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I).on:ald Tusk w Kii owie
.t

Dobra atmosfera i liczne zapewnienia o przyjaini -
tak wyglqdala dlugo oczekiwsnu wizyta premiera

Donalda Tusku na (Jkrainrc.

Mo2na zakoficzyt spekulacje na temat
domniemanego pogorszenia stosunk6w
polsko-ukraifiskich, zwiqzanego z

kilkakrotnym odkladaniem wizyty w
Kijowie. Donald Tusk i Julia Tymoszenko -
przerzucajqc siq komplementami podczas

otwartego dla dziennikarzy fragmentu
rozm6w oraz konferencji prasowej -
wykroczyl i chyba poza ramy dyplomacji.

- Jestem pod wielkim wrazeniem
naszego spotkania. Potwierdzam. 2e

przyja26 miqdzy Polsk4 i Ukrain4to nie tylko
slogan, ale fakt - powiedzial Donald Tusk,
dodajEc, 2e po godzinie rozm6w z piqknq
Juli4jest,,szczqSl iwym czlowiekiem". A po

rozrrowaclt z prezydentem Wiktorem
Juszczenkq m6wil, ze ,,tylu rnilych sl6w pod

adresem Polski i jego samego nigdy nie
slyszal". - Przyja2h polsko-ukrairiska jest
rdzeniem polskiej polityki zagranrcznej.
Polska bqdzie promowala interesy Ukrainy
w Europie tak, jak tylko potrafi. Traktujemy '
to tak2e jako nasz polski interes -zapewnial.

Ale rozmowy szef6w rzqd6w ipolskiego
premiera z ukraifrskim prezydentem nie
ograniczyly siq do wyrniany komplement6w.
Dla Ukrairic6w kluczowvm. wrecz

symbolicznym punktem wizyty Tuska bylo
podpisanie umowy o malym ruchu
granicznym. Obywatele Ukrainy
rnieszkaj4cy w strefie 30 - 50 km od
wspolnej granicy bqd4 mogli otrzymad
specjalne karty uprawniaj4ce do jej
bezwizowego przekraczania. Tusk
powiedzial te2,2e Komisja Europejska juz
wycofala siq z zastrzeLeh dotycz4cych
wymaganych ubezpieczefr medycznych dla
podr6znych, a pozostala jeszcze kwestia
ustalenia listy miejscowoSci po obu stronach,

objqtych umowq.
Zarowno Tusk, jak iTymoszenko tryskali

optyrnizrnern w zwiqzku z Euro 2012.
Podpisali porozumienie o wsp6lpracy przy
organizacji mistrzostw i przekonywali, 2e

Polska i Ukraina s4skazane na sukces, nawet
jeSli stan naszych przygotowari skrytykowal
szef UEFA Michel Platini. - Jestem pewien,
ze w stu proceniach damy radq - m6wil Tusk,

dodaj4c, 2e ToIEUEFA jest krytykowanie, a

rz4d6w - nadrabianie zalegloSci.

Mozliwa jest wsp6lpraca polsko-
ukraifrska w dziedzinie energetyki j4drowej,
o czym Donald Tusk rozmawialz Wiktorem
Juszczenk4. Premier nie wykluczyl,Le moze

to w przyszloSci doprowadzi( do budowy w
Polsce elektrownij4drowej. S4 tez szanse na

wsp6tpracq ,,w dziedzinie obronnoSci", alc
prernier nie chcial wyjawii szczeg6l6w.
Dziqki Juszczence moze posun4i siq naprz6d

sprawa wznowienia poszukiwari szcz4tk6w

polskich ofiar w podkijowskiej Bykowni,
gdzie pochowanycli jest kilkadziesi4t tysiqcy
osob pomordowanych w czasaclr
stalinowskich. Jednak ze 2rodel
dyplornatycznycl:' dowiedzieliSrny siq, ze

mozna siq spodziewai trudnych rozm6w w
tej sprawie.

Nieoficjalnic wiadomo, 2e w sprawie
wizyty polskiego goScia od dluzszego czasu

toczyla siq cicha wojna miqdzy ukrairiskim
rz4dern a sekretariatem prezydenta.
Juszczenko chcial, by umowy
miqdzyrzqdowe zostaly podpisane w jego

siedzibie, ale pani Tymoszenko odm6wila,
zapraszajEc go do odwiedzenia gnrach6w

rz4dowycli , z czego prezydent nie skorzystal.

Nie doszio do spotkania Tuska z

eksprernierern i liderem opozycyjnej Partii
Regionow Wiktorem Janukowyczem, bo

Janukowycz podobno byl bardzo zajqry

Bardzo wzruszaj4cy przebieg mialo
spotkanie polskiego premiera z grupQ

Polak6w z calej Ukrainy. - Karta Polaka
sprawi, ze rodacy rzuceni w r6zne strony

Swiata bqd4 czu6 siq w Polsce jak we

wlasnym domu - powiedzial Tusk Polakorn,

kt6rzy na spotkanie z nim przyszli do
polskiej ambasady.

Tusk spotkal siq te2 z ukraifrskE
mlodzi e24. - Miodej i nte I i gencj i ukrai fr sk i ej

nie trzeba juL przekonywai do celowoSci

obranej przez Ukrainq drogi, jednak by
osi4gn46 cel, nale|y nad tyrn pracowa6'-
powiedzial studentom Akademii Kijowsko-
Mohylafrskiej. Przy okazji dokonal
uroczystego otwarcia Centrum Studi6w
Polskich i Europejskich, kt6re powstalo przy

pomocy polskiego MSZ.
Nie obeszlo siq bez zgrzyt6w. Media

ukrairiskie byly niemile zaskoczone, 2e

polski premier znalazl czas na wywiad dla
telewizji polskiej, ale nie na odrqbne
spotkania z dzienntkarzami r6znych pisrn i

telewizji ukrairiskich, kt6rzy o wywiad
ubiegaj4 siq od rniesiqcy.

Z kolei strona polska byla
zbulwersowana,2e gdy w czwartek wiecz6r
szef polskiego rz4du odwiedzal Bykowniq.
Ukrairicy nie przygotowali zadnego
oSwietlenia i polska delegacja musiala iSd

przez las w ciemnoSciach rozjaSnionych
tylko larnparni ekip telewizyjnych.

Piotr KoSciriski
(autor jest dziennikarzem

,,Rzeczpospolitej")
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Buble prawne zaburtg
Nadmierna liczba ustaw, zarz4dzefi i rozporz4dzefi - wbrew intencjom ich tw6rc6w

- na o96l nic ulatwia ludziom i firmom 2ycia, a tylko je utrudnia. To nie jest
blogoslawieristwo, a tylko przekleristwo. Tak jest obecnie w Polsce. Powszechnie m6wi
siq, 2e 2ycie gospodarcze i spoleczne jest przeregulowane. Urzgdnicy i zwykli obywatele
gubiq sip w gqszczu przepis6w, z kt6rych wiele jest wrpcz zbpdnych i bezsensownych.
Nara2aj4 one interesant6w, klient6w i przedsiptliorc6w na niepotrzebnq stratp czasu i
na zbedne kosztv.

Oglos-zenie

Tym bublom prawnyrn postanowiono
wyda6 ostr4 walkq, wyrzucii je za burtq, to
znaczy radykalnie je zmicnii i uproScic Iub
wrQcz wykreSlic, znieSi. wyeliminowai. A
tyn'l szunym ulatwii firmom funkcjonowanie
i uprzyjemnii zycie ludziorn. Gor4cym
orqdownikiem takich rozwi4zahj est obecny
wicepremier,' minister gospodarki
Walderlar Pawlak z PSL.

Kicrowal on przed paru laty wielkq
gieldow4 firmq towarow4 i na wlasnej
sk6rze przekonal siq. jakie dokuczliwe i

czasochlonne mog4 byc absurdalne
przepisy. ile powodujq niepotrzebne.j
pisaniny i biurokracji.

W tym dziele Ministerstwu Gospodarki
wytrwale sekunduje,,Gazeta Wyborcza",
kttrra uruchomila specjalny portal
internetowy. Na haslo ,,buble" czytelnicy
moga przekazywai swe uwagi i propozycje
odnoSnie konkretnych niedorzeczno|ci
prawnych. Akcja prowadzona jest od
stycznia i w okresie niespelna dw6ch
miesiqcy czytelnicy zglosili ponad 1000
bubliprawnych.

Oto niekt6re z nich.
Sprzedawcy przez piqi lat muszq

przechowywad rolki papieru z paragonami
z kas fiskalnych do ewentualnej kontroli.
W wielu supermarketach i w innych firmach
rosnq w ten spos6b stosy i tony papieru.
BlokLriq one pomieszczenia, a na dodatek
po kilku rniesi4cach druk blednie i staje siq
nieczytelny. Proponuje siq skr6cenie okresu
przcchowywania do p6l roku.

lnni znow pytaj4. Dlaczego, brydzysta
lub nrodelarz musze przechodzic
obowi4zkowe badania u lekarzy
sportowych, takie same jak bokserzy czy
pilkarze? Dlaczego 65-letni dorabiajqcy
enreryt placic musi skladkq rentow4, ciroi
wiadomo, 2e nigdy na rentQ nie pojdzie?

Wiele powtarzajqcych siq informacji o
pracownikach wciq2 z4da od firm i

instytucj i Zaklad Ubezp ieczeri Spolecznych
i Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przedsiqbiorstwom dokucza tez nadmierna
liczba kontroli. A firrny male i Srednie dusza

przedziwne obci4zenia finansowe. Ju2
rn6wi siQ o zniesieniu obowiqzku
uzyskiwania pozwolenia na budowq oraz
obowi4zku rneldowania siq czasowego.

Sprawq zniesienia nonsensownych
przepis6w prawnych zajEla siq specjalna
kornisja sejmowa,,Przyjazne patistwo",
kt6r4 kieruje biznesmen Janusz Palikot z
PO. Komisj a rozpoczerla juL swq
dzialalnoSi. Na pocz4tek na sw6j warsztat
wziqla niekt6re buble zgloszone przez
czytelnik6w ,,Gazety Wyborczej" oraz z

. wlasnej inicjatywy ponad 150 r6znych
innyclr przepisow.

Ocenia siq, ze pracc kornisji potrwajE
parq lat. Bo poglqdy na walkq z bublarni
prawnyrni nie s4 jednoznaczne. Wiele
przepis6w ludziom dokucza i ma swych
przeciwnik6w, ale sE i obroricy. Eliminacja
n iekt6rych bubli wi42e s iQ ze

zmniejszeniem wplyw6w do bud2etu
paristwa. A na to zawsze kosyrn okiem
patrzq przedstawiciele Ministerstwa
Finans6w.

W lutym sporo medialnego szumu
powstalo z takiego prostego powodu, ze

Senat musial przeloLyt, swoje obrady, gdyz
nie bylo nowych ustaw, nad kt6rymi moglby
debatowa6. Opozycja oskar2yla od razu
rzqd,i2 zle pracuje, bo przygotowywuje za

rnalo ustaw. A na to premier Donald Tusk
zareagowal, iz ustaw bqdzie rnniej, ale za

to lepsze. A najlepsze bqd4 takie ustawy,
kt6re znosic bqd4 istniejqce zle ustawy. Jest

to zasadnicza zrniana filozofii tworzenia
prawa i pracy Sejmu.

Walkq z bublami prawnyrni podjqli w
2003 roku Belgowie. I prowadzili ja
skutecznie przez kilka lat. W efekcie
zlikwidowali ponad 2000 niepotrzebnych
przepis6w. Kos4ty prowadzenia firm spadly
czterokrotnie. A czas potrzebny na otwarcie
nowej finny skrocil siq z 56 dni do 3.

Polska walka z nonsensami prawnymi
zmierza w tym samym kierunku.

Bugeniusz Jabloriski,
Warszawa

Posiukujerny aktuailnie l,0r mlodyeh
dzit e:sr'azynw, wieku 2 0-30: lat do p,raci,w
Folsce w handlu na stoiskach firmowych,
obecnie praca w Poznaniu oraz do pracy

w zakladzie produkcyj nym.

WaZne sprawne poslugiwanie
sip jgzykiem polskim w

mowie,:,i,,piSmiC!!,!,

Oferujerny pracQ w stoiskach
handfowych na dwie zmiany:

:: '.,, i ,,, , I .,,,t::: : .r. : ..

. ': . piin*.Sz3zmiami; 
,."i.',,;

od godz.7:00, do godz.15:00

od :godz. 13:00 do, 2l100

'Praca r6wnie2 W. Soboty i niedzielg,z
tym,2e je6li pracuje w:sobotq, to niedziela

w'olna ipt-s jede,nr d,zie:t i,a,oaatk6wt,

natomiast jesli pracuje w niedzielq to
sobota wolna plus jeden'dzieh wof ny za

prace w dni ustawo',vo, wolne od pracy.

Praca na umowQ o prace wraz. z

pelnym ubeZp ieczehi em,i. bpiek4,lekarSka.

Zatrudnienie przy art. spozyw czych,
wiqc wymagane jest specjalistyczne
badania dla branZy spo2ywezej, wiqc
p'rzyjazd'' z waZny,m.i .,.badaniami:
I ekarskim najlepi ej przetlumac zone przez

b i egtego,,ttu,mac,za bqdzie gWarancj 4
zatrudnienia. i

Wa2ne dobrv stan zdrowia !!!
.''''

Badan ia takiemog4 byd lz.oUione *
,:Po.lsee; leiz is,tniej,e ,,ryz,yko, ,6ig

'otr2yrna:ni a zgody na,prbce,:wiqc istn iej e

'ryzyko ,p,rzyjazdu na wtasny, koszt:

- f.o.qztV 
podroLry z-wracane po okresie

6,.miesiQc)r przepr,'acowanin,;,,,,',,,,,:t: wynugiodieh'ieok;r;',oa.'ibo.'do.:+00
EURO miesiEcznie.

Gwarantujemy zakwaterowanie w
czqSci pokrywan e przez zatrudnion4
o56bi.(..t2-n',[air l,e'n619ia j..#OCi,tcan.:;ite')

,, ,p'issoda#oa, udiie11,,,,aiieta:..iOaCej
pomocy w zalatwieniu wielokrotnego
prze,kfaczan:ia gran'i.cy [J,krai:hs,ko.-
PolskiV

,,W.a.i u nk iem d,od [tkowJ, m. 
. 

i: i.ednym z
.,,,.,,,,,1ryxf'n iejs2yCh :,, d2iCwczy.,ny rie,, :

powinny pati6 papieros6w i

:i, Ik holi'i narkotyk6ra, !!!r 
:

Wszystk,ie:ofertynalq2ykierowad,i
11,4,:xdfe,s,::efi,5i1; maria:rrla@mal*i.pl,,
l ub s-ekieteri ai@ rna.lt i'bl
bqd2 do rezydentki Sp6lki ,,Malwi"
li)4ubov ez){dehtke.nlalwi@*p:pil. . :
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Strona jgzykoznawcy

O sposobach
zwracania sie('
do ludzi
W rozdziale niniejszym chcialbym siq

podzie lid refleksj ami zw iqza nym i z
tytulorvaniem i zwracaniem sip do ludzi.
Naleiy tu przede wszystkim podkreSli6
normatywno-socjolingrvistyczny aspekt tego
problemu. Normatylvny - gdy2 spos6b
zrvracania sip do kogo5 podlega w porvszechnej
opinii takiej samej ocenie jak inne konstrukcje
.ipzykorve; socjolingwistyczny - gdyi normy
pop rawnoSciowe w tym zakresie
uksztaltowane sA prawie wyl4cznie pod
rvplywem czynnik6w socjologicznych.

,IAN MIODEK, utodzonv w, 1946 rolrlt u,
Tarnott,skich Gr)rar:h, prr1fb,sor i tlvrektor
I nl;t.ttIttItr Fi IoIogi i PoLsliiej IJ niy,er.stttetu
IAroc'low.skiego (1973 - dol;tot.ctt, tgBJ.
hubil itut:.jtt), :u.jnu.je .\iq w,sp6lc,:c,strt1
pol.szcz.t'.ttt1, glownic :ugctclnienittttti
poprowno,ici i kulturv jqzvha oraz,stylistvlci. Ma

^, 
s14tyrt1 dorobku dziewiqc k.siqiek i oliolo

du,u.s l tt ct t'ty kulou,.
Od roku 1968 jest reclaktorent

cotvgodniowe.j rubryki .igzykowei we
u,roclcrwskim <Stoyvie Pol.skimt, a od roktt I987

!"? 
w a a 

1 
i t 

" | "* ::nl : 
o < o i c z1t z n q p o ts z c z1'z n q >.

kres6w rvschodnich ; ;;i;' ;trrtr'.i -"',
imienny typ zwracania siq do drugich, a granice
wiekowe odgrywajq raczcj rolq niewielkq: punie
Andrzeju, pruti Morio - m6wi siq tarn nawet do
os6b du2o starszych.

