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Polska - matkq nsroddw slowiafiskich

HERB ARZ POLSKO - ROSYJSKI
siq narodu rosyjskiego i jegoTego jeszcze nie bylo w piSmiennictwie

historycznym ! Nakladem Stowar zy szenia

Dom Polski SARMACJA z siedzibAw
Warszawie ukazalo siq fundamentalne

dzielo naukowe dra Jana Ciechanowiczapt.
Herbarz polsko - rosyiski. Rody szlacheckie

Imperium Rosyjskiego pochodzqce z

Polski: tom I stron 651, tom II stron 591,

Warszawa 2006.Dzielo zawiera okolo 2

tysiqcy hasel (nazwisk) oraz liczne

interesuj 4ce ilustracj e, pochodz1ce z

archiwum autora.
W liczqcym

ponad 120 stron

wstqpie do swego
herbarza Jan

Ciechanowicz
przedstawia skr6towe
dzieje narodu,
paristwa i kultury
rosyjskiej, przy czym
stosuje
charakterystycznq dla
siebie metodq

collage'u. Unikaj4c
prezentowania, a tym
bardziej narzucania, czytelnikowi
wlasnego zdania(tylko zrzadka je
zaledwie sygnalizuj4c), autor przedstawia

w nader sugestywny spos6b zapatrywania

r62nych szkol historycznych na dzieje

wielkiego imperium slowiariskiego, jakim
bylo i pozostaje Pafrstwo Rosyjskie,

stanowiqce, wedfug wielu tamtejszych
intelektualist6w, naturalnq kontynuacj q

zar6wno Imperium Bizantyjskiego, jak i
Mongolskiego. Nawiasem m6wiqc, bardzo

niewiele narod6w posiadalo a2 tyle energii,

mocy, m4dro6ci, sily kreatywnej, bY

potrafid stworzyi imperium jako dzielo

sztuki politycznej i dziejotw6rczej...
Zapoznajemy siq wiqc w ksiqzce

Ciechanowiczaz poglqdami na dzieje Rosji
zar6wno rosyjskich mocarstwowc6w i
nacjonalist6w, jak tez romantyk6w (w tym
polskich) i marksist6w (w tym
niemieckich). Zadziwiaj q i zaskakuj 4
poglqdy na Rosjq i jej historiqzwiq2le
referowane przez Ciechanow icza, tak
znanych pisarzy,jak Astolph de Custine,
Emil Cioran, Adam Mickiewicz, Karol
Marks, Piotr Czaadajew, Frank
Kmietowicz, Wladimir Uszkujnik, Max
Weber, Florian Znaniecki, Lew Gumilow,
Adam Naruszewicz, Piotr Kariejew, Josif
Brodski, Osip Mandelsztam i szereg

innych znakomitych intelektualist6w.
Bardzo ciekawie J. Ciechanowicz

przedstawia pierwsze wieki ksztaltowania

paristwowoSci. Okazuje siq, ze ten prqzny i
dynamiczny etnos zostal ,,zalo2ony>> przez

lechickie plemiq Wiatycz6w, ktore w VIII
wieku przenioslo siq znad Wisly daleko na

wsch6d, zalozylo tam szereg miast i dalo

pocz4tek narodowi rosyjskiemu, kt6ry od

piqciu stuleci wywiera ogromny wplyw na

dzieje calej ludzkoSci, bqd4c potQg4

kulturotw6rczfu gospo darczq i mi litarn4.

Okazuje siq tez, 2e potqizna i utalentowana

dynastia Romanow6w pochodzi z Litwy
historycznej. Godny uwagi jest r6wnie2

fakt, i2 przodkowie wsP6lczesnYch

Bialorusin6w r6wniez przenieSli siq na

teren obecnego zamies zkania znad

Wisly, a zwali siq Radymiczami od
swego wodza
Radyma czy
Radymka.

W czqSci

slownikowej
herbarza czytelnicy
znajdqogrom
fascynuj4cej
informacji o szeregu

znakomitych rodzin
rosyjskich,
szczyc4cych siq

polsko-litewskim
rodowodem, ze

wymienimy tu przykladowo tylko kilka z
nich: Bukowski, Bunin, Bulhakow,

Czajkowski, Glinka, Gogol, Ciolkowski,
Czaadajew, Dostoj ewski, Dzierzyriski,

Mieriszyk6w, Czernyszew, Mo2aj ski,

Jagodziriski, Kiersnowski, Przewalski,

Rymski-Korsakow, Sikorski, Strawiriski,

Zukowski, Wyszyriski itd.
Dzielo J. Ciechanowicza RodY

s zlach e c ki e Imp erium Ro syi s ki ego

pochodzqce z Polski zostalo bardzo piqknie

i solidnie wydrukowane przez oficynq

,,Belstudio>> w Warszawie. Przez dlugie

lata bqdzie tez stanowilo 2rodlo rzetelnej

informacji m.in. o stosunkach polsko-

rosyjskich w ci4gu wielu wiek6w. Jest to

niew4tpliwie ksiqzka, kt6ra powinna siq

znale26 we wszystkich Polskich
bibliotekach publicznych oraz w wielu
prywatnych. Zam6wienia na niq mozna

kierowa6 albo do Stowarzyszenia Dom

Polski SARMACJA (Warszawa, ul.

Wiosny Ludow 69) albo do Autora
(Rzesz6w, ul. Lenartowicza 29'26).
Informacj a telefoniczn a: 608-53 -12-66;

604-47-rl-61.

Stowarzyszenie Uczonych Polskich
Ukrainy wystgpujg z inicjatYw4
przeprowadzenia na Pocz4tku

wrzesnia 2007 r. w Kirowogradzie
migdzynarodowej naukowej

konferencji nt.
(POLSKA RODZINA NA
UKRAINIE: HISTORIA
I WSPoLCZESNOSE>.

Miqdzynarodowa
.l /r

Konlerencla
naukowa

Zaznaczony temat j est podyktowany

nie tylko rol4 znanych polskich rod6w

w zyciu gospodarczym, spolecznym czy

kulturalnym, ale i zaslugq zwyklych
rodzin w sprawie zachowania i
pielqgnowania Polskiej tradYcji
narodowej i religijnej w czasach niewoli,
przesladowari i wYnarodowienia
Polak6w. Pozytywne wPlYwY na

odrodzenie i rozw6j polskoSci w duzym

stopniu nadal spoczywaj4 dzisiaj na

rodzinie.
Pod czas obrad Przewiduje siq

r ozp atr zenie nastqpuj 4cych zagadniefi:

. x,nane polskie szlacheckie rody na

Ukrainie;

. wychowanie i pielggnowanie
polskoflci w rodzinach;

' losy polskich rodzin w warunkach
represji i przeSladowafi ;

. wklad i rola rodziny w zachowuniu
polskiej toisamoflci narodowei ;

. jednostka w rodzinie;

' iycie religijne i kulturalne ht

rodzinach polskich;

' <moja Babcia (Dziadek' Matka,
Ojciec) byla Polkq>.

Wszystkich zainteresowanYch
tematem konferencji ProsimY o

dostarczenia zgloszef wystqpieri i
referat6w z zaznaczeniem miej sca pracy,

stanowiska, adresy dla korespondencji

do I czerwca 2007 r. na adres

elektroniczny lub: fenpix Crpoucrrufi ,

ryn. Kyniura 4155, Tepnoninr 46016.

Prosimy tak2e o rozpowszechnienie
informacji o konferencji w swoim
Srodowisku.

Organizato rzy zap ew niaj 4 p okryc ie

wszystkich koszt6w, zwi1zanYch z

konferencj4, w tym i Publikacje
material6w.

Zarz1d SUPU.
Redaktor.



f f /roku bieZ4cym Polacy Zytomierza maszerowali w kolumnie Swi4tecznej

l/|/ 9 maja pod bialo - czerwonQ flage.Polska flaga pigknie wygl4dala na tle
Y Y jaskrawych barw manifestacji majowej. Flaga, kt6r4 nie6li mlodzi

czlonkowie 2ytomierskiego obwodowego stowarzyszenia Zwi1zku Polak6w Ukrainy,
skupila przy sobie tych ludzirktilrzy od urodzenia czuj4 sip Polakami, chocia2 i sq

obywatelami Ukrainy i szczerze kochaj4 ziemig, na kt6rej Lyj4. Ludziom nie trzeba
bylo oglaszat, w tym dniu, 2e powinni zebrad sig w jedn4 kolumng. Widz4c bialo -
czerwon4 flagg po prostu podchodzili do niej. Razem z mlodzieLe maszerowali ludzie
starszego pokolenia i kombatanci II Wojny Swiatowej. Ich l4czylo zadanie pokazania,
2e sw6j wklad w zwycipstwo nad faszyzmem dali i weterani Zytomierza. W lecie 1944

roku w centrum miasta zostal rozmieszczony Naczelny Sztab formowania jednostek
Wojska Polskiego. Tablica pami4tkowa byla umieszczona na tym budynku w ubieglym
roku, dzipki pomocy Senatu RP.

Na pewno wypadlo spotkad Dzieit
Zwyciqstwa mieszkaricowi Zyto mierza p.

Franciszkowi Brzezickiemu. Temu
czlowiekowi los s4dzil poznac horror
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
Maj danek, a po ukoriczeniu wojny
dowiodlo siQ trafii jeszcze i do
stalinowskich lagr6w . N-zy w zruszenia byly
w oczach weterana, kt6ry juz ma ponad 80
lat, lecz optymistycznemu nastawieniu
kt6rego mogq pozazdroSci6 niekt6rzy
mlodzi.

- Nareszcie doczekalem siq, 2e ja,
obywatel Ukrainy, mogQ swobodnie
przej56 pod flagq swojej historycznej
ojczyzny. Po prostu nie wierzQ swym
oczom i szczqSciu. Ile zyjq, nie pamiqtam
na Zytomierszczy2nie nic podobnego -
podkreSlil wzruszony weteran.

Franciszek Brzezicki byl w gronie tych
1400 osob, kt6rych faszySci wywie2li z
Zytomierza. Dzisiaj jest jedynym z bylych
wiq2ni6w obozu, kto zostal przy 2yciu.

- To tak chyba pan 869 rozporz4dzil
siQ, zebym doniosl prawdq o tych
strasznych mqkach, kt6re cierpieli ludzie
ro2nych narodowo6ci w Majdanku - m6wi
Franciszek Brzezicki, kt6ry przyszedl na
paradq ze swoj4 rodzinq- dwoma synami
i ich malzonkami.

W Swi4tecznym marszu pod flag4
polsk4 uczestniczyla tak|e lekarz
obwodowego centrum kliniczno
diagnostycznego p. Jadwiga Rybaczuk.

- Jestem ogromnie szczqSliwa, ze mogQ
czu6 siq Polk4 mieszkaj4c na swojej
rodzimej Ukrainie. Przez eale 2ycie ja,
Polka z pochodzenia, marzylam o tym,
Zeby rozmawiad mowe swoich ojc6w.
Milo6i do niej Lyje w mojej duszy od
dzieciristwa, poniewaz moi rodzice byli
Polakami. Ale nauczyd siq jqzyka w owych
czasach bylo praktycznie niemo2liwie.

Granica byla zamkniqta na klucz, zadnych
stosunk6w z Macierzq. O jakiej nauce
jgzyka moLna bylo mySlei? A dzisiaj
jestem szczESliwa. PrzecieL i ja, i moja
c6reczka mamy mozliwo6d uczgszcza1 na
kurs j qzyka polskiego przy naszym
koSciele Sw. Jana z Dukli, zorganizowany
przez 2ytomierski oddzial ZPU. Mamy

Koicifit Sw. Jana z Dukti
&w Zytomierzu,

wspanial4 nauczycielkq z Polski - paniq
Jolantq Platek, kt6ra opr6cz je,zyka
nauczyla nas wielu polskich piosenek.

Pani Jolanta Platek - nauczycielka
jEzyka polskiego - przyjechala z polski do
Korostenia obwodu 2ytomierskiego dwa
lata temu na zaproszenie prezesa polskiego
stowarzyszenia p. Wandy Laskowskiej. W

tym roku pani nauczycielka z inicjatywy
prezesa obwodowego oddzialu ZPU p.

Wiktorii Szczur prowadzi\a zajqcia jerzyka

polskiego przy koSciele Sw. Jana z Dukli
w Zytomierzu. Pani Jolanta ma cztery
wiekowe grupy uczni6w, kt6re obejmuj4
blisko 150 os6b.

- Jestem przede wszystkim wdziEczna
pani Wiktorii Szczur, prezesowi
obwodowe go Zwiqzku Polak6w Ukrainy,
za to, 2e zaprosila mnie na dzisiejsze
Swiqto. To jest cudowny dziefi dla mnie,
poniewa2 maszerowalam ulicami
Zytomierza pod niebem ukraifiskim,
ogla-daj4c nad sobq bialo - czerwone flugq.
Bylam wielce wzruszona . P rzecieL Ukraina
jest rvielonarodow4 wsp6lnot4, gdzie obok
Ukraiic6w mieszkaj4 Polacy, Ormianie,
Niemcy'. Dlatego chciaiabym wsz'ystkim
mieszkaricom Ukrainy z okazji Swiqta
Zw1'c iqstu'a 2y czy c wszystki ego
najlepszego. co tylko moze darowai 2ycie.
Niech to Srviqto zjednoczy nas wszystkich.
Niech ta uroczystoS6 bqdzie Zwyciqstwem
Dobra nad zlem, miloSci nad nienawiSci4,
zwyciqst,,r.a pokoju nad agresj q. Tego z

szczerego serca 2yczq obywatelom
Ukrainy - porviedziala pani Jolanta Platek.

Razem ze swoj 4 nauczyc ie lk4
m as zerorv al i n aj b ardzi ej aktyw n i
uczestnicy kursu jgzyka polskiego -
uczniowie szk6l 2ytomierskich Maria
Maszkorvska, Anna Sztefa, Oksana
Koczezyiska. Parvel Borowski. Wszyscy
oni majq polskie korzenie, dlatego chqtnie
uczq siq polskiego. Ania Sztefa razem z
Oksan4 Koczezvnskq juz od kilku lat
Spieu'ajq u' zespole ,,Dzwoneczki" pod
kiero*'nict\+'em zasluzonej dla kultury
polskiej pani Jadwigi Poliszczuk.
Dziewczynki czqsto je2dLq z koncertami
do Polski, se uczestniczkami wielu
festiwali.

- Sprawia mi przyjemnoSi, kiedy moge
podtrzyma6 rozmowq z ludLmi, ktorzy
mieszkaj4 w Polsce. Jqzyk ten jest
melodyjny, delikatny, Spiewny. Chqtnie siq
uczQ - opowiada Ania Sztefa.

A Pawel Borowski, tczeh szkoly Nr 36,
juz od dziewiqciu latuczy siq polskiego w
swojej szkole i jest czlonkiem
zytomierskiego ZPU. Tak|e stale
ucz?;zcza na zajqcia do p. Jolanty.

Polo2ywszy kwiaty pod Ogniem
Wiekuistym, Polacy Zytomiers zczyzny
przypomnieli o tym, 2e tak|e maj4 swoj
wklad w Zwyciqstwo nad faszyzmem.
Swoim uczestnictwem w paradzie
potwierdzili, 2e SwiEto Zwyciqstwa jest
Swiqtem pokoju i zjednoczenia, miloSci do
blizniego i przyjalni.

Natalia Mi2yg6rska,
m. Zytomierz.

Mar;z
pod bial o-czerwonQ flagQ



I W" wrzeSniu 1939 r. dowodzil najpierw
I swojq Brygad4, nastqpnie od 12 do 2g
wrzeSnia G*pq Operacyjn4 Kawalerii. po
ciqzkich walkach na Lubelsz czy1nie przebil
siQ na poludnie, 27 wrzesnia pod
Dernakami, nastqpnie pod Tark4 stoczyl
zaeiqte walki z wojskami sowieckimi.
Kilkakrotnie ranny, 29 wrzeilnia dostal siq
do niewoli sowieckiej i nastqpnie byt
wiqziony we Lwowie i w Moskwie.

Zwolniony po ukladzie polsko-
sowieckim 30 lipca l94I t, zostalprzez gen.
Sikorskiego mianowany generalem dywizji
i dow6dcq Armii Polskiej w ZSRR.
Zorganizowal armiq spo6r6d zwolnionych
z wigzieh,lagr6w i miejsc przymusowego
osiedlenia. Przybywajqcych, czQsto w stanie
kraficowego wyciehczenia, staral siq
otoczyC opiek4 lekarsk4. Niskie
temperatury, obok wyciericzenia i chor6b,
byly przy czyn1 duhej Smiertelno6ci. Armia,
poczqtkowo stacjonujqca w rejonie
Kujbyszewa, zostala przeniesiona w rejon
Taszkientu, gdzie z kolei 2olnierzy i ich
rodziny (szukajqce pomocy przy polskim
wojsku), dziesi4tkowaly epidemie. Anders

odmawial podzielenia swej armii i wyslania
jej czq6ci na front. Chcial, by przyst4pila
do walki w caloSci, po osi4gniqciu
gotowoSci bojowej. Wobec tragicznych
warunk6w i dalszego zmniejszenia racji
2ywnoSciowych, Anders stal siQ
zwolennikiem wyprowadzenia Armii
Polskiej do Iranu. Latem 1942 r. - za zgodq
Stalina i po uzyskaniu zgody Sikorskiego -
ewakuowal do Iranu ponad 100 ty6.
2olnierzy i cywili.

