcjan Trofimiak urodzil siq l6
kwietnia 1947 r. w Kozowej.
Wy6wiqcony na kaplana zostal 26 maja
1974 roku w Rydze na I otwie.
Mianowany biskupem tytularnym Auzia
i pomocnikiem Metropolity Lwowskiego
l6 stycznia 1991 r., wy6wiqcony na
biskupa 2 marca l99l r. we Lwowie.
Przewodniczqcy Komisji Episkopatu dis
Sztuki Sakralnej i Budownictwa oraz
Liturgii. Biskup pomocniczy i wikariusz
generalny archidiecezji lwowskiej ( I 99 I -
I 998). Wikariuszem generalnym diecezji
luckiej od I lipca 1996r. do 25 kwietnia
I 998 roku. Ordynarius zem diecezji tuckiej
mianowany 25 kwietnia 1998 roku.

J6zef Kowaliw.



Polskie krzyLe na Ukrainie
Czeslawa Raubiszko

Wspomnienie to napisalam na podstawie
relacji pani Marii Bondziuk, z domu Berezowskiej,
autentycznego Swiadka wydarzeri z 1920 roku i
jednej z wielu Polek, kt6rych rodziny zostaly
ciq2ko doSwiadczone w tamtych trudnych latach
na Ukrainie.

PaniqMarie poznalam, gdy przyszlaz c6rkq
do biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kijowie,
w kt6rej mieli6my sw6j <PolskiK4cib, by zapisai
siq do naszego Stowarzyszenia. Od tego czasu
czqsto widujemy siq na polskich imprezach, na
nabozefistwach w Ko3ciele SwiEtego Mikolaja,
albo na cmentarzu Bajkowym.

Pewnego popoludnia spotkalam pani4 Mariq
na cmentarzu, w polskiej dzielnicy. Okazalo siq,

2e opiekuje siq ona nie tylko grobami swojej
rodziny ale r6wnieL zaniedbanymi grobami
sqsiad6w, a zwlaszcza wybitnych Polak6w.

Do pracy przy porzqdkowaniu grob6w
przyzwyczaila siq od dziecka. Podeszly wiek (84

lata), strudzone rEce i zmgczone nogi nie
przeszkadzaj4 jej poruszad siq w6r6d grob6w i
krzy|y oraz Swietnie siq w6r6d nich orientowai.
Widai, 2e czuje siq tu jak w$r6d dobrych
znajomych, jak u siebie w domu.

- Oto, jestem u siebie - powiedziala z
uSmiechem, jakby czylaj4c w moich mySlach -
Tu, gdzie teraz stoimy, stal na tymwzg6rzu nasz

domek. Obok byla kaplica, w kt6rej modlono siq
za dusze wrarlych, a w dole jar, gqsto poro6niqty
kzewami. Ci4gnqlo stamt4d mrokiem i chlodem.
Niczego nie balam siq tak, jak tego ciemnego jaru.
Ju2 dawno nie ma domku, nie ma kaplicy, nie ma
jaru, tylko grob6w przybylo, jak okiem siqgn4i...

UsiadlySrny na pierwszej napotkanej lawce,
by dad wypoczynek nogom utrudzonym
kilkugodzinn4 wqdr6wkq po cmentarzu. Dokola
panowala cisza i spok6j.

Pani Maria zamy5lila siq, a po chwili zapytala,
czy nieznudzilamnie wspomnieniem z lat dawno
minionych. Powiedzialam, 2e wrEczodwrotnie, 2e

od dawna poszukujq autentycznego Swiadka
wydarzeri z lat dwudziestych, Polaka lub Polki,
kt6rzy mogliby podzieli6 siQ swoimi'
wspomnieniami z tamtych trudnych dla Polak6w
czas6w na Ukrainie.

- No, to zaczne(od poczqtku - zdecydowala
siq pani Maria - Urodzilam siq 5 grudnia l9l2
roku w Zytomierzu, w polskiej rodzinie. Ojciec.
Piotr Berezowski byl zatrudniony przy ko6ciele,
pomagalksiqdzu, nazwiskajego nie pamiqtam, w
prowadzeniu gospodarstwa koScielnego. Gdy w
l9l4 roku skierowano ksiqdza do Kijowa, do
ko$ciola Swiqtego Mikolaja, nasza rodzina
przeniosla siq, na proSbq ksiqdza, wraz z nim i
zamieszkala w malym domku na cmentarzu, w tym
wla6nie miejscu, w kt6rym stalySmy przed chwilq.
Domek i kaplica zostaly zburzone w 1923 roku.

Ojciec pracowal jak przedtem przy koSciele, jako
doradca ksiqdza, a dorywczo pelnil obowi4zki
dozorcy dzielnicy polskiej na cmentarzu. Matka,
Ksenia Berezowska, opiekowala siq dzieimi.
Wychowywala je religijnie, dbajqc o zachowanie
polskoSci i tradycji...

-. Najwazniejsze w rodzinie byly Swiqta
refigijne. Przed Bo2ym Narodzeniem zaczynalo

siq wielkie sprz4tanie. Do wieczerzy wigilijnej
matka przygotowywala siq starannie. Dania byly
postne, przyrzqdzane na oleju. Dzielono siq
oplatkiem, Spiewano kolqdy. Czasy byly trudne.
Nie wystarc zalo |ywno6ci. Matka oszczerdzala,

2eby Swiqta mogly wypa6i nale?ycie...

- Gdy dzieci podrosly - m6wila dalej pani

Maria - matka zacz$adorabiad porz4dkowaniem

grob6w. W si6dmym roku 2ycia poszlam do szkoty
parafialnej przy ko6ciele SwiEtego Mikolaja, a po
jej ukoficzeniu - do polskiej szkoly podstawowej

w Rylskim Zaulku. Szkola znajdowala siq daleko
od naszego domu i trzeba bylo chodzii pieszo,

ale matka nawet slyszed nie chciala o pzeniesieniu
mnie do pobliskiej szkoly ruskiej. Szkolq tq
ukoriczylam w 1929 roku. Potem uczylam siq w
technikum gospodarki wiejskiej, a po jego
ukoriczeniu pracowalam. Zarabialam na swoje

uhzymanie i pomagalam rodzinie.
Pani Maria zamilkla, jej pogodna dot4d twaz

spochmurniala, a oczy patrzyly na mnie ale mnie
nie widzialy. Glosem nieco dr24cym podjqla dalej
swoj4opowieSi:

- Pewnego pogodnego dnia 1920 roku matka
wr6cila zpracy wczeSniej niZ zwykle i byla czymS

bardzo zdenerwowana. Naprqdce nakarmila nas

obiadem. Mlodszq dwuletni4lrenkq ulozyla do
snu, a mnie wziqla za rqkq i poprowadzila do
kaplicy. Przy kaplicy V,rz4talo siq kilku mqiczyzn
w mundurach wojskowych. Co to byli za panowie

malo mnie interesowalo, Mialam w6wczas osiem
lat. Przyzwyczajona od maleriko$ci do
codziennych poch6wk6w zmarlych
przeksoczylam Smialo za matkqpr6g kaplicy. To,
co tam zobaczylam, utkwilo w mojej pamiqci na

cale 2ycie! Stalam jak skamieniala, przerahona
iloSci4ludzkich cial polo2onych nie w trumnach,
ale wprost na podlodze, od Sciany do Sciany,jedno
obok drugiego, w szarych 2olnierskich
mundurach. Przytulilam siq do matki dr2qc na

calym ciele i nie majqc odwagi podnieSi oczu.
Matka klqcz4c gloSno szlochala...

- W domu dowiedzialam siq, ze byli to polscy
legioni5ci...

Jak ich pochowano i kiedy, pani Maria nie
pamiEtala. Widocznie matka zaniepokojona
glqbokim prze|yciem c6rki nic jej o tym nie
powiedziala.

- Tamtego dnia - wyznala pani Maria - stalam
siq dorosla, jakby mi lat przybylo. Juz nie biegalam

z malqsiostrzyczkq miqdzy grobami i krzyilami,
lecz pomagalam matce przy spnqtaniu grob6w,

zamiatajqc suche li6cie, wyrywaj4c chwasty i
wynosz4c Smiecie. Kiedy odwiedzalam groby
moich siostrzyczek, zmarlych w l9l7 roku
r6wnoczeSnie na dyfteryt, musi alam przechodzit,
przez teren poroSniqty 3wie24, zielon4 traw4 i
w6wczas zorientowalam siq kto tam spoczywa,
pod tymi zielonymi, r6wniutkimi kopcami z
j ednakowym i krzy 2ami. To by I i tamc i 2olni erze,

legioniSci, kt6rzy le2eli w kaplicy wprost na

podlodze. <Wieczne odpoczywanie racz im dai
Panie> - westchnqla pani Maria i przezegnala siq.

Przez jaki| czas siedzialy6my w milczeniu.
Pani Maria glqboko zadumana, ja oszolomiona
naglym odnalezieniem miejsca pogrzebania
legionist6w z 1920 roku, kt6rych grob6w
czlonkowie stowarzyszeri polskich w Kijowie
poszukiwali od kilku lat.

Cmentaze to najtrudniejsza czqS6 kulturalno-
o6wiatowej dzialalnoSci towarzystw polskich w
Kij owie. Z b6lem serca spostrzegamy, 2e polskie
gr oby z ka2dym rok i e m niszczej q c.or az b ar dziej.
Podejmujemy pr6by uporzqdkowania
pojedynczych grob6w i pomnik6w oraz ich
inwentaryzacji, ale na wiqksze prace nas nie sta6

z wielu, wielu przyczyn...

Z historii wiemy,2e:
20 kwietnia 1920 roku wojska polskie zdobyty

Zytomierz. nastqpnego dnia - Koziatyfi i
Berdycz6w, przerywaj4c w ten spos6b front
sowiecki na Ukrainie. 8 maja wojsko polskie
wkoczylo do Kijowa. <9 maja zgromadzone na

ulicach miasta tysiqczne tlumy - jak pisze Marek
Swiqcicki w swojej ksi4zce <Z mikrofonemprzez
historiq> - ogl4daly defiladq pulk6w polskich i

sz6stej dywizji Petlury>.
Swiadkiem tego wydarzenia byt J6zef

Garlicki, profesor filozofii i historii, pisarz,
kombatant Armi i Kraj owej, m i eszkaj 4cy ob ecn i e

w Londynie. W maju 1993 roku odwiedzil on
Kij6w i mial kilka odczyt6w dla czlonk6w
polskich organizacji. Opowiedzial, 2e jako
siedmioletni chlopak byl razem z ojcem,
porucznikiem kawalerii, na przyjqciu u burmistrza
miasta, na czeSd pojednania obu wojsk, polskiego
iukairiskiego.

l0 czerwca wojsko Pilsudskiego opu6cilo
Krj6w pod naciskiem konnej armii Budionnego.

Przy wkraczaniu wojsk Pilsudskiego do
Kijowa, w maju 1920 roku, mialo przypuszczalnie
miejsce starcie, w kt6rym polegli legioniSci ze

wspomnieri pani Marii.

Pospieszyly6my na (cmentara) legionist6w.
Po drodze spotkalySmy znajomych Polak6w,
kt|rzy dol4czyli do nas. Po dziesiqciu minutach

Zyciorys j ednej z wielu...



o

Zyciorys j ednej z wielu...

EA
f Polskie krzyile na Ukrainie f

Czeslawa Raubiszko

Wspomnienie to napisalam na podstawie
relacji pani Marii Bondziuk, z domu Berezowskiej,
autentycznego Swiadka wydarzeri z 1920 roku i
jednej z wielu Polek, kt6rych rodziny zostaly
ciq2ko do6wiadczone w tamtych trudnych latach
na Ukainie.

