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Krzyte

II / ostatnim okresie 2ywno56 droZeje na catym Swiecie, ta'kile w Polsce i na
VY Umuinie. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Wci42 przybywa

na grobach
ofiar UPA

ludno5ci na naszym globie. \Mzrasta zamo2no56 w licznych krajach, kt6re do niedawna
uchodzily za biedne, a w 6lad za tym ro5nie w nich zapotrzebowanie na ryL i mi€so.
Wystarczy tu wymieni6 tak wielkie kraje, jak Chiny i Indie, ale takie inne pafistwa

W czterech wsiach Pod TarnoPolem
poSwigcone zostaly mogily Polak6w,

Azji i Ameryki Lacirf,skiej.

wymordowanych w 1944 roku.

Po rzezi na WolYniu dow6dztwo UPA

wydalo rozkaz, aby od kwietnia 1944 r.
rozpoczqt wypqdzanie Polak6w z Galicji
Swiat, a wiqc

i

przede wszYstkim

rolnictwo nqkaly w minionych latach liczne

klqski zywiolowe, jak

Powodzie,

dlugotrwale susze, huragany i gradobicie i t
p. gwaltownie pn4 siq te2 w g6rq ceny paliw,
co odbija siq i na cenach produktow rolnych.
Dro2ej4ca 2ywno56 powoduje, 2e w Swiecie

- mimo pomocy ONZ i r6iznych akcji
charytatywnych - utrzymuje siq wysoki
poziom ludzi niedo2lnvionych i glodujqcych,
zwlaszcza w Afryce

i Azj|

Szacuje siq 2e stale gloduje I miliard
ludzi.
Powoli, ale w spos6bwyraLny wida6,2e
2ywno56 staje siq jednym z podstawowych

artykul6w strategicznych. Kto bqdzie

dysponowal wysokimi zasobami 2ywno6ci,
ten bqdzie m6gl dyktowa6 ceny i warunki

innym. Zmiany w rolnictwie

wymagaj4 zatem

i

na wsi

dalekosiQLnego

przewidywania rz4d6w i odwagi politycznej.
Sytuacja wymaga tego, by }u| dziS, teraz

starad siq o wzrost produkcji rolnej,
produkcji 2ywno6ci. Dotyczy to paristw
calego globu ziemskiego, takhe naszego
regionu Europy Srodkowej i Wschodniej, a
zatem Polski i Ukrainy.

W Polsce dochody w rolnictwie,
szczeg6lnie po przystqpieniu do Unii

Europejskiej w 2004 roku, stale wzrastaj4.

Ocenia siq, 2e wla6nie polska wie6

najbardziej skorzystala na tym

przystqpieniu. Wszyscy rolnicy, kt6rzy
majq gospodarstwa o obszarze powy2ej I
hektara, korzystaj4 ze specjalnych doplat
unijnych, zaleilnych od wielkoSci obszaru
upraw i pastwisk. Te doplaty sq jeszcze

ni|sze ni| w ,,starej" czq6ci Unii

Europejskiej, ale i tak majq coraz wiqksze
znaczenie.Zr6wnaj4siq one z doplatami dla

rolnik6w francuskich czy niemieckich

dopiero w 2012 roku i wtedy warunki
konkurencji siq zr6wnowa24. Jednak juz
aktualnie radzqsobie oni nie2le na rynkach
unijnych. Dzieje siE tak dlatego, bo polska

jest wysokiej jako6ci, o dobrych
walorach smakowych i zdrowotnych.
Polscy rolnicy nie przdsadzajqbowiem w
uzywaniu Srodk6w ochrony roSlin, a w
2ywieniu zwieru1t hodowlanych stosujq
2ywno56

du2e ilo6ci pasz naturalnych. Wci4z toczy

siq walka o to, o ile i w jakim zakresie
zwiqkszat w 2ywieniu pasze genetyczne
zmodyfikowane. Polscy rolnicy nie szkodz4

w

zasadzie naturalnemu Srodowisku.

Polska wies i rolnictwo nadal potrzebuj4

wysokiego wkladu kaPitalu, nowYch
inwestycji i przyrostu dochod6w. W tym
roku-rtaklady na rolnictwo z budhetu

i

z

dotacji unijnych wynios4 57 miliardow

zlotych. To wysoka kwota. I wplynie na
unowoczesnienie oblicza polskiej wsi.
Wzrosn4 te2 obroty i PrzYchodY w

j. Zachowal siq rozkaz wraz ze
szczeg6low4 instrukcjq:,,Dawai polskiej

Wschodnie

ludno$ci polecenia wyprowadzenia siq w ciqgu

kilku dni na rdzenne polskie ziemie. Je6li tego
nie wykonaj6 wtedy wysylai boj6wki, kt6re
mqhczyzn bedq likwidowai, a chaty i maj4tek

miejskich. Na ni2sz4 ni?by naleL'alo
oczekiwa6 rentownoS6 w gospodarstwach

to jednak inaczej
mordowano imEilczyzn, i kobiety, i dzieci.
W Ihrowicy na dawnym polskim cmentarzu
zgromadzili siq w sobotq ludzie, kt6tzy zdolali
tamte straszne czasy przeiy(,. Oddzial UPA
przyszedl do wsi, gdy24grudnia 1944t. wszyscy

rolnych wptywaj4 wysokie ceny Srodk6w do

usiedliSmy

rodzinach rolniczych. Nadal jednak bqdq one
przeciEtnie znacznieni2sze niz w rodzinach

produkcji rolnej: paliw, pasz, maszyn
rolniczych, nawoz6w mineralnych, Srodk6w

ochrony roSlin i innych. Organizacje

rolnicze stale siq brjA o to, by one nie rosly,
a przeciwnie - ulegly obnizeniu. Dzieje siE
to z niktym skutkiem.
Podstaw4 produkcji rolnej s4 w Polsce
gospodarstwa rodzinne. Maj4 one dobrq

i

silne korzenie. Nie zostaly
zniszczone przez kolchozy, bo takich nad
Wisl4 w zasadzie nie bylo. Tylko niewiele

tradycjE

sp6ldzielni produkcyjnych i to tylko przez

kilka lat. Sredni obszar tych gospodarstw

wynosi 7-8 hektar6w. Je6li jednak odliczy|
te liczne, niewielkie gospodarstwa, kt6re
produkuj4 tylko na wlasne potrzeby, a nie
na sprzeda2, to wiqkszo66 wla6cicieli tych
gospodarstw towarowYch wi42e swq
przyszloSd z rolnictwem. Wadze paristwowe
i organizacj e pozarzqdowe dokladaj 4 starari,
aby poziom wiedzy tych rolnik6w byl coraz

to wylszy, a ich organizacje

sp6ldzielcze,
k6lka rolnicze, grupy producent6w rolnych
i inne ugrupowania coraz prq2niejsze. Od
stopnia tej samorz4dno6ci rolnik6w w duzej
mierze zaleLy dalszy rozw6j polskiej wsi i
dalszy wzrost produkcji rolnej..
Na polskiej wsi s4 nadal obszary biedy'
ukryte i jawne bezrobocie. Panstwo doklada
starafi, aby r6sl poziom szkolnictrva na wsi, a
jednoczesnie przybywalo na obszarach
wiejskich miejsc pracy poza rolnictwem. Na
wsi mieszka aktualnie 14,5 milion a, czyli 38Yo

I&ie o tq, aby ich tam utrzyma6. Jest
to mo2liwe pod warunkiem, 2e rolnictwo
Polak6w.

'bEdzie pr4mosi6 godziwe dochody

i

bEdzie

przybywal zaklad6w oferujqcych dobre
warunki pracy oraz zarobku. Batalia
powinna temu sprzyja6.

o 2ywnoSd

Eugeniusz Jablofski'

Warszawa

palii". W praktyce wygl4dalo

-

-

jui do wieczerzy wigilijnej.

Miejscowi nacjonaliSci pokazywali im domy, w
kt6rych mieszkali Polacy - opowiadal Jan
Bialow4s.
To wla$nie on od kilkunastu lat staral siQ o
postawienie w Ihrowicy Y'rzy2ana grobach ofiar'

Wielokrotnie slyszal odmowq. - Miejscowe
wladze odpowiadaly mi, 2e nie wiedz4 jaki
bqdzie na nim napis - m6wi. Teraz,po uzyskaniu
zgody wladzobwodu tarnopolskiego, na starym
cmentarzu stanql du2y kamienny krzy| i tablice
z nazwiskami ofiar.

Na mszq koncelebrowanq przez polskich
ksiqzy przyszla spora grupa mieszkaic6w wsi,
w tym pani, kt6ra z dum4 m6wila o sobie, 2e
jest ,jedyn4 pozostal4 tu Polkq". Stali nieco na

uboczu i sluchali piqknego kazania ks.
Wladyslawa Iwaszczuka z Krzemiehca
wzywajqcego do pojednania, ale w oparciu o
prawdq. Sfuchali te2listu premiera RP Donalda
lu s ka czytane go przez or ganizatot a tr o czysto c i
Andrzeja PrzewoZnika, seketatza Rady Ochrony
PamiEci Walk i Mqczeistwa. Ale nie chcieli
rozmawiai o przeszlo3ci. Nie pamiEtam, to
S

dawno bylo

-

-

odparla po ukrairisku starsza

kobieta.

lnaczej bylo w Plotyczy, gdzie po donosie
miejscowych nacjonalist6w ukraifiskich,. ze
Polacy pomagajqpolskim partyzantom, w marcu
1944 r. do wsi wszedl oddzial niemiecki. - Szli i

zabijali ludzi

-

opowiada Pawel Albariski,

niegdy$ mieszkaniec tej wsi. Tu na goSci z Polski

czikalo wielu starszych ludzi. - Ty jestes
Maryjka, z kt6r4 siq bawilam - wykrzyknqla
jedna z przybylych pari. Podczas poSwiqcenia
mogil dzisiejsi plotyczanie stali obok tych
dawnych i obiecywali, ze bQdQ siq grobami
opiekowad. W tej wsi zginqlo 43 Polak6w, w
Ihrowicy - ok. 90, w Berezowicy Malej - ok.
130, a w tr-ozowej - 120 (pochowanych w
Szlachciricach). L4cznie w Galicji Wschodniej
zginqlo 20

-25 tys. Polak6w

p.K.

V

gospodyni. Uspokoila Niemca pokazuj4c mu

o\razy Matki' Boskiej Berdyczowskiej i
Czqstochowskiej, kt6re wisialy na Scianach w

pokoju. Faszysta przeprosil

i

wyni6sl siq z

mieszkania

Na poczqtku okupaoji'hitlerowskiej byl
chaos, ale bardzo szybko Niemcy zaprowadzili
pon4dek i pomalu ludzie zaczEliprzysposabia6

siq do istniejqcych warunk6w. Najpierw
hitlerowcy starali siq wznowid dzialalno56
wielkich berdyczowskich przedsiqbiorstw.
Zaczgla pracowad garbarnia, browar, fabryka
,,Proges" i inne zaktadyprzemyslowa Ludno5i
powinna bylaz czego{ 2yt, dlatego zatrudniali

siq u Niemc6w. Niemieckie kierownictwo
garbarni od razu zauwa?ylo, 2e robotnicy
kradne sk6rq. Zostalo zlapano kilka zlodziei i
rozstrzelano prosto na miejscu kradzie2y. Po
tym juz kra6i siq bali. Na sk6rq mo2na bylo

wymieni6 Zywno6i

i dlatego

byla wysoko

ceniona.

Na Ukrainie wciqi jest obchodzone Swigto 9 maja. Dzierfl ten utrwalil sig w sercach
mieszkarflc6w naszego kraju jako oddanie wielkiego szacunku pamipci milionom niewinnych
Iudzi, iycia kt6rych zabrala II wojna Swiatowa.
Dla Berdyczowa ten dzieri jest jedna z najwainiejszych uroczysto6ci roku. Zaczynajqc od
1946 r. na centralnym placu naszego miasta zbieraj4 sig mieszkarflcy na wiec, potem odbywa sig
parada wojskowa. Dalej wszyscy zgromadzeni maszerujl na cmentarz historyczny przy ulicy
Puszkina, gdzie s4 groby iolnierzy zabitych pod czas zwolnienia Berdyczowa z okupacji
niemieckiej 5 stycznia 1944 roku.
Ponad dwa lata nasze miasto przebywalo
w niewoli faszystowskiej. Za ten kr6tki czas
hitlerowcy wymordowali ponad 38 tys. ludno6ci
2ydowskiej. Swiadczq o tym masowe mogily

na okolicach Berdyczowa, gd,zie zostali
rozstrzelani Zydzie,kt6rzy nie zdolali uciec z
miasta przed okupacjq. Przetrwat, udalo siq
malo komu. Je2eli Ukairicy albo Rosjanie mieli
szansQ do pne|ycia, to dla 2yd6w ta szansa
istniala tylko o I proc. ze 100.

Starzy mieszkaricy wspominaj4 lata
okupacji jako wielk4tragediq Berdyczowa. Od
razu po agresji faszystowskiej nasze miasto

bylo

okrutnie ostrzeliwane przez lotnictwo

i artyleriq. W skutku tego zginElo
wielu cywil6w. Najbardziej ucierpialy
niemieckie

dzielnice, co

lei4w poblizu stacji kolejowej,

fabryki ,,Progres", garbarni.

Wielu

mieszkafrc6w uciekali do wsi okolicznvch:
Poloweckiego, Cha2yna, Bystryka, Skragl6wki.
Moja mama wtedy miala 6lat,ajejmatka, moja

babcia

26. 22. czerwca

l94l roku

na
Berdycz6w juZ sypaly siE bomby. Ale wladze

-

nikomu nie pozwalaly m6wi6 o wojnie, ieby

nie siai paniki. Moja rodzina uciekla do
Polowieckiego i tam czekala na koniec
obstrzal6w

U znajomych na wsi zanocowali. Spali w
piwnicy, bo w chacie nie bylo miejsca. Kiedy

uspokoilo sig, postanowili wracai

do

Berdyczowa. Babcia z mojq malutk4 mamq szly
na piechotq przez pola, unikaj4c dr6g. Nic nie

wiedziaty, co dzieje siq w miescie:

kto rz1dzi

sowiety czy hitlerowcy? Nagle w polu

-spotkaly kilka

zolnierzy

Czerwonej. Wojskowi

byli

i

oficera Armii

zdroheni, glodni i

zloSliwi. Wida6 bylo,2e uciekajq. U oficera w
rqku poblyskiwal nagan. Wymachuj4c przed
nosem mojej babci broniq zapytal siq czy ona
nie zna gdzie s4 Niemcy. Babcia byla na tyle
przestraszona, 2e nie potrafila odpowiedzied.
Oficer zrontmial,2e kobieta nic nie wie i znikl
razem ze swoimi podleglymi w najbli2szych
krzakach.
W Gryszkowcach babunia z mam4trafily
na faszystq, kt6ry w ogrodzie zbieraltruskawki.
Do domu juZ bylo niedaleko. Faszysta nie
zwr6cil na nich uwagi, bo byl zachwycony
smakiem ukrairiskich truskawek. Nareszcie
dotarlszy do domu, babcia dostala szoku.
Mieszkanie zostalo otwarte i okradzione przez
maruder6w. Nie zostawili nawet 2adnego

krzesla. Sqsiedzi opowiadali, 2e wszystkie
mieszkania, kt6rych wlaSciciele uciekli, s4
okradzione. Dla kogo wojna, a dla kogo matka
rodzona! Zawsze znajd4 siq osoby z marginesu,

kt6re obowiqzkowo skorzystaj4 z trudnej
sytuacji innych. Ale trzeba bylo jako3 2yd i
utrzymywad dziecko. Dlatego babcia udala siq
do Tosi Orlowskiej, 2ony jej starszego brata
Kazimierza, kt6ry byl represjonowany kilka lat
przed tym. Ta zaprow adzila jq do swojej siostry
m42 kt6rej byl Rosjaninem i sluzyl w policji.

Ich rodzina mieszkala w domu wygnanych
2yd6w i potriebowala slu2qcej .nabiiizaciga
podejmowad jej obowi4ski.
Pewnego dnia do mieszkania nagle wpadl
niemiecki oficer zobaczywszy moj4 babkq

i

przyjql jq za Zyd6wkq.

nyli

brunetkq o

niebieskich oczach. Faszysta zaczql l<rzy cze6:
Jude, Jude!!! Z kabury wyciqgnql pistolet i
zastrzelilby babciq, je2eliby nie wtrqcila siq jej

W mieScie dzialalo kilka organizacji
podziemnych. Jedna z nich walczyla z
faszyzmem na kolei: psuli wagony, kolej,
drukowali ulotki informacyjne i agitacyjne. W
skladzie, wedlug oficjalnych danych,
przebywalo okolo 50 os6b. Na czele tej grupy
stal komunista A. Jaworski. W styczniu 1942 r.
gestapo trafilo na Slad organizacji. Zostali
aresztowani jej najaktywniejsi czlonkowie. Sam

jej

Jaworski uciekl z miasta, dostal siq do

zjednoczenia partyzanckiego

pod

kierownictwem Saburowa i niedlugo zostal
zabity. Ale organizacja kontynuowala swoj4
dzialalnoS6. Mlodzie2owa grupa w skladzie W
Zawadzkiego, A. Szczotkina, J. Jaselskiego,

S. Lu2enieckiego, J. Nokiel organizowala
dywersje na stacji kolejowej. W lutym 1943
roku podziemie zostalo ujawnione przez
gestapowc6w i wszysqy wyhej wymienione

osoby byly rozstrzelane na terytorium
dzisiejszego wiqzienia.
Nastqpna organizacja podziemna dzialala

w zakladzie cukierniczym. W pudelka

z

cukierkami, kt6re wyrabiaty siqdla okupant6w,
pakowali material wybuchowy. Niestety ta
grupa takie zostala ujawiriona. 8 jej czlonk6w
byli zlapani i o ich losie nic nie wiadomo.
Nie jedn4 ksiQgq mo2na napisad o tych
okrutirych wojennych czasach i o ludziach, co
ich przeLyli. Dzisiaj w Berdyczowie nadal

pamiqtaj4 o tych smutnych stronach naszej
historii, kt6ra nie ominqla 2adnej rodziny,
Zadnego losu ludzkiego. Echa tej wojny s4 czui
i teraz. Ile jeszcze ziemia chroni w sobie
sfrasznego zelaza: pocisk6w, kul, min, granat6w?

Ile jeszcze istnieje bialych plam w historii II
Wojny Swiatowej? A ile dzieci siq nie urodzilo
wskutek dziury demografi cznej, spowodowanej
Smierciq milion6w mlodych ludzi?
Ukraina i Polska najbardziej ze wszystkich
kraj6w ucierpialy od skutk6w wojny teraz
wsp6lna pamiq6 o przeszloSci powinna lqczyt,
nasze narody i chronid od nowych kataklizm6w
historycznych.

i

Izabella Rozdolska

BRW Sp. z o. o.
poszukuje

HANDLOWCA
do pracy
w Pionie HandlowYm
Zadania:
osoba na stanowisku bgdzie
odpowiedzialna za
poszukiwanie nowych
kontakt6w handlowYch na
Ukrainie i utrzYmywanie
dlugofalowych relacji z

klientami.

