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Nic nie zagraLa
naszej wsp6lpracy
zlJkrain4
(Fragmenty
wywiadu
wiceministra
spraw
zagranicznych
RP Pawla Kowala
dla,rRzeczpospolitej ")

- Polska poparla pomarariczowych, a

nowy rz4d Ukrainy tworzony jest przezich
przeciwnik6w...

- Nowy r zqd tw orzqtak2e pomarariczowi.
Najwa2niejsze, 2e w 2004 roku stuzyliSmy
naszq mediacjq obu stronom, czyli obie
strony mialy zaufanie do polskich
negocjator6w. To bylo wazne, bo sytuacja
byla bardzo napiqta i niebezpieczna.
Wsp6lpracowaliSmy ze wszystkimi, dla
kt6rych walna byla przyszlo(t, Ukrainy.
OczywiScie, sympatie opinii publicznej byly
po stronie pomarafrczowych, kt6rzy
niesprawiedliwie, z powodu potwierdzonych
przez miqdzynarodowych obserwator6w
falszerstw, przegrywali wybory. Nie widzq
niebezpieczeristwa, ze nowy rz4d ukraifiski
nie bqdzie chcial wsp6lpracowa( z Polsk4.

- Zanosi sig jednak na to, 2e o

integracjg Ukrainy zUE INATO bgdziemy
musieli walczyd nie tyle w Brukseli, ile w
Kijowie, a jeszcze bardziej w Doniecku.
Bgdziemy musieli przekonywa6
Ukrairic6w,2e integracja jest im
potrzebna?

Tu tez nie widzq zagro2eh. W
stanowiqcym podstawq dla rzqdu Uniwersale
jednoSci narodowej zapisy dotycz4ce
perspektywy czlonkostwa Ukrainy w UE s4

ewidentne. Te, dotycz4ce integracji z NATO,
zostaly nieco oslabione w por6wnaniu z
pierwotnymi propozycjami prezydenta
Wiktora Juszczenki. Jednak minister spraw

zagranicznych i minister obrony pochodzqz
obozu pomarahczowego, s4 powi4zani z
prezydentem. MySlq teL,2e zawa2y rachunek

interes6w samych Ukrairic6w. Ukraina
potrzebuje oczywiScie dobrych stosunk6w z
Rosjq ale potrzebujete? integracji z Europ4.

- Czy my mamy doSd sil i Srodk6q by
prowadzi6 lobbing na Ukrainie,
przekonywad do Polski i Europy?

- Niestety, infrastruktura polskich
plac6wek dyplomaty cznych na Wschodzie
jest slaba, niedostosowana do obecnych
potrzeb polskiej polityki zagranicznej. To

nale2y zmieni6, wystarczy na to okolo roku.
Konieczne jest teL odpowiednie
motywowanie najlepszych dyplomat6w do

wyjazdu na Wsch6d, zwlaszcza do pracy w
konsulatach. Musimy znale26 formulq
szerszego wl4czenia do polsko-ukrairiskiej
wsp6lpracy organizacji pozarz4dowych.

PowinniSmy tez mySle6 o zalatwianiu
spraw najwazniejszych w dwustronnych

' stosunkach. Polska pozycja na Ukrainie
wzmocni siq, je6li zalatwimy sprawy istotne
dla ludzi - poprawimy stan przejS6
granicznych, gdy nie bqdzie dochodzilo do

takich sytuacji, jak zamykanie granicy dla
polskich towar6w, oraz rozwiq2emy kwestiq
otwarcia niektorych sektor6w rynku pracy
dla Ukraifc6w w Polsce. Wzmocni siq tez,
jeSli przekonamy inne paristwa, ze UE
powinna przedstawii Kij owowi perspektywq
czlonkostwa w Unii.

Rozmawial Piotr Ko5ciriski.

Partnerstwo
wci4?,
strategiczne
Borys Tarasiuk
w Warszawie

Pomimo zmiany
ukrairiskiego
rz4du, nasze

stosunki s4

nadal znakomite - 
przekonywal w

Warszawie szef ukrairiskiej
dyplomacji Borys Tarasiuk.

Na spotkaniu ministrow Tarasiuka i
Anny Fotygi z dziennika rzami m6wiono
raczej o pryncypiach niz konkretach.
Borys Tarasiuk przekonywal,2e fakt, i2
w pierwsz4 podroz zagraniczn4 jako
minister w nowym rz4dzie wyjechal
wlaSnie do Warszawy, Swiadczy, i2,,rzqd
Ukrainy kontynuuje liniq strategicznego
partnerstwa z Polsk4" - a Ukraina wciqz
liczy na Polskq. - Potwierdzilam
nieustaj4ce polskie poparcie dla Ukrainy

m6wila minister spraw
zagranicznych Anna Fotyga, wrQcz
demonstracyjnie zwracaj4ca siq do
ukraifrskiego go6cia po imieniu.

Wida6 bylo jednak zmianq w
rozloLeniu akcent6w - o ile przed
marcowymi wyborami ukraifrski rz4d
byl zdecydowany ubiegai siq o rychle
czlonkostwo w NATO, to obecnie
sprawa zostala odlo2ona do referendum.

I dlatego minister Fotyga wspomniala o

polskim wsparciu,je6li spoleczefistwo
i rz4dUkrainy wyra24 wolq" znalezienia

siq w strukturaih sojuszu. Tymczasem

NATO - inaczej ni2 UE - 
juz

zaproponowalo Ukrainie dyskusjE w
sprawie przy szlego czlonkostw a. I teraz

propozycja ta zawisla w pr6zni.
Ministrowie dyskutowali m.in. na

temat poprawy sytuacji na przejSciach

granicznych - zdaniem Tarasiuka jest
to jedna z najwaLniejszych kwestii do

rozwiqzania w najblilszym czasie.
Rozmawiali tez o sytuacji mniejszoSci
narodowych - 

polskiej na Ukrainie i
ukrairiskiej w Polsce, w tym na temat
konkretnych kwestii siedzib dla
organizacji mniejszoSci.

Anna Fotyga zapowiedziala, 2e

Ukraina bqdzie najwiqkszym odbiorc4
polskiej pomocy rozwojowej, po raz
pierwszy zorganizowanej na du24 skalq.

Stanislaw Koczarowski.

Szanowna redakcjo!

Do,'1956 moja babcia Marianna Scislowska utrzymywala kontakty ze

swoim biia:teru Adamem Scislowskim pochodzqcym z Koziego Po,lt'w Polsce,
ktdry pro*,dip.odobnie posiadcit cdrki, z ktdrych jedii byta chyba
nauczycielkq w sikole. Niestety innych informacji na,temat mojej rodziny
zamieszkalej w Berdyczowie lub okolicach nie posiadam. Moja babciu
zmarlq w 1963 roku. Moia matku Salomea Ta.,@rtska rdwniei nie iyie. O
ile jest to moiliwe proszQ osoby, ktdre mogq iokolwiek wiedziei na temat
mojej rodziny oraz osdb o nazwisku Scistoisiki o kontiktpod nr +48 042 649-
46-17 (tel/fax) lub pod nr +'48 697-334-666, adres e-mail:
tkkfiednosc@Emsil,com albo pod adresem: 93-002 Lifl{..,polsku ul.

"lt 

,

Z gdry dzigkajg za pomoc ,, 
r,

Andrzej Tarczyriski.



Wsp6tpracabez zmian
W Polsce utrzymuje sip 2ywe zainteresowanie tym, co dzialo sig i dzieje na

Ukrainie. W ostatnich miesi4cach szczeg6lowo informowano o skomplikowanych i

trudnych rozmowach, majqcych na celu wylonienie koalicji rz4dowej. Nie da sig

ukryd, 2e sympatig Polak6w i polskich publicyst6w byly po stronie obozu
pomaraficzowej rewolucji. Opozycja polska krytykowala nawet otwarcie rz1d za

to, Le, jej zdaniem, za slabo anga2owal sig w obrong pomaraficzowych. Zdaniem
rzqdu polskiego obecnie nie moina jednak bylo powt6rzyt, rozwi4zafi z grudnia 2004

roku, kiedy to polska zaangailowala sig w organizacjg ukraifiskiego okrqglego stolu.

Aktualnie sytuacja byla absolutnie inna. Wybor6w do Rady Najwy2szej nikt nie

sfalszowal, a patowa sytuacja w parlamencie uksztaltowala sig w rezultacie r6wnego

rozkladu sil i pogl4d6w w spoleczelistwie.

Gdy pomarariczowi jakby dogadali siq

miqdzy sob4 i zapowiedzieli utworzenie
wiqkszoSciowej koalicji, media polskie
cytowaly wypowiedL Julii Tymoszenko, ze

warto bylo przej SC przez trzy miesi4ce
trudnych negocjacji, bo Ukraina na trwale
2egna siq z rzqdami klan6w, korupcj4 i

prywat6 a gl6wn4jej trosk4bqdzie d4zenie
do wsp6lnoty europejskiej.

Jednak kiedy porozumienie
pomarariczowych okazalo siq nietrwale i
zawiqzala siq koalicja Partii Region6*,
socjalistow i komunistow zaczqto co raz
wnikliwiej przyglqdat siq ukladowi sil na

Ukrainie, r6znicom i podobiefrstwom
programowym oraz Sledzi6 wysilki
prezydenta Wiktora Juszczenki, zmierzaj4ce
do zjednbczenia obu brzeg6w Dniepru, do

zachowania zwarto6ci i mocy paristwa
ukrairiskiego. Przedstawiano dokladnie
zasady, na jakich ma siq opiera6 paristwo

ukrairiskie, sformulow ane przez prezydenta

w Uniwersale JednoSci Narodowej.
Informowano tez o przeslankach dzialania
w ramach Jednej Przestrzeni Gospodarczej.
Ostatecznie ju2 na dlugo przed
powierzeniem Wiktorowi Janukowyczowi
misji utworzenia nowego rzqdu utarl siq
pogl4d, ze to, kto stoi u steru pafistwa i jakie
ma barwy - pomaraficzowe czy niebieskie,
to wylqcznie sprawa samych Ukrairic6w, a

Polska bqdzie nadal SciSle wsp6lpracowa6
z kaLdym demokratycznym partnerem, z

ka|dym rzqdem gwarantujqcym swobody
obywatelskie, z kaidym zainteresowanym
utrzymani em przyjaznych i partnerskich
stosunk6w z Polskq.

W efekcie w Polsce przyjqto z ilgq i
satysfakcj4 to, 2e na Ukrainie zaiegnano
kryzys i nast4pila stabilizacja, ze Ukraina
pozostaje nadal w Europie. To znaczy, 2e

bqdzie ona zmierzat ku Zachodowi - do unii
Europej'skiej i NATO, a jednoczeSnie
rozwijai bliskie kontakty z Rosj4, ze w
sprawie jej wst4pienia do Sojuszu
Antlantyckiego przeprowadzone zostanie
o96lnonarodowe referendum.

Ocenia siq, ze pomarariczowi sq

wprawdzie zawiedzeni, ale nie w rozpaczy,
2e to, co stalo siq na Ukrainie, jest porazk4
pomarafrczowej rewolucji, ale zarazemi jej
zwyciqstwem. Bo Janukowycz doszedl do

wladzy w wyniku demokratycznych
procedur wyborczych. A te bylyby
niemozliwe bez zwyciqstwa rewolucji
pomarariczowej.

Polska bqdzie nadal wspiera6 Ukrainq
na arenie miqdzynarodowej w jej d4zeniach
zachodnich i antlantyckich. Rzqd Jaroslawa
Kaczyfiskiego juz nawiqzuj e wiEzi z

rz4dem Wiktora Janukowycza, aby bez

uszczerbku rozwijai stosunki gospodarczo

handlowe, kontakty naukowe i
kulturalne, wymianq mlodzie|y,
usprawniad ruch graniczny itd.

Rz4dy siq zmieniaj4, ale narodY
pozostaj4. A Polacy i Ukrairicy chc4, aby

zka2dym dniem i rokiem bylo im lepiej,
aby z s4siedztwa plynqly tylko korzySci.
Miqdzy innymi rozwaLa siq szersze
otwarcie polskiego rynku pracy dla
Ukrairicow.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.

c { sierpnia 2006 roku w

Zytomierskiej Paf stwowej
Administracji Obwodowej odbylo siq

spotkanie Rady Koordynacyjnej ds.

Porz4dkowania Cmentarza katolickiego
w Zytomierzu, kt6ra dziala przy
Przewodniczqcym Administracji
Obwodowej. Oprocz czlonk6w Rady
byli na nim obecni tak2e Komendant
Hufca ZHP ,,Zgierz" p. Jaroslaw
Gorecki i ekspert z Polski p. Karol
Natkanski. Na posiedzeniu omawiano
r ezultaty w y ty czny ch kon serwatorskich
opracowanych przez p. Karola
Natkanskiego.

. Zkolei9 sierpnia 2006 roku odbylo

siq posiedzenie miejskiej komisji
administracyjnej, poSwiqcone
omawianiu tej samej kwestii.

.29 sierpnia2006 roku planowane
jest posiedzenie komisji
architektonicznej obwodu i miasta w
sprawie zatwierdzenia wytycznych
konserwatorskich, a na ich podstawie w
paldzierniku zostanie opracowany
projekt rekonstrukcji cmentarza. Prace

(tak jak w tym roku) planuje prowadzii
Komenda Hufca ZHP ,,Zgierz".

. W okresie 27 - 29 pazdziernika
2006 roku, w uzgodnieniu z ks.
Biskupem Janem Purwif-rskim, odbqdzie

siq nastqpne porz4dkowanie Cmentarua
katolickiego w Lytomierzu pod
patronatem Zytomierskiej Paristwowej
Administracji Obwodowej i Rady
Miejskiej.

': : Szanowna redakcjo!

Posiukujp os6b o nazwisku Myszakowski (a),lub pochodz4cych sip z rodziny
Myszakowikich, ChcA w ten spos6b ustali6 przeszlo5d rodu Myszakowskich, iego
historip i terafniejszoS6.

Moi przodkowiCnajprawdopodobniej pochodzq z Dowbisza lub jegp okolic.
Mog€ korespondowai ,w jgzyku rosyjskim. iLyczg redakcji wiele sukces6w, a

szanownym redaktorom mocnego zdrowia i szczgfcia!

.:- Z'iszanowaniem

Antoni Mvszakowski

Skr.,p0czt. 26

PL 56 - 400 Ole5nica
Polska
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Czas splywa szybko. W szkolach i na
uczelniach skoriczyl siq rok szkolny i zaczely
siq wakacje i urlopy. Wiqkszo6i ludzi spqdza
czas wolny na wczasach. A sq tacy, kt6rzy
wykorzystuj4 sw6j urlop na doskonalenie
swoich umiejqtnoSci zawodowych. Taka
mozliwoSd pojawita siq u nauczycieli
polonijnych, kt6rzy pracujq poza Polsk4. I
nikt nie po2alowal, ze wykorzystal jq.W
okresie 23 lipca - 5 sierpnia w Lublinie
odbywal siq kolejny kurs metodyczny dla
nauczycieli polonijnych,,Efektywne metody
w nauczaniu jqzyka polskiego". W ciqgu
dwoch tygodni 55 nauczycieli z r6znych
kraj6w Swiata uczestniczylo w interesujqcych
zajqciach, doskonal4c swoje umiejqtnoSci
zawodowe. Kurs zostal zorganizowany przez
Polonijne Centrum Nauczycielskie w
Lublinie (Dyrektor dr Joanna Wojtowicz). Ta
znana od lat w Srodowiskach polonijnych
instytucja oSwiatowa doskonalenia
nauczycieli i osob zajmuj4cych siq oSwiat4
poza granicami Polski organizuje kursy takze
w r6znych miastach kraju: w Warszawie,
Krakowie, Gdarisku, Cieszynie, Poznaniu i
Wroclawiu. Kierownikiem kursu, kt6ry
odbywal siq w Bursie Szk6l Artystycznych
w Lublinie, jest pani Malgorzata Malyska.
Nauczyciele z Ukrainy, Rosji, Bialorusi,
Kazachstanu, Niemiec, Francji, Argentyny,
Litwy, tr-otwy, Szwecji, Wqgier chqtnie
poznawali nowe metodyki nauczania j Ezyka
polskiego, kt6re zostaly przekazane nam za
pomoc4 r6znorodnych twiczeh. Na zajqciach
p. Doroty Dziamskiej Edukacja przez ruch
dowiedzieliSmy duzo nowego. Kazde
6wiczenie zaproponowane uczestnikom
zabaw i spotkari edukacyjnych bylo
zaplanowanq form4 wspierania pamiqci
dlugotrwalej poprzez proporcjonalnq
stymulacjq pamiqci proceduralnej,
epizodycznej i semantycznej. System

proponuje dzieciom poruszanie siq w trakcie
zajqt,, co ma swoj bezpoSredni wplyw na
koncentracjq, tempo pracy oraz umozliwia
pelniejszy rozw6j we wszystkich obszarach:
ftzycznym, emocjonalnym, spolecznym i
poznawczym-

Pani Joanna Zwolehska prowadzlla
zajqcia z kinezjologii edukacyjnej, co jest
nauk4 o folozofii ruchu, nauka o strukturze i
ruchu ciala, ich zwiqzkuz funkcjonowaniem
m6zgu. lnaczej ujmuj4c, jest to nauka i
dosfoSowanie 6wiczeri aktywizuj4cych mozg
do optymalnego m^gazynowania i
odzyskiwania informacji.

Zajgcia z pedagogiki zabawy zostaly
przygotow^ne przez pani Malgorzatg
Marcinkowsk4 i pana Janusza Wolniaka.
Jest to system dzialafi sprzyjaj4cy
motywowaniu ucznia do pracy nad rozwojem
wlasnych kompetencji jqzykowych.Pani
Maria Gudro zapoznala uczestnik6w kursu
z dram4jako metod4 wspomagaj4c4 rozw6j
kompetencji jqzykowych ucznia i
motywuj4ca do uczenia siq.

O szczeg6lach certyfikacji jqzyka
polskiego jako obcego opowiadala na swoim
wykladzie dyrektor PCN dr Joanna
Wojtowicz. Dziqki pani doktor poznaliSmy
budowq test6w egzaminacyjnych (sluchanie,
m6wienie, czytanie, pisanie).

Panie Ewa Darwicz i Barbara Gajewska
prowadzily szereg zajE(, z ulo?enia
program6w nauczania j erzyka polskiego jako
obcego. Na wesolych i wielce ciekawych
zajqciach kultury 2ywego slowa pan Bogdan
Lipiriski uczyl nas zachowaniu siq na scenie,
poprawnej wymowy teatralnej, a takze
recytacji i ulozeniu tekst6w krasom6wczych.

W czasie kursu dzialaly kluby
edukacyjne, takie jak klub tradycji i kultury
polskiej (prowadz4ca p. Mariola
Tymochowicz), klub filmowy (prowadz4ca

Barbara Gajewska), klub dziennikarski
(prowadz4c a Malgorzata Wr6b lewska).

