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Wiktor Juszczenko
w Warszawie

Wsp6lne oSwiadczenie prezydent6w,
nabozefstwo ekumeniczne, spotkanie ze

spolecznoSciq ukrairisk4 oraz osobami
zastuzonymi dla dialogu polsko-ukrairiskiego

- tak prezydenci Polski i Ukrainy Lech
Kaczyriski i Wiktor Juszczenko upamiqtnili
w Warszawie 60. rocznicq akcji ,,Wisla".

Akcja,,Wisla" zostala przeprowadzona
od kwietnia do korica lipca 1947 r. przez
wladze komunistyczne. Polegala na
przesiedleniu z teren6w poludniowo-
wschodniej Polski ludnoSci ukrairiskiej na
tzw. Ziemie Odzyskane. Akcja wiqzala sierz
utratq dobytku przesiedlefc6w, kt6rzy
otrzymywali mienie po wysiedlonych
Niemcach. Do dzi6 akcja ta budzi
kontrowersje i jest r62nie interpretowana
przez historyk6w.

Prezydenci uznali Akcjq ,,Wisla" za
,,bqd4cy skutkiem dzia\ah total itarnych wladz
komuni sty czny ch przyklad nie sprawied-
liwoSci w historii wsp6lczesnej Polski".

We wsp6lnym oSwiadczeniu
przypomnieli, 2e Akcja ,,Wisla", jako 

,

sprzeczna z podstawowymi prawami/
czlowieka, zostala potqpiona w 1990 r. w
specjalnej uchwale przez polski Senatl I
podkreSlili: ,,Dzisiaj podzielajqc tq ocfrQ,
chylimy glowy przed wszystkimi jbgo
ofiarami. Potwierdzamy jednoczeSnie wolq
kontynuacji procesu pojednania, odkrycia
prawdy historycznej o minionych
wydarzeniach i upamiqtniania ofiar
bratob6jczych walk".

Prezydenci podpisali r6wniez,,mapQ
drogow4" wsp6lpracy polsko-ukrairiskiej na
lata 2007-2008. Jak podkreSlil Kaczyriski,
,,mapa drogowa" dotyczy przyszloSci i
wsp6lnych cel6w. Prezydent zapowiedzial,

2e Polska bqdzie konsekwentnie d4zy6 do
tego, aby poszerzenie Unii Europejskiej
,,poszlo w kierunku Ukrainy".

Strony zobowiqzaly siQ teL do
uregulowania problem6w w handlu
dwustronnym, modernizacji istniej4cych
przejfit granicznych oraz otwarcie nowych,
dzialania na rzecz uporz4dkowania i
upamiqtnienia polskich i ukrairiskich miejsc
martyrologii na terytorium obu kraj6w.

Prezydenci Polski i Ukrainy wziqli
wsp6lnie udzial w ekumenicznym
nabozef stwie w Kaplicy Palacu
Prezydenckiego. Wsp6lprzewodnicz4cy
nabozeistwu zwierzchnik KoSciola
greckokatolickiego na Ukrainie kardynal
Lubomyr Huzar zaapelowal, aby,,zostawii
to co bylo". Niech takie dramatyczne
wydarzenia, jak akcja,,Wisla", nigdy wiqcej
siq nie powt6rz4 

-wzywal.Kardynal Huzar ocenil, 2e niezwykle
symboliczne jest to, 2e narody ukrairiski i
polski oraz obaKoScioly obchodz4 wsp6lnie
tq rocznicq, ,,Lqczqc siq w modlitwie". -Chcemy razemi66 do dobrego 

-podkre6lit.Natomiast prymas Polski kard. J6zef Glemp
ocenil, 2e ,dzi| 869 dat Polsce i Ukrainie
szansQ do zbli?enia siq". - Mowiq o
organizacji Mistrzostw Europy w pilce
noznej w 2012 r. To jest'ogromne wyzwanie.
Obok wsp6lpracy na odcinku Swieckim,
inzynierii, finans6w, mySli, uporu
spolecznego z jakim trzeba podja6. bardzo
zmudn4 pracQ, mozemy ukazat takze nasze
KoScioly, wystawy, konferencje,
nabozefistwa - silq i piqkno chrze6cijaristwa

- m6wil prymas Glemp.
Organizacia Euro 2012 byla tak?e

przedmiotem rozm6w pr ezy dentaJuszczenki
z premierem Jaroslawem Kaczyhskim.
Podczas spotkania m6wiono o potrzebie
koordynacji przygotowafi, zwlaszcza w
kontekScie rozbudowy drog i autostrad
l4cz1cych Polskq z Ukrain4.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

CERTYFIKAT
Z J\ZYKA
POLSKIEGO
Paristwowa Komisja PoSwiadczania
ZnajomoSci Jqzyka Polskiego jako
Obcego w roku 2007 przeprowadzi
egzaminy w Chinach, w Czechach,
we Francji, w Grecji, w Japonii,
w Niemczech, w Polsce, na

Slowacji, w USA i na Wqgrzech.
Mozliwe jest r6wniez
przeprowadzenie egzaminu na

Ukrainie, jeSli zglosi siq co
najmniej l5 kandydat6w.

Terminy egzamin6w:

9 - 13 maja 2007 -
egzaminy w o6rodkach
zagranicznych i polskich.
Nadsylani e zgloszeh -
do 8 kwietnia 2007 r.

26 - 27 lipca 2007 -
Krak6w. Nadsylanie zgloszeh -
do 23 czerwca 2007 r.

15 - 20listopada 2007 -

egzaminy w o6rodkach
zagranicznych i w Warszawie.
Nadsylani e zgloszefi -
do 12 paLdziernika 2007 r.

Rejestracja kandydat6w odbywa siq
drog4 elektroniczn4, faxem lub
pocztq.

Informacj e i zgloszenia;
rv rvr.v. buu,,i rvrn. edr.r. pl/certy fikacj a

Sekretariat Paristwowej Komisji
PoSwiadcz ania ZnajomoSci I gzyka
Polskiego
ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa,
tel. (48) 22 827 94 10,
fax (48) 22 826 28 23.
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Polacy w Berdyczowie
Od dawna Polacy mieszkaj4cy w

naszym miecie skupiaj4 sig gl6wnie wok6l
koSciola. Tylko tu odczuwajq jeszcze, Le

sq Polakami, tylko tu jeszcze mog4 siq

spotka6, porozmawiad, podzielid sip

rado5ciami i troskami, pomodlid sig w
ojczystym jgzyku.

Po powstaniu w 2004 roku przy parafii
Swigtej Barbary miejskiej polskiej
biblioteki im. W. S. Reymonta, Polacy
prrychodz4 do ko5ciola nie tylko zaspokoid

potrzeby sakralne, lecz takile wymienid
ksi42ki, poczytai gazety, czasopisma.

WSr6d czytelnik6w czgsto moina
spotkad bylych uczni6w Berdyczowskiej
Polskiej Szkoly Nr 3, kt6ra zostala po

represjach stalinowskich 1937 - 38 lat
przeksztalcona w szkolg rosyjsk4. W jedn4

z kwietniowych niedziel zzpoznalam sip w

ko6ciele z mieszkankami Berdyczowa p.

Helenq Kozifisk4 i p. Jadwig4 Jaselsk4.

S4 to panie w podeszlym wieku Po 80

latach, kt6re swego czasu ukoficzyly
siedem klas polskiej szkoly Nr 3. Uczyly

sig razem w jednej klasie, znai1 sig od

dzieciristwa i teraz razem uczgszczaj4 do

koSciola farnego. Obydwie swego czasu

ukorficzyly Berdyczowski Instytut
Nauczycielski. Przed wyjSciem na

emeryturp panie pracowaly jako
nauczycielki jpzyka ukraifiskiego: p.

Helena Koziriska w m. R6wnym, dok4d

zostala skierowana po nauce, a p. Jadwiga

Jaselska - w szkolach berdyczowskich.
Opowiadaiq, Le jgzykiem ukraifiskim
zostaly zainteresowane przez swoj4
nauczycielkp z polskiej szkoly Nr 3

Romualdg Woroneck4.

Helena Kozirisks c. Alel<sandra urodzila

"iQ 
w Gwozdawie rejonu berdyczowskiego.

ierwsze cztery klasy polskiej szkoly
ukoriczyla na wsi. Potem przeniosla siq do

szkoly w Berdyczowie. Wspomina do tej
pory swoich wspanialych nauczycieli, kt6rzy
byli prawdziwymi mistrzami sprawy
pedagogicznej. To sA: nauczycielka odjqzyka
ukrairiskiego Romualda Woronecka, od
jqzykapolskiego pani Downer, jej malzonek
nauczyciel od matematyki pan Skiwski (byl
represjonowany w 1937 r.), nauczycielka od
jgzyka polskiego Wanda Imaszkowska,
nauczyciel od fizyki p. Wiezariski, nauczyciel
Spiewu i muzyki Eugeniusz Markowski
(pracowal tak2e jako organista w koSciele Sw

Barbary) i wielu innych, nazwiska kt6rych
ju2 trudno przypomnied. Od strasznych
represji stalinowskich ucierpiala i rodzina
pani Heleny.

W grudniu 1937 r. do wiqzienia bylo
zabrano jej ojca Aleksandra s. Walentego
Koziriskiego. W domu pozostaly siq troje

ieci, mlodszy z kt6rych byl jeszcze w
kolysce. Matka przez dlugi czas stala w
kolejkach pod wiqzieniem w Berdyczowie z
paczkq dla mq2a. Z Gwozdawy do miasta
trzeba bylo chodzi6 na piechotq,
pozostawiajqc w domu dzieci na dtugi czas

samych. Jednego dnia jej paczka nie zostala
ptzyjEta z ,,powodu", 2e aresztowany
Koziriski (B HaJrr{qt'i.y. He 3HaqI{Tct)).
Sqsiadka, jakatakile zostala aresztowana, ale
potem jej udalo siq wyjSd z wigzienia,
opowiadala,2ewidziala jak ojca pani Heleny
dw6ch enkawudzist6w wl6czylo przez
korytarz,jak zbity skrwawiony w6r".

Od tej pory pani Helena zaczEla ba6 siq
ludzi, starala siq nie kontaktowa6 z nikim.
Wrazenia dziecifistwa s4 najmocniejsze i
mogq pozostawid Slad po sobie w duszy
czlowieka na cale 2ycie. Dlatego mo2e nie
zgodzila siq pani Helena, 2eby zr obilam z niej
zdjqcie.

Pani Jadwiga Jaselska c. Waclawa (na

zdjeciu) opowiada, ze jej matka pochodzila
z Odessy. Wyszla zamqLza jej ojca, kt6ry
byl kolejarzem i w latach 20. rodzina
przyjechala do Berdyczowa. Przed tym
mieszkali we wsi Lemesz6wka obwodu
Winnickiego. gdzie matka pracowala w
szkole jako nauczycielka. Pani Jadwiga
opowiada, 2e szkolq w Lemesz6wce
utrzymyw ali zamo|ni rolnicy, kt6rych
potem kwalifikowano jako kulak6w. Zaich
pieni4dze robiono remonty, kupowano
meble do klas. Jej matkE poprosili, zeby

uczyla ich dzieci religii. Ta zgodzila siq i
uczyla to tej pory, dop6ki ktoS nie doni6sl
do kuratorium nauczycielskiego.

Nauczycielka zostala wyzwana do
kierownictwa i uprzedzona, 2e tego robi6
nie wolno. Na szczqScie w owe czasy
represje jeszcze siq nie zaczEly. Pani
Jadwiga miala z rodzeristwa czterech braci.
Starszy brat Antoni w doroslym wieku
wyjechal do Rosji. Drugi brat,I6zef, zostal
rozstrzelany przez Niemc6w w okresie
okupacji hitlerowskiej jako czlonek
organizacji podziemnej w Berdyczowie.
Trzeci brat, Stanislaw, zostal zabity na
wojnie, czwarty - Henryk - wr6cil z wojny
okaleczony. Na zawsze w pamiqci p.
Jadwigi zostala polska szkola Nr 3, gdzie
siE uczyla. Pamiqta jak wladze zattatwily
sprawQ tak, ileby przeksztalcenie szkoly
polskiej w rosyjsk4 wygl4dalo niby, ze to
zrobiono wobec Zqdania uczni6w i ich
rodzic6w. A naprawdq bylo inaczej, bo po
aresztowaniu nauczycieli nie bylo komu
uczyt po polsku. Egzamin z matematyki
po zabraniu nauczyciela Skiwskiego
uczniowie powinni byli zdawat po
rosyjsku, lecz to bylo dla dzieci bardzo
trudno, bo nie umialy wypowiada6 siq po
rosyjsku, szczeg6lnie z matematyki.

Og6lnie rzecz biorqc po polsku w owe
czasy rozmawialo wielu ludzi, nawet ci,

kt6rzy nie uczqszczali do polskiej szkoly.
Dla 6wczesnej mlodzie|y zamkniqcie
polskiej szkoly stalo siQ trudnym
przeLyciem, przeci e2 byla ta mlodzie?
nosicielem jqzyka polskiego, kt6ry jeszcze

nie zanikl w rodzinach.
Likwidacja polskiej oSwiaty w mie$cie

spowodowala wynarodowienie Polakow
Berdyczowa. To byl jeden ze sposob6w
wyniszczenia polskoSci na bylych terenach
ZRSR, kt6ry zostal zastosowany i w
naszym mieScie. Wiqc pozostala siq pamiqd
2ywych Swiadk6w tych wydarzefr, kt6rych
zkaildym dniem staje siE mniej.

Larysa Wermiriska.



O gospodurce w cieniu Euro 2012
Chod wsp6lna organizacja mistrzostw Europy w pilce noZnej

Euro-2O12 przeslonila wszystko inne, to gl6wnym tematem
rozm6w Jaroslaw Kaczyriski - Wiktor Janukowycz byla
gospodarka.

Ukraifrski premierprzywr6zl do Warszawy cale mn6stwo obietnic.
B qd4 ulatwienia w eksporc i e po lskie go mi qs a ; zostanq zweryfikowane
ni ekorzy stne w arunki dzialania w wo lnych stre fach ekonomi cznych ;

zostanie stworzona realna mozliwo6d zwrotu VAT. Co wiqcej,
Janukowycz powiedzial, 2e chce uczestniczyt w organizowanym
przez Warszawq szczycie energetycznym wsp6lnie z prezydentem
Ukrainy Wiktorem Juszczenk4

- Ukraina powinna wkr6tce znale2c siq w Swiatowej Organizacji
Handlu, co pomoze w stworzeniu strefy wolnefo handlu Ukraina -
UE - powiedzial ukrairiski minister gospodarki Anatolij Kinach. -
Gospodarka naszego kraju ma siq doskonale, w ci4gu pierwszych
trzech miesiqcy 2007 r. PKB wzr6sl o 8 proc., a inflacja wyniosla
zaledwie 1,3 proc. Bardzo intensywni e rozwija siq wymiana handlowa
miqdzy Ukrainq a Polsk4- dodal.

Podtekst gospodarczy miala tez sprawa organizacji mistrzostw
Euro-2012. Wspolny komitet koordynacyjny ma pracowa6 nad

rozbudow4 przejilt, granicznych, budow4 nowych drog i stadion6w.

Jaroslaw Kaczyriski pytany, czy Polska pomoze finansowo
Ukrain i e p r zy pr zy goto wan i u mi strzo s tw, wyko rzy stuj 4c na pt zyk\ad
Srodki unijne, odpowiedzial: - Nie ma odrqbnych Srodkow z UE na

tq imprezq. Musimy je wygospodarowad z jtiprzymanych funduszy.

Szef polskiego rz4du zwr6cll przy tym uwagQ, ze wiele
zaplanowanych inwestycji w Polsce - przede wszystkim
infrastrukturalnych i drogowych - bqdzie shr2ylo tak2e Euro 2012. -
Trzeba bqdzie tylko trochq zmienid kalendarz. Przesun46 pewne
inwestycje tak, aby zdq|yt na rok 2012 - zapewnil.

Wiktor Janukowyczzapewnrl, ze Polska i Ulaaina bqd4 siq staraly

optymalnie wykorzysta6 swoje mozliwoSci finansowe ptzy organizacji
mistrzostw, wykorzystuj4c Srodki UE, pieni4dze z bud:2et6w obydwu
pafrstw, z kredyt6w, a takhe od prywatnych os6b. - Znalrrry takich ludzi,
kt6rzy kochaj4 sport bardziej niL pieniqdze - m6wil.

Jak nieo fi cj alnie wskazywal i przedstawiciele strony ukrairiskiej,
obaj premierzy z pocz4tku patrzyli na siebie niechqtnie. Atmosfera
zdecydowanie poprawila siq po spotkaniu ,,w cz:.ery ocry".

Piotr KoSciriski, Tatiana Serwetnyk
(autorzy s4 dziennikarzami,,Rzeczpospolitej")..

lt{asze Euro 2012!
Polska i Ukraina zorganizujqza piqt,lat pilkarskie mistrzostwa

Europy.
Decyzjq oglosil prezydent UEFA Michel Platini w Sali

Zgromadzefi ratusza w brytyjskim Cardiff, w obecnoSci kilkuset os6b

- czlonk6w delegacji i dziennikarzy.Po tym jak rozerwal kopertq,
wolno wyjal z niej kartkq z napisem Poland/Ukraine i odczytalnazwy
zwyciqskich krajow, Polacy i Ukraiircy wyskoczyli w gorq i wydali
z siebie okrzyk, jakby ich pol4czona reprezentacja strzelila bramkq
decyduj4c4 o tytule mistrza Swiata.

Nastqpnie Platini ust4pil miejsca prezesom federacji pilkarskich
Polski i Ukrainy - Michalowi Listkiewiczowi i Hryhorijowi
Surkisowi. Listkiewicz natychmiast wlozyl bialo-czerwony szalik,
j aki no sz4 kib ice. Podc zas p62niejszej konferencj i prasowej wywiesil
na stole polsk4 flage, z orlem, heby znalazla siq na wszystkich
zdjqciach. Surkis mial na szyi flagq ukraifrskq a potem obydwaj
wlozyli szaliki w barwach polsko-ukrairiskich, kt6re bqdziemy teraz

oglqda6 przez piq6 lat, bo s4 jednym z element6w graficznych
promocji.

- Jakie to byloby piqkne - powiedzial slawny ukrairiski tyclkarz
Siergiej Bubka - gdyby nasze wsp6lne zwyciqstwo zakohczylo
polityczne spory na Ukrainie. Chcialbym, Zeby ludzie wyszli na

Majdan pod jednymi, ukraifskimi flagami.
Wiceprezydent wyj4tkowo prQznego w staraniach Poznania

Maciej Frankiewic z ma nadziejer, 2e to niejedyne wyr62nienie, jakie

spotkalo Polskq: - PrzebudowE stadionuzakohczymy w roku 2010.