Od wrze6nia 1942 r. byl dow6dcq Armii
Polskiej na Wschodzie, od sierpnia 1943 r.
dow6dc4 II Korpusu we Woszech (m.in.
bitwy pod Monte Cassino I l-28 maja 1944,
o AnconE 17 czerwca-L9 lipca 1944, o
Boloniq 9-21 kwietnia 1945). Cieszyl siq
ogromne popularnoSciq wSr6d swoich
2olnierzy i w og6le w6r6d polak6w
ewakuowanych z Rosji. Ad 1.942 r. byt teL
postaci4 liczqc1 siq w polityce polskiej,
krytyczny wobec polityki Sikorskiego, a
zwlaszcza Mikolajczyka. Opowi adal sig za
nieustqpliwo6ci4 wobec Lqdafi Stalina. Od
lutego do czerwca 1945 r. pelniqcy
obowiqzki Naczelnego Wodza polskich Sit
Zbrojnych na Zachodzie.

Po wojnie mieszkal w Londynie i byl
jednym z gl6wnych przyw6dc6w polskiej
emigracji politycznej. W latach 1946-54
W6dz Naczelny z nominacji emigracyjnego
prezydenta Zaleskiego. Od 1954 r. general
broni. Liczylna wybuch wojny Swiatowej i
uwolnienie Polski spod dominacji
sowieckiej przez armie zachodnie. Odbyl
wiele podr6zy zagranicznych, pr6bujqc

. oddzialywatnarzqdy i opiniEpubliczn4. Od
1954 r. czlonek Rady Trzech, zastqpuj4cej
glowq paristwa. Najwyzszy autoryrer
emigracyjnych Srodowisk kombatanckich.

Zmarl 12 maja 1970 r. pochowany na
Monte Cassino.

ftfomercyjne stacje radiowe chce
Ilotwiera6 na Ukrainie polskie

Radio podal portal TVN24.pl.
Inwestycja stoi na razie pod znakiem
zapytania, bo nie chce jej zaakceptowad
polska Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji. Przeszkod4 jest m.in. status
Polskiego Radia jako nadawcy
publicznego.

Polskie media
wchodzqna Ukraing

Szybciej z realizacj4ukraifi skich plan6w
idzie wiqc mediom prywatnym. O rejestracji
sp6lki Agora Ukraina poinformowal
wlaSciciel ,,Gazety Wyborczej". Za
wschodniq granic4 w telewizjq i Internet
inwestowad chce tak2e grupa ITI. -Toperspektywa przelomu 2006 i 2007 r. Rynek
ukrairiski robi siqbardzo atrakcyjny i chlonny

- m6wi Anna Czerniejewska, rzeczniczka
ITI. W marcu na Ukrainie ukazal siq
magazyn,,Farmer" wydawany przez pW
,,Rzeczpospolita".

Wabikiem, kt6ry sklania wlaScicieli
polskich medi6w do wej5cia na Ukrainq, s4
prognozy dotycz4ce tamtejszego rynku
reklamy. Wedfug TNS Ukrainy powiqkszy
siq on w tym roku o 24 proc., do 1,06 mld 

]

dol. I dalej bqdzie rosn46. 
I

Prawie polowa z tych pienig dzy mfia do I

telewizji, w kt6rej mozna reklamowa6 I

alkohol i papierosy. Nie ma te2 r6wnie 
I

restrykcyjnych jak w Polsce ograniczefi 
|

czasu trwania reklam.

- Ukrairicy wydaj4 pieni4dze w inny ll
spos6b niz Polacy. Kupuj4bardzo duho d6br ll
luksusowych, np. telefon6w kom6rkowych ll
i samochod6w. Nas interesuj4jednak przede ll
wszystkim polskie firmy, kt6re wchodzana ll
tamtejszy rynek - m6wi Michat Stanisz, ll
wiceprezes agencji reklamowej Sa. Jej ll
ukrairiski oddzial przygorowuje kampanie ll
reklamowe m.in. dla Rainbow Tours, Bella ll
Trade i browaru Obolori, a teraz reklamuie ll
siq na kijowskim lotnisku, Leby przyciqgie ll
kolejnych polskich klient6w. ll

- To wci42 rynek rozwijaj4cy sig a takie ll
sq bardzo ciekawe, cho6 inwestowanie na ll
nich wi4ze siq z ryzykiem. Nie ma np. ll
instyfucji audytujqcych sprzedaz, wiqc n*y ll
zlecajq reklamy, nie zwailajitc na to, jak ll
sprzedaje siq tytul. To jednak po pewnym ll
czasie siq unormuje - m6wi Zbigniew ll
Napierala, prezes wydawnictwa Edipresse na ll
wschodni4 Europq dzialajqcego na Ukrainie ll
od siedmiu lat. ll

Jak jednak tlumaczy,zaistnienie na rynku ll
ukrairiskim nie jest sprawe latw4. JeSli ju2 ll
jest na nim co6 do kupienia, to oczekiwania ll
co do ceny sA astronomi czne. Z kolei ll
tworzenie nowej fi.my wymaga czasu. 

ll
wg. prasy polskiej oprac. s.m. ll



f)onad dw6ch i p6l lat Berdycz6w byl w rgkach hitlerowc6w. W czasie okupacji
I miasto stalo sip miejscem masowej zbrodni. Wedlug oficjalnych danych w tym

okresie w Berdyczowie zostalo zamordowanych 38 536 mieszkarfic6w. Przewainie byla
to ludnoSd cywilna narodowo6ci Zydowskiej. Poza tym do Niemiec wywieziono 1115 tys.
os6b. Lecz tadne tortury nie potrafily zastraszy6 prawdziwych patriot6w.

W Berdyczowie od sierpnia 1941 roku
dzialalo kilka organizacji podziemnych.
Znaczqcq robotq prowadzil a organizacja
kolejarzy w skladzie 50 czlonk6w, na czele
kt6rej stal A. R. Jaworski. Czlonkowie
podziemia psuli lokomotywy i wagony,
niszczyli gospodarstwo kolejowe.
Oryanizacja posiadala niewielk4 drukarniq,
w kt6rej drukowane byly antyfaszystowskie
ulotki. W stycznit 1942 roku hitlerowcy
prowadzili na stacji masowe aresztowania,
w czasie jakich zostaly zlapane i czlonkowie
grupy podziemnej. Kierownik organizacj i A.
R. Jaworski potrafil uniknq6 aresztowania,
opu6ci6 miasto i dosta6 siq do partyzantki,
gdzie niedfugo polegl w walce.

Ale na tym ruch oporu siq nie skoriczyl.
Grupa w skladzie W. J. Zawadzkiego, A. L.
Szczolkina, S. L. tr-u2enieckiego, J. A.
Nokiel, J. W. Jasielskiego i innych mlodych
patriot6w nadal dzialala w podziemiu. W
lutym 1943 roku faszySci natrafili na Slad

organizacji. Znalazl siq zdrajca, kt6ry
wykazal czlonk6w podziemia. Po strasznych
torturach zostali rozstrzelani na terenie
dzisiejszego wiqzienia. Po wyzwoleniu
miasta przez Armiq Czerwon4 zwloki
patriot6w byty przeniesione na cmentarz prry
ulicy Puszkina. Teraz stoi tu pomnik z
wykazem wszystkich tam pochowanych
patriot6w.

J eszcze jedna grupa podziemna dzialala
w zaklad,zie cukierniczym. Do pudel z
cukierkami, kt6re wyrabiano dla okupant6w,
wkladali materialy wybuchowe. Gestapo
tak2e ujawnilo istnienie tej grupy. Zostalo
zaaresztowanych osiem os6b, o losie kt6rych
nic nie wiadomo.

Teraz w naszym mieScie mieszkaj4
rodziny tych odwa|nych, kt6rzy nie
upokorzyli siq zaborcom. Nam udalo siq
porozmawi at z paniqJadwigq Jaselskq kt6ra
jest wdow4 zolnierskA. Jej mal2onek Gurij
Kordysz zgin$ 12 kwietnia L944 roku na
froncie. A jej starszy brat J6zef Jaselski byl
j ednym z czlork6w organizacji podziemnej.

Pani Jadwiga wspomina:
(M6j starszy brat J6zef s. Waclawa

Jaselski, urodzil siqw 1914 roku. Byl2onaty,
posiadal dwoje dzieci. Pracowal w fabryce
,,Progres". Potem zostal powolany do
wojska. Sluiyljako muzykw orkiestrze dqtej.
Dobrze gral na kilku instrumentach
muzycznych. Przez niego byla podjqta
decyzja zostat w wojsku. Przed poczqtkiem
wojny ich jednostka zostala przeniesiona do
Moldawii. Po rozpoczqciu wojny Niemcy

wkroczyli do Berdyczowa S lipca 1941 r M6j
brat razem z kolegamijeszcze do wkroczenia
hitlerowciw przybyl do miasta w celu
polqczenia z jednostkami Armii Czerwonei,
bo jednostka, w kt1rej sluzyl, zostala rozbita,
ale Niemiec poszedl jui daleko i polqczenie
z wojskami regularnymi stalo niemoiliwe.
D6tugo J6zek zostal siqw mieicie. W czasie
okupacji gral w orkiestrze przy SD. Nasza
rodzina nic nie wiedziala o tym, ie J6zekjest
w podziemiu. On o swojej dzialalnoici nic
nie opowiadal. To mo2na zrozumiet, przecie2
nie chcial nara2at na niebezpieczertstwo
swoich najbliLszych ludzi. Tylko kilka razy
dawal mi ulotki antyfaszystowskie i prosil
rozpowszechnii ich w mieicie. Zostal
aresztowanv razem z innvmi czlonksmi

organizacji. Wir6d nich znalazl siq zdrajca,
kt6ry wykazal wszystkich. Brat zostal
rozstrzelany razem z innymi czlonkami
organizacji w wiqzieniu. Po zwolnieniu
miasta mogila, gdzie byli pochowani zostala
rozkopana. Moja matka chodzila na
poznawanie nvlok i poznala J6zka po zgbach.
Chodzili i krewni innych rozstrzelanych tam
wiqini6w. Zdrajca zostal ujawniony i
osqdzony. Sqd odbywal siq w Zytomierzu.
Nasza matka jeidzila na proces. Wedlug
wyroku zdrajca dostal termin wiqzienia i
potem wr6cil do Berdyczowa. Moja mama
jakoi spotkala siq z nim i powiedziala mu
wszystko, co miala na sercu. On odpowiadal,
2e inaczej nie m6gl postqltit. Tyle lat ju2
uplynqlo z tych czas6w, ale nie zapominajq
siq te lata>.

Zranione wojn4 miasto dlugo goilo swoj e

rany. Rany siq zagoity, leczblizny pozostaly.
Trzeba zrobil wszystko dla tego, zeby
pamiq6 o bohaterach, kt6rzy oddali swoje
mlode 2ycie za swoj4 ojczyzner, nie zanikla
po odej6ciu 2ywych Swiadk6w tych
wydarzefi. Cze30 i chwala bohaterom, imiona
kt6rych niech na zawsze zostana na
honorowej li6cie historii Berdyczowa.

Izabela Rozdolska.

Malo Polak6w
na Ukrainie mowi

po polsku
Jedynie 12 proc. Polak6w na

Ukrainie wlada swobodnie jgzykiem

polskim, a nauk4 tego jgzyka objgtych
jest tylko od 5 do 10 proc. dzieci -
wynika z informacji, przedstawionej
na posiedzeniu sejmowej Komisji
L4czno5ci z Polakami za Granic4.

Wedtug spisu powszechnego 22001

roku, na Ukrainie zamieszkiwalo 144,1

tys. os6b narodowoSci polskiej. W
ocenie Srodowisk polonijnych jest to
liczbazani2ona, a Polak6w na Ukrainie
jest okolo miliona. Na posiedzeniu
Komisji omawiano sytuacjE Polak6w w
okrqgu luckim i kijowskim

Na terenie kijowskiego okrqgu
konsularnego nie ma ani jednej szkoly
publicznej z polskim jqzykiem
nauczania; w Kijowie fakultatywnie
prowadzona jest nauka jqz. polskiego w
l0 szkolach oraz m.in. w Domu Polskim

w Kijowie. Szacunkowo jgzyka
polskiego lub przedmiot6w w jqzyku
polskim uczy siq 2,7 tys. os6b. Lekcje
odbywaj4 siq tez w parafialnych
szk6lkach niedzielnych przy parafi ach

rzymskokatolickich i w domach
parafialnych.

W roku 2005 w luckim okrqgu
konsularnym dzialalo 88 punkt6w
nauczania, z kt6ry ch korzystalo prawie

6,5 tys. os6b. W przygotowanej
informacji podkreSlono, 2e wzrasta
liczba lektorat6w jqzyka polskiego na

uczelniach wy 2szy ch. Na Uniwersytecie
Wolyriskim w trucku, Instytucie
Slowianoznawstwa w R6wnem,
Uniwersytecie Pedagogicznym w
?ytomierzu istniej4 kierunki
polonistyczne.

Do upowszechnienia znajomoSci
jEzyka polskiego - jak zaznaczono -
przyczynia siE takZe dzialalnoSi ksiq2y

obrzqdku rzymskokatolickiego. Parafie
rzymskokatolickie odczuwaj4
niedostatek budynk6w, przeznaczony ch

na cele sakralne i staraj4 siq o zwrot
zarekwirowanych w czasach
sowieckich: ko6ciola 6w. Mikolaja w
Kijowie i koSciola w Humaniu.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.
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E
\X/ Polsce pamigta sip i podkreSla, 2e to byl pomysl
V V Ut<rairic6rv: 2eby mistrzostwa Europy w pilce no2nej

w roku 2072 zorganizowad wsp6lnie w obu naszych krajach.
Teraz, gdy jest to faktem, czolowi przedstawiciele obu paristw, z
prezydentami rvl4cznie, na licznych spotkaniach uzgadniaj4
strategig i szczeg6ly dzialari, aby organizacja mistrzostu
przebiegla sprawnie, ku zadowoleniu i satysfakcji kibicoq or:.z z
trwalym poZytkiem dla Ukrainy i Polski.

Aby tak siq stalo w obu krajach trzeba r+1-konai mn,isr*o
prac i inwestvcji. Zmodernizowad lub zbudonai stedioll.
autostrady i drogi, linip kolejowe,lotniska, hotele, parkingl crstrr
pobytowe dla zagranicznych dru2yn itd. Ocenia siq.2e akruilnie
Ukraina ma lepsze stadiony ni2 Polska a gorsz4 siec dros i
zaplecza turystycznego. Natomiast w Polsce akurat odrrrornir-
Jednak stan istniej4cy jest daleki od idealu. Stqd pelne nepicir
oczekiwania i nadzieje.

Czy zdpq?
Ogolem do 2013 roku w Polsce ma byd zbudos'anr;: ::., r-

autostrad, 2738 km dr6g ekspresowych, ztnodemizo\\'a--.::- -::':l'
km dr6g krajowych, unowocze6nionych 8 lotnisk, popri;----: i,-:
kolejowa, zbudowane nowe stadiony, hotele i 16 centro*'::.:-=i: - :

- treningowych dla zagranicznych druzyn. W zwiqzla: z 2- - l'-'---
wiele tych inwestycji ma byd przyspieszonych.

Nowoczesne stadiony powstan4w miastach, w ktorir::- :::- :- :i :
rozgrywane mecze turniejowe, to jest w Warszas'ie. K'::,:,::--
Poznaniu i Gdarisku. Nie trac4 j eszcze nadziei Krako* : J:: = : 

.
2etakLe na ich stadionach dojdzie do mecz6w w ramaci ---;r- tir-
Przewiduje siq , 2e nowe stadiony bqd4nie duze i tak uiz1. -- -: - j
w przyszloSci byly wszechstronnie wykorzystywane. L3;=-. a= : :
organizacji masowych koncert6w. Nie chodzi jednak . -:: -. -r.:
obiekty sportowe. Ale o takie przebudowanie i przl'stos. ; --:: :=-. ::
miast, aby byty oneprzyznane goSciom Euro2012. a p!r:3- ;-:-,:; -:l
wz6r do naSladowania dla innych.