Na koniec naszego doskonalenia pod
przewodnictwem p. Bogdana Lipiriskiego
zostal zorganizowany koncert, gdzie doroSli
uczestnicy kursu wystQpowali w roli dzieci -
przedszkol ak6w. To sprawilo wiel e satysfakcj i
obecnym widzom i artystom. A przed
ukoriczenie m zajEt zostal przeprowa dzony
konkurs krasom6wc6u do udziatu w kt6rym
zglosilo siq siedem os6b. Pierwsze miejsce
zdobyla nasza kolezanka ze Zdolbunowa
(Ukraina) pani lrena Androszczuk. Tekst
wypowiedziany przez ni4 przedstawiamy
ni2ej naszym czytelnikom.

ZegnaliSmy z Lublinem i Polsk4 do
nastqpnych spotkari. Wielkie nadzieje
pokladamy w swojej pracy pedagogicznej i
w tej wiedzy, kt6r4 otrzymali6my na tych
piqknych zajqciach.

Larysa Wermifiska,
uczestniczka kursu,

nauczycielka jgzyka polskiego.

POLSKIE KWIATY
Stokrotki, fiolki, kaczehce i maki.

Uwielbiam te kwiaty. W ich zapachu, urodzie
jest Polska.Rok 1929. Mlody chlopak Roman
porzuca rodzinne strony - Piotrk6w
Trybunalski - i z grup4 kolejarzy przyje2dLa
pracowa6 na Wolyri. Nie podejrzewal 2e
wlaSnie tam, w Zdolbunowie, spotka go
wielka milo6i - jedyna, prawdziwa i piqkna.

Zofia zaledwie skofczyla l6 lat.
Piqknego letniego ranku Roman zauwa?yl
dziewczynq z dlugim warkoczem, kt6ra nie
rozgl4daj4c siq po stronach przeskakiwala
przez tory i zdq2ala w stronq dworca.
Chlopak przestal pracowai i krzyknql:
,,Urocza jestei jak stokrotka!". Dziewczyna
nawet siq nie odwr6cila. Chlopakowi nie
wychodzila z glowy ta piqkna oddalaj4ca siq



sylwetka, a dziewcryna ci4gle powtarzala te
dziwne slowa: ,,Urocza jestei jak stolvo*af'.

Nastqpnego dnia ZoSka zalo?yla now4
sukienkE, ze zdumieniem popatrzyla do lustra
i wybiegla z domu do szkoly. Tak chciala
zobaczy| tego chlopaka. Ale niestety nie bylo
go. Min4t tydziefi...Zofika jakzwykle szybko
pod12ala do kole2anki. AL nagle zaczglo
wirowa6 w glowie, serce chcialo wyskoczy6,
bo spod ziemi wyr6sl ten chlopak i
powiedzial: ,,ltrIasz na imiq Stolcrotka. Jestem
Roman Tarczyfiski. Czy wyjdziesz za mnie za
mqi ?" . Dziew cryna fi glarnie. siQ uSmiechnQla
i powiedziala ,Jeieli codziennie bqdziesz
darowat kwiaty, wyj de".

Co wiecz6r pod drzwiami domu Zo6ki,
kt6ry znajdowal siq niedaleko stacji
kolejowej, z bukiecikiem ze stokrotek,
fiolk6q kaczeric6w i mak6w stal Roman.
Wyttumaczyl, 2e sqtakie czyste i urocze, jak
Zoitka i przypominajq mu strony rodzinne.

. Minql rok. Roman i Zosia wziEli w ko6ciele

\j6lub i za dwa lata mieli jedn4 po drugiej
wspaniale dziewczynki: IrenkEi Alicjq. TatuS
wieczorami piqknie gral na skrzypcach albo
harmonijce ustnej, a mamusia gotowala
pysznqkolacjq. Na stole stal maly bukiecik,
kt6ry cieszyl oczy.

Wojna. To straszne slowo jak burza
nasunqlo siq zewszqd. Romana zabrali do
wojska. Na po2egnanie powiedzial:
,,Dziewczynki, jesteicie jut dorosle,
ponagajcie Mamie i nie zapominajcie, ieby
na stole byl <nasz> bukiecik. Stokrotko, nie
placz, Kochanie. Niedlugo zobaczymy siq".

To niedtugo trwalo 3lata. Co tydzieh z
frontu prry chodzily piEkne listy, napelnione
miloSciq i tqsknotq. MiEdzy kartkami le2aty
zasuszone stokrotki i maki. Pewnego razu
p6mym wieczorem ktoS zapukal do drzwi. Na
progu stal2ohrieru w brudnym mundurze i z
bukietem polnych kwiat6w dla milej Zo6ki.
Roman ucalowal Spi4ce dziewczynki i nie
m6gl oderwa| ocnt od kochanej Zony. Byla

-'ieszcze piqkniejsza, zgrabna,jak ta dziew-
Vczyr*;a, kt6r4 spotkal kilkanaScie lat temu.

Roman musial wracad do wojska. hegnali
, siEjak w ostafiri raz. Wszyscy milczeli i stali

' jak kamienne. Wreszcie Roman wydlawil:
,Jvfuszq iii. Kocham Was".Ju2 nie wr6cil.
Zgin$ pod Berlinem 7 maja 1945 roku.
Nigdy nie zobacryl swego synka, kt6rego w
listach pieszczotliwie nazyw al,J(onikiem".

Rok 2006. Drugoklasista Romek po
drodze ze szkoly do domu musi pomierry|
wszystkie kalu2y, wyle26 na drzewo by
sprawdzid cry zielonejablka tak naprawdq

i sqzielone czy ntezabardzo,poglaska6psy i
I koty, zerwa| stokrotki dla mamy, bo tak je

lubi. Wieczorem Romek jak zwykle poprosil

, poloryt go spa6 i postawii krzyts1kna czole.
I Nagle powiedzial: ,JuIamusiu, zaptszesz mnie
, doszkoly muzycznej? Bardzo chcq nauczyi
' sie grai na skrzypcach. A jak dorosng,
i, podarujq Dorotce bukiecik stokrotek i

powiern: llJtjdziesz za mnie za mqi? Bqdq ci
codziennie darowai taki ladny bukief'.

Irena Androszczuk.

Nowa strona internetowa ,r'Wolania z Wotynia"

Drodzy Wolynianie! Drodzy
Przyjaciele!
Witam serdecznie na stronie gl6wnej

,,WOLANIA Z WOLYNIA''. Od 1997

roku O6rodek,,Wolanie z Wolynia"
zajmuje siq publikowaniem ksi4zek
wydawany ch przez,,Wolanie z Wolynia"

- FSmo religijno-spoleczne ukazuj4ce siq

na Ukrainie od 1994 roku. Wok6l pisma
skupionych jest kilka os6b, kt6re wziely
na siebie trud dokumentowania
najnowszej historii i ukazywania
aktualnych problem6w Ko6ciola
Katolickiego na Ukrainie, ze

szczeg6lnym uwzglqdnieniem Wotynia i
diecezji luckiej. Zainteresowania naszej

redakcji obejmuj4 tak2e: sytuacjq
wierzqcych w spoleczefstwach kraj6w
postsowieckich, kontakty katolicko-
prawoslawne, wysilki ekumeniczne,
stosunki polsko-ukrairiskie, kultura i
osi4gniEcia mySli frlozofrcznej Ziemi
Wotyriskiej, wybitni Wolynianie.
R6wnoczeflnie z pismem ukazuje siE seria

wydawnicza: Biblioteka,,Wolania z

Wolynia". W latach 1997-2005
wydaliSmy 45 ksiq2ek. Nasze strony
dotyczqZiemi Wotyriskiej, jej historii i
dnia dzisiejszego. Bqdziemy dumni, gdy
chociaz po czqSci przybliLymy Wam

duchowy Swiat Wolynia. Zapraszamy do

wsp6lpracy! Prosimy o wszelkie teksty
dotycz4ce Wolynia.

ks. Witold J6zef Kowal6w
redaktor naczelny

,,Wolania z Wolynia"
kovaliv@ostroh.uar.n et

P.S. Zapraszam r6wniez do odwiedzenia
innych stron:

,,Bp Adolf Piotr Szel42ekn'
htto ://adolf.blox.ollhtml

,rDziennik pisany nad Horyniem"
http ://ostro g. b lox.pl/html/

,rGoralenvolkt'
http ://goralenvolk.blox.pl/html

,rKs. Michal Stanislaw Glowacki"
htto ://swietonelk.blox.ol/trtml

,rNotatnik wolyrfr ski' jest kolejnq
publikacjq OSrodka,,Wolanie z Wotyniu,
kt6ra powstala jako L"ywa odpowiedZ na

nasze starania o uchronienie przed
zapomnieniem chocia2 czqSci

wotyriskiego dziedzictwa.
Autor niniejszej ksi42ki, Michal Rudzki, i
jego rodzina pochodz4 z Wolynia, a
konkretnie ze Slawuty i okolic. Jego
matka, Antonina Janina Walewska,
urodzila siq 12 czenuca 1899 roku we wsi
Holowle. Ochrzczona zostala w ko5ciele
parafialnym w Krzpvinie 25 czerwca
tego|roku. KsiEika zastuguje na uwagQ
cho6by ztego powodu, 2e ukazuje losy
polskich rodzin na Wotyniu,,za
kordonem". O ile losy Polak6w Wotynia
w granicach II Rzeczypospolitej s4

bardziej znane, .to dzieje Wotynian

,,sowieckich" s4 nierzadko okryte
zapomnieniem i niepamiEciq w
formowanie siq kultury religijnej dawnej
Rzeczlryospolitej.

,Notatnik wolyriski" Michala Rudzkiego
sugestywnie oddaj e atrnosferq tamtych
czas6w - ,pieustajqce zmiany wojskowo-
polityczne na Wotyniu, w kt6rych
zmienialo siq wszystko jak w

kalejdoskopie - mowa, mundury spos6b

realizacji wladzy i 2qdania, oraz

dostrzegalna dominacja wszystkiego co
po lskie wytw arzaly nienazwane
przekonanie, ze bqd4c u siebie, mimo
szczorsowc6w, czerwonoarmiej c6w
Tuchaczewskiego, petlurowc6w -
przecie2 Wolyri pozostanie nadal

Wolyniem z s4siaduj4cymi obok siebie

koSci6lkami i cerkwiami, z mieszanin4
narodowoSciow4 ukraif sko-2ydowsko-
rosyjsko-polskq"
(s. l4).

Niniej szq ksi4zkq mo2na zamawial
pod nastqpujqcymi adresami:

OSrodek

,Wolanie z Wolynia"
skrytka pocztowa 9
34-520 Poronin
Polska

*Borannr g Bo.nnni"
ny.u. Kapaaruennua, I
35800 rvr. Ocrpir
Pinnescrrca o6.n.

Yrcpaina



Polski
Smyk i Empik
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- Rada Europy potppila zbrodnie komunizmu.

Pod presj4 europejskiej lewicy zrezygnowala
jednak z omawiania ich na jednej sesji ze

zbrodniami nazist6w. Argumentowano, 2e nie

moina por6wnywa6,,d0k0na6" obu reiim6w. Czy

rzeczywi5cie tak bardzo sig r62nily?
- Oba totalitaryzmy mialy ze sobq wiele

wsp6lnego. Zar6wno narodowi socjaliSci, jak i
komuni6ci, skazywali pewne grupy na zagladi.
R62nica polegala jedynie na klasyfikacji. Pierwsi

stosowali klucz rasistowski, drudzy mordowali za

pochodzenie spoleczne. R6wnieZ niekt6re
rozwiqzania pafstwowe, organizacyine czy
koncepcje dzialania dotyczqce narod6w byly bardzo

podobne. JeLeli wziqt, pod uwagE liczbq ofiar, to
komunizm, kt6ry trwal dlu2ej, ma ich na swoim

koncie znaczenie wi qcej.

- Dlaczego wipc w Europie Zachodniej
ideologie te traktowane sq nier6wno?

- W odczuciach spolecznych inne sq intencje,

jakie im przySwiecaly. Narodowy socjalizm byl
wla6ciwie adresowany do jednego narodu. Nie m6gl

wiqc byi atrakcyjny, zachwyca6 czy poci4gai innych

spoleczeristw. W kulturze europejskiej uwa2a siq go

obecnie za jakiS nowotw6r, patologiq czy
przejSciow4 chorobq, kt6ra ogarnqla Niemc6w.
Komunizm natomiast traktowany byl przez czg36

zachodnich Srodowisk intelektualnych jako wielki
projekt spoleczny, kt6ry mial byi jednym z etap6w

rozwoju ludzkoSci. KomuniSci glosili, 2e chc4

doprowadzid caly 6wiat do wy2szego stopnia
organizacji politycznej, spolecznej i ekonomicznej,

2e chcq stworzyd nowego, lepszego czlowieka.
Oczywi$cie teoia znacznie r62nila siq od praktyki.

Ale niewygodne fakty zawsze mo2na bylo zloLyt
na karb blqd6w i wypaczeri.

- Nawet ludob6jstwo?
- OczywiScie. Je2eli bowiem zakladano, 2e

system komunistyczny byl marszem w dobrym
kierunku, to wszystkie jego zbrodnie, wynaturzenia

i patologie traktowano jako efekt uboczny, jako

wypadek przy pracy. Byty to niezbqdne koszry, kt6re

tzeba bylo zaplacit,, realizujqc ten eksperyment. I
tutaj le2y gl6wna r62nica pomiqdzy komunizmem i

narodowym socjalizmem. KomuniSci'oferowali
Europie nowe jutro, narodowi socjali$ci odwracali

siqdo niej plecami. Pierwsi chcieli zbudowai raj dla,
wszystkich Europejczyk6w, drudzy tylko dla
Niemc6w. Przypadki os6b, kt6re byly
zafascynowane Hitlerem, faszyzmem czy
narodowym socjalizmem, mo2na policzyi na palcach

jednej rqki. Tych, kt6rzy prze2yli zauroczenie

komunizmem, sq zaS tysi4ce.

- Jaki byl tego skutek?

.-. Komunizm zostal oswojony w kulturze.

Nast4pilo udomowienie komunizmu, co trwa resztq
po dzieri dzisiejszy. W przeciwieristwie do

narodowego socjalizmu nie jest on jednoznacznie

kojarzony jako co6 zlego.

- Ale przecieL od upadku Zwiqzku
Radzieckiego minqlo jui kilkana5cie lat. Dlaczego

nadal nie moina jednoznacznie ocenid zbrodni
komunizmu?

- CzqSi intelektualist6w zauroczonych kiedyS

t4 ideologi4 nadal jest aktywna, a poza tym
wychowala gromadq uczni6w. Srodowiska te

zachowaly wielki wplyw na media i naukq. R62nice

w rozrachunku z komunizmem i narodowym
socj al izmem wyn ikaj q r6w nie2 z okolicznoS c i czys to

technicznych. Paristwa osi - Niemcy, Japonia i

Wlochy - byly okupowane i to rozliczenie zostalo

wymuszone przez sily zewngtrzne.

- Czy problemem nie jest moie r6wniei brak
wiedzy? Na przyklad naZachodzie malo kto wie

o wielkim glodzie?
- Poglqd6w spoleczeristwa nie ksztaltuje wiedza

szkolna czy akademicka. Rozstrzygaj4ca jest kultura

masowa. Totalitaryzmem, kt6rego doSwiadczyl

Zach6d, byl narodowy socjalizm. Jego kultura zaS

oparla siQ na wlasnych doSwiadczeniach
historycznych. Nadal wielu ludzi na Zachodzie

traktuje Europq jako kontynent, kt6ry koficzy siq

gdzie$ na tr abie.

- Powr66my do obrad Rady Europy. Bardzo

ostro przeciwlio temu, aby poruszad sprawp

zbrodni komunistycznych, zaprotestowala Rosja.

Dlaczego? PrzecieL to wla5nie Rosjanie sq

narodem najbardziej przetrzebionym przez

bolszewizm.
- Glos w tej sprawie zajql nie nar6d rosyjski,

ale przedstawiciele jego aparatu paristwowego, kt6ry

w bardzo ograniczonym stopniu odcina siq od

tradycji sowieckich. Nale2y siq zreszt4 zastanowii,

czy Rosjanie rzeczywiScie chcq aby to rozliczenie z

przeszloSci4 zostalo dokonane. Nale2y pamiqtai, 2e

byli oni ofiarami systemu komunistycznego, ale

jednoczeSnie - mniej lub bardziej dobrowolnie -
jego budowniczymi. Dlatego innym narodom, kt6re

byly ciemiq2 one przez bolszewizm, ale pojmowaly

go j ako zj awi sko obc e, narzuc o ne z zew nqtrz, latrv i ej

siq z tym ponurym doSwiadczeniem uporai.

Rozmawial Piotr Zychowicz.
(autor jest dziennikarzem,,Rzeczpospolitej".
Wywiad w rozszerzonej postaci ukazal siq na

lamach tego pisma.)

Polska gieldowa grupa EM & F
planuje szybki rozw6j na ukrairiskim
rynku. Na pocz4tek kupi tam udzialy
w dw6ch sieciach sklep6w z ksi42kami
i artykulami dla dzieci.

Za kontrolE nad ukrairiskimi
sp6lkami EM & F zaplaci I1,4 mln
dolar6w. Ponad 6 mln dolar6w wyda na

przejqcie 65 proc. udzialow w czolowej

sieci ksiqgarri Bukwa, a za 5 mln
dolar6w obejmie wiqkszo$ciowe udziaty

w sieci sklep6w Kinderland w Kijowie.
- Do podpisania zawartych wlaSnie

inwestycyjnych

ruszyty na Ukraine

umow
przygotowywaliSmy siq rok, teraz
rozmawiamy o kolejnych krokach na

atrakcyjnym rynku naszego
wschodniego s4siada - m6wi Maciej
Dyjas, prezes zarzqdu EM & F. GruPa

zastrzega, 2e rcalizacja um6w zaleLy od

restrukturyzacji sklep6w i uzyskania
zezwolenia ukrairiskiego urzqdu
antymonopolowego.

JeSli te warunki zostanQ spelnione,
to byi mo2e jeszcze w tym roku na

sklepach Kinderland pojawi siq juz szyld
Smyka - popularnego w Polsce sklepu z

odzieLqdla dzieci i zabawkami. Zgodnie
z umow4 inwestycyjnq sie6, kt6ra ma na

razie dwie plac6wki, w przyszlym roku
powiqkszy siq do czterech - piqciu
sklep6w. Z kolei 27 ksiqgarni Bukwa

bqdzie dzialat w ramach polskiej sieci
Empik (dawniej - Klub
Miqdzynarodowej Prasy i Ksi42ki), choi
na razie nie wiadomo, czy przyjmqte|
logo polskiej firmy. Katarzyna G6recka,

rzecznikgrupy EM & F,zwracauwagQ,
2e Bukwa ma bardzo siln4 pozycjq na

ukrairiskim rynku, podobnie jak Empik
w Polsce.