Klopoty zKartq
o
Kiedy urodzil siq Henryk Sienkiewicz? Takiepytanie uslyszala osoba ubiegajQca siq
nie pohafila
Kartq poiaka podczas rozmowy w konsulacie polskim w BrzeSciu. Poniewa2
borykajQ siE
odpowiedzied, zostala odprawitna z kwitkiem. Z takimi i innymi problemami
Polskiego"'
Narodu
2e
za$wiadczenie,
,,nale2qdo
nasi rodacy, starajqcy siq o
ju2
rok - m6wila
- fote3tci do tonsulat6w s4 ogromne' zapisy do konsula s4 nana2010
An2elika
Bialorusi
prezes nieuznawa nychprzezoficjalny Mifisk wladz ZwiqzktrPolak6w
^nory5

t*iil

podczas inauguracyjnego fosiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszalku

f;rorusi

polskie konzulaty nie dajq sobie rady z natlokiem
syruacja jest bardzo trudna.

jednak
interesant6w. W Aroanie trzeba um6wii siE z konsulem telefoniczniei czyrrtajest
odstraszajq
ju2
uda,
siE
jeSli
dodzwonid
A
dodzwonid.
siq
jedna
spos6b
i
nie
linia
tylko
proponowane terminy ,o"rno*y z konsulem.

-

Nie mo2emy Karty Polaka utopi6 w

ostrzegala Anhelika Borys.
Z wypowiedzi przedstawicieli innych organizacji polskich wynika, 2e cala procedura
przyjmo*ania wniosk6w o Kartq Polaka bylaby wrQcz niemo2liwa, gdyby nie aktywnoSi
tyciistowaryszei. Prezes Federacji Organizacii Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa
wsp6lnie
stczeg6lowo opowiadala, jak to polscy dzialaczeukladaj4spisy zainteresowanych,
jak
zegarek
szwajcarski
chodzi
To
spotkafi.
opracowuj4Lur-onogramy
z konsulami
zapewniala. Ty1e,2e do czasu oddania nowej siedziby konsulatu we Lwowie osoby zajmuj4ce
zniechqceniu!

Wymagania:
wiek do lat 40
dobra znaiomoSd jqzYka
polskiego
prawo jazdY kat. <<B>>
znajomoSd obslugi

.
o

o
.

o
.

-

-

sii kartq gniehdhq

o
o
o

komputera
dyspozycyjno5d, gotowo5d
do czPstYch Podr6zY
sluibowYch
latwo5d w nawiQzywaniu
kontakt6w
interpersonalnYch
komunikatywno5d
aktywno66 w dzialaniu
wysoka kultura osobista

siq w malych pomieszczeniach. Nawet, gdyby przyj46 nowych

pracownik6w, nie mieliby gdzie usiq56.

Z kolei na rozleglych tir"nach Rosji, Polacy maj4 daleko do konsulat6w. - Od nas do
Moskwy poci4giem-trzeba jechad dzieiri p6l, a nie ka2dy kupi bilet na samolot - tlumaczyl

Aleksander Sielicki, szei polskiego stowarzyszenia,,Jednosi" w rosyjskim Kraju

o"tlii?iftf;-

,rrnpi, bEda rejestrowane wnioski i wydawane karty, cala operacja potrwa
Michal Dworczyk, jeden z autor6w ustawy o Karcie Polaka.
alarmowal
bqdzie
S4 tei i inne kwestie - ustawq, jak to wskazal senator l-ukasz Abgarowic z, ttzeba

nawet sto lat!

zapewne znowelizowa6. Dopracowania wymagaj4 kryteria ,,uznania -za Polaka".
psmdzono sobie z
Udowodnienie polsko6ci przy pomocy dokument6w mo2e by6 trudne.
tym na Ukranie. - Radzimy zainteresowanym, by opisali historiq swojej rodziny - m6wila
Emilia Chmielowa. Z kolei w Rosji wielu Polak6w nie na jgzyka polskiego'
polacy mieszkajqcy na wsch6d od Bugu twierdzqjednak, 2e bEda stara6 siq o kartq nie
pani
zwa1ajqc n" po"rilkody. - Tyle lat czekaliSmy, poczekamy jeszcze trochq - dodala
Chmielowa.
P.K.

Oferujemy:

o
.

odpowiedzialn4 i ciekaw4
pracS
atrakcyjne i motYwuj4ce
wynagrodzenie

Aplikacje prosimy skladad
w sekxetariacie DYrektora
ds. Handlowych faksem
(nr 1717880623)
lub pocztq elektro nicznq
e-mail: zbyt@brwmielec.Pl

v

. Plan generalny zabudowy miasta
Plan generalny zabudowy miasta

jeden z niezbqdnych

to

warunk6w

uporz4dkowania terytorium Berdyczowa.
Wedlug tego dokumentu powinno by6
ustalono jaka dzielnica bqdzie przemyslowq
a jaka bedzie posiadala domy mieszkalne.
Poza tym w planie powinno by6 wskazano,
gdzie bqdq lezaly inne obiekty

-

sklepy,

kawiarnie, hotele, parkingi, oSrodki

zimowym. Urzqdnicy stale powinni

stanowila 10461,6 tys. dolar6w USA i

uzupelnia6 bazq cieplybh ubrari, obuwia,
lek6w, artykul6w spo2ywczych, sprzyja6 w
przekazywaniu dla os6b bezdomnych
informacji w celu ich zatrudnienia. Poza tym
w przedsiqbiorstwach powinny by6

zur

rezerwowane miejsca robocze dla

Wielko56 importu towar6w w
pierwszym kwartale stanowila 5972,7 tys.
dolar6w USD i zwiqkszyla siq w stosunku
do ubieglego roku o 13,7 proc.

zatrudnienia os6b zwolnionych z miejsc
pozbawienia wolno6ci. Jednym z zad,ah

urzqdach, organizacjach Berdyczowa bylo

kategorii.

ffabryka <<Bewer$> przestanie istnie6?
Byla fabryka ,,Komsomolec", a teraz
,,Bewers", jest jednym z nielicznych

Kolejny termin opublikowania tego
dokumentu przeniesiono na lipiec roku

potocznego. Mieszkaricy Berdyczowa majq
nadziejq, 2e jui nie zostan4 kolejny raz
oszukani.

.

Podziemne dziurv

na

Chmielnickiego

z centralnych ulic miasta
Bohdana Chmielnickiego teraz stajq siqniebezpiecznq.
Niedawno tutaj
po6r6d drogi zaczgly tworzy6 siQ
Jedna

Berdyczowa

,,przepa6cie". Na razie te dziury sqniedu2e.
Przynajmniej przykrywa je cienka warstwa
asfaltu. Lecz sta6 obok takich dol6w jest
niebezpiecznie - mozna spa56 pod ziemiq.
Ciekawe jest to, ze dna tych jam nie wida6 i

ocalalych berdyczowskich przedsiEbiorstrv,
kt6re dostalo nasze miasto w spadku po
rozpadzie ZSRR. Ale niedlugo mo2e
przestat istnie6. Do takiego wniosku mo2na
dojS6, analizuj4c wydarzenia, j"ki. odbywajq
siq w ci4gu ostatnich miesiqcy wkolo tego
przedsiEbiorstwa. Najpierw dziwi ten fakt,2e
fabryka sprzedaje swoje dzialki wytw6rcze.
Przy tymdzialki sq sprzedawane nie jednemu
i temu samemu obiekfu gospodarczemu, lecz

r62nym, co daje zrozumiel, 2e caloi;6
maj4tkowego kompleksu fabryki nie bEdzie
zachowana. Istnieje jeszczejeden fakt. W
lepsze czasy fabryka zatrudniala dwa i p6l
tysi4ca pracownik6w. Teraz ich pracuje o
dziesiq6 razy mniej. Chodz4 pogloski, ze

latem liczba pracownik6w

bqdzie

nie wiadomo z jakiej przyczyny siq

zrnriejszana jesz,czeo kilka dziesi4tk6w os6b.

utworzyly. Istnieje dwie wersje: moze te

Czy naprawdq ,,Bewers" powt6rzy losy

dziury powstaly w miejscach komunikacji
podziemnych, albo tu s4 niezbadane

podziemne przejScia. Wiadomo, Le za
starych czas6w na miejscu ulicy Bohdana
Chmelnickiego stal las. Moze wla6nie do
niego wiodly przej5cia podziemne? Ale
istniej

e tak2e wersj a, 2e przy

cryn4 tworzenia

dziur s4 Scieki. Co dziesiqd metr6w tu

s4

jamy Sciekowe przykryte kratami. Ale teraz
stoj4nie nakrSrte, bo kraty zostaly skradzione

i nikt nie spieszy postawid nowe. Okoliczni
mieszkaricy zrzucajq do jam Smieci, kt6re

zanieczyszczajq Scieki

i w skutku woda

l7,l tys. pracownik6w

kadrowych. Co drugi pracowal w przemySle,
co sz6sty
w plac6wkach oSwiatowych,

rzeczywisto6ci. Podstawowa jego faza
ubieglego roku, ale do tego tak i nie doszlo.

przedsiqbiorstwach,

zatrudnionych

jest ustalenie liczby obywateli danej

powinna byla by6 ukoiczona jesieni4

W marcu w

poczqtkowych w ramach realizacji programu

rozrywkowe. Plan zabudowy, kt6ry istnieje,
zostal ulozony ponad dwadzie6cia lat temu i

ju2 dawno nie odpowiada dzisiejszej

igkszyla siq w por6wnaniu roku ubieglego

o 55,5 proc.

innych dui.y ch pneds

i

qbi

orstw miasta, taki ch

jak garbarnia i cukrownia, kt6re znik,ly bez
Sladu i zostaly siq tylko w pamiEci
mieszkaric6w Berdyczowa?

. Przeiazd droZeje

dziewi4ty

zakladach medycznych,

socjalnych i w transporcie. Na wyplatqpensji

zarobkowej wszystkich zatrudnionych bylo

przekazano

w marcu 2008 r. 20,7 mln

hrywien. Srednia pensja jednego pracownika
kadrowego w przemy6le stanowi 1247,02
hrywien, co jest na 4,5 proc. wiqcej niz w
gospodarce miasta.

'Kryminal
...30 maja na trasie niedaleko
Korostyszewa mial miejsce wypadek
samochodowy. To tragiczne wydarzenie
mo2e spowodowa| du2y rezonans w
spoleczeristwie, uczestnikiem wypadku byl

naczelnik Berdyczowskiej Milicji Walery
Zdorenko. W rezultacie katastrofy zginqli

ludzie. W piqtek wieczorem Walery
Zdorenko jechal na wielkiej szybko6ci
samochodem sluzbowym,,Volkswagen" i
zetknql siq z autem, kt6re jechalo w tym
samym kierunku. Na skutek uderzenia
samoch6d, w jaki uderzyl o,Volkswagen",

przewr6cil siq. Dwoje ludzi, kt6rzy
znajdowali siQ w przewr6conym
samochodzie zaginqli. Naczelnik
Berdyczowskiej Milicji ucierpial mniej.
Zadzialaly poduszki bezpieczefi stwa.
Prokuratura prowadzi Sledztwo.

W maju 2008 roku komitet wykonawczy
B erdyczow a zatw ier dzil nowe tary$/ cenowe
na przejazd w transporcie publicznym. Od
I czerwca taryfa przejazdu w autobusach
duzej pojemnoSci stanowi I hrywnq, a w

,,marszrutkach" I hrywnq 25 kopiejek.
Pozostaje w sile nieodplatny przew6z os6b

...Na urz4d miejski napadly nieznane
osoby. Dy2umy o p6lnocy uslyszal,

I

2ebijq

naprawdq kamienie lecialy do
zakratowanych okien, ale dostai siq do
okna.

pomieszc

zenia urzqdu

miej skiego

wlamywaczom nie udalo siq. Lecz tej nocy
przy goda nie skoriczyla siq rozbiciem okien.

wyrywa nowe przejScia pod ziemi4 tworzqc
niebezpieczne dziury.

z ulgami (3 siedzqce miejsca w
,,marszrutce") i przew6z uczni6w za p6l

. Bezdomni zostanq policzeni
Przewodniczqcy
Paf stwowej
Administracji Obwodowej Jwij Zabella
zobowiqzal organy samorzqdowe do

ceny. Bqdzietakile wzmocniono kontrolq za
jakoSci4 pracy kierowc6w, szczeg6lnie na

pojemnik na $mieci obok wejScia

centralnego. Dytumy spr6bowal wyj66 na
zewnqtrz przez drzwi, zeby przeszkodzil
chuliganom, lecz ciuciekli. Tej samej nocy

opiekowania siq osobami bezdomnymi. S4
przewidziane konkretne kroki dla realizacji

trasach nr 2, 3, 4, 4a,8. wykonywa6 te
funkcjq pomoge kamery wideoobserwacji,
kt6re w najbli2szym czasie bede
ustanowione na ulicach.

tych plan6w. Organy samorzedowe w

terenie, w tym i w Berdyczowie, powinny
pracowa6 w kierunku opieki socjalnej os6b
bezdomnych i os6b zwolnionych z miejsc
pozbawienia wolno6ci w okresie jesienno-

zostal zsuniqty z miejsca

. Liczby przemawiajq
Na podstawie danych Der2mytsluzby
Ukrainy i biura statystycznego w mie6cie
Berdyczowie w okresie stycznia

Kilka godzin p62niej dyzurny uslyszal
podejrzany szmer. Przez okno zobaczyl jak
hoje mlodych ludzi stara siq ruszyt zmiejsca

-

i

przewr6cony

pojemnik, kt6ry stal obok sklepu,,Lucyna".
Z niego wysypano i rozrzucano Smiecie, a

pojemnik zaci4gniqto a2 do Kolegium
Pedagogicznego.

marca

2008 roku wielko6i eksportu towar6w

Przygotowala L. Wermirflska

Opin'ie publiczne

Potrzeby
ukrairiskich P racownik6w
do poszukiwafi pracy w innych
Masowe bezrobocie i chroniczna bieda przymusza ludzi

AO. to zjawisko przybralo masowy charakter:
Ukrainy - cel jest jeden i ten sam: zarobid
granicach
w
zagranica,
daleka
bliska zagranica,
jest' Lecz ten proces
pieniqdzJ.I do dzis ten problem istnieje, emigracja zarobkowa nadal
szczeg6ly sytuacji
pod
uwagg
sig
bierze
charakteiu,
ju2 przybral wigcej ob'my5lonego
subiektywny'
czynnik
tal€ri
a
inflacji,
po"iom
.*y,
Xr";ot
w
gospodarczej

krajach lub miejscowoSciach. W koficu Ui

Niewielka statystyka: Moja wie6 jest
niedu2a, blisko 300 dwor6w, ludno6ci
zdolnej do pracy jest malo, lecz mimo to 1l
os6b pracuje na dalekiej zagranicy: w
Hiszpanii, Portugalii, we Wloszech, Rosji,
Anglii.50 os6b zarabiaw Kijowie: kucharze,

kelnerzy, sPrz4tac'zki, budowlani,
ochroniarze itd. Praea zazwyczai nie
wymaga wysokiej kwalifikacji' nie
potrzebuje osobliwyoh warunk6w polytu'
Moina przenocowat w tej'he restauracji na

podlodze

i

tam2e je66. Pracownikom

specjalnoSci budowlanych i ochroniarzom
jest l2ej. Dostajq miejsce do zamieszkania'
Praca w wielu wypadkach wedtug metody
praca' tydziefi wolny'
zmianowej : tydzieri
I tysiqca hrywien,
do
Pensja: ochroniane
budowlani (w zale2noSci od specjalno6ci) do

,tys. hrYwien, PracownicY sferY
wy2ywienia od I tys.. do 2 tys. hrywien'

4

Mlodzi pracownicy, zawziqci i z inicjatyw4:

mened2erowie, instruktorzy, barmani dostaja

problem6w, starczy tylko

ia

rze.czy

1000

niezbqdne, lecz jechal za granicq nie chc4'

Do naszego stowarzYszenia nie raz

Motywacja: wydatki na wyrobienie paszportu
zagtanicznego i wizy (niemal 100 dolar6w)'
wydatki na transport i na uslugi, droga

od 3 do 5 tYs. hYrwien (600
dolar6w).

przychodzi\a informacja

w

-

sPrawie

zatnrdnienia w Polsce . Zaptaszaj4 kobiety i
mgLczyhnna roboty rolnicze, lecz, niestety,
2aden bezrobotny nie skorzystal siq z tych
propozycji. Obecnie w Polsce nie pracuje
Lui"n wiejski pracownik. Lecz propozycje

zatrudnienia nadal dostajemy' To co jest

przyczyn{l
Kto zorientowal siq w sytuacji, zaloiryl
wlasne ptzedsiqbiorstwa. Kto nie pofiafil tego

zrobi6, nie ma zdolnoSci do dzialalno6ci
przesiEbiorczej, pracuje w Kijowie. Jazda do
stolicy trwa dwie godziny' A to sqstale wiqzi
z rodzinqo minimum wydatk6w na 2ywnoS6,

tzn. crynnik obiektywny

i

subiektywny nie

stwarzaj4 problem6w. Przy obecnym

poziomie inflacji takie zarobki nie likwiduje

zywno66, problem z obslug4 medyczn6
utracone wi qzi z r o dzinqr. I rzecz

p odstawowa :

przy naszej inflacji zarobione dzisiaj 500
dolar6w, a to trochq ponad 1000 zlotych (2
tys. hrywien) wystarczy na nabycie taniej
oari"iry i obuwia, miesiEczn4 oplatq uslug
komunalnycho nie najlepszych lek6w, tanich
artykul6w spo2ywczych i, mozliwie, jeszcze

wystarczy na nabycie osobistych Srodk6w
higieny i chemii bytowej. S4 propozycja
zairudnienia, jest bezrobocie, ale s4 i inne
przyczyny, kt6re nie zaleL1 od nas, a my
calkowicie jestesmy zalehni od nich'

Jadwiga Jarowa'
Prezes Berdyczowskiego Rejonowego

Stowarzyszenia Polak6w,,Rodzina"'

Galeria starYch zdj96
Rok 1980.
Na progu budYnku, w kt6rYm dziS
miesci sig zarz4d miasta'
a w6wczas

-

Berdyczowski Miejski Komitet
KomunistYcznej Partii UkrainY'
Dziewczgta w ukrairflskich strojach
ludowych witajq goSci Berdyczowa.
Obok stoi funkcjonariusz
komunistYcznY

Roman Pietrangowski.

v
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Zasada solidarno6ci pokoleri jest

podstawowym zaloheniem mojego rz4du
zadeklarowal premier Donald Tusk w orqdziu
telewizyjnym. Dwa pokolenia
m6wil Tusk

kt6rymi trzeba zaj46 siq w -szczeg6lno6ci,
-to ludzie
starsi oraz dzieci i mlodziez. Dla tych
pierwszych rzqd stworzyl program
przy-wracania do pracy os6b po 50. roku 2ycia.
Odnosz4c siq do najmlodszego pokolenia Tusk
zadeklarowal,2e jego ambicj4jest, aby polska

mlodzie2miala takie same szanse rozwoju, jak
mlodzie? w najbardziej rozwiniqtych krajach
Europy. -Zaczniemy od sprawy podstawowej

od bezwarunkowego prawa do cieplego
-posilku.
Glodne dziecko to hariba
m6wil

Bezpieka mnie nie zlamala i wy wszyscy,
czterdzieici milion6w, nawet nie zmusicie
mnie do przyznania siq do rzeczy, kt6re s4
nieprawdziwe. Za 2adnq cenQ -.- m6wil w
radiu. Walqsa powiedzial ,2e nigdy nie sluzyl
,,po tamtej stronie" i nigdy nie wsp6lpracowal
zbezpiekq.,,Nigdy nikt mnie nie pokonal w
taki spos6b. A 2e gralem
nie wszystkie
moje bitwy byly piqkne i zwyciqskie
tak,
to prawda. Podpisalem dokumenty, -tak, to

prawda.