Stadion narodowy w Warszawie, na kt6r1'n ;:::----: ;.:-
ceremonia otwarcia mistrzostw i pierwszy mecz tur::3---- -.; -:---.:
70 tys. miejsc. W sklad kompleksu wejdzie jednaii : ;---- '--..il
obiekt6w: centrum konferencyjno - kongreso\\'e. :':::-. : - --: 

-:-, -:.
basen o wymiarach olimpijskich i park wodny. Ogi.-s:::: i-:':r---.
ktory bqdzie rozstrzygniqty w pa2dzierniku biez4cegi ::c.- I -- :r:
powstanie nad Wislq, na terytorium dzisie;sz3:: =:::-:--
Dziesiqciolecia, kt6ry zostanie wyburzony. W \\ a;:z--i:: :: -:- : =:
teL zostan4 do tego czasu m. in. dwa mosty i drug: --*r: -:ta

Zaplanowane inwestycje maj4byi finansou'a:: z: =:-,1: : 
-- - -

Europejskiej, z budzetu centralnego i budze:.; i:-::::::- :
lokalnych oraz z funduszy prywatnych in*es:l:;;. : :-::-r:-.
biznesmen6w. Niekorzystnqprzeslank4 tych ins'e:i, :_'- - -:t I - . -- -
Polsce rosnq ceny materiaiow budowlanych i ro--*-:--r--. ?-:-; -: -:
siq, ze na wielu budowach zatrudniani beda cuczcz.s-:... ; :.:
Ukraifcy, Rosjanie i Bialorusini.

Front robot jest tak liczny, a czas nieubiaeare -:::i-i -= ';,

spoieczet'rstwie polskim zaczynaj4 narastai obaxr-. ,-4. ? ii. s-i_:
niezbqdne prace wykonane zostanqnaczas i na odpos-ie;::: -^1-i.:d-
poziomie. Premier Jaroslaw Kaczyriski zapeuaia. ze n:e r: -'-:a:
zagroLenia, co do sprawnego przygotowania siq Polski do E;: l - - l
Pocieszeniem moze by6 to, 2e Polacy potrafi4 siq mobii:zi;- ;
chwilach zagro2enia.Aby i tym razem tak b1'lo.

Eugeniusz Jabloriski
\\-arszer r

}-lut !.tr-3

S:ra*'a ci4gnie siE od 2001 roku. '.t-i.*.;-: i-:: ,, l::::l)-czu
: ::::'1-rkowano willq, na kt6rej 6ci=::: -.; .f- -' l- . : :-=-lu'idla
S:::-za. Zanim polscy i ukrairiscr-k,::-..-:..:- :r: -:':-- .-; do ich
r:-:',iacji, gl6wne elementy fresk:-: ---i-::'- -' ::_:--:czych
:i:: -:;moSciach.

i'-krotce siq okazalo, 2e dzieh i-T r - --i--r- :::=:e przez
:=--;s'-au'icielijerozolimskiego ins:.:-:- r^: , ' -' - :'=e'*iezione
:: -=:ela. Sprawa wywolala burzq. LL-- :,: i . -:;*. _rr-'.rn glosem

:,:::;iii incydent i wezwali do z*:.:- --_-:'::: :: :--i,:aidel.
--.k jednak napisal dziennik ,.H;::=: - L-:.-::- -,1 1--.L<Zego czasu

:::;:Czila na wlasn4 rqkq nego;_::-: : -=ai. d--"r-:-=i. I, jak siq
: i=.2---:e. obie strony s4 bliskie porr.J - =-i - ? ri :T- rv sE gotowe
:: z3x-arcia kompromisu. Izrae-::-.:l :n i -:.-. 2e freski sq
';:'.:loScieparistwa ukraifiskiego : -:::-:-, L- -L '-::: nielegalnie.
.-- li;aina w zamian za to poti:.- i: =':: ;--<i zostaly w
::Jium na zasadzie,,wypo2yczc- 3: : :rr-il:q:::- -

Izraelsko-ukraifrskie ustaleni: :::,{:r:: ' I . *-.r:_. hora uwaza,
:: :::iorvidla powinny zostad jak ::- ::_ :':'.:" :r-:c:-: Ukrainie. -?:.::_;miemy w tej sprawie dziaia:*- 1.1::,-.:s r- -i-. Kazimierz M.
-*"--dou'ski skontaktuje siq naq':::-.'r i rr-,{:: :-::basad4 w Tel
-:-;:.i'ie - m6wi rzecznik resor:- -- ' - i-.:-{'r: {-

P:zedstawiciele resortu l::_,:,: : :"i :. :3 zgodnie z
::r:sniejszymi planami w rr:--- - -r-r,i r. ::- =ialo powstad
';r:olne, polskO-ukrairiskie = -:,-= :,:: L ::_:e wybitnemu
:-":zon'i. - To wlaSnie rnj rn:--. r.:ll l:{ -r-:acjq dotycz4c4
:::s^<.i*'. Bardzo intensywnie siq ;.: =: : E : -:=i Zle siq stalo, ze

:---':ie wiedzieli6my o tych:-;.:,: !: L:: - =owi dyrektor
l"::alamentu ds. Polskiego Dz::::-L1 r- ---:a:go za Granicq
.-::3r \filer.

PodkreSla on, 2e Izraelc4':;. r--"* - !i :c ::::renty fresk6w,

-.:s.-rdzili cale dzielo i pozos:.:-=:-: ": i, -=:elu oznacza,2e
:.-:'*'idio pozostanie zdekor.:-:--: i:.:c * =:,-g niego sprawa
:.- ; :;rna zostat pomszona poJ, ---' . -r-1 ::::-i: -:,: -.kiej konferencj i

=_q;4rz4dowej, kt6ra ma sie. c.--. j * ,:yir . .i-anzawie.

\a to, by freski wr6cil-v n: --r-;q :€ :; -':dnak wiqkszych
i::-s. Yad Vashem twardo 'D:,:- ..--:-:': L -:!i: :: dziela Schulza
::-.rirny byt pokazywane * -*-i: : i-:.,:.-::ina wyj4tkowe
:s:-i,-znoSci, w jakich powstaf. -.:,--'-g' -:;l S::-z zostal bowiem
r-'-szony do ich namalou'an-, - :.r -:t- ::zez komendanta

_:;s-po rv Drohobyczu.
Kiolowa, blazny i wo2nica - l:s:i r.i -. i,r {-sfy - ozdobily

;.:ioj dzieci Niemca. Wkr6tce l::"- . . r- ::-<u, Schulz zostal
i,=-trzelony przez SS.

Piotr Zychowicz
(a u to r j e s t dzicrriirrnta -Rz e czp o s p olitej ").

Co sig stanie
zfreskami
Schulza?
t kraina i Izrael prowadza
tajne negocjacje dotycz4ce
skradzionych z
Drohobl'cza fresk6w
n1'bitnego polskiego
rrtr-st\- Brunona Schulza.



tTydarzenia w Polsce
. Na szczycie Unii Europejskiej Polska

co prawda nie uzyskala lepszego dla siebie
systemu glosowania w UE, ale zachowalana
dlu2ej korzystny wariant nicejski. Prezydent
Lech Kaczyfrski uznal, ze polska delegacja
osi4gnqla sukces.

. Nie bqdzie lustracji dziennikarzy,
biznesmen6w i naukowc6w. TUL przed
uplywem terminu skladania o6wiadczeri
lustracyjnych Trybunal Konstytucyjny
wyrzucil z ustawy wiele waznych przepis6w.
-Lustracja nie mo2e byt narzEdziem zemsty

- uzasadnial werdykt prezes Trybunalu
Jerzy Stqpieri. -Ma 

jedynie wyeliminowa6
lub oslabid zagroLeniadla naszej demokracji.
Tym samym Trybunal uznal,2e dziewikarze,
biznesmeni lub naukowcy prywatnych
uczelni, nawet jezeli wsp6lpracowali z SB,
nie zagrazaj4 demokracji. Lustracji nadal
podlegaj4 politycy, samorz4dowcy (ale od
nowej kadencji), prawnicy i czlonkowie
wladz publicznych uczelni. Ale i oni maj4
klopot, bo Trybunal zakwestionowal
formularz, na kt6rym mialy byd skladane
oSwiadczenia.

. Ponad 3 miliony Polak6w poszuka
pracy za granicq,. Paristwami najwiqkszych
nadziei pozostaj4 Wielka Brytania, Niemcy
i Irlandia. W 2006 roku oficjalnie w celach
zarobkowych wyjechalo za granicq prawie
370 tys. Polak6w. Jednak dane Gl6wnego
Urzqdu Statystycznego nie obejmuj4
ogromnej liczby pracuj4cych na czarno.
Wci4gu najbli2szego roku planuje wyjecha6
do pracy a212 proc. Polak6w miqdzy 15. a
64. rokiem 2ycia. To w sumie 3,2 mln os6b.

- To s4 tylko deklaracje. Tyle os6b na
pewno nie wyjedzie - uspokaja dr lzabela
Grabowska-Lusifiska z OSrodka Badari nad
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

. Nowa polityczna inicjatywa to Ruch na
rzecz Demokracji. Deklaracjq ideow4
potqpiaj 4cq rz4dzqcy ch podpisalo blisko I 00
os6b. Eskrprezydent Aleksander
KwaSniewski, noblistka Wislawa
Szymborska, byly minister spraw
zagranicznych Andrzej Olechowski - to
najbardziej znani sygnatariusze
oSwiadczenia.

. Dziesiqcioletni zakaz pelnienia fu nkcj i
publicznych, zmniejszenie emerytur i rent -tak Prawo i Sprawiedliwo66 chce siq

rozliczyC z funkcjonariuszami Slu2by
Bezpieczeristwa z czas6w PRL. Projekt
zaklada opublikowanie listy funkcj onariuszy
peerelowskich sluzb bezpieczeftstwa. Moze
to by6 nawet 50 tys. os6b. PiS chce, by mieli
oni dziesiqcioletni zakaz sprawowania
funlcji publicznych. Waznym punktem jest
tez obni2enie emerytur i rent.

. Blisko polowa Polakow uwa?a
homoseksualizm za grzech, dla 54 proc. to
zboczenie. WiEkszo66 jest tez przeciwna
ulicznym paradom gej6w i lesbijek. Ponad

Krakdw. Katedra Wawelska.

polowa obywateli uwala wprawdzie, 2e

politykiem moze by6 osoba promujqca swoje
preferencje seksualne, ale prawie 70 proc.
uwaia, ze osoba obnosz4ca siq ze swoim
homoseksualizmem nie moglaby uczyt w
szkole.

. Przed Kancelari4 Premiera w
Warszawie demonstrowaly pielqgniarki.
Kilkora z nich weszlo do budynku Kancelarii
i okupowalo jedno z pomieszczeri. - To
akcja polityczna w najgorszym stylu, kt6ry
trzebaokre6lii jako szkodliwy i haniebny dla
Polski m6wit premier Jaroslaw
Kaczyriski. Pielqgniarki postawily
,,namiotowe miasteczko" w Alejach
Ujazdowskich.

glosowaloby dziS 31 proc. wyborc6w, na

partiq Kaczyriskiego, Prawo i
SprawiedliwoS6 - 22 proc. Z badania
przeprowadzonego miqdzy 8 a l0 czerwca
wynika, 2e Zadna partia nie uzyskalaby tyle
glos6w, by ru4dzii samodzielnie. PiS
mialoby 147 posl6w, a PO - 201 (do
wiqkszo6ci w Sejmie zabrakloby jej 30). Je6li

wiqc nie powstalaby koalicja PO z PiS,
jedyn4 mozliw4 bylaby PO - LiD. Lewica
i Demokraci mieliby az 65 poslow,aczwarta
i ostatniapartia w Sejmie, czyli Samoobrona,
tylko 45.

. Milicjanci ze specjalnych oddzial6w
ZOMO, kt6rzy zaatakowali na pocz4tku
stanu wojennego w 1981 r. strajkuj4cych
g6rnik6w z kopalni Wujek, skazani zostali
na kary wiqzienia. - Dzisiaj odzyskalam
wiarq w polskie sqdownictwo - powiedziala
wczoraj w katowickim s4dzie Katarzyna
Kopczak-Zag6rna, c6rka Boguslawa
Kopczaka, jednego z dziewiEciu g6rnik6w
zamordowanych w kopalni Wujek. Wyrok
ogloszono po l4 latach od rozpoczqcia
pierwszego procesu i po ponad 26 latach od

tragicznych wydarzeri w Katowicach. S4d

uznal za winnych wszystkich zomowc6w
bior4cych udzial w pacyfikacji. Najwy2sz4
karq - Lqcznie I I lat wiqzi enia za sprawstwo
kierownicze - dostal Romuald Cie6lak, szef
plutonu specjalnego ZOMO,ktory strzelai do

strajkujqcych g6rnikow. To wlaSnie on
okrzykiem: ,,Walimy!" dal sygnal do uzycia
broni.

. Gigantyczna 300-metrowa wieza, abyt
moze nawet dwie, mialaby stanq6 w centrum
Warszawy dowiedziala siQ

,,Rzeczpospolita". Planowany budynek bylby
najwy2szy na kontynencie europejskim.
Obecnie najwyiszqbudowl4 w stolicy - 23 |
metr6w ziglicq- jest Palac Kultury i Nauki.

. Latem w najmodniejszych kurortach
cena najpopularniej szej benzyny Eurosuper
95 moLe wzrosn46 nawet do 5 zlotychzalitr

- twierdz4 eksperci. Benzyna dro2eje z
powodu rosnqcego popytu na paliwa na
Swiecie, klopot6w rafinerii w USA, Iranie i
Nigerii oraz rosn4cego kursu dolara.

. Srednia cena dolar6w na przelomie
czerwca i lipca 2007 r. wynosila 2,57 zl; cena

euro 3,75 zl.
S. M.Na Platformq Obywatelska



. PostQp
Powoli SwiadomoS6 naszych ludzi

zmienia siq na lepsze. IeheliwczeSniej Smieci
ze swoich osiedli wywozili w nocy na ulice
centralne, do szpital a, na cmentarz, w
okoliczne laski i tam wyrzucali, to teraz je
starannie pakuj4 do work6w i wywoz4 na
trasq bli2ej do Smietnik6w.

. Zostanq w rodzimej szkole
Niedawno na sesji Rady Rejonowej z

inicjatywy kuratorium oSwiaty zostala
podjEta decyzja o nadaniu szkole we wsi
Krasiwka statusu szkoly og6lnoksztalc4cej I
- III stopni . Znaczy to,2e beda tu klasy l0 i
ll. To wydarzenie nie jest wielkie, ale
znaczqce. Przecie| ten fakt, ze ponad l0
rodzic6w zglosilo siq, aby ich dzieci po
ukoriczeniu 9 klasy zostaly na naukE w
rodzimej wsi, a nie przenosily siq do szkoly
we wsi Czerwone, potwierdza, ze sytuacja
w szkolnictwie zmienia siq na lepsze.

. Podzigkowania weteranom
W przeddzieri Dnia Zwyciqstwa, 8 maja

w miejskim Domu Kultury odbyl siq
Swi4teczny koncert,,Walc Zwyciqstwa".
Wspanialy program artystyczny... Weterani
w tym i p. Raisa Rossel, bardzo prosili
podziqkowat tw6rczym zespolom za tq
piqkn4 imprezq. A tak2e prosz4 przypomniei
dla mlodziezy slowa marszalka Gieorgija
Zukowa: ,,Pamiqtajcie: malo kto z tych,
kt6rzy walczyli, nie zostal ranny. I niemal
wszyscy lezeli w zimnych okopach... To bylo
za czasSw ich mlodo6ci. B4d2cie dla nich
wdziqczni i szanujcie ich. To jest bardzomala
zaplata za to, co oni zrobili dla was w latach
194r, -42, -43, -44, -45".

. Gubernator odwiedzil szpital
8 maja w Obwodowym Szpitalu

Kombatant6w Wojny (miesci siE w
B erdyc zow ie) zloLyt w izy tE pr zew o dni czqcy
Obwodowej Administracj i Paristwowej Jurij
Pawlenko. Celem przyjazdu bylo przywitanie
weteran6w w przeddzieri Dnia Zwyciqstwa.
Gubernator takle zapoznal siq z poziomem
obslugi weteran6w w szpitalu i przywi6zl
nowe wyposazenie medyczne. Od wladz
miejskich administracja szpitala dostala
nowoczesny telewizor. Tutaj zaS odbyl siq
koncert Swiqteczny.

. Kryminal
- Obywatel K. wlamal siq do prywatnego

l(ronifta mieisla. l(ronifia miGisrra r l(ronilra mieislra

l(ronila mieisln . lfionila mieislrr . l(tonifia mieislm
mieszkania przy ulicy KIMa i ukradl stamt4d
telefon kom6rkowy, maszynkq fryzjersk4 i
1900 hrywien. Niedlugo potem zostal
zatrzymany przez pracownik6w milicji.
Zlodziejju2 kilka razybyl s4dzony, nigdzie
nie pracuje.

- W jednej ze sp6lek garazowych w
samochodzie GAZ - 24, kierowc4 kt6rego
jest obywatel G., pracownicy milicji ujawnili
212 doz lekarskich Srodka narkotycznego
,,Tramadol", kt6re kierowca trzymal w celu
s2rzeda2y.

