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. Wrqczenie chleba goiciom wedlug tradycji ukrairiskiej.

Nadzieja na przyszloSc
17-18 maja ju2 tradycyjnie w Berdyczowie odbywaly sip Dni Kultury Polskiej. W tym roku

chgtnych trafi6 do naszego miasta bylo wigcej niZ w latach ubiegtych. Niestety, Berdycz6w jest
miastem niewielkim i nie posiada dobrych warunk6w do przyjgcia duZej liczby go5ci. Ale Swigto
odbylo sig i na z^wsze pozostanie w pamigci tysigcy ludzi: tych, kt6rzy przyjechali jako goScie,
tych, kt6rzy brali udzial w imprezach i tych, ktfirzy pracowali w komitecie organizacyjnym.

Tysi4ce mieszkaric6w berdyczowskich byto Swiadkami i widzami wielu ciekawych imprez,
reprezentujqcych wszystkie strefy Lycia spolecznego Polak6w. Prasa o tym wydarzeniu pisala duio
i, 2eby sip nie powtarzad, przedstawimy czytelnikom niekt6re fragmenty artykul6w o IV Dniach
Kultury Polskiej w Berdyczowie.

Ciqg dalszy na stn 6-7.
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Spotkanie
prezydent6w
w Odessie

W Odessie go5cil PrezYdent RP

Aleksander Kwa5niewski. Spotkal sig z

prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczm4'
wzi4l udzial w II Konferencji
Przewodnicz4cYch ObwodowYch
Administracji Parfistwowych Ukrainy i
Marszalk6w Wojew6dztw RP oraz Polsko-

Ukrairfiskim Forum Ekonomicznym.

Prezydenci rozmawiali o obchodach 60'

rocznicy tragedii Wotynia. Zaplanowano je

na l l lipca w Pawliwce (dawny Poryck), 25

km na poludnie od Wlodzimierza
Wolyfskiego. W miejscowym koSciele

katolickim (dziS nie ma po nim 6ladu), w

wyniku ataku UPA, zging\y dziesi4tki
Polak6w.

Podczas sPotkania w czterY'oczy,
prezydenci rozmawi ali te? o stosunkach

dwustronnych i sytuacji w Iraku. Licz1cy

1800 zolnierzy kontyngent ukrairiski bqdzie

czQscie polskiej dywizji, stacjonuj4cej w

kontrolowanym przez nas sektorze.
Ukraifska gruPa rozqoznawcza iuL
wyjechala do Iraku.

Aleksander Kwa3niewski podkre6lil, 2e

Ukraina pozostanie strategicznym partnerem

naszego kraju nawet po wejSciu Polski do

Unii Europej skiej. Kuczma wytazilnadziejq,
ze wej5cie Polski do UE pozwoli Ukrainie

szybciej poprawi6 sytuacjqgospodarcz4. - Od

dzi6 powinniSmy siq przygotowywad do

integracji z EuroPq - Powiedzial.
Prezydenci Polski i Ukrainy wziqli udziat

w II Konferencji Przewodnicz4cych
Obwodowych Administracji Paristwowych

Ukrainy i Marszalk6w Wojew6dztw RB
poSwiqconej wsp6lpracy regionalnej miqdzy

obu krajami. Pierwsza konferencja tego typu

odbyla siq w ubieglym roku w Sieniawie
(woj. podkarpackie).

Wystqpujqc Przed wojewodami i
gubernatorami fi ak popularnie nazywa siq na

Ukrainie szef6w obwod6w) polski prezydent

podkre6lil, 2e ,jako kraj Unii Europejskiej

bqdziemy szukad rozstrzygniq6, kt6re wl4czq

Ukrainq do wsp6lpr acy z Uni{' . U znal przy

tym, 2e planowane wprowadzenie wiz dla

obywateli obu krajow nie powinno utrudni6

wsp6lpracy transgranic znej. - Trzeba czynit,

wszystko, aby6my nie ograniczali przeply'ilu

ludzi, a granica bylaszczelna tylko dla tych,

co lamiq prawo - podkre6lil. Prezydent

zapowiedzial, 2e rok 2004 bqdzie Rokiem

Polski na Ukrainie, a 2005 - Rokiem Ukrainy

w Polsce.
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lipca w pawtiwce (dawny-Poryck) kolo Wodzimierza Wolyrflskiego, napiszemy w nastQpnym

numerze ,rMozaikit'.
stanowisko ukraif,skie w kwestii wolynia prezentowane jest w licznych gazetach i

czasopismach, dostgpnych na calej Ukrainie. Mieszkaricom Ukrainy centralnei nie iest latwo

dotrzed do prasy potrt i.l, gdzle pokazywane jest stanowisko polskie. Prezentujemy wigc

fragmenty tizectr aityt ut6w, kt6re ukazaly sig w polskich g'azetach. 
S.M.

siekiera, dziesiqtkami tysiqcy zmuszeni zostali do

panicznego opuszczenia swych siedzib,

pozostawienia mienia, ziemi i warsztat6w pracy'

Potem, w wyniku miqdzypafrstwowego ukladu,

dokonano ekspatriacji tych Polak6w, kt6rzy mimo

wszystko przetrwali w miastach i miasteczkach,

pr"y ,ry^ r6wnie2 nie obylo siE bez grolb r

mord6w z r4k ukaifiskich' "

(RzeczPosPolita)

Z artykulu Bogumily Berdychowskiej

,,spotkanie nad mo gilami "

,,Wedlug historyk6w,,postsowieckich"
Ukaina radziecka to efekt - cho6 niepelny -
paristwowotw6rczych dq2eri samych Ukairic6w
i wsp6lczesna niepodlegla Ukraina jest

dziedziczk4 i kontynuatork4 pafistwowo 6 c i

radzieckiej. W tym modelu wiqkszoSi sowieckich

interpretacji XX-wiecznej historii Ukainy (poza

kosmetyk4 frazeologicznq) pozostala

niezmieniona. Tak wiqc np. w dalszym ciqgu pisze

siq o ,,wielkiej wojnie ojczylnianej" czy o

czirwonej partyzantce zlatll wojny Swiatowej

j ako emanacj i antyfaszystowskiego ruchu- narodu

ukuitiskiego. Bohaterowie sowieccy w dalszym

ciqgu zajmuj4 miejsca na cokolach (.'.).
-Podobnie 

niemrienni pozostaj4 r6wnie2 tzw'

antybohaterowie.Donichnale2qpnedewszystkim
czlonkowie Organizacji LJkrairiskich Nacjonalist6w

i Ukaifiskiej Powstaficzej Armii' ("')
W modelu nacjonalistycznym zasadniczym

60. rocznica tragedii WotYnia
((Nowe Pafstwo>

,,Krawawa dogrYwka" - 2 rozmowY z

doktorem Grzegorzem Motykq, pracownikiem

,f,rio*r* InstyTun Studi|w Politycznych PAN:

,,W tu,u.h t g43-45trwala polsko-ukairiska

wojna w wojnie, kt6ra ogarnqla nie tylko Wolyir,

ali te| Galicjq Wschodniq i tereny dzisiejszej

Polski. Na Wolyniu proporcje miqdzy zabitymi

obu nacj i wy glqdaj 4 rzeczywiScie wstrz4saj 4co'

Zginqlo ponad 30 tysiqcy Polak6w - niekt6rzy

m6wi4 nawet o 50-60 tysiqcach - przy kilkuset

do dw6ch tysiEcy zabitych Ukairic6w Nie mo2na

jednak patrze6 tylko na Wofm: na ChelmszczyiLne

lginqlo kilka tysiqcy Ukrairic6w' (...) Nie ma

w4tpliwo 6 ci, 2e p adl r ozkaz p ozbyc i a s i q P olak6w

z Wotynia i Galicji Wschodniej. (...) Jestem prawie

pewny, 2e w Galicji OIiN-UPA kazalawypqdzad

itolak6w, a jesli siq nie ewakuuj4, to zabija('

wyl4cznie mg|czyzn. Na temat Wolynia s4

spizeczne informacje, ale nie mozna wykluczyd,

i2 teza radykalna - 2e podjqto tam decyzjq o

wymordowaniu Polak6w - jest prawdziwa. ('..)

Wydarzenia z lat 1943-44 staly siq swoist4

dogrywk4 wojny polsko-ukairiskiej z lat 1918-

19. dyla to pr6ba naprawienia blqd6w przeszloSci'

Mlodzi dzialacze ukraifrscy przez cale

dwudziestolecie m6wili swoim ojcom: dlaczego

nie wywalczyli5cie niepodlegloSci? Zapewne

byliScie za malo odwa2ni, za bar dzo pobla2liwi,

zbyt podzieleni. My musimy *!e9 by6

zjednoczeni, choiby na silq, i bezwzglqdni dla

wrog6w. Chcieli sprawi6, by tenor antypolski

scementowal spoleczno6i ukairiskq w obawie

przed masowym odwetem Polak6w. "

<RzeCzpoSpOlitU kt6rych gl6wnym celem bylo stworzenre
niepodleglego i zjednoczonego pafistwa

Z artytaiu Ewy Siemaszko ,,Prawda przede ukaifrskiego (...). Najbardziej skajni apologeci

wszystkim": tego nurtu gotowi !4 lsp^r3Yje.dliwi6 
nawet

najbrutalniejsze dzialania OUN i UPA, w tym

,,PolacyiUkaifrcy, 2yiqcyodwiek6wnatych wobec ludnoSci cywilnej, poniewaZ mialy one

samych ziemiach,';;ii wsp6ln4 histoiiq, slu2y6 osiqgniqciu celu gl6wnego, czyli

natomiast 162nq jej" 
-pamiq6. 

Wsp6lne stworzeniuukaifskiegoparistwa. (...)Potqpienie

zamieszkiwanie tych rutnydtt du2ych terytori6w mord6w na Polakach nie wchodzi wiqc w grq, bo

definitywnie skoficzylo sii tuZ pq drugiejwojnie nie 
. 
byly to wedlug zwolennik6w

Swiatowej. Zostalo pop1z.droo.ludob6js-trvem co ,,nacjonalistycznego" postrzegania historii -
najmniej 100 tysigiy Polak6w na Wolyniu i w zaplanowane czystki,aponadtoracjamoralnabyla

Muiopdrr.e Wschodniej, dokonanym ze po stronielkairiskiej, bo to Polacybyli intruzami,

,rrrrg6lny* okruciefistwem.pzez nacjonalist6w a nawet okupantami na ukaifrskiej ziemi.

ukrailriskich, przede wszystkim przez Tym, co lqczy znakomit4 wiqkszo6d

banderowc 6w z organizacji Ukrairiikich wypowiadaj4cych siq o XX-wiecznej historii

Nacjonalist6w (OLJN) iUlruinrn.i Powstafrczej Ukainy, jest mala,2eby nie powiedzied znikoma,

nrmii (UpA). Ci, ki6rych nie dosiqgly n6L i wiedza na temat tragedii wolyriskich Polak6w. "



Nie ma zlychnarod6w
W kwietniu bieZ4cego roku bylem w Warszawie na prezentacji ksiqZki

Wladyslawa Kubowa pt. <<Terroryzm na Podolu>.

Autor urodzil siq w Berezowicy Malej
kolo ZbaraLa, w obecnym obwodzie
Tarnopolskim, a wiqc na Podolu. W
okresie okupacji niemieckiej dzialal w
ruchu oporu - w Armii Krajowej i w
Samoobronie przed bandami Ukrairiskiej
Powstariczej Armii (UPA). PrzeLyl
masowy mord, dokonany przez
banderowc6w w lutym 1944 roku na
ludnoSci polskiej w jego rodzinnej wsi.
Zginqlo wtedy 131 os6b.

W okresie minionych jedenastu lat, po
1992 roku, Wladyslaw Kub6w wydal
siedem ksi4zek, poSwiqconych stosunkom
polsko-ukraifiskim na Podolu i zbrodniom
UPA na tym terenie. Ksi4zka ,,Terroryzm
na Podolu>, wydana w tym roku, jest jego
6sm4 publikacj4, poSwiEcon4 tej
tematyce. Autor odwoluje siq do r62nych
material6w 2r6dlowych i podaje, ze
wedlug doktora R. Kotarby w bylym
wojew6dztwie Tarnopolskim
zamordowano 8 tysiqcy Polak6w, wedlug
relacji 6wiadk6w 14,6 tys., a wedlug
szacunk6w Cz.E. Blicharskiego 40,5 tys.
W konsekwencji stwierdza, 2e bez
wzglqdu na to, ile faktycznie tych ofiar
bylo, stanowilo to <bestialskie
ludob6jstwo>.

Dodajmy, 2e badacze polscy sq prawie
calkowicie zgodni, i2 na Wolyniu, gdzie
pogromy w o96le siQ zaczqly,
zamordowano 50 000 - 60 000 Polak6w.
Do tej smutnej statystyki doda6 naleLy
jeszcze ofiary z rozleglych obszar6w
Galicji. Nie nale2y siE dziwii, 2e mimo
uplywu lat jest to nadal bolesny i
nabrzmialy problem dla polskiego
spoleczeristwa, dla rodzin i krewnych
ofiar.

Wladyslaw Kub6w za krwawe rzezie
nie potqpia narodu ukrairiskiego. M6wi,
2e nie ma zlych narod6w, sq tylko zle
ideologie. Tak4 zgubn4 ideologi4 byly
wizje i przeslania nacjonalistyczne
Dmytra Doncowa i tych, kt6rzy drog4
ludob6jstwa postanowili pozby6 siq
,,elementu polskiego>. Szowinizm i
nacjonalizm w wydaniu Organizacji
Ukrairiskich Nacjonalist6w to byl jednak
wrz6d na zdrowym organizmie narodu
ukrairiskiego. Wplywom tej doktryny
uleglo jednak nie wiqcej, jak 1 -2Vo og6lu
Ukrairic6w. Polacy to doskonale widz4 i
wlaScirr ie oceniaj4.

W zwi4zku z przypadaj4cq w tym

roku, w lecie, 60-t4 rocznic4 gl6wnych
mord6w na Wolyniu w Polsce nadal
ukazuje siq wiele ksi42ek naukowych i
wspomnieniowych, takich jak
Wladyslawa Kubowa. I te wczeSniejsze, i
te obecne nie byly i nie s4 wymierzone w
nar6d ukraifski. Maja one na celu tylko
ukazanie prawdy o tym, czym byl
terroryzm UPA. Zbrodnie ludob6jstwa nie
uligly przedawnieniu w 2adnymparistwie
Swiata. Polak6w wiqc cieszy, ze sprawa
ta, dawniej przemilczana na Ukrainie, jest
obecnie coraz czqSciej wydobywana na
Swiatlo dzienne przez uczonych i
polityk6w ukrairiskich, dociera do
Swiadomo6ci spolecznej. Bo i ten dawny,
i ten obecny tercoryzm musi siq spotykad
z powszechnym potqpieniem.

Uroczysto6ci rocznicowe sq teL
wykorzystywane do nalezyt ego uczczenia
i upamiqtnienia ofiar. W minionych latach
na Ukrainie Zachodniej - wsp6lnym
wysilkiem Polak6w i Ukrairic6w - udalo
siq uporzqdkowai mn6stwo cmentarzy i
grob6w ofiar mord6w UPA, postawid na
nich krzyze, pomniki, tablice. Jest to
zgodnie z chrzelcljafiskimi tradycjami i
zwyczajami narod6w obu naszych paristw

- Polski i Ukrainy. Nadal jednak sq
miejsca kt6re czekajq na troskliw4 rQkQ

krewnych, organizacji kombatanckich,
stowarzyszeh kresowych oraz Rady
Ochrony Pamiqci Walk i MEczeristwa.

Na szczq6cie na Ukrainie juz prawie
powszechnie rozumie siq, ze dzialania te
nie s4 wymierzone w suwerenne pafstwo
ukraifiskie czy w czeSt wsp6lczesnych
Ukrairicow. Dlatego upamiqtnienia
przebiegajq ju? spokojnie i na o96l bez
zadraLnieh.

Przy okazji prezentacji ksiqzki W.
Kub6wa podano, 2e takie upamiqtnienia
w tym roku mie6 tez bqd4 miejsce w
Polsce. W Warszawie przy pomniku 27
Wolyriskiej Dywizji Piechoty AK ulozona
bqdzie mapa Wolynia, postawione
symboliczne Swiece na cze66
pomordowanych, a na betonowej Scianie
podana liczba przeSladowanych i
zabitych. Ofiarami mord6w byli gt6wnie

, mieszkaricy wsi. Przeto planuje siq, 2e w
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w
Michniowie na Kielecczy2nie stanie
obelisk lub pomnik upamiqtniajqcy ofiary
UPA.