. Prezydent Lech Kacz,vriski powiedzial,
Le nie ma nic do ukrycia je6li chodzi o stan
swego zdrowia. Zaznaczyl, ze w marcu i
kwietniu mial okolo 30-40 wyst4piefr, co
jak 2artowal
,,nie wskazuje na chorobq

Alzheimera". Wedlug
Lecha Kaczyriskiego, o
dobrym stanie jego zdrowia Swiadczy m.in. to,
w przeciwiefstwie do premiera
2e
nie
bral urlopu od sierpnia zeszlego roku.

-

wsp6lpracy, tylko

standardowe jak wszyscy. Taka jest prawda,
ale wy nie chcecie w tE prawdq uwierzy6"
podkreSlal Walqsa.

-

-

szefpolskiego rz4du.

Ale nie

.

8 lat wiqzienia, zmniejszone na mocy

amnestii o polowE
Okrqgowego

w

to wyrok

Sqdu
Warszawie dla Ireneusza K.,

-

bylego milicjanta ZOMO (Zmotoryzowane
Odwody Milicji Obywatelskiej), oskarzonego
o Smiertelne pobicie Grzegorza Przemyka w
I

983 r. Smiertelne p obicie przezmilicjq w I 983

r.

19-letniego Przemyka bylo jednq z

naj gloSniej

szych zbrodni komunistyc znego

zyciu do czynienia z funkcj onariuszami Stu2by

Bezpieczefistwa PRL. Wspomnial te2, 2e
,,pracownikom SB nic nie obiecywal?'.

. W konsulacie we Lwowie zostanie
uruchomione dodatkowe pomieszczenie,
dziqki czemu o 100 procent zwiEkszy siq liczba
wydawanych tam wiz
zapoyedlgl minister
spraw zagranicznych Radoslaw Sikorski.

-

Spowoduje to, ze powinny zniknq6 zatory,
jakie siq tam utworzyty. Na Ukrainie mamy
piq6 konsulat6w, ale mamy zaproszenie do

otwarcia konsulat6w od

wladz

Iwanofrankowska i Tarnopola. Rozwazamy te
powiedzial Sikorski podczas
zaproszenia
konferencji prasowej.

-

. Rodziny katyriskie chc4 skierowai do
Trybunalu w Strasburgu sprawQ poSmiertnej
rehabilitacji ofiar zbrodni katyriskiej, a to
oznacza, ze najpierw muszq wyczerpat drogq
powiedzial szef lvfSZ
s4dow4 w Rosji
Radoslaw Sikorski. Odnosz4c siq do decyzji

moskiewskiego s4du, kt6ry odm6wil
rozpatrzeniawniosku dotycz4cego poSmiertnej

-

rehabilitacji ofiar zbrodni katyriskiej,

Kostel
w Siedlce
(Polska).

.

Gdyby obecnie odbyly siE wybory
prezydenckie, jak wynika z sondazu
,,Rzeczpospolitej", 32 proc. ankietowanych

zaznaczyl, ze stron4 w tej sprawie s4 rodziny
jak powiedzial
katyriskie, a nie rzqd, dlatego

razie MSZ nie planuje
zadnego

oSwiadczenia.

zaglosowaloby na lidera PO Donalda Tuska.

l3 proc. glos6w zyskalby ekspremier
Kazimierz Marcinkiewicz, I I proc.

prezydent Lech Kaczyriski, 8 proc.
- bylyA
minister sprawiedliwo6ci Zbigniew Ziobro.
gdyby w drugiej turze wybor6w prezydenckich
spotkali siq Donald Tusk i LechKaczyriski to
63 proc. respondent6w oddaloby sw6j glos na
Tuska, a 25 proc. na Kaczyriskiego.

aparatu wladzy. Proces Ireneusza K. toczyl siE
po raz piety
wcze6niej byl uniewinniany,
ale te wyroki uchylaly sqdy wy2szych instancji.

. Je6li wybory parlamentarne odbytyby siq

w czerwcu, na Platformq

Obywatelsk4

glosowaloby 46 proc. Polak6w, na Prawo i
proc.
SprawiedliwoSd
- 29
- wynika z
sondaZu SMG/KRC. Na kandydat6w Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo

Ludowe glosowaloby po

8i 6

proc.

ankietowanych.

. Trafila do ksiqgarn

ksi42ka historyk6w

a

i

Piotra

Lech Walqsa. Przyczynek

do biografii". Wedlug autor6w ksi42ki w

pocz4tkach lat 70. Walqsa byl
wsp6lpracownikiem komunistycznej Sluzby
B ezpieczehstwa o kryptonimie,,B olek". Akta
o tym Swiadcz4ce byly prezydent mial zabrat
w latach 90., a w 2000 r. Sqd l-ustracyjny
wadliwie ocenid dowody nt. Walqsy i pomin4c

ich czq$6. Sam Walqsa zdecydowanie
zaprzecza zarzutom o wsp6lpracq.

mnie chocia2 trochE ugry26.
::i:l

bylego wiceszefa tej partii Stanislawa
Lyzwiriskiego. Obaj oskarzeni s4 w tzw.
seksaferze

Chc4

Nie -da rady.

w Samoobronie.

y2wiriski oskarzony jest m.in.

o
zgwalcenie kobiety, a obaj b. poslowie
o
2qdanie i przyjmowanie korzy6ci o charakterze
seksualnym od dzialaczek tej partii. Lepperowi
grozi kara do 8, a tr y2wiriskiemu
do 10 lat
tr

IPN Slawomira Cenckiewicza
Gontarczyka,,SB

. Przed piotrkowskim s4dem okqgowym
rozpoczql siq proces bylego wicepremiera i
lidera Samoobrony Andrzeja Leppera onz

-

-

wiqzienia.

agentem komunistycznej
-

ostatniego egzaminu maturalnego.

. Irena Sendler, kt6ra podczas II wojny
Swiatowej ocalila z holokaustu ok. 2,5 tys.
2ydowskich dzieci, zmarlaw Warszawie. Miala
98 lat. Wspominaj4cy Sendler ludzie nazywajq
j4bohaterk4i ubolewajq,2e jej postai nie jest
powszechni e znana. Prezydent Lech Kaczyriski
zapowiedzial w poniedzialek,2e bqdzie szukal
sposobu, by uczcii pamiqi Ireny Sendler ,,tak
mocno jak tylko siq da". Prezydent byljednym

z inicjator6w zgloszenia Ireny Sendler
pokojowego Nobla w 2007 roku.

czynimy takie

. Biskup wloclawski Meslaw Mering byl

B ezpieczehstwa

. Mini ster edukacj i Katury na Hall zapr asza
do Polski i ofiarowuje pomoc w zapewnieniu
mozliwo6ci dalszej nauki Iwanowi Szyle .
uczniowi szkoly Sredniej w Soligorsku na
Bialorusi, kt6ry zostal wyrzucony z niej za
dzialalnoSi opozycyjn4. l7-letni Iwan Szyla,
lider Mlodego Frontu z Soligorska, zostal
usuniqty ze szkoly, dziei przed zdawaniem

Sluzby

napi sala,,Rzeczpospolita".

On sam o6wiadczyl, 2e nigdy nie byl
Swiadomym wsp6lpracownikiem SB, a jego
teczka zostala w znacmej czqSci spreparowana.

Podczas konferencji prasowej ordynariusz
wloclawski podkre6lil, ze dwukrotnie mial w

do

My6lq

starania -2e bylaby

znakomitym kandydatem do Pokojowej
Nagrody Nobla. (...) MySlq, 2e jej Smiei nie
przeszkodzi w tym, zeby tym kandydatem
pozostala nadal

.

-

dodal Lech Kaczyriski.

Srednia cena dolar6w na przelomie

czerwca i lipca 2008 r. wynosila 2,05
euro 3'26

zl'

zl;

cena

s. M.

Nasha historia

WSPOMNIENIA

owIIJKu
Jego zdolno$ci ujawnily siq ju2 we
wczesnym dzieciristwie. W powojennej ruinie,
m6gl ze starego chlamu zbudowai lokomotywq,
k16Ja poruszala siq i puszczala parq. Wszyscy
jEgo r6wie6nicy, uwa2ali za szczqficie branie
udzialu wjego pzedsiqwziEciach. W technikum,
wykladowcy mogli zleci| mu prowadzenie w
swoim zastEpstwie lekcji dlauczni6w i wszyscy

il4dala rozprawy sqdowej nad swoim mE2emo w
obawie przed $mierciqbez s4du. W tym, 2e
Tadeusz, jako jedyny z piqciu rodzonych braci
Orlowskich, wyrwal sQ z loch6w NKWD, jest
niemal4 zaslug4jego Zony Julii.
Jednak stosunki miqdzy mal2onkami
pogorszyly siq potem, gdy Julia po wojnie

jego klasowi koledzy, sluchali go z wielkim

czworgiem dzieci. Tam bowiem zwrqzala

zainteresowaniem.
Przel cale Zyeie Tadeusz z ciekawoSciq i
rozumnie przyjmowal otaczajqcy go 6wiat. Zeby
poznai swdj kraj, razem z koleg4, w czasie
studenckich wakacji, przeszedl p6l Ukainy na
piechotq od wsi do wsi. Popracowali u jednego
rolnika, p62niej szli do drugiego. Tadeusz nie

czlowiekiem, kt6ry wedlug sl6w dzieci

posiadal 6rodk6w do nauki w Instytucie

przybyla z ewakuacji, nie z trojgiem, a z
siQ

z :,.

Tadeusza, uratowal ich od Smierci glodowej.
Tadeusz nie m6gl obojqtnie znosi6 obecno$ci
rnalutkiej Luby
dswodu niewiernoSci 2ony.
Porzucii swoich trojga dzieci te2 nie m6gl. O to

-

zaczgly siq w domu straszne skandale,
doprowadzaj4ce nawet do rqkoczyn6w. Doszlo
do tego, 2e Luba zostala odprawiona do babci

tym fakcie,

A

mamy Julii do Emilczyna. Po
-wydawalo
siq, 2e w rodzinie nast4pil

szlacheckiej, byl najmlodszym z piqciu braci i
jedynym, kt6ry przetrwal w czasie represji
stalinowskich. Jego starsi bracia Edward,
Kazimierz, Zygmtnt i Marian zostali
aresztowani i nigdy ju2 nie wr6cili do swoich

przedmiotach o96lnoksztalc4cych.

rodzinie pozostala utracona. Po wojnie, u
Tadeuszostwa, urodzily siq jeszcze trzy
dziewczynki. Dwie z nich zmarly w wieku

rodzin. O ich losie wiemy bardzo malo.
Tadeusz na pewno byl najzdolniejszym i
najpowa2niejszym dzieckiem w rodzinie. Jego
matka, lzabella z Rozdolskich, chciala, aby
zostal ksiqdzem, bowiem osoba duchowna byla
dla niej zawsze najwiqkszym autorytetem.
Rzeczywi6cie, Tadeusz mial fenomenaln4
pamiq6. Za czas6w radzieckich, kiedy ka2dy

Rolnicrym, aby uzyskai wyLsze wyksztalcenie.
skoro na jego stanowisku takie trzeba bylo
mie6, w wieku 45 lat studiowalzaocznie i uczyl
siq latwo na czw6rkach i pi4tkach, nie tylko z
.przedmiol6w specjalnych, lecz, r6wniei w

T)
ffipawsze pozostanie w mojej pamiqci i
t-JN pamiqci wielu ludzi, kt6rzy go
znali. Urodzony w lgll roku w rodzinie
rat mojej matki, Tadeusz Orlowski na

Gdzie6 w wieku

A przeciei

stalinowskich, w Zwiqzku Radzieckim, nie
m6wiono, ani na pafistwowym, ani prywatnym
gruncie. Tylko w rodzinach, kt6re ucierpialy od
tragicznych wydarzeri, te lata byly krwawi4c4

w czarnej narzucie, z lask4.

Nieznajoma

odezwala siq do niego po polsku:

Widzq,

2e

szlachciankq, bo inaczej bqdziesz przeklqty. Dla

zaakcentowania tych sl6w, pogrozila swojq
laskq. Niebo w tym momencie Sciemnialo
jeszcze bardziej, a sylwetka staruszki w czerni
na tle ciemnego nieba, pozostala w pamiqci
Tadeusza, na cale |ycie.Leczon, komsomolec,
w przekleistwa nie wierzyl i z Juli4 siq o2enil.
Zachgcal swoj4 Zonq do czytania, wozil jq
na przedstawienia do opery odeskiej, ale j4 to
nigdy nie zainteresowalo, Julia byla dobrq
gospodyniq urodzila jemu przed wojnq tr6jkq
dzieci (HelenE 1932, Eugeniusza 1935, Wiktora

organizowad wieloglosowe towarzyskie
Spiewanie. Bardzo dobrze rysowal, byl
zakochany w literaturze. W towarzystwie
koleg6w m6gl na pamiqi recytowad poematy
.

Sienkiewicza, Gogola. Smiej4c siq, recytowal.

niemiecku.

stol6wki robotniczej. Zacz$, siq z niq spotyka6.
Emielczyno, rniasteczko niewielkie. Wszyscy o
wszystkich wszystko wiedz4. Pewnego razu,

- 2eri siq z
z rcdziny szlacheckiej, nie
prostaczk4, wybierz sobie jakqkolwiek

szeSciocyfrowe! Wiersze zapamiqtywal po
jednym, dw6ch przeczytaniach. Ale wyr62nial
siq nie tylko pamiqciq. Mial takZe doskonaly
sluch muzyczny, umial nie tylko 5piewa6, ale i

opowiadal! Historie o r62nych epizodach jego
iy cia moina bylo slucha6, wstrzymuj 4c oddech.
Biegle m6wil po polsku, ukrairisku, rosyjsku i

z r odzinqswojego brata Eugeniusza.
O latach 1933 i l93T,latachglodu i represji

jesteS

z

r6znymi glosami bohater6w, fragmenty z
,,Martwych Dusz" Gogola. A jak piqknie

iytomierskiego). Spotkal tam ladniutk4,
kelnerkq
mlodziutk4 Juliq Maslowsk4

Tadeusza spotkala kobieta w podeszlym wieku,

serie te to liczby

Szewczenki, Franki (ale jak recytowad ! ), kochal

niemowlqcym,atrzeaia, Tamara urodzila siq w
roku 195 l, z chorob4 Downa. Obecnie mieszka

przed butzq, w kolchozowym ogrodzie,

czlowiek posiadal mn6stwo obligacji
tabelq wygranych, sprawdzai obligacjq

agronom, w osiedlu Emielczyno (p6lnoc obwodu

-

paristwowych (okolo 100) r62nych wydari,
r6znych serii i numer6w, m6gl, otrzymawszy

pamiqci.

l9 lat pracowal, jako

spok6j.
Czas leczy wszystkie rany, ale harmonia w

I 93 8). Zainteresowania Tadeus za

byly dla Juli i

obce, ale jego koleg6w z pracy, przyjmowala
goScinnie. Postronni ludzie nie mogli wyja5ni6,
co wi4zalo ze sob4 tych, tak r62nych ludzi. Ale
Julia maj4c tak silny charakter, jak i u Tadeusza,
przejawila 2elaznqwolq i up6r, gdy Tadeusza
aresztowano. Maj4c niemowlq, Wiktora, bez
przer'ily jeLdzila z Emilczyna do Zytomierua i

ran4. Oto w 1937 roku Tadeusza, jak i
pozostalych jego braci, zabrali do loch6w
NKWD. Teraz,my, ich potomkowie uwa2amy,
2e jako pierwszego, aresztowano.Edwarda, w
Leningradzie. Przedstawiono mu nieprawdziwe

oskar2enie. Na przesluchaniu wymienil
czlonk6w swojej rodziny, a nimi byli bracia i
siostry. Natychmiast aresztowano wszystkich
jego braci, kt6rzy w6wczas mieli od 26-36lat,
czyli w kwiecie wieku. Tadeusz siedzial w

Zytomierskim wiqzieniu, w oczekiwaniu na
proces s4dowy. Wiqzienie
-'byl to dlugi i
ciemny barak, z przenoSnym, Smierdzqcym
wiadrem z odchodami. Ludzie w nim byli jak
Sledzie w puszce. Nad niewinnymi ludZmi
znqcali siq wszyscy funkcjonariusze, jak chcieli.

?yd-fryzjer,w odpowiedzi na proSbq
Tadeusza aby zgoli6 czq6i pozostawionej brody,
zaczqlbi( go po glowie, maszynka do shzyzenia.

Nawet,

Z

niedo2ywienia, bez Swiezego powietrza, w
Scisku ludzkich cial, 26-letni mlody czlowiek,
ju22egnal siq z 2yciem. Dal swoirn towarzyszom

niedoli adres domowy, aby powiadomili rodzinq,
o jego ostatnich dniach. I nagle go wzywajq!
Kiedy wyszedl z celi, to malo nie upadl od

v

uderzenia Swiezego powietrza. Jego wezwali do
s4du. Nie wiadomo, czy to dziqki Julii, kt6ra

starala siq o publiczny proces,

jaki

dawal

minimaln4 szansQ na obronq, czy dziEki Bogu,
doSi,2e jemu i jeszcze trzem wybraflcom losu,
wladze zorganizowaly s4d, aby pokaza6 jak
wladza sowiecka, s4dzi,,wrog6w narodu". Sqd
odbywal siq w Emilczynie, w klubie. Sala byla

pelna ludzi. Na pierwsze posiedzenie s4du,
wiEini6w wprowadzili ze zwiqzanymi z tylu

'\-/

rqkami, pod konwoj em. Rozpra w a trw ala przez
cztery dni. Tadeuszowi, w akcie oskarLenia,
przedstawiono kilka zarzut6w, w tym taki, Le z
jego winy zgnilakopa siana, oraz uchylanie siq
od slu2by wojskowej. Ciekawostk4 wydaje siq
fakt, ie zar ntty te przedstawiono czlowiekowi,
kt6ry zanajwyilsze wskainiki zbior6w plon6w
lnu, zostal delegowany na ZjazdKolcho2nik6w
w Moskwie w 1935 roku. Wszystkie dokumenty,
$wiadczqce o jego niewinnoSci ,byly pnezkogo6
wyrwane z ksi4g kolchozowych.
Tadeusz odrzucil zarzut o uchylanie siq od

slu2by wojskowej, dowodz4c, 2e Julia
przedstawila do s4du gazetgwojskowq w kt6rej

byl umieszczony artykul o

,,czerwonym

strzelcu", Tadeuszu Orlowskim, kt6ry w wojsku
byl - i to najlepszym strzelcem. Czwartego dnia
procesu, wiqini6w prowadzili do s4du, ju|bez
specjalnego konwoju i... uniewinnili. Adwokat
broniqcy Tadeusza, natychmiast po rozprawie,
zostal aresztowany i zagin$bez 6ladu. Tadeusza
przeniesiono do pracy w innym rejonie, zeby
ludzie, kt6rzy zloiylina niego falszywy donos,
nie musieli patrzet, mu w twarz.
Tadeusz bardzo dobrze zapamigtalrok 1937.
Po tym p6lrocznym wiqzieniu, nigdy ju2 nie
odzyskal pelni zdrowia. On nigdy nie opowiadal

o swoich tragicznych
., .
-

doSwiadczeniach

entuzj azmem j ad4 do stolicy. Ale kiedy doj echali

do Kijowa, Tadeusza informuj6 Le delegacja
powinna liczyt, nie sze$6, ale piqi os6b. Ale, jak
on mo2e odprawii do domu, jedn4 z tych
dziewcz4t kt6re nawet w nocy wstawaly na alarm,
ratujqc len od suszy. Kogo mianowicie? Oto on,
nienamy$laj4c siqwiele, zostaje sam, a dziewczyny
odprawia do Moskwy. St4d one wrocily z orderami,
a on w 1937 roku byl ogloszony, jako ,,wr6g
narodu". Gdyby on byl obecny na tym zje1dzie,
na kt6rym wystqpowal sam Stalin, byd mo2e
ominqlby go los,,wroga narodu".