Empik jest w Polsce najwiqkszq
sieci4 77 sklep6w z artykulami
zwiqzanymi z kulturq i rozrywkq. Z
kolei Smyk to najwiqksza w Polsce sie6

sklep6w z artykulami dla dzieci. Ukraina
to dla tej sieci drugi zagraniczny rynek.
Od marca 2006 roku pierwszy salon
Smyka dziala w Berlinie

Grupa EM & F jest jedn4 z
najwiqkszych firm handlowych w
Polsce, a poza Smykiem i Empikiem
nalelqdo niej m.in. Galerie Centrum.

wg. prasy polskiej opr. s.m.



. Tekq premiera objql lider Prawa i
SprawiedliwoSci, Jaroslaw Kaczyriski.
Zastqpil Kazimi er za Mar cinkiewi cza
(takle PiS), bardzo popularnego polityka,
kt6ry lostal pelniqcym obowi4zki
prezydenta Warszawy i kandydatem PiS

na urzqd prezydenta stolicy Polski w
jesiennych wyborach samorzqdowych.

tTydarzenia w Polsce

. To miala by6 wielka uroczysto6d.

!(anclerz Niemiec Angela Merkel,
prezydent Francji Jacques Chirac i
prezydent Polski Lech Kaczyriski mieli
spotka6 siq, Zeby uSwietni6 lS-lecie
istnienia Tr6jk4ta Weimarskiego. Do
spotkania nie doszlo. Lech Kaczyriski
zachorowal. Jednak zdaniem polskich
medi6w, przy czynq odwolania wyj azdu

byt obraZliwy dla polskiego prezydenta i
jego brata Jaroslawa arfykul w niemieckim
dzienniku,,Die Tageszeitung".

. MaturzySci, kt6rzy nie zdali'z
jednego przedmiotu, ale uzyskali
wystarczajqcq Sredni4, dostan4
Swiadectwo dojrzaloSci - zdecydowal
minister edukacji Roman Giertych Dotqd
maturzysta musial z ka2dego z piqciu
zdawanych przedmiot6w uzyska6
qninimum 30 procent punkt6w. Roman
dierfych zaproponowal, by te minimalne

30 procent punkt6w dotyczylo Sredniej ze

wszystkich przedmiot6w. Decyzja ta
wywolala wielkie protesty nauczycieli i
uczni6w.

. Niemiecki rezyser Volker
Schlondorff ukoriczyl film ,,Strajk -Bohaterka z Gdafiska", ukazuj4cy
najnowsz4 historiq Polski wiod4c4 do
Sierpnia 1980 r. Film opowiada losy Anny
Walentynowicz, szeregowej robotnicy
Stoczni Gdariskie j, p62niej,,ikony"
polskiego Sierpnia.

. Za cztery lata zakorkuje siq Wroclaw.
Za dw adzie6cia - utkniemy w Warszawie.
Niedtugo bqdziemy miei tak2e problemy
z przejazdem przez Krak6w, Poznari i
Gdarisk

. W polskich metropoliach ruch
samochodowy wzmaga siq szybko, ale

drogi powstaj4 powoli. Samorz4dowcy i
eksperci juz oszacowali, kiedy przejazd
przezmiasta bgdzie wielogodzinnq udrqkq.

Okazuje siq, ze to wcale nieodlegla
przyszloilt. Mieszkaric6w i kierowcow
mogq uratowai obwodnice. Potrzebuj4 ich
np. Wroclaw, Gdarisk, Poznafi i Warszawa.
Koszt budowy takich dr6g waha siq od 1,1

mld zl do 12 mld zl. - Inwestycje tego
kalibru przehaczajq mozliwoSci budzet6w
miast - twierdzi Dorota Wesolowska z

Zarzqdu Dr6g Miejskich w Poznaniu.
Ratunkiem sq wiqc pieniqdze z funduszy
unijnych i Srodki z budzetu pafistwa.

. Na farmie w okolicach Foggi w
poludniowych Wloszech Polacy byli
zmuszani do niewolniczej pracy. bici,
szczuci psami. Kilku popelnilo
samob6jstwo. Wloscy karabinierzy
uwolnili 113 Polak6w zatrudnionych na

farmie. - Panowaly tam nieludzkie
warunki, to byty prawdziwe obozy pracy

- m6wi wloski krajowy prokurator do
walki z maftq Piero Grasso. Co najmniej
czworo Polak6w nie wytrzymalo
psychicznie i popelnilo samob6jstwo.
Wiqzieni zarabiali euro na godzinq,
pracowali cale dnie, czqsto bez jedzenia. Do
tego musieli placi6 za nocleg i zywnoS6. -To nakrqcalo spiralq fikcyjnych dlug6w
wobec przestqpc6 w. Zastraszali nimi ofi ary

- powiedzial na komendant gl6wny policji
Marek Bierikowski.

. Stany Zjednoczone byi moze
zbuduj4 w Polsce element tak zwanej
tarczy antyrakietowej zapewne
wyrzutnie rakiet. D ecy zja powinna zapaSt
wkr6tce.

. Faszystowska strona Blood &
flonour ze zdjEciami i danymi os6b, kt6re
narazily siE polskim neonazistom, zniknqla
z Internetu. FBI przekonalo
amerykafskiego wlaSciciela serwera do jej
zamkniqcia. Serwer, na kt6rym j4
umieszczono, byl wlasno6ciq internetowej

00:6mR@:il€,

fi rmy w USA. Polscy policj anci zatrzymali
3 l -letniego Mariusza T. z Bielska-Bialej,
jednego z administrator6w strony.
MEiczyzna odpowie za nawolywanie do

nienawi6ci rasowej. Informacje ze strony
Blood & Honour doprowadzily do ataku.

W maju w Warszawie 30-letni dzialacz
anarchistyczny, opisany na stronie, zostal
ciqzko raniony nozem.

. Historyczny amerykariski
bombowiec B-17 rozrzucll nad Warszaw4

ulotki z apelem, by uczci6 pamiqi
poleglych w Powstaniu Warszawskich.

,,Lataj qca forteca" to j eden z

najpopularniejszych (obok liberator6w i
halifaks6w) bombowc6w, kt6re w czasie
powstania lataly z pomocq dla walcz4cej
Warszawy.

. Polska Straz Graniczna zaprzecza,2e

Taostrzyla zasady wpuszczania do Polski
Ukrairic6w. Tymczasem obywatele
Ukrainy twierdzq ze mimo wa2nychwiz
pod byle pretekstem zawracani s4 z
granicy. Skutek - do Polski przyjechalo
ich w tym roku znacznie mniej ni2
kiedykolwiek napisala
,,Rzeczpospolita". Pierwsi odczuli to
sadownicy zatrudniaj qcy Ukrairic6w,
kt6rych praca jest o wiele tahsza ni2
Polak6w. Na polach pozostala czE!;(,

truskawek i malin. Nie mial ich kto zebra6.

Polskie Ministerstwo Pracy przygotowalo
proj ekt r ozporzqdzenia, kt6re przewiduj e
legalne zatrudnianie obywateli paristw
s4siadujqcych z Polskq. Zaklada ono, 2e

Ukrairicy bqd4 mogli przez trzy miesi4ce

w roku legalnie pracowai np. przy zbiorze
owoc6w. tr atwiej bqdzie teL \ekarzom,
dentystom, pielqgniarkom i nauczycielom
jqzyk6w obcych. W szarej strefie
pozostan4 ukrairiskie opiekunki do os6b
starszych i dzieci, gosposie, ukraifiscy
pracownicy na budowach.

. Srednia cena dolar6w na pocz4tku
wrzeSnia wynosila 3,12 zl; cena euro 3,96 zl.
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Rozpoczqto ju? we wszystkich
gospodarstwach. Zml6cono zboLa z 55 proc.

obszar6w p6l. Sredni awagaplon6w stanowi
25 c. z jednego ha. Cena na pszenicq
trzeciego gatunku - 700 hrywien.

Niestety, nadal wzrasta cena na paliwo i
wynosi teraz ju? ponad 4 hrywny za I litr.
To znaczy, 2e spodziewa6 siq wysokich
zysk6w rolnicy nie mogq.

. Jeszczejeden mistrz sportu

Dobiegl korica VIU Miedzynarodowy
turniej bokserski o puchar zwyciEzcy XXVI
I grzysk O I impij skich Wodzim ierza Kly czki.
lu| znani s4 wszyscy zwyciEzcy w kazd:j
kategorii wagowej. Pierwsze miejsce
uzyskane tu, w Berdyczowie, duho znaczy,

bo na podstawie efekt6w turnieju bqdzie
formowad siq druzyna zbiorowa na puchar

czempiona Swiata, kt6ry przewiduje siq w
Maroko.. W kategorii wagowej do 64 kg
zwycezcq zostal nasz rodak, wychowanek
berdyczowskiego klubu,,Kros" (trenerzy O.

Sikorski i A. Ananiew) Jegor Bohdan, kt6ry
automatycznie uzyskal stopieri mistrza
sportu. Przedstawiciele braci Klyczko, goScie

ze stolicy, serdecznie dziqkowali
mieszkaricom Berdyczowa za dobrze
zorganizowane zawody i 2yczyli dobrobytu
naszemu miastu.

. Statystyka edukacyjna w rejonie
berdyczowskim

Og6lnie szk6l - 34;
Przedszkoli - 14 (dziala l0).
Nauczycieli - 6 I 2, z nich:
Nauczyciel - metodyk - 57;

Starszy nauczyciel - 39;

Specjalista kategorii wyilszej - 181;

I kategoria - 160;

II kategoria - I l5;
,,Wyr6zniony dla o6wiaty Ukrainy" - 2.

Wiek iredni nauczycieli :

Do 30 lat - 96 os6b;
30 - 40 lat - 165 os6b;

40 - 50 lat-215 os6b;

51 -55 lat-99 osob;
Ponad 55 lat - 37 os6b.
Dzieci w wieku szkolnym - 3854 osdb;
2005-2006 rok szkolny z wyr62nieniem

ukofczylo:
Absolwenci klasy 9 - 39 os6b;
Absolwenci klasy ll - l9 os6b;

Na koloniach letnich przebywalo - 1325'

dzieci; w sanatoriach Ukrainy - 34 jako
ucierpiale wskutek awarii czarnobylskiej.

. Zakaz sprzedaZy chips6w

Od pocz4tku roku szkolnego w
stol6wkach szkolnych bqdzie zabroniona
sprzeda2 chip.s6w, suchark6w, napoj6w
gazow any ch, kwasu, popcornu, orzeszk6w,

ciasteczek, kt6re zawierajq nienaturalne
skladniki. Wydanie tego rozporzqdzenia
spowodowala troska o zdrowie uczni6w.'
Statystyka lat ostatnich dowodzi, 2ew czasie

badari medycznych okazuje siq, iz spoSr6d

uczni6w rozpoczynajqcych klasq pierwszq
30 proc. jest zdrowych . Po ukoriczeniu nauki

wszkole ta liczba stanowi juz nie 30 proc.,

lecz l0 proc. Wskutek nieprawidlowego
wy2ywienia, choroby 2ol4dka i jelit sq na

drugim miejscu wSrod innych chor6b
chronicznych. Ale wprowadzenie tych
nowych regul nie da dobrych rezultat6w, bo

handel tymi artykulami nie jest zakazany w
sklepach.

. Nasi jetdzili do Polski

Delegacja oficjalna z Berdyczowa
odwiedzila polskie miasto Jawor, gdzie
odbywaty siq tradycyjne Miqdzynarodowe
Targi Chleba. W skladzie delegacji byli nie

tylko przedstawiciele wladz, lecz i
przedstawiciele od kultury, biznesu,
deputowani Rady Miejskiej. Opr6cz
programu kulturalnego, ktory zostal
przedstawiony polskim widzom przez
artyst6w z Ber dy czowa, odbyla siq wymiana

do6wiadczeniami w r62nych strefach
zyciowych i nawi4zanie nowych kontaktow,
jak miqdzy instytucjami wladz,tak i w kolach

biznesowych.

Co prawda
niewiadomo wedlug
jakich kryteri6w odbywal siq dob6r tych,
kt6rzy reprezentowali nasze miasto w Polsce

- lecz w6r6d os6b, kt6re pojechaly tym
razem, praktycznie te same twarze co i rok
temu i wiqcej. W jakim celu jadqkolejny raz?

Czy nie byloby korzystne zmieniad kolo
uczestnik6w wyjazdu, o w delegacjq za

granicq brat ze sob4 dziennikarzy, kt6rzy
potem mogliby opowiedzied mieszkaricom
Berdyczowa czym tam zajmujq siq nasi
rodacy i czy wprawdzie takie wyjazdy s4

potrzebne. Bo niekt6rzy zaczynaj4 w tym
mie6 wqtpliwoSci.

I

,
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. Kronika kryminalna

Po prostu horror!
Na milicjq zglosil siq dyrektor kolonii

letnich ,,Sokolatko" informujAc o tym, ze

wieczornem na boisku kolonii nieznany
mgLczy zna obralal 8 - letni4 dziewczynkq -
uczennicq 2 klasy szkoly - internatu w m.

Nowograd - Wolyriski.
Milicjanci zareagowali szYbko i

zatr zy mali mlo dz i eric a.

Okazal siq nim 33 - letni mieszkaniec
Berdyczowa, wedlug danych poprzednich

- nie s4dzony. W trakcie sprawdzania
okazalo siq, ze mgLczyzna nie tYlko
obraLal dziewczynkq, lecz zachowywal
siq wobec niej w spos6b lubiezny. Wkrotce
zapadnie decyzja o otwarciu sprawy
kryminalnej.

Oszuici na targu
Media lokalne juz kilka raz informowaty

czytelnik6w o ujawnionych Przez
miejscowych milicjant6w wypadkach
oszukania kupc6w na Targu
Kooperatywnym. Nie tak dawno zostaly
zatrzymane dwie panie, kt6re poprzez
robienie dziur w wagach (ruprx) zmniejszali

ich wagq. Ale to byly do56 nieznaczne
wypadki oszukiwania odbiorcow - po kilka
gram6w na jednym kilogramie towaru. Tetaz

u jednej sprzedawczyni znaleziono wagQ

(rupro) podrobionq w taki sam spos6b.

Wyja6nilo siq, 2e pokazuj4c ,,1 kilogram"
wa2y ona na ll0 gramow mniej. Dlatego

odbiorcy towaru powinni byi szczeg6lnie
uwa2nymi i dodatkowo waLyt' towar na

wagach kontrolnych.

Kradnqwszystko
od komputera do klaczy
Przy ulicy l-upowa zlodzieje wlamali siq

do dw6ch mieszkafi prywatnych, gdzie
zabrali komputer, kartq kredytow4 i zlotq
bizuteriq. Straty wynosze ponad 6 tys.
hrywien.

Tego samego dnia z mieszkania bloku
przy ulicy Kotowskiego, dok4d osoby
nieznane wlamaly siq sposobem uszkodzenia

zamka, zostalo skradzione zloto na sumQ

1800 hrywien. Czy to dzialalajedna grupa

przestqpcow albo r62ne osoby, ustali
Sledztwo.

A we wsi Reja z farmy miejscowego
gospodarstwa ukradli konia i klacz, kt6re
kosztuj4 5100 hrywien. Lecz uciec na

koniach czy zdat ich do zakladu miqsnego

zlodziejom'siq nie udalo. Szybko zostali
zatrzy mani pnez mi I icj ant6w.



W polskim kinie

,,Plac Zbawicielao'
Najnowszy film
polski zostal
wrecz obsypany
nagrodami na
XXXI Festiwalu
Polskich Film6w
Fabularnych w Gdyni. Otrzymal
,rZlote Lwy", Wielk4 Nagrodp i
Nagrodg Prezydenta RP.

Scenariusz napisali i film
wyrezyserowali Joanna Kos-Krauze i
Krzysztof Krauze. W rolach gl6wnych
wystqpujq: Jowita Budnik, Arkadiusz
Ianiczek i Ewa Wencel.

Ten dramat spoleczny opowiada historiE

,,toksycznej rodziny", Zyjqcej razem w
mieszkaniu na warszawskim Placu
Zbawiciela, pogrq2onej w pretensjach,
osobistych frustracjach, kt6re z czasem
przybieraj 4 posta6 bezwzglqdnoSci, wrogoSci
i okrucieristwa. Tw6rcy filmu, kt6ryjest oparfy
na wydarzeniach autentyczn y ch, przy glAdaj a
siq tr6jce bohater6w: Zonie, mqzowi i jego
matce, ukazujqc w r6wnym stopniu ich
przymioty, co przywary i lqki, bqd4ce w
sytuacjach kraricowych, jak bieda, odrzucenie,
upokorzeni e, cry samotnoS6, determinantami
kolejnych ich wybor6w i zachowari.

Oto co pisala o filmie polska prasa:

- ,Rs,eczpospolita" - To film wybitny.
Bolesna wiwisekcja wsp6lczesnego
czlowieka, w ktirej nie ma aryi jednaj
falszywej nu,ty. Joanna i Krzysztof Krauze
nikogo nie winiq, nie oskar2ajq, bo przeciei
bohaterowie tej tragedii nie sqili. Moie tylko
zq slabi, by stawit czola trudnemu 2yciu.
Tw6 rcy Ji lmu p 16 buj q przyp omn ie t, i e kai d e

nasze zachowanie ma konsekwencje. I
przychodzi taki moment, kiedy trzeba wziqi
za nie odpowiedzialnoSt. ,,Plac Zbawiciela"
to mqdry, przejmujqcyfilm, w ktirym odbija
siq dVjsieisza Polska.

- ,,Gazeta ll/yborcza:- W scenach,
kt6re dziejq siq jakby mimochodem, a

zaplecione sq w jeden icisly warkocz, w
dialogach brzmiqcych tak naturalnie, jak
rzadko bywa w polskim kinie, poznajemy
anatomiq sytuacji rodzinnej. Na polu walki
nastqpujq kolejne zmiany front6w.
Towarzyszy im chdr przyjaci6l, krewnych,
sqsiaddw, doradc6w. I jeszcze, bo jakie
moglo byt inaczej, w grqwchodzi ta trzecia.

- ,Dziennik'- Joanna Kos-Krauze i
Krzysztof Krauze udowodnili, 2e polskq
brudnq wsp6lczesnoi| moina przekut w

filmowy moralitet wedle miar, nie
przymierzajqc, greckiej tragedii.,,Plac
Zbawiciela" jest historiqwalki o prawo do
przynvoitego 2ycia i zachowania godnoici.

wg. prasy polskiej opr. s.m.

Gsleria starych

o
. 1896 rok.

Z lewej dziadek
dziadka mieszkanca
Berdyczowa, Aleksandra
Dworskiego, niestety nie
znany z imienia. Zdjecie
zrobione w Odessie .

Z drugiej strony napis w
jezyku rosyjskim:

Xydoucecm6eHHs"n
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<D.A.Illanapo

Odecca

Tpou4xan
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Nie wiadomo, kto byl
wlascicielem tej fotografi i.

Zapach milo5ci
Uwielbiam zapach jafminu. Kojarzy

mi sig z wielk4 milo5ci4, z zapachem
dziewczyny, kt6ra oczarowuje, poci4ga.