W Srodowiskach nieinteligenckich,
robotniczych, wiejskich ciqgle przewaia
zdecydowanie rnodel panie, pani + nazwisko.
W wielu sytuacjach taka forrnula grzecznoScio-
wa jest nawet wyrazem dowartoSciowania danej
osoby! Punie Novtut brzrni tanr dostojniej ni2
pt'oszQ puna. Forntami typu panie Koy,ulski,
ltctttie 14iittiewski operuj4 tak2e liczni
przedstawiciele inteligencji, 916wnie
technicznej, w kontaktach slu2bowvch z
podwladnymi (,,gdybyrn do starego robltnika
zw16cil siq za pomoc4 formuly typu ponie
J6zefie, poczulby siq on tyrn dotkniqry;
konstrukcja panie Kasprzy,t jest bezpiesTyls,' -zwierza mi siq pewien mlody in2ynier).

*iiJ*

':,:t,:,:,iii:i

Gdyby trzeba bylo wskazad na
charakterystyczny dla polak6w spos6b
zwracania siq do ludzi, z kt6rymi siq nie jest,,na
ty>, nale2aloby powiedziei - oczywiricie poza
najbardzie.j typowyrni proszQ pana, proszq poni

- o rnodelu panie, pani + imiq w wolaczu, a
wiqc panie Janie, panie Murcinie, pani Tbreso,
pani ll/ie,siu. Obserwujqc tych cudzoziemc6w,
ktorzy szybko opanowujq nasz jqzyk, roz-
mawiajqc z nimi, mogQ stwierdzii, 2e
przytoczony model obyczajowo-jqzykowy
uznajq oni za najbardziej polski, a wiqc
najrvlaSciwszy w rozr.uowaclr z polakanri.

Powiedzmy jednak wyraznie: rnodel panie,
potli+ imiq w wolaczu nra charakter intelisencki.
Fornry typu punie Stanislawie, pani KryJyno s4
produktyrvne przede wszystkim wSr6d tej
warstwy spolecznej. Wskazalbym tu tak2e na
czynnik socjalno-regionalny: konstrukcje te
rupowszechniaj4 siq duzo wolniei na ziemiach
bytcgo zaboru pruskiego (pomorze, Slqsk,
Poznariskic), gdzie do dzis - nawet w nrowie
inteligent6w - pr.zewala typ panie Kaczmsrek,
patti Tomonkou,a, co odpowiada zresztq
rrienrieckirn zwyczajom w tym zakresie
(u2ywanie nazwiska jest znakiem szacunku dla
drugiej osoby w tym krqgu kulturowym;
przykladowo: nagl6wek listu lVielce Szanou,nv
Panic Doktorze Busc,h brzni jeszcze uprzejmie.i
ni'2 lilielt:e Szunowny panie Doktorze). polacy z

W rozwa|aniach poprawnoSciowych
zwiqzanych z ornawianyrni zjawiskami nale2y
bezwzglqdnie operowad pojqciem normy
sty I i stycznej, okres laj 4cej stop i e6 fu n kcj on al nej
przydatnoSci wyboru tej czy innej konstrukcji.
Dyskusje na ten temat bywaj4 trudne: dla wielu
przedstawicieli Srodowisk inteligenckich fonny
typu panie Kow,alski, pani Jahloitrka s4 nie do
przyjqcia (dla niekt6rych - wrqcz na pograniczu
prostactwa!), z kolei ci u2ytkownicv
polszczyzny, kt|rzy sq z|yci , fonnut4
nazwiskow4, maj4 opory przed poslugiwaniem
siq rnodelern imiennym - zbyt ich zdaniem
poufalym.

W zachowaniu jqzykowym konieczna jest
wiqc znajomoSi reali6w obyczajowych danego
Srodowiska, gwarantujqca funkcjonalne
powodzenie naszych wypowiedzi. I choi siq
upowszechnia inrienny model typu panie Janie,
pani Zo.[io, nie zapominajmy, 2e wielu
u2ytkownik6w polszczyzny mo|e jeszcze
odbiera6 ten spos6b zwracania siq do nich jako
bqd? z,byt poufaly, b4d2 nawet jako poni2aj4cy

- zwlaszcza gdy rozmawia z nimi przeloiony
czy ktoS bardziej wyksztalcony. Dla tych os6b
dowartoSci owuj4c4 ich formul4 grzecznoSciow4
pozostaje ci4gle model panie, pani + nazwisko i
o tym trzeba parniqtai! Nie znaczy to wcale, by
nie warto bylo upowszechnia6 modelu
im.iennego - naibardziej odpowiadajqcego
polskiej tradycji jqzykowo-obyczajowej.

Seminarium
polonistvczne

w Berdvczowie
23 kwietni" ,o*Ofig tradycji odbywalo

sip oblvodowe seminarium nauczycieli
jgzyka polskiego. Prace seminarium
rozpoczpto w Zytomi erzu, na katedrze
jpzyk6w slowiariskich i germariskich
Uniwersytetu Paristwowego im. Iwana
Franki. Przed zebranymi z ciekawym
rvykladem wystqpita doktor habilitowany
Natalia Sejko, kt6ra opowiadala o stanie
szkolnictrva polskiego na Wolyniu w wieku
XIX. Potem uczestnicy seminarium
wyjechali do Berdyczowa, gdzie w szkole
Nr 4 byla pokazana lekcja jgzyka polskiego
pod tematem ,,Miasta polski". Lekcja
zostala przygotow ana przez nauczycielkp
Walentynp KoleSnik.

Uczestnicy seminarium ogl4dati lekcjq
w 8. klasie, gdziejqzyk polskijest nauczany
jako przedmiot obowi4zkowy. pani Kolesnik
podzielila siQ z kolegarni swoimi
do$wiadczeniami w przygotowaniu i
prowadzen iu zajg( jqzyka po lskiego. Lekcj a
zostawila po sobie dobre wrazenia, bo
przeszla na wysokirn metodycznyrn
poziomie. Skutecznie byly zastosowane
r62ne formy pracy nauczycielskiej, kt6rych
pani Walentyna nauczyla siq na kursaclr
wakacyjnych w Polsc e, zorganizowanych
przez Polonijne Centrum Nauczycieli.

Potem wszyscy udali siq na wycieczkq
do Klasztoru Karmelit6w Bosych .Zwiedzili
gorny koSci6l, w kt6rym wciqitrwaj4 prace
restauracyjne. Obow iqzki przewodnika
podejmowal karrnel ita bosy Marek.............

Seminarium trwalo jeden dzien, ale
pozostawilo po sobie wiele nowych wraleh
i wiedzy nauczycielom, kt6rzy uczq
polskiego w obwodzie zytomierskim.

Larysa Wermiriska.
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. Mleczarnia ju2 wykupiona

Bcrdyczowska mleczarnia ju2 rna
nowego wiaSciciela. Stala siq nim kijowska
firrrra ,,Trzy nied2wiedzie", ktora jest
potQZnynt producentem lod6w i
zarnro|onych artykul6w spozywczych.
Moiebyc,2e u przedsiEbiorstwa zraieni siq
n ie ty I ko wlaSciciel, lecz tak2e i nazw a. Teraz
ju2 rnleczarnia bqdzie siq nazywala
..Berdyczowska fabryka lod6w',. Nowy
zaklad bqdzie rnogl produkowa6 1300 ton
wyrob6w na miesi4c.

Firma,,Trzy niedzwiedzie" planuje
przeprowadzii reko n stru kcj q
przedsiqbiorstwa w dwoclr etapach.
Pierwszy przewiduje rrroderrrizacjq zasob6w
wytw6rczych i juL dobiega korica.
Zaczynajqc od paLdziernika, kiedy startuje
drugi etap rnodernizacji. mozliwoSci
produkcyjne powiqkszE siq. produkcja
lodow wyroSnie do 1800 ton, a
p6lfabrykat6w - do 250 ton.

Trzeba podkreSlii, ze,,Berdyczowska
fabryka lod6w" zostala stworzona zbylych
przedsiqbiorstw ZSA,,Berdycz6w-Cholod,'
i OSA ,,Berdycz6wrnolokozawod".
Powierzchnia przedsiqbiorstwa stanowi
blisko trzech lrektar6w, grono pracownik6w
liczy ponad 200 osob.

.W zarz4dzie miejskim

Mer miasta Wasyl Mazur postanowil
odejSc od praktyki przeprowadzenia
szcrokich narad z udzialen kierownik6w
wszystkich sluzb komunalnych,
pracownik6w zarzqdu miejskiego.
kierownik6w plac6wek paristwowych.
obecnych w Berdyczowie. Na takich
posiedzeniach mer publicznie potqpial tych,
kto niesumiennie podejmuje swoje
obowiqzki.

Nie wiadomo z jakiego powodu, ale p.
Wasyl Mazur zmienil taktykQ pracy zkadrqr.
Teraz prowadzi indywidualne rozmowy z
kierownikami miasta. Twierdzi, ze ten styl
roboty z kadr4jest bardziej efektowny i daje
rnozliwoSc szczeg6lniej zapoznai siq z
potencjalem kazdego kierownika , zobaczyc
.icgo rnozliwoSci i zdolnoSci, albo na odwrot
- niemoznoSi zajmowania stanowiska
kierowniczego.

. Berdycz6w zdobyl si6dme miejsce

N iedawno zostalaopubl ikowana tabl ica
rankingu miast irejon6w obwodu
zytomierskiego. Podczas jej ulozenia brano
pod uwagq stan spraw w r6znych strefach: Przygotowala L. Wermiriska
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budzetu i wskazn ik6w
finansowych,dzialalnoSci inwestycyjne-i i

hadlowej, rynku spo2ywczego i strefy
socjalnej. Wedlug tego rankingu najlepsze
dane statystyczne na koniec 2007 r. ma rejon
nowograd-wolyrlski. Za ninjest m. Malyn,
rejon korostefski, m. Nowograd-Wolyriski i
rejon zytomierski. Stolica obwodu -
Zytomterz - jest na sz6stym miejscu,
Berdycz6w na si6drnyrn miejscu. Rok ternu
Berdycz6w mial 22 mieisce.

. Polityka

Miejska organizacja Partii Region6w jest
jedn4 z najwiqkszych grup politycznych w
Berdyczowie, ma drug4 pod wzglqdem
liczebnoSci frakcjq deputowanych w Radzie
Miejskiej. W koricu marca Partia Region6w
przeprowadzila konferencjq, na ktorej zostal
om6wiony projekt przyszlych zmian w
strukturze organizacyjnej, wniesiono
propozycji do zmian w statucie, wybrano
delegat6w na konferencjq obwodowq. prezes

miejskiej organizacji regional6w Larysa
Fiszczuk informowala swoich koleg6w
partyjnych o sprawach, kt6re byly
rozpatrywane na II og6lnoukrairiskim
zjezdzie deputowanych wszystkich szczebl i,
jaki odbywal siQ w marcu w
Siewierodoniecku i uczestniczka kt6reso
byla.

. Podniesienie cen

Zgodnie niedawno podjqtej decyzji za
wodq trzeba bEdzie placi6 juL2,22 hrywien
za jed,en metr szescienny (zamiast 1,63
hrywien). Podwyzsza siq icena wodozlewu.
kt6ry teraz bqdzie stanowil 1,76 hrywien
(bylo 1,5 hrywien), razem wychodzi suma
3,98 hrywien, taryfa podniosla siq o 27 proc.
Poza tym na posiedzeniu komitetu
wykonawc zego zostaly zatw ier dzone tary fy
na wyw6z i utylizacjq twardych odpadkow
bytowych dla drugie j i trzeciej grup
konsument6w (przedsiqbiorstwa, zaklady,
organizacje\. Terazbqdq placily drozej - 2l,g

za rnetr sze3cienny (zamiast 18,16 hrywien)
Nowe taryfy staj4 siq wa2ne od-l maja.

. ,rHonorowyo'- co to znaczy?

GodnoSd,,Honorowy obywatel miasta
Berdyczowa" opr6cz statusu, nadaje takze
szereg ulg. Szczeg6lnie bezplatny przejazd
w transporcie miejskim (opr6cz taks6wek),
pelne zwolnienie od plac za telefon, podatku
na ziemiq, plac za mieszkanie i uslugi
komunalne (ogrzewanie, wodq, kanalizacjq,
gaz, elektrycznoSc). W razie zgonu
poch6wek obywatel i zaslu2ony ch prowadzi
siq na alei honorowych mogil. Wydatki na
ulgi, kt6re otrzymuj4 obywatele honorowi,
s4 pokrywane zbudletu miejskiego.

Kryminal

. Grabie2 staruszka

Nieprzyjemn4 przygodq rnial 80-letni
mieszkaniec Berdyczowa p. Stanislaw
Kamiriski. Staruszek mieszka sam w ciomu
prywatnym. Ju2 kilka razy do jego
mieszkania wlamywali siq ztodzieje. W
kuchni letniej juL nieraz wylamano drzwi,
robiono pr6by rozebrad dach pornieszczenia,
gdzie mie6ci siq piwnica. Zadnego razu
zlodziej6w nie udalo siq zlapa6. A oto pewnej
przedwiosennej nocy blisko o 00:30,
dziadek, kt6ry niespodziewanie siq obudzil,
uslyszal na podw6rzu podejrzane dzwiqki i

zobaczyl kilka cieni. P. Stanislaw zrozumial,
2e do jego gospody znowu zawitali
grabiezcy. Tym bardzi ej,2ebylo ju2 slycha6
jak chodzq po poddaszu. Staruszek
spr6bowal wyjSd na dw6r, ale drzwi
wejSciowe byly czyms podparte. Wtedy p.
Kamiriski zadzwonil na milicjq. Dyzurny
uwaznie wysluchal dziadka i polecil, zeby
p. Stanislaw ratowal siq samodzielnie, bo nie
ma komu wyjechad, grupa operatywna
znajduje siq w innym miejscu. Staruszek
musial siedzied cicho i slucha6 jak zlodzieje
wynoszq z poddasza jego rzeczy. Tam
znajdowal siq nie tylko jego maj4tek, lecz
takie prezenty z wesela wnuka. JuL za
godzinq po odejSciu zlodzjei do p.
Stanislawa zadzwonil|z milicji i troskliwie
zapytali jak siq czuje. Na tym kontakty z
milicjantami siq zakoriczyly. Tylko kiedy
c6rka p. Kamiriskiego zglosila siq na
prokuratora, do domu poszkodowanego
mieszkafica zawitali str6ze porz4dku i
rozpoczqli Sledztwo.

Kronika mieiska
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Opinie publiczne

Cdlowiek j est o dpowi,edzialnY:. .

podziwiam sit kolejny raz, oglqdsj{c w telewizji show Oprah Winfrey: umiejA ludzie cos zrobit i siebie pokazrt - bialozQbne

usmiechy, pewnost siebic. brak kompleks6w Jakim by nie byl temat rozmowy: wyj6cie drokiem nowej ksi4iki dls milosnik6w ps6w

czy opieka onkologicznie chorych, operacje plastyczne dla upiekszenia biustu czy krytefit wyboru pJzyszlego malionka, walka z

priemocq albo problemy gej6w - wszystko jest tak delikatne, z uczuciem humoru i taktownosci, z rozumieniem i wsp6lczuciem.

Oto ju2 ta Ameryka! Takze ma swoje
problemy. Rozrnawiaj4c o tym dalekim kraju

rrie rrrogq pozbyt, siq i smutnych rnySli o

swojej ojczy2nie. Do Arneryki nie wybieram

siq. Niech sobie 2yje i kwitnie beze mnie.

arle w sercu marn b6l za swoj wlasny kra.i.

Ukrainq. A jak nro2e byi inaczej. kiedy z
ekranu telcwizora prz-cdstawiciel ONZ
podsumowuje,2e nasze panstwo jest bardzo

specyficzne, tzn. nie ma analogii. gdzie obok
postQpu ekonornicznego wzrasta liczba
biedrrych ludzi. jedna trzecia ludnoSci jest

poza granicami ubogoSci, a na w-si ten

wskazrrik jest jeszcze wiqkszy. Wyrnieniajq
prLyczyt^ty tej sytuacji, lccz nie prognozuj4
polepszenia stanu rzeczy. O czyrn mozna

nr6wic. a tym bardziej u3miechac siq na

wszystkie 32 zqby? A rny ciqgnierny w6z i

rrrif czynry. Milczenie - znak zgody, z kim i

czytn, dogadujecie siq. Znaczy u nas jest

wszystko okej! Znaczy tak nam i trzeba.

Przccie2 sadzimy kalinq, bo bez kaliny nie

nra Ukrainy. Co narn ta AmerYka! A
naprawdq, sq jeszcze Wtochy, Hiszpania,
Portugalia, Rosja i inne kraje, gdzie jest

sporo nielegalnej pracy dla naszych
obywateli. Ogl.ldarn reklarnq: przekorruj4

nas odrzucic r62owe marzenia o zarobkach

za granicq. Pracujcie na Ukrainie i

dostawajcie godn4 pensjq! Lecz zapomnieli

dodac: pcnsjq w kopercie. W dokurnentach
o zarobkach - mitrinrunt, a reszta w
kopercie. To tutaj naz.ywaj1 godn4 pensjq.