Wyst4pimy do UEFA z proSb4 o przyznanie nam organizacji meczu

finalowego o Puchar UEFA. PotraktowalibySmy to jako probq
generaln4 przedEuro 2012. To jest mo2liwe, bo teraz wszystko jest

mozliwe.
Oleg Blochin, trener reprezentacji Ukrainy: - Jak siq nie cieszy(,'

Al e j ako trener mySlq j u2 o tym, 2e trzeba zbudowa6 tak4 reprezentacj q

Ukrainy, kt6ra wygra mistrzostwa na swoim stadionie w Kijowie.
- A ja wam m6wiq - dodaje slynny polski pilkarz Wlodzimierz

Smolarek - 2e bqdzie tak jak w Portugalii. Zrobimy piqkne
mistrzostwa, ludzie z Europy zobaczquze jesteSmy goScinnym krajem.
Ci ludzie wyjad6 przyjad4nastqpni, a stadiony, hotele i drogi zostan4.

Mistrzostwa odbqd4 siq w czerwcu2012 roku. Ofworzy je mecz
na stadionie w Warszawie (ktory powstanie na miejscu Stadionu
Dziesiqciolecia), azakohczy final w Kijowie.

Euro 2012 zu 500 miliarddw Cotych
bqd4 siq odbywa6 w Polsce i na Ukrainie, daje nam motywacjE, by
mySle6 o rozwoju siatki polqczeir wlaSnie w tamtym kierunku -m6wi Eryk Klopotowski, rzecznik SkyEurope. Na my6l o nowych
pasazerach rqce zaciera tez polski narodowy przewo2nik.Prawie 500 miliard6w zlotych (niecale 900 miliardow hrywien)

ma kosztowa6 Polskq i Ukrainq przygotowanie siq do Euro 2012.
Takprzynajmniej szacuje firma KPMG, kt6ra wykonala obliczenia
na potrzeby naszej oferty wyslanej do UEFA.

- Na Polskq moLe przypadaC niecale 200 miliard6w zlotych (okolo
3 50 miliard6w hrywien) - uwaza Miroslaw Propp6, dyrektor w KPMG.

Jego zdaniem tylko budowa i remont stadion6w pochlonie ok. 5

mil iardow zloty ch. Miasta zainteresow ane goszczeniem fi nali stow
mistrzostw chc4 w naj b I izszych latach rozbudowa 6 baze, noc legow4
o ok. 180 hoteli z okolo 21 tysi4cami miejsc. KPMG szacowal,2e
infrastruktura turystyczna pochlonie ok. 3 miliardow zlotych.

Przedsiqbiorcy zaczynajq juZ nieSmialo przeb4kiwad o

niezbqdnych inwestycjach. - Na pewno sprobujemy do 2012 r.

otworzyc hotele w miastach, w kt6rych rozgrywane bqd4 mecze.
Bardzo mocno rozwa|amy budowq obiektow w Warszawie, Gdafrsku
i Poznaniu - opowiada Janusz Mitulski, dyrektor sprzeda2y i
marketingu sieci Qubus, kt6ra ma juz 12 hoteli w Polsce.

Do inwestycji przymierzaj4 siq tez linie lotnicze. - Jeszcze za

wczeSnie, by m6wi6 o szczegolach, ale na pewno fakt,2e mistrzostwa

- Na pewno w tym okresie przybqdzie nam pasazer6w, latamy do

wszystkich miast na Ukrainie, gdzie bqd4 odbywa6 siq mistrzostwa

- m6wi Leszek Chorzewski, rzecznik LOT.
A inwestycje firm, liczqcych na zyski, mog4 siq okazad batdzo

istotne. Wedlug szacunk6w KPMG tylko na budowq i rozbudowq
infrastruktury transportowej - dr6g, kolei i lotnisk - potrzebnych
jest okolo 100 miliard6w zlotych w latach 2007 

-2013. 
Tylko ze

Srodkow unijnych zarezerwowano na transport nieco ponad l9 mld
euro w ramach programu ,,Infrastruktura i 6rodowisko".

Polskie plany inwestycyjne dotyczq teL remont6w tor6w
kolejowych i kupna nowego taboru kolejowego. Naklady te mog4
wynieSd okolo 10 miliard6w zlotych. PKP wyda 6 miliard6w euro
na nowe tory. Pieni4dze bqd4 pochodzid ze Srodk6w wlasnych PKP,

budzetu pafrstwa i dotacji unijnych. - Wszystkiekorytarze kolejowe
lqczqce miasta, w ktorych bqd4 odbywai siq mistrzostwa, zostanq

zmodernizowane, tak by poci4gi mogly po nich je2dzi(, zprqdkoSci4
160 km na godzinq - mowi Michal Wrzosek, rzecznik grupy PKP.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.



,rPamigtaj , LejesteS urodzony
w Berdyczowie!"

W marcu r. p. delegacja oficjalna naszego miasta odwiedzila Warszawg,gdzie odbyla
siq prezentacja Roku Josepha Conrada, otwartego z powodu 150. rocznicy od dnie
urodzin wielkiego pisarza. O wielkim znaczeniu tego wydarzenia Swiadczy ten fakt,2e
Rok Josepha Conrada odbywa sig pod patronatem Prezydenta Polski.

Pisarz - obywatel Swiata
Przyjazd do Warszawy delegacji

berdyczowskiej j est calkowicie zr ozumialy :

Joseph Conrad urodzil siq na naszej ziem|I
chocia| przyszedl na Swiat wla6nie nie w
naszym mie6cie, a we wsi Terechowe, jego
wuj napisal w swoim czasie do siostrzerica:

,,Pamiqtaj, 2e jeste6 urodzony w
Berdyczowie!".

DoSi ciekawym jest los pisarza. Byl
rzeczywiicie czlowiekiem miqdzy-
narodowym i okreSlii jego przynaleznoSi do
jakiej6 konkretnej narodowo6ci nie jest
mozliwe: urodzony na ziemi ukrairiskiej,
mial pochodzenie polskie, a byl pisarzem
angielskim i pisal w jqzyku angielskim.Lecz
nie zwailaj4c na to, jest szanowany w Polsce
i nie zrywal stosunk6w z krajem, gdzie siq

urodzil. Dlatego tez powstala idea zaloLenia
muzeum Joseph Conrad w naszym mieScie.
Takie muzeum ju2 istnieje. ale polo2one we
wsi Terechowe muzeum z jakiegoS powodu
nie cieszy siq popularno6ci4. Podobn4
plac6wkq Polacy chcieliby zobaczy| w
nas3ym mieScie, gdzie istnieje wiqcej
mo2liwoSci utrzymywania jej w nale2ytym
stanie.

W mieScie bqdzie muzeum Conrada
Co prawda pod czas spotkania delegacji

berdyczowskiej z przedstawicielami
bratniego narodu, szczeg6lnie z profesorem
Zdzislawem Najderem, kt6ry jest slynnym
konradoznawcfu na pocz4tku powstala pewna
konfuzja. Okazalo siq, ze ktoS,,,naszeptal na
ucho" Polakom o niedobrej slawie wladz
berdyczowskich, kt6re jakoby robi4

wszystko mozliwe, |eby muzeum w mieScie
nie otworzono.

Wielkim zdziwieniem dla profesora
Najdera byla odpowiedL na to mera miasta
Wasyla Mazura o tym, 2e wladze miejskie
choi dzisiaj s4 gotowe otworzy6 takie
muzeum. Jedynie, co potrzeba, Scisla
wsp6lpraca szczegSlnre ze stron4 polsk4,
kt6ra by przekazala eksponaty do muzeum.
I na to siq zgodzili.

Wedtug sl6w zastEpcy mera miasta Iwana
Demusia, obecnie sqprowadzone intensywne
poszukiwania pomie szczenia, w kt6rym
mozna byloby ulokowai muzeum. Juz s4
pewne osi4gniqcia w tym kierunku. Co
prawda m6wiqc o konkretnym terminie
otwarcia muzeum narazie zawczelnie: jeheli
problem z pomieszczeniem niemal
rozwi1zany, to gl6wny problem teraz -
wyposazenia go w eksponaty. Wiadomo
tylko, 2e otwarcie muzeum nastqpi ju2 w roku
biezqcym. Odbqdzie to w ramach kolejnych
Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie, albo
w czasie jubileuszu pisarza (urodzit siq j
grudnia 1857 roku). Czas pokaze.

Anna Petryk,
,,Berdyczowskie Nowiny".

Uczestnictwo w Majdanie
Wydarzenia ostatnich dni nie obchodz4 sig bez mieszkaric6w Berdyczowa. Chodzi o

masowe akcje polityczneh w Kijowie, szczeg6lnie wiece wsparcia opozycji i rz4dz4cej
koalicji (a moZe j ui nie rz4dzqcej, bo zrozumied trudno). Jest logiczn er Le w tych masowych
akcjach brali udzial nasi rodacy z Berdyczowa. Spr6bowali5my wyja5nid po co nasi
mieszkaricy ieildilq na Majdan do Kijowa, jakimi ideami sig kieruj4 i co staraj4 sig
udowodnid swoim postgpowaniem. Od razu zauwaLmyr 2e nasi reporterzy pr6bowali
dowiedzied sig o wszystkich szczeg6lach wyjazd6w, jednak to nie udalo sig zrobid w pelni.

Na przyklad dosta6 informacjq z biura znajduje siq lokal BJuTy). Co dotyczy
BJuTy (Blok Julii Tymoszenko) nam siq nie ,,naszoukrairic6w", to blisko poludnia obok
udalo, bo w pomieszczeniu lokalu tej partii siedziby tej partii mozna bylo zobaczyt,kllka
politycznej prowadzi siE remont, a gdzie samochod6w, kt6re stopniowo zaladowywaly
znajduj4 siq kierownicy tej plac6wki pasa2er6w. OdjezdLaly w nieznanym
politycznej narazie nie wiadomo. Tak samo kierunku, mo2liwe, 2e do stolicy. WSr6d
jak i nie wiadomo czy istnieje w miescie zauwazonychbylkierownikRadyRejonowej
zorganizowana grupa ,,samoobrony Jerzy Mychalczuk, dyrektor bazaru
Ludowej", chociaz jej berdyczowscy Adamczuk, deputowana prosianowa,
przedstawiciele takze byli w stolicy. biznesmen Jacyk i inne mniej znane osoby.

Ot62 wedlug informacji prezesa Niekt6rzy korzystali z samochod6w
miejskiego oSrodka Partii Region6w Larysy sluzbowych. ,,Regionalka" Larysa Feszczuk
Fiszczuk w dni wolne do Kijowa wyruszyli m6wi, 2e z miasta kailda partia polityczna
zBerdyczowa blisko 120 ,,region4|s1ry". - wyje|d|ala oddzielnie, specjalnej
Jeszcze okolo 90 - komunist6w 

- m6wi koordynacji dzialaf nie bylo, chociaz juz w
szef komitetu miejskiego partii Kijowie mieszkaricy Berdyczowa starali siq
komunistycznej Piotr Kalytynei. Nie udalo dziala1w zgodziemiqdzy sob4. Wedlug sl6w
siQ dowiedzi6, ilu socjalist6w komunisty Piotra Kalytyncia w czasie
berdyczowskich pojechalo na Majdan. Takhe podr6zy wszystko bylo spokojnie, milicja na
nie wiadomo ilu miejscowych szlaku nie czynila nijakich przeszk6d. Co
przedstawicieli BJuTy tam przebywa. prawda juz przedwjazdem do stolicy milicja
Chocia2 w sobotq 14 kwietnia z placu zatrzyma\a autobus, wyjaSnila cel podr6d
Zowtnewego do Kijowa autobusami sprawdzila dokumenty, zapisala numer
wyjechalo nie mniej ni2 cztery Srodka transportowego, potem 2yczyla
zorganizowane grupy (w tej dzielnicy szczq6liwej podr6|y.

Odzielnie trzeba zaznaczy 6, 2e ka2da ze

stron przeciwnych narzekala do innej na to,
2e ludzie brali udzial w wiecach tylko za
pieni4dze. W jakiejS mierze to znalazlo
potwierdzenie. P. Larysa Fiszczuk
zaznaczyla,2e ludzie jechali do Kijowa z
r6znych powod6w. Co prawda wymienii
konkretne sumy p. Fiszczuk siq nie zgodzila.
JednoczeSnie wedlug Swiadectw odzielnych
obywateli przedstawicieli Partii Region6w
proponowali wejS6 do skladu ich delegacji
za 80 hrywien. Potwierdzil informacjq o
pieni4dzach i Piotr Kalytyne6. Ale zauw aLyl,
2e to byla placa nie za udzial w mityngu, a

ka2demu uczestniku dawano pieni4dze na
wy2ywienie (i zn6w konkretna kwota nie
byla podana). 

- W dostatecznej mierze,
2eby mo2na bylo kupowai sobie jedzenie w
Kijowie w ciqgu dwoch dni - powiedzial
pan Kalytyne6.

Czy placono przedstawicielom BJuTy i
,,Naszej Ukrainy" dowiedzie6 siq nie udalo.
JednoczeSnie chodzq pogloski, 2e
przedstawiciele Samoobrony Narodowej
dostawali po 150 hrywien za dobq. Kto
naprawdq nie otrzymywal pieniqdzy - to
socjaliSci. Przynajmniej tak twierdz1
przeciEtni czlonkowie partii socj alistycznej,
z kt6rymi udalo siq spotkai. Jedynie w
Kijowie proponowano im gorqce obiady.
Ot62 dla jednych polityka, a dla innych
mozliwoSd zarobil w przeddziefi Swi4t.

Jaroslaw Witber,
,rBerdyczowskie Nowiny",



Wielkanoc w Kiiowie
Wielkanoc w tym roku spqdzilam w naszej

drogiej stolicy, Kijowie. GoScilam u swoich dzieci,

kt6re tam s4 na zarobkach.
ChrzeSCijanie tlumami wieczorem i rano szli

do sanktuaria nios ac kosze zbabkami, p isankami,

nakrytymi biatymi wyhaftowanymi rqcznikami i

serwetkami. Brzmialo przywitanie Swi4teczne:

,,Pan Jezus Zmartwychwstal! " - ,'Prawdziwie
zmartwychwstal! "

Wrzalo w te dni i na Majdanie - sercu Kijowa'

Na olbrzymim monitorze mozna bylo zobaczyt

transmisjq Mszy Swiqtej z Watykanu, lecz

przewahal tutaj nastr6j daleko nie Swi4teczny'

Majdam byl wypelniony zwolennikami partii

politycznyih, n1C16w, organizacj i.. 7'amier zalam

slQ porozmawlac z przedstawicielami partii,
szcieg6lnie z mieszkaficami miasteczka
namioiowego. Namioty socjalist6w byly pu.st9'

Gdzie s4 ich lokatorzy, nikt nie wiedzial. Obok

nich przytulilo siq kilka namiot6w z komunistami.

Zwoiennicy partii komunistycznej, przewa|nie

babcie i dziadkowie , ale jeszcze w niezlej formie

fizycznej, rozdawali przechodniom- ulotki
agiiacyjn-e. Czego chcieli dobrze wiedzialam,

siole niitepsze lata spqdzilam w socjalizmie i ju2

jedna nbg4 stalam-w komunizmie, lecz nie

Przedstawicieli nie bylo' Jak i obiecywali oni nie

wvszli na Maidan w czasie Swi4t Wielkanocnych'

tytto ledna osoba stala z symbolik4 BJuT (Blok

Julii Timoszenko). Lecz rozmowa nam slQ nle

udala. Dowiedziawszy siq, 2e jestem czlonkiem

innej partii, byl tak zbulwersowany, hettzeb.abylo

so uspokaiai. Wydalo mu siq chyba, 2e jestem

ienorystk4 niebeipieczn4 dla 2y cia.Najwiqcej na

Majdinie italo prledstawicieli Partii Region6w,

jakiS nowy skladnik tej partii: ,,Slowiafska
bwardia" - mlodzieilowa organizacja Partii

Region6w. Otwarcie powiedzie6, obcowanie siq

z nlmi nie udalo. Na zadne z moich pytafi nie

dostalam odpowiedzi albo kotko:,,Nam nie wolno

na takie pylania odpowiada6. " Regionaly -
mlodzi lud2ie, kt6rzy calkiem nie orientuj4 siq w

sytuacji, nie pracuj4 i nie studiuj4. .Siedzq 
na

Iy[ajdanie za pieni4dze, stwarzaJQc. wlzJQ

fraicz4cych za lepszq przyszloSi Ukrainy'
Wiqksio56 mlodiie|y przebywajq tu dla

stworzenia wra2enia masowo6ci' nie wszyscy sq

nastawieni przyjaznie. W miejscach du2ych

skupisk ludzi stali milicjanci, dyskusje
przechodzily do56 burzliwie' Mechanizm
pracowal - kierownicy odpoczywali, Swiqtowali

Wielkanoc, a elektorat, o kt6rym, og6lnie rzecz

biorqc, wspominaj4tylko w momenty krytyczne,

zebriny w wielki tlum rozwi4zywal problemy

paristwa. Tysi4ce ludzi dostali nowy rodzaj pracy

I staVsta ico dziennym niezlym zarobkiem' Ale

sq Utrairicy, kt6rym ju2 dokuczyla ta histeria

politycma, kt6zy s4zmqczeni tym chaosem, chc4

2y6 ipokojnie, i pewnoS.ci4 dnia. ju trzejszego,

oLrabia6 ziemiq, tioszczyt siq o dobrobyt swoich

;;dri". z takiii obywaielami tak2e obcowalami

na Majdanie. A moie nam zam6wtt zza granicy

kilka transfer6w: polityk6w i ekonomist6w, kt6rzy

by pomogli wyci4gnqi kraj z kryzysu,.a pieniqdze

t6pie1 wykorzystat na podniesienie. plac

zarobkowych ni2 na utrzymanie statyst6w na

wiecach.
powiodlo siq... Gorbaczow.'. Pieriestrojka"'

Jak iry(,wSr6d dziczY?

Jestem przeciqtnq obywatelkq ukraifisk4'
Mam wy2s ze wyksztalcenie pedagogiczne,

piq6dzieii4t lat 2yciowego doSwiadczenia w

miij scowo6ci wiej skiej i staiy problem.- j ak 2y t' i
przetrwa| przebywaj4c w domu i jednoczeSnie

2ajmuj4c siq sprawq nad kt6rq przemySliwalam

nie jeden rok.
Okes nauki i pracy w szkole nie przynosil

s aty sfakcj i. Chcialo siq wiqksze g o, niezaletnego

dzialania. W 2l roku sta2u pracy moja dzialalnoSd

nauczycielska w szkole paristwowej nagle
dobiegla korica. W walce z istniej4cym re2imem

(oke s,,pieriestroj ki") nie wytrzym a.lam: za to, 2e

pr6bowilam odzyskai swoj4 pensjq, kt6rej nie

placono mi przez 5 miesiqcy, zostalam pozbawiona

Dracy. Oto masz, szanowna nauczycielkfu nie

irzebabylo bawi6 siq w pluralizm i demokracjq!

