
W TYM NUMERZE:

u.,l"ll*jl*nt

str. 2

Nowo50

,yll"llJ)ii"Ji"*'

"r.l"Sllil'0"
str. 10 - 13

*rln",,ti"'**
str. 14

.,ritsth"
str. 17



STRONA RELIGIJNA 

-

Zamiast redakcyjnego materialu,
prezentujemy fragmenty nieslychanie
ciekawego artykulu kardynala Stanislawa
Nagy SCJ o papieskiej wizycie,
przedrukowane z tygodnika,,Niedziela".

Papiei
Benedykt X\rI
w Polsce

No wiEc stalo siq... Benedykt XVI odbyl
w Polsce pierwszy etap swojego
pasterskiego pielgrzymowania w Ko6ciele

- owczarni rozproszonej po Swiecie.
Stanowi to wezwanie do caloSciowego i
glqbokiego przemy6lenia sensu tego
pielgrzymowania Benedykta XVI po ziemi
Jego Poprzednika.

(...)

Pielgrzymka Papie2a Benedykta XVI
zawierala bogaty ciqg wydarzeri, gest6w,
postaw, ale przede wszystkim wymownych
wypowiedzi papieskich, ale i
przedsta.wicieli Episkopatu oraz Wladz
Paristwowych. Byly wiqc w niej elementy
oczywiste, j ednozn aczne, poruszaj 4ce
wyobra2niq, powodujqce gtqbokie
wzruszenie, ale nade wszystko sklaniajqce
do glqbokiego zamySlenia.

Tym, co niew4tpliwie dominowalo w
tych czterech dniach polskiego Swiqtowania
z Nastqpcl Jana Pawla II, byla postad
Benedykta XVI jako obecnego Pasterza
owczarni, kt6ra nazywa siE KoSci6l.
Sylwetka Papie2a Jana Pawla II byla w tle
tej Gtowy Ko$ciola na dzisiaj, na teraz. Ale
na Sciezkach swego Poprzednika papie2
Nowy stanql nowo5ci4 temperamentu,
gloszonej doktryny, wlasnym stylem bycia
i zachowania. Ponadto w gqstej mgle
pozostala inna okoliczno56: sprawa Jego
odrqbno6ci narodowej - bywalo, Le w
przeszloSci budzqcej 162norodne

skojarzenia. Tym razem i w tym
szczeg6lnym przypadku pozostalo to
wyraflnie daleko na uboczu i bez dreszczu
jakiegokolwiek dyskursu.

(. ..)

Byla te2 i druga rzucaj4ca siq w oczy
oczywisto66. Stanowila jq trasa tego
papieskiego pielgrzymowania i to, Kto byl
na niej przewodnikiem. To byl po prostu
szlak Jana Pawla II, szlak, na kt6rym
rozpisala siq Scie2ka Jego Zycia od
rodzinnych Wadowic i nawiedzanej od
dziecifstwa Kalwarii, przez Krak6w Jego
mlodo6ci, ale i genialnego pasterzowania,
no ! {asna G6rq z Cudownym Obrazem
Kr6lowej Polski, po Warszawq - bohatersk4
Stolicq. Ale przede wszystkim jednak bylo
to nostalgiczne krqzenie po kr6lewskim
Krakowie, z Wawelem, tr agiewnikami,
wychodzenie do historycznego juz okna
Kurii Arcybiskupiej, no i te krakowskie
Blonia.

(...)

PoIska
zjednoczona
z Nastgpc4
PapieLa Polaka

W homilii na krakowskich Bloniach,
wzruszony widokiem nieprzebranego morza
ludzkiego, wolal:,,Pozdrawiam wszystkich
zgromadzonych na krakowskich Bloniach
jak daleko siqga m6j wzrok i jeszcze dalej.
Chcialbym ka2demu z Was uScisn46 dlori,
patrzqc w oczy... Pozdrawiam cal4Polskq!".
I Polska to odczula i prze?yla. Powiedzmy
dokladniej, prawie cala Polska, ogromna
czE56 Polak6w. W kazdym razie, nie bylo -
jak siq zdaje - gloSnych protest6w. A byty
natomiast te nieprzebrane tlumy na Bloniach
i na placu Pilsudskiego zewsz4d, z calej
Polski. Byly ttumy na ulicach miast i dr6g,
kt6rymi Papie? wqdrowal do Wadowic,
Kalwarii, a zwlaszcza do Auschwitz. Bylo
wojsko w paradnym szyku, ale i w
odstqpionych Papie2owi na placu
Pilsudskiego wojskowych pomieszczeniach,
byla czujna, ale 2yczliwa i Swietnie
tunkcjonujqcapolicja. I byli Ci Najwa2niejsi:
b wiEc Rzqd z Marszalkami Sejmu i Senatu
oraz z jednoznac znym Swiatopogl4dowo
Premierem. No i Prezydent z Malhonkq i
Szanownq Matkq.

(...)

Byl wreszcie caty Episkopat, imponuj4cy
liczbowo, a do tego uzupelniony jeszcze
czcigodnym gronem goSci z Francji,
Niemiec, Holandii, Belgii, Czech, Slowacji,
Rosji, Bialorusi, Ukrainy. A jakLe?
imponuj4co dopelniali ten katolicki trzon
KoSciola jego przedstawiciele innych
obrzqdk6w, kt6rzy zaraz w pierwszym dniu
wizyty, w warszawskim koSciele
ewangelicko-augsburskim Swiqtej Tr6jcy,
odczuli cieplo papieskiego rozumienia
ekumenizmu.

(...)

Niekt6re perty
przeslania
Papieila
Benedykta XVI

Ojciec Swiqty m6wil wiele w miarq
realizowania programu pielgrzymowania do
ojczystego Kraju Jana Pawla II. Trzon jednak
Jego przeslania stanowilo z jednej strony
motto pielgrzymki, a z drugiej - Jego
encyklika Deus caritas est. To byly my6li
wiod4ce, wok6t kt6rych zostaly osnute
g16wne przem6wienia realizowanej
pielgrzymki. (...)

Na historyc znymplacu Zwyciqstw a, dzil
placu Pilsudskiego, kt6rego parametry
wielkoSci wyznaczaj4 dwie *iekopomne
postacie: Papie2 Jan Pawel lI onz Prymas
Tysiqclecia Stefan Kardynal Wyszyriski,
padly programowe slowa wyznaczone przez
motto papieskiej pielgrzymki,,Trwajcie
mocni w wierze", w wierze, kt6ra ,jest
darem, ale r6wnoczeSnie zadaniem". A wiara
,,polega na glqbokiej osobistej relacji z
Chrystusem, relacji opartej na milo6ci Tego,
kt6ry nas pierwszy umilowal az do calkowitej
ofiary z siebie". To przylgniqcie zaS do
Chrystusa musi dokonad siq na gruncie
wiernie odczytywanej, nie znieksztalconej
subiektywizmem i eklektyzmem, ewangelii.
Prze2ywanie w taki spos6b wiary to znaczy
,jako relacjq miloSci do Chrystusa, oznacza
bycie gotowym do rezygnacji ze
wszystkiego, co stanowi zaprzeczenie Jego
miloSci", a wiqc zachowanie potwierdzonych
przez Niego przykazafi. A wiqc -,,trwajcie
mocni w wierze, przekazujcie j4 Waszym
dzieciom, dawajcie Swiadectrvo lasce, kt6rej
do6wiadczyli6cie w spos6b tak obfity przez
dzialanie Ducha Swiqtego w Waszej historii".

(...)
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Hold dla ofiar
w Pawlokomie

Narody Polski i Ukrainy
pokazuj4 calemu Swiatur 2e nie ma
takiego zla w historii, kt6rego nie
moina przezwycig?y(, 

- to
przeslanie prezydent6w Lecha
Kaczyriskiego i Wiktora Juszczenki
z Pawlokomy na Podkarpaciu, gdzib
61 lat temu Polacy wymordowali
wigkszoSd mieszkajqcych tam
Ukrai6c6w.

Lech Kaczyriski powiedzial, 2e

mocne i trwale pojednanie Polski i
Ukrainy mozna budowad tylko na
prawdzie. 

- Nie mozemy zmieni6
przeszloSci, ale mo2emy sprawi6, by
nie determinowala ona przyszlo6ci -podkreSlit prezydent Polski.

Oczekiwane wczeSniej przez
niekt6rych slowa:,,Przepraszamy i
prosimy o wybaczenie", prezydent
zastqpil odwolaniem siE do Boga. -Umiejmy z milosierdziem i odwag4
wsp6lnie modli6 siq slowami ,,odpuS6
nam nasze winy jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom".
O to prosze- zaapelowal.

Ponad tysi4c Ukrairic6w, kt6rzy
przyjechali do Pawlokomy z calego
Swiata, nagrodzilo polskiego
prezydenta dlugimi oklaskami.
Kaczyriski przypomn ial, 2e prawdzilVe
pojednanie Polak6w i Ukrairic6w
odbylo siq dwa lata temu podczas
pomarafczowej rewolucji w Kijowie,
gdzie 26lto-niebieskie fl agi Ukrainy
mieszaly siq z bialo-czerwonymi. -Tam oilbylo siq pojednanie plyn4ce z
serca Polak6w - zaznaczyl.

Prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko z uznaniem m6wil o
ciqzkiej drodze setek tysiqcy ludzi,
kt6ra doprowadzila do pojednania.

- MieliSmy do wyboru dwie
drogi. Jedna to liczenie litr do litra
przelanej krwi i pod42anie w duchu
wojny lub drogq pojednania 

-zaznaczyl. Szczeg6lnie podziqkowal
mieszkaricom Pawlokomy, kt6rym
najtrudniej bylo wyci4gnqd rqkq do
pojednania z s4siadami sprzed ponad
60 lat. - Jestem przekonany, 2e
przebaczad mogq tylko silne narody,
dla kt6rych pamiq6 o wlasnej historii
jest nakazem dla wsp6lczesnych

czas6w - podkre6lil prezydent
Ukrainy.

Przyw6dcy obu kraj6w zlo?yli
takile wiqzanki kwiat6w i zapalili
znicze przed krzy2em
upamiqtniaj 4cym polskie ofi ary
ukrairiskich nacjonalist6w - to z
kolei miejsce w Pawlokomie
symboliczne dla Polak6w.

Na dzieri przed wizyt4 w
Pawlokomie, obaj prezydenci spotkali
siq w Warszawie. Obaj prezydenci
m6wili o znaczeniu stosunk6w
pg,lgko-ukrairiskich. 

- W trakcie
cZterech i p6l miesi4ca mojej
prezydentury jest to trzecie nasze
spotkanie - wskazal Lech Kaczyriski.
Odpowiadaj4c na pytanie w kwestii
trwaloSci obecnego polskiego rz1du,
dodal te2: - Nie ma 2adnej zmiany
polityki w stosunku do Ukrainy.
Nasza polityka zagraniczna jest
calkowicie stabilna i chcq to z cal1
mocq podkre6li6.

Z kolei Wiktor Juszczenko
wskazywal, 2e eurointegracja
pozostanie celem dla wladz Ukrainy.

- Wysoko ceniE pomoc i to, co dla
nas zrobili prezydent i rzqd Polski -m6wil, dziqkuj4c za wsparcie
prezydentowi Kaczyriskiemu.

Obok spraw historycznych i
kwestii polsko-ukrairiskiego
pojednania, wa2nym tematem rozm6w
prezydent6w byla energetyka -zar6wno sprawa zaopatrzenia w ropq i
gaz, jak i energiE elektryczn4.
Rozmawiano m.in. o rurociqgu
Odessa-Brody-Gdarisk; strona
ukrairiska chce, by z projektu
polskiego i ukrairiskiego stal siE on
miqdzynarodowym. Jak m6wil Wiktor
Juszczenko, w Brodach moglaby
powsta6 nowa rafineria ropy naftowej.
W paid,zierniku w Warszawie zostanie
zapewne zor ganizowana polsko-
ukrairiska konferencja w sprawie
b ezpie czehstwa energetyczne go.

Prezydenci debatowali te2 nad
zwiqkszeniem liczby przej56
granicznych i poprawie obslugi
podr6znych. Obok 6 samochodowych
i 6 kolejowych maj4 by6 stworzone
cztery kolejne. Lech Kaczyfski
zapow iedzi al powolani e
pelnomocnik6w ds. wymiany
mlodzie?y, nauczycieli i dzialaczy
samorzqdowych - byd mo2e nast4pi
to juz w sobotq.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

100 000 zlW LODZI
PO RAZ DRUGI

Rozpoczgla sig druga edycja festiwalu
Vena organizowanego przez Fundacjg
Kultury i Sportu Vena. Ten unikalny w
polskim Swiecie muzycznym konkurs odbywa
sig calkowi cie za po5rednictwem Internetu.

Zespoly rejestruj4 siq na stronie festiwalu
www.venafestival.com i nadsylajq pliki ze

swoimi utworami do kofica lipca. Na stronie
znajduje siE tez pelny regulamin konkursu.
Zwycigzca wyloni miqdzynarodowe grono
200 juror6w, os6b znanych, zwiqzanych z

bran1qmvzycznq. W zeszlym roku piosenki
ocenialy tak znane osobistoSci jak Michal
Urbaniak, Marcus Miller czy Lenny White.
Tu mlody talent ma takie same szanse jak
do6wiadczony profesjonalista. Wykonawcy
piosenek pozostanq anonimowi az do dnia
koncertu finalowego tak, by zapewnid
bezstronnoS6 w dokonywaniu wyboru.

Poprzednia edycja cieszyla siQ

ogromnym zainteresowaniem - do konkursu
zglosilo siE 685 zespol6w. 100 000 zl
wySpiewala Monika Urlik. Po zeszlorocznym
sukcesie Fundacja Vena postanowila
rozszerzyt formulE festiwalu. W tym roku
koncert finalowy odbqdzie siE we wrzeSfriu

w Londynie i w Lodzi. Na scenie wyst4piq
gwiazdy Swiatowej i polskiej estrady.

Litewscy Polacy
odzyskajq ziemig

Marszalek Senatu Bogdan. Borusewicz
otrzymal na Litwie zapewnienie, ie do
korf,ca trzeciego kwartalu 2007 roku Polacy
na Wilefi szczyinie odzyskaj4 ziemig,
zabranq im przez wladze radzieckie.

To j ede n z pow aimiej szych problem6w w
stosunkach polsko-litewskich. Litewscy
Polacy twierdz4, 2e wladze celowo
uniemo2liwafy dotad odzyskiwanie przez nich
ziemina Wileriszczyflnie,chc4c w ten spos6b
zmieni6 stosunki narodowo6ciowe w tym
regionie. O ile w Wilnie Polacy stanowi4 20
proc. mieszkaric6w Qtrzedll Wojn4 Swiatowq
byla to wiqkszo6i), o tyle w rejonach
podwileriskich nawet ponad 70 proc.

Przewodniczqcy Sejmu Litwy Viktoras
Muntianas zapewnil r6wniez marszalka
Borusewicza, 2e zwr6cona rz4dowi do
poprawki ustawa o pisowni polskich nazwisk
w oryginalnej wersji w urzEdowych
dokumentach ,,mo2e zostat pnyjEta podczas
jesiennej sesji Sejmu".

Obecnie, Polacy muszzt pisa6 nazwiska
wedlug zasad pisowni litewskiej, kt6ra r6zni
siq od polskiej.

wg. prasy polskiei oprac. s.m.



Najpopularniejsry

Od wielu miesipcy na czele listY
najpopularniejszych Polak6w stoi
niezmiennie obecny Premier
Kazimierz Marcinkiewicz. Czemu
zawdzigcza to zaufanie i tg pozycjg?

Na tq jego popularno66 sklada siq

wiele czynnik6w. S4 przede wszystkim
cechy jego charakteru i spos6b bycia.
Jest spokojny, taktownY, naturalnY,
medialny. Nie unika prasy i medi6w
elektronicznych. A wrqcz przeciwnie -
stara siq osobiScie m6wi6 o tym, co rz4d

robi i zamierza zrobi6. Nigdy nie czyni
z tego tajemnicy. O planach m6wi Po
wielokrod, aby informacje te i przeslania

dobrze zapadly ludziom w Pamiq6.

Jest dobrym i sprawnym urzqdnikiem
paristwowym. Nie wikla siq w spory. i
kl6tnie polityczne. Po prostu pilnuje, aby

rz4d dzialal operatywnie. Duzo je2dzi po

kraju. Stara siq zawsze byd tam, gdzie
jest oczekiwany i gdzie by6 powinien.
I-atwo nawi4zuje bezpoSrednie kontakty
z ludLmi, ze sluchac zami i rozm6wcami.
Umie zatahczyt na studni6wce, bywa na

meczach, goSci u senior6w, sklada
wizyty, odwiedza poszkodowanYch.

Spoleczeristwo polskie jesieni4
minionego roku oczekiwalo zmianY
ekipy rzqdzqcej i zmian. Premier z
ramienia Prawa i SolidarnoSci jest wiqc
czlowiekiem na swoim miejscu. Start tez

mial dobry. Po rz4dach premiera Marka
Belki odziedziczyl 5 miliard6w zlotych
nadwyzki budzetowej ponad planowane

dochody. Mogl zatem na Pocz4tku
zaspokoi6 r62ne oczekiwania spoleczne,
szczeg6lnie ludzi ubogich. W zasadzie,
jak dotychczas, nikomu nic nie odbiera,
a r62nym grupom co6 daje. Bo jak siq

wydaje, dobrze rozumie tych, kt6rzy na

zmianie ustrojowej stracili. I stara siq im
realnie pom6c.

Na wiosnQ tsgo roku przez kraj
przetoczyla siQ fala strajk6w
pracowniczych, w tym najrozleglej szy -
pracownikow slu2by zdrowia. U ich
podloza lez4 wieloletnie zaniedbania.
Zapowiada siq, ze rz4d Marcinkiewicza
bqdzie pierwszym rz4dem po 1989 roku,
kt6remu realnie uda siq poprawi6
sytuacjQ w sluzbie zdrowia. Juz w tym
roku , poczynajqc od I paLdziernika,
przeciqtne wynagrodzenia w sluzbie

medycznej wzrosnq o 30 %o, a w latach

nastqpnych o dalsze kwotY. W wielu
szpitalach juz wzrosly. Naktady na

sluzbq zdrowia maj4 siq zwiqkszy6 w
okresie trzech lat z obecnYch 3,9 Yo

produktu krajowego brutto okolo 5%.

Jest to obiecuj 4ca zaPowied2,
aczkolwiek lekarze chcieliby wiqcej i

szybciej.