Dostawaiarn takie zarobki i ja, pok4d
pracowalatn dla prywatnego pracodawcy. I

to nic zawsze w okre6lonyrn terminie.
Dostaj4 teraz tak4 pensjq rnoje dzieci i wielu
znajomych, w kopercie z opoLnieniem. Co

daly takie zarobki dla rnojej rodziny?
Kilka lat temu chcialam kupii najtarisze

rnieszkanie. Nie starczylo pieniqdzy.
RzuciliSmy siq do bank6w po kredyt. Tam

za24dali zaSwiadczenia o zarobkach. A w nitn

zapisano minimaln4 pensjq. To znaczy, 2e

bank moze dai nie wiqcej l0 tys. hrywien.
Znienacka ceny na nieruchomo6ci
niesarnowicie siq podrriosly. I teraz mogE

kupii tylko niewielki garaLnaokolicy miasta.

Oto tak szanowni, tu wam nie Arneryka!
Teraz mam pracQ. Z zarobkarni

skoriczylam, bqdq pracowala na siebie.

Zarejestrowalatn siq jako przedsiqbiorca
prywatny. Tylko zlozylam odpowiednie
dokumenty, jak na nastQpny dziefr powinnaffl

byla j u2 zaplacii podatek. Na ten czas

mialarn 80 setek nieobrobionej ziemi, na

jakiej planowalam lrodowat, porzeczkq,
agrest i inne kultury ogrodowe, ktore
powinrry byty dai plony ju2 na 2-3 rokprzy
sprzyjaj4cych warunkach klirnatycznych.
Powstaje pytanie: za co placilam'! Mo2e za

te clrwasty, co tam rosly. A tno2ezadzierzawq

ziemi przez myszy, kt6re stworzyly tam
legowisko? Nie, chyba za powietrze nad t4

dzialk4, ktorym oddychalarn, pracuj4c na niej

od rana do wieczora. Obrobilam, zasialam,

zasadzilam. M ozna byloby z ulg1zaczerpnqi
powietrza i, nawet, uSmiechnqd siQ

bialozqbowo. Ale, niestety, zapomnialam, 2e

jestenr nie w Ameryce. Horror byl ieszcze
przede mn4. Zaczql i kra$i sadzonki, niszczy c

gal4zki, wyrywa6 z korzenierl krzaki. A

dlaczego nie kraSc? Jezeli wartoSc
skradzionego rnaj4tku nie stanowi 700

hrywien, to na milicjq moZecie siq nie

zglaszac. To nie kwalifikuje siq jako
kradziel. Dawajcie sobie rady sami. Prawo

fundamentalnie ocala interesy zlodziej6w:
kradnijcie sobie na zdrowie. tylko miarq

znajciet Dlatego zlodzicje milicji siq nie bojq

i kradnE wszystko co lezy na ulicy i nie jest

strzezone przez 24 godziny na dobq. Moja

dzialka stala siq oSrodkiem pomocy
charytatywnej dla rniloSnikow tatwej
zdobyczy. Szok. Co robii? Wybor: co nocy

pilnowac, albo pozbyc siq sadzonek. Moje
marzenia tak wiqc nie stalY siq
rzeczywistoSci4. Wtedy wybralam nowy
wariant. Jeszcze jedna proba: p6jdq inna.

drogq. Zasialamtrawy lekarskie' Pojawil siq

pretekst do pracy - beda kraS6 czy nie?

Codzienn ie siQ przejmuj q: moj e

oszczqdnoSci sq coraz mniej warte. Strach

mnie oblatuje, kiedy pomySlq, 2e mogq

wszystko straci6. Nie mo2na miec pieniqdzy.

Przynosi to tylko wiqkszy klopot i

nieprzyjemnoSci.
Matka mo.iej znajornej jest chora na raka'

Leczeniu siq nie poddaje. Ale Iekarz
pokazuje na swojq kieszeri: nie mo2c pani

pom6c tnatce, to niech pomoze lekarzowi.

A jak2e? I lekarzowi trzeba dai, i

wykladowcy podczas sesji, i urzqdnikowr
pafistwowemu, zeby szybciej pozalatwial
papicry albo udzielii konsultacji. Na

Ukrainie przed spotkaniem z urzqdnikami

stan nerwowy od razu siq pogarsza. Bylam

ostatnio az u oSnriu i do tej pory nie wiem,
jak postr;powad. Nie na darmo zasada ludowa

powiada, 2e ile bab. tyle rad. Z oSmiu tylko
trzech odniosto siE ze rozutnieniem do moich 

i

problern6w i udzielili inforrlacji, ktora
czqSciowo mnie siq przydala. Komu jesteS

potrzebny. przeciqtny obywatelu, ze swoimi

troskami?! Zupelnie inna sprawa, kiedy w

milicji, sqdzie, inspekcji podatkowej,
szpitalu jest,,swoj czlowiek". Wtedy idziecie

poza kolejk4., z honorowo podniesion4
glow4, jak na slrow Oprah Winfrey, przecieL

wsparcie i pomoc sq zaPewnione.

Przez nasz4 wieS ci4gnie siq szosa

m iqdzynarodowa. Samochodo w przejeLdLa

przez osiedle tyle, 2e nie policzysz. Tyle

samo i Smieci na trawie i w krzakach obok

drogi. Czego tam tylko nie ma: butelki i

pampersy, opakowania, worki plastykowe,

pudelka do papieros6w, jednorazowe
naczynia, kr6tko mowi4c - Smietnik' Tam.

gdzie blisko mieszkaj4ludzie, to terytorium
jest sprzqtany przeznich, a gdzie dom6w nie

ma, to s4 slu2by specjalne. Utrzymanie 
i

czystoSci to jest ich obowilzek. I raptem tq

drogq swo i m saurochodem przej echala j akaS

gruba ryba, wysoki urzqdnik. dostojnik
pafistwa. Jemu Smietnik miqdzynarodowy siq

nie spodobal. lnformacja o tym od razu

doszla do Administracji Rejonowej. I
operatywnym rozkazem przymuszono
sprz4tai nie odpowiednie slu2by, a takich jak
ja, przeciqtnych obywateli. I tu na rny5l

przychodzi aktualna zasada: Czlowiek jest

odpowiedzialny nie tylko za uczucia, kt6re

ma dla innych, ale i za te, kt6re w innych

budzi. Jestern ciekawa ile dostaje ten

kierownik, ktory tylko tkn4l palcem w stronq

Smietnika i ile powinnam dostai za to ia,2e
posprz4talam. Przykro, bo nie jestem w
Ameryce. Gdzie nie rzui okiem, wszqdzie

bezlad. A my i nadal milczyrny i sadzirny

kalinq. Aczy dadzqjej wyrosn46?

Jadwiga Kowalska

Tlumaczyla Larysa Werm ifrska
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darzenia w Polsce darzenia w Polsce darzenia w,Po|sce
. Zostalo za|egnane n i ebezp i eczeristwo,

zc Polsce nie uda siq ratyfikowai traktatu
rcfbrnru.j4cego Uniq Europejsk4, tzw.
traktatu lizbofskiego. Opozycja - prawo i

SprawiedliwoSi - domagala siq specjalnych
zapis6w w ustawie ratyfikacyjnej. Prernier
Donald Tusk zagrozil nowyrni wyborarni.
Ostatecznie, po rnediacji prezydenta Lecha
Kaczyfiskiego, udalo siq wynegocjowac
kornpromis.

. Polska zdecydowanie poparla
1lrzyznanie Ukrainie oraz Gruzji tzw. MAp
- Prograrnu Dzialari dla Czlonkostwa w
NATO. Choi ostatecznic podczas szczyttr
NATO w Bukareszcie oba kraje MAp nie
dostaly, to jednak - miqdzy innymi dziqki
dzialaniom Polski - otrzyrnajg go zapewne
w grudniu.

. Niewykluczone. ze raport o starrie
swego zdrowia opublikuje prezydent Lech
Kaczyriski. Inforrnacji nt. stanu zdrowia
Lecha Kaczyriskiego domagal siq posel
Janusz Palikot (Platfbmra Obywatelska).
Zdarrieru Palikota prezydent ,,nie sprawia
wrazenia czlowieka calkienr zdrowego".
WSr6d symptom6w maj4cych Swiadczy6 o
problemach zdrowotnych prezydenta, posel
wyrnierril: .,zmqczenie na twarzy, czasami
bardzo n iewyraZne artykulowanie niekt6rych
rvypowiedzi, czasarni takie wlaSnie chwianie
siq". Ministerw Kancelarii Prezydenta Michal
Karniriski zapewna, 2eprezydent jest zdrowy.

. Na prezydenta Kaczyrlskiego obrazili
siq prawoslawni biskupi. Podczas wizyty
prezydenta Ukrainy Wiktora .luszczenki nie
zostali powitani z imienia i nazwiska,
inaczej, niz biskupi grekokatoliccy. Uznali
to za lekcewa2enie i opu6cili salq. Szefowa
Kancelarii Prezydenta Anna Fotyga
zapewnila .jednak, 2e byla to po prostu
pornyika.

. Wicepremier Grzegorz Schetyrra
zapowiedzial,2e w sicrpniu dojdzie do zmian
u' rzzldzie - wymienionych zostanie zapewne
3 rninistr6w - tak,2e,,bqdzie on lepszy".

. Zlo2yla rezygnacjq kontrowersyjna
rzccznik praw dziecka, Ewa Sowifiska.
WSr6d jej pomysl6w bylo nr.in.: podzial klas
w szkolach na te clla chlopc6w i dla
dzicwcz4t, zakaz wykonywania zawodu
nauczycielskiego dla lrornoseksualist6w,
podniesienie dolnej granicy prawa do

d;arze,'hia W Pols,cd darzenia w Polsce Wydarzenia w Polsce

uprawiania seksu z l5 do l8 lat. Sowiriska
zapewne zostalaby odwolana przez sejm.

. SzeSciu polskich Lolnierzy
podejrzanych o zbrodniq wojennq w
A fgan i stan i e, kt6rych zaLalenia r ozpatry w al
S4d Najwy|szy, pozostanie w areszcie.
Zolnierze z biel skiego batal ion u desantowo-
szturntowego zostali aresztowan i w
listopadzie 2007 r. Sq oskar2cni o to, ze
ostrzelali wioskq, w kt6rej znajdowala siq
jedynie ludnoSc cywilna.

. Zrnarl wybitny aktor Gustaw Holoubek

- wielka postai polskiego teatru i kina. Mial
85 lat. W Srodowisku teatralnym byl
niekwestionowanym autorytetem
zawodowym i moralnym.Zagral w ponad 50
filrnaclr. W 1976 r. zostal poslem na sejm.
Zrezygnowal z mandatu w 1980 r. W 1989
roku zostal wybrany na senatora z listy
Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Walqsie. Byl wieloletnim wykladowc4
warszawskiej Akademii Teatralnej, od 1996
roku - dyrektorem artystycznym Teatru
Ateneum.

. Obywatele polscy mog4juz wyjeLd2ac
do Kanady bez wiz. Warunek: trzeba miec
tzw. biometryczny paszport i popaS6
wczeSniej w konflikt z kanadyjskim prawem
(np. nielegalnie.pracowac w Kanadzie).

. 28 polskich policjant6w z sil
pokojowyclr w Kosowie zostalo rannych w
wyniku ataku Serb6w na budynek
cfrronionego przez nich s4du.

. Zorganizowana zostala akcja
wyl4czania Swiatla w tzw. ,.Godzinq Ziemi".
W Warszawie zgaslo oSwietlenie Palacu
Prezydenckiego, Zamku Kr6lewskiego,
Palacu Kultury i Nauki, most6w. - Celerl
tej akcji jest przede wszystkim zachqcenie
warszawiak6w do pomySlenia o Srodowisku,
gdy znow zapalajq Swiatlo - m6wila
prezydent Warszawy Hanna Gronkicwicz-
Waltz.

. Przestaly byi wa|ne zielone,
ksi42eczkowe dowody osobiste,
odpowiedniki radzieckich,,paszport6w
wewnqtrznych". Dowody osobiste zostaly
wprowadzone, jako nieobowi4zkowe, w
1928 r.: dopiero Niemcy podczas wojny
wprowadzili obowi4zkowe,,Ausweisy".
Nowe, obowi4zkowe dowody osobiste
pojawily siQ po wojnie. W 2000 r.
ustanowiono nowy, w postaci plastikowej
karty wielko6ci karty kredytowej.

. Przezcaly dzieh mieszkaricy Szczecina
i okolic zmagali siq z awari4 pr4du,
wywolanq obfityrni opadami Sniegu z
deszczem. P rzy czy nq awari i bylo niezale2ne
od siebie wyl4czenie siq czterech linii
najwyiszy ch i wysokich napiq6 zasi laj4cych
lewobrze2n4 czqS6 Szczecina. Cdyby
chociaz jedna z linii oparla siq ciq2arowi
rnokrego Sniegu, lokalne elektrocieplownie
moglyby pracowad. Stra2acy otrzymali
ponad 200 zgloszefi rn.in. o powalonyclr
przez Sn ieg drzewach i slupach
energetycznych. Efektem awarii byl parali2
lqcznoSci i komunikacji, klopoty z wod4,
pozamykane urzqdy i sklepy. Z powodu
braku pr4du szpitale w Szczecinie pracowaly
jak na ostrym dylurze. WiqkszoS6 urzEd6w,
instytucji paristwowych i sklep6w nie
pracowalo . Przed nielicznymi sklepami,
kt6re mimo braku pr4du otwarto, tworzyly
siq kolejki. Nie dzialaly puby ani restauracje.

. Bezrobocie w Polsce jest o wicle
ni|sze, niz podawane oficjalnie. Wedlug
badari lnstytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
ponad 30 proc.. bezrobotnych pracuje w

,,szarej strefie". Skoro tak - bezrobocie
wynosi nie I l, a zaledwie 7 procent.

. Srednia cena dolar6w na przelomie
kwietnia i maja 2008 r'. wyrrosila 2,15 zl; cena
euro 3.40 zl.

S. M.
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pr6by zamkniQcia Swi4tyni. lecz katolicy nie
dali tego zrobic. Wielka w tym zasluga ojca
Antoniego Chomickiego. Modlili siq tak2e i
na cmentarzu. gdzie ksi4dz ochrzcilblisko 300
dzieci. A w 1948 roku on razem z bra(mi
Koszewiczami zebrali szcz4tki l6g os6b -
ofiar represji komunistycznych,
zamordowanych w piwnicach koSciola. W
1955 r. ksiqdza Chomickie go zaaresztowano.
Na jego miejsce dopiero w l956 r. przyszedl
zwolniony z wiqzienia ojciec Andrzej
Gladysiewicz. Od lar 80. w polonnem pracuj4
ojcowie franciszkaficy z Zakonu Braci
Mlodszych. Z nimi wsp6lpracuj4 siostry
honoratki. W 1989 r. 6wczesnemu
proboszczowi, a dzisiaj biskupowi

r__,,/pomocniczemu Diecezji Kijowsko_
Zytomierskiej Stanislawowi
Szerokoradiukowi pomagal,,pierwszy
karmelita berdyczowski" o. Serafin Tyszko.

I 995 r oku rozpoczynasiq remont koSciola,
kt6ry zostal zakohczony dopiero w 2007 roku.
Wsp6lczesny koSci6l Swiqtej Anny
za proj ektowa n o w k sztalc ie krzyia
lacinskiego (stara czqSi). Jego szczyt w
ksztalcie malej arki z datq 1607 poSrodku.
Teraz ta pierwotna fasada z XVll w. stanowi
centralnqczqSi budowli. po stronach bocznych
dobudowano wie2e z wejSciami. Niestety, ich
kopuly nie zachowaly siq. Jest inform acja,2e
Jerzy Lubomirski w 1739 r. przywi6zl dla ich
nakrycia blachq z Gdariska. po pozarze w II
polowie XIX w, kt6ra zniszczyta jedn4kopulq,
druga zostala rozebrana. KoSci6l zbudowano
w stylu barokowym i renesansowym. Z
reklamowego prospektu fabryki organ6w
koScielnych Jana Sliwiriskiego we Lwowie

\-< 1892 r.) wiadomo, ze tutaj byl zrobiony organ,
kt6ry niestety zostal zniszczony w latach 30.
XX w. Po nim pozostala tylko szafa. W l9g4
r. rozpoczQto budowq nowego organu. przez
mistrzow z Rygi zostal zlohony cz4stkowo z
czqSci starych, przywiezionych z l_otwy,
cz4stkowo z nowych. Wsp6lczesny polofiski
organ posiada l7 rejestr6w.

Ozdob4 koSciola jes t obrazSwiqtej Anny.
Namalowano go na grubym pl6tnie farbami
olejnynri. Nie wiadomo kto jestjego autorem.
Nie zachowaly siq takze kroniki, kt6re by
pomogly datowac obraz. Wiarogodnie, Le
ikona byla napisana w XVIII w. przedstawia
ona postacie Marii z Jezusem, Swiqtych Annq
i Joachirna. Swiqta Anna jest patronkqmatek,
kt6re majq trudnoSci w wychowaniu dzieci.

