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Jest
Karta Polaka!
Sejm zdecydowal, doslownie w

ostatniej chwili przerwanej nagle
kadencji: Polacy zamieszkali na
terenach bylego Zwi4zku
Radzieckiego bpd4 mogli otrzyma(,
po5wiadczenie przynaleinoSci do
narodu polskiego. Karta Polaka
ulatwi im kontakty z oiczyznq.

Osobom deklarujqcym polskq
narodowoS6, mieszkajAcym w
paristwach powstalych na obszarze
dawnego ZSRR, umozliwi ona m.in.
wielokrotne przekr aczanie granicy,
ksztalcenie w polskich szkolach i
uczelniach, ulatwi uzyskiwanie
stypendi6w. Da teL prawo do
zwolnieni a z oplaty za wizEpobytow4
lub do jej refundacji, pozwoli
korzystad z ulgowych bilet6w
kolejowych w Polsce.

Sejm przyjqt poprawkq do
rzqdowego projektu, kt6ra rozszerza
uprawnienia wynikajqce z Karty o
prawo do podejmowania pracy i
prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej na terenie Polski.
Odrzucil natomiast poprawkq
Platformy Obywatelskiej, aby Karta
Polaka objEla nie tylko Poloniq zyjqcq
na Wschodzie, ale na calym Swiecie.

Kartq moZna przyznat osobie,
kt6ra nie posiada obywatelstwa
polskiego ani zenr olenia na osiedlenie
siq w Polsce. Musi wykazat siE m.in.
co najmniej biern4 znajomoSl jqzyka
polskiego i w obecnoSci konsula
z\oLyt pisemn4 deklaracjq
przynaleilno6ci do narodu polskiego.
Powinna te|wskaza6,2e co najmniej
jedno z jejrodzic6w lub dziadk6w albo
dwoj e pradziadk6w bylo narodowo6ci
polskiej lub posiadalo polskie
obywatelstwo albo dowieS6 swojej
dzialalnoSci na rzecz kultury polskiej
lub polskiej mniejszoSci.

Karta, wydawan a przez konsuld,
bqdzie walna przez dziesiqi lat z
mozliwoSci4 przedlu2enia jej na
wniosek zainteresowanego.

Aby jednak Karta zostala
uchwalona, potrzebna byla wielka
mobilizacja Polak6w zza w schodniej
polskiej granicy. Do Warszawy
przyjechalo okolo 200 rodak6w z
Ukrainy, Bialorusi, Litwy i innych
kraj6w bylego ZSRR.

Z polskimi flagami w dloniach
przekroczyli bramq parlamentu. Ich
akcja zakohczyla siq sukcesem. Od
premiera Jaroslawa Kaczyriskiego,
kt6remu wrqcryli petycjq, uslyszeli, ze

,,zrobi wszystko, by lqcznole, z
Polakami byla, bo jest o tym mowa w
hymnie narodowym". Otrzymali
zaproszenie do Senatu, a marszalek
Sejmu podpisal czekajqcy od ponad
dziesiqciu lat dokument.

- Istnieje ogromna szansa, 2e
ustawa wejdzie w Lycie juz we
wrzeSniu -m6wil im posel PiS Piotr
Krzywick i. Zgr omadzeni w sali S enatu
Polacy mieli lzy w oczach. Na koniec
wstali i od6piewali Rotq.
Wzruszylem siq. Wida6, 2e onibardzo
chc4 by6 zwiqzani z krajem - m6wil
wicemarszalek Senatu KrzysnofPutra.

- Ta karta to w naszych oczach
najwiqksze osiqgniqcie polskiego
rz1dlu -podkreSlala Emil ia Chmielowa,
prezes Federacj i Organizacji Polskich
na Ukrainie. - To dla nas doku/nent
tozsamo6ci polskiej m6wil
Stanislaw Durys ze Lwowa.

Deklaracje nie zadowolily
Polak6w z Kazachstanu. Do
wicemarszalka Senatu trafila ich
petycja z proSb4 o ulatwienie
repatriacji.,

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

List otwarty do Polonii
i Polukdw za granicq
Zwracam sig z uprzejmq proSb4 o udzial

w projekcie pn.: ,,Rejestracja zbior6w polskich
za granicq" realizowanym przez Departament
do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego
za Granic4 w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Przedsipwzigciu
temu po5wipcaj4 przede wszystkim cele
naukowe dokumentacyjne. Naszym zamiarem
jest zgromadzenie informacji o istniej4cych
obecnie kolekcjach polonijnych dla
przechowania wiedzy i pamigci o nich, bez pr6b
ingerencji w ich status wlasno5ciowy i
organizacyjny.

Obok podstawowego zadaniaopisania stanu

d6br kultury podlegajqcych stalym zagro|eniom,
zalo?nna baza danych mo2e by6 wykorzystywana
na bie24co przez badaczy i zainteresowane
instytucje, ulatwiaj4c im poszukiwania i
wsp6lpracq. W 2009 roku planujemy wydani
publikacji na temat ksiqgozbior6w polondnych.