Pani4 Marie poznalam, gdy przyszla z c6rk4- -.

do biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kijowie,''
w kt6rej mieli6my sw6j <Polski K4cib, by zapisad

siq do naszego Stowarzyszenia. Od tego czasu

czQsto widujemy siq na polskich imprezach, na

nabo2efistwach w KoSciele Swiqtego Mikolaja,
albo na cmentarzu Bajkowym.

Pewnego popotudnia spotkalam pani4Mariq
na cmentarzu, w polskiej dzielnicy. Okazalo siq,

2e opiekuje siq ona nie tylko grobami swojej
rodziny ale r6wnie2 zaniedbanymi grobami
s4siad6w, a zwlaszcza wybitnych Polak6w

Do pracy przy porzqdkowaniu grob6w
przyzwyczaila siq od dziecka. Podeszly wiek (84

lata), strudzone rQce i zmqczone nogi nie
przeszkadzaj4 jej porusza6 siq wSr6d grob6w i
kzy2y oraz $wietnie siq wSr6d nich orientowad.
Wida6, 2e czuje siE tu jak w6r6d dobrych
znajomych, jak u siebie w domu.

- Oto, jestem u siebie - powiedziala z

u6miechem, jakby czytaj4c w moich mySlach -
Tu, gdzie teraz stoimy, stal na tymwzg6rzu nasz

domek. Obok byla kaplica, w kt6rej modlono siq
za dusze zrnarlych, a w dole jar, gqsto poro6niqty

kzewami. Ci4gnqlo stamtqd mrokiem i chlodem.
Niczego nie balam siq tak, jak tego ciemnego jaru.

Juz dawno nie ma domku, nie ma kaplicy, nie ma
jaru, tylko grob6w przybylo, jak okiem siqgn4i...

Usiadly6my na pierwszej napotkanej lawce,
by da6 wypoczynek nogom utrudzonym
kilkugodzinn4 wqdr6wkq po cmentarzu. Dokola
panowala cisza i spok6j.

Pani Maria zamySlila siq, a po chwili zapytala,
czy nie znudzilamnie wspomnieniem z lat dawno
minionych. Powiedzialam, 2e wrqcz odwrotnie, 2e

od dawna poszukujq autentycznego Swiadka
wydarzeri z lat dwudziestych, Polaka lub Polki,
kt6rzy mogliby podzieli6 siq swoimi'
wspomnieniami z tamtych trudnych dla Polak6w
czas6w na Ukainie.

- No, to zaczne(od pocz4tku - zdecydowala
siq pani Maria - Urodzilam siq 5 grudnia l9l2
roku w Zytomierzu, w polskiej rodzinie. Ojciec.
Piotr Berezowski byl zatrudniony przy ko3ciele,
pomagal ksiqdzu, nazwiska jego nie pamiqtam, w
prowadzeniu gospodarstwa ko6cielnego. G{y w
l9l4 roku skierowano ksiqdza do Kijowa; do
koSciola Swiqtego Mikolaja, nasza rodzina
przeniosla siq, na pro6bq ksiqdza, wraz z nim i
zamieszkala w malym domku na cmentarzu, w tym
wlaSnie miejscu, w kt6rym statySmy przed chwil4.
Domek i kaplica zostaly zburzone w 1923 roku.

Ojciec pracowaljak przedtem przy koSciele, jako
doradca ksiqdza, a dorywczo pelnil obowi4zki
dozorcy dzielnicy polskiej na cmentarzu. Matka,
Ksenia Berezowska, opiekowala siq dzieimi.
Wychowywala je religijnie, dbajqc o zachowanie
polskoSci i tradycji...

- Najwa2niejsze w rodzinie byly Swiqta

religijne. Przed Bo2ym Narodzeniem zaczynalo

siq wielkie sprz4tanie. Do wieczerzy wigilijnej
matka przygotowywala siq starannie. Dania byly
postne, przyrzqdzane na oleju. Dzielono siq

oplatkiem, Spiewano kolqdy. Czasy byly trudne.
Nie wystarczalo 2ywno$ci. Matka oszczerdzala,

zeby Swiqta mogly wypa66 nalezycie...

- Gdy dzieci podrosly - m6wila dalej pani

Maria - matka zaczela dorabiad porzqdkowaniem

grob6w. W si6dmym roku 2ycia poszlam do szkoty
parafialnej przy ko6ciele Swiqtego Mikolaja, a po
jej ukoriczeniu - do polskiej szkoly podstawowej

w Rylskim Zavlku. Szkola znajdowala siq daleko

od naszego domu i trzeba bylo chodzii pieszo,

ale matka nawet slyszei nie chciala o pzeniesieniu
mnie do pobliskiej szkoly ruskiej. Szkolq tq
ukoriczylam w 1929 roku. Potem uczylam siq w
technikum gospodarki wiejskiej, a po jego

ukoriczeniu pracowalam. Zarabialam na swoje

utrzymanie i pomagalam rodzinie.
Pani Maria zamilkla, jej pogodna dot4d twaz

spochmurniala,aoczy patrzyly na mnie ale mnie
nie widzialy. Glosem nieco dr24cym podjqla dalej

swojqopowie66:

- Pewnego pogodnego dnia 1920 roku matka

wr6cila zpracy wcze6niej ni2 zwykle i byla czymS

bardzo zdenerwowana. Naprqdce nakarmila nas

obiadem. Mlodsz6 dwuletni4lrenkq ulo2yla do

snu, a mnie wziqla za rqkq i poprowadzila do

kaplicy. Przy kaplicy kz4talo siq kilku merzczyzn

w mundurach wojskowych. Co to byli za panowie

malo mnie interesowalo. Mialamw6wczas osiem
lat. Przyzwyczajona od malerikoSci do
codziennych poch6wk6w zmarlych
przekroczylam Smialo za matkqpr6g kaplicy. To,

co tam zobaczylam. utkwilo w mojej pamiqci na

cale 2yciel Stalam jak skamieniala, przera2ona

ilo6ci4ludzkich cial poloZonych nie w trumnach,
ale wprost na podlodze, od Sciany do Sciany,jedno
obok drugiego, w szarych 2olnierskich
mundurach. Przytulilam siq do matki drz4c na

calym ciele i nie majqc odwagi podnieSi oczu.
Matka klqcz4c glo6no szlochala...

- W domu dowiedzialam siq, 2e byli to polscy
legioni6ci...

Jak ich pochowano i kiedy, pani Maria nie
pamiqtala. Widocznie matka zaniepokojona
glqbokim prze|yciem c6rki nic jej o tym nie
powiedziala.

- Tamtego dnia-wyznalapani Maria- stalam
siq dorosla, jakby mi lat przybylo. JuZ nie biegalam

z malqsiostrzyczk4 miqdzy grobami ikrzy|ami,
lecz pomagalam matce pny sprzqtaniu grob6w,

zamiatajqc suche li6cie, wyrywaj4c chwasty i

wynoszec Smiecie. Kiedy odwiedzalam groby
moich siostrzyczek, zmarlych w l9l7 roku
r6wnoczeSnie na dyfteryt, musialam przechodzii
przez teren poro6niqty 6wie2q, zielon4 trawq i
w6wczas zorientowalam siq kto tam spoczywa,
pod tymi zielonymi, r6wniutkimi kopcami z
j ednakowym i krzy 2ami. To byl i tamc i 2olni erze,

legioniSci, ktlrzy le2eli w kaplicy wprost na

podlodze. <Wieczne odpoczywanie racz im dai
Panie> - westchnqla pani Maria i przezegnala siq.

Przez jakiS czas siedzialy6my w milczeniu.
Pani Maria glqboko zadumana, ja oszolomiona
naglym odnalezieniem miejsca pogrzebania
legionist6w z 1920 roku, kt6rych grob6w
czlonkowie stowarzyszeri polskich w Kijowie
poszukiwali od kilku lat.

Cmentarze to najtrudniej sza czES(, kulturalno-
o6wiatowej dzialalno6ci towarzystw polskich w
Kijowie. Z b6lem serca spostrzegamy,2e polskie
gr oby z kaZdym rok i em niszczej q c.or az b ar dziej.
Podejmujemy pr6by uporzqdkowania
pojedynczych grob6w i pomnik6w oraz ich
inwentaryzacji, ale na wiqksze prace nas nie sta6

z wielu, wielu przyczyn...

Z historii wiemy, ze:

20 kwietnia 1920 roku wojska polskie zdobyty

Zytomierz, nastQpnego dnia - Koziatyri i

Berdycz6w, przerywaj4c w ten spos6b front
sowiecki na Ukrainie. 8 maja wojsko polskie
wkoczylo do Kijowa. <9 maja zgromadzone na

ulicach miasta tysiqczne tlumy - jak pisze Marek
Swiqcicki w swojej ksi4zce <Z mikrofonemprzez
historiq> - oglqdaly defiladq pulk6w polskich i

sz6stej dywizji Petlury>.
Swiadkiem tego wydarzenia byl J6zef

Garlicki, profesor filozofii i historii, pisarz,
kombatant Armi i Kraj owej, mieszkaj 4cy obecnie

w Londynie. W maju 1993 roku odwiedzil on
Kij6w i mial kilka odczyt6w dla czlonk6w
polskich organizacji. Opowiedzial, 2e jako
siedmioletni chlopak byl razem z ojcem,
porucznikiem kawalerii, na przyjqciu u burmistza
miasta, na cze$i pojednania obu wojsk, polskiego

i ukairiskiego.
l0 czerwca wojsko Pilsudskiego opu6cilo

KU6W pod naciskiem konnej armii Budionnego.
Przy wkraczaniu wojsk Pilsudskiego do

Kijowa, w maju 1920 roku, mialo przypuszczalnie
miejsce starcie, w kt6rym polegli legioni6ci ze

wspomnieri pani Marii.

Pospieszyly6my na (cmentarz)) legionist6w.
Po drodze spotkalySmy znajomych Polak6w,
kt6rzy dolqczyli do nas. Po dziesiqciu minutach
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byli6my wszyscy na miejscu. Na pierwszy rant oka
nic nie wskazywalo na zbiorowy poch6wek
ilolnierzy. Ale niestrudzona pani Maria zawolala
z triumfem:

- O, jest ju2 pienwszy...
Otoczyla ramieniem betonowy slupek o

wysokoSci powy2ej metra, jakby witala starego
przyjaciela. Po piqciu czy szeSciu krokach
ujrzeli$my drugi slupek, za nim trzeci, czwafi,
dziesi4ty, Kilka le2alo na ziemi utrudniaj4c
przej6cie do mogil. Naliczyli6my 27 slupk6w z
dawnego ogrodzenia 2olnierskich mogil i to
wszystko, co po nich pozostalo.

- Jeszcze po wojnie - obja6niala pani Maria

- kaLdy mial krzy| z 2elaza, a w tym miejscu,
gdzie jest teraz wielka sterta Smieci, stal pomnik
z szarego kamienia z czamym Vtzy 2em z 2elaza.
W latach sze6idziesi4tych zginqly V,rzyile, a w
koficu lat siedemdziesiqtych zezwolono na

. ) grzebanie nieboszczyk6w na miejscach ju2
v pogrzebanych. Nowe groby zajmuj4 miejsce

starych...

W drodze powrotnej pani Maria wydobywala
z pamiqci coraz to nowe wydarzenia ze swego
2y cia i z 2y cia swoich bliskich.

Tragiqzny byl dla rodziny Berezowskich rok
1926. Pochowano w6wczas ojca. Znaleziono go
zamordowanego na cmentarzu, niedaleko domu.
Cmentarz Bajkowy nale2al od dawna do
cmentarzy uprzpvi I ej owanych. ZaloLyl go w I 8 8 4
roku, w g6r4'stej czq$ci swojej posiadlo6ci, carski
general Wasilij Bajkoq kt6ry odznaczyl siq w
l8l2 roku w walce z Napoleonem i otrzymal za

to w nagrodq od cara, Aleksandra I, ziemiq kolo
Kijowa. Cmentarz szybko siq rozrastal.
Podzielono go na dzielnice wedlug wyznah, na
prawoslawny, katolicki (polski), luterafski
(niemiecki) i zydowski.