Wzrost naklad6w w sferze socjalnej

i spolecznej zaleLy jednak Ptzede
wszystkim od stanu gospodarki. Ta ma

siq dobrze. Produkcja ro6nie' Po wielu
la*ach do36 wyraLnie zaczElo siq tez

zmniejszad bezrobocie. Jest to zasluga

tak obecnej ekipy rzqdowej, jak i
poprzednich. Spoleczefstwo chqtnie te

zmiany na plus przypisuje jednak tylko
Marcinkiewiczowi. Powazn4 zagadkq
bylo to, jak Kazimierz Marcinkiewicz
poradzi sobie w rzqdzie z dwoma
popularnymi politykami w randze
nowych wicepremier6w i ministr6w -
Andrzejem Lepperem i Romanem
Giertychem. Jak na razie koalicja Prawa

i SolidarnoSci z Samoobron4 i Lig4
Polskich Rodzin funkcjonuj e dobrze,bez

wiqkszych zgrzyt6w i tar6. Premier
panuje nad emocjami koalicjant6w i
umiej qtnie godzi, rozbieLne niekiedy,
interesy. Wszystko stara siQ

wytlumaczy6 ProstYm, jasnYm i

zrozumialym jqzykiem. I sporne sprawy

sprowadzic na ziemiq.

Tak wiqc Kaziemierz Marcynkiewicz
nadal korzystnie prezentuje siq na tle
czqsto rozgorqczkowanych politykow.
Goruje nad nimi wYsok4 kultur4 i
opanowaniem. I to w Pol4czeniu z

efektami rz4dzenia, zaPewnia mu

wysok4 pozycjQ w rankingach
popularnoSci. Zto6liwcy m6wiq, 2e jest

on bardzo wygodny dla braci
Kaczyriskich i p6ki takim bqdzie,
zachowa swe stanowisko.

Kaziemierz Marcinkiewicz jest z
zawodu fizykiem. Skoriczyl 46 lat. Ma
czworo dzieci. Mieszka na stale w
czterepokojowym mieszkaniu w
Gorzowie Wielkopolskim. Nie zmienil
go mimo wysokiego awansu. Pracuje
bardzo duzo. A wypoczywa od czasu do

czasu wla6nie w Gorzowie.Utrzymuje
bardzo szczupl4sylwetkq. Malo je, za to
pije duzo kawy. Po kilkana|cie tazy
dziennie.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.

NowoSd wydawnictwa
,rWolanie z Wolyniao'

Kolejna pozycja Biblioteki

,,Wolania z Wolynia" to dwie Prace

dr. Tomasza Kempy z Torunia Pt.

,,Akademia Ostrogska" i,,Drukarnia
Ostrogska". Opracowania te zwiqlle
ukazujq nam znaczenia oSrodka

ostrogskiego w piqknej historii ziem

ruskich (ukrairiskich)
Rzeczypospolitej. Ponadto

wprowadzajq nas w to Przebogate
dziedzictwo, do kt6rego od kilkunastu

lat staramy siq nawi4zYwa6.

Odrodzona uczelnia w Ostrogu -

Narodowy Uniwersytet,,Akademia
Ostrogska" - zmienila oblicze

wsp6lczesnego Ostroga. Dzi6

uniwersytet - jego pracownicY i

studenci - tworze nowe dzieje
niepodleglej Ukrainy! Uniwersytet w "

Ostrogu owocnie wsPolPracuje z

innymi uczelniami na Ukrainie i w
Polsce. Ostrog jest szczeg6lnYm

miastem, gdzie spotykajq siq r6zne

kultury i wyznania. Swego czasu

prowadzono tu ozywion4 Polemikq
prawoslawno - katolick4. Wiqksza

czE36 tych utwor6w PolemicznYch
byla wydrukowana wla3nie w
miejscowej drukarni. DziS ucz4c siq

jedno6ci w wielo5ci czy pojednanej

r6znorodnoSci z pietyzmem
pochylamy siq nad Sladami Piqknej
historii i zabytkami pi6mienniczymr
tamtych czas6w. SzanownY

Czytelniku tej i innych naszYch

publikacji, ufamy, 2e po lekt6rze tej

ksiqzeczki uznasz, 2e warto poznawad

i zgtqbia6 wklad Ostroga i Wolynia w

formowanie siq kultury religijnej
dawnej Rzeczypospolitej. Nieniej sz4

ksiq2kq mozna zamawia6 Pod
nastqpuj 4cymi adresami
. O6rodek,,Wolanie z WolYnia"

skr. Poczt. 9,34 - 520 Poronin;
. <<BorasHs s BonI,IHi))

nyn. KapaarleBuqa, lE 3580006

rrr. Ocrpir; PinHeHcura o61.,

YrcpaiHa;
. poczta elektroniczna :

koval iw@ostroh.uar.net;
. lub za pomocq internetu
http : //www. ostrog.blox.pl

Poza kilkoma wypadkami, nie
prowadzim y sprzedarzy w
ksiqgarniach ani poprzez

hurtownie.Autor6w, ksiqgarzY,

bukinistow i hurtownik6w zapraszamy

do wsp6lpracy!



T) 62nokolorowa, wesola zablysla nad

l{ miastem 24 czerwca 2006 roku.r\--.I \aiejscem przeprowadzenia
festiwalu byla sala 2ytomierskiej telewizji
obwodowej. Festiwal ,,Tgcza Polesia" ma juz

swoj4 kilkunastoletni4 historiq. Uczestniczq w

nim ludowe zespoly pieSni i tarica polskiego z

Zytomierszczyzny. WSr6d nich ch6r ,,Poleskie

Sokoly", zesp6l taneczny,,Koroliski", dzieciqcy

zesp6l ,,Akwarelki" ze szkoly Nr 17 , wokalna

grupa os6b niepelnosPrawnYch Pod
kierownictwem Alfreda Maszewskiego'-
reprezentowali Zytomierz. Ptzyjechaly na

festiwal,,Biale Golqbki" (kierownik Antonina

Szczyrska) ze wsi Susly, rejon Nowogradu

Wolyriskiego, dziciqcy wokalny zesp6l

,,Marzenie" (kierownik Wiktor Kupcew) z

Korosteriia. Na
festiwalu brzmiala
r6wniez muzyka
rlasyczna.

T4CZANAn

W ramach festiwalu odbyta siqprezentacja

ksi4zki tlumaczei poezji z r62nychjqzyk6w,

zrobionych przez W - Grabowskiego. Wydanie

i prezentacja ksiqzki zostaly zorganizowane za

poSrednictwem Konsulatu Generalnego RP w

l-ucku i osobi6cie Konsula Generalnego

Wojciecha Galqzki.
Te okolicznoSci rzutowaly na dob6r

repertuaru dla koncertu. Wykonawcy
przedstawili utwory kt6re uwielbial Walenty

Grabowski i jakie z jego inicjatywy zostaly

przywr6cone do 2ycia w miejscu ich powstania.

Tq,,tqczowq" r6znorodnoS6 umiejqtnie
zespolila w caloS6 poetycko - muzyczno -
tanecznq jedna z organizator6w festiwalu p.

Elwira Gilewicz. Ona wraz z Wlodzimierzem

BerelpJem, zaslu2onym artysta Ukrainy,
p op rowadz i la
koncert. Chce siq

dodai, 2e nasza

pani Elwira jest
dusz4 i segcem,

wprost motorem
ZYTOMIE,RT,,EMWystqpowali

soliSci - Spiewacy

i muzycy - pianistka Eleonora Nabedryk grala

,,Menuet" Ignacego Paderewskiego, Natalia

Trawkin (pianistka) wykonala noktum Chopina,

pie6fi,,O, ziemio" wykonal Pawel Antoniewski
(tenor) zasluzony dla kultury polskiej, pierwszy

kierownik ch6ru ,,Poleskie Sokoly", Mikolaj
Nagirniak (baryton) wykonal,,Kozak"
Moniuszki. GoScie z Kijowa - przedstawicielki

organizacj i,,Zgo da" - Wiktoria Radik (sop ran) i

Jewdokija Sieraja zaSpiewaly dwa utwory
muzyczne: ,,F. Chopin ,,Lodzie lubiq" i S.

Niewiadomski, sl A. Mickiewicza,,Moja
pieszczotka". Zesp6l kameralny Domu

Polskiego w Zytomierzu w skladzie: Wiktdr

Kozlowski (flet), Ludmila Grynckiewicz
(skrzypce), Ilona Gruszyriska (wiolonczela),

Anatol Nesterenko (wiolonczela), Irena Kopo6

(fortepian), Halina Omelczenko (sopran)

:rzedstawili publicznoSci utwory nalez4ce

ulturoni obu narod6w polskiego a

ukaifiskiego: romans,,O, nie dziw siq" muz. C.

Stecenki do wierszy A. Olesia, ukraifiskqpieSfi
ludowq w obr6bce Z. Zarqby,,Slowik", sonet

,,2 nad brzeg6w Teterowa" K. Lubomirskiego

do wierszy G. Olizara.
Podczas koncertu mialy miejsce dwie

premiery. Zesp6l kameralny wykonal utw6r
mlodziutkiego 2ytomierskiego kompozytora

Juria Sk6rki zatytulowany ,,Na grani czas6w"

(pamiqci Juliusza Zarqbskiego). Natomiast stale

pisz4cy piosenki dla dzieci dyrektor Domu
Polskiego Jerzy Bagifrski wykonal wraz z

Iwonkq Kirilenko piosenkq ,,Zapala ognie
festiwal", specjalnie skomponowanq na tQ

okazjq. Tegoroczny festiwal mial pewnq

osobliwoS6, byl poSwiqcony pamiqci Walentego

Grabowskiego, poety, pisarza, dzialacza
polonijnego, pierwszego prezesa obwodowego

Oddzialu ZPU, kt6ry za Lycia obchodzil w
czerwcu swoje urodziny.

2ytomierskich,,Tqcz". Po koncercie odbylo siq

spotkani e inte gracyj ne dla uczestnik6w,,T Eczy

Polesia".Na festiwalu byli obecni prezesi

organizacji polskich Zytomierszczyzny. Z

Kijowa przybyl prezes ZarzqduGlownego ZPU

Stanislaw Kostecki. Wladze obwodowe
reprezentowal zastqpca przewodniczqcego

Rady Obwodowej Oleg Starycki. W imieniu

gl6wnego organizatora,,T Eczy Polesia",
kt6rym jest obwodowy Oddzial ZPU, iego
prezes p. Wiktoria Szczur podziqkowala
wszystkim tym, kt6rzy pnyczynili siq do tego,

aby ,,Tqcza Polesia" zablysla jaskrawymi

barwami: gl6wnemu sPonsorowi

Stowarzyszenia,,Wsp6lnota Polska", Radzie

Obwodowej w osobie przewodniczqcej p' Ireny

Syniawskiej i sponsorom Mikolajowi
Deglisowi, prezesowi partii przedsiqbiorcow i
przemyslowc6w Ukrainy oraz Aleksandrowi

Rudnickiemu, prezesowi Berdyczowskiego

Stowarzyszenia Wspierania PrzedsiQbiorczoSci,

p. Wiktorowi Bojce, dyrektorowi generalnemu

obwodowej teleradiokompanii, p. Walentynie

Orel, dyrektorowi wydawnictwa,,Polesie". Na

adres festiwalu ,,Tqcza Polesia" przyszedl list

od Ambasadora RP na Ukrainie p. Jacka

Kluczkowskiego, w kt6rym on miqdzy innym

napisal: ,, W imieniu Ambasady Polskiej
chcialbym powita6 wszystkich organizator6w

i uczestnik6w prezentacji i koncertu
festiwalowe go i 2yczyt wspanialych osi4gniqd

tw6rczych.
"Zar6wno organizatorom, jak i

uczestnikom nalezq siq slowa uznania i
podziqkowania od nas - widz6w - 2ytomierzan

i go6ci za prawdziwq ucztq duchow4, za

podtrzymanie tradycj i wsp6lnego pneLywania
piqkna utrwalonego w pie6ni i taficu polskim.

SZANOWNI PANSTWO!

Zapraszamy do wsP6lPracY PrzY
tworzeniu i promowaniu wyj4tkowego
wydarzenia, jakim jest znany
amerykanski projekt muzyczny
Urbanator. Projekt ten jasno i wyta2iie
pokazal w Srodku lat 8O-tYch,ze
prawdziwy hip-hop to jest jazz! Powstal

on z milo6ci do czatnej muzYki, a

Zrodlo$o zwiqzanY jest z jazzem.

Zaowocow al trzema plytami, nagranymi

w Nowym Yorku (Urbanator: 1989, 1996)

orazw NY i Polsce (2005), pod szyldem

znanej wyw6rni HiP-BoP Records.

Leaderem Urbanatora jest Michal
Urbaniak - jedyny Polak, kt6tY gta\ z

guru Swiatowego jazzu - Milesem
Davisem.

Urbanator bylzaproszony do Europy

w zeszlym roku i zagral m.in.w l-odzi
(www.urbanator.com).W tym roku
ponownie wyst4pi w Polsce i bqdzie z
pewno5ciA wydarzeniem artystycznym.

Obok Michala Urbaniaka wYstqPi

czol6wka nowojorskiej sceny muzy cznej:

. Lenny White
www.lennywhite.com

wybitny perkusista, kompozyto r, ar anLer

(Mites Davis, Marcus Miller' NancY

Wilson, Chaka Khan, Diane Reeves,

Michal Urbaniak)
. Don Blackman
www.donblackman.com

Swietny pianista, wokalista soulowy,
kompozytor (Janet Jackson, Marcus
Miller, Tuero Nakamura, Lenny White'
Bernard Wrigt, Sting)

. Maurice Brown
www.mauricebrown.net

naj nowsza gwiazda amerykariskiej tr4bki
(George Freeman, LennY White'
Michal Urbaniak, Oscar Peterson,
Steve Nelson)

. Vashan Johnson

www.vashanj ohnson. com

Swietny gitarzYsta na stale
wsp6lpracujacy z Whitney Houston otazi

Dianne Reeves, Patti LaBelle'
B.B.King, Wynton Marsalis, George
Duke, Melissa Etheridge, Betty Carter,

Carly Simon.
. Therry Thomas
www.cdbaby.com

fantastyczny wokalista soulowy, ktorego
glos por6wnywany jest z glosem Steve

Wondera, Spiewal w musicalach i

wsp6lpracowal m.in.z: Michael Powell,
Dorinda Clark-Cole, Vanessa Bell
Armstrong, Daryl ColeY, Ronnie Laws,
Howard Hewitt, David Hollister.

Walentvna KoleSnik.



Seminarium \y Lytomi erzu
Od 3 do 7 kwietnia roku bieZ4cego w Zytomierzu odbywalo sig kolejne

seminarium nauczycielskie zorganizowaneprzezCentrum Polonijne Uniwersytetu
Paf stwowego im. Iwana Franki. Tematyk4 podstawowq warsztat6w byly,,Metody
aktywizujace na lekcjach jgzyka polskiego". zajpcia byly prow"aron" przez
do5wiadczonych metodyk6w z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie
(Polska) magistr6w Gra2yng wisniewsk4 i Jacka szpunar".w zajpciach
uczestniczylo ponad 25 nauczycieli z obwodu 2ytomierskiego. Z Berdyczowa w
seminarium bralo udzial T nauczycielek, kt6re uczq polskiego w mie5cie i okoticznych
wsiach.

Warsztatom towarzyszyla bardzo rozrywka, gdziedziecko mo1ebawi6 siq
Zyczliwa i wesola atmosfera, w czasie i w ten sam czas opanowyw a6 wiedzq
zajqc wszyscy zaprzyjalnili siq miqdzy programowq. Na ukrainie juz wielu
sob4. Temu sprzyjaly zajqcia praktyczne nauczycieli stosuje metody aktywizuj4ce
z metodyki nauczania jqzyka polskiego nauczania, lecz jiszcze nii staly siq takie
prowadzone przez Grazynq wisniewsk4 lekcje zjawiskiem powszechnym.
i lekcje muzyczne, kt6re pokazal nam Niestety, dop6ki ukiairiski system
Jacek Szpunar. Metody aktywizujqce edukacyjny niestworzylpotrzebnychdo
mozna zastosowywa6 nie tylko na stosowania tych metod warunk6w pracy.
lekcjach jEzyka polskiego. Sq to Srodki W wielu szkolach nie ma potrzebnej
nauki, kt6re ka2dy nauczyciel potrafi bazy materialnej: komputera,
wykorzystai w swojej pracy zuczniami, kserokopiarki, wyposa2enia w artykuly
bez wzglqdu na to, jakiego przedmiotu do biura. wszystko to nauczyciel
uczy. Ta metodyka wymaga o'd powinien kupowa6 na sw6j wlasny koszt.
nauczyciela stalego doskonalenia swoich Lecz ni. zwalajqi na przykr4
umiejqtnosci i chqci pracowad na rzeczywistosi, rozumiemy,' Le w
poziomie nowoczesnym. przyszlosci nie ominqi na lekcjach metod

Dzisiajjuzniewystarczytylkotablica aktywizuj4cych. I bEdq stostwane niei kreda' W metodach aktywizujqcych tylko na rujq.iu.lt otwartych,lecz i na co
nauczycieljestkierujqcympromotorem, dziefi.
a uczniowie wykonawcami podstawowej Dziqkujem y organizatorom rego
pracy na lekcji. Pedagog daje mozliwo36 wspanialego przedsiqw ziEcia,pani docent
dzieciom dzjalat, samodzielnie, szuka6 Natarii traiesiac i pani magister
sposob6w wykonania zadania. To sprzyja , Miroslawie Starowier6w, atak1enaszym
rozwojowi fantazji i wyobrazni dziecka i koleg om z Lublina: pani Gra2ynie
daje mo2liwoSi zaan ga2owa6 do pracy WiSniewskiej i panu Jackowi Szpunarowi.
nawet malo aktywnych uczni6w. Lekcj a
z metodami aktywizuj4cymi wygl4dajako Larysa Wermiriska.

JA\ryOR-
MIASTO CHLEBA,
POKOJU I SPORTU

Po raz trzeci w Jaworze odbvl sie
Migdzynarodowy Turniej Miast Partnersi<ictr w
pilce no2nej trampkarzy. Tegoroczny turniej,
kt6ry trwal w dniach od 15 do 18 czerwca 2006
roku, zgromadzil uczestnikdw z miast
partnerskich: Berdyczowa (Ukraina), Turnova
(Czechy), Niecky (Niemcy), Roseto degli Abruzzo
(Wochy). Stawkg uczestnik6w uzupelnily inne
dru2yny z Niemiec i Polski.