Oro kr6tki szkic historii Swiqtyni, jaka w
2007 r. odznaczyla swoj e 400-lecie.

Irena Rozwadowska,
nauczyciel geografii polskiej

szkoly sobotniej w Berdyczowie.
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TANCZY}.N WSPOLNIE
W dniach 70 - 24 kwietnia 2008 roku mlodzie| Zytomierskiego Obwodowego

Zwi4zku Polak6w na Ukrainie uczestniczyla w Migdzynarodowych warsztatach
,,Tafczymy wsp6lnie". Grupa 25-osobowa mlodzieLy wraz z 4 wychowawcami
przebywala w Bialym Dunajcuo miejscowosci leZ4cej nieopodal Zakopanego - stolicy
polskich ratr. Grupa zamieszkala w osrodku wypoczynkowym ,,Maria, wraz zgrupa
mlodzieLy polskiej z Katolickiej szkoly im. Sw. Brata Alberta z D4browy G6rniczej,
Razem przyst4pili oni do realizacji tanecznego projektu. R6wnocze5nie, w czasie
wsp6f nych zaipt. i zabaw nawi4zywala sig przyjaift pomiqdzy uczestnikami wyjazdu.

CzqSd grupy ukraifrskiej stanowil polski
zesp6l ,,Pierwiosnki" z Nowoqradu -
Wofrlskiego pod kierownictwelm pana
Artura Dirko orazuczniowie Sredniej Szkoly
Nr | 7, gdzie od wielu lat jest wykladany
jezyk polski. Grupa nie tylko uczyla siq
nowych tafic6w, ale r6wnie2 zaprezentowala
swoje umiejqtnoSci nabyte podczas
dlugoletnich trening6w. W czasie wielu
spotkah integracyjnych mlodzieL miala
okazjq do zaprezentowania swoich kraj6w i
region6w poprzeztradycyjne pieSni ludowe,
zabawy, ale r6wnie2 poprzezpokazy filmow
(miEdzy innymi pokaz filmu Katyfi w
rezyserii Andrzeja Wajdy) i prezentacje
multimedialne. Mlodzie2 z polski uczyla siq
slownictwa ukrailiskiego natomiast ich
r6wieSnicy z Ukrainy szlifowalijqzyk polski,
kt6rego uczq siq w szkolach. Uczestnicy
integrowali siq tez poprzez wsp6lne gry
sportowe, wycieczki po g6rach, ogniska,
dyskoteki, warsztaty teatralne.

Uczestnicy projektu brali r6wni eL udzial
w wycieczkach do Zakopanego i Krakowa
gdzie zwiedzili miejsca zwi4zane z histori4
i kultur4 Polski. W Zakopanem odwiedzili
slynny cmentarz na Pqksowym Brzyzku na
kt6rym znajduj4 siq groby wielkich polak6w:
Kazimierua P rzerw y - Tetmaj era, S tan i slawa
Witkiewicza, Stanislawa Marusarza czy
Kornela Makuszyriskiego. przy bramie
wejSciowej na cmentarz znajduje siq haslo:

przypisywane francuskiemu rnarszalkowi
Ferdynandowi Fochowi: Ojczyzna to ziemia
i groby. Narody tracqc pamiqt, tracq iycie.
I uwaga, dodana przez proboszcza Jana
Tobolaka: Zakopane pamiqta. Oprocz
cmentarza grupa zwiedzila r6wniez muzeum
Kornela Makuszyfiskiego (pisarza, tw6rcy
m.in. Szutana z si(tdmej klasy i postaci
Koziolka Matolka) oraz Wielkq Krokiew -
miejsce sukces6w sportowych m.in. Adama
Malysza oraz spotkah Jana pawla ll z
Polakami. W Krakowie mlodzie2 wraz z
przewodni kiem zwiedz ila zamek k16lewski
na Wawelu, KoSci6l Franciszka6ski i kuriq
biskupi4 ze slynnym Oknem papieskim,
natomiast potem, samodzielnie odszukiwala
zabytki i biekawe miejsca znajduj4ce siq na
terenie Starego Miasta: Palac pod Baranami,
KrzyL Katyriski, Nowy Pomnik Chopina,
Collegium Maius i najbardziej znane:
KoSci6l Mariacki, sukiennice, Teatr im.
Juliusza Slowackiego.

Jest to kolejny projekt
realizowany ze Stowarzy-
szeniem Lider6w Wiejskich z
Klobucka. W zwi1zku z tym
zostala podpisana umowa
partnerska o dlugotrwalej

i wspolpracy obu organizacji.
W imieniu rodzic6w,

uczestnik6w wyjazdu i
opiekun6w pragniemy zlo2y(,
serdeczne podziqkow ania za
mozliwoSi uczestnictwa w

li.,,. r: warsztataclr organizatorom:
,,,,.iiiiiii,,,: Stowarzyszeniu Lide16w

.';.,...'.11, Wiejskich w Kiobucku, Panu

,;;iu.t;,,,i' prezesowi Mariuszowi
il+i. Mandatowi, Pani Elzbiecie

Porqbskiej-Mqdofi. Takie
spotkania s4 najlepsz4 formq integracji
Polsko Ukrairiskiej.

Gor4ce podziqkowania dla pana Konsula
Generalnego RP w l-ucku Tomasza Janika
za.pomoc w organizacji wyjazdu mlodzie|y
zZytomierszczyzny.

Wiktoria Laskowsk a-Szczur,
Prezes Zytomierskiego Obwodowego

Zwi4zku Polakdw na Ukrainie.



l. Staj4c wraz z Wami przy grobie
Clrrystusa, ktory jest pusty, serdecznie
pozdrawiam Was slowam i

wypowiedzianyrn i przez aniola do
nicwiast: Nie hojc:ie .siq! Szukacie Jezustr
z Nazaretu, ukrzlt2owanego: powstal, nie
tnu Go tu. Oto ntie.jsc'e, gdzie Go z[o21;li.
(Mk 16,6).

Tajenrnica Ztnartwy chwstania jest
cudern cud6w i stanowi fundament wiary
chrzeScijafiskiej. To Zmartwychwstaniu
Clrrystusa zawdziqczamy pewno 3c, 2e jak
v' Atlantie w.\zysc), umiera.jq, tak tei w
Chrvstusie wsz))scy zostanq oiywieni (l
Kor 15,22).

Swoim zmartwyclrwstaniern Chrystus
pokonal Smieri, bo nad Smieri
potqzniejsza jest miloSi. Zwycie,Lyla
Prawda; zlo zostalo pokonanp przei
Dobro. ciemnoSi przez JasnoSi; RadoS6
Zrnartwychwstania Pariskiego napelnila
se rca wszystkiclr wierz4cych w Chrystusa
i zatrwoZyla tych, kt6rzy dokonali sqdu
nad Zbawiciclem. Ta najwiqksza tajemnica
clrrzeScijariskiej wiary napelnia nas
radoSci4 i nadziej4 azarazemjest wielkim
dowodem miloSci Boga do czlowieka,
ktora nie pamiqta czlowiekowi tylu zdrad
i zaparc siq Jezusa.

Jednak laskq naszego zbawienia
Chrystus ciq2ko okupil swojq mqk4 i
Srnierciq na krzyLu. Dlatego w czasie
Wielk iego Postu odprawiajqc nabozefi stwa
pasyjne - Gorzkie Zalei Drogq KrzyLow1
rozwa2ali6my okrutnq mQkQ Zbawiciela,
aby pobudzit, nasze serca do wsp6lczucia
i wsp6lcierpienia, do zalu za grzechy i
wdziqcznoSci za okazan4 nam miloSi.
Rekolekcje wielkopostne, kt6re odbyly siq
w naszych parafiach, pomogly nam dobrze
przygotowa6 nasze serca na rado36
dzisiejszego poranka.

Dlatego weselimy siQ z calym
KoSciolem, blogoslawimy Boga Spiewaj4c
radosne,.Alleluja)). Jest to piqkny
wiosenny czas, kiedy wraz z Chrystusem
budzi siq cala przyroda, a lud Bozy Swiqci
dary symbolizuj4ce Bozego Baranka i

rodz4ce siq zycie.
L it u rg ia Slowa ukazuj e naffl

wydarzenia wielkanocnego poranka oraz
jak zachowali siq przyjaciele Pana Jezusa
i Jego wrogowie. Niewiasty id4ce do

grobu. aby zgodnie ze zwyczajem
namaScii wonnoSciarr-ri cialo Chrvstusa
wiedzialy;2e wejScie do niego przywalone
jest ogromnyrn glazern, kt6rego nie zdolaj4
odsun46. Jednak wierzyly, ze pokonajq
wszelkie przeszkody, bo czynily to z
rnilo5ci do Zbawiciela. Bog wynagrodzil
ich miloSi i wiarq - zastaly kamieri
odwalony i Aniola, ktory oznajrnil im, Le
Jezus zmartwychwstal. W ten spos6b to
wla6nie kobiety staly siq pierwszymi
Swiadkami Zmartwychwstania.

Swiadkarni pustego grobu byli takze
stra2nicy pilnuj4cy z nakazt kaplan6w
zapieczqtowanego yejScia. Widzieli, co siq
stalo: trzqsienie ziemi, aniola
odwalaj4cego kamieri, jasno3i - ale nie
uwierzyli, strach ich sparali2owal. Pobiegli
do przelozonych zydowskich i za
pieni4dze obiecali rozglaszac klamstwo,
kt6re wymySlili arcykaplani:
rozpowiadajcie tak: Jego uczntowi'e
przysztri w nocy i wyt1adti Go, gdyimy
spali (Mt 28,13). Zamiast blasku Prawdy
zmartwychwstalego Chrystusa wybrali
ciemnoSci grzechu, |yjqc i rozglaszaj4c
klamstwo, a wszystko z chciwo6ci.

2. Swiqtuj4c Paschq Pana musimy
sobie uSwiadomit, i przypomnied, czym
jest Wielkanoc jako Pascha. Samo slowo
,,pascha>> oznacza przejScie. Pascha dla
chrzeScijan, podobnie jak i dla Narodu
Wybranego jest podstawowym i
zasadniczym wydarzeniem w historii
zbawienia. Pascha zydowska, spelniona za
czas6w MojLesza, to cudowne
wyprowadzenie lzraelit6w z niewoli
egipskiej i przejScie przez Morze
Czerwone. Dla nas chrzeScijan Pascha
oznacza przejScie Chrystusa przez Smieri
do Zycia. Jego Pascha, dokonala siq na
krzyiu, g.dzie z siebie samego zto2yl Ojcu
doskonal4 ofiarE za zbawienie Swiata, a
nastqpnie trzeciego dnia zmartwychwstal.
W .ten spos6b dokonal wyzwolenia
ludzkoSci z niewoli grzechu. Jest to Pascha

- przejScie z Zycia zniewolonego lqkiem
przed Smierciq do zycia w wolnoSci dzieci
Bo2ych.

Dlatego mamy prawo powt6rzyi zaSw.
Pawlem Apostolem, ze Chrystus jest naszq
Pasch4 (zob. tKor 5.,7). ChrzeScijanie zyj4
od Paschy do Paschy i od niedzieli do
niedziel i, gdy2 kailda niedziela upamiqtnia
Paschq, jest malq Pasch4. Podobnie wiEc
jak lzraelici obchodzili co roku Swiqto
Paschy, tak i my ka2dego roku w
szczeg6lny sposob celebrujemy Paschq
Clrrystusa, czyli Jego Smierd i

Zmartwychwstanie, w czasie Swiqt
Wielkanocnych i wprowadzaj4cego w nie
Triduum Paschalnego.

Warto wiqc, maj4c na uwadze, to co
zostalo powiedziane wyiej, postawi6 sobic
pytania: juk Swiqtujemy naszq
cotygodniow4 Paschq - niedzielq? Czy zbyt
czqsto nie zapominamy o trzecim
pnykazaniu Bozym: pamiqtaj abyS dzieri
Swiqty Swiqcil? I o pierwszym przykazaniu
koScielnym: w niedzielE i Swiqta nakazane
uczestniczyi we Mszy Sw. i powstrzymat,
siq od prac niekoniecznych? N iech
Swiqtowanie niedzieli dla kazdego z nas

bqdzie pelnyrn miloSci obowiqzkiem.
3: O tym jak waznym dla

chrzeSc ij aristwa jest fakt zmartwychwstan i a,

daje Swiadectwo Apostol Narod6w - 5w.
Pawel. W pierwszym li6cie do Koryntian
sprzeciwiaj4c siq tyn, kt6rzy glosili btqdn4
naukq i zaprzeczali zmartwychwstaniu
Chrystusa, tak pisze:7 eieli zatem glosi siq,
ie Chrystus zmartwychwstal, to dlaczego
twierdzq niekt6rzy spoir6d was, ie nie ma
zmartwychwstania? (...) Chrystus
zm'artwychwstal .jako pierwszy spoir6d
tych, co pontarli. Poniewa2 bowiem przez
czlowieka przyszla imiert, przez czlowieka
tei dokona siq zmartwychwstanie. I jak w
Adamie wszyscy umierajq, tak tei w

LIST PASTERSKI
Biskupa Kij owsko-Zytomierskiego

Ana Swigta Wielkanocne 2008 r.

Chrystus Pan Zmartwychwstal! Umilowani Siostry i Bracia!



C lt r v.; t Lr.s i e w.\ z vs c y b qtl cp o iyw, ien i ( | Kor I 5,
t3-22).

R6wnie2 i dziS nie brakuje ludzi, ktorzy
w osobie Jezusa Clrrystusa clic4 widziec
tylko czlowieka, nadzwyczajnego,
fascynuj4cego, ale tylko czlowieka. A fakt
jego Zrnartwychwstania traktujq, jako
legendq, pobozne opowiadanie lub jakieS
przywidzenie uczniow Jezusa. Nie wierz4
.lcrnu inie przyjmuj4 Jego nauki.
'I.ynrczasern 

Sw. Pawel wyra2nie stwierdza:
Chrvsttts ttmarl - zgodnie z Pisntent - zn

tte.t:c grzech.v, ie zo.slal pogrzeban)), ze

:martwyc'hwstal trzeciego dnia, zgodnie :
Pi.sntent; i ie ukazal siq Ke./asowi, a potent
Dwuttastu, poiniej z.jawil siq wiqcej ni:
p i qc i us e t b r ac i o rn r(tw n o cze.( n i e ; w i qks z o i c
: nic:h iyje dotqd, niektorzv zai pomarli.
Potem ulrazal siq Jakubowi, p6ittie.j
vlszvstkim apostolont. I4 koiicr.t, .jut po
vr.s:t,stkirh, ukazal siq takie i mnie .juko
Ttorottionentu plodowi (lKor 15, 3-8).

Tak wiqc 6wiadectwa niewiast,
Apostol6w i uczniow Chrystusa, a tak2e
wiara KoSciola sq niezbityrn dowodem
zrnartwychwstan ia Pana J ezusa.

Bracia i Siostryt, Z okazji Swi4t
Wielkanocnych skladam Wam wszystkirn z

-elebi serca plynqce 2yczenia. N iech
Zmartwychwstaly Chrystus umacnia Wasz4
rviarq, nadziejq i miloSc, obdarza dobrym
zdrowiem, radoSciq i silq.

Sarnotnym i zagubionym 2yczq, by
2r6dlo radoSci i pokoju odnale2li w
zrnartwychwstalym i zwy ciqsk im
Clrrystusie, kt6ry jest przy nich, jak sam nas

o tyr11 zapewnil: Ja .jestem z wami po
tt:.szvstliie dni...

Clrorym i cierpi4cym, fizycznie lub
duclrowo, kt6rzy w szczeg6lny sposob
uczestrricz4 w taj emnicy cierpieni a i krzy2a
Chrystusow ego, 2yczqmocnej wiary. By w
swojej chorobie i cierpieniu odkryli glEboki
scns i potrafilije ofiarowat za nawr6cenie
zatwardzialych grzesznik6w. Zyczq Wam
nadziei plyn4cej z parniqci o tym, 2e

cicrpienia Chrystusa byty jedynie wstqpern
do radoSci poranka Wielkanocnego.

Jednak. przede wszystkir.n 2yczq Wam
spotkania z Jezusem Zrnartwychwstalym,
zywym iprawdziwym w kazdej Mszy Swiqtej.
Naturalna, ludzka tqsknota za pelniq 2ycia,
niech realizuje siq w pragnieniu udzialu w
Euclrarystii w kazd4 niedzielq, atakie w inne
drri roku koScielnego. Z wdziqcznoSci4
rn6dhny siq w intencji naszych kaplan6w -
szafarzy Ciala i Krwi Pariskiej;zatych, kt6rzy
rzalzEnaszym Paristwern eraz za nas samyclr,
aby Clrrystus Zrnartwychwstaly Lyl w kahdy m
z nas.