Ojciec pani Marii, Piotr Berezowski, dorabial
str62owaniem w dzielnicy polskiej. Jako czlowiek

- , uczciwy i bardzo religijny, nie m6gl pogodzii siq

., ) t wandalizmem, kt6rego przypadki zdanaly siq

- w jego dzielnicy. Pod oslon4 nocy zlodzieje
niszczyli lub wynosili czqSci nagrobk6w,
przerabialije na nowe i sprzedawali. Nie m6gl
siq ztym pogodzii ! Z jednego z dy2ur6w nie
wr6cil. Zabito go. Morderc6w nie schwytano.

Pozostala zrozpaczona matka z trojgiem
malych dzieci. Maria miala w6wczas piqtnaScie
lat, Irenka osiem lat, a Ada$ dwa lata. W domu
zapanowal smutek, a wk6tce przyszla i nEdza.
Gl6wnym zr6dlem utrzymania rodziny byla praca
matki na clnentazu, dogl4danie i porzqdkowanie
grob6w.

Wspierali rodzinq Berezowskich 2yczliwie
parafianie z ko6ciola $wiqtego Mikolaja, o kt6ry
troszczyl siq ich ojciec, a ksiqdz proboszcz stale
pomagal dzieciom.

Nieoczekiwanie, w rocznicq Smierci ojca
(1927 rok) matka otrzymala dodatkow4prace,az
niQ i dodatkowe pieni4dze. :

Pewnego dnia zaproszono j4 do kancelarii
cmentarza. Oczekiwali tam na niqdwaj nieznajomi
mer2czyLni.Po pnywitaniu siqjeden z nich zapytal
matkq, czy nie zgodzilaby siE podjq6, doglqdania
i porzqdkowania cmentarza polskich legionist6w.

Matka zgodzila siqbeznamyslu bowiem od dawna
troszczyla siqpo kryjomu o utrzymanie porz4dku
na tych zielonych, r6wniutkich kopczykach,
pamiqtaj4c o tamtych zabitych w szarych
2olnierskich mundurach, kt6rzy le2eli w I 920 roku
w kaplicy na podlodze. Bardzo j4 bolalo
zapomnienie o nich, a jako Polka czula w sobie
potrzebq uczynienia czegoS dla zachowania
pamiqci o nieznanych bohaterach swojej drugiej
ojczyzny. Dziwnym zrzqdzeniem losu teraz jej
pragnienie spelnialo siq.

Do domu wr6cila podniecona. Od dawna
Maria nie widziala matki takiej wesolej. Wci42
nucila jednq i tq samq pieSri:

Maszeruj4 strzelcy, maszeruj q

Karabiny blyszczqu szary ich str6j,
{ A przed nimi drzewa salutuj6

Bo za nasz4 Polskq ida w b6j!
Plynqt czas. Dzieci podrastaly. Maria

ukoriczyla podstaw6wkq. Matka wci42 pracowala
na cmentarzu. W cieple, pogodne dni dzieci
pomagaly matce. Placyk z zielonqtrawk4 wida6
bylo z daleka. Ludzie zwiedzajqcy cmentarz
zwracaliuwagQ na zadbane kopce, podstrzy2onq
trawQ, czySciutko zamiecione dr62ki. Gdy matka
chorowala, Maria porz4dkowala placyk sama, albo
z siostrq lrenka. Mama otrzymywala za swoj4
pracQ wynagrodzenie pieniE2ne z polskiego
konsulatu.

- Po pieni4dze - wspomina pani Maria -
matka chodzila sama. Gdy lrenka podrosla
chodzily6my obie, piechot4. Konsulat znajdowal
siq na Pieczersku, przy ulicy Sadowej, daleko od
domu, ale wiedzialySmy po co tam idziemy, nie
odczuwalySmy wiqc nawet zmqczenia...

Z biegiem czasu (cmentarz>> legionist6w
zostal ogrodzony. Prawie wszystkie slupki z
ogrodzenia zachowaly siq. Na pytanie, ile bylo
kopc6w mogil, pani Maria nie potrafila
odpowiedzied, bo nie przyszlo jejnigdy do glowy
policzyd ich. Przypomniala sobie jednak bardzo
istotne zdarzenie. Pewnego wieczoru matka
wr6cila do domu bardzo zmQczona. Byla p62na
j es i eri. Zbli2al s i E Dzi efi Zaduszny. N ab o 2eris twa
byly zabronione, ale ludzie chodzili odwiedzai
groby swoich bliskich, zapali| Swiece, odm6wii
Aniol Pariski. Podczas deszczu wiatr nazrywal
mn6stwo liSci. Pod ich zaslonq nie bylo widad
zolnierskich kopc6w.

- Jutro Dzieh Zmarlych - powiedziala matka

- uporz4dkowalam wszystkie mogily legionist6w,
a2 ll4. Z n6g padam ze zmeczenia. Nie bqdq
gotowa6 kolacji. Obejdziemy siq herbatq. Ale jutro
mo2e ludzie przystan4 przed tymi grobami w
zadumie i odm6wi4 za 2olnierzy <wieczne
odpoczywanie>...

-ZapamiEtalam ten zimny, jesienny wiecz6r

- wspomina pani Maria - i tq liczbq I14.

Nadszedl rok I 933. Rok glodu i nEdzy. Ludzie
umierali z glodu calymi rodzinami, szczeg6lnie
na wsiach. Oddzialy <awangardyst6w> chodzily
po chalupach i zabieraly wszystko, czym 2ywil
siq czlowiek. Nie mialy milosierdzia nawet dla
dzieci. M$cily siq bezlito6nie za nieudanq
kolektywizacjq.

Czeslawa Raubiszko

- sekretarz Kijowskiego Stowarzyszenia
Polak6w <<Zgodu> w Kijowie.

Gl6d nie omin4l i rodziny Berezowskich. Ale
jednak przetrwali, dziqki temu, 2e pracowali w
przedsiqbiorstwach, gdzie dawano <pajob: chleb,
cukier, albo olej w malych iloSciach, 2eby nie
umrzei z glodu. Maria lub Irenka zjadaly czqsto

chleb po drodze nios4c go do domu, bojeSd chcialo
siq bardzo mocno. Obierzyn z kartofli nie
wyrzucano. Pieczono z nich placki. Prawie
wszyscy chorowali na 2olqdek. Ze wzglqdu na

<paj ob piqtnasto letnia Irenka pr zerw ala naukq w
szkole i poszla do pracy w fabryce.

Lata 1934,1935,1936 i nastqpne, a2 do
wojny, byly latami terroru, przemocy i
przesiedlania ludnoSci polskiej. Polska, wedlug
sowieckiej propagandy, byla imperium zla i
zagroienia dla Zwiqzku Radzieckiego, a Polacy

- elementem wrogim, kt6ry nale2alo usun4i z
zachodnich granic radzieckiego paristwa i
przesiedlii w gl4b Rosji, w kazachskie stepy.

Zgotowano Polakom tragiczny los, tylko
dlatego, 2e byli Polakami.

Listy, otrzymywane od rodziny.z Zytomierza,
byly pelne trwogi i rozpaczy. Ludzie bali siq
m6wii po polsku. W rodzinach m6wiono tylko o
wyw6zkach Polak6w. Najpierw zamkniqto
ko6cioly i aresztowano ksiq2y, potem szkoly i
nauczycieli, a nastqpnie - teatry wydawnictwa i
wszystko co polskie.

Zycie jednak toczylo siq dalej. Maria wyszla
za mqL i urodzila c6reczkq, Anielkq. Rodzina
Berezowskich powiqkszyla siq o dwie osoby. Mqi
Marii, Maksim Bondziuk, pracowal na kolei, gdzie
placono znaczniewiqcej ni2 w innych zakladach.
Stan materialny rodziny polepszyl siq. Po
urodzeniu c6reczki Maria przerwala pracE w
fabryce i prowadzila gospodarstwo domowe calej
szeScioosobowej rodziny. Matka pracowala nadal
na cmentarzu. Podupadla na zdrowiu, miala
klopoty z oczami, coraz gorzej widziala.

Osiemnastoletnia Irenka byla zadowolona z
zycia. Atmosfera domowa, w kt6rej wyrastala,
byla rodzinna i serdeczna. Zdecydowala siq na
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zaw6d szwaczki. Szyla wprawdzie tylko grube

szynele dla 2olnierzy ale fabryka znajdowala siq

niedaleko, miala wiqc blisko do domu. Byla
mloda, pracowita, plan produkcyjny wykonywala

znadwyilkqu kolektyw fabryczny tznawal iqza
przodownicq, pisano o jej pracy w gazetce

Sciennej. Chciala Lyt i cieszyt siq 2yciem.

Od 1934 roku Swiqtowanie Boiego
Narodzenia bylo smutne, bez Ko6ciola, ksiqdza,

kolqd. Tradycje polskie podtrzymywano po

kryjomu. Kolqd nie Spiewano, bo bano siq

s4siad6w. Wieczerza wigilijna skladala siq

wprawdzie z postnych pohaw, ale oplatka nie bylo,

choinki r6.wnie2 nie bylo,
Na Sylwestra 1937 roku Irena um6wila siq z

przyjaci6lkq na zabawq do Domu Kultury.
Zawczasu uprasowala piqknie jedwabn4 sukienkq

z bialym haftowanym kolnierzykiem, kt6ry
podarowala jej Maria i przygotowala szerok4

atlasowq bial4 wst42kq do warkocza. Wiecz6r

uplyn4l j'ej na krz4taniu siq po domu i na

marzeniach. Zabawa zapowiadala siq Swietnie, a

mial to byi jej pierwszy bal w 2yciu.

O p6lnocy obudzilo j4 glo6ne lomotanie do

drzwi. Gdy matka otworzyla, weszlo dw6ch
mqilczyzn w ciemnych ubraniach. Jeden z nich

zapylal:

- Kt6ra z was jest Irena Berezowska?

- To ja - odpowiedziala lrenka.

- Sohirajsia, pajdiosz z nami. Wot ordier na

arest...

Matka oslupiala i zaniem6wila. Uplynqlo
kilka chwil zanim zdolalazapyta6:

- Ztt co? Dziewczyna pracuje w fabryce...

ma ciq2k4pracq... szyje grube szynele... wypelnia
normQ... piszq o niej w gazetach... wiqc, za co?

- Dosy6 gadaniny - przerwal jej jeden z

mELczyzn - lepiej pom62cie c6rce szybciej siq

ubrai.
Oszolomiona Irenka wkladala machinalnie

ubranie. Bo chwili uspokoila siq. Nie czula siq

winna wobec radzieckiej wladzy.Nie nale2ala co

prawda do komsomolu, ale czy za to wysyla siE

na Syberiq? Pomylka, tak, to na pewno pomylka!

Uczepiona tej mySli uspokoila siq i poprosila

mamQ, by nie plakala. Zobaczycie - m6wila - to

siE wszystko wyja6ni. Wk6tce mnie zwolni4...
W smutku iwyczekiwaniu minqly Swiqteczne

dni, a potem pierwszy i drugi stycznia 1938 roku.
Irenka nie wracala. Matka w tajemnicy przed
rodzinq zapakowala do starej walizki swoj4 odziez,

by byla pod rqk4. Postanowila p6j56 do naczelnika,

by wyja6nid los c6rki, ale nie zdq|yla. W nocy, z

drugiego na trzeciego stycznia aresztowano jq.

Byla spokojna, bo nie poczuwala siq do 2adnej

winy, cieszyla siq nadziej4na spotkanie z lrenka.

Byla pewna, 2e aresztowano jq, by zwolni6 c6rkq...