Dru2yna pilkarska z Berdyczowa otrzymala
zaproszenie za poSrednictwem mera miasta Wasyla
Mazura od organizator6w III Miqdzynarodowego
Turnieju Miast Partnerskich (zawodnik6w
urodzonych w 1992 roku), d. Osrodka Sportu i
Rekreacji, Uczniowskiego Klubu Sportowego
Jaworia oraz Urzqdu Miejskiego w Jaworze. lJdzia,
w turnieju dru2yny z Berdyczowa podni6sl j
rangq i atrakcyjnoSi. Poniewa2 turniej w Jaworze
odbywal siq w czasie trwania final6w Mistrzostwa
Swiata w Niemczech, do kt6rych zakwalifikowaly
siq reprezentacje narodowe pafstw wszystkich
miast partnerskich, organizatorzy nadali mu rangE

,,Mlodzie2owego Mini Mundialu". Jednym z
punkt6w programu imprezy byl miqdzynarodowy
konkurs poSwiqcony historii pilkarskich Mistrzostw
Swiata i osiqgniqciom reprezentacji narodowych
miast partnerskich. W konkursie startowaly 5 -
osobowe zespoly zlohone z zawodnlk6w
poszczeg6lnych miast partnerskich. Dru|yna z
Berdyczowa zajqla 4. miejsce, gospodarze $wiqta

- l. miejsce. Serdeczne gratulacje!
Ale w turnieju podstawowe znaczenie nale2y

siq meczom. Du2o zadowolenia sprawily dla
kibic6w mecze miqdzy dru2ynami Berdyczowa i
Roseto degli Abruzzo (Wlochy), Berdyczowa i
Niesky (Niemcy) i inne. Efekty r62ne: i
wygrywali6my i przegrywali6my... Ale
najwa2niejsze jest uczestnictwo i dwa puchary -
za 4. miejsce w Tumieju i za najlepszego bramkarza
(Taras Panasiuk zostal uznany najlepszyn
bramkarzem), dyplomy i medale. Niemaly sukces'
na poczqtek! Zmaganiom sportowym towarzyszyl
tak|e szereg imprez, skierowanych przede
wszystkim na integracjq mlodzie2y. Mlodzi
sportowcy mieli okazje bliskiego zapoznania siqz
Jaworem, jego malowniczymi okolicami. Temu

lpzyjala wspaniala pogoda. Jelenia G6ra, Karpacz
i miasteczko kowboj6w, festyn parafialny, ognlsko
i basen zostane w pamiqci mitym wspomnieniem.

Terener Igor Lysiuk i dyrektor szkoly
sportowej Aleksander Pidgorczuk otrzyma[i
ciekawe propozycje na pzyszlo66. Mamy nadzieje,
2e to wszystko siq uda zrealizowat,.

Za po6rednictwem gazety ,,Mozaika
Berdyczowska" chcialabym w imieniu naszej

{glegacji podziqkowai wszystkim organizatorom
III Miqdzynarodowego Turnieju Miast partnerskich

w pilce no2nej trampkarzy. Serdecznie dziqkujq za
$wiqto Sportu i P 'zyiafini. Szczeg6lnie dziqkujemy
za nadanie mo2liwo6ci dla wyjazdu mlodzie2y db
Jawora merowi Berdyczowa Wasylowi Mazuiowi
i wszystkim, kto przyczynil siq do organizacji
wyjazdu na turniej.

$alentyna Kolefnik.



ttfydarzenia w Polsce
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. Przyw6dca Samoobrony Andrzej
Lepper i - niespodziewanie - szef Ligi
Polskich Rodzin Roman GiertYch
otrzymali nominacje na wicepremier6w w
rzqdzie Kazimierza Marcinkiewicza. LPR
w ostatniej chwili dol4czyla do koalicji.

. Warszawski Sad Apelacyjny oddalil
apelacjq zlohonq przez obronq Andrzeja
Leppera, skazanego na karq roku i trzech

iesiqcy wiqzienia w zawieszeniu na piqc
lat za bezzasadne pom6wienie polityk6w
SLD i PO z trybuny sejmowej w 2001 roku.

- Andrzej Lepper naduzyl stanowiska dla
cel6w politycznych, uprawiajqc brudnq
politykq - uzasadnil wyrok sqdzia Jeruy
Leder, przywoluj4c fakt,i2 Lepper podczas

wyglaszania pamiqtnego przem6wienia
piastowal stanowisko wicemarszalka
Sejmu. Opozycja natychmiast
wykorzystala sytuacje. - Nie powinien
nigdy, aniteraz,ani w przyszloSci, czlonek
rzqdu by6 skazywany prawomocnym
wyrokiem stwierdzil Wojciech
Olejniczak, lider SLD.

. Nowym ministrem spraw
zagranicznych zostala Anna Fotyga.
Pierwszy razw historii Polski dyplomacj4
pokieruje kobieta. I to taka, o kt6rej prawie
nikt nie slyszal - pisala polska prasa.

Anna Fotyga ju2 w l98l roku byla
wsp6lpracownikiem Lecha Kaczyriskiego.

. Dzialacze ,,SolidarnoSci", przez lata
skonfliktowani z Lechem Walqs4,
otrzymali najwyLsze odzna czenie
pafistwowe. Prezydent Lech Kaczyfrski
zapowiedzial, 2e to poczqtek,,odkrywania
prawdy". Najwy2sze odznaczenie Order
Orla Bialego dostali wsp6lzalozyciele
,,SolidarnoSci" Anna Walentynowicz.i
Andrzej Gwiazda oraz arcybiskup Ignacy
Tokarczuk duchowny znany z oporu wobec
wladz PRL. Prezydent Lech Kaczyriski
odznaczyl takLe 80 innych os6b.

. Po'smierci Jana Pawla ll liczba
praktykuj4cych nie wzrosla - napisala
,,Rzeczpospolita". Na msze Swiqte w niedzielq
rrczeszcza 45 procent katolik6w, ponad 16

procent przyjmuje komuniq Swiqt4. To
wnioski zliczenia wiernych we wszystkich
koSciolach w kraju. Jednego dnia, w niedzielq

20 listopada 2005 r., ministranci i Swieccy

policzyli w Swiqtyniach tych, kt6ny przyszli
na mszQ, i tych, kt6rzy przyjqli komuniq
Swiqt4. Dane z parafii i diecezji przeslano do

pallotyriskiego Instytutu Statystyki KoSciola

Katolickiego w Warszawie, kt6ry je podliczyl.

W f-oi6wnaniu z 2004 r. odsetek os6b, kt6re

uczestnicz4 w niedzielnej mszy Swiqtej,
wzr6sl o niemal 2proc., o mniej ni2 I proc.

zwiqkszyl siq odsetek tych, kt6rzy przyjqli
komuniq Swiqt4.

. Publicysta i pisarz, poprzednio
zwiqzany z,,Rzeczpospolitq", a ostatnio z

,,Wprost", Bronislaw Wildstein zastqpil
Jana Dworaka w fotelu prezesa telewizji
publicznej. Wczoraj wybrala go
jednogloSnie zdominowana przez Prawo i
SprawiedliwoS6 oraz Samoobronq rada
nadzorcza telewizji.

. Trwa protest lekarzy, domagaj4cych
siq 3O-procentowych podwyzek. Protest w
szpitalu Ministerstwa Spraw
Wewnqtrznych w tr,odzi - po glo6nym
konflikcie z ministrem spraw
wewnqtrznych Ludwikiem Dornem -zakohczyl siq sukcesem. Lekarze dostali
podwy2ki. Nie udalo siq w 16dzkim
Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie

lekarze okupowali nawet korytatz przy
gabinecie dyrektora.

. Film ,,Post mortem. OpowieSd
katyriska" Andrzeja Wajdy ottzymal
dofinansowanie w wysokosci 6 milion6w
zlotych z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej. - Ta suma zamyka lS-milionowy
budzet filmu, na kt6ry sktadaj4 siq r6-wniez

Canal Plus, TVB ITI oraz francuska firma
Film du Losange - m6wi producent
Michal Kwieciriski z Akson Studio. -Zdjqcia chcemy zaczqt jesieniq w
Krakowie. Sceny katyfskie bqdziemy
krqcid w okolicach WarszawY. Film
powinien by6 gotowy na festiwal w Gdyni
w 2007 roku. Andrzej Wajda przymierzal
siq do filmu o Katyniu przez wiele lat.

. Zmarl ojciec Marian Zelazek,
najbardziej znany polski misjonarz. Mial
88 lat. Wojnq spqdzil w nazistowskim
obozie koncentracyjnym Dachau.
Codziennie byl tam Swiadkiem ludzkiej
tragedii. Przysi4gl sobie, 2e jeSli uda mu

siq ocale6, zrobi wszystko, by poprawid
6wiat. Ocalal. W Indiach pomagal tym,
kt6rzy przez hindusk4 spoleczno6d zostali
zepchniqci na margines: najpierw zyj4cemu
w nqdzy ludowi Adibas6w, a P6Lniej
trEdowatym.

. W Warszawie zmarl Kazimierz
G6rski, jeden z najpopularniejszych i
najbardziej lubianych Polak6w. Mial85 lat.

Malo bylo ludzi tak bliskich kibicom jak
on. Prowad zona przez niego reprezentacj a
zdobyla zloty medal olimpijski (1972) i

zajEla trzecie miejsce w mistrzostwach
Swiata w roku 1974. Po tych sukcesach

G6rski stal siQ legend4, a jego
powiedzonka weszly do wdp6lczesnej
polszczyzny.

. W czasie star6 po meczu Legia - Wisla
w Warszawie rannych zostalo 54
funkcj onariuszy policj i. Naj ci q2ej po I i cj ant
uderzony kamieniem w twarz. Do aresztu
trafilo a2 231 chuligan6w.

. Srednia cena dolar6w w koticu czerwca
wynosila 3,23 zli cena euro 4,08 zl.



. Najlepsze szkoly

Na Ukrainie jestZ2 tysiqcy szk6l. Ka2da
z nich jest unikalnq. W roku szkolnym 2005
- 2006 odbyl siq og6lnoukrairiski konkurs
,,100 najlepszych szk6l Ukrainy", w kt6rym
wziely udzial dwie szkoly berdyczowskie: Nr
l0 i Nr 15. Swoim udzialem w konkursie te
dwie plac6wki oSwiatowe udowodnily, ze
szkola ukrairiska, nie zwa?aj4cna wszeiakie
trudno5ci i problemy, nadal istnieje - i Le
pracuj4 w niej ofiarnie utalentowani
pedagodzy, kt6rzy maj1 znaczne o si4gn i Ec i a
i tworz4 nowq szkolq Ukrainy.

. Otwarcie ko5ciola w Gwozdawie
29 kwietnia w malutkiej, otoczonej

malowniczymi lasami wsi Gwozdawa, mialo
miejsce wydarzenie, na kt6re przez dtugie lata
czekali mieszkaricy tej wsi - zostal otwany
nowo zbudowany koSci6l. Msza zostala
odprawiona przez biskupa Stanislawa
Szyrokoradiuka. Na Swiqto przybyli takhe
wierni z Berdyczowa i okolicznych wsi.
Witaj4c parafian o. Benedykt Krok
podziqkowal wszystkim, kt6rzy przyczynrJi
siq do budownictwa Swi4tyni. W pierwszym
rzEdzie sq to mieszkafcy Gwo zdawy, kt6ny
wlozyli duzo sil, zdrowia i pieniqdzy, 2eby to
Swiqto siE odbylo. Na dobre slowa zasfuguj4
szczeg6lnie J6zefPuchalski, Anatol Koziriski,
Halina Obszta, Antonina Obszta, Klimentyna
Orlowska, Cezaria Moroz, Wlodzimierz
tr uzecki i wielu innych. Duzo zrobili, lecz
zmarlinie doczekawszy siq otwarcia Swi4tyni
Wlodzimierz Borysiewicz i Ludwig
Zablocki.Pom6gl w udzieleniu dzialki pod
budowq Alfred Bilecki. pieniqdze na dzwony
dal Pawel Zebrowski . Uczestnic zylwe mszy
5w. urodzony we wsi Gwozdawa kaplan
Edward Kozuchowski.

. Nowi kierownicy miasta
Nowym zastQpce mera miasta

Berdyczowa do spraw humanistycznych
zostal Iwan Demu5, byly zastqpca dyrektora
kolegium politechnic zne1o, wykladowca.
Przez miesi4c pracy na nowym stanowisku
p. Demu6 przeszedl powa2ne pr6by w
przygotowaniu $wi4t majowych i r6znych
imprez.16 maja naczelnikiem kuratoriugr
nauczycielskiego zostala Tetiana Stelmach.
Jej naznaczenie odbylo siq w skutek
konkursu kandydat6w na to stanowisko. l5
maja mer miasta Wasyl Mazur przedstawil
nowego kierownika gronu pracownik6w
kuratorium i dyrektorom szk6l i przedszkoli.

l(ronifta mieislm. f,tonifia mieisla. l(ronifta mieisla
Przedtem p. Stelmach pracowala w kolegium
pedagogicznym jako zastEpca dyrektora ds.
pracy wychowawczej.

. Demografia

W urzqdzie rejestracji stanu cywilnego
przez cztery miesiqce roku bie2qcego
zarejestrowano 294 dziecka, z nich lS2
chlopczyklw i 142 dziewczynki. 4 matki
urodzily po dwoje bliZniak6w . Lecz,niestety
nie wszyscy rodzice s4 Swiadomi swego
glpwi4zku co do wczesnej rejestracji
narodzenia dziecka, za co moge ponieSi
odpowiedzialnoSi admini stracyj nq.

. Naoigcia budietowe

Wedlug zdania mera miasta w
Berdyczowie dzisiaj ulo|yla siq bardzo
trudna sytuacja z wykonaniem budzetu
miejskiego. Przyczynami takiego stanu
,,obok wlasnych niedopracowali" sg: po
pierwsze to, 2e dla miasta nadano zbyt
wysokie wskaZniki budzetowe, i, po drugie,
w zwiqzkuzpodwy2szeniem cen na noSniki
energii. Sytuacja doszla do poziomu
krytycznego. Powstaje problem, 2e niekt6re
zaplanowane programy miejskie mog4 byi
nie wykonane. Takiej napiEtej sytuacji z
wykonaniem budzetu jeszcze nie bylo.

. Przygody kryminalne
W jeden z majowych pi4tk6w kierowca

taks6wki fir-y,,Lotos" Walenty Macewicz
jechal w dzielni cy Czerwonej G6ry i
zatrzymal siq na pro6bq kobiety, kt6ra stala
na poboczu drogi. Kobieta poprosila by zabra6
ja do taks6wki, ale przed tym kilka minut
poczekal, bo wyjaSniala sprawy z blisko
stoj4cq kompani4. Jak okazalo siq p6zniej, od
tej pani wyrwano z rqk reklam6wkq. Grupa
mlodych ludzi, kt6ra stala siq Swiadkami tego
prz estqp s tw a, zatrzy mala zlo dziej a i w ezw ala
na milicjq. Chuligan prosil by nie wtr4cai w
sprawQ milicji, a zobaczywszy samoch6d
milicjant6w rzucil siq do ucieczki. Wtedy
kierowca taks6wki pogonil za pnestQpc4 i w
walce z nim zlamal sobie nogQ. Chuligan
zostal zatrzymany. Prowadzone j est Sledztwo.

9 maja okolo l0 godziny do milicji
nadeszlo zawiadomienie o tym, Lenieznane
osoby na stacji benzynowej w dzielnicy
zakladu miqsnego zawladnqly prywatnym
mikrobusem i zginqly w nieznanym

, kierunku. Dziqki operatywnej pracy str6z6w
porz4dku zlodziej6w zatrzymano w rejonie
wsi Stanisz6wka. prowadzona jest sprawa
kryminalna.

l(ronika mieislm. l(tonifia miei$lra o l(ronifia mieislra

. Swieto l. maja

znajdujqcego siq naprzeciwko pomnikar
Wystqpil przewodn icz1cy oSrodka
miejskiego komunist6w piotr Kalytynei.
Pozdrowil wszystkich robotnik6w ze
Swiqtem l. Maja.

. Koncert Swigteczny

W przeddziefi Dnia ZwyciEstwa w
miejskim Domu Kultury zebrali siQ
mieszkaricy miasta, weterani wojny,
przedstawiciele wladz miejskich i wszyscy
nieobojqtni do tego Swiqta. Mer miasta
przywital obecnych a tak2e wszystkich
mieszkaric6w Berdyczowa. potem odbyl siE
piqkny koncert Swiqteczny, w kt6rym z
nowymi numerami wystqpowali artySci _
amatorzy,studenci kolegium pedagogicznego,
zespoly mlodziezowe i dzieciqce.

. Wydarzenia

7 maja blisko o godzinie 16.00 w
mikrorejonie Eling, niedaleko ulic
Kotowskiego, mieszkaniec m. Berdyczowa,
1982 roku urodzenia, kieruj4c samochodem
ZAZ 968, jad4c po drodze gruntowej ze
strony ulicy Kotowskiego w kierunku srawu
Szandora, mial problemy z kierowaniem, w
skutku czego zjechal z drogiw krzaki i spadl
z urwiska do stawu. W skutek tej przygody
kierowca i pasazerka, kt6ra znajdowala siE
w samochodzie, zginqli na miejscu,
utonqwszy razem z samochodem.

8 maja o2.00 godzinie w nocy obywatel
l97l roku urodzeniajadqc samochodem IZ
- 412 zjechal z drogi i kilka razy przewr6cil
siE. W skutku tej przygody kierowca
powaznie uszkodzil rgkQ. Samoch6d
potrzebuje powa2nej naprawy.

Przygotowala L. Werm iis ka.

W Wm roku na wszystkich przestankach
i prasie miejscowej lokalnej zostaly
rozmieszczone ogloszenia o tym, 2e
berdyczowska organizacja partii
komunisty cznej Ukrainy 

"uprurruwszystkich na wiec, po6wiqcony
miqdzynarodowemu dniowi roboczej
solidarnoSci. Spotkanie naznaczonona I 2.00
obok pomnika Lenina. Komuni6ci miejscowi
wygodnie rozmieScili siE u podloza swojego
znakomitego przyw6dcy, witali przybyly ch
na wiec ludzi. Swiqto zostalo odwiedzione
przez emeryt6w, kombatant6w, kt6rzy le2q
w szpitalu dla inwalid6w wojny i armii,
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Proces kanonizacyjny ojca kazachskiego KoSciola
19 czerwca 2006 roku, w kaplicy

metropolit6w krakowskich, odbylo siq
uroczyste rozpoczgcie procesu
kanonizacyjnego ks. Wladyslaw.a
Bukowiriskiego ( I 905- 197 4). Wydarzenie to
ma wielkie znaczenie dla odradzaj4cego siq
Ko6ciola w Kazachstanie i na
Wolyniu, gdzie pracowal. Pierwsza
sesja procesu kanonizacyjnego
rozpoczela siq z rocznym
op62nieniem w zwi4zku ze Smierci4
papie2aJana Pawla II. Ju2 1l lutego
2005 roku przez poprzedniego
metropolitq krakowskiego ks. kard.
Franciszka Macharskiego zostala
powolana do istnienia Komisja
Historyczna dla Sprawy

izacyjnej Slugi Bozego Ks.
Wladyslawa Bukowiriskiego. W
sklad tej komisji weszli: prof. drhab.
Urszula Perkowska z Krakowa -
przewodniczqca i czlonkowie: ks.
mgr Witold J6zef Kowal6w z
Ostroga na Ukrainie i s. mgr Anna
Brzqk FC z Krakowa. W dniu l0
maja 2006 roku zostal mianowany
postulator Sprawy Kanonizacyjnej Slugi
Bozego Ks. Wladyslawa Bukowiriskiego,
kt6rym zostal ks. pral. dr Jan Nowak, kaplan
archidiecezji krakowskiej bqd4cy obecnie
proboszczem parafii Kamiszenka w
archidiecezji astafskiej w Kazachstanie. W
dniu 30 maja zostal wydany dekret
powolujqcy diecezjalny Trubynal dla Sprawy
Kanonizacyjnej Slugi Bozego Ks.
Wladysl4wa Bukowiriskiego.