Tam, gdzie nikt inny nie m6gl poradzi|
sobie, z problemami w pracy, posylano
Orlowskie g o. Zaw sze m6 gl znale2( r ozw iqzanie
problemu i zmobilizowai ludzi do skutecznej
pracy. Je2eli Tadeusz 2ylby w innych czasach,
to tak umiej4c radzil zludimi, osi4gaj4c takie

wysokie plony na obszarach calych rejon6w,
m6glby zarabiat znacznie wiqcej. Byly to czasy
sowieckie, kiedy placili jednakowo wszystkim,
ludzi wymagano wysilk6w, w my6l zasady
,,komu wiqcej dano, od tego wiqcej wymagano".
Zdolni i utalentowani pracowali wiqcej i tracili
zdrowie, znacznie szybciej. I tak okolo 55 lat
zdrowie jego znacznie podupadlo. Zachorowal
na cukrzycq z powiklaniami. Chodzil z lask4 i
w sze6idziesiqtym roku zycia otrzymalmizern4
emeryturE. W systemie radzieckim, nie bylo
mechanizm6w, za.pomoc4 kt6rych moina bylo
cho6 jako6 materialnie wspom6c emeryta o
takich zaslugach, czlowieka, kt6ry pisal dla
a od

sekretarzy Zytomierskiego Komitetu

Obwodowego sprawozdania, robil wyklady,
kt6ry calkowicie oddawal siq rolnictwu.
Sam o siebie,nie troszczyl siq w ciqgu
swoj e go calego iry cia. Jego zaj mow aly

interesuj4ce sprawy

i

b

ar

dziej

wydarzenia Swiatowe.

wiqziennych. W obwodowym archiwum w

Stale sluchal zagranicznych rozglo6ni

Zytomierzu. brak jest jego sprawy. Wygl4da na
to, ilewladzasowiecka nie zachowywala spraw,
w kt6rych nie udowodniono winy.
Tadeusz, jak i jego ojciec, byl bardzo

radiowych, czytal masq gazet,w tym i ,,Trybunq

srogim, wymagaj4cym wobec dzieci i 2ony.
Zmienil siq tylko w stosunku do wnuk6w
Calkowicie oddawal siq pracy, kt6ra byla

wysoko ceniona przezwladzq sowiecka, ale nie

przynosila 2adnych materialnych wiqkszych
korzy$ci. Bqdqc szlachetnym czlowiekiem,
nigdy nie m6gl sobie pozwolid na nieuczciwe
zdobywanie Srodk6w do Lycia, czego r6wnie2
wymagal od swoich podwladnych.Lyl tylko z
pensji, ale i to m6gl wydai na piwo dla
robotnik6w, kt6rzy pracowali ponad normq. po

wojnie pelnil funkcjq gl6wnego agronoma
Irlgpolskiej MTS, dyrektora marchlewskiej

MTS (Mechaniczno
Techniczna Stacja).
Przez cale 2ycie m6gl postqpowai tylko w
najwyZszym stopniu uczciwo6ci. przykladem
1929 byd 1935 rok. Jego i piq6 najlepszych
kolchoinic, za najwiqksze plony tnu, aiteguiq
do Moskwy na Pierwszy ZjazdKolcho2niktwDziewczyny z zabitej deskami wsi Emilczyno,
z tego powodu uszyly sobie nowe ubrania,
zrobily modne na owe czasy fryzury i z wielkim

-

Ludu". Potrafil czytat, miqdzy wierszami.

Wiedzial nie tylko co dzieje siq w ka2dym
zak4tku Swiata, ale potrafil przewidzie|rczw6j
wydarzeri.Kiedy w 1968 roku, my mlodzieL, z

radoSci4 czekaliSmy skutk6w,,Praskiej
Mosny", Tadeusz wtedy powie dzial, jakona siq
skoficzy, nie pominqd los6w Dupczeka.
Wszystko sprawdzilo siq co do joty.A jak on byl
szczq$liwy, kiedy na papie2a wybrany zostal
Polak, Karol Wojtyla. Zawsze czul siq w
pierwszym rzqdzie Polakiem.
Tadeusz zebral du24 bibliotekq literatury
polskiej, w tym okolo l0 tom6w historii Polski
(w wersji z lat piqtdziesi4tych). Kahdy Polak
byl dla niego przyjacielem chocia2by dlatego,
2e on m6gl z nim porozmawiai po polsku. Po
razpierwszy, po ukoriczeniu technikum w roku
1929, jego znajomo$i jqzyka polsk iego przy dala
siq, kiedy do Miropola przyjechala delegacja z
Polski.
Przez cale 2ycie bardzo dobrze gral w

szachy.

W jakimkolwiek

kolektywie,

gdziekolwiek on nie pracowal, zdobywal
pierwsze miejsce w szachach. Szkoda,2e on nie
mial mozliwoSci wziqcia udzialu w zawodach
szachowych,wylszej rangi. Lubil pilkq no2n4.
Nie przepuszczal2adnego meczu w mieScie.

Tadeusz

byl wszechstronnie utalentowanym

czlowiekiem. W ka2dej dziedzinie,jakq siq
zajmowal, osi4gal sukcesy. Szkoda, Lenie do|yl
pierestrojki, nie m6wi4c juz o wolnej Ukrainie i
wizycie papieilaw tym kraju. Oglqdaj4c wizytq
papieia w telewizji, caly czas wspominalam
swojego wujka. Brakuje mi jego, aby dzieli|z
nim rado66 tych wydarzeri.
Tadeusz pozostawil po sobie dobrq pamiq6

u wszystkich ludzi, mlodych i

starych,

inteligentnych i prostych, u wszystkich, kt6rzy
mieli mozliwoS6 obcowania z nim.

Alina Krv2anowska.
Zytomierz

Gawqdy kresowe

KI nie powrdcil nigdY
do wlasnego domul>
r' znowu
mial
Nowofastowie,
babkq w

pojechal do Kijowa. Gdy

ld*ird"it

w

1867

okazjq pozna6 ksiqcia Romana Stanislawa
Su"gut"tg, przyszlego bohatera swojego
opowiadani a Ksiqiq Roman'

^-Co

pozostalo w tej miejscowo5ci z

dawnych czas6w? Ot62, prawie nic' Ruiny
dworu i koSci6l, kt6ry nie ma ju2 wie2, wewn4trz miesci siE kino, a po cmentarzn

I poplynql rnorza ogromem
lAyzwolonY

I

nie

z

Pgt,

powrdcit nigdy do wlasnego domu'

Antoni Slonimski, Conrad
Tak poeta pisal o zyciu wielkiego pisarza
J

6zefaliotttudu Korzeniowskiego, bardziej

znanego jako JosePh Conrad.

Korieniowski PrzYszedl na Swiat

3

grudnia 1857 r. w Berdyczowie' Ochrzczono
go w tym samym miesiqcu, chrztu dokonal
zakonnik ze slynnego klasztoru karmelit6w
w Berdyczowie' Chlopiec nie urodzil siQ w
rodzinnym maj4tku Terechowa, lezqcym 10

od

BerdYczowa,
matka byla
2e
dlatego,
prawdopodobnie
rtuUtgo zdrowia i PrzewidYwano

kilometr6w

komplikacje. Przed urodzeniem syna
Korzeniowscy zamieszkali w Derebczynce,

w 1859 r. Po

niePowodzeniach w

gospodarowaniu przeniesli .tig
Zytomierza, gdzie Apollo rzucil siq w wir
do

dziatalno6ci kulturalnej i politycznej'
Ojca przys zlego pisarzaaresztowano 20
paLdiienika I 86 I r., parE dni po utworzeniu

z jego inicjatywy,,Komitetu Ruchw>, kt6ry

sial siQ zalqlkiem

P62niejszego

powstafrczego Rz4du Narodowego'
Wiqziony byl w warszawskiej Cytadeli'
Matka, Ewa Korzeniowska byla r6wnie2
objqta oskar2eniem i przesluchiwana'
Dziewi4tego maja 1862r. skazano oboje na
zeslanie w glqb Rosji do WologdY.
W 1863 r. malY Konrad PrzYbYl do
Nowofastowa z matkq,,dla kuracyi> na trzy
letnie miesiqce. Przebywali w maj4tku teSci6w jego wuja Tadeusza Bobrowskiego Lubowidzkich. Trzy lata p62niej' ju2 po
Smierci matki, Konrad spqdzil lato z babkA
zn6w w Nowofastowie, a w paizdzierniku

slawny Henryk Rzewuski i tu napisal stynne
jesz*ze
Pamiqtki Soplicy. Dw6r zniszczono
przedprzewrotem bolszewickim'

'

Poa Cudnowem

w

1660

r'

hetman

Stanislaw Rewera Potocki odni6sl

rosyjskimi'

zuryciqstwo w bitrvie z wojskami

ju2 daleko od ojczYznY'
1868 r. zwolniony z zeslania Apollo
Korzeniowski zabral syna do Lwowa, gdzie
na Z6lkiewskim Przedmiesciu mieszkali
przezkilka miesiqcy. Tam chlopiec marzyl
o dalekich podr62ach, czytal i

slorica ukazaly siq nam wysokie wieie

W

Jego dom w hrabstwie Kent

W Codoo*ie znajdowal siq dw6r' w
kt6rym przez nieomal cale 2ycie mieszkal

tcatotickim nie ma nawet Sladu' Tutaj
pochowano ukochanego wuja Conrada tadeusza Bobrowskiego, z kt6rYm
korespondowal w swoim dorostym ?yciu'
bEd4c

Bo nie bYl domem

r'
elementarn4. Klasztor skasowano w 1832
zakonnik6w'
mal4liczbq
ze wzglqdu na

NastqPnie zairzalam

do

koiciola oicow Karmelitow w Berdyczowie'
Anna PruszYirska, MiqdzY Bohem a
Sluczq

Ziajfujesiq tu stary cmentan 2ydowski'

"up"*n.
dorastal.

jeden z najciekawszych na Ukrainie'

mySlalam, 2eby odwiedzi6 rodzinne strony

kami, podchodzq do grobowca slawnego
cadyka, gdzie ludzi e w ciq| zostawiaj 4 liczne

Bqd4c wielokrotnie na Ukrainie'

pirutru, kt6re sq jego,,malq oiczyznq>>'
Nigdy jednak nie starczalo na to czasu'
W{diowalam po okolicy, zaglqdalam do
niedalekich wiosek i miasteczek, ale na
dokladne zwiedzanie jakoS nie starczalo
czasu. Zbuntowalam siq kt6rego3 lata'
Pojechalam do przyjaci6l do Humania' a
sta-mtqd zamierzalam dotrzet' do Zytomierza'
a po drodz e zatrzyma6 siq wla6nie na con-

raiowskiej ziemi. Postanowilam pojecha6
samochodem, tYm bardziej 2e wtedY
moglam ,,zarzqdzi6> jazdq nie gl6rvnymi

drolami, ale ulubionymi oplotkami' Pomysl
byl dobry, zrcalizacjqujak siq okaza\c,te?
nie bylo 2adnYch Problem6w'
Ptszukiwanie 5lad6w przeszloSci na tej
ziemi jest bardzo trudne i czasami
niewdziqczne. Wiele miejsc jest dzisiaj nie
do poznani a, przeszly tEdy rewolucj e, wojny'

wiilokrotrie nie pozostawiaj4c tu kamienia
na kamieniu.

Najpierw zajechali6my do Cudnowa' Nie

jest to miejsce 6ci6le mriqzane zprzyszlym
ale poniewa2 znajduje siqnatrasie'
a nigdy wcze6niej tu nie bylam, zagl1dam
ciekawie na chwilE. Oglqdam ruiny klasztoru

iirurzt*,

ju?
bernardyn6w. Klasztor i nieistniejqcy
koSci6l 5w. Jana Nepomucena ufundowal
ksi42q Janusz Sanguszko. W 17 82 t' klasztor
podniesiono do rangi konwentu' Od 1800 r'

Lernardyni Prowadzili tu szkolq

J

zawsz.e
Przypommal
4
a'
czow
erdy
go
B
interesuj 4ce
siq slowa z kiedy6 czytanej ksi42ild:
Wkr6tce w promieniach wschodzqcego

Spaceruj

q

j ego

alejkami, zaroSniqtymi Sciez-

karteczki z pro$bami do Swiqtego mq2a'
Dzisiaj ie2 jest ich sporo' Na pewno byla
mnqwYcieczka 2Ydowska'
przede
tu

Teraz trzeba jecha6 w okolice

Berdyczowa. Tadeusz Bobrowski' wuj
Conrada, kt6rego listy i fantastyczne

pamiqtniki na szczq6cie siq zachowaly'
wspominal:
w
1...12e rodzici:e moi

n

1,838

przenieili

siq z Markusz (powiat Lityris-ki) do
Tirechowy (pow. machnowiecki) pod

Berdyczowem, maj qtku zostai qce,go pod
do|:ywociem babki mojej Pilchowskiej' i 2e
jui z Terechowy wyprawiono nas do szkdl'
Tadeusz Bobrowski, P amiqtnik moi ego
2ycia

Drogq z BerdYczowa do Terechowej
pokonujemy w kilka minut, to zaledwie 8
cry l0kilometr6w. Jest tu muzealny pawi-

lon, conradowski unikat, wiejska'

kolchozow aizbapamiqci. We wnqtrzu kilka

mebli z epoki, portrety Korzeniowskich rodzic6w i syna, wielojqzyczne wydania
dziel pisarza, trochq morskich akcent6w'
mapa morskich Podr62Y Conrada' W
na3tlizszym czasie muzeum zostanie
przeniesione do BerdY czowa'

Bardzo Podoba mi siQ nazwa

miejscowoSci - Terechowa' Jest w niej coS
w
ujmuj4cego . Terechto strumieri zrodzony

bukowych zaroSlach.

W

Terechowej

pozostaly Slady dawnych alejek parkowych,

stare drzewa, zarosniqty staw, studnia,

zaroSla

i

oczerety. Ocalaly tez ruiny

dworskiej oficynY.

Szukamy kolejnej miejscowoSci -

Kazimier6wki. Ojciec

Tadeusza

Bobrowskiego w 1843 r. nabyl od Pulaskich

czq(;t, miasta Oratowa

z

wioskq

Kazimie16wk4.

W czerwcu 1843 r. rodzice

moi

przeniesli siq z Terechowej, gdzie piq6 lat
przemieszkali, do niedawno nabytego

Oratowa w pow. liPowieckim (gub.
kijowskiej) polo2onego. Byl to niegdy5

maj4tek Oratowskich, kt6rzY

za

Jagielloriskiej dynastii dobra te dzier?yli.
Szlachta to byla ruska, a snadi zaLywna i

butna, kiedy

z ks. WiSniowieckimi,

pozbawiony wre2. Chyba mie6ci siq tu kino,
s4dz4c po napisach.
Pisal Tadeusz Bobrowski:
Okolica Oratowa piqkna i zaludniona'
Nie m6wiqc iui o najbli2szych sqsiadach w
samym Oratowie, ludziach doic prostych i
przyj emno i ci w ob c ow aniu, z a wylqcz eni em
jednego Stqtkowskiego, nie obiecuiqcych w bliilszym lub dalszym sqsiedztwie bylo
dom6w ze trzydzieici zamoinieiszych, mniei
zamoinych i zgola bogatych, a doic dobrze

wychowanych

i przyjemnych ludziach

r62nego wieku doic spore k6lko zgromadzii
moina bylo. W poczqtkach rodzice moi
pisianowili zabrat stosunki z kilku bli2szymi
domami, lecz nastqtnie, jak to zawsze bywa

z osobistoiciami wydatniejszymi kolo
stosunk6w zwiqlcszalo siq stopniowo - bo ich
szukano, a czqsto nawet, nie zwaiaiqc na

dziedzicami Daszows zczy zny, wzaj emne
zajazdy sobie robili fiak przekonal mnie o
tym, niestety, tylko sumariusz dokument6w,
kt6ry mialem w rEku, a po Smierci ojca ju2

przyjqte nvyczaje, dawniei zamieszkali lub
dawniejsi znajomi przyie2d2ali pierwsi, nie

nie znaleziony).

iycia

doczekujqc siq ich odwiedzin.
Tadeusz Bobrowski, Pamiqtnik moj ego

Majqtek, tak zwany klucz oratowski, z
m. Oratowa, wiosek Orat6wki, Honoratki,
Kazimierdwki z Anton6wkq Lopatynki iwsi

tr adnie tu dookola. Niewysokie pagorki,
du2o rozlo2ystych drzew, lqki pachn4 i dla
mnie zapachem dzieciristwa. Pisarz wspo-

Zarudzia zlo2ony.

minal rodzinne stronY:
(Ijrzalem zn6w slofice zachodzqce na
r6wninach, i ak j e widywalem podroiuj qc w

Tadeusz Bobrowski, Pamiqtnik moi ego

iycia
Przeje2d2amy pruez Zarudzie. Nazwa

brzmi znajomo, PrzYPominam sobie

dzieciristwie. Zachodzilo czyste i czerwone,
zanurzajqc siq w iniegi, widzialne iak na

wqdr6wki po bliskiej ziemi lwaszkiewicza.
Przecie?i on, i Conradurodzili siqwlaSciwie
obok siebie. To te same strony. O Zarudziu
wspominal August Iwariski-junior w swoich
wspomnieniach, wymienial jq takhe mistrz

dloni, rzeklbyi, zachodzqce na morzu'
Uptynqlo ju2 bylo dwadzieicia trzy lata,

Jaroslaw.
Jedziemy do malego, prowincjonalnego

przestrzert iniegu, aiwreszcie

Oratowa, gdzie w tamtejszym ko6ciele
rodzice Conrada brali Slub. Poszukiwan4

Kazimier6wkq wchlonqlo miasteczko.
KoSci6l parafialny jest calkiem dobrze
zachowany, ale, sowieckim zwyczajem,

ziemi zlewaiqcej siq z gwiaidzistym niebem
wylonity siq czarne ksztalty, kqpy drzew nad
wios tr4w 3 r 6 d ulaairskiej rotvniny ze w sp omni

efr '

Joseph Conrad, Ze wsPomnieri

Nie ma ifi dzisiaj dawnej
Kazimier6wki, zostaly dtzewa, stare drogi'
Dw6r

zniszczono

w czasie rewolucji

1917

r., a obecnie nikt nawet nie wie, gdzie siq
kiedyS znajdowal.