. rrNasz krajt'
dla Dnia Ochrony Dziecka
Do miqdzynarodowego Dnia Ochrony

Dziecka sie6 sklep6w ,,Nasz Kraj" wydala
apel akcji charytatywnej ,,Pomoc dzieciom".
Pierwszego czer.rilca I procent od realizacji
produkcji w supennarketach ,,Nasz Kraj"
bqdzie przeliczono na rachunki dom6w
dziecka. To ju2 nie pierwsza akcja
zorganizowana przez firmQ ,,Nasz Kraj. Z
ka2dym rokiem zasiqg akcji poszerza siq na
calq Ukrainq. Pieni4dze dostaj4 nie tylko
dzieci zamieszkale w Berdyczowie, ale
sieroty i pozbawione opieki rodzicielskiej z

?ytomierza, tr-ucka, Aleksandrii, R6wnego,
Pryluk, Boryslawa, Dniepropietrowska i
innych miast, gdzie znajduj4 siQ
supermarkety,,Nasz Kraj".

. Posucha i polityka
Nieslychany upal powaznie niepokoi

mieszkaric6w miasta. Trwozne s4 informacj e
ze wschodnich i poludniowych region6w
Ukrainy, gdzie zbo2e siq pali i ju? widat, Le
plon6w nie bqdzie. Obecnie zostal
sprowokowany wzrost cen na cukier, m4kQ,
chleb i inne artykuly spozywcze. Ostro roSnie
cena paliwa. I chocia? wladze zapewniajqu
2e cena na chleb nie zostanie podwyzszona
nawet w wypadku nieurodzaju, w te
zapewnienia nikt ju2 nie wieruy.

A co dotyczy wybor6w, to przeciqtni
obywatele dzisiaj bardzo w4tpi4 w.ich
potrzebq, wqtpi4 takLe i w oczyszczeniu i
ponowieniu szereg6w partii politycznych. I
naznaczenie przez Juszczenkq juL po raz
kt6ryS na stanowisko prokuratora naczelnego
Ukrainy p. Piskuna oraz szefa RNBO
p. Pluszcza, m6wi o tym, 2e nowe, Swieze
twarze zobaczymy jeszcze nie szybko.
Przetasowana jest stara talia kart.



Wywiad

nd kilku lat rozpocz4l dzialalno66

\-f produkcyjn4 nowy zaklad w
Berdyczowie, kt6reg o zalo|ycielami sq

Polacy. Obecnie produkuje kilka rodzaj6w
betoniarek i rusztowania metalowe dla
budownictwa. W tej chwili firma zatrudnia
ponad 30 os6b z zamiarem powigkszenia

produkcji i zatrudnienia wigkszej liczby
pracownikfw. Zatrudnione osoby to
gl6wnie mieszkaricy Berdyczowa i okolic.

Poprosili5my o rozmowg z jednYm z
zaloiycieli - Woj ciechem Wiktorowiczem.

Nowy zal<lad

Produkcyjny
w Berdyczowie

- Panie Woitku, skqd Pochodzicie i
c4ym sig zajmuiecie w Polsce?

Pochodzimy z centralnej Polski - z

Opoczna, gdzie posiadamy firmq o podobnym

profilu, kt6ra dziala od ponad 30 lat.

- Jak powstal pomysl zalotenia lir^y
na Ukrainie ?

ZaobserwowaliSmy, 2e du2aczq56 naszej

produkcji w Polsce jest sprzedawana w
wojew6dztwach granicznych z Bialorusi4 i
Ukrain4.

WybraliSmy Ukrainq, bo w tym kraju wg
naszego zdaniaistniej 4 wiqksze perspektywy

rozwoJu. Pocz4tkowo firmq
zarejestrowaliSmy w Kijowie a po zakupie

pomieszczeri produkcyjnych przenie6liSmy

iq do Berdyczowa.

- C4y jest popyt na Wasze wYrobY ?

Tak, zap otrzebowanie na naszQ produkcj q

ci4gle ro6nie. Obecnie produkujemy ok. 500

betoniarek miesiqcznie. Mamy zam6wienia

z calej Ukrainy.

- Skqd posiadacie surowiec do
produkcji wyrobdw?

Obecnie gl6wne elementy do produkcji
betoniarek i rusztowari przywozimy z Polski.

W przyszloSci bqdziemy je zastqpowac

rf,aierialami i surowcami ukrairiskimi.

- Na co firma kladzie nacisk PrzY
p r ow adze n iu dzialal no i ci go sp o dar c zei ?

Du2qwagQ przywiqntiemy do jakoSci i
niezawodnoSci naszych wyrobow a tak2e

terminowoSci dostaw i eliminowania
reklamacji. Staramy siq, by ludzie pracujqcy

w firmie mieli godziwe warunkipracy atakie
warunki socjalne. Ostatnio oddaliSmy do

uzytku nowe szatnie, umywalnie, jadalnie.

Wynagrodzenie za pracQjest w duzym
stopniu powi4zane z wydajnoSciq i jako6ciq.

Jakie sq glfwne ProblemY nfl
obecnym etapie prowadzenia dzialalnoSci?

Moze trudno uwierzY6, ale brak
fachowc6w w bran?Y metalowej
(inzynierow, Slusarzy, tokatzy, spawaczy).

- Jaka iest pelna na4wa firmY, adres

Jirmy i telefon?
Pelna nazwa brzmi: SP6tka z o'o.

,,A-WIKT" . Zaklad znajduje siE przy ulicy
Nizgoreckiej 157 ; Tel. 4- I 8-98.

- Dzigkujg Panu za rozmowg. MySlg, ie
c4ytelnicy naszei gazety z zainteresowanie
przeczytaiq artykul o producencie
betoniarek w Berdyczowie.

Zyczg wszystkim czYtelnikom
wszystkiego najlepszego i zapraszam do

wsp6lpracy z naszq fi rma.

Rozmowg prowadzila
Larysa Wermiriska.

Ukraina
na Targach

Ksi42ki
Okolo 45 tys. os6b odwiedzilo'S2.

Migdzynarodowe Targi Ksi42ki w

warszawskim Palacu KulturY i
Nauki. GoSciem honorowYm bYla

Ukraina, kt6ra - wbrew
wcze6niejszym obawom -
przygotowala interesui Qcy program
artystycznY.

Wzorem wczeSniej szYch go6ci

Ukraina zajerla naj bardzi ej

reprezentacyjnq Salq MarmurowQ w

Palacu Kultury i Nauki. ZwracalY

uwagQ akcenty ludowe - nie tYlko w

strojach hostess, wlaSciwie calY

program byl mniej lub bardziej

ludowy, ale zarazemj ednolity, niemal

bez akcentow polityc znYch.

Znakomicie wypadlY PokazY
narodowych taricow, bar dzo ciekawe

bylo spotkanie muzyczno-autorskie

Jurij a Andruchow y cza, kt6ry wyst4pil

z polskim saksofonistq Mikolajem
Trzask4. Ponadto do WarszawY

pr zy jechalo k ilkunastu ukrairi ski ch

pisarzy (plotka glosi, 2e czq36 z nich

wybrala siq na wlasny koszt) i ponad

150 pisarzy. Niestety, nie dopisala

polska publiczno56, takze nasi

wydawcy niemal calkowicie
zignorowali ofertq goScia. Przykro

bylo patrze6, kiedy interesuj4ce

spotkania poSwiqcone ukrai6skiej

literaturze Swiecily pustymi krzeslami,

a te nieliczne zajqte bYlY gt6wnie

przez osoby z obslugi stoiska go6cia

honorowego.
Zaskoczeniem byla nieobecnoS6

zapowiadanej jako jedna z targowych

gwiazdbytej premier Ukrainy Julii

Tymoszenko, bohaterki ksi42ki

,,Pomarariczowa ks i qz niczka"
(Wydawnictwo Literackie).
Or ganizator zy juL pi erw sze go dni a

targ6w anonsowali ja jako prawdziw4

niespodziankq imprezy... Tymczasem,

jak siq dowiedzieli polscy

dziennikarze, ona sama w og6le nie

planowala wizyty, o czym od pocz4tku

bylo wiadomo.

wg. polskiej prasy oprac. s.m.



Jubileusz oddania
Gubernator p. Jurij Pawlenko przyjalnie

gratulowal biskupowi i parafianom z okazji
Swiqta. W imieniu Obwodowej i Miejskiej
Rad Gubernator i Mer Miasta razem z
biskupami poto2yli kwiaty do grobu o.
Bernarda.

Po Mszy Swiqtej przywitat parafian i
go5ci przybyly zespoly artystyczne miasta
Berdyczowa, kwartet z Akademii Muzycznej
im P. Czajkowskiego, kt6re prezentowaly dla

_ obecnych przepiqkny koncert. W czasie
odprawiania Mszy na ch6rach koSciola
Spiewal zesp6l muzyki sakralnej z

kijowskiego koSciola katedralnego Sw.
Aleksandra. Swiqto dobieglo kofica, lecz
pamiqd pozostala.

Wycieczka
do dziej6w Swi4tyni

24 czerwca I759 roku wojewoda
nowogr6dzki, dostojnik Wielkiego Ksiqstwa
Litewskiego, malzonek ksiq2niczki Barbary
Radziwill, c6rki Krzysztofa Zawiszy, ktora
dostala w 1721 r. dobra berdyczowskie w
posag, podpisuje kosztorys na budowq
koSciola. WlaSnie w tym samym dniu wedlug
dekretu biskupa kij owskieg o I 6zefaAndrzej a

Zafu skiego zostala zalo2ona parafi a Swiqtej
Barbary w Berdyczowie. To jest ju| trzeci
kamienny koSci6l, zbudowany na tym
miejscu, gdzie i wczeSniej znajdowaly siE

budowle sakralne. Potwierdzeniem tego jest
dokument przekazania finansowego na
utrzymanie Swi4tyni z dnia l0 pafldziernika
1630 roku. Jednak poSwiEcenie jfi
kamiennego rekonstruowanego koSciola
odbylo siq dopiero po ukoriczeniu rob6t
budowlanych w 1826 roku. W budownictwo
Swi4tyni znacznq cze66 koszt6w nadal bo gaty

kupiec Rubinsztejn - dziad przyszlych
kompozytor6w, dyrygent6w i pianist6w
Antoniego i Mikolaja Rubinsztejn6w.
KoSci6l Sw. Barbary zbudowano wedlug
schematu sanktuarium Dilent,co znajduje siq

w Rzymie i jest wzorem stylu barokowego.
Z naszym koSciolem jest mocno

powiqzane 2ycie polskiej hrabiny Eweliny
Hariskiej i geniusza literatury francuskiej
Honore deBalzaca,kt6rzy brali tu Slub 2 (14)
marca 1850 roku.

W archiwum zytomierskim sq
zachowane wiadomo5ci o probosz czu parafri
ks. Edmundzie Bernatowiczu, ktory
zbudowal pomieszczenie dla kaplan6w --,stol6wkq dla biednych i bezdomnych.
Wiadomo, 2e w 20 - 30. latach w naszej
parafii pracowali kaplani Mateusz Brynczak,
Boleslaw Sawicki, Zy gmunt Chmielnicki, o.

doktor Aleksandr Samosenko - aspirant
Akademii Duchowej w Petersburgu, Roman
Jankowski.

W latach totalitaryzmu, w 1937 roku
parafia katolicka. Sw. Barbary zostala
zlikwidowana. Pomi eszczenia koSciola
wladze komunistyczne oddaly pod szkolq
sportow4. W 6wczesnych materialach
miejscowej prasy lokalnej mozna przecrytaf
o otwarciu Domu Kultury Fizycznej i sportu.
W okresie okupacji hitlerowskiej Swiqtynia
zostala oddana wiernym i ponowiono Msze
Swiqte, kt6re poczqtkowo odprawiano pnez
kaplan6w niemieckich wyl4cznie dla
holnierzy armii niemieckiej. Lecz niedlugo w
liturgii zaczqli uczestniczy6 wszyscy chqbri
mieszkaricy miasta. Proboszczem ko5ciola v\.-z
tych trudnych czasach byl kanonik ks. J6zef
Koziriski, kt6ry 1940 roku wr6cil z lagru
stalinowskiego, gdzie siedzial piq6 lat.

24 czerwca w czasie uroczysto6ci
narodzenia Swiqtego Jana Chrzciciela w
farnym koSciele Swiqtej Barbary przy du?ym
skupisku parafian i go6ci miasta odbylo siq
Swiqtowanie 1 5. rocznicy nowego
poSwiqcenia Swiqtyni, kt6re odbylo siq po
oddaniu tej budowli wsp6lnocie katolickiej.
Jak i piqtna6cie lat temu przybyl do
Berdyczowa biskup Jan Purwiriski, zeby
podziqkowa6 Panu Bogu za wspanialy dar
odrodzenia koSciola. W tym samym dniu
Jego Ekselencja obchodzil swoje imieniny.
Pozdrowi6 biskupa i wszystkich obecnych
zaw ital przewodn iczqcy administracj i
obwodowej p. Jurij Pawlenko, jego zastqpca
p. Eugeniusz Galecki, mer miasta
Berdyczowa p. Wasyl Mazur,jego zastqpca
p. Iwan DemuS, sekretarz Rady Miejskiej p.
Wasyl Toloczko, Ambasador Francji Jean
Paul Vezian, biskup kijowsko - zytomierskiej
diecezji Witalij Skomarowski, prowincjal
prowincji krakowskiej o. o. Karmelit6w
Bosych Albert Wach.

P rzed rozpoczqciem Mszy SwiEtej dzieci
przywitally biskupa Jana i parafian ko6ciola
z okazji 15. rocznicy oddania 6wi4tyni. W
swoim kazaniu biskup podkreSlil ten fakt, 2e

w Berdyczowie w okresie rzqd6wbezbo2nej
wladzy, chociaz i byly nieczynne wszystkie
koScioly, wiara w Boga nigdy nie zanikala.
Potwierdza to, 2e dzisiaj najwiEksza iloSi
kaplan6w i si6str zakonnych,kt6rzy pracujq
w naszej diecezji, pochodzq z Berdyczowa.
Nawet biskup Witalij Skomarowski tez jest
urodzony w tym mieScie.

Po mszy do slowa zostal zaproszony mer
miasta p. Wasyl Mazur. Przywital biskupa z
okazji imienin i wspomnial pochowanego
obok koSciola ksiqdza Bernarda
Mickiewic za. P anMazur w ezw alwszystkich
do podjEcia najwiqkszych starafi, zeby
odnowi6 pierwotny wyglqd Swiqtyni,
zlikwidowat 2elazo - betonowe przekrycie
nawy gl6wnej ko6ciola.



kosciola farnego

Wr6ciwszy do Berdyczowa ksi4dz
Kozifrski odprawial msze w prywatnych
domach, poddaj4c siq niebezpieczeristwu
nowego aresztowania.

Lecz nie dlugo Swi4tynia slu?Yla
wiernym. W 1949 roku wladze miejskie
podjqly decyzjq o zamkniqciu ko6ciola. W
protokole posiedzenia komitetu
wykonawczegozdnia 30 wrzeSnia 1949 roku
pod Nr 40 napisano, Le rzymsko - katolicka
wsp6lnota w czasie okupacji hitlerowskiej
samowolnie zabrala budynek przy ulicy K.
Liebknechta 37 (obecnie 25), kt6ry przed
wojn4 byl wykorzystywany jako Dom
Kultury Fizycznej i Sportu. O ty*,2e ko6ci6l
zawsze nale2al do zgromadzenia
katolickiego, wladze zapomnialy. Podjqta
przezkomitet wykonawc zy decy zjaniedtugo
zostala wcielona w zycie. Pomieszczenie
Swiqtyni zostalo zdewastowane i zaniedbane.

W 1969 roku gmach zostal podzielony na

dwa piqtra sposobem 2elazo - betonowego
przegrodzenia w celu stworzenia dwu sal

sportowych - atletycznej i gimnastycznej. W
tym czasie zostaly poniszczone organy,
ch6ry oharz,kolumny i ozdobienia Swiqtyni.
Drzwi centralne zamurowano, zdjqto krzy2e
na sygnaturce i frontonie koSciola,
wyrzucono obrazy. Lecz najwiqkszej
krzywdy zaznaly serca ludzkie.

Nie zwazajqc na trudno6ci czas6w
ateizacji, ks. J6zef Koziriski wszystko zr obil
dla tego, 2eby zachowa6 wsp6lnotq katolick4
miasta. W domu prywatnym przy ulicy
Czudnowskiej przez kaplana zostala
zalo2ona kaplica, kt6ra dzialala do 1992

roku. Po jego Smierci (20.01 .1967 r.) wedlug
pro6b katolikow Berdyczowa w marcu 1967

r. it z Litwy przybyl ksiqdz Nikodym Jaura.