Po kr6tkiej modlitwie ks. kardynala
Stanislawa Dziwisza. kanclerz kurii

metropolitalnej w Krakowie ks. Piotr Majer
odczytal tekst informuj4cy o powolaniu
trybunalu i rozpoczqciu I sesji procesu
kanonizacyjnego Ks. Wladyslawa
Bukowiriskiego. Nastqpnie postulator ks.
pral. dr Jan Nowak wypowiedzial proSbq o

iLyjemy na dnie ciala. Na samym dnie grozy.
Rzeflbi nas gl6d cierpliwy i tn4 biale mrozy.
U okien przystajemy. Noc za oknem czeka
i Smier6 sig jeiy cicho, gdy czuje czlowieka.

I topniefrhy z wolna. Nie patrzymy sobie w oczy
na drugi dziefi. Zn6w czlowiek utopil sip w nocy.
To nie jest smutek wiary. To serca tak siwiej4
i stygn4 coraz, stygnq, z miloSci4 i z nadziejq.

Wiemy tylko. To wiemy: w ostatnim Snie cierpienia
jest dom rzeibiony w sloficu, a pod nim ciepla ziemia,
i tam strumieniem jasnym iakprzezroczystym mieczem
odbici - rozpoznamy twarze ci4gle czlowiecze.

Krzy sztof Kami I B aczyriski.

rozpoczgcie procesu i pokr6tce przedstawil
posta6 Slugi Bo2ego. Postulator zwr6cil
uwagE na nastqpujqce cnoty Ks. Wadyslawa
Bukowiriskiego: milo56 do Ko6ciola,
odwaga, kt6rej owocem byty cierpliwo66 i
wytrwaloSi, umiejqtnoS6 przeb aczenia i
bezgraniczne zaufanie Opatrzno6ci Bozej.
Ks. Kard. Stanislaw Dziwiszpodziqkowal za
przybli2enie postaci wybitnego i Swiqtego
kaplana. Nastqpnie w imieniu Konferencji
Episkopatu Kazachstanu przem6wil ks. pralat
dr Janusz Kaleta, administrator apostolski

Zachodniego Kazachstanu. Zkolei ks. kard.
Stanislaw Dziwisz zauwaLyl, iz trud
trybunalu to zaszczyt dla archidiecezji
krakowskiej. ZloLyl Swiadectwo o tym, iz
mimo ze ks. Wladyslawowi Bukowiiskiemu
proponowano zosta6 w Polsce i ofiarowano

mu wszystkie mozliwoSci leczenia,
powr6cil do swoich wiernych w
Karagandzie. " J e s t e i my s z cz qi I iw i,
2e moiemy pom6c dla Koiciola w
Kazachstanie" powiedzial
metropolita krakowski. Kolejnym
punktem programu pierwszej sesji
sprawy kanonizacyjnej ks.
Wladyslawa Bukowiriskiego byla
przysiqga poszczeg6lnych czlonk6w
trybunalu. Przed udzieleniem
blogoslawieristwa dla osob
zaanga?owanych w proces
kanonizacyjny Slugi Bozego i
obecnych w kaplicy metropolitdw
krakowskich, ks. kard. Stanislaw
Dziwisz nazwal ks. Wl.
Bukowiriskiego Ojcem
odradzajqcego siq KoSciola w
Kazachstanie. Proces kanonizacyj ny

ks. Wladyslawa Bukowiriskiego rozpoczS
siq w Krakowie, gdy2 jeszcze w dniu 26
kwietnia 2004 roku ordynariusz
karagandyjski ks. Abp Jan Fawel Lenga
zwr6cil siq z proSb4 o przeprowadzenie
procesu w Krakowie. Polska dawala i daje
kaplan6w dla Ko5ciola Powszechnego. Prosil
o to tak2e Jego Swi4tobliwo36 PapieL
Benedykt XVI w czasie swej wizyty w
Polsce.

ks. llitold Jdzef Kowaldw.

9 maja lata 80.
Spotkanie kombatant6w Wojska

Polskiego w Berdyczowie.

(zdjqcie jest wlasnoiciq
muzeum szkoly Nr 3).



OJCZE BERI{ARDZTE,
MODL Sr4 Z,ANAMT!!!

Rozentowie, polozonym poblizu
sanktuarium Matki Bozej w Aglonie na
tr-otwie, z rodzic6w pochodzqcych z rodu
poety Adama Mickiewicza,kt6ry nale2al do
pradawnego rodu szlacheckiego
Rymwid6w. Tego samego dnia zostal
ochrzczony ze wzglqdu na
niebezpieczefstwo zagro?enia 2ycia.
Wtedy, jak opowiadal o. Bernard, jego
matka ofiarowala nowonarodzone dziecko
Bogu przed obrazem Naj6wiEtszego Serca
Pana Jezusa i powiedziala, 2e je2eli
przeLy je, skieruje mnie na drogq
kaplaristwa.

Ojciec Bernard mialtrzy siostry i dw6ch
braci, kt6rzy zostali kaplanami (Piotr i
Ambrozy), a siostry - Jadwiga, Teresa i
Agnieszka - poSwiqcily swoje dziewictwo
dla Kr6lewstwa Niebieskiego.

Szkolq podstawow4 ojciec ukoficzyl w
Silmala, Sredni4 za| w Rezekne. Po szkole
Sredniej pracowal w szkole podstawowej w
Klawos oraz Rezekne w szkole Sredniej i
zaocznie studiowal matematykq w
Daugavpils. Byl inspektorem w szkolach
powiatu Daugavpilskiego jako metodyk
nauczania. W 1952 r. zostal powolany do
wojska radzieckiego. W wojsku znaleziono
u Bernarda r6zaniec i zpowodu tego nie dano
mu stopnia oficerskiego: Zostal tylko
starszym sierzantem. W 1955 roku wst4pil
do Seminarium Duchownego wRydze, kt6re
ukoriczyl przyjmujqc Swiqcenia kaplariskie
8 maja 1960 roku z r4k ks. bp. Piotra Strodsa,
kt6ry mianowal go wikariuszem w Rezekne,
a rok p62niej proboszczem w parafii
Pustynia. Za gorliwo6d apostolsk4 wSr6d
dzieci zostal z tej parafri usuniqty przez
wladze komunistyc me. 3 wrzeSnia I 963 roku
ks. bp. Julian Vaivods mianowal go
proboszczem w dw6ch parafiach: Borovka i
Sprukty w okrqgu daugavpilskim, ale
wkr6tce zabroniono mu wszelkiej
dzialalnoSci duszpasterskiej. W styczniu
1965 roku mianowano go prob oszczem
parafii Gudenieki i wikariuszem parafii
Alsunga w Kurlandii. 5 lat p62niej biskup
skierowal ojca Bernarda na Ukrainq do Stryja
kolo Lwowa, gdzie przyjechal ostatecznie
4 kwietnia 1970 roku.

(ciqg dals4y na s. 12 - 13)

21 maja o 3.00 w nocy, w swym 76 roku
ziemskiego Zycia odszedl do wiecznoSci
Ojciec Bernard Mickiewicz MlC, gdzie
dost4pil oglqdania Jezusa obliczem w
oblicze. Pochowano ojca Bernarda 24
maja obok koSciola Swigtej Barbary.

Na pogrzebie ojca Bernarda caly koSci6l
byl przepelniony lud2mi, przybyli tu ponad
stu kaplan6w, biskupi Jan Purwinski i Leon
Matyj, du2o si6str zakonnych r6znych
zgromadzeh. Przyszli ludzie w r6znym
wieku, starzy i mali, Polacy i Ukraificy,
prawoslawni i katolicy. Tysiqce wiernych,
kt6rych on chrzcil, spowiadal, udzielal
komunii Swiqtej, blogoslawil ich zwiqzki
mal2efiskie. Byli obecni tak2e na pogrzebie
mer miasta Wasyl Mazur i sekretarz Rady
Miejskiej Wasyl Toloczko. Przyjechali
parafianie ze Stryja, gd,zie wcze6niej
pracowal ksiqdz Bernard Mickiewicz.
Zyciorys Bernarda Mickiewicza.

Ksiqdz Bernard Mickiewi cz MIC
urodzil siq 2 czerwca 1929 roku w



NA Z/IWSZE'WPAMI4CI
...Trzymam w rqkach ksi4zkq autora

Bernarda Mickiewicza ,,Czy przeciwna jest
wiara w Boga regulom Swiata materialnego?"
(odpowiedzi ateistom). OdczytujE zrobiony
rqkq ksiqdza napis: Wielce szanownej Pani
Larysie Wermiriskiej od autora. Berdyczdw,
lVielkanoc, 2000 r Na wstqpie mieSci slq
epigraf: Wszystkim, kto szuka siebie w
poznaniu wiary w Boga, dq2y do niego,
przeze mnie poiwigca siq... Kilka razy
przeczytalam tq ksiqikE. W dostqpny spos6b
autor tlumaczy trudne dla zrozumienia
pojqcia: ,,Boga poznajemy po jego iladach.
Zywy huilat, ktory w miliony razy jest bardziej
skomplikowany nii h,viatuszek sztuczny
papierowy, i pszczhlka, kt6ra jest bardziej
skomplikowana od samolotu j akiegokolwiek
gatunku - sqdzielem rqk rozumnego Boga -
to znaczy iladami Boiymi na ziemi. Czlowiek
myilqcy ich nie wytworzyl w
zakladzie przemyslowym. Znaczy
istnieje inny - Wyiszy Rozum,
niezalehny od umyslu ludzkiego -
Stw6rca zywego la,viatka i pszczoly.
(...)W jaki spos6b Rozum l(yiszy
dzialal w czasie stworzenia
nads komplikowanych ap arat6w
|ywej natury - to jest Jego sprawq.
M6gl to zrobit bezpoirednim aktem
tworzenia, a takie drogq swoich
ustaw, kt6re nazywamy regulami
ewolucji. Jak bezpoirednie
tworzenie, tak i tworzenie sposobem
ewolucji, wymaga myilqcego
Tw6rcy. (...)Czy mo2na przypuicit,
2e Rozum Wy2szy, kt6ry stworzyl
skomplikowane mechanizmy istot
iywych, naleiy do czlowieka? Nie!
Bo czlowiek nie budowal ani pszcz6l

- skomplikowanych samolot1w , ani
nietopeizy nadskomplikowanych
radiolokator6w ani 6cz - skomplikowanych

foto aparatiw, on nie jest w stanie ich
wybudowai. "Wielu ludzi po przeczytaniu
ksi4zki Bernarda Mickiewicza uwienylo w
Boga. A wiara naprawia 2ycie czlowieka,
polepsza los, wzmacnia i doskonali
osobowoSd.

Zapoznalam siq z ksiqdzem Bernardem
Mickiewiczem wiosnq 1990 roku. Mialam
wtedy powa2ne problemy 2yciowe: zostalam
sama z malym dzieckiem, czqsto
chorowalam. Z przyczyny. zlego
samopoczu cia przez caly czas prz eSladowala
mnie mySl o Smierci. Na sercu bylo 2le.
DrEczyla obawa o dziecko, kt6re moglam
osieroci6. Postanowilam ochrzci6 c6rkq, bo
bylam pewna, 2e ochrzczone dzieci strzehe r

869. W tym celu w jedn4 z kwietniowych
niedziel przyszlam z c6rkqdo kaplicy przy
ulicy Czudnowskiej. Po mszy $wietej
podeszlam do kaplana, kt6ry bardzo
przyja2nie mnie przyj4l. Chcialam um6wi6
siq z nim na chrzest c6rki, przecie? bylam

pewna, ze robi siq to nie od razu. Ksiqdz
zapytal, gdzie pracujq i gdzie jest ojciec
dziecka. Odparlam, ze wychowujq c6rkq
sama, mam powa2ne problemy ze zdrowiem
i chciatabym ochrzci6 dziecko, dop6ki mogQ
jeszcze samodzielnie tu przyjit. Ksiqdz
zaprosil mnie do zakrystii, posadzil na
krze6le i zacz$. rozmowQ. M6wiliSmy dtugo
o Bogu, o 2yciu, o tym co dzieje siq w kraju.
Dowiedziawszy siq, ze jestem nauczycielk6
ojciec Bernard byl nieco zdziwiony, bo
nauczyciele do ko6ciola w owe czasy jeszcze

nie:hodzili, boj4c siq zostai wyrzuconymi
zpracy. Moje dziecko bylo ochrzczone w ten

sam dzieri przez o. Bernarda, z koSciola
ksiqdz mnie ju2 nie wypuScil.

Od tej pory stale uczeszczam na msze,
jestem praktykujqc4 katoliczk4. Czas leci
szybko. W ci4gu tych 16 lat czgsto

Berdyczowa i jestem Swiadkiem dobrych
czyn6w ojca Bernarda. Byla to osobowo6d
wielkiej sily woli, dobrego serca. Ka2da
sprawa rozpoczEta przez ksiqdza zostawala
doprowadzona do korica. Pamiqtam z jak4
cierpliwo6ci4 domagal siq o. Bernard oddania

Swi4tyri katolickich wiernym. Nie bylo ani

krzyku, ani histerii, ani skandali. Tylko
spokojna og6lna modlirwa zgromadzonych
przezjego starania ludzi, kt6ra trwalaprzez
l7 miesiqcy na schodach splondrowanego
przez komunist6w Sanktuarium PMP'
Modlitwa ta stala siq najsilniejszq potEgq i
prawdziwym zwyciQstwem w walce o

odrodzenie duchowoSci w Berdyczowie. I na

czele ,,zbuntowanych" katolik6w w owym
czasie stal skromny ksiqdz Bernard
Mickiewicz, czlowiek - legenda, ojciec
duchowy wielu z nas.

W maju 1997 roku na Ukrainq
z wizytqprzybyl Prezydent polski
Aleksander KwaSniewski.
Specjalnie w Zytomierzu zostalo
zorganizowane jego spotkanie z

Poloni4ukraifisk4. Razem z grupq
czlonk6w naszego stowarzyszenia
do Zytomie rza zostal zaproszony i
ksi4dz Bernard Mickiewicz. W
rozmowie z Prezydentem Polski
kaplan z Berdyczowa m6wil o

potrzebie zachowania wartoSci
duchowych w dzisiej szych
trudnych czasach. W swoim
slowie Prezydent RF zwr6cil siq
do ksiqzy obecnych w auli: ,,To
dziqki wam, dziqki Ko6ciolowi
mogla tu przetrwa6 polsko56". I to
bylo prawdq. Wla$nie wok6l
takich osobowoSci jak Bernard
Mickiewic z zaw sze gromadzili siq

8 maja 2005 r. w farnym ko5ciele Swigtej Barbary w
Berdyczowie zostala odprawiona uroczysta msza 5w. z okazji
45. rocznicy kaplafstwa o. Bernarda Mickiewicza MIC.

i

obcowalam z ojcem Bernardem
Mickiewiczem. Stale u niego siQ

spowiadalam. Nie razprzychodzil do mojej
pracy, bo w naszej szkole mieSci siq siedziba
Berdyczowskiego Oddziatu Zwiqzku
Polak6w Ukrainy. Wsp6lpracowaliSmy z
kaplanem jako dzialaczem spolecznym, kt6ry
duzo sil i czasu poSwiqcal odrodzeniu
polsko5ci i duchowoSci w naszym mie6cie.
Nawr6cil on tak2e do wiary i bylego prezesa
naszego stowarzyszenia 5. p. Feliksa
Paszkowskiego. W 1993 roku
Paszkowskiemu zmarla matka. Bardzo
ciq2ko prze?ywal jej Smieri, bo byla dla
niego osob4 najbli2szq. Widzqc w jakim
stanie psychicznym znajduje siQ p. Feliks,
um6wilam siq z o. Bernardem,2e przyjdE
razem z Paszkowskim do niego na biesiadq.
Po rozmowie z ksiqdzem Feliks Paszkowski
uspokoil siq, nastroj go polepszyl. Od tej pory
stal uczqszczat do kaplicy. A przed tym nie
byl wierzqcym, przecie? pracowal jako
dyrektor szkoly.

W czasie,,pieriestroj ki" nie opuszczalam

Polacy, co okazaly siE w skutek przyczyn
histbrycznych poza granicami swojej
ojczyzny. Nam nie bylo gdzie p6jSi opr6cz
ko6ciola, bo byliSmy zastraszeni,
rozproszeni na ogromnych terenach
imperium sowieckiego. I tylko koSci6l i
nasza wiara podtrzymywaly w nas
samoSwiadomoSd narodowq polskq. Ksi4dz
Bernard byl jednym z tych ksiqzy, kt6rym
mozna by bylo nadai miano lidera
nieformalnego. Nieformalnego, bo nie byl
dzialaczem paristwowym, wyznanym przez
istniejqce wladze. Mial autorytet zastuzony u
przeciqtnych obywateli, u cierpi4cych i
bolejqcych. Nie zbieral skarb6w naziemi,lecz
w niebie. Jego najwiqkszym skarbem staly
szacunek parafian i dobre sprawy, o kt6rych
zawsze bqd4pamiEtali mieszkancy miast i wsi,
gdzie mieszkal i pracowal ten kaplan.

W naszej pamiqci bqdzie 2yla postal
ksiqdza Bernarda - uczciwego czlowieka,
przyjaciela, my6liciela, kaplana. Wieczny
odpoczynekracz mu da6 Panie!

Larysa Wermifiska.
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PRACA DUSZPASTERSKA NA T]KRAINTE
Od razu po Przyie2dzie do StrYja o.