Eugeniusz Jablorf, ski, Warszawa.

ermin wprowadzenia wiz dla
obywateli Bialorusi, Rosji i

Ukrainy, pierwotnie wyznaczony na I lipca,
zostanie przesunipty o trzy miesiqce - na
I patdziernika 2003 roku. Poinformowalo
o tym w oficjalnym o5wiadczeniu polskie
Ministerstwo Spraw Zagr anicznych.

Polskie wizy
od

1 pafrdziernika
Zdaniem rzecznika MSZ Boguslawa

Majewskiego polskie stuzby konsularne s4

gotowe do wprowadzenia obowiqzku
wizowego, jednak termin przesuniqto na I
pafidziernlka z uwagi na,,interesy obywateli
polskich wyje2dilajqcych do tych pafistw w
sezonie letnim oraz uwzglqdniaj 4c postulaty
naszych wschodnich s4siad6w". W
komunikacie podano, 2e o nowej dacie
wprowadzenia wiz wladze polskie
poinformowaly Komisjq Europejskq,
wskazuj4c, ze Polska zachowuje zalecany
6-miesiqczny okres funkcj onowania rezimu
wizowego przed wst4pieniem do Unii
Europejskiej.

Polska ju2 po raztrzeciprzeHada termin
wprowadzenia wiz. Z poufnego raportu
Komisji Europejskiej wynika miqdzy
innymi, 2e wina le2y po stronie Moskwy i
Mifska. Z Kijowem Polska osi4gnqla ju2
porozumienie. Polscy obywatele nie bqd4
potrzebowali ukrairiskich wiz. Za to
obywatele ukrairiscy bqd4 dostawai polskie
wizy nieodplatnie.

W zwiqzku z planowanym
wprowadzeniem wiz, na Ukrainie powstaly
dwa nowe konsulaty tr-ucku i w
Odessie (opr6cz istniej4cych juz w Kijowie,
Lwowie i Charkowie).

Plac6wka w r,uiku, ktora swym
zasiqgiem obejmuje obwody wolyfski,
r6wnieriski i zytomierski, mie6ci siq na
star6wce, w siedzibie banku Pekao
(Ukraina) Ltd., na ulicy Katedralnej 7, w
poblizu katolickiej katedry Sw. Piotra i
Pawla i historycznego zamku ksiqcia
Lubarta.

Wnioski wizowe bqdzie mo|na sklada6
nie tylko osobiScie (trzebabqdzie przynie66
wypelniony wniosek i dwa zdjqcia), ale
takie za po6rednictwem biur podro?y (nie
wiadomo czy wszystkich, czy niekt6rych),
polskich organizacji lub zaklad6w pracy,
je6li bqdq organizowane zbiorow e wyjazdy.

Wnioski bqdzie mo2na sklada6 w
dowolnym konsulaci e, niezaleznie od
miejsca zamieszkania,

wg. prasy polskiej oprac. s.m.



<<Zycie

Warszary>>
ma 60 lat

W tym roku ,, Zycie Warszawy>>, jedna z

najstarszych polskich gazet, obchodzid bqdzie 60.

Urodziny. Historia,,Zycia Warszawy> rozpoczqla

siq bowiem 15 pahdziemikal944 roku, w chwili
gdy wiqkszo66 miasta znaj dowala siq jeszcze pod

niemieck4 okupacjq. Ukazujqca siq na terenach

wyzwolonych - na warszawskiej Pradze - gazeta

opisywala dzieri po dniu odradzajqce siq 2ycie

wielkiego miasta.

Bardzo szybko ,,Zycie Warszawy> ze

skromnej, zaledwie 4 - stronicowej, lokalnej,
warszawskiej gazety uroslo do rangi gazety

og6lnopolskiej. Jej codzienny naklad sie,4.al przez

wiele dziesiqcioleci 350 - 400 tysiqcy
egzemplarzy. Wydania niedzielne (magazynowe)

nawet 600 tysiqcy! .Zycie Warszawy> bylo przez

dziesiqciolecia presti2owym, opiniotw6rczym
dziennikiem, uznawanym za najbardziej
obiektyv"ny nie tylko w Polsce - ale chyba w calym

,,bloku paristw socjalistycznych", cho6 podobnie

jak inne byl SciSle kontrolowany pnez
komunistycznewladze.

Po roku 1990, w okesie prywatyzacii prasy

polskiej, ,,Zycie Warszawy> kupit wloski
wydawca, czyni4c z gazety wielkonakladowej,
presti2owej, przeznaczonej przede wszystkim dla

polskiej inteligencji dziennik popularny,

Powstawaly nowe gazety, rozwijala siE telewizja.

Gazety tracily czytelnik6w.,,Zycie Warszawy>

r6wnie2. Nastqpowaly zmiany wydawc6w.
Nast4pil podzial - powstalo ,,Zycie" (bez

,,Warszawy"), ale to stworzone pnez dzietnikany

,,Zycia Warszawy" pismo niedawno zniknqlo z

polskiego rynku.
Od roku 2000 - 2001 ,,Zycie Warszawytr

m6w zlapalooddech. Nowy wydawca, nowa szafa

grafrczna, nowi dziennikarze. Z gazety lokalnej,

warszawskiej stalo siQ zn6w gazetq

metropolitarn4. Zwigkszylo znacznie objqtoS6 -
codziennie 40 stron plus kolorowe dodatki
tematyczne. Gazeta nasza zdobpv a cotaz wiqcej

czytelnik6w (wydania magazynowe siEgajq 100

tvs.).

,,?ycie Warszawy> mate| bardzo aktywny

Dzial Lqczno3ci z czytelnikami. Codziennie

czytelnicy wypowiadaj4 siq na temat poruszanych

w gazecie problem6w, dotyczqcych wszystkich

dziedzin naszego 2ycia. Te wlaSnie sygnaly

czytelnik6w czqsto sQ pomocne przy redagowaniu

tekst6w redakcyjnych.

Zy czymy kolejnych 60 lat!

Redakcja,Mozaiki Berdyczowskiej".

N ajwigks za p o ls k a inw e sty cj a

Fabryka puszek stanie pod Kijowem
, Najwiqksza polska inwestycja realizowana jest na Ukrainie. Wytw6rnia puszek Can-Pack

Ukraina pochlonie okolo 35 mln USD.

Wedtug Jurija Jurowa, dyrektor generalnego Can-Pack (Ukraina), oraz jego zastqpcy Kazimierza

Bujaka, ju2 wybudowana zostala pierwsza linia produkcyjna, kt6ra wytwarzat ma rocznie 650 mln
puszek. Odbiorcami sqm.in. Obolofi i Slawutycz.

- Rynek ukrairiski siq rozwija - twierdz4 Jurij Jurow i Kazimierz Bujak. - Zaledwie rok temu

wykorzystpvano ponad 100 mln puszek rocznie, tyle, co sze56 lat temu w Polsce. Do tej pory sprowadzano

wiqkszo5d puszek z Polski -tenzbEdqprodukowane na miejscu.

Can-Pack ma ju2 doSwiadczenia ukrairiskie - zalohona przez Can-Pack Polska firma Uk-Pack
produkuje w Jaworowietzw. zakrywki koronowe (popularnie nazywane kapslami).

Budowa fabryki w Wyszhorodzie pod Kijowem rozpoczqtazostala I lutego br., urz4dzenia docierajq

z USA, Polski i Austrii. Pierwsza faza - obecna linia produkcyjna - pochlonie lqcznie 35 mln dol.;
planowane jest zwiqlazenie wydajno5ci do 2 mld puszek rocznie za kolejne 35 mln, poprzez wybudowanie

drugiej linii. W Wyszhorodzie docelowo pracowad ma 250 os6b. Szkol4 siq w Polsce - w Brzesku i
Bydgoszczy

Zdaniem Jurija Jurowa i Kazimierza Bujaka, najwiqkszym problemem przy zakladaniu fabryki

byla konieczno$6 uzyskania ogromnej liczby dokument6w i zezwoleri. Bez pomocy wladz lokalnych

byloby to niemo2liwe - ale powiodlo siq w bardzo szybkim jak na Ukrainq tempie.
P.K.

Polsko-Ukrairiskie
.F|

,t'OrUm

Ekonomiczne
Goszcz4cy na obradach forum, prezydent

Aleksander KwaSniewski iachqcal polskich
przedsigbiorc6w do inwestowania na Ukrainie,
a ukraifskich zapewnial, ie po przesunigciu

granicy Unii Europejskiej na wsch6d Polska

zrobi wszystko, by byla to granica otwarta i
przyjaznr.

Polski prezydent przytaczal dane, z kt6rych

wynika, ze w ubieglym roku obroty handlowe

miqdzy naszymi kajami wyniosty 1,6 mld dol.,

co jest lepszym wynikiem ni2 uznawany do tej

pory za rekordowy osi4gniqty w 1997 r. Korzystne

tendencje utrzymuj4siQ - w I kw. 2003 r. wymiana

handlowa wyniosla 423,5 mln dol.

Z kolei polskie inwestycje na Ukainie wedlug

stanu na koniec 2002 r. wyniosly 98,4 mln dol. -

To dobra wiadomo6i - m6wil Aleksander

Kwa6niewski, wskazuj4c przy tym, 2e jedenaste

mi ej sc e P o I ski wSr6d i nwe stor6w zagr anrczny ch

na Ukrainie ,,to zlawiadomoS6".

WSr6d najwiqkszych przedsiqwziq6 - w toku

lub planowanych - sq: Can-Pack kolo Kijowa (w
pierwszej fazie 35 mln USD) Groclin w

U2horodzie (10 mln USD), Toruriskie ZakJady

Wyrob6w Opatrunkowych, kolo Kijowa (10 mln

USD), Forte w obwodzie donieckim (10 mln

USD). W Jaworowskiej Strefie Ekonomicznej

funkcjonuje ok. 30 polskich firm, a w

Nowowolyriskiej Strefie Specjalnego
Inwestowania - ok. 20.

Na forum wyst4pil tei prezydent Ukrainy
Leonid Kuczma. - Europa powinna oddycha6

przez dwa pluca - podkreSlil, m6wi6, i2
,,europejski wyb6r Ukainy" - czyli dq2enie do

integracji zUE - jest jak najbardziej sluszny.

Wedtug Kuczmy, zeszlor ocma wartoSd wymiany

handlowej miqdzy Polsk4 a Ukrainq nie jest,

wystarczajqca w stosunku do potencjalu

kaj6w.
Podczas forum dyskutowano o

najwazniejszych problemach polsko-ukairiskiej

wsp6lpracy gospodarczej. W przypadku
inwestycji s4 to rozliczne biurokratyczne
trudnoSci, nieuregulowana wlasnoSi grunt6w i
praktyczna niemo2no66 nabycia ziemi, zmienno6i

przepis6w celnych oraz niemo2no6i uzyskania

zwrotu VAT. W przypadku handlu - problemy z

certyfikacjq zmienne przepisy celne i biurokracja.

Prezydenci.Polski i Ukainy otworzyli nowy

Konsulat Generalny RP w Odessie. Jak pisaly

agencje ukraiiskie, jest to si6dma plac6wka

konsularna w tym mieScie - gdy przed rewolucjq

l9l7 r. w Odessie funkcjonowalo 28 konsulat6w.

Polski konsulat utworzono z mySl4o planowanym

wprowadzeniu wiz dla obywateli Ukainy.
P.K.



tTydarzenia w Polsce
. Premier Leszek Miller

nieoczekiwanie zwr6cil siq do Sejmu o
przeprowadzenie glosowania nad wotum
zaufania - i glosowanie to wygral, do6i
duz4 wiqkszo6ci4 23 glos6w. Poparl go
j ego wlasny Sojusz Lewicy
Demokratycznej, tworz4ca koalicjq
rz4dow4 Unia Pracy i l5 posl6w
niezrzeszonych. Popularny tygodnik
,,Polityka" pisal: ,,Dla rz4du Leszka
Millera nie ma alternatywy (paradoksalnie
sil4 Millera jest brak alternatywy na
kazdym froncie, tak partyjtryrl, jak i
rzqdowym) ". Leszek Miller wygral te2
kolejny zjazd Sojuszu Lewicy
Demokratycznej byl jedynym
kandydatem na przewodnicz4cego i
stanowisko to zachowal.

. Z funkcji wicepremiera i ministra
finans6w zrezygnowal jeden z najbardziej
kontrowersyjnych czlonk6w rz1du Leszka
Millera Grzegorz Kolodko.
Wicepremierem koordynujacym
gospodarkq zostal lerzy Hausner. Nastqpc4
Kolodki zostal Andrzej Raczko,
wiceminister finans6w, gdy resortem tym
kierowal Marek Belka. - Mojq intencj4
jest, by za gospodarkq bez cienia
wqtpliwoSci odpowiadal minister Hausner

- tlumaczvl premier podczas konferencji
prasowej. O rezygnacji Kolodki
powiedzial, 2e wynika z r62nicy zdah
miqdzy nim a czlonkami rz1du na temat
programu naprawy finans6w paristwa.
Wedlug polskich medi6w, przyczynq
dymisji Kolodki jest plan premiera,
zgodnie z kt6rym uprawnienia do
kreowania polityki gospodarczej zostanq
przesuniqte z resortu finans6w do
Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

. Ogromn4 aferq uj awnila
,,Rzeczpospolita". Posel Sojuszu Lewicy
Demokratycznej Andrzej Jagiello
zadzwonil ze swoj ego telefonu
kom6rkowego do starosty
starachowickiego. Powiedzial mu o
planowanej akcji policji, kt6ra chce
zatrzymaf ponad 20 os6b. Jako zr6dlo
informacji wskazal wiceministra spraw
wewnqtrznych Zbigniewa Sobotkq.
Starosta na chwilq oddal sluchawkq
wiceprzewodnicz4cemu rady powiatu.
Obaj samorz4dowcy mieli byl zatrzymani

przez policjq. Posel Jagiello zrzekl sig
immunitetu. Okazalo siq, 2e policja nie
zawiadomila prokuratury o ,,przesisl6g". -To byta zdrada - powiedzial wprost
Kazimierz Olejnik, zastqpca prokuratora
generalnego. 

- Moglo byt zagro|one
2ycie policjant6w. Zatrzymano 18
podejrzanych, w tym obu samorzqdowc6w.

. W wyniku afery ,,starachowickiej"
(opisanej wy2ej) usiluje siq jednoczy6
antyrz4dowa opozycj a. ,,Prawo i
Sprawiedliwo56", Platforma Obywatelska,
Polskie Stronnictwo Ludowe, Liga
Polskich Rodzin, Stronnictwo
Konserwatywno-Ludowe oraz Ruch
Katolicko-Narodowy bgde organizowai
dzialania w Sejmie i poza nim. Haslo:
obali6 premiera Leszka Millera.

. Holenderski statek aborcyjny
,,Langenort" wplyn4l do portu we
Wladyslawowie. Statek ten odwiedza
kraje, w kt6rych aborcja jest nielegalna,
zabiera na poklad kobiety ciqzarne - i
wyplywa na wody miEdzynarodowe, gdzie
lekarze dokonuj4 usuniqcia ciqzy. Na
nabrze|u statek powitalo kilkadziesi4t
przekrzykujqcych siq zwolennik6w i
przeciwnik6w przerywania ciqLy. Stojqce
na nabrze2u feministki klaskaly w rqce,
kilka trzymalo transparent glosz4cy prawo

kobiety do aborcji. Liczniejsza grupa
przeciwnik6w aborcji rekrutujqca siq z
os6b zwi4zanych zLigqPolskich Rodzin i
Mlo dzie24 Wszechpol sk4 skandowala :

,,Mordercy", ,,Gestapo". Strony starala siq
odgrodzi6 policja i Stra2 Graniczna. Mimo
to dwie feministki oblano czerwonym
plynem.

. Podpisano umowy kompensacyjne po
przetargu na dostawq 690 kolowych
transporter6w opancerzonych wartoSci
4.925 milion6w zlotych. Przetarg
przesqdzil, i2 partnerem MON beda
Wojskowe Zaklad,y Mechaniczne w
Siemianowicach Slqskich, kt6re beda
produkowa6 firiskie wozy bojowe. WartoSd
offsetu towarzyszecego dostawom
transportera osi4gnie 1,610 mld euro -oznacza to. 2e Finowie z Patria Vehicles
Oy - 

(gl6wny dostawcy technologii
przyszlych) i Oto Melara (producenta
bojowych wiez) zainwestujq lub
przyciqgn4 do Polski inwestycje za tq
wlaSnie kwotq.