Za pomocq parafian poszerzyl kaplicq i
domagal siq, 2eby Msze Sw. byly odprawiane

regularnie. W partyjnym komitecie miasta

nazwano go ,,zachodnim litewskim
ksiqdzem". Wladze od razu zrozumialy,2e
ten kaplan jest bardzo niebezpieczny dla
ideologii komunistycznej. Walka o prawa

wiernych i wlasne Swiatopogl4dy sprzyjaly
wzrastaniu autorytetu ksiqdza Jaury w5r6d

katolik6w. JednoczeSnie to stalo powodem

nowych ucisk6w praw wiernych ze strony

wladz miejskich. Ksiqdzu bylo kazano w
ci4gu jednej doby opu6ci6 Berdycz6w. W
wypadku niezgody ojca Nikodema wykonad
polecenie wladz kaplica bylabY
zlikwidowana. Dlatego 23 grudnia 1968 roku

ksi4dz Jaura wyjechat z miasta. Parafianom
wyttumaczono, 2e kaplan zostal wyslany z

miasta za dzialalno66, kt6ra nie odpowiada
prawu radzieckiemu.

Od 1969 roku w naszym mie6cie
pracowal ksi4dz Ambrozy Mickiewicz, kt6ry
przyjechal. zN,otwy. Starsi ksiqza, zmqczeni
trudno5ciami zycia w systemie totalitarnym,
widzieli w nim ,,pierwszq jask6lkq", kt6ra
zapowiada ,,wiosnq" dla koSciola
katolickiego na Ukrainie. Nie jeden raz ojca
Ambro2ego wzywali ,,na dywanik" do
gabinet6w komitetu partii, gdzie nie jeden

raz uprzedzali, 2eby nie zapomi naN, 2e wladze
miejskie mog4.uczyni6 znim tak samo jak i
z ojcem Nikodymem. Leczksi4dz Ambrozy
mqznie wytrzymywal ataki w\adz. Kazania

tego kaplana zostaly ocenione przez
odpowiednie sluzby jako propaganda
religijna, za co mo2na bYlo zostad
przy ci4gniqtym do odpowiedzialnoSci
zgodnie artykulu 75 KK USRR.

1977 roku o. AmbroLY zabieta Pod
opiekq swojego ciq2ko chorego brata ksiqdza

Bernarda Mickiewic zaMlC,kt6ry niedawno

zostal zwolniony zwiqzienia, gdzie odbywal

termin za sfabrykowane przez wladze
sowieckie oskarzenie. Nie zwazajqc na zly
stan swojego zdrowia o. Bernard rozpoczyna

aktywn4 dzialalnoS6 religijn4. Przez 17

miesiqcy odprawia Msze Sw. na ruinach
zamkniqtego Klasztoru Karmelitow Bosych

izorganizuje akcje protestu wiernych. Takie
przez tego kaplana odprawiaj4 siq w owym
czasie msze przy zdewastowanym ko6ciele

Sw. Barbary. Tylko po uporczywej walce z
bezbo2nymi wladzami ll lutego l99l roku

koSciol Sw. Barbary zostal oddany dla
wsp6lnoty katolickiej. Lecz msze nie byly
odprawiane ai do 24 czerwca 1992 roku,

pok4d nie zostal takLe oddany Klasztor
Karmelit6w Bosych.

T eraz obowiqzki pr oboszcza podej muj e

ksi4dz-dziekan Wiktor Makowski. Takze tu
pracuje dw6ch wikariuszy - o. Mikolaj
Pyszcryki o. Aleksandr Szatylo. KoSci6l Sw.

Barbary jest zabytkiem historycznym i z

biegiem czasu staj e siQ. bardziej
przy ci4gajqcym obiektem zainteresowania
mieszkafic6w i goSci miasta.

Irena Zawadzka.
Tlumac4yla
Larysa ll/ermirtska.



Polskie krzyLe na Ukrainie

Henryk Stroriski,
autor ksi4Zki

,,Represje stalinowskie
wobec ludno5ci polskiej
na Ukrainie w latach 1929 - 1939"

(Zakoficzenie z numerdw 70-73).

Proboszcz ko6ciola pokapucyriskiego w
Winnicy Jan Lewiriski za 1928 r. podal
wladzom nastqpuj 4ce dane o tczEszczaniu
wiernych do 6wi4tyni:

Zima Lato
. Zwykle dni dzieri 30 70

wiecz6r 100 300
. Niedziela dzieh 450 600

wiecz6r 250 400
. Swigto parafialne dzieh 2000

wiecz6r 2000

Dla nikogo nie bylo tajemnicq, 2e
prawie wszyscy nasi nauczyciele i
uczniowie byli fanatycznie pobozni i
systematycznie chodzili do spowiedzi -zaznaczyla po latach przybyla do Kijowa
do pracy w PIWS komunistka z Polski E.
Rozental-Sznejderman

- Zdawali5my sobie sprawQ z tego,
i2 calej prawdy o tym, co siq dzieje wSr6d
naszych uczni6w i student6w na Rylskiej
[ulica w Kijowie, gdzie mie6cil sie PIWS

H. S.l nie wiedzialy ani
organizacje partyjne, ani komsomolska,
ani nikt poza ksiqdzem spowiednikiem.
Niejednokrotnie przypominam sobie pelne
gory czy slowa Zofri Dzier2yriskiej, kt6ra
nie mylila siq, 2e polsko-sowieckie
instytucje wychowawcze maj4w ksiqdzu
ogromnego konkurenta t... ]
WiedzieliSmy, i2 z rana przed naukq
zdqLyto ju2 wielu naszych uczni6w i
poniekt6rych nauczycieli wstqpi6 do
ko6ciola na mszQ poranne. Po c6z ukrywa6
prawdq? Ja r6wnie? naleLalam do tych
bezczelnych osobnik6w, kt6rzy pozwalali
sobie wstqpid o Swicie do ko6ciola, by
sprawdzi6 ogrom naszej klqski. Jakiez to
dla mnie bylo przerailenie, gdy na wlasne
oczy ujrzalam naszych wychowank6w,
mniejszych i wiqkszych, klqczqcych
naboznie przed oltaruem i modlqcych siq

w skupieniu. W podnioslym nastroju
opuszczali oni dom BoLy.

W koricu lat 20. wladza komunistyczna
mocno zaatakow ala gloszon4 zaw sze pruez
Kcrsbi6l ideq jedno3ci narodowej Polak6w.
Wykorzystywala do tego prasQ
polskojqzycznq. Za programowy moLna
uznat artykul Blqdy oportunizmu,
zamieszczony . na lamach <MySli
Bolszewickiej>. Autor dowodzil, 2e

niepowodzenia komunist6w w
sowietyzacji ludnoSci polskiej
uwarunkowane se <tradycjami
szlacheckimi, ciemnotq religijn4,
szowinizmem narodowym). Najwiqcej
oskarzef skierowal pod adresem kleru
katolickiego i KoSciola:

Kler katolicki i jego poplecznicy na
kazdym kroku wysuwajq haslo Jedno6ci
narodowej>. To naczelne ich haslo. Pod
tym haslem pr6bujq oni jednoczyd polskq
ludno66 pracuj4c4, aby przeciwstawi6 j4
wladzy. Haslo jednoSci narodowej
przeprowadza kler, manewruj4c i6cie po
jezuicku. On to niby nie jest przeciw
wladzy radzieckiej [...], ale przeciwko
walce klasowej, bo jego religia kaze siq
wszystkim ludziom milowa6, a nie
walczyt z sobq, aprzede wszystkim winni
siq milowa6 Polacy, bez wzglqdu na ich
pochodzenie klasowe.

W podsumowaniu stwierdzono, 2e

walka zkatolicyzmem powinna toczy6 siq
wylqcznie na plaszczylnie politycznej, a

komuniSci winni ustosunkowa6 siq do niej
jak do walki klasowej - zdecydowanie i
bezkompromisowo.

KoSci6l katolicki razem z tzw.
kulactwem zostal oskarzony o spo-
walnianie tempa kolektywizacji oraz o
zniechqcanie ludnoSci polskiej do
wstqpowania do kolchoz6w. To doskonale
odpowiadalo wlad,zy stalinowskiej, bo
konkretnie wskazywano winowajc6w jej
niepowodzefi, dajqc mo2liwo56 zwr6cenia
represji w konkretnym kierunku. Na ple-
num okrqgowego komitetu partii w
styczniu 1930 r. w Szepiet6wce za-
znaczono, 2e to <kulacy, religijne
organizacje i inne elementy kontrre-
wolucyjne prow adzq przeciwko
kolektywizacji szalon4 walkq i chc4 j4

zerwa6>>; konkretnych fakt6w tej
<szalonej walki> na wspomnianym ple-
num nie wymieniono. Wskazano
natomiast, 2e <<gl6wnym w niej narzq-
dziem> w polskich wsiach jest religia.
Wymieniono wsie Horodniawka, Trisky,
Slobodka Krasilowska, Burtyn, gdzie
<klerykalom udalo siE uwie56 za sob4 na
pewien czas mniej Swiadomq czqS6
biedoty i Sredniak6w>>, <<zagarnq6 wladzq
w swoje rQce> i <<wypaczyt liniq
klasow4>. Te og6lnikowe oskarzenia'w
praktyce oznaczaly bardzo konkretne
dzialania wladzy - aresztowanie ksiqzy
i aktywnych wierzqcych, zamkniqcie
koScio16w.

WSr6d przyczyn niepowodzenia
kolektywizacji w rejonie marchlewskim
dostrzegano <granie na uczuciach
religij nych>>, obarczajqc winq
duchowiefistwo katolickie. Instruktorzy
komitetu partii sygnalizowali, 2e po
wsiach mozna bylo od ludnoSci slysze6:
<Daj cie ksiEdza, a bqdzie
kolektywizacja>>, co poglqbialo niechq6 do
KoSciola.

Na konto ksiq2y komuniSci starali siq
zaliczyt swoje niepowodzenia w realizacji
polityki na wsi, a tym bardziej tam, gdzie
sprzyjaly temu okolicznoSci. Jesieni4
1929 r., na przyklad, do wsi Wytawa w
rejonie tywrowskim przyjeLdLal z wizyta2
duszpastersk4 ks. J6zef Berezowski.
Wkr6tce zostal oskarzony, 2e prowadzi
prace przeciwko kolektywizacji, tylko na
tej podstawie, 2e komuniSci dwukrotnie
nie zdolali zorganizowad zebrania w6r6d
mieszkaric6w w celu zapisania ich do
kolchozu. W jednym z dokument6w GPU,
wedlug agenturalnych danych z rejonu
marchlewskiego, powiadomiono, i2 ksiqza
katoliccy nawet akt spowiedzi
wykorzystuj4 do szerzenia nastroj6w
antykolchozowych.

KoSci6l katolicki w trudnych
warunkach panowania wladzy sowieckiej
pozostawal jedynym krzywicielem
tradycji narodowo-patriotycznej wS16d
Polak6w na Ukrainie, wystqpowal jako
gl6wna przeszkoda w prowadzonej przez
bolszewik6w sowietyzacji ludnoSci
polskiej.
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Rodzina moja przed pierwsza wojna posiadala maj4tek Agat6wka kolo stacji kolejowej
Reja, miqdzy Berdyczowem a Zytomierzem. Bylo to 700 hektar6w. M6j pradziadek byl
Polakiem, (Konrad Szablowski) 2onabyla Rosjanka (Moskalev). W okolicy tez mieszkali
inni czlonkowie rodziny ( Sidor6wka). Jestem ciekaw czy s4jakieS mo2liwoSci dotarcia do
dawnych archiw6w rosyjskich w Zytomierztt.Pradziadek stu2yl w armii rosyjskiej na Krymie
w 1853 w stopniu oficera. Drugi czlonek rodziny byl senatorem rosyjskim za Aleksandra I
( 1801 rok) - Walerian Stroynowski.

Czy kto6 z Polak6w w ?ytomierzu bylby mi w stanie pom6c w poszukiwaniach. Je6li

bylyby z tym zwiqzanejakie5 koszta to z chqci4 bym jA pokryl po uprzednim uzgodnieniu
N-1cze, w y r azy s zacunku

Wadek Czosnowski.
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Szanowna Pani Redaktor

Na wstqpie kr6tka informacja na m6j
temat. Jestem nauczycielem malej,

,wiejskiej szkoly podstawowej w
(powiat chelmski). Nasza

miejscowo66 ma wiele wsp6lnego z
Berdyczow em a szczeg6lnie z Osik6wkq.
Mo2e przytoczEtrochE historii z okresu
II wojny.

Zapewne Pani slyszala,2ew 1944 r. na
Waszych terenach formowaly siq
jednostki I Drezderiskiego Korpusu
Pancernego Wojska Polskiego, kt6re

.XZlotIDKPanc.IVP
(1 i 3 kombatanci z 4 Brygady Pancernej.

nastqpnie zostaty przetransportowane w
okolice Chelma, a Zawad6wka
zostala wybrana na miejsce dalszego etapu
or ganizacy jn o - szko I e n i owe go
dla 4 Brygady Pancernej przed
wyruszeniem na front.
Wa6nie na placu, na kt6rym stoi obecnie
budynek szkoly znajdowal siq
w6wczas plac apelowy tejilejednostki i w
paZdzierniku 1944 r. odbyla siq
na nim przysiqga pancerniak6w.

Przejdq teraz do celu tego listu. Patronem

na#ej szkoly jest wla6nie
4 Brygada Pancerna Wojska Polskiego.
17 maja 1997 r. nast4pila uroczystoSd
nadania imienia naszej szkole a w 2001 r.
otwarcie Izby Pamiqci. Co
kilka lat jesteSmy gospodarzami zlot6w
kombatant6w 1 DKPanc. WP, na
kt6re przyj eild?aj1pancerniacy z calej
Polski a nawet mieszkaj4cy poza
granicami kraju. Od kilku lat jestem
opiekunem Izby Pamiqci, wiqc staram
siq na r62ne sposoby poszukiwai pami4tek
do powiqkszenia naszych
zbior6w. Wiqc do Pani kierujq wielk4
pro5bq. Moze za pomocA artykulu w
<Mozaice Berdyczowskiej> ktoS

zaofiarowalby nam pomoc w
uzyskaniu takich material6w? OczywiScie
odplatnie. J eileli interesowalaby
kogoS historia I korpusu, z przyjemnoSci4
wySlq przygotow an1 przeze mnie
prezentacj q multimedialn4 po5wiqcon4
korpusowi.

Mam jeszcze pytanie. Czy miejscowe
szkoly bylyby zainteresowane
zalo2eniem partnerskiej wsp6lpracy z
nami? Aby pozna6 siq bli2ej,mo2e z
czasem zor ganizowaliby6my wymienne
wizfi w naszych miejscowoflciach? Z
naszej strony jesteSmy zainteresowani
nawi4zaniem takiej wsp6lpracy i
my6lq, 2e zaowocowalaby ona r6wnieL z
korzy6ci4 dla uczni6w obydwu
szk6l. Przy okazji zostala Pani
<poSrednikiem miqdzynarodowym>
za co bardzo przepraszam i z g6ry
dziqkujq.

Serdecznie i gor4co pozdrawiam Paniq
Redaktor oraz calqRedakcjq <Mozaiki
Berdyczowskiej>, jak i mieszkaric6w
Berdyczowa,
Osik6wki, Ahat6wki, Skrahl6wki,
Hryszkowiec, miejsc formowania
2,3,4 Brygady Pancernej oraz I Brygady
Piechoty Zmotoryzowanej. Bardzo
dziqkuj q za w szelk4pomoc.

Ariusz Smutek.

. Poczet naszej szkoly przed pomnikiem w Sawinie
(w tych okolicach stacjonowala 2 i 3 Brygada Pancerna).



Kultura

|. nakrgcil serial o historii Ukrainy.

,rGdybym nie zostal filmowcem' bylbym
historykiem" - powiedzial w wywiadzie dla

,rRzeczpospolitej". Przypomnijmy, 2e

Hoffman byl tw6rc4 trzech film6w
nakrgconych na podstawie Trylogii Henryka
Sienkiewicza -,,Pan Wolodyjowski",
,rPotoptt i rrogniem i mieczem".

Polski serial
o historii (Jkruiny

,,Powiqzania dziejow Polski i Ukrainy s4

mi bliskie, to naczynia polqcvsr's') -
twierdzi Hoffman. 

-,,Przekonany 
o sensie

slow Jerzego Giedroycia,2e nie ma wolnej
Polski bez wolnej Ukrainy i odwrotnie,
postanowilem udowodnii to na ekranie.
Skoro mialem robi6 polityczny i uczciwy
film o Ukrainie warunkiem bYl
obiektywizm. Zaprosilem do wsp6lpracy
specjalist6w: historyk6w ukrairiskich od

lewicy do prawicy, siqgn4lem do izt6del,

ksiq2ek historyk6w polskich, radzieckich i
publikacji naukowc6w z Zachodu.
Konfrontowalem postawy, kaildy temat,
kaLd4 kwestiq analizowaliSmy z kilku
punkt6w widzenia 

-przynajmniej 
trzech, a

niekiedy sze6ciu, siedmiu".
W serialu przypomniane sa narodziny

pafistwowoSci i jej zmierzch.,,Siqgn4lem do

prehistorii, pokazujq uroki Naddnieprza,
przypominam chrzest Rusi w 988 roku,
zwi4zkr dynastyczne z Polskq i Rosj4;
m6wiq, czy m byl Hetman at, Kozaczy zna. P o

naje2dzie Tataro-Mongol6w w XIII wieku i
bitwie pod Legnic4 Ukraina byla buforem

chroni4cym ziemie Rzeczypospolitej firzed
zalewem ordy. Ojciec Chmielnickiego zgin$
pod Cecorq, takhe Bohdan Chmielnicki
dostal siq pod Cecor4 do tureckiej niewoli,
walczqc u boku Z6lkiewskiego. Nie
umieliSmy wykorzysta6 potencjalu
wojskowego Kozak6w - ludzi wolnych. Ich

powstania byly krwawo tlumione:
pozbyliSmy siQ kilkudziesiqciu tysiqcy
bitnego 2olnierza. Jestem przekonany, 2e

gdyby doszlo do unii Rzeczypospolitej trojga

narod6w, Polska nie zniknqlaby naprawie
p6ltora wieku z mapy EuroPY. Nasze
konflikty wykorzystala Rosja, a efektem byty
ro31b.iory" - opowiada.