Bernard rozwinql gorliwe apostolstwo wSr6d

miejscowej ludnoSci katolickiej i
prawoslawnej, rozpoczql dzialalnoS6
ikumeniczn4. Ojciec dal zgodq, 2eby
Ukrairicy w ko6ciele Spiewali przed sume

pie6ni greckokatolickie, w 6rody i soboty

odprawiali nabo2efrstwa majowe' a w
Wiittim PoScie Drogq Ktzyhow1. Ludzie
szybko spostrzegli, 2e ten ksi4dz jest
kaplanem dla wszystkich narodowo6ci.
Ziczeli coraz liczniej ptzechodzif z

prawoslawia na katolicyzm. Nastqpilo
odrodzeni e 2ycia religijnego. ZaczEly
przychodzi6 dzieci na procesje w bialych
iukienkach. Wielkanoc obchodzono dwa
razy - wedtug kalendarza gregoriafiskiego

i juliariskiego. Ewangelie czytano po polsku

i po ukraifrsku.
We wrzesniu 1973 roku ksiqdza

wezwano do urzqdu, gdzie polecono mu

przenieSd siq na parafiq do MoScisk, w

bronid go. Niekt6rzy zostali
pobici. Wladze w Stryju zobaczyli,2e wierni
broniq ksiqdza i tego samego dnia wywieZli
go do Lwowa. Sledztwo trwalo kilka
miesiqcy, poniewaz nie bylo 2adnych
podstaw prawnych pneciwko o. Bernardowi.
Przesluchiwano go w sprawie obrazk6w,
ksi42ek o Fatimie i Katechizmu, kt6re
rozdawal dzieciom i mlodzie2y. W wiqzieniu
podsylano do niego,podsadzone kaczki", by
coS z niego wyci4gnEty. Ale nie udalo siq,

bo 2adnego przestqpstwa ojciec nie uczynil.
Kilka dni po areszcie nast4pilo Swiqto

Bozego Narodzenia. Pamiqtam jeszcze ze

swoich lat dzieciEcych, jak ojciec wspominal
Wigilije Bo2ego Narodzenia w wiqzieniu.
Nie byto wtedy przygotowanego stolu 7
r62nych pofiaw, a tytko ruadkazupa. W 2ycn
o. Bernarda, jak oPowiadal, to bYl
najwspanialszy wiecz6r wigilijny,
najbardziej podobny do warunk6w Swiqtej

Rodziny w Betlejem. I jak pamiqtam ka2dego

roku w wigilijny wiecz6r ks. Bernard, ju?
bqdqc na wolnoSci, prosil siostry, by

ugotowaly mu tak4 sam4 zuPQ, kt6rq
podawano w wiezieniu.

Wyrok sqdowY wYgloszono w dniu
imienin matki ksiqdza, tzn.22 lipca 1974

roku. Podczas rozprawy nie tylko sala

sadowa byla petna ludzi, ale i cala ulica przed

gmachem s4du zapelnila siqwiernymi. Kiedy
ponvolono powiedzie6 ojcu ostatnie slowo

oskarzonego, to m6wil: ,,Nie Proszq o

ulaskawienie, bo niczym nie zawinilem, lecz

pragnQby we Lwowskim obwodzie wydano

woine wszelkiemu zhu. Martin Luter King,

"ffioido*any 
w USA za obronq Praw

obywatelskich powiedzial,2e nie jest rzeczq

wihna ile lat czlowiek prze?yje, ale jest

wazne jak j eprze?yie. Uwa2am, 2enawetza
kratami czlowiek moze by6 wolny jako

dziecko Bo2e, a na woli niewolnikiemzla"'
Po ogloszeniu wyroku wsadzono ksiqdza

do wiqziennego samochodu. Kiedy jego
wie2li samochodem po ulicach Lwowa
przerwal siq ruch trolejbusy, tramwaj6w i

wl4czyty siq syreny, mlodzie2 rarcalaw jego

stronq czerwone goLdziki i wolala: "Ojcze,
jesteSmy z Tob4!"- 

Juz po wiqzieniu ks. Bernard m6wil, 2e

nie zaluje, Zetambyl. Powiedzial,2e to byla

szczeg6lnalaska dla niego i dla KoSciola, bo

ta ofiara naprawdqbyla potrzebna w planach

Bo2ych.
Po trzech latach wiqzienia w Drohobyczu

ojciec powa2nie zachorowal na wqtrobq i
tizustkq, Po czym pojechal do Rygi do

szpitala. l0 lutego 1977t. jedna z si6str -

szarytek przyszla odwiedzi6 kaplana w
szpitalu i przyniosla jemu wody z Lourdes,

a 15 lutego zrobiono mu operacje. Wtedy
lekarze powiedzieli, 2e Bemard nie przeLyje

wiqcej ni2 trzy miesiqca. Jego brat, ks.

Ambrb2y, wyslal na tr-otwq ludzi, by ci
przyw ieiliB ernarda do Berdycz ow a. Zabr al

go do Berdyczow a,2eby opiekowa6 siq nim

do jego Smierci i tu go pogrzeba6. Tak siq

stalo, lecz zmarl ksi4dz Bernard po tym
wydarzeniu 29 lat p62niej. Najlaskawsza

Matka Bo2a, kt6r4 czcil tak ks. Bernard,

miala jego w swoich planach na dlu2sze lata

i miesiqce.
Wierni Parafianie koSciol6w

Niepokalanego Poczqcia Maryi oraz ko6ciola

farnego p. w. Sw. Barbary zawdziqczajq
wlaSnie ojcu Bernardowi, kt6ry przyczynil
siq do walki za oddanie im Swi4tyti. Pruez

dlugie l7 miesiqcy ojciec Bernard odprawial

Msie Swiqte Przed drzwiami
karmelitariskiego koSciola mroZn4 zimq i
pal4cym latem. Mam w pamiqci jeden z

zimowyctr dni, kiedy ojciec Bernard
odprawial kolejnq Mszq gbok tej
zdewastowanej Swiqtyni. Bylo bardzo zimno,

dochodzilo prawie do 30 stopni mrozu' u

ksiEdza wlosy pokryty siq szronem' a rQce

tak zamarzly, 2e nie m6gl wziql do nich

kielicha. Ludzie wtedy dali mu rqkawiczki,
ale ich on te2 nie m6gl nalo2y6.Ta ofiarno56,

i milo36 do Boga i luAzi zawsze zostanie w

mojej pamiqci.
Nie taz ks. Bernard

wyglaszal przem6wienia
kierowane do wladz,
zorganizowal manifestacj e w
kt6rej uczestniczYlo 2 tYs.

os6b. Nadeslal telegram
Prezydentowi USA, kt6ry na

ten czas go6cil Y Kijowie z
powodu oddania SwiqtYri
wiernym.

Tadze wiele sil PrzYloLYl
ojciec do powr6cenia ko5ciola
Swiqtej BarbarY. Dlatego
wiosnq 1992 roku zaczql
odprawiad Msze Swiqte Przed
fasade ko5ciola. PierwszY raz

uczynil to 26 kwietnia w
Niedziele Milosierdzia
Bo2ego, przed obrazem V

przeciwnym razie gro2ono mu
wiqzieniem. Ojciec Bernard
pomy5lal sobie, 2enie ma 2adnej

przyczyny dla jego aresztu i
postanowil nadal Prowadzi6
swojq ekumenicznQ PracQ w
Stryju.

Ale szatan nie sPal. 21

grudnia 1973 roku o 6.00
godzinie z ranaks. Mickiewicza
aresztowano. Sze5ciu
KGBist6w, ubranYch jako
cywile, przez dtugi czas
rewidowalo mieszkan ie. Zabr ali
medaliki, obrazki, broszurki
religijne i modlitewne. GdY
ludzie dowiedzieli siq o areszcie

ojca, to przyszli pod wiqzienie

Chrystusa Milosiernego, kt6ry obecnie
znajduje siqw tym ko6ciele. Drugi raz- 13

^ajapoy 
obrazie Matki Bo2ej Fatimskiej, a

trzeci raz ju2 wewn4trz ko6ciola.
Ksi4dz Bernard nie tylko dbal o zwrot

obiekt6w sakralnych, ale przede wszystkim
dbal o dusze ludzkie, o ich oczyszczeiie,o
tym,2eby doszli do pojqcia, 2e Pan 869
istnieje. I dla tego w prostym dla ludzi jqzyku

napisal ksiq2eczkE ,,Czy wiara w Boga jest

sprzeczna z nauka?" (odpowiedzi ateistom)

w 1988r. Kaplan sam osobiScie zawi6zl j4
do Moskwy dla uczestnik6w XIX
O g6lnoradzieckiej Konferencj i P arty jnej. Za

co otrzymal podziqkowanie i obietnicq, 2e ta

ksiq2eczka bqdzie ptzyjgta dp uwagi. W
swoim opracowaniu ojciec Bernard pokazal

ludziom w dostqpnym, dobrze rozumianym
jezyku tak wielkie sprawy Wszechmogqcego
-Boga 

Stw6rcy tego Swiata. Ta ksi42eczka

,oitala wydana w czterech jqzYkach:
polskim, rosyjskim, ukraifiskim, lotewskim.
Wielki owoc PrzYniosla ona dla
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niewierz4cych ludzi tak i wierzqcych.
Wiq2niowie Berdyczowskiego wiezienia
flIO-309/70, do kt6rego ksiadz Bernard
chodzil 7 lat w szczeg6liy spos6L dziqkowa-li
jemu za.to, 2e pokazil imprzeztq ksiqZe;zli
i-. tyoja postacie Boga, t tOrf 

-i"ri

i{].?r\"l..rqnym Dobrer, f iqlr,rm, frawd4
Milo6ci4i Pokdem. Za to,Ze bn i,ch naiczyl,
jak. trzeba_iS6 prawd ziwq drogq Lycia.
uwlQzlony Ktaczenko A. nawet napisal list
do biskupa Jana purwinskiego 

" 
priSUa Uy

wyr6zni6 i wynagrodzii kaplana Bemarda za
Bozq pracq.

I naprawdE wiem, Le pan 869 ju2
lynaqodzilkaplana Bernarda w Nieble, boB6g j.lt Sprawiedliwy, za dobro
\lyVdza. A tego dobra ls. Mickiewicz
zrobrt duZo. Dla mlodych byl jak rodzony
ojciec.,. dla- doroslych j at< mqirf nastawnik i
w. og6le dla wszystkich dobry przyjaciel.
Arecy pewnego czasu poszlam do Domu
Starca i rozmawialam tim z jednqUaUciq
przykut4 do l6zka, ona ze lzami na oczach
opowiadala mi o ks. Bernardzie, o jego
dobrym i milosiernym sercu. W koricu naszej
rozmovy ona mi powiedziala, 2e widzi w
nrm Uhrystusa, kt6ry przyszedl na ten Swiat
zeby kochai takich nqaznych ludzi jak ona.
Tely' pnezjakif czas rozura2amnad ilowami
tej babci z Domu Starc6w. Ojciec Bemard
podobnie do Jezusa z Nazareiu nie mial natym Swiecie 2adnego bogactwa, a Zit i
T:yJ rky:yT pokoju kapticy pny ut.
lludnow;kiej,- zim4 i [t.-, r.il"ifi i^a^t
Snieg i deszcz,jechal do luizi na sioim
srarym rowerze, i tak jak Chrysrus mocno
kochal MaryjE.

Wla6irie i w sw6j dziefi l3 maja Fatimska

tldonna przyzwala do sie6ie ,*.go
wrernego czciciela. WlaSnie w ten dzieh,iakt6ry o. BeSnard kazdego roku z
niecierpliwoSci4 czekal. Tak2eio byl dzieri
?: rocznicy zamachu na papieza Jana pawla

,. , II. Kogo Pan 869 miluje temu nie Zaluji
"u lcrzy2a!

Zmarl ksiqdz Bernard 2l majao 3.oo w
nocy. Odszedl z tego Swiata cichoi spokojnie
z u6miechem na ustach bo ujrzai Jezusa
Obliczem w Oblicze.

I7 ludzkim iyciu imieri to jest smutne
tuydarzenie. Zawsze trudno, iisti iiacxzbliskiego i kochan"go 'prrir--'if 

"ni"czlowieku Ksiqdz biskui Jo; piriiis*i napogrzebie o. Bernorda powiedzial takie
*y!t,!an Btig sprowiedtiwie iozdzietil
')oue zabral dusZe nam Zostawil cialor. Ijok chrzeScijanie miejmy nadzieji, ioi"i"p
Bernard jeszcze * wigt iay spoiiiiiil"r"*
,,:o*.i, ie spotkamy sie z nim w iiecTno1ci,
Do utrerlymy w Swigtych obcowanie. I dla,:{! irl teraz bedziemy prosii ksiedza
:r:!!ldo o jego wstawiennictwo: ,OJCZE
BERNARDZTE - a6nt SrE zA iiau "

Irena Zawadzka.
Na zdjgciu L. Ilrermiriskiej: ojciec Bernard

Mickiewicz z autork4 tego artykulu.

. List wiginia

PROSBA
(upelpisemny)

Jestem os4dzonym prawoslawtrym,
odbywaj4cym termin wiqzienny w m.
Berdyczowie tFO - 309/70, obwoOu
Zytomierskiego. Do nas, wiEZni6w, co
poniedzialku i po Swiqt ach przychodzi
rzymsko - katolicki kaplan Micliewicz
Bernard Wikientiew icz. W r62ny chczasach
byl poddany przeSladowaniom za wiarq. W
latach 70. zostal aresztowany i wtrqcony do
wiqzienia. Ale, nie ztta2ajqcna to, nil ftzyma
zla na swych przesladowc6w. W swoich
rozwa2aniach kompetentnie, obrazowo i
przekonujqco prowadzi przyjaznqrozmowQ
z os4dzonymi, z w4tpi4cymi _ o sensie,
szczqSciu, o celu koicowym Zycia.

Opinia o broszurze ,,O istnieniu Bogaw
duszy czlowieka", autora t<siqdza Bernarda
Mickiewicza. przeczytalem j4 osobi6cie iwielu innych os4dzonych z wielkim
zainteresowaniem i rado6ci4 w sercu, bo
napisana zrozumiale, logicznie i prosto _
przekonujqco, z szacunkiem do ludzi z
innymi poglqdami. Tak, znajduj4c siq w
wiqzieniu osobliwie ostro u5wiadumiusz
sobie, na ile jest smutno w duszy. I to
szczqScie, 2e do Bernarda Wikientiowicza

katolickim. To prawdziwa Swiqto6d, wielka
w swojej prostocie i prosta w swej
wyj4tkowej wielkoSci. Osqdzeni m6wi4 2i
po rozmowie z ksiqdzem Mickiewiczem,
wychodzisz duchowo umytym. Oto dla rego
u$miech ojca Bernarda jest jasny i laskawy.
Oto dla tego tak przyci4ga serca wszystkich
atrakcyjnoSciq swojej osobowoSci, ttOrq
uwielbiaj4 nawet ludzie niewierz4cy,
mianuj4c go,,religijnym szlachetnym,,,
prawdziwie wielkim.

,,Wielka miloSi do Jezusa, do jego
Ko6ciola i do ludzi przechodzi jasnq smug4
przez cale Lycie i dzialalnoSi o. Bernarda.
On jest wcieleniem pokory, dobroci i
serdeczno6ci. Kocha nas cal4 mocq swojego
wielkiego serca. Oddaje za nas durrq,, _
opowiada drugi os4dzony. W obcowaniu z
wiqZniami ojciec Bernard jest bezmiernie
laskawy, przyjazny, wsp6lczuciowy. Dla
mlodych wiqZni6wjest ojcem. Dla dortslych
- m4drym opiekunem i kierownikiem. dla
wszystkich os4dzonych w og6le przyjaciel.
Modlitewnikiem ludowym nu)y*Liq o.
Bernarda wierni. Osobliwie wielkie wrazenia
na mnie wywofuje dobrod ksiqdza. Zawsze
*i-drE od niego tylko laskq, uwagq i
milosierdzie. Jego niezwykla uczuciowoS6 i
odpowiedzialno66 przejawiaj4 siq i w
szerokiej charytatywno6ci, w hojnej pomocy
wszystkim potrzebujqcym i bqdqcym w
klopotach. Rzadko spotykanej trostctiwoSci
o. Bernarda nie mog4 odrzuca6 nawet jego
wrogowie. Zwr66cie siq do ksiEdza,
poproScie u niego pieniqdzy, i on odda wam
wszystko co ma, niezwahajqcna to,2ejemu
wje-go wieku, zmQczonemupo sluzbie Bokej,
trzebaiSd napiechotq do wiqzienia odprawia6
mszQ. Wszyscy os4dzeni, kt6rzy obcowali siE
z ojcem sq zaskoczeni jego podziwiaj4c4
dostqpnoSciq prostotq i skromnoSci4. Drzwi
jego domu zawsze s4 otwarte.dla wszystkich,
jak i jego serce. To i wyr6 Znia go jak
czlowieka i kaplana. Tym wywofuje riaZenie
takiej duszy, w kt6rej 2yje i dzialiChrystus.

Nie zwazaj4c na liczne zajEcia, o.
Bgrnar{ czqsto odprawia msze SwiEte w

mo2na zwt6cit siq z jakimkolwiek pytaniem.
Zaws.ze znajduje czas dla osqd-zonych i
rozwiqzania ich problem6w. po rozmowie z
nim, nawet grube wysokie Sciany nie tak
duszq. Ten czlowiek jest zdolny wcielii w
samego zlo5liwego przestqpcq wiarq w to,Le
mo2e stai na drogq poprawienia. Bernard
Wikientiewicz nie zmienil siq po terminie
wiqziennym i zostal tak samo iostqpnym,
prostym, laskawym czlowiekiem, co nie
przeszkadza mu by6 natar czywym w
sprawach ko6cielnych, gdzie tizeba,
szczeg6lnie w ocaleniu ko6ciola od jego
wrog6w. prawdziwa dobroczynnos6 _
zawszejest otwarta, i widz4 jA tylko ludzie
uczuciowi. Bernard Wikientie wicz dla
chrze$cijan jest nie tylko nosicielem wyhszej
wladzy koScielnej. Jest drogi dla nichi jako
czlowiek, co dotarl do wysokiego stopnia
doskonalo6ci, jako blogoslawionly nosiciel
Ducha Bo2ego, kt6ry daje slowo m4dro6ci i
rozwaZania. Swoim Lyciem jawil rzadkie
oblicze moralne chrze6cijaniria, zakonnika.
Wyr62niajqc siq glqbokim nastawieniem
religijnym, duchem cnotliwoSci,
up.okorzenia, cieqpl iwoSc i i milo6c i, B ernard
Wikientiewicz jest prawdziwq osobowo3ciq
blogoslawionq, 2yjqcqdla Boga i Bogiem
prze5wietlon4. Nie na pr6zno jest kaplanem

wiqzieniu. Proszq biskupa Diecezji rzymsko
-_katolickiej Jana i redakcjq gur"ty
,,Zamkowa g6ra" wyr6znii i wynalrodzid
kaplana Bernarda za praceBoz4.

O.W. Klaczenko.
Z rosyjskiego tlumaczyla L. Wermiriska



APOLLO
KORZENIOWSKI

(^) jciec J6zefa Konrada
\-/ Korzeniowskiego nie tylko byl

literatem, lecz i dzialaczem politycznym.
Celem podstawowym Apollo
Korzeniowskiego byla walka o niepodlegloS6
Polski. Za te swoje przekonania zostal
wyslany do Wologdy, apotem do Czernihowa
przez rzqd rosyj ski. Razem z A. Korzenioskim
w niewoli przebywala jego rodzina -
malzonka Ewelina i syn Konrad. W
Woiogdzie rodzina Korzeniowskich
przemgczyla siq ponad p6l roku. W
dokumentach oficjalnych z tego okresu
zapisano: Mieszkaniec gubernii Wolyriskiej,

40 lat: jego zona Ewelina Osioowna

pod Nr 268. Dat4 poczqtku nadzoru jest 26
czerwca tegoL roku. Dalej zaznacza siq
,,Wyslany z gubernii Lubliriskiej, zasilku
pafstwowego nie dostaje". Takle zaznacza
siE, ze przy nim jest syn Konrad. Rodzina
zachowuje siE uczciwie, spokojnie. Nadz6r
ustalono w terminie nie wyznaczonym i w
dokumencie napisano
(coBeprrreHHo ceKpeTHo).