Nieih |yiqbazary: rejonowy i obwodowy;

stoleczny i nawet kraj6w bliskiej zagranicy -
podstawowe 2r6dlo rodzinnego dobrobytu za

czas6w,,pieriestrojki" i spos6b doskonalenia

umiejqtnoSci i kwalifikacji. Lecz handel - sprawa

bez peispektyw - nie tylko byla dla mnie odlegla,

leczi nie rozwiqzywala moich problem6w' Zn6w

udalam siq na poszukiwania pracy' Powinnam siq

przyznal,-Le majqc 40 lat, wyLsze wyksztalcenie
pedasoeiczne, ale nie znaj4c cho6 czqSciowo
jeryk?* obcych i nie maj4c nawyk6w roboty z

komputerem, nie mo2na liczyt na dobr4 pracq'

Dlat^ego w ci4gu l0 lat tulania siq musialam

pracoiwai jako robotnica przy pakowaniu
wvrob6w w mleczarni berdyczowskiej, mylam

niczynia w kijowskich restauracjach, bylam

sprzqtaczk4 na firmie, tealizator.kq towaru

aitykul6w przemyslowych, agrobiologiem w

ukiairisko - francuskiej firmie rolniczej itd'
Ostatnie moje zatrudnienie bylo dla mnie

najbli2szym po duchu, przecieL.jestem
nauczycielka biblogii i chemii, ale musialam j4
opu6cid, bo wysoko66 zarobk6w nie odpowiadala

ilo6ci podejmowanych obowiqzk6w. Taki zestaw

rodzaj^6w dzialalno6ci, nareszcie pom6gl mi zrobi6

wyb6i. Zdecydowad siq na to bylo nie latwo, lecz

szlam do tego nie jeden rok' A dlaczego nie

zalo|yc sw6j biznes, byi woln6 niez,aleln4w

swoj ej dzialalnoSci rob oczej ? Moj e 2ycie.ply-nqlo

na tie-lasu, sadu, p6l, kwiat6w, truskawek. Co to
jest ziemia i praca na niej, znam dobrze. A tu
jeszcte wypadlo odwiedzi6 swojq_ histo ry czn4
'ojczyznE 

foatOzuiac autobusem od PrzemySla do

Watiru*y, od Warszawy do Plocka,zob.aczylam
to, o czym ma'zylam', dzialki z pomidorami,

og6rkami, kabacikami, kapustq truskawkami,

mlalinami, porzeczkq' Poniewa2 mialam

doSwi adczenie w hodowli truskawek i p otzeczk|

od razu po przyje2dzie zabralam siq do roboty'

Nabylarn-80 setek ziemi, 18 z nich
wlasnorqizn ie zasadztlamtruskawkami, ni ewi elk4

dzialkq - porzeczkqukt6rq sama wyhodowalam z

l3 2ywC6w. Niemalo czasu stracilam na

prywatyzacjq ziemi i rejestracjq swojego rodzaju
'AiiatainoSci. Wiedzialam, 2a drobny
przedsiqbiorca u nas mo2eliczy(, tylko na wlasne

iity i toszty. Z narzEdzi mam lopatq, motykq,

gtuUi. i sekitor. Dochod6w j eszcze nie. mam, ale

iodatki placq od momentu rejestracji. Pracujq

ia*u , nidtieiq 2e na moich 80 setkach zabt4aiq

nie chwasty,- a rozkoszne krzaki soczystych

truskawek i pachnqcych porzeczek. A z czasem

trzebabqdzie pomy6led i o technice.

Lecznietak siq stalo jak siq chcialo' Pierwszy

cios dostalam na drugi rok swojej dzialalno6ci: z

kzak6w porzeczki, kt6re po raz pierwszy daty

plony, miijscowi mieszkahcy zacz,qlioblamywai
galEzie na zywce. Ale ja zaczglam poszeruat'

Zasidtone dzialki, kupujqc nowe gatunki

porzeczek.Wiosna tego roku przyniosla siurpryzE

bd ttOrel przebywam w stanie szoku: teraz lami4

nie tykb-galqzie, ale2 wyrywaj4 z korzeniem

Yszaii. Moja gatunkowa porzeczka, kupiona na

wystawie, jako pomoc charytatywna.rozeszla siq

po domach miejscowych mieszkaric6w' Teraz co

dziefr idq na swoj4 dzialkq trzqsqc siq ze strachu

za swoje ro6liny i bez chqci przedtu2enia t*q.j
sprawy. W jesieni czekam na nowe Y'radzreLe

kzak6w poizeczki i truskawek z mojej dzialki.

Marzenia o hodowli malin i kultur ogrodowych
pqkly jak mydlane baloniki.

NiUy Uabcia ze znanej bajki okazalam siq

przed rozbitym korytem i prze-d. nowym
problemem: co robi6, jakZy(: w6r6d dziczy?

Jadwiga Kowalska.



lTydarzenia w Polsce

. Mimo burzliwej debaty obroricom2ycia
nie udalo siq wpisa6 do konstytucji przepis6w
antyaborcyjnych. Liga Polskich Rodzin
chciala zapisa(,, 2e 2ycie jest prawnie
chronione od poczqcia do naturalnej Smierci.
Natomiast propozycje prezydenckie, jak
tlumaczyli ich zwolennicy z Prawa i
SprawiedliwoSci, zmierzaly do zachowania
obecnych przepis6w o ochronie 2ycia.
Odpowiedzialny za klqskq poczul siq
marszalek Sejmu Marek Jurek i zNoiyl
dymisjq. Jego nastqpcq zostal Ludwik Dorn
(PiS), dotychczasowy wicepremier.

. Rosjanie pr6buj4 narzuci6 polskim
wladzom Muzeum Auschwitz-Birkenau w
OSwiqcimiu falszujqc4 historiq ekspozycj q.

Tzw. rosyjska wystawa nazywa
radzieckimi obywatelami wiq2ni6w z
Kres6w Il Rzeczypospolitej, kt6rzy w
latach 1939 - L94l znaleZli siq pod
okupacj4 ZSRR. - Nigdy siq na to nie
zgo dzimy. T o b ezczelna aro gancj a. Na
polskiej ziemi nikt nie bqdzie
beatyfikowal paktu Ribbentrop-
Molotow powiedzial prof.
Wladvslaw Bartoszewski.
przewodni czqcy Miqdzynarodowej
Rady O6wiqcimskiej.

. Nie bqdzie wczeSniejszych
wybor6w samorz4dowych. Trybunal
Konstytucyjny uznal, 2e przepisy, na
mocy kt6rych samorzqdowcy stracili
mandaty, s4 niezgodne z ustawqzasadniczq
To orzeczenie uratowalo kilkuset
prezydent6w, burmistrz6w, w6jt6w i radnych
(w tym - prezydent Warszawy Hannq
Gronkiewicz-Waltz), kt6rzy sp62nili siE ze
zloileniem swo ich o Swiadczeri maj 4tkowych.

. Zlapani na gorqcym uczynku sprawcy
drobnych przestqpstw bEd4 szybciej s4dzeni.
Decyzje, s4du uslysz4 w ci4gu 72 godzin.
Najpierw zatrzyma ich policja 

- nawet na
dwa dni. W ekspresowym tempie przygotuje
wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie
przyspieszonym (zast4pi on akt oskarzenia).
Potem podejrzany trafi do prokuratora, kt6ry
go przeslucha. Po zatwierdzeniu wniosku
Sledczy przekahe po dej rzanego do dyspozycj i
s4du. Policja i prokuratura maj4 razem tylko
48 godzin na dopelnienie formalno6ci.
Sqdzia, kt6ry bqdzie mial dyzur, pouczy

podejrzanego o przysluguj4cych mu
prawach, wyznaczy obroricE (chyba 2e ten
sam go sobie wybierze) i termin rozprawy.
Ale szybko, bo wyrok musi zapaS6 w ci4gu
doby od przywiezieniapodejrzanego do s4du.

. Coraz wiqcej os6b z r62nych kraj6w
Swiata chce zostad Polakami. Od kiedy
Polska wst4pila do Unii, polski paszport stal
siq wyjqtkowo atrakcyjny. Dziqki niemu
mozna swobodnie podr6zowad po Europie.

- Po naszym przyst4pieniu do UE
odnotowali5my lawinowy wzrost liczby
wniosk6w o poSwiadczenie polskiego
obywatelstwa - m6wi lzabela Szewczyk,
dyrektor Wydzialu Spraw Cudzoziemc6w w
Mazowieckim Urzerdzie Woj ew6dzkim. To

wla6nie do tego urzqdu naplywajq z calego
Swiata podania w tej sprawie. W 2001 r.
wniosk6w bylo 2100, a w 2006 - 6700.
Opr6cz mieszkafc6w Izraela i paristw bytego
ZSRR o nadanie lub poSwiadczenie
polskiego obywatelstwa najczqSciej ubiegaj4
siq 2yj4cy w Ameryce P6lnocnej (emigracja
z lat 80.), Niemczech (lata 70.,80.) i w
Ameryce tr-aciriskiej (lata 20.).

. Chcemy stuprocentowych
odszkodowah za mienie pozostawione w
Polsce twierdzi przewodnicz4cy
zydowskiej Komisj i Roszczeri Maj 4tkowych
(Claims Conference) Israel Singer. - To
kwestia zasad. Je|eli Polska chce by6
pelnowarto6ciowym czlonkiem NATO i UE,
musi wreszcie zakohczyi tE sprawq - dodal.
Przedstawiciele polskich wladz uspokajaj4.

- Nie ma mowy o tym, zebySmy ust4pili
chodby na krok z naszego stanowiska. Byli
wla6ciciele, bez wzglEdu na to, czy byli

2ydami czy chrze6cijanami, dostan4 15

procent wartoSci utraconego mienia -powiedzial,,Rzeczpospolitej" chc4cy
zachowat anonimowoSi pracownik
Kancelarii Prezesa Radv Ministr6w

. Straz miejska nie moze karac
kierowc6w mandatem za przekroczenie
prqdko6ci wylapane fotoradarem - uznal
Trybunal Konstytucyjny. Kierowcy, kt6rzy
mandat juL zaplacili, musz4 od2alowa6
wydatek. W ich sprawie nic juz nie da siq
zrobit^ Prawnicy twierdz4 ite nie ma raczej
szans na wznowienie postqpowania. Ci zai,
kt6rych sprawy trwaj4, powinni szybko
powola6 siq na nowa okoliczno6d prawn4 -wyrok TK- i skladai wnioski o umorzenie

postqpowania. Natomiast dopiero co
zlapanym przez straz wystarczy
powola6 siq na wyrok. Ale okolo 87

proc. fotoradar6w w calej Polsce nale?y
do policji. Jej uprawniefi Trybunal nie
podwazyl.

. Alarmuj4co spada czytelnictwo w
Polsce. W ci4gu dw6ch lat ubylo az 8

procent korzystaj4cych z ksi4zek -wynika z najnowszych badari
Biblioteki Narodowej. Od 2005 roku
ponad 2 miliony os6b w ogole przestalo

czyta|, choiby ksi4zki kucharskie czy
poradniki dla maj sterkowicz6w. Tylko
co sz6sty Polak przeczytalw 2006 roku

wiqcej ni? 6 pozycji.

. Na Sredniej skoczni w Sapporo Malysz
nie mial sobie r6wnych.Z ogromnqprzewag4
zdobyl swoje czwartezloto mistrzostw Swiata

. Dwudziestoletni plywak ze Szczecina
Mateusz Sawrymowicz w ostatnim dniu
mistrzostw w Melbourne dokonal tego, co
nie udalo siq faworyzowanej Otylii
J qdrzejczakczy Pawlowi Korzeniowskiemu.
Zostal mistrzem Swiata. ZwyciEzyl na
presti2owym dystansie I 500 m, ustanawiajqc
rekord Europy.

. Srednia cena dolar6w na przelomie
kwietnia i maja 2007 r. wynosila 2,80 zl;cena
euro 3.18 zl.



lfionila mieislra . lftonila mieislm . ftonifia mieisln
niewielkie terytorium. Jednak niemal co

dzieh obszary dzialalnoSci i,Polissia -
Ekosfery" powiqkszajQ siQ. Sprzyja temu

dobre wyposa2enie materialno
techniczne i iloS6 rob6t, kt6re wykonuje
przedsiqbiorstwo prywatne. Teraz bada siq

mozliwoS6 wywozu Smieci nie tylko z
centrum miasta, lecz i jego okolic.
WartoS6 uslug ,,Polissia - Ekosfery" nie

162ni siq od tYch, kt6re oferuj4
przedsiqbiorstwa komunalne.

^t\

'Sport
Na poczqtku marca drt?Yna

koszykarska (dziewczyny, 1991 r. ur.)
brala udzial w o96lnoukraifrskim turnieju
mlodzrehowej ligi koszykarskiej, kt6ry
odbyl siq w Poltawie. Wedlug rezultat6w

turnieju nasze dziewczyny zdobyly drugie

miejsce.
Miejska dru2yna szachist6w, kt6ra od

2 do 4 marca w Zytomierzu uczestniczyla
w zawodach obwodowYch, zdobYla
czwarte miejsce.

Z sukcesem wyst4pili nasi hokeiSci
(chlopcy 1993 - 94 r. u.) na czempionacie

Ukrainy. Dru2Yna sformowana ze

sportowc6w Berdyczowa, Korostenia i
rejonu berdyczowskiego dostala srebrne

medale. JednoczeSnie uczeti szkoly Nr 17

Anton Gucaluk zostal uznany za

naj lepszego hokeistq dru2YnY'

'Kryminal
W marcu roku biez4cego w jednYm z

garaiy prywatnych stala siq tragedia.
Cialo martwego merLczyzny ujawnil s4siad

z garaLu, kiedy uslyszal, 2ew zamkniqtym
pomieszczeniu Pracuj e silnik
samochodowy. Na pukanie do drzwi nikt
nie odpowiedzial. Kiedy dtzwi do garaLu

zostaly wylamane, to wszyscy zobaczyli,
2e pomieszczenie jest zadYmione'
Wewn4trz samochodu znaleziono cialo
taks6wkarza, kt6remu ju2 nie moZna bylo
pom6c. Informacji oficjalnych na ten

temat nie ma.

We wsi StarY SolotwYn zostali
zatrzy mani dwaj mi e s zkaric y Zy tomiet za,

kt|rzy j akoby goScili u swoj ego

znajomego. Przy ogl4dzie budYnku
milicjanci znalelli caly arsenal broni, a

takze ponad l0 kg marihuany. Og6lnie
rzecz bior4c w budynku przechowywano
pistolet pneumatY cznY, Pistolet
rewolwer gazowy, pistolet - rakietnicE,
malokalibrowq strzelbq i blisko 200 naboi

Kronila mieisln. Iftonila mioislm. Iltonila mioisln

. Polityka
Czy chc4 mieszkaficY BerdYczowa
do NATO?

Tym pytaniem przejmuje siq gl6wnie
partia komunistyczna. Referendum
nieoficjalne bqdzie zorganizowane w
obwodzie zytomierskim. Rozpatrywane
zostan4 dwa pytania: ,,CzY Pan (Pani)

popiera pozycjq Prezydenta Ukrainy o
wst4pieniu UkrainY do NATO? " a takLe

,,Czy pan (pani) zgadza siq z tYm, zebY

Ukraina r ozwijala zwi4zki ekonomiczne
z Rosjq, Bialorusi4 i Kazachstanem w
ramach j edynej
ekonomicznej?"

przestrzent

Nie zwazaj4c na to,2e referendum nie

posiada statusu oficjalnego, prezes
oSrodka miejskiego kompartii Piotr
Kalytynei uwaza, 2e ma ono Powa2ne
znaczenie i zmusi kierownik6w pafistwa,

a najpierw Prezydenta Ukrainy, wyslucha6
woli narodu, kt6rY, wedlug zdania
komunisty, wyPowie siq Przeciwko
NATO. Takie referenda bqd4 prowadzone

w r62nych regionach kraju'

Siniawska opuScila,,Nasz4 Ukrainp"

Prezes zytomierskiej RadY

Obwodowej Irena Siniawska podjqla
decyzjQ opuszczenia szereg6w partii
,,Nasza Ukraina". Powiedziala o tym w
audycji telewizji obwodowej. Tak4
decyzjq pani Siniawska podjqla w zwi4zku
z tym, ze jest kategorycznie niezgodna z

takim sposobem rozwiqzania kryzysu
konstytucyjnego, j ak rozwi1zanie
parlamentu. Przecie2 polowa Ukrairicow
jest za parlamentem, Polowa za

Prezydentem, a wielcY PolitYcY nie
potrafili porozumiei siq ze sob4. Ta -
wedlug jej sl6w - ,,trudna decyzja zostala

podjqta przeze mnie w nocy 3 kwietnia,
po wszystkim, co zobaczYlam i

uslyszalam w eterze".

Przedsipbiorcy bior4 sig
do oczyszczeniz miasta

To, o czym dlugo tYlko m6wiono,
nareszcie zostalo wprowadzone w 2ycie.
Na rynek uslug komunalno - bytowych
wszedl kapital prywatny. Niedawno
przedsiqbiorstwo,,Polissia - Ekosfera"
iozwiqzalo do66 nieprzyjemnQ dlal
biznesmen6w sprawQ uslugi w

dziedzinie wywozu Smieci. Na razie
przedsiqbiorstwo to obsluguje stosunkowo

r6znego kalibru. Co dotyczy marihuany,

to jej wartoS6 stanowi 40 tys. hrywien.

Kilka dni temu na milicjq zglosila siq

mieszkanka Berdyczowa, kt6ra prosila, by
j4 obroni6 przed gro2bami nieznanych

os6b, jacy domagai4. siq, abY oddala
nalelqce do niej mieszkanie. Do bandy

wchodzi czterech mer2czYzn i jedna

kobieta. Zadajq, |ebY oddala swoje
mieszkanie znajduj4ce siq przy ulicy
Lenina. Na razie milicja rozwaLa decyzjq

o rozpoczeciu sprawy kryminalnej.
Wedlug informacji Podanej Przez

prokuraturq wojskowq, w jednej z

jednostek wojskowYch ujawniono
kradzie? paliwa na sumQ ponad 3 tys'
hrywien. Oficer w stopniu porucznika
zrozumial, 2e za pensjq wojskowego nie

sposob wykarmi6 rodziny i zdecydowal

siq na popelnienie kradzieLy. W ci4gu
jednego miesi4ca trzY razY ktadN z
jednostki benzynq A - 80. Rozlewaj4c
paliwo do kanistr6w, wyrzucal je przez

ogrodzenie, a Potem sPrzedawal
kierowcom ,,marszrutek" za p6l ceny'

Og6lem oficer potrafil wynieSi w taki

spos6b z jednostki wojskowej 800 litrow
benzyny. Dla tego , ?ebY nie zostal
ujawniony niedob6r, zlodziej rzetelnie
spisywal ka2dy litr paliwa, podrabiajqc

podpisy w papierach roboczych. Lecz to

nie uratowalo sprawcy' W czasie jednej z

rewizji kradzie| zostala ujawniona' W

skutku swoich dzialafi mlody lejtenant
okazal siq na lawie os4dzonYch.