Dni mijaly pelne troski. Znikqd 2adnej
wiadomoSci o matce i siostrze. Marii poradzono

zwr6ci6 siq do prokuratury. Poszla. W poczekalni .

kazano jej zaczekal.Usiadla na dtugiej lawie,pny
6cianie, na kt6rej siedzialo kilka os6b. Czas dtu2yl
siq niemilosiernie. Nareszcie dnwi siq otworzyly
i urzqdnik w uniformie zapytal:

- Kto w sprawie Berezowskich?

-Ja- dril1cym glosem odpowiedziala Maria.

Urzqdnik spojrzal na Mariq, potem na pismo,

kt6re trzymal w rqku i odczytal:

- Berezowska Ksenia, urodzona w 1882 roku

i Berezowska lrena, urodzona w l9l8 roku zostaly

wyslane do obozu poprawczego na dziesiq6 lat

przymusowych rob6t, z Prawem do

korespondencji. Czekajcie na listy. Do widzenia.

Maria machinalnie odpowiedziala:

- Dziqkujq.
Na ulicy byla odwil2 po kilkudniowym

mrozie. Snieg pr6szyl uspokajajqco. Maria
zwr6cila twaz ku niebu i pomy6lala: w przyrodzie

taki spok6j i zgoda, a u ludzi - wojna i nienawiSd.

Dziesiq6 lat za to, 2e jesteS Polk4!

W domu ogarn4l j4strach. Nie o siebie lecz o

trz/etni4 c6reczkq i trzynastoletniego braciszka,

dla kt6rego stala siq teraz matk4. Co bqdzie z nimi,

gdy i jqzabior4?

Rozniosla siq wie$6, 2e aresztowanych

umieszczono czasowo w wiqzieniu na

Lukjan6wce. Pobiegla tamznadziejqu 2e czego|

siq dowie. Poczekalnia byla przepelniona ludimi.
Stali w milczeniu, przygnqbieni nieszczqSciem.

- Tyle ludzi i taka cisza - pomySlala sobie -
jak na pogrzebie, a nawet i ciszej. Przyirzawszy

siq baczniej ludziom rozpoznawala znajome

twarze, napotykane wcze6niej w ko6ciele, w
bibliotece z polskimi ksiqikami, w polskiej szkole

czy w polskim teatrze. Witali jq spojrzeniami
przepelnionymi strachem albo ledwo widocznym

skinieniem glowy. Polacy z Kijowa.

O matce i siostrze nie bYlo 2adnej

wiadomoSci.
Pierwszy list od matki Maria otrzymala w

maju 1938 roku, gdy na cmentarzu zazielenity siq

drzewa, kwitty bzy i kasztanY.

<Na wstqpie - pisala matka - pozdrawiam ze

6wiqtem>. Tylko zjakim? W kqciku listu, miqdzy

linijkami, nakeSlony byl maly baranek, znak Swiqt

Welkanocnych. Maria zrozumiala. List sp6Zniony

byl o miesiqc. Trudno siq dziwi6, gdzie
Kazachstan, a gdzie Krj6u dluga droga. Dalej

bylo w li6cie kilka sl6w: (estem zdrowa, 2yjq,

pracujq, nie trw62cie siE o m6j los, piszcie do mnie

jak najczq$ciej, kocham was>.

Wk6tce nadszedl list od Irenki. Analogiczny:

r<Jestem |ywa,zdrowa, pracujq, nie trw62cie siE>

i kilka zdari pocieszaj4cych: <staram siq o
zezwolenie na spotkanie z mamq. Naczelnik
obiecal. To niedaleko, mniej wiqcej jakie6 sto

kilometr6w. Od czasu do czasu ktoS jeidzi tam od

nas po 2ywnoS6, weimie mnie ze sobq jako

pomocnicq>.
W innym li6cie Irena pisala, 2e miala

spotkanie z mamq, 2e jej zdrowie nie jest
najlepsze, 2e narzeka na oczy, coraz gonei widzi
i sama nie bqdzie juLmoglapisad list6w. O sobie

donosila, 2e daje sobie radq, pracuje w polu -
stepie, pasie ogromne stada owiec, daleko od

miejsca zamieszkania. Przyroda i klimat sq tam

zdumiewaj4co dziwne, dniem slorice p.ra2y

niemilosiernie, a noce s4 tak chlodne,2ekladzie
siq spad miqdzy owcami. Mn6stwo przer62nych

gad6w. Musi uwa2a6.

Jeszczekilka list6w od matki pisanych cudz4

rqkq. Przeprasza,2e nie pisze sama, oczy jq
zawodzq,.Pracuje w kuchni jako robotnica, zmywa

naczynia. Najwiqcej jej dokucza upal. Tqskni za

nami.
Druga wojna Swiatowa Przerwala

korespondencjq. Na pr62no Maria slala list za

listem na adres matki i siostry. Nikt siq nie

odzywal. Dopiero po wojnie, w 1945 roku Maria

otrzymala list od siostry. Irena pisala, 2e ich

przesiedlaj4 z miejsca na miejsce,.coraz dalej w

itepy, Ze o matce nic nie wie i na listy matka nie

odpowiada.

Za sumiennQpracQ Irena Berezowska zostala

zwolniona z zeslania w 1947 roku, o rok wczeSniej

ni2 to przewidywal wyrok, za to bez prawa

mieszkania i pracy w Kijowie. Wr6cila cicha,

zastraszona, wszystkiego siq bala, nigdy nie

opowiadala o 2yciu na zeslaniu, nawet siostrze

Marii.
Ksenia Berezowska, matka Ireny i Marii, nie

wr6cila zzeslania.
W 1954 roku, po Smierci Stalina, pani Maria'

zwrlcila siq do Ministerstwa Spraw

Wewnqtrznych Zwiqzku Radzieckiego w sprawie

aresztowania matki i siostry.

Ministerstwo poinformowalo w oficjalnym

piSmie, ze Ksenia Berezowska, urodzona w 1882

roku i jej c6rka Irena Berezowska, urodzona w

19 I 8 roku zostaty os4dzone na specjalnej naradzie

NKWD na dziesiq6 lat pozbawienia wolnoSci za

dzialalno66 kontnewolucyjna, za to, 2e w latach

1934-1936, mieszkaj4c na terenie cmentarza

spzqtaly, w porozumieniu z konsulatem polskim,

groby polskich legionist6w i otrzymywaly za

swojq pracE regularnie wynagrodzenie od

polskiego konsulatu. Fakt ten stal. siq podstawq

do oskar2enia ich 2l lutego 1938 roku o

szp iegostwo. Na pro6bq pani Marii sprawa zostala

rozpatrzonaponownie i w 1954 roku jej matka i

siostra zostaly zrehabilitowane.

Smutne wspomnienie pani Marii chcq

zakohczy 6 optymistycznie. Czasy s iq zmieni$ na

lepsze. W wolnej i niepodleglej Ukrainie
mniejszo6ci narodowe maj4 mo2liwo56 tworzenia

wlasnych organizacji. Do $wiqtyfi mo2na chodzid

bez ogl4dania siq za siebie. Mo2na uczyi siq

ojczystego jgzyka, mowy swoich przodk6w'

Polacy majq r6wnie| takqmo2liwoSd.

DziEki dzialalnoSci polskich towarzystw
kulturalnooswiatowych kultura polska rozwija

siq. Odradza siq folklor propagowany przez

dzieciqce i mlodzie2owe zespoly Spiewacze.

Polska gazeta <Dziennik Kijowski> zn6w siq

ukazuje. Spoleczno6i polska ma mo2liwoS6

uczestniczenia w licznych imprezach kulturalnych.

Na cmentazu Bajkowym porzqdkowane s4 groby

polskie.
Dziqki zapamiqtanym pruez paniq Mariq

faktom, dziqki staraniom czlonk6w
Stowarzyszenia Polak6w <<ZgoduD, pgmocy
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej i
Konsulatu RP oraz wladz miejskich Kijowa
odbylo siq 3 Maja 1995 roku uroczyste
odsloniEcie pomnika bohaterskich legionist6w
polskich z 1920 roku.

Drogiej pani Marii, czlonkowi honorowemu
nasze go Stowarzyszenia, serdeczne B 6 g zapla(l



Przygotowala Alicj a ll/ermifi s ka.

WIOSNA

Noo proszp,

Byl Snieg

I nie ma Sniegu

Ledwo za trzy grosze.

A tak sig pierzylo,
puszylo,

stroszylo,
jak biale kokosze.

My5latby kto:
zima
caty rok nie puScio

wieki potrzyma.
Atu
Puk, puk
I proszg:

wiosna jak zielony puch,
jak zlote cieplo kurczgcia.

Jak dzrvonki,

Skorvrcnki wysoko pod chmur4.

Chocia2 za moj4 le5n4 g6rg
J eszcze wczoraj leLal Snieg.

Teresa Ferenc.
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l.Zvtycigzca Smierci, piekla i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Nar6d niewierny trwoiy sig, przestrasza
Na cud Jonasza. Alleluja!

2. Ziemia sig trzqsie, stra2 sig grobu mieszao

Aniol zstgpuje, niewiasty pociesza:

,rPatrzcier- tak m6wi, - gr6b ten pr6iny zostalo

Pan zmartwychpowstal". - Alteluja!

3. Ust4pcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwalel
Ojcu swojemu jut, uczynil zado56, -
Nam niesie rado5d. Alletuja!

pig-kla i sza-ta-86r
ilnic trzo-cia-go t rB-ps.

trro**y



Bp,Br,rno. Tyr nia6ya:rnocr crpaBxHe HapoA-

He fynsHrur. Biapasy npu nxo4i xac sycrpin
<<xur,krir Kopr4Aop> e npoQecift Hrx xe6parin,
sri Kanroqfinr,r Mr,rJrocrr.rHro, flepeKpr,rKyroqx

oAr,rH oAHoro. <Xpucroc nocrpec!> - HaApr.r-

BaBcfl o.quH xe6par, <<Cnana YrpaiHi!> - KpH-

uan gpyrnft, <<IloAafire 6igHorr,ry!> - BepeulaB

rperifi. Ane xe6paKr{ - qe ule He caMe He-

flpr.reMne, aAxe npocuTu He rpix, i qe HiKoMy

ue sa6oponeuo. A or ropriur nHBoM ra in-
rur{Mu HanorMr.r y caMoMy qenrpi KJTaAoBH-

rrla - Ha Harrry AyMrry e KoulyHcreor\a. Mix
Morr,rJraMu nporyJrroBaBcr HapoAHufi uaronn.
Einr 6ararbox 3axoponenr nig6y Bailacfl, n' fl,--,.Ha opfir AopocJrHX, a AlTr.r y rIeH qac rarac-
Jrr.rBHMr{ 3rpaft xauu ranfl;ru rro KJraAoBHuIy,

nepecrpu6yrcqu qepe3 Morr.rJru. Ha 6ararrox
ua4rpo6HuK{x Jrexarrn [acKH, rlyKepKr,r, Kpa-

l\ fuuyrn cynopi AHi Benurcoro nocry
IYIi noqaBcff yrro6nennfi HaMr{ qr.rKJr

eennlco4nix cesr. Becua npuiluna, npuiluna
KpacHa... - cnieaerbcfl y napoanifi yrpaiH-
cmifi eecH*rqi. CriAoru ga BerulrcoAneu uauri
[paBocJraBui geulsru, TaK caMo sr i rarolu-
KLI, cBrrrcyrorr nponignr.rfi rr.rxAenr. B uepe4-

AeHb cBrra npu6npaerrcfl, Ha Morr.rJrKax no-
Mepnnx pogu.rin, snafiournx, npegrin. Bno-
prAKoByerbc.s ruicrrufi rIBr.rHTap, oprauirony-
eTbcr roAaqa TpaHcrropTy Anr nepeBe3eHHt