Opr6cz dokument6w
archiwalnych istniejq j eszcze
wspomnienia rosyjskich
dzialaczy po I i tyc znych, kt6rzy
tak?e zostali wyslani do
Wologdy. Na przyklad czlonek

,,Ziemi i Woli" (organizacja
narodnicka) - L.F. Pantielejew pisal, ie
zapoznal siq z wielu osobami, bywal w klubie,
zapoznal siq z Polakami, w6r6d kt6rych
szczeg6lnie wyr62nial n auczy cielagimnazjum
Sraclawa Przebylskiego, kt6ry zostal tu
przeniesiony wbrew swojej woli z Wilna, a
takze Aniona (Apollo) Korzeniowskiego -
literata z Warszawy. Ojciec Konrada
,,zachowywal siq z honorem i niemal z nikim

z tow arzy stwa miej scowego nie zaprzyjahnil
siq."Og6lnie rzecz biorqc, p6l roku to jest
bardzo maly termin, 2eby bqd4c pod ostrym
nadzorem policyjnym zapozna6 siq ze
wszystkimi zeslaricami. Jednak w rozmowach
z rosyjskimi zeslaricami i miejscowymi
mieszkaricami A. Korzeniowski zawsze
stwierdzal, 2e ,,w Warszawie partia, kt6ra
prowadzila sprawQ do pocz4tku powstania,
panuje nad stanem rzeczy,tak jak zaojczynE
powstanqwszyscy od malego do starego". L.
Pantielejew mianowal A. Korzeniowskiego
jednym z wybitnych lider6w polskiego ruchu
wyzwolericzego, kt6ry pochodzil z
Poludniowo - Zachodniego kraju, ,,gdzie
tfabtr6j mas ludowych okazal siq najmniej
sprzyjaj4cy dla sprawy polskiej".

Sprawiedliwie wypada zaznaczy|, Le w
latach 60. wiqkszo6i wolodczan wsp6lczulo
zeslaricom, szczeg6lnie Polakom. Rozumieli
niezbqdnoS6 trudnej walki wziqtego do
niewoli narodu o niepodlegloS6 wlasnego
kraju. Nawet gubernator wologodski
Stanislaw Tadejowicz Chomynski,
pochodz4cy z Bialorusi, staral siq ulatwi6
sytuacjq os4dzonych. W taki spos6b czynili

policmajster Janowski, kt6ry byl Polakiem.
WiadomoS6 o pocz4tku powstania
styczniowe go zastala rodzinq Korzeniowskich
w drodze, w czasie przejazdu z Wologdy do
Czernihowa w 1863 roku. Wiele nadziei
podala ta wiadomoS6 na lepszq przyszloS6
kraju ojczystego, ale niedlugo wojska carskie
rozgromily i utopily w krwi WarszawE i inne
centra ruchu wyzwolericzego. Dla rodziny
Korzeniowskich to byla prawdziwa tragedia:
klqska sprawy, kt6rej zostalo po6wiqcone cale
Zycie, zaginql jeden brat, a drugi zostal
wyslany do Tomska. W 1863 r. zostal zabity
jeden z trzech braci Eweliny - Stefan
Bobrowski - czlonek Polskiego Komitetu
Narodowego i komendant Warszawy.

General-gubernator czernihowski Galicyn
po meldowaniu rodziny Korzeniowskich na
nowym miejscu dal pozwolenie Ewelinie
razem z synem przenie6i siq do Nowofastowa,
hebybyt bli2ej do Terechowej i polepszy6 stan

. zdrowia. Jednak gubernator kijowski O.p.
Bezak zmienil t4 decyzjq ikazalim wyjecha6
z powrotem. O tym wydarzeniu Konrad
napisal w swoim,,IloclyxnoMy c[ucKy". ,,...
Dobrze pamiqtam dzieh naszego wyjazdu.
Dtugi w6z,zaprzQzony w cztery pocztowych
koni, stoi obok rozci4gniqtego frontonu z

oSmioma kolumnami (po cztery z ka|dego
boku) szerokiej wej6ciowej czqSci schod6w.
Na schodkach slu2ba, rodzina, liczeni s4siedzi
z najbli2srych s4giad6w, i cisza nadzw y czajna,

i na wszystkich twarzach
wyraz jasnego skupienia.
Babcia moja ubrana
calkowicie w czarne, patrzy
na nas, nie wykazujqc swych
uczui. Wujek podaje matce
rqkq, kt6ra wsiada do wozu,
w kt6rym juL czekam.

"Chlopiec . zapamiqtal
tak2e i policjanta, kt6ry okazal wujowi
dokument o wyje2dzie do Czernihowa. To
byl rozkaz urzqdowy z Kijowa, gdzie
zaznaczalo siq, 2e kapitan - ,,isprawnik" nie
powinien zttuiat na,ladne protesty i pro6by",
kt6re mo2liwe seze strony lekarzy albo innych
os6b, co dotyczylo chorej matki Konrada. I
jeieli ona nie wyjedzie w naznaczonym
terminie, to jej bedzie przeprowadzona pod
konwojem prosto do kijowskiego szpitala
wiqziennego, gdzie uczyniq,,co nale|y z jej
chorob4".

W kwietniu 1865 roku w Czernihowie
zmarla matka Konrada. Ojciec i syn ciqzko
prze|ywali t4 niepowetowanq stratq. Apollo
niedlugo zaj ql siq dzialalnoSci q przekladowq
zapoznajqc czytelnika polskiego z utworami
W. Szekspira, W. Giugo. Maty Konradzacz$
czytat, po polsku i po francusku. Wzrastaly
jego zainteresowania utworami Swiatowej

' literatury piqknej. 1968 rok Konrad spqdzil
we Lwowie. W koricu tego roku okres
czernihowski zeslania A. Korzeniowskiego
dobiegl korica i razem z synem przejechali do
Krakowa.

trlyct alto Bedt.

Tlumaczyla z ukrairiskiego L. Wermiriska.
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Naj dawniej si wladcy Polski
Najliczniejszym i naj-

silniejszym plemieniem na
dawnych ziemiach polskich
byli Polanie. Dzieln i i mqdrry
ksiqzqt a, kt6rzy nim rzqdzib,
zaczgli z czasem powiqksza6
swoj e paristw o, przyLqczajqc
do niego inne plemiona. Tak
roslo i potqznialo paristwo
Polan i powoli rodzlla siQ
Polska.

Najstarszq stolic4 polan
byto Gni ezno siedziba
dawnych ksiq2qt z rodu
Piast6w. Po1niej siedzib4
ksi4z4t stal siQ nowy i
wiqkszy Poznah, kt6ry
p62niej zostal stolicq calej
Polski. Pierwszym ksiEciem
polan, jego imiq znamy, byL
Siemowit. Po nim panowal
Leszek, a potem Siemomysl.

Ksi4zqta ci zj edno czyli
prawie wszystkie plemiona
polskie, a wSr6d nich wielkie
plemiE WiSlan ze stolice w
Krakowie. W czasie, gdy
Polska rosla i umacniala siq

za pierws zych Piast6w,
Niemcy rozpoczqli podboj
Slowian mieszkaj4cych na
zachod od Polski. Po
krwawych walkach zmusili
do poslus zehstwa Serb6w
tu?yckich. Na ziemiach ich
zbudowali potq|ne zamkr i
osadzili w nich niemieckich
rycerzy. Rozpo czerly siE
zaLarte walki miqdzy
Niemcami a Wiletami i
Obodrzycami, kt6re mialy
trwa(, przez pare sfuleci, nim
j edni i dru dty ulegli
niemieckiej przemocy.

W ten sposob Niemcy
zbli?yli siq do Polski i stanqli
u jej granic. Nad Polske
zawislo niebezpieczeristwo.
W tej groLnej chwili ksiqciem
Polski zostal syn Siemomysla
Mieszko I.

Stanislaw Marciniak.



$ffiru Mareffi-Ko
.fn Marefiro napoAllBcfl 24 uepnHn 1838 poKy n Kparconi' froro 6arrrco,

(DpanUiruen Mareftrco, 3a IIoxoA2ICeHHsM 6yn ueXoMr 1rpaqrcBaB BrI[TeJIeM

rytt*". fn r AHTflrIux porin B[xoByBaBcfl y r.nu6oro narpioruqHoMy Ayci'

4ir"* y cirvr'i Marefixin s paunix .nir npHIrIenJIroBaJIr .rlro6on go BitvnrHn'
nrca 6y.rra nosfiasreHa He3aJrexuocri rarap6nngaMn. V criHax $arrrcincr-

Koro AoMy IIaHyBaB KynbT npaUi ua 6laro 6arrrcinullrnlrr AoTpIrMyBaJIIrcs

rpaguuifi 6opo116u sa'ii cno6oay. Craprui 6parn flna 6pa.nu yqacrb y Becui

Hapoain (oaun 3 Hlrxr CurirrvryuA' 3arrHyn n Vropurnui)'

-flH Mareftxo g Evrrflq^vx Porie qi-
KaBI,IBCf, MI,ICTeIITBOM, MaJIIOBaB, Brr-

BrraB crapoBl{Hni rpanropu. Eamro
MaB Ha rralri rpo6IITI'I 3 Hboro My3I'I-

KaHTa, ale uouiu.IBlu[ Hea6usri 3Ai6-
gocti xro[ql,IKa Ao MaJIIoBauur, ni4-

Aas fioro y 1852 Poui .uo KParincr-
xoi LUrconn Mncrerlte ('reper 20 po-

xis .flu'Matefixo craB ii 4nPerto-
poM). Bxe y 1853 poui siH Haluarro-

BaB uepuy icropnuHy Kaprrlny <I{api
lIIyfi crri, tKI,Ix XorKescxnfi 3arlpo-
BaAXye Ha Bapluascrr[fi cefiu Cu-
risuyn4a III>. I{e noJlorHo craJlo ne-
prur,rM KpoKoM y xap'epi uafinuAar-
niuroro xyAoxHnxa-ictopiorpaQa.
flicrs gariuqenHs lUxonn Mncreqre
lroro.qnfi MI4TeIIr sl,Iixas Ao Mrcnxe-
Ha, Ae ctyAircnas s AraAerraii Muc.-

TerITB, a noriu nepeixanro BiAus, Ae

rrpoAoBXLIB HaBrIauHs. I4oro cry,uifi -

ni po6orn fyawnw troAHB He JIrIue y

qboMy uigirpalo icropuuue o6paro-
TBOpqe MUcTeIITBO, IIpeAcTaBHI'IKaMI{

flKoro 6ynu IOreQ 3itrlrralep, feupnx
PoAaxosc sxui1 B oft qex fePcott, AP-
ryp fporuep i uaftsuyaruiurnfi - Art

Marefixo.
He Marc.II,I MoxJIHBocri sgstn 6eg-

IIocepeAHlo yqacTb y rIoBcTaHCbKlIX

6rtrsax no rtpnquui norauoro crany
lgopon'r, Mateftro Hece fiouY Aono-
Mory .qocryflHllu cnoco6oM - trePe-

Bo3rITb r6poro, rpouri i ... uanroe.

floscrae KaprI,IHa <<Cran'rnx>>. Ela-
3eub ocraHHboro s -flrafinin (o6nuv-
rrr rKoro e aBTo[oprperoM xyAoxHI{-
ra) cugnrb y 3aAyui, saueuoroeunfi

, Aonerl llolrqi. Ilrnr"r noJIorHoM, lr i
6ararsua iuurnun, MI,ITeIII clroHyKae

rnflAaqa Ao po3Aytr,tis HaA rIpI,IqEHa-

rrau rpari.IHoi Aoni pi4ltoi xpaiun.
Tpoxu nigniure siH nlaue <flpono-
eiAs CraprHD, tKa rIpIaHocI'ITb fiotrly

Br.r3HaHHt He JII{ue y llonruli, ale i
3a KopAoHotrl. Ha sncrasqi y flapraxi
xyAoxHnK orpl,IMas sa Hei 3onory Me-

Aanb. flicng <CraH'II'Ixa> i <flpono-
si.qi Craprl4) 3 niA nensrt xyAoxHH-

Ka BLIxoAtrb MoHyMeHTaiIbHi ureAe-

BprI 3 negs[.IafiHolo cI'IJIoIo BI'Ipa3Ho-

cri: <Pefiran>, <Jho6rincrra ynir>>,

<Eatopifi uia flcroBoM), <lli.qBiruy-
BaHHt AgsoHis Curisrr'rynAal>, <<Eut-

ga uiA fpronnanbAoMD (aucraurla-
cn y iararbox eBponeficurux croJII'I-

[rx), <<flpycxa rpllctra>>, <Co6ecr-

rr.rfi ni.q Bi.qneu> (y 1883 P. Y lsox-
cory pi.uruqro siAeHcmoi siAciqi, as-

rop IIoAapyBaB KaprI{Hy uaui Jleouy

XIII, siatoai noJlorHo guaxohurucg

y Barurcani), <KocrIoIIrKo ni.q Paula-
Br,rrlrMrr>, <<KoHctratyuir 3 rparHa>>.

JIurue caMi uagel'I KaprI'IH csi,4qatr,
uto.fH Mareftro rParHYB, a6u Y cni-

Aotrtocri HapoAy 3aJII'IIuI'IJIocs 3HaH-

Hr, qI,IM 6yna Piq flocnorll{ra O6ox

Hapo.uin, a raKox ulo6 fioro tnopiH-
Hfl HaraAalu enPoni i cnirY, IKI'IM

6y" BHecoK llonrqi y 3axl{cr rlnsi-
nigaqii.

.fn Matefixo 6Yn raKox aBroPoM

anr6ouy <B6pannx y flonruli>>, qur-
ny KaprI,In <Ictopis qusirigaqii Y

flonruli>, 6aratrox [oprpetin, nonc-

TaJIoro ni.q xineqb xrITTfl xyAox(HI'I-

Ka ql4Kny ualroHxis - (floqer Kopo-

ris i rHssin nonrcrKl{xD. Po6orn xy-

Ao)KHLIKa 3HaxoAtrbct Y 6ararrox
ttoJIbcbKHx My3esx, nepeAyciru oAuar
y Kparori. B 1878 P. PaEa Micra
Kparona HaroPoAula fioro 6ePnou -
crlMBoJIoM rIaHyBaHHfl y Ml'Icreqtsi.
Ha raprusax flsa Mateftra, rxi clY-
)r(arb <<g6ara'Ieuglo MI{cJIeHHfl>> Ta

<ni4rpinJIeHHIo cepAellb) , Yuutucn i

Ao cboroAni e'Iatrcs sitqrgHsnifi ic-
ropii uoxolisns norsxis.

florraep sul,arntrir rtoJlbcbKl{ft xy-

AoxHLIK I nucronala 1893 P.. Haa
fioro rpyHoto po3Bl{Banncs naqioHa-
rrni rrparropt,I, & B ocraHHlo nYTb

MT.ITIII npoBoAxaB .qsniH <Curisruy-
HAa) i no.IecHnfi canrct. -fln Mateft-
Ko noxoBaHl,tfi, triAno ceoei ocraH-
nroi soli, na ParoBI{qbKoMy UBI'IH-

rapi y Kpaxoei.
Onpaqrcrala

Jlapuca Bepruiucrna

B CyStP',i Aennxnx

JAN MATHJK$
{ ltilr- 1S.93!

fioro Koner, atte trr Y uPoQecYPn.

Ictopnuna csiAor.tictr i xyAoxni
3axorJleH:as flsa Mareftra QoPuYna-
rrvcfl. y B[KJIIoquo tpari'rnufi nepio4

icropii flonrrqi. U{e xuna naM'lttr
npo [opa3Ky n[crorlaAoBoro noJlbcb-

Koro lroBcraHnr 1830 - l83l Porin,
a raKox Becnu HaPo4in, s srorc tic-
Ho nepeu niranv.cs HaAii na aiAHos-

JreHHt He3aJIexHocti nolscrroi Aep-
xaBI,I. Koln noJItKaM AoBenoct rre-

pexl{Tl{ rparegiro ci'rHesoro [oBc-
rarffii 1863 poKy, 3AaBaJIocs, tqo Pi'I
flocuonura nironl,I He gsirsnilrrcs
ni4 :arap6urxie. Miciero ycix uepe-

.uoBl{x nroAefi ra MilflIis 6yna ui4tpll-
MKa narpiorn.IHoro Ayxy, Qoprraynan-
ns naqionanrnoi csiAor{ocri i rprn-

narocri Kynbrypl'I. BennrY Ponb Y

v



B EI IAKIAN CWH N I A FI ET }4
(.{o polcoBlrH cvrepri IoaHa llaua II)

(3arcin.reuur.
Iloqarorc y nonepeAHboMy Horuepi).

IIs enuurnirca BHKJILTK:IIa ptA KpI'ITHTIHI'Ix cy-

AxeHb rK cepeA rouyuic, ir, rax i cepe.u 6ararrox
reonoris. Ta IIe He sntrano ii aBropa: sin cMia[so
fi ursullo nianapupyaaB onoueHrau, ytui.no pos-

craBHBruH rci <rpanru Hal oio. Caue Nurrs cro-
ro,qni crogi,(corl<oBo uiaraepaxye npaBory npo-

poqnx sncHosxis BepxonHoro llonru{ira Baru-
KaHy.