Jedna z czqSci filmu jest relacj4 o czasie

obydwu wojen SwiatowYch, sPor6w o

wolnoS6 i granice. ,,Pilsudski, wiqzqc siE z

atamanem Petlurq chcial mie6 w ptzyszlei
Ukrainie gl6wnie paristwo buforowe wobec

Sowiet6w. Petlura tez nie zawieral sojuszu z

wielkiej miloSci do Polak6w, ale dlatego, ze

w Polsce widzial sojusznika w rozgrywce o

niepodlegloS6 kraju oraz szansQ na pokonanie

bolszewickiej Rosji i bolszewickiej Ukrainy.

Sukces militarny Pilsudskiego zostal
zaprzepaszczony przez jego przeciwnik6w z
endecji, kt6rzypodpisywali traktat ryski" -
m6wi Hoffman.

Natomiast czqSi ostatnia dotYczY
wychodzenia Ukrainy z imPerium
radzieckiego.,,Powstanie niezale?nej
Ukrainy bylo niespodziank4 dla Zachodu i
Wschodu. Unia Europejska chcialaby mie6

UkrainEprounijnq ale nie okreSlilajej 2adnej

perspektywy. Rosja, kt6ra wydobyla siq z
zapa(;ci po rozpadzie ZSRR. tez nie chce

rezygnowad ze swoich wplyw6w" - dodaj e.

na podstawie rrRzeczposPolitej"
oprac. s. m.

Galeria starych zdjgi

Polscy malarze
_ f ,7.2z KrJowa

w Warszawie
W czerwcu i lipcu bieZqcego roku
w siedzibie StowarzYszenia
Wsp6lnota Polska w Warszawie
czynna byla wystawa Prac
malarskich artyst6w Polskiego
pochodzenia z Kijowa, zwiqzanYch
ze Stowarzyszeniem Kulturalno -
O5wiatowym im. Adama
Mickiewicza w tym mie5cie. Na

wystawie swe prace Pokazali trzej
arty5ci: zawodowy plastYk

Aleksander Tlrrariski - rodem z

Berdyczowa i utalentowane
amatorki Wanda Caruk oraz Maja
Poliszczuk, obie wywodzqce sig z

rodzin o uzdolnieniach
artystycznych.

Wszyscy oni pokazali doS6

urozmaico ne dziela, glownie jednak

martwe natury, pejzaLe, PortretY,
kwiaty i budowle architektoniczne.
Zwracaly uwagQ w szczegllnoSci:
portret J6zefa Conrada

Korzeniowskie go pgdzla
A. Turariskiego, martwe natury
W. Caruk i kwiaty M. Poliszczuk.
Cala ekspozycja cieszyla siq zywym
zainteresowaniem zw iedzaj1cy ch.

Na Ukrainie mieszka sporo

artystycznie i literacko
utalentowanych Polak6w i os6b

polskiego pochodzenia. Pochwali6
wiEc wypada organizator6w -
Stowarzyszenie Wspolnota Polska i

Konsulat Generalny RP w Kijowie,
ze doprowadzily do pokazania w
stolicy Polski dorobku ludzi z tego

Srodowiska.

Na otwarciu wystawy wsP6lnie z

tw6rcami prac obecna byla Prezes
Stowarzys zenia Kulturalno -
Oswiatowego im. A. Mickiewicza
Irena Gilowa. To wlaSnie ona usilnie
zabiegala o takq ekspozycjq.

Eugeniusz Jablofiski.

${q&!r*L$S twxx.ttp*s$l(s$ .f ilhu$lst

1914. Berdyczdw. Szkola Handlows.
Zdj gcie z internetu (w.w.w.berdicheva.net)
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I{a Warszuwskim
Rynku

Na warszawskim rynku
Chor4gwie sig chwiej4;
ZajaSniala wiosna
Majow4 nadziej4.
Zaja(;niala wiosna
Nad ojczystym lanem
DziS sig w swej Ojczyf;nie
Chlop por6wna z panem.
Na warszawskim rynku
Tr4by, surmy grai4;
Stanowi kmiecemu,
Bratu prawa duje;
Nadaj4 mu prawa,
By bronil tej ziemi
Razem z rycerzami,
Jak z bradmi starszymi.
Na warszawskim rynku
Bijt wszystkie dzwony:
Wolnych syn6w Polsce
Przybyly miliony.
Id4 do katedry
Do Swigtego Jana,
Zloto przy kapocie
Przy delii - sukmana.
O ty dniu radosny,
O ty Trzeci Maju!
Zapachniale5 kwieciem
Po calutkim kraju!
ZapachnialeS kwieciem
Najslodszej wonno5ci;
Milo5ci4 Ojczyzny
I bratniej jedno5ci!

Maria Konopnicka
(r842-r910).

O, moje Swigto narodowe,
dniu najpigkniejszy - Trzeci Maja!
TyS spowity w kwiecie bzowe,
A slofice w zloto cig przystraja!
W ten dzieri - w szeregu, pod sztandarem
do g6ry glowg wznosze dumny!...
I serce moje plonie Larem,
i chcA byd wolny - at do trumny!

Antoni Boguslawski (1889 - 1956).

Polonez
Trzeciego
maja
Zgoda Sejmu to sprawila,
iLe nam wolnoSd przywr6cila.
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany -
niechaj Lyie kr6l kochany.
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany -
niechaj fiie kr6l kochany.
Taka jest narodu wola,
za swych braci i za kr6la.
Obywatel kaZdy wszgdzie
2ycie swoje loiry(, bgdzie!
Obywatel kaZdy wszgdzie
Zycie swoje loiry(, bgdzie!
Wiwat Sejm i nar6d caty!
DziS nam nieba iywot daly.
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany -
niechaj ?yje kr6l kochany.
\iliwat! Krzyczcie wszystkie stany -
niechaj fiie kr6l kochany!

Anonim.

Rocznica
Trzeci maja radoSci4 wiosenn4
wszystkich ludzi dzi5 w Polsce powital.
Sztandarami bialo - czerwonymi
umaila sig Rzeczpospolita.
Umaity sig tei pierwszym kwieciem
lQki, pola i w ogrodach drzewa.
Maj sig pie5ni4 zwycigskiej wiosny
zgodnym ch6rem z ludfrmi roz5piewal.
Rozplyngla sig jui pieSri radosna
GloSnym echem po ojczystym kraju.
-Witaj, Majowa Rocznico,
Pamigtny Trzeci Maju.

Stanislaw Aleksan drzak ( I 9 1 0 - I 985).
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rlecras Minour npufinon Ha cnir 30

llorurqi.
Ilorrlep 14 cePnnr 2004 PorY'

qepBHf, 1911 pory y uicuenocri lllerefiu-s

Ha.u piroro HesroHxolo y poAnHi, tKa Aor-

pr.rMyBanacr tpa4uuiil nosirosnx no-
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Baropix y Biruuroci (1929 - 1934) noer HanexaB Ao iloerl'Ir{Hofo yrpynyBaH-
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Por<n 1934 -35 Minour nponin y Ilapuxi, 3aBAtr{yrcqu lepxannifi Hay-

ronifi cruneu,qii. Ilicnr noBepHeHHf, sa EarrrigquHy nor{aB IIpaIIIOBaTH Ha

llomcrxouy PaAio, cno".r.y y BilrHrcci, a nisHiI[e y Bapuraai. flil qac sifiHI'I

Op* y"u.tt y pyci gnopy, u lu*. y nigninrHoMy KynbrypHorr'ry xurri' He-

3Baxanqu Ha xax Hur,reqiroi orynauii, ony6riryran aHtonorirc niA Hasnolo

<HegarexHa AWKa)), a raKox nepeKJIaA Hapl'tcy ,{xercoHa MapurafiHa' cre-

poBaHorc npoTr{ coro3y g nirraqrrr,ru. Boenni noesii Milour BHAaB y rortli nig

nur"olo <3axucr>, Ae po3Baxae flpo poJrb nI{CbMeHHuKa niA qac ToTaJIbHoro

3HlrrrleHHr *yn-ypnni qiunocrefi nroAcrB4. <B nepio1 orcynauii r qe 6ilrue

ycni^ouur ryanini"a gsaqer*u lireparyplr, a xopcroricrr Haq'cris c'nbHo

Bnnr,rnyrla Ha gMicr Moix rsopir> -sragyBaB nHcbMeHHuK qepes AeKuIbKapoKlB'

tlicm nifiHn gecras Mirour nocryrr.rB Ha AllnnoMaruuHy po6oty Bap-

rrraBcbKoro yps1y i, xx pagHur no rynrrypi, nepe6ynan y AI'IrnoMarHqHI'IX

npeAcraBHl{ttrBilx - rno"ut*y s CIIIA, a qepe3 qorHpH poKI'I y flapuxi'
^ y 1951 poqi nucrueuHHr siArr{oBHBCt n0BepHyrl{ct Ao coqiaJ1icrnqHoi

flonrrqi i y ni4olnlortry napl'I3bKoMy xypnani <Kynrtypu ony6nirynar crar-

no niA 3aroJroBKoM <Hi>, Ae no.f,cHr.tB npHr{HHH cnoro pirueHHf, 3aJII'IulI'lrHCt

"u,u*oli. 
flporrrorra Aecflrr.r poxin nncrueHHHK MeuKaB y llapuxi. Ha xnr-

u:apo6lrn repoM.

<Y uoifi rpaini Aocr.rrb nisHo - y poKax 1949 - 1950 - crarII'I BHMararI'I

siA nr.rcrMeHnlaris ra xy4oxtturir, a6u noun BH3HaJI11 6er aaCrepexeHb ((CO-

qialicrnqnufi pealirr"r>i.I{e 6ylo pinnosHavno snMori siA Hnx rlinoco$crroi

oproAoKcanbuocri y cTa npglleHrax. .fl S ggAHBOM 3ayBaXHB' IIIg Ha Ue He

3,[areH) - HanLIcaB nin y riryni Ao KHHTI4 <flogesoleHnfi posyr'a> (1953)' y

rxift aHa.ni:yKnbct MeroAH uauinynrcraHss iurelirenqien'
Hepoepuauo nog's3asufi s piAnoro 3eMIIerc i rtaicqeru cBor0 HapoAXeHHf,

.Iecras Minour ony6niryBaB HacrynHnfi pouaH <,{omlua Iccn (1955).

y 1960 poUi Minorua 3arpocllrlu.qo KaniQopnificrroro Yuioepcnrery

Br.rKJraAarH noJrbcbKy lireparypy. BiH OCerHscr y Berkkeley ra o6ifirraaa no-

ca.qy gas iAyrcqoro ra$e4poto cJtos'sHclKI'IX MoB'
'froro 

i"op" 6ynu nepeua,qeui sa 6araro uon csiry. Minou n'caB He

nurue noJlbcbKorc. are i anmiilcrrolo MoBaMH. Croeto rnopuicrro sgo6yn co6i

cnaBy He JIHIITe f,K noer, ane i sr eceicr.
y lg76poUi fior'ry 6ylo uaAauo cruueH,qirc Guggenheima' qepe3 ABa poKI'I

6yn ri,qrHa.regufi ThL Neustadt International Prize for Literature, a s xiHqi

t'lAO pory niu cran laypearoM Ho6eniscrroi npernrii. Y rofi car'ruft pin Miloru

craB noqecHurrr npOQeCOporrl Jlo6lincbKoro KarOnu qrxoro YHt aepcurery'

Tropu nr{cbMeHHr.rKa cnpaBflf,Jrr.t serr.rrHfi BruIHB Ha po3BLIrOK Cyraclroi

nonrcrroi nireparypu. .{o ocraHnix AHis csoro xI'ITrfl l{eclan t"tingt,9l_11

aKrr.rBHy yqacTb y rpoMaAcbKoMy ra lireparypuoMy xLITrl cBoel puHol

Onpaunnala Jlapnca BeprrliHcrrca.

OAKTN I KOMEHTAPI
Ilerpo KOPHIiIqYK.

3 &ePwuYr 
Ltiirno^o'i
rLirneparnllpu

(3axiHueunn s Jl! 2 (73)).

fuar,.r MiqreBHq y 1832 -1834 poKax HanI,IcaB rperrc r{acrl'lHy noeMH

<flounuru> (,,Dziady;') pa3oM s <,{o.uarrou)), poMaH y rip.uax <flaH Ta'qe-

y*r, pra nutpior""""i 
^noe:ifi 

, rpHcBf,qeHux noAist'l ulofino norepni'uoro

nopa3rry noJlbcbKoro rroBcTaHHrr, B 
'KHX 

HfflHBae mJIoBHI{X nunynarqin cTpax-

AaHb noJlbcbKoro HapoAy - pocificrxe caMoAepxaBcrBo' Ilapr' ftoro carpanin

lu nonr*i, - rpuan"*i" ir 1rx apncrorparin, ulo ilpoAaBaJlu iurepecu flonrqi.- 
y rperifi uacfl.rsi <nouunoo (<h,lnponisa[iD), Ilto y nepeKnali Eopu'

ca TeHa ssifi[na AO ABOXTOMHT.TKa tropir noJlbcbKoro [oera, BI'IAaHof0 Hl

yrpaiHi e 1955 poqi, ycraufi repos rBopy BHcJIoBJIIoerbct IIanKa lro6os Ao

crpaxAeHHoi flonrui:
Tenep dywa mon ecn omineua e omvuzai,

Boua - j,eummfl uoe il duxsunn"'
nuennco ua 6idnY 6amwier4unY'

flx cuu moil ua om4n, nputgmozo do nnacul

fl vyn 6ino ceozo uaPodY,

flx mamu e noui 6int ceozo rqysae nnody'

floer nporecrye nporl'I scirsroi noKopl'r i pa6cKoro.repnHHt' KnHqe Ao

uaqioualrHo - r"rroor"oi 6oporr6n. IIpoft Hrrufi narpioruuHl'tu.naQOCOlut,

o6rsxeHufi cytl'rrrru ayuri, nporrapi'r'rrr'/tu, riu uyrae cupanxuix t'{ero'{is

i rumxin tlo6yt t sirlusHolo cno6oAu i HegarexHocri'

Jlnfunn fl 6ecb napod! - B ofiifinu n npuiluan
Bci dui nuuynux, dnie npuitdewuix noxoniuun,

Vcix do nona nPuzopman,

flx 6amtxo, npunmetrb, nK Jrtptc i nx xoxauufi;

Hapody padicmt xoaY damu,

Hum ececeim mvY fiueYaamu, -

ilony do uqacmn mym wyKan ranflx HaHaHuu'

Baxra x'rreBa ,'i, 
"ygrnucs 

Alar"ry Miqrenuvy' B oauouy : ripurie'

HanI{caHHx y flapnxi, r er"rirpauii, niu roaopnru:

Ilonunuco ittoi cnwu xpannucmi ma uucmi,

Ha eix nifi dumuuuuil, eix niir ueoanauil,

Ha naicmt morc i xeimYuY, fi ucazYaY,

Ha poxu wyxnia| Poxu noxuni.,.
Iloiunuct mo'i cnoosu xpannucmi i qucmL

Ta Hi.sri 6ypi, xurreni segroAn, xalroriAse eltirparrcsne cTaHoBI'IilIe He

Morrrlt 3JraMarH npouereiacrrorO AYXY noeTa - 6OpUr 3iI BO:IIO, CBlTgqa HaI{'

nepe4oniruux igeil, noMucris i nparHeHr cBoro Hapo'try'
' 

I1e ir,rnoHyralo Eopucy reuy. Y 3faAaHoMy nnaaHni rnopig A. MiUresu-

qa B ABOX roMax e raKox fioro nepeua,un 6afixu <ocel ra co6aru - caMO-

criilnoi porpo6ru rropy Spanuyi*oro nHcbMeHHnra Jlatfonreua, ra noelii

<<flJ1onequ>, uanucauoi 4o anr6ouy I'loaHun 3alecrxoi, ApyxHHI'I noJlbcbKo-

ro nouiur.txa, qo xI'IB ua YxPaiHi.

cria siaMirHTr.r, ilIo Eopuc Ten ynaxuo npHcnyxaBct I AO nOJIbCbKI'IX

rnryarreHb ApeBHbo - rpeIIbKHx noeu <llia'ln> m <OAncei>' I qe neBHoIo

uiporo AonoMarano fiortly r po6ori.