. Cena dolar6w na na pocz4tku lipca
wynosila - Wzy sprzedaLy 3,85 zl, przy
kupnie 3,92 zl; ceny euro odpowiednio
4,37 i 4,48 zl.

List do redakcji
Grgbocice, 10.06.2003 n

Szanowna redakcjo!
Razem z rodzinq mieszkam jui od kilku tat na Dolnym Slqsku w du2ym domu z

ogrodem, ale korzenie mojego rodu pozostaly na Wschodzie. Dlatego za poirednictwem
redakcii chcialabym odnaleic lcrewnych i znajomych poniZszych rodzin: OSZY"LKO,
KLIJANIENKO, CHODOROWSKICH, OSTROWSKICH, MICHALEWICZOW,

Chqtnie zaprosimy tei do siebie na miesiqc, bqdi dluiej, mqiczyzng samotnie
wyc howuj qc ego dzieci lub abs o lwenta uczelni wy2s z ej, kt6ry chcialby zwiedzit Pols kq.
Oboje z mqiemiesteimy w stanie zapewnit mieszkanie, wyiywienie a nawet pomoc w
poszukiwaniach pracy. Jeden warunek: musi to byt osoba uczciwa, rzetelna i otwarta
na DOBRO. Odpowiedzi proszq skierowad na poni|szy adres:

Agata Plona
Ul. Pocztowa 6

59-150 Grgbocice
Polska.



NadzieJa
na przyszloSd

<<Czwarty rok Berdycz6w organizuje w
maju Dni Kultury Polskiej. Dwa dni
mieszkaricy i liczni goScie z Polski, wielu
miast i wsi Ukrainy, Moldawii, Bialorusi,
Rosji brali udzial w interesujqcych

, Konsul Krzysztof Swiderek, konsul generalny Sylwester Szostak, poslowie na Sejm RP Tadeusz

Samborski i Jerzy Franciszek Stefaniuk w nowootwanym Polskim Centrum przy szkole Nr 15.

. l{aini goicie (od prawej): deputowani do RN (lkrainy Pawelhebrowski
i Mykola hulynski, mer Berdyczowa l(asyl Mazur,

poslowie na Sejm RP Tadeusz Samborski i Jerzy Franciszek Stefaniulc

Przezdwa dni Berdycz6w zyl nasyconym

programem. Przez dwa dni duza widownia
miejskiego palacu kultury ledwo mogla
zmieSci6 wszystkich chqtnych zobaczyt
wy stqpv p o I ski ch,:,'E 

:f il il3,1?lllJll,;;
Nr45 (15268) z 5 czerwca 2003r.

<<... obecni z zadowoleniem ogl4dali
koncert Swi4teczny z udzialem tw6rczych
zespol6w i solist6w miejskiego Domu
Kultury, goSci z Zytomierza, Winnicy,
Wolodarska Wofrnski ego, przedstawicieli
Polonii bialoruskiej i moldawskiej. I jak
z:twszeradowali swoim mistrzostwem artySci

iarnatorzy polscy, a mianowicie znana kapela

,,Buki", arrysta z Warszawy Mieczyslaw
Borkowski, kt6ry zaczarow al mieszkafic6w
Berdyczowa gr4nahamronii ustnej, klub tanca

towarzyskiego,Jmpuls" i inni wykonawcy>.
<<Zytomyrszczyna>>

Nr 6l (18680) z 5 czerwca 2003 r.

<Delegacji polskiej przewodn iczytv
nowy konsul generalny Ambasady RP na

Ukrainie Sylwester Szostak. W sklad
delegacji weszli konsul Krzysztof Swiderek,
poslowie na Sejm RP Tadeusz Samborski i
I erzy Franciszek Stefaniuk, przedstawiciele
policji polskiej z Katowic, zarz4d6w
miejskich z OleSnicy, Prochownic,
Trzebnicy na czele z burmistrzami tych
miast, dziennikarze telewizyjni z Lublina i
Wroclawia, radia ,,Watykan" i innych
massmedi6w Polski. ZapamigtaliSmy siq
slowa powitania, wypowiedziane przez
deputowanego do Rady Najwy2szej
Ukrainy Mykoly Zulynskiego:,,Choi
jeste6cie ju2 jedn4 noge w Europie, a my
jeszcze nie, ale bqdziemy razomw przyszlej
Europie. Wierzq w to!>r

<Rio-Berdycztiw>>
Nr4lf (157) z 23.05.2fi)3 r.

<Jak zwykle cieplo spotkal Berdycz6,,vV-
swoich goSci. Czyste ulice, udekorowane
bialo-czerwonymi i niebiesko-2oltymi
flagami, przyciqte drzewa i przystzt12one
krzewy. Widad bylo, 2e miasto przygotowalo
siq do tej nieprzeciqtnej imprezy ?:,w(zasrr....

kto nie trafil na tq imprezg mo2e tylko, jak
m6wi4 na Ukrainie, <<gryZe sobie lokcie>.
Program byl naprawdq atrakcyjny i bogaty
w r6ine niespodziankb.

<<Dziennik Kijowski>
Nr l0 (209) z meje 2003 r.

czasie spotkania oficjalnego posel

Jerzy Stefaniuk w swym wystqpie
tak okreSlil treS6 IV Dni Kultury Polskiej w
Berdyczowie: <Dzisiaj ponad 14 milion6w
Polakow mieszka za graniclPolski. lkaidy

przedstawieniach teatralizowanych,
zawodach sportowych, biznes - forum.... A
najwazniejsze jest to, 2e mieli mozliwoSd
obcowania, m6wi4c po berdyczowsku, i
siebie pokaza6, i goSci zobaczyt.



. Pan Tsdeusz Samborski z uczniami szJeoly Nr 15. . Kapela <Buki>

z tych milion6w jest nosicielem kultury.
Dlatego obchodzimy dzisiaj Swiqto tej
kultury, kt6ra jest w sercach ludzi, a nie

F importowana za pieniqdze>>.

\-/ Mer miasta Berdyczowa Wasyl Mazur
stwierdzil, ze Dni Kultury dla niego to
najpierw ogrom pracy. I czym wiEcej
bqdziemy pracowa6, tym latwiej bqdzie
sluzbom dyplomaty czrym budowa6 mosty
miqdzy naszymi narodami. Nas jednoczy
nie tylko wsp6lna historia wielu okres6w,
podobieristwo naszych jqzyk6w, lecz
niewymownie wielkie dq2enie do Zycia w
pokoju izgodzie.IV Dni Kultury Polskiej,
kt6re juL tradycvjnie s4 obchodzone w
Berdyczowie w maju, jeszcze raz
potwierdzaj4, 2e jeste6my bardzo podobni,
szczerzy i ponad wszystko pragniemy
przyja2ni miqdzy naszymi paristwami.

Nie mozna nie zaznaczy|,2e 17 maja
Ukraina po raz pierwszy obchodzila Dzieh
Europy. A w Berdyczowie ju? po raz
czwarty przez Dni Kultury Polskiej jest
reprezentowane 2ycie spolecznoSci

. - europejskiej.

W tym roku zostalo otwarte Polskie
Centrum przy szkole Nr 15. Tej nowej
plac6wce ze strony polskiej podarowano
komputer, a ze strony ukraifrskiej
kserograf. W otwarciu centrum
uczestniczyli poslowie na Sejm RP i
przedstawiciele wladz miejskich. Potem w
szkolnej auli odbyl siq koncert z udzialem
uczni6w szk6l miejscowych do kt6rych
dolqczyl siq pan Tadeusz Samborski i
wszyscy razem Spiewali piosenki polskie i
ukraiiskie.

Deputowany do Rady Najwy2szej
Pawel Zebrowski powiedzial: ,,Dni Kultury
Polskiej w Berdyczowie sq kartk4
wizytow4 miasta na arenie zewnqtrznej.
Piqknie Swiqtuje Berdycz6w! Na wysokim
poziomie organizacyjnym! Takiego Swiqta
?adne miasto Ukrainy nie widzialo.
Szkoda, 2e na takim wysokim poziomie
odbywaj4 siq tylko Dni Kultury Polskiej.
Spodziewam siQ, 2e w najbli2szej
przyszlo6c i znacznie poszerzy siq rozmach
obchod6w Dni Kultury Rosyjskiej i
Zydowskiej. Jak my5lE, z takiej wizyt6wki

rozpocznq siQ zewnqtrzne zwiqzki
Berdyczowa z krajami s4siednimi, bo do
programu kulturalnego dol4czyl siE
program gospodarczy. I dzisiaj ry
Berdyczowie odbylo siq juz III Biznes-
Forum. Tak i powinno byi: za programem
kulturalnym obowiqzkowo przyjdzie
ekonomiczny. Po nawiqzaniu kontakt6w
kulturalnych Berdycz6w pokaie siq i ze
strony rozwoju przemyslowego. Niedlugo
tu rozpocznie siq nowa era: do miasta
przyjdq inwestorzy polscy i rusz4 te
przedsiqbiorstwa, kt6re teraz stoj4. Wedlug
mnie Dni Kultury Polskiej to jest szczq6cie

'i odpowiedzialnoS6 jednocze6nie. To jest
nadziej a na pr zy szlo 56. "

Swiqto siq skofczylo, rozjechali siq
go6cie, lecz nie na dlugo. Za rok zn6w siq
spotkamy. Czekamy na V jubileuszowe Dni
Kultury Polskiej w Berdyczowie. A teraz
do pracy! Zbudujemy prawdziwy most
przyjalni miEdzy Ukrainq a Polskq! Niech
w obu krajach ?yjqszczqiliwi ludzie, w ich
domach panuje dostatek i pok6j!

Larysa Wermifiska.

. Zespdl folklorystyczny dzieciecy przedstawia swdj program. . Dla mieszkaficdw Berdyczowa {piewajq rodacy z Bialorusi,



lftonila mieisln. ftonila mieisln. lftoniha mieisln
. Numer identyfikacyjny

cry znakszatana?
Pewna pani z okolicznej wsi zalatwiala

przyjqcie do pracy. Za?qdano od niej kodu
identyfikacyjnego. Kobieta z wioski po raz
pierwszy o takich rzeczach uslyszala i
napisala list do redakcji miejscowej gazety

,,Ziemia Berdyczowska". Pani ta uwaza, 2e

numerowanie ludzi poniza ich godno66 i jest
potqpieniem praw czlowieka. Jako osoba
wierzqca boi siq, 2e w numerze mog4 byi
liczby 666. Redakcja w otwartym liScie
wyjaSnila jej, 2e jej obawy sq pr6zne i ze

numer identyfikacyjny jest niezbqdnie
potrzebny kazdemu obywatelowi.

' Sprawy oSwiaty
Na caly kraj ogloszono Przez mass-

media, ze pensja natczycielska bqdzie
podwyzszona od I maja o l2 proc. Wszyscy
my6l6 2e nauczyciele dobrze zarabiaj4 i to
jest powodem niezastu2onej zazdtoSci innych
warstw ludno6ci ukrairiskiej. Ale podwyzka
pensji nauczycielomwcale nie miala miejsca.

Ju2 nie po raz pierwszy rz4d klamie. A
nauczyciele nadal 2yi4. w nqdzy. Nastqpna

,,lipna" podwyzka powinna by6 w lipcu. I
zn6w na caly kraj bqdq upowszechniane
plotki o dobrych zarobkach pedagog6w. Czy
dtugo jeszcze nauczyciele bqdq oszukani?

. Swieto zwyciSstwa
Jak za czas6w komunistYcznYch, w

Berdyczowie niezmiennie 9 maja odbywa siq

mityng i parada wojskowa. Tak samo jakza
komuny na mityng zmtszaj4i66 nauczycieli
i uczni6w szk6l og6lnoksztalcqcych. Dzieci
stoj 4 w,,Zywym korytarzu" wzdlu? ulicy K.
Libknechta z kwiatami i witajq weteran6w
wojny, kt6rzy maszeruj4 w kolumnie
zwyciqzc6w.W Em roku kombatant6w bylo
jeszcze mniej. Kolumna siE zmniejszyla.
Istnieje opinia, ze sposoby obchod6w tego
wielkiego Swiqta trzeba zmieniai. Ale czy
nasze wladze pomySlq siq o czym6 nowym?
Mityng wtedy j est praw dziwy, kiedy wszyscy
w nim uczestniczq z wlasnej chqci, a nie z

polecenia kierownictwa.

. Nowe muzeum
We wsi Szwajkowka w Przeddzieh 9.

Maja w miejscowej szkole zostalo otwarte
muzeum 2olnierzy - internacjonalist6w. W
nasze trudne czasy bylo to trudne, ale dziqki
inicjatywie rejonowej organizacj i weteran6w
wojny afgafiskiej, a mianowicie W.
Zyganowa, pomysl siQ powi6dl. W
organizacji muzeum, zebraniu material6w
uciestniczyli nauczyciele i uczniowie na

czele z dyrektorem szkolY P. Iren4

Trochymczuk. W uroczystoSciach otwarcia
muzeum wziqli udzial przedstawiciele wladz
rejonowych i grupa weteran6w wojny
afgariskiej.

. Jubileusz
szkoly pedagogicznej

W maju 2003 roku Berdyczowska Szkola

Pedagogiczna ukoriczyla 80 lat. Na
podstawie wy2szych kurs6w pedagogicznych

w naszym mieScie 1923 roku w
pomieszczeniu uczeini komercyjnej bylo
zorganizowano technikum pedagogiczne.
Wykladowc6w bylo 7,uczni6w 95. W 1933

r. otwarto wydzial zaoczny nauczycieli klas
pocz4tkowych. W 1935 technikum stalo siq

,,pedszkolq" z wydzialem szkolnYm i
przedszkolnym. Otwarto kurs roczny
nauczycieli klas pocz4tkowych. 1947 t.
Berdyczowska Szkola Pedagogiczna
przybiera n azwqtczelni. 1 95 8 r. - zamkniqto
wydzial szkolny i otwarto muzyczny. 1997

roku otwarto nowq sPecjalno56
,,Pedagogikq socj aln4'',

Zalohona w dalekim 1923 roku szkola
pedagogiczna jest jedn4 z najlepszych
wyhszy chplac6wek o5wiatowych I poziomu
akredytacji. Przygotowuje mlodych
fachowc6w za specjalizacj 4,,Wychowanie w
przedszkolu",,,Pedagogika socjalna",
,,Pedagogika i metodyka wyksztalcenia
Sredniego", ,,Muzyka". KolektYw
pedagogiczny sklada siq ze stu
doSwiadczonych fachowc6w, ktorzy majq
wyksztalcenie wy2sze. Za pobieran4 naukq
studenci nie plac4.

. Berdyczfiw i Polacy
W mieScie i rejonie mieszka ponad 12

tys. Polak6w, co oznacza l0% wszystkich
mieszkaric6w. Naj liczniej sze ich
zgromadzenie znajduje siq we wsiach LeSna

Slob6dka i Gwozdawa. Rozwijaja siq
tradycje narodowe, oSwiata i kultura: dzialaiq
zespoly folklorystyczne, dla ludnoSci
polskiej ukazuje siE gazeta ,,Mozaika
Berdyczowska", na stronach miejscowego
pisma,,Zemla Berdycziwska" regularnie
ukazuje siq rubryka dla Polak6w ,,Dzieh
dobry", w szkolach N 3, 4, 7,10, 15, 17

prowadzi siq naukq jqzyka polskiego. Polacy
uroczy6cie obchodz4 swoje, SwiEta religijne
za udzia\em wladz miej skich.