IsaH flaBro II ayxe qirasnscs sciMa ulo6arl-
rnuu npo6leMaMn Henl,Iue MLIHyBIuHHH, a ft cro-

:--lroAeHH.s. Jlro6ru i yrrair rarox nporHo3yBaru uaf,-
6ynre. Csoi nornff,{u Ha Hafisaxruriuri npo6ner',tu

rrrcAcrBa siH suKnas y enqnrniqi <Caniryao pei

couianic> (<Cryp6onaHimr coqianbHl'IMl'I nuraH-

Hrvro).
Ioasu llanno II roepao 3asBJIte, uto uinye sce

ttporpecllBHe, lpo6leue qlt cKa3aHe fioro nonepe-

AHHKaMH, aae siArcIrAatuMe Bce, qo He si,[nosi-

.qae .qyxosi ttporpecllBHoro po3Burry cniry, rr
nuui, ran i n rvrail6yruror'ry. CouianbHy AoKrpl'tHy

KaroJII,IuIr3My, na fioro ryMKy, criA o6os'ssxoso

o6Honuru. Csir rMiHunct 3a ocraHHi 20-30 porin
i norpi6no iu n uory 3 uHMIr nepeuiHauu. folo-
BHe Ha rqo Haronocus flAfIA, - qe <cepfio3Ha npo-

6neua uepinHocd n posnoairi saco6is icrynaHnr>
Eor crnopnn nrolefi pinHurr,tu i roxeH noBH-

HeH oAepxarl{ uaHc Ha csiil suecorc y cnitony nr'r-

po6Huvy lislruicru. A tttx, mi Qirnvno He 3Mo-

xyrb uboro 3po6nru, KoxHe cycnilrcrro 3MyIIle-

He yrpr{MyBaru. A MH IIIo Ma€Mo cromlHi? Oani,

Hesernqri rpyflKu lrcgeil, xopcroKo eKcnnyary-

- Iorb tlyxy npaqrc, Kynarcrbcff B po3Kolxax, a iurui

, ) uennuesua 6imuicrb, tKa rpl{Mae csir csoerc
vnpauerc, - icuyrcrr y 3JIHAHtrx. Bce qe npHBoAt'ITb

go pirrau KpHBaBrx roH$nirria i qnclesHnx lrcA-

cbKr{x xegrB. Y 6arattox rpaiuax uae uicqe <ue-

nucrueusicrb, ...HeMoxJlprsicrr Aoctmu BI'turHX

pirnin ocBittt, HesAarHictr 6paru yqacrb y 6yair-
unqrei sracHoiAoni.> flali fi4e uona upo <piruo-
uaHi'rsi Qopun erouotrriqHoro, coqialrsofo, no-

riurqHoro i, uapeurri, pelririfiHoro rniry ft eKcrtny-

arauii rr,olcrroi oco6ucrocri, nopyureuHr ii npan,

4racrpuuiuaqis scix rnnin, y ruu .ILIcri fi Hafirny-
cuiua, noB'g3ana 3 pacoBI,IMH siAMiHHocrrMI,I).

Xurnosa rpr.na i 6espo6irrr a6o HenosHa zafiss-
ricrr gHa.rHoi.racrruru rrcAefi, Ha AyMKy Bepxon-

uoro flosruQirca, e He qo iuure, m cneunr[iuni
o3HaKr.r HeAopo3BuHeuocri ncix cycnirurnx Qop-
uauifi. A sruo Ao rlboro AoAart irqe asi 6ian -
rr.rraHHr npo rr,Iixnapoauy sa6oproeaHicrr irepo- 

\
pH3M, -ro Ma€Mo cnpaBxne neKJIo. .f,x xe sufrru
3 Hrom? Ha qi nnranHs Horo Csgricrs.uae eir-
nosiai.

<<Mr noslrHHi saranpynaru raHr6on icHynan-

Hs eroHor'ri.firnx, QiHaucosHx i coqialrHux tuexa-

Hiruin, rorpi, xov soHr.r fi ynpauflnrbct JIIoAsMLI,

,qir,orr qacro, ui6n asrouaruvuo, sarpinJlloloqu

6ararcrso o,uHltx i 6iaHicru iHutt'tn>, - mBopI'IB

IsaH llanno II. Bis piuryue 3acyAnB tK rpoMa.{ffH-

crni nifiHn, rar i roHr[nirru ruix 4epxanauu' Oco-

6rnso BlrcrynaB nporu siftHLI CIIIA r lpaxy, uo
roqilracr 2003 porcy ni.u npnnogoM (nouyry tAe-
puoi6orra6m, noirau Hacnpaali (rr ue,ao6pe rHa-

ro nepiounurno CIIIA ) ne 6ylo. llanarnepAo ra-

rBHBr IIIo qr arpecir Aoporo o6ifiaerscs He JIHIIIe
, ?'
ipari-urrnr, a fi ycror'ry nrcIlcrBy. AualoriqHnu qu-

uor,r siH nocraBllBcfl fi 4o roHQnirris Ha Ealra-
uaxy 1992-2001 porax.

flpanqa Cnflroro Orul npo upcnn6opcrBo ABox

6noxie - HATO i Bapurancrrcoro loronopy, a nic-

Jrr 3Hr.IKHeHHt ocraHHboro s noririlquoi rapru -

r'rix Pociero i CIIIA - tcKpaBo ni4rnep,qulacr ua-

corr,t. ii icrnuuicru oqeBI{AHa. HnHi na noptAKy

.[eHHoMy, TBepAr.rB IsaH flaBro II, uae y ncifi non-

Hsri nocram nrraHHJI oAHoqacHoi nirsiaaqii s6poi

MacoBoro 3HTIIIIeHHfl n Pocii, CllIA, @panuii, Kn-
raira iuunx rpaiHax. B iuurovy BHnaAKy roBopl{-

TH flpo Mr{p He AoBoruTbcr i rtoAcrso, Ha npeBe-

nnrufi xam, 3auictb roro rqo6 nnpituysarfi coui-
anrHi upo6nernru fi pagirr.r xltrtrc), crpirvrxo MrtHTb-

Cr,4O Crtrepri.

flancrri sarsll i uayroni BI{cHoBKLI Bpaxalorb

cBoen rnu6uuor,o, nocniAosHicrrc i xurresicrrc.
Bcrcln r Hux po6utbct HaroJloc Ha Heo6xianicrr
norinurenur xlITTt Ircaefi. Belnrufi MI{cnHTerb

ToJrKyBaB, Iqo <coqiarbHa AoKrpHHa IIepKBH Ha-

6ynae rpurnrrHoro xapaKrepy sr siAnocHo Ao I€-
nirani:rvry,3acHoBaHoro ua nilrHouy o6rtlini, ra i
si.{Hocno MapKcl,IcrcbKom KoJleKtunirr'ry>. Buxo-

Arqn ig garoHin .qialeruru, Hafipouyerbcs nl{raH-

Hr : IKHM ruJrrxoM a6o s sKifi uipi ui Asi cncreMll

Moxyrb 6yru neperropeni a6o osonneHi, rtlo6

crrpHflTH CnpaBxHboMy, BceoxonnnnrloMy po3BH-

rr(y nrlALIHLT i ncix uapolin y cyvacuor'ay cniri? A
neperBopeHns Heo6xi.qHi, rouy qo IIUIIxII KoH-

$ponrauii i rorarirapusrrry 3aBenu JItoAcrBo y rny-

xnfi ryr. Jlnan Bcboro ceiry Ha ayrnrry IoaHa llan-
ra II, <<en'r3asi cninrson Aonen) iitu <salexurr
6ylyzar:w caoe uafi6yrHe piBoM, sKIIIo BoHI'I xo-
r{yrb yHHKHyrr.r raracrposu...>,{o6po i ulacrs, Ao

IKHX Mr.r nci nparHeuo, Moxyrb 6yrn aocrruyri
(orurue 3ycnnntMl,t i saqiraBleHorc yuacrrc ncix,

6es eAuHoro BHHtrKy, npu nigrrroni siA sracHoro

eroirrrry>. CoqianrHa .qoKrpuHa KaroJIHIIbKoi qep-

KBH, BlrcyHyra BepxonHurtr Ilonrr,r$irou, - oco6-

Jrr{Ba caMocrifiHa rareropil, tra He Bn3Hae Hi sia-

uarc, Hi necnuisruy, aHi nacusHocri. .frrqo lroay
MarnMyrb po6ory, tKa oxopoHtrnMerbct qnnini-

3oBaHLrMH IluItxaMLI, Ao6py onlary npaqi, qo npl,t-

BeAe Ao uarcpianruoro il 4yxoaHoro 4o6po6yry

AeMoKparnqHi cso6oAu, sri sa6esne'Iarr pecny6-

riraucrry $opr'ry npamiunr i npanonirepxaBn,
To MoxHa rBepAo i snesHeHo roBopnrl{ npo rpl'l-

saruir ur,rp. EeayuoBno, Iqo cepueBl'IHolo ycboro

u6oro Mae 6yru nro6on Ao Eora, nipa r Bora. II-[o6

rau He 6yno, a JIIoAcrBo [oBI{HHo (11ocflrHynl po3-

Br.rTKy B yMOBaX r'rr.rpy, uo6 BpflTyBarlI caMy npll-

poay i cnir, rri Hac orotlylorb).
Oco6rueo BHMoHInBo I'loro Cssticrb craB[B-

cr go xepiaHHIITBa AepxaB i uixnapolnnx opra-

Higaqift. Ix saKnuras .{orpuMyBarucs i,qeanis ry-
uauirr'ry, ruo6 6yru [pIrKJIaAoM Ars scix srHi'IHIlx

cnirsHor, rri fiayrr 3a HHMLI. BiH nncan: <<JIrcAn,

rxi npannrru (Hapogarvrn) i Hecyru siAnoaiAanl-
Hicrr sa ixHto.{oltto, BaM noBTopnn, iue pa3 ne-

peKoHaHHt B ToMy, rqo noBara ro Eora i nosara ro
nnAr,rHH - JIaHKH oAHoro JIaHuIorD). Carrle uiei srco-

cri Hartr croroAHi nafi6inrure He Bl,Icraqae. He su-

crar{ae roMy, uo ueAorrc6lto€Mo AeMoKparirc, rr
3a[opyKy AoctrHeHHfl Kpalqorc pinHr xurrr lrc-
Aefi.

Hanpnrinui qepBHt 2001 pory IsaH IIaBno II
siaeiaas s oQiuiilHnl,rn AepxaBHnr"r i penirifrHlt'r

nisnraMl,I Yrpainy. V scix npoMoBax, 6orocnyxi n-

rux, 6eci,{ax ir gepxanHnuu i gyxoauuuu riffl'a-
rrfli uauoi rpaiHr siH sl.lsslds tlyAeca r'rylpocri,

cnrrocri, npopollTBa. 3axonlrcrcrr fioro uirasi
BHcHoBKLI npo noAanbuufi posnuror Yrcpaiuu n

roHrercri csirosoi icropii. floscloAu lloro Css-

ricm roropuB rrucron yrpaiucrrorc Mosorc. IIo-
MoJrHBcs siH i ga cnaciHur Sepluuinuuuu fi 6ep-

.quviuxH, BruaHyBaBIIIn koHy fiion Mapii Ee-

p.ulr.rincrroi.

e uort,ty HaBrIHTItct HaM y qiei Eercrr,repruoi

JIrc1nHn, TuraHa [yxy, rrufr 1octr ctrcqHx Bep-

ruHH 3HaqHoi.IactHHn HaA6anr csitosoi nonirl,lrn
ft xynrrypr.r, a raKox sHic csifi riraHtcrrnfi BKJIa.I

y cnirony icropiro.
Mnxafi.no EEAb.

c. Tepexoae.



HAUA ICTOPH

$rHlflill|fl [[p[hn[il rl[ll0rfltpfiilB

[[ Hlilpy l[ ffill[yptbtr[ru ilpff[
BraAuc.nas €nceniqrrnfi .

fleperna4 JI. Beprraiucrxoi.

(npoaonxeHHr 3}lb}l! 6l - 67).

,{vrnrpien - MaMoHos Ha ui.qcrasi o$iuift -
HHx Aorg/Menrie rapuirony $opreui nepeni.rye
ftoro oco6osr.rfi cxnaA i sagunae qncro 250 oci6,
araKox l7l roHQe4epar, npncnaHr,rx y sxocri
ni4rpinnennr s OpeH6ypra. 3 rlboro MoxHa
spo6nru BHcHoBoK, ulo qucro noAaHe Jho6u-
.rervr - XoeqbKuM noBuHne niAHocllrHcq Ao qi-
roro rapuisoHy Sopreui.

Apyre cnpocryBaHHr - rle in$opr'raqix, ma
rroAaerbcr Ararouor'r firueporra s Onuci 3a-
6ailxaaocaxoi xpai'nu y Cu6ipy (1867), Ae rg-
Bopnrbc.fi, rrlo BnAarHHfi pocificrrufi noer fa-
upr.ria,{epxaoiu, rxufi 6pan )rqacrb y rxocri
o0iuepa B rpLIAyIueHHi noscraHHr flyra'rona,
Hi6r.r y csoix cnoraAax flucaB, rqo uorrrn 6a-
rrrrcfl. Ha cropou i 6yHrinuura. I{iei iurf opMauii
He BA:rnocr ui4rnep4uru, y si6pauni rnopia
uboro noeira seuae HaAanyreMy xoAHoro cno-
ragy (CovuHeHut,[epucaeuna, I 87 l). Haro-
uicrr in$opr'raqir, flKy noAae finnep s iHuJifi
ny6aiKarlii- 3 eueuauHn (1870) -HareMyKoH-
Se4eparin, rxi sonearr,r Ha cropoHi flyravona,
i cnpo6n 3axonJreHnr Hr{Mr.r noera .(epxan i ua,
Br{Marae AoAaTKoBoro BI,rBqeHHr.

3 noscraHHrv flyrauona raKox nos's3aHnfi
eni:oA s icropii 6apcrroi roHQegepaqii, srcufi

crocyerbcr rHssieHu Taparauouoi. fenepanu
6apcrroi ronQeaepaqii y 6oporr6i s pocificr-
KOIO MOHapXr,rHerO CIIpOMOrnUCr nOXr.rTHyTrr

[paBoMorrHicrr nauynauxr Karepnnu II (nona
6yna ysypnaroprorc) i gsafiuun y Hiruevvuni
MonoAy 4in.runy, Aly Emettee, nugarovu ii'ta
AoHbKy qapuui erngaseru, AoHbKH florpa I, a
3HarrHrE fioro ouyny. Hero ouixyaaBcr 3a Aopy-
rIeHHrM rou$eaeparis Kgrgr Kaponr Paasinirn
(naHe Koxanry). Aly Emettee, rKa He gsara aHi
csoix 6arrxin, ani cBoro noxoAxeHHfl, B)r(e f,K

erusassra II, ynifiurna y ponb npereHAeHTKx
na rpoH PoMaHosr,rx i n gaxrurax Ao pocificr-
Koro HapoAy nparHyJra Ao Br{KopncTaHHr no-
BcraHHr flyra.rona, Br,r3Haroqu fioro sa npnMa-
pHoro (uyaorra nrririroro) uapfl flerpa III (na-
3B:IJra fioro nanirr csoiM 6parou). PeaKqifiHi
rona pocificbKoro cycnilrcrna - npnxr{nbHr.r-
xu cauo46pxaBcrBa - 3Br{HyBarr.rJrr.r reuepaain
rouQeaepaqii y cnpo6i cKr{HeHH.f, KarepuHu II
3 flpecroJry. I{efi uonrn , txufi HrBBsrbcr nirsi-,
Iue nonbcbKoro iHrpzroro, 6y4e npocrexyBa-
rncfly pocificrrifi ny6niqacruqi XIX ra nep-
uroi unepri XX cr.

flicns cuepri flyravona, xrcuft6yy niacryn-
uo uifiruasuit, p.tcyrouu spa4i cnoro oroqeHHr,
i sr.rAaHnfi qapcbKnM siilcrraM (10 ciuur 1775

pory ftoro 6yro uerneproBaHo Ha Eolorsrl
nnoqi y Mocxni), araKox nicrr niAnucaHnf,
rvrupy laix Pociero raTypeuuuHoro, crpaBaAo-
MaraHHff npeTeHAeHTKr{ qapcbKoro rpecroJry
uepecrara 6yru arcryaJrbnon. Are He ssaxap-
rrH Ha qe, o6epexua Karepuua II ga nocepeA-
rjIrUrBoM rpaoa Onercir Opnona, gxufi ssa6us
gin rnny y nopry Jlinopno s Irarii i sar'daHus ii
ua SraruaHcrrufi xopa6ers cepeA3eMHoMop-
crroi ecra4pn, 3aMKHyJra ii y flerponaBJroBcb-
rcifi Qopreui, Ae seulacua6ymraruy.reHa 1775
porcy. flicnr crvrepri Aly Emettee Aicrala iu's
rHssisnn Taparauonoi i ynifiruna niA surrr Ao
pocificrroi nireparypN XIX cr., crarosrr cHM-
BoJroM 3Br.rHyBaqeHHr noasxis n anrapocificr-
rnx arqi.f,x. loronsuu AxepeJroM uboro poAy
aHrnnoJrbcrrux uy6nixaqifi 6yn uicruuur
<Pyccrxfi apxr.rB>, rrlo Br{AaBaBca i pe.uarynan-
cr imopurorvr fletporra EapreHennu y 1863 -
I 9 I 7 porax, txuir3aB3{ro nporonouyBilB, rqo
noJrrKr{ AonoMaraln flyrauony. Baprg Aora-
Trd, Iqo neFeHAa rrpo BenuKy rnrsinuy erulca-
aery II crulna noryJrrpHoro 3aBAsKH rapruni
<KHssiBHa TapaxauonD), neH3Jrs KocrgsrNsa
@aasiqrxoro, rtxuit 6yn nncraueHnfi y caJro-

nax flerep6ypsrroi araAeuii r'rucreqrn, a !re-
p€ rpr{ poKH y flapnxi. O6pas HeulacHoi Ais-
quHr.r craB cHMBoJroM 6oporr6r.r nporpecunHoi
qacrnHu pocificrxoro cycninrcrna 3 rlapcbKr{M
caMoAepxaBcrBoM. [efi rraorun raKox uoB't-
3yBaBcr 3TeMoro y.racri xoHQe4eparin y nonc-
rassi ni.q nposo.(ou flyrauona.

O.qlrr.rrra r nprarna4in Bltpa3yraeMHoro cy-
upornBy uo siAHorueHHrc Ao icuyro.roro pexu-
rray 6yna KaprHHa Bacurs Ilepona Cyd llyzavo-
ea (1876 p.) Mnreur noKtBaB y HboMy crr.I-
xifiHicrr HapoAHoro pyxy. IlyrauoB cr{Aurb Ha

rauKy nouirqu qsroro ABopy, oro.reH r.rfi HaroB-
norrr ruoAefi r por6ifinlrqbKr.rMn pHcaMH o6ru.r.
Ilpnfirr,rae npncrry ua nipnicrr, cyAr.rrb noui-
rrlr.rKa i fioro poAr.rHy. Ha apyrorvry nnani roxe-
xa, o6pucr.r uru6esnqi, niu. I{e neprua nepcir
KaprHHH. IIiA snrr.rsoM Kpr{TuqHr.rx 3ayBaxeHb
xyAoxunK nnrrre Apyry nepciro KaprnHH, a y
nifi 6im flyrauoaa curt'rrb 6apcrrufi xonQe-
Aepar y KoH0eaepanri. Ilicrs KpHrr.rKH nporpe-
cr{BHHX rin flepon MaJrro€ nony nepciro 6es
roJrbcbKoro ronSe4epara. Y pocificrrifi icro-
puvuift nireparypi npr.rrrrae Ao ce6e yBary BH-
pa3Ho auruxou$e4epaubKa KHr.rra E.B. Cania-
ca (uac. esreHifi Typ) Ilyeavoeqi.3risuoCa-
riaca- crBepAxyBan B. Manpo4iu, <uyrauon-
cbKe floBcrauua 6yro Hi quu isuruu rK 3B[rK-

noro irrpuron no.umia, [oJrbcbKrD( noJroHeHux,

rouSe4eparin, rrci 3HaxoAnJrr{cr n Opeu6ypsr-
xotvty xpab.