' Wsp6lpraca mi€dzynarodowa

Ju2 tradycYjnie co rok w naszym

mie6cie w polowie maja odbywaj4 siq Dni

Polskiej KulturY' W zeszlYm roku
obchodzili5my to Swiqto we wrze6niu, co

byto zwiqzane z wizYt4 PaPie2a
Benedykta XVI do Polski. Nie wiadomo

z jakich przyczyn Dni Polskiej Kultury w

tym roku bgdq obchodzone zn6w we

wrze6niu. O tym poinformowal zastqpca

mera miasta Iwan Demu6' Ostateczna data

obchodow Dni Kultury na razie nie jest

ustalona.
Razem z tym do RadY Miejskiej,

wedlug sl6w p. Iwana Demusia, nadeszly
propozycj q dwoch miast Polski i

Macedonii, w ktorYch m6wi siQ o
nawiqzaniu zwi4zk6w gospodarczych,
socjalnych i kulturalnych zBerdyczowem,
atakLe o podpisaniu odpowiednich um6w.

Teraz te propozycjq sq rozpatrywane.



\f,/ poniedzialek, 16 kwietnia 2007 roku, wierni diecezji luckiej Swigtowali
V V podw6jny jubileusz. Tegoi dnia Papie2 Benedykt XVI utorficzyl Sb lat iycia, a

Pasterz Diecezji Luckiej tegoi samego dnia obchodzil swoje 60. urodziny. Stalosig to
szczeg6lnq okazjq, aby wla5nie tego dnia w Lucku rozpoczglo sig kolejnl posiedzenie
Konferencji Rzymskokatolickich Biskup6w Ukrainy.

PODWOJNA UROCZYSTOSC
Konferencj a Rzymskokato lickic h B is kup 6w (Ikrainy w Lu cku

oraz urodziny Papieia Benedykta XVI
i ordynariusza Luckiego Ks. B-pa Marcjana Trofimiaku

Obecni byli wszyscy biskupi na czele z dzieje siq w Lucku, w R1wnem i innych
Metropoliq Lwowskim ks. kard. Marianem parafiach rzymskokatolickich. pamiqtam rok,
Jaworskim, a mianowicie: ks. bp Jan kiedy przyszedlem tu po raz pierwszy, kiedy
Purwiriski z ?ytomierza, ks. bp Stanislaw tu tytoiittcre muzeum". Kaidynal JaworskiPadewski ordynariusz diecezji aznac,zyl, 2e ,,mamy dzigkoway z calego
charkowsko-zaporoskiej, ks. bp Antal serca i prosit ieby pan j"r6 przez braci
Majnek z Mukaczowa, ks. bp Bronislaw kaplaniw, silstr zakonnych prowadzil i
Bernacki - ordynariusz diecezji odesko - blogoslawil. heby Koici6l na tych ziemiach
symferopolskiej, ks. bp Leon Dubrawski z nie tylko leczyl rany zadane w przeszloici,
Kamierica Podolskiego; biskupi pomocniczy: lecz sluiyl wszystkim ludziom, ieby wszystkim
ks. bp Leon Buczek (nb. sekretarz generalny ludziom blogoslawil, ieby to Milosierdzie
konferencji biskup6w laciriskich) i ks. bp Bo1e dalej towarzyszylo nam, diecezji
Leon Maly ze Lwowa, ks. bp Stanislaw luckief,.
Szyrokoradiuk i ks. bp Witalij Skomarowski Kazanie wyglosil ks. bp Stanislaw
zdiecezji kjowsko-zytomierskiej, ks. bp Jan Padewski. M6wil on o znaczeniu modlitrvy
Niemiec z Kamierica podolskiego i jako jednoglosnego glosu do Boga, jak to
oczywiscie miejscowy ordynariusz ks. bp czynlli Apostolowie. Biskup zaznaczyl, Le
Marcjan Trofimiak, kt6ry przedstawil ,,latwiej jist m6wit do Boga, ni2 o Bogu,,.
wszystkich goSci. Wierni zebrani w luckiej Zwr6cil uwagQ nu ,rc""g6lne zebranie w

I

-& 
Fakty i wydarzenia zbawczego

-*D- dziela Pana naszego Jezusa

_Yil Chrystusa, kt6re corocznie
!i] Swiptujemy, zmienily iycie wielu

narod6w i milion6w ludzi.

katedrze mieli okazjq po raz pierwszy
zobaczyt caly rzymskokatolicki episkopat
Ukrainy.

Na poczqtku Mszy Sw., kt6ra rozpoczgla
siq o godz. 18.00, kard. Marian Jaworski
powiedzial, 2e ta uroczysta liturgia jest
,szczeg6lnym dzigkczynieniem w dniu 80.
urodzin naszego Ojca Swiqtego Benedykta
XVI. tr qczyntt siq z calq Stolicq Apostolskq,
Koiciolem Swiqtym, aby dziqkowat (.). frso
samego dnia obchodzi dzieri urodzin k. bp
Marcjan, ordynariusz diecezji tuckiej.
Dziqkujemy za jego pracq w diecezji luckiej
i w konferencji episkopatu. prosimy aby pan
Jezus umacnial jego sily i prowadzil,,.
Dostojny Go56 ze Lwowa zaznaczyl, Le
,diecezja luckajest mi szczeg6lnie bliska, bo
kilka lat bylem administratorem tej diecezji
(...). Bardzo cieszq siQ z tego wszystkiego co

katedrze luckiej - dzieh urodzin Ojca
Swiqtego Benedykta XVI i ordynariusza
diecezji luckiej ks. bpa Marcjana Trofimiaka.
,,Chcemy wyrazi| uznanie i podziqkowanie
za wklad w iycie Koiciola na (Jkrainie,, -
powiedzial Biskup Padewski. Kaznodzieja
podkre6lil, ze modlitrva to najleps ze Lyczenia
i w centrum naszej modlitwy jest Jezus
Chrystus - Jezus Eucharystyczny, kt6ry
m6wi do nas: ,,Pok6j Wam" i ukazuje otwarte
drzwi do szkoly milo6ci, szkoly zapomnienia
o sobie, by byi dla drugich. Biskup padewski
nawiqzal do rozmowy Jezusa Chrystusa z
Nikodemem: potrzeba ponownie narodzi6
siq, wewnqtrznie zmartwychwstai ,by tjrze|
Kr6les6two Boze. Pod koniec homilii
zabrzmialy 2y czenia mocy Ducha Swiqtego
oraz obfitoSci lask Bozych i zdrowia.

Na zakoriczenie Mszy Swiqtej swoje

KaLdy z nas, kto wierzy w to - jest
nie tylko wierz4cym, ale i poslarficem
dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu

i zwycigstwie dobra nad zlem.
Zyczp aby wielkie duchowe

uniesienie, kt6re zawsze
przeiywamy w Swigta Wielkanocne,
towarzyszylo nam w nastgpne dni i

leczylo naszg codziennoSd.
Radujmy sig, weselmy siQ,

LeB6gjest poSr6d nas.

ks. lfitold Jdzef Kowalfw
proboszcz rzy ms ko kato lickiej paraJii

pw. Wniebowziqcia Najiwiqtszej Maryi
Panny w Ostrogu

redakcja ,,Wolania z Wolynia"
Wielkanoc - I kwietnia 2007 roku

2yczenia zlo?yly r62ne osoby: ks. prof. dr
hab. Miroslaw Kalinowski - prorektor KUL
im. Jana Pawla II, prof. akademik Ihor Kocan

rektor Wolyfskiego pafstwowego
Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w tr ucku,
prof. Mykola Kuczerepa z tego|
uniwersytetu, dr hab. Wlodzimierz Osadczy
- kanclerz Europejskiego Kolegium polskich
i Ukrairiskich Uniwersytet6w w Lublinie,
rodzina Wdowyczenk6w, Maltariska Stu2ba
Pomocy, dyrektor Technikum Wolyriskiego,
zakonnice, ks. mitrat Roman Begej -
wikariusz wikariatu wolyriskiego
Ukrairiskiego KoSciola Grekokatolickiego
oraz w imieniu miejscowych kaplan6w ks.
Jan Buraz - wikariusz generalny i kanclerz
diecezji tuckiej.

Posiedzenie Konferencji Rzymsko-
katolickich Biskup6w Ukrainy trwalo takhe
przez dwa nastqpne dni. We wtorek, 17
kwietnia 2007 roku, do zqbranych biskup6w
dolqczyl siq -jako goSi konferencji - Abp
Ivan Jurkovid - Nuncjusz Apostolski w
Ukrainie. Wieczorem tego? dnia odbyl siq
$wiateczny koncert z okazji 60. lecia Jego
Ekscelencji Biskupa Marcjana Trofimiaka.
Konferencj a Rzymskokatolickich B iskup6w
Ukrainy zakohczylaswoj4pracq w 6rodq, lg
kwietnia 2007 roku.

Podczas ka2dej Mszy Sw. modlimy siE
za Papiela i Biskupa Diecezjalnego.
Modlitwa, kt6ra miala miejsce w tych dniach
w tr ucku, u5wiadomila jedno6d pasterzy z
kaplanami i powierzon4 im owczarni4. Byl
to rzeczywisty jednoglo6ny glos do Boga.

ks. Witold J6zef Kowal6w.

Zdjqcie lL Krysztal.



Anna Znamierowska,
Centrum Metodyczne Nauczania Jgzyka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, obw. Lwowski.

Odrodzenie i kierunki
ro zw oj u s zkolnictw a p ols kiej

mniejszofici nurodowej
nu Ukruinie

(Relucje obserwatoru)

Powszechnie wiadomo czym jest istnienie
i rozw6j wlasnego szkolnictwa dla kaildej
mniejszo6ci narodowej - jest najwa2niejsz4
forma jej bytu i rozwoju. Zadna mniejszo6d
narodowa bez dobrze zorganizowanego
szkolnictwa umiejscowionego w strukturach
prawnych i oSwiatowychkrajupobyhr, nie ma
szans na przetrwanie i zachowanie wlasnej
tozsamoSci. Dlatego istnienie i rozw6j
szkolnictwa polskiego na Ukrainie jest
priorytetowym, najwa Lniejszym zadaniem
mieszkajqcych tu polak6w, wszystkich
polskich organizacji na Ukrainie a nade
wszystko polskich nauczycieli i
reprezentujAcego ich Zjednoczenia
Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Szeroko
pojqta pomoc prawna, finansowa, metodyczna
powinna byi r6wniez przedmiotem
najwyhszej troski polskiego Sejmu i Senatu,
polskiej dyplomacji zagranicznej, polskiego
Ministerstwa O6wiaty i wszystkich organizacj i
dzialaj 4cy ch na r zecz Po lak6 w m i e szkaj 4cych
na Ukrainie. Sprawajest niezmiernej wagi, bo
dotyczy najmlodszego pokolenia, nie tylko,
co jest bardzo wa|ne, jego patriotycznego
wychowania i ksztaltowania Swiadomo6ci
narodowej ale tak2e jako6ci oferty
edukacyjnej, co jest bardzo istotne w
dziszejszym Swiecie. Mlodzi polacy w kraju
zamieszkania maj4 prawo do nauki wlasnego
jqzyka i uczestnictwa w kulturze ojczystej
wedfug standard6w obowi4zujqcych w calym
cywilizowanym Swiecie. Jednym slowem,
poziom nauczania w szkolach i plac6wkach
oSwiatowych na Ukrainie, nie mo2e,w spos6b
raiqcy, odbiega6 od poziomu nauczania ani
w kraju zamieszkania, ani w kraju ojczysrym.

Dostqp do nauki zorganizowanej na
wysokim poziomie, mog4 zapewnii tylko
plac6wki szkolne i pozaszkolne prowadzone
przez dobrze wyksztalconych,
przygotowanych merytoryczrie i metodycznie
nauczycieli jqzyka polskiego i innych

przedmiot6w, wladaj4cych biegle jqzykiem
polskim. W trosce o poziom nauczania
bezwzglEdnie konieczne jest opracowanie i
napisanie jednolitych program6w nauczania
i wychowania zgodnych z potrzebami
Srodowiska Polak6w mieszkajqcych na
Ukrainie. Nale2y r6wnie2 napisai i Oopu6ci6

do uzytku podrqczniki do jqzyka polskiego i
innych przedmiot6w, uwzglqdniaj4ce treSci
nauczania zatwierdzone i honorowane przez
Ministerstwo Oswiaty Ukrainy i zgodne z
oczekiwaniami mieszkaj4cych tu polak6w.
Dopiero wtedy bqdzie mo2na m6wi6, ze
naprawdE istnieje poskie szkolnictwo na
Ukrainie, ksztalc4ce mlodych polak6w nie
trac4cych kontaktu zlcrajemojczystym i jego
kultur4 a jednoczeSnie bqdqcych 6wiatlq,
dobrze wyksztalconq czqSci4 spoleczeristwa
ukrairiskiego. To mlode pokolenie polak6w
kochaj4ce obie swoje Ojczyzny jest nadziej4
i bezcennym kapitalem dla obu narod6w To
oni bqd4 najlepszymi ambasadorami obu
kultur w zjednoczonej Europie i najtrwalszym
ogniwem w budowaniu przyjaznych
stosunk6w miqdzy Polsk4 a Ukrainq.

Ten najbardziej 2ywotny problem dla
polskiej oSwiaty i calej mniejszoSci narodowej
na Ukrainie stal siEprzedmiotem obrad Zjazdu
Zjednoczenia Nauczycieli polskich na
Ukrainie, kt6ry odbyl siq w Chmielnicku w
dniach 23-25 marca 2007 roku. Byl to
jednoczeSnie Walny Zjazd, na kt6rym
udzielono absolutorium poprzedniemu
zarzqdowi ZNPnU. W tajnym glosowaniu
wybrano nowego prezesa pana Adama
Chlopka. Obrady zjazdu puebiegaly zgodnie
z obowi4zujqcymi proceduram i. Zebrany ch
powitala Prezes ustepujqcego zaruqdu pani
Julia Sierkowa, nastEpnie odegrano hymn
Ukrainy i Polski. Glos zabral ks.biskup Leon
Dubrawski, przemawiaj4c do zebranych
przypomnial slowa Jana Pawla II skierowane
do nauczycieli, m6wi4ce o tym, ze s4profesje
wymagajqce powolania. Nauczyciel i ksi4dz
sq zobowi 4zan i wlasnym i:y ciem i przykladem
zaiwiadczad o najwy2szych wartoSciach
etycznych i religijnych. Z pracy
duszpasterskiej i nauczycielskiej rodzi siq
wielkie dzielo, kt6rego plony zbieraj4 prryszle a1t
pokolenia.

Godne odnotowania sq r6wnie2 slowa
wypowiedziane przez kuratora oSwiaty
obwodu Chmielnickiego Serhija Wozniaka,
kt6ry stwierdzil 2e inwestycja w o6wiatq, to
inwestycja w spoleczeristwo i nar6d. ZloLyl
te2 deklaracjq, i2 zostanie zrobione wszystko,
zeby narodowoSci zyjqce na Ukrainie mogly
swobodnie rozwijai swoj4 kulturq.
Przedstawicielka wladz miasta Chmielnicka
P ani Katarzyna Nawczenk ow a z:ipew nila, Le
miasto jest otwarte dla wszystkich narod6w,
kt6re tu ?yjqipracuj4.

Ambasador Jacek Kluczko*'ski w swoim
wyst4pieniu podziqkowal nauczycielom
polskim na Ukrainie i ich organizacji za
krzewienie polsko6ci. Obiecal, ze polskie
przedstawicielstwa dyplomatyczne bqd4
pomagaly szkolnictwu polskiemu, kt6rego
rozw6j ma r6wnie2 znaczenie polityczne w
tworzeniu dobros4siedzkich stosunk6w
miqdzy Polsk4 a Ukrain4, stanowiqcych V
fundament nowoczesnej Europy. List
gratulacyjny wystosow any przez Fundacjq
,,Pomoc Polakom na Wschod zie" potw ierdzal
r6wniez wagQ polskiego szkolnictwa na
Ukrainie i rolq nauczyciela w jego
organizowaniu. Jak gdyby na potwierdzenie
tego faktu odbyla siq kr6tka uroczysto6i,
zwiqzana z jubileuszem 50-lecia pracy pani
Marii Iwanowej nauczycielki Szkoty nr l0 we
Lwowie. Osiqgniqcia Jubilatki przekonuj4 o
ty m, Le w proc e s i e nauczania naj wazniej szym
i niezast4pionym ogniwemjest m4dry dobrze
wyksztalcony i kochaj4cy swojq pracQ
nauczyciel.

W drugiej roboczej czesci konferencji
dokonano wyboru przewodnicz4cego obrad w
osobie Pani tr ucji Kowalskiej.

Pani Julia Sierkowa ustqpuj4ca ze
stanowiska Prezesa ZNpnU zloLvla
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sprawozdanie z czteroletniej dzialalno5ci
zarzqdu, w kt6rym dokonala pr6by analiry
stanu szkolnictwa polskiego na Ukrainie,
zauwa|yl,a wzrost prestizu organizacji
zar6wno w Srodowisku nauczycielskim jak i
na zewn4trz, do czego w znacznym stopniu
przy czynia s i q wydawanie wlasnego biul etynu

Glos Nauczyciela. Najwa2niejszq rolq pisma
jest integracja Srodowiska nauczycielskiego
na Ukrainie. Wystqpienie swoje Pani
J.Sierkowa zakoirczylaslowami: "Bqd2my nie

tylko konsumentami polskiej kultury ale i jej
tw6rcami".

W czqSci obradpneznaczonej na dyskusjq
glos zabralo wielu uczqsnik6w zjazdu.W6r6d
poruszonych licznych problem6w rnozna
wymieni6 najwazniej sze i najczqSciej siq
powtarzaj4ce. SA to wci4z istniej4ce braki
kadrowe, zbyt mala ilo56 dobrze
wyksztalconych nauc zy cieli, konieczno6i
podnoszenia kwalifikacji w zakresie bieglego
poslugiwania siq jqzykiem polskim, zar6wno
wSr6d nauczycieli jqzyka polskiego jak i
innych pruedmiot6w. Nastqpna wa2na kwestia
dotyczylabraku podrqcznik6w i trudno6ci w
uzyskaniu zgody Ministerstwa O6wiaty i
Nauki Ukrainy dotycz4cej dopuszczenia
istniejqcych w Polsce podrqcznikow do
u2ytku w szkolach polskich na Ukrainie.
Zauw ailono konieczno66 stworzenia struktur
szkolnictwa polskiego, co jest obecnie
niemozliwe z powodu braku wla6ciwych
przepis6w prawnych i um6w miqdzy Polsk4
a Ukrainq dotycz4cych szkolnictrrya polskiego
na Ukrainie. W tym miejscu zwr6cono uwagQ,

iz istniej4 wyra2ne r6Lnice w stosunku
paristwa polskiego i ukrairiskiego odno6nie
o$wiaty polskiej na Ukrainie i ukrairiskiej w
Polsce. Mniejszo56 ukrairiska w Polsce
posiada wiele mo2liwoSci prawnych w
zakresie rozwoju wlasnego szkolnictwa,
kt6rych nie posiada mniejszoS6 polska na
Ukrainie. Jest spraw4 oczywistq,, 2e tych
problem6w nie rozwiqilq ani nauczyciele ani
ich organiz acja zw iqzkowa, rozwi 4zanie tych
problem6w wymaga rozm6w miqdzy

przedstawicielami stosownych ministerstw
Polski i Ukrainy.

