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Najmlodszy pielgrzym
mial tylko 8 miesipcy
i nazywa sig Marek

Konstanty Fedorenko
z Kijowa.



(O pojednaniu -
w 60. rocznice
tragicznych
lYydarzefr
naWolyniu>

We wsp6lnym oSwiadczeniu, zloLony m
przy Pomniku Pojednania w Pawliwce -
dawnym Porycku - prezydenci Polski i
Ukrainy stwierdzili m.in., 2e:

. Oddaj4 najglqbszy hold ofiarom
krwawych bratob6jczych mord6w oraz
skladajq wyrazy wsp6lczucia ich rodzinom;

. Podzielajqc b6l rodzin ofiar, uwa2aj4
za niezbgdnq kontynuacjE wsp6lnych
poszukiwari prawdy historycznej o tragedii
na Wolyniu i poddanie publiczremu osqdowi

moralnemu sprawc6w zbrodni dokonanych
na narodach polskim i ukrairiskim;

. Stanowczo i jednoznacznie potEpiajq
zbrodnie popetnione w przeszloSci przeciwko
naszym narodom, wyra?aj4c przekonanie, ze

hadna ideologia, 2adne racje polityczne i
rachunki krzywd z poprzednich
dziesiEcioleci nle stanowl4
usprawiedliwienia dla zbrodni, stosowania
odpowiedzialno6ci zbiorowej oraz odwetu w
stosunkach miqdzy narodami;

. Potqp iaj 4 dzialania, kt6 re dopro w adzlly
do zbrodni i wypqdzeri polskiej i ukrairiskiej
ludno3ci cywilnej podczas II wojny
Swiatowej. Wielkich strat zamaty oba narody.

Szczeg6lnietragiczny okazal siq los polskiej
ludnoSci na Wolyniu w latach 1943 - 1944;

. Popieraj4 apel Jana Pawla II do narodu
ukrairiskiego i polskiego: ,,Czas juz oderwad

siE od bolesnej przeszloSci! (...)";

. Chylqc glowy przed ofiarami zbrodni
oraz wszystkich tragic zny chwydarzeri, kt6re
mialy miejsce we wsp6lnej historii, wyra2aj4
przekonanie, 2e wzajemne przebaczenie
bqdzie pierwszym krokiem do pelnego
pojednania mlodych pokoleri Ukrairic6w i
Polak6w;

. Konflikty z przeszloSci nie moge
przekre6li6 tego, co od wiek6w la2czy Polskq
i Ukrainq. Z tego miejsca, tragicznie
zapisanego w historii obu narod6w,zwracajq.
siq z wezwaniem do zacie6nienia lqczqcych
nas wiqzi oraz do zrozumienia,2ekaildy,kto
te wiqzi pr6buje rozerwal, dziala nie tylko
przeciwko drugiemu narodowi, lecz takile
przeciwko wlasnemu.

f 't / dawnym Porycku,
l/l/ dzisiejszej Pawliwce,
Y Y podczas obchod6w 60.

rocznicy tragedii Wolynia prezydent
RP Aleksander Kwa6niewski, m6wil'
Le za wolyrflsk4 masakrg ,,[ie moZna
obwiniad narodu ukraifskiego", bo

,rnie ma narod6w - winowajc6wt', ale
ostro potgpil ideologig, kt6ra
przywiodla do antypolskich akcji
OUN-UPA. Prezydent [.Ikrainy Leonid
Kuczma m6wil ,ro smutku i 2alu" i
,,zdecydowanym potgpieniu przemocy
nad cywiln4 ludnoSci4'polsk4".

Pamied
o ofiarach
Wotynia

- Nie umiem rozstrzygn46, czy
sprawowany urzqd daje mi prawo, abym w
imieniu wszystkich Polak6w m6gl
przebaczat i wyraLa6 skruchq. Bardzo
chcialbym jednak, aby slowa przebaczeniai
pojednania zostaly z obu stron
wypowiedziane - stwierdzil Aleksander
Kwa6niewski, dodaj4c ,2e ,,nie sporzqdzajmy

bilans6w krwi i cierpieri, bo to droga
donik4d". Podobnie m6wil Leonid Kuczma:

- Ukraina i Polska dysponuj4 ogromnym
moralnym potencjalem zaufania, kt6ry
pozwoli naszym narodom osi4gn46 calkowite
historyczne pojednanie.

Prezydenci odslonili pomnik Pojednania

- 
plytg w ksztalcie krzy2a zwieficzon4

dzwonem. Podpisali wsp6lne oSwiadczenie,

kt6re zostalo zlo2one w specjalnej kapsule
przy pomniku.

W uroczysto3ciach uczestniczylo kilkaset

os6b - rodzin ofiar Wolynia, Polak6w
obecnie 2yjqcych na Wolyniu i zachodniej
Ukraini e, a takie harcerzy polskich. Obecne

byly delegacje okolicznych rejon6w.
Zwolennicy OUN-UPA pr6bowali
zorganizowa6 demonstracjq, ale w ci4gu
kilku minut udaremnila j 4 milicj a. Niewielka
grupka przeciwnik6w uroczystoSci z

czerwono -czarnymi flagami UPA i
transparentami z napisami ,,UPA
bohaterowie" dotarla do centrum Pawliwki
dopiero po wyjeildzie prezydent6w.

Zeby do uroczysto6ci w og6le doszlo,
ustEpstwo musiala poczynid strona polska.
Na nowym granitowym krzyhl starannie
wymazano slowo,,zamordowani" odnoszqce

siq do pochowanych tu Polak6w. Pozostala

data 1l lipca 1943 roku. Nie ma jednak

informacji, co siq w6wczas stalo. Slad po

slowie,,zamordowani" pozostal jednak
wyraflny.

O tamtych wydarzeniach bardzo
stanowczo m6wil prezydent Aleksander
KwaSniewski. - Noc4 z Il na 12 liPca
oddziaNy UPA zaatakowaly 167

miejscowo6ci, mordujqc ponad l0 tysiEcy
Polak6w, l1cznie Smier6 ponioslo 50 - 60

tysiqcy Polak6w, w wiqkszoSci ludno6ci
cywilnej, mordowanych czqsto ze

szczegllnym okrucief,stwem - m6wil.
Dodal, 2e zamasak'r,q nie mozna wini6 narodu

ukrairiskiego, bo nie ma narod6w
winowajc6w. PodkreSlil jednak, ze protestuje

przeciw ideologii, kt6ra doprowadzila do

antypolskich akcji zorganizowanych pruez

czq56 OUN-UPA".
O dramatycznych wydarzeniach w

Porycku opowiadal dawny mieszkaniec tej

miejscowoSci Stanislaw Filipowicz. Opisal,
jak oddzial UPA zaatakowal podczas mszy

Swiqtej koSciol katolicki. Opowiadal o

mordowaniu obecnych tam ludzi. Barbzo

ostro wypowiedzial siqpodczas swej homilii
biskup polowy Wojska Polskiego Slawoj
Leszek Gl6di,, kt6ry m6wil o ,,okrutnym
mordzie w Domu Boga", ,,Kainowej
zbrodni" i pogwalceniu przykazania milo3ci
bli2niego. - Prawo narod6w nie jest
warto6ci4 wiqksz4 ni2 Prawo BoLe - m6wil,
dodajqc, 2e nie zbuduje siq niczego na
p6lprawdach i falszach.

W odpowiedzi na te slowa PrezYdent
Ukrainy wskazal, ze ,,pamiq6 o ofiarach,
kt6re poniesli Polacy i Ukraificy, napelnia
nasze serca smutkiem i Lalem". Dodal, ze

chce w imieniu wszystkich Ukrairic6w,
kt6rzy pragn4 pokoju, wyrazil glqbokie
wsp6lczucie skrzywdzonym Polakom i
zdecydowanie potqpit przemoc wobec
polskich cywil6w. Ale Leonid Kuczma
m6wil te2 wiele o cierpieniach Ukraifrc6w
spowodowanych prze? Polak6w.

Uroczysto6i byla zarazem wielkim
wolaniem o polsko-ukrairiskie pojednanie.

Wbrew pierwotnym planom obok biskup6w
rzymskokatolickich - w tym ordynariusza
lwowskiego kardynala Mariana Jaworskiego
i lucki.ego Marcjana Trofiniaka - mszQ

Swiqt4 koncelebrowali r6wnie2 dwaj
Ukrairicy, biskupi grekokatoliccy, w tym
kardynal Lubomir Hnzar, zwierzchnik
ukrairiski grekokatolik6w. Obecni byli te2

duchowni prawoslawni, w tym biskup Nifont
metropolita tr-ucka, Cerkwi ukrairiskiej
podporz4dkowanej Patriarchatowi
Moskiewskiemu. Do pojednania wzywali
wszyscy.

Piotr Ko5cirfiski
(autor jest dziennikarzem

<<Rzeczpospolitej>).



od 30 lat dzialam n rzeczpojednania polsko-ukrairf,skieg o.zaczglo sig od rozm6w;

potem w stanie wojennym pisalem artyt<uty do prasy podziemnej;_ najpierw do

,,SamorzqdnoSci", pot.* do ,,NiepodlegloSci" (KPN), do 
"Opinii 

Krakowskiej"' do

,,Konfederata Krakowskiego;, oo ,rcazety polskiej" (KPN), do ,rMii susidamy" i do

innych pism. Jako dzial".i tcpN i Pilsudczyk widziatem i widzg i nadal konieczno66

,orjOtOriutania z Ukrain4 i innymi parflstwami Migdzymorza dla obrony tego terenu

przed agresjq Rosji i Niemiec.
W artykulach tych pisalem o ukraifiskich zaslugach m'in' w Kampanii Wrze5niowej'

(przyjgte to zostaio prr", czg56 Ukrairf,c6w bez entuzjazmu, bo nie potwierdzalo

naXazanel przezouN wrogo5ci wobec pafistwa polskiego')

w60.
ROCZNTC4

Jeszczew stanie wojennym poznalem dr'

Wodzimierza Mokrego, z kt6rym w czasie

jednej z rozm6w podzielilem siq uwag4 2e

do porozumienia miqdzy naszymi narodami

mo2e doj66 tylko wtedy, gdy o polskich
grzechach bqd4pisa6 Polacy, a o ukrairiskich

Ukrairicy. Doktor Mokry zgodziN siq ze mn4 i
na sesj i polsko-ukrairiskiej na Uniwersytecie

Jagiellofrskim powt6rzyl to haslo'

Otrzymalem od niego kilka tekst6w, kt6re

ukazaly siq w ,,Opinii Krakowskiej".
Wszystkie one dotyczyly wprawdzie

,,polskich grzech6w", ale poniewa2,,Opinia"

byla pismem polskim, potwierdzaly w

pewnym sensie zasadq,,o polskich gtzechach

- Polacy".
Nie doczekalem siq od doktora Mokrego

2adnego artykulu o,,grzechach ukrairiskich"'
'W roku 1992 powstal Krakowski Oddzial

stwa POMOS! organizacji powstalej

w Warszawie w roku 1988, kt6rej celem jest

przerzucenie pomostu na Wsch6d do

Ukraifrc6w, Bialorusin6w, Litwin6w.
Broszury Krakowskiego Oddzialu

Towarzystwa POMOST dotyczyly gl6wnie

spraw ukrairiskich i w pozytywny spos6b

przedstawiaty rolq Ukrairic6w w dziejach Polski'

Dzialania Krakowskiego Oddzialu zostaty

ciekawie podsumowane prued paroma laty na

otwarciu wystawy malarskiej we Lwowie'

Kolega m6j byl na otwarciu tej wystawy i
posadzono go obok profesora Osadczuka. W

rozmowie kolega poinformowal profesora, ze

jest czlonkiem TOW POMOST i wtedY

uslyszal: ,Mam nadzieje, 2e nie w Krakowskim

Oddziale?". Kolega powiedzial, 2e w
Krakowskim i na tym rozmowa siq skoficzyla.

W ten spos6b prof. Osadczuk podziEkowal

ludziom z Krakowskiego POMOST-r za ich
wieloletniq dzialalno66. Nie byl to pierwszy

przypadek o kazania w dziqc zno Sci Po lakom za

ich zaslugi dla UkrainY.

W 1920 roku wojska polskie opanowaly

Kii6w i prawie cal4 prawobtzeLn4Ukrainq'

General nyd" Smigly ptzekazal atamanowi

Semenowi Petlurze w Kijowie wladzq nad

oswobodzonq sPod moskiewskiego
panowania Ukrain4.

Niestety, zawiodlY PrzewidYwania
Pilsudskiego i Petlury w poparcie atamana

przez nar6d ukraif ski. Do wojska

ukrairiskiego, z teren6w wielkiej Ukrainy

wstqpilo zaledwie 2 tys. ochotnik6w' Jak

wiadomo bolszewicka kontrofensywa
zepchnqla wojska polski-e i ukraifskie pod

mury Warszawy, Lwow a,Zamoilciai Torunia'

W tej wojnie o niePodleglq Ukrainq

poleglo 100 tys. .pol5kich 2olnierzy'
Podziqkowanie za tq polsk4 krew bylo

niezwykle. Ukraifrcy stworzyli UWO Ukr'

Woj. Org., kt6ra strvie tdzila:,,Poniewaz Rosj i
pokona6 siq nie da, wobec tego gl6wnym

wrogiem Ukrainy s4Polacy. Potem powstala

OUN (Organizacja Ukrairiskich
Nacjonalist6w) z programem wymordowania

wszystkich Polak6w na Wolyniu oraz

wojew6dztrvach: Lwowskim, Tarnopolskim i
Stanislawowskim, kt6ry to plan wykonala

UPA w du2ym procencie, morduj4c ofiary tak

okrutnie, 2e bledn4 ptzy tym zbrodnie
niemieckie i sowieckie.

OUN przygotowywala siq do tego dzie\a

przezcale dwudziestolecie, szerzqc nienawi56

do Polak6w i zwalczaj4c wszelkie pr6by

naprawy stosunk6w polsko-ukrairiskich przez

obie strony. Mordowano Polak6w iryczliwych

wobec Ukrairic6w - Hol6wko i Pieracki i
Ukrairic6w iry czliwy chPol"kom - Iwan Babij,

lwowski pedagog.

Smier6 dziewiqciu milion6w Ukrairic6w

planowo zaglodzonych na,,Radzieckiej
Ukrainie" nie zrobila na ludziach z OUN

hadnegowra2enia. Polacy pozostali gl6wnym

wrogiem Ukrainy i nalehalo ich unicestwii'

Ciekawe, ze pomimo ,,ciqikich krzywd"

wyrzqdzonych Ukraifrc om przez Polak6w na

Wotyniu i Podolu w,,Dwudziestoleciu", okolo

miliona Ukraific6w z tych teren6w po roku

1944 zdeklarowano siq Polakami wyjechalo

z,,Radzieckiej Ukrainy" do PRL. R6wnie2 w

literaturze i prasie ukraiirskiej mozna znaleh('

fotografiq Kamiefrca Podolskiego z napisem:

"Turecka Kriepo56 i starinnyj most w

Kamianci Podolskomu".
Lwowska gazeta ,,Za wilnu Ukrainu"

zamiescila w 1991 roku Zyciorys atamana

Semena Petlury w kt6rym nie ma ani slowa o

Umowie Warszawskiej z kwietnia I 920 roku,

ani o wyprawie kijowskiej, ani o Pilsudskim'

Poza tym, Ukraifrcy nie wiedz4 albo udaj4

2e nie wiedz4 o tYm, 2e Ptzez cale

dwudziestolecie miqdzYwojenne, w
Warszawi e dzialal emigracyjny rz4d

Ukraifrskiej Republiki Ludowej, w skladzie

kt6rego funkcjq Szefa Sztabu Armii pelnil

Pawlo Szandruk, b. Oficer armii atamana

Petlury a w Wojsku Polskim dow6dca 18

putku PiechotY w Skierniewicach'

W sklad rz4du wchodzil m. in. Aleksander

tr-otocki profesor Ukrairiskiego Instytutu w

Warszawie
Przed kilkoma latY bralem udzial w

dyskusji na temat stosunk6w polsko-

ukrairiskich w polskim Radio na Szlaku' W

dyskusji brali udzial Ukrairicy, pracownicy

naukowi Uniwersytetu Jagiellofskiego'

W przerwie ProwadziliSmY rozmowy

przed palacem. Jeden z dyskutant6w ci4gle

wracal do koniecznoSci potqpienia przez Sejm

RP ,,Akcji Wisla". Odpowiadalem, ze je1eli

porusz4tq sprawQ, to poslowie polscy poruszq

iprawq UPA na Wolyniu i Podolu i rozpocznie

siq piekto. Dyskutant odpowiadal za kaildym

tazem, 2e to rzeczywi6cie co innego niZ

zamordowany Polak i tak w k6lko' Dyskusja

byla bezcelowa. M6zg dyskutanta byl
zabetonowanY.