. OTOJIOUIEHII'

SAnPO1UyeMO

AO nonbcbKoi
cvsoTHboi luKonn!

Bepauqiscrrce Biaaireun
Cni.rrn Ilorsris Vnpainn orono-
ruye ua6ip y'rxin noJlbcbKoi cy6ot-
uuoi rurco.ntl sircoM nia 6 to 17 porcin.
V uonorry HaBqaJrbHouy poui nepeA-
6aqaerscs BrrBqeHHs raKnx npeA-
uerin: rroJrbcbKa MoBa i rireparypa,
icropir noJrbcbKoro HapoAy,
rronbcbKa My3[rrHa KynbTypa, reo-
rpaQir [orruri, rarexisrc.

Aoniaxu 3a reneQoH ou 2-23-7 8. 3
noAaHHrM 3arB 3BepTATnCn 3a aApe-

coFo Byn. flyurriua, 46, 3OIII J''lb 3, y
KaroJrrrrlbKux napaQi flx 3aflBvr npni-
Marorb: B KJrflluropi Eocnx rapruenirin

- PogsaAoBcbKa lpuua Tpoxruinua,
Konecsur BarenrsHa AnnQpe4inna;
s rocreri cn. Bap6apu - BepuiHcbKa
Ilapuca Anaroniisna, fli4ropoAellbKa
Mapix BacruisHa.

OcHosHoro Meroro HaBqaHHs y
nonscrxifi cy6otrifi rurori e: si,qpo.[-
xeHHfl rronbcbKoi MoBr,r i ryrrrypn,
noBepHeHHr uoro4i Ao csoix erui.I-
Hr.rx KopeHin, s6araveHHfl Kpyro3opy,

QoprraynaHnr Br.rcoKo KyJrbrypHoi, oc-
siqeHoi oco6acrocri, nAocrcoHaJreHHt

ra niAsnueHHr AyxoBHoro pinnr
airefi ra uoroAi

V urroni 6yaytr BLIKJIaAaTH BtIu-
reri, rri npofiurnu cneqiarusy nigro-
TOBKy y BHTTIUX HaBqaJrbHr.rx 3aKnaAaX

flonsuti ra YxpaiHu.

flpu norpe6i, sa 6asi urorr.r Mo-
x(yrb 6yru crnopeni rpynn no BHBrreH-

Hro noJrbcrroi Lrosu Ans Aopocnux,
sircoM ao 60 poxin.

IIpan.niHHn
Eepanuincbroro Bhgi.neuHs

Cni.nru llo.nsria VrcpaiHn
@a.ni 6yae).



AAKTN I KOMEHTAPI

InaH
@paHKo
i fforrbrrla

Ilerpo KopHifiuyx.

(3arciHveuHn.
loqaror y rorepeAHboMy Houepi).

Inan @paHxo Apyxr4Tb 3 6ararrua
ybcbKuMlr nucbMeHHHKaMr.r. flpo4on-

nrcryBarucr s Erigoro Oxexro. xKa
[epeKnaAana fioro rBopu Ha nonbcbKy
MoBy, se,qe 6oporr6y sa pearisrr,r y nonb-
crxifi nireparypi, nirae norBy n Hifi ae-
Morparuqsnx i penonroqifi,wux reHAeH_
qifi. V csoix qtrcJreHHux crarrsx siH.(as
oqiury rnopuocri A. Miqrestva, M. Ko-
HotrHlrrlbKoi, IO. Clonaqsroro, C. fo_
rquHcbKoro, B. Coporouli, E. OxeNro,
E. flpyca, -f,. KacnpoBr.rqa ra inruux. V
c[oraAax npo cBoe x.ilTTfl, posuosilae
rpo re, sx siH y 1889 poqi pasoM 3 I.
BzcaoyxoM [oqaB BuAaBarH uonrcrxufr
nroAos[fi qaconfic,,przyjaciel Ludu".

flnigHo rpa{Frcqu Ha HEei yrpaincr_
roi nireparypu, KaueHrp noJrr{ur.rB HaM
cnpanNfii rueAeBpr{ - r6ipru <<B nori
goJIaD, <<3in'gne ryrcrfr>>, uosicrs <3axap
Eepryr>>, n'ecy <YrpaAeHe rrlacrr>, floeMy
<Moficefi> ra 6araro isuzx..{exri rBopu
siH cno.rarxy nr.rcaB tronbcbKoro MoBorc.

flpore y crocyHKax IeaHa OpaHra r
loJrbcbKoro rpoMaAcbKicrrc ue o6ifiruno-
cs 6es upurporqin. A rpanuJrocb ocb rrlo.

fli,q.rac nu6opin Ao napnaMeHry runr_
xra Btrr,rHnra sro6rr.rsi HanaAz Ha rrxcb_
MeHHHKa, 6ofirorynana xasAuAarin sia
yrpaiHcrrlrx rpyArrrlux. y csoifi rpona_
ranAi BoHa Br.rKopucroByBaaa i rnop.ricrr
A. Miqresrqa B csoix BJracHr.rx qinrx. Ile
6ors.re Bpa3r,rJro Opaura, i niu nopunae s
IIOJIbCb KI,IMI,I JIIOAOBU'M14.

I!o6 nnxpnrz niAcrynuicru pearqifi-
Hr.rx cHJr, niH nucrynae si crarero <<floer
3p4Jllr) y Bi.qencrrifi raseri ,,Die Leit",
nigHafiuoBrrru MorrrBr.r 3paAr,r y rnopi Mi-
qKeBnrra <Konpa4 BalnenpoA>. I xo.r
Opanro He MaB nauipy [prdHr{3r4Tr.r [oJrb-
cbKoro uoera, rKoro uu6oro noeaxan i
qinyean, aJre y crarri npnuycrr{Bc, rroMr.r-
rxu, 6yr Hec[paBeAJrr4BrrM i He soscir{ ra-
KTo BHr,rM. I{urr,r c xoprrcraJrr{cb pearqifi H i
uolrcrri cunu i noqaJrr.t xaxJrnBe qbKy-
BaHHr (Dpanra s csoifi npeci, oroJrocr4B-
ruu fioro BoporoM [oJrbcbKoro HapoAy.

3lpyroro 6ory Ha Hboro HaKr.rnynucb
yrpaiucrri ncenAo narpioru. Bosu se
Monrr{ npo6avurn (Dpaxry Br.rxo.qy ga ri_
arra 4uia Ao rlboro e6iprn fioro rnopin y
ueperla4i Ha [oJrrcBKy MoBy ,,Obrazki
galicyjskie" 3 rrepeAMoBoro aBropa
<[err{o npo ce6e caMoro)).
. Ha saxncr o[aJrbHoro n[cbMexHr4Ka

cralra flepe.qoBa iurelireuqir, yrpaiucr-
xa fi nonrcrr(a nporpecnBHa naonoAr. Ha,
3r.rBaroqu noera <<Hafi snAarH iruuu peqHu-
KoM fiporpecyD, aBTopH 3auiror, ulo 3'r_
Bulrucb y upeci, po3'rcurcnaJrr.{ cnpaBx-
nro fioro nosuqilo. Xo.ra cunu y r{boMy
4no6oi, 6esnepe.ru o, 6ynu HepinHi.

Opanra 6yno srinrHeHo 3 po6oru n ra_
3eri ,,Kurier Lwowski", 3aruureuo 6es
6yar - rKoro sapo6irry. flpore siH crifi-
Ko nepeHocns ri HesAa.ri, sro6n[si Ha_
ilaAr, 3aJrr{ruaBcr nipHrru nuupo6ynaHr.rM
y 6oporr6i iaeanala. 3nafiuos po6ory n
HayKoBoMy roBapr.rcrBi irra. T. Illetuenxa,
[oqaB 6ylyyaru BJracHy xary, Br{AaB HoBy
s6ipry noesifi (Mifi Irvapar4>.

II.{o6 nigrpuMarvrfioro nropalrso i rrla_
repiaaruo, cryAeHTcbKa MoJroAr faru.rrE-
Hn ai6pana rpouri Ha Br.rAaHHs rriei KHHrr{.y 1898 poqi 6yno yporrucro ni4sna-
.reHo 25-riurifi rcsirefi lireparypnoi i
rpoMaAcbKoi girlrHocri un cruenHr.rKa _
6opur.

3a ruu sufirurn y cnir Honi r6ipxr4 rro-
esifi (I3 .qHin xyp6un, ,,Semper tiro", <<I3

nir rrroei uoloAocri)), noeMr.r, uposoni tno-
pu, nepeKrra4fi, crarri ra Hayroni npaqi.

flonepraroqncb y ceoix AyMKax Ao yKpa-
icrxo .- rroJrbcbKzx gs's3xin, y 1906 poqi
OpaHxo Hanr,rcaB crarrro <<pycrro - nonb-
cbKa 3roAa i yrpaincsKo - rroJrrcrre 6pa-
TaHHr)). Bin rqe pa3 TBepAr,rrb, rrlo rrliN rpy-
Arulr,rMr,r yrpaiHclroro i nonrcrKoro Hapo-
4in uevae i ue uoxe 6yru Hirroi eopoxHe-
vi, i nuxpuBae rux, xro ruryr{Ho uarHirae ii.

HeoAHopasono IsaH OpaHxo noBepraB-
cs i.qo raop.rocri A. MiqKesn.{a. BiAoilaa
fioro ctarrs <<AAau Miqresn.r n yrcpaiHcr-
xifi rireparypi) (1885 p.).

B rinqi l9l3 pory siH HanucaB Berrr.rKy
pospo6xy npo xarrr i rnopvicrb AAaua
MirlxeurEva. BnAausa ii 6yao siAnosiAAro
Tr.rM, xTo 3BrdHyBaqyBaB noeTa y BopoxHe_
qi Ao flonsuri.

Inan (Dpauro 6ya Br43HaqHuM nepeKJra-
AaqeM i uouynrpu3aropoM rnopia csirosoi
nireparypu. Y fioro repeKnaAaqrrifi air-
.nrnocri.riruHe rraicqe uoci,uae nonrcrra ni-
reparypa.

3 sr4corcorc rvraficrepHicrro Hr,rM 6yro ne-
peKJIaAeHo ua yrcpaincbr(y MoBy HeMaJro no-
err.rrrHr,rx rnopir A.qalaa Miqresu.ra, 3oKpe-
ua <<,,{srgu>>, <<Io apysis pocixn>>, <,{o rvra-

repi uoarru>>, <<9atu>>, <Opgouin pe4yr>
ra inrui. ,{o peui, qe IsaH Opauro s AasHix
nixis siauafiruos rroJrbcbKofo ryrraauicra
-flHa EpoxeKa Anr yrpaincrxrx quraqis
(niprui <g{aporro).

Bocenu l914pory Opanro nepeKJraB Ha
yrpaincrry MoBy crarri, ulo ApyKyBarrucb
y rrorrbcbKifi upeci BrpoAoBX 1886-1990
porin. I{a xHr.rra sufiu:rrra ui.q nasBoro (B
Hafiuax y cyci4in>.

Cranocr raK, rrlo s ocraHHi porcn i ue-
3aAoBro 4o cvepri Iaau OpanKo 3anr{ur,rB-
cr oAr{H, TsxKo xnopin. froro 4omrgara i
xapqyBala BAoBa 3urnayHoncbKa, ulo xuJra
y OpaHxonifi xari gi csoiMu ABoMa Airruu.
Einx nixra xBoporo nucbMeHHr,rKa Becb
uac, 6e3 [epepBlr qepryBarr,r cryAeHTr.r
JIrs incrroro yHiaepc ur ery.

28 rpanua 1916 pory repecr.uro 6uru-
cr cepqe KaueHrpa, BeJrr{Kofo cuHa Vrpa-
iuu i uluporo Apyra flonrrqi. Ta HasiKr.r ga-

Jrr,rur,rBcr niH y cepurx cnoix BArrrHHx Ha-
rqa4rin, rxi sgrru siA Hsoro siqHo naJraro-
qufi soroHr nro6osi Ao nroAr,rHr4, Ao cso6o_
ALr, Ao He3rure)Knocri, fioro noryxHNfi no-
Knr4K (3Ao6yuaru xoq cuHaM, rx ue co6i,
KPIIqY Aonlo n 6opotr6i>.

lloro 6arara AyxoBHa craArrluHa - rle ro_
p,qicrr yrpaiHcrroro HapoAy, qe sarotrufi
BHecoK y cnirony Kynbrypy. Bosa 6lu3tra,
AOpOra i 6parHrorrly rroJrbcbKoMy HapoAy.

Civeua 2006 p.



OtowainiejszeprogramyTelewizjiPolonia(podajemyczas
ukraifiski, czyli-polski +i godiina) - na lipiec-sierpnieri 2006 roku'

Jat zwyile - goOriny emisji seriali mogA w r62ni6 sip o kilka minut.

Mamy lato _ a wiqc niesiety, tradycyjnie ju2 program TV Polonia jest

bardzo ubogi: seriale, powtorki powt6rek"'
Stale progru-y infot*acyjne jak zwykle: gl6wne ,'WiadomoSci" o

20.30,o.u, ,,TEl..kspress" o t S.OO. Specjalne progfTy dla dzieci zawsze

wieczorem, po 20.00. Tradycyjnie, o l4'00 Msza Swiqta' poprzedzana o

13.00 modlitwq Aniol Pariski.

Bez wiqkszych zmian bqdqpokazywane seriale. Oto wazniejsze z nich'

,,Klan,, * poni.arialki, wtor[i i srooy o 13.10 i 21.10 (powt6rzenia w

soboty o t i.f O). ,,Plebania" w poniedzialki, wtorki i 6rody o 13.40 i2l'35

fpo*i6rr"r,ia w soboty od Z.0b). .Y jut miloS6" w poniedziaLki o 14.25

iio*torr.nia w soboty o 19.25).,,2lotopolscy'i w czwartki i piqtki o I 3.30

i 21.r0.
Proponujemy ponadto w sobotq 22 lipca o 20'55 - dramat polski

,,wszysiko na sprieda2", tydzieh p62niej (29. lipca) o. tej samej porze

,,ruutvtu Smiechu" - Kabariton Koszalin 2006 r. (przegl4d kabaret6w), a

5. sierpnia - Festiwal Jedynki w Sopocie'
posiadaczy komputer6w z doitqpem do Internetu zachqcamy do

spr6bowania, j ak dziilainternetowa Tei ewizj a Polska : http : //www. itvp'p l/

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu

Zwipzku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

Redaguje zesP6l w skladzie:

Larysa Wermifiska - redaktor naczelny

Piotr KoScifiski (Warszawa) - dyrektor ds'

wydawniczych i ProgramowYch
Walentyna Kole5nik - sekretarz odpowiedzialny

Wasyl Zacharcz'.tk - opracowanie graficzne

i techniczne
Alicja Wermiriska - kurier

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6w,
ul. Puszkina 46,

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

p.koscinski @ rzeczPosPolita.Pl,

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

Ewentualne wplaty w Polsce mo2na dokonywai na konto:

F TJNDACJA RODACY RODAKOM
BANK PEKAO SA II O/W-WA
t5 1240 1024 rlrl 0000 0268 5209

z dopiskiem: dla Mozaiki Berdyczowskiej

Wydano z pomocA organizacyjn4 i finansow4 Fundacji

<Rodacy - Rodakom)) w Warszawie oraz dziqki

wsparciu finansowemu Fundacji <Pomoc Polakom na

Wschodzie> (Warszawa).

Zapraszanty wszystkich chqtnych do nadsylania listow

i artykulow, ale informujemy, 2e za zamieszczone

materialy nie wyplacamy honorarium (redakcja

pracuje spolecznie), a tekst6w nie zam6wionych nie

zwracamy.

Radio Zytomierz
: C" *[Jiq.,-w tcaZaapierwszA sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mo2na

,fu.frue pOfeoazinnei iid'cji wjqzyku polskim w Radiu Zytomierz.

Telewlzia 7-vtomierz dla Polak6w
.Dwa rizy i miesi4cu audycja dla.Polakow'
Polskie siowarzyszenia w Zytomierzu
. Oo* poftki w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b'

tel.(412)24-34-22,dyrektorJerzyB.aginski,
eodziny pracy - codziennie (pr6c2 niedzieli) od 9.00 do 18.00.
I oU*,iOb* y Zwiqzek Polak6w Ukrainy,

-lZjt",,'i. ir, 
"t.-Eii^iachowskie 

go, i4 b, tel' (412) 24-34-22'

orezes Wiktoria Laskowska-Szczur.
i iiiano"tenie Polakow Zytomierszczyzny <Po.lonia>> -. -

".-i;;;;;;.v 
iuo.u t, Iiqkas, te l. d6mow v @ t2) 22- r 6-3 6'

I Sto*arryszenie Nauczycieli Polonistow Zytomierczczyzny -
Drezes Miroslawa Starowierow.
'Adr.* iOOZO }ytomierzul. Klosowskiego' l0 m 238'

Tel. (22) 37-36-75;25-86-78 . . +
. foriut'tyttwo Kuitury Polskiej na Zytomiersz:zyznie.
i*. l.i.fiutzewskiego, przewodni czqcy Jerzy Baginski,
tel. domowy $12) 31-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. berdvcrowskie-Poiskie Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiqbiorczoSci,

orezes'Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30'
i Ziiw"UPolakow na Ukrainie, oddzial w Berdyczo*it:
or.r., Lu.ysa wermifiska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
^tel. (0a1a3) 2-23-78.
Msze w ieiyku Polskim w ZYtomierzu
. Katedri S*. Zcifi - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Janaz Dukli -
codziennie 7.00, w ni6dziete 7.00, 9.00, 13.30.

Mtr. dwujgzyczne - czgSciowo w jgzyku polskim, czgSciowo po

ukrairisku w BerdYczowie
. KoSoi6l w Klasztorze Karmelitow Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18'00'
. KoSci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.60, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 17'30'
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nielcisloSci w naszym informatorze'

ll/szystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich

orgonizacji, imprez polskich itp. Redakcja)

( 6 E PAl4t{ | BCbKA MO3AIKA>
(nonucuxolo MoBorcl)

SnaroAi ft na Kyn brypHo-ocBirHtl ra3era'

Bnxognru KoxHt4x 2 Pticstli.

BraAaeequ - PaAa SepgnviacbKoro aiA,qinennn
Cninrn noneKiB YrPaiHn

3apeecrPoBaHa 25 reirHs 1995 PoxY
Xrarb rur ra p i u xvr.rvr o 6n a t 1 

y llP3a11 l 1l 
t

no npeci, cBiAoqrBo -npgpeecTpaqlK)
cepii xT Ne 70.

H arra agpeca : M. SepAh..ti e, 
-eyn. 

l-lyt-t t xi Ha, 46'
' Ten.2-23-78.

HagPYxoeaHo
Ha Kfl <flonirPa$ivHa Qa6Pnra>

M.SepAhqia, eyn' KornnpeacbKoro, 2'

TraPax 1 000 nPrauiPHrxia'

2,5 gpyxoBaHoro aPKYula.