MitoS6... Sens zycia... Czlowiek, 2eby

dowiedzie6 siq, co to jest milo$6, Lyje na

Swiecie, ci4gle szukajej i pragnie zrozumie|.
Kolejny raz podczas ogl4dania filmu Jana

Jakuba Kolskiego,,Jasminum" pomy6lalam:
Co to jest miloSi? Jak wazny w miloSci jest
zapach? Natasza - bohaterka filmu - jest
konserwatork4obraz6q a jej pasja 2yciowa
to komponowanie zapach6w.

Najwa2niej szymi z odkrytych przez ni4
zapach6w s4 wori miloSci i zapomnienia.
Kobieta, kt6ra stracila wielk4 miloSd -
narzeczony zamiast na Slub trafil do klasztoru
i zostal mnichem pachn4cym czeremch4 -
chqtnie pomaga dziewczynie, tworzqc
specjalnie dla niej zapachmiloSci: jaSmin (dla
glowy), bergamot i poczuli (dla ciala) oraz
czeremcha (dla serca). Natasza przyjeildila
do monasteru restaurowad obrazy. Spotyka
siq z bytym narzeczonym tylko dlatego, zeby
spojrze6 w jego oczy. P62niej przekazuje
przez brata Zdr6wka mu zapach
zapomnienia. Brat Zdrowko jest postaciq
kt6ra wywarla na mnie ogromne wrazenie.
To kucharz w klasztorze. Pozornie prosty
czlowiek, a lepiej od ojca przeora zna lacinq,
braciszkowi Sliwie, kt6remu rozbila siq
figura SwiEtego, jest gotow odda6 ulubion4
figurq 5w. Rocha. Potrafi spelniad zachcianki
Gieni - c6rki Nataszy - za co otrzymuje od
dziewczynki w prezencie nowe buty i

,,gratis": pastQ do czyszczenia. W ostatniej
scenie filmu na stopach i dloniach brata
Zdr6wko pojawiaj4 siq stygmaty, a jego
martwi to ze nie bqdzie m6gl gotowa6 dla
wsp6lbraci. Ten Swiqty czlowiek jest
przykladem innej lecz jak|e wspanialej
milo6ci. Brat Zdr6wko potrafi darowa6
mito56 innym nie czekajqc na
wynagrodzenie. Jego miloS6 do Boga, do 6w
Rocha, ludzi i zwierz4t, a szczeg6lnie milo56
do Geni jest zachwycajqca. Ta miloS6
pachnie chlebem z maslem i mlekiem.

Dla mnie film ,,Jasminum" odkrywa
wielkq fi lozofi q przeznaczenia czlowieka,
temu, kt6ry znajdujemy w ofiarowaniu siebie
innym. Nigdy nie slyszalam o istnieniu Sw.

Rocha, a teraz znam historiq Jego zycia i
nawet odczuwam Jego pomoc. Lecz
najwazniejsze jest to, 2e znalazlam
odpowiedz waLne dla mnie pytania: Mito56
jest tym, co wyplywazserca.Ka2da miloS6
ma sw6j piqkny zapach.o

Irena Androszczuk.



STRONA RELIGIJNA

zn6w juL 16 kolejny raz Po
odrodzeniu karmelitariskiej Swi4tyni,

l6 lipca, kiedy ko6ciol katolicki
obchodzil Swiqto Matki Bo2ej z 96ry Karmel,

wszystkich swoich wiernych przyjmowala
Berdyczowska Panna. Tegoroczne Swiqto

mialo zbieznoSc z datq250 - lecia koronacji
Madonny Berdyczowskiej w cudownym
obrazie.

W tym roku Pod Scianami
karmelitariskiego klasztoru zebralo siq okolo

l8 tysiqcy pielgrzym6w. Setki samochod6w

i autokar6w staly na poboczach ulic. Czym
bli2ej bylo do czasu odprawiania mszy

Swiqtej, tym wiqcej ludzi przybywalo do

Berdyczowa. Szli starzy i mlodzi. Byli
zdroileni, ale w oczach ich Swiecila siq

radoS6. I ta radoSd wYra2ala siE w
chwalebhych pieSniach ku czci Maryi,
improwizowanych taficach i wsp6lnej cichej

modlitwie. Najmlodszy pielgrzym mial 3,

najstarszy - 80 - lat. Tak2e na nasze Swiqto

przyjechali po raz pierwszy uczestnicy IV
Miqdzynarodowego Rajdu Katyriskiego.
Specjalnie na uroczystoSd, jak i kazdego

roku, przybyl ulubieniec Berdyczowa byly
Konsul RP w Kijowie, a teraz Konsul
Generalny RP w Mifrsku p. Krzysztof
Swiderek. I przywi6zl p. Swiderek ze sob4

chor zefski z Czerwonego Ko5ciola w
Mirisku, kt6ry po ukoriczeniu uroczystoSci
zaSpiewal dla pielgrzym6w w g6rnym
koSciele pieSni religijne i ludowe.

Uczestniczyli takze w uroczysto5ciach
przedstawiciele 16znych placowek
dyplomatycznych: Polski, Chorwacji, Litwy,
Czech, Niemiec i innych krajow. GoSdmi

honorowymi byli tak|e przedstawiciele
wladz miejskich na czele z merem miasta

Berdyczowa p. Wasylem Mazurem, wladz
rejonowych na czele z Przewodnicz4cym
Administracji Rejowej Eugeniuszem

SERCE,

BERDYCZOWSKIEJ
MADONNIYOTWE,
DLA WSTXSTKICH!!!

Galeckim, wladz obwodowych na czele z

P+ezesem Rady Obwodowej P. Iren4
Siniawsk4.

Mszq Swiqtej koncelebrowal Nuncjusz

Apostolski na Ukrainie biskuP Jan

Jurkowicz. W nabozeristwie uczes tr'iczyli teL

biskupi: ordynariusz diecezji Kijowsko -
Zytomierskiej bp. Jan Purwiriski, bp.

Stanislaw Szyrokoradiuk i bp. Witalij
Skomarowski, ordynariusz diecezji
Kamieniecko - Podolskiej bP. Leon
Dubrawski, OrdYnariusz diecezji
Charkowsko - Zaporo2skiej bp. Stanislaw

Padewski, ordynariusz diecezji Odesko -
Symferopolskiej Bronislaw Bernacki, bp.

pomocniczy diecezji Lwowskiej Leon Matyj.

Brali r6wn ie| udzial w nabo2erisfwie : oj ciec

generalny Zakonu Karmelitow Bosych Luis

Arostegui Gamboa, ojciec - prowincjal
warszawski Zakonu Karmelitow Bosych

Marian Stankiewicz. Byla obecna na Mszy

Swiqtej Matka generalna si6strTerezjanek s.

Damiana Kiliariska.
Po nabozeristwach wielu pielgrzym6w i

miejscowych parafian pol4czyli siq z rodzin4

karmelitarisk4. - przyjqli szkaplerz Swiqty'

UroczystoSi zostala zorganizowana na

wysokim poziomie. Sprzyjaty temu wladze

miejskie. Dziqki naszej milicji i grupie

porz4dkowych kazdy czul siq bezpiecznie'

Sprawnie pracowala grupa pielqgniarek i

kuchnia. Nikt z przybysz6w nie zostal bez

noclegu. Mieszkaricy Berdyczowa chqtni

przyjmowali na noc pielgrzym6w z innych

miejscowoSci.
Swiqto Matki Boskiej Berdyczowskiej co

roku jednoczY ludzi o r62nYch

Swiatopogl4dach, r62nej mentalnoSci.
Madonna sprzyja przymierzeniu, nawr6ceniu

niewierz4cych do Boga. Matka BoLa
pociesza strapionych, leczy i uzdrawia

chorych. Daje silq slabym, chleb - glodnym,

dostatek - biednym.KaLdy,mohe znale26 u

jej st6p pocieszenie i Pokoj.
Nad naszym miastem niebo jest otwarte

i to dziqki Swiqto5ci roztaczanej przez

Maryje Dziewicq.

Irena Zawadzka.
Zdj qcia Larysy Wermiriskiej.



Wizytatorry
zWolowa

Poraztrzeci w czasie SwiPta Matki
Boskiej Szkaplerznej do Berdyczowa
przybyla delegacja z Polskiego
powiatu Wol6w, kt6ry wsPdlPracuje
z rejonem berdyczowskim. Program
kulturalny detegacj i Polskiej
rozpoczql sig 15 lipca wycieczk4 do

perly Podola, miasta Humania.
Interesujqcq opowieSd o dziejach
rodziny Potockich, zalo?Y cielach
pigknego parku w tYm mie6cie,
opowiadala znana p rzewodn iczka
turystyczna P. Halina Gostiajew.
Obowiqzki tlumacza pelnila prezes

Berdyczowskiego Oddzialu ZPU
p. Larysa Wermirf,ska.

Na drugi dziehprogram kulturalnY

byl kontynuowany w rejonowYm domu

kultury. Chlebem i solq na Piqknie
haftowanym rqczniku witaly naszych
go5ci ladne dziewczYnY w strojach
ukrairiskich. PieSniami przywitaly
Polak6w z Wolowa zespoly amatorskie

rejonu berdyczowskiego. GoScie

zw iedzili wystawq - j armark, gdzie byly
wystawione wyroby mistrz6w ludowych

z 30 okolic znychwsi Berdyc zowa. Byly
to wyszywanki, wyroby zlozy i drewna,

biseru, malarstwo. Po obejrzeniu
wystawy odbyl siq koncert najlepszych

zespol6w artystycznych rejonu i miasta:

dzieciqcego zespolu tanecz.nego

,,tr-adofki" i studium cyrkowego ,,Zant",
folklorystycznego duetu,,Wieniec",
ch6ru ludowego rejonowego domu
kultury i wielu innych.

P62niej go6cie z Polski skierowali
siq do wsi Osykowo i Gwozdawa. W
Osykowie odwiedzili pomnik Zolnierzy
Wojska Polskiego i budowany wlaSnie

koSci6l. Tam starosta Powiatu
wolowskiego p. Jerzy Wiqclawski
przekazal pani prezes rejonowego
stowarzyszenia Polak6w,,Rodzina"
Jadwidze Jarowej pomoc charytatywn4:
odzie2 i pieniqdze na leki dla chorych,
kt6rzy tego najbardziej potrzebuj4. Z
Osykowa goScie pojechali do
Gwozdawy, gdzie obejrzeli nowy
koSci6l.

Wiqzi polsko ukrairiskie
wzmacniaj4siq i Swiadczy to o postqpie

w rozwoju naszych paristw, Ukrainy i
Polski.

Jadwiga Kowalska.

SPOTIKANIE NA %WN4IT

tsERDYCruOWSKEJ
W czasie Swigta Matki Boskiej Szkaplerznej, ziemia berdyczowska rado6nie witala

czlonk6w polskiej delegacji na czele ze starostq powiatu wolowskiego panem Jerzym

Wigclawskim i przewodniczqcym rady powiatu Zbigniewem Skorupq.
Wydarzenie znaczenia migdzynarodowego - 250 - lecie Koronacji obrazu Matki

Boskiej Berdyczowskiej - zjednoczylo Polak6w i Ukrairic6w.

Program wizyty goSci z Polski w rejonie
berdyczowskim byt nasycony i interesuj4cy.
W pierwszej kolejnoSci chodzilo o

rozwiqzanie powa2nych problem6y
wsp6lpracyw strefie o3wiaty, kultury biznesu.

Dlugo bedA pamiqtali nasi goScie
wycieczkq do Humania, gdzie sercem
dotknqli wielkiej miloSci, na czeSt kt6rej
zostal zbudowany pigkny park,,Sofi6wka".

A nastEpnego rana w rejonowym Domu
Kultury byto juz duzo ludzi. Zajasnialy
kolorowymi barwami haftowane rqczniki,
dywaniki, obrazy... Przyciqgaly uwagq
wyroby z drewna ilozy. Miejscowi malarze
starannie rozmieszczali swoje obrazy na
dziedziricu przed Domem Kultury. Przecie?
tematyk4 ich tw6rczoSci s4 krajobrazy
Berdyczowa i okolic, kwiaty ukrairiskie,
sloneczniki. Ogl4daj4c wystawq mySlalam:
,,Jak bogata w utalentowanych ludzi jest
nasza ziemia!l'. Go6cie z Polski chqtnie
kupowali serwetki, wyszywanki na pami4tkq
spotkania. Wystawa zostala upiqkszona
pieSniami w wykonaniu N. Gerasymenko
(wieS Piatygirka), D. Didyczuk (wieS
Buraki), uczestnik6w zespolu ze wsi
Zakutynci i <<Trzech muzyk6w>r z
rejonowego Domu Kultury. Brzmialy pieSnii
ukrairiskie i polskie.

Na czeS6 goSci pracownicy Domu
Kultury zorganizowali koncert, kulminacjq
kt6rego stal siq utw6r kompozytora W.
Smimowa ,,Chwalcie imiq Pana". Ta pieSri

zostala wykonana w zaciemnionej sali przy
Swietle Swiec przez akademick4 kapelq
ludow4 pod kierownictwem Wasyla Pupina.

Solo po mistrzowsku za6piewala L. Olijnyk.
W finale koncertu zostala wykonana
ukrairiska pieSfr hymniczna ,,Bo2e Wielki,
Jedyny" autora M. Lysenki. Szczerymi,
trwalymi oklaskami obecni witali na stoj4co
uczestnik6w programu koncertowego. A
jeszcze byly prezenty i zdjqcia na pamiqtkq.
Wieczorem w jednym z najbardziej
malowniczych zak4tk6w naszego rejonu,
koloniach letnich ,,Brzozowy Gaj", odbyla
siq dyskoteka i fajerwerk na cze66 delegacji
polskiej. Duszq towarzystwa stal siq byly
Konsul Generalny RP w Kijowie p. Krzysztof
Swiderek, kt6ry przybyl na Swiqto z

delegacj4 z bratniej Bialorusi. Od6piewano

,,Sto lat" i ,,Mnohaja lita" na cze36
gospodarza Swiqta, przewodniczqcego
Administracji Rejonowej p, Eugeniusza
Galeckiego. A nastqpnego dnia wszyscy
zebralisiq obok mur6w klasztoru Karmelit6w
Bosych, gdzie odbywaly siq gl6wne
uroczystoSci.

Niech plomieri wysokiej duchowoSci,
inicj atywy tw 6rczej, profesj onalizmu ni gdy
nie zgaSnie na ziemi berdyczowskiej, a

SwiqtoSd 2yciai wiara w Boga bqdqpanowad
zawsze na Ukrainie.

L Gucaluk
- specjalista oddzialu

Administracji Rejonowej.
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PRAGNIEI\fi' POWROCIC
DOMOWYI

NASZYCHPRZODKOW
Andrusz6wka to niewielkie miasteczko

(ok. l0 tys. mieszkaric6w) leLqce rta
malowniczych wzg6rzach nad rzekq Hujwq
(ukr. Gujwa), kilkadziesi4t km napld.-wch6d
od Zytomierza. Zamieszkale gl6wnie przez
prawoslawnych Ukraific6W jak i Ukrai6c6w-
katolikow, kt6rzy posiadaj4 polskich
przodk6.w. Andrusz6wkq i jej okolice
zamieszkuje r6wniez spora grupa Polakow.

Tereny na ktorych lezy Andrusz6wka od
1569 do 1793 roku, czyli od Unii Lubelskiej
do I[ rozbioru Polski, byly czqSci4 woj.
kijowskiego, a to - IRzeczypospolitej
Polskiej.

Niewiele wiadomo o dziejach
Andrusz6wki sprzed 1618 roku, kiedy to po
raz pierwszy wzmiankowana byla w 2r6dlach
jako miasteczko prywatne zalo2one przez
ksi4zqt Ostrogskich herbu wlasnego.
W6wczas w miasteczku znajdowal siq dw6r
z przydworsk4 kaplicq oraz murowany ko5ci6l
katolicki pod nieznanym wezwaniem. Jako
o6rodek d6br, miasteczko szybko siQ
rozwijalo, kwitl handel, rzemioslo i Zycie
kulturalne . Znacznq czqS6 mieszkaric6w
stanowili Polacy-katolicy. Tak bylo do roku
| 648, czyli do wybuchu wielkiego powstania
kozackiego pod wodz4 hetmana Bohdana
Chmielnickiego, kiedy to miasteczko, dw6f i
ko6ci6l zostaly zniszczone. a pozostali na
miejscu mie szczanie polscy wymordowani. Po
roku L654 czgS6 dawnych mieszczan
powr6cila i odbudowala miastec zko. Zrodla
milczq czy odbudowano tak|e ko5ci6l.
Ostateczna zaglada miasteczka nast4pila w
roku 1683 kiedy to zlupily i spalily je
zbuntowane oddzialy kozackie pod wodz4
atamana Iskrzyckiego. Rejon Andrusz6wki
byl niszczony jeszcze w okresie wojen
p6lnocnych (1701-1721) i konfederacji
barskiej ( 1768-l 772). Wtedy ju|
Andrusz6wka znajdowala siq w kluczu d6br
rodziny Bierzyriskich herbu Korwin, a
nastEpnie w kluczu d6br czerworiskich rodu
Grocholskich herbu Syrokomla. Osrodek d6br
ksiqz4t Grocholskich znajdowal siq w
miasteczku Czerwona kolo Berdyczowa. Na
przelomie XVIII i XIX wieku Bierzyriscy
wznieSli w Andrusz6wce okazaly palac i park
przypalacowy a ich nastqpcy - Grocholscy,
rozbudowali palac i wzniesli du2qcukrowniq.
Po Smierci Adolfa Norberta Grocholskiego w
roku 1863, jego zona Wanda z Radziwill6w
Grocholska sprzedala wszystkie dobra
czerworiskie obejmuj4ce ok. 16000 dziesiqcin

(w tym dobra andruszowskie) bogatemu
przemyslowcowi rosyjskiemu - Nikole
Tereszczence. On to w roku 1879 ufundowal
w Aadrusz6wce murowan4 cerkiew p.w.
Narodzenia NajSwiqtszej Marii Panny,
rozbudowal cukrowniq, szpital przyfabryczny,
budynek zarz1du gminy oraz szkolq ludowq
(w l87l roku). W tym czasie gmina
Andrusz6wka obejmowala 37 miejscowoSci
(w tym: I miasteczko i 11 solectw), 551
zabudowari szlachty zagrodowej i mieszczan
andruszowskich oraz 1265 gospodarstw
chlopskich (wloSciariskich). Gminq
zamieszkiwalo wtedy 13300 os6b. Po roku
1861 chlopi uwlaszczeni byli, i gospodarowali
na 10118 dziesiqcinach grunt6w (l
dziesiqcina : 1,46 ha). Latwo policzyt,, 2e

Srednie gospodarstwo chlopskie obejmowalo
ok. ll,5 ha u2ytk6w rolnych. PrzewaLajqcq
czqSi mieszkaric6w gminy stanowili Ukrairicy
(gl6wnie chlopi, robotnicy w cukrowni),
Polakami byli gl6wnie przedstawiciele licznej
tu drobnej szlachty zagrodowej, chlopi i czqS6

andruszowskich mieszczan. Ten stan rzeczy
trwal do rewolucji paLdziernikowej w roku
t9t7.