W tej samej rozmowie brala udzial

Ukrainka, Pracownica UJ, kt6ra z

rozgoryczeniem m6wila,2e jej ojciec po

skoriczeniu Uniwersytetu Lwowskiego nie

m6gl pracowa6 w wojew6dztrvie lwowskim

tylko w Poznaniu.

Zapytalem ja wtedy, czy wie kto to byl

Tiutiunnyk. Poniewa2 nie wiedzia\a
wyjaSnialem, 2e byl to oficer atamana

Petlury, kt6rY Po Traktacie RYskim

zaopatrzony przezPolak6w w brofi, amunicjq

i sprzqt przekroczyl Zbrucz na czele 2 tys'

Ukrairic6w w celu wzniesienia powstania na

Ukrainie. W razie wybuchu powstania do

wojny miala siq wl4czy6 Polska i Francja'

Tiutiunnyk wkroczyl w glqb Ukrainy na320

km. Powstanie nie wybuchlo, a Ukraifrcy

rozbici przez bolszewikow cofnqli siq do

Polski.
Ciqg dalszY na str. 4.



Ci4g dalszy ze str.4.
WlaSnie po wyprawie Tiutiunnyka

powstalo UWO organizacja wroga wobec
Polski. Zapytalem: "Czy Pani4 dziwi
nieufnoS6 Polak6w wobec Ukrairic6w?" Nie
otrzymalem odpowiedzi.

Innego Ukrairica, kt6ry poruszyl sprawq
,,Wisly" zapytalem czy czytatr ksi4zkq
Pleczenia ,,9 lat w bunkrze". (Autor byl w
oddziale UPA na Rzeszowszczylnie i
opisywal swoje przezycia w lesie, i w bunkrze
po akcji,,Wisla"). M6j rozm6wca potwierdzil.
Wtedy przypomnialem mu fragment
wspomniefi z poczqtku ksi4zki. Cytujq z
pamiqci, ale dosyi wiernie, bo powtarzalem
to wielokrotnie. Tak oto pisze upowiec: ,,Byla
polska nacjonalistyczna wieS Borowica,
otoczona okopami, zasiekami i bunkrami."
(Ciekawe po co byly te okopy przeciw
spokoj nej ludnoSci ukrairiski ej ? Przyp i s A. I. )

ZaskoczyliSmy Polak6w przed Switem,
kiedy zasnqli w okopach. Nie zdqLyli
wystrzelid. OpanowaliSmy wieS szybko.
Kiedy odchodzili6my wie6 stanowila jedno
wielkie ognisko. Ocalal tylko murowany
ko6ci6l. Padlo ponad 200 Polak6w."

Zapytalem rozm6wcq czy dziwi go w
Swietle tego ,,.A,kcja Wisla"? Dyskutant nic nie
odpowiedzial.

Wobec takich fakt6w nie powinien nas
z,askoczyf przebieg uroczystoSci w 60.
rocznicq ro zpoczqcia ludob6jstwa na Wolyniu
11 lipca 2003 roku. OUN, kt6ra w wyborach
uzyskuje tylko 2% poparcia, ma j ednak j akie6
drogi, kt6rymi dociera do prezydenta Ukrainy
i do celnik6w na polskiej granicy.

Nadziej4 napelniaj4 jednak fakty, Le
Ukraina to nie tylko OUN, Bandera i UPA,
ale r6wniez :

-grecko-katolicki, ukrairiski biskup
Grzegorz Chromyszyn ze Stanislawowa,
przyjaciel Polak6w zamordowany przez
sowiet6w we wiqzieniu;

-miliony Ukrairic6w za Zbruczem, ktorzy
przyjmowali i otaczali opiek4 polak6w
uciekajqcych za rzekgw czasie pogrom6w ;

-120 tys. Ukrairicow na kampanii
wrzeSniowej, do kt6rych nie dotarla
propaganda OLrN i kt6ny bili siq z Niemcami
tak samo mq2nie jak Polacy;

-Pulkownik Pawlo Szandruk oficer z armii
atamana Petlury dow6dca I 8. pulku piechoty
w Skierniewicach, odznaczony po wojnie
przez generala Andersa krzyilem Virtuti
Militari;

-Tacy ludzie jak dr. Wiktor poliszczuk,
Ukrainiec, historyk gorzkiej prawdy o Up$
i OUN;

-To wreszcie tysi4ce Ukraifrc6w
pomordowanych przez UPA za ratowanie
Polak6w w czasie rzez|

Andrzej lzdebski,
Krak6w.

Wizy do Polski - juz od paf;dziernika
Od I paZdziernika, aby pojecha6 do Polski obywatel Ukrainy bgdzie musial mied

wizg. Przypominamy: wizg moZna uzyska6, niezaleLnie od miejs ca zamieszkania, w
kaidym z pipciu konsulat6w Rzeczpospolitej Polskiej - w Kijowie, tr ucku, Lwowie,
Charkowie i Odessie.

Najpierw nale?y wypelni6 wniosek wizowy (do otrzymania w konsulacie), czytelnie, w
jqzyku polskim lub ukraifiskim. Uwaga! - wlasne imiq i nazwisko trzebanapisac walfabecie
laciriskim, tak jak we wlasnym paszporcie. Do wniosku trzeba dol4czyc fotografiq o wymiarach
3 x 4. Przy ka|dym konsulacie znale2t, moilna szczeg6lowe informacje, jakie jeszcze
dokumenty naleLy miet ze sobq (np. emeryci - legitymacjE z jej kserokopi4 studenci -
zalwiadczenie lub legitymacjq, chc4cy jechad do pracy do Polski - ,ezwolenie, wydane
prz?zUrzqd Wojew6dzki, przedstawiciele firm - odpowiednie zaSwiadczenia o rejeslracji,
wyjeildlajqcy do rodziny lub znajomych -zaproszenie, wydaneprzeztJrzqdWojew6dzki).t \try' konsulacie zazwyczaj trzeba siq um6wi6 na rozmowq (tego dnia lub nastqpnego).
Urzqdnik konsulatu wyda decyzjqpodczas takiej rozmowy i wyda wizq-kr6tkoterminowi,
dlugoterminowA; na jeden wjazd lub na wiele.

Nie trzeba osobi6cie udawai siq do konsulatu (ale w przypadku dzieci potrzebne jest
upowaznienie notarialne rodzic6w). Czq66 polskich organizacji bqdzie zbiera(whioski wizowr'
od swoich czlonk6w. Takhe firmy turystyczne (nie wiadomo, czy wszystkie) bqd4 zbierac
przekazywa6 wni oski wizowe.

Tlumy we Lwowie
Do56 nieoczekiwanie, jeszcze przed wprowadzeniem wizprzedpolskimi konsulatami

- od I wrze5nia ustawily sig kolejki. Najwigksze byly we Lwowie.

- W pierwszym tygodniu wydawania wizprzyjEto ponad 900 interesant6w Wydano 400
wiz - informowal p. o. konsula generalnego RP we Lwowie Janusz Jabloriski.

Konsul Jabloriski tlumaczy: konsulat ma takie, a nie inne mozliwoSci. Nie mo1na
zwiqkszyt liczby pracownik6w fiest ich trzydziestu), bo nie moLna by ich pomieScii.
Pracownicy nieoficjalnie narzekajq" 2e pracujQ stloczeni jak Sledzie w beczce. Niewielki
budyneczek od dawna mial byt zamieniony na wiqkszy. Na razie skori czylo siq na
przeniesieniu czq6ci niewizowej do dawnego mieszkania poprzedniego konsula generalnego.

Tym niemniej konsul jest optymist4. - Wizy wydajemy na bie24co - m6wi. - Na raiie
najwiqkszym problemem jest to, 2e ludzie przychodz4ze 2le wypelnionymi dokumentami,

7e majaVaszporty, kt6rych waznoSc siq koriczy. Odmowy mozna jednak policzyi na palcach
jednej rqki. Niemalwylqcznie z powod6w technicznych.

Wedlug konsula na po.cz4tku w kolejce po wizy ustawiali siq glownie emeryci i renciSci.
- Maje czas, chcqmied wizq na wszelki wypadek - m6wi.

Konsulat stara siq - o ile to mozliwe - wydawac wizy dlugoterminowe i wielokrotne
Tak dzieje siq w przypadku ludzi reprezentuj4cych legalne, zarejestrowane firmy.

Strona ukraifskauwalnie przypatruje siq sytuacji na Iwana Franka. - To dopiero poczqtek.
WiqkszoS6 pracownik6w konsulatu to ludzie nowi, rnusz4wdrozy6 nowe p.o"edury... Jesiem
przekonana, 2e wprowadzenie wiz nie wptynie negatywnie na siosunki polsko-ukrairiskie -m6wi Iryna Podoljak, naczelnik Wydzialu Wsp6lpracy Miqdzynarodowej Urzqdu Miasta
Lwowa. Zapewnia, ze miasto pr6buje pom6c w znalezieniu nowego lokalu dla konsulatu, ale
nie ma odpowiednich pomieszczeh. Pani Podoljak wierzy jednak, 2e tenproblem zostanie
rozwiqzany. Na razie na pytanie ukrairiskiego dziennik arza, co bqdzie jesieniq i zimqu gdy
zacznie pada(, deszcz czy 6nieg.- nikt nie potrafi odpowiedzied.

Spokojniej w tr ucku i Krjowie
Znacznie spokojniej niz we Lwowie jest w innych miastach - w czterech konsulatach

lYdano l4cznie tyle samo wiz, co we Lwowie. - Jest kolejka, wydluaasiq z kazdym dniem.
l,z9fit: os6b potrzebuje wylacznie informacji, inni prrynoit4wnioski wizowe. Wiqkszo66 to
ludzie podr6zuj4cy w celach handlowych,2yjqcy z granicy. tcaZdego trakrujemy indywidualnie
- m6wi konsul Andrzej Drozd z Konsulatu Generalnego RP wlucku. W miesiie tym, na
ulicy Katedralnej, w sied;ibie banku Pekao (Ukraina) wybudowano calkiem nowe siedzibq
polskiego konsulatu - i tam wlasnie przyjmowani sq interesanci.

W Kijowie na ul. Chmielnickiego (w dawnej siedzibie Wydzialu Ekonomiczno-
Handlowego Ambasady RP, kt6ry zostal specjalnie przebudowany) kolejka jest na razie
niewielka, podobnie w Charkowie i Odessie

'.*, P' K'



tVydarzenia w Polsce
. Poprawia siQ sytuacja polskiej

gospodarki. Tempo wzrostu Produktu
Krajowego Brutto moLe w pierwszym
p6lroczu 2003 r. zbliLyt, siq do 3 proc.
Ekonomist6w sklania to do bardziej niL
dotychczas optymistyc zny chpro gnoz na caly
rok. WiqkszoSi z nich zaklada, ze PKB
wzroSnie ponad 3 proc.

. Trwala tzw. afera Rywina
(przypomn ljmy, 2e znany produc ent fi lmowy
Lew Rywin zaproponowal redaktorowi
naczelnemu,,Gazety Wyborczej " Adamowi
Michnikowi pomoc w uzyskaniu
korzystnych zmian w prawie w zamian za
znaczn4 kwotq pieniqdzy). Swoje
przesluchania prowadzila specjalna komisja
sejmowa. Opozycyjni poslowie Jan Rokita i
Zbigniew Ziobro twierdzq iz w sprawie
Rywina niewlaSciwie pracuje prokuratura.

. Zbankrutowala Fabryka Wagon w
Ostrowie Wielkopolskim. Strata Wagonu po
o6miu miesi4cach 2003 r. wynosi ok. 36 mln
zl, a zadluilenie prawie 200 mln zl. Fabryka
ma zapewnione kontrakty co najmniej do
korica roku. WiqkszoSciowi wlaSciciele
przedsiqbiorstwa, Slowacy, wyprowadzali
podobno pieni4dze zfirmy -oskarzani s4tez
o powi4zania ze Swiatem przestqpczym.
ZagroLeni zwolnieniem, strajkowali
pracownicy Wagonu. Zorganizowali strajk
okupacyjny - i glodowy.

. Jak podala ,,Rzeczpospolita", na
pocz4tku 2003 r. najlepiej zarabiano w

wojew6dztwie mazowieckim - Srednia placa
wynosila tam 2927 zlotych miesiqcznie.
Natomiast najni|sze byly pensje w
wojew6dztwie podkarpackim - tylko 1843
zlote miesiqcznie.

o \try' Polsce trwala dyskusja nad
prgponowanym przez czq36 polityk6w
niemieckich projektem Centrum przeciw
Wypqdzeniom. Politycy ci chcq w Berlinie
zbudowad centrum, upamiqtniaj4ce
cierpienia Niemc6w wypqdzonych z
dzisiejszych teren6w zachodniej Polski,
obwodu kaliningradzkiego i zachodnich
Czech. Gl6wnym inicjatorem jest Zwi4zek
Wypqdzonych. W Polsce opinia jest niemal
jednoznaczna - to Niemcy wywolaly wojnq,
to przez wojnq doszlo do przesiedleri
ludnoSci niemieckiej. Ci sami Niemcy chc4
najwyra2niej zapomnie6 o cierpieniach
Polak6w, Zyd6w i przedstawicieli innych
narod6w.

. Wiera Jelinek z Zelowa kolo
Belchatowa zostat ma pierwsz4 w Polsce
kobiet4 - ksiEdzem, a SciSlej m6wiqc -
pastorem KoSciola ewangelicko-
reformowanego. Do tej pory - inaczej ni2 na
Swiecie - koScioly protestanckie w Polsce nie
wySwiqcaly kobiet na k::qLy aby unikn46
konfliktu z KoSciolem rzymskokatolickim.

. Gdariski s4d uznal artystkq Dorotq
Nieznalsk4 za winn4 obrazenia uczu6
religijnych i wymierzyl jej karq szeSciu
miesiqcy ograniczenia wolnoSci,

polegaj4cego na ,,nieodplatnej
kontrolowanej" pracy na cele spoleczne
przez 20 godzin miesiqcznie. Obci4zono ja
te|kosztami procesu. Wedlug s4du, autorka
pracy ,,Pasja", kt6rej czqSciq byla fotografia
mqskich genitali6w umieszczo na na krzy 2u,
umySlnie obrazila uczucia religijne innych
os6b poprzez publiczne zniewa2enie
przedmiotu kultu, pokazuj4c instalacjq w
o96lnie dostEpnej galerii.

. Podczas mistrzostw Swiata w
lekkoatletyce w ParyLu, zloty medal
wywalczyl w chodzie na 50 kilometr6w -
Polak Robert Korzeniowski. Osi4gn4l
rekordowy czas 3:36.03.

. Zmije pojawity siq w Beskidach.
Dyzurny ratownik grupy beskidzkiej
G6rskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego powiedzial, 2e ,,moLna je
zauwa2y(", choi nie odnotowano
przypadk6w pokqsania turyst6w lub
zbieraczy leSnych owoc6w. Zdaniem
ratownik6w GOPR-u, aby unikn4i uk4szenia
naleLy zwracaduwagq na drogq. Zmije k4saj4
jedynie, gdy czujq zagrozenie. Warto mie6
r6wniez solidne, wysokie obuwie do
chodzenia po g6rach.

. Cena dolar6w na pocz4tku wrze6nia
wynosila - Wzy sprzeda|y 3,88 zl, przy
kupnie 3,99 zl; ceny euro odpowiednio 4,37
i 4,49 zl.