Nauczyciele polscy na Ukrainie maj4
prawo oczekiwa6, Le zostan4 stworzone
normy prawne umozliwiajqce rozw6j
szkolnictwa polskiej mniejszo6ci narodowej.

Warto zwr6ci6 uwagQ, 2e Srodowisko
nauczycieli polskich na Ukrainie pr6buje
rozwiqzywat niekt6re ProblemY
samodzielnie. Dotyczy to sprawy podnoszenia

kwalifikacji i udoskonalania pracy
dydaktycznej, temu celowi sluz4 dwie
inicjatywy, utworzenie przy Uniwersytecie
Pedagogicznym w DrohobYczu
podyplomowego studium jqzyka i literatury
polskiej dla nauczycieli, powolanie przy
ZNPnU Centrum Metodycznego Nauczania
Jqzyka i Kultury Polskiej z siedzib4 w
Drohobycfu i wprowadzenie go do struktury
Ministerstwa O6wiaty i Nauki Ukrainy.
Stworzeniem takiej plac6wki od lat zajmuje

siq nowowybrany prezes pan Adam Chlopek.
Inicjatywa ta powoli przybierarealny ksztah,

gdy2 istniej ebazaw postaci wlasnego domu,

kt6ry jednak wymaga przeprowadzenia
niezbqdnych prac remontowych, aby mogla
mie$ci6 siq w nim nowoczesna plac6wka
metodyczno-dydaktyczna.

W dyskusji zaakcentowany zostal bardzo

wahny problem - konieczno6i wsp6lpracy
domu rodzinnego, wsp6lnot polskich i
polskich szk6t. Te trzy Srodowiska powinny
zintegrowa6 siq w dzialaniu i wspiera6 siq

wzajemnie, gdy? majq wsp6lne cele a

polqczenie sil, ustalenie kompetencj i i zakresu

dzialalnoSci pomoze skuteczniej te cele
osi4gn46.

kaildym etapie swojego 2ycia. Podkre6lono

tel,2ebardzo wazn4(o ile nie najwazniejsz4)
rolE w powstawaniu i istnieniu nowych szk6l
polskich odgrywajq rodzice, to oni decyduj4
o tym jak wczeSnie (czy w og6le) dziecko

zacznie uczy 6 siq j qzyka polskie go, poznaw at
kulturqpolsk4. To rodzice decyduj4do jakiej

szkoly chc4 posla6 swoje dzieci, jako
obywatele i podatnicy paristwa ukraiirskiego
majq prawo i obowiqzek domaga6 siq dla

swoich dzieci szk6l z polskim jqzykiem
nauczania, zorganizowanych na wysokim
poziomie. Tu dodam, ze wlaSnie nad

rozwojem SwiadomoSci rodzic6w powinny
pracowa6 wszystkie wsp6lnoty polskie, jest

to ich bardzo wailne zadanie.

W tej skr6towej relacji zaPewne
pominiqte zostaly niekt6re glosy i

wypowiedzi. Najistotniejsze wydaje siq to,

2e natczyciele potrafi4 wyartykulowai
swoje potrzeby, 2e majqpoczucie wiqzi i
6wiadomo Se, iL tworz4 6rodowisko, kt6re
moile i powinno mowi6 wlasnym glosem,

potrafi4 wyznaczyt sobie cele do ktorych
dq|q.. Nauczyciele, bardziej niz inne
Srodowiska, potrafi4 byi krytyczni wobec

swoich niedoskonaloSci, rozumiej4
potrzebq ci4glego samoksztalcenia. Musz4
jednak pamiqta6, 2e na nich spoczywa
obowi4zek troski o dusze mlodego
pokolenia i przekazywania tradycji
narodowych w tym zadaniu PowinnY
wspiera6 nauczyciela wszYstkie
organizacje i wsp6lnoty polskie.

Na zakofczenie tych sPostrzezef
ogl4danych okiem obserwatora chcq
powiedzie6, ze kolezanki i koledzy nauczyciele

Te trzy Srodowiska - dom, szkola i
wsp6lnota polska - budz4 Swiadomo66
narodowq wz4lqzykai kultury ojczystej, dajq
podstawy tozsamoSci. PragnE tu podkre6li6,
2e w procesie edukacji nic nie zast4pi dobrze
zorganizowanej szkoly jednak nadchodzi w
2yciuczlowieka taki moment, kiedy opuszcza
dom rodzinny i koriczy szkolq, natomiast
wsp6lnota polska jest Srodowiskiem, w
kt6rym moze realizowat siq jako Polak na

polscy na Ukrainie muszq pamiqta6, ze w
swojej pracy maj4 siE do czego odwola6,2e za

nimi stoi cala wielowiekowa tradycja polskiej
oSwiaty, kt6rej ukoronowaniem bylo powolanie

14 paLdziemika 1773 roku Komisji Edukacji
NarodoWej. Zreformowane przez ni4 polskie

szkolnictwo osi4gnqlo jeden z najwy|szych
poziom6w nauczania w Europie i to jest
r6wniez dziedzictwem nauczycieli
pracuj 4cych na Ukrainie.



Polskie krzyLe na Ukrainie

Henryk Stroriski,
autor ksi4Zki

,,Represje stalinowskie
wobec ludnoSci polskiej
na Ukrainie w latach 1929 - 1939,,

(CiqS dolszy z namerdw 70-72).

Do Mohylowa Podolskiego l5 sierpnia
1925 r. na odpust zwiqzanym ze Swiqtem
Wniebowstqpienia NMP przybylo 4
kaplan6w i kilkutysiqczny tlum. W
sprawozdaniu GPU pisano:

Z samego rana :(t(.'zqlo zbierat sig z
calego rejonu polskie biedactwo,
Sredniactwo i polska inteligencja. l(szyscy
I<sigia w swoich kazaniach nawolywali do
twardej wiary w Boga. Ksiqdz [MarianJ
Sokolowski kladl nacisk na to, ie z upadkiem
religii upada moralno{t i rozwija siq
bandytyzm. Ksiqdz z Brailowa ojciec
Makary [KarowiecJ, byly prawoslawny
duchowny, kt6ry otwarcie przeszedl na
katolicyzm, podkreilil doskonaloit
katolickiej wiary, kt6ra dztqki swej
wytrwaloici przeiyla wszystkie koszmary
rewolucji. Dalej w swoim kazaniu m6wil,
2e oparciem religii jest inteligencja, choi
bolszewicy m6wiq,2e nie ma religii i Boga,
ale mimo wszystko w katolickiej wierze jest
czqii prawdy, co znajduje potwierdzenie w
tym, ie ona umacnia siq. Kazanie zakortczyl
apelem do wszystkich zebranych o przej1cie
na katolicyzm i slowami: <l(ychowujcie
swoje dzieci w duchu religijnym i wierze w
Boga. Mocna postawa religijna da dobrych
syn6w i dzieci, kt6rzy, wierzqc w Boga, stanq
siq oparciemwaszej staroSci>. Kazanie ojca
Makarego wyzwolilo ducha fanatyzmu w
sluchaczach i wielu z nich plakalo. Wir6d
obecnych byla masa inteligencji, a takie
2ony pracownik6w chrienowieckiej
cukrowni

W tym samym sprawozdaniu
zaznaczono, 2e <<mocne ozywienie polskiej
religii> spostrzega siq w rejonie
szargrodzkim, czego dowodzi obecno56
5000 os6b na Swiqcie parafialnym w I
Szargrodzie.

Wymownym Swiadectwem religijno6ci
katolickiej i roli ksiqzy bylo obchodzenie
corocznych slynnych odpust6w Matki

Boskiej Karmielickiej w Berdyczowie.
Swiadek i uczestnik odpustu w 1925 r. ks.
Teofil Skalski zanotowal w swoich
wspomnieniach:

Pielgrzym6w naplynqlo do klasztoru
bardzo wielu. Szli ze sztandarami, na
kt6rych czqsto z jednej strony byl wizerunek
Matki Boskiej, a z drugiej - orzel polski.
Przewodniczqcy pielgrzymkom ksiqia
opowiadali, jak ich serdecznie witali i
podejmowali bezinteresownie chlopi
ukrairiscy we wsiach, gdzie wypadal
pielgrzymom odpoczynek lub noclegi.
Duc howni praw os law ni nawet ofi arowywali
ksiq2om swoje cerh,yie dla odprawienia
Mszy Sw., z czego naturalnie-ksiqia nie
korzystali, ale na Mszach polowych,
odprawianych przez ksigiy o iwicie na
majdanach, gromadzila siq zwykle cala
wiei. I wszyscy byli zachwyceni i poruszeni
do glqbi widokiem religijnoici okazywanej
przez katolik6w wbrew wszelkim agitacjom
i hecom antyreligijnym, urzqdzanym przez
bolszewik6w. I4rtym roku, kt6ry byl, niestety
ostatnim rokiem [w nastqpnym 1926 n (i"s.

Skalski zostal aresztowany, a innym
kaplanom bolszewicy uniemo2liwili
Swiqtowanie odpustdw - H, S.J, ksiq2y
zjechalo siQ 30. Trzy dni gorliwie
spowiadalifmy i do Komunii iw. przystqpilo
dwanaicie tysiqcy ludzi, wybierzmowalem
zai 1800 os6b.

Organizow anie przez duchowieristwo
katol ickie odpust6w uznawano za dzialania
bardzo szkodliwe, sprzyjajqce rozwojowi
<<uczu6 religijno-szowinistycznych>> w516d
ludno5ci polskiej. Odpusty, zdaniem 2y-
tomierskiego okrqgowego GPU, sprzyjaly
<solidaryzowaniu siq wiernych z ksiqzmi>,
a w konsekwencji <zwiqkszaniu siq z.
ka2dym dniem liczby wiernych we
wsp6lnotach>, <budowie w niekt6rych
miejscach nowych koSciol6w>,
<przeciwd zialanilu or ganizacjom KNW>.
Opr6cztego we wsiach wolyriskich ludnoSd
ignorowala polskie szkoly; wieSniacy, jak
siq okazalo, <<odmawiali posylania swoich
dzieci do szk6l, poniewaz w nich nie uczq
katechizmu>. Potajemnie Polacy
wynajmowali prywatnych nauczycieli i w
swoich domach nauczali dzieci religii.
Latem w tym celu, pod pretekstem
odpoczynkq przyje2dzali nauczyciele z

Zytomiena. W polskiej wsi Listopad6wka
w okrqgu berdyczowskim ludno66
podejrzliwie patrzyla na szkolE i na to
wszystko, co siq w niej dzialo (<boja siq, 2e
dzieci na niedowiark6w wyrosnq>).
Mieszkaricy wsi wszystkie przedsiqwziqcia
organ6w paristwowych i partyjnych
odbierali <jako zamach na wiarq>r. Ksiqdza
w Listopad6wce juz nie bylo i 2 razy w mie-
siqcu przyj ehdiat tu ks. J6zef Karpiriski ze
wsi Machn6wka. Jemu wlad za przypisywala
wlasne niepowodzenia w przeci4ganiu
wieSniak6w na swoj4 stronQ.

Kler katolicki pr6bowal opr6cz czysto
koScielnych i religijnych form pracy
organizowa6 k6lka teatralne i ch6ry,
wci4gajqc do nich mlodzie2. O tym na
poczqtku 1930 r. donosilo GPU w
Mohylowie Podolskim, kwalifikuj4c
dzialania ksiq2y jako <niebezpieczne i
kontrrewolucyjne>, a k6lka teatralne i ch6ry
jako spos6b <wychowania religijnego i szo-
winistycznego). W doniesie niu zaznaczono,
2e wiEkszoS6 k6lek zostalo
zlikwidowanych, a ich kierownik6w
aresztowano i zeslano.

Jak Swiadczq materialy archiwalne,
ksiqza katoliccy razem z najlepiej
przygotowanymi wiernymi starali siq w
nielatwych okolicznoSciach przeprow adzat
katechizacjq dzieci i mlodzie|y. Czyniono
to poprzez nielegalne szk6lki katechetyczne
(w dokumentach czasami mowa o <sieci
nielegalnych szk6b), a takLe z pomoc4
nauczyciel i, na 2y czenie ro dzi c6w uczqcy ch
dzieci pacierza czy prawd wiary.

Mimo ograniczania wplyw6w KoSciola
religijnoSd ludnoSci pozostawala wysoka, a
przywiqzanie do tradycji katolickiej mocne.
Na przyklad w 1926 r. w miasteczku
Teofipol na 564 Polak6w do miejscowego
koSciola pewnego dnia przybylo ok. 100
os6b, a w ci4gu roku odbylo siq:

chrzt6w dzieci - 90, Slub6w - ll,
pogrzeb6w 

-2\ spowiedzi - 800. Wc wsi
Stary tr aburi w rejonie teofipolskim na 12 16
wiernych w tym samym roku do spowiedzi
przyst4pilo 718 os6b, a tzw. czerwone
chrzciny 

- bez ksiqdza, wedlug Swieckiego
komunistycznego zwyczaju 

- nie odbyly
siq ani jedne.

(CiqS dalszy w nastgpnym numerze).



SPOTKAIYIA
IVA(ICZYCIELSKIE

W Zytomierzu 10 - 1l' kwietnia odbylo

sie kolejne obwodowe seminarium
nauczycieli jgzyka polskiego, kt6remu
przewodniczyla p. metodyk Miroslawa
Starowier6w.

Po razpierwszy na naszym seminarium

byl obecny nowo wybrany Prezes Zwiqzku

Nauczycieli Polonist6w na Ukrainie p. Adam

Chtopek. Aktywny udzial w seminarium

wziqly nauczycielki z Sobotnie Polskiej

Szkoly m. Berdyczowa Larysa i Alicja
Wermiriskie, kt6re pokazaly elementy
kulturowe wykorzystywane na lekcjach
jqzyka polskiego i kultury muzycznej. W

danym wypadku to byty dwie pie6ni ludowe,
'teraz 

juL zapomniane, a kiedyS Spiewane

przeznaszych babci. Potem wszyscy obecni

udaly siq na stary zabytkowy polski
cmentarz przy ulicy Korolenki, gdzie na

nich czekala interesuj4ca wycieczka,
prowadzon a przez doktora habilitowanego
p. Walerego Jerszowa.

Drugi dzieri seminarium przeprowadzono

w Nowogradzie - WotYriskim. Tam w
miejscowym kolegium oglqdali6my dwie

lekcjq jqzyka polskiego prowadzone przez

nauczycieli Beatq Bentkowskq i Edwarda

Zinurowa. Zajqcia pokazane ptzez naszych

koleg6w przeszly na bardzo wysokim
poziomie europejskim i mog4 sluzy6 jako

wz6r mistrzostwa pedagogicznego. Po

ogl4daniu lekcji w kolegium odwiedziliSmy

muzeum wielkiej ukrairiskiej poetki tr esi

Ukrainki, kt6ra urodzila siq w Nowogradzie

- Wolyfrskim. !

Na seminarium bYlY omawiane takie
problemy szkolnictwa polskiego. Nie maleje

zapotrzeb owani e kadry pedago gicznej, ktorej

katastroficznie nie wystarcza szczeg6lnie na

wsi. Warunki, w kt6rych pracuj4naucryciele,
nadal s4 trudne.

Nie ma dobrYch Podrqcznik6w,
program6w nauczania. Jest bardzo niska

pensja nauczycielska. Poniek4d poloni6ci

pracuja w ogole na zasadach spolecznych,

np. w Berdyczowskiej Sobotniej Polskiej

Szkole, przy parcftach koScielriych. Mlodzi
nauczyciele wskutek Smiesznie niskich
zarobk6w nie zatrzymvi4 siq dlugo w szkole,

szukajq innego miejsca pracy' gdzie mo2na

wiqcej zarobit,. Z tej PrzYczYnY w

Berdyczowie z pracy nauczycielskiej
zrezy gnowalo trzech mlodych pedago gow'

Lecz, nie zwa|ajqc na wszYstkie
trudno6ci, szkolnictwo polskie wciqz siq

rozwija. Swiadczy o tym powiqkszenie

zainteresowania jqzykiem polskim,
szczeg6lnie po przyst4pieniu Polski do Unii

Europejskiej. Wzrasta iloS6 szk6l, gdzie

jE yk polski jest wprowadzony do planu

nauczania jako przedmiot obowi4zkowy'

Powiqksza siE takZe iloS6 absolwent6w szk6l

o96 lnoksztalcqcych, kt6rzy zdai1 egzaminy

na polskie studia wYLsze.

W warunkach niestabilnego paristwa

ukrairiskiego praca nauczycielska nie jest

presti2ow4i powinniSmy serio pomy6le6 nad

sytuacj6 co ulo2yla siq w dniu dzisiejszym'

Szkolnictwo polskie ma prawo na zycie w

kraju, gdzie od czas6w dawnych mieszkali i

mieszkaj4 Polacy.

Larysa Wermifiska.

Sz, P, Larysa 
:

Werminska :

Redaktor NaczelnY
<Mozaiki

Berdyczowskiei>

Szanowna Pani!
Zwracam sig z Proiba o Pomoc. BYi
moie Pani, jako redaktor naczelnY

< M o zaiki B e r dY c zow s kiei >

interesuie sig historiq Berdyczowa i
posiada wiadomoSci, ktdre mnie

interesuiq.
Jeden z czlonkdw moiej rodzinY -
Jrfzef Roiowski - rginql w 1768

roku ,r, Berdyczowie, jako

M ar szslek Ko nfe der aci i B ar s kiei,

walczqc z woiskami rosYiskimi.

Z aslaniai qd wlas nYm cialem

Kazimierza Pulaskiego
(p 6 iniei s ze g o b o h ater a

narodowego USA), zostal rannY i
zmarl. Zostal PochowanY w

koiciele w BerdYczowie. Wiem

oczywiscie iakie bYlY koleie losu

koflciola w BerdYczowie i
podejrzewam, ie male sq szanse na

odnalezienie i akiegokolwiek ilada
po Jdzelie Roiowskim.

Mam jednak ciefi nadziei, moie
jednak zachowaly sig iakiekolwiek

informacie. Nie wiem dokladnie

gdzie anaidowal sie grdb Jdzefa

Rojowskiego i czY zschowalY sie

iakieS jego SladY.

PozwolQ sobie PrzYtoc4Yi tekst ze

Slownika Biograficznego Polskiej
Akudemii Nauk. Brzmi on

nastgpuiaco: <Tu z Kazimierzem

P ulas kim prowadzil P artYzantkg

przez okolo 2 tYgodnie. Dnia 25

maja towarzYszYl mu w

opanoh,aniu warownego klasztoru

berdyczowskiego. GdY 28 maia

1768 podstryila Pod klasztor
przednia strai rosyiska J. Roiowski

z Pulaskim nutarli na niq i , do

rouypki " przYmusili. Jdzef
Rojowski stajqc w obronie

bgdqcego w niebezPieczeftstwie

Pulaskiego zostal cigiko rannY i w
trzy godzinY Potem zmarl.

Pochowany zostal w mieiscowYm

koiciele>.
Andrzej Roiowski,

Polska.