Prowadzona ewidencja obejmuje:
l. Zbiory biblioteczne maj4ce wartoSi

historycznq kulturaln4 lub bibliofilskq zar6wno
jako calo56, jak te| w poszczeg6lnych
fragmentach czy jednostkach, gromadz one przez

Polak6w oraz instytucje polonijne;
2. Polonijne ksiqgozbiory

(funkcjonalne), takze podrqczne;

3. Inne rodzaje kolekcji np.

muzealne, pami4tki historyczne.

u2ytkowe

archiwalne,

Najwazniejs zym 2r6dlemo tych zasobach s4

kwestionariusze wypelnione przez osoby lub
instytucje dysponuj4ce informacjami o tego typu
zbiorach lub mog4ce zaoferowa(, pomoc w ich
ochronie.

W przekonaniu o celowo$ci podjqtych
dzialah uprzejmie proszQ o wypelnienie
kwestionariuszy rejestracyjnych dostqpnych na
stronie internetowej Ministerstwa
www.mkidn. gov.pl w zakladzie,,Zbiory polskie
za granic4". Cenne bedq dla nas nawet
wiadomoSci cz4stkowe, sygnalne, stanowiqce
zaledwie wskaz6wki do dalszych badari. Ankiety
mog4 zostad wypelnione w dowolnym jqzyku.

Bqdq wdziE czny za ka2dqformq wsp6lpracy.

Wszelk4 korespondencjq uprzejmie proszq
kierowai na adres: Departament do Spraw
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicq
ul. Krakowskie PrzedmieScie 15117,00 -071

Warszawa lub drog4 elektroniczn4:
mczartoryj ska@mkidn. gov.pl .

Informacja o programie znajduje siq na
stronie internetowej Ministerstwa:
www.mkidn.gov.pl - ,,Zbiory polskie za
granicq".

Dyrektor Departamentu
Jacek Miler

Warszawa, lipiec 2007 r.



Poszukiwania w Bykowni
Grupa polskich naukowc6w wznowila poszukiwania grob6w na

cmentarzu ofiar stalinowskich w Bykowni pod Kijowem. W miejscu
poloZonym w lesie przy trasie szybkiego ruchu Kij6w - Czernih6w mogq

spoczywa(, szczqtki polskich oficer6w rozstrzelanych przez NKWD w 1940

roku.

- Chcemy jeszcze raz oznaczyt wszystkie mogily, dokona6 dokladnej
penetracji terenu. Bykownia mohekry6 co najmniej 20 grob6w zpolskimi ofiarami

- powiedzial Andrzej Przewo2nik, sekretarz Rady Ochrony PamiEci Walk i
Mqczefstwa.

Polsk4 ekipE, kt6rq kieruje prof. Andrzej Kola z Uniwersytetu Mikolaja
Kopernika w Toruniu, wspiera ukrairiski historyk Wiaczeslaw Osipenko. -
Szkoda, 2e tym razem nie bqdzie z nami ftini6w kijowskich podstaw6wek.

Mlodzie|powinna wiedziel,co dzialo siq w tym miejscu wiele lat temu - m6wil.
Prawda o masowych grobach w Bykowniujrzala Swiatlo dzienne pod koniec

lat 80. ubieglego wieku. Badania przeprowadzone w latach 2000 - 2004
wykuaty, ze j est to j eden z najwiEkszych cmentarzy ofiar rezimu komunisty czrrcgo

na Ukrainie. Jego obszar obejmuje kilka hektar6w lasu.

W zeszlym roku polscy naukowcy odkryli w Bykowni ponad 60 mogil,
rozkopali -20. 

W kilku znale2li szczqtki Polak6w i Ukrairic6w. W ukrairiskich
grobach naukowcy natrafiali na obuwie, okulary i portmonetki, w polskich - na

guziki wojskowe z orlem, medaliki i plakietki.
Wedlug r6znych szacunk6w w Bykowni moze spoczywa6 100 tys. ofiar

NKWD. Rejestr polskich oficer6w z tzttr. ukrairiskiej listy katyfrskiej zawiera
prawie 3,5 tys. nazwisk obywateli Polski. WSr6d zamordowanych sQ wysocy
rang4 oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony
Pogranicza

wg. prasy polskiej oprac. s. m.

Polscy politycy
powiedzieli

Lech Kaczyrfiski, prezydent RP: -
Kampania (wyborcza) bqdzie na pewno ostra,

bo to jest kampania, w kt6rej idzie o wszystko.

Z jednej strony mamy tych, kt6rzy by chcieli
proces zmian, niezaleLnie od blqd6w jakie

zostaly popelnione, kontynuowat. Z drugiej
s4 ci, kt6rzy by chcieli jakby zawraca6 jeSli

chodzi o historiq. Od spoleczeristwa bqdzie

zale2alo kto wygra. Dla mnie w kampanii
wyborczej najwiqksz4 zbrodni4j est klamanie;

oboj qtnie, z kt6rej strony.

Jaroslaw Kaczyrfiski, premier,
przyw6dca Prawa i Sprawiedliwo6ci: -Silne paristwo wolnych Polak6w to cel
politycznego dzialania Prawa i
SprawiedliwoSci. Polska jest obecnie lepsza

ni| 2 lata temu. Nie zmieni tego wSciekla
kampania ,,antykaczyzmrJ" i furia klasy
panujqcej III Rzeczypospolitej, kt6rej
przedstawiciele wiedzqu 2e nie zasluguj4 na

swe pozycje spoleczne, a wielu z nich wie, na

co naprawdq zasluguje.