Wasz Biskup
Jan Purwifiski

Swietlica literucku

Aleksandra
Zi6lkowska-Boehm
nagrodzon przez
Zwi4zek Pisarzy

Polskich na Obczyf;nie
Zwi4zek Pisarzy Polskich na

ObczyLnie w Londyn i e przyznal doroczn4
nagrodg literack4 za rok2007 Aleksandrze

-Zi6lkowskiej-Boehm - poinformowala
Regina Taylor, sekretarz zwi4zku.

Nagroda zostala przyznana Aleksandrze
Ziolkowskiej-Boehm za ksi42kq Kaja od

Radoslawa, czyli historia Hubaloweg o krzyZa

opublikowan4 nakladem wydawnictwa Muza.

Przyznali|my jq jednogloSnie
powiedziala Taylor. Kaja od Radoslawa to

opowieSd o losach Cezarli lljin Szymariskiej,

uczestniczki Powstania Warszawskiego, kt6ra

przez 54 lata przechowywala krzyL Virturi
Militari Henryka Dobrzafiskiego, Hubala. Major
przekazalkrzyz,kt6ryulegluszkodzeniu,swojej

kurierce, aby oddafa go do naprawy w
Warszawie. Nastqpnego dnia zgin4l.

Kurierka zdqzyla dotrzei z nim do Kai
(ktorej brat Modcst i przyszly mqz Marek
Szyrnariski, ps. SQp byli hubalczykami), ninr

sama zginqla. W czasie okupacji Kaja nosila

krzy z jak amulet, w Powstani u przechodzila z

nim kanalami walcz4cej Warszawy. Po upadku

Powstania znalazla siq w Bialymstoku, gdzie

zostala aresztowana i zeslanado obozu NKWD
nr4l w Ostaszkowie.lkzyL Hubala ukryla w
obcasie buta.

Do Polski wr6cila w 1946 roku z malari4
i tyfusem, wa2qc 38 kg. Zostala cenionym
architektem i brala udzial w odbudowie
Warszawy. Autorka pokazuje dzieln4 kobietq
ijej niezwykly sposob na 2ycie, hart ducha i,

pomimo wszystko, optymizm iwiarqw ludzi.
Sceny z ksi42kina dlugo zapadaj4w pamiqi
i serce czytelnika.

Cieszq siQ, 2e zainteresowanie
wzbudzila ksi42ka pokazuj4ca losy kobiety
tak bardzo wl4czonej w nasz4piqkn4 i trudnq
historiq, kobiety z charakterem i bardzo
pozytywnej - powiedziala autorka ksi42ki
Aleksandra Zi6lkowska-Boehm.

-Zwiqzek Pisarzy naObcryLnie ma piqkn4

historiq i znakomitych laureat6w, wiqc to dla

mnie szczeg6l ne wyr6znieni e. Poznalam przed

laty Jozefa Garliriskiego, wybitnego historyka,

autora ksi4zek, kt6ry wiele lat, a2 do Smierci

w 2005 roku, byl prezesem Zwiqzku Pisarzy

naObczyLnie i bardzo godnie go reprezentowal

- dodala pisarka.

Zwiqzek Pisarzy Polskich na Obczy2nie

powstal, jako organizacja polskich pisarzy
ernigracyjnych w Londynie w 1945 roku.

W 1947 i 1956 zwi4zek podjaluchwaly
wzywaj4ce do zaniechania publikacji w
wydawnictwach PRL, co przyczynilo siq do

izolacji od kraju polskich. literat6w-
wychod2c6w.

Zwi4zekprowadzil dzialalnoSi kulturaln4
i wydawnic zau organizowal pomoc materialnq

dla pisarzy. Od 1976 wydaje czasopismo
Pamiqtnik Literacki. Przewodnicz4cymi byli:
S. Stroriski, A. Boguslawski, T. Terlecki. W.

Wohnout, Z. Szyszko-Bohusz, T. Lisiewicz,
K. Sowifiski, J. Garliriski (od 1975).

Nagroda literacka przyznawana jest od

l95l roku. Laureatami byli m.in.: Jan Leclrofi,

Kazimierz Wierzyriski, Marian Hemar,

Gustaw Herling-Grudzifiski, Stanislaw
Bal i riski, J6zef Garlifrski, Slawomir M ro2ek.

Aleksandra Zi6lkowska-Boehm, polska

pisarka na stale mieszkaj4ca w Stanach

Zjednoczonych, jest obecnie stypendystkq
amerykariskiej fundacji Fulbrighta. W 2006 r.

znstala uhonorowana nagrod4 stanu Delaware w

dziedzinie literatury. Jest doktorem nauk

humanistycznych UW czlonkiem m.in.
warszawskiego SPP i amerykanskiego Pen-Clubu.

Jest autork4 kilkunastu ksiq2ek, w6r6d

nich m.in. publikacji po3wiqconych zyciu i

tw6rczoSci Melchiora Wafkowicza (byla
sekretark4 p isarzaw I atach l 97 3 - | 97 4) B I i sko

Warikowicza, Na tropach Warikowicza, a

takze opowieSci zwiqzanych tematycznie z

Ameryk4: Nie tylko Ameryka, Korzenie s4

polskie, Amerykanie z wyboru oraz Kanada,

Kanada..., Kanadyjski senator. Swoje zycie
opisala w barwnej autobiografii Ulica
Z6lwiego Strurnienia.

W ,paLdzierniku 2007 r. ukaza\a siq w
Wydawnictwie Debit jej nowa ksiqzka pt.

Otwarta rana Ameryki - zbi6r opowieSci
reportazowych o wsp6lczesnemu zyciu i

sytuacj i amerykafrskich tndian.
PAP



Teraz Niemcy
Zytomierski Obwodowy Zwi4zek

Polaktiw na Ukrainie rozpoczyna wsprilpracp
ze Stowarzyszeniami polsko-Niemieckimi.

19.04.2008 r. zostalo podpisane
porozu nt i en ie'w sprawie partnersk iej wspirlpracy
nriqdzy partnerami Regionalnego
Stowarzyszenia Polsko - Niemieckiego (RTpN)
w Zielonej G6rze (polska), Stowarzvszenia
Polsko - Niemieckiego w Cottbus (po potrt , -Chociebu2, Niemcy) oraz Zytomierskiego
Obwodowego Zwiqzku polak6w na Ukrainie.

W ramach tej umowy bqdzie realizowany
projekt wyrniany mlodzie|y polsko - niemiecko
- ukraiiskiej. Otwiera to drzwi do wzaiemneso
poznania popvez integracjq a przy tym okaz.y'q
do zwiedzenia Berlina oraz poznama kultury i
historii niemieckiej, a pvy tym dobrej zabawy.

Spotkanie w Zielonej G6rze umo2liwi
stronom w nim uczestniczqcym tr6jstronnq
wsp6lpracq na rozmaitych plaszc zyznach:
edukacyjnej, kulturowej, sportowej, artystycznej,
turystycznej itd. W ramach umowy mo2liwv
bqdzie kontakt zespol6w sportowych,
artystycznych, ochrona zabytk6w kultury i
miejsc panriqci.

Cospodarze oraz partnerzy spotkali siq w
Zieloncj C6rze. Zostali oni powitani w ratuszu
nriejskinr przez wladze miasta, pani4
wiceprezydent Wioletq Horqilak, gdzie
nawrqzano wsp6lpracq obiecuj4c pomoc w
realizacji projekt6w. W spotkaniu, w kt6rym
uczestniczyla r6wnie2 prezes Lubuskiego
oddzialu Zwiqzku Ukrairic6w w polsce pani
Stelhnia Jawornicka poruszono, w przyjemnej
atmosferze konwersacji, aktuaine problerny
prawne, perspektywy dalszej wsp6lpracy, jak i
program kulturalny oferowany przez wladze
nriejskie, a w tym reaktywacjq Festiwalu
Piosenki Rosyjskiej w Zielonej G6rze.

_ Delegacj a Zytomierskiego Obwodowego
Zwiqzku Polak6w na Ukrainie w skladzie: pani
Wiktoria Laskowska - Szczur (prezes), pani
lrena Switelska (wiceprezes) oraz pan Andrzej
Gazarow, przybyla na zaprcszenie wiceprezesa
RTPN Pana Zdzislawa Szymariskiego, kt6ry
dokladnie zapoznal delegat6w ze struktur4,
fun kcj onowan iem i dotyc hczasowy m i
osiEgniqciami organizacji. Zorganizowal
r6wniez spacer rekreacyjno - poznawc zy po
mieScie, oraz wizytq w Skansenie w Ochli
z.apoznaj4c w ten spos6b z histori4 miasta i
wojew6dztwa Lubuskiego . Oprocz tego
zorganizowany zostal wy jazd do
Miqdzyrzeckiego Rejonu Umocnieri (pozostaly
po ll Wojnie Swiatowej kompleks wojenny).

Nawiqzanie kontakt6w z organizacjami
rrienieckimi jest o tyle wailne, Le przyczyii siq
do polepszenia relacji pomiqdzy Niemcami a
Polakami mieszkajqcymi na Ukrainie.
Podpisanie porozumienia wpisuje siq w szersze
dzialania zmier zajqce do i nte gracj i wszystk i c h
narod6w europejskich.

D zialaln o S (, Zyto mi e rs kie go
Obwodowego ZPIJ

W dniu 5 kwietnia 2008 roku w Zytomierzu)w Szkole Sredniej Nr 17, odbyto sip IV
zebranie prezes6w organizacji polskich, dzialaczy polonijnych oraz nauczycielijpzyka
polskiego (zgodnie z uchwall prezes6w organizacji od 30 wrzeSnia 2006 roku, dotyczqca
wsp6lpracy pomigdzy organizacjami). Organizatorem posiedzenia byl Zytomierski
obwodowy Zwi4zekPolak6w na Ukrainie. Udzial wzigli Konsul Generalny Rp w Lucku
pan Tomasz Janik or^z prezes Zwi4zku Polak6w na Ukrainie pan Stanisiaw Kostecki.

GoScie byli przyjmowani w pracowni
jqzyka polskiego Szkoly, kt6rej dyrektorem
jest pan Jerzy Romaniuk.

Celem zebrania bylo zapoznanie siq z
informacjami dotyczqcymi Ustawy o Karcie
Pofaka, a tak|e dyskusja na temat starari o
nadanie polskiemu cmentarzowi statusu
pomnika historii, org anizacja XIV Festiwalu
Kuftury Polskiej ,,Tqcza polesia" w
Zytomierzu, Konkursu Literackiego im.'
Walentego Grabowskiego (poety, tlumacza,
dzialacza polonijnego, pierwszego prezesa
Zytomierskiego Obwodow ego Zwipzku
Polak6w na Ukrainie) orazprezentacja ksi42ki
Jego pamiqci. Om6wiono plan imprez
kulturafnych z okazji 20. lecia Zwiqzku
Polak6w na Ukrainie.

Informacj i szczeg6lowy ch doty cz4cych
zasad przyznawania Karty polaka udzielili
Konsul Generalny Rp w tr-ucku pan Tomasz
Janik oraz prezes Zwiqzku polak6w na
Ukrainie pan Stanislaw Kostecki. Konsul
Generalny powiadomil o szczeg6lach
zwi4zanych z procedur4 przyznawania Karty
Polaka. Prezes Stanislaw Kostecki podkreSlil,
2e Karta Polaka umocni wiqzi polak6w ze
Wschodu z Macierzq a polska pokazala, iL
troska o rodak6w jest jednym.z priorytet6w
polityki pafistwa.

, Prezes Zytomierskiego Obwodowego
Zwi4zku Polak6w na Ukrainie pani Wiktoria
Laskowska -Szczur zaproponowala, by prezesi
organizacji polskich umozliwili osobom
staraj4cym siq o Kartq polaka. zlo|enie
wniosk6w w miejscach zamieszkania gdy|
wynika to z zadah statutowych organizacji i

obowi4zk6w prezes6w. Szczeg6lnie istotne
jest to w miastach o du2ej liczbie os6b
polskiego pochodzenia. Wazn4 rzeczq jest
r6wniez, ze osoby starsze i schorowane
konsulowie bqdq odwiedzali w domach.

OrganizacjQ procesu nauczania jgzyka
polskiego w Szkole Sredniej Nr l7 w
Zytomierzu naSwietlil dyrektor piac6wki pan
Jerzy Romaniuk.

W dyskusji dotyczqcej los6w polskiego
cmentarza w Zytomierzu czynnie uczestniczyl
obecny na posiedzeniu prezes Zjednoczenia
Pol akow,, Polon ia" na Zytomierszczy2nie pan
Franciszek Poplawski. Uchwalono decyzjq o
kontynuacji starari o nadanie cmentarzowi
statusu muzeum. Pani prezes Wiktoria
Laskowska-Szczur opowiedziala o krokach.
podjqtych w tym kierunku wczeSniei. Wladze
miasta Zytomierza obiecaly wsparcie
inicjatywy.

W dniu 24 maja 2008 w Zybmierzu
odbqdzie siq XIV Festiwal Kultury polskiej

,,Tqcza Polesia" oraz Konkurs Literacki im.
Walentego Grabowskiego. Obie te imprezy
zostaly objqte patronatem honorowym przez
Konsula Generalnego Rp w t_ucku pana
Tomasza Janika. XIV edycja festiwalu bqdzie
czqSci4 obchod6w dwudziesto lecia Zwiqzku
Polak6w na Ukrainie, kt6rych gl6wne
uroczystoSci zaplanowano na listopad 200g
roku w Kijowie. W zwi4zku z powylszym
podjqto uchwalq o odznaczenie dzialaczy
Zytomierskiego Obwodow ego Zwiqzku
Polak6w na Ukrainie.

Wiktoria Laskowska_Szczu r.
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Mozaika ns wsi

l\/falutki bus z kilkoma pasa2erami pomalu porusza sip ku niewielkiej wsi
IVlcrvozdawa. le24ce.j w odlegloSci 5 km od szos1, Berdyczriw - Kij6w. Droga

rviedzie przez las, dlatego po ryku samochod6w i zanieczyszczonym powietrzu czuje siq
Srvie2oSd, oko wabi zieleri drzew, krzak6w, l4k. Na blyszcz4cych taflach niedu2ych
jeziorek plywaj4 kaczkii ggsie. WSr6d tej cudownej natury, jak malutka wyspa, znajduje
siq wioska, gdzie mieszka .iedno z najliczniejszych skupisk Polak6w w rejonie
berdyczowskim na Zytomierszczyilnie, dlatego od dawna wies Zartobtiwie nazywaj4
,,Warszaw4". Spoko.iny rytm Lycia, przepipkna przyroda, miloS6 mieszkalic6w do
rodzinrego osiedla, goScinnoSd, doIre, iyczliwe stosunki mieszkaric,6w ze sob4 i wiara w
Boga stwarzaj4 specyliczny klimat tej wsi. Pomalowane ploty, uporz4dkowane siedziby
i chatki niby zmagaj4 sip migdzy sob4:,ktoiest lepszy? Rolnicy jako mr6wki pracuj4 na
swoich dzialkach i na podw6rkach.

Jeden dziefi w rr'Warszawiet'
Jeden z mieszkaric6w, Pan An*Iol

Obszta, jest szanowanym przez rodak6w
cziowiekiern. Przejmuje siq sprgwami wsi;
szczeg6lnie problemariri polskiego
stowarzyszenia. W Gwozdawie nadal
buduje siq w niezwyklej dla naszego rejonu
architekturze sanktuarium - koSci6l
N iepokalanego Poczqcia Marii Panny.
Niernalo sil i energii oddaje Pan Obszta iej
budowie. Pomaga mu jego rnalzonka Pani .

l-lalina. Wielkq zaslugq tego paristwa jest
to. ze koSciol juz posiada dzwon, nowe
granitowe podokiennice i schody. Pan
Obszta jest inicjatorem poszerzenia cbszaru
cnrentarza wiejskiego. Przez niego zostal
rckomcndowany pan Antoniewski, ktory
r,vypclnia obowiqzki cmentarnego i w ci4gu
catego roku podtrzymuje wzorowy
porzqdek na cmentarzu. Nie omylilam siq,
nazwawszy porz4dek na crnentarzu
wzorowym, bo tak dobrze
uporz4dkowanego miejsca wielkioj eiszy
nie spotykalam ani w zadnej wsi: nie
znajdziesz tutaj zadnych Smieci, ani
zadnych chwast6w. Dla wieSniakow to
nric.jsce jest Swiqte i wedlug tego mo2na
s4dzii o ich stosunku do lristorii, do panriqci
o przodkaclr, dc wiary itradycji. Pan Anatol
jcst wiclkim optymist4 w sprawie
odrodzenia wsi i duchowo6ci.

Mieszkaricom Gwozdawy przychodzi,lo
cierpie6 przeSladowania za wiarq, lecz;n!e
odst4pili od swoich przekonaf religijnych,
niernal na kazdym domu jest krzy2, ktory
nigdy nie byl zdejmowany (na zdt'teiu).
WieS ta dala nie jednego slugq dla koSciola
rzymsko - katolickiego.