POLSKI WZOROWY
DZTECT4CY ZESPOT_,

WOKALNY
(DZWONECZKI>

Zespol <Dzwoneczki> zostal zaloilony w
l99l roku w Zytomierztt pnez pani Jadwigq

Poliszczuk. Kierownikami zespolu sq: Jadwiga

Poliszczuk, kt6ra zostala uhonorowana
tytulem: <<Zaslu2ona dla kultury polskiej> i
Bogdan Poliszczuk.

Zesp6l powstal Wzy poparciu
Zytomierskiego Obwodowego Zwiqzku
Polak6w na Ukainie przy Centrum Tw6rczoSci

Dzieci i mlodzie2y, zajqcia z dzie(mi
prowadzone s4 w sali przy katedralnym
koSciele p.w.5w.Zofii.

W l99l r. byl przeprowadzony w szkole

nr 36 im. J.Dqbrowskiego I Wojew6dzki
Przeglqd zespol6w polonijnych <<Tgcza

Polesia>, organizowany Zytomierskim
Obwodowym Oddzialem Zwi4zht Polak6w na

Ukainie, gdzie zesp6l <Dzwoneczki> wystqpil

z pienvszym koncertowym repertuarem. Dwa

miesi4ce p62niej zesp6l pokazal siq w Kijowie
w Domu Nauczyciela na przeglqdzie polskich

zespol6w artystycznych. Od tej pory zaczEla

siq slawa i kariera 2ytomierskiego zespolu
daleko poza granice wojew6dztrva i kaju.

Co roku zesp6l bieze udzial w'festiwalu
polskiej kultury <<Tgcza Polesia> w
Zytomierzu. Wystqpuje na wojew6dzkich
festiwalach narodowych mniejszoSci.

Zesp6l prowadzi szerok4 dzialalnoSi
koncertowq i charytatywn4. Czqsto wystqpujq
w Domu starc6w, w internatach dzieci-sierot,
przed dziedmi niepelnosprawnymi i dzietmi z

wielodzietnych rodzin.

Zesp6l wystqpowal na Ukrainie: w
Kijowie, Odessie, R6wnem, Berdyczowie,
Nowogradzie-Wolyriskim; w Polsce: w
Gdaf,sku, Sopocie, Opolu, Chelmie,
Przedborzu, Toruniu, Hrubieszowie, Chelmnie,

Pruszcz-Gdafsku, Koszalinie, innych.

Zesp6l <Dzwoneczki> szeroko propaguj4
polsk4 i ukairisk4 kulturq.

W repertuarze du2o ukairiskich i polskich
pie6ni. Charakterystycznym dla tego kolektywu
jest to, 2e $piewaj4 pie$ni religijne i ludowe,

biorq udzial w niedzielnych i Swiqtecznych

oprawach muzycznych mszy $wiqtej.

I I listopada 2006 roku w Zytomierzu
odbyly siq uroczystoSci z okazji Dnia
Niepodleglo6ci Polski, l5.rocznicy dzialalnoSci

Zytomierskiego Obwodowego Zwiqzku
Polak6w na Ukrainie oraz l5-lecia tw6rczoSci
polskiego dzieciqcego wokalnego zespolu
<Dzwoneczki>.

Zesp6l ciqgle pracuje nad nowym
repertuarem i doskonali istniej4cych d424c do

perfekcyjno6ci wykonania utwor6w.

xvr MT4DZYNARODOWY
FESTIWAL PIOSENKI (ZORY -2007 >>

10 - 14 kwietnia 2007 roku, na zaproszenie Zespolu Szk6l Nr 8, potshi Zesp6l
,rDzwoneczki" pod kierownictwem Zaslu2onej dla Kultury Polskiej Jadwigi Poliszczuk
i Bogdana Poliszczuka bral udzial w XVI Migdzynarodowym Festiwalu Piosenki ilory
2007. Wyjazd zostal organizowany przez Zytomierski Obwodowy OddzialZwipzku
Polak6w na Ukrainie przy wsparciu Generalnego Konsula RP w Lucku dr Wojciecha
Gal4zki oraz pana Romana Naumowicza.

Festiwal r62ni siq od innych konkurs6w.
Celem jego jest promowanie dzieciqcej i
mlo dzie2owej tw6rczo S ci arty sty cznej . Daj e

szansQ rozwiniqcia swoich zainteresowafi
muzy czny ch. Laureaci festiwalu nagrywaj 4
swoje piosenki w profesjonalnym studio
nagrari. Maj4 mozliwoS6 wystqpowania na
imprezach miejskich, festiwalach,
konkursach. Festiwal sprzyja rozwojowi
muzyki rozrywkowej. Podnosi kulturq
mtrzyczn4 i umiejqtnoSci wokalne dzieci i
mlodzie?y poprzez uczestnictwo w
warsztatach mvrycznych. Integruje i sprzyja
miqdzynarodowej wymianie kulturowej
pomiqdzy uczestnikami festiwalu. Wielu z
nich dalej rozwija siq muzycznie wystqpuj4c
na duzych scenach Polski.Zesp6l
,,Dzwoneczki" reprezentowal nie tylko
Zytomierz, ale i Ukrainq, co z dum4
podkreSlali czlonkowie zespolu, gdy| to
jedyny zesp6l z Ukrainy, kt6ry wzig udzial
w tym festiwalu.O rganizatorzy przyjgli
grupQ ni ezwykle ci eplo i 2y czliwie. Program
pobytu w Polsce byl intensywny.
Zorganizowano wycieczke do Wisly. Dzieci
zobaczyly sk4d bierze poczqtek rzekaWisla,
byly zachwycone piqknym widokiem 96r, 

!

jazd4na koniu, i... zaSpiewaly na scenie,
gdzie prowadzony jest Festiwal Kultury
Beskidskiej w WiSle. Zaznajomily siq z
eksponatami z Afryki w Muzeum Miejskim
w Zorach. Zwied,zily Zorski Centrum

Regionalne zwiqzane z obrzgdami, spotkali
sie.- z Zespolem Ludowym PieSni i Tarica
Osiny. Nauczyly siq tariczy6 polskie tarice.
Zafpiewaly r6wniez piosenki polskie i
ukrairiskie.

Dzieci byly zadowolone nie tylko z
powodu swoich wystqpowari, mozliwo6ci
zwiedzania poludniowej czq6ci polski ale z
serdeczne go przyjqcia organizator6w i
widz6w. A co najwa2niejszeto fakt spotkania
z innymi uczestnikami festiwalu. Wszystkich
polqczylo jedno: polskie slowo, polska
piosenka, polskie korzenie, przyja2h i ...
obietnica spotkania za rok. Szczeg6lne
podziqkowania pragniemy zloLyt
organizatorom XVI Miqdzynarodowego
Festiwalu Piosenki <<Zory-2007>. Cieple
slowa i 2yczliwofi6 kierujemy pod adresem
dyrektora Zespolu Szk6l Nr 8 mgr pani Ewie
Szymaly a tak2e calego grona
pedagogicznego. Serdeczne podziEkowania
nalezq siq r6wniez pani Wieslawie Wybraniec.

Podziqkowania od dzieci i organizator6w
za pomoc Ministrowi Transportu Ukrainy
panu Rudkowskiemu Mykolaju
Mykolajowyczu, deputowanemu obwodowej
rady panu Dymondowi Mychaile
Zelmonowiczowi oraz panu Andrzejowi
Gazarowowi.

Wiktoria Laskowska-Szczur,
Prezes Zytomierskiego

Obwodowego ZPU.



P rzygotow aI a Alici a Werm i fi s ka

Mieszko I
Mieszko I byl wybitnym wladc4 -

odwaznym i m4drym. Dokofczyl
zjednoczenia polskich plemion i
zbudowal silne pafrstwo. Jednak

Polsce stale zagrailalo niebezpie-
czef stwo ze strony Niemiec.
Niemiecki moznowladca Wichman

napadl Mieszka i w bitrvi e zadal mu

klqskq. W bitwie tej zginqt brat
Mieszka. Po kilku latach Wichman
zn6w naj echal Po lskq, lecz tym r azem

sam poni6st klqsk Ei zginfi w bitrvie.

Niemiecki kr6l Otto I byl takie
cesarzem rzymskim i dlatego uwalal.

siq za zwrerzchnika calego Swiata.

Pragn4l podporzqdkowai sobie
narody slowiariskie. Glosil te2, 2e

Slowianie sA poganami i nale|y tch
ochrzcid. Usprawiedliwial tym swoj e

najazdy na Slowian i podboj q

slowiariskich ziem. Wspierali go w
tym niemieccy biskupi i ksiqza.
Ksi4zq Mieszko potrafil jednak
poh,rzy 2owa6 j ego zamiary. O2enil siq

z czeskqksiqzniczk4 Dobraw4 1 w

roku 966przyj4l chrzest od Czech6w,

kt6rzy juLwcze5niej stali siq chrze6ci-

j anami. Przyj muj 4c chrze6cij aristwo

Polska zbli|yLa siq do innych
chrzeScij ariskich narod6w zachodniej

Europy i zwr1zala siq z papteLem w

Rzymie. Niemcy stracili pretekst do

najazd6w. Mieszko kazal ochrzcta

swoich p oddanych, zniszczyi po s 4gi
pogariskich bozkow, wyciqi Swiqte

drzewai gaje. W wiqkszych grodach

wznosil ko6cioty, & w Poznaniu

zaho|yt pierwsze p ol skie biskupstwo

i zbudowal katedrq.

Przez przyj qcie chrzeScij af stwa

Polska wiele zyskala. KoSciol
katolicki wspieral ksiqcia w jego

dzialanru. Ksiqza przyczynili siq do

upowszechnienia w Polsce o5wiatY,

zakLadajqc pr zy ko S c i olach szkoly.

Chociaz Polska stala siq

chrzescijanska, to jednak najechal j4
niemiecki margrabia Hodo. Polacy

pokonali go w bitwie pod Cedyni4.

Mieszko wytrwale umacnial
Polskq. Wiemy dzil, 2e mial silne

wojsko - trzy tysi4ce dobrze

uzbrojonych woj6w" Nie udalo mu siq

jednak unikn4i strat, gdyL ruski
ks i 42 q Wl o dzim ieru pr zemo c q zabr al

Polsce pograniczne ziemie, zwane

Grodami Czerwiet'rskimi.

Stanislaw Marciniak.



OAKTN I KOMEHTAPI

Ilerpo Kopnifiuyrc.

f opnc Teu, antop neperura4in ApeBuborperlbKr4x eniqnux noeu
l-l <dniagu> ra <OAicei>>, naypear nperrlii irvreni Maxcuua Pulrcr-

Koro, cBoero rBopqorc npaqerc, csoila raJraHToM ycnaBHB uolicsxufi
Kpa{i Harry Xurolanpquny.

I,Ioro nireparypnufi ncen4oniu floxoAr.rrb nig npa4aanroi Hagsu
Moryruboro cxBoro fininpa, -sxnfi rcolucr 4penni rpeKr4 Hagreann Eo-
pncSenorvr.

Pognoqasuu cBoro gixnrHicrr rqe y 20 - x poKax niA qac HaBqaH-
Hr y BoanncbKoMy incruryri uapo.unoi oceiru (nnHi Xurovupctxufi
4epxannufi yuinepcurer irra. I. (Dpanxa), sin Aosro fiuros Ao Beprrr.rH
ceirosoi nireparypu. I{e 6yn ruJrrx rnraniqsoi npaqi, nanpyxeuoi
AWKu i eucorux ycrpeuniHr.

fleperna4rE Eopuca Tena g aurfi.rHoi lireparypu - rnopin forue-
pa, Ecxira, Co$orna, Enpnniga, Apucro{ana, Apucroreu, fharo-
na; pocificrxoi ra nolrcrxoi KJracr.rKr,t pinnarorscr 3 Kparur.rMfi spa3-
KaMr.r uepernaAarlbKoro Mr4crerlTBa cniry.

.{ocrcoualo noro4irovlr rilrroua MoBaM[, nin nepercnaAaB TBoprr
6rrasrro cra nocrin, npo:ainin, apar"raryprin. OcmuHiu fioro nireparyp-
Hr.rM nepeKrra4orr.r 6yna u'€ca B. lllercnipa <Auronifi i I0leonarpa>.

s - nil rycrr.rx HaBHcJrr{x 6pin ra u1nporo nacKaBoro nocuiurrcorc. Bo-
pzc Ten 6yn rapuorc JrroAunoro, Br4HrrKoBoi cepAevHocri i lo6po-
3r,rsJrr.rBo cri, go6porn i rvry4pocri, BeJruqe3Hoi epyanuii.

Eyayur nireparypnrrM HarxHeHHHKoM, urupuM nopaAHHKoM nrcb-
ueusuqi 3oi Mnnaruencrrcoi siH sacro npnir4nn i go Eepgnuena, ulo6
noAarLI pyKy TiATpHMKH qifi rrayxuifi naurifi ser\arxqqi.

Y nlmor"ry 1977 porcy fenepanrrrfi KoHcyn IIHP JI. ToMarreecr-
rurfi npyrnn Eopucy Tery nouecmnl sHaK <3acnyxennft Ais.r nomcmoi
r(yJrbryprD) (npo qe ro4i noeiAoMnrnoc.r y 6ararbox riBerax Yrpaiuu).

9uu xe 3acJryxrrB uin rary Benuqe3Hy floBary noJrbcbKoro Hapo-
ay? Carvre npo qe i uarc narraip pornonicrn qHTaqaM <MoeaiKH Eepan-
qiscbKoi) y {ift nenenu.rxifi possilqi.

llepe4yciu Bapro-3raAaru, rqo Muxona BacNrrosnq MaB pogunni
3B'I3KLI3 nonflKaMn. I4oro poauvi i HutHi npo)KHBarorb y flonruli. A ao
nepeKrraAy 3 nonbcbKoi rrronu, rrc siH i cau ronopnn, fioro crroHyKanr4
'rnop.ri B3aeMr,rHr,r s Marcar\aou Pnnrcrrr.rM, cKfifi MaB BenuKr,rfi aocsia
y uift cnpani. 3rolorra qi ssaeMrHr,r repepocnu y cepAeqny apyx6y.

3a nopagoro M. Pumcrroro Eopnc Ten nepeuan rpareliro
IOniyura Cnosaqrroro <Jlinis BeseAa>>. y 1952 poqi qefi nepeKrraA
ynifiuron go nu6pauux rnopin rroJrbcbKoro m.rcbMeHHfiKa yrpaincr-
KOIO MOBOIO.

Mnrori Bacrnrosn.ry Ay,(e noAo6alacb n'eca IO. CnosaqbKom
<<EartrtaAuuo>. Bosa rrnMocb cnopi.uueHa 3 ApaMoro - Seepiero <Jlicona
flicn.s> Jleci YxpaiHKr, rKoro 3axo[n]oBaBcr nepeKnaAaq. BiAorvro
TaKo)r(, qo Eopnc TeH oco6ucro 3HaBcr 3 poAnHoro Koca.{is. flpo qe
ueHi posnoniaan e .M. Kyapuqrrnfi, rorpufi 3 HHM HaBrraBcf, s IHcru-
ryri Hapoanoi Ocsiru, pa3oM 6paacr Ao nepeKnalaqrroi Aiqlrnocri.
Bosu 6ylullupuur4g;ppflMu. .{o pevi, esreH Mnxafirosnu Ky4praqr-
rcufi, xx i M.B. Xorr,m.rencrxufi, 6yn BeJTHKHM 3HaBrIeM AaBHr.rHtr, rap-
HI,IM MoBo3HaBrIeM. flisuiure siH cras siAorvrrdrr{ lisrnicrcu, npo$eco-
porra Xnrour.rpcbKoff) negincruryry.

Eopuc TeH s BeIHKHM HarxHeHHflM npauloBaB HaA nepeKJraAoM
rpare4ii <<EallaAruu. Y 1955 poqi qefi nepexnaA sr.rfiuoe oKpeMoro
KHr{roro. A uepes xirsrca porcin - ynifiruon i go gnoxroMroro BHAaHHr,
tnopin lOriyrua Crosaqrroro (K. ,(epxnirnu4ar, 1959 p.).

PaHo npuryrrr4Bcfl Eopuc Ten i ao nepeKJraAy mopin ronbcbKoro
renis AAaua Miqrenuqa. Beruxuft cun noJrbcbKoro HapoAy upixn,
qo6 fioro noesiq criura ua46auuru, qilrcrqnvr A)KepenoM calrr4, Ha-
cHafr.r AIr npocrax.nrcAeft. I qrorray cnpvflrru nepeAoei [HcbMeHHr.r-
xu, rpalqi rraurqi Yrpainr.r. flepernagalr{ rBopu A. Mirrxesu.ra llles-
rreHKo, Crapuqnrufi, Hanpoqsrufi, Eilur, Koqn6uncrrufi, JI. Yxpai-
ura,I. OpaHro, M. Pulrcrrufi ra iHrui. II{e y 2}-riporn Eoprc Tes
rrepeKnaB xilsxa (Kpr{McbKHx coHerisD, rroKJraAeur{x Ha My3r,rKy
Mosrcurxo. Marcnpr Pnlrcrrnfi He Jrnrue AaB rapny oqiHrcy rlr.rM ne-
peKJraAaM, a fi nopr4 si csoiMu nouicrnn y <Bn6paHHx noesiqx A.
Miqresu.ra)), ulo suftulnu ApyKoM nepeA sifiHoro.

M. Pnlrcrrufi 6yn 3aAoBoneHufi uanolenrr.rBoro npaqero cBoro
Apyra i no46an, uo6 fioro ilepeKJraAr{ TaKox ynifiuun Ao oAHoroM-
nuxa rnopiB BeJrHKoro noJrbcbKoro nosra sxe uicrs sifiHu.

3 &ePwuH
cdirrto6o'i
rLirnePa't'7l'u Pu

V qroruy poqi (9 rpygnr) BrlrroBHroerscq 110 poxin nh AHq HapoAxennn yxpaincrxo-
ro nlrcbMeHnnrca i My3lrrco3nanqx Eopnca TeHa (Murco.tn Bacumos[qa Xouuqencrnoro)
- Hallroro cJlaBerHoro 3eMJrflKa, nobopHuma apyxdu yrpaiHcrrcoro i nolrcbKoro Hapoain.

IIIe s rcuocri Mnxoni Bacmronuqy AoBenocfl rrpaqroBaril Har,
nepeKJraAaM[ rercris My3r.rrrHr.rx rnopin pa3oM 3 Br,rAarHuM My3r.rKo3-
HaBrIeM [uutpovr Penyurrcuu. flitniure, Maroqu laea1unrci uysuvni
s4i6Hocri, My3r{qHy ocniry tuupoKe Kono MprcrerlbKr{x iurepecin, nin
nepeKJraAaB AJrff orrepHux rearpin Yrpainu "rri6pero onep Bepai, My-
coprcbKoro, BarHepa, ftrinxr.r ra inurux KoMno3r.rropin, nucan cnoi
rraysuuni TBopH, 6yn nperpacHrrM npoflarauAncroM Kparqux naA6aur
yrpaincrxoro ra csiroBoro MHcrerITBa.

B fioro HecnorcifiHifi, 6yperrlnifi ayrni crpyrtleninn csirri i ruygpi
uoern.rHi prAKr.r, xorpi cralfi oKpeMr,rM si6paHHrrvr coHeris <3oprHi
caAHD. Ksura no6a.rrra cnir y 1970 poui.