Donald Tusk, lider Platformy
Obywatelskiej: - Sami politycy PiS
przyznaj42e dlanich ten moment na wybory
jest wyjqtkowo korzystny: po pierwsze partia

ucieka przed groLbq odebrania dotacji
budzetowej, po drugie blokuje powstanie w
Sejmie komisji Sledczej ds. akcji Centralnego

Biura Antykorupcyjnego i wreszcie po trzecie

ucieka przed groLbq odwolywania
poszczeg6lnych ministr6w. Kluczowym
powodem byl brak jakiegokolwiek innego
wyjScia. Rozpad koalicji w atmosferze
ryyj4tkowego skandalu, wyrzuceni e, a p62niej
zatrzymanie i pr6ba aresztowania ministra
wlasnego rz4du skladaj q siq na czarnq'ponure
scenografiq.

Aleksander Kwa6niewski, byly
prezydent,lider lewicy: - W 2007 roku, w
wyniku dzialalno6ci rz4du PiS, w wyniku
koncepcji politycznych Jaroslawa
Kaczyriskiego, Polska znalazla siq w
najglqbszym kryzysie politycznym od 1989

roku. Peln4 odpowiedzialnoSi za ten stan, ten

lcry zy s, ponosz4 Jaroslaw Kaczyriski i Prawo
i Sprawiedliwo6d. Te wybory nie mog4 byi
ucieczk4 do przodu dla tych, kt6rzy do tego
kryzysu doprowadzili.

Andrzej Lepper, byly wicepremier, szef

,rSamoobronytt: MySlq, 2e 2I
pa2dziernika (termin wybor6w - przyp. red.)
skonsumujemy danie z pieczonych kaczek.

Tylko ukrairiskie prawo
ZabuLarnie - tak naz5rwa sip w Polsce osoby pochodz4ce ,rzza Buga", a

wipc z dzisiejszej Ukrainy zachodniej i Bialorusi zachodniej - nie mogq sip

domagad przedpolskim s4dem ustalenia, ie zostawili nieruchomoSci (ziemie,

budynki) na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Tak uznal polski S4d

Najrvyiszy w wyroku z 10 sierpnb2007 r. Powodem sq postanowienia umowy
migdzynarodowej z Ukrain4 o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w
sprawach cywilnych i karnych 21994 n

O ustalenie, 2e jego rodzice pozostawili nieruchomoSci na wschodnich kresach

II \zeczypospolitej, wyst4pil do s4du w 2004 r. Antoni G. Chodzi o maj4tek
ziemski Potok Zloty znajduj4cy siq w powiecie Bvczacz w woj. tarnopolskim,
obecnie Ukraina. Majqtek ten kupil w 1887 r. jego dziadek. Rodzice byli zmuszeni
do opuszczenia go po wybuchu wojny w 1939 r.

Sqd I instancji oddalil to Zqdanie. Sad II instancji byl innego zdania. Wydal
wyrok ustalaj4cy fakt pozostawienia wskazanego maj4tku poza obecnymi
granicami paristwa polskiego. Uznal jednak,2e nie ma podstaw do ustalenia jego
wartoSci. Skargq kasacyjn4 od tego wyroku wniosla Prokuratoria Generalna, kt6ra
zmocy prawa zastEpuje Skarb Paristwa przed S4dem Najwyzszym.

Gl6wn4 i wystarczajqcqprzyczynqqchylenia wyroku s4du II instancji przez
SN byl art.32 wspomnianej umowy z Ulcainq z 1994 r. W my6l tego przepisu do
stosunk6w prawnych dotyczqcych nieruchomoSci wla6ciwe s4prawo i s4dy tego
pafistwa, na kt6rego terytorium nieruchomoS6 jest polozona.

wg. prasy polskiej oprac. s. m.
Oprac. s. m.



II / Polsce trwa kolejne
V V zawirowanie PolitYczne.

Konieczne stalY sig Przedmiotowe
wybory do sejmu i Senatu. Natomiast
pomy5lnie rozwija sig gosPodarka,
rozkwita handel, roSnie eksPort
towar6w, o2ywione s4 inwestycie -
finansowane tak Przez kaPital
zagrrniczny jak i krajowY, sPada

bezrobocie.

Nie muszQ

drited o pracQ
I tej ostatniej kwestii PragnQ

poSwiqci6 niniejsze razwa2ania. W
Polsce przez wiele lat bezrobocie
powiqkszalo siq lub utrzymywalo na

bardzo wysokim poziomie, siqgalo ono

a2 l9%. I bylo najwahniejsze w calej

Unii Europejskiej. Niedawno z wielkim
hukiem odtr4biono ,2e przestaliSmy by6

czerwone latarni4 unijnego bezrobocia.