. Gruflica nie odchodzi
Wypadki choroby na gruZlicEw zeszlym

roku stanowily 93,3 chorych na 100 tys.
ludno6ci. Z nich23,8 proc. chorych z formq
utrudnion6 25,6 proc. - sQ rozsiewcami
bakterii. W pierwsze trzy miesiqce roku
potocznego zarejestrowano 8 os6b z aktywn4

gruLlicqpluc, z nich ujawniono 7 w czasie

badania na fluorografiq. Tak2e z nich 2 os6b

z zaniedbanq form4 gr:ullicY, 2

rozsiewajqce zarazki

. Dzigkujg!
Ju2 przez dlugi czas w BerdYczowie

pracuj e or ganizacja charytatywna,,Caritas",
kt6ra pomaga mieszkaricom, kt6rzy okazali
siq w trudnej sytuacji materialnej. Najwiqcej
w6r6d tej grupy socjalnej emeryt6w,
inwalid6w, samotnych starych ludzi.
,,Caritas" pomaga nie tylko parafianom
ko6ciol6w katolickich, lecz i innym
mieszkaricom miasta. W stol6wce zawsze
mo2na dosta6 gorqce dania. Tamz otwartym
sercem spotykaje rodak6w Nela Kuchniuk,
Irena Matkowska, kucharka Iryna Regalow.
A kto w zwiqzku ze zlym stanem zdrowia
nie mo2e przyjSt, dostaje jedzenie w domu.

Pomagaj4 tak?e ubraniami, obuwiem,
chorym i niepelnosprawnym - pieniEdzmi i
lekarstwami.

. Smutne cyfry
W okresie 2000-2003 lat na terytorium

rejonu Berdyczowskiego (nie liczqc miasta)
samob6jstwa popelnilo 26 os6b. Z nich 2I
to se mQzczyini w wieku od 30 do 40 lat'
Lekarz-psychiatra, Edward Dobrowolski,
komentuj4c to zjawisko m6wi, 2e

samob6jstwo jest sposobem ucieczki od
problem6w. Kobiety jako opiekunki ogniska
domowego biologicznie lepiej chronione s4

od samob6jstw. Ich celem 2yciowym jest
zaloilenie rodziny, urodzenie dziecka. To j est

przywidziane przez naturq. A mEilczyini
powinni materialnie utrzymywa6 rodzinq. I
kiedy tracq mo2liwoS6 wykonywa6 swojej

,,roli"- to otrzymujemocnego ciosu w swojej
samoocenie. Ze wzglqdu na mqskie
wychowanie panowie rzadko phaczqu lecz lzy
s4 cudownymi lekami od stresu. Czlowiek
zastanawia siq nad tym, co zrobil za czas

swego Zycia i, jeLeli w ten moment
nieprzyjemnoSci siq pomna2aj4, system
nerwowy moze nie wytrzyma6.

'Sprzedai
przediipbiorstwa

KiedyS berdyczowska wYtw6rnia
konserw byla jednq z najlePszYch w
Ukrainie. Tu produkowano 64 gatunki
konserw. Tu organizowano seminaria
republikariskie. Teraz przedsiqbiorstwo
zostalo sprzedane aLzaS tys. hrywien!!!Ale
wedtug ocen Niezale2nej Zytomierskiej Izby
Handlowej przedsiqbiorstwo kosztuje nie
mniej 47 tys. hrywien.

Przygotowala Larysa Wermifi ska.

Itronila miGisln. lfionila miGisln . lftonila miGislta



RUBRYKA: Polskie krzyile na Ukrainie
L.T. ma na Ukrainie takiej polskiej rodziny, kt6ra nie ucierpiala od represji

| \ stalinowskich. Do dziS Potacy pamigtaj4 o tych okrutnych czasach, kiedy
L \ wszyscy sig bali, bo nie byli pewni,Leprzetrwajq do jutra. Do dnia dzisiejszego

ten strach nie opuScil dusz ludzkich i nie kaidy potrafi opowiedzied o swoich bliskich,
ktfirzy nie wr6cili z NKWD. Nasza redakcja pracuje nad zebraniem Swiadectw o
Polakach co zgingli na zawsze w strasznym labiryncie GULAGU, nie wr6cili do swoich
rodzin, zostali ukarani nie wiadomo za co. Kr6tkie informacje o naszych rodakach
pomogQ wigcej dowiedzied sig o tamtych trudnych odcinkach historii, kt6re mamy
nadzieje nigdy juZ nie powt6rz4 sig. I dlatego zachgcamy wszystkich mieszkafc6w
Berdyczowa i okolic do nadsylania informacji o swoich krewnych, kt6rzy byli
represjonowani. Na stronach naszego pisma uczcijmy ich pamigd i przekaflemy

4ptomkom ich imiona. Niech nie zginq na zawsze!

Opowiada Julia Kiral, 18 lat studentka
I roku Kijowskiego Uniwersytetu
Slawistycznego, mieszkanka wsi
Gryszkowcy rej onu B erdyczowskiego :

- M6j pradziad Kunicki Cezary urodzil
siq w 1902 roku. Pracowal jako nauczyciel
klas poczqtkowych. Jego mal2onka, moja
prababcia Kunicka Franciszka (z domu
Danisiewicz) urodzona byla w 1905 roku.
Mieszkali we wsi Gremiacze rejonu
Czudnowskiego. Najpierw zostali poddani

,,rozktrlaczeniu>. Zabrano im caty maj4tek.
Potem Cezary zostal aresztowany. Przez trzy
dnie jego 2onie udalo siq tajemnie z nim siq
spotka6 w wiEzieniu. Pradziad powiedzial,
2e jego i jeszcze 22 ludzi oskarzono o
przyjazny stosunek do armii Pilsudskiego,
kt6ra przemaszerowala niedaleko ich wioski.
Pradziad tej armii nawet nigdy nie widzial.
To bylo ich ostatnie spotkanie. Juz nigdy
Franciszka nie zobacryla swojego mqin. Jq

-jako 2onq wroga narodu 
- wygnano z

wioski, ale rok p62niej udalo siq wr6cii, bo

wyszlauchwala Nadie2dy Krupskiej, wedlug
jakiej kobiety powinny by6 razem ze swymi
dzie6mi. A u FranciszhiiCezarego ich bylo
troje: Germanina (13 lat), Oktawian (ll lat)
i Roman (6 lat). Przez caly rok dzieciaki
mieszkaly same bez opieki rodzic6w. Ale
przekwaly i doczekaly siq powrotu mamy.
Po Smierci Stalina Germanina starala siq
znale26 Slady ojca i pisala listy do KGB.
Przyszla odpowiedZ, 2e Cezary Kunicki
zagin$. na budowie moskiewskiego metra.

Ze wsi Gremiacze byty represjonowane
22 osoby w wieku 25-35lat, za podpisami
bzech mieszkaric6w: przewodnic zqcego rady
wiejskiej Korzowogo, jakiegoS Ostryckiego
i Gtuchej (nie wiadomo czy to nazwisko czy
przydomek) J6zefy. Ci ludzie ju2 nie Lryj4.

Opowiadaj q" 2e jednego z nich zastrzelil
represjonowany mieszkaniec wsi, jakiemu
udalo siq wr6ci6 z NKWD. Z 22 przetrwal
tylko jeden. Opowiadal,2e zostalprzy 2yciu
tylko dla tego, 2eby zemSci6 siq na
donosicielach. Ale kiedy powr6cil, to dwoje
z nich ju2 umarli.

Opowiada Julian Slowiriski,
mieszkaniec Zytomierza, 67 lat, emeryt,
malarz - amator, Rysuje obrazy dla
koflciolfw w Berdyczowie, tytomierzu,
Korosteniu, Bykowce, Miariandwce.

- W 1937 roku zabrali mojego ojca
Kazimierza Slowiriskiego. Mialem wtedy
tylko rok. Oskar2enie bylo sfalszowane.
Zarzucono mu spekulacje kofimi. Tato
pracowal w gospodarstwie leSniczym.
Pewnego dnia przyszedl z pracy. Matka
postawila przed nim obiad. Ojciec nic nie
m6wil, tylko lzy mu spadaly do talerza. Ju2

wiedzial, 2e go zabiorq. W nocy po niego
przyszli. O jego losie nic nie wiem. Mama
jako 2ona wroga narodu nie mogla dosta6 siq
do pracy. Udalo siq tylko wtedy, kiedy ukryla,
2e tato jest aresztowany. Powiedziala,hemqi
jq porzucil. Spalila jego paszport. Dlatego
dzisiaj nawet nie znam dokladnej daty
urodzenia ojca. Wiem tylko, 2e zostal
aresztowany w wieku 34 lat. Mam akt jego
zgonu, gdzienapisano, 2ezmarlw 1947 roku
na raka 2ol4dka. Szczeg6ly jego Smierci nie
se znane. Przewidujq ,2e tato byl rozstrzelany
w ?ytomierzrr,aw akcie zgonu napisane jest
klamstwo. Po wielu latach ojciec zostal
rehabilitowany. Jest zalwiadczenie. Matka
dostala kompensacji 200 rubli.



7 czerwca, w pyeddziefi uroczystoSci
Zeslania Ducha Swigt€go, w iLytomierzu,

w katedralnym ko5ciele 5w. Zofii,
ks. Witalis Skomaroyski zostal wy5wigcony na biskupa

przez kardynala Mariana Jaworskiego.

v

BERIE c%o

spEdzil lata dzieciqce i mlodziehcze. Z l99l
do 1995 roku byl proboszczem w Sumach,

odradzaj1c katolicy zm na wschodnich
terenach Ukrainy. Od roku 1995 do 2000

pracowal jako kanclerz Kurii Diecezjalnej i
jednoczeSnie, od roku 1998, podejmowal
obowi4zki prob oszcza KatedrY
Zytomierskiej. W 2000 r. zostal :vq17znaczony

prorektorem, a w 2002 rektorem Wy2szego

Seminarium Duchowego Diecezji Kijowsko

-Zytomierskiej w Worzelu.
7 kwietnia Nuncjatura Apostolska na

Ukrainie zawiadomila, 2e Ojciec Swiqty Jan

Pawel II naznaczyl ks. Witalisa
Skomarowskiego, rektora WYzszego
Seminarium Duchowego w Worzelu,
biskupem pomocniczym Diecezji Kijowsko
-Zytomierskiej.

Uroczysto56
w Zytomierzu

W sobotq 7 czerwca2003 roku, w czasie

Wigilii zeslania Ducha Swiqtego, Zytomierz
prze|ywal religijnq uroczystoSi - biskupiq
konsekracjq ks. Witalisa Skomarowskiego.
Na t4 uroczysto66 przybyli liczni Polacy a
Ukrairicy, katolicy i prawoslawni.:
mieszkaricy Zytomierza i obwodu, wielu
parafian zBerdyczowa i z calej Ukrainy. W
uroczystoSci uczestniczylo ponad tysiqc
os6b. Swiqtu przewodniczyli - kardynal
Marian Jaworski, ks. bp. Leon Matyj, ks. bp.

Marian Buczek (Diecezja Lwowska),
'Nuncjusz Apostolski ks. bp. Mikolaj
Eterowicz, ks. bp. Bronislaw Bernacki
(Diecezja Odesko - Symferopolska,) ks. Bp.
Marcjan Trofimiak (Diecezja tr ucka), ks. bp.

Leon Dubrawski (Diecezja Kamieniecko -
Podolska), ks. bp. Stanislaw Padewski

(Diecezja Charkowsko -Zaporcska), ks. bp..
Jan Purwiriski, ks. bP. Stanislaw
Szyrokoradiuk (Diec ezja Zytomiersko -
Kijowska). Byli obecnitakie biskupi greko

- katoliccy. Kaplan6w przybylo okolo 150,

obecnych teL bylo wiele si6str zakonnych.

Przybyli tak2e duchowni z Anglii, Austrii,
Bialorusi, Moldawii. Z os6b oficjalnych we

mszy uczestniczyli - Sylwester Szostak,

konsul Generalny RP w Kijowie, Ikzysztof
Swiderek - konsul RP w Kijowie, Pawel

Zebrowski - deputowanY do RadY

Najwy2szej Ukrainy, przedstawiciele wladz
obwodowych.

JE(
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Ksi4dz
z Berdyczowl

Ks. Witalis Skomarowski urodzil siq 30

grudnia 1963 roku w Berdyczowie, w
obwodzie Zytomierskim. Po ukoriczeniu
szkoly medycznej w latach 1985-1990
studiowal filozofiq i teologiq w wy2szym
Seminarium Duchownym w Rydze na
tr otwie. Potem kontynuowal studia zaoczne
na wydziale teologicznym Uniwersytetu im.
Kardynala Stefana Wyszyriskiego w
Warszawie. Na kaplana zostal wySwiqcony
27 maja 1990 roku w Rydze - i skierowany
do duszpasterstwa na terenach Diecezji
Zytomierskiej.

Po kaplariskich $wiEceniach podejmowal
obowiazki wikariusza w Berdyczowie, w
kaplicy przy ulicy Czudnowskiej, w kt6rej



Dla katolik6w Berydczowa to Swiqto

bylo osobliwym. Przecie2 ks. bp. Witalis
Skomarowski pochodzi z naszego miasta, tu

mieszkajq jego rodzice. Wszyscy wierni
cieszyli siq, ze ich rodak zostal wy6wiqcony
na biskupa. Jak milo bylo widzie6,2e dla
swego herbu on wybral monogram imienia
Marii podobny ztej,kt6rajest na barokowej
rzeLbionej ramie cudownego obrazu matki
Roskiej Berdyczowskiej. Pod monogramem
sqtrzy gwiazdki, jak na herbie u Karmelit6w
Bosych. To wlaSnie jest symbolem
berdyczowskichkorzeni ks. bp. Witalija. Nad

monogramem imienia Marii widniej4 -krzy2 i gol4b, bo wla6nie one sA wyrazami
hasla wybranego przez ks. bP

Skomarowskiego. ,,Veni Creator Spiritus -
Przyjd?Duchu Swiqty".

Rodzina
nowego biskupa

Rozmy6lajqc o postaci ks. bp. Witalija
Skomarowskiego i jego powolaniu
duszpasterskim nie mozna nie pamiqta6 o
jego rodzinie, jego ojcu i matce. To wla6nie
oni odegrali waznqrolq w jego wychowaniu
i stanowieniu duchowym. Los tej rodziny
wzruszylmoje serce. Ojciec naszego biskupa
Jan syn Antoniego Skomarowski urodzil siq
w obwodzie Winnickim we wsi Podorozne
24 czerwca 1932 roku. W 1933 roku, kiedy
mial zaledwie jeden rok, wladze
komunistyczne wygnaly jego rcdzinE z

wlasnego domu, a malego Jana w kolysce I

wyrzucily namr6zi Snieg. W ich domu zostal

wzqdzony klub. Zrobiono to ztejprzyczyny,
2e rodzina byla polska. TakLe zaznali
niesprawiedliwo6ci i inni czlonkowie rodziny
pana Jana. W 1937 roku zostal aresztowany

wuj, Jan Grzebowiecki, kt6ry pracowal jako

maszynista poci4gu w KoziatYnie.
Po wygnaniu rodzina Skomarowskich

osiedlila siq w Berdyczowie. Wla6nie w tym
miescie spqdzil Jan swoje mlode lata, ohenil
siq z piqkn4 dziewczyn4 Helen4 Borysiewicz
(urodzonq28 kwietnia 1942r.) zpolskiej wsi
Gwozdawa. Z tego malzefstwa urodzilo siq

troje dzieci: Witalij - 1963; Alla - 19691;

Walentyna -1973.W tej rodzinie dzieci byty
wychowywane w milo6ci do Boga,
przestrzegaj4c wiarq i tradycjq koSciola
katolickiego. Dzieci podrastaly na. rado66

rodzicom. Ale w przeddzieri Swiqta.
Apostol6w Piotra i Pawla 1981 roku w
rodzinie stala siq wielka tragedia. W skutek
nieszczEsliwego wypadku utonqla w rzece 12

- letnia Alla. Z,godnie z tradycj4 katolick4 w
kapliczce przy ulicy Czudnowskiej byta
odprawionailalobnamsza Swiqta. Po tym do

kierownika ojca zmarlej dziewczynki
przychodzili pracownicy KGB. A pracowal
pan Jan jako kierowca - ekspedytor w
woj skowym o6rodku handlowym.

Rodzina Skomarowskich trafila do listy
os6b podejrzanych,bo byli katolikami, mieli
pochodzenie polskie i represjonowanych
krewnych, na poczqtku lat 60 odwiedzili
brata stryjecznego w Polsce. Dzieci nie
chciaty wstqpowa6 do komsomolu i niedlugo
Witalij wyjechal do Rygi na studia w
Seminarium Duchownym. Dla wladz
komunisty cznych to bylo niedopuszc zalne.

Ale czasy re2imu totalitarnego dobiegaly
korica. Witalij wybral sobie drogqkaplariskq
Walentyna - siostry zakonnej
Zgromadzenia Malych Si6str Niepokalonego
Serca Maryi (Honoratek).