W nieodlegtej Kalin6wce zachowala siq

ladna stacyjka kolejowa, z kt6rej kiedyS
zapewne wyjechal Conrad w daleki Swiat i
do kt6rej jeszcze raz zajechatr, wracaj4c na

chwilq do ukochanego wuja i jego
Kazimier6wki.

Nastqpna na naszej trasie jest wioska o
Slicznej nazwie -Honoratka. Tu urodzil siq

ojciec Conrada, ktory p62niej pokochal
siostrq Tadeusza Bobrowskiego, EwQ,
przedw czeSnie zmarl4 matkE pisatza.
Do Honoratki idziemy pieszo, inaczej siq
nie da, samoch6d tu na pewno nie przejedzie'

WqdrujemY Polnq drog4, a wlaSciwie

bezdroLem, jakimi6 koleinami, wspomagani
przez wiejskiego chlopaka, sami by5my tu
nie trafili. ZaglEbiamy siq w jar, wsi prawie
nie wida6, schowala siq w zieleni krzew6w

i drzew. Trochq to przypomina drogq do
bialoruskich BohatYrowicz.
W rodzinnej wsi ojca Conradapozostalo

jeszcze kilka budYnk6w, kt6re mog4
pamiqta6 mlodo66 slawnego pisarza. Ziemia
zwiqzana z dzieciristwem pisarza jest i dziS
krain4 nieomal magicznqu kt6ra nie oddaje

odkqd widzialem po raz ostatni, jak slorice
nad tym krajem zachodzi; iechaliimy wir6d

raz zawladniqtej duszy wqdrowca i ktora

pustki bialej

Katarzyna Wqglicka.

ciemnoici, kt6ra padla szybko na sinq
z

zmusza do pbwrot6w w te Sliczne strony'

Siedlce (Polska)

i Berdycz6w Okraina)
dla Europy
Od 4 do 9 czemtcaw polskim partnerskim

mieScie Siedlce przebywala delegacja
oficjalna zBerdyczowa na czele z merem
Wasylem Mazurem. Nasze partnerskie
Siedlce obchodzily Dni Miasta, kt6re zostaly

zorganizowane z wielkim rozmachem. W
ramach tego Swiqta byly przewid,ziane
rozmaite kategorie imprez,spotkari, zawod6w

sportowych, wystaw, koncert6w, targ6w
miqdzynarodowych. Na Dni Siedlec
prryjechaty delegacje z miast partnerskich

Ukrainy (Berdycz6w),

Bialorusi

(Wolkowysk), Rosj i (Kirow), Lirwy (Wilno),
Woch (Pescantina), Slowacji (Sabinov).
Kaidy dziefi Swiqt otwieral dla go6ci i
mieszkaric6w Siedlec nowe ciekawostki i
atrakcje, a najpierw dawal mo2liwo6i blihej

poznat, i

nawiqzat kontakty

przedstawicielami innych kraj6w

z

W skladzie delegacji ukrairiskiej byli
Mer miasta Berdyczowa p. Wasyl Mazur,
Sekretarz Rady Miejskiej p. Wasyl Toloczko,

dyrektor Miejskiego Domu Kultury p.
Helena Pietrowska, dyrektor zespolu szk6l
Nr 4 p. Zanna R62yriska, Prezes
Berdyczowskiego Oddzialu Zwiqzku
Polak6w Ukrainy p. Larysa Wermiriska,

Prezes Berdyczowskiego Polskiego
Stowarzys zenia

trzecie miejsce w5r6d druzyn pilkarskich. Sq

najmlodsi z uczestnik6w zawod6w

1993 roku urodzenia.

-

1992,

Swoimi

umiejqtnoSciami nie ustqpuj4 doroslym
graczom ze Slowacji i Polski. Nawet ich
rywale z Polski powiedzieli, 2e nasi chlopcy
maj4 wielkie perspektywy na przyszloSt i

2yczyli im sukces6w w

rozwoju

umiej qtno6ci pilkarskich.

Wspierania

Mieszkaricom i go6ciom Siedlec bardzo

Przedsiqbiorczo6ci p. Aleksander Rudnicki,

spodobaly siq wystqpy berdyczowskich
zespol6w artysty cznych: amatorskiego
zespolu tanecznego ,,Jaworoczok"
(kierownicy Zana Kabanczuk, Irena

przedstawiciele k6l biznesowych.Opr6cz
czlonk6w delegacji oficjalnej do Siedlec
pnyjechali nasi znakomici zawodnicy pilki
noilnej, uczniowie trenera Igora tr ysiuka, z
klasy sportowej gimnazjum Nr 10. Nie
mo2na nie odznaczyt piqknych chwil
zachwytu ich grq z klubami pilkarskimi ze
Slowacji i Polski. Nasi zawodnicy zdobyli

Nazarenko)

i

studium cyrkowego ,,Zanr"

(kierownik Piotr Gerasymenko). Nikt nie
uwierzyl w to, 2e d,zieci ze studium
cyrkowego s4 niepelnosprawne i maj4
ograniczone mo2liwoS ci frzy czne.

Prawdziwa Ukraina

zostala

w cudownych

pie$niach

reprezentowana

*ykonuny.h przeztrio,,Wiola" .
Z dobrej strony pokazali siE

i

zaprezentowane wloskie miasto Pescantina
przez Pelnomocnika Burmis trza p. Rolando

Unia Europejska PolqczYla wiele
narod6w, nadala ogromne mo2liwoSci

Andreoli. Spodobala siq obecnym takile

obywatelom r6znych paristw ptzekracza(
granice, zwiedzat nieznajome do tych czas
miasta, zapoznat siq z innymi kulturami.
Wielu Ukrairicow chce, 2eby Ukraina w
niedalekiej przyszlo6ci stala siq czlonkiem
UE. Wtedy i nam nie trzeba b Edzie zalatwial
formalno6ci wizowe stojqc w ogromnych

nasi

opowieSi o miescie Sabinov ze Slowacji,

kucharze, kt6rzy reprezentowali dla Europy

reprezentacjE kt6rego prowadzila p.

- degustacji
,,Europejskie Smaki". Wszystkich

Primator Eva Arvayova. Na zawsze w naszej
pamiqci pozostaly spotkania przyjacielskie
z przedstawicielami miast bylego ZSRR
Kirowa (Rosja), Wolkowyska (BialoruS) i
rej onu wilef skiego. Brzmialy 62ne j qzyki,

dania ukrairiskie na wystawie

szokowala kolejka chqtnych spr6bowa6
ukrairiskie smakolyki, kt6ra ci4gnqla siq a2
na kilkaset metr6w.

Z pewnoSci4 mozna stwierdzi6,

2e

miasto Berdycz6w dostojnie przedstawil

nasze'paristwo przed Europejczykami,
kt6rzy jeszcze bardzo malo wiedz4 o

muzyka r62nych narod6w. KontaktY
oficjalne pomalu przerosly w kontakty
og6lnoludzkie. Wszyscy bez tlumacza
rozumieli siq ze sob4. Dni Siedlec stalo siq

Ukrainie. Niestety s4 opinie, ze Ukraina to

prawdziwym $wiqtem PtzYjalni

jest Rosja i 2e tu mieszkaj4 Rosjanie.

miqdzynarodowej i jest wzorem dla innych
miast europejskich, kt6re chcq nawiqzat
kontakty partnerskie z innymi krajami i ich
miastami.

Na'Dniach Siedlec pojawila

siQ
mozliwo66 blizej zapoznat siq tak2e z
innymi krajami Europy. Interesuj4co zostalo

i

kolejkach pod konsulatami. Bo Ukrairicy co
wiqcej jeLd24 do Europy, zakladajqtam
swoje firmy, rodziny, Pracuj4. We
wszystkich krajach Ukrairicow znaj4 jako

uczciwych, pracowitych, utalentowanych
ludzi i pracownik6w. Unia czekana Ukrainq
i mamy nadzieje, ze niedlugo tam siq
znajdziemy.

Izabella Rozdolska.

Polscy aktor6y

BEATA TYSZI<IEWICZPIERWSZA DAMA POLSKIEGO KINA
podobne bohaterki nie tylko w polskich filmach:
Andriej Konczalowski obsadzil j4 w roli W,u*ury

awreckiej w SZLACHECKIM GNIEZDZIE
wedlug prozy Iwana Turgieniewa. Role te
tr

jej ogromn4 populamoSi, ale aktorka
manyla tak|e o rolach niejednoznacznych,

przynosily

skomplikowanych psychologicznie. <Lubilam te
postacie - m6wila - ale na nie pracowala literatura.

TVtko rok studiowala w wilszawskiej PWSI
I a o przyczyiach skreslenia jej z listy

puste.

A keowane pnez niqposhcie to mazenie

ka2dego mgLczyzny:

sA

do$wiadczone,

sprawiedliwe w ocenach, ale zdolne do wybaczania,
l4cz4 kobiec4 delikatnoS6 z dojnatym erotyzmem,
a odkrywanie ich tajemnic jest r6wnie pasjonuj4ce
j ak lektura powieSci kryminalnej...> (Jacek Tabqcki,
<lluzjorur m l-2l1989).
Beata Tyszkiewiczzawsze grala bardzo du2o 16l

:hzeba siq tylko bylo dopasowai do wyobraini

pierwszoplanowych

widz6w. Nie rywalizowad z ni4, co najwyiej
pr6bowai j4 zdominowai.>

obejmujqcym jej dorobek jest ponad sto postaci
filmowych i piEi telewizyjnych. M6wi, 2e nie rniala

Te ciekawe role zagrala u Andneja Wajdy we

powod6w, aby odrnrcad propozycje, kt6re zawsze,z
jaki6 wzglqd6w, bywaty interesujqce, nawet epizody;
Grala
filmach wschodnioniemie ckich i

WSZYSTKO

NA

SPRZEDAZ

i

Zbisniewa

i

mniejszych. W spisie

student6w krqiqr62ne anegdoty. Jest jedyn4 w

Kamiriskiego w NIEWDZIECZNOSCI. <Sa-at<torzy

Polsce aktork4wyl4cznie fi lmowq. W teatze

zagnla
tylko raz, zarazna poczqtku swojej kariery i nie

intuicyjni, jak Kurnakowicz, czy Fijewski. Bywajq
teL aktorzy wybitnie keacyjni, jak Pszoniak czy

polubila tego <codziennego nnagania siq z tq sam4

tr

indyjskich i francuskich (mieszkala pnezpewien czas
we Francji). W serialach znakomitych i niewaznych

aktorskiego zadania, potrafiq stworzyd zupelnie

(NOCE
DNIE, POLSKTE DROGI,
KOMEDIANTKA). Pracowala z WajdA. Konwickim,

postaci4>. <Nie bardzo sobie wyobralam, jak
mo2na, majqc dzieci, codziennie wychodzi6 z domu
o sz6stej wiecz6r i wraca6 o jedenastej. Poza tym
jestem zdemoralizowana prac4 dla kina - frlm robi

siq raz, a potem on jui na nas przez cale Lycie
pracuje. W teatrze za!; za ka2dym razem odtwarza
siq od nowa to samo. Takie

wielokotne powtazanie

byloby dla mnie chyba zbyt monotonne.> (<Film>
nr 1211996) <Jestem zaleniwa, teatr zmusza do
straszliwej pracy. Pomy3lei, 2e Daniel Olbrychski
zagral Hamleta 450 ruzy! Na sam4 my6l o tym chce

omnicki. Ich sztuka nie polega na zwyklym
odtwarzaniu postaci. Oni przekraczajq ramy
now4jakoSi.

Ja od takiego aktorstwa jestem daleka.

Na miarq swojej wra2liwoSci inteligencji pr6bujq
pobudzii wra2liwoSi inteligencjq widza.
Przekazywai mu my5li i emocje. Najbardziej

i

w

zachodnioniemieckich, wqgierskich, rosyjskich,

I

Hasem, Delavoux, Meszaros, Leluchem, Gawasem,
zyskiwala coraz to nowe zaszczFre rytuty: <gierwszej

damy polskiego

kinu,

<aniola PRLur, <Catherine

Deneuve Wschodu, <gwiazdy stylowego

kostiumu,

interesowalaby mnie rola bez sl6w. Jest taka scena
w NiewdziqcznoSci Kamiriskiego (gram tam c6rkq
bardzo dominujqcej matki), kiedy matka m6wi, 2e

(carycy kina slowiariskiego>, ale jej filmowe
bohaterki noszq w sobie niespelnienie, kt6re jest

mnie kocha. Staralam siq w spojzeniu, reakcjibez
sl6w pokazai, jak trudna dla mnie jest ta miloS6,

swojego dorobku. Nigdy nie zrobilam wlasnej

mi siq zemdle6.>

niespelnieniem aktorki.

<<Nie

jestem przyrviqzana do

filmografii, nie mam nawet kaset z fiknami, w kt6rych

Na plan filrnowy trafila wlafuiwie przypadkiem.

Byla uczennicq liceum, kiedy asystent re2ysera
Antoniego Bohdziewicza szukal w warszawskich
szkolach mlodziutkiej kandydatki na odtw6rczyniq

roli Klary w filmowanej w6wczas ZEMSCIE

Aleksandra Fredry ( 1956).

Hrabianka

Tyszkiewicz6wna, z klasyczn4 urod6 wdziqkiem

i

dystynkcj 4 wyn ikajqcqz pochodzenia i wychowania"
jak malo kto nadawala siq do odegrania panienki ze
szlacheckiego dworku. Po prostu niq byla.
Dziqki Klarze nie zostala weterynarzem i mimo
bnku formalnego wyksztalcenia, roie posypaty siqjak
z rqkawa. <Od pienvszych 16l nlezy oardmwiele. One

jak mnie przytlacza, mimo

2e te2, oczywi3cie,

kocham matkQ. Nie mialam iadnych opor6w przed
postazeniem siq do tej roli, tak wedfug mnie miala

wystqpilam. Mo2e dlatego, 2e nigdy nie zagralam
czegoS, co by mnie naprawdq charakteryzowalo.
Gdyby ktoS chcial dzi6 zosrai moim agentem i chcial

mogqaktora zaszufladkowa6. Wiqc we mnie rezyserzy

wyglqda6 zdominowana c6rka zadbanej,

dostzegli dojnalq, dzielnq panienkq z dworu, potem

mnie komu6 przedstawi6, to wla6ciwie co by

pretensjonalnej matki. Robiq wszystko, by obronii
posta6, kt6r4 gram.> (<<Film rtr 1211996).

2,30

dumn4bohaterkq Zaduszek Konwickiego. Tak wlasnie
powstal m6j filrnowy image.> (<TeleRzeczpospolita>

rr 2,30 stycadal99T).

I

rzeczywiScie 16l wsp6lczesnych sobie
r6wieSniczek wla5ciwie nie grala. Byla Mari4
Walewsk4z MARYSI I NAPOLEONA, ksiq2niczk4
El2biet4 z POPIOLOW, Izabelq Lqckq zLALKl, a
nieco p62niej tak2e Ewelinq Hariskq z WIELKIEJ

MItr OSCI

BALZAKA. Piqkna

i

dumna,

a

jednoczeSnie ciepla i liryczna o6darzala swoje
bohaterki calym urokiem epok, kt6re odeszly wraz
z histori4. W latach sze$idziesi4tych powstawalo
sporo ekanizacji klasycznych dziel literackich, a
nikt lepiej ni2 Beata Tyszkiewicz nie prezentowal

siq w stylowym kostiumie, w salonie. Grywala

K.rl,tyka dlugo nie umiala opisaC fenomenu

jej

aktorstwa. Recenzje sq najpierw zdawkowe,
ograniczajqce siq do zachwyt6w nad 6wie2o6ci6
urodq i wdziqkiem, potem zwracajqce uwagQ na
delikatny erotyzm dojrzalej kobieco6ci. Dopiero
trzydzie6ci lat po debiucie mogla przeczytat o sobie
takie slowa: <Beata posiadla dar, bqdecy udzialem

i

tylko nielicziych wielkich gwiazd zarazem
wybitnych aktorek - jak Romy Schneider, Annie
Girardot, Faye Dunaway - dar nasycienia sob4
ta6my, tworzenia atmosfery szczeg6lnie intymniej,
oddzialywania na widza wprost, bez po6rednictwa
ekanowego partnera. Kaildy gest takiej aktorki jest

nieskoficzenie prawdziwy, 2adne slowo nie jest

pakazal? Gdzie te role?> (<TeleRzeczpospolitu nr

I 1997).

W ostatnich latach, bardzo udanie, gra w frlmach
postaci charakterystyczne i komediowe. Najwiqcej

uznania przyniosly

jej role w filmach Juliusza

Machulskiego (Bema w SEKSMISJI -1984, Hrabina
Zwirska w VABANKU II - 1985, Dama na bazuze

w KINGSAJZIE - 1987, ) i Ciocia Neti w
ZAKOCHANYCH Piotra Were6niaka (2000).
Spr6bowala te2 sitcomu. Specjalnie dla niej prywatna

telewizja Polsat przygotowala dwie telenowele dopisany wsp6lczeSnie dalszy ciqg powiesci Heleny

Mniszk6wny TRQDOWATA (1999)
opartena jej 2yciu IZABELLE (2000).

i

czq6ciowo

Opracowala lzabella Rozdolska.

l
Powazne

nieb ezqreczefrstwo
zagrozilo Polsce, gdy btacra Mieszka,
Bezprym i Otto , zal1dali udzialu w

f,

rzqdach. Mieszko wygnal ich z kraju'
W6wczas bracra zwr6cili siq o pomoc do
cesarza i do ruskiego ksiqcia Jaroslawa'
Wojska niemieckie i ruskie jednoczeSnie
uderzyty na Polskq. Mieszko pr6bowal
broni6 siq, lec z bez powodzenia. Musial
schroni6 siq w Czechach. Polska stracita
wszystki e ziemte zdoby e przezB oleslawa
Chrobrego.

Rzqdy objal BezPrYm, ale wkr6tce
zosta| zabity. Mieszko powr6cil do kraju,
lecznie mial doS6 sil, by prowadzid wojnq
i zNiemcami, i z Rusi4. Musia\'zlozyd hotd
cesarzowi. Potem od razltt przystqpil do

Mieszko II

odbudowy panstwa, jednak nie udalo mu
siQ tego dokona6, gdYL zmarL

Lambert

przedwczeSnie.

(990,1034)
Syn Boleslawa Chrobrego, Mieszko

II,

byt madrym, wyksztalconym i dzielnym
wladc4. JuL w czasie wojny z cesarzem
Henrykiem II oj ciec niej ede n tazpowierzal
mu dowodzenie wojskieffi, & on odnosil
zwyciqstwa. Po Smierci Chrobrego
Mieszko koronowal siq na krola.
Poczqtek panowania Mieszka II byl pomySlny, a Polska nadal pozostawa\apoterznym pafstwem. 6wczesny cesarz, Konrad
zamrerzaN zaatakowa6 Polskq, lecz

il,

Mieszko uprzedzit. go

i

dwukrotnie

najeLdzal kraje lehqcenazachod od Milska

iN-ttzyc.