Wamnki bytowe wie6niak6w s4 bardzo
skromne, lecz nie narzekaj4, lubi4 swojq
,,malq ojczyznE". Mozliwe, ze pozytywna
aura Gwozdawy polega na tym, 2e miejsce
to wybraly bociany. Co rok wracaj4 do

swoich gniazd i czujq siQ we wsi
bezpiecznie i spokojnie (na zdjgciu).

W przeszloSci nie ominqly Gwozdawy
sztucznie wywolany gl6d irepresje
stalinowskie, kolektywizacja i wojna.
Wspornina pani Helena c. Stanislawa
Koziriska, 1923 roku urodzenia:

M6i ojciec Stanislaw s. Wittcentego
Zablocki i matka lhiktoria Zablocka mieli
dwie c6rki - mnie, Helenq, i Karolinq.
Rodzina nasia posiadula niezle

, gospodarstwo, uprawialiimy ziemig,
hodowaliimy bydlo. Wszystko straciliimy
w czasie kolektywizacji. Nam zabrano
bydlo, dobytek, nawet deski do podlogi,
ktdrq tato nie zdqiyl polcielic w trowym
domu. Z domu nas wysiedlono. Dlatego
musieliimy wyjechac do sqsiedniej wsi.

Nadszedl tragicznlt rok 1933. W czasie
glodu przetrwaliintv dziqlii ojcu. Pracowal
w piekarni i co dnia przynosil kawaleczki
chleba, odpadki piekarskie. Pantiqtam jak
od glodu umierala nesza sqsiadka. Ona
ledwo wvszla z chafit. Miala spuchniqte jak
klody nogi, a na rqkach trzyntala swo.je
jednoroczne dziec:ko. Na dziulce
przewrocila siq i untarla. Niemowlq
sqsiedzi oddali do dontu dziecka, a cialo
nieszczqsnej matki zawinqli w lachmany,
zawieili wozem na cnxentarz i zaltopali.

W 1937 roku nasz ojciec zostal
represjowany, Rodzina na zawsze pozostala
bez iywicielo i to zmusilo nas wrocic do
Gwozdawy. Tatq, ktdry u,ykonywal
spokojny zaw6d, piekl chleb, NKWDziici
zabrali w nocy jako wroga narodu. Do
wigzienia zahierali zazwyczaj w nocy, i
tylko rano wiei dowisdywala siq o tym, 2e
jakai rodzina zostala siq osierocona. Moj
wuj Kultkowski uratowal siQ. od
aresztowania cudem. Byl osobistynt
kierowcqkierownika garbarni i mial kolegq
Zydo, jaki pom|gl mu: poradiil nie
nocowai w domu, chronit siq w lesie do tej
po'ry pokqd nie skoriczy sig okres repres.ji
Kiedy w nocy przychadzili po wtja, jego
iona m6wila, ie mol2onekjeszcze nie wrocil
z pracy, gdziei powi6zl kierownika. Przez
p6l roku chowal siq w lesie, pokqd nie
s koriczyly s iq aresztowania.

Dzisiaj wieS Gwozdawa walczy z
problenrami. Nie ma pracy, mlodzieL ucieka
ze wsi, nie ma dobrego gospodarza.
Smutnie patrzet, na porzucone domy,
zaniedbane dzialki, od kt6rych zaczynala
siq wioska i jakie do2ywaj4sw6j wiek bez
gospodarza. Gwozdawa potrzebuje pomocy,
mlodych Swie2ych sil. Pierwsze pr6by
zaloLyt, gospodarstwa farmerskie juz s4 (na
zdjpciu). Tak4 zobaczylam rnalutk4
,,Warszawq". WSr6d cudownej natury Ie2y
niewielka wioska, kt6ra wierzy, tqskni. 2yje
raduje siq. To osiedle zasluguje na lepszy
los, bo tego jest warte.

Jadwiga Kowalska.
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Film polski

Pocz4tki
polskiego kina
WSr6d pionier6w kina nie brakuje

Po I ak6w. P ierwszylni polski mi real izatorarni
lilrnowyrni na przel. XIX i XX w. byli:
Kazirnicrz P16szyliski - konstruktor i
wynalazca pleografu - kamery i projektora
norvoczcSnie.jsze,to ni2 kincrnatograf.
lilmrrj4cy krotkie scenki rodzajowe z 2ycia
codziennego Warszawy (Stizgawka w
Lu:ianlurclt), oraz Boleslaw Matuszewski,
ktory rcalizowal kr6tkie fihny dokumentalne
(rrr.irr. z wizyty cesarza Wilhelma II w
Peterhofie lfl97) jako operator firrny
Lurnierc. W l9l0 r. w Kownie Wladyslaw
Starcwicz zrealizowal pierwszy w Swiecie
filrrr lalkowy z animacjE poklatkowq(Piqkna
Lukorticla - trrremiera w Moskwie w l9l2 r.).

Kazimierz Pr6szyriski realizowal te2
krr5tkic filmy inscenizowane. np. Powrrit
hirbutttn (1902) i Przygoda doroikorza
( 1902) * oba z Kazimierzem .f unosz4-
Stqpowskim w roli gl6wnej.

Pierwszym dluzszym polskim filmem
fabularnym jest Antoi po raz pierwszy w
Warszawie (premiera 22.10.l90ft r.) z
Antonirn Fcrtnercm w roli glowncj.
Scentrriusz - Arrtoni Fcrtner, .lakub Jasiriski,
,lerzy Mcyer, zdjqcia Jerzy Meyer. Z
rlrtttt,tiarrt Fcrtncra nakrqcono .icszcze kilka
niemyclr kornedii.

Opr6cz komedii du24 popularnoSci4
cicszyly siq rnelodramaty np Slocl),cz grzechu
( l9l4), Nieu'olnica zm.t,slriv, ( l9l4\ z
dcbiutu.jEc4 Pol4 Negri, Bestict ( l9l7),
C'ut'.sltu.fhvt,orvtu ( l9l U), fihny o charakterze
patriotycznyrn (wiqkszoSc nakrqcona
podczas I wojny Swiatowej) typu Obrona
(lz qs t oc hawy (1 9 1 3), Pod .j a rz m em tyra n6ut
( I 9 l6), Ochrutru wnrszav,ska i.ie.j ta.jentnic.e
( l9l6), Corot i jego .s/ugi ( l9l7), oraz
ckrarrizacje polskiej literatury np. Dzie.je
grzechu ( l9l | ), Meir Ezo/bwicz (l9l I ).

Pierwsze stale kino na terenaclr Polski
powstalo w 1899 r. w l-odzi - przy ul.
Piotrkowskiej - zwane <Teatrem Zywych
Fotografii>> (stosowano aparat projekcyjny
systemu braci Lumi6re)

Wolna Polska -
latamipdrywojenne
Po odzyskaniu niepodlegloSci film

polski zacz4l siq bardzo szybko rozwijat,.
Powstawaly wytw6rnie filmowe (m.in.
Sfinks, Leo Film, Feniks, Falanga)
produkuj qce naj popularn iej sze gatunki, czyl i

kornedie. melodramaty, adaptacje literatury
i filmy patriotyczne. W okresie kina niemego
do najlepszych dziel filmowych nalelaly
adaptacje literackie: Pan Tadeusz (1928)
rezyseria Ryszard Ordyriski, Przedwioinie
(1928) rezyseria Henryk Szaro, Ziemia
obiecana (1927) re2yseria Aleksander Hertz.

W latach trzydziestych powstaly r6wnie2
pierwsze polskie fihny eksperymentalne: OR
- Oltliczenia R.vtrrtic:rre (1933) Jalu Kurka.
Przekro.je (1931) i Beton (1933) Janusza
Marii Brzeskiego (ten ostatni zKazimierzern
Pods4deckim).

Pierwszy polski film dzwiqkowy powstal
w 1930 r., byla to Moralno.ic Pani Dulskiej
w rezyserii Boleslawa Newolina.

Polski film
podczas
II wojny Swiatowej
Po wybuchu drugiej wojny Swiatowej

polskiprzernysl filmowy przestal istnie6. We

wrzeSniu 1939 obronq Warszawy filmowali
m.in. Roman Banach, Jerzy Gabryjelski,
Stanistaw Lipiriski, Henryk Vlassak, Ierzy
Zarzy cki ( Kronika oblqzonej Warszawy).

Od pocz4tku okupacji rozpoczqto akcjq
bojkotu kin (slynne haslo <tylko Swinie
siedz4 w kinie>), kt6re okupacyjne wladze
niernieckie traktowaly jako miejsce
i ntensywncj propagandy.

Wielu filnrowc6w znalazlo siq poza
glan icarni kraj u, gdzie,elown ie przy polskich
arnriaclr lub rzqdzie w Londynie (Biuro
Filmowe Ministerstwa Informacji i

Dok umentacj i) organ izowali grupy
zdjqciowe. Od 1940 w Wielkiej Brytanii
(Eugeniusz Cqkalski, Stefan Osiecki,
Franciszek O2ga).Od 1942w Armii Andersa
w ZSRR (rn.in. Michal Waszyriski, Stanislaw
Lip ifrski, Konrad Tom, Seweryn
Steinwurzel) i na jej szlaku: w Iraku,lranie,

Palestvrtie, Egipcie i we Wloszech (Monte
Cus.sino) - Kroniki wo.jentrc.

Na Zachodzie powstaly filmy o
wyd2wiqku patriotycznym. propagandowym
lub dokumentalne m.in.: Jeszcze Polska nie
zginqla rez. Franciszek O2ga i Zbigniew
Jaszcz ( 1940), Bialy Orzel ( 1940), To .je.st
Polska (1941). Dziennik pol.skiego lotnika
(1942), Niedokofic:ona podr|z - reL.
Eugeniusz Cqkalski, Kra.j moje.j matki re2.

Romuald Gantkowski (1943, z udzialenl
Ewy C urie j ako narratork i z

wykorzystaniem kolorowych zdjq( z
reporta2u Beautiful Poland z 1938-1939 r.),
Polska parada (Polish Parade - 1943) i

Monte Cassino (1944\ re2. Michal
Waszyriski, Niezwyciqieni - Idziemy
scenariusz i montaz Franciszek OLga(1944,
o l4dowaniu w Normandii i walkaclr o

Belgiq). Franciszka i Stefan Themersonowie
realizuj4 w 1943 r. barwny film
eksperymentalny l{zywamy pana Smitha
(Calling Mr Smith\.

W kraju w 1942 roku Komenda Gl6wna
Armii Krajowej powolala w Biurze
Informacji i Propagandy grupq filrnowq
kierowan4 przez Antoniego Bohdziewicza.
Powstanie warszawskie filmowali m.in.:
Jerzy Zarzycki, Andrzej Ancuta, Stefan
Bagifrski, Jerzy Gabryjelski. Roman Banach,
Seweryn Kruszyhski. Henryk Vlassak,
Antoni Wawrzyniak (Kroniki z pow.stanict
warszawskiego\.

W 1943 filrnowcy, kt6rzy wczeSniej
pracowali w wytw6rniach sowieckich.
stworzyli Czol6wkq Filmow4 Wojska
Polskiego, realizuj4c4 kroniki i filmy
dokumentalne (m.in. Przysiqgamy ziemi
polskiej (1943) i Majdanek cmentarzysko
Ettropy (1944) rez. Aleksander Ford, Bitwct
o Kolobrzeg (1945) re2. Jerzy Bossak. Po

zakohczeniu wojny Czol6wka stala siq
pierwszym oSrodkiem produkcji fi hnowej w
kraju.

Jerzy Zarzycki podczus
p owsta niu wurs zaws ki eg o

' 1r'::!:: 
:
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Tablica w miejscu premiery filmu
Antoi po rIZ pierwszy w Warszawie
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Leopold Staff (l 878-1957)

MOWAOJCZYSH-
B4dt z serca pozdrowiona
Ojczysta Swigta mowo!
Niby laricuchem zlotym
Wi42e nas twoje slowo.
W tobie ostoja nnsz^)

Wieczna odnowy sila,
TyS znowu ziemig 5l4sk4
Ojczy inie p rzywr6 cila.
Tw6j dfwigk przez g6ry, morz^
N.4czy i w jedno5d splata
Wychod tc6w polskich rzesze
We wszystkich czgSciach Swiata.
TyS nasza twierdza,
Opieka i obrona,
Ojczysta Swiqta mowo

POLSKIEGO

Wtadyslaw Belza ( 1847 - 1913)

KATECHIZM
POLSKIEGO
DZIECKA

- Kto ty jesteS?

- Polak maly.
- Jaki znak tw6j?
- Orzel bialy.

Gdzie ty mieszkasz?
Migdzy swymi.

- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia?
M4 ojczyzn1.

- Czym zdobyta?
- Krwi4 i bliznq.

Czy iqkochasz?
Kocham szczerze.

- Awcowierzysz?
- W Polskg wierzg.

Czym ty dla niej?
Wdzipczne dziecig.

- CoS jej winien
- Oddad Zvcie.

I Bedf z serca pozdrowiona.
\\

t\*-.

//

Roman Pisarski ( l9l 2-1969)

O MOWIE POLSKIEJ

Powoli rosla nasza mowa,
pocz4tek jej daleki.
Powoli gromadzila slowa
przez wieki, dlugie wieki.
Nie Zalowali mnisi rgki,
polszczyzny pierwsze,
szorstkie d2wigki
wpisuj4c do swej ksiggi.
P oprzez stulecia ustalala
zwyczaje swe i prawa

)i " 
YvJvzeJv pv

ii ta mowa dzisiaj tak dojrzala
ii dla my5li tak laskawa.

ll Uboga kiedy5 - dzi5 po wiekach,

ii jak srebrna lutnia d?wigczy

li i plynie wartko niby rzeka,

li i blyska barw4 tgczy.

ll Jest ona jak narzgdzie sprawne,

ll posluszne, niezawodne

ll i czula jest jak skrzypce slawne,

I mistrzowskich dloni godne.
\\=-==:_ _
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KaroJr14Krt He AaJIH uboro ':po6llru. Be,'rHxa
lacnyfa B uboN,ry orun AnloHir Xoniuuro-
lo. Mo-rrnlt.tch raKOX i na ttnlturapi.,te oleur
oxllccl14B 5rn':uro 300 ai-reii. B 1948 p. niH
pil3oM'r Oparau n Koure snqav ra :li6paa ocralr-
rirr I (rti oci6 - xeprB rcowryuic rnuHux pen-
pcciii,3aKaroBanHx y nianani xpaMy. B 1955

ir.oui o. Xon,tiusxoro 6yno 3aapeuroBaHo.
l,loruy ua :r',tiuy J-rr4rile s 1956 poui npufr-
lrros 3si,'rsHeuufr r yB'r3HcHHr oreub Anapifr
lltaeuceeuq.

3 80-x porie y flolounovy npaurcroru orqi
$pauuucxauui s OpaeHy MeHuux Eparia.
,,lonouararcru Iu cectpn roHoparKn. y 1989
porti roaiuHboMy Hacroqrerr.o fioloncurol
napaQii, a unHi €nHcKony-nou iv unriy KHisct-
ro-Xuron upcsxoi aieue':ii CraH iclany Llft.rpo-
r(opa/llorry aonoN{araB < nepru n ii 6epAnv i ncs'
t<uii rcaprraenin CcpaQiH Tnulro.

3 1995 p. po3noqaBcfl pcMoHr xparnry, nrraii
6yn saxiHveHufi rrlue y 2007 poui anroron-
j'reHHrM rroJrr,oBoro ninrapr ra yKnaAaHHrM
rpanirHoi uJrHrr(H Ha no4nip'i.

Cy.racHraii noJroHcbKHfr rocrel csrroi
Au u u :6yAoeauo y (ropr"r i Jrarll HcbKoro xpeq-
'ra (crapiuLa qacrnHa). l4oro uara apKa 3 .aa-

lon 1607 g ueHrpi. Tenep ueii nepirnHunfr

$acaa r XVII cr. craHoBhrb ueHrpanbgy qac-

rHHy Kocrely. llo 6orax Ao6yAoBaHo sexi s

6i,nrr,rwrr,r nxo/taMlr. Ha xa.lu. ix xynolu He

sr tir i,'ru. 36eper,racs iu$opr'aauir, uro CIpiii
Jlro6orvrnpcrxrlfi y 1739 p. npueir llr ix ua-
r(purrr 6rrxy s haHcrrca. flicns noxexi y ll
noroar4Hi XIX cr.. uto 3HHuHna oAHH 3 Ky-
rtoLrie. apyl'uii posi6panr,r. Kocren no6yaosa-
Ho y crnnrx 6aporco (inrep?ep, xapnn$c.pre.i
n ir rcrp n ) ra pe HecaHcy ( xapH u:r,r, o$opr'aneH-
Hq eixoH i Hiru).