Heuaro xr{TTeBr.rx ennpo6yeaHb, Br{naJro Ha AoJrrc qiei nroAprHr,r.

Bin uepexua i uecnpaneAnfisi 3BHHyBaqeHur, nigospr.r s 6ory nrr \il,
i sac.nanss na CaxaliH rrle Ha noqarKy rBopqoro ruJrrxy. (Dponronn-
MI,r AoporaMu Jrrnrr{ nepnri 4ni Bennroi BirqprgHnroi sifiHn. florirra
noJron i nre.ra 3 Hbofo, po6ora y ni4uinni Ha oKynoBanifi repuropii i
(fanrucrcrxa HeBoJrr. A nic.rrs sifiHr,r - 3acJraHHr y Mara4aucrri xpai.
Bce rle norpi6no 6yno nepexvnv,r,urpuMarn, Marr BoJrro i nipy, uo6
He 3JIaMaTUCb.

Bnpo4onx 6aramox nicrssoeuHrx porcin, flpoxr.rBarovr,r y Xuro-
trntpi, onpi.r rnopvoi rouimoi npaqi M.B. Xoun.rescrxrfi nparlroBaB
rreAaforoM - My3HKo3HaBrIeM y By3ax ra yqr.urr.rulax, 6yn xy4oxuirvr
repinHnxou aucau6nrc <<Jlronor>>, Tpr.rBnnu qac oqonrcsas o6racHe
nireparypno - My3r.rrrHe o6'egnanHr, xopoBe roBapr.rcrBo, o6'e4Hau-
Hr KoMro3uropin, sanigynan nireparypnon qacrr.ruoro My3r,rqHo -
ApaMarrarrHoro rearpy iueni I. Koveprr.r. tlyftHllfi i 4ocrynnufi, niH
HaAaBaB BenHKy AOrrOMOry MOJTOAT,TM Mr.rTrlrM.

Mesi noralaHr{Jro 6lagrxo 3narr.rcb i cuinryrarucs s Mprrororo
Bacpurosu.relr. Ti sycrpivi, ri aa4ymenni posuonn 3 HrlM 3anrvtutvr-
Jrucb y nau'sri Ha3aBxAr{. I croro.qni 6avy uopyr, ni6n xusoro, uiquoi
crarypl,r, paHo nocuBlJroro qoJroBlKa 3 TenJrHM sipruru nomsAoru oqefi

(3axiHueHHq B HacrynHoMy Horvrepi.)
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HAUA ICTOPIN

OCOFMCTE TTI4TTfl
OCTAHHbOTO 3ITflCTIB

flpo nomcrKoro Kopon.r Kasurvrupa III Be-
rrnKoro (1333 - 1370) y napo4i roBoprrb, ulo
nin npufiu.an flonrqy 4eper'ruorc, a 3aJIHIITLIB

MypoBaHoro. .flr Hixro s fiom nonepe4uurin,
nin nixnynaBcfl npo exonouiqnnfi poonuror
cnoei 4epxanu, 6yayrovu nosi yrpiuneHi rtaic-

ra i nupona4xynqn y xHTTfl 6araro.rucemHi
3aKoHrr ra npunucu roprinni. .{o6pe npoAyMa-
Ha rocfloAapqa norirrdra rrrBnAKo npxHecna
o.riryranHi eQerra, cflpurrcrru npoqniranuro
rnricr i 3pocrauHro 3aMoxHocri floruuri. -f,x
roAae <<Kpariocrrurfi raQe4paarnufi nironac>>,
Koponb Kasurr,rup cnoqarKy ogAo6us xpaxincr-
xnfi gauox Aocrofiuuur.r noAlrBy npeKpacHuMrr
6yAuurauu, BexaMr.r, cKynb[TypaMu, KapruHa-
Mr{, AaxaMn serr.rqHoi Kpacu. Y qrorvry x icro-
purrHoMy Aoryr',renri nepeduyrorrcr noft crri
uicrara orpertai 3aMKH, ari 6yru nepe6ylorani
s gepen'xnux sa xar"r'sni, oroveui mu6oxuulr
poBaMil Ta yKpirureuurr,ru rpinocuuuu crinauu.
3a.racis uboro KopoJrr B rzux, ricax ra 4y6pa-
nax 6yna 3aKnaAeHa raxa rinrxicrr cin ra uic-
TeqoK, sroi ule sirorn He 6aq[s qefi rpafi sia
qacis suHr.rKHeHHr noJrbcrxoi gepxanu.

Eararsox mo6rrerin icropii qirasurr nu-
TaHHr, qoMy caMe qefi cunrHnfi uouapx crae
ocrassirrt y .unHacrii flscris? r{or"ry caMe Ha

HboMy o6ipnancr si,qoMufi y ncifi enpoui pi.q?

flpo oco6ucre xurrr Kasurraupa Beruxoro
uoxsa rigsaflrcs g rirouucin roroqacsnx icro-
pmin. Hafi6i-rrrrue iu$oprvrauii r"roxHa suafirn y
.f,na !4yrorua, aBTopa siAor*{r,rx <<t4nnanie -JIi-
monuq) vu Xpouilat lTonocarcozo Koputiecmea>>.

Crau4aru, nos'qgaHi g ruo6osHl,rl\,ru npuro-
Aarafi Kasuuupa BemKoro, noqaJrncfl rrle Ao
fioro ropouauii. flepurufi nia6ynca n Yropulr-
si, ni.q vac nepe6yBaHHr MonoAofo KoponeBa-
qa B rocrrx y fioro cecrpu Emx6eru, axa 6yra
,{pyxuHoro yropcbKoro Koponfl Kaponr Po6ep-
ra. Tair,r Kasrarr,rr,rp 3a AofloMororo csoei cecrpr,r
ssa6ns AoHbKy oAHoro 3 yropcbKr.rx maqapin,
Krapy 3ax. 'Eypuufi ffo6osHufi porraaH rprrBaB
HeAoBro. Konu @erliqisH 3axaisHancx npo 6es-
qecrr AoHbKr,r, sriAHo nnrlapcbKr{x npaBr.rJr, Br4-

piurua [oMcrr{rr,rcr KpHBAHHxarrl. Aosi.{as-
rrrHcb, rrlo KopoJreBa AonoMarana cnoerray 6pa-

ry y r,{icHessi fioro xrr.rBux 6axaHn, JrHrIap

locraHoBr{ s s6uru roporincsxe noApyxxr.
Konu Kaponr Po6epr i Enrx6era cHAirH sa

croJroM y igamui, Jrr{qap HaKr{HyBcfl Ha Hr,rx 3

MeqeM. I nepru Hix cropoxa ioro 3HeruKoAr.r-

ra, niH Bcrr.r nopaHrdrr4 Koponr, a roporeni ni4-,
py6an rpu nanrqi npanoi pyKrr y rofi uoueHr,
KonH BoHa 3aKpr.rBana pyKaMH o6ru.rqr sia yaa-
py. Yropcrxufi xoporu HeMr{nocepAHo po3npa-
BuBcfr, 3 poAr.ruoro 3axin, upupircuru (Der iqisHa
ta ftoro orugrrHx Ha xopcroKy rapy crraepri
(norouinux rciuruu i siAAaHHs ril ua noxr,rBy
co6axartr). Heuacra Knapa nepeA cuegruo 6yna

nos6asreHa uaruqis ua o6ox pyKax, aym i
Hoca. Hasirb A:ureKa pi4nx cirra'i 3axin 6yna

3HecnaBneHa i err,ryrueHa noKr,rHyrr,r Vropunuy.
Kasr,rrrrnp III Bernrufi BcryrtuB Ha rlonbcb-

rufi npecron 25 r<sirHs L333 poKy y niui 23
poriu. flepurufi pas nin 6ya oapyxesuir g nu-

pBpbKoro KHsxHoro A-nrAouoro Annoro, .ma

fr'orraepra siA saxroi xnopo6u 29 rpazux 1339
poKy, TaK i ue napo4I,IBIuLI cusa. Bia uboro
unro6y HapoAr{nucx Asi AoHTKLI: Erux6era ra
KyneryHaa. flpo nor"repny Koponeny .flu,fty-
rorrr HanHcaB, IIIo qe 6yna crciuxa u,trnxemHa,
noxipua csoeJily uonoeixoei, ryedpa ma do6po-
diilua s cmocyHKy do cent4enuurcie ma 6iduux
ntodeil. Oduarc ue cmopoHunacn eecanux sa6as,

mau4ie i ceimcorcux ymix, mouy t4o do maKux

seuvaie 6yna npuevena s dumuHcmaa y ceoilx

6ammie - eapeapie. Haeimu nid vac nodopo-
uceil eosou nonepedy'txaau uyturcu s 6y6nantu,
apfiauu, cKpunKalvru ma iuwuuu iucmpyueu-
malvtu, zpanuu do marcmy.

29nepecux 1341 pory Karurrrup III oxesu-
Bcfl BApyre. I4oro o6paHrorc craJra Aourxa ui-
MerlbKoro naugrpaQa fenpir<a II 3anisHoro,
Aae.rrsfiaa. I{efi uen4annfi urmo6 tpr,rnan 15

poxin i MaB cyro noriru.{He 3HaqeHHt, roMy Iqo

AsKyrorru fiorvry, Ka:uuup ynifiuron y cKJIaA cKe-

ponaHoi nponr Jlorceu6yprin roariuii Aunac-
rii B irrenrc6axin, npeAcraBHI,Ir .aroi, Jloas ir
IY 6ys y rofi vac qicapeu. Ilo4pyxne xl{Trx
Koponr g AAenrft.{oro He cKJrtuocs niA caMoro
[orrarKy.,{oxasorvr rlboro 6ylo cnpoaa.{xeHHr
KoponeBr.r go TapHoncbKoro 3aMKy, HeAaneKo

ni4 Onrryrua. Tau, m uolae,{4yrour, A.uensfi-

Aa g H66uvHon mepnnueicmn 3Hocuna c6on
zaua1y ma sHesozy vononixa, cmopotutttucb He-

doseoneuux minecuux cnoKyc. flonrcrrnfi ri-
To[HcerIL nucaB, r\o Koporesa nixonu ue 6avu-
nacn 3 Kopone.L4, aui ue nisuana s ilozo cmopo-
nu nodpyucuuoi'nn6oei. ,f,u [nyroru Bnpa3Ho
BKa3ye Ha re, rrlo Koponb Kasurraup Hexryroqu
cBoelo 3aKoHHoro Apy)Kr,rHoK), [poBa,4r,rB po3ny-
cHe )Kltrrt s 6araro.IHceJIbHrIMH KoxaHKaMI,I Ta

HanoxHr.rqruu. Taxa noeeAiHra MoHapxa Br.r-

KJrHKaJra He3aAoBoneHHfl si cropourl enucronir,
anafi6inrure uapiran roponro KpaKiscrKnfi enr-
crou EoAgenra. KouStnircr Hacrimrur nomn6n-
Bcr, Iqo enficKon npoKJUrB KopoJrr i niaicnan
Ao Hboro nirapir Eapnvry, uto6rofi nepeKuraB
Kopoirro BHMorr,r €[HcKorra. I{e nzxruraro clr-
mnufi rnin uouapxa, ana6ruxeuiAo uroro ua-
rHarr.r crBepAXyBaJrH, rrlo Aocrofi snft crvrepri
toft, xro ni4naxznca 3a HaKa3oM errucKona 3a-

JIrKyBarH Koporrr. BHo.ri s 13 Ha 14 rpyanx
neuacuuft nirapifi 6yn cxonreur,rfi xoponincr-
KHMr.r cJryral{u i sronreuuiry Bicri. fu [try-
rcur y cnoeuyrironuci niarpuro:acygxye qefi
xopcrorurft BrrnHoK KopoJIt, nflru)ruv:. (quM 3no-
vuHoJrr Koponb vacmKo*o dopieunacn do ceoi'x

npedrcie, uacmKono ix nepeeepwue, uacnidyn-
uu npuxnad Eonecnaea II, e6ueqi rcparciecaxozo

enucKona ce. Cmauicnaeo). I xoua xoH$lirr
BoAseHru 3 MoHapxoM .qari He po3BltBaBct,

oAHaK craB rtpprrruHorc nocJla6reHHq aBTopI.I-

TeTy KOpOJrr CepeA AyxoBeHcTBa.
y xosrHi 1356 pory flonbrr,\y noKLIHyJIa

ApyraApyxuHa Kaguur.tpa III Bennxoro, A4e-
ttsitAa. V ronapucrei csoro 6atrxa, txuitnpu-
ixag no uei, nona noBepHynacs Ao HiN4e.I.{LIH[.

A:ryrour ua cropiurax cBoro Jrurorucy Aopi-
KaB nonbcbKoMy KopoJrF, r{o rofi siAluonuscs
ni4 rapHoi i no6oxnoi Nistcu i ue nopeaewu is

n o n ep ed n iuu H afl o Jtc Hut4flint, 3 6' n3 a scfl g ne I -
Hon vecbKon utrnxmflHrcon, Porciqaurcon, ttci-
HKorc He3suvailuoi'epodu, nKa 6yna npueeseua

s lfpazu, de nxuilca vac nepe6yeae nonacaxu;t
J.4oHapx. Heedoezi cnyzu cnosicmwru Koponn,

qo iloeo HoGa KoxaHKa nuca i xeopa Ha Kopoc-

my. Konu Kasuuup caJr, 6ne6Huscn y 4ux Heza-

pasdax, mo He 36alrcanuu Ha nanKe rcoxauua do

uei', eidnpaeue i7' uasad y llpazy. ITicnn qiei'npu-
zodu xoponb 63ns co6i noey HanocrcHuqn, crciu-
rcy eepeilcuxozo noxoduceHHn ua iu'n Ecmep,

nKa 6pa3unailozo ceoen pidrcon Kpacon.
y 1365 poqi Kasuunp Bemxufi gnaxnsc.f,

Ha rperifi ru1rc6, THM pa3oM Hererarsuufi, 6o

ure xuna fioro nonepeAHfl Appr(uua, A4errfi-
.qa. He 3Bax(attlqn Ha ropu,qnqni nepeurro4u,
no.nrcrrcufi MoHapx oxeHr,rBcs 3 AoHbKoro xa-
raHcbKoro KHr3r feupixa V, -fl4niroro. flpo Hei

fuyrour Harr{caB: <<fiieuuua docmoilua yeazu,
qo do epodu, max i t4o do euxoeaHHtu).

5 rucroua.qa 1370 poKy y BaBeJrbcbKoMy

3aMr(y y niui 60 poxin noMep su4arHuir noJrb-
crrufi Koponb Kaeurranp III Benuxufi. flpuura-
Horo cMepri 6yro 3ananeHHr lereuin, Ha rKe
Koponb raxnopin nicrr uaAissr 3 KoHr Ha no-
ffosaHHi. flo Hrouy ue 3zlnnrur4Jro cx cuua, xwtit
rr,rir 6r.r yHacni4ynaru noJrbcbKr,rfi npecror. I{e
6yn ocrauuifi uonapx s AuHacrii flscrin, tr1o

npaBr.rna AepxaBoro noHaA 500 porin. floxosa-
Hnfi KasuMup III Benzxufi y roponiecrxifi ycu-
uamsuqi n Kparoni.

Ira6erura PoslorrcrKa.
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POSZT,ABYM JA...
Poszlabym ja na kraj Swiata,
Jak ten wiatr, co w polu lata,
Jak ten wiatr, co chmury pgdzi,
Biale chmury, puch labgdzi,
W ciemnq, mroczn4 dal...
Tllko mi cig Zal,
Ty ziemio,
Gdzie kurhany ciche drzemi4,
Gdzie sig w stepach biel4 koSci,
Gdzie kwiat mdleje od 2alo5ci,
Illko mi cig 2al!
Poszlabym ja w Swiat daleki,
Jako idq bystre rzeki,
Jako id4 bystre wody,
Do Dunaju, do swobody,
Do szumi4cych fal...
Tllko mi cig Lal,
T! chato,
Pod tq lip4 rosochat4,
Pod tym sadem pelnym rosy,
Pod blyskami jasnej kosy -Illko mi cig Zal!
Poszlabym ja w Ukraing,
Za to morze, za to sinel
Poszlabym ja na stracenie,
W bezmiesipcznej nocy cienie,
W niepowrotnq dal...

Maria Konopnicka
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IEfr, IIIIIJIA E 91...

Iefi, niurna 6 s sa rcpafi cniry,
-flx.nirae s noJi nirep,
.fr roft nirep, qo HeBnrHHo
fonnrr xMapn.nedeAuHi
B nenpomqAHy Aaflb...
Jluur re6e M'ni xalr,
Tu le*ue,
,{e gpiMa B rcypraHax BeJrer,
Kocri Ae B crenax 6i.rriroru,
Ae slA xaJno qsir rofr n.nie,
Jlnur re6e u'ni xals!
Iefi, niur.rra 6 q s cnir ga.nercufi,

.flx piuor 6ypx.nunufi nlecrcir,
Tarc, nrc JrlrHyrb Oucrpi BoArr,

.4o {yHaro,4o cno6oqu,
Tau, 4e xBrrJrb KpnrlraJrb...
Jluur re6e u'Hi xa.rr,
Tn xaror r(e ra Jrllrra € KpHcJIara,

.I[e n cagy poca niA JurcroM,

[e rofi 6.nucn rcocll cpi6lucrufi 
-Jlnur re6e u'Hi xa.nn!

Iefi, niuua 6 q n Vrcpainy,
3a re Mope, urup opnrrHy
I na crpary, cnir ga o.ri
B riur 6erropnuoi uo.ri,
B necrciHqeuHy AaJrb...

Ifepexnad s nonacaxoi'
.flpocnaeu lfaenrcx.

y cy3tP'i eennxnx
cr Ha 3eMenbHy MacHlcTb l ocooHcTy cBoooAy ce-

JrrH), 3 KoHTponrcrc.ruru a,{Minicryaqiro ABo rrana-

rsnu cefiuoM, Ae noBHHHi 6yru npeacrasneHi Aso-

prucrra i uiqaucrra nuwru.l{i fioro norur.rAr.r nu-
rpuMaJro 6araro oano,qyMqis, rri socepe4 vnucs y

rar ssaHifi Komanraescrxifi KyrHi.

Beruxoro uonynxpuicno rcpucryBaBcq Korra-
Hrafi cepel uirqaHcrna, rK aBrop uer"ropiany npo

norirlrqHi [paBa ra rocnoAapqe sinHoBneHHs N,ricr.

3aruurarc.ru Ao nopo3yMiHHs uix roponincr-
KHMIT npnxunbHr{KaMu Ta narpiorn'rnuu Lt cr4raMu

niu yrnar rounpouicrnfi npoerr roncrnryqii
(<Koncrnryuifiui npaau sia 6epesHc l79l p.),

srufi cras ocHoBoro YpsaosoiflocraHogu 3 rpa-
sHr l79l porcy. OrpuuaBrun rrocaAy 3acrynHnKa

Beruroro Kauqlepa, fyro Konlamafi HesAossi

craB o.rIHr,rM ig caunx Bnirr.rBoBr{x .uocrofiHHris

Ilonruti. Biu crnopun y rofi xe uac lpoHo lpy:in
Vpsaonoi Koncruryuii, noriruvue yrpyrryBanHq,

ua ueri moro 6yna ni4rpur'rra crpaBu peQopr,r.