IIPEAC TABHI,IK (I/KPAIHC bKOI IIIKOII4>
B TIOTbCbKIII TITEPATYPI
A. MATbTIEBCbKWIL I BOTI4Hb
B 20-d poru XIX cr. c{oprr,ryralacr <yrpaiHcbKa rrrKoJro) B rroJrbcbrifi

lireparypi. Jlirepa-

Topn, ffKlrx roua o6'eAnala,6ynu, nepeBaxHo,
suxi,qqiMu s Ilpano6epexnoi Yxpainr.r. I{e 6ynu
uologi lloAll, npu6lusuo oAHoro rircy, rr.rxoraHqi
oAHnx i rnx xe HayroBr{x gauaAis
Yrrlascrroi uxonu sacuniaH ra KpeuenerlbKoro niuero
mi rru6oxo 3HaJru i nro6nnr.r crift rpafi,
cnpnfturnu yxpaincrry uony, yrpaiHcbKy KynbTypy.B ocHoBHoMy Bour.r H{rnexaJrn go sy6oxiloi
ruJrrxrn i syrr,rinr st,tfiru ga uexi ii xoucepaarnr-

-

-

no-rpagnqifi uux ycroin.

Cyrr <yrpaircrxoiurolu> s nonrcrrifi nireparypi noJrsrana
BHBqeHHTM

B

ToMy, rrlo BoHr{, 3axonuBrur.rcb

xurrr, no6yry i r[onrnnopy, coqialr-

no-exonouiqHoro craHoBuula, 3oKpeua n IIpano6epexnifi YrpaiHi, HacaMrrepeA yrpaiHcrroro
cena, ri4xpnlu Nrfr ce6e remry, ni4rtrinHy ni4

nomcrroi, AyxoBHy i rraarepianrny Kynbrypy yKpaiHcrroro HapoAy i cralu npo uei fiucrrn,
flonynrp[3yBarn, ruyKaru urffxis HoBoro coro3y
uix Ilonrutero i Yrpaiuolo.
fleprunu, xro spo6ua KpoK y qboMy HarprMKy, craB BLIxoAerIb 3 Bonuri Anronifi Maar.rescrrnfi ( I 793 - I 826), nro4lHa, 6eryuonuo, raJraHoBr.rra, aJre

rparivuoi goli, rrufi srirns csifi

dreparypuufi i nrolcrrufi o6pas s o.quifi Spasi:
((xr{B caMorHbo, BMep sosciM Hirorrly ue 3naunfi,
a Hanr{caB

nr{ue

o.qHy HeBeJrI{Ky noeMy>.

ruue nicrr csoei'
craepri. I4oro xnms, rnopvicu gocligxynaln,
B ocHoBHoMy, nomcrri AocaiAullxu: A.EenrBin

orpnrr,raB Br.r3HaHHr

oscrrufi , A.Epixnep , C.fouluncrxufi, K.fa-

LKonr, B.Ky6arlrrufi, P.Ihuu6unrcrxufi, CI.Polle,
ruuncsxnfi , T..flnyrueacrxr.rft ,

M.XMirpogcbKa ra inrui. Vrpaincrri

x

Aocai.q-

<yrpaincmoi urxoJIID B roJrbcrrifi fireparypi, oragynaml rnopuicrr
Marr.rescrxoro Jrr{rue y rig'euHorr,ry nlaHi: ua
AyMKy oAHr.rx noeMa <Mapi.r>, rx i inrui rBopr{
noerir-portranrurin, uri,qmsi gm yrpaincrxoi
HuKr{, Br{Brralo.rn HaA6aHnr

KyJrrrypn.

Iuui sruuyravyrann

A.MirJrbrreBcbKo-

ro y HeAocrar-HboMy sncsirreHi xosaqrna XVII
cr., xoqa xponororiuHi parr,mn noeMr.r oxorrJTro-

rctr

xa6araro uisHitrrufi uepio4, Ta B HHx He
nigvyraerrcr cnpaBxur mo6os go Yrpaiuu, a
noeMy <Mapin oroprae arrr,rocr[epa flpnpeqettocri, BTpyqaHHr qaplrHr{ 3Jra, a orxe, qe uiQ

Kyrrbrypa Vrpainu.

qionamnux

Bci sao6yrrr.r KyJrbryp

rri

Ha-

yrpaincrroro
Kynbryporc craHoBr{lr}r cauo6yruro ryarrypy YxMeHrrrHH,

pa:ou

s

pplau, BHxoJrorrIyBaJrHcB, 3irJrrrnarorm s Hifi rr.rue
Te, rqo nor'l3yna.uocb 3 paArncbroro Aorlirpr{Horo.
To xro x raxufi AnroHifi Marrqescrxufi?
HapoAnrcx riu 3 .repnH.r 1793 p. y Bapurani
y rauoxnifi umxercrrifi poquni. Bir 6yn nepricrrou .f,Ha Maft.reBcbKoro - reHepana, Jrrorr{Hr.r

cyropoi ngavi, i KoHcranqii Enequncrxoi. .{uravi poru rr.rafi6ynroro noeranpofirulr.r y c.KnrTHHHH, 6arrxiscrroMy MaerKy na Bo:iuni, a raKox B.{y6no. B 1800 p. roMepna fioro uaru i
siH ocennBcf, B ,qoui po,qr.rqxn loliasn
Cxi6iqrxoi, 3 cr{HoM moi fioro not'l3yuaaa
r'riqna Apyx6a. B 1803 p. BoHa pa3oM 3 xronqilraun nepeisAuTb Ao KpeueHqr,,qe,qiru cnoqarxy 6parn npnnarni ypoKn. Yxe s rofi qac AsroHifi npoxrus ce6e sx He3suqafiuo o6gaponana
AITHHa i fioro uorr{irfis T.tlaqrrufi, 3a ttporeKqierc rxoro xJroflq,uKa 3apaxoBauo oApa3y Ao 4

Bomscrroi riuuarii, rxa nisniue peoprauisyraracb y 3HaMe:nurnfi Kpeueueqrrufi
KJracy

riqefi. HasecHi 1808 pory rroMep 6arrxo Anronir. Xnoneqb, 3nJnrurnBruncb rgynrrrM cupororo,
s l8l I poqi, He gariH.rilsrur ocranHboro Kypcy,
g 6rarocroseuur T.9aqrroro, rrufi Ayxe Br.rcoxo fioro oqiurcuar, iae ao Bapuauu, u1o6 npoAoBxnrH cnpaBy 6arrra - crarr{ sificrrosnrr,r.
Ha4snuuafino BpoAJrr{Br{fi, gorenuufi

, 6ara-

rrui - giH cTaB gasci4xtrorvr MoFIlD( cilJroHiB i }4troG
aerqeu xinor. 3a o4ry r rnuq Kapolirry Xo4cestt.r
(nirnirue lodruarry), Hasirb 6n9s, ua ayed i 6yr
nopaHerr{M. Tpanuu, mi orpnras ci,ulaum ueo6'ixDxenoro K)rrf,, ttpu3Bem Ao roro, It1o eiu He

rupyuumr si cBoirr{ noJrK)M y cruraqi Harroneoniacrrci apuii ao Pocii y l8l2 poru. Ta s nururi siH
yxe 6yB [oJrboBt{M ag'rcflauloM FenepaJra Kcasepir Koceqrroro, rrufi s ci.rHi l813 p. craB KoMeHAaHToM MoAnincrroro 3aMKy i 6par 6esuocepeAHro yqacrb B o6oponi Moaaina.Ilicrs Kanirylrrqii
r rpyani 1 8 l 3 p. silixas ua Bonnnl, 4e nepe6yrar
pir. Hanpurinui l8l4 p. noBepraerlcr Ao Bapsrr.rir

marr i 3HoBy Bcrynae Ha sificrrory clpr6y, npore qepes nirpory nogae rpoxaHHrt npo siacrasrry.
O,qsar, Hi s qac nepe6ynannr y Kpeuenqi, Hi
r qac sificmoroi cnyx6n Hirqo ue aiqyraao r
Marrqescrxoruy'rr,rafi 6yrHboro

[oera. Ti uese-

npo cMeprb YxpaiHu, npo rigrranpanHr roro cra- 1 rn.rxi nipui ra euirpaun, rri galnrunJrncb 3
poro, i4naiqHoro rraAy, rKr{fi rosanoQhu rar - urirusnx vacin, 6ynu cropiur sa6aroro niqeicra.
qnpo i Haisno BocKperuafitl. Tara Herarr{BHa
3a csiAqeHHru A. BenroBcbKoro, rxnft vepnar
oqiura notcHroerLcfl TI{M, ulo, noql{Halorru 3
csoi siaorvrocri s 6r[gmoro oroqeHi{r A.ManrrleBcbKoro, Ha rofi qac niH Hanucas xiarra ripuir
l 9 l 7 pory, sci ssuula s rireparypi po3nrrAirrrncb
3 KJracoBr{x nosuqifi. 6imru roro, qilrou csi.qoy nceBAoKnacnqHifi uaHepi, rxnu Hi niu, ni fioro
Mo, B paArHcrrifi icropiorpaQii, g6iAnrosaracr
6nugrxi He Ha.{aBaJrr{ BeJrr{Koro 3HaqeHHr.

He sHaftuosux ce6e y rificrronift cnpari,
A.Marrqescrxrfi upo6ye ce6e y uaa.rpmni. Turr.r
r{acoM Aaryerbcff

fioro <HarropMopr 3 HoraMr{),
sHaxoAurbcfly Bapruancrrouy uyrei ur.rcTerITBa. B rofi'rac B Hboro 3ar't3y€rrcr poMaH 3
po3nyqenorc KHrrr.rHero Opanuiruroro JIp6oMr.rpc6Koro, 3 flKoro Bnpyilae y noAopox IIo

lxufi

enponi. l8l6 pororra Aaryerlcs rroJroruo <Iloprper MaJreHbroi I4n>, BuKoHaHe y rr,roauifi ua rofi
vac uanepi. flosyrala A.MarrqescbKoMy KH.
Jho6orrrrpcrKa, xapaKTep rrcoi aiH uepegao rouno i npanguno, qo csiA.InJIo fipo nea6wsruir"taraHr. 3a KopAorroM rin npo6yr rinrra porir,
siAsiAasmr Hirrrewnny i [Irefiqapiro, Iralirc i
<DpaHuito,
AaHnMH,

Atrmin,

Ae, 3a uenigrnep.uxeHr{Mlt

sycrpiuarcr

s EafipoHorr,r.

Bnirry l8l8
i sa-

p. nin roBropHo npu6ynae ao lllrefiqapii

xonJrx)€Tbcr aruniniguorrl. B cepnni nepurrau
sAificHm suxiA Ha BeprunHy Afirias ai Mili:
uepes,uerima,qnis nepurrM 3 nor.mis s.uificHus
cxo.rlxegHff Ao runra Mour Eraua. Cnoi rpaxennr siH ottucaB s ((Jlrcrax npo$ecopy llirre...>,
ony6riroaaHru( B xenescrrifi <Ynioepcanruifi
Ei6rioreqilr. Poxu noAopoxi, cranu nepiotoM reperBopeHHr Br.rxoBaHrlr Kpeueneqrxoro liqero i

HanoreoHiscbKoro coJlAara, B poMaHTurrHoro
noera. Ilpore poMaHTr{3M fioro necnuictrqnnfi.
Ao qrom ripusnia rpax fioro oco6ucrux i narpioTHqHnx cuo,{isaHr, noB'r3aH[x g oco6orc HanoJreoHa, rKoro MonoAlrfi Marrqescrrufi HiBr,rBaB
<renieu niry>, <trafi6inrunu g lrcrefi> Ta po3prrB crocyHxis g Jln6oMr,rpcrKorc. Bemlqe:unfi
Brurr.rB ualo i osua-fiol,rreHHr 3 poManTurrHoro
nireparypor.o 3axo.ay: a rropuicrn O. Il{aro6piaua, B.Cxoma i, uacaunepeg, Eafipona" raopu rKo-

ro 6yru

g

MarrqescrKuM ax.qo fioro crrrepri.

IIiA qac caoix nogopoxefi n HirrleqqnHi ra
Opanqii Marrqescrrnfi nogsafioMr{Bcr r rcopira fioro y.ruir, i y flonrqy aiu

str,tn O.MecMepa

yxe noBepHyBcr tK eeruxnil flpuxnnbnr.lK MarHeru3My. Horo noaepneHHr npnfiano na l82l

pir.

MarepiaruHe craHotsr{qe Mamqescmoro
BaJKKHM: no4opoxi
nonrr.rHynn perrrrKu ftoro rrlaerry. lporui, sri sirr
[o3uqr.rB oAHoMy g csoix Apysis i na rri po3paxoByBaB, fiorrry ue noBepuyJrr{. A. Marrqescrxufi

uicm nonepHeHn,r 6ynoayxe

Bonrur i 6epe B opeHAy c. Xorsqis. Hesa6aporrr siH nogHafi oMuBcf, s cyci4oru-ur rflxrvruerr,r I.PyUiHcLKuM, ApyxnHa rKoro, CoQir, 6yna

iAe na

HepBoBo xBopa.

Maar.rescrrnfi yuooua ii

BaTlrcb MarHgTH3Morra.

Toro,

qo CoQir

liry-

Jliryraunr npr8Beno

3aJrrruuna

Ao

qorosira i nepeixana

Ao ManrqeBcbKoro. Bouu npoxr{BaJrrr ue y
xirurox ceJrax Ha Boluui i, rperuri, oceJruJrr.rcb
y Bapuari.

v

IIpo6nana
Marepianrni uecmtxu, 3B't3oK 3 gauixnrorc
ictepuunoro xittxoto craJII{ nepelllKoAoto uix
AMarrqescrxuu i KoJIoM fioro AasHix Apy3iB' B
raxifi cutyauii siH He xoris 3an'rsyrarn rouramis i s l,ronoAul{u nireparopauu. Cupo6a xou
rpoxil sapo6utu rpouefi 6yna 6esycniurnoro, a
Pyuincrra BuMarala, HarexHoro yrpnuannr. Y

rofi.rac A. Manrqescrrufi nnue ripu

fefi, aaxoui flacxouY nvaw tEdu,
xosaue?

Vu zanpunimue zailqn, t4o cmenailu
Vu, eea nocJrasutu dynxy' t4o6 wucumu

nirn

.,v

.uorrry

Marrqescrroro icropiro feprpyau
nepeKa3axo rocuTb sinrHo. Iscrnnxr, TaICT Ta

B

uoerrai

ao6puft

cMaK MI{Tq.f,

nilxunylu

Bce' q,o 6yno n

sifi oco6r.rcroro ra aHeKAoruquoro, tpnsiutrno'
ro

Ta nJIacKOm.

<Dedxc

ua BaqHa Mapiro, AoqKy MevunKa,

Ilmoqrrufi reperBoploerbcs

rara, feprpyAa

npocroFo i ne6ararom IIrJtfl xrnqa. B aqras, 3Heoxoqeuuft ra poqapoBanufi,lx cnpaaxnifi 6afiponincrruft repofi, aigpo,qxyetbct Ao HoBoro
xnrrf,, o4o6ynuu pyKy i cepue Mapii. Ane fioro
6atrro, ropanfi i nenoxurnuft soesoAa, 6oitrct BTparIITt{ cI{Ha, Iuo Moxe 3aueA6atn crasHi

pogori tpa4uuii, - i rorye 3paAy. BiH nocunae
rogaKa Ao Meqxuxa [pocI{TI{ ftoro rgrriHqr
rr.r nponi4 B eKcre.lIHIIii nporn rarap. Y noxo,qi
6epe yuacu i Baqnas. Bin pasou g Me'IHHroIu

-

6'erlcs 3 TarapaMu, a rHM qacoM Y Asip Bo€BoAIr BAnpalorbct 3aMacKosaHi rocri, rig6yraerrcr ryunnft 6oxesinrHl'tfi 6an, rxnft rarixuyerr-

1-z

cr rroronJleHnrrrr Mapii B craBJ. Baular, negeuirurr{Jarap, fioBepraerbct IoAoMy; cepqe
Blqy€ HoMy Helqacrr. He AocryKaBluncr 6im
grepeft, Blrailurb sixuolt{ Ao norois i, neput m
BCe, Haral(aerLcf, Ha MepTBe Tlno ApyxIrHH.
Bipnrafi axypa pornoain npo uigcrynsicrr 6aruKa, npo fioro runy y ram6eni Mapii' 3 nauipou
s6HrH 6arrra, qe3ae aiH s aouy. 3arepueno noertly o6parou niuoro ropr MeuunKa' IrIo BMHpae HaA TpyHoIo AortKH.

<Mapin uae inuy

- <VxpaiHcbKa uosicrbD. To uto x yrpaiucrroro g Hift?
Iloerua

Ha3By

Ilo-nepue neftgax. Y sia'IysaHui uefiraxy
pociftcxnx
Marrqesclxufi
noetin,.nri uncant npo Yrpainy: <Haritr IlyutgHa'IHo nepeBepuye

xin y croifi <<floltani>, xoq i uleApnfi na onncn,
KyrI{ MeHIue 3aMl{nyBanufi y xpaeaugax, Hix
aerasrpi 3 HaIIrux rostir>! Ili rpaeruau uepe6iraIorb nepeA oqrMa, ueMos6[ B tKoMycb poMaHTnrrHo-ereorntlHoMy ralefi

rocroni.

Cr*lyrHa npI{HaAa crenis

ra Hlyxe MoBqaHHt

MorI{JI HaAanrb Yxpaini MarulescsnoFo xapaKrepy rroicr oco6rrsoi rPaiHu.

Yxpaincxufi uo6yt noAaHo B WoBHIlx pnnolii, ouucasi n noeui, ni'u6ynaroucr n

cax, 6o

IIIJItXeTcbKo-MarHaTcbKoMy cepeAoBlllql.

ro xapamepy: 6lmHe mpy6hoNu,

3a eimpou yxpaiuctxun mu ,tcenewcn
B noni?

IIpo 6imur pauue Ko3aIIrBo a noeui

xpltt*linalruoi xpo-

nisuiule suAarHrfi qiru Taproruqrroi roHQeaepaqii 1793 p.,3aMonoAy oApyxuBct-nporu Bonl
6arrris - 3 npocrolo IIIJIflxrtHKoIo feprpyaorc
KouopoBcbKolo.Iloroqrri3paAorcrauigcrynou
3senu si cniry feppyly.

na rapo6irxt. Y siciMAecrux ue flBl{lue na6palo uacono-

Boni'

Mo KonI{ Marrqescrxnfi posno'lar po6ory uaa
IIoeMoIo <Mapi.u. Moxruso roua 6yna po3rloqara lqe na Bolutti.
3

Macose 6erpo6irrr ra xpoHiqHe 3rilAeHHe xusoriHH's
cnonyKae noAeft Ao nouyrir po6oru, a rouniue, roHllrb

cxaqe?