S. M.

Zlegend wspSlczesnych
Historia ta jut stala legendq. Bylo to za czas6w wojny

afgafskiej. W pewnej wsi, kt6ra leZy na szosie Berdycz6w -
iLytomierz, mieszkala sobie prosta kobieta - Katarzyna. Byla
zwykl4 wie5niaczk:1, pracowit4 i dobr4. Kiedy5, dawno temu,
miala c6reczkg Milkp, ale dziecko zachorowalo i zmarlo w wieku
trzech lat. Minqlo od tej pory chyba z siedemnaScie lat. I oto
pewnej nocy Sni sig Katarzynie dziwny sen...

Ukazuje siq jej zmarla c6rka, ale nie w wieku trzechlat, a ju|
dorosla panna, ubrana w bialq sukniq i welqn. I m6wi do matki:
,,Mamusiu, mam narzeczonego. Chcq wyj6(, za m4L. Ale wedlug
naszych zwyczaj6w muszQ mu podad rqcznik haftowany, na znak
zgody. A tutaj rqcznika nie ma. Zr6b milaskq, zatrzy dni w poludnie
wyjdt na szosQ z rqcznikiem. Jak zobaczysz samoch6d, poproS, by
siq zatrzymal. Tam bqdzie m6j narzeczony, jemu rqcznik oddasz.

Po tych slowach widmo zmarlej dziewczyny zniknQlo i
Katarzyna siq obudzila. Sen nie dawal spokoju kobiecie przez cale
tny dni. Uznala wreszcie, 2e to byla tylko gra wyobraLni, ale nie
mogla siquspokoi6 i zdecydowalap6jS6 na szosQ. Dr24cymirqkami
wziela rqcznik i wyszla na drogq. R6wno w poludnie ukazal siq
mikrobus. Katarzynamachnqla rqk6 2eby pojazdstanql. O dziwo,
tak siq i stalo. Z samochodu wyszli merhczyznai kobieta, zaplakani
i zmartwieni. Wie2li do domu trumnq z cialem swego syna, kt6ry
zostalzabity w Afganistanie. Katarzyna nisko uklonila siq i podala
rqcznik. - To dla narzeczonego - powiedziala i wyjawita przed
rodzicami zabitego 2olnierza, dlaczego tu jest. Nieszczqsny ojciec
i inatka zap\akali i przyjqli rqcznik. -Naszym dzieciom tam bqdzie
dobrze - powiedzial merilczyzna wsiadaj4c do samochodu. -
Wieczny odpoczynekracz im da6 Panie! - dodala Katarzyna, nie
spuszczaj4c oczu z odjehd2ajqcego mikrobusu.

Zapisala
Larysa Wermiriska.



f f f czasie wojny z Bohdanem Chmielnickim w paldzierniku 1648 roku

|1/l/ poddala sig twierdza Kudak. Polska zalogatwierdzy w niewoli kozackiej
Y Y zostala wymordowana. To samo powt6rzylo siq po klgsce poniesionej

przezwojsko polskie pod Batohem w 1.662 roku. Miala to byd ,,zemsta za Beresteczko".
Swiadkiem obu tych wydarzerfl byl Stefan Czarniecki, kt6ry dzigki szczgsliwym
okolicznoSciom jako jeden z nielicznych ocalal. Nic wigc dziwnego, 2e w wielu
wojennych wyprawach na Ukraing bral krwawy odwet na Kozakach i nd miejscowej
ludnoSci zwanej potocznie ,rczerniq". Byly to ubolewania godne wydarzenia nie
przynosz,lce zaszczytu Zadnej ze stron. ZaS miejsce w polskim hymnie narodowym
Stefan Czarniecki zawdzipczawylqcznie zaslugom w wojnie ze Szwedami, co wyrainie
wynika z tre5ci hymnu. Opisanti wy2ej wydarzenia kojarzq sig dzisiejszym Polakom z
czystkami etnicznymi w poludniowo-wschodnich wojew6dztwach przedwojennej
Polski i prawie nikomu nie przychodzie na my5l, Le przyczyn4 tego nie koniecznie
musiala byd tradycja historycznil,lecz przyjpcie przez nacjonalist6w ukraifiskich
hitlerowskiej koncepcji czystego rasowo narodu.

ALBO CIEMNE I JASNE STRONY STOSUNKOW POT,SKO-UKRAINSKICH

Mo2na by przekornie zapytai siq, czy
w siedemnastym wieku na ziemiach
rdzennie polskich nie dzialo siq podobnie
jak na Ukrainie? Ot62, dzialo siq. W roku
1666 w Wielkopolsce wojska rokoszanina
Jerzego Lubomirskiego w bitwie pod
Mqtwami pokonaly armiq hetmana Jana

Sobieskiego, p62niejszego kr6la Polski.
Jeric6w wprawdzie nie mordowano, ale te2

nikt siq nie poddawal. Wobec tego zginqlo
wielu bohater6w poprzednich wojen, zaS

potencjal obronny dawnej Rzeczy-
pospolitej niejako samoczynnie siQ

uszczuplil.
Wewn4trz spoleczeristwa ukrairiskiego

w tamtych czasach r6wnie2 dochodzilo do

ostrych konflikt6w. I tak Jerzy Niemirycz,
jeden z gl6wnych tw6rc6w zawartej L6

wrze6nia 1658 roku Unii Hadziackiej, aktu
prawnego rozszerzajqcego postanowienia
Unii Lubelskiej na niezalelnqjuz od Polski
lewobrze2nq Ukrainq, popadl w nielaskq
prawowiernych Rusin6w. Zarzqdali oni,
aby ,,niemczynu, lutra i jewraja", czyli
,,Niemca, Luteranina i Zyda" usunq6 z
wojska zaporoskiego. Bylo to
przypomnienie o czqstej zmianie wyznania
Jerzego Niemirycza. Ostatecznie w niecaly
rokpo zawarciuUnii Hadziackiej zostal on I

w nieznanych blizej okolicznoSciach
zamordowany przez chlop6w pod
Bykowem, abyt mo2e,2e przez Kozak6w.
I niekoniecznie tragiczna Smierd Jerzego

Niemirycza ma by6 wlaSnie zwiastunem
p62niejszy ch konfl ikt6w ukrairisko-
ukrairiskich. W spoleczeristwie polskim
panuje przekonanie, 2e w czasie ostatniej
wojny nacjonalizm ukrairiski byl
skierowany wyl4cznie przeciwko Polakom.

Malo jednak ludzi w Polsce ma
Swiadomo6 6, 2e migdzy r62nymi odlamami
nacjonalist6w ukrairisH:h dochodzilo do
krwawych porachunk6w. I tak banderowcy
strzelali siq z Mielnikowcami i z,,Siczq
Polesk4" Wasyla Borowcia. A wszystko to
dzialo siq w intencji stworzenia wielkiej
,,samostijnej Ukrainy". Nieraz ladzie
ujawniaj4 wiqksz4 nienawiS6 do wlasnego
odszczepiehcani? do obcego wroga.

W stosunkach polsko-ukraifskich jest
wiele ciemnych stron, ale s4 tez i
ja6niejsze. Do takich trzeba zaliczyt
protest kijowskiej hierarchii prawoslawnej
przeciwko temu, co Ukraificy nazywaj1
,,zdradq perejaslawsk4". W wyniku
przegranej wojny, kt6r4 Bohdan
Chmielnicki prowadzil z Polakami, znalazN

on dla siebie i swoich ludzi ratunek oddaj4c
Ukrainq pod panowanie cara
moskiewskiego. Nie ciesz4ca siq zadnymi
specjalnymi przywilejami kijowska
cerkiew prawoslawna zarzqdala uznania
zwierzchnictwa kr6la polskiego nad
Uliiain4, a uczynila to w obawie przed
koniecznoSciq podporzqdkowania siq
patriarchatowi moskiewskiemu.

Wspanialy byl 16wnie2 udzial.
kilkudziesiqciu tysiEcy Kozak6w pod
dow6dztwem atamana Piotra
Konaszewicza Sahajdacznego w wojnie,
kt6rq Polska prowadzlla przeciw Turcji w
1621 roku. Wojna ta zakohczyla siE
polskim zwyciqstwem mimo duzej
przewagi przeciwnika w stanie liczbowym
wojsk. W bitwie pod Chocimem zmarl
wskutek podeszlego wieku i zlego stanu
zdrowia hetman Karol Chodkiewicz, co

zdolano utrzymat, w tajemnicy przed
wlasnym wojskiem i Turkami. Za6 ataman
Piotr Konaszewicz Sahajdaczny zmarl
wskutek odniesionych ran.

Trzeba r6wnie2 pamiEtad o wsparciu
Polski przez atamana Iwana Mazepq. Byla
to na tyle barwna posta6, 2e znalazl on

swoje miejsce w dramacie Slowackiego.
U schylku Polski przedrozbiorowej

mialo miejsce jedno z najdziwniejszych
wydarzeh w naszej historii. Grupa
kozak6w, dowodzon a przez atamana S awq

Galiriskiego, przylqczyla siQ do
Konfederacji Barskiej. Sawa walczyl na

calym prawie terenie Rzeczypospolitej.
Wybrany przez szlachtq marszalkie m ziemi
wyszogrodzkiej, oraz mianowany
regimentarzem plockim, polegl na
Mazowszu w roku 1771. Kozacy zawsze

uwaiajqcy siE za obroric6w prawoslawia

frzyt4czyli siq do skrajnie katolickiej i
konserwatywnej or ganizacji dla ratowania
upadajAcego iu? w6wczas paristwa
polskiego. Byla to wprawdzie nieliczna
grupa, oceniana na okolo dwa tysi4ca
ludzie, ale jednak byli to Kozacy.

Wreszcie w okresie rozbior6w Polski
pojawil siq na Ukrainie czlowiek o

nazwisku Mojsej Wernyhora. Niewielu
dzisiejszych Ukrairic6w coS o nim wie, ale
prawie wszyscy Polacy pamiqtaj4 to
nazwisko. Trafil on bowiem do tw6rczo6ci
Slowackiego, Wyspiariskiego i Matejki.
Jego proroctwo o powstaniu niepodleglej
Polski, gdy juL ogloszono,,finis Poloniae",
podtrzymywaly nasz nar6d na duchu w
najtrudniejszych momentach jego historii.
Jeieli siq nie jest specjalist4 od proroctw,
to trudno oceni6, ile bylo w proroctwie
Wernyhory w ieszczego j asnowid ztw a, a ile
nostalgii za utraconymi pod panowaniem
moskiewskim swobodami kozackimi. W
kahdym razie uzyskalo ono wysokq rangQ

w polskiej SwiadomoSci narodowej i w
Polskiej kulturze' 

Antoni sriwa,
Krak6w.



SzkolE Letniq Kultury i Jqzyka Polskiego
prowadzilo centrum,,Polonus", kt6ry
zajmuje siq ksztalceniem os6b z zagranicy.
Program zajqt jest bardzo ciekawy i
rozmaity. Zdobyli$my wiele wiedzy z

literatury i sztuki polskiej. Aprzybli2vlo nas

do tego osobiste spotkanie z poetk4
Stanislawq Kopiec i malark4 Dorotq Krupq

- Zieliriska. Odwiedzili6mv te2 muzeum

okrqgowe historii miasta Rzeszowa oraz

muzeum etnograficzne im. Franciszka
Kotuli. Obok ciekawych i korzystnych
wykladow mieliSmy zachwYcajqcq
wycieczkQ do miast zabYtkowYch:
Kazimierua Dolnego i Sandomierza.

Powiem, ze Szkola Letnia WsP6lnotY

Polskiej jest bardzo wabna i potrzebna, bo

wiele os6b dziqki niej mialo mozliwoSi

zapoznat siq z kultur4, tradycj ami oraz
histori4Polski.

Chcq wyrazi6 swoje podziqkowanie dla

wszystkich organizator6w Szkoly Letniej i

tych os6b, kt6rzy zaopiekowaty sie naszQ

grup1zUkrainy, a s4nimi: p. Adam Chtopek

- Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli
Polskich, p. Hanna Krupiriska - Lyp -
dyrektor centrum,,Polonus", dr. Mieczyslaw

Arkadiusz tr-yp - wykladowca kultury i
literatury region6w, dr. Ewa Blachowicz -
podstawy gramatyki i ortografii polskiej;
prof. UR. Hab.Zygmund Sybiga- elementy

metodyki nauczania jqzyka polskiego, dr.

Joanna Rusin - wybrane zagadnienia z

historii literatury polskiej, mgr. Malgorzata
Janda - konwersacja w jqzyku polskim, dr.

Stanislaw Krariski - wsp6lczesna literatura i
kultura Polski, mgr. Stanislaw Piszcz -
wiedza o Polsce z elementami geografii
Polski, mgr. Maria Polariska - Spiewnik
Polski. PodziQkowania naleLq siq teL

Prezesowi Rzeszowskiego Oddzialu
Wsp6lnoty Polskiej za finansowanie tego

przedsiqwziqcia, sp6lce z. o. o. SEMAKO
za zakwaterowanie w hotelu ,,Rzesz6w".

A takhe osobiste ,,869 zapla6" dla ks.

Rajmunda Matejko OFM za ojcowsk4 opiekq

i modlitwq
Szkoda, 2e tak szYbko zlecial czas.

Spodziewam siq, ze w przyszlym roku bqdzie

mozliwoS6 nowego spotkania.
Irena Zawailzka,

ieszk:nr ka Berdyczowa.

10 lipca Rzesz6w goScinnie wital przybylych tu nauczycieli jgzyka polskiego zrfiLnych

stron Ukrainy. Przyjechalo 28 os6b, w5r6d nich trzy osoby z Berdyczowa - ja, autorka

tych notatek, i dwie studentki Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego - Maryna

Woloszyna i Tetiana Kolodzifiska.

Kiedy urodztlsig Juliusz Zarebski
Na poczqtku 2004 roku Swiat muzyczny bqdzie obchodzil 150 -

lecie dnia urodzin kompozytora. Jednak nie tylko dzieri jego przyjficia

na Swiat, ale i dzieirjego Smierci w ro2nych 2r6dlach informacyjnych

s4 podawane niejednakowo. Chociaz tutaj - wydaje siq - nie

powinno by 6 rozbiehnoSci.

Juliusz Zarqbski urodzil siq i jest pogrzebany w Zytomierzu.
Zachowalsiq jego gr6b na kt6rym sqzaznaczone takie daty: urodzil
siq 16 lutego 1854 roku, zmarl 1 wrzesnia 1885 roku. Serce

kompozytora jest pochowane w katedrze Sw. Zofii w Zytomierzu.
Nisza jest zakryta plyt4 z takimi datami jak i na grobie. W XIX w.

fiZnica miqdzy kalendarzem juliariskim, jakim poslugiwano siq w
Rosji Carskiej, a gregoriariskim, wynosila l2 d6b. Wiqc w nasze dni

te dwie daty (wedlug stylu nowego) mialyby taki wygl4d: 28 lutego

1854 roku - 13 wrzeSnia 1885 roku.
Jednak Ukrairiska Encyklopedia Radziecka, tak jak i

Encyklopedia Muzyczna, podaje nieco inne daty: 28.02.1854 -
I 5.09. I 885 r. Ale s4 dokumenty, kt6re pozwolityby ustali6 prawdziw4

informacj g... Zwr6cimy siq o pomoc do material6w, ktore
przechowywane sA w schroniskach archiwalnych obwodu
Zytomierskiego. W ksiqdze metrykalnej koSciola 6w. Zofii za 1854

rok pod nr 101 zazn czono, 2e z poczqtku roku futaj ochrzczono,,53

chlopczyk6w". Bylo to 11 kwietnia 1854 roku, a ochrzczono

,,imionami Juliusz Karol... syna rejestratora kolezskiegb Karola i
Anastazji Zarqbskich", kt6ry ,,urodzil siq lutego l9 dnia w mie$cie

}ytomierzl". Wiqc, wedlug oficjalnych zapis6w Juliusz Zarqbski

urodzil siq 19 lutego 1854 roku, wedlug starego stylu; wedlug ze

kalendarza gregoriafiskiego - 3 marca 1854 roku. I rozbie2noSci z t4

dat4niby by6 nie powinno.

A jak z napisami na mogile i w ko6ciele? Mozna przypnicil,2e
* ,"piri. na chrzcinach, kt6re odbywaly siq niemdl po dwu

miesi4cach'po urodzinach, mogla pojawi6 siq nieScislo66: chrzestni

rodzice, ze sl6w kt6rych robiono ,upit * ksiqdze metrykalnej, mogli
nieprawidlowo powiedzied datE urodzenia dziecka. Poteqr popra&,i4

to bylo po prostu niemozliwe. Potrzebowalo to zgody *ysokie$o
kierownictwa koScielnego.