Dzisiaj rodzice s4ju2 na emereturze.Pan
Jan ma zasht2ony tytul weter anapracy.Zyjq
bardzo skromnie, ale poboznie. Tacy ludzie
zawsze mogqslu2y6 przykladem dla nas jako
wz6r mocnej rodziny, poboznoSci,
skromnoSci i dobroci ludzkiej.

Irena Zawa'dzka.

PO7,DROWIENIE
Zesp 6l redakcyj ny guzety <<Mozaika B erdyczowskD) gratuluj e

biskupowi Witalisowi Skomarowskiemu, a ttkheiego rodzinie -iLyczy
nowemu biskupowi powodzenia oraiz obfitych lask Bo2ych

na drodze Zyciowej i kaplafiskiej.
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Dzierfl promien
Dniu pamigtnl
Cho6 przeszlo(
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Zamiast kropek wstaw podane ni2ej przymiotniki,
pamigtaj4c, aby mialy one odpowiednie kofrc6wki. OkreSl
rodzaj prrymiotnik6w.

l.Ta sala jest........ .

2.Ten student j€st ........ .
3. Na brzegach rzeczki rozloilyl sig ob6z ............ .
4. Chlopcy wyszli rankiefil ......... .
5.Ogr6d bll ......... .

ffiffi '(,{qbrd'Auqezcvng'dpopr'ernp'udusezcm,)

ffi
Zapamigtaj przyslowial WMowa srebroo milczenie zloto. ry

Lepszy dzigciol w rgku ni? orVel na sgku.
Ciq2ko robi6, lekko je56.

Jak kto robi, tak i ma.
Kto dobrze orze, rnr chleb w komorze.

ffi:,Jt'

CalaLqka dla mamy
Mamo! Chodz z nami!
Damy ci - l4kg.
Zkwiatami,
Ze skowronkiem, ze slonkiem.

t#*f.dodamva tkNawet m 7 'fr
Gdy sig zachmurzy il
N#:::*' ff/
Gdy sig klopotilw nazbiera,
My u5miechniemy sie d_o ciebie,
Zawsze,
Jak dziS,
Jak teraz!

Kiedy rffffiie ffig zieleni,
kiedy leci - zlotgffiig mieni.

Igiel ma wigcoj od krawca) a
nawet wigcej offiZa, zimqi latem
j ednaka, zawsu#,1#jelona i Swieia.

Kapelur"ffiTffie oslonil, ale
klaniad sig niffiSh

'(qtlzt3 'etrpof '?gll)

R. Pisarski

Dwie hczhy
Wszystkie dzieci, nawet male,
Zaraz nam przypomnied mog6
iLe odr6itnia sig dwie liczby:
Pojedynczq oraz mnog4.
Pojedynczej uz5rwamy,

Gdy o jednej rzecry mowa.
M6wi sig wigc: jedna Swieca,

Gruszka, kamierfi, kwiat czy sowa.
OcrywiScie w liczbie mnogiej
M6wi sig jui: Swiece, gruszki,
Kwiaty, sowy cry kamienie,
Buty, stoly cry poduszki.



Niech brzmi Maryina pieSfi!
10 maja 2003 roku w osiedlu DowbYsz

(byty Marchlewsk) odbyl sig Festiwal
Piosenki Maryjnej. Do niewielkiej
miejscowoSci zjechalo siQ Ponad
trzydzieSci zespol6w artystycznych
amatorskich, w repertuarze kt6rych
znajduje sig duchowa muzyka katolicka.

Przybyly ch6ry i zespoly z Zytomierza,
Berdyczowa, Baru, Wolodarska
Wolyriskiego i innych miejscowoSci z
obwod6w Zytomierskiego i Winnickiego.
Zespoly wedlug gatunkow muzycznych
mozna bylo podzielii na ch6ry i zespoly
kameralne, zespoly dzieciqce i rozrywkowe.
PieSri Maryjna byla przedstawiona przez
amator6w Spiewu koScielnego w rozmaity
spos6b. Ka2dy zesp6l ma swoje wlasne
osobliwo6ci, swoje uroki. Festiwal stal siq
prawdziwym Swiqtem, prawdziwym
triumfem kultu Maryjnego.

Berdycz6w byl reprezentowany przez
dwa zespoly: zespol rozrywkowy parafii
Sanktuarium Niepokalanego Poczqcia Maryi
Panny (solistka Ewelina Tarnopolska,
kierownik Maryna Miroszniczenko) i
kameralny ansambl parafii koSciola Sw.

Barbary (kierownik Witold Czeslawski). Po
raz pierwszy zespoly z Berdyczowa
uczestniczyly w takim festynie i od razu
zdobyly zwyciqstwo. W nominacji solist6w
Ewelina Tarnopolska zajqla drugie miejsce,
a zesp6l parafii ko6ciola 5w. Barbary dostal

pierwsze miejsce w nominacji ansambli
kameralnych. W wykonaniu zespolu btzmial
,,Apel do Matki Boskiej" i pie6ri ,,Maryjo,
Matko...". Festiwal zostal zorganizowany
pnez parafiq Sanktuarium Matki Boskiej
Fatymskiej w Dowbyszu.

Ostatnio mlodzie? katolicka coraz
bardziej interesuje siq Spiewem ko6cielnym
i Swiadectwem tego jest przewaga mlodzieLy
i dzieci w zespolach artystycznych.
Przykladem mog4 by6 ,,Kolorowe ptaszki"
z Wolodarska-Wolyf skiego>, ch6r
,,Dzwonec zki" z Zytomierza, ,,Fatimskie
niezapominajki" zDowbysza i wiele innych.
?ycieprzeciqtnych ludzi na Ukrainie nie jest
latwe, ale nie zwa2ajqc na trudn4 sytuacjq
materialn4 mieszkaricy Dowbysza goScinnie
przyjqli na nocleg przyby\ych artyst6w.

WSr6d kwitnqcych ogrod6w brzmiala
cudowna pie6ri do czci PrzenajSwiqtszej
Maryi Panny. Przecie? miesiqc maj jest
po6wiqcony Bogurodzicy i na Ukrainie
zawsze uroczyScie obchodzony. Dq skladu
zespolu z parcfii 5w. Barbary wchodzq
nauczyciele, studenci, muzykanci. Zesp6l
wykazal w czasie wystqpu wysokie
mistrzostwo i mamy nadziejq, ze nowy
kolektyw bqdzie rozwijal siq i r6sl, a takile
2e przeksztalci siq w prawdziwy ch6r
kameralny, Spiew kt6rego bqdzie zdobil msze
Swiqte w naszym ulubionym ko6ciele Sw.

Barbary' 
Larvsa wermifrska.

Wystawa
<<Polacy-Ukrairicy

1939-47>>
W polskiej ambasadzie w Kijowie

otwarto wystawg Instytutu Pamigci
Narodowej,,Polacy-Ukrairficy 1939'47".
W uroczystoSci wziglo udzial
kilkudziesipciu historYk6w i
intelektualist6w z obydwu paristw.

- Pokazujemy tu faktY z historii
stosunk6w polsko-ukrairiskich w okresie od

1939 roku do 1947.Nie omijamy milczeniem
zadnych wydarzefi: m6wimy o cierpieniach
Polak6w ale i Ukrairic6w. Opowiadamy o
tragicznym losie Polak6w na Wolyniu, ale

takLe o cierpieniach Ukraifrc6w podczas

,,Akcji Wisla" - powiedzial podczas
ceremonii otwarcia prezes Instytutu Pamiqci
Narodowej Leon Kieres. Dodal, 2eukazanie
calej prawdy o tamtych wydarzeniaqh
inicjuje szerszqdyskusjq na ten temat, a to
jest droga do oczyszczenia pamiqci
historycznej i pojednania dw6ch narod6w.

Wedlug sl6w prezesa IPN, autorzY
wystawy chcieli, aby o trudnym okresie
stosunk6w pomiqdzy Polakami i Ukrairicami
m6wily fakty. Zgromadzono tu oryginalne
dokumenty, w wielu PrzYPadkach
niepublikowane wcze6niej, np. raporty
Ukrairiskiej Powstahczej Armii, wladz
radzieckich, relacj e bezpo6rednich Swiadk6w

wydarzeh, fotografie. Komentarz
ograniczono do minimum.

Szczeg6lne zainteresowanie Ukrairic6w
wzbudzily zdjgcia z Rudy R6zanieckiei.2l
maja 1945 roku spotkali siQ tam
przedstawiciele ukrairiskiego i polskiego
podziemia zbrojnego, aby szuka6 dr6g
porozumienia. - Niejednokrotnie slyszalem
o tym spotkaniu, ale nigdy nie widzialem
zadnych dokumentow na ten temat - m6wil
ukrairiski pisarz Jewhen Swerstiuk. -
Przypuszczam, 2e dziqki temu spotkaniu
uratowano niejedno 2ycie - dodal profesor
Kieres.

M6wiqc o roli i zadaniach IPN, Prof.
Kieres poinformowal, ze Instytut zajmuje siq

takLe badaniem zbrodni dokonanych na
Ukraifcach.

Wystawa,,Polacy-Ukrairicy 1 939 -47" po
raz pierwszy zostala pokazana w kwietniu
2002 roku w Krasiczynie Podczas
miqdzynarodowej konferencji na temat
przymusowego przesiedlenia 160 tysiqcy
Ukraifi c6w z poludniowo-wschodniej Polski
na ziemie p6lnocne i zachodnie w trakcie

,,Akcji Wisla". Potem eksponowana byla w
dziesiqciu innych miastach Polski. Jak
zapewnil profesor Kieres, wszEdzie
spotykala siq z du2ym zainteresowaniem. Na
Ukrainie jest po raz pierwszy.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.



Odessa to pigkne miasto ukrairf,skie, le24ce rfid Morzem Czarnym. Jest to ogromny
port miqdzynarodowy, znany w calym Swiecie. Od Polski znajduje sig daleko na poludnie,
ale to nie znaczyrie nie ma Zadnych zwi4zk6w z polsk4 histori4, azwlaszcza z Polakami.

zisiaj w Odessie mieszka
niemalo katolik6w, s4 to
potomkowie Polak6w, kt6rzy

uczynili sw6j wktad w rozw6j tego \

znakomitego miasta. Pocz4tek osiedlania
siq tu Polak6w siqga pierwszych dni
powstania miasta. W XV wieku tu stala
polska strahnica graniczna nad Morzem
Czarnym pod nazwq Daszew. W XVI -
XVIII w. - tureckatwierdza Eni Dunia. W
koricu XVIII wieku wojska rosyjskie pod
dow6dztwem A. W. Suworowa zdobywajq
tureck4 twierdzq i miejscowo66 Had2ibej.
27 majal794 r. na tym miejscu, ukazem
carycy Katarzyny II zalo2one zostaje
miasto Odessa, wybudowane przez
pierwszego naczelnika miasta admirala
Osipa Michajlowicza Deribasa wedlug
planu pulkownika Franca Devolana.
Osiedlaj4 siq w nim gl6wnie katolicy -
Wlosi, Francuzi, Niemcy i Polacy.

Miasto posiadaj4c e tzw.,,porto franco"
(wolne od cla naprzew6ztowar6w) szybko
zaludnilo siq. Nazwy ulic byly pisane w
jqzyku wloskim. Juz w 1795 roku msze
Swiqte odbywaly siq w prywatnym,,Domu
Modlitwy" przy ulicy Katarzyny naprzeciw

obecnej Greckiej Cerkwi. W roku 1796 do
Odessy przybywaj4 Jezuici. Dziqki ich
staraniom burmistrz miasta graf de
Richelieu wydzielil dla koSciola
katolickiego dzialkq 2925 sqlni. Od dnia
zaloheniaparafii w 1805 roku, jak Swiadcz4

dane metrykalne, dokonano 65 chrzt6w, 56
pogrzeb6w i 38 6lub6w.

3l lipca l8l I roku wg. danych
archiwalnych wladze miejskie wydaly list
otwarty potwierdzajqcy prawo KoSciola

Katolickiego na posiadanie ziemi i budowq
Domu Katolickiego. W r. 1848 za
poparciem generala Gubernatora z

Noworosyj ska kniazia Woroncowa wydano
najwy|sze pozwolenie na budowq w
Odessie nowego koSciola, kt6ry istnieje do
dzi6 przy ulicy Katarzyfrskiej, 33. Prace

budowlane byly ukoriczone w 1853 roku i
w tym roku koSci6l byl konsekrowany
przez biskupa Teraspola Ferdynanda Kopa,
pod wezwaniem WniebowziEcia. Przy
koSciele istnialy dobroczynne schroniska

- Sierociniec i Dom Starc6w.
Jest w Odessie jeszcze jeden koSci6l,

pod wezwaniem Swiqtego Piotra,
zbudowany na pocz4tku XX wieku dla
marynarzy przy ulicy Hawannaj a. Ta
wla6nie Swi4tynia nie zostala zamkniqta
przez wladze komunistyczne i w ci4gu

dlugich lat rezimu totalitarnego byla jedyn4
oazq katolik6w Odessy, wsparciem wiary
i moralnoSci dla wielu mieszkaric6w nie
tylko Ukrainy poludniowej a tak2e i
Moldawii.

2'l czerwcawypelnilo siq 90 lat ksiqdzu

- pralatowi, najstarszemu kaplanowi
Odessy - o. Tadeuszu Choppe. Jubileusz
wypadl na 60 - lecie kaplaristwa i 45 - lecie
jego pracy w Odessie. Czlowiek ten ponad
polowq swojej trudnej slu2by spqdzil w
koSciele Sw. Piotra. Jego lagodny uSmiech
i jasne spojrzenie jest znane wielu
mieszkaricom Odessy, zachowujqcych
polskq kulturq i tradycjq katolickie.
KoSci6l Sw. Piotra byt wyspq jgzyka
polskiego a kultury, kt6re ni6sl jego
proboszcz o. Tadeusz Choppe. Kaplan ten
cieszy siq wielkim autorytetem nie tylko
wSr6d katolik6w, lecz i wiernych innych
wyznah religijnych.

Ojciec Tadeusz zawsze goreco walczyl
za sprawiedliwoS6 i prawa czlowieka.
Niejednokrotnie byl wyr6zniony
gramotami i medalami Komitetu Ocalenia
Pokoju - za wklad w rozw6j przyjaLni
miqdzy narodami, bral ludzial we



wszystkich konferencj ach ekumenicznych,

kt6re odbywaly siq w Odessie, nagrodzony

dwoma wysokimi orderami Polski. Kiedy
w lata ,,pieriestrojki" rozpoczqlo siq
odrodzenie koSciola, jako jeden z

pierwszych wyst4pil ptzed wLadzami z

wnioskiem o oddanie wiernym lez4cych w
grtzach Swiqtyri.

Dziqki jego modlom i staraniom zostal

oddany wsp6lnocie katolickiej koSciol pod

wezwaniem Wniebowziqcia M. P. przy
ulicy Katarzyfiskiej - byla katedra,
pomnik architektur y, przeksztalcony przez

wladze sowieckie w salE sportow4' W tej

Swi4tyni znajdujq siq groby kaplan6w i
Gubernatora OdessY Aleksandra
Langerona. Ojciec Tadeusz ChoPPe
sprzyj al tak|e i oddaniu kaplicy Sw.

Klimensa przy ulicy Balkowskiej. 9

skladamy serdeczne B,69zapla6. W intencji

dobrodziej6w odprawiana jest msza Sw. w

ka2dqniedzielq orazl pi4tek miesi4ca. -
opowiada proboszcz koSciola.