<<O, r.

lloroqmux. Oenirc Ilotoq*nft,

AOprIeH-

HrM Ao crapom Mequura:

rIpI{Kpo Ao csoix Bepraru 6eg na,qii...>. He siao-

Croxcr <<Mapii> B3trro

ftOTPEEII
vKPAiHCrKr4X
3APOEITqAH

Iloeua po3rloqunaerbct flJlacrutltturrl o6pa3OM KO3aKa, UIO MqUTb 3 BOeBO,UCbKUM

He 3ra-

rimxn

uoaaropctBa IIoeMH, aJIe
csoilvr tonotr,t riguepnyla sil Hei quraqis.
A.Maru,{esornfi nouep 2.05.1826 p.y 33piunorray siui caMorHiu, y xpafinix srrAHtx si,a
pary. Iloxorannfi siH AepxaBHHM KoIIIToM' sK
6iAsm, a MoTLIJIa fioro se siAolua.
I nnue nicm cuepri A.Mal*IescbKoro KpIr-

bci6 na mpo6irrax n l0lesi: ryxapi, o{iuianrn, npu6upalruuqi, bygirelrnnKll, oxoponlli i.r.a. Po6oru' tK npaBl{Jlo'

nexnani$ironani, ne nmpe6yrmr ocofuunux yt'loB npoxllsaHut. MoxHa nepeuorlyBaru y roMy x ram pecropani na'

npoxapuyrarucr. Ilpauinuurau 6yAirelruux
i oxoponun'r lenue, 6o ii ra6erne'ryroru
qep$ TI{MeH['
mnnou. Po6ora r o6ox sunaA1ax Ba$oBa rrmrut: oxoponui ao lrlc.rpn,6ynireJlbHllxl't (r salexHocri

cneuiamuocrefi

Ayxe BHcoKo oqisullt [oeMy <Mapir> i
rpr,rBepHyllu Ao nei yBary ql'Irarlia. Xyaoxnn
niprictr rBopy nolrcxi KpI{TITKI'I uiAttocsrr

cne[iamHocri)ao 4nrc., upatinnuru rpouaAcbloro xap- siA I no 2 ruc. Monod, unuri ra iniqiarilsHi
upauinnruu: ueuerurepn, incrpyrmpu, 6apueHu orpl'lMylolb

siA

r{yBaugfl

HargsnqaftHo BI{coKo. M Xpa6orc*ufi npucurus ift BenuKy crartto, a noniu pa3-[o-pa3 no-

lrrlirffito nia 3 ao 5 ruc. rpu (600

foquucrxuil asaxas

"icrwy
Harooapucrro,

HapoA-

raopotr,t, tqo sa6nuxaerbct Ao 'Iucroi
noi uoegii. Ha a)nrrY Epirnepa, anrop <Mapii>
r6epirae reBuy croepilxicrb nepeA Fafiponotrl.
froro Baqnao, rpaxenufi cMeprlo ApyxlrHll, Ha3aBxAH 3HHKae 3 AoMy

i snxorfitr

i

niarosi

Tr.rKH

ii

tKe

t oqorlon,

6erp6irunfi

H€

no3a rloeMy.

cimonrfi rapo6irqaHrH.
A nponoruuiipo6mu
npoAoHt$/0Tb n0 grynaTu,

m

B

qoMy nprquua ?

Xm

ropieuryrancr i BlBHaquB'
cr r ganifi curyaqii, gano-

xpl{cruflHcbxon noxopoto. <3

'{arxyBanfl

cnoi cnpanl.

xllcry A0 nunpfieMsuqrroiAisnrocri, upalroe n Kresi. ixaru ao croittlqismor0 2 ro4uttlt, a qe - nocrifinufi gs'rlor 3 cilt'€to, uinirupr
Xm se rprin urom lpo6uru,

r[anrasio.

He Mae

BurpaT Ha xapqynaunr, m6m o6'errunuufi i cy6'errurHnfi

<Mapin MaJIaBeIIItKI{fi rnnnr na t[opMyBaHHt, <yxpaiucrroi uIKon[D n nolrcmifi
nireprrypi. Boua noclyxnna ni6pErm AJtx orep:
LMhruepa (1904), P.Ctarxosgxoro (1906)"
Iloer',ra

npo6ireu. IIpu nunirunrouy pirni
Qallropn He crBopnro$
in$muii raxi sapo6irru liaero ne rupiruyr<nr npo6leun
sapg6iruan, rucra.Iae rilue Ha ueo6xiAne ,ale iiaru ra rtlexi

M.Conrnca ( I 9 I 0), Onesr*xoro (l 923).
Iloeua Ha.nuxara i xusonucuir E.Angpiolni,
B.lepcoHa, B.Koccaxa.
Taruu qugoM, Anronifi Marr.legcrruilt, ue3Baxarslil Ha HeBeJILIKy nireparypHy craAIuHHy'
3aBAf,KI{ eaxnifi noeui <Mapin craB ocHoBonoJroxHnKoM <yrpaitrcrroi uxonn> s nomcmifi
nireparypi, 3anoqarKyBasuu Hosuft xaup enixo-

nopull couialrso-uoniruquoro fi

{ irocor[crro-MopaJlbHom cnpf,MyBanHr.

Yrpaincxi uefigaxi, no6yt napoAy, fioro
uinnocri i csiro6a'Iegur e cnoepiAHilM AxepeJroM Ao BI{BseHHfl icropii Vrpainn XVII cr.

rpainn ue xoqyrb. Morusauir: rpara rporueil Ha BI'lr0rIoBJreHHr 3alopAouuom nacnopta i siu (r'lafixe l00lol.),
Brrrparlr rpancnoprHira Ha nocflyril Qipr'ln, lopori npo-

Aylofi xaprlyBaum, npo6ileun 3 MeAfiqHllM O6CnyrOryaannrM, siAcyrHiil 3B'l3oK g ciu'en. I octtogse, npu naruifi
iHQnruii untriunix rapo6rlenux 500 4onapin, a IIe rpoxn
6imure 1000 srmux (2 ruc. rpH) Bl{craql{rb Ha noKyllKy
AeueBoro o4rry i B3yrrfl, uicrrny ofinary KoMyHaJIbHI'lx
rrocJlyl nixin, Aeuesllx nponyrrin xapqyBaHH[ i, t'loxltttBo, r{e Bl{crarlltrb IIa noKyIIKy raco6ir oco6umoi ririeuu
ra no6ymaoi xir'lii.
€ nponoruqir po6mu,

e

6erpo6irm, ale

e

fi inuri npn-

3alexarb ni4 uac, a uu nornicrn 3aJlexl'lMo
siA Hux, mi i e nepuronprulHolo xo'I6H'Iacrrcsoro rupi-

ul.rnu,

lxi

He

rrrennfl Hatu]tx upofu eu.

C. Eaxeuona,

u. KaM'tueur-IloAi.uscrrnfi

1000 aonapir)'

qac
ctopncraBct [p0n03]tuuMl{ I Ha Aanu}t

s IIomuIiHe npauo€ xoAeH

srnfi Aasas fiouy piaHuft xpafi, no6yayran riH npar,uury i npocry aparray... suafiruoBIuI{ ctimu uafipisuouauirsiruux puc' Konropin ra npl{Fo.q, qo fioMy MoDIa 6 nosas.upnru

poMaH'Trttlnoi

-

npl{xoAl{na inQopua'

[patIeBJIauITyMIIHr s llorbrli, 3anpoluyBanl{cb
xinrur i qorosim na cfurrrocnp6oTu' IIJIe' Ha xaJlb' xoAen

rraarepiany,

fi Eafiponona

He pa3

uir rqolo

,ftr Eafipona x, caMe qiei xsununr siH cras 6r
tepoe". He noai6ui4o 6afiponircbKnx repoir ni
renairsa rilolrl, atte cl{nbHa AyxoM Mapir, ni
Meunur, s fiom

r'le'

xfrrrocri I I Meluxalrqis npallne n rpainax [albH6or0 3a'
py6iur: Icnauir, Ilopryralir, Iralir, Pocir, Anuir' I 50

He siAgHa-

i

BegraBct Ao nei. Cerepnu

n

araox cy6'erruuuil $aaop.
Henemra craTl'tcrl{Ka. Moe ceno HeBeJIHI(e' 6lnrxo
g qiei
300 goopir, [paue3AaTHoro HaceileHuf; Ma[o' aJIe i

i sarrr{runJlacb H gfloMlrnorc cepeA IQI{TI'Ixin. eAnsa
HaK BoHa He BI,InpaBraJIa cnoAisaHr amopa
He

3apy6ixru,

ufun

uinu, piseHb iHflnuii,

Iltieua <Mapin no6a'rura cnir y 1825 p. OA-

qnna aprucrl{3My

-

parrep, BpiloByKlrtcr ocn6rm0cd lauom uor'lerry r rpauri:

Ayctbct.
-

peuenri.r O.,{rraoxoncrKono

AilJIbHe

o$a, sap6lru rpourefi. l4o renep u'r
B IIouIyKax upo6nry npoAoBxylfilr'rirpauii
e,
npo6ner,ra
cr. fue npoqec uocrn 6huu oct*tuuennfi nusaxeHllil xa-

xax Yrpainu

.

flanira KosaJrrcrxa, c.Ocnrone.

Heeido*ta icmopin

MUXAI,IT O (MIXAI) IIAI4KO

B C bKVIyI

HArr3ArAAKOBrrrrnU nE P C OHAX{
I/KPAIHCbKOI ICTOPII
HapoaNncr Mnxafu o (Mixur) {afi"ra-llafi roscrrr.rfi
29

repeuu

1804

pory

n ceni

Xarqnseqr na Kni'srqffii

r rar'roxnifi yrpai'norift (xov iuonoHisoBaHiil) poanni.
Marn
npaBnyqra rsrbMaHa Eprcxoneurroro, ABoe,

-

dlis

roroBanfi ni.q sanopo3bxnMlr 3HaMeHaMr.r (oanf,
3anIHyB niA.Iac o6oponn Ci.ri 1775 pory).

Earrro noMep paHo. B[xosaHHrM xlonqnra mfiMaBcfl ArA6Ko,

Muxafiro heu6ourrnfi.

Y l8l2

siH

6oqi Hanoleona, 6yn aemo nopaHeunfi y
BopogiHorifi 6urri, a s 60rc Ha Beperunif ypflryBaB
Eouanapra rig norony, AaBrur.r ftouy cuoro xoHc. 3roBoroBaB na

AoM y Macr{oMy MacrKy rp}rMaB os6poennfi sarin

-

200

oci6 y xoraqrKlo( oAnocrpon(
i apynynar ra3ery HaxJIaAoM 20 npnuipnnrin, y mifi posnosiAan npo uacni

-

nopmfi, cnpaorHi ra smaAani. ToK rorm Mnafino npnixany uaeror4rpra, fiom rupasy sArrnn no-Ko3ilrlbxlr
fi, orpiu o6on'fl3K0Brx,Lrr B[BqeHHf, npeAMerit, ualua-

rn icropii, Qomuopy ra nificsroooi cnparu.
3roAou sir,qann Bqr,rrl{cf, Ao EepAH.reBa, s riqefi
,{xoua Bourcer, aurnifiqr, sxnfi cgoro qacy BrrHB Mo.rro4urux 6parir ir'rnepampa OnercauApa L Y ilqei naHyBaB Ayx

Hopnig, Jlereaenr, Moxsaqrrnfi,,(eu6oncmufi.

Bimuicn

(ffycyBaJrD AoBKoJra mreJrro <Jlau6ep>,
rxuft crar cr{MBoJroM nomcrxoi necxopenocri. tlafiKoBcbrcoro

me oil{cye, fl(

r{0

AeKJrapyBaB ce6e
6es

forra r6ns Braornx

npoqminn. 3uicr dafiAaruarcisD i nepeBalrr{y qaffrny
no4po6rnr qiffou 3anosl{.reHo sBiADD). IllesqeHro qepe3 npr,rrreJrfl rrepeAaBaB pyronnc <fafigarrraxin> y IIapnrg a6u AisHanrcs rpo BpiDKeHHr 9afirosoxoro siA
noeMr{. Moxnno, ur crpo6a Kor{TaKry crara 3roAoM
rrric:rou rrrix {ailroBcbKr{M i xrpuno-ueQoli'rsuMu.
3-nig nepa Ilafirogcrxoro BuxoArrb <KosarlbKi

noricrb, r<Crerlan gapneurrufi>, <Ylcpainxu, <Koruorufi>, demuan Yrpafun, <fanua>, <Kipaxaaill. Pra
locniAHuris BBaxae aBTopa unx rnopin 6aruxou
nonbcbKoro icropnvuom poMaHy.

{aftroscm[fi, nport,

3aKuHyB rrncbMeHcrBo

nosiAHift irr,rneparopy rncaB, rqo sorem6ni

froeo

AAalrou tlapropufi

Tar. ro.qi siH 6yB

t-

g

cxuu, Ioniyig

sAXOnnUSUX pOJltaHiS

Benururu

-

ronKepa. Konu Arrrro fterrl6ourxufi AisHascs npo qe,
ro noo6irlrs npoKltrcrx xronqr i nos6asr.rrn fioro crraA-

Mnxaftio noBepHyBcr
poxin npoxlln nylHnrrr i

TaK HeuaruAis Pociro.

r po4nunnfi Macror i rilrra

cnoxifisuu xr.rrrfiM nouiunxa: lonn, 6artu,

npeQe-

paHc...

ro tlafironcrxrfi i[e

ilr'c: I 8 rpynur I 850 pory gix crae Calnr-Ilaurero.
Ilicm npruynenHr ymporoi pnonouii r Ancrpii

lo

Typeu.rnun

infrr paAumJrbno

plr, noJrflKr, yrpaiHrli.
roBoplr

3

aificrxo. 3acq,xus riA catt{o[porulolueHom noJlbcbKor0 yprgy qr.rH nopyrrHnKa ra cpi6nnfi xpem. Ilicnr npupnueHnr roBsraHHf, rtrycnr euirpynarn 4o @palrqii.

I{om uaerox xoHrficryualn, a caMon) qafiroscrxoro
na repnropii Pocifi*roi iunepii oronocunn nepcoHoro
rpaTa.

V Ilapuxi ri6pascr qsir nolrrcbroi eMirpaqii: qapropnilcrxufi, Miqreruv, CrosarlrKufi, KpacuHcrruil,

HuaunosaHi r,raAr-

9aftoscrKrd po3rruuHae

rrepe-

ryperlbKlrM yprAoM npo QopuyaaHH{ Ko3arlb-

rrx

raroHis. Minicrp 3aKopAoHrrrD( cnpan nicu rpuMnr{x Koucynrraqift is cymaHoM noronKyerbcs, 1851
noquHarcTb {oprtryaarn nepui <xa:ar-araft>.

i CepiAnie.

Ilpn6mrno s uefi qac nol{r.r9afiioscrrcro, CeBep[Ha 3arecrra. Bin :Hailopae AplDrcfia

Mr{rbcf,

r Jlnaosfuorc CsrAeqr-

KOro, IOHbXOTO Ar{peKTt

riurnrii s BirbHa. Y
Jlolosim

rtlonolL/

6yna saroxaHa s

IOri-

yma Cnorarrxoro i uaain roryBanact [oB'x3arn 3 HIIM xlrrrt.
Ilpore snf,uura 3a Mopcbxoro

rr,ticiero na EamaHu, Ae

oQiuepa Bonolnunpa Kopcarona (ofirormcnuxa ra

{panryrxi rpouri cnoproe p$rafi}DKerry unmyr{cbKy Mepexy. Bci aii 6yrn cnpruosaHi Ha oAHe
- rocm6nru Pociro, rKy HeHaBHrin ir asaprorrr rpanqr. V

crxoro rpyra OneKcanlrpa llyruKina). Mafi xe
nilpasy nicnx uecirun KopcarcB 3arfiHyB y Type,r,rrui.
Jlrclosira ocou{rracb y Koncrarrunonori i npnfinrra

s

raeuuon

sa

repecni 1842-ro 9afirosoKr.rfi iniqinnar repeBopor y
Ha EaJKaHax nofia6nscr poc-

Cep6it, sHacriAox qom

ifioxnfi

BrurHB.

pypri (Mix

,{ani-

rartrnpeunr rouQlirry n,{06-

saroporolnvrr{ ra HexpacoBruMu),

6ocnifio-

xoro penirifi noro rcn{1irry...

Konu y 1831 poui s

Ilonrqi norrarocr roBcraHHr,
{afironcrxufi pornycrnr xpinarir, crnopnn .uo6porinrni xosaqrxi 3aroHu i srr.rscg B [oBcraHcbKe

y l8/o

-

Kocru Eoxgapenro.

1826 poui KocrsHrrH IIaBJroBr,Fr nogBafionaur Mnxafiltasi csolM 6parorr.r Mnxoloro I. Irrlnepamp 3anporoHysas rlafironcrr(oMy nocaAy npn,qropi Ta qr.rH KaMep-

KoHcraurnnononi.

HeBA:rJrol

(ceotilD nonnKu,

KHrseM Kocrrnrnsou IlasnosnrreM
sauicnl.rxortl llomui. V

\DKe B

cflpoon opraHl3yBaT]r [oBcTaHv,
Eomapii, ruo6 yuurHyrn ni4orp y nelournocrigoryperlbKom fpray, npufiuae icrau. 9afixoscrxrfi raK rrepexonJrr{Bo drpar pom npfirreJu Typevuunl.l, qo ttocBapHBcfl 3 noJrbcbxr{M norirril{fiM cepeAosuqeM i
Brepcr r gonipy ao cyrnaHa A6ayr-MenxnAa. 3roAou
llarre.nefixon Kylum y noeui r<Kyniu y nexni> rpoJLflxoM6nm Vaftroscbrcro o,qElrM ir repin rBopy
llorypnaxou, xrli ni6mo i uir Kynirua r <icrrHHoroD unrxy. Ilpnftnrnun icrav, tlaf,roncrxnfi sMirrrce

nlcnr

6onzapa, mypKu, cepdu, qopwozopqi, natae ue
Mtt. A ein eapmufr nxt4o He naM'nmnuxo, mo

ueM CrosaubKr{M, AAauou
Miqxes[qe]r. ararox

66at caromb

hei npo-

Yrpai'ny,reper euicapin, <pyronopnem xompnx, tlafironcxnft, HaxoArrcg s KoHcrarrrunorroire)).
HTIKJII{ B

-

caroni. Caue ryr sHafioMnrrcr

HOH

l84l

,{1n anaHnop i npnro,u urroBxaB Ha noAsnrn. 3a 3aBAaHHrM Aaaua tlapropuficrxo-

uafi uoAniuoMy BapilaBcbKoMy

-

y

is rorosorc nopmyB y norirury.