MeruKaHrrie EepAu.reaa, gri ni.qsiAyrorb cBo-
ix norifinnx 6rugrxux. I{ilnfi pir rrar qeKa€-

Mo Ha rln ypotrncricrt, rory€Mocr Ao sei He

Jrr,rrue uarepiamno, aJre fi 4yxonno.
3rilno KaroJrr.rr.IbKoi rpa4nqii, Ha KJraAo-

sH[Ii o6os'fl3KoBo ni4upannxerbcr cBrra
Meca 3a riyrui norraepJrnx. Xprni Monrrbcr 3a

MeprBr,rx, ni44arcru ila urauy naM'flTi, 3arra-

rlorcqu Ha MofrIJIax noMplHzurrtri cniqe.rxN.
Hixro He KJraAe Ha Morr.rJrr{ ixy, a rr.rM naqe
He craBHTb trapKH s ropilxoro. Hirrcoi ropri-
nrti cuuprur.rM Ha rraicqi ni.rnoft) crroKoro He

AonycKaeucr. I{nnurap - rrlicqe rnxe, Ae He

npnfiurro r{IJracyBarn ra AssiHxo crrlirrncq.
30 rsirHr Mr{ 3 Moero noApyrorc nr.rpiuru-

JIr.r trle par ni4ni4aru KJraAoBlruIe, qo6 uo-
Knacrz rgiru r{a Morr,r.Jrr,r 6lngrrux HaM nro-

Aeft. Te, ulo Mrc 3acritrr[ Ha KJraAoBuuti uo
nyruqi Boftrosa sac mn6oro i nenpueuno

Tu Haruux rpaBocJraBnr,rx 6parie. Mn nesHi

ToFo, rqo e xo,(Hifi qeprcni He 3aKrr,rKaerbct

po3rrHBaTr,r Ha Morr.rJlKax cnHpTHe ra ule fi
craparncr npnrorqarrr norifinnxis. Yce qe

KouryHcrBo rrrHerbcr si crapo4aeuix .racis

Aoxprlcru*rcrroi Pyci ra g .racis rouyuicru=
qHoro pexr{My. Ha xam, rroKu IrIo se nci
yrpainqi gnafiuun cBorc Aopory Ao Eora i
ToMy qacro peuirifiHi cBflTa BoHH nJryrarorb
is ssuqafiHnrau csircrKlrMlr, a qacro 3 KoMy-

Hicrlrqnutrr cBf,TaMr{. [4r uipyr.oqoi aroAu-
Hr{ He e roJroBHr,rM HanHTHcr ra Haicrucs ni.u
qac cBffT. forosHe - rle AyxoBua eruicrr g

Xpncrou, ycni4orrrnenss ftoro qyAecHoro

nocrpeciunr rr ni,qpo4xeHHq Ayxonuocri,
rlllcrorll, [paBeAHocri naruoro xl{Trfl . A .Ia-

pra ropirxr{ Ta KparuaHKH Ha Morr{Jrax 3 rIHM

He Marorb Hi.roro cninrnoro.
Xoverrcr, u1o6 3 KoxHLrMrI uponigul.tttrtt

cBrraMr{ ueruranqi SepAu.rena sce 6irurue
ycnigoumoBaJrr{ cnpaBxHe 3HaqeHHt IIux
ypoqncrocrefi i acrrpuMyBzrnrcb qnnirisona-

HHx xpucrnrHcbKnx rpaarqifi. Aaxe He Ba-

pro rreperBoproBaru uicqe niqHoi ruuri na

raracnnBnit 6unrau, rrufi uorpi6uo Aosro
npw6uparu nicns noAi6Horo cBflrKysaHHs siA

BeJlr{qe3H}rx Kyn cuittr, ulo 3annrrrarorr nic-
nr (KynbrypHoroD niguovuHry 6ep.ur.rinnru
na MaAosaqi.

l|rp[[l|r
UIIIllllfl

llflrrr

[Brl ilI[Pl
ruaHKlr. Hanrpyr 6yno uyru rarrrip, rr y ri-
Hosani nepeA noqarKoM ceaHcy. flo qsuHra-
pro BeruraJrocr 6araro u'flHnx, mi, ua6yrr,
He po3paxyBanr4 cBoi cr,rJrr.r i nepe6panu
cnr,rprHoro, rtprroqarcqtlcb 3a ynorift 4yur
floMepJrl,rx. Bi4 rraornari Ao Mon{Jrr,r xoAr.rJur

xe6paru (i ne riarxu), s6Nparo.rr.r Br{craBJre-

Hy Ha Hagrpo6rax ixy. flnnacs, ropilra, ino-
cs cruo. Cnsro rpuBrrJro rlirufi AeHb.

Te qo MH no6a.r[rr.r Ha KrraAonnqi crcopi-

ure 6yro cxoxe Ha s6ironucbro r3[rrHr.rxie, rxi
IIIe He no6a.rr,ur[ csirra xpncroBoro. Morcra
spo6rru BHcHoBoK, rrlo AyxoBHufi pineur 6a-
rarbox lrcAefi e Ayxe Hr{3bKr,rM. Y csoifi 6im-
urocri ueruranqi EepAuvena He posyrvrircrr
Hasiulo wlnrcr,4 Ha MoruJrr.r'ixy. Konu r.3arm-

,TaJra oArry [aHi, u1o o3naqae qeft snuqafi, BoHa

nignonina, ulo He sHae. ((yci KJraAyrb i s lrurra-

ay. Kaxgnr, ulo raK rpe6u - MoBr{Tb BoHa.

Hixro, y Koro fl nuralta flpo 3HaqeHrrr rlboro
o6prgy He sruir ilaeni siAnonicru.

Hi n rrorray pa3i Mfi He xoqeMo o6pasn-



BE'I UKNN CUH n'|AHETU
(fo poroBHH cvrepri Ioana llanna II)

Iliuros ig geuuoro xurrrr y xHTrf, riune Bep-
xosHuft floHruQir Barirauy, Purrrcrrcnfi enucxon,
Bixapifi Icyca Xpncra, HacrynHuK Knff3ff anocro-
rir, Bepxonuufi nepnocnrqennr Bcerescrroi qe-

pxru, Ilarp iapx 3axoay, Ilpnuac lranii, Apxienu-
cron i MnrporoJrr{r PurucrrolnposiHqii IsaH IIa-
nno II. Cnoqns I,Ioro Cssrict nicnc saxrfix i
AonrorirHix rpyais sa 6raro rr.rupy, apyx6u i 6pa-
TepcrBa uapofin, coqianrHoi pirHocri, a raKox ro-
pxecrna Eoxoi Ilpangn. Iu'r fioro cse i ni.IHo crr-
Tr.rMe 3oJrmr{Mr{ 6yrraruru y coimoifi icropii. 3acrynr

., flauu niaor',ti y ncix KfroqKax Haruol HeocrNHoi
rrrraHerr.r. Oco6nraeo rouu uiguyrui y oenuruax,uep-

xaBax,lKi, tar 6u uoulrtlr, BIBHaqaFTb oclosHi
nanpnrnor i srrricr uixnapolnn siAHocrn. Csir ni,4-

vyn uorymifi ayxoounfi BrrJrHB Csrrom OrIIt Ha

coqiamno-emoHor'riqur,rfi i noriruqnnfi porruror
cycninrcrn ir pisnur'rr.r Qoplraqirun fi Ha scro rira-
HrcbKy reuny unnirigaqirc. Ilonal 850 rvri.rrrfi onis
rarorurris e nocri.qoauilKaMn Puucrroro flanu.
Kpiru roro, [epeA HuM cxr.r,Jrrrorb mJroBr.r upeAcra-
BHHKr.r ycix inurnx qepKoB i pedrifi.

IgaH IIaBro II nninun y co6i se nurue uperpaori
srcocri cron'sHcsKux uaqifi - sacaMrrepeA noJrbcb-

roi, r rnoi euftuor, 3 rKoro 6yn cnopigHeH[M Kpo-

n'rc i .qluero, - are fi ycix iHruux erni.rHlrx cnim-
uor. Hacaunepe4 nin 6yn cnoaueuufi qupoi i ca-

MosiAAaHoi nipn r Eora, ruo6oni Ao cso6oAu, Ae-
uorparii, pecny6rirancbKilx nopf,AKin, uupy,,uo
noxuoi ruetrrm, He3alrexHo Bfu ii nipN, neperoHaHb,

srHiwroro roxoAxeHHr, r.runrin i poay 3ausrb.
He 6gy 3ynuHrrrrcb Ha 6iorpaQii renia.nrHoro

MncJrurenr i 4epxanoteoprlr, a rpo6lro cnpo6y
sncsirreHHr AesKrD( unpuxin fioro i.qeonoriqHoi i
norifli.rHoi AicnrHocri. Ue Mae HaAssnqafi Ho sax-
JIIIBe 3HaqeHnfl Nrs,Haruoro xHTrfl rr HuHi, mr i s
uafi6yrurouy i louy nnaxaro cso'M o6os'rgroM Ha-

tfircarvAerqo rpo cnaruurry cssrom orrlr.
Bepxonuufi [IornnSix Barnrauy HacaMnepe,{

6rncxyue siAsHaqascr n raaysi reonorii. froro
[epy HaJlexnrr 6araro penirifi nux t[yugartleHra-
JIbHHx npaqb. Oco6ruso qisul.rrtrn e nancrri es-
qnuiru (uocnauur Karonr.rrlbKoi qepxsu). KpiM
rorc HnM Ha[HcaHo 6aram lireparypxux xyAox-
uix raopir, cepeA rKr.rx BaxJrnBe rr,ricqe safir'rae ni-
pHKa, a raKox QinocoScrrux $yuaarrleHrit"JrbHnx
flpallb. flemi is rnopia reuiamuoro M]rcJrureJrt
xoqy HaBecrr.r B rlboMy uapuci.

llle y Ilomqi, Ha noca4i enucxona i nor'aiq-
unra ApxienprcKona Kparircrroro Kapolr Bofi-
rura qacro ApyKyBaB cnoi riprui y Kparincrror'ay
<TuroAHir rroBrrlexnr.r)) i r xypnairi-uicruuury
<3sao. Tyr niH nignucyuancs ncesAoHir\,torr.r An-
Axes .flseHr. y 1959 poqi no6a'rr.ur csir rpnaK-
ToBa n'€ca <3ororux cnpaB uaficrpu>, a scrriA sa

Herc - <Epar Harrroro Eora>, <r{oaeuocna snicr-
Ka>) Ta ule.uerilrra ApaM. Eararo inorerranux $i-
rocoQcrrcux xypHanin sxe s ri qacx BBaxaJro 3a

ve crr ouy6lircynarn npaqi nonrcbKoro. TeoJrora.
HesAossi no6a.rura csir fioro KHnra - HeBMr,rpy-

ItIufi ueAesp <Jlrc6on i simosilanrHicrr>> - rra
Myrpo i gocrynuo nogHafiouura enpony, a 3a HeK)

fi yrecr cnir, is noguqisuu qepKBr.r y upo6ner'aax

KoxaHHs, cercy i rnropaai. BoHa nacrinrru osonoAi-

ra ylrarvru fi ceprlflMr.r napogin, uacaMnepeA - noJu-

rin, qo asi.ri ( s 1960 i 1962 poKax) nepeBr.rAaBa-

Jracb Ha 6arrrisqfiHi anropa i ra ii rcop.uonarvrn.