Bopr.rca Tesa raroxrrliKagHna noJrbcbKa My3HrIHa IqJIbTypa. IIpo qe niH

porno"igu. y cBoeMy AocniAxessi <cropinm My3HIIHOTO XLITT' xUrouup-

,q"""o. Bir6ye aBropoM poapo6rn <Teopn xlacnris nonrcrrcoi nireparypu

yrpaincrrorc MoBoIo))

Tarorc 6ararorpanuoro 6yna rnopqa npaqt M. B. XovnqeBcbKoro, raKolo

6yra fioro HeycunHa ryp6ora upo suiqHenH-s rlo6osi 6paruroi'

Caue qt, noABHxHHIIbKa fioro,qi.snrnicrr, fioro 3acnyfu B nponaraHAl

nolrcrxoi rylbr),pg i nHCreqrsa i 6yiru nia:naveni ypr,qou flolrqi - ruarou

,,Zaslulony dla kultury Pol ski ej ".

I Bopnc Ten ropAuncr qieio HampoAolo.



OCBITHI HOBUHU

26 rpannn 3aBepr[rrBcfl HaBqaJnHnfi pin y cydornifi nolrcrrifi tunoli, nrca 6yla ra-

cHoBaHa Eepln.rincbKrrM Bimi.neuuqrr Cnirr[ IIo.[sKis Vrcpainu i npaurona.na na 6asi

3araJrbHoocsirHroi rxKoJrrr II-I[ cr: .iYb 3. YqHi IIrKoJrIr MaJrrr Moxcrunictb He Jruure BH-

Brrar[ nonbcbr(y MoBy, ane i orpnMarr{ nourn6.neui sHaHns r icropii noJrbcbnoro HapoAyt

reorpaQii llo.nsui, ronbcbrcoro HapoAo3HaBcrBa ra My3rrrnoi Icy.rrsrypu. .{onigrn npo
ycniurHe rarciH.reHHfl HaBrraHHr y cy6orHifi no.nscstcifi runo.rri orpuManu 36 yuHin sirou
siA 6 ao 17 ponin.

CroroAni y Bep.unueni npoAonxyerbcf;
si.qpo.qxeHHt lloJlbcbtcoi rynrryppl, MoBLI,

rpa4r,rqifi. I caue cy6ornx noJlbcbKa [IKoJIa €

TaKr.rM ocepeAKoM, ge ui4pocraloqe norcolin-
Hr Mox(e BlrBqETlr uony cnoix upe4xin, icro-
pito uomcrKoro HapoAy, napoaui rpa4r.ruiira

ssuqai. Hafi6inrrua rinrrictr uonlris s

YrpaiHi rpoxllBae caMe y Xntolaupcrrcifi
o6nacri. Bep4rvin He e BfiHtrKorr,r. flpo 6ara-

TOqHCCI6HICTb NOJIbCbKOFO HACEJIEHH' HAIIIO-

ro uicra roBopLITb HassHicru ABox BeJII'IKI'IX

KaronrarlbKux napa$ifi : Henopo'rHoro 3a'Iar-

rr flpecnxroi.{inu Mapii ra Csqroi Bapna-

plr. Bi,qAanHa rloJlbcbKa KyJlbrypa crI'IcJIo ro-
B'ssaHa 3 KaroJII4IIbKoIo qepKBoro. Ile z 966
poKy, KoJrI flonru1a npufiurna xprlcrnsHcr-

Bo, noqaJla Qoplaynaruct qt npeKpacna Ha-

qiouarura KyJlbrypa, sra i csoroAni nociAae

oAHe 3 nponignux r"ricqr y cnironifi Kynbryp-

nifi crap6nuui. y 2006/2007 HaBqarbHoMy

poqi cy6orHt [oJlbcbKa uKoJIa Aana 3HaHHs

36 yvnxu, xo.Ia 6axaloqxx uanuarzcr 6yno

ll2.HaxaJlb, ne eci 3 THX, xro 3afiucaBctr Ao

norscrroi TKoJILI perynxpHo si.qsilysaru
3aHflTTr i, rouy AoKyMeHT npo sariuvennx

neprtroro poKy HaBqaHHt orpnM utu ttuwe 3 6

yvHin. HaAieMocq, qo y HoBoMy HaBqilIbno-

rray poqi Ao Hac npllfi4yrs Aitu ra MoJIoAb,

xri cnpan4i nparHyru noBepHyrllct Ao cBoro

naqiouamuoro ropinufl , npI,IMHoIKHTI'I 3HaH-

Hr, ni4nurqLITLI Kyilbrypnnfi pinenr.

V nepcnexrnsi nicrq HaBqaHHt y cy6o-
ruifi norucxifi ruroli BIinycKHIlKu cepegnix
urxir sr\aoxyTb cKJIaAaru icnutu Ao BI'IIqIIX

HaBqiIJIbHI{x saKrtaAie flolrqi, Ae B)Ke HaBqa-

erbcr rr[Maro Harur4x MoJroArrx seMnrKiB. Ae-
mi nonepnyrrcr n Yrpa'r'ny i 6yayrr ryrpeali-
3yBilrr.r 3HaHruI na6yri y enpocotosi, aAesritax
i sanruxmrcr y llonrqi, a6o nuityrr.qani na

3axia ao enpoueficrxr,x AepxaB. Bce sanexrrb
siA aori xoxsoi oxpeuoi IIoAHHI'I.

CuoAisael,Iocr, ulo Halua cKpoMHa IIrKona

craHe nepIUHM craproBllM MafrAan'IHroM Ans
6araruox MoJIoAHx lro4efi, xrci xovyrr iurer-
pyBarvcfl y enpony.

Jlapuca Bepuiucrxa,
roJroBa EepanvincbKoro

Binai.rreH Hq Cnir ICr llo.rrnrin Yrcpain n

3aramno siAoMo flKy poJlb nigirpae pos-

Br{ToK BJracnoro uxilsunurBa Ant xoxuoi
saqioszurrnoi uesurnnlr - e Hailsaxwrsiuorc

Qopuoro fi 6yrrr. flonrcrri uTKoJILI siganHa
icnynanu y Eepar.r.resi ra ororllrlHnx ceJlax.

flepea Bennxoro BitqilsHsuorc nifinorc y
H.Iesi QynrqioHyBaJIX rpH nonrcrri

rom. Hafini,qor{irua cepeA HHx IIe IuKoJIa

Ng 3 irr,r. ,{orta6arr, sxa uicrnnacfl. y npl{Ml-
qenni roruurxroi IuKoJII{ Ne 13, Ae relrep
porrtairqeuo HaBqanbHo - nupo6nuqHi xoM-

rneKc (HBK). Car"re y qifi ruxoni HaBr{aBcfl

repofr - ni4ninrnnx B. IO. 3anaAcmuit, r.xult
6yn poscrpinslauit rirnepinqruu ni,q qac Hi-

ueqrxoi orynaqii. Carvre ulo IroJlbcbKy IuKo-

uy sarinvuB HaIIr crasHogsicnnfi 3eulrr, 3a-

cHoBHr.rK Cnirrra flor.sris Yxpaiuu, Cranic-
ran lllaraqrrufi. II{e xune 6araro 5ep4uuir-
rtan, mi ni4ni.(yBarr.r qefi ocsirHifi saua4 i,
xxi 4o6pe naM'flTarorr cnoix sqr,rrerie ra oA-

HoKJracHHKis. florlcxi ruromr y naruorray rtri-

cri 6yrnnir<siAosaHi y 1937 poqi. Carr,re y qeft

nepiog BnpyBiurr{ crpaurui crarincrxi penpe-

cii. Bqnreni, xri npaqroBiurr{ y t.1nx rrrKoJlax,

6ynu penpeconani, nnacaiAor qofo He craJro
KoMy Brrr,rru .qirefi noJrbcbKoro MoBoro. Torray

qi nae.ranrHi saKnaAH nepefiurnu Ha pocifi-
cbKy MoBy HaBqaHHr i rarnu qr4noM sia6y-
racq rirniAarlis nomcbKofo urrinrnuqrna y
Eep.uuveni ra 6ep,ur.riBcbKoMy pafioui.



CBflTO

24 uepeun nid vac ypovucmocmi piiea
csnmoeo loauny Xpecmumanny eapnouy xo_
cmeni cenmoi' B apnapu npu 1azaminnduouy
si6pauni napaQiau ma zocmeil uicma, eid6i_
nocn cn.nmKyeaHHn I5- i' pivuu4i uoaozo ocin_
veHHfl xparty, nrce aid6ynocn nicnn nosepHeH_
nn qiei' 6ydieni xomonu4axiil epouadi. .Sx i I 5
poxie moMy, npu6ye do Eepduqeea enucrcon,flu
Ilypeiucarcuil, uqo6 nodnxyeamu Eoey sa seJtu_
rcuil dap eidpodcrcenHn csrmuHi. B 7eil deno
iozo erccenen4in cenmKysas i ceoi. iueuuuu.
ITpileimamu onadw<y maycix npucymnix npuil_
utntu : eoroea o6nacuo| depcrcaduinicmpa4ii.
IOpiil Onexcirtoeuv llaeniurco, ilozo ,oi*yr_
uurc feuuadiil Eonecnaeoeuv fanequrcuil, 6ep_
duviecarcuil uicoxuil zonoea Bacuaa Kocmnu_
muHoeuv Matyp, ilozo sacmynuurc leau euett_
' nu o euv,{euyc b, c eKp em ap' Mic arcoi. padu B a_
cwta leauoeuu Tonovrco, nocon @pau4ii. )Itau
Ilona BesiaH, enucKo.^4 rcui'ocaio _'Jrcumo_
uupcarcoi' d ieyesii' B imaniil Crcouapoec axuil,
npoein4iaa rcparciecuxoi' npoeiu4ii.-o. o. Kap_
uenimie Ana6epm Bax. Ifeped novamrcou 6o_
eocnytrciunn dimu npueimaru enucKona.flua s
weHuHcunu ma npuxolrcaH Kocmeny e 15 _ n
ptvHuqen nogepHeHHt xpatvry. y caoirt npo_
noeidi enucxon.Bu nidxpecnue moil eawn, uqo
y Eepduveei nid vac npaeniuun 6is6orrcuoi.
enadu, xova il 6ynu saxpumi eci xpauu, eipa e
6oza uixonu ue sauenadaaa. Ilidmeepdcrceu_
Hilv moJvty e me, t4o caozodui uail1inauta
rcinaxicma cent4euurcie, nxi npa4nnmoy uowiti
d i e q e s ii', n oxo dnm a s 6 epd i u i ec u rcoi. i ap a e ii..
Haeimu enucKon Bimaaiil Cxouapoecixuti e
ypodcrceuqav uicma Eepduveea.' Tarcocrc 6a_
zamo ceped nowuKaHux cnyilcumu Eozy e ce-
cmep - JnoHatxuHb s Hawozo uicma.

ITicnn i4ecu ctrono esne uicorcuil zonoea
B.K. Masyp. Biu npueimar enucKona s irweuu_
HaMu ma szadae noxoaaHoeo 6inn rcocmany o.
Eepnapda MiqKesuva. Micaxuil zonola 3aw*_
Kas ycix dorclacmu iiaKcuJery^l tycum, uqo6
eiduoeumu nepeicuuti euaud xpatty, 3Hnmu sa_
niso6emouue nepeKpumm, ?ottoeHoi. uaau rco_
cmery.

. ly6epnamop IOpiil llaerreHKo menno npu_
6tma6 enucKona ma napaeinn si csrmo,,v. Bid
ineui Odnacnof ma Miciroi pad zy1epnamop nw
uicarcuil zoroat pctsoJt4 3 enucKonctJrttt noKnaJM

Erccrcypc
n icropirc xpaMy

24 uepnw 1759 poxy HoBropoAcbxufi noeso_
Aa, BeJrbMoxa Bennrom Jluroscrxoro KnasiscrB4
.rorosix xH.flruui Baprapu paAsiaiar, 

AoHbKH
KununoQa3aairuu, Korpa orprrMalra l72l pory
6epar.ruincrry 3eMrrro y uocar; niAnncye Korrrro_

"+r{c Ha 61Aony cnrrruri. BracHe y qefi ciunfi lenr
AeKperoM rfii'scrxoro €rrlrcKona IOseQa A"api"
xruer 3anycrxoro 6yla 3acHoBaHa napaQir car-
roi Raprapr y rvr. Eepluueni. I{e rxe iperifi rcar,.r_
'sHnfi xocrea, s6ygoraHufi Ha rorr.ry rr,ricqi, ae i
paHuue 3Haxorwruc, carcpa-rrrHi 6yaiui. fli4uep_
AxeHHJtM rlbom € AoKyMeHT {iHauconoro nepe-
KiBy Ha yrpr{MaHHrr xpaMy sil l0 xosrHr 1630

xa napaSir cn.sroi Bapnapa 6yla lirui4oBaHa.
IlpuuirqeHu.rr Kocreny rcouyHicrll.ura rrl4Aa siA.{a_
na nu cnoprr.rBHy ruKoJry. y roroqacHilx uarepia_
rax Micqe_soi npecu MoxHa npoqurarr, rpo
yarySnrr.6yauHry Qisu.rnoi ryrrrypr ra cnopry.
B nepioa riuepir*roi oxynu,Iii *pi* 6yno uonep_
ueno sipyroqfiM i silHoBJreHo crrri uecu, .rxi
siA[paBnrnu Hiueqrxi KanenaHr.r. Cno.larry ro c-
ren 3aloBoJrburn ayxorHi norpe6r.r rinrxu aificrro-
aocnlac6ooqis HiueqrKoi apn,tii. Anb HenAossi no-
rranHcr rrpaBnTt{cr c-nyx6u gnr ycix raronfiris
rrricra. HacrorrereM xpaMy 6yn y iofi saxrufi qac
KaHoHr{K xc.IOreQ Kosixcrxxfi, rKHfi 1940 pon
gsiruH[scr is craniHcsr(oro KoHr{raOopy, Ay
ri4crgia 5 porir. Ilorepnyouurcr go EspgH;Ba ,
nepio.q orcynaqii xcronAr Kosincrrclft shnpaRrss

porl. OaHar, nocBrrreHnrr Bxe KaM'rHoro penoH-
crpyfionaHoro Kocretry Bra6yrocr riarm nicnr sa_
riuqenns 6yairenurux po-6i, , lg26 ;;il. yvJArDvJrDrrr{A puur'r_ B rdzo poqt. y
6yAisHnrfrso xpaMy 3Harilry qacrnuy rourris rHic

cttyxiu no npr.rBarHnx xarax, ni,qrarc,tl,tcr He6es_
neul HoBoro aperuTy.

Ale ne AoBro xpaM BHKoHyaaa cnoi nprui
O.furq;i. y 1949 poqi r,licrxa nnaga npufixrna
plrrreHur npo 3aKpurrr Kocreny. B nporoxoli sac-
L{aHHr BHKoHaBqoro ror,airery ni4 30 nepecnr 1949
pory nig Ng 40 nroxsa npoqnrarn, rqo pr{Mo _ Ka_
Tonr.rrlbKa cuilruora niA qac HiueqrKoi orynaqii
caMosinrHo sa6pana 6yAnnor no Byn. itupnu
Jli6xHexra 37 (sapn 25), xorpnfi nrpra uifisoro
Br.rKopucroByBaBcr flK EylnHox Oi:uvHoi Kynr_
rypr,r ra Cnopry. IIpo re, qo KocreJr 3aBx,{r.r H:ure-
xaB Karonr{qxifi rpor,ra.qi, raaga 3raAyBarr.r He
xorila. Ilpuirure pirueHHr BHKoHaBqoK) rouire_
ry Henqossi 6yno mi-rreuo y xr.rrrf,. flpuuirqeuHr
cssrrHi cnarnrcxfinr i saneA6aru. V 1969 poqi
cropyAy po3Airurr Ha Asa roBepxg saniso6ero'-
Hr{M nepeKpHTTrM 3 Meroro yrBopeHH.[ IBOX
cnopruBHr.Ix sanis - arnernqHoro ra riMnacru.r-
u9ro. V qeft uac 6ynpr sHnrqeui opraHr, xoplr,
Btnrap, KonoHr{ Ta o3lo6u xparr,ry. Ilenrpalrnianepi
3aMypoBanr{,3Hfl,nr}r xpecrr{ Ha cr.rrHarypi i Qpon-
ToHl KocreJry, BHKuHyrm crrri o6pasn. Ale Hafi_
olJrbruol Kpr.rBAH 3anHanl,t lrcrcrxi cepqr.

Kop3uHy rceimie do uozunu o. Eepuapda.
Cnycrc6u Eocrcoi. npuit*iru napa_

Qiau ma eocmeil npu1ynu xipoei *on"**rru
yicma Eepduveea, Ksapmem e uysuvnoi.arca_
de"nii'iu. Vailrcoecarcozo, nrci nodipynanu npu_
cymuiu uydoeuil KoHqepm. nid iic 6ozocny_
crciuua Ha xopax Kocmany cniea, *on"**u" iy_
xoeuoi' uyzuKu 3 rcui'ecoxozo rcaeedpatuuoeo
Ko cmeny c enmo ? o On excaudpa.