Lycie odeskich Polak6w nieodlqcznie
jest powi4zane z koSciolem. I[la6nie przy
parafii Sw. Piotra istnieje polski zesp6l
folklorystyczny. Dziala takLe w n ieScie

Ode ski O ddzial Zw i4zku P o lak6w Ukrainy
na czele z panem Tadeuszem Zaluskim. A
w czerwcu 2003 roku zostala uroczy6cie

otwarta plac6wka konsularna RP w
Odessie. Latem w czasie urloP6w na

przepiqknych odesskich pla2ach mo2na

czqsto uslysze6 mowQ polsk4' To Polacy

csymi rodzinami przyjeLdLajT fi na

uidrowiska letnie. Polsko66 odradza siq i

w Odessie . Przecie| za czas6w przeszlych

Polacy stanowili niemaly procent elity

wrzeSnia 1991 roku ks. pralat odebral
klucze od zrujnowanego ko6ciola.

l5 sierpnia l99l r. odprawiona zostaje

pierwsza msza Swiqta. Wznowiona zostaje

dzialalnoS6 duszpasterska i charytatywna
oraz podjqte prace rekonstrukcyjne
koSciola pod kierunkiem nowego
proboszcza, salezjanina ks. Ignacego
Ryndzionka. Dotychczas wykonano nowy
dach., odbudowano fi lary miqdzynawowe
i sklepienia, kopulq nad transeptem,
odnowiono prezbiterium, tansePt,
czq6ciowo podziemie. Do wykonania
pozostaly: oltarze, posadzki, ch6r,
pomieszczenia przy wejSciu i prezbiterium,
okna, w itra2e, elewacj e zewnqtrzn e, w ieila,
wyposazenie (sprzqty ko6cielne, ambona,
organy, zyrandole), ogrzewanie,
naglo6nienie, otoczenie koSciola. Czekajq
budynki wok6l ko5ciola. Proboszcz parafii
WniebowziEcia ks. Ignacy Ryndzionek
m6wi, ze koszty odbudowy przerastaj4'
znacznie mo2liwo6ci wiernych. Nie ma

zadnych dotacji. Parafia zwraca siq o

pomoc i udzial w tym piqknym i
potrzebnym dziele do wszystkich kto moie
i chce byd ofiarodawcq. 

-Zaka2d4pomoc

miejskiej. Byli to prawnicy, lekatze,
inzynierowie i inni przedstawiciele
warstwy inteligent6w.

Odessa to ogromne miasto, kt6re stalo

siq rodzonym dla przedstawicieli r62nych

narodowo6ci. Polacy s4 nie najmniejszq
jego czq6ci4. Jak i wszyscy mieszkaricy
lubi4 Odessq, bo jej nie mo2na nie lubi6 za

jej piqkne parki, bulwarY, cudowne
budowle, pomniki, za jejpiaszczyste plaile

i sine morze. Odessa zaprasza chqtnych
spqdzi6 wartoSciowo urlop na brzegu
Morza Czarnego. Prosto na dworcu
przybysz6w czekajq miejscowi z

propozycjami wynajq6 pokoik niedaleko
morza za 15 hrywien na dobq z jednej
osoby. Niedaleko od morza to znaczy 30

minut na piechotQ. A na ogromnym
odesskim targu Prywozie moilna spotka6

babci, kupujqcych dolary, euro i inn4
walutq. To rzuca siq w oczy, bo w
Berdyczowie walut4 handluj4 na targu
mlodzi mELczylni a babcie maj4nieco inne

obowi4zki. Odessa to jest miasto
niepowtarzalne ! Trzeb a j4 zobaczy 6.

27 czerwca wypelnilo siP 90 lat
ksipdzu - pralatowi, najstarszemu
kaplanowi Odessy - o. Tadeuszu

Larysa Wermirflska.



Jfoczatek tej niezwyklej historii byl zwyczajny. Od lat nauczam w miarg sil

|' moich jgzyka polskiego. Nie jestem polonist4 zawodowym, dlatego prowadzg
L lekcje albo w k6lku, albo indywidualnie. Moi uczniowie prrychodzq do mnie

zrodzin polskich. Co prawdarwyrai,a sig ta polsko56 przewa2nie tytko w nazwisku i to
do56 pozornie (na Podolu rozpowszechnione przekonanierLenazwisko na-ski albo-+ki
jest jui wystarczajgcym dowodem polskiego pochodzenia).

A jednak sq rodziny naprawdg polskie. W durym stopniu zukrainizowane, zachowuj4
jednak tradycje, religijno5d i - co dla nas waine - odpowiedne zapisy w dokumentach.

Kiedy po raz pierwszy spotkalem sig z Jul4 Bor2emske, rozmowa zaczgla sig od
razu od nazwiska. 

- Naprawdg jesteS Polk4 - powiedzialem. 
- Tak jest - potwierdzila

i dodala dumnie: - W Swiadectwie urodzenia moi rodzice zapisani s4 jako Polacy.

tOS POD NUMEREM

Nawiasem m6wi4c, muszQ wyja6nii, ze
ta okoliczno66 jest naprawdq ciekawa, bo
w urzqdach stanu cywilnego czqsto
zapisywano narodowoS6 rodzic6w w
dowolny spos6b, 2eby narodowo66 dziecka
nie byla potraktowana j ednozn acznie.

Niebawem juL wiedzialem du2o o
rodzinie Borzemskich.2e Jula ma dw6ch
braci mlodszych, 2e jej mamusia aktywnie
uczestniczy w zyciu koScielnym, ze jej tatu6
ju2 parE lat jest na zarobkach w Hiszpanii i
Le ona za nim bardzo tqskni. P6tniej
spotkalem siq z jej matkq. RozmawialiSmy
o ?yciu, o planach na przyszloSi. ,,Chcq,
zeby Jula pojechala na studia do Polski.
Niech by otrzymala jakoSciowe
wyksztalcenie. I nie-Elko. Niechby ani ona,
ni jej dzieci juz nigdy nie zapomnieli, ze
my jeste5my Polacy". Po tych slowach
zaplakala. Ja, wzruszony, milczalem. Co
moglem w tej chwili powiedzie6.
Rozumialem uczucia tej pani. Znalem, jaka
jest cena tych uczu6.

Za chwilq uslyszalem to, co i
oczekiwalem. Pradziadek Juli zostal
rozstrzelany w 1937. Padl ofiar4 represji
stalinowskich. Zawiadomienie o jego
rehabilitacj i rodzina Borzemskich otrzymala
dopiero w 1989 roku...

A jednakbylo co6 w tej naszej rozmowie
nie do korica powiedziane. Odczuwalem w
glosie pani jakieS wahanie. Tym razem do
pelnej otwarto5ci nie doszlo.

Minqlo trochq czasu. Nasze lekcje szly
swoim tokiem. I zawsze mieli5my parq
chwil na rozmowy o 2yciu. Jula jest bardzo
aktywn4 w zyciu spolecznym, chqtnie
uczestniczy w r62nego rodzaju
posuniqciach, z niq zawsze ciekawie jest
pogada6 na r62ne tematy. Pewnego dnia
zaszlo o historii. Powiedzalem Juli o swoim

dziadku, o tym, jak cudem ocalil siq bqdqc
pod aresztem w tym samym krwawym 37-
m. I wtedy ona ostroznie dobierajqc slowa
odparla, 2e jej rodzice w pewien spos6b
dostali na rQce dokumenty powiqzane z
losem jej pradziadka...

Jako dziennikarz ju2 nie mialem
spokoju. Chcialem je zobaczy6, jednak
rozumialem, 2e nie bqdzie to spraw4latw4.
Zawahaniem w glosie pani Borzemskiej stoi
strach.

SpotkaliSmy jeszcze raz. Dlugo
przekonywalem, ze muszQ zobaczyt te
dokumenty, 2e nikomu nie powiem o tym,
w jaki spos6b je otrzymano, 2e
wykorzystam te dokumenty tak,2eby to nie
mialo 2adnych skutk6w
nieprzewidywanych, zwlaszcza dla Juli. I
wreszcie otrzymalem to, o czym w rodzinie
Borzemskich do dnia dzisiejszego m6wi4
p6lglosem.

Czytalem dokumenty jednym tchem,
wpatrywalem siq w teksty napisane
wlasnorqcznie przez ofiarq i jej kat6w.
Czytalem Swiadectwa honoru i podlo6ci,
przemocy i oporu. Mialem wrahenie,2e te
teksty przemawiqie do mnie 2ywymi
glosami, 2e czas wr6cil.wstecz i pochlania
mnie.

A jednak spr6bujq toprzekazai slowami
sprawozdania czyli szkicu. lnaczej narazie
nie mogq - bojE siq, zeby serce mi nie pqklo.

A wiEc bohaterem naszej opowieSci jest
Rafal Borzemski, 1897 roku urodzenia
zamieszkaly w wiosce Wierzbowiec
powiatu Mohylowskiego na Podolu. Ojciec
Rafala J6zef Borzemski byl do66 mocnym
gospodarzem - arendowal parqset hektar6w
ziemi. Borzemscy byli katolikami,
podtrzymywali dobre stosunki z ksiq2mi. O
ile mogE sqdzii, Rafal mial charakter ostry

otwarty, bezkompromisowy. Wszystko to
bqdzie odgrywalo wahnqrolq w jego 2yciu
i wreszcie spowoduje tragiczny los.

Rodzina Borzemskich byla
zaprryjainiona z ksiqdzem Sokolowskim ze
Zmerynki. W te czasy poludniowo-
zachodnie Podole bylo miejscowo6ci4
przy gr aniczn4 i r 6 Lnego rodzaj u kontakty z
Polsk4 nikogo nie dziwily; KtoS pragn4l
zobaczyt, krewniak6w, kto6 mial swoje
interesy, nie zawsze zgodne z prawem. W
1925 roku w Zmerynce zostal zatrzymany
doS6 podejrzany przemytnik, kt6ry
zaiwiadczyl, 2e podczas jego pobytu w
Polsce mial spotkaniez oficerem wywiadu.
Ten oficer przekazal dla ksiqdza
Sokolowskiego jaki6pakunek i 20 dolar6w.
Wedlug sl6w przemytnika, pakunek on
zniszczyl, a pieniqdze zostawil sobie. Tego
wystarczylo, aby aresztowa6 ksiqdza.
Jednak niebawem zostal on zwolniony z
powodu braku dowod5w winy.

Na poczqtku lat tvydziestych zaczyn1
siQ przymusowa kolektywizacja.
Gospodarzom, tak zwanym kurkulam
(,,kulakom"), odbierajq ziemie, maj4tek,
zmtszajqiS6 do kolgospu ftolchozu). Ten,
kt6ry czyni op6r, protestuje, automatycznie
podpada pod kategoriq wrog6w ustroju
(p6zniej m6wi4 ju2 o wrogach narodu).
Rafal Bor2emski nie byl zwolennikiem
kolektywi zacji, niej ednokrotnie wyrailal
swoje niezadowolenie. W koficu jednak
zmuszony byl p6j56 do kolchozu. Tam mu
nie bardzo siq powiodlo. Zostal oskarZony
o przestQpcze niedbalstwo podczas pracy i
,,wypisany" z kolektywu.

Trzeba bylo dba6 o Srodki do 2ycia.
Rafal ju2 o2enil siq, j ego 2ona Zoftaurodzila
piqcioro dzieci - J 6zefa, Helenq, Katarzyng,
Piotra i MariE. Jednak prywatne
gospodarowanie bylo prze5ladowane. Rafal
pr6buje handlowad koimi, co znowu zostalo
kwalifikowane jako spekylacj a

Zycie tworzylo wok6l Rafala blqdne
kolo. Zostali wyslani jako kurkuli jego
bracia... Zbliial siE rok 1937 .

Rafal Bor2emski nie bylpolitykiem. Nie
wiedzial i nie m6gl wiedzied, ze jego los
zostal okreSlony splotem wydarzeh i
okolicznoSci dziej6w historii 6wiatowej. Ze
jest malq galqzkq w lesie poddanym
wycinaniu. Miat za sob4 z punktu widzenia
stalinowskiej racji stanu straszn4 winq - byl
POLAKIEM.

Rafal Borzemski nie wiedzial i nie m6gl
wiedzie6, 2e w 1937 roku w Winnicy,
centrum obwodowym Podola, bqdzie
prawdziwe pieklo na ziemi. Nie mogq
tlumaczyt dokument6w, przesyconych
krwi4. Dlatego podajq ten tekst bez
tlumaczenia:

Ciqg dalsry na stn 17.
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Ciqg dalszy ze stn 16.

(. . . cBlcAerelr Clrupnon Huxolaft I'lsaHo-
nuu, 1896 r. poxAeHltt - corpyAHL{K oprauoB
HKBA IIoKa3aJI: B $enpane unu rr,rapre 1938

r., KorAa x pa6oraa n OITO cr.Xuepuura,
TyAa npuexanu Kopa6ndn, Hav. oueparunuofi
cneArpynnrr 3anyrp.reB u B pafio ,{eleunu
HKBA co3Bann coBeIIIaHI{e. Ha stov coBeula-

nr.ru Kopa6n€n uHQoprrll{poBaJl,'Iro s BuHtlH-

ue BcKpbITa noJlbcKaf, KoHTppeBonIoIII4OHHat

opfaHH3allut, IITO apecToBaHHble yxe pacKo-

ronucb H qro MbI AoJIxHbI TaKXe s reqeHl'Ie 2-

3 anefi BcKpblrr TaKyIo opraHl'I3aunro y ce6r.
flocle groro coBeulaHxt HaqaJII'Icb Mac-

coBble apecrbl noJItKoB, B ToM ql4cne pa6o'Iux
x.-A. TpaHcnopTa, KpecTbtH H KOJIXO3HITKOB'

B roM qI,IcJIe counaJlbHo 6lngxux sau lroAeil.
Apectrt npofi3BoAnnncr 6es AocraroqHblx

KoMnpoMerl,lpyloqux AaHHbIx, B OCHOBHOM

pyKoBoAcTBoBilJIHCb HaIInoHanbHbIM npI'I3Ha-

KOM n B pe3ynbTare MaJIo KTO I{3 nOntKOB OC-

Tarcfl Ha cso6oAe.

3auyrpxen, KaK HaqiIJIbHlIK orepcneArpyn-
' nbl, tpe6onal or cneAoBarelefi garauql'IBarb

'\-/ B AeHb no 2-3 Aena.
EHro Asa-rpu cnyqat, KorAa nrc4efi ape-

croBLIBaJlH 4Ir€u npruo Ha pa6ote H !py[na-
MLI no 20-30 qeJIoBeK BeJIH c pa6orbl s OATO
noA KoHBoeM MHnHIIaoHepoB. B npouecce
cneAcTBI,Ifl K apecToBaHHbIM npuMeHtnI'Icb
rrrepu $r,rsnqecKoro nogAeftcrnu.ff .. .D.

Rafal Bor2emski zostal aresztowany w
listopadzie 1937 roku i w grudniu tegoz roku

- rozstrzelany. Do swojej winy nie przyznal
siq, czego dowodem jeszczejeden dokument,
protok6l przesluchania.

,,flo cytqecrBy Aena noKa3an:

Bonpoc. Oprauaun HKBA BH xgo6rtiqe-
HbI KaK axrusHHfi yr{acrHxK I,I opraHl'I3arop
ronbcKoro K-p KpyxKa <PyxaHeu> n c.Bep-
6orqax, 6rtru .uleHou nolrcxofi peluruo:uofi
o6nluHrr il vMeufil TecHyro cBf,3b c rc€HAsot"I

Coxoloncrnu.
Tpe6yerra or Bac IIoJIHhIx I{ npaBAI'IBbIX

noxagaHufi.
Orger. OpraHnsaropoM nonbcKoro K-p

KpyxKa <Pyxaneq>) s He 6ul, c xcesAgot"t

:--/ Coxoroscxttttl HIaxaxofi cBt3H He I,IMen, B pe-

.nurr.rognofi o6rquse He cocroflJl.
Bonpoc. Bu ronopure HerIpaBAy. Cne4-

crBr{e pacnonaraer noKa3aHI4tMH cBuAerenefi ,

qro BH s 1924-27 rr. npuHLrMiInH aKTnBHoe

yqacrr.re B opraHLI3aIrHIt K-p KpyxKa <Pyxa-
Herr)), r,rMeJIIt cBt3b c rc€HAsol"{ Coroloncrnu,
xoropufi noceqan Balxy KBaprnpy. Cle4c'raue
rpe6yer or Bac npaBAuBoro orBera.

OrBer. Moefi rI,ItIHo KBaprI,IphI Coxoros-
crufi uuxorAa He noceuar. OH noceqan KBap-

rupy rrroefi MarepI,I, Koropafl xura or MeHt
orAeJrbHo. 9ro xe Kacaerct opraHH3aIIHH

KpyxKa <Pyxaueq>, To fl TaKoBoro HI,IKorAa He

opraHr,r30BbrBan.

Bonpoc. B 1928 ro.qy, KorAa Cororoscxnft
6ur apectoaau, Bu opraHn3oBunalu c6op
cpeAcTB cpe,{H Bepynuux n oKa3bIBanI,I eMy

MarepuanbHyro noMoIIIb. flo4rnepxAaere Bu
gro?