Y ci.rHi 1964 pory, Bxe Ha nocaAi Apxienuc-
ro*fauKparincbKoro, K. Bofirnna Br.rAaB HoBy KHI{-

ry - <Oco6ncricrr i .qirnrHicrs>. Tyr qepBoHolo

ninien npoxoAr.rrb iAeq sugHaHnr npaqi f,K oAHo-

ro is HafiBaxrusiurx Qarropiu tfopuynauur i pos-

uurry oco6ucrocri. Olnar npaqr po3rnrAaerbct

r virrouy fi nocniAosHoMy B3aeMosn'rsry is ua-

sKorlluHil'{ cepeAoBrrlqeM, y rKoMy nepe6yrae
nrcAr.rHa. KoxHnfi iHAr.rsiA, nigrpecnrcnaB aBTop

KHHnr, neuncrsnanfi 6es cycninrnnx si.{Hocr.rH, 6es

3n's3xis i ssaer\,roaifi g inunrr,rr JrroAbMH. IHaHsi-

,4r.r, oco6ucrocri e rropuruu i, nognoqac, nopo-

AlreHHTM cycnirucrna. IloscroAno niArpecrperr-
cr i crnepAxyerLcf,, ulo nce6iqsuft posauror urc-

Ausr.t Hisr ue Moxe ri46yrarncr 6er ii rqrpoi nipu
g Eora. I{r aipa noBlrHHa 6yru cni4or,roK}, a cJroBo
g.qiroM Manrb cKJraAarH opraHiuuy eAHicru.

1972 porcy K. Bofiruna ony6nironye .qocni-
A)I(eHHfl, B f,KOMy AeTiIJTbHO nOTCHeHO AxepeJra Ta

IIIJIIXTI oHoBJreHHfl KaroJrr{qtroro oiponvenH.s. Tari
AWKH. fiorray naairnu peyJrbf,aru Bcelescrroro
co6opy pnMcbKo-KaroJruqrroi qeprBn, rqo ni.q6y-

ncx y BaruraHi s 1962-1965 porax. Apxienncron
Kparincrrufi 6par nafiamnrniruy yvacrb y rlboMy

$opyr"ri i npnfiuon 4o mo6alruux strcHosris. Biu
uirro sposyrr,rin, qo rarornrlbKa rIepKM, nepur uix
3aKJrHKarH nipHnrin Ao Karrrr nepeA EoroM sa

s.rr,rHeHi rpixl.r, caMa noBLIHHa noraxrucs. Bce, ulo

rpobreuo He raK, tK BHMara€ Cnsre nncbMo, no-

rpi6uo yroqHurl,I ft sauararucr nnnpaauru. Cra-
surlt Prucrrcuu flanon, Kaponr Bofirma mirllru
y xurrfl rlefi cnifi 3aAW i noaepHe qeprni rofi as-

Toprtrex, Te o6nn.rux, ry polr, rri roua MaJIa B qacu

anocroris llerpa i flaua, ro6ro Ha notlarKy Ha-

uroi epu. lofionue, ni,urcpecffosan niH, noJltrae B

qecHoMy i nipHoruy cryxiHni Bory, a orxe fi npo-

rpeconi csirosoi qusinisaqii, cnpani r*rupy i uacrfl
scix nroAefi nJraHerr.r. Bce qe Mae rpyHTyBarncs Ha

[ecnuEoNux ranonigrx, AaHHX Eorou Moficee-

si i niArsepAxeHr.rx locnoAoM HaIIIHM lcycor'r Xpn-
crou, rrufi gan ce6e Ha crpautni MyKI{ 3apaAu no-

prrynry cairy, rqo 3acrptr y rtxrux rpixax. froro
xr{Trr ra AiqmHicrb - 3pa3oK 4nr Hac ycix.

Bxe sa noca.qi Pnucrxoro flanu i ftanu aep-
xasn Barr.rKaH, niA Hosurvl iueueu - IsaHa flaua
II - K.Boftrrura gafiHsscs rporpaMorc xopiHHoi

nepe6yAoBn raronnqrroi qepKBLI. V 6eperHi I 979
pory niu ony6rixynar enqr.rrniry <Pe.ueunrop fa-
rrisic> (<Cnoxyra rrc1uHrt>), s grifi,{irxo il cr-
nrHo nigrpecJrr.rB, rrlo <<snr.rAHi I ronoA Ha seMnifi

rcyni rrrornn 6 6yrr drsiaosaHi s uafixoporui crpo-
rn, .nr6n rirasrcrxi uirirapucrcrri 6rcAxern, sri
cnyxarb nifiHi,6yna uanpaueui Ha uupo6unqrno

ueo6xi.qsux saco6is icHynaHH.u.

1982 pory IsaH [IaBno II sn,{as inuy enqurni-
ry - <.{inec Hi r'risepiropaiu <Eararufi y MHJIoce-

p.{i>1,- s rrifi piury.re i r AyuenHnu 6oleu BItcJIo-

nus no6onsaHHfl ttpo ue6esnery ronQlrirry r'rix
CPCP i HATO. Bia fioro rnpiueuur 3:uexltrb
Aons ycboro JrroAcrBa. fuepna s6por - He6egneq-

nnil saci6, rxom norpi6uo unpuo nos6yruca.

Enquuira <Cranopyrtr anocroni> (<Anocrolu
cros'rHcrBa>) npucnrveHa [poAoBxeHun po3'rc-
HeHHr Barr,rKaHcbKoi uporparrau. 3orpeua Aaerbct
oqinxa 6oporu6i r'rarcpianiurry s iAeanisr\,tol\,L Taxox
iAerrcs npo 3HaqeHHrr HayKoBo-npocsirHlrqrroi,{i-
urHocri Kuprurafi MeQoair, rri nparHyrnropo3-
Bnrrry rryJrbrypr.r rr na Cxo4i, rar i ua 3axoai.

18 rpannr 1986 porcy sufiuura 3 ApyKy HoBa

nancbKa eHrlnrnira - <,{ouinyru er niniQiraxrarrr>
(docnoga i xunoraop.ruoro>>), - y rxifi npoBeAe-

so qirre po3MexyBaHHs uix xpucrurucruou i
MapKcr.r3MoM. flano xaparrep[cruKy ocHoBHLrx puc

rlr.rx ABox Hanprunio cycninrHoi csiAort{ocri. Ilana
pisro fi cilpaBeAJrr.rBo 3Br.rHyBarun ror'rynicrio y
iiHix sro.r[uax nporrr oco6ncrocri fi rr,rupy, aony-
uleui y 30-50-i poKr.r, a raKox y nopyureHHrx rpaB
JrrcAr,rHr,r B HacTynHHx poKax, ax Ao qacy po3na.{y

CPCP ( y riHqi 80-x nxe 6yro,uo6pe Br,rAHo cHMr-
ToMr{ rlbono rnurqa). He,qas siH no[IaAr.r ft ixnirtr
npoTHBHnKarrr - raniraricTHrrHr.rM Aepxauau. flo-
tr,riueHo, rqo CIIIA, Aunrir ra iHrui'rpaiHu qroro
rnny HaAro AirJreKo gafiuru y cnoiil slo6i npmu
xouyHirrr.ry.

Muxafi.no EEAb.
c. Tepexore.

(3ariHveHHfl B HacryrrHorvry Horuepi).



HAUA ICTOPH

$[Hl[l|l|fl [fip[hlt]lil lt[l|0t[tP[llB

[0 Hlilpv Ir [ptl|[yPthil[ru ilPff[
BlaAnclan €sceeiqsrnfi .

fleperla,u JI. Beprraincmoi.

(npo4onxeHHn 3 J{bJ\b 61- 66).

3saxarc.ru Ha re, ulo Aopora sia OpeH-

6ypra Ao Oucsra nporltrarla qepe3 Qopte-
qro Tpoillrxe, cn6ipcxufi ry6epnarop, reHe-

pan gu.repin 1l xosrns 1773 pory uonilo-
Mr.rB reHep:ua Inana .(eroJloHra, sxrafi xouas-

AyBaB yptAoBI{MI{ niftcrxauu Ha rI'Ix repn-
ropirx, upo ocraHHi uo.qii. Biu iuQoptuyBaB,

u1o n Open6ypsi ra HaBKoJIHIuHix $opreurx
nepe6ynarorb 3aqucneni go rapuisoHis no-

Jrf,Kr.I, rrci s6yuryr,antucfr i nalaro4xylorb
KoHTaKTH s flyravonula. Ha ix siAAaHicrr
rroKJraAaTHct He MoxHa, ToMy Iqo BoHI'I Bce

6ilrrue Bl{Ka3y}orb He3aAoBoJIeHruI THM, Iqo

ix curoro. 3acraBI,IJILI cJIyxIITLI y qapcbKoMy

nificrry B BaxKHX ylloBax. ,{4r roro, uo6 sa-

no6irru notuupeHHlo HeBAoBoleuur, 6ylo
Br{AaHo HaKa3, griAHo rKoro rconQe4eparin

rpe6a 6yno poes6poiru i sgsrr uiA cneqialr-
nnfi nausA. Y Tanatrar{rxifi Qopteui2Zt<ou-
rle4eparin 3axaAaJILI gnilnuenss, a y Kirin-
crxift 8 ciqns 1774pory 10 con.qatis-roHQe-

4eparin i I ynrep-oSiuep si e6poen ra aMy-

niqiero BTeKJIII 4o s6yuronanux 6arurupuin.
30 nepeurs 1774 p. 6ylo upI'IAyIUeHo

6ynr 400 6apcrrnx roH(pe.tepatin y To6onr-
csry. Xo.ra criAcrno He BLIflBLIJIo y 3aBopy-

ruessi 3n'r3ry 3 noBcraHHxu flyravona, a

crocyBanact c[paBa IroraHI,Ix no6ytonux
yMoB Ta )KopcroKoro craBreHHt sracrefi Ao

ron$e4eparin, renepal .{erolour nHAaB po3-

noprAxeuHr uo scix sificrrcosux qacrl'IHax

na Cr,r6ipcrrift nprnropaonsifi liuii, y mux
uepe6yaann ronSeaeparn, flpo BTI'IxoMI'IpeH-

nx uenoripnux. Pognopt4)KeHHt 6ylo uerafr-
Ho Br,rKoHaHe Iro ycifi linii, 3a BI'IHtrKoM

rJryropoBcbKoro AIdcTp[Kry, y sKoMy lrepe-

6ynana sa nocroi JtefKa rIoJIboBa eificrKosa
rracrr,rna niA rouanAyBaHHtM rraaftopa Epr-
MaHa. BiH ,qonoein, rqo y fioro ni4pos4inax
nepe6ynae 21 xoH$eaepar, ari s eiAAaHicrrc

npnfiuanu )rqacrb y npllAyureHni uyrauon-
cbKoro 6ynry.Eprrvrau BBaxaB, qo 6yle ne-

c[paBeAnr.rBo KaparI,I ix.,{eronoHr Ao3BonI'IB

3iIJrHruurLI *o"6aa"putala s6poro ta auyui-'
qin. Y qapcsrifi aprraii n ronKy niA roruasAy-
BaHHTM Isaua Mixerucosa, cJlyxuno xilrra
ron(pe.ueparin: nopyvr,Ir 3eliscrrnfi, uopy-
ur,rr Cryuiucmufi, ui4nopyur.rx 3nexuncr-
xuft. Y 6r.rrsi 3 uepnur 1774 porcy n pafioni

Camiscrroro 3ano.uy 6ya naxxo uopauenufr

BoJIoHrep Bpy6nencnrrafi. 3a uyxuicrr ra
ni4nary sriAHo HaKa3y noJIKoBHI{Ka Mixenr-
cona ycix ix rpeAcraBI{JILI Ao HaropoA ta siA-

3naqeHb. I{r cupana orplrMaJla po3Fonoc.