3 perran,tHoro npocneKry $a6pnxu uep-
KoBHux oprauis ra rapr'roHiii .flHa CrisiHcsro-
ro y Jlsaosi ( 1892 p.) niaorvlo, u.to ryr ryno
rllil'oToB.lcHo Anf noJloHcbKoto t(ocTeJly
opraH, r,xlit, Ha xarb, 6ye :lnnu"1ennfi n 30-i
poxu XX cr. Bil Hboro 3aJrHuruJracb JrHrle
opraHHa uraSa. y 1984 p.. po3noqaro;Bcra-
HoBJreHHn HoBoro opnaHy. 14oro ri6palu uafi-
c'fpr4 3 Prrru ,{acrroBo 3i craphx qacruH, npil-
Bc3eHr.rx': flpra6anrnKn, qacrKoBo 3 HoBoBH-

foroBreHnx. Cyuacunii floJroHcbKufi opraH
prae' l7 pclicrpie.

Oxpacon ilonoHcbKofo l(ocreny e irona
cnsroi AHHn. I-lcii o6pa'r HarHcaHo Ha rpy6o-
Nry nonol'Hi oliiiHr.rrr,rr.r $ap6arran. Ha xart,
HcMae a Hi nianr.rcy xyAoxHHr(a, a ui AaHux
rironucuie, ulo AoiloMomo 6 AatysarH fioro.
l,iuronipHo, iroHa HanncaHa y XVIit cr. Ha nifi
:oOpaxeuo nocrari Mapii : lcycorvr, Cssrnx
AHHn ra l4oaxnrr,ra. Canry AuHy BBaxalorb
noKpoBnrenbKorc Marepis, u-lo Maprb rpyA-.
uouri y sr.rxoeauHi aireii.

Ocs raxorc e icropir noJroHcbKoro Kocreny
ceflroi AHHH, trnii n 2007 poui siA:HaqNs csoe
4oo-ni-ns' 

I. pornaAoBcbKa,

m. EePln.rin.

I

TIACTHPCbKWW THCT
€nucrcora Kneno-)Knrorrar{pcbrcoi lieuegii

Ha flacxaJrbHi Cnqra

Xpucroc Bocrcpec!
Y.nrc6"ueui Cecrpu i Eparn!

Crosqa pa3oM s Barran 6irr nopoxHboro rpo6y Xpnc-
Ta, cepAeqHo eiraro Bac crosar\a4, rxi npoMoBkrB aHFeJr Ao
xinorc: He 6iumecn! Bu tuyxaeme lcyca Hasapnuuua, po3-
n'flnxozo: Biu rsocxpec, itozo HeMa mym. Ocu uic4e, de tiozo
6vnu noxna.au. (Mr< 16,6).

-Tae rrrsr.rur BocrpeciHHr e qynoM i: uyaec i $yHaarureH-
ToM xpacrHrucsrol nipra. I-le 3aBAqKil BocxpeciHHro Xpu-
cra MH MaeMo.snesHeHicrb, rqo nx e Adaui eci c.uupa-
nmb, maK y Xpucmi il otrcucymr' yci (l Kop 15,22).

Cerrryrcvn flacxy l-ocnoAsro, MH MaeMo co6i ycei4o-
unrlr i3faAarn, rrHM € BocxpecinHq sKo f,lacxa. Caue c.no-
Bo ((nacxa) o3Haqae nepexil. flacxa Anr xpucrnf,u, lr i

arr Bu6paHoro HapoAy e ocHoBHoro i npuuqnnoBoto
noaiero a icropii cnaciuur. enpeficrra flacxa, :i.qificHeHa
:a qacis Moiicer, ue qyAecHe BilBeAeHHn rcleie : HesoJti

2008 p.

efunercbKol i nepexig trepil 9epeoHe Mope. !,rr Hac, xpncrr,rrH, flacxa o3Haqa€ nepexia
Xpncra qepe3 Crureprs Ao Xurrg. l,loro I-lacxa uificur.rnacfl Ha xpecri, ae BiH ce6e cauoro
crrae Orueei rr aocroHany xeprBy a-nr cnaciuHr cniry, a lani Tperboro AHr BocKpec. Tarnv
qHHoM BiH :aiftcHnB BH3BoJreHHr JrnAcrsa :J HesoJri rpixa. [-[e flacxa - nepexi4 ir noHeeore-
Hofo crpaxoM xnTlr nepeA cMeprro Ao xHTTr s ceo6oli Eoxnx airefi.

' Tor"ry Mh MaeMo npaBo noBTopHTH 3a cB. Anocrororr,t flauou, wo Xpucmoc e Haluorc
Ilacxoro (ann. I Kop 5,7). Xpucrnxun xuByrb eil flacxu Ao l-lacxu isia Heahi ao neli.ni.
aAxe KoxHa ueAirr HaraAye lfacxy, e MaJTHM BeruroAner'a. floai6no Ao roro, orxe, qx rcAei

cBrrkyBanu ulopoKy Cerm flacxu, rar i uu utopoKy oco6rusrla qHHoM cBrrKyeMo flacxy
XDnc'ra; ro6ro Horo Crvreprr i BocrpeciHHr, niA qac flacxa.nsHax Csrr i nao4r.roro Ao HHX

flaexamsoro TpngeHur.
Bapro orxe, MarcqH Ha ynari Te, ulo 6y,ro craraHe Buure, nocraBHTH co6i :annraHHfl: rK

Mfi oBrrKyeMo uloru)KHa Haruy flacxy - rretinro? 9u qacoru MH He:a6yoaeuo npo rperrc Foxy
s4noBi,{r: nau'.srafi cBrrKyBarr4 ceqtwia AeHs'J I npo nepuy uepKoBHy sanoeiAs: e HeAirro i

o6oe?ssKoeicsrra 6parn yqacrb.B gB. Meci i yrpr.rvryearncs nil Heo6oe'r3xoer,rx po6ir? Xaii
cBflTKyBaHHs neairi AJrr KoxHoro 3 Hac 6yle noaHr,t',t nr.o6oei o6oe'slKov.

llpo re, uacrirrKn BaxJrHBIM Anr xpncrlnHHHa e r$axr nocrpeciunr, Aa€ csiAoutso Ano-
cron Hapo4ia - cs. fiasJro. V nepruortry nocranHi ao Kopr.*rdlrH,3arepeqytoqn ruv. rri npo-
rcnorxyBanH noMHJrKoBe BqeHHs i ranepevyeann BocKpeciHHr Xpncra, eiH nnme rarc'. Konu
ilc npo Xpucma nponocidyembcu, lqo ain eocxpec is uepmeux, nK ilce ilc denrci uitrc eatiln

Katcynxb, t4'o,uena cocxpeci4utt.wtepntcta? (...) Xpucmoc mctKlt cnpaedi *ocKpec is nepmcux,
'nepcicntorc noNeprux. Eo mony, ulo qepes qonoeixa cMeptnb, Ltep% qonoeixa it cocrcpecinun
Jvepmrux. flrc 6o s Ac)atti cci cluupaxtmb, maK y Xpucmi ti otx:usvmu yci (l Kop | 5. 13-22).

6parn i Cecrpr,r! 3 Haro,qu BelnroAHix Csm cKnaAarc Bar'a ycir'a no6axaHHq, ulo nlnByrb
i: uu6nsu cepur. Hexaii Bocrpecrnii Xpncroc ruiuurce Baury nipy, Ha4iro irro6on, o6aa-
poBye ao6pnr'r 34opor'n*,r, paAicrro i ruriuulo.

CauorHir',r i sary6neHrau r 6axao, uo6 axepeno palocri i r'rnpy suaiiutrn y BocKpecnoMy
i Xpncri, xorpufi yce neper'aiq rorpnfi € rrpu HHX, rK caM Hac npo ue 3aneBHHB: ]ls cavu no
eci dni...

Xnopr-rv i crpax4aro.turra, $isr.runo a6o AyxoBHo, qri oco6rprBHM qHHoM 6epyru yqacrb B

raeuHuui crpa)KAaHHr i XpncroBofo xpecra, 6axaro rraiqnoT nipn. II{o6 e ceoifi xaopo6i i

crpaxAaHHi nigr<punu nru6orcufi ceuc i syruri.rru Tx xeprnyrawr 3a HaBepHeHHfl Hepo3KaqHHX
rpirunurcia. -f 6axaro Barr,t ua4ii, rqo nJIHHe rK naM'srb npo re, ttlo crpaxAauHr Xpncra6ynn
Bcboro JrHrre noqarKoM paAocri flacxalrnoro paHKy.

flpore, nepru 3a Bce, g 6axan Barrr sycrpiui e Bocxpecluu lcycoM, )KrrBHM icnpaaxHir'a y
roxuifi Csslifi Meci. flpnpogHa, nloAcbKa ryfa 3a noBHororo )Kr4TTr Hexaii pearirysaecr n

6axaHHi yuacri n eexapucrii rqoueairi, a raKo)K s iFruri lHi ueproeHofo por(y. 3 eAq,{Hicrrc
r*aorittlocn e Hauipi HarrHX csquleHr.lxie - Aarerefr locno,qnix Tina i Kponi; 3a rux, arci nepy-
Iorb Hauom flepxaaoro, a raKox 3a Hac caMnx, u1o6 Bocrpecnuii Xpr,rcroc xHB y Ko)r(HoMy

3 HaC.

Bau €nucron flu llypniucuruii
Xnror,ar.rp, 2008 p.



Mozaik,a. erd',yrc:,%Ow::S::ka

Huwa icmopin

norbcbKnn TIBWHTAP
Y}KNTOMNPI

fio 1793 p. )Knlonnnp HaJrer(aB Ao ((cr-oJuqHux)) nicr [o.nuui, niH 6yn ueurporrr Kni'-
BcbKoro BocrloAcrBa nia 1686 p., cnoepiaHorc croJrr{uerc,3airuurr{Buru Ha3By Knincsrco-
ro Bo€rlo/rclna r iclopr,rrrHr{x uiprynauu. 3 roro qacy norrnHa€Tbcn urefiAKr{fi po3BHToK
,troci Hcue.Jr n Kofo m ic.re.r ra.

anfUinoi ry6epHii. 3eaxarcqn Ha re, ruo ne-
peruc npoBeAeHo uafixe qepe3 100 p. nicrs
ni4orpeureHsr Boruui sia llorruli, uoxua
3 BneBHeHicrn craepA)KyBarn, ulo )I(HTo-
M14pcbKa noroHiq :6epema ceolo HauioHaJIL-
Hy i4euruvHicrr.

I-[eil ueaennrnil ecryn Aae ruoxrHeicrs
tpo:lyuiru, qoMy caMe XurouupcbKe KJIaAo-

BHUIe noJrrKr4 i yrpaiHui 3Byrb ((noJrbcbKt4M)).

B nesuiii r'aipi qe KnaAoBHUre ni4a:epxarroe
icropiro uicra ra fioro N{erurcaHqis.

Biaxia Xnror'rrapuunu eir florsuti crae-
cl e nepio4, KoJrH s e nponi nin annlleoM IIpo-
csirHHusrhx reqift rirceilosyearucfl vicsrci

,ilitflil5

ruraAoBHUra, 3acHoByroqH Hoei uerponoliT oc-
TopoHb uicrrnx uex.

fiirrHrcy ni4 uoee KnaAoBr{ure KynneHo
6yro Ha repraropii Hosoi Pyani (renepiruHr
Bynnqr B.f.Koponenrca) npu6rnsHo ga 2 rcNa.

ua nin4enr ni4 qeHrpy uicra y 1799p.
Ocu rr onncye IO:e$ Iruaqa Kpaurencs-

rchff rraAoenule : (( Ha4 6eperanan KanaioHxn
(cuoro4Hipivra Kau'rHKa B Mexax rr,ricra) o6-
pauo rraicqe Ha KaToJrHubKe KnaAoBHuIe, po3-
KHHeHe e nicry ua narop6rax, tKe rBopHTb
cyvunfi, ane HaAsBHqafiHo uar.lyHurafi o6pas.
flocepe4uHi croihr KocreJr ua uafinuulotvty
xpe6ri ropr{, Aax i crinn ffKoro Bncoqarb no-

HaA rycroo Macoo AepeB. Po:riu-tHI t

crcpovui cKnenu - po:cirHi no po3nofoMy
npocropi ouboro norq norciilHHx. cepeA flI{o-

rc Ae-He-Ae porusirae sAn.raeira xeirra, caA-

xeHa rrle pyKoro cMyrrry )r(HBoro)). ( arrop npn
enxraAi rlHX Marepialin enr<opucraB KHHry

florscure KnaAoBr.rue> y Xnrouupi (Bapua-
na, 1999).

I-{ircaei onncn KJIaAoBHlqa MoxHa zsailnvt
e anro6iorpar[iuHnx rBopax B.f. Kopo.neHra

<lcropir Mofo cyqacHnKa)) ra <!irn nil:e-
MenJrf,)) ( fir',ronipHo fiAerucs npo raraxona6n,
uro 3HaxoAklrlncy- niA ranluuelo Cs. CraHic-
naBa; 3a csiAqeHHqila oqesr.tAuie, npu 6yain-
HH urs i Hoeoi 3Haxo.rllrnn .I I,tcreHH i ocraH KI,t

HeeiAorr{rix noxoeanr) i y:HaiiaeHouy nrani
ruaAoBnura 1888p. Biu enaxo.anrbcq B cre-
qiar sHprx $oHaax llapraueHrcrxoi 6i6niore-
rcn (rcorHuruq 6i6rioreKa AH YPCP) y Kue ni.

Ha cuoroAHi rcraAoshue 3anHuaerbct
'oAHHM : Haficrapilllnx noJIbcbKHX HeKpo-

norifi VrpaiHn Hapieni s eiAoturnrra Jluqarciscs-
rorM y ilssoei.

KraAoenure 3HaHe poAHHHHMI4 noxoBaH-

Hq[,u.r siAoMHx B floJlbcbKoMy cepelonr.ruri
mJuxerHnx ansacrifr flov6poncrxux, Mo-
HIoIrIKo, t{aurrcnx, Tyr 3HaxoaflTbcfl MofHJl14

ilepuoro rroJrbcbKoro aniaropa Mauiesilqa,
scecsirFruosilor\,roro nianicra lOriyrua 3a-
peu6csroro, psAy inu-rtx BHAatHHx airqis
norscrrcoi Kynbrypr,r.

B 1976 p. piuenHru Xurot*anpcsroi
rvricsroi pa.qu KnaAoBaule oronolxeHe 3aKph-

rn rtn. Boso crilJlo ceoepiAH u rur 06' eAHae'r I4 Nt

$ar<roporr,t Ant nonbclroi cnilssorn. Caue
6ararolrcAHi cy6orHr.rKu, ulo npoBoAl4no
noJr bcbKc Kyn brypHo-ocsirHe rooapncreo i:
B[OprAr(yBaH Hr KJIaAOBHL{a, [epeAyBurn h yT-
BOpeHHTO neplrlofo [oJIbcbKoro HaqloHanb-
Ho-KynbrypHoro roBapncrBa r Vrpaiui. [o
uiei 6raropolsol cnpaBH rpunyqt4nl4cr i yrc-

painui i rcaronuqsre AyxoBeHcrBo - yqacrb y
Bnoprar(yBauxi repnropii xna4onr.rura 6paa

v

Belurce 3HarreHHr Anr po3BHTKy Mlcra
Mano [epeHeceHHr Ao Xurounpa xa$e4pn
Pnucrr<o-xaroJrr.rrrbKoi ueprcen KHTecrKoi
enapxil y 1686 p. I-le crano rpr4qnHorc no-
)KBaBJreHHr 6ylinerrHoro pyxy e Naicri- no-
craJrn Hoei rocrroJrH, MoHacrr,rpi, xypianrni
npnrra iuleH Hfl , po3noqanocr cnopyAxeHHt
rca(ieapr.r.

3 nepexoAou Xurounpa Ao crra4y Po-
ciiicrroi AepxaBH y 1804 p., pocificrrcrari qap
llaero I HaAas Xnror',rupy craryc crornqi
BoruHcr,roi ry6epHii.

3a ueii 3Haqnufi icropnvHnii nepio4 an-
galrri npe4craBHnKh nolscsrcoi Kynbrypn 3po-

6Hrn sarorn{hii sHecoK y po3BHToK Kynbryp-
noro )KHTTff Kpalo. -f ruarc Ha yeasi BHAaTHHX

norrxio, uo y 1852-1860 porcax npoxuearlr
y r'aicri na4 TerepeBoM - Anroui llerresnq
(Aaarra flnyr), Anollso KoxeHboecsrcnfi,
Arerccau4p fpo':a, Kapons Kaurconcsrcufi ,

IO:e$ Inuaqn Kpaurencsxnfi. Ocrausifi cnpn-
rrflHr.rBcfl go no6y4oen HoBoro rearpy e Naicri
( lt36l p.). Bin xe nepuHM Ha3BaB Xurounp
cronr{qerc norqris n Vr<paiHi.

llpoae4eHr,rfi y l8tt4 p. neperuc HacerleH-
us Pocii, B rr{oMy Bnepue B3rro Ao yBarn
uaqionalrHnil Sarcrop, BHTBHB, u1o a Xuro-
ruHpcbKoMy noeiri npolr(HBano roai 39578
nolrrcie, ulo craHoBnro 13,9o/o ycix Meur-
rcaHrris noairy. I-le 6yn Hafrenu1nfi noKa3HHK
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Ha xalu, csoroAHi icuye 6esniu npo6lena
3 KraAoBr.ruleM, po3B'fl3aru qrci va6yrs He niA
cnly rirrru noJlbcr,KHM rpoMaAcbr(HM opra_
ni:auirrr,t XnrouuputuHvt - ue KronoraHH,
ruoAo 3aHeceHHr r(naAoBnqa ao nepenir<y
naM' rroK rraqiouarlHoi icropnrro-rcyr urypHol
c r laAulr.r H H, eiAlrosncFr Hr Mypy Ao BKona KJra_

JlorlnUra, .luclenui dlarrn nau4ali:vy, lasHi
:]axopoHeHHr 3apocrarcrs 6yfiHorc pocnuH_
uicrrc.