Zmarl Juliusz Zarqbski w wieku mlodym. W napisie na.groble

rodzice uwiecznili prawdziw4 datq urodzin. Ale dla historyk6W dla

chronologii, zapis w ksiqdze metrykalnej jest najwazniejszy.

Co dotyczy dnia Smierci, to ksiqga metrykalna zarok 1885 podaje

taK4 samq datq jak i na pomniku grobowyrn - 01.09.1885 r., kiedy

,,zmarl na gru2licq szlachcic Juliusz Karol Zarqbski". Ot6z datami

oficjalnymi urodzin i Smierci naszego rodaka, polskiego kompozytora

Juliusza Karola Zarqbskiego, zwailajqc na zapisy w ksiqgach
metrykalnych, musz4 by6 uznane wedlug dzisiejszego l(alendarza

gregoriaiskiego 3 marca 1854 r. - 13 wrze6nia 1885 r.

Garij Makarenko,
krajozna,wiec

(<Zytomyrszczyna> Nr 88 (18707)).



Kronila mieislm, lfionila mieisln . lftonila mieisln
. Bulwar powr6ci
8 lipca odbylo siq uroczyste zaloienie

bulwaru, kt6ry w 1979 roku zostal
zniszczony przez wladze komunisty czne.
Bulwar, niegdyS slynny swymi cudownymi
kasztanami, zn6w bqdzie odrodzony.
Obecnie jest zachowana tylko jego
niewielka czq66, od placu Zowtnewego do

skrzyzowania ulic K. Libknechta, Frunze i
Dimitrowa. Pierwsza czerSt, bulwaru bqdzie
ci4gnqla siq od hotelu ,,Dru|ba" do ul.
Bogufrskiej i bqdzie miala szerokoSd 6

metr6w. Najwiqkszq czg56 prac wziqlo na

siebie przedsiqbiorstwo,,Progress",
pomaga6 bedq praktycznie wszystkie
przedsiqbiorstwa i organizacje miasta,
biznesmeni.

. <<Sarkofag>> nikomu nie grozi
Przez trwaly czas se rozpowszechnione

pogloski o fym, Le w Czarnobylu dojdzie
do katastrofy ,,sarkofagu" nad czwartym,
zniszczonym blokiem elektrowni atomowej,
i istnieje niebezpieczeristwo nowej
katastrofy ekologicznej. Na lamach gazet
ukraifrskich (,,Wisnyk Czornobyla")
kierownik Departamentu Pafistwowego
Zony Wysiedlenia Wladziemierz Cholosz
zapewnil, 2e zadnych przyczyn do
niepokoju nie ma. W elektrowni w zwyklym
rezimie pracuje grono fachowc6w, sq
przekazywane odpowiednie fundusze na
potrzeby techniczne obslugi obiektu
,,Ukrytia". Budowla jest stale kontrolowana
pod wzglqdem stanu jej konstrukcji i
bezpieczerlstwa radiacyjnego. Kogo
interesuje sytuacja radiacyjna na terenie
elektrowni Czarnobylskiej , moLe
zatelefonowad i dosta6 potrzebne informacji
przez telefon (8-0aa) 935-28-05.

. Rolnictwo
W pewnym gospodarstwie zasiali

hreczkq. Ale nie wzeszla. Wtedy przeorali
pole i zasiali proso. A zaczqla rosn46...
hreczka. I proso te2 przebija siq miqdzy
hreczkq. Co bqd4 zbierat gospodarze?
Zniwapokalq.

Wedlug stanu na 24 lipca w rejonie
skoszono 1300 ha 2b62, zml6cono - z 958
ha. Srednia plon6w wynosi 18 cetnar6w z
hektara. Najwiqksza jest we wsiach W.
Gadomcy, Malosilka, Cha?yn, Iwankowcy
(40-42 cth).

. Klopoty kr6w
We wsi Rajgorodok na 200 kr6w jest

tylko 30 urzqdzeri do pobierania krwi do

analizy. Zabraklo takie sterylnych igiel.
WlaSciciele kr6w domagaj4 siQ od
kierownictw a zaprow adzenia porz4dku w
sluzbie weterynaryjnej. Na razie obiecano
ukara6 winnych.

. Kradzie? w Sanktuarium
W noc z 5 na 6 sierpnia skradziono

wota z cudownego obrazu Matki Boskiej
Berdyczowskiej. Sprawca schowal siq w
fo'sciele dolnym i wylamal zamek do
kaplicy, gdzie znajduje siq obraz. Na
szczqScie zlote korony zostaly na miejscu,
chocia2 z\.odziej pr6bowal je zdja6. Nie
wiadomo co przestraszylo sprawcE i
dlatego zabral tylko wota. KradzieL byla
od razu ujawniona przez siostrq zakonnq,
kt6ra rano weszla do kaplicy, 2eby
posprzqta6. Po Sladach milicja zlapala
sprawce, kt6ry zostawil po sobie odbitki
palc6w. Jest to 27 -letnia osoba, kt6ra juz
s4dzona, nigdzie nie pracujqca.

'Wycigli kabel
22lipca nieznani sprawcy wyciqli 400

m kabla telefonicznego przy ulicy
Zawodzkiej (w rejonie fabryki meblowej).
Bez l4czno6ci zostala siq cala dzielnica,
ponad 30 abonent6w. Pracownicy sluzb
komunikacyjnych planuje do korica
tygodnia zakupil nowv kabel (kosztuje
2000 hrywien) i odnowi6 lqcznoS6
telefonicznq.

. Bomby w Polowieckim
W Polowieckim na dnie jeziora Lubow,

jak go tu nazywaj q, odnaleziono caly
arsenal bombowy. Do ich
unieszkodliwienia wezwano specjaln4
j ednostkq Ministerstwa Sytuacj i
Niezwyczajnych.

. Berdyczowskie nowiny telewizyjne
W lipcu odbyla siq prezentacja,,Nowin

Berdyczowskich". I terazka2dq sobotq o

16.30 w telewizji kablowej na'kanale
,,Tonis" mieszkaricy Berdyczowa bqd4
mogli oglqdai interesuj4ce nowiny z 2ycia
swojego miasta. Stalo siq to dziE,ki
wla6cicielowi TRK ,,'WIK" W.
Besaly6kich, kt6ry dostal licencjq na
nadawanie w sieci kablowej miasta, atak2e
dziqki wsparciu wladz rriejskich.

Narzekania mieszkaficdw miasta
w listach do gazet

. Cen!
<Ceny na mqkq i krupg zmniejszyly siq. A

chleb stal siq droiszy. I kosztuje teraz ai
I hrw 20 kop.>

- Toalety
<Pospacerujcie po centrum miasta i nie

znajdziecie tam iadnej normalnei toalety
publicznej. Przeciei w mieicie czqsto sq

organizowane iwiqta z udzialem obcokrai owc6w.

Dokqd ich prowadzic, ieby nie doznqli szolw?>

-Telefony i radio
<My, mieszkartcy Semenowki, prosimy pom6c

w polepszeniu pracy telefonow i radia>.
<Stale ile pracujq telefony w Bystryku:

6- 1 2- I 5 : 6- I 2-84 ; 6- I 2-45 ; 6- I 2-86.1

- Lekarstwa
<Nagle podwyiszyla siq cena na niekt6re

lekarstwa, a nvlaszcza na tak niezbqdnie potnebny

irodek do obniienia ciinienia <Tenoryk>, kt6ry w
r6inych aptekach kosztuje od 9,20 do i,1,20

hrywien, aw aptece szpitala miejskiego 7,20. Czy

to nie jest zbyt wielka rdinica w cenie?>

- Skargi na dnten)
<Ostatnim czasem programy telewizyine

<lnterar nie odpowiadajq rzeczywistoici. Sq

nadawane audycje, kt6rych nie ma w programie.
Pogorszyla siq ich jakoit. Dlaczego? Kto iest
winien? Opr|cz tego telewizia kablowa
podwy|szyla oplatq do l0 hrywien, nie zwaiaiqc
na to, ie stare telewizory potrafiqbrat tylko 12

kanal6w, a wspolczesne 24. Polacy Berdyczowa
jui blisko roku nie majq moiliwoici oglqdac
programy Polonii.>

- Autobusy wieczorem

<Po 21.00 mikrobusow jui nie ma. Jeidiq
jedynie tal<s6wki. A to jest drogo.

Prosimy, ieby pracowaly i mikrobusy.>

-Ekologia
Wielu mieszkaric6w miasta, nvlaszcza dzielnic

gdzie dominujqdomy prywatne, narzeka na to, ie
nie ma gdzie wyrzucic imieci. Dlatego Rada

Miejska proponuje jedno z wyjii z nieprzyjemnej

s y tuacj i - wywi ezi eni e i m i e c i w e dlug gr afi ka. Al e

naj trudniej b qdzie przyzwy cz ai t mies zkari c6w

Berdyczowa do zachowqnia czystoici w rejonach

mieszkaniowych. Niestety, sqtacy, ktLrzy nie mogq

doczekat siq na swojqkolejkqw grafiku. A odbywa

siq to raz na miesiqc i kosztuje 1,50 hrywny dla
wlaiciciela kaidego domu prywatnego.

Przygotowala Larysa Wermifr ska.

Naszemu koledze Prezesowi Berdyczowskiego Oddzialu Zwiqzku Polak6w Ukrainy
Feliksowi Paszkowskiemu wyrazy glpboliiego wsp6lczucia w zwiqzku ze 6mierci4 ojca

sklada zesp6l redakcyjny <Mozaiki Berdyczowskiej>.
Wieczny odpoczynek racz mu da6 Panie!

l(ronifia mieislm . lftonila mieislra. lftonifia mieislm



\trrp6t.zesna polska jest parflstwern prawie narodowofciowo i religijnie jednorodnym.

V VPotwierdzil to spis ludno6ci przeprowadzony na przelomie maja l:zerwca 2002 roku.
Ai 36984 tys. os6b, czyli 3,,26 proc. zadeklarowalo, Le nale?y do mniejszo5ci narodowej lub
etnicznej, wzglgdnie jest obcokrajowcem.

M|VIE JS ZE M]VIE JSZ O S CI
Zgodnie z wynikami spisu poszczeg6lne

mniejszoSci narodowe w roku 2002liczyly w
Polsce nastqpuj4c4 liczbq os6b: Sl4ska 173 tys.,
niemiecka 153 tys., bialoruska 49 tys., ukrairiska
3l tys., romska (cygariska) 13 tys., rosyjska 6,1

tys., lemkowska 5,9 tys., litewska 5,8 tys.,
kaszubska 5,1 fys., slowacka 2 tys., 2ydowska l,l
tys., ormiafska l,l tys., czeska 0,8 tys., tatarska
0,5 tys., karaimska 0,05 tys.

Te wyniki sq zgodne z wczeSniejszymi
szacunkami. MniejszoSci narodowe obliczano na
ponad 3 proc. Niemniej ujawnily siq pewne
niespodzianki. Og6lnie mo2na powiedzie6, 2e

niekt6re mniejszoSci narodowe okazaly siq
mniejsze, mniej liczne, niz powszechnie s4dzono.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci Niemc6w, Ukaific6w,
Bialorusin6q Lemk6w i 2yd6w.

W wykazie nie s4 ujqci, na przyklad,
Wietnamczycy, kt6rych w ostatnich latach sporo
naplynqlo do Polski, jak i Arabowie i
przedstawiciele niekt6rych innych nacji. Nie s4

oni jednak uznawani za mniejszo6ci narodowe,
tylko za obcokrajowc6w, gdyz nie maj4
wielopokoleniowych tradycji zamieszkania na

obszarze Polski.
Wyniki spisu, dotycz4ce mniejszoSci

narodowych, nie s4 w zasadzie kwestionowane.
Pojawily siq jednak glosy, 2e niekt6re osoby - w
obawie przed opini4 sqsiad6w, w prasy, w
Srodowisku - zatarly swoj q faktyczn4 riarodowoSi.

Organ Zwiqzku Ukairic6w w Polsce,,Nasze

Slowo" nazwal wyniki spisu w odniesieniu do
mlfibjszoSci ukrairiskiej,,szokuj4cymi",
,,oszalamiaj4cymi",,,zdumiewajqcymi",
,dziwacznymi" i ,,niewiarygodnymi". Bo w
Srodowisku tym liczbq Ukairic6w w Polsce ocenia

siq na 300 tys. Co siE zatem stalo? Jak ocenia6 te

3l tys.? Zdaniem,,Naszego Slowa" wyniki spisu
nale?y sp okoj ni e i wszechstronn ie przeanalizow a6,

z wykorzystaniem w tym celu tak2e wlasnych
socjolog6w, powaznie zastanowid siq nad
pr zy czy nami ew entualnej asymi lacj i i zataj ania
swej narodowoSci oraz zastanowi6 siq, co robii
dalej, jak postqpowai w Zwi4zku Ukairic6w w
Polsce, w rodzinie, w Cerkwi prawoslawnej, w
KoSciele Greckokatolickim.

W zwiqzku ze spisem w Polsce omawia siE i
dyskutuje o innych danych ze spisu. A mianowicie

to,2e aL 173 tys. os6b okeSlilo sw4 narodowoSc
jako 6l4sk6 a ponad 5 tys. jako kaszubsk4. Ot6z

takich narodowo6ci w Polsce po prostu nie ma.

Mo2na co najwy2ej m6wi6 tylko o Sl4skiej grupie

etnicznej. Skad zatem pojawila siq taka
narodowoS6?

Przyczynjest wiele. Najwa2niejsza to taka,
2e od wieluju|lztna Sl4sku rozwija siq silny ruch
narzeczautonomii tej czqSci Polski, jakqta kaina
miala zr e sztqpr ze d woj n4. Zwo lenn i cy autonom i i
domagaj4 siq rejestracji Zwiqzku LudnoSci
NarodowoSc i S l4skiej . Po niewa2 takiej rej estracj i
odm6wily s4dy polskie, autonomiSci odwolali siq
Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu. W
grudniu 2001 roku Trybunal odrzucil ich skargq
na Polskq. W czerwcu 2003 roku izba wyisza
tego2 Trybunalu rozpatrzyla odwolanie i
orzeczenie wyda za kilka miesiEcy.

Aby wzmocnii sw4 pozycjq autonomiSci
wystqpili o to, aby w toku spisu ci, ktorzy czujq
siq Slqzakami, podawali takq narodowoSd. Stqd i
wyniki. Odzwierciedla siq w nich i trudna sytuacja
Slqska, jakq ten region przeLywa z powodu
restrukturyzacji g6rnictwa i hutnictwa, czyli
zamykania licznych zaklad6w pracy.

Ta akcja nie jestjednak wymiezona w Polskq.

Jest tylko przejawem i odzwierciedleniem
trudnych proces6w, jakie zachodz4na Sl4sku. Bo
byi dobrym Sl4zakiem, moze oznaczat zaruzem
byd dobrym Polakiem.

Eugeniusz Jablorf,ski,
Warszawa.

Polscy
Lolnierze
w lraku

Na pocz4tku wrze6nia, Polska przejqla
kontrolg nad centralno-poludniow4,,stref4
stabilizacyjn4" w lraku. W wielonarodowej
dywizji, dowodzone j przez gen. Andrzeja
Tyszkiewicza, jest obok polskiej - takZe
brygada ukraifiska.

Ceremonia p r zekazania dow6dztwa odbyla s iq
w amfiteatrze w obozie Babilon. - Wielonarodowa
dywizja stala siq faktem. Powstala z pomoc4
naszych amerykariskich przyjaci6l i dziEki
odwa2nym decyzjom 2l kaj6w. Mimo ze mamy
r62ne mundury i flagi, zjednoczyliSmy siq, by
pom6c Irakijczykom m6wil general
Tyszkiewicz.