Barato yBan{ n lircparypi na rerray ryra-
q6BCrroro lroBcraHHs npucBtrleHo AHronirc
flyracxouy. EyB ue rperifi, uafiuenurufi cuH

IOaeQa flylacrxoro, 6pat Kasnuupa. flicrs
npu6yr,r 3 rpynoto noJIoHeHHx ,qo KasaHi

fioro 4yxe nput3Ho npnfirua ragaucrxufi
ry6epnatop, reHeparl -f,rin Epanar (sriaHo

cnoraAis, tK BJIacHoro cnna), a raKox raM-

TerrIHt cnirurora. -f,r noloneunfi, Anronifi
flynacsruil rpLI poKH uponir y Kasani. Y
MoMeHT nu6yxy uoBcraHHq flyrauona siH Ao-

6poninrno BcryIrLIB Ao llapcbKoro sificxa i

6yn upusna.reHllfi Ao ronKy IsaHa Mixenr-
coua. flylacnrnfi siAsHaql'Isct y 6uraax, a

caue 26 JII{nHt nia UapuqI'IHoM HeAaJIeKo

KasaHi i 4 xostHt l774porcy uiA Calrsuro-
sur{ 3asoAor,a. 3a qi sacnyru orpI4MaB Haro-

poAy, a KoMaHAyBaq o6opouoto Kagani reHe-

parr - rr,raftop lpr.rropifi florsouriu HanpaBHB

fioro upoxaHHs Ao ivrneparpnqi, y rror"ry
Anrouifi flynacsrcnft npocllBct na cnyx6y y

panri rauirana. Pesorlouir KatepuHn II npo-

3Byrr:ua tax: IlynacbKoJrry cmyniua zycapcb-

Kozo nidnopyvuxa HaKa3aHo npuceoihtu sa

cnycrcfy, aae eiu maKozo ue npuilune i mouy

padxy zeinauumu irozo, uexail co6i ide
(eema), dailme ilouy ua dopozy mucnvy vep-

aou4ie.
Antonifi flynacrruft nicls noBepHeHHt

na 6arrrisul,IHy craB ToprosqeM i [itrIKI{M

npHxr{nbHI,IKOM IIapI,I3My.
y XIX - si.rHifi pocificrrifi niteparypi

MoxHa qacro rycrpirucr 3 AoKopaME, IrIo

noJrrKH, HeHaBHAfftII,I Pocito, 4o6ponilruo
BcryIIanH Ao siftcrx flyrauona. Mlnnapcr-
rufi, xrufi perenbHo AocniAue rporoKonu
cniAcrsa 3 MocKoBcbrux apxinin, ulo crocy-
Banwrcs, cnpaBI,I 6apcrrnx ronQe,ueparin, nu-
Tr.rx Ao Hesori nicm posrpoMy nyraqoBcbKl'Ix

niftcrr, Ha3HBa€ Heneru.rri IIHQpn. OAtto'Ia-

cno norpi6Ho cnpocrysaru rimxicrr 400

roHQe.ueparis, rto uoJIflnILI ni,( $opteuerc
Tpoiqrxe, araKox s iuurux rraicqrx cyrtltloK,
rra 6yna noAaHa JLo6uqolr - Xoeqrrnu. Y
nipori4nocri qnx qr$p cytrluinancr qe Bla-
AucnaB Kosonqnscrruft.

nncT Eo PEAAKU|I

IO MOIX
YKPArHChRUX CYCIIIB

.fl npaqron dupexmoPou VII sa-

ecmbHoocnimuuozo ni4en iu. MaPit

Kouonuut4bKoi' y Jlrc1nini (Pecny6n-

irca II onat4a).,Qodamxoeo sailJIaaocb

crcypnaaicmuKoto, moMY t4o 4e i4ofl

dpyza npoQecin. Itircaennmb MeHe

Ha\ioHcubui cmepeomunu.

Bcrce eudae oduy xuucrcr<Y Y deo'

uoeuiil, nonbcbKo-aHzniilcbKiil eepcii'

nid Ha3eorc ,,IIonut4a ouuua
ipnandqie". 3apas zomYo HacmYn-

Hy KHtEtCtg ,,fronuu,1a oHutu a 6ino-
pyci6". Tpemn 3 mPunoeit 6Yde

KHuilcKa ,,ffonat4a ovuwa YK-
pai'u4ie".

Ilpotuy ycix, xmo xomie 6u esn-

mu yqacma y ii'uanucQHui, uadicna-
mu ueui uamepiatu.

Veran uadca tauun uamePianie

o6cnzou do I0 cmopinorc. Ite uo-
ucymb 6ymu: HaPuc, nucm do dPYsie

(cnpaeucuiil a6o euzadanuil), noe3ifl ,

onoridaHHfl, a maKoctc 1Ydo'nrca

iuwa nimepamypua QoPam. Tettoro

qux po6im ruapmb 6ymu ocoducmi

dyurcu npo nonnxie. Mema dauoi'

KHueu - Kpaqe PosY*tiunn HQutux

cy ci d ie, no Kp at4 eHHn Ko Hm QKmi e m a

cniepa4i 3 Huhru.

Po1omu 
^4otcymb 

6Ymu Hanu-

cani yxpaiucorcorc, norbcbKorc a6o

p ociilcaxoK, Iilo BaMu, Mo)tcnuSo

meuc iuworo. np?*! nPucuramu
WAKOX1C JIUCWU AHOHUvLHI'

Kuuea 6yde eudaHay d6ol4osHiil

norbcbKo-yrcpai'ucurciil eepcii. Iy-
i4aro, t4o ueui edacmucn il'eudamu
qe y 4botvty poqi.

Eydy odnqnuil sa uadcunaHHn

po6im nowmorc ua adPecY:

wagnet@world.pl
a6o
Bogdan Wagner
ul. Farbiarska I
20-107 Lublin
POLSKA

Cepdevno dnEn,
Eoedau Bazuep.fla.rri 6yae).



QAKTN I KOMEHTAPI

IsaH
@paHKo
i iloJrbrrla

Ilerpo KopHifiuyr.

y 1880 poqi, nicm Apyroro aperury, InaH

@panro Harr{caB onosiAaHur <HaAni>. I{e fioro
po34/Mr{ B Kaseuari, npofinrd rpl{Bororc 3a Aonlo
rpyArrrlux. Tnip 6pro ony6nironaHo s raseti
,<Pracu r nepernaai Ha noJrbcbKy trrony. Huu ra-

yrpainorri i norucrxi qumqi.

IlucruenrmK npoAoBxye aKrHBHo npaqnBa-
rll cepeA po6irnurin, ApyKyerbcs s rageri
<<Praca>, nonoBrrne cBoe HaBqaHnr n yninepcr-
reri, nNrue uosicrr <<Eopncaau cuie"rrcrl>, cry-
Airce exououi.rui, icropuuni ra QinocoQcrri
npaqi.

Pagorr{ 3 [oJrflKoM Eorecrasorvr r{epreucrrurr

y l88l poui nin 6epe yvacrr y cKrraAaHui coqia-
rticffiqHoi nporpaMr{. Bona 6yna u.rAaHa noJrbcb-

Korc MoBoro s XeHesi niA garorosrcou <Program
socjalist6w galicyjskicb. Tary caMy nporpaMy
Opauro cuan yrpaiucbrcon MoBoro. B Hifi siH
BucJroBrrroe AyMKH npo neo6xi4uicrr crnopenHr
po6inurudi rpoMaAr{ (naprri) s po6inruxiB yKpa-

iucrrux, noJrbcbKr{x ra iuunx uaqioualrsocrefi ,
rri npoxunarorb B laruuuni, siAcrorce iAerc
[oJrbcbKo-yKpaincrxoro eAHaHrur B 6oporr6i npo-
rr.r anurpifi cbKr.rx KoJroHirampiu.

3 roxnnu poKoM duriruanrr 3s'g3xu IsaHa

Opanra 3 floJrbcbKr{Mn AeMoKpim{rrH[M[ Kora-
Mu, npoAyKTrsHiurop crae ftoro cninnpaqr s

IlonbcbKorc npecorc.
Ha uouarxy 1884 pory siH noqnnae cninpo-

6iffifi.railr 3 [oJrbc6Kr{M xypnarrorrl <<Prawda>,

sKr.rfi sfiAasrbcr y Bapruani. Cnall H4Acldnae crar-
ri npo rpoMaAcbKo - uodrnque ra KynbrypHe

xlrrrr falnuuuu, mi,6esyuonHo, He uoun 6yrx
HaApyKoBaHi s roroqacHifi nrniscrxifi napolnu-
qrxifi npeci. {irano, ulo ryt raKox 6ynn ony6ni-
xosaHi ftoro orpeui ryaoxHi rBopu n nepeua4i
Ha noJrbcbKy MoBy, tK-or: <Xloncrra rouicir>,
<Schonschreibeo.

Oco6nilsoi yBaru 3acJryroBylorb npoaoni ca-

ruprauHi rBopu InaHa OpaHra. Y uux rcxpano ni-

.uo6paxeno KaprHHH xuTtt s roro.IacHifi faan-
ur.rHi, rocrpo 3ManboBano coqialruo - rtctlxoJlo-

ri.*ri uoprperu ar yrpaiHcbKnx, tax i nolrcrrux
nceqAo [arpimia, npoft.rycnirin, uraxpain, 3a sKI{-

Mr{ rpocryrae rparivua AoJIt rpyAoBoro HapoAy.

B 13r4ux nouicrsx ra ononi4auurx, rr <flepexpe-

csi ursxr.n, <<nn AoMaIIIHboro ornntqa>, <Ha

Bepumy), <Ompufi - npeocrpnfi mapocm>r, <Oc-

uonu cycuimuocril> ra iruuux BHBeAeHo Herarn-

nni o6pasr.r [peAcraBHl,Ixis nomcrroi apucroK-

parii, norasaHo KaprI{H}I ii uopamnoro po3KJIa-

ay i nnpopreHnn. EeaploBHo, qe ax si.sr He ro-
Bopr.rrb npo 6yar - rxy Haqiouanblry BopoxHeqy,

xou 6ynu cnpo6n 3BilttyBarlyBarn ftoro B IIboMy.

Opanro nncaB: <He ruo6lto 3aHaATo lqrpnx
narpiorin, TI{x, Iuo Malorb ycra nonni flomuli, a

cepqe xoJIoAHe Ao seAoil noJlbcbxoro ceJItHI{Ha

fi nafirrama. CrernuqHo aualisyto.ll.t csifi Brac-

unfi pycrrufi narpionurM, rIpHKJIaAaIo ry caMy

rrriprcy ft ao narpiorll3My nareHToBaHLIx noJlbcb-

nnx natpimin: ue uoxyrb BoHH ueui noAo6atlr-

cr... -f,rqo Ao nolrcrroi IIIJItxTtI 3apaxyBarl'l

Oxeuro ft Kosonnnqrry, flpyca fi Jlenapronu-
qa, To raKa AyMKa flpo rr,rene 6yle qimou Hecnpa-

BeAJrlrBa, 6o uto cnpaBxHlo nonbcbKy llnf;xry,
qro eniry rloJlbcbKoro HapoAy qinro i mo6lro, rx
rto6nro ncix 6naropoAHxx nroAefi sracuorc i xo-

xHoro isuoro HapoAy.D

HesAano po3rorlaBct y xnrri @panxa 1885

pir. Y nomcsrift rassri <Kurier Lwowskin siH

Br{cTy[r.rB 3 rocTpolo KpI{TI{KoIO ranI{IIbKOTO py-

TeHcrBa i xnepurarisuy. Pearqis ua crartto 6yla
Kpyra: fioro nnsern r pegarqii <,{inu, ssim-
Hr.r,Jrr.r 3 nocaAn, 3iInnIIIHBIurr 6es raco6ir icny-
BAHH'.

He sce rapa3A cKJlaAanocfl i r oco6ucrouy
xurri. ,{oaenocr repexuTu mr.r6ory nipnuHy

ApaMy. O,qnratlr g Hafi 6inrrunx .MHHrucis ii ua6yrr,
6yno nenpoluene KoxaHHt y qboMy x raru poqi

Ao ron6Kr.r Ilednn Xyponclxoi.,{onronirnr nro-

6on - rvryra BuJr[rJracb uixnnuu, qupLIMLI i cW-
xnrran noegirMr{, qo snifirurltl.qo s6ipru <3is'sre
JrHcrD), cnonyKanr{ Ao Hanl{caHnr <Maninynrn-
rru>, nonicri <Lelum - Polelum> ra iHunx rso-
pin. Ane Bce qe Bapre oKpeMoi pornoai4i.