Na poczqtku lat dwudziestych XX wieku
wladza sowiecka skonfiskowala dobra
spadkobierc6w Nikoly Tereszczenki i
rozpoczqly siq pierws ze przeSladowania.
Dotknqty one przede wszystkim Polak6w oraz
miejscowe duchowieristwo katolickie (w
mniejszym stopniu Ukrairic6w, gdy2
dotyczylo to gl6wnie zwolennik6w
Ukrairiskiej Republiki Ludowej oraz kler
prawoslawny). W roku 1925 utworzono na
Zytomierszczyfinie Polski Rej on Narodowy
im. Juliana Marchlewskiego tzw.
,,Marchlewszczyzna" ze stolic4 w Dolbyszu

(przemianowanym na Marchlewsk), gmina
Andrusz6wka znalazla siq poza jego
granicami. Czefit Polak6w (gl6wnie szlachta
i inteligencja polska) wyemigrowala po
pokoju ryskim z l92l roku do Polski. Znaczna
czqS6 pozostatych tu Polak6w uznana zostala
za wrog6w klasowych i byla bezwzglqdnie
przeSladowana, zar6wno za tLywany na co
dzieh jEzyk polski, jak i za przywiqzanie do
wiary katolickiej. ,,Prq2nie" dzialal tu slynny
Zw iqzek Woj uj 4cych B ezboznik6w, kt6ry na
Zytomierszczy 2nie posiadal Antykatol i ck{
Sekcjq Polskq. W l93l roku Stalin zarzqdzil
kolektywizacjq gospodarstw rolnych i tzw.
rozkulaczanie. Spotkalo siq to z duLym
oporem chlop6w ukraifiskich, a zwlaszcza
polskich. Efektem bezwzglqdnych konfi skat
ziemi, calych zbior6w, bydla i trzody oraz
astronomi cznych podatk6w, przez
bolszewickich aktywist6w partyjnych
oslanianych przez oddzialy NKWD, byl
straszliwy gl6d - ,,hlodomor", w wyniku
kt6rego zmarlo lub zostalo zamordowanych
kilka milion6w mieszkaric6w wsi ukrairiskiej
(w tym kilkanaScie tysiqcy Polak6w na
ZytomierszczyLnie). W roku 1935 Stalin
podp isal r ozporzqdzeni e o I ikwidacj i po lskich
rejon6w narodowych na Bialorusi i Ukrainie.
W ll sierpnia 1937 roku Minister Spraw
Wewnqtrznych ZSRS - Mikolaj Jeilow
wydal rozporza2dzenie Nr 00485 uznajqce
Polak6w z Bialorusi i Ukrainy za ,,wrog6w
ludu", a tym samym skazujqc ich na frzyczn1
likwidacjq, uwiqzienie w lagrach lub
wysiedlenie w glqb ZSRS. Ocenia siq, ze do
korica 1938 roku rozstrzelano od 40 do 70 tys.
os6b (gl6wnie osoby wyksztalcone), podobn4
liczbq zeslano do lagr6w, sk4d nigdy
wiqkszo$d z nich nie powr6cila, a dalsze 100
tys. zeslano do Azji Srodkowej i na Syberiq.
Jedynym ratunkiem dla Polak6w bylo
oficjalne wyparcie siq Polsko6ci i wiary
katolickiej. W kolejnych spisach ludno6ci
znaczna czgt6 Polak6w podawala narodowo6i
ukrairisk4 lub rosyjsk4. Wiara katolicka
wyznawanabyla po kryjomu. Brak nauczania
dzieci w jqzyku polskim spowodowal, 2e
dawn4 mowQ znajq tylko najstarsi. Nale2y
doda6, 2e w okresie represji stalinowskich
zniszczono r6wnie2 w Andrusz6wce
murowan4 cerkiew prawoslawn4.

Po uzyskaniu niepodleglo6ci przez
Ukrainq w roku 1991, sytuacja Polak6w i
koSciola katolickiego znacznie siq poprawila
i z kaidym rokiem jest lepiej. Moilna ju|
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rtauczal jezykapolskiego, a negatywne slowo
,,katolik" nie jest juz synonimem r6wnie
negatywnego slowa ,,Polak". Cho6
Andrusz6wkq zamieszkuj e niewielu Polak6w
(ok. 5% ogolu mieszkaric6w), to nie tylko
oniprzyznaj4 siq do wiary katolickiej. Czq.36

wiernych naszej parafii jest bowiem
narodowoSci ukrairiskiej lub rosyjskiej. W
Lylach czq6ci z nich, zapewnie plynie krew
polskich przodk6w, ale w chwili obecnej nie
ma to wiqkszego znaczenia. Liczy siq tylko
pragnienie Boga, wiary katolickiej i
przynaleLnoSci do wielkiej rodziny
Katolickiego Ko6ciola Powszechnego. Z
takimi przeslaniami wystqpow al przecie?, w
trakcie swoich licznych pielgrzymek do
r6znych zak4tk6w Swiata, polski papiez - Jan

Pawel [I.
Od niedawna w Andrusz6wce

funkcjonuje parafia p.w. 5w. Blazeja, kt6ra
liczy w tej chwili ok. 120 praktykuj4cych. Z
kazdym'rokiem pojawia siq ich wiqcej i
wiqcej. Msze Swiqte i katecheza odprawiane
sq zar6wno po polsku i ukrairisku. Odbywajq
siq one w malej kaplicy, kt6ra powstala po
adaptacji starego i malego drewnianego
domku. Postugq kaplafisk4 w parafii pelni od
8 czerwca 2006 roku mlody ksiqdz Jan
Sawifski. Skierowal go tu ordynariusz
diecezji Kijowsko-Zytomierskiej - ks.
biskup Jan Purwiriski. Wsp6lnota parafialna
w Andrusz6wce, za przyzwoleniem kurii
biskupiej podjqla decyzjq o wybudowaniu
nowego, z prawdziwego zdarzenia budynku
koScielnego, ktory w pelni spelnialby funkcje
religijne i byt lokalnym o6rodkiem Polsko6ci.
Jest wyznaczony plac pod budowq, istniejqjuz
architektoniczne plany przy sztej Swi4tyn i, al e

brak wystarczaj4cych Srodk6w finansowych
na kontynuowanie budowy. SpolecznoS6
parafialna jest stosunkowo nieliczna i biedna.
Sama nie poradzi sobie z tak ogromnym
przedsiqwziqciem. Dlatego prosimy rc2ne
instytucje oraz wszystkich ludzi dobrej woli,
zar6wno na Ukrainie, jak i zagranic4, o

finansowe wsparcie i dobrowolne datki na
fundusz budowy koSciola. Moge to byd
r6wnie2 materialy budowlane, jak fachowa
robociznd.

W imieniu wsp6lnoty parafialnej
ko6ciola p.w.5w. Blaieja w Andrusz6wce

ks. Jan Sawiriski
B,69Zaplat!

Adres i numer konta bankowego:

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Sw. BlaLeja
ul. Szewczenki22
m. Andrusz6wka 13403
obw. zytomierski
Ukraina
p|p26009506 roa OKIIO 26278253 USD
MOO 3n5228 )KAO ATITIE,,ABAJIb"

Modlimy sig za wszystkich ofiarodawc6w!
Niech Wam B69 po stokrod wynagrodzi!

ODNOWIONAGROTA
l7 lipca, w czasie obchod6w 6wiEta Matki Boskiej Berdyczowskiej, przez bp. Stanislawa

Szyrokoradiuka zostala ponownie poSwiqcona odnowiona grota z rzeLbq Maryi Panny na

dziedziricu koSciola pod wezwaniem Swiqtej Barbary. Grota zostala odnowiona z okazji

250 - lecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej. Na poSwiqceniu

byl obecny mer Berdyczowap. Wasyl Mazur. Potem od koSciola farnego wyruszyla procesja

parafian, kt6ra ze Spiewami przeszla ulicami centralnymi miasta do Klasztoru Kartnelit6w

Bosych i dolqczylasiq do pielgrzym6w skupionych na placu przed Sanktuarium. Pojawil siE

jeszcze jeden zabytek religijno - historyczny, ktory jest Swiadectwem odrodzenia duchowego

naszego kraju.
Larvsa Wermiriska.

STO LATWBIEDZTE
12 lipca w budynku-internacie dla os6b starszych i inwalid6w ob'chodzila

sw6j stuletni jubileusz pani Janina Sidlecka, c6rka Adolfa.

Dzisiaj pani Siedlecka ju2 starefrka i
niewiadoma,2le slyszy. Ale warto kazdemu

z nas uklonii siq przed t4 kobiet4. Nie
zwa2ajqc na sw6j wiek, b6l i strapienia, kt6re

nie opuszczaly jej w ci4gu 2ycia, Janina

Sidlecka posiada dobr4 pamiq6 i nie traci
optymizmu. Na pytanie, jak jej udalo siq

do|yt do jubileuszu 100 lat, odpowiada: ,,

przez cale 2ycie bylam w biedzie, glodzie i
chlodzie".

W ten dzieh skladali pani Janinie
2yczeniajej 78-letni syn Marian Wtugasz i
75-letnia c6rka Ewelina Poliszczuk, a takfle
wszyscy pracownicy i mieszkafcy internatu.
My takze 2yczymy pani Janinie Sidleckiej
dtugich latiszczerze wierzymy, ze u schylku
swoich lat ona pozna prawdziwe szczq5cie.

Katarzyna Laszewska,
studentka Winnickiego Par[stwowego

Uniwersytetu Pedagogicznego.

Urodzila siE w prostej rodzinie
robotniczej w 1906 roku w Berdyczowie,
przy ulicy Gryszkowieckiej. Jak sama
twierdzi, jej zycie bylo trudne i wrqcz
mqczeriskie. Od samego dzieciristwa nqdza i
bieda. Pani Janina przeszlaprzeztrudnoSci i
zobaczyla wiele: gl6d 1932-1933 lat, I i II
wojnE Swiatowq, represje stalinowskie i
reformy,,pierestrojki".WczeSni e zostala bez
ojca, potem w I 938 roku NKWDziSci zabrali
mgha Pani Janina musiala ciqzko pracowai,
2eby nie zmarla z glodu jej dw6jka dzieci.
Pracowala w r6znych miejscach, ale
najdluzej w garbarni. Pani Janina ma piqkny
glos i przez dlugie lata Spiewala w ch6rze

amatorskim. Jest weteranem pracy. Po

wyj6ciu na emeryturqniemal 35 lat mieszkala
razemz synem i z synow4 a od23 sierpnia
2005 roku pani Janina mieszka w domu-
internacie.
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ak by tam nie bylo, lecz
Berdycz6w i literatura - s4

nierozl4czne, O naszym mieScie
pisali Taras Szewczenko, J6zef
Konrad, Szolom Alejchem, Iwan
Franko, W. Grosman. Niedalekq
przeszlo5d Berdyczowa opisywali
M. Gorensztajn, B. Rojtblat,
W. Koriuk. I mamy nowy utw6r -
powie56 Maryny Grymycz
,rFrida".

MITY I RZECZYWISTOSE
Oto sama autorka pisze o swoim

utworze: ,,Wydarzenia opisane w powie6ci
odbywajq siq w znakomitym mieScie
Berdyczowie, jednak z podobnym
powodzeniem miejscem wydarzeri
mogloby by6 jakiekolwiek inne
miasteczko Ukrainy prawobrz eLnej,
Wolynia czy Galicji, gdzie przeplataj4 siq

losy historyczne wielu narod6w
Ukrairicow, Polak6w, Ormian, Zyd6w,
Rosjan. Gl6wna bohaterka czuje siq
drzewem mitologicznym, kt6rego korzenie
zebraly w sobie m4dro56, do6wiadczenia i
kulturq tych narod6w, jakie pomogly jej
sta6 siq biznes-lady z sukcesem. Powie5d

,,Frida" jest moim wyznaniem milosnym
wobec ukrairiskich miasteczek".
Calkowici e zgadzam siq ze zdaniem
pisarki. Ale2 teL buntuje siq moja
zazdro36. Nie chce zgadzat siE, 2e ,,2
podobnym powodzeniem miejscem
'wydarzeri mogloby byi jakiekolwiek inne
miasteczko Ukrainy prawobrzeLnej".
Berdycz6w to Berdycz6w! I to, co siq w
nim dzialo i dzieje, nie moze mie6 podstaw
mentalnych gdzie3 w innym mie6cie. Takie
spl4tanie reali6w i mit6w - i to niemal
wydarzeri w czorajszy ch, zwiqzany ch z

ludZmi, z ktorymi siq spotykasz na co

. Berdycz6w. Mlyn, poczqtek XX w.

dzieh- w innym mie5cie nie jest mozliwe.
Na okladce ksi4zki znajduje siq

alegoryczny rysunek, na kt6rym kobieta
zwyciELa sw6j zyciowy rekord, pokonuje
poziom, kt6ry sam sobie postawila. Ale
skoki wzwy2 (szkola l-onskiego i turnieje
na puchary jego imienia) sq jednocze6nie

realnq i mitologizowanQ rzeczywistoSciq
mianowicie Berdyczowa.A co m6wii o

Geszefcie! Jego widmo osiedlilo siq w
naszym mieScie jeszczew czasie narodzin
i nigdy go nie opuszczalo - za Zadnych

czas6w i epok, zabqdL jakiego panowania,

ustroj6w pafstwowych. Geszeft byl i

zostaje siq zasad4 jakiejkolwiek wymiany
towarowej, jakbyjej nie nazywali: handel,

spekulacja, przedsiqbiorstwo, biznes.

Nie na darmo bohaterowie powieSci

mieszkajqprzy ulicy Handlowej - realnej,

a nie wymySlonej. Zewn4trz ta ulica jest

kr6tka, a oto jej wewnqtrzne zakqtki,
zaczynajqc od przybudowanych
pomieszczeri, wejSd i wyj56 w miejscach
po prostu niewiarogodnych, z

przedluleniem w podziemiach, w
tunelach, rozrastaj 4 siQ do
nieskoriczonoSci. Trzeba mied talent,
stworzony przez pokolenia w ci4gu
wiek6w, aby zbudowai takq nierealnq
himerE, stworzon4 dla jegomoSci Geszeftu,

ktor4 nie zwalczyli ani carskie zandarmy,

ani instytucje radzieckie (t{K, HKBA,
KfE). Nie wiemjak dla kogo, lecz dla mnie
powieS6 ,,Frida" - to utw6r - zagadka,
kt6ry trzeba odczytywa( miEdzy literami,
wersami, miqdzy wyrazami, od pocz4tku
do korica i na odwr6t. To powie66 o
Jtdziach i o naturze biznesu, o

niewiarygodnym, jak dla naszych czas6w,

pol4czeniu biznesu i duchowoSci.
Wreszcie powie6i - Testament biznesu. I
napisana w Berdyczowie!

Anatol Kondratiuk.

DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI

POLONI CH:
we Francji

Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe jest

integralnq czqSciq zawodu nauczycielskiego, niezbqdnq

do podwy2szania swoich kwalifikacji i nabywania

nowych umiejqtno5ci. Dotyczy to zar6wno nauczycieli

pracujqcych w Polsce, jak i nauczycieli polonijnych'

We Francji prowadzone sq doSi regularnie - dwa

lub tzy ruzy w roku - szkolenie organizowane przez

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

Ostatnie szkolenie mialo miejsce w maju 2006

roku w Pary2u i bylo prowadzone przez pani4

Malgorzatq Matyskq (dla nauczycieli klas mlodszych)

i pani4 Gra2ynq WiSniewskq (dla nauczycieli klas

starszych). Problematyka zajEt, obejmowala

zagadnienia zwiqzane z nowoczesnymi metodami

pracy, ujqte w kontekScie programu ksztalcenia

zintegrowanego. Odniesiono siq tak2e do kwestii'
wsp6lpracy z rodzicami.

Z kolei nauczyciele klas starszych zastanawiali siq

nad prac4 z tekstem literackim. Szkolenie to bylo

prowadzone w spos6b warsztatowy. Wymiana

doSwiadczeri miqdzy kolegami oraz konsultacje ze

specjalistami PCN staly siq inspiracjq do nieustannego

podwy2szaniajakoscipracy' 
Ewerina starzvniec.

w Niemczech

Nauczanie jqzyka polskiego dla cudzoziemc6w na

terenie Niemiec istnieje od kilkunastu lat. Obecnie

status i prawny zapis w niemieckim dzienniku ustaw

ma 49 jqzyk6w. 0d roku 1997 na terenie P6lnocnej

Westfalii istnieje jedynie, jak do tej pory, Polski

Zwiqzek Nauczycieli i Pedagog6w. Nale24 do niego

kole2anki uczqce jEzyka polskiego w szkolach

niemieckich, jak i te przy Polskich Misjach katolickich.

Naczelnym celem istnienia tej organizacji jest

pomoc iwsp6ldzialanie w doskonaleniu warsztatu pracy

nauczycieli. Nasze comiesiqczne spotkania polegajq na

omawianiu problem6w zwiqzanych' z nauczaniem

jqzyka polskiego, wymianie dofwiadczeri oraz

prezentowaniu wybranych przez siebie jednostek

lekcyjnych w postaci konspekt6w. Wszelkie zawarte

w nich pomysly sq omawiane.

Nasz Zwiqzek dba o mo2liwoSi doskonalenia

nauczycieli. Dziqki wspanialej wsp6lpracy z

polonijnym Centrum nauczycielskim w Lublinie,
kierowanym pruez p. Dr Joannq Wojtowicz, mo2emy

dwa rczy w roku go6cii specjalist6w metodyki
nauczania. Nasz udzial w fachowo przygotowanych

zajqciach w znacznym stopniu poprawiajakoSd lekcji,
jak r6wnie2 wplywa na ich atrakcyjnoSi. A to w
naszych realiach czynnik bardzo istotny. PCN,

stwarzaj4c mo2liwoS6 korzystania z r62nych kurs6w

na terenie Polski, pnyczynia siq do wysokiego poziomu

nauczania.

Natomiast oSwiatowe wladze niemieckie
sporadycznie organizujq podobne spotkania. Dlatego

istotny jest mo2liwie jak najliczniejszy udzial
nauczycieli w specjalnych zajqciach dydaktycznych.

Malgorzata Zowner.
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URSZULA
KOCHANOWSKA

Gdy po Smierci w niebios6w przybylam pustkowie,
869 dlugo patrzyl na mnie i glaskal po glowie.

,,Zbli? sig do mnie, Urszulo! Pogl4dasz, jakLywa.,.
Zrobip dla cig, co zechcesz, byS byla szczgSliwa".

,rZr6b tak, Bo2e - szepnplam - by w nieb Twoich krasie
Wszystko bylo tak samo jak tam - w Czarnolasie!"

I umilklam zlgkniona i oczy unosz€,
By zbada( czy sig gniewa,Le Go o to proszg?

USmiechn4l sig i skin4l - i wnet zBoLej laski
Powstal dom kubek w kubek jak nasz - Czarnolaski.

I sprzgty i donice rozkwitlego ziela
Tak podobne, aL oczom straszno od wesela!