WyprzedziliSmy Slowacjq. A to dziqki

temu, ze stopa bezrobocia spadla u nas do

12,4o/o. Minister gospodarki WoZniak

szacuje, 2e w okresie p6ltora roku do

dw6ch lat zbijemy bezrobocie do poziomu

Sredniego bezrobocia unii Europejskiej, to

jest 6 -7 %.
Faktycznie bezrobocie jest w Polsce

ju| obecnie znacznie ni2sze ni2
wykazujq oficjalne statystyki. Jest tak z

dwu co najmniej powod6w. Po pierwsze

- bardzo wielu ludzi pracuje na czarno.

To znaczy pracujq oni na stale lub

dorywczo, ale nigdzie nie jest to ujqte.

Pracodawcarozlicza siq z tymi osobami

z rqki do rqki, bez wiedzY organ6w
podatkowych i urzqd6w pracy. Po drugie

- sqte2 osoby, kt6re w og6le nie chc4

pracowa6, a w urzqdach pracy rejestrujq

siq w charakterze bezrobotnych tylko
dlatego, aby uzyska6 bezPlatne
Swiadczenia zdrowotne. SpecjaliSci
glowiq siq nad tym, jakimi metodami

obr az bezrobocia bar dziej uwiarygodni6.
Ale to kwestia przyszloSci.

Bezrobocie spadlo w Polsce z dw6ch
powod6w: z uwagi na utrzymujqc4 sig

koniukturq gospodarczqi z Powodu
wyjazdu wielu Polek i Polak6w do pracy

za granicq. Oba czynniki sq wazPe i
poniek4d korzystne. Z powodu rozwoju
produkcji i inwestycji wzrasta
zatrudnienie. Jest ono okolo 5%owylsze
niz rok temu. Wyjazdy zagraniczne sq

te2, jak naPisalem, ,,Poniek4d
korzystne", bo rozladowywujq napiqcie

na krajowym rynku pracy, umo2liwiaj4
ludziom przetarcie siq w Swiecie i
zarobienie pieniqdzy. Rzecztylko w tym,

by po pewnym okresie ci emigranci
powr6cili do kraju, PrzYnajmniej
znaczna ich czqSi.

Sytuacja na krajowYm rynku Pracy
w wielu bran2ach poczynabowiem by6

juz niepokoj4ca. Zaczynabrakowa6 rqk

pracy. Zwlaszcza specjalistow, ludzi z

wysokimi kwalifikacjami. W

budownictwie iu? obecnie PracQ- 'mogloby znaleLt,l50 - 500 tysiEcy os6b.

M6wi siE nawet o tym, bY w tYm Pionie
zatrudniad kobiety. Rzecz tylko w tYm,

2e i w budownictwie PostQP i
mechanizacja sQ tak zll.aczne, iL
niezbqdni sq fachowcy. Podejmowane sq

r6wniez dzialania,aby do pracy w Polsce

przy ciqgnq6 wiqcej obcokraj owc6w,
przy czym nie tYlko do rob6t
sezonowych w rolnictwie i ogrodnictwie,

ale do prac stalych w innych branzach.

Zj awiskiem korzystnym j est r6wnie2

wzrost plac. W okresie II kwartatu 2007

roku przeciEtna placa w gospodarce

rrarodowej wyniosla 2644,34 zl ibyla o
8,9 Yo wyilsza ni2 rok temu. Tak samo

jest w sektorze prywatnym. I w firmach

prywatnych wynagrodzenia rosnq. Ta

tendencja powinna siE utrzYmad i
nasila6. Polska i pod wzglqdem plac

powinna przybli2al siq do sytuacji w

Unii Europejskiej. Cho6 to wYmaga

czasu.

Profesor Wlodzimierz Parik6w

ocenia, 2e wydajno66 PracY Polak6w
wzrosla do polowY Sredniej w Unii
Europejskiej, ale Place sq tYlko na

poziomie jednej czwartej, jednej piatej

tej Sredniej ztJE.Trzeba zmniejsza6 ten

dystans. Wymuszad to bqdzie rYnek

pracy, zapottzebowanie na

pracownik6w.
Jak wynika z badaft, PolacY cotaz

mniej boj4 siE bezrobocia. Nie dr24 ju2

o sw6j etat tak, jak to mialo miejsce
jeszcze niedawno. UwaLajau 2e gdyby

stracili dotychczasowQ pracQ, bez trudu

znajd1 kolejn4. To na pracodawcach

wymusza zmianq nastawienia do
podlegtegc im personelu. Nadchodzi
kres niewolniczego wYzYskiwania
pracownik6w, co, niestetY, siE zdarua.

Eugeniusz Jablofiski.

Problemy szkolnictwa.

Informacja do przemyslenia.

Mlodzi nie chcq
pracowae w szkole

Niebezpieczna sytuacja powstala w
polskim szkolnictwie Berdyczowa. Mlodzi
specjali5ci nie chcq pracowad w szkole.