&Eg. KorAa Cororoscrufi 6lun apecro-

BaH, r Hr,IKaKoro c6opa cpeAcrB cpeAI'I Bepyrc-

rrlHx He opraHI,I3OBbIBiIn I{ MaTepuanbHylo no-
MOTIIb eMy He oKa3blBan.

He nounrc ToqHo B KaKoM roAy, t roJIbKo

oAr.ru pa3 npHBo3I,In Co(oroscroro I'I3 Cuur-
KoBa B c. Bep6onell B KocreJI.

Bonpoc. C.[eAcmI,Ie pacnonaraer AaHHbI-

Mr, rrro BH s 1929-30 rr. BenH aKrIrBHyIo
6opr6y np orLIB opraHI,I3aIIuu KoJIXo3oB, 3aufi-

MaJrHcr a/coe npornBoKoJrxo3Hofi aruraquefi,
pacupocTpaHtJII{ pa3Hble [poBoKaIIHOHHbIe

cnyxu nporl{B KoJlxo3Horo crpot. flo4rrepx-
.[aere Bn gro?

OrBer. 3roro noATBepAIdrb t He Mory, TaK

KaK fl B 1929-30 rf. rporl'IB KoJIxo3oB He rpo-
BOAHJI, IIpOBOKaI{HOHHbIX CnyxoB IIpOTI',IB Opra-

Hr{8arluu KoJD(o3oB t JIHqHO He pacnpocrpalryn.

Bonpoc. Mu pacuolaraeM AaHHrIMII' rITo

Bu n 1934 ro.uy 6unu rcKJIIoqeHbI II3 KoJIxo3a

3a Bpe.qnTenbcKylo AetreilbHocrr. PaccraxH-
re o6 orou cJIeAcrBLIrc no4po6no.

OrBer. ,{eftcrnurelbHo, t s 1934 roqy 6rur
Hcrrrc.{dH r,r3 KoJrxo3a 3a BpeAl{renbcKyrc Ae-
rTeJIbHOCTb, KOTOpat Bblpaxaerc{ B ToM, r{To

r Bo BpeMff BeceHHero ceBa He4o6poxaue-

crBeHHo ra6opouonaJl noceB.

Bonpoc. PaccKaxl{Te o csoeft creKyJItrI'IB-
Hoi AesrelbHocrll, roropofi Bu gasurrlalucr

Ha llporrx(eHllrl pflAa ner.

Orser. CnerylxrnsHoil AesreJlbHocrblo t
JIHTIHO HI4KOTNA HE 3AHI,IMANC.'I.

Boupoc. CreAcrsue pacnonaraer AaHHbI-

Mn, r{To BH u s AaHHoe BpeMq llMeere cBt3E

co cBoHMIr 6parrxur, penpeccupoBaHHblMu

coBBnacTblo 3a K-p AegTeJIbHocTb It 3aHHMae-

Tecb KoHTppeBoJlloquoHnoi pa6orofi , uanpan-
reHsofr [porI,IB coBBJIacrLI I'I KoJlxo3Horo

crpot. flo4rnepx4aere Brt sro?
Orser. Het, ne noATBepxAaro. Ceren co

cBor,rMr.r 6parrrun suraxofi He I,IMeIo H KoHTp-

peBonlorluoHuofi gerreilbHo crblo He 3aHI'IMaJI-

cfl.
Bonpoc. CleAcrnneM ycraHoBneHo, qro

Bau orelr 6nl xpyuHblM KynaKoM - opeHAa-

TopoM noMequr{bl,Ix 3eMeJI b. flogra epx.qaere
Bu sro?

OrBel. ,{a, no4rnepxAalo, ttlofi oreq Aefi-
crBr.rrenbHo 6ur rcpynublM opeHAaropoM no-

MeuHqbr.rx 3eMeJrb, opeHAoBaJI oKoJIo 240 xe-
cf,THH floMeilInqbefi se[,IrI,I.

Bonpoc. CreAcrsne pacnonaraer AaHHbI-

Mr{, rITo Bu gasnuarucr a/cog. aruraqueil
npoTr.rB Konxo3Horo crpos, pacnpocTpaHtnH
cpeAr.r Konxo3HltKoB npoBoKaIIIroHHbIe cnyxH
o nofise H npoque. flo4rnepx4aere Brt sro?

Orser. Her, ne [oATBepxAaIo.
Bonpoc. Ilpuenadre Brt ce6s BHHoBHrIM

B K-p AeflTeJrbHOCTr.r, KOTOpyrc BSt nporo4nlu
r c. Bep6onqax?

Orser. Her, ue npH3HaIo, K-p AetrenbHo-
CTb}O f HE 3AHI,TMAJICf,.

I,Is cros Mor.rx 3anucaHo BepHo, MHe npo-
qlrraHo, s .r€lr n pacnncbrBarccL. floAnncs -
Bopxevcrufi".

Nie mogq dodai nic wiqcej. Bojq siq, ze

serce mi pqknie.
Bogdan Siwakowski

Mapis KOHOIIHI4IIbKA

3JIICy , , ,''
Bufirrr.nu Airn no cyHilli , : .

A.rrq MaM[, Anfl Tara;
Porcre.nnn i'rvr lic niA Horn ,

, Kopo.lrincrni urar", , ,, ,,,

Pot.i.n"n im.,ric uia Horu, ,

tlyao-oKcaMurlr, 
.

Moxy KTTJITIM y3ip.Iacr[ i1-
Knirarru po3ruIITHfi.

'A s riM .nici ruymn ryarcrb
I AnnHi M]3IIKH'

JIvHn JIvHaM rIocIrJIaIoTb- 
'tleieryx i npnrcn.

,{onro n ;rici ne ni"*". I ' ''

IIicHq rotocucra,
I nropyrcrb rITaxIr Aircilr -

A ay6n craperni, cuni
Tpncyrr 6opoqorc

I upo rqocb raeMgo, AoBro

, ', IIIenqyTu Ivrix co6oro. i ., ,

MoB 6arr*" ri.nit"ir gepena ' ' '

,lanni sicri [paBJlrrb ', ], ,

fr tiroqon ncni roriBKn ,

lllvlrou 6raroc.n anrsrb.

I vapye .rric rIrM IIryMoM,

Ax Ayura paqie; 
'

B rcoro cepue flHroJIrrH,, , '

TV nicrr rporyrvrt.. '

, JIic ars roxnoio 3 Hac Mae , 
r

[apHeouinenHnfi. " '',
Ieil, npoulafio naur uteapufi,appxe,

.{oue naru- re.uetrnfi!
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A.B. BOTHAPOBCbKUN,
Birnuqn, Br[,flY

3arix,{eHHq,
Jloqarox s NeNe 112 (4A,49).

Poe6yAoea naepexi nonbcbKt4x
urrin na l-lo4inai s cepe ArHV .20-x
pp. Mafla sHaqHi ycnixn. Ha '1932
p. ginno 245 nonbcbKt4x trJrin,
6inuura qacr,nHa nonbcbKt4x 4irefi
6yna oxonnsina ocairoto s Haqio-
HanbHoro MoBolo. 3rigHo nnaHy Ha-
poAHoro rouicapiary oceiru y 1932
p. 6yno 4ocni4xexo naqionansnuia
cKnaA Aireil y uKonax. B cinucsxifi
rrrricqeeocri nopua nofl bcbKt4x uxin
aignoeigana rinurocri gireil, ? B

uicrax nocraBana neo6xiAnicru
po3uJilpeHHn Mepexi ulrin sri4Fto
naqionanbHhx osHaK. Ane peanisy-
Barn noAanbuly poe6y4osy
oceirHix ycranoe xaqioHanbHilx
MeHlurH He BAanocb.

Pisrilil noBopor pagsncurcoi
nonirrrn u4oAo nonsxie He nrue
3aranbMyeae HaqioHanbHy r.urinuny
nporpaMy, noqanoce sropraHHq i

peopranieaqis nonbcbKt4x ulxin na
yrpalncrri. B 1935 p. y Binxraquriil
o6nacri aanv:';unnocu 35 nonbcbKt4x
urrin. PenpeciT uloRo nonbcbKt4x
s.{ilrenia e 30-i pp. na6yBaorb Ma-
coBoro xapaKTepy, L{e BXe He no-
oguHori sarauyQnuoeaFti Bt4naAKil
20-x pp., a eigrpnra qinecnpnuo-
BaHa raNanaHiq 3Hnu{eHHq Kpaqrx
npeAcraBnilris naqioHanunoi uen -
urvHtA. Bqurenia senHyBaqyBaflr B
posropranni KoHrppeeonror_qifi noi
naqioHanicril.{Ftoi po6orn, ?K-
rnenifi nigrpilMt_li'nonbcuroi
opranisaqil BificuKoBoT", B npar-
HeHHi onoflcr{t4rr yrpainqie. B 1935
p. 134 noflbcbKr4x Blhreni floAinnq
(acuoro 6yno 430) 6yno 3acy4xe-
Ho 3a aHThpa4eHcbKy ginnuHicru.
B nacrynHi poKt4 vaftxe ecix
norbcbKt4x e..trtenie 3acyAxeHo.
Bxe na 1936 p. Ha BiHHil.{.{hni ne
ganuu:nnocb nonbcbKt4x r-urin. Ta-

il[,tflillt lil fi0iltlilt B 20-il pp. ill H,
(ErnepruenT nopeniea4if ta'*oro rracrri,qrr)

xox 6ynh sHuqeni nonucuri rny-
6r, repeoni xyrourr, 6i6niorern.
Bci s4o6yrxra B rany3i ocairh
nonbcbKoro HaceneHHe sa 20-i pp.
6ynu piuryre nepeKpecneHi e 30-i
pp.

flonucurru rny6au eigeoAil-
naCC ponb nouilproea,{ie xouyHi-
crr4qHhx iaeil cepeA HaceneHHe.
OArn 3 nepuJt4x noflbcbrrx xny6ia
na l-foAinni 6ys opranieoeannh y
Binnrqi a 1924 p. l-lepe.q rny6orta
craBnnncs rari oaBAaHHs: s6opra
3 noniTLtqHuut Aonoei4nur
nonbcbKoto MoBoro; nouupeHHe
"uepeoHoi" nonbcuroi npecu, po-
6ora g Monog4ro, opraHisaqin .{ep-
BoHrx ryrorrie ra ryprKosoT non-
irr.{Ff oi caMoocBirr. TeuarAKa Bu-
crynia B 1924 p. 6yna raKolo:
"MixnapoAHe craHoBt4u4e", "Ha-
qionanuna nonirnKa B CPCP i Ha
oaxogi", "flopienqHHg craHoBt4qa
Hapo4Hl4x Mac a floasuli i e CpCp".
XapaKTepvcruKa ginnsnocri
noflbcbKoro xny6y ra fioro ni4ron-
rponunicru caiAqarb, tqo r4e 6ya ne
KynbrypHo-oceirHiil garnag, a yc-
TaHoBa pa4qHcbroi nponaraHgilc-
rcuroi Malut,tHh.

flonucure 6npo, rpiu crBopeH-
Hn BnacHoi naepexi 6i6nioreqoK ra
qepBoHr4x ryrrie, 6epe ni4 csifi
KoHrponb rpoua4cuxi i npuaarHi
6i6niorerr. Tar, B3ero ni4 roHr-
ponb XuepraHcbKy rpoMaAcbKy
nonbcbKy 6i6niorery. flicnn qboro
npoBeAeno Ii nepeeipxy fi eHrar4e-
Ho Macy nireparypn nig npnBoAoM
6oporu6h s KoHrppeBonorliero. B
xogi qiei rarunanii na floAinni sHH-
qeHo oHavHy rinsricru qiHnoi nire-
paryph, naM'qrKaM Kynbryp,t 3aB-
AaHo HenonpaaFtoi uJKoAr4.

B 20-i pp. gRifrcHloBanrcb Ha-
6opra Ha nepeni4roroery i Haavan-
Hn y Bill4i napriilni i eiilcuroei Fta-

, eqanuHi gaKnaAu, crocyBanocfl qe
I HaqionaflbHhx MeHuJr4H. L!opi.{-
Ho s,qificHtoBanhcb na6opr Ha
norscuri Kypct4 qepBoHt4x KoMaH-
4rpie B MocKBy.B 1g2g p.
ai4npaeneHa nepua rpyna noncrie
s floginne y cKiani 1T qonoair.

Koxxa oKpyra s 1924 p. ulopi-
rno augin*na ABa Aeneraru e Ko-
uynicrnrnrft yniaepcrrer naqio-
HanbHhx MeHU,tH 3axogy irvreni lO.
MapxneacbKoro, TaKox na6upanu
cnyxauis e Kniecuxy iXnroMhpcb-
Ky ry6epncuri paAnHcuxi ehu4i
naprifini ulKonr, 4e 6ynn aiq4inu
3 nonbcbKoto MoBop HaBqaHHg.

Tarnu qrHoM, naprin aKTilBHo
roryBana naqioHanuni Ka.qpil Anfl
nprcKopenoi no6y4oera coqianis-
My, a ro.tFtiue paAeHl43aqii nonnria
nail6inuu eQerrnaHrM unexoM.

B 1925-1926 pp. en6opn .q6
Pag s uicl1sx KoMnaKTHoro npoxt4-
BaHHq noncxie npoBoAt4nucb Ha-
qionaabHolo MoBoto. Uefi gaxi4
3HaqHo noM'qKtlrB craBneHHq no-
nnrie Ao pa4eHcuxoi Bna4n. Tarox
nourpoerbce nofl bcbKa nepioguv-
Ha npeca (9 raaer).

Tarrau qrHoM B 2O-i pp. pa-
AeHCbKa BnaAa 3HaqHO Cnphflna
HaqioHafl bHo-KynbrypHoMy po3-
Br4TKy nonRris, qonpaBAa is gHa.{-
Hr4M rovynicrmqHHM sa6apenen-
HeM. Sinsuicrs Airefi Manu Mox-
nrsicru 6esrouJroBHo oTpuMarrl
oceiry pignoro MoBolo, ane are.i-
ctu,tHtAh acneKT ocsirr ai4ulroaxy-
eae 6ararbox eiA uJronh. ArrmeFti
cnpo6ra g,qiilc+t rtA igeonorivHy
inrepsenqiro ulogo Aopocnoro Ha-
ceneHHc 3a3HaBann. HeBiqaqi, rovy
Ha noqarry 30-x pp. naqioHanbHa
AoKrpnHa e CPCP 3a3Hae icroruux
srvriFr. Big6yeaerbcfl nepexi4 aig
cnpo6 3aco6auu KynbrypHoro
BnnilBy pa4nHisyBarn nonbcbKe Ha-
ceneHH9 Ao 3aCTOCyBaHHe penpe-
cr4BHr4x ftaexanisr\rie npu4yueHHq.
OAHax BaxnilBo ga3Haqvru, [4o,
He3Baxaoqh Ha pienoruanirni non-
irnqni 3axoAyt, noreKl4 e6epirann
nr 4ouinyo.{y r_liHHicrs cBolo naqio-
HaflbHy i4enrnrHicru, ne cnprfiua-
nn Haca4xyeaHoT igeonorii. Orxe,
ro n,tyn icru\,1ufa pexh M, s6epi raro-
r{}f flK TeopeThqHy ocHoBy Bna+vl
MapKc143 M, BVg.BVIBCg HeCn pOMOX-
Hr4M po3B'A3aru naqionanbHe nn-
TaHHs Mr4pHl4M LUJtsxoM i eAaecq Ao
cvnoBnx NaeroAie.
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ll /T€IIIKO I niAnpunae rorrer norrbcbKrrx monapxin. V enponeficrnnx xponinax, Rri s6eperrrcs Ao

I |.1/ I Halux guin, fioro Ha3rBarorb t'rcoporenr ninuo.ritt. Ko.un caue Meiuro I pornouan cnoe npandH-
I V LHn AoI(naAHo ue nhouo. BxeHi-icropnnn nprnycKarorb, rlo crarocs qe npu6.nurno uix 950 i 963

poKaMII.Ilanyran sig Ao 992 porcy. Meiuro I noxoAun 3 xHsgincrnoro poAy Ilncrin, nrnfi nocilan pesn4enqirc
y lHesuo. Caue ue uicro nngxaxo rrepruorc cronrrqen no.nrcsnoi AeprKaB[.