I rzekl: ,,Oto sQ - sprzqty, a oto - donice.
Tylko pztrze$jak przyjd4 stgsknieni rodzice!

l. Kto jest bohaterem wiersza
Boleslawa LeSmiana?

2. Por6wnaj rajski dom Urszuli z
domem w Czarnolesie.

3. Dlaczego Urszula prze|yla
rozczarowanie, kiedy otworzywszy
drzwi, ujrzala Boga?

4. Jak, twoim zdaniem, powinien
wygl4dai dom Urszuli? Dlaczego tak?

5. Co jest szczqSciem i rajem dla
dzieci, dla ludzi w Twoim wieku, a co
dla doroslvch?

Jun KoclranowskL

TREN VIII
Wielkief mi uczynila pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoiml
Pelno nas, a jakoby nikogo nie bylo:
Jednq maluczk4 dusz4 tak wiele ubylo.
TyS za wszytki m6wila, za wszytki Spiewala,
WszytkiS w domu kqciki zawidy pobiegalu.
Nie dopuScila5 nigdy matce sigfrasowot,
Ani ojcu mySleniem zbytnim glowy psowat,
To tego, to owego wdzipcznie oblapiaj4c
I onym swym uciesznym Smiechem zabawiaj4c.
Teraz wszytko umilklo, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rozSmiad sig nikomu.
Zkaidego k4ta Lalofi( czlowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje. 

-

ObjaSnienia do tekstu

WielkieS mi uczynila- wielkie mi uczynila6;

Z n iknie n ie m - znikniEciem;

l{szytkii...kqciki zawidy - Wszystkie k4ciki zawsze obiegala;

Frasowat- martwii siq;

Glowy psowai - martwii siq;

Nie masz zabawki- nie ma zabawy, radoSci.

I ja, gdy gwiazdy do snu poukladam w niebie,
Nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzi( ciebie!"

I odszedl, a ja zar^z krzqtam sig, jak mogg -
Wigc nakrywam do stolu, omiatam podtogp -
I w suknie najr62owszQ cialo przyoblekam -
I sen wieczny odpgdzam - i czuwam i czekam...

JuZ Swit pierwszq frozniet4zloci sig po Scianieo
Gdy wlaSnie slychad kroki i do drzwi pukanie...

Wigc zrywam sip i biegng! Wiatr po niebie dzwoni!

Serce w piersi zamiera... Nie!... to - 869, nie oni!...

ryDn"ffi
ffiw65

Boleslaw Lefmian.



26 vepnnr nororrHoro poKy Ao Myrero.{xoseQa Konpaaa s ceJi Tepexone rani-
TaJIr AeJrerarn IV MixnapoaHoi KonpaAiscrxoi nayrconoi xonQepeHqii nna npo-
xoA[ra n JLo6.nini. Y crcraAi Ae.neraqii npeAcraBreHo BrreHrx is dararrox rcpaiu
cniry - IIo.nruli, Hiueqqnuu, AHr.nii', iDpaHrlil ruseqii, Ira.nii', Typeu.rnHH, IHgif,
llinqeuHoi Kopeir.fnoHii', CIIIA, KaHaqu, flopaauii. Hafiqncreuuiurorc 6y.na rpy-
na ir Jho6aiucrrcoro yuinepcnrery irueni Mapii Kropi - CK.raAoscrroi- 16 aorro-
pin i rcangr.rlaris Qhonori.rHHx HayK. Ey.rru npucyruiraKo?tc t(opec[oHAeHT]r noJrb-
cbKnx, aMepuKancbKlrx i uinreqrrux inQoprvrar[BHr{x saco6is.

ilflBr t[Plttillill
,{erdraqiro renJro sycrpiuanu rolona Eep-

AnqiscrKoi pafi ounoi 4epxagrrainicrparlii leH-
naaifi fareqrxufi, fioro 3acrynHr,rK Banepifi
Ea6ift .ryr, peAarcrop roJrbcbKo-MosHoi rage-
tt t <<Mosaika Eep4r.ruincbKo) Jlapr,rca B epu i n-
crxa i aBTop qiei crarri.

locri nogHafiorvrr.r nucs. 3 ercnogvqirun
Mysero, silsiAarr.r napr i 6ylunor Tepexia-
csrcoi saranrnoocsirHroi urroml (xonuuHifi
nascKufi rr,raeror) - uicqr, B rKr,rx npofiuno
paHHe Ar.rTr{HcTB O Benr,rKOrO rrlafi crpa Heopo-
MaHTHrrHr,rx ure.uenpin. .fl rcoporrco posuonie
rocrrM icropiro crBopeHHr yniralrnoro li-
TepaTypHo-KyJrbTypHoro 3aKJraAy, HaroJrocH-
Blur,r Ha oco6rusnx 3acJryfax siAol,roro Kpae-
3HaBrIr i Qiroco$a Muroln lllene.uror<a y qifi
6raropognifi cnpani, a noriu Aas eiAnosiAr
Ha qucreHHi ganurauss.

Tenruu, 3aAyrueBH[M craJro ruoe cnilry-
BaHHr 3 rpynoo BseHr.rx KoHpaAo3Hasrlie.
Oco6nuso Ao6pe Mr,r ropo3yuilucr crocoB-
no 6ararrox npo6leu i Aocsrueur Koupaai-
aAH 3 foJroBoro AeJreraqii,4orropona Qiaono-
rii, npoQecopoM, reHepaJrbHr.rM peAarcopoM
6ararorousoi uayronoi cepii <Konpa.t: saxi-
Ana i cxiAni nepcnerruBu), roJroBoro Kou-
pagincsrcux crylifi iHcrnryry anruicrnru
Jlro6nincrroro yniaepcnrery, rorosorc 3a-
rcnaAy anmifi csroi ra auepuraucsroi lirepa-
ryp BporlraBcbKoro yuinepcnrery, BecrasoM
Kpafiroro. BqeHprfi ni4rpeclur, u1o crorogHi
cnpaBa Br{BqeHHr ra [onyJrrpusaqii rropin
Konpaaa Ha6pana lu?rpoKoro po3Maxy no ecifi
seruuifi ryni i BHTBHB BeJrHKe 3axo[JreHHff
nayxono-liTeparypHoro 4irlruicrro Haruofo
Myeero. Ha ftoro AWKy, MoxHa 6u opraui-
3yBarr.r nocrifiHi noisAxr.r cryaeuria - Qino-
roris is llonruti ra inurrx xpain 4o Tepexo-
Boro, ulo na 6asi Mysero roryBarr.r xypconi
Ta AlrrrnoMHi po6orns reu, xri crocyrorbcf,
xHTTr ra Aislrsocri flxoseQa Konpa4a.
Meue gaqixasr,ura raKa.qyruKa. [ificno, y Hac
e 6ararorouni anrlificrri ra nonrcsxi nuAau-
ru roupa4iBcbKux rnopin * BaxcrruBr{x AXe-
pen AJrr uayrono-lireparypHoi cryAenrcrxoi
upaqi. Y rvrysei BXe nparlrcnalu yrni oAr,rHa-

Arlrrlrx ruracin,ig urril uicra EepAuuena ra
Eep,uuvincbKoro paftony, roryroqn uayxoni
po6oru Ml 3axucry y Maaifi Arca4er"rii Hayr.
Po6oru sufiwnu gMicrosHr,rruvl, Branrvrv;a, a
Aesni 3 Hr.rx Hasirr oAepxrrJrr,r Br{coKy oqiHry
y flOnbcbKorvry rrliCri Tuxu.

E]ilBilP[l|l

ptloMy raucreqtsi. Bueuufi , BrlrrBJrrerbcx rcpirra

rireparypnoi npaqi, qe fi safir\laerbcr Harru-
caHrurM qisnnx rroJroreH. Ha nau'srr y rr,rysei

siH sarlruruB noprper Krur3r Ponaasa - repot
oAsofirrreuuoro KoHpaAiecsroro rnopy. flpo-
$ecop Kocyi Tasaxa s -finoHii cneqiani:yeru-
cr no BnBqeHHro HayKoBr,rx cralefi, Hapucin i
uloAensurin Konpala. BiH ig BeJrnroro pa4ic-
no AisHaucr, qo i B HaruoMy Mysei foryerbct
Aexirrra nparlb Ha AaHy reMarr4Ky. B lalr.uir
.rac siH Br{Bqa€ cmri KonpaAa npo saru6ert
<Tn'rasira>, npo flolsrqy i r.a. Bqenrafi norc-
Hroe, u-1o B rrr,rx rry6niraqirx uaficrep Heopo-
MaHTHKT{ ni4rcpnnaerrcr raKo)K, tx 1nuctcyuui't
3HaBerIb 6ararrox nepJrHH i r cxap6Hrqi csi-
rosoi nireparypn, reorpaQii roulo. .f, xapro-
Ma 3iBHaqHB, r{o nnniuni crrainprsi snoscrxi
nnqapi - cauypai, na ni.4rrainy ei.q csoix none-
peAur.rrcin 3 MilHynoro, crturra HanoJrerJruBo
rrrrypMyBarr.r HayKoBo-nireparypni 6acriosr,t i
Aoctnrr.r B rlboMy nea6ustr*tx ycnixin. T. Ta-
HaKa po3cMinnc*,,qupo roroAr.rBrxncr i s quu,
i sanpocna rtrene siAsi,qarn Torio, no6ynaru
6iaq niAHix<x<r 3HaMeHr,rroro nynrana @yaei-
gua, o6iruB npr{roryBarn qirtou1ufi Hanifi -
3HaMeHmr{fi i Herpinn*rufi snouctrcnfi \aia.

.{exinsrca cris siH cK&}aB TaKox npo Kynbryp-
ni nepcuerrunu KpaiHu Conrla, qo CxoAl.rru.

Bci eqeui - rocri Hariloro My3ero - 3anpo-
cr.rJrn MeHe siAsi.qarn ixni xparvru HayK, oA-
HaK, Ha )I(€UIb, .f, He MaIO TaKI{X MOXII,IBOC-

tefi,6o )KrrBy n rpaiHi, Ae HayKoBo-nirepary-
pna i laysefiHa flpaqr He qirurrcr Ha HaJrex-
HoMy pieui i niAnosiAHo He orraqyrorbcfl.
Palye Ayrrry carvr Qarr scecnirHron) Blr3HaH-

ux po6orn Haruoro Myaero. Y posnr,rrrcy KoH-
paaiaaa e i crpouua qacrKa fioro Aislrsocri.

Bpy.rr,rnuru Myseeni quclensi noAapyH-
KH - HayKoni upaqi BqeHr.rx i s 6ararsox Kpa-
iH cniry, TBopu Konpa4a (n rir*a .rncri ft.qesri
KHHfr{, sr.rAaHi 3a xr.rrrr nucbMeHHr.rra) na
pisnnx MoBax - norscmifi, Hiueqlxift, aur-
nificrr<ifi i sanirr snoscrxifi, - AeJrefaru
Jho6aiHcrxoro HayKoBoI rcoHQepenqii reruo
nonpoulaJrr.rcr 3 HaMH i noiiann Ao Xnroun-
pa - uicra, 3 flKI,rM Tarox noB'fl3auo 4erilsxa
cropiHoK 6iorpaQii KoHpaaa ra ftoro poAr.rHr.r.

flpoQecop B. Kpafirca noo6iqqe 3HoBy npu-
ixaru Ao Tepexonoro, qo6 epo6urn noni rpo-
KH y po3BHTKy nauroi nayronol cnienpaqi.
Hosi gasAaHru, Hoei npo6leuu'cnoHyKarorb
Hac Ao HoBrD( HayKoBr.rx noruyrin, ari ne4yru
Ao po3rur{peHnr ropn3onris cninnpaqi.

flo6axasuJn BHcoKr.rM Aoporr{M rocrrM
qacrusoi Aopor[ i nosux AocrrueHb y Br{-
s.reHHi rnopvocri Koupaga, r AoBro crorB Ha
anefiqi 6inr Mysero, Bce rqe nepe6ynaroua e
craHi HaAgelrqafiHoi rop.uocri sa pi4ny 3erra-

Jno, 3a yrcpaiHcrruft, noJrscrxnfi, Qpauqyrr-
rnfi ra anuificrxuituapoau,sr<i AanN xr.rrrt
l TBOpqy HacHary HaruoMy cnaBHoMy 3eMnr-
Ky, rqo 3Berr,rrrnB cnirony AyxoBrry Kynbryp-
ny cxap6nuqro HenoBTopHHMr{ poMaHTr.rqHH-

Mr,r rueAeBpaMH.

Mnxafi.no EeAr,
Arpercrop My3erc ce.na Tepexooe.

llryil[B0i
Eesyuonuo, Molr(Ha BuKopucrarn ft inuri

rfirfiaaincrri cssrfiHi - Konpaainclrufi po-
ruau Mopcr<oi 6i6rioreru uicra lAancrra
(flonrula), HayKoBo-JrireparypHi 3aKJraArr

Anrnii, (Dpanqii, CIXA i r.4.. Mysefi y Tepe-
xoBoMy zr.auwit 6araruou HayKoBrIflM coiry.
B. Kpafixa ni4rpeclnn, uqo naoirr icropir
fiono crnopennx i s6epeNenu.a,.nr i 6iorpa-
Qix fioro BeJrr,rKoro rBopqr fi nepruoro Aupe-
Kropa, a raKox Huniutrg HayKoBo nireparyp-
Ha npaqr MaroTb npaBo cTaTr{ TeMaMr,r Ar{n-
JIoMHrrx ra KypcoBrax po6i'r. Cartae roMy Hay-
xosi ngaeruo3B'r3KH My3ero is xparraarran Hay-
ru 6ara'rrox rpaiH nocnrrorcnbcr, po3runpro-
rorbcq. Ixui ropusoHTr.r crrarorr nig Tepexo-
Boro Ao JLo6aiHa, Huo-I,Ioprca, JIoH4ona,
Bepriua, JLo6era, Croxrolrua, Hanirr Toxio.

Is npoQecoporvr B. Kpafiroro rran :ycrpi-
nr,rcfl BApyre. flepura Harua po3MoBa nia6y-
Jlacr Harpr,rninqi rpaBHr 2005 pory, xonn
JIrc6niH Jrurue roryBaBcr Ao BurrleHitssaHoi
uayronoi xon$epenqii. HessaNaroqu Ha MoK)

ni4cyrnicrr (is o6'errnBHr.rx npnqnH) ua qro-
My BeJrr.rKoruy Qopyui, AocrrHeHna Myrerc
flxore0a Koupaga rau 6yru AeraJrbHo onpri-
moAneui i narexno oqiueni, ulo AoAaJro HaM

Hosr,rfi npunuB iureaenryaJrbHux cvrn Ann
noAamruoi npaui. I cralocs Bce rle 3aBArKr.r

crapaHHrM HacaMrepeA naHa B. Kpailxn ra
ftoro 4pyxprnr - AoKropa Sinonorii nani
Asnn ExososcrKoi - Kpafircu.

.f rarox MaB rrecrb nocuilxynarucn i s

AerKr,rMu ni4our.rrrru AoKropaM[ Qinonorii -
KoHpaAo3HaBr{rMr{ s iuunx rcpaiu. Hiueqr-
Kufi sqeHr.rft -AoKrop Qi.rronorii Enrlap IIIen-
KeJrb po3nonin npo uagsnuvafiuufi inrepec
cryAeHrcrBa JIefi qi6crroro yninepcr.rrery Ao
tnopvocri Haruoro 3eMnrKa. 3aunryrorrcr
6yrnamuo scilr - i xyaoNuirvru rnopaun, i
nireparypno-Kpr.rrr4qHr.tMlr crarr{un Koupa-
aa.,{ircrrr nayxono-lireparypui KoHpa4incrri
crylii, B rKr.rx Br.rBqarorbcr oco6rursocri xopr-
noguqii i crcxery, KaprHHr.( upt'tpoAn y B3a€-
uo3n'rsry 3 xapaKrepaMu nepcoHaxin poua-
Hin, uonicreft i noser BennKoro poMaHTHKa.

A xyaoxHi rcinoQinnrrlu! .flr<i rilrxu rBoprd
KoHpa4a nirrrrli ue erpauieyBarm: i <Jlopaa
.{xitrru, i <Cepue reMprBr.D), i < Kineqr Ha-
oalri>>, <Hocrpauo>l i <fleper,aory>.

flpoQecop ig Kana.qn Cr.iseH Epagcuci -
rr1upo noAiruscs AyMKaMr.r npo ro6paxennr
cqeu i s rnopin BeJrr{Koro Mr,rrrlr n o6pasorno-
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SANPO1UYEMO

Ao noflucuroi
cvsornuoi luKonnl

Eepanqincurce Biaaireuq
Cninxu llolqxis Vnpaiuu oroJlo-
urye ua6ip yvHin norlbcbKoi cy6or-
sr,oi ruxoru siKolr nia 6 ao 17 porcin.
Y Honouy HaBqarbHonay poui repeA-
6aqaerucq BuBqeHHq raKl{x npeA-
uerin: roJrbcbxa MoBa i .nireparypa,
icropin noJrbcbKoro HapoAy,
rroJrbcbKa My3ntIHa KyJIbTypa, reo-
rpaQin IIorruti, marexiluc.

.{oni4rr.r sa reneSou ou 2-23 -7 8. 3
noAaHHrM 3agB 3BepTA"fVCs 3a aApe-

coro Byn. flyruxina, 46, 3OIil Ne 3, y
KaroJrprrrbKux napaQi flx 3aflBt npufil
Marorb: B Knruropi Eocr,rx xapueririn

- PoseaAoBcbKa lpuHa TpoxNuinua,
KorecHur Baresruua ArrQpeainHa;
n rocreri cn. Bap6apn - Bepr'rincsr<a

lIapwca Anaron iisua, fI i4ropoAeIrbKa
Mapix BacurisHa.

OcsonHop Meroro HaBr{aHHf, y
norrcsrifi cy6o'rnifi urxori e: ni4pol-
xeHHt norrcsroi MoBLI i xynlryplr,
noBepHeHHg uoaoAi Ao ceoix ersiq-
HHX KopeHin, a6araveHHfl Kpyro3opy,

Qoprr,rynanHfl BHcoKo KyJrbrypHoi, oc-
si.{eHoi oco6ucrocri, n4ocxoHaJreHHt

ra niAsraqeHHr AyxoBHoro pinHr
airefi ra uoroAi.

V urxori 6yayrr Br,rKJraAarr.r Bqr.r-

reri, rri npofirunn cueqiarlsy ni4ro-
TOBKy y BHTTIHX HaBqaJrbHHX 3aKnaAaX

flonrqi ra YrpaiHrE.

fIpN norpe6i, sa 6agi uxonr4 Mo-
xyrr 6yrr,r crnopeHi rpytrn no Br.rBqeH-

Hlo noJrbcrxoi rrloeu Anr Aopocnnx,
nirov ao 60 poxin.