Cenmo 3asepwuttoco, iau,flmb 3altutuu_
IACb.

6araruil Kyrrerlb py6iH urrefilr _ aia uafi6yrnix
KoMno3rcropin, rulpnresris ra niaHicrin Anrouis i
Muxolar Py6iHurrefinis. Kocren ca. Bapnapu
r6y4orauo 3a cxeuoro xpaMy Axesy, ulo 3Haxo-
Arrr,cfl y Prui i e asipueu 6apoxonoro crnlb.

3 sauoro cBrrr{Herc Miuno noB'fl3age xrrrr.f,
roarcrxoi rpaQnni Eserinn laucrxoi ra reuir
QpaHl{Frloinireparypu Ouope ge Ealrsara, rxi
op-_y lfr rnro6 2 (14) 6epe*u tg50 pory.

Y Xlrrounpcrr(oMy apxioi s6epernncfl siao_
Mocn rpo Hacromenr_napaQii rc. Earuynaa Eep_
HaroBlrlra, xorpnft no6y4yran npuMiqeHH.r An.s
csf,uleHurris ra iharuHro Alr 6ianux i 6esupr.r_
rynb1llx. BiAouo, ruo y 20 - 30 porax y naurif
napa0ii npaqroBaJru cBrrrleHrKr{ Marsifi Epr.tr_
uax, Eoleclas Canuqrrnfi, CnrisuyHA Xuem_
Hnqrrcufi, o. AoKrop Onercaugp Carr,rbcenrco _ ac_
rlpaHr Casrr - Ilerep6ypsrrcoi,{yxonnoi Ara_
ger\,rii, Pouau .fl Hxoncrxnfi

V porr.r rmanirapusruy, 1937 porcy,KaroJrr,rrlb_



Ta He geaxanqr.r HarpyAnoui .{acis arciraqii,
xc. IOseQ KosiHcrxufi nce apo6ur.qrr roro, qo6
s6eperru KaronnrlbKy rpoMaAy uicra. B npunar-
Horr,ty 6y4r.rHrcy ro Byn. 9yguincrxifi cBf,IIIeHilK 3ac-

HyBaB Kannuqrc, xorpa giflnaro 1992 pory. Ilicm
fioro cuepri (20,01.1967 p.) ua npoxaHH.rr Karo-

ruris r\,r. Fep.unvena y 6epesni 1967 p. uoAu s JIur-
nn npn6yn KcboHA3 Huxo.u.rrvr flypa. 3a AoroMo-
roro napaQirH niu pormnpuB Kannilurc ra rrocrrpn-

xa, qo6 csrri MecH aignpannxnuc.n perynrpniure.
B naprifinonry ror',tireri uicra fioro Ha3r.rBarru ((3a-

xiAullr'l JTHToBcIKHM KcboHA3oM)). Kotuyu icruvHa
BnaAa 3pa3y apo:yuira, rqo qefi cBffrr{eHuK craHo-
Br{rb Benr.rKy 3arpo3y Arrr ii iaeonorii. Eoporr6a sa

[paBa nipyro.rnx ra nigcrorcBaHHr BJracHoro

cr irornrgy cralr4 [pnrrr.rHoro 3po craHuff aRTopu-

Tery KcboHAza flypvr cepeA Karonuris. OAHoqac-

\o ue 6yro noro4oM HoBHx yrucrin nipyrounx:i

Jropouu uicrroi BrraAil. Cnrqeuury HaKruanH

npoTrroM Ao6u suixaru s FepAnuena. Y rnnaAry
Ee3roAr{ orqs HuroAHMa BHKoHaTH HaKa3 BJIaALI,

Karrrrurlf, 6yna 6 3HurrleHa. Touy 23 rpyaur 1968

poKy KcboH.u: .f, ypa noKHHyB Eepauuin. IIapaQ ir-
HaM norcHHJrH, rrlo cBrrqeHHKa Br{cJraHo s rt{icra ga

lirmnicrr, rKa cyflepeq[rb pa,qf,HcbKr,rM 3aKoHaM.

3 1969 poKy y HaruoMy r'aicri npaqrcaan
KcboHA3 Ar"r6porift Miqrenlru, qo noxoAr.rrb 3

Jlarn ii. Crapuri cBrrrIeHr{KH, srtryueui rpyAHorqa-
Mr.r xlrrrs y mruirapnor'ry pexuui, 6avurr{ y HLo-

My (nepuy nacrirry>, xorpa cnoniqae (BecHy))

Anfl Karonurlrroi qepxnn n Yrpaini. He par orqr
Au6posi.n Bur.ltrrKilJrr{ ((Ha Kr.rJrHMoo) Ao Br.rcoKo-

nocraBJreHux xa6iHerie uicrnouy naprii, Ae Heo-

.{Hopa3oBo noilepe,qxyBarn, rqo6 ue ra6yran npo
Te, Iqo s Huru l{icrra BnaAa Moxe nocrynuTn Ta-

KHM caMnM rrr.rHoM, rK 3 orrleM HuroAurrrou. Are
KcboHA3 Au6poriil MfxHro BlrrpHMyBaB HaraAKH

BrraAr.r. Ilpononigi rlboro cBrrrIeHHKa siAnogilHi
cnyx6r.r oqiHnru, m penirifi ny nponaraHry, 3a rrlo

. Mano pn3r.rK 6yrr.r npr.nrrlryrr.rM Ao si,{nosi.{anr-\ .''rocri 
sri.uHo crarri 75 KK YPCP.

\-/ 1977 porcy o. Au6posifi niA csorc oniry sa-

6upae ao EepAnvera BaxKoxBoporo 6para, KcboH-
gsa Eepnapla Miqresuva MIC, sxnfi ulofiuo
gsinrHnsc.f; 3 yn'raHeHHr, ge nepe6yBaB 3a 3Br,rHy-

BaqeHHf,M, cQa6purconaHuM paAf,HcbKlrMr.r $ynx-
qioHepauu. He gaaxarcqn Ha saxxufi craH cBoro
3.qopon'r o. Eepnapa po3roprae aKrrBHy peririfi-

' Hy li-snrHicrr. 17 rvricsqis nigpr4 nin nignpannre
6orocnyxinru niA pyinarr,ru 3aMKHeHoro MoHac-

rnpr Eocux Kapuenirin ra opraniroeye uaHit[ec-
raqii nipyrouux. Taxox ruu nignpannrnncfl cnyx-
6u i nepea 3aMypoBaHr{Mr.r ABepHMa KocreJry cBfl-

rci Bapnapu. Tinsru nicar Aosrnx sruaraHr g 6eg-

6oxnoro MaAorc I I mororo 1991 poxy xpau Crr-
roi Bapnapr.r 6yno noeepHeHo Karonr{qbrcifi rpo}ra,qi

uicra. Are y rocreli ue npanulocr ax Ao 24 rcp-
sHA 1992 poxy, rroxr.r MaAa He ni4gana nipyrcqnM
Mouacrup Eocnx Kapn,renirin.

3apas uacro{reneM xpaMy € orerlb Birrop
MaroscrKr.rfi. Tanox y rcocred npaqrorcu Asa sira-
pir - o. Muxola fIuqHK ra o. Olercau4p [Iarulo.
Kocrer cssroi Baprapn rurerrcr icropnqHoro na-

M'f,TKoro i g xoxnnrr,r poKoM Bl,rK;rr.rrae nce 6inrury
raqiraaneHicrr xnreris ra rocrefi Eep.urluena.

IpeHa 3asaAcrra.

EKOHOMIqHUN PO3BUTOK MICTA

al-p" polcr roMy y Eepauveni pornovaB cBoro nupo6unuy,uir.nrnicrr uonufi npo-
I pruc.nosfifi sarcraA, 3acHoBHHKaMrr sKoro flBJrfl]orbcq noJffKfi. V AaHnft .Iac

nignpnervrcrno nnpod.rrne Aerci.nuca raryunin 6eronopriuraror i vreraneni pnurryBaHHfl
q.nn dyginelruuxin. Csorolui Qipua HaAaJra po6oui ruicqs rroHaA TpHAIITTTI oco6aru. V
rvrafidyrHrorvry ni4npneMcrBo 6yle norpe6ynaru ule dirsruoi rirrrcocri npaqinuurcinr 6o

nupo6Hnqrso nocrifiHo po3BrrBaerbcq i r6i.nruryerrcq o6'eM BnnylqeHoi npogyrcqii. Ha
qifi Qiprvri npaqrcrorb ueurranqi rvr. EeplnveBa ra rrprrJrenrnx Ao Hsoro ci.n.

HOBE TIIAIIPIT€MCTBO
llpuerrano Bpaxae re, rqo rpu poKH ToMy

Ha rlboMy rtaicqi guaxoA ulrvrc r. :aHeA6 aHi no-
poxni npNuiulesnr KoJrr{ruHboi cneqasro6a-'-
an. Tenep ryr 3HoBy Bupye nupo6nuve xur-
rq. qHcri ni4perraoHrosaHi rlexu, nracrnxosi
siKna. Cueqiamno Ant nparlisHmis spo6ne-
no nosi Ayuroni, i4zurrHrc, po3Arr:LnKy, HeBe-

rrdrrKy KyxHrc, npoBeAeuo iu4uni4yanrue
orraneHH.rr ni4npneucrna, nigpeMoHToBaHo

oQiuri npulriulenHr. .{upercqir po6um nce

MoxJrprBe AJrr roro, u1o6 npaqinHurut siA.ryBa-

rur ce6e xola$opnro uapo6ovux rrlicqrx, crno-
prcroqu nianosiAHi yrlroBl,I npaqi. Bpaxae .*rc-

Tora Ha reprnopii ni4npverr,rcrna, ni4cyruicrr
3anrureHrur ra HeflppreMnla sa[axis.

Mu nonpocurr.r siAnosicrn na rimra ga-

[HTaHb oAHofo ig gacHosHl,rrcia Siprtrra - naHa

Bofiqexa Bixropornua.
Ilane.Boitmex, rcidxu Bu podom i

,tuJn sart'va€mecn y llonu4i?
Mu noxoAr.rrtro ia qeHrpamnoi flonrrqi -

s ruicra Onouno, Ae nociAaertao tfiprray no-

,qi6noro npoQinro, flKa Bxe aie noHaa 30
porin.

- flx eunuxna iden 3acHysomu Qipty "Yxpaini?
Mu no6aquJrr{, rqo 6inrura qacrnHa Ha-

ruoi npogyxqii e flonrqi npoAaerbct y Boe-

BoAcrBax, Iqo Mexyntr s Yrpainolo ra Eino-
pyciero. Mn nu6panz Yrpainy, roMy IIIo, Ha

Harrry AyMKy, y qifi rcpaini iurytoru 6inruri
repcreKrr4Bu po3Blrrxy. Cnovarrcy Qiprua
6yna sapeecrpoBaHa y Kueni, a nicnr r<yniui
nupo6nu.rrx npuuiqenb Mr.r nepeixana 4o
Eep.uruena.

- Vu Kopucmynmbcn nonumnw Baui
eupo6u?

Tar, norpe6u y Haruifi upoayrqii noc-
rifino 3pocrarorb. CroroAni MH Blre nnpo6-
JIfleMo 500 6etonouiura.nor ulor*ticsqr. Mae-
Mo 3aMoBJreHHr 3 pisuux perionin YxpaiHn.

-r\e Bu depeme KorwnneKmynqi dnn ou-
po6nu4moa?

Y la:auir MoMeHT ronoeHi eJreMeHTr.r.qrt

rupo6nuqrsa 6eroHor.{inra.rror i puurroeaur
MH rpuBo3r{Mo 3 llonrrqi. Y rvrafi6yrHrorray

6ygerrao BuKoprrcroByBarr.r uarepiaru ra cn-
poBrrHy s Yrpaiuu.

- Ha r4o nafifiinuue Bu rcepma€me y6s-
zy npu opzaniz a4fr zocnodapvo'i dinn mo cmi?

Benrnry yBary npu4ilxeuo sxocri ra

Halifinocri HarrrHX nvpo6iu, a raKolK reprrai-

nosocri AocraBoK i ycynenHro ne,qonircis. Mu
crapaeMoc.a, u1o6 JIIoALI, qo [paqrcIorb y

$ipr'ri, vrann rapHi yI!{oBLI npaqi, a raxox 6yln
couiamno gaxuuteni. Ocransiu qacoM MLI Ha-

Aanr.r nparlieHr.rral\,r Ans KopllcryBaHH.fl HoBy

po3AqrilnbHro, 4yureni, i4amurc. 3apo6inra
nJrarHr y 6inrurifi uipi sanexurr siA
ri.urrocri i srocti eupo6uuqrna.

3 nxuuu csJwe ocHoBHuMu npo6ne-
,taJnu Ban doeodumbcfl sycmpivamuct'y
mpaxmi po6omu?

Moxe BaxKo y ue noniprTv, are HaM

6paxye (faxinqin y rexui.+rifi ranysi (iuxe-
Hepin, clrocapin, roxapin, eneKTpo3Bap-

Hnrcin).

-.flxa e oQiqifiua Ha3ea, adpeca i mete-

Qon Qip*tu?
flosHa Ha3Ba 3ByqIaTb rar: Tonapl4crBo 3

o6ueNenorc niAnoniAamnicrro <A-Bircr>
3axnaA 3uaxoAuTbcr rro Byn. Hr.rrripeqmifi,
157, ren.4-18-98.

-.fl dnxyn Buv sa qixaey poemo6y. Iy-
JwaK), t4o qumsqi aauol za3emu is ruqixae-
neHHart npoqumarcmb cmammn npo eupo6-

uuxis fiemouotviru&noK y Eepduveel
Eaxaro ycirur vura.raM Bcboro cauoro Hafi-

Kpauloro i saupouryro go cninnpaqi e naltroro

Qipr'roro.
Pogvrosrsra

Jlapnca BepuiHcrxa.

. fomoea npodyxqin qeKae ua noxyn4ie.



Oto waZniejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukrairiski,
czyli polski +1 godzina) - na lipiec-sierpieri 2007 roku. Jak zwykle - godziny
emisji seriali mog4 r62ni6 sig o kilka minut.

Lubiane i popularne seriale - tradycyjnie, chod zn6w jak zwykle - z

niewielkimi zmianami. Oto wa2niejsze z nich. ,,Klan" w poniedzialki, wtorki i
$rody o 13.10 i 2l.I0.,,Codzienna 2 m 3" go6ci teraz w poniedzialki,wtorki i
Srody o 12.30 i 19.50 (powt6rzenia piqciu odcink6w w soboty od 7.00),

,,Zlotopolscy" w czwartki i pi4tki o 12.30 i 19.50, ,,M jak milo6i" w poniedzialki
o 14.05 i niedziele o 9.10. i 19.30.

S4 te2 inne seriale, w tym bardzo zabawni ,,Bulionerzy" w niedziele o 15.10.
(dwa odcinki). W niedziele o21.10 emitowany jest serial,,Mrok", koriczqcy siq
w sierpniu.

Zachgcamy do ogl4dania program6w o jqzyku polskim ,,Ojczyzna -
polszczyzna" we wtorki o 10.10 i 16.30 oraz w soboty o 18.25 oraz program6w
kulinarnych - w soboty o 11.20 ,,Podr6ze kulinarne Roberta Maklowicza".

Bqd4 filmy fabularne, m.in. ,,Obywatel Piszczyk" w sobotq 2l lipca o 22.50
i ,,VIP" o 22.45 w sobotq 11. sierpnia.

Stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne ,,WiadomoSci" o 20.30,
oraz ,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne programy dla dzieci zawsze wieczorem,
po 20.00. Tradycyjnie, o 14.00 Msza Swiqta, poprzedzana o 13.00 modlitw4
Aniol Pafiski.

Radio iLytomierz
. Co miesi4c, w ka2dqpierwszq sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mozna
slucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa tazy w miesi4cu audycja dla Polakow.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskie go, 34 b,
tel. (0412) 24-34-22, dyrektor lerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (prdcz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <Polonia> -
przewodniczqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (OaID 22-16-36.
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonist6w Zytomierszczyzny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierz ul. Klosowskiego, l0 m 238.
Tel. (0al 2) 37 -36-7 5; 25-86-78
. Towarzystwo Kultury Potskiej na Zytomierszczyznie
im. J. I. Kr as z ew s ki e go, przewodn iczqcy Jerzy Baginski,
tel. domowy (}alD 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
, B erdy cz ow s ki e P ol s ki e St ow arzy s ze ni e W s p i e rania P rz e ds iqb io rczo i ci,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwiqzku Polak6w Ukrainy,
prezes Larysa Wermiriska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-78.
. B erdyczowski e Rej onowe Stow arzys z enie P o lak6w < Rodzina >,
prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w jgzyku polskim w Lytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czg5ciowo w jpzyku polskim, czp6ciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.
(Pnepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatone. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, imprez polskich ilp. Redakcja)
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