I ga qux o6crasr.rH Opauxo He flpruIultf,e cBo-

ei nanpyxenoi npaqi, ropnerbcr Ao nporpecuB-

uoi uorucrxoi npecn. Eepe arrunHy yr{acr6 y
qofino 3acHoBauorray y Jlrnoai uicaruuxy
<Przeglqd spoleczny> Ae ApyKye csoi crarri Ha

pirui rcuu, rpoAoBxye ApyKyBafl.Icr y xypHani
<<Prawda>, y BaprraBcbKoMy xypuani <Gios> ra
iHturx BH,qaHHfx.

Bugsaqsop no.uiero crarro Br{AaHHq HasecHi

1887 pory ruyroi s6ipru uoesifi <3 nepunn i
HrrtHH), sKa KltllKara po6imrarin i cennr 4o npa-
qi i 6opors6r sa csirre uafi6ynre, ncemna nipy i

HaAiro y re, Iqo (€a HaMH npufile HoBe xllTrt,
ao6po HoBe y cniu. ,{o pe.ri, gaa uafipesomo-
qifinirui nipui qiei s6iprr.r <Karvrenrpi> ra <Biq-

nnfi peuomoqionep> panirue 6ynu uaapyrosaHi s
uomcrrift rageri <Praco> lamHolo, aJIe [o-yKpa-
iscrru.

He Maro.ru roruds Ant yrpuMauHr civ'i, Inan

@pauxo 3Bepraerbcx 3a Ao[oMoforo Ao csoix
roJrbcbKnx apysin. Eorecras 9epreHcrxufi i
Jhoasir In,qnenaep ni,urpur',taan fioro. @paury

3anporronyBaru nocrifiny po6ory s nomcrrcifi

uolennifi raseri <Kurier Lwowskilr.
Toai s rlboMy oprani nroAosoi uaprii npaqrc-

BaJrH xypHalicru i nlIcbMeHHHru Penaxonrg,

Cranincrrnfi, Bncloyx, Kacnponuv, Craycra ra
iHrui. Ile iunonynano OpaHry, i siH noroAuscs.

3 mrnn.s 1887 pory po3noqanacr fioro Aecs-
rruirnr rpaqt y uifi rmed rr cniepo6irHl'IKa, a

noriM.ureHa peaaruii.

,{ecrru porin. flrcuu*r noHn 6ylu Mfl fificb'
MeHHr{Ka - penonr,oqionepa?

flo-nepue, s ra3sri 6yno ony6nirosaHo 6ara-

ro fioro crarcft Ha niteparypHi ra dycninbHo-no-

rirn.rui TeMH, B rrux Qpauro Bllcryna€ tK 3il-

xr.rcHLIK 3HeAoJIeHLIx, no6oput'tx 6paratrux noru-
cbKr,rx i yrpaincrxux rpyAtlqllx, uarxueuHnr cni-
nruoi 6oporr6n uauux napogin 3a BI{3BoJIeHHI

s-ni,q corlianbHofo i uaqionanrnoro rHiry. Biu
ricro 3s's3auuft s naprieto aroAosqin. I{oro iM's
cralo unporo siAor,tNlvr Ha YrpaiHi i n Ilonrqi.

Ilo-.upyre, caMe B IIifi ra3cri siH sHafiuon i
uocrifinr.rfi sapo6itor, i cnorifiHiruy, uix y HapoA-

HurlbKr.rx opraHax, o6ctauonry, i Moxrilsicrr
Hecrr.r rpaBAy Ao nrcAefi faanqr4nu,Tafi ueHsypa

Menrue,qonixala B [oJIbcbK]Ix BHAaHHtx.

V csoix r[crax Ao Apyxtttttt i sHafiolvlr'rx <Dpa-

nro go6purra cnoBoM 3raAye trpo cBolo npallrc B

peaarcuii noJlbcbKoro qacouncy.

V rli poKLI niu 6pao yqacrb y 6aratrox nolr-
cbKr.rx AeMoKpaTHqHHx BHAaHH'X, BXOAI'IB AO

cKJraAy peaaruii uolrcrxoi ra3erll AJII centH
<Pzyjaciel ludu ta nporpecllBHoro xypHany
<Przeglqd spoleczny>, po3roprae BeJIHKy BUAaB-

Hn.ry Airluricrr, npaqne HaA nogicrn <Jlelr i
flore.nr> rIoJIbcbKoIo MoBoIo, tKa crana 3HaqHHM

AocrrHeHHtrr,t OpaHra - nposaixa.

Xyloxnro rnopvicrr OpaHxo no€AHy€ 3 Hay-

KoBoro po6ororc, cucreMarnqHo uy6nirye csoi
Hayroni posnigrn, rr,rpie npo ne4arorivny ra no-

crifiny HayKoBy npaqrc.

3naueusolo uoAiero s xurri <Dpaura 6ylo
orpr.rMaHrrf, Hr{M BqeHoro cryneHt 4orropa Qilo-
coQii ( I rr*rtns I 893 pory, y Biaxi). 3 qroro npn-
nogy riH rr.rcaB croift gpyxr.rni s BiAHr:

<Y qefi nonegiror, qo npofiIe, MaIo qLITaTLI

nerqin npo [IIerueHKa B Tyreuuilr rorapncrni
nomcrriu..., 6i.qa rimr4 IIIo He Marc noptAHo-

FO CypAyra, - rtrifi .ropuuft ua pyKaBax rerb no-

rpicxan. Hy ra r He 3 Tux, rqo6 naAto lyxe cric-
tUIrcTbC' KOCTIOMOM)).

Jlucr csiAqllrb He JILIue upo ry 6iAuicrr, ri
xanrorilHi yr!{oBr{,3a sKrx @paury npufiulocr
sao6yBaru rr{ryn BqeHoro, a fi rHony x raKH tlpo
3B'fl3KH fioro s noJrbcbKolo rpoua4crxicrn.

t,
I'i.

!
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oto wainiejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifiski,

czyli polski +l godzina)-- na'maj-czerwiec 2006 roku. Jak zwykle - godziny

emisji seriali mog4 r62ni6 sig o kilka minut.

Akurat na koniec maja pizypada wydarzenie szczeg6lne: wizyta papie2a

Benedykta XVI w Polsce. juz we Srodq 24 maja rozpocznie siq o p6lnocy

nadawanie specjalne studio papieskie. 25 majawe czwartek o l2'00 - ceremonia

powitania w Warszawie. W piatek26 maia o 10.30-- transmisja mszy z pl'
'Pilsudskiego 

w warszawir, o11.00 - powitanie w Krakowie. Sobota 27 maja -

11.30 Wad-owice, 13.00 Kaiwaria Zebrzydowska, 19.00 Katedra na kakowskim

Wawelu, 19.45 spotkanie z mlodziezq w Krakowie. Niedziela 28 maja - 10.30

msza na Bloniach w Krakowie, 18.00 wizyta w b. niemieckim obozie

koncentracyjnym Auschwitz,20.l5 - po2egnanie na lotnisku w Balicach' To tylko

najwa2niej sze punkty papieskiej pielgrzymki'
" 

Poza tymi iniami fV potoniu dzialanormalnie. Stale programy informacyjne

jak zwykle: gl6wne ,,wiadomosci" o 20.30, oraz ,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne

progruty dia dzieci zawsze wieczorem, po 20'00'
' -Bez 

wiqkszych zmian bqd4pokazywane seriale. Oto wa2niejszeznich',,Klan"

w poniedzialki, wtorki i srodib 13.i0 i 21.10 (powt6r"nniaw soboty o 11.30).

,,P'lebania" w poniedzialki, wiorkii Srody o l3'40 i21.35 (powt6rzenia w soboty

oO Z.OO). ,,M jak miloSi" w poniedzialki o 14.25 (powt6rzenia w soboty o l9'25)'

,,Zlotopolscy" w czwartki i piatki o 13.30 i 2l'10'

Radio Zytomierz
. Co mieii4c, w ka2dqpienvsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mo2na

rto.nue pOlgoOzinnej audycji wjqzyku polskim w Radiu Zylomierz'

Telewizja iLytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polakow'

Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
gooiiny pracy _ codzienni e (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
7 zj"aioi"enie Polakow ZytomietsTczyzny <Po.lonia> -- -
pot*oani czqcy Tadeusz llqkas, tel. .domow 

y $ 1.2) 22 - | 6-3 6'
i Sto*urryrr.ni. Nauczycieli Polonist6w Zytomie rczczyzny -
prezes Miroslawa Starowierow.
idt.t' 10020 Zytomierzul. Klosowskiego, l0 m 238'

Tel. (22) 37 -36-7 5 ; 2s -86-7 8
. Towaizystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie,
im. J. I.Kiaszewskiego, przewodni czqcy Jerzy B aginski,

tel. domowy @12) 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. g.tdy.rowskie Po lskie S towar iy szenie Wspierania Przedsiqb iorczo6ci,

prerejAleksander Rudnicki, tel. (04 143) 4-1 8-30.
i ZwiqzekPolakow na Ukrainie, oddzial w Berdycz-o*it:
pt.4r I-u.ysa Wermifrska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,

tel. (04143) 2-23-78.
Msze w jqzyku polskim w ZYtomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.

Msze dwujpzyczne - czpsciowo w jgzyku polskim, czgSciowo po

ukraifisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 17 '30'
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.

lYszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacii na temat swoich

organizacji, imprez polskich itp. Redakcia)

(EEPAl4t{lBCbKAy_93f!KA>}' l',,
i, (nonbcbKolo MoBolo)

Sn"roAi ft xa rcynurypHo-ocBirHn laaera
Bttxogrrs KoxHl4x 2 rvricst{i., '

Brnaeeuu - PaAa Eepara'lisCbKoro eiApinennn
Chinxra nonfl KiB VrPaIHr

3apeecrpoBaHa 25 reirFls 1995 pory
,XnrbvtvtpCurn ur o6nacxuna ynpaBniHHsM

' no npeci, cBigoqrBo npo peecrpaqllo
, cetiT )tcf Ne 70.

Haura aApeca: 
".S"pArrie; 

ayn.t-lyurina, 46'

, .. Ha Kn <<nonirbdsiqxa,sa6prxa>
' u.EepAnvii, syn. Ko-rnnpeacbKoro, 2.

: 2,5 ApyKoBaHoro opKluJa;

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu

Zwiqzku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2Ytomierski)'

Redaguje zesP6l w skladzie:

Larysa Wermifiska - redaktor naczelny

Piotr Ko6ciiski (Warszawa) - dyrektor ds'

wydawniczych i ProgramowYch
Walentyna KoleSnik - sekretarz odpowiedzialny

Wasyl Zacharczuk - opracowanie graficzne

i techniczne
Alicja Wermiriska - kurier

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6q
ul. Puszkina 46,

tel. (380 4143) 2-23'78,

e-mail:
p.koscinsk i@ tzeczPosPolita.Pl,

larisa-v @ brdnet.zt.ukrtel.net.

Ewentualne wplaty w Polsce mo2na dokonywa6 na konto:

FUNDACJA RODACY RODAKOM
BANK PEKAO SA II O/W.WA
rs1240 1024rrrl 0000 0268 5209

z dopiskiem: dla Mozaiki Berdyczowskiej
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<Rodacy - Rodukom> w Warszawie oraz dziqki
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Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania listow

i artykulow, ale informujemy, 2e za zamieszczone

materialy nie wyplacamy honorarium (redakcja

pracuje spolecznie), a tekst6w nie zam6wionych nie

zwracamy.