Polski generalprzej4l dow6dztwo od generala

Jamesa Conwaya, kt6ry dot4d odpowiadal za

strefq. W uroczystoSciach w Babilonie wziqli
tdzial przedstawi c i e I e min i sterstw obro ny tr zech

kaj 6q kt6re wyslaly naj liczniej sze kontyngenty

- Polski, Hiszpanii i Ukrainy. Nie zabraklo te2

Irakijczyk6w.
Gubernator Babilu wyrazil w dziercznofi(,, 2e

koalicja zaprowadzila pok6j. - WolnoS6 i
demokacja, na kt6r4 czekaliSmy 35 lat, stala siq
faktem. Dziqkujemy - m6wil. Szejkowie, kt6rzy
przyj qli zaproszenie na uroczysto6i, deklarowali,
2e bqd4 wspierai wojskowych, aby w strefie
zapanowal spok6j. - Mamy nadziejq, 2e nadejd4
zmiany. Chcemy 2yi normahie -powiedzialjeden
z nich.

O zadaniach, jakie Polska stawia sobie w Iraku,
m6wil wcze6niej polski prezydent. -Nie szukamy
w Iraku latwych zysk6w ani dostqpu do ropy -
podkre6lil Aleksander Kwa3niewski, wystqpuj4c
przed polskimi 2olnierzami, wyje2d2aj4cymi do

Iraku. Jakie to zad.ania? Przede wszystkim
zaprowadzenie pokoju. - Irak dla lrakijczyk6w,
trzebawygrai pok6j w Iraku - m6wil prezydent.

Celem polskiej obecno6ci w tym kaju jest tez
stworzenie stabi lnej wladzy, rekonstrukcj a j ego
gospodarki, zapewnienie doplywu energii i wody
oraz doprowadzenie do porozumienia grup
etnicznych, narodowych i religijnych.

Pod koniec lipca trafilo do Iraku ok. 400
polskich holnierzy. Od 4 do 8 sierpnia z lotnisk w
Szczecinie i Wroclawiu polecialo tam dalszych
2150. Do 31 sierpnia prowadzone byly iwiczenia
zgrywajqce iolnierzy. R6wnoczeSnie polska
dywizja stopniowo przejmowala zadania od
amerykariskiej I Dywizji Piechoty Morskiej. 3

wrze6nia Polska przejmuje odpowiedzialno66 za

strefq. Miqdzynarodowa Dywizja pod polskim

dow6dztwem bqdzie liczytponad 9300 2olnierzy
225 pahstw.

W Srodkowo-poludniowej strefie
stabilizacyjnej znajduje siq piqi prowincji.
Dwiema - Babil i Karbal4 - bqdzie zarzqdzat
brygada polska, zwierzchnictwo nad prowincjq
Wasit obejmuj4 Ukrairicy, a nad prowincjami
Nadzaf i Kadisija brygada hiszpariska. Niedawno
postanowiono, ze ok. I tys. km kw. pozostanie
pod dow6dztwem amerykariskim - chodzi o

fragment prowincji Babil kolo Bagdadu.
Polacy zabrali z sob4 prawie trzy tysiqce

broszur z przem|wieniem Aleksandra
KwaSniewskiego po polsku, angielsku i arabsku,
osiem tysiEcy album6w o Polsce, dziesiqi tysiEcy
fo lder6w o polskim woj sku oraz filmy, breloczki,
dlugopisy, ol6wki i koszulki z nadrukiem
,,Bolanda". Rozdadz4je miejscowej ludno6ci.

Irakijczycy bqd4mogli poczytat o Mikolaju
Koperniku, Fryderyku Chopinie, Janie Pawle II
czy Lechu Walqsie, a tak2e obejrzed zdjqcia
najpiqkniej szych polskich zabytk6w oraz polskiej
przyrody (Mazury, Tatry, Podhale itp.).

Polscy 2olni erze zabierajq tez do Iraku siedem

k6tkich film6wpropagandowych, np. ,,Polacy w
rozbudowie kaj 6w arab skich" czy,,Dzieh Islamu
w Ko$ciele", pokazuj4cych Polak6w jako
tolerancyjny nar6d, kt6ry od lat wsp6lpracuje z
kajami arabskimi.

Gdy ten numer,,Moizaiki" oddawaliSmy do

druku, po ruz pierwszy polscy ilolnierze zostali
ostrzelani przez niezidentyfikowanych
napastnik6w. Na szczqScie - nikt nie ucierpial.

wg. prasy polskiej oprac. s. m.



sie pielgrzymi. Na mszy wieczornej bylo ich ju2ponadtrzy tysi4ce.

Najstarsza osoba miala 78 lat, a najmlodszy pielgrzym mial tylko 8

miesiqcy inarywasiq Marek Konstanty Fedorenko z Kijowa. Razem

ze swoimi rodzicami byl w drodze przez cztery dni (na zdjqciu).
Po mszy w sobotq pielgrzym6w zabierali na nocleg parafianie

zBerdyczowa. Bez dachu nad glow4 nikt nie zostal. Przybysz6w

witali z oltarzarbiskupi Stanislaw Szyrokoradiuk i Witalis
Skomarowski, przelo2ony Karmelit6w Bosych w Berdyczowie o.

Piotr Hewelt. Po mszy 5w. na cze!;6 Maryi Panny Spiewano hymny
i pieSni maryjne. Na placu przed Sanktuarium tariczyli i weselili

siq ci, kt6rzy przyszli do SwiEtego obrazu.
Na drugi dzieh,w niedzielq 20. lipca na placu przed'klasztorem

zebralo siq blisko 14 tys. wiernych na uroczystqMszq SwiEt4. Droga

byla czasowo przegrodzona przez slu2by milicyjne, i samochody

Przez caly tydzieri z wielu kierunk6w Ukrainy do Berdyczowa
tradycyjnie juZ szli pielgrzymi. Szli pokloni6 siq naszej Patronce,
Matce Boskiej Berdyczowskiej, kt6ra od wiek6w czuwa nad naszym

miastem. Ani trudna droga, ani zNe warunkin nie przeszkodzily
pielgrzymom dotrze6 do swego celu. Madonna Berdyczowska
przyjeJa wszystkich, kto potrzebowal z Niq spotkania.

Przybycie pielgrzymek do Berdyczowa zawsze rodzi wiarq w
wielu sercach tym, kt6rzy jeszcze nie przyjqli Boga. Jedna z

mieszkanek miasta stoj4c na poboczu ulicy i spostrzegajac jak idq
tysiqce wiernych do Sanktuarium powiedztala: <<Im co, nie ma co
robi6? Sami sobie szukajq problem6w. Po c6 tak siq mqczy6 idqc
na piechotq w upalnqpogodq?> Rok p62niej zobaczylamjak ta sama
pani szla z innymi parafianami do cudownego obrazu,heby poklonid
siq i odda6 czeiit PrzenajSwiqtszej Pannie.

W tym roku 19 lipca (w sobotq) do Berdyczowazaczqli schodzi6



W por6wn aniu z latami ubieglymi w tym roku na Swiqcie nie

byto pijanych i os6b z marginesu spolecznego. Najwiqkszym
problemem na takim Swiqcie zawsze jest niebezpieczeristwo
zwiqzane z przybyciem du2ego tfumu ludzi. Dlatego przy patafri
stworzono slu2bq porz4dkow4. Do sluzby wchodz4 tylko megczyLni

z parafri Sanktuarium.
Podczas Spiewu ch6ru m\odzie2owego cudowny obtaz Matki

Boskiej Berdyczowskiej zostal uroczyscie wyniesiony z koSciola

dolnego i ustawiony na oltarzu. Madonna Berdyczowska zwracala

wzrok swych dobrych oczu do wszystkich obecnych, jakby wolaj4c

do nas: ,,Ja was ocalq, tylko przyj dilcie do mnie!". I z roku na rok

beda tu przychodzi(: pielgrzymi po blogoslawieristwo, kt6re niesie

dobro' szczq6cie i pok6j' 
Larvsa wermirflska.

i
I
;

I
I
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nie-przeszkadzaly w czasie liturgii. Na mszy byli obecni
przedstawiciele plac6wek dyplomatycznych Polski, Czech,
Chorwacji. WSr6d go6ci honorowych byli - deputowany do Rady

Najwy2szej Ukrainy Pawel Zebrowski, posel na Sejm RP Tadeusz

Samborski, mer miasta Berdyczowa Wasyl Mazur, przewodniczqcy
Administracji Rejonowej Mikotaj Kowal. Z o\tarza do wiernych
przemawiali nuncjusz papieski Mikolaj Eterowicz i biskup diecezji
Zytomiersko - Kijowskiej Jan Purwiriski. W organizacji Swiqta bralo
udzial ponad 200 os6b. I nie mo2na nie zaznaczy|, ze wszystko
odbywalo siq na najwyzszym poziomie organizacyjnym. Idealnie
pracowala slu2ba medyczna, ur,z1dzoria w odnowionym
pomieszczeniu korpusu przybramnego. Pielqgniarki pilnowaly stanu

zdrowiauczestnik6w Mszy Swiqtej w tym ogromnym skupisku ludzi
i je2eli ktoS mial problemy zdrowotne, to od razu jemu byla
nadawana pomoc medyczna.
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W tych czterech domkach
mieszka j4 czterej chlopcy.

Powiedz, kt6ry domek
kaidy z nich zajmuje.

Przygotowala Larysa Wermir{ska.



Urodzilem siq w 1926 roku we wsl
Marjan6wka na MarchlewszczyLnie,l2 km od
obecnego Dowbysza, na Kijowszczsflnie, teraz
Zytomierszczynie.

Marchlewszczyzna przed 1935 roku byla
polskim rejonem autonomicznym. W szkolach
nauczano dzieci w jqzyku polskim, uczono
r6wniei jqzyk6w: rosyjskiego, ukrairiskiego i
niemieckiego. W okolicznych wsiach:
Jablon6wka, Dragafi, Jawne, Czwute, Jalysz6q
zamieszkiwala gl6wnie ludnoS6 polska. Na terenie
Marchlewszczyzny byly tylko dwie wsie
ukairiskie i jedna niemiecka. Do rejonu nalelaly
tak2e du2e wsie, nazywane miasteczkami:
Kamienny Br6d, Marchlewsk, Byk6wka i
Marjan6wka, gdzie dawniej dzialaly fabryki
porcelany i huty szkla. Mie6cily siq w nich
koScioly i kaplice. W Marchlewsku wszystkie
sprawy bieZ4ce zalatwiano siE w jqzyku polskim.
Tabliczki na drzwiach teZ byly polskie. Ukazywal
siq dziennik polski,,Marchlewszczyzna
Radziecka".

M6j ojciec, Wladyslaw, w 1930 roku wstqpil
do kolchozu w Marjan6wce. Byl,,Sredniakiem".
Mial jedn4 szkapq, w6z, kowq i inne zwierzqta
domowe, posiadal kilka kawalk6w ziemi
rozrzuconej w lesie, w krzakach. W kolchozie
pracowal do56 dobrze, zostal wiqc skierowany do
Zytomierza na kurs aktywist6w kolchozowych.
Kolchoz w latach 1933 - 1934 byl ju2 dobrze
zorganizowany ekonomicznie. Funkcjonowala
przy nim doS6 dobra stol6wka, bylte|klub. Glodu
1933 roku udalo siq unikn4i, poniewaz kolchoz
pomagal swoim czlonkom, a ziemniaki rosly na
gzqdach poblizu chaty. Sqsiednie wsie, zwlaszcza
na stepowych terenach Zytomierszczyzny i
Mnniczyzny, szczeg6lnie strasznie dotknqla
klqska glodu. Ludzie umierali calymi rodzinami.
Byly nawet przepadki kanibalizmu. Jedzono
wszystko, co tylko nadawalo siq do spo2ycia:
trawq, jagody, zielsko (pokzywq i inne), a nawet
korq z drzew. tr-apano je|e, szczury i inne
zwierzqta.

W latach 1934-1935 zaczfy siq pzesiedlenia.
Pierwszych przesiedlefic6w skierowano na Nowq
Ziemig, nastqpnych do obwodu Donieckiego.
Dziadek i babcia Zieliriscy z trzema mlodszymi
dzieimi pojechali do rejonu Bialoukairiskiego,
natomiast do opuszczony ch przez przesiedleric6w
domostw sprowadzono z Doniecczyzny
Ukairic6w (Kwaszczenko, Dratowyj i innych). W
koricu 1935 roku i wiosn4 1936 roku z innych wsi
rejonu (Slob6dka Czarniecka) pierwsi

przesiedlericy pojechali do p6lnocnego
K#aihstanu, w okolice stacji kolejowej Tajncza.
Tam zostali umieszczeni w osadach specjalnych
o numerach l-13, byly one przeznaczone dla
Polak6w i Niemc6w z zachodnich obwod6w
ZSRR. Pojechala tam z rodzin4 moja wujenka
Lunia Piekarska.

Z powodu przesiedlefi w 1935 roku polskie
szkoly zamieniono na ukrairiskie, pozamykano

ko$cioly i kaplice, Marchlewszczyzna zostala
przemianowana na fejon Szczorski, a Marchlewsk
(Dowbysz) na Szczorsk. W szkolach ukairiskich
zwiqkszono liczbq godzin wykladowych jqzyka

rosyjskiego. Z ko6cielnych wiez i kaplic
zdejmowano Y,rzyLe.

Rozpoczql siq wrzesieri 1936 roku. Poszedlem

do szkoly ukrairiskiej, do czwartej klasy.
Chodzilem do niej bardzo nieregularnie, poniewa2

duzo chorowalem. 14 wrze6nia 1936 roku -
zapamiqtalem ten dziefi na cale 2ycie. W drugiej
polowie dnia na podw6rze przed naszq chat4
podj echala b ry czka zapr zq2ona w dwa s i lne konie.
Wysiadlo z niej ftzech nieznajomych ludzi
(milicjant6w z NKWD) i jeden chlopiec znaszej
klasy. Ten chlopiec pytal nawet mnie, dlaczego
nie chodzq do szkoly. Milicjanci weszli do chaty.
Zawiadomili rodzic6w, zeby siq zbierali, wykopai
z grz1dki ziemniaki, spakowa6 owoce, wziqt ze

sob4 krowq. Od rodzic6w zailqdali okazania
paszport6w, kt6re im odebrali. Na pytanie,
dlacze go wys i edlaj q powi e dzi eli, 2e to jest r ozkaz
z Moskwy. Jeden z nich powiedzial,2e to wyjdzie
nam na dobre, poniewa2 ,,bur2uazyjna Polska ma
napaSi na Zwi4zek Radziecki i zabrat nas do
pafskiej niewoli". Gdy odje lhali, matka zaczela
plakai, a ja bardzo siq zasmucilem, 2e porzucQ

swoj4 szkolq. Nastqpnego dnia zaczgliSmy
energicznie szykowai siq do wyjazdu, bo ustalono
$cisly termin - 5 dni. Kopali6my resztki
ziemniak6w, zebraliSmy pozostale warzywa i
owoce, wloiyliSmy je do skzyri, pakowaliSmy
rzeczy. Najtrudniejsza byla ostatnia noc - l7
wrze6nia 1936 roku. Rodzice prawie nie spali,
ciqgle chodzili po pustych pokojach. Nazajutrz,
19 wrzeSnia, pod nasz dom podjechaly trzy wozy.
Rodzice i s4siedzi, kt6rzy pozostawali w wiosce,
pomogli nam zaladowai nasze pakunki,
pnywiqzalido ostatniego wozu kowq. Pies zostal.
Nast4pil czas poiegnania. Krewni i s4siedzi
2egnali nasLyczqc nam szczE$liwej drogi i plakali.
Gl6wnym naszym Lyczeniembylo, aby powr6ci6
zn6w na Ukrainq. Po godzinie dziewiqtej
wyruszyliSmy w kierunku stacji kolejowej

Radulino, kt6ralelala niedaleko granicy z Polsk4.

Dtugo patrzylidmy na samotny pusty dom i sad -
dop6ki nie zaslonil ich las.

20 wrze5nia 1936 roku przybyliSmy do

Radulina, gdziezaladowano nas do pociqgu. Sklad

zostal podzielony na trzy czQSci: bydlqc4,
towarow4 i mieszkaln4. W czqSci bydlqcej (nie

wiem ile wagon6w) arajdowaly siq kowy, cielqta,
kozy, kury kaczki, gqsi i indyki. W towarowej, w
zamkniqtych wagonach, zloLono wiqksze rzeczy,
meble, zebrane plony rolne i zywno6i. W czqSci

przeznaczonej dla ludzi porobiono w wagonach
dwupiEtrowe nary na kt6rych spali6my. Poci4g

byl bardzo dlugi, ci4gnqlo go dwie lokomotywy.
2l wrzeinia wyruszyli$my w drogq. Przez

Koziatyn dojechaliSmy do Kijowa. Trwalo to
bardzo dlugo, podobno z powodu nieporozumieri
na kolei. 22 wrze(nia przekroczyli$my Dniepr.