Sytuacja z kadr4 nauczycielsk4w naszym mieScie

do niedawna tyla jednq z najlepszych w obwodzie

2ytomi erskim. Od roku 2 004 polskie go zaczqli uczy ('

mlodzi nauczyciele, studenci Humanistycznego

Miqdzyregionalnego Instytutu Kijowskiego

Uniwersytetu Slawistycznego. W taki spos6b udalo

siq rozszerzyd zasiqg szkolnictwa polskiego na okolice

Berdyczowa , gdzie zajqcia fakultatywne jqzyka

polskiego byly wprowadzone do planu nauczania w

izkolach wsi Poloweckie, Dmytr6wka, Piatygirka. W

Osykowie lekcje zostaty zorganizowane na zasadach

spolecznych przez Ber dy czowski Oddzial Zwiqzku

Polak6w Ukainy. W gimnazjum wsi Grydzkowcy

jqzyk polski stal siq przedmiotem obowiqzkowym' W

samym Berdyczowie polskiego uczono w szkolach

nr 3, 4,7,10, 14, 15. Dla os6b doroslych zostaly

zorganizowane kuny przy parafiach katolickich, gdzie

nauizyciele pracowali na zasadach spolecznych.

Dzialal tak2e platny kurs jqzyka polskiego dla

doroslych przy Berdyczowskim Polskim

Stowarzyszeniu Wspierania PrzedsiqbiorczoSci.

W roku szkolnYm 2A06 - 2007 z PracY

nauczycielskiej odeszlo piq6 os6b. S4to przewa2nie

absolwenci Uniwersytetu Slawistycznego. Jako

studenci byli najzdolniejsi w nauce' Pokladali6my w

nich wielkie nadzieje w pzyszloSci. Ale, niestety,

odeszli z pl:lcy w skutek powa2nych przyczyn. I za

to nie Smiemy ich osqdza6.

OsobiScie rozmawialam z kaZdym oprzyczynach

porancenia pracy w szkole. Okazalo siq, 2e pierwsza

przyczyna to sq bardzo niskie zarobki. Druga -
nietolerancyjny stosunek do mlodych nauczycieli ze

strony dyrekcji szk6l. Tzecia - trudne warunki pracy

(bez podrqcznik6w, program6w, bez odpowiedniego

wyposa2enia metodycznego a dydaktycznego).

Najgorsze jest to, 2e szkolQ opuScili ci, kt6rzy

by mogli dobrze uczyi. Teraz pracuj4 w strukturach

prywatnych: sklepy, banki, firmy handlowe. Do

szkoly ju2 nie wr6c4.
' 
Jakie s4perspekyvy rozwoju szkolnictwa? Bez

mlodych specjalist6w zadnych penpektyw nie ma' Ci,

co przyszli pracowai do szkoty ponad20 -25lat temu

za l0 - l5 lat bqdq juz emerytami. Szkola potrzebuje

ludzi mlodych, energicznych, nowoczesnych' Postqpu

szkolnictwa nie ma po co oczekiwai, jO2eli uczyi bqd4

staruszkowie. Problem z kadrq pedagogiczn4 ju2

zaczynadawad o sobie zna6. Tojest skutkiem polityki

paristwowej, kt6ra zaoszczgdza na pensjach

nauczycielskich, na finansowaniu oSwiaty.

W przeddziefi nowych wybor6w do Rady

Najwy2szej Ukainy po raz kolejny pojawila siq nowa

nadzieja na lepsz4 przyszlo$i dla szkolnictwa' Daj

Boze,Leby tanadzieja nie opu$cila nas w najbli2szym

czasie' 
Izabela Rozdolska.



f\zieci i mlodzieZ z Diecezji Kijowsko - Zytomierskiej, a parafii pw. 5w. Jana z
f-,,7outiiti z iLytomierza IhOZVIJ), z ZPIJ Korostenia, Berdyczowa, Korostyszewa,

Olewska i Jemilczyna brali udzial w XIX Migdzynarodowej Parafiadzie Dzieci i
Mlodzie2y. Organizowal wyjazd Zytomierski Obwodowy Zvvipzek Polak6w na Ukrainie.

"Ruch Rzefrbiumysl, serce i cialo))
Organizatorem Parafiady Dzieci i

Mlo dzie2y j est Stowa rzy szenie,,Parafi ada"
im. 5w. J6zefa Kalasancjusza, Prezes
Stowarzyszenia o. J6zef Joniec SB a tak2e
Pijarskie Centrum Edukacyjne.
Wsp6lorganizatorami imprezy s4 parafie,
seminaria duchowne oraz stowarzyszenia i
ruchy katolickie. Parafiada 2007 zostala
wl4czona w kalendarz Jubileuszu 450-
urodzin 5w. J6zefa Kalasancjusza, tw6rcy
pierwszej w Swiecie szkoly bezplatnej i dla
wszystkich.

. W 4OO-letniej tradycji szkolnictwa
dzonego przez Zakon OO. Pijar6w

troska o wszechstronny rozw6j czlowieka od
najmlodszych lat jest priorytetem we
wszystkich podejmowanych dzialaniach.
Fundament em dzialafi w ramach projektu pt.
"Ruch neLbiumysl, serce i cialo" jest zasada
staro2ytnej greckiej triady stadion-teatr-
Swiqtynia. Uczestnicy przezdziewiqd dni nie
tylko rywalizowali na arenach sportowych,
w tym m.in. propagowanie zasady fair play,
w kilkunastu konkursach wiedzowych,
plastycznych i wokalno-muzycznych, ale
tak2e spotykali siq zlnd1mikultury oSwiaty
i sportu, zuriedzali stolicq oraz wsp6lnie siq
modlili. Uczestnictwo we wsp6l-
zawodnictwie i konkurs ach uczy solidarnoSci
i wzajemnej tolerancji oraz poszanowania
to2samoSci.