KFlffi3b M€(uKo I !!!I

xP llcrnfH c tr Knn B ofi oa frP
Cnouarry soroAiHns lkcris

6yan Heaemxi. Tepuropic nreMeHi
rroJrrH r6inruryranacr, gepxannicru

rMiqHpsanacb 3a AonoMororo "npaqi
i nifinn." 3 qacoM nofirHaMr,r craJrlr Ha-

3nBarr{ yci nleueua, qo 3aceJrrJru

AaHy repr,rropiro. Bia uiei Hassu no-
xoAI,ITb croBo "florbIqa". .fr nucaB y
croifi xponiqi |am Anonirrl (Haficmp
uufi nomcrxNft nironuce[r, iM't sKo-

m 3anurrrnnocr Hesirounrtl), npaaia
Meura I - CeMosir - "ropAorur cto-
ro tcrrriBcrBapcmrrpr{B safiaali nix
xmcr inruni go Hboro", 4ig - Jleruex

- "DfuapcbKHMH BTTHHKaMH rpirHrn-
c.s s 6arbror,r y crvrilnnocri i urnrxer-
Hocri", a 6aruxo - Ceuoullcl - "uaM-
".rrr npegrin norpoin raKox i Hapog-

xeHHJrM ffK i ri4ricno".
Meurxa I cnyruHo Ha3rBarorb "Bo-

nolaperrr - o6'egHyraveM" noJlbcbKHx

3eMeJrb. OrpuuaHuft HHM c[aAoK
(6nnsrro 200 ruc. ru. xrrr) a nepio4
cBoro npaBJrinns siH [oMHoxr.rB, yr-
BoplonqH uiqny gepxany, 3 rKoro My-

crnl,t paxyBarr.rcr cycigr.r. .{o rHmin-
ffsa Meura I ynifirunn Beluronom-
rqa, Masorue, Cele3ir, Ilpnuop'r,
rracrnua Manonomui.

He gnaxarcqn ua ycuixr.r n 06'-
eAxauni noJrbcbKrD( rureuen, uologifi
gepxani 3aryoxyBaJra [oBiDKHa He-

',besuera si croponu Hiueqqnnu.
Hirr,reqrrufi MoxHoBnaAerlr Bixuan
HanaB Ha rroJIBcLKoro rHcgs i 3aBraB

fiouy nopasxN. V qifi 6nrni rarnnyr
6par Meuxa. 9epes rinrra porin
Bixuan 3HoBy HanaB na Ilomqy, aae

ua qefi pa3 repeMora 6yna na 6oqi
norrrin, niuqi 6ynu por6nd, a cau
Bixuas 3arr{nyB niA qac 6ursu.

Hir',reqrru.rfi KopoJrb Orro I suKo-
HyBaB TaKox o6os"tsru puMcbKoro

Kecapr, ToMy BBarKaBcr 3BepxHr.rKoM

qinoro cniry. Bin rparuyB nigropnru
co6i cnor'rscrxi napoglr. Ilporono-
uryBaB Talox, ulo cnon"run qe [ora-
HI{ - t3t{rlHr{rcu i ix Halrexr{Tb oxpec-
rnm. Taxuu qrnoM rin ruupargony-
sas csoi Han4AIt Ha cros'tHcxi nne-
uena. Y ubol,ry fioro nigrpnMyBarn
uirrreqrri €nflcKonr{ i rnrri. Ane
Meuro I s,[arocr rroJraMaru nJrauu

nilruis. BiH oxennscr 3 rrecbKolo KHrr-

sisHoro Ha ina'c [o6pana i y 966 poui
nprafiurn xpeqerfrJr BiA vexir, rri qe
paHilre 6ynu narepneHi y xpucrurH-
crro. llpufi uarcqn xpucrnrHcrry nipy
Ilorruta g6rilsilracr 3 AepxalaMu
3axiasoi erponn i uanaro4ma 3n'B-
ru is PrlroM. Hirtaqi Bf,parr,rJrr{ npnri4
Ao HanaAiB. Meiuro HaKa3aB oxpecrr{-

rH csoix uig4auux, 3Hr.rqr.rrr.r r3nq-
suqrri cmtnHi, rnpy6aru cssqeHni

AepeBa ra rai. BiH gaxrtnqfiB coro3 3
qecbrr.rM KHmeM EorecrasoM I Crpo-
rnu, 6arrnou cnoei gpyxnun. Bxac-
ni.qor qiei .[oMoueHocri qexl,t crasa-
Jrr{ coro3Hr{KaMri ItoJrrH (palrirue 6pru
y conri s rineraun), a raKox go6os'-

tSyBanHcfl, AorroMaraTr{ [oJrbcbKoMy

KHr3ro s fioro nparnenHi npnilurrn
xpr{crr{rncbKy uipy r pyr Puuy.

[plxnua Meura",{o6para, npn-
6ynurn Ao llonrui, gaxaAara siA cso-

ro qororira si.ur{osn sin 6araroxoH-
crBa,.flKe y norau 6yno rnrrnnM rBr.r-

ulelr. Ii npricA go rgainn 3HaqHo npn-
cKopr.rB npoqec xpucruruiraqii i rouy
rurruHr,{o6paBa BBaxaerbcr xpeqe-
uorc uarip'rc nonqris. Haficraprunfi
norucrxnft riromaceqr, fann AHosiu,
lr,rcaB: 'ha nani npn6yna.qo Ilonuqi
y cynpoeogi 6ararrox cnircrnux i gy-

xoBHr.rx oci6, ale He noAirura s

Meuxo noAplxsroro Jroxa Ao rr,tx
nip, norn siH ne osHafioMr.rBcr r ipn-
cTr{rHcbKr.rM[ 3BnqiIrMH Ta IIepKOB-

Hr.rM npaBoM i ue riapircr siA noMr.r-

JroK noraHcrBa ra He nepefiuon ua
loHo lrrarepi-qepruH."

€npefi*rufi rryneqb I6parir'r i6H

.f,xy6 (Arpaarrr 6eHllq6 r Topcopn),
noAopoxynqu y cx.rragi nocoJrbcrBa

,qo Marae6ypra, ni4nigar grip ue*-
rux rHrgis y [Ipa:i. Cron no4opox

AeranbHo o[ucaB y renmifi xpoHiqi,
rxa uicrurr rarox 6aram iHQoprrlaqii
npo rpaiiny nonrH. 3 nei uoxna 4oni-
Aarr{cb, rqo rpafi Merura "e nafio6-
runpniuufi I ik (clor'ru) rpair. Tyr
6araro sepud, M'Aca, MeAy ra opHoro
uonr. Ilo4arxu, rri r6uparmrcr KHrr-

3eM nepeBaxno s roprirni, igyrr Ha

yrpr.rMaHHr fioro noinis." flpo no-
raHcrxi snu.rai croB'rH I6parurr,r i6n

.flry6 nonigoMrx€ HacrynHe: "CroB'-
tHlt ronocHo Br.rrBJr.rrroru pa4icrr i
riruarrcr npn cnaneHui ueprnnx, i
crBepAxyroTb, ruo rraH noMepJroro

3MluyBaBcr HaA Hr.rM. Xoun nouep-
noro Kparorr co6i pyrn ra o6n[q.rs
HOX:Mr.I, a KOJIH f,KaCb 3 HI,IX CTBepA-

xye, uo mo6urr fioro, ro rariuye
IrrHyp Ta BcrrHHaeTbcf, Ao H6oro no
croJruKy, nicff .roro o6n'mye co6i
HUM rrruro. flmiu g nil Hei BupHBa-

nrb croJrI{K, i roHa 3airuluaerbct
nfuriueua, cMr.rKarcqncb, ax AoKH He

croHae, nifis ,roro ii cnalrcrorr pa-

soM g ii.IoJrosiKoM".

3 qroro x on[cy rrru gisHaeuocr

uo "y KHr3r cnfxnJro 3 rr.rcsqi lo6-
pe HaBrreH[x i os6poenux roinin, mi
6ynu nogiresi sa gamsu, i corur ix
4opinrrce Aecrrlr corHrM isrunx.
Knrsr sa6erneuynan gpyxnnnnrin
oArroM, rcinruu, s6poero ra nciu, qo
iru 6yno neo6xiAre. A ro.nn y oAHoro

3 Hux poArrbc pl'ziTfl, MeuKo nose-

dsae samarrfl{ fiouy 4oronrcrBo 3

MoMeHTy HapoAxeHHr. Konu 4nrr
nigpocre, xeHr.rrb fioro, rrqo volo-
rivoi crari, a 6arrxosi uapeueuoi 4a-
pye necinrHi no,qapynrn; rKrrlo x
Anrr xiuoqoi crari, sr.rAae ga[,rix, i
rpr.rHocr.rrb secimHi nogapyHru ii
6atrrosi."

Moroli vononixn, rlo 3apaAil
panroi crprc6u noKr{Hynr{ csoi nors
(oninnr), cKJraAaJrr.r rifi orony apyrru-
ny, uimonnro uigropeny xnrgn. Bosa
cnfxHna onopoto trloryruroi rHrgi-
scrroi MaAr,r, ArKyroqu uorrly Meumo
uir ycniurno npaBr.rrr,r lepxaBoro.

,{o pory ftoro u'repri noniru.rHa

Airnrnicrr Meuxa I xapamepnsyerr-
cfl nparHeHHrM yperJnroBaTn cmcyH-
rr.r g HiMe'r,rnsorc. Hom 4ii y qromy

HarrprMKy siAgHa,ralucr Hagrnnuafi-

uon ruyuricrro, B salexHocri nig
craueHHr niMqis 4o Ilolrrqi i noli-
rHKr{ rpbox ttepunx, cyuacuux fiorrly
recapir.,{yxe o6epexHrfi y crocyH-
rax g Orro I, ain cnpouircr siA6rrn
HanaA ua Ilonrqy, opranisorauufi
Orro II. O4uar nusuan srepxuicn uo-
noAoro Orro III, i nasiu sucrynuB pa-

3oM 3 HHM npotn cnon'rHcbKltx ilne-

ueH, rxi ni,q.qinsrr.r Hirnrevuruy nig
Ilonrqi i naaari nepe6ynarn y no-
raHcrsi. He niAnsrae cyuuinau, qo y
rarnfi cnoci6 Meuxo I cnogiaaacr
npLIeAHirrH Ao cBoro rnsgiscrsa qac-

rnHy ixuix 3eMeJrb ra ynltKHyr]r He-

norpi6unx ron$nirrin 3 qecapcrBoM.

Hironu Meuro I ne nunycxaa s

nou croei yrarn Hafisaxrnaiuroi npo-

fuerm - 4ocryrry Ilonrqi.qo Eanrifi cr-
Ioro Mopr. Biu gonpona4ns Ao rciHrlr

ni.q1opennr llpr.rMop'r, ueurauqi rro
ro cepeA cJroB'rHcbKHx ueueu 6ylu
nafi6inru cnopiaHeni 3 noJuKaMn.

Ilocriilnnfi uonir g uiueqxuut
cnpaBaMr.r He nocra6ils niuynaHur
KHffir npo crocyHru s inruuun rpai'-

HaMr.I, a caMe 3 MoJroAr{MH cKaHAr{-

HaBcbKHMH xoponircrraun, rri 3anx-

Ilrr Murn seflu.regHnft smus Ha Ean-

ruqi, a raKox s Vroprunnop, rKa He-

sAorsi rex npufiHma xpucrr.rrncrBo

i nirnirue HeoAHopa3oBo Br.rsBrrracb

rliHHuu coro3Hr.rKoM Iloffiuti. Cson
yrary Meurro cKepoByBaB nepe.uyciu

Ha saxiA i uarouicrr He .qoouiHus
cxignoi npo6neuu, rroi Ilomua uixo-
Jrr,r He MorJra nor6yrncr. Kni'ncrrnfi
rHrsr BoroAr.nrnp Bemlrufi, cropuc-
raBruucb cnryaqierc, ni4i6pan y no-
nrrin IlepeunueJrb HaA CaHou ra
iHIri uicra uag Eyrorr,r. I{.r icmpu.ura
nogir 6yna noqarKoM AoBrorpr.rBano-
ro repnropianlHoro. ronQlirry, ruo

nocrifiHo rroHoBJrroBaBcs y nepe6iry
icropii i secr qac rpr.rBaB uix nom-
KaMH ra ix cyci4ar'au, pycuqaMr.r.

Y 977 poui noulrpae !o6para,-
repna Apyxr.rHa Meuxa I . ii cueprr
nepepBana apyxHi crocyHru uix
flonrqerc ra r{exierc. Coros 3narvran-

cr, Hacli4roM qoro cran r6pofinnfi
roHrfurirr uix o6oua AepxaBaMH 3a

Ceregin.
Ilporrrona cBoro AoBroro [any-

saHHg Meuro I crapaucr sl{iqHllru
AepxaBy. ,{e 6yno norpi6Ho BAaBaBct

Ao Ar.rnJroMarrrHr{x xtrrpoqin, a ge -
npocro 6paucr sa s6porc. Ilouep nin
22 rpawa 992 poxy i, sri4no npuny-
rqeHb, noxoBanrfi y IloeuaHcurouy Ka-

Segpanrnoruy Kocrroni.
llhroryna.na Jlapnca Bepuincrrca.



Oto wainiejsze-prggramy Telewizji Polonia (podajemy czas ukrairiski, czyli

polski +l godzina - na lipiec i sierpiefr 2003 roku.

Zgodnie z przewidywaniami, lato - sezon urlopowy - w TV Polonii jest okesem

,powt6rek", tak samo zresztq jak i w programach l. i 2. Telewizji Polskiej.

Jak zwykle, polecamy stale programy informacyjne, a zwlaszcza ,,WiadomoSci"

codziennie kilkakotnie rano (m.in. 7.00 i 9.00), o 20.30, oraz,,Teleekspress" o 18.00. W

niedziele - transmisja Mszy Swiqtej, zuwyczaj okolo 14.. Specjalne programy dla dzieci

zawsze wieczorem, po 20.00 - apoza tym w soboty (9.40 Ziarno; program redakcji

katolickiej dla dzieci i rodzic6w - oraz 10:05 Wirtul@ndia; program dla mlodych widz6w")

i w niedziele oraz niekt6re dni tygodnia -takile rano (zwykle okolo 10'00).

Na okres wakacji przerwano nadawanie najbardziej populamyego w Polsce serialu

,,Na dobre i na zle. Na szczq6cie - pozostala popularna telenowela ,,Klan", kt6ra goicii

bqdzieo9.15, 17.10io21.00,wponiedzialki,wtorkiiSrody.,,Klan"powtuzanyjestw
sobotyo l2.20.Zkolei,llotopolscy"bqdqdoobejrzeniaog.25,lT.00i2l.l0weczwartki
ipiqtki (powtanane w niedziele o 13.00). Jest te2 inny4opularny serial -,,M jak miloSi"

o 9.15 w niedziele.

Polecamy te2 starszy serial -,,Janosika" w niedziele o 15.55 (koficzy siq 20 lipca). W

niedziele o 21.00 bqdzie w dalszym ci4gu emitowany interesu4cy talk-show ,,Wiecz6r z

Jagielskim".

Z,,pojedyhczych" film6w -,,Godzina W" w piqtek I sierpnia o 18.40 (o pocz4tku

Powstania Warszawskiego w l9M r.),2 ,,pojedyhcrych" program6w - XXI Piknik Country

w Mr4gowie, prezentowany 27 lipca w niedzielq o 16.00 i 23.35.

Radio ilytomierz
. Co miesiec, w kazd4pierwsz4 sobotE miesiqca o godzinie 20.00'
mo2na sfucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
?vtomierz.
Telewizj a iLytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9'00 do 18.00.
J Zj"dno"renie Polak6w Zytomierczczyzny <Polonia> -
przewodniczqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy @12) 22-L6-36.
. ZwiqzekPolak6w na Ukrainie, Oddzial w ?ytomierzu -
prezes Walentyn Grabowski.
. Towarzystwo Kultury Pol skiej na Zytomierczczy znie
im. J. I.Kraszewskiego, przewodnicz1cy J erzy Baginski,
tel. domowy (12) 37-89-97.
. Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzu -
przewodnicz4ca Swi et lana Gr e2, tel. : 3 6 - 1 4 -88, 37 - 40 - 46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. ZwiqzekPolak6w na Ukrainie, oddziaL w Berdyczowie -
prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoty nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (04143) 2-50-30, 2-23-7 8.

Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czgSciowo w jqzyku polskim, czg5ciowo po
ukraifr sku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.

I4rszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich

organizacji, imprez polskich itp. Redakcia)
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