MijaliSmy Browary, Bachmacz, Konotop, Penzg,

Syzrari. Na kaZdej z du|ych stacji poci4g
zatrzymywal siq na 6-8 godzin. Postoje te byty
potrzebne, aby karmi( ?ywy inwentarz i
zgromadzi(, odpowiednie zapasy wody na dalsz4

drogq. Nareszcie przejechaliSmy Wolgq. Min{
tydzieh. Po Ufie zaczynal siq Kazachstan.
MijaliSmy Tajnczg, Kokczetaw, Borowoje,
Szortandy, a2 dotarliSmy do Akmoliriska. Tu
czternastodniowa podr62 kolej4 siq zakoriczyla.
W ci4gu dnia rozladowano nasz transport. W
czasie rozladunku rozbito nam skrzyni e z odziei4,.
Wieczorem bylo bardzo zimno. GrzaliSmy siqpzy
ogniskach. Nasze rzeczy na miejsce dowieziono
traktorami a inwentarz popqdzono drogq.
Rankiem, 9 paLdziernika, ciq2ar6wkami
zawieziono nas do oddalonego o 40 km osiedla.

Na nowym osiedlu mieszkali Polacy i Niemcy.
Niemc6w bylo wiqcej ni2 Polak6w. Przesiedlono
ich kilka tygodni wczeSniej z rejonu
Emilczyriskiego. Na starym osiedlu mieszkali
Rosjanie. Bylo teL kilka rodzin ukrairiskich i
bialoruskich. Nowe osiedle polo2one bylo o jeden

metr nizej od starego, przez co bylo zalewane

kahdej wiosny w czasie wylew6w rzeki Iszym. W
pow6di ginqly kury czasem nawet Swinie i owce.

Ludzie ratowali siqwchodz4c na dachy domostw.
Stare osiedle nigdy nie zostalo zalane. Mieszkali
tam Rosjanie przywiezieni tu w 1932 roku ze

wschodnich brzeg6w Bajkatu, dlatego nazywano
ich ,,zabajkalcami".

Mosn4 1940 r. przywieziono do 27. osiedla
Polak6w. Byly to rodziny polskich ilolnierzy,
kt6rzy walczyli przeciwko Armii Czerwonej w
czasie jej wkraczania na Zachodnie Kresy Ukrainy.
27. Osiedle bylo oddalone o 7 kilometr6w od
naszego. Tam znajdowal siq szpital i naszych
chorych wozono tam na leczenie.

W kofcu 1940 r. przywieziono do nas ludziz
Moldawii. Rozmieszczono ich w kolchozie.

W l94l zn6w siq zagqScilo. Do ka2dego
osiedla dowo2ono Niemc6w znad Wolgi i z
Kaukazu. Potem pojawili siq Czeczeni i Ingusi.
Polsko-niemieckie osiedle stalo siE
internacjonalistyczne. Mozna bylo naliczyi l8
r6znych narodowo6ci. W ka2dym pokoju
mieszkalo po dwie rodziny.

Feliks Murzanowski,
Wolodar -Wolyfrski.

II

Wspomnienia o przesiedlaniu Polak6w w 1936 roku



Polskie krzyile na Zytomier szczyf;nie
ie ma na Uk-rainie takiej polskiej rodziny, kt6ra nie ucierpiala od represji
stalinowskich. Do dzi6 Polacy pamigtaj4 o tych okrutnych czasach, kiedy
wszyscy sig bhli, bo nie byli pewni ,ircprzetrwaj4 do jutra. Do dnia dzisiejszego

ten strach nie opu5cil dusz ludzkich i nie kaidy potrafi opowiedzied o swoich bliskich,
kt6rzy nie wr6cili z NKWD. Nasza redakcja pracuje nad zebraniem Swiadectw o

Polakach co zginpli nazawsze w strasznym labiryncie GULAGu, nie wr6cili do swoich
rodzin, zostali ukarani nie wiadomo za co. Kr6tkie informacje o naszych rodakach
pomogQ wigcej dowiedzied sig o tamtych trudnych odcinkach historii, kt6re mamy
nadzieje nigdy jui nie poivt6rz4 sig. I dlatego zachgcamy wszystkich mieszkafc6w
Berdyczowa i okolic do nadsylania informacji o swoich krewnych, kt6rzy byli
represjonowani. Na stronach naszego pisma uczcijmy ich pamig6 i przekaLemy
potomkom ich imiona. Niech nie zgin4 na zawsze!

ctt

Zapoznali sig w jadalni oficerskiej.
Nina pracowala jako kelnerka, a Edward
przychodzil tam na obiady. Od razu
zwr6cila uwagt na przystojnego mlodego
oficera i niedlugo zakochala sip w nim.
Chlopak byl dobrze wychowany, z wsze
dzigkowal za przynoszone obiady, i widad
bylo, 2e ma inteligenckie pochodzenie...

Nina zauwa2yla,ze jest bardzo samotny,
2e tutaj w Leningradzie nie ma 2adnej
rodziny. Po jakimS czasie Edward tak|e
zwr6cil uwagQ na sympatycznq kelnerkq,
kt6ra zawsze lagodnie uSmiechala siq do
niego. Dziew czyna zaczEla go interesowa6 i
niedlugo zaproponowal jej mal2efstwo. W
taki spos6b zostala zalo2ona szczqSliwa
rodzina. Nina okazala siq dobr4zon4 umiala
wszystko, co potrzebne jest do prowadzenia
domu. Niedlugo potem urodzila siq im
c6reczka. Edward nazwal jqlzabela" bo tak
miala na imiq jego nieboszczka mama.

Wszystko szlo na dobrze: istniala
perspektywa kariery wojskowej, a to
oznaczalo dobre polo2enie materialne. W
ZSRR najwyLszy poziom zyciowy mieli

wojskowi. Rodziny wojskowy ch zawsze
mialy dobre mieszkania, jedzenie, pieni4dze.
I w tej rodzinie zycie ukladalo siq piqknie,
ale tylko do 2 wrzeSnia 1937 roku. Wtedy
to, w nocy, kto6 do ich drzwi zapukal.

Nie powi ed zialam jeszcze, 2e Edward byl
Polakiem, a jego 2ona Tatark4. Dla
kochanego mqila zerwala stosunki z rodzinq
bo wbrew woli rodzic6w wyszla zamq|nie
zaTatara.I ta przeklqta noc2 wrzeinia 1937
roku byla pocz4tkiem wielkiej tragedii tej
rodziny. Edward zostal aresztowany przez
NKWD. Na pewno nie mySlal, ze sprawa jest
bardzo powazna. Byl pewien, 2e to
nieporozurnienie, ze niedlugo wr6ci do
domu. Przecie2 w niczym nie zawinil.
Uspokoil zonq i wyszedl z mieszkania za
przybylymi lud2mi. Nie wiedziala wtedy
Nina, 2e po raz ostatni widzi Edwarda,

. najwiqksz4 miloSd swojego Zycia.
' Niedtugo przyszlido niej zkomendatury
i rczkazali jej razem z malym dzieckiem
wynieSi siq z mieszkania. Gdzie miala p6j56?
Rodzina mq?a byla daleko na Ukrainie, a
wlasna rodzina siqjoj wyrzekla. Od Edwarda
nie bylo zadnych wiadomo6ci. Co znim, za

co zostal aresztowany nikt nie chcial
wyja5nii. Dali do zrozumienia tylko jedn4,

ze jest 2onq ,,wroga narodu".
O losie Edwarda i nie dowiedziala siq

niczego. Zadnej pracy znalelt, nie mogla.
Polo2enie Niny bylo katastrofalne. Ale
znalazl siq czlowiek, kt6ry pom6gl. Leczza
ratunek od glodnej Smierci trzeba bylo
zaplacit,. I cena byla wysoka - osobista
swoboda iwyrzeczenie miloSci Co Edwarda.
Czlowiek ten zaproponowal Ninie wyjSi za

niego zamq2- i ona siE zgodzila, bo innego
wyjScia z sytuacji nie bylo.

Przez cale Zycie Nina odczuwalawyrztty
sumienia. Bardzo bala siq, 2e rodzina
pierwszego mq?a osqdzi jq za drugie
zamqip6jicie. Przez wiele lat nie mogla
zdecydowad siq na kontakt z krewnymi
Edwarda Orlowskiego - i dopiero po
wojnie, w 1954 roku, kiedy do Leningradu
przyjechala jego siostrzenic:a Alina
Krzy|anowska, c6rka jego siostry Jadzi,
wtedy nawiqzala z ni4 kontakt.

O losie Edwarda Orlowskiego nie
wiedzieli6my nic przez dlugie lata. W 1996
roku szczeg6ty jego Smierci staly wiadome



dziqki pewnym dokumentom. Ale nte
wszyscy z czlonk|w rodziny doczekali siq

tych wiadomoSci. Nina, jego 2ona, w og6le
nie dowiedziala siq co stalo z jej Edziem.

Slyszalam o nim od swojej babci. Byl jej
starszym bratem. Na zdjqciach wygl4da
ladnie : inteligentn a tvt arz, dobre, przyjazne
oczy. Mial zonq. W 1937 roku urodzila siq
jemu c6rka. Nazwal j4 naczei6 swojej matki
Izabell4. Byl szczqiliwym w malzeristwie,
zona go bardzo kochala.

Nie mialam mozliwoSci go pozna6,
babcia przez dfugie lata milczala,bala siq co6

powiedzie6. A jego c6rka mieszka w
Petersburgu. Nie znamjej adresu. Niestety
nie podtrzymujq z niq zwiqzk6w.

Po ,,Pieriestrojce" trafil do moich r4k
pewien dokument: protok6l przesluchania w
sprawie mojego dziadka,jednego z piqciu
braci Orlowskich, czworo z nich zostalo
zamordowanych w NKWD w 1937 roku.

Z jego si6str juz nie ma nikogo na tym
Swiecie. Chcialabym aby jego c6rka, siostra

stryjeczna mojej matki, przeczytala ten
dokument, kt6ry rzuca Swiatlo natragiczny
los jej ojca. Mo2e uda mi siE je znale2t?

Edward Orlowski byl oficerem Armii
Czerwonej . Zaaresztowano go w 1937 roku.
O jego losie przez dlugie lata nikt z rodziny
nic nie wiedzial. Ateraz ju?wiemy co z nim
siq stalo, ale moja babcia nie doczekala tego

dnia, kiedy moi krewni zebrali siq u mnie w
mieszkaniu i czytaliSmy razem ten dokument,
placz4c nad ciE2k4 dol4 naszej rodziny i
wielu rodzin polskich, kt6re zamieszkiwaly
na terenach bylego Zwiqzku Radzieckiego.

Pod s4d czytelnik6w oddajq ten fakt
historyczny, dotyczqcy nie tylko mojej
rodziny, lecz i innych ludzi, dziecr i wnuki
kt6rych dzisiaj ?yj4gdziel i moze korzystaj4
siqzaslugami swoich dziadk6w i ojc6w przed

,,sowieck4" ojczyzn4. Wykonawcy wyrok6w
nad niewinnymi ofiarami byli pewni, ze

przed nimi sq wrogowie narodu: polscy
szpiedzy, dywersanci, terrorySci, kandydaci
na morderc6w wodza narod6w i inne
wymySlone oskarzenia, kt6re zazwyczaj nie
odpowiadaly rzecz:ywistoSci i nie ukladaly
siq w zdrowym umySle ludzkim.

Protok6l przes luchania
oskarzonego Orlowskiego Edwarda

s. Mariana
zdnia 03 wrzeSnia 1937 roku
Oriowski Edward s. Mariana

1904 r. u., ur. w Kamieniec-Podolskiej
gubernii, ujezd Litycz., w. Skamaki
zamieszkaly m. Leningrad st. Rzewka, ul.
ANII l/266, Polak, starszy lejtnant, instruktor
poligonu NII m. Leningrad, 6rednie, czlonek
WKPb od 1928 r. oskarzenie od 21.08.1937
r. o ukrycie pochodzenia socjalnego.

Pytanie: Wymiericie waszych krewnych

i jakie u was znimi stosunki wzajemne.
Odpowied2: Moimi krewnymi sq

nastqpuj4ce osoby:
l. Brat Kazimierz s. Mariana, 1903 r. u.,

mieszka st. Koziatyn obw. Winnickiego,
pracuje w cukrowni we wsi'Brodeckie,
stosunki z nim dobre, korespondujemy siq,

ale piszE rzadko.
2. Brat Marian s. Mariana, 1906 r. u.,

mieszka m. Zytomierz obw. Winnicki,
pracuje na kolei w depocie jako kowal.
Korespondujemy siq, stosunki s4 dobre.

3. Brat Zygmund s. Mariana l9l0 r. u.,

mieszka st. Browki obw. Winnickiego, pracuje

w cukrowni Andruszowskiej, korespon-
dtierny ze sobq stosunki mamy dobre.

4. Brat Tadeusz s. Mariana 1911 r. u.,

mieszka przy MTS we wsi Emilczyno obw.

Winnickiego, tak2e pracuje, mam z nim
l4cznoS6 przezlisty.

5. Siostra Janina c. Mariana, w
malzeristwie Komar, mieszka przy cukrowni
Januszpolskiej obw. Winnickiego, m.

Januszpol, korespondujemy, stosunki s4

dobre.
6. Siostra Stanislawa c. Mariana, w

mal2eristwie Romanienko, 1917 r. u.,
mieszka w m. Berdycz6w, l. Patistwowa
Garbarnia, m4z Romanienko, pracuje jako

Slusarz w garbarni, stos;nki wzajemne s4

dobre, z siostr4korespondujemy (to jest moja
babcia - przyp. aut.)

7. Siostra Jadwiga c. Mariana, 1914 r. u.,
rozwiedziona, mieszka w m. Zytomierz,
pracuje na poczcie, korespondujemy.

8. Siostra Maria c. Mariana, 1915 r. u.,

w malzefstwie tr arina - m42 Larin Mikolaj
Isajewicz, pracuje jako ciEzarnik (gruzczik)

w m. Berdyczowie, mieszka w przedmie6ciu

Berdyczowa, stosunki s4 dobre, mam
lqczno66 z siostr4 przezlisty.

9. Siostra Sabina c. Mariana Orlowska,
w 1920 roku odeszla z domu do Berdyczowa,
w 1924 .r. za zwiqzek z elementem
kryminalnym zostala aresztowana i od tej
pory nic o niej nie slyszalem.

Pytanie: Wymiericie waszych znajomych
i jakie u was z nimi stosunki.

Odpowied2: Moimi znajomymi s4
nastqpuj4ce osoby:

l. Nowozenin Aleksander s. Grzegorza,
mieszka st. R2ewka, osiedle Nr 1, pracuje
jako pirotechnik w 5 oddziale NIAP, stosunki

z nim mam oficjalne.
2. Buryj, imienia i po ojcu, roku

urodzenia go nie znam,pracuje naczelnikiem
stra?y pozarnej NIAP, mialem z nim
rozmowQ o polowaniu, stosunki sq luZne.

3. Kaszpyriew Borys s. Wiktora, pracuje
w 2 Oddziale NIAP, mieszka tamhe, stosunki
z nim sq normalne.

4. Tulin Mikolaj s. Michala, pracuje
pomocnikiem naczelnika operjednostki

sztaba, mieszka st. Rzewka, 1 osiedle,
stosunki znim s4 normalne.

5. Kalinin, pracuje w 5 oddziale NIAP,
stosunki znim s4 normalne.

6. Orlow Mikolaj - pracuje jako
dow6dca batarii w 6 oddziale NIAP, mieszka
tamhe, stosunki z nim sq normalne.

7. Kapustin - pracuje jako dow6dca
batarii, wst4pil do artakademii, mieszka w
m. Leningradzie, gdzie nie wiem, stosunki z

nim s4 normalne.
Pytanie: Jak4 i gdzie ukoriczyliScie

szkolq wojskow4.
Odpowied2: Od 1925 do 1927 r.

znajdowalem siq w szkole Czerwonych
Dow6dc6w w Moskwie, z kt6rej z powodu

rozformowania w tymhe roku przenioslem siq

do Moskiewskiej Szkoty Artyleryjskiej, a

wiosn4 1929 r. zostalem przeniesiony w m.