W Parafi ad zie w ziqla udzial rekordowa
liczba uczestnik6w z kilkunastu kraj6w -okolo 3000 dzieci, mlod,zie2y i ich

- dzieci i mlodzie2 pochodz4ce
lski, z kilkunastu kraj6w Europy, Azji,

Afryki i Ameryki. Po raz pierwszy w tej
imprezie uczestniczyli reprezentanci Wloch,
Nigerii i Czech.

Dzieci i mlodzie2 startowaly w 14
dyscyplinach, m.in. pilce noznej, siatkowej,
koszykowej, badrnintonie, ptywaniu, ringo,
szachach, warcabach, biathlonie letnim,
tenisie stolowym, biegach przelajowych i na
orientacjq.. Wsp6lzawodnictwo biblijno-
liturgiczne polegalo na sprawdzenie wiedzy
na temat Pisma Swiqtego, historii Ko6ciola,
ekumenizmu i liturgii.

W sportowych zawodach z szach6w
najlepszym byl Denis Pawlowski,
zwy cig?yliSmy w lekkej atletykie, plywaniu,
badmintonie.

... A jak oni Spiewali. - mozna bylo
posfuchad na konkursie piosenki pt. ,,Muzyka
moim ?yciem". Mlodzi arty6ci z Bialorusi,

Polski, Rosji i Ukrainy zaprezentowali
bardzo zr 62nicow any repertuar, zaw ierajqcy
piosenki z dawnych lat oraz przeboje
wsp6lczesne; wykonywane w jqzykach
kraj6w wschodnich, po polsku, a tak2e po
angielsku. W konkursie zwycigLyla Krestina
Malawska z Zytomierza (ZOZPU).
Rep4ezentacja z Lucka SKP im. Ewy
Feliriskiej zwyciq?yla w konkursie Sacro
Song. NagrodEprezesa Telewizji Folskiej dla
naj wszechstronniej s zej r epr ezentacji ze
Wschodu - telewizor, DVD i antenq do
odbioru TVP i TV Polonia - otrzyma\a
parafia rzymsko-katolicka w Dolinie na
Ukrainie.

Wszyscy uczestnicy dostali nagrody,
dyplomy.

W ramach Pariafiady w Centrum
Olimpijskim Muzeum Sportu i Turystyki
odbylo siE tak2e sympozjum ,,Ruch rzeLbi
serce, umysl i cialo". Na spotkaniuporuszono
problemy sportowego wychowania
mlo dzieinl oraz spqdzan ia pr zez ni 4 wo ln e go
czasu. Sympozjum zakohczylo siQ
podpisaniem deklaracji wsp6lpracy miqdzy
przedstawicielami szk6l pijarskich a wloskq
organizacjq Centro Sportivo Italiano,
zajmuj4c4 siq propagowaniem sportowej
edukacji w6r6d dzieci imlodzie?y.

Po Parafiadzie dzieci i mlodzieL
uczestniczyla w obozach Parafiadowych w
Charzykowach oraz Koninkach.

Organizatorzy obozlw zadbali o to, zeby i
ka?dy dziefi pobytu byl wypelniony
zajqciami. Zw iedziliimy Toruf , Malbork,
Lebq. PlywaliSmy na kajakach, wsp6lnie
bawiliSmy na dyskotekach. Udal siq r6wniez
dzief sportu .DziehPoSwiqcenia w Kolonisty
bqdzie pamiqtany dlugo, kiedy mozna bylo
poszale6 i nawet opiekuna polewad wod4!

Nie zapominaliSmy o modlitwie, msza
Swiqta wiq|e nas wszystkich w jednq
rodzinq.

W imieniu dzieci.rodzic6w i opiekun6w
z calego serca pragnQ podziqkowa6
organizatorom za zaproszenie i mozliwoS6
wziqcia u&ialu w tak wspanialej imprezie.
Dziqkujemy za, cieplo, iry czliw o36, wspanial4
atmosferq. Mamy nadziejq, ze spotkamy siq
zarokt

Chcg zloiry0 serdecznie podziEkowania
Prezesowi Stowarzyszenia Parafiada im. 5w.
J6zefa Kalasancjusza o. J6zefowi Joricy SP,

Jego Eks. Ks. Biskupowi Ordynariuszowi
Kijowsko -Zytomierskiej Diecezji Janu.
Purwinskiemu, Proboszczowi parafii p. w.
Sw. Jana z Dukli ks. Janu Kapistranu,
kierownikowi obozow panu Jakubowi
Balaziriskiemu.

Podziqkowanie Konsulowi Generalnemu
RP w Kijowie Panu Grzegorzowi
Opalifskiemu za okazanq pomoc w
organizowaniu wyjazdu dzieci i mlodzie?y.