IIpaeniHHn
EepanuincbKoro Biatireu H n

Cni.nxn llorqxin YrcpaiHu

Wwffi@$i*1ffi)
JIex Banesca HapoAHBcx 29 nepecss 1943

poKy B po4uni 6iasoro ceJrrHr4Ha. y 196l
poqi rarciu.rus cirucrKofocrroAapcbKy rxKo-
ry uexanisaqii ra orpHMaB Sax anroenercr-
pouexaHirca,az 1967 poKy npaqrcBaB eJreKr-
pHKoM sa lAascnroMy cyAopeMoHTHoMy 3a-
no4i. Eyn ruMqacoBo aperuroBaHnfi roro x
poKy 3a Kpr{TnKy Braru, fioro ssimnurN ig
cyAopeMoHTHoro 3aBoAy i rouy siH npaqroe
e iHurnx 3aKJraAax. 1970 pory BareHca cras
qJreHoM crpafi rconoro xouirery. floqnsaroqpr

, s 1978 pory BareHca 6epe aKrr4BHy yqacrb y
po6ori neoQiuifiHax npoQcninox flo6epex-
)K.s, e oAHHM s iniuiaropie i nporraonqis Ha rtai-

rlrHrax y piquuqp noaifi lpyaHr 1970 poxy.
Ha novarry 1980 poxy s fioro iHi(iarnsr.r ga-

cHoByerbcr Po6irHn.ra Korraicis n <<Ererrpo-
vonraxi>>.

14 cepnnr 1980 poxy siH oqorus crpafi-
Koer.rft Korrrirer lAascsrcoro cyAopeuouru0-
fo 3aBoAy, a HesAossi 3ariurbHoBrrpo6nnvufi
Crpafirconnfr Korrairer. 9epe: pir, 3l cepnur,
uiAn[cas 3 ypsAoBo]o xor'aiciero yroAy, flKa

Aana Mox<.ltLrsicrr 3acHyBaru 3araJrbHonoJrb-
crxi HesanexHi npoQcnirrcu. Baresca oqo-
run .(epxaeHy Kortriciro floposyr',riss.s <<Co-

ri4apnicrs>>. .fl r< nponi4Hrafi gi.nv cepnueno-
ro crpafiry, norlaB Kopr.{cryBarr,rct BeJIHKoro

uonynrpuicrn. Crae cnpanxuiu HapoAHHM

niaeporvr. I,Ioro oro.{eHHr cruIaAaJrocg g naft-
6inbur AoceiA.{eHnx axryeicris onosuUii.
BareHca npoAoBxyBae ni4rpuvryearu ricni
38't3Kl,I 3 npaBnrqoro nepxinxoro Karolnqr-
roi I{eprnn. Bin rr,ran Aocr.rrb r"riqHufi BrrJrHB

\ Ha nonirlrry <Cor ilapHocri>>, 6yn npu6iu Hr.r-

KoM yHHKHeuna rcou$pouraqii, a raKo)K rro-
crynoBoro noIuprpeHHr Brnr,rBy flpo$cninor<
Ha )KHTTfl rpaiHn. Eararo pa:in npoeo.uuB npo
qe reperoBopr4 3 BJraAorc IIHP. Ha nepurovry
s'i3Ai (Conilapuocri> Jlexa Banency 6yno
o6paHo fonoBoro npo(pcuinox.

flicns BrpoBaAxeHHq sificsroBoro craHy
13 rpyanr l98l poxy JIex BareHca 6yn iu-
repHoBaHr.rfi i nisHirue,qo I I nucronala 1982
pory fioro rpHManH s igorsrlii. Bin se cKJraB

KoMlpoMsryrovoi 4euapaqii, a ft oro noriru.{-
na noguqig craJla Ba)KJII,IBI,IM .IHHHHxoN{. g xplfi
uigrprzrvryuan ouip cycnilrcrna. llicng ss irs-
HeHHq, TpaKToBaHufr ala4oro rK rrpr.rBarHa
oco6a, Qoprvranrno npaqnBaB po6irunrou ua
lAaucmouy cyAopeMoHTHoMy rasoAi.

B 1983 poui craenaypearoM Ho6eniscr-
roi uperuii. JIex Banesca He 6pan 6esnoce-
pe,uHroi yuac'ri n nignimunx crpyKrypax
<Coni4apuocri>>, are ni4rpnMyBaB KoHTaK-

TH 3 HHMr.r i seaxaec.fl nigepornr <Coni4apno-
cri> 6imuric'uo qreuie i npuxlurnurie aH-
ruxouyHicrurrHoro pyxy.

1986 porcy eiH cKnI4xaB ruMr{acoBy pa1y
<Coni4apuocri>>, a s I 988 - rpoMaAtHcsxnfi
rovirer npu rcepinuuqrsi <ConilapHocri>.
y 1988 poui JIex Baresca 6pan yuacrr y
crpafiry Ha cyAopeMoHrHoMy sasoAi laan-
crra i oco6ncro B3flB Ha ce6e siauosi,qam-
nicrr, npn3ynuHHguru arcqiro 3 Merolo yHI4K-

HeHHr xaniryrxqii. Bocenu roro x poKy
noJrbcbKe rere6aqesHfl rrpoAeMoHcrByBano
ny6rivni Ae6aru Jlexa BaneHcr.r 3 ronoBoto
o$iuifiHux upo$cninor, rri ute 6inrure
cflpnflnv pocry fioro uaAgsn.{afiHoi nonynt-
pnocri. 3 iniqiausu llboro nori'rlr.IHoro ri-
Aepa BnaAa upufiurra pirueuur po3roqarll
raciAanru Kpyrnoro Crony. Baresca oqoJIIo-

BaB rpyny <CorigapHocti>> i nci yuacunxu
rreperoBopin :uyureHi 6yltt sngHaru fiofo
noBHoBax(esss. V pe:ynrrari nopoeyuiuur,
uiAnncasoro 5 rcsirHq 1989 poxy, 6ynaua-
HoBo JreraJr isonaHa <Con i4apHicrr>>, a s Hair-
6rnx.rux [apJraMeHTcbKr,rx nu6opax o4ua
Tperr Cefirray, a raKox yBecb Cesar noBr,r-

nni 6ynn Qoprnrynatucs ruJltxotrr sirsHux
nz6opin.

4 uepnHx 1989 pory yci rrroxrlrai MaH-

4aru a1o6ynn KaHAr.rAarr.r - craBJreHprxu Ba-
JreHcr.r. flicns nepexoAy Ha cropoHy <Cori-
4apHocti> noriru.rHr,rx yrpylyBanr, arci 4o
Toro r{acy BBaxz}Jrncfl Jrl{ue ii corcrHuraun,
6yno npn:naqeHo Ha flocaAy npeu'ep - ui-
nicrpa SyHxuioHepa <ConiaapHocri>r, Rrco-

ro BrrcyHyB JIex Ba-uenca-Taaeyua Maro-
BerlbKoro (24 cepnut 1989 poxy). Bareuca
3anrrruHBcr sa nocaAi roJroBH npoQcninorc,
aJIe BXe qepe3 Aerirsrca ruricxqis zaitns,scfl,
norirurorc i poruovan <eifiHy ua ropi> npo-
ru npeu'epa i 6inrurocri ftoro npn6ivnuxin
3 qvcna rorprrusroi ouosrqii. Ha nu6opax,
y rpyani 1 990 pory, Jlexa Banency 6yno o6-
paHo rpe3r,rAeHroM PII. Ha qifi nocali siH
ctrpLtrB srireHH]o B xorrrs nporpaMn pr{H-
KoBHX pe$oprra ra iurerpauii a enpony.

Onpaqroeara
JIapuca BeprvriHcrrca.
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Bralucran €nceeiqbICufi .

flepexna4 JI. BeprraincbKoi.

(npoaonxeHHn 3 J\b}lb 6l - 68).

,{o.rrn 6apcunux KoHQeAepariB
y Br.rfHaHHi

He 6ydy synuHnmucfl ua mpazivuiil icmopii'6apco-
r<ux xouQedepamie, nrd npufynu do Cu6ipy s eidmn-

muMu Hocltu i elxanu i, nK eidoao s nepexasie, nid-
d auw <rcorcdKonaHHa )), npus' BaHux do depee' nuux

xoaod, nxi Komurucn s yt6iwn mo1onacaxoeo Kpeilnn

- rucaB ru.r:r llerpo KponorriH, pocifloxufi reope-

rnx anapxitr'ry y <B pociilcamu i Qpanqnarcux o'ns-

HUW>>.

3agryrr.r ar'aHicrii 28 tums 177 2 pory, ao I 0-i pi.t-
nuqi uapnnaHur KarepuHu II, vacruua roHQegeph-

rir, rxi goci nepe6ynanu y KaraHi, Monra noBepHyru-

cq Ao flonrui. B peryrrrari nocraHonn Cenary oig l0
ci,rHfl 1773 pory rpo siar*{iuy 3acrraHHt ao Cn6ipy i
Open6ypmroro Kparo xon$e4epadn, mi npnfiHuu
rtpanocran'r, qacrxHa 3 Hr{x Moma raluutnrltcr y Ka-

sani. Eyro ix 12.

Ha npoxauur Pary Ceuary Pe,Ii llocuoruroi siA

I 5 nlorom I 773 pory 6yn nuAasnft I 0 nepecH.r roro x
porcy yrar, srigHo rxoro xoH$elepatn - noJIf,KH i Span-
uy3r.r - Mornn rroBepuyrr{ct Ha 6arsxisulnny,3a Bt,tHr-

rxortr: l) AHroHi.fl llyracrxoro,6arsro rxom 6yn cni-
B3acHoBHHKortr 6apcrxoi roHQegepaUii, a 6par, sninr-
HeHHfi s rroJroHy Ha cJIoBo vecri, ue norepuyncr, 2)

non$eaeprm, :acraHi 4o cpi6unx pyanurin y Hep,rnH-

crry (y cxi4Houy Cn6ipy), 3) roHQe4epau , s:rriAo
oificrxa,4) ri, rxi npuilHrnu npanocran'r, 5) ri, mi
uann ra6opronanocri (go nonepueuHr 6opry). Hanpo-

uysrbcr oqesuAHr.rfi BHcHoBoK - MoHII{ fioBepHynrcs

nnrue ri, rri nepe6ynanu y KaraHi, i oAnunqi g rux,
uo nepe6ynann y Cu6ipy.

florxosHr.m Thesby de Belcour, noBegmrcqficb Ha

6arrxinqnny, orpuMaB y Karani cnncoK rcon$eqepa-

riu, ra6pmux Ao sificrKa, y sKoMy nepeduynanocr
5445 npirsuul. Horo fuarann, u1o6 niH noryp6ynancr

Ha 6arsxisqnui npo ixue noBepHeHHr AoAoruy. Belcour

nigpaxynan, uo r riei rpynu noMeprlo 155 xouQe4epa-

Tir,3aJuunrocr fioruy 5290 mnapnurin, 3a noBepHeH-

Hr rKr,rx niH nosuHeu 6yr 6oporncr. I4oro KJrororaH-

ru y Bapurani, snepHeHHr Ao Kopoff i cenaropin He

Manr,r xoAHHX perynrrarin.
Ilicr.a cnaepriKarepnun II qap llauo 129 tructo-

na.gLa1796 pory Br.rAaB uaHi$ecr npo rnimHeHHf, KoH-

rfe4eparin, rxi nepe6ynaln y Cn6ipy. t{u scix?
Ha xam, cximrn Ha:]aBXAr.r 3arrurrrr.r;rncr npr.rMy-

cono, crindrn s RlacHoi noni - sapas BaxKo cKa3arr.t.

PyQUH lliorponcrru il, 3aunnwir y 1844 poqi, Hann-

cay'. Hat4adrcu daeno sacnantfi llonnrcie suarodnmacn
naycix npocmopax Cu6ipy, i eci 6a euHnmt(y npuuun-
nu, 6o npuilunmu Mycuttu, zpetlbKe 6u3HaHHn i aic4eei
seuvail: crona4 cmaru cu6ipnrcanu, uailxe eci xaseu-

Huttu saoulaHalwu, a denxi cmanu Kynwu. Eaeamo

xmo s Hux noM'nmae , t4o ix did, ne ruucy, t4o 6amaxo,

6ye nonarcou. I 6inaw - rleHw onuq)nmb s nxozo pody

a6o s nr<ozo cmaHy.

flaynuua r llorrusoncrxux BoHconi.rona, ma lM9
poKy noMaHrpyBana 3a BHrHaHueM -uonooinortr y Cn-
6ip Ha naxri po6orr.r, 3aHCrryBaJIa: rauQdepamu 6ynu

daaui y maxiil rcinarcocmi, uqo 3acHosysanu nonocorci

nocdeiw. Cieepc (flxin, nirniue pocifioxr.rfi nocon

y Bapuari) npoilrcdwanuu no Cu1ipy y 1790 po1i,

6aque nonactxi caa, sacuoeaui sa dead4nmo poxie

neped mun. ix uqe zycmpivae eidonuil aandpieuurc IIan-
nac ([IerepCuuoH). Hat4adra rc aui oduarcuurucn s

omoqeHHnr, uaeima Hes6y caa, nxe sdydyoanu 6ap4i

i uaseanu Teucxuoma stinunacn ua [Iomocrcen.

PirHi 6yru neAori rour[eaeparin, gacraHnx Ao Cu-

6ipy 6er Ha.uii norepneHlu{ Ao pi4Horo rpan. Hafi6i-
nbule norepniru sacrauui, rxi norpanmu Ao HepqHH-

cbKHX KonaJrenr. Ilepe6yraru rau rarox i ri s To6om-
crra, nicm raK 3BaHoro ro6omcsxom 6ynry, mi 6yun

uiaaani xopcroroMy noKapaHHlo, g noHiseqeH[t'Iu

rltefir"roru rinaun, sacylDreui Ao IIDKKID( uenocnnrunx
KaropxHnx po6ir. firuep nncaB, Iuo 6apcrxi,ron$e-

Aeparn 6ynx neprunux nonbcbKllMr{ [oceJIeHIItMI4 y
rlr.rx Kpiux. Tpe6a aolarn, ulo 3acnaHlli nicff siA6y-

BaHHt noKapaHHJI y KonaJIbH'x, qacro clopoqeHoro 3

pirnnx npnqr{H, Mouru ocentrxct Bxe:a csoiM sn6o-

poM y roMy uicui, le 6axuru, rn6nparcuu co6 i ran.fl r-
rr sxe xorhu, are 6er npaBa IIoKI,tAarn Cu6ip. Ane ue

crocy€Tbcr cxopiure nirHiruux 3acJIaHb. Biaoud po-

cificsrurfi uucruenHux OnexcaHap Pa.uueB, Agcureln
sa qacis Karepurur II, niA ,Iac noaopoxi ao Cu6ipy
3aHoryBaB, wo y dopozi s Toflonacarca do Tapu, e cai
Eymarcoao nad piran lpmuw cannuyci zanoctcni, eu-

pourynmb 3epHo, mop4)nma rydoflon, nornnmb Ha

seipa, sdanma e opeudy ceoi'nidoodu. Y 1azamaox ui-
cmax rcusyma cmpina4i (naqadru cmpine4axozo eiil-
coxa nian iozo aixeidaqil llempont I) i tanfiedepamu.

I6 1epann (1797) eideidae ilozo nonocuuil sacnaue4a

Oxa4axuil (rccoondz IOseQ, oepyqoruil a6am s Xumo-
uupa, ileuyapucm).

He6araro uau ni.{ornro npo pirui Br.rAr.r 3acnaHb Ao

He Ha3BaH[x cu6ipcrxux reuem. Oqe oAHe s snx. E.N.

Munay, $paHrrysrxuil oQiqep, rcoHQegepdr, ssrrufi Ao

ueroni pa3oM 3 isnu.t'u.t $panqy:ar"rn, 6yn nncrauufi

ao Iprqpcsroi ry6epnii, nicm 20.{Hin rDdri.rHr.Ix po-

6ir y To6onrcrry. 3oigrn, niA xousoei{ 3 xanrluxin,

ur rpyna 6yna ranpouaaNeHa ax ao ys6epexorr JIro-

AoBHToro oKeaHy i Kauuan<n, npo tqo nucan y caox
rqoAeHHHKax Munay (Jlrnin, 1857). V miil doposi sa-

xeopiau qemsepo rconfuedepanie, a xonu epau4i eonu

ue suailuau e co6i can do nodantwozo noxody, KavtoH-

dup nidposdiay neped denapwen4 HaKo3aB a sarcona-

mu )rus4aL lleil cymo xanuu1urcuil cnoci6 nponsy
JrcopcmoKocmi eumuxae y ecix uet4acutu notroHeHux

,maKe cmpawHe npnrceHHn,4o wdeu s uux, uaaima

uailcna6wuil, He Hase{ysascn noctapilcumucn npo-

mnzat dopozu.

[Ipu1yewu uapewmi uepa n'nmb 3 noronuuon ui-
cn4ie do cmpawnoi'nycmeil, nru 6yna ercuaveua dnn

ranrPdepamie ua naaewxauun, tx nodiawtu na dei epy-

nu: nucnueqie i po6imuuxie. llepwi noeuuui 6ynu ryo-

HAUA ICTOPE
mu:xcHn eiddaeamu no 25 co1uie a6o dicmaeamu za

KoJtcHo?o ueniilnauoeo seipa no 25 nazailorc, s dodam'

r<y do mta, nxi eowu t4elpo ompuryauu nid vac qo-
dennux sunpar Ha nornsaHHt. Po6imuuxu noeuuui

6ynu snoey cmuHamu depeea y nicqunox, de tv ercna-

noeuufi KuwqoK ma nicrcy, 6ye eduuon ixnaon'itrcen.
Oca mqKuil cnoci6 xummn 6au npomrzat qomupbox

neKetbHo doezw poxie (ne spexoeynuu mpueanocmi

nodopotci mydu i uasad) notacaxi epouadnuu i fipan-
trysarci oQi4epu, t4o 3suKnu do spyuuocmei ma rcan-

fup*y, docmynntu y queinisoeauux xpai'nax xmrcnii

nnduni.
Cepea urx oQiuepio nepe6yeas raxox Munay, aB-

rop ruoAeHHHKa, AoAae nolrcrxufi neperna,qav. A
Ceprifi Maxcnuos 3ayB&Kye: Ha dodamox Heqacmb

nepwta natimuvHux 3aanaH4ie, uic4eei xamai ue sae-

rcdu do6pe cmasulucn do nonoueuux. 3 canoeo noqa-

mrE e'nni ilyauu simt<uymucn s uaucrcopcmorciwan

cmaarcHHnM nic4eeux tcamaie, o6ynoenenun peil-
ziilutmu nepeKoHaHHnlfl, a moJvty nodeiiluo ue6ane,a'

uutt. B posyuinni cufiipnrcie nornKu 6ynu nact<ydwa4

<o6nuunrytul (oxprueHHi o6ltnauusM BoAolo 3a-

uicrs rarrypenHr/. llonucrKxx BLITHaHIIin na cu6ipcr-
KHx 3eMJux qeKiulo ItIe 6arrro npuKptlx npuroA.