Ha nouryxu
npnroA i crasu. rlacro 6yBae Ha
6arax y renepamuiBouconuu y

ITIHHU

yrpain-

crurrnoiYrpai

,qirefi. Maproc rraAyBaB: <,{o ueue norpanr,rB poMau tlaftroscrxom
ttoJrbcbxon Mororc <BepuurcpD)... .fl Aas llles'reHxosi

Y 1825-uy Mnxafino

rle lo Bapruann

ft,

cumsoillonrud

HH He Moxe 6yrn. Tau y 1837 poqi Mnxafuro BHAae
pouan <Bepnffopo) s.racis rafiAaMa.r.rrur{, Ae Bttep

cno6oAn. Oaun is yvuredn nuruaBcr, qo 6yr noxpecHuxortl Isa-

sa lonru.

rnpirnrno

qeM iBBarKaB, ulo

ccnficroro, npnnl{cllBaeMoe Karouy-To H3 noJrbcKnx
Yrpannu, xoropoe fl Torra flepeBen..,)).
Minicrp nnyrpiunix cnpan Pocii rpaQ Opron y ao3Mr{rpaHToB us

Aocnhnnrn
xr.ril HaMarascf,

x

r 1845 9afixoso-

punanmt,t norcrannr

na

Yrgailri. Toai

girrn Kupuno-MeQogiincrre 6parcrro.
€ niAcrasu Blaxarr.r, qo 3HaMeHHTuft nporpar'aonuil
rrip rnpnno-r*le0oqii'Bqis <3axos Eoxufi, a6o Knrra
noqr.rHae

HapoAy>
po6ma 9afiros*xom. .{oci HeMa€ xoAHom aprF{eHry Ha Kopucrb aBTopcrBa Mnrom Kocrouapona. Ilpuuyuenur lpy-

-rex

uleBcbrcrc pos6macrrcg o6 csiA.reHgr caMoro KocroMapoBa:

<<B

6rnnocrr

Ha

Bortrrnu

rypeqbxe ni[qancrso. y l85l Jltolosira ra Muxafiro
.-ueuonoAi mre MorroAf,ra-ng.ulr ulrc6 ra MycyJrb-

MaHcIKHM 3BtlqaeM. Xonepuvnufi HertocnArorruil 9.afi-

xorcrrufi orpnMilB

He MeHru eKcrpaBaraHTHy Apyxu-

y pyxnix crocyHKilx is xopoleBenno6prrauii Biraopiero ra 4pyxllHom Hanoreona III Eonanapra €sreHiero.
Hy, rKa uepe6ynara

crBep,Drryrorb, rqo

Bynr yrpaincbKoro

niqeft

rocml

fl Ha noJrbcKoM

ffhrKe Harr[caHHoe coquHeHr{e c npr.rMecsrc MaJropo-

soro

Ha noqaflcy 50-x sarocrprurucr pocificrro-rypeurxi

Y xosrni 1853 tlailroscrxufi louircr
po3luupeHHr Koraubrux tracrr.rH 3a paxyuoK nomrit,
6orrapin, pyrtrynin, yropuir, ryprir i narirr enpei's. CaNr
po3po6[B rtro.qeri oguocrpoin i uaxaran 3aKyrrurr.r Alrfl
siAHocuHr.r.

scix Koraris apa6ornx pucarin. 23 ciqns 1854 poxy
ocuascrxi Ko3irKr.r crJriurn nplrcrry. 3 KoHcrauruuonoJrf, rrpr{BesJrr.r 3naueno 3auopouroi Ci.li, a CaAurc-Ilaua
orpr.IMaB slA cymaHa rnryn <uipian.flaruD) (xouronrfi

V cysip'i eenuxux
martaan).

9afirosornft

y

3arIpoBaAHB

rifiory

yrpai'-

HcrKy MoBy. Eyn lecnororu i, nocmatoun f,Kocb ABox
fopqin na eloeryuirc,3a3Harrr{B: <Tyr nan,t He yropcbra penonroqir, a HopMaJrbrre yrpaincrxe sificblo).
Y nrorouy siftoro Caanr-Ilaui nsifiurlo n Eyxapecr, a caM siH crar ry6epnatopor'r Pyrrryxii. Ha nouaror 6epesur fioro sifimxasaimflnnnosnqii na pi,rqi

Ilpyr, roryroqncb Ao 6ois is pociruaun. Ta yprg
Arcrpii no.rar rr.rcHyfi{ Ha cyflTaua, B[naraloqn siAsecru 3aroHr.r. Cynran noroAnBct, BLIcJIoBHB noAtKy
rlailxos*xoMy i nanirr npncroir fiouy rrryl <Oxo,
nyxo i nparnqr npecrory>. IIefi rLrryJI AaBaB 6ilruri
npnrirei, nix ix uas Belrrfififi risnp! HacrynHoro poKy
tlafixoscrKxft orynrrrye nafisfiIqe siftcrroBe 3BaHHt

-

6enrep6er.

llpo nroro nurrryrb ra3eru y Opanqii, Belnxo6'nnranii i nasirr Cnoryuenux lllrarax. Bin mpnrrrye

-\-t

iuoreuunx gepxas. 3 Hnrt{ rnpiullun nouui nomcrxi euirpanrn. A.qar,t MiqxeB[s, Br{KoBonro flaprcbKom eMirpanrcrrcoro qerrpy, npn-

4raropoAr.r

pr.rrr,rcb
Hyroqr.r

i'sn{rr lo r{afiroscrKoro i... sarntrraerrcr 6hc Hsom.
Bin ir saxonneHuf,M nrilue upo Ca4nxa-Ilaury rr npo
Hosoro XMenLHr{rFKoro. Bocenx I 855 pory MiuKeBnrI

raxropir na rn$ i nouep

9afirorororo.
maro rpipl$ou Ca-

Ha pyKax y

rifinn 1856 poKy
Pocir
nepeuoxeHnfi.
Auxa-llaui. froro nopor
Vrpauora cnpara sgo6yra psronoc y oiri. {afiKoscrxnfi uae po3ranyxeuy ar€Hrypy n erponi, 3 rxorc He3ariH'reHHr

-

-

MoxJrr.rBo He paxyBinucr.

Bin Sanopr.IT cyJnaHa...
186l poqi A6Ayr-MeAXuA roMep. Honnft cynrax, A6gyr-A3rc, Aoq{Tb npr{xfi,rbHo crasmcr Ao Ca-

y

4ma-[Iauri, ue mfi

3iD(orruBcf, HoBorc aBaHTroporc

-

niArorosrorc AepxaBHorCI [epeBopory 3 Merotcl nocaAurr.r Ha rpoH npr{Hrla Mypaaa. Hasiulo ue 6yro {aftKoBcbroMy,3Hae oAr{H

Arrax. llicnr qrorc

noqaJrr{cf,

III (.reper oiguory roro
ororocrmr rifiry Pocii), cMeprb Apyxnur, intpnrn ronnunix rc3aqbKrl( craprrrr.rH, po3pr.rB crocynxin ir cnnorrr... ,(o rom xq npoBafi siltosn i HaKa3 cynaHa 3aa'-frrryMru Ca4rna-Ilarny.3raxusun sci rcD) i <npo.,ahrr,riu nararoq2rye rorran ir pocificrrnu nocnoM y
KoncraHrnnonori i npocmr y qapr aMHicrii ra Aossony noBepHyrncr to Pocii. Jli6epurrnufi Onercan,qp II
28 cepnnr 1872 pory oQiuifino oronocnB rrpouleHnt
HesAaqi: crapra s HanoneoHorrr

Ha no.rarrry 1873 pory B rr{xe cero Xar.rmeqr ig
mIII{KI{MI{ noqecrf,Mn s'ixas qoilosir,

rxufi

noKr.rHyB

fiom uafixe miaAecrr poxiB roMy. Mern xnmr ue Aoporcflnrpo: Yrpaiha i .qari nil Pociero. foronne x
uapynannr rin rycrpi,ri s pignnu uapoAor'r. B er'rirpaqii

-

9afiroscrrilfi xua

rrrir[i,rHnMr.r yrBJreHHflMr{ npo Bone-

nro6nicrr yrpainqis i ixHro rmosHicrb Ao caMonoxeprgn. Bilrsunocr x iurue...
Muxafro {afirosorl,rfi guory npnfirrrae xpucrr{ffHnpanoclaa'r, ogpyxyerrcr s l9-pivnoro
rperlrKoro KHflxHoro
noxpecunqero OlercaHgpa II i
)DKe

-

HaAlKroBy€ MeMyapu, AoMoBrrrcqncr npo ix nyftiraqiro s Kneni. qeper rinrxapoxir r'roiro4agpyxraHa BreKna 3 rKr.rMocb r€HepaJroM. Hanpnxinui 1885 poxy nouep ni4sanarennr nercsr
HaB

cJryxurn

B

9afixoscrroro,

rufi ri4vyr

I

CeHKesuq, Ir1o flrcaB TaKox

nia ncesAouiMou Jlirnoc, HapoAHBcn 5 rpannn 1846 poKy y Bo.ni OrcrueHcrrcifi. flncrueuHuK noxoAlrn ir ry6oxi.rroi ru.rrsxerHoi poArrHrr, Ae Airn ei,[ uapoAxeuufl BnxoByBanrrcfl y narpioruuuorry ayci. <<He sualo i ne nau'stan qn fl BrICe

ntvrin.rnrarn, KoJrrr MeHe BqHflr <<Icropu.rHrx cnisis>> HiMrlesrqa>> - rraAynan CeHKeBrrq qepe3 6araro porcin. froro saqinas.nenicrg icropn.rHnM MHHyJrtrM rlonbcbmoro HapoAy npodylxn ue y 6i.nrruift uipi
BqrlTerb rintrarii qKufi BoAHorrac 6yn nuAarnrnu icropnrou, IO.uiaH Eaprouenuu.

TEHPMK
CEHKEBMq
Ilicrr

gariHqeHHs icropnxo-tf iroco$crxoro
Qaryrrrery ( I 866- I 869) Bapuan*r<oi fonosHoi

lllxoru

Cenres[q notraB nparlloBarl{ peltopte-

pou, nirnirue

cepfi osHo saftnrncr

llflpo-Ko3aK, xxnft ncun-

6yr op,uunapuertr
cran ilouy ra cuua. I{afixoscr-

ocMaHcbKr{x 3aroHax,
a 3roAoM

ce6e no-cnpaBxnloMy

caumsiu.

4 ci'Int 1886 pory 82-niurift Mnxafuro gafirosornfi racrpemncr...

xrypnaricrnrorc.

3axonmoroqr.rcr r*rarqpinraMn, riH nponin 187 6-7 8
poKr{ B Arrrepuqi, ssiAxu nepec[naB KopecnoH,qeHqii Ao <flomcrKoi ra3ern>, rri nirniue 6ynn
sHAaHi s6ipunrom niA sarorosrcotrl <Jlucrn g no-

Aopoxi go Arraepnrur.

Ilicrs

noBepHeHHt Ao
Ilomqi nHcbMeHHHK qacro igAIas ,qo 3axi.qnoi
esponu y sa'mry s xropo6or,o ApyxHHI{, Mapii

IllerreBuv,

a no

if crrregri

(

1

885) caM HeoAHopa3o-

ao riryrarcr 3a KopAoHorrr. Bin no6ynan y KoncralrrrHonoJri, Heauori, Pnrrai i Maapuai, a y 1890
poui nanirr cnoprAuB Mr{cnnBcbKy eKcneluqiro Ao
3arni6apy, rKy oilucaB y <Jlncrax s AQpurm.
Iliaqac qrD( rr{angpinor CeHKeB[q Harrcas csoi
HafisiaoMirui dreparypni ue4enpn, ulo ApylryBanrcr yprrBKaMI{ y nonbcrxifi npeci - <Bonrertr i
MeqeMD (1883-1884),

<IIaH BoroArescbKnfi)

(1888). I{efi icropu,rnnfi

lorir>,

qnu,

siAor'{Hfi

rr

<Tpu-

6yn nanucan nft wncguiruresur cepAeIIbD,

AaBaB ((ypoKu narpimnsrr,ty

{afixooorouy.

cIBo renep

frenpnrc

i ripn y cenc JIroAcb-

roro repoirrray>. <Tpnnorir> 6yra Kplrruqno
rnip, rqo
rcpariacrrifi icropr'rvnifi uroni. Ane
cepeA nepeciqHrx qnm.ris KHrra nigpa3y 3Ao6yrra BeJrurcy nro6os ra nouyrrpnicrr.
Ilicm BuxoAy y crir ABox cyqacHnx rnopin
<Eesgoruary> i <PoAunu llonaneqrrnpr CesreBuq 3HoBy noBepHyBcr Ao icropuutroi reuarnru.
cnpnfiurra

BtreHHMlr i nireparopaMri, ffK

He siAnosiAas

-

B 1900 siH suAae poMaH <Xpecrouocqbr - poruan
s qacis KopoJreBu.flasirfl

ra flrafita,.ue rtraficrepHo ttoKai]aB rK HaporxyBarac.s noJrbcbKa naqioHamHa csiAorrrictr. Cnorc dreparypny rropvicrr
nr.rcbMeHHr{K saaepuub nonynrpHoro rrroro,[ixnoro
nosicrrc <B uycruni ra n nyui> (l9ll), rKa Ao
crorogni

e nporpaMHr'rM TBopoM y rroJrbcbKux nrKo-

rax. OAsar Hafiry.rHiruy rr.rixnapoaHy cJraBy 3Ao6yn fioro rireparypnnfi uregeap ,,Quo vadis"
(1896), npncBrtreHrfi xurno nepruux xpncrurrn y
crapoAaBHboMy Pnui. CaMe sa uefi porrran CesreBr.rq orprMas Ho6eniscrrg nperrriro y 1905 poui.

II{e ra MoJIoA}Ix nir feupur CeHxesH.I noqas gafiMarucr cycnimHLIMI{ cnpaBaMu

i

cras

si,qoMnft He Jrr.rue rrc xypnanict ra rireparop,
are i sr arrnsHr.rfi rpoMaAcbKufi ais.{. Bin 6ya
cninopranisaropoM Oon.qy iM. MrHoscbKoro

-

incrr.rryuii, rra $iHancyBana uayrooi aocnilxennr. flucruessnr no6ylynaa upornry6eprcymosHr.rfi caHaropifi ,qrs,qircil i crnopur crLIneH-

qac cKopLIcraJIrQonA, IKI{M y csifi
cr, BucnflHcrrnfi, Kouonsiqrra i flun6t{uesctrnfi. Ha JraMax flpecu CeHresuq BucrynaB 3
nporecraMr{ nporu nepecni4yuaHb noJlbcbKnx
girefi npyccbKuMn tItIHoBHLIKaMu y Bxeuri. IIi,q
qac peBonroqii 1905 porcy niH 3aKJIHKaB Ao npu-

lianrnufi

nuHeHH{ rvrixHaqiosanbHllx qBap i Aor,rarancs siA
qapcbKoro ypflAy asroHoMiiArr flolrcrxoro Ko-

ponircrna.

.flr ynro6neHoro HapoAHoro nncbMensnxa i
rpoMaAcbKoro Airqa feHpura Cenxesilqa HaropoAHnlI nouicrru OleHryper. Koru noqalacr I
csirosa aiftna (1914) rin rr.rixan gi csoro MaerKy
go lllrefiqapii i rartr y Xeneri opranisyrar ursefiqapcrrnfi feuepamuufi Korrrirer.{onorr,ronr Xeprsaru BifiHu y Ilomui. 3a fioro nocepeAHnqrBoM
Ha

FarrrisqnHy

nepecnJraJrr{cfl

nirH, rpoui ra

xaP'ri.

IlncruenHnK [oMep y XeHeri l5 nucronaAa
1916 poxy i 6yn noxonasnfi sa uicqenouy rraAosnqi. 9epes nicirra porir, Ha 3HaK sacryr CeuKeBr.rqa nepeA 5m5Kisrqr.rHoro, n oJr.f, Kr.r [epeHecru fioro npax Ao Bapruaan i noxosaru y nilreuerri rocreny Curtoro .flna.
<Cnparuennrra y nycreni rroKa3yBaB Moficefi
garisHoro suir, i xro BAr{BnffBcr s qeil cHMBoJr,
rofi nigvyuaB npr,rnuB xrrrreBnx cnr. Bucoxnfi
i4ean ruyxHocri, uecri, caMonoxeprBr.r rle raKox
y r.rcuit KopHcHo BAnBmrHcr. ,(o6pe po-

cnMBoJr,

6nru rofi, xro Moxe 6yrn nsipueu i ulacrunnfi
rofi, xro e AocKoHaJrnu asipueu> - nucaB npo
Ceuresnqa icropnr nireparypn CraHicnan TapHoacrxilfi.

Eeflra Pos.[omcsKa.

Prezentujemy wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas
ukrairiski, czyli polski +1 godzina) - na lipiec
2008 roku. Jak zwykle
-sierpieri
godziny emisji seriali mogA w r62nid sig o kilka
lub nawet kilkanafcie minut. W TV Poloniaprawdziwa,letnia rewolucja! Nie ma seriali, do tej pory goszcz4cych
fu codziennie
,,Zlotopolskich" czy ,,M jak miloS6". Je6li kto6 przyzwyczail
-,,Klanu",
siq do starej ,,ram6wki", musi teraz polubi6 zupelnie nowq...
Stale programy informacyjne siq nie zmienity: gl6wne ,,Wiadomo6ci" o 20.30,ora2
,,Teleekspress" o 18.00. Programy dla dzieci zawsze wieczorem, po 20.00. Tradycyjnie,
o 14.00 Msza Swiqta, poprzedzana o 13.00 modlitw4Aniol Panski.
Takim stalym serialem, obecnym niemal codziennie, jest ,,Dwie strony medalu"

-

bez sob6t i niedziel o 13. l0 i 21.10. Polecamy te2 inne seriale: fantastyczny ,,Wied2min"
w niedziele o 9.50 i 19.25, atakie w soboty o 1920 i poniedzialki o 14.30; kryminalny
,,Gliny"; komediowy,,Stacyjka" w soboty o 21.10; w soboty o 21.10; Swietne
,,Przeprowadzki" w poniedzialki o l7 .35 i 23.15.
Bqdzie teL co najmniej kilka znakomitych film6w fabularnych. W sobotq 26 lipca
o 22.05 komedia ,,O rany, nic siq nie stalo"; w pi4tek 1 sierpnia o 22.30,,Godzina W"

o pocz4tku powstania warszawskiego, a w sobotq 9 sierpnia o 22.10
1" o Polaku, bohaterze... Grecji z czas6w II wojny Swiatowej.

-numer

Czy wr6caystare seriale? By6 mo2e

-

-

,,Agent

na jesieni.

Radio Zytomierz

. Co miesiqc, w kazdq pierwszq sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mozna
sfucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu ?ytomierz.
Telewizja bytomierz dla Polak6w
. Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polakow.
Polskie stowarzyszenia w ilytomierza
. Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czemiachowskie go,34 b, tel. (0412) 24-34-22,
dyrektor Jerry Bagihski, godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Obwodowy Zwiqzek Polak6w Ukrainy
m. Zytomierz, ul. Czerniachowskiego, 34b
Prezes Wiktoria Laskowska -Szczur, tel. 8097 I 99 8 3 0 8.
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonist6w Zytomierszczyzny,
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierzul. Michajlowska, 15. Tel. (0412)37-46-75.
, Towarzysnuo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie im. J.I.Kraszewskiego,

przewodniczqcy Jerzy Bagiriski, tel. domowy (0a14 37-89-97.
. Polskie Naukowe Towarzystwo w Zytomierzu,IJl. Czerniachowskiego 34b,
prezes Irena Perszko, tel.(80412)39-85-49, kom. 80674121570, e-mail: ptm@oppl
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
, B erdyczows kie P ols kie Stow arzyszeni e Wspierania P rzedsiqbiorczoi 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 erdyczows ki e Rej onowe Stowarzys zenie P olak|w tt Rodzina y,
prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w jeTyku polskim w Zytomierzu
. 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 jgzyku polskim,

czgSciowo po ukrairisku w Berdyczowie
. Ko6ci6l 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, 10.00, t2.00, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska
niedziele 18.00.

-

-

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze. llszystkich zainteresowanych
prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)