Jak powiedzial nasz wielki rodak Jan
Pawel II ,Niech naszadroga bEdzie wsp6lna.
Niech flasz^modlitrva bqdzie pokorna. Niech
nasza milo56 bqdzie potq2na. Niech nasza
nadzieja bqdzie wiEksza od wszystkiego, co
siq tej nadziei moze sprzeciwia6".

B69zapta|l

Wiktoria Laskowska-Szczur.

Uczestnicy Paraftady z obwodu igtomierskiego (Ukraina).



P rzyjalfrfr budui e miloSe

do roOjcryzny matki mei"
,,Nasi przodkowie z polskigi Oiczyzny
Nam przekazali w swym sercu nie56

Polskie tradycje, jezyk ojczystY
Jak plomyk iycia, jak polskq czeS6. "

Jqrykjest no6nikiem kultury i stanowi
r6wnie2 pomost pomiEdzy pokoleniami,
pozwalaj4c na przekazywanie nie tylko
informacji codziennych, lecz takhe tradycji.
Szkola prezentuje i akcentuje kulturotw6rcz4
rolq: zadania szkolnej edukacji
polonistycznej wiq24 siE z pojqciem
toisamo6ci, koniecznoSci przywr6cenia
oSwiacie polskiej systemu warto6ci
uniwersalnych i ksztalcenia SwiadomoSci
kulturowej uczni6w. Nauczyciel polonista
jest nosicielem kultury polskiej.

Osobista przyjai:fr z Polskimi
plac6wkami oraz wieloletnia praca w
zakresie szerzenia kultury i tradycji polskiej
sprTyja funkcjonowaniu w Szkole Sredniej
ru. 17 w Zytomierzu klas specjalistycznych
o profilu polskim.

Wsp6lna wsp6lpraca doprowadzila do

zainicjowania kontakt6w z Lubelskq Szkol4

Podstawowqnr.4T im. J. I. Kraszewskiego i
wymianq mlodzie?y pomiqdzy szkolami.
Wieloletnia wsp6lpraca z owq szkolqsprzyja
utworzeniu na terenach szkoly muzeum,
poSwiqconemu J. I. Kraszewskiemu.

Na zaproszenie dyrekcji i grona
pedagogicznego Podstawowej Szkoty nt. 47

im. J. I. Kraszewskiego uczniowie Szkoty

Sredniej nr. 17 26-23 czerwca 2007 r.

wyjechali na kulturalno-o5wiatowy pobyt do

Lublina.
Za udzielonq pomoc i wsParcie

Konsulatowi RP - Konsulowi Generalnemu
W. Galqzce, Dyrektorowi Domu Polskiego

J. Bagifskiemu - serdecanie dziqkujemy.
Dyrekcja, nauczyciele i rodzice

serdecznie, chlebem i solq przywitali
uczni6w i nauczycieli - Alle Pietnrszewskq
i Olgq Wowczuk wraz z grupq licz1cq 15

uczni6w - 5, 6 klasy 2ytomierskiej Szkoty
nr. 17.

Uroczyste spotkanie rozpoczglo siE
przestawieniem k6lka miloSnik6w tafica
uczni6w lubelskiej szkoty.

Ucaniowie z ?ytomierza byli zaproszeni
na zajEcia integracyjne z r62nyct
przedmiot6w, pracowali w sali
komputerowej.

Mieli mo2liwoS6 zwiedzenia Starego
Miasta w Lublinie, Katedry z piEknymi
oltarzami. Zaplanowane byly r6wnie2

wycieczki do Krakowa - slYnnego i
piqknego miasta, w kt6rym dzieci zuriedzili
Wawel, Zamo6cia miasta,
zaprojektowanego przez wloskiego
architekta Bernardo Morando, Zwiertyhca

gdzie uczniowie obYdwu szk6l
obserwowali r6zne zwierzgtaw ZOO.

Odbyla siq wycieczka do Romanowa -
ariejsca, w kt6rym J. I. Kraszewski spqdzil

swoje dzieciristwo. W RomanorTie usT.niowie

zutiedzilimuzeum J. I. Kraszewskiego. Mieli
mo2liwo56 zapoznania siE z tw6rczoSci4
pisarza. Dziew czyny z Zytomierskiej szkoty

zagraly utwory F. Chopina w salonie
Kraszewskich.

W Nalqczowie goScie z ZYtomietza
mriedzilibasen,,,A,trium", kt6ry znajduje siE

w centrum Parku Zdrojowego.
Dzieci, rodzice oraz dyrekcja wraz z

uczniami szkoty 2ytomierskiej brali udzial
we mszy Swiqtej po5wiEconej zakoriczeniu

roku szkolnego 2006-2007 .

Na po2egnalnym spotkaniu uczniowie z

bytomierza deklamowali wiersze polskich
poet6w. Dzieci zostaly nagrodzone
prezentami od dyrekcji i rodzic6w uczni6w
lubelskiej szkoly.

P o przyjefudzie do Zytomierza uczniowie

dzielili siq swoimi wra2eniami z rodzicami,
nauczycielami i koleg arfnii z klasy.