Marcnlros raK)x rmcaB, rqo He nci nonepHyrrcr
nicnr ruanirfecryfiwnl. fio rybozo uacy ceped rcopiu'

uta cufiipnrcie il@rcHa zycmpimu nonacarci npiseuqa,

ciueuxi nodauun, nxi dprce ilpl3Ho zosopnmb npo

noxodrcennn. focuQiwqin qux sacnan4is e Hnanepe-

vnttu Qaxman. Y 3axidnony Cu1ipy xono Cetrunata'
muHcbKs, y zapHiil i 6azamiu uiapeocmi, ua ypoxau-
niil uuei, suHuKtu dea caa, ymeopeui nonbcbKurru Ha'

t4adxauu, nxi do qbozo qacy s1epeuu pidny ttoey i
ymputnypmbcn s ytn6neuoi' dinopycaxoi' earysi ?ocno-

dapcmoa - 6dxiawu4mea.
Ararou firirep 3anucaB n Onuci 3a6ailrceaaca-

xotrcpai'uuy Cu6ipy, uo s ri qacu 3HaxoAHJIoct raM

6araro 6apcrrux xon$eleparis; 6ynu sacnaui, po-
syniemacn 6es cydy, do eiicaxa i rconaneua. fx s

nuuu o1xodunucn nomnopu, npo nKux n silce pnno'
eidaa, nezxo sdoeadamucn. Eynu 4e nepwi tuyuenu-

Ktt norbcbKo|einonocmi i nepwi noaacaxi euzuau1i

y Cu6ipy. Enusaxo copoKa xonfuedepamie sMosttrtt-

cn i nocmauon,uu ymeKmu s xonanauL 36ydyeanu e

Uun4i xopa6em, Ho nKorety nnusyvu no Auypy, xo-
minu dicmamucn do oKeaHy, cnodieanuucb marvt Ha

donouoey eeponeicarcux uopennaa4ie. Bouu ectce

Manu supywamu, Kotu do fiapituadiuww seicmxa

npo cwepmb Kamepuuu II i ecmyny Ha npecmont

[Iaena I. Tepnin emeqi sidKranu ua nisuiwe, s mu]u

vacou npuilutno seinuueuun s 3acraHHfl i doseia no-
Bep+ymucn do [Ioaoqi

Eepyru Ao yBan{ yci acneKfl.I Aocrilxenr cnpaBLI

yvacri 6apcrrux ron$e4eparin y nonmauui llyra.ro-
sa, rpe6a BKa3arr.t na 6par apxinHux rtrarepiaain rr
noJrbcbmx, rar i pocifrcrrux. Eapcrxi ronSegepam,

BeAyq[ 6oporffiy ra noBHy He3anexnicrb Pe,{i llocno-
il{roi cranu xeprnaMu pocificrroro uaprcr'ry. Toruy

norpi6ao eucryxarn o6npi cropnn icropx.uoro rcH-

futi"tl'- s yciero pe, elruicrn BHBqHTI4 nonrcrri ra
pocifiori apxinn, He 3a6yBalfiH ralox i npo apxiou

raxigHnx rpaiH. V nr.qseaeHni niacyr'rxir norpi6na no-

sna o6'eKrr,rssicrr m obepexnicn a o6ox cropiu rou-

fuimv'.

(3arciH.reHHq y HacrynHoMy uouepi).



AAKTN I KOMEHTAPI

Ilerpo KOPHIIITIYK.
u. Eeplu.rin.

niuxou MoBqa3JrHBnx rip, BKpr,rrt4x qyAoBH-

un lipllvul,ttr,tn licaun, BoHo MarboBHr,rrro
po3KLIHynocb HaA pi.rrcoro Csi.rerc.

Inan (DpaHKo Bneprue no6ynaa ryr 1874
poqi ua 3anpocnHr.r Micrlesoro cBrrrIeHHKa
PourKenn.ra, qo6 Ao[oMorru .y uanvanui
fioro cuny - riMHasncry, r.rcui,t eiAcrasan g

AetKI{x npeAr,rerin. Tyr niu sycrpincr i no-
ApyxI{B 3 ABaArlrrupivuoro Ais.{HHoro * Kpa-
cyHelo Olrrorc Porurenuv, rKa 3roAoM cra-
ra fioro HapeqeHoro.

B rynsrypnifi, s naHcbKr,rMn MaHepaMr.r

poauHi 3pocrana Ais.{HHa. [o6pe noaoAila
r*il,r'eqsroro i QpanqysrKoa MoBaMrr, 3axon-
JrroBaJracb s6upaunru eruorpaSiuHux Mare-
pianin, rri ,qpyrynarra B xypnani <{pyr>,
nignucyrovrrcb nceBAouiruona <<HaAexAo>.

3ragaftuo, cBoro nepuy s6ipry noegifi
<Dpanro Br.rAaB 3 [pncBrroro - Haaex,qi.

Opanro norrc6us ii aa upuna4ny Qiry-
py, AonuTnusuir i runn4rufi po3yM, ocsi.re-
sicrs i 4ocurr HesareNHi nepeKoHarrHr.

Hasqarc.rucr y JlrrincbKoMy yninepcr.rre-

24 rpyplut 2005 pory.

3 iuenerra IsaHa (Dpanra y nau'mi [epe-
Aycirr.r 3puuae s6ipra noesifi <3 nepunn i Hn-
3HH), yniuHeua uaft penolroqifi H iuurllr,r n ip-
rxaMn <Karraeurpi> <Ta ni.rHr,rfi penolroqio-
Hep>, onosiAaHHs i nosicri upo rparivHy
Aonro po6irHnrcin, 3oKpeMa <<Eopuclan cvri-
erbcg)), n'eca <YxpaAene ulacrfl)), noeMa
<Moficeft> Ta ule 6araro iloro xpecrorvrarifi-
snx i ue xpecroMarifinr.rx rnopin.

I ue sposyrr.rino. OpaHKo - nafinnAarsi-
rua rocrarr n yrpaincbKoMy nireparypno-
My rrpoqeci uicns lllenqeHxa, nipuufi cr,ru
cBoro HapoAy, MncJrrrreJrb, Bueunfi, rpoMaA-

., crxufi Aig.r, xntreBl{M noKJILIKoM rKoro
6yno: npaqr, 6opors6a, ceo6ola.

Ta ocs 1896 poui (l l0 porin rouy) r'r-
BnJracb rperr r6ipra noegifi - <<3ie'rne nnc-
Tr)), flKy nis cau Ha3BaB <<lipu.ruorc 4pa-

Efi, ue rrc6u MeHe,4inunno,
.flrc xo.retu xnrlt B crloKolo...
...Eo q 6opeur, ruon pn6uuHo!
Eo a podirHnK TBepAopyrufi,
Mese rpyAtr xAyrb, 6oi i n4yrcu,

MeHe xAyrb 6ypi rpouoaii',

C

ll(o, ruoxe, pori6'rorb cyAHo re,
Korpuru M r{ [onJrnnervl, 4ntllHo!
.flr ruoxeur rH TqFTU BecJIo re
I rre grqrarcrr 6ypi rii,
'foai .nro6n MeHe AinqnHo!
CuaAsocri xxrr.R, 3aKoHH i ruoparr ro-

roqacHoro cycnilrcrna He JrrKaJrI{ [oera,
npore caue coqiarsHi, rraconi nepenoHn
craBaJlr.r Ha rxJrrxy Ao fioro ulacrr i sr.rKnr.r-

K:rJrrr Morer cyMy, xyp6u i ryrn e noesii.
Koru IsaHa Oparrra 6yno saaperuroBaHo

i sacy4xeno 3a flpuqernicrr Ao po3roBcro-
AxeHHfl .uo coqianicrn.rHoi nireparypu, 6a-
rrro Omrr Pourxesuq npr,rKJraB ncix syculr,
uto6 nor6yrr.rcr rperenAeHTa n srri - Kprl-
uiuamsura, u1o6 po3Jryqr,rrr.r 3aroxauux, lxi
He MaJru 3Morr,r sycrpiruca i nopotyrr,riTncfl.

O.nr caua nosiAol{Hra @paurca, qo BH-

xoArarb saN,rix sa iH[roro. I rofi.y eiAnoei.{r
nfiIxe:

<Jlro6a! [o uto Tu nucala rofi lucr, ra i
s raKlrfi cuoci6, nlo To i .qo6pe. Te6e Hixro
He cuJrye, rilrrr sa6aurocr To6i nona.qero
6yrn, uy fi4eru 3a nona Osapreauua. -fl He

rHinarocs o riu.3 uluporo cepqr 6axaro To6i
rrlacrr sa sci ri uyxlr, nepexnri BAoMa. Ti-ns-
Kr.r re, u1o Tu roBopr,ru o uoiu rqacri, BHAa-
eTbcff rrreni ipouierc>.

B rcHocri Inan @pauxo nisHaa safi6int-
ue xnreficbKe rqacrr - KoxaHHff i nafi6inr-
ury apartry B cBoifi nro6osi.

(3arciH.reHHs B HacrynHoMy uoruepi.)

r/*p*ana, gpee ?6a,w @p***"
Moro)). 36ipra cKJraAa€Tbcfl 3 Tpbox qacrvr*,
uto siAnosilso .qo ii nassz Ha3nBarorbct
((xMyrKaMn>. Biprui crBoproBaJrr.rcb Btrpo-
AoBx 6irsme Aecflrr.r porcin (neprur.rfi (xMy-
roKD - s 1882 no 1893 pix, spyrufi -
l895poui, rperift - 1896 poqi).

,,{o s6ipxll esiftuura rro6onualipuxa noera.
<<Bce rari lemi, niNHi nipuri, 3 TaKoro

ur,rpoKoro FaMoro noqyrrr i posyrr,rinnr 4yuri
nro4crroi, ulo, qnTaloul,t ii, He 3naeru, KoMy
siAAarn nepeBary:.rl,r noerosi 6oporr6u, vr.r

uoeroninipnroni, cninqesi KoxaHH.ff i Hacrpo-
lB>, - nucaB npo qrc KHIrry ur.lcruennrar M.
Koqro6uucrrufi , cy"{acHnK Kauenrpa.

He AusHo, rrlo Br,rHHKarorL 3anr,rraHHf,:

-.flr soHr,r MorJrH 3'flBr,rrncb y rifi qapr.rui
IqoAessoi nerelsuoi 6opni, nanpyxeuoi xa-
MeHflpcbKoi npaqi, nocriftnnx xr{TTeBr.rx
typ6or, qo cyAuirr4cr Ha AoJrro noera?

- frciMyKr.r uorpi6Ho 6yno ueperepnira,
ulo6 rar cyMHo, sixso i qupo o3BaJrocb ce-
ptle uoerierc, uro Moxe craBaJrocr, po3rry-
rrrn i ueprnoro?

Cnia sial{irr{Tn, uo uafirparlr{Mr{ y r6i-
pui e noeaii, nurlurani rnu6ornMu noqyr-
rruu ary6aeHoro rrlHporo KoxaHHs caMoro
noera, iHuri -nipuqnaApaMa crBopeHoro xy-
AoxHboro yf,Boro lireparypnofo repor, qo
csoi rro6osui nepexnnaHus craBHTb roHaA
yce i crae ix xeprnoro.

tIu 6yn qacnr.rBuM Inau (DpauKo B oco-
6ucrorray xprrri? 3nepgeuocfl ao Qarris s

ftoro 6iorpaQii. Ceno Jlolun - nepnuHa qa-
pinnoi Kpaca Kapnarculroro Kparo. Oro.reHe

d, niu qacro 6ynan i qnx Kpaflx. ix.rrncry-
BaHHr uporraeuilo qucrorc poMauTnrrHicrrc,
qHounsicno, ni4nepricrro i goniporo, vac-
To Muuro ryMopr.rcrr.rvue sa6apureHHs. Y npt-
cri.qo KoxaHofo, rKoro qepe3 Hesr4iHHs raH-
IIroBarH Ha3HBae <<4epen' xu l,rM KaBaJI epoM )),

y 1878 poqi Onr nnrue:
<A 6oft e ! flane 4o6po4iro, nan.{iruc.fl x

cei snMu 4o6pe raHrlroBarr.t, 6o nplriay ao
Jlrsosa na 6al, ro x a6u Bil sr\.{iru. I aura-
xyrc Barra Ao rrepuoro KaApr{Jrfl, ax He 6y4e
rau Bauroi ForAaurn>> (ro6ro AaMH ceprlfl,
cyaxenoi).

Y qrorray x poqi B oAHoMy s rncrin Ao
Omrn Inan Opauro AoKJraAHo s'rconye cnift
cnirouag, 6o x poryrtaie, uqo 3aAJrfl uaftnan-
riurux npucrpacrefi xoxauHs sixoau He 3pe-
qerbcfl csoii cycnilruo-nolirnqHux ilea-
rin, cnoix nparHeHb craru (Ao 6orc sa 4o6-
po, ulacrfl i soato Bcix)).

Poo.qyMyIorII,I HaA TLIM, IKHM IIoBI,IHHo
6yrr uo4pyx)Kr, niu sacrepirae, u1o MoJro-

AflTa Mycrrr, Mart,t [epeA co6op nucori, ry-
uaHsi i qecsi qili, He 3aMr4Karucs e ciMefi-
HoMy rcoli, u1o nro6laqnfi Apyr - qelnouiq-
HHK, HaTxHeHHHK n po6ori, n 6oporu6i,nxuit
nparue fioro

...repo€M, renielr rpo6urr,
o6aapynarr HaAierc il cnoroeu,
3acraB[Tb sce uaft suulee .nrc6urs...
Csoi uorrs rH Haarc6os (DpaHro Br.rcJroB-

Jlroe y nipuri, r.nuir, npaBAa, ne ssifiulos Ao
s6iprn <<3 is'rne Jrvtcrr>>, xoq Hanr.rc a unfi 6y y

ure n 1883 poqi:



;*n#ffi,tf,ffiiffi
Oto wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifiski,

czyli polski +1 godzina) - na lipiec-sierpnieri 2006 roku. Jak zwykle - godziny
emisji seriali mog4 r62ni6 sig o kilka minut.

Po lecie TV Polonia wprowadzila istotne zmiany w swoim programie - mamy
filmy, mamy te2 spektakle Teatru Telewizji. Proponujemy wiqc teatr: czwartek l2
pa2dziemika o 22.20,,Przylqdek czterech wiatr6w", czwartek l9 pa2dziernika o

22.15 - uwaga! - ,,Mazepa" wg. Juliusza Slowackiego. I filmy w soboty, m.in. 7

pa2dziernika ,,Musisz LyC' o 2l .05, 14 pa|dziemika ,,Wynajmq pok6j" o tej samej

porze, a2l paldziernika - ,,Panna Nikt".
Stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne ,,WiadomoSci" o20.30,oraz

,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne programy dla dzieci zawsze wieczorem, po 20.00.

Tradycyjnie, o 14.00 Msza SwiEta,poprzedzana o 13.00 modlitw4Aniol Pariski.

Bez wiqkszych zmian bqd4pokazywanef,eiiale. Oto wa2niejsze z nich. ,,Klan"
w poniedzialki, wtorki iSrody o 13.10 i2l.l0 (powt6rzenia w soboty o 11.30).

,,Plebania" w poniedzialki, wtorki i Srody o 13.40 i21.35 (powt6rzenia w soboty

od 7.00). ,,M jak miloSi" w poniedziatki o 14.25 (powt6rzenia w soboty o 19.25).

,,Zlotopolscy" w czwartki ipiatki o 13.30 i2l.l0.
ZachEcamy do obejrzenia serialu ,,Marszalek Pilsudski" w niedziele o 2l.05

(od 8 pa2dziernika; wyj4tkowo 15 paLdziernika o 22.50). I serialu komediowego

,,Czterdziestolatek - 20lat p62niej", tez w niedziele o

Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwiqzku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

ILedaguje zesp6l w skladzie:
'Larysa 

Wermiriska - redaktor naczelny
Piotr KoScifiski (Warszawa) - dyrektor ds.
.vydawniczych i programowych
lValentyna KoleSnik - sekretarz odpowiedzialny
)Yasyl Zacharczak - opracowanie graficzne
;,techniczne

Alicja Wermiriska - kurier

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

tel. (380 4143) 2-23-78,
c-mail:

1 koscinski@rzeczpospolita.pl,
l:.risa-v @ brdnet.zt.ukrtel.nct.

Ewentualne wplaty w Polsce mozna dokonywai na konto:

FUNDACJA RODACY RODAKOM
BANK PEKAO SA II O/W.WA
15 1240 1024 rtlt 0000 0268 5209

z dopiskiem: dla Mozaiki Berdyczowskiej

\,Vydano z p om oce o r ganizacy jnq i fi nan s ow4 Fundacj i

<{todacy - Rodakom> w Warszawie oraz dziqki
.yrsparciu finansowemu Fundacji <Pomoc Polakom na

l'/schodzie> 
(Warszawa).

7-,trpraszamy wszystkich chEtnych do nadsylania list6w
i artykulow, alc informujemy 2e za zamieszczone
rnaterialy nie wyplacamy honorarium (redakcja

l.racuje spolecznie), a tekst6w nie zam6wionych nie

2lWraCamv.

Radio Zytomierz
. Co miesi4c, w kazd4pierwsz4 sobotq rniesiqca o godzinie 20.00, mozna
stuchai polgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesiqcu audycja dla Polakow.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Obwodowy Zwiqzek Polakow Ukrainy,
m. Zytomierz,ul. Czerniachowskiego, 34 b, tel. (412)24-34-22,
prezes Wiktoria Laskowska-Szczur.
I Zjednoctenie Polak6w Zytomi erszczyzny <Polonia> -
przewodnicz4cy Tadeusz Rqkas, tel. dornowy @I2) 22-16-36.
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistow Zytomierszczyzny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierz ul. Klosowskiego, l0 m 238.
Tet. (22) 37 -36-7 5; 25 -86-7 8
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierczczyznie
im. J.I.Kraszewskiego, przewodniczqcy Jerzy Baginski,
tel. domowy (alD 31-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiqbiorczoSci,
prezes Aleksander Rudnicki, rel. (04143) 4-18-30.
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
prezes Larysa Wermifiska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (04143) 2-23-78.
Msze w jpzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSciol oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jarta z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czgfciowo w jgzyku polskim, czg5ciowo po
ukraifisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosvch -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSciol 6w. Barbarv -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 11.30.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

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

' ..EEPAl4t{lBCbKA MO3AIKA)
(nonucurolo MoBoro)

- 
SnarogifiHaKynbrypHo-ocBiTHflra3era.

Bnxo,qurb KoxHr4x 2 vricsr-li.

BHAaaequ - PaAa SepgraviecbKoro eiggineHHn

, CninKh nonsKiB VxpaiHn

3apeecrpo BaHa 25KBirHfl 1995 poxy
Xrron,tnpcbKl,r.M o6nacHhM ynpaBniAHnM

; . no npeci, ceingqplt npg peecrpalliro
cepii }KT Ns 70.

,Haura aApeca: M.Sepghlrie, eyn.f'lyr.r.rxina, 46.
Ten.2-23-78.

Ha,qpyKoBaHo
Ha Kfl <l-lonirpa$ivna Qa6pnxa>

M.SepAhqie, ayn. KornnpeacbKoro, 2.

Tr,rpax 1 000 nprarvripHnxia.

2,5 ppyroBaHoro apKylua.