Sewastopol na kurs dodatkowy artylerii
przeciwlotniczej i I wrzeSnia 1929 roku jako

absolwent mianowany dow6dcq plutonu.

Pytanie: Powied2cie szczeg6lowo rv
jakiej sytuacji dostaliScie do Szkoly
Czerwonych Komunard6w w Moskwie.

Odpowiedz: W 1925 roku, pracuj4c w
cukrowni Berdyczowskiej, na propozycjq
sekretarza komsomolskiego Kriukowa, gdzie

teraz siq znajduje nie wiem, przez okrqgowy
komitet bylem skierowany do Szkoly
Czerwonych Komunard6w w Moskwie.

Pytanie: Kogo z kursant6w po szkole
pamiqtacie, wymiericie nazwiska, gdzie oni

sqteraz znajduj4.
OdpowiedZ:
I . Wojtekun Leonid, w 193 I r. byl u mnie

w Leningradzie, Fontanka, 90, sluzyl w 80

dyw. Kom. Baterii.
2. Gedrojc Piotr, w 1932 r przyieildLal

do mnie z Dietskogo Siela, byl na kursie
topograf6w, gdziejest teraz nie znam.

3. Kulczycki Kazimierz-teraz jest chyba

kursantem Akademii Elektro - technicznei
w m. Leningradzie.

4. Isakowicz,-
5. Stolokwo,-
6. Biblius,-
7. Niezenskij,-
8. Szczecinskij,-
9. Nagornyj,-
10. Zawadzkij,-
11. Prokopowicz,-
12. Kulikowskij,-
13. Buzynskij,-
14. Soroczynskij,-
15. Haplysz,
16. Dubickij,
17. tr aski,-
18. Bankowskij,-
19. Puzyriewskij
imiona i miejsce obecno$ci wszystkich

wymienionych nie pamiqtam.
Ci4g dalszy bedzip.



Hanpuriuqi cepnux (29.08 - 31.08)
2003 pory B norlbcbKorray rrlicti -flnopi nia6y-
;racs VII uixuapogni roprr.r xni6a i V eapo-

neficrxi .qgi xri6a. IIi naassfi.rafiHi noaii
Ayxe BAaJIo Bflucailvcfl B xHTTt vricra i
npuT.srarorb 3 KoxHLIM pa3oM sce 6irsue
nerapin i rongntepia, rocreil i Aereraqifi s

flonrqi fi isnrux rcpain €eponu - Eilopycii,
Eonrapii, Jharnr.I, r{exii, (Dpanqii, Yxpaiuu
ra HiMe.I.ruHu.

gepronufi pa3 Ha ropFI,I upllixalu rocri
s Eep4uvena, rqo6 BgflTkr aKTIaBHy yqacrb y
cBqrKyBaHusx i niAnucaru goroeip npo
cninnpaqro s N,rictoM no6paruuou .5lnopotrr.

Hiroro ue rpe6a [epeKoHyBarLI B ToMy,
qo x.ni6 3aBxAn 6yn cn.aruu i Iqo xri6 Bcbo-

My roJroBa. Torray rle cB.sro qyAoBe fi Henoe-

TopHe. .{rryrovu ropraM Mo)KHa cnpo6yna-
TH cMaK neqeHoro xri6a g inurnx xpain,
xli6a, srnfi r\aae ni6u raxufi cav.wir cMaK,

ane Bce-Tarcu inrunfi. Csrro e .uocKoHanorc

HaroAoro Ans o6rr.riny ,uocni4orvr uix nexa-
ptMH 3 pirunx xpain, AJrr crBopeunx pieuux

Sopr cninnpuqi nnpo6nurin.
lli4 vac roprin y -fnopi MolKHa 6yno ry-

crpiru rroBDKHHx rocreft, a caMe: cenaropin ,

flonrrqi - Map'rtra Jlennqrroro i .fnyura
Eirsncrroro; Minicrpa,{epxannoi O6opo-
un flomqi - exero lllrrrafiasiHcbKoro; Ae-
nyrarin Cefirr,ry -.flnyrua Kpaconr i Ta4ey-
ura Carra6opcbKoro; niqe-rorony,{epxanno-

ro @oH4y Oxopouu HasrorllurHbofo Cepe-

AoBHrrIa i BoAnrax Pecypcin - exero Ma-
JraxoBcbKoro; KoHcynia 9exii, Pocii i Yrpai-
nn; 6yprtaicrpin rvricr no6parurraiB 3 Aenera-
qisr"ru - Typnona s 9exii - Milasa fefiay-
K8, - Hecxi r HiN{e.IqnHi - BonsSraura
Pyuxepta 3 Apyxl4Horo, oiqe-uepa Eepau-
.rena Tar'rapy C erraeurcK; cBtIIIeHocJIy)KI'I-

rerin, flpeAcraBHrxis nraAHHX crpyKTyp,
nercapin, nignpuerraqin, no.lecnrax rpoMaAtH

uicra.fluopa ra in. I{efi cnncoK MoxHa IIIe

,4OB|O npoAoBxyBarll
Cni4 sayna>Kulrvl, u-1o Minicrp O6opo-

nu exu [IrraafiagiHcrrufi 6yn npucytniu ua

Toprax Bcboro rilrra roAI,IH, ToMy IIIo He-

sAoesi nicrs ix ei4rpurrs sl'uletis go lpa-
Ky Ao rroJrbcbKoro KoHTHHTeHT eiftcrx, xxi
Hecyrb HenerKy cnyx6y.

flpucytnictr na cssri TaKHx noBa)KHI'Ix

oci6 rqe pas ui4rpecJlloe fioro gna'Irr'licru i
ycnix ra cJIaBy HeBeJILIKoro uicra .flnopa,

He roBoptqu npo fioro rpaHcn.srliro i sncb-

irrenHr s 3MI flonruti ra inurux rpaiu.

Aeneraqis s EepAuueBa Ha qori ig sac-

TyrrHHKoM uicrroro ToJIOBLI Tarraaporo Bce-

roAinsorc Ceuenror n vepronufi pas no6y-

Bara Ha He3BpItIHo arparqifinorvry cnmi. B
crnaAi Aeneraqii 6ytu uauaJIbHHK siaairy
y cflpaBax naqiosamHux MeHIIrfiu, rrairpaqii

ra peririi o6n,uepxa.qrvrinicrpaqii Mnrona
Kupraroeuu CrcpanvrK; Aerlyrar uicrxoi
pap.v, nigupreueqr Pouan BcesoroAosuq
Jlesuqrrufi; 4r.rperrop uicrroro nanaqy
Kynbrypld Onesa BoloAl,Iullpinna flerpi-
BcbKa; ni.qupueueqr Ipzua r{ynpaxona;

niAnosi,(amunfi cexperap fa3eru "Beprtt-
.riscrxa Mo3aiKa", qneH upaBlinHs uicrroi
Cninru norqrie Balennlna Kolecnurc.

Ha lrixsapoAHnx roprax xli6a Halue

rraicro [peAcraBJlxlo nupo6u Eep4nvincr-



Koro xni6o3aBoAy. Hafi6inrurorc ronynqp-
nicuo KopllcryBaBct rIopHHfi rpyruufr ytc-

paincmufi xni6 (".{apnnqrxxfi"), xrufi po-
gifiuroscs Ayxe IuBI,IAKo. Jho,qu rpHxoALInH

3 caMoro panKy, saftvratu qepry, u1o6 no-
KyruryBarl4 6ep.uuuincmafi xni6. OAna uani
xorira nplaA6arn ciM nar.f,uulrb, iule qepra

3arporecrynara, i nani orpnuaradmxn Asi
xni6uuu. Bci inrui xni6o-6ynovni nnpo6ra

6yau porgani Ao ocrannroi rpnxrra.
Meurrasqi .flnopa r uerepniuHflM rleKa-

ocri.nsrn B KoHKypcax 6panu yqacrb
6inrure Hix AsaAqflTb rpereHAeuror. Ha-
ropoAoro AJrr flepeMoxHrqi 6ynu urc;reni
onJrecKu, rapui noAapyHKLI (nelocune4,
nrrJrococ, KocMerI4tIHi na6opu ft iu.) ni4 uo-
Ba)r(Hr4x roctefi, BIITyKLI "Epano! [pena!",

$oro Ha 3raAKy i anrorpaQu.
B paurax Mixnapo,qiiux roprir x.ui6a

ni46ynncx raKox II .IeMnioHar [oJIbcbKHx

nerapin i gMaraHns ai ctpelr6n pirHuuu nu-

4auu s6poi. Cria ei4uirutu, qo 3 nyKy BAa-

iru s Haruorray rraicri. ii suctyn BI4KJIaB Be-

rfire saqiraBJleHHt, flpo qo cni4vulu vltc-
renHi 3aIrI4TaHHfi.

Konqepru, xyloxHi BIrcraBKI,I, xou$e-
penqii, sycrpivi, 3MaraHHt, KoHKypca, rro-

Ka3 MonoAixsoi Mo.q[, 4urycii - Bce IIe

nig6ynanocs uil qac rpoBeAeHHt Mixna-
poAHHx roprin xni6a i npo Bce BaxKo Ae-

TaJrbHo posuonicru, a uanitr i nervroxnraso.

Ane xorinocs 6 3ynI4HLITI4ct IrIe Ha

oanifi Ayxe saxrusifi cnpani. B pauxax
ropria xni6a ni46ynacx cecis uicrroi pa4n

Ae 6yJro niAuucaso yroAy upo cniunpaqrc
naix uicrauu -flnopou s flomlqi i Eep,ar-
rreBoM na Yrpaini. Bi.q nauroro uicra yro-
gy ni4nxcara niqe-uep T.B.CerraeHror, a ni4

uicra -f,aopa 6yprraicrp Apryp Yp6anrcr-
rxfi. Tara cninnpaqr nepe.u6auae KoHraK-

TH eKoHoMi.rui, roprineruHi, ryirrrypni i
nayroni. Haruu uicra Malorb IIepc[eKTIaBy

na rvrafi6yrHe, TaK sx i nauri xpainz - flon-
u1a i Yrpaina. Mpt MaeMo 6araro cninrsoro
i caue rre cuinure 6yaevro posrzrarn ,[tx
6rara HaruHX xpain i uapo4in.

HesAosgi n Eep.unuin noBLIHHa npuixa-
rr{ 3 ApyxHina sigplroM Aeneraqir is lropa
na .{or i s 6ypir,r i crporra Apryporvr Yp 6anrcr-
ruru. Eygeuo qeKarfi i cnoAinaerraocb Ha no-
BHe rropo3yMiuur, Ha IIIe 6ilrure sIvIiIIHeH-

Hf, HauHX apyxnix xontaetis.
Hanpnxinqi xo.Ierscx noAtKyBaru fo-

crr,rHuoMy.f,nopy - rr,ricry xni6a iuupy -za
rennuit npufiot't naruoi leneraqii. A scila
cnoHcopaM, repinunry fi opraniaaropy uiei
noisArn T.B.CenreHIoK Irlfipe cepAeqHe cna-
cu6i.

Cuinnpaqr rinxu noqnHaerbcs. Mae-
uo ua4iro, uro BoHa npllHece qeApi rrnoAu.

Hexafi Eor 6rarocJIoBI{TL eci Ha[ri no-
qHHAHHfl.

Ba.neurnna KOJIECHIIK.

ru eucrynin 6ep,uuuincbKnx $omuropnnx
aHcaM6ris. lqe s MHHynr4x porin 4o6pe:a-
rtaM'rraru neceni, ganaruri yxpaiHcmi
ranqi y Br,rKoHaHui ancarra6nin "-f,nip", rIiA
repinnnqrBoM 3acny)Kenoro npaqinuuxa
KyJrbrypr.r Yxpainu Omru MocraaeHro, i
"-f,eopo.rox", riA repienuqrsoN{ XaHHn Ka-
6anvyr i Ipunn Hasapenro. florscrri ms-
ga.ri 6ynn B 3axonJreuni si.q rncrynin yr-
paincrttoi uonoAi ra girefi, cu!'inu Hi6r.r sa-
ropoxeni nig vac ronqeprin. flepe4 rroqar-
KoM Br,rcrynis Hailrux xorexrusin rimxicrr
rrcAaqis ua nroqi 3HarrHo s6inrurynaracl.
Ilkgar onrncxie, "6ic" i "6paBo" ni4rnep-
Ar.rnr.r Benr,rqesHr.rfi ycnix HarrIHx auaropin.
He uesure onre cris BHKJrr.rKaJrr.r yxpaincsxi
ecrpa4ni nicni y srroHaHHi coricrie esre-
sa Kriuarina, Ceprir Irnaresro i uareur-
roi TerqHxu Irnareuro. flonrcrri rrtraa.{i
Ha AoBro 3anau'rrarorb rryAoBi naelo4ii,
nicni fi ranqi csoix cxiAsprx cyciais i
6parin- croB'flH.

Hea6usxuit ycnix Mana yqacrb Br.rnyc-

rnuqi Eep4n.ricrroi ryrr,ranirapnoi rirraHagii
Nr2 Ipunu PyAHlrqrxoi n r<onrypcax "Miq
uixHapognux roprin xni6a" i "Mic -fnop".
fiin.runa uepeMonra scix csoerc BpoAoro,
Kpacorc, sruiHusM Becrn ce6e sa cqeni, rap-
HHM TaHrIertA i .ry4Onl{rrr CUiffiyBaHHflM 3

ny6rirorc, orpuMaBru u rr4Ty Ir "Mic rrrixsa-
poAHr.rx rcpria xri6a". I-{e sHavnufi ycnix

ro nucrpirnna Tarrlapa Ceuesrcx, a 3 nicro-
lera PouaH Jlesilqrrufi. flar' Porraan safi-
HrB nepile rrricqe i orpnuan ry6or.

r{resu uaruoi Aeneraqii ManLI 3Mofy 03-

nafiouurucr s po6ororc ni,4npneucts Mic'ra

f{.yopa, nocnirxynarvcb s nignpuervrqguu i
BcTaHoBHTH nosi KoHTaKTH. Tarox 6y.na

opraHisonaHa 3ycrpiu : r<epinHI,IKaMlI

oceirHix ycraHoB, na xrffi BucryrrHna
T.B.Cerraesrcrc i noniAoMHJIa npo craH ocB-



flK )KUBEU, CTOnnqE?

Oraroi! Heexe MoxHa raK syxBa-
no npo ronoBHy Bynilqo cronnqi -
Burpiularur? A xi6a "J-anKeHurpac-
ce, 6inuu no4o6aerucq? A ue - xap-
rierhao-nphKonbHo npo o3eneHeHy
qacrilHy Xpeqarnra ei4 Seccapa6rn
Ao uaftAany Heeanexnocri. "CoH cra-
xeHoro KoHAnrepa" - Tex cnnoniu.
,!,o peui, Ayxe iHrenirenntvth, y Ha-
npnui AyMaHHfl OnercaHApa,{oexen-
ra. Harsr na apxirerlypne oQopMneH-
nn 6ygraHrie Fra XpeqarrKy, lrlo Hara-
Aye KpeMoBy o3Ao6y ropra.

HaneeHo, 6inuuricrb HauJux Ll4-

ra.{ie xoq pagoqoK, a rari npnroqa-
flacb uMaroqKonr rhiecbKoro ropra.
Caui poeyuiere - cMaKora Heger.{afi-
Ha. A qe - xecnoAieanicru. I or.uene-
u:enicru. I noeFufi arac!

fl oAi6nruil noqyrreuu nepefi MaB-
cA s, Qinonor, cMaKylor{r4 yci naee-
AeHi oeHaqeHHc crocoBHo Xpeulana-
Ka, onycKaloqt4, 3pe[lToto, Aeqri nph-
Knap:v g crHoniviqHoro pegy, 6o eoFtr
He Arn Ailrs.{ol aygNropii. A nosep-
nHyB or{i enannn s "KoporKoro cnoB-
HhKa xaproHHoi nercrrn yrpaincu-
roi Nltoeh" fleci Craehquroi. Hi,{oro
coSi roporKoro - Ha 336 cropinor!
l-{e cnpaexnifi 6ecrcenep airvrsHn-
HOrO CnOBHHKapCTBa - BilAaBHhqT-
eo "KptrrtAKa", 2003 pir.