Vylro KonntaulTafu
fym l(orurarnafi Haporurncr I xsirHr 1750 pory

y,{eaeprcaaax Ha Boruni y nigynanift urmxerHifi
poar,tni. Biu Has.rascr y lliHvoni e axareMiqHifi

urroli, a nicnr if sariH.reHHf, rpoaoBxr{n ocriry y
Kparircrxifi Araaerrlii.

B 1772 -74 porcax riabyr noropox ao BiaHs

raPuuy,ae rianigynas reruii s reolorii ra npana,

a raKox HaB'f,3aB 6araro BaxJruBr,rx 3Hafiouctn, n

touy vucni i s nrerttiHHr.rKoM KopoJrs Crauiclara
floHrroscrxoro.

Ilicnr noBepHeHnr Ha Eaurisquny, n 1775
poqif yrol(ornamafi npuirutBcBrrrleHurlbrurfi caH

i nos'$as csorc rifirHicrr r Koviciero Hapogrioi

Ocsirn. 3riano 3aBAaHHr, Ha,{aHHM qierc ycrauo-
Boro, 3 BeJrnKr.rMr.r rpyAHorrlaMn niH onpaurcsan i

BnpoBaJrHB y xnTrr rpoeKr pe$oprvru Kparcincr-

roi Araaeuii, nepcrBoptorcqu 3aKocreHirufi Hasqa-

nrunft :axra.u Ha HoBoqacHnfi uayroar.rfi ocepeAoK.

KomaHrafi rnaHyBaB uiarprErrr y Kparcoai isrullx
HayKoBHx ra rcynbrypHux sauagir,y ttux MorJru

6 orpnuaru crircrxy ocriry y ayci npocnirunqs-
xux i.qefi rr,lono.ui nIoAH roro qacy.

Bxe rogi, 3aB4rr{yrcrln Ueprconnift girnrHocri,
fyro KonnaHrafi cran 4yxe 3aMoxHorc nroAr.rHorc.

Y csoix MacHr{x MaerKax siH saKnaAan napa$ir-
mui urom, 3acrocoByBilr Hafilrosiud rcxni.rHi niA-

xpurrr, 46aa npo po3Br,rrox pilrHuqrna. cKorapcr-
ra i npouuclonogri, cnpnflrcr.Ilr y rarufi cnoci6 spo-

craHuro ra po3BHrKy AepxanHoi erosouixr.r.
<He AocrarHbo nr{ure AyMarr.r flpo po3noBcto-

AXeHHT ocsirr r rcpaiHi> - nucar lyro y 1784 poui,

roryrorrncb Ao cauocrifiuol nolirnquoi liqmHoc-
ri sa Beanxorr,ry Cefir',ri (1788 - 1792). Cnifi npo-
err peQopnru AepxaBr.r niu ruuar y nayxonifi npa-
qi nil Hagsoro <[exinrra rucris AnoHiua>. [ep-
xaauufiycrpifi, rrurfi upononynan Konnarrafi <no-
nuHeu 6yrn cnaAKoBoro Mouapxien, tr1o ottnpaerb-

YcniruHy rap'epy KorraHrar nepepBana rap-
roBr{rlbKa KonQeaepaqir ra pocifi crra inrepeeruir.
flpne,qHanurucb Ao Taproruqi (1792), fym Kor-
lasrafi nuixas Ao Jluncrra, :ni.urn x pasou r Ir-
uaqieu florourrcuu KepyBaB niArorosrcorc nogc-

TaHHr ni4 nponoqou Kocrrcurrcb. llicrc fioro sH-

6yxy y 1794 poui fyro nonepHyBcs,[o Ilolrrqi i
ynifiruon 4o cKJraAy xepinnnrir noBsraHHf,, oAHaK

ig - sa croei ni4rpnuxn cro6inqis xarc{s 6ara-

Tbox nporr.rBnurin. Bin 6yr arnopou uaftmxrusi-
rrrux ropr,IAr{r{Hlx noBcrilHcbrr{x arril, a caue no-

JraHerlbKoro yninepcany.

froro 6yno 3aaperumBaHo y rpyaHi 1794 poKy

niA '{ac rreui sa rcop,uou. ,{o 1802 porcy fym nepe-

6yoan y aacrpificrxxx n'r3Huqlx. Marc.rn rvtox-

rusi crr KopncryBaHrrr 6ararorc 6i6ni meror,o, sa-

fiHsscs HayKoBorc po6ororo, nepeBaxHo s o6ra-
cri icropii. 3sinrHusur.rc6, siH sr.rixas Ha BonuHr,

.rle pa3oM 3 Taleynrou rlaqrruu cran cnisgacnoe-
HHKoM siAouom Kpeueueqsroro niqero.

9eper cuuuarii,uo mo6inqis fioro He 6yno

Aoryqeno y naagHi crpyKTypu Bapuancrnoro
KncsiBcrBa (1807). 3uaxorrqncb y BaxKoMy Ma-

repianrHouy ff aHosr,rqi fyro KolnaHrafi <gracas

y 3pocrarcqouy ronQnirri si csiroM, B norryrrflx
Kpr{BAr{ ra ra6yrrr>.

Kouanrafi noMep 28 lnroro l8 12 pory y Ba-
pruaoi i 6yn noxorasufi sa flosogxax y npucyr-
uocri mure,qerimrox nipHux gpysia. froro cepue

nouiueso B ypHy ra 3aMypoBaHo y criuy Kocreny
y Br.Iuruerifi, celi, ulo HrrJrexano 6pary PaSailry.

<Tnopeqr HoBorracHofo 3palKa ny6niqucruv-
Hoi npo:ru, <6opeqr 3a npaBa nolrcrroi MoBr{ y
urrinruuqrni ra uy6nivHoMy xr{TTi>, <6arrro
nomcrrcoi 4euorparii, rrurfi nparHyn ypinrurn n

npaBax Mirqan ra ssinrHr,rrr.r ceJrrn) i r.A. cras nar-
poHoM rrfl AeMoKparr.rrrHnx i penonrcqiilHnx pyxin.

\./



(f n,[ryrou, uafi eu4arsiurprfi icropur
-/ LnomcbKoro cepeAHboBiu.r.r, uapogr,t-

scr s 1415 poqi n cenuuli Bxeeuuqx n po-

Auui flsa,6xesHrarlrxoro crapocru, i Eea-

Tr{, AoHbKr{ Mapruna s Eopona. Mafi6yrnifi
xponicr HaBqaBcff y ruroni n Honouy Micri
Kop.runi ra Kpaxincrrifi Araler'aii.

y 1431 p. nin craB nl{capeM IrpH .qeopi
xpaxincrrcoro €nncKona 36irHesa OrecHr.r-

rIbKoFo. IIs noais ni4rpnra fiorray Aopory Ao

sAiftcHeHHq rap'epu. Tpoxu nisHirre y 1434
poui flnyroru craB HacrotreJlertl napaQii y
Kno6yurxy, a qepe3 ABa poKlt xparincmuu
rauonircou, xoqa Ha cBrrrleHurca 6yn BI,rcBt-
qenuirJrnrue y 1440 poui.,{rxyrovu nigrpu-
rraqi OnecnurlLKoro nin nesAonsi orpuuan
nocaAy raHoHixa Can4orrrupa, Kelrq ta
Bicniqra, a raKox nocaAy enncKoncbKoro
KaHqnepa ra LrafiHoeoro aAuinictpa'ropa.
flepe6yaarcqu Ha cnyx6i s Onecnr.rqbKoro
BI.II3HAqI{BC' gK,IIOCKOHA-

nuit EuntoMar. flicns
crraepri enscrcona -fl H lfry-
rolu rroTpanr{B y HeJracKy

Koponr Karrarrrupa IV
.flraftnN. Aesxnft qac He MaB MoxJr.rsocri
3'flalnrTlacr^ npr 4nopi. Jlurue aKTr4BHa

yqacTb y reperoBopax, qoAo noBepHeHHt
nonrKaM uicra Maar6opxa 3Mycr.rJra Kopo-

rs oqisnru Ar,rnnoMarravni s4i6nocri ,{ry-
roIIIa.

Bxe sr roporincrxnfi Aunrouar -flu .{ny-
.oT nin neperoBoplr 3 xpecrouocqsMu, qri
3aKlHtrHIHCt nlAnHCaHH.f,M TOpyHbCbKOrO

Mr.rpHoro AoroBopy (1466), a qepe3 pir, ua

AoKa3 Br.r3HaHHfl fioro sacryr nepeA 6arrrci-
BrrrnHoro, fi o ro 6yno [pr,r3Haq eHo B r.rxoBare-

neM Koponiscsxxx clrHis. flepe6ynaroqr{ Ha

cnyx6i y crapuoro 3 Hrrx, Bnagucrana,
,{nyrour Aerirsra paein BHKoHyBaB rrriciro

\ nocJra .qo Vexii ra YropuluHr.r 3 Meroro 3a-

1 6esne.reHnr xoporiecbKoro rpoHy lns Arait-

"-/' nr. -IIn siaMosr.rscs si.{ nponoauqii craru ap-
xieur'rcrononr flparu, ane y 1480 poqi HNr,r

6yna npnfiHrra xoponincma souinarliq Ha

apxienucxoua Jlrsosa.
Ta ,,{ryroru He Bcrr.rr o6ifiusrll qiei no-

ca.qu, 6o novrep l9 rpanHr 1480 porcy. froro
rroxoBaHo y xpaxincrxorray r<aSeApanbHoMy

rocreli, i nuure qepe3 r{orlrpucra porin nic-
rr cnaepri ocraHKH Br.rAarHoro icropma 6yno
nepeHeceHo Ao KocreJry flaynr,rHin sa Cral-
qi y Kparconi. @yuaaropoM caMe uboro xpa-
uy fu,{nyrour 6yn sa xrirrr. Kpirr.r nnrqe
3raAanoro Kocreny r{nyroru ffBJrrerbct
$yn4aropoM rpbox MypoBaHr,rx rocrelin y
Maronorurqi, rprox xanoni.rHr,rx 4ouin, a

raKox rpbox 6ypc grx rparincsrux cryAeH-
rin.

HafiniaouiturrM rBopou flna.{nyroura e

nanucani y 1455- 1480 porax naruHcbKoro
MoBoro Annales - Roczniki czvli Kroniki

gf{r myr@{E

-- :'-."-.-.,.-*--.----.--\

Krflestwa Polskiego (Aunanu - Jlimonuc ,tu

Xpouixa lTonacarcoeo Koponiecmna , qxi Ha-

3r,rBarorb raKox <Icropierc flonruli>. B nnx
po:noni4aerbcff npo icropiro flonrqi siA re-
reuAapHr,rx qacin Ao cyqacHr.rx aBTopy no-

4ifi. .{nyrour ix uauucas ua niAcrani pisnux

AXepeJr, KpLtrHrrHr,rM cnoco 60rrr, uoeAHylo-

un Sarru - He 3Balr(arcql{ Ha nopt.qoK Hanu-

caHHfl xponix - y npuqusno-nacriAxoeufi
rneper noaifi. Auuaau.,6ynra nepruuu i npo-
TrfoM qorupbox crorirr segrraisslau cI,IHTe-

3oM nonbcrroi icropii cepegHix eiris. ix
aBTop - rle JrroAr.rHa Hegsu.rafiHo npalle3Aar-

ua ra nce6iqHo ocsiqeua. Posyrr.rilosu BeJII4r{

vacin, y rri fionay AoBenocfl )KHTr ra Bax-
rNsicru noriruqHux cnpaB, y rorpnx nin
6pan yuacru, .ftyroru nupirunn crBopI{TrI
MonyMenranl";.tuir o6par flonruti XV cro-
rirrs. flicns perersnoi niArorosru ra Hay-
KoBLlx.uocniaxeur eiH sgsscs ga cuHres si-
r.rngHsHoi icropii. .f,u ouupancfl, Ha crapaH-
no nepenipeuy inQoprraaqirc si,q csoii uore-
pegnurin, Ha po6oru noJrbcbKr.rx ra inoseM-
nux rironucqin, npaqrcBaB TaKox( i s in[ru-
rrau inQopuaqiftsuun AxepenaMu, apxiuuu-
MI4 AOKyMeHTaMH, BHKOpHCTOByBaB Xr.rBy

rpa4nqiro ra eracHr.rfi xlrrresufi Aocaiq.

,{nyroru raKox rBJrrerbcs aBTopoM: onn-
cy xopyrB xpecronocqin, u1o 6ynu s.qo6yri
y 6nrni nia lproneaJrbAoM ra srsiileHi y na-
BeJrbcbKoMy raQe4panbHoMy rocreli; uep-

. tuofo noJrbcbKoro rep6onunra; 6iorpaQifi
[oJlbcbKr{x cBflT}rx; rararorin [oJrbcbKux
enucrouin, a raKox onucy uafina rparincr-
KOrO enHCKO[CTBa.

Onpaqrcsara
Jlapuca Bepuiucrna.

noE3lfl

WIELKIE SWIETO
Wstalo dzisiaj slonko

ztwarz4 u6miechnigt4.

Wielkanoc! Wielkanoc!

Przyszlo wielkie Swigto!

Wielkanoc fiolki
pierwsze trzyma w dloni

i przed Zmartwy chwstalym

Jezusem sig kloni.

Spoza 96r i morza

leci ptaszk6w rzeszal

zkwiatamiizludimi
do Pana poSpiesza.

A Pan Jezus na nich

patrzy tak milo5nie,

2e pod tym spojrzeniem

wszystko Spiewa, roSnie.

Zlocistq chor4giew

wznosi Pan laskawy;

ludziom dobrej woli

rpk4 blogoslawi.

Stefonia Ottowa.

@

BEJINRE CBflTO
Bcra.no paHo coHqe

fr cniuro ucpi* po3rrnJro.

- Bsrurcleur, Be.nurAeHr! -
Vc rvrixHy.n ocb M rrJr o.

Cssrroni Qia.nru

B Ao.rronsx rpfiMaro

I nocnpecaouy Icycy

Ao Hir nprnaAaro.

k-:a rip ra Mopfl

Jrerrrb nraxis rnpai.

JftoAn r rcsiraMu seceri

B uepmBy nocniurarorr.

A Icyc Ha HHx g.nrc6on'p

3 He6a crrorJrrAa€,

IIlo HanrcoJro Bce usire

ft seceflo cninae.

If ep exnana g nonucuxol'
Tononnx Kamepuua,
Yueau4n6-Bxnacy

fpuutxo e eqwo'i zinnaziL



Oto waZniejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas
ukraifiski, czyli polski +1 godzina) - na maj-czerwiec 2007 roku. Jak
zwykle - 

godziny emisji seriali mogQ w r62ni6 sip o kilka minut.

Proponujemy filmy w soboty, m.in.26 maja,,Wiernarzeka" o21.10,2
czerwca,,Niemcy", 9 czerw ca,,Con amore". Polecamy tez koncerty, takLe
w soboty: 26majaMaryli Rodowicz (22.15),2. czerv'caAndrzeja Zauchy
i Anawa (23.50), 9. czerwca T. Love (22.50).

Zachqcamy do ogl4dania program6w kulinarnych - w soboty o 13.05

,,Podr6ze kulinarne Roberta Maklowicza". A dla dzieci ,,Od przedszkola
do Opola" w czwartki o 15.40 (dzieci Spiewaj4piosenki znanyeh artyst6w).

Stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne ,,Wiadomo5ci" o
20.30, oraz ,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne progr.amy dla dzieci zawsze
wieczorem, po 20.00. Tradycyjnie, o 14.00 Msza Swiqta, poprzedzana o

13.00 modlitw4Aniol Pafiski. -'
Lubiane i popularne seriale - tradycyjnie, cho6 z niewielkimi zmianami.

Oto wazniejsle'znich.,,Klan" w poniedzialki, wtorki i Srody o 13.10 i
2l.I0.,,Plebania" go6ci teraz w trzy pierwsze tygodnia, poza sobotami i
niedzielami, o 12.j0 i 19.50 (powt6rzenia piqciu odcink6w w soboty od
7.00), ,,Zlotopolscy" w czwartki i pi4tki o 13. 10 i 21.I0 ,,M jak miloSi" w
niedziele o 9.10.

S4 te2 inne seriale, w tym bardzo zabawni ,,Bulionerzy" w niedziele o

15.05.

Radio Zytomierz
. Co mieii4c, w kazdqpierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mozna
sluchad polgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomien.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polakow.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (0412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Obwodowy Zwiqzek Polak6w Ukrainy,
m. Zytomierz, ul. Czerniachowskiego, 34 b, tel. (0412) 24-34-22,
prezes Wiktoria Laskowska-Szczur.
I Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <Polonio) 

- _ -
priewodniczqcy Tadeusz REkas, tel. domowy (}alD 22-16-36.
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistow Zytomierszczyzny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 1Cr020 Zytomierz ul. Klosowskiego, l0 m 238.
Tel. (041 2) 37 -36-7 5; 2s-86-7 8
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J. I. Kr as z ew s ki e go, przewodn icz4cy J erzy B aginski,
tel. domowy (}aID 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B erdy cz ow s ki e P o I s ki e S t ow ar zy s ze nie W sp ie rania P rz e ds i qb io rczo ! ci,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwiqzku Polak6w Ukrainy,
prezed Larysa Wermiriska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
ter. (04143) 2-23-78.
. Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polak6w <Rodzina>,
prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w jpzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw Zofii - codziennie 18.00.
. KoSciol oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujpzyczne - czgSciowo w jpzyku polskim, czgSciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSciol w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7 3q, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSciol Sw. Barbarv -
codziennie 8.00, 18.60, niedziele 8.30" 10.30, 13.00, 17.30.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.
(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatone. Wszystkich zainteresowanych

prcsimy o nadsylanie idornacji na lemat swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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( E E PA14 q l BC bKA MO3AIKA)
(nonucuxoto MoBoto)

5naro.qifr Ha,KynbrypHo-ocBiTHn ra3era.

B raAa ee-Llu : Fah" : be pRraq i ecb Ko ro eig4in exH n
Cninxr nonFKiB Yxpafnra

3apeecrpo BaHa 25 KBirHn 1995 pory
,:,.:..Xurorytnpgur4ru'o6nacxrna ynpaBniHHflM,

,,, flo npeci, Ceigoqreo npo peecrpaqip , ,,,

cepiT xT Ns 70.

Haua a.qpeca: M.6epAh,{ia, ayn.[1yuriHa, 46.
Ten.2-23-78.

,1 ,,1.1, ,,,:, Hagpyroeano
:,,' ,1;,11, ,H? Kfl <l-lonirpa$ivxa Sa6praxa>

....:rr'6epAnqiB,Byf.KoTngpeBcbKoro
::..'.l..Tnpax1000npnrrlipHrxia.

.: 2,5 RpyroBaHoroapKyuJa. ,:: '., : ,'