Ocepe4xona KnaAoBr,rua nocraJra sia6yao_
BaHa 3aHoBo KannHqr Cs. Cranicnana, no6ru_
:y aroi pogNaiueui 3axopoHeHHr KaroJruub_
KOrO AyxoBeHcTBa, noqHHaloqH 3 cepeAnHH
no3aM H Hynoro crol irrs.

. ) flopr4 3 Benr4qHnM rlaM'rrHHKoM enHcKo-
\:/ sy Auroni Kaponro Hen:]rrrcoecbKoMy 3Ha_

xoAr4Tr,cr cKpoMHa Mofr,rra KcboHA3a AHAxer
Oc4yr<oen.la, Ha oco6ncr.oc.ri rrcoro r"reHi 6
xori,r ocr 3y nlH:arvtc.fl nerar sFr i u e.

nala'qrs npo Hbofo oco6rreo uaHy€
<DpaHu Kapronnv Epxeruqurcufi, yuacHnr
XurouHpcbr(oro aHraQaurHcrcr,t(oro
niArrirrq s l94l -1942 poKax. B'r3eHb riue-
prBcbKoro r<oHqra6opy Maiiaaner. Ma6yrr
rcpirur <D.K. EpNeruqsrcoro B)Ke Hixro He:nao_
xe po3rroBicrn npo cr(poMHofo Kcbot{A3a,
rruii xpecrue fioro.

AH.qNefi @esyrconnu ( lg75_ 1925 pp.),
rroJItK, HacrotreJlb Pnn,lclxo-rcaroluqrroi
ra$c4pra y Xuror,,rnpi, aunycrcr-rnrc flerep-
6ypsrroi AyxoaHoi aralerraii, z 1922 p. ilo_
virHa $irypa e JIyurrco-Xr,rrorraupcsrcifi
aieue:ii. Maa 4pyxHi crocyurcu 3 poAtrHolo
[Ia4epencsrcHx. Caue rrpH HboMy po3noqano-
cr 6y4iannrrrBo enncr(oncbKofo 4orray (HrzHi
o6lacHnii Kpa€3HaBqHfi nay:eii, noBepHeHH,

..lKofo nporrFoM l5 porcia BHMafarcTb )r(HTo_

. ./MHpcbri rcarolurcu).\-r'
llr< po:lnonie O.K. EpNe:luqsrcnil, A. (De_

Ayr(oBr4rr t(opHcTyBaBCr He3anepeqH HM aBTO_
pureroM cepeA napaQirn,.a6an npo penirifi_
Hy oceily girei.i, He noAirqe nrc4eii :la Haqio_
HaJrbr{HMr4 o3HaKaMH, npo uto csiguHru an_
nanoK. Koirr.t KcboHA3 3acrynHBc, 3a eepein
nepeA nonbcbKHMH COnAaTaMH.

B ra$e4panbHoMy xocruori Ca. CodriT
3HaxoAunacq aoporoqiHna iroua e:ororifi i
nnarHHoeifi onpaei, rr(y 3anpnMirnra ela4a
i ra6axara roH$icKyBaru ri. A. <DeayKoBntl
3arrponoHyBaB npeAcTaBHr4KaM Bj/,AAH KOMn_
porr.ricHnii napiaur - niu :nepHerbc, Ao rrapa_
c[iru s npoxaHHrM 3Aaru ciruefiHi KoruroB_
nocri i nepeAacrb ix er4rvraraqaM. a BoHt4 B

cBoH> qepry npunnHflTb BHMafaHHr. flapa$ir_
Hh 34ailH KorxroBHocri i, :ganalocr 6,
rcoHdurircr 6yno euvepnaHo, are ro4iruHi opra_
Hn 6esneru noqann BHMararH ei1 rcsou4sa
Fra3Barn npiseuula napa$iau, ulo 3AanH Korx_
rouuocri, Ha uro cBrrrreHr4K ei4noeia eiaN{o_
ooo. Ma6yrb 3a rle penpecnBHi oprauu npc_
rrfoM 1922-24 pp. HeoAHopa3oBo ya,l3nrc_
BaJtH HenoKipHoro cBru1eHHKa.

|IapadlirH*r nponoHyB:rnH cBru1eHHKy cxo-
BaHKy, are eiH cKa3aB <.f no4yuarc, u1o ri
MHoro po6nrn>. ,flrc noeiAoNanr€ Buqe3rana-
Ha KHHra, y 1925 p. aiH 6yn penpecoaaHnfi,
rrrA ToprypaMr, 3MyrxeHuit6ylr- Hanncaru rrpo-
recrsnfi nucr Ao flanu PunacbKoro npo tro-
r irra.*ry 4irltHicrr KaronHubKofo AyxoBeH-
crBa Ha Koprrcrb llonruti. He enrpuvraBrrpr
4orcopis cyuliHnr, KcboHA3 sAificHras caMo-
cnaJreHHr ua ropi gaqsxoro (ualroeHnve
rraicqe Ha 6epesi Terepena, snui vicqe eiAno-
rrHHKy xnrounprH).

<Darr ni4nucaHHr raKoro nucra MoxHa rro
pirnor'ay rpar<ryBaru. JIrcAnsa Mo)Ke He BHT-
pruarvr ropryp i glauarucr, a Mo)Ke B'q3Ht
.[oBenr{ Ao craHy, KonH J]roAHHa He ycsi4orvr_
rrce csoix e.rnHxie. He eurcrrcqaro i raxoi
aepcil: 3Haroqn, r't1o Mo)KHa 6egclilso 3HHK-
HyrH B xarisHsx flly, A. {De4yrcoenv nn6pae
r arcuil rrrJrrx, u1o6 :lacni4q HTH cBoro Herrox HT-
Hy aipy i norca:aru rpoMaAcbKocri :loqxHHi
aii araAra. B 6y4s-arcoMy Br.rnaAKy qe rrHTaH-
Hr 3aJrnrraerbcr 6eg eilnosiai - rrc lrolraHa
MorJra ni4 npnrnrycov ni4nucaru TaKoro Jrr,rc-
ra i eoAHoqac MarH rrlyxuicrr gAificnnrn axr
caMoc[aJreuHg. MeHi 3Aaerbcr. tro Ha raKr4x
MyqeHHKax aa nipy i cnpaneglrasicrr i rpu-
Ma€Tbcr rIepKBa.

Bi4 crurepri cnauleHnKa HaMafaBcr Bpr-
ryBaru sHaHnfi e Xnrorraupi xipypq foJroB-
ur.ril nircap tlepeoqoro Xpecra O.@. fep6a-
ueecmufi, ina'.f,M rKoro Ha3BaHo nnsirunro
o6nacHy lirapHrc. Bnna4rona rycrpi.r <D.K.
Ep xe: n qrro ro 3 B eJrr4K prrrl I i rap eru sa rilLrrr-
la rln6orufi clia Ha Bce )Kwrrfl e 4yrui s'rs-
Hs MafrAaHera. Eyno qe y 1950-x poKax Ha
Pocificsrcorray [paBocnaBHoMy rla4oaauli y
Xr.rrorr,trapi. B 6eciai rirap posnoeie, u1o
3 H aB CnpaBx(H bofo KaToJI l.I Ka, BeJIr.{ KO FO nO_

JItKa - A. @e4yrosu.la. 3a Bcro cBolo MeAr,rrt-
Hy npaKTHKy eiu He 6avnn, uo6 rarc cnoxiil-
HO nOMHpana nroAHHa IIpr4 HecTepnHr.rx My-
rcax. A. <De4yronut rpocnB, rqo6 fioro ne
prryBanu, siH soria noMeprz B MyKax rK
Icyc Xpzcroc. <Tarc MoDra roMHparu rilrxpr
cBqra JrroAHHa)),- cKa3aB O.@. fep6aqeBcb-
rcufi.

Tar, vac na rr.ricqi He croi'rs, noKoriHHq
:a noxolisuslr{ eiAxolqrs sa eivuy uexy. Ha-
BprA rrn xro 3 cboro4Hiunrix nphxoxaH na-
pa$ii Ce. CrauicJraBa, rqo Ha Karonurlbr(oMy
KnaAoBHUIi,3ua€ B*o npaBAy npo A. <Deay-
KoBHr{a. llprarpo, are.{acriule Mo}KHa rroqy-
Tkt, flR lirHi napaQirnr.r Ka)Kyrb, ulo ryr ne-
xrrrb KcboHA3, u1o cau ce6e c[aJr]rB.

Xorirocs 6 ao6pe cnoBo cKa3arn rpo
<D.K. 6pxe3r.rrrbKofo, rrcuil Ha4ae AorroMory
iHQopr'aaqi ilnnvu varepianaun y uanncann i

crarri. CrcpouHa, qecHa i uyxHr JrroAfiHa, rKa
HrKonH He nplrxoByBana cBoro noxo4xeHnr i
HaJre)KHocri 4o rarolnqsrcoi qepKBH, nepe-
KoHaHa, u1o rilrru eipa n Eora, lro6oe 4o
rro4efi n6epenra iiono ni4 o"repri e poru {py-
roi ceiroeoi eiiiFrr{. B cnoerrly noeaxuorr,ry siqi
BerepaH 6aqurr ceHc cBoro xr.rrrr y
cniA.reHHi npaBAr,r npo saru6lux roeapuuria,
BeJTHKHM fioro 6axaHHrM e :6epexeHua la-
u'xri 4lr npnfi4eulrix noxolisr trpo KcboH-
A3a A. <De4yroeuva.

3a csoe AoBre, crroBHeHe ropr i xaxirr
)KHTTT <D.K. Bpxe:nqsxnii sircoln He quHr4B

uanepercip cBoeMy cyvliuHro, 3aBxAH crorB
3a rrpaBAy, srorc 6 noHa riprorc ne 6yna. Eee
nepe6ilrrueHHr, Mo)KHa Hasearu fioro
cnpanxu irvr narpio'rou cBoro Kparo, yrpaiucs-
KUM NOJ]'KOM.

Or ercca Hsp II lI BOBAPC bItI4 IZ.
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Radio Zytomierz
. Co miesitlc, w kazd4 pierwsz4 sobotq rniesialca o godzinie 20.00. mozna
s{uchac polgodzinncj audycji w jqzyku polskirn w Radiu Zytoniev.
-lelewizia Zytomierz dla Polak6w
. I)wa razy w miesiqcu audycja dla Polakow.
Pof s kie stowa rzyszen ia w ?ytomierzu
. Dont Pol.;ki w Zytomierzu. ul. Czerniachowskiego, 34 b, tel. (0412) 24-34-22,
dyrektor Jerzy Bagifrski, godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Ohu,odowy Zwicpek Polakow Ukrainy
nr. Zytomierz, ul. Czerniachowskiego, 34b
Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur, tel. 80971998308.
. S t o w a rzy s z e n ie N a uc z 1t c' i e I i P o I o n i s t ow Z1t to m ie rs z czyz ny,

prezes Miroslawa Starowierow.
Acfres: 10020 Zytonrierz ul. Michajlowska, 15. Tel. (0412)37-46-75.
. Tbwurzy,ttwo Kulturv Polskiej na Zytomierszczyznie im. J.l.Kraszewskiego,
przewodniczqcy Jcrzy Bagifrski, tel. domowy (0412) 37-89-97.
. Polskie Naukowe Towarzy.stwo w Zytontierzu, Ul. Czerniachowskiego 34b,
prezes Irena Perszko, tel.(tt0412)39-85-49, kom. 80674121570, e-mail: ptnz@op.pl
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B e rdyczo ws k ie P o Ls kie St ou, u rzysze n i e l( s p i e ran ia P rz eds iqb io rczo i c i,
prczes Aleksander Rudnicki, tel. (04143)- 4- l8-30.
. Berulyg,lwski Oddzial Zwiqzku Polakow Ukraiiny,
prezcs Larysa Wermiriska, ul. Puszkina46, tel. (04143)2-23-78.
. Berdyczow,skie Rejonowe Stowarzyszenie Polak6w < Rodzina>,
prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w. Osykowo,
tcl. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w ltTVXu polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii- codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Janaz Dukli -
coclziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujpzyczne - czg6ciorvo w jqzyku polskim,
czgSciowo po ukrairisku w Berdyczowie
. KoSciol w Klasztorzc Karmelit6w Bosych - w

. KoSci6l Sw. Barbary -
18.00.

niedziele 7.30, 10.30, 17.00,
codziennie 8.00 i 18.00.
codziennie 8.00, I 8.00.
niedziele 8.30, 10.00, 12.00,
niedziele 18.00.
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Kaplica Czudnowska -
(Przapruszttttry za wszelkie hraki i nieicisloici w n(rszym infbrnnlorze. llszvstkich zainteresowanvch

prosintv o nocls.tlanie inlbrnucji no teilnt swoic'h org,unizttc,ji, imprez polskich it1t. Redakcja)

PROGRAM TV POLONIA

Prezentujemy wa2niejsze programy l'elewizji Polonia (podajemy czas ukrai6ski,
czvli polski +l godzina) - na maj 

-czerwiec 
2008 roku. Jak zwykle - 

godziny
emisji seriali mogq w r62ni6 sip o kilka lub nawet kilkana5cie minut.

Bcz wiqkszych zmian w progranric sq obecne lubiane i popularne seriale. Oto
waznicjsze z nich..,,Klan" w poniedzialki, wtorki, Srody, czwartki ipiatki o 13.10 i
2l . l0 (powtorzenia czterech odcink6w w niedziele od 7.00) . ,,Plebania" w poniedzialki,
wtorki,Srody, czwartki ipiatki o 12.30 i 19.50 (porvt6rzenie czterech odcink6w w
soboty od 7.00).,,Zlotopolscy" tcz w soboty o 12.05, w niedziele o 13.30.,,M jak
rniloSi" w niedziele o9.45, powt6rzenie w poniedzialki o 14.15.. Pojawilo siq te2

coraz bardzicj popularne w Polsce,,Ranczo", w soboty o 21.10.
Ponadto kilka innych scriali, w tym w niedziele - ,,Bar Atlantic" dla mlodzieLy o

15.10 i ,,Determinator" o 21.10, a we Srody o 22-.!5 ,,Noce i dnie".
Polecamy spektakle teatru telewizji we czwhrtki o 22.20 - l5 maja ,,Dyli2ans",22

maja ,,Nocleg w Apeninach". Lubi4cym ciekawie i smacznie zje56 -,,Podr6ze kulinarne
Roberta Maklowicza" w soboty o 13.00, a dyskusje polityczne-talk show,,Tomasz
Lis na 2ywo" we Srody o 15.05.

Stale progranry informacyjne jak zwykle: gl6wne ,,Wiadomo6ci" o 20.30, oraz

,,Teleekspress" o 18.00. Programy dla dzieci zawsze wieczorem, po 20.00. Tradycyjnie.
o 14.00 Msza Swiqta, poprzedzana o 13.00 modlitw4 Aniol Pafrski.
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: Oddzialu Zwiezku

(obw6d 2ytomierski).

,,Redaguje zeSpol w skladZie:
. Larysa Wermiriska -
redaktor naczelny

,,;,Piotr Kofcifi ski (Warsza,wa) :,,
: dyrektords. wydawniczyci :' :

iprogramowych
..Walentyna KoleSnlk -
sekretarz odpowiedzialny ' '

:,, r,1t"ttt,"charcank -
oBracowa4ie graficzne i techniczne

.,J,,Alidje, W-ermirfrska -
kurier

Adres,redakcLi: :,. ,Ukraina,13312
,,','ln-nrdt-U*,

',,.,ulr.Puszkina 46,
tl'43}"2;23-78,'

p-. koscinski@ rzeczpospolita.pl;,
larisa_v@brdnet.zt.com.ua

,,: 1lY-t5u'no' dz,ieki ws:p,aic:iri

finansowemu Fundacj i <Pomoc
Polakorn na Wschodzie> (Wars zaw a).

:.'
t'.'. 
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",V*rt*zamy wszystkieh clrqtn,ych

do nadsylania list6w i artykul6w, ale

informujemy, 2e za zamieszczone
materiaty nie wyplacamy honorarium
(redakcja pracuje spoleczn ie), a tekst6w
nie zam6wionyCh nie zwraca,r,r,ly. :
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