I Aonorn Moc KonexaHKa 3acHA-
xyBanacn Ha qeproBoMy eaciganni
l-onoeHoi pagil Cninrr nonnrie, cny-
xaoqh HafiHoeiluy inQopvaqiro npo
nonucuri ai3r, I qvtnB poccyAnraei-
ure. l-lig MenaHxoniilny rraysrarry (rara
Tenep 3Byr{nTb y cTonhqHouy verpo)
BhnypxHyB, flK s4uvaeinuil ntax, s
"Box3anbHoi" Ha noBepxHlo cnpaBx-
Hboro Xpeqarrra.

O uauo viq! FonoaFta Naaricrpanb
Ha 1200 uerpie - Moxere nepeuipn-

tul - npocrernacn eig LUea.reHroBo-
ro 6ynusapy go eeponeficuroi nnoqi.

Micro uoei cryAeHrcuroi toHocri.
flpNragan vcb n' Atunani 6ynoqKh, ra-
pnqe MonoqKo - i acooro ga 5 ron.
Mi.qAo. l-lopyv si craHqieo Merpo, 3
aBroMara. [eHrpa nanuil ynieepnaar.
He neperocr4Bcc, crolru Ha roMy ca-
MoMy ruicri. flepexoc eig iHuoro -
qiHn! Syna x Konhcb eirpnna coqia-
nisuy. Tenep - raniranisuy. [rroro.
Hi, npo4aaqi ne eanieyru Ao Bauoro
raMaHqs. Bonr 6aqaru aac, ni4ron-
raHoro 6pAxernilKa, Hacrpieu. Ha
cyvacni qinn Hac Higau{o He Bhcra-
r{r4Tb. Hyxosevqie, Ao cfloBa, TaKox.
flepuril noBepx yniaepuary - is so-
noToM, npNKpacaMil, caKcoHcbKt4M

QapQopoM - Haqr4cro eiA6heae oxo-
ry noB3rr4 Ha Apyrhil, rperifi...

A en nau'gtaere, gK Konncb 3
Sepguveea TgAilnn cr.4] .3eneHoo
eaeKTpl4qKoto ga QerpoenMr Kane-
noxaur? A ea BapeHilMn roe6aca-
nan i uopoxeHrM[ raqraur? A ga
yvniecsrNMn ogHocrpoeMt4 Ao naca-
xy "r[,tttRquil ceir"?

flpnragyo, eK HanphriHqi 60-x
poria ynepue na XperqarnKy Ha
eracHi oqi no6a.{il8 Ha u:raruai-poe-
rapnuqi cnpaBxHto refleKaMepy.
ilwna xoBrHeBa AeMoHcrpar4iq. Ha
rpr6yni nepeg KhieMicuKpaAoro
naprin ra ypfllq: l-lerpo Uenecr, Bo-
JroAr4Mr4p Ujep6ilquruft , OneKcaHAp
KopHiilryK - y nnauli g 6ononui. l-lo-
6inn tpu6yav - Kono "caMrx" - 3

FapyKaBH UKaMV Apy)<taHHhrie oQiqi -
rZHo eugFtani noerLt-nceBAou.licrAe-
cATHuKn. 5o cnpaxni ulicr4ecerHvt-
rn 6ynu B onosilttil i niA tpu6yaauw
He cTocnil.

Huni niA uricurpagoo cronhqicry-
AeHTn BilnoBnlotoTb 3 HaroBny nepe-

I i Apysie poeyuia,
I eoporia yuie npoularn,
5o xpeu4exuir 6aruxo uiil -
To XpeularnK, ro XpeularnK.
10. Pu6,{rncuxrfi , "Xpeqarur".

It
I

xoxhx nrAnncaHTrB npoTl4 Henphny-
cruMoro niAeuqeFrus qin npr sa-
ranuniil 6ianocri yrpaiHqie. Ha rpanc-
nopr, xapvi, KoMyHanbni nocnyrn.

Briu, no6inq qeHrpanbHoro racr-
poHoMy - Aopori aBJo. To.{r-riue iHo-
MapKu g rniecurmMr HoMepanan. Ha
sasgpicru cra6inuHuM eBponefi qsu.
3nafi naunx! Croiru rar naxa6xo
rpaHcnopr HoBoyKpainqie Ha rpory-
api. l-linroxo.q,aM niluaerbce BygeHb-
Ka crexeqKa nepeA Marasunauu it
reHAenrKaMV, KVAU 3agBvrTboq He
KOXCH.

f-lepeg eH eicrop " LLI eegcu ruil crin
a yrpaincbKr4x crpaB ycboro sa 10
rpH." 3a3ilBano y Br4rlr4BaHqi ft ua-
nnHoBr4x uapoBapax. Kpeuesnrfi
napy6iilro si cnpaaxHiv Ko3aqbKNM
oceneAqeM, BnroreHoo norhnrqelo
fi rpngeHHolo ulernHoo Ha qepBoHr4x
qoKax. A napog nocniuae, cHye,
6ixnru.

Vxe nenpocro nepefiru nigseu-
HrM nepexoAoM Ha nBon4nexnnfi 6ir
eynraqi. O6oa'qgroeo sa6nyKaere Ao
nigsenaHux (ua6yrs nig seMfleo no-
AarKn sa 3eMnto He cnnaqyoru!) rop-
roBeflbHr4x qenrpis. Y rhx cfltor{r,rx
"napHnKax" e Bce. Ane ne 6ygure
HaieFrnM naHoM XanqecurrN, g noeicri
Keitrr-Ocnog'gneHra. 3a "Bce" Tpe-
6a nnaturra rpy6i "neHboHg3l4".

Kygn rr Mqhrucn, Pycu? - Ao-
nhryBaBcs l-oronu y "Meprerx Ay-
uJax".

KyAm re6e saHoct4rb, YrpaiHo?
- nhratorb cboroAni Ryrui xyrei.

Hapasi 6eg eignoeiai.

Qenirc nAUrKlBCbKhm.

Bepecenu 2003.



THooPMAUIf nPO vMOBn norc,4oK
rpoMAEf,H pEcnvEnKu nonblllA I vKPAiuu

Bia 01.10.2003 p. Aixrur',re 6essiso-
nufi pexuu Ans rronbcbKnx rpoMaAsn i
Anr rpoMa4xn Vrpainpr sisa Bvl4aBarfi-
Myrbcr 6es crgrneunt o[JIarLI.

Bia so6oe'fi3aHHA orpI4MaHHs sig
gsirsH.slorrcs :

- rpoMaAtHu,.axi Malorb aificni aun-
rouaruqsi nacfloprl.I (:a nuuxrxorra oci6
cKepoBaHr.rx na po6ory Ao npeAcraB-
Hr,rrITB Yxpaiura s flomlqi);

- qreHI,I erinaxis nonirpaHux i
MopcbKnx cyAeH, r{JIeHH exiuaxis uo-
nirpxur.rx cyAeH ra o6cnyronyro.rufi nep-
coHaJr, mi saryueni lo anapifiHnx i pa-
ryBanbHHX po6ir;

- rpoMaA.rrHu Yxpaiuu, txi Marorb

Ao3Bonr.{ Ha npoxfl.rBalanfl,, s[.qaHi ni.qno-
s iAHHN.rr.r opranarraa PfI.

BiA o6os'r3Ky orpI.{MaHHt rpaH3LIr-
nax sig geimHslorbct: rpoMaAxnu Yr-
paiHu,.sxi uarorr eigH nLIAaHi xouneren-
THr.rMH opraHaMu ogniei 3 Aepx(aB-cropin
Buronas.roi ronseHrrii sia 19 uepnnr
1990 p. go.{oronopy rraiN; Ypx4alru lep-
xas EroHouiqnoro Coroay Eenirroxc,
(De4eparunnoi Pecny6nixr.I Hiueu.runn,
(Dpanqysrxoi Pecny6rixlr, a raKox 9ecr-
roi Pecny6riru, CnonyqeHoro Koponi-
BcrBa Beruroi Bpuranii ta Ipnan4ii.

Bisn 6ygyrb Br,rAaBarvcfl y crpoK Ao
2lnis siA l"ror,reHTy HaAaHHr aHKerI4 AJII:

- .rreHis o$iqifiHr.rx Aereraqifi,
uixnapogHnx rorraicifi i .ureHis po6ovux
rpyn, rqo 6epyrr yqacrb y reperoBopax
i roncylrraqiqx ra 3axoAax opraHisona-
nux uixnapoAHrrMr.r opranieaq ir.uu;

- ytracHr.rKin ryrraaniTapHllx arqifi,
nporpaM o6r'ainy airefi i rraonoti.

Inuri sigoei auxeru 6yayrr po3rnr-
rarvrcfl,, rK npaBuno, y crpoK ao 5 po6o-
.rux Anis siA AHs HaAaHHr scix Heo6xiA-
HHx ,{oKyMesrin.

llpo gonrocrpoxoni riru uoxyrr

KNOIIOTATI,ICfl:

- upaqinnnxn sarisHuqHofo rpaHc-
ropry npu Br.rKoHaHHi cryx6osux o6o-
n>.rrrcin;

- so.{ii Ta qJIeHLI exinaxie rpaHcnop-
THux 3aco6in, .axi sAificFIIorcru uixsa-
po4ni repeBo3Klr; ,

- yqacHI,rKH o6rrainy no ninii oprauin

4epxaenoi BnaAH ra Micqesoro caMoBpt-

AyBaHHr, He3anexHo ni4 cQepr ixHroi
4ixnrnocri;

-oco6u, rxi 6epyru yqacrb y peryntp-
HHX ABocroponnix KoHTaKTax y ranysi
eronouixn, Kynbrypl,I, HayKH, ocnitr.t,
cnopry a6o e iHIlux Bax;ILIBLIX c(pepax

cniepo6irnurlrBa;
- oco6u, rxi soroAirorb AoKyMeHToM,

qo niArgepAll(ye npaBo sracHocri Ha He-

pyxoMe uafiHo, rKe 3HaxoAvlTbcfl. Ha re-
puropii Pecny6riru flomua, a6o npa-
BO Ha OTpr.IMaHHt CIIaAUII{HH Ha TepLI-

ropii Pecny6niru llomqa;
- oco6r4, rri crigyrorb Ant niasiay-

BaHHr rraicqr roxoBaHb ra MoTI,IJI po,urauin

Ha repr.rropii Pecny6riru florrula;
- oco6u, rxi :nepralorbct 3a raKoro

sigoro grr ni4rprlMKr.I ni4rnep4xeHNx
poAr,rHHr4x sB>r3KiB Ta p.nt ni4nigyean-
ng uicqr cBoro noxoAxeHHf,, a raKox:
trJreHr{ ix cirvrefi ra saitdnuxui poanui;

- oco6n nescifinoro eiry - 3a yMoBLI

npe4' xnnenns siAnosiAnprx 4orylrenrin.
flomcrxi eisu Ha YrpaiHi 6y4yrr nu-

raBaru feHepalrni Koncynrcrna Pec-
ny6niru llorrula y Kueni, Xapxoni,
Jlrnoni, Jlyurxy ra O.qeci.

Bia 01.10.2003 p. flomcrrufi siur y
Xurorunpi 6yae Ha,{aBaru AonoMory
rpoMaArHarra Yxpaiur.r B orpr.rMaHni si: lo
Pecny6nixu flomqa. Byn. 9epHrxincr-
Koro, 348 10005 na. Xnrouup ren/
$arcc(O412) 24-34-22.
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uapo4nnc.* 1954:,pory s Micri flpyxniry
no6nnsy'flpocrasr.fl, V uicri Tnxra gaxiH-

.rua ceperrrn urkony, a, Dlq porcy - 6yni-
sersHr.rii rexnixyvt. 3 1974 no 1980 pii
HaBqaBcfl n Murponoruqifi .uyxonHifi ce-

viuapii y Bpoqnani. Crasruu cBfluIeHH-

KoM, cJr)Dr(Hn y napaQisx Cvcona i Bpoq-
rasa. HHHi KcboHA3 B. Bypnla e nircapierr

y rtricri KpyurHuqx, Anrop 6ararrox no-
eruqHr,rx a6ipor. Cepe.q uux: <<Bipur rx
noAaHHff pyKH), <<flo4ux sa clinoro>>,

<Bi4rpunaunr rntui>, <Kpanlr
Hecrin.reHsocri>> (nu6page), <<Orcoruqi

crpaxAaHHr)), ((Y qinuni csiTnD) ra inlri.
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POSnO.TATO AIfln bH tCTb KOHCYn6CTBA
FenepanbHe KoHcynbcrBo Pecny6nirn flonuqa y flyqury

IHOOPMY€,
ulo 1 cepnHe Uboro poKy po3noqano cBoto ginnsnicru.

,4o nyquKoro KoHcynbcbKoro oKpyry eKnp.{exi:
BonnncuKa, PiBHeHcbKa ra XnroMrpcbKa o6nacri.
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Oto wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifski' czyli
pofski *1 godzina - na wrzesiefiipatdziernik 2003 roku.

W dalszym ci4gu Polonia mo2e byi doskonalym 2r6dlem informacji z Polski- i
programem, w kt6rym mo 2emy poznat aktualne polskie seriale, czy teL -,,telenowele".
Wciq2 jednak brak nowo6ci, nowych, dobrych film6w.

Jak zwykle, polecamy stale programy informacyjne, a ztrlaszcza,,Wiadomo6ci"
codziennie kilkakotnie rano (m.in. podczas programu ,,Kawa czy herbatt' od 7.U0
praktycznie co p6l godziny), gl6wne - o 20.30, oraz,,Teleekspress" o 18.00. W
niedziele - transmisja Mszy Swiqtej, zazwyczaj okolo 14.00. Specjalne programy
dla dzieci zawsze wieczorem, po 20.00 - apoza Um w soboty (9.40 Ziamo; program

redakcji katolickiej dla dzieci i rodzic6w - onu 10:05 ,,5-10- 15"; program dla mlodych
widz6w) i w niedziele oraz niekt6re dni tygodnia - takile rano (zwykle okolo 10.00).

Po wakacjach powraca nadawanie najbardziej popularnego w Polsce serialu,Na
dobre i na zle - w soboty o 7.00 i 18.25. Na ekanach bqd4 go6cid dwie popularne

telenowele ,,Zlotopolscy" i ,,Klan", ale godziny i dqiemisji bqd4 siq zmieniad (w
zasadzie kt6ryS ztych seriali obecny bqdzie codziennie o 9.15, 17.10 i o 21.00,

powtarzane nastqpnie w soboty i niedziele). Jest te2 inny populamy serial - ,,M jak
miloSi" o 9.15 i 18.40 w niedziele.

Polecamy teZ starszy serial - komediq ,,Zmiennicy", w soboty o 10.15; od 4
paiLdziemika zast4pi j4 inna komedia - ,,Tygrysy Europy II". W niedziele o 21.00

bqdzie w dalszym ci4gu emitowany interesuqcy talk-show,,Wiecz6r z Jagielskim".
Polecamy w poniedzialki ciekawy program ,,Ojczyzna-polszczyzna" prof. Jana

Miodka.

Radio Zytomierz
. Co miesiAc , w kaLdqpierwsz4 sobotq miesiaca o godzinie 20.00,
mobna slucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
Zvtomierz.
Tetewizj a iLytomierz dla Polak6w
.Dwa rary w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w ilytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (4LZ) 24-34-22, dyrektor lerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <Poloniu -
przewodniczqcy Tadeusz REkas, tel. domowy @12) 22-16-36.
. ZwiqzekPolak6w na Ukraini e, Oddzial w Zytomierzu -
prezes Walentyn Grabowski.
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomier szczyznie
im. J. I. Kraszewskie go, przewodn iczqcy J erzy B aginski,
tel. domowy @12) 37-89-97.
. Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzu-
przewodnicz4ca S wiet lana Gr e2, tel. : 3 6 - | 4 -88, 37 - 40 - 46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiqzek Polakow na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (04143) 2-50-30, 2-23-78.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czg5ciowo lv jgzyku polskimn czg5ciowo po
ukrairf,sku w Berdyczowie
. KoSci6t w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

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