Olga Pankratowa - uczemlica 7 klasy

pisze:
Najbardziei spodobala mi siq wycieczka

do Nalqczowa, razem z uczniami z klasy
polskiej bawiliimy siq w basenie. Podczas

zabawy nawiqzywaliSmY kontaktY z

r6wieinikami, doskonaliliimy w taki sposob

jqzyk polski.
Swietlana Stachowa - uczennica 6 klasy

lwaLa, 2e jeszcze dtugo bqdzie pamiqtala

ciepty stosunek rodziny w kt6rej mieszkala

podczas pobytu w Lublinie.
Z kolei Darina Olszanska - uczennica

6 klasy pisz e, 2e najbardziej j ej siq spodobaly

wsp6lne lvystQpy uczni6w.
Nauczyciel matematyki 2ytomierskiej

szkoly Olga Wowczuk po taz pierwszy
odwiedzila Polskq. Dzieli siq swoimi
wra2eniami: - Jqzyk polskiiest narzqdziem

myilenia, a myil odbiciem rzeczywistoici.
Opinie uczni6w Swiadczq o potrzebie
nauczania jqzyka polskiego poprzez
wycieczki do kraiu oiczystego. Szacunek do

wartoici narodowych, zapoznanie siq z,

historiq stanowiq podstawowe elementy

wychowaniu dziecka, aby ono wyroslq na

godnego obywatela.
Starajmy siE rozwija6 i poglqbia6 w

sercach dzieci i mlodzie?y uczucia
patriotycznei wiqii z Ojczyznqr. Wyczula6

na dobro wsp6lnego narodu i uczyd ich
odpowiedzialnoSci za przyszlo|t.
Wychowanie mlodego pokolenia w duchu

milo6ci Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla
przyszloilci narodu. Nie mozna bowiem
stu2yi dobrze narodowi, nie znaj4c jego

dziej6w, bogatej tradycji i kultury. Polska

potrzebuje ludzi otwartych na Swiat, ale

kochaj4cych sw6j rodzinnY kraj.

Nauczyciele j gzyka Polskiego
mgr Ala Pietruszewska,

mgr Wiktoria Wachowska.



tTydarzenia w Polsce

. 377 posl6w (na 460) glosowalo za
rozwiqzaniem Sejmu, 54 bylo
przeciwnych, a 20 siE wstrzymalo.
Prezydent Lech Kaczyiski rozpisal
wybory parlamentarne na 2l
patdziernika. Piszemy o tym oddzielnie.

. Zaczelo siq od zdymisjonowania
Andrzej a Leppera z urzgdu wicepremiera
i ministra rolnictwa. Centralne Biuro
Antykorupcyjne luznalo, 2e maczal palce
w du2ej aferze; sprawy nie udalo siq
doprowadzi6 do kof ca, bo byl
,,przeciek", 2r6dlem tego,,przecieku"
mial by6 minister spraw wewnEtrznych,
Janusz Kaczmarek. Minister zostal
odwolany. Kaczmarek oskar2yl z kolei
premiera Jaroslawa Kaczyriskiego o
przeSladowanie i Sledzenie opozycji. W
efekcie dramatycznego zamieszania, z
rz4du odeszla i Samoobrona, kierowana
przez Andrzeja Leppera, i Liga Polskich
Rodzin, kierowana przez wicepremiera i
ministra oSwiaty Romana Giertycha.

. Prezydent Lech Kaczyriski
odznaczyl poSmiertnie Ronalda Reagana
Orderem Orla Bialego To
odznaczenie, kt6re jest przeznaczone dla
obywateli polskich powiedzial
prezydent podczas wczorajszej
uroczysto6ci w bibliotece Reagana w
Simi Valley w Kalifornii. PodkreSlil, ze
przyznaje ten order bylemu prezydentowi
USA w uznaniu jego zaslug dla obalenia
komunizmu i odzyskania wolno6ci przez
Polak6w. - Nie byloby tego dzielabez
stanowczoSci i determinacji Ronalda
Reagana - m6wil Lech Kaczyriski.

. Nasi dzielni iolnierze walk4, krwiq
i krzyiami naznaczyli drogq do wolnej
Polski - m6wil ksiqdz pralat Henryk
Kietlifiski przedpomnikiem Gloria Victis
na Pow4zkach, gdzie tradycyjnie I
sierpnia o godz. 17 zebrali siq powstafcy,
wladze i warszawiacy, by odda6 hold
powstariOom z 1944 r. - Czcimy to
pokolenie jako jedno z najlepszych w.
naszej historii i jedno z najbardziej
straconych - ocenil prezydent Lech
Kaczyriski. W godzinQ,,Vy'" w Warszawie
(o tej porze rozpoczElo siq Powstanie
Warszawskie) i - po raz pierwszy - w

wielu innych miastach Polski zawyly
syreny. Na gl6wnych ulicach zafizymaly
siE tramwaje i autobusy. Przystawali
przechodnie na chodnikach. Niekt6rzy
kierowcy wysiedli z aut i stali w
milczeniu na ulicy.

?' . Za przewinienia drogowe
udowodnione zdjqciami z fotoradar6w
bqdal mogli kara6 kierowc6w stra2nicy
miejscy. Takie uprawnienie daje im
zmieniony kodeks drogowy. Mandat6w
od straznik6w miejskich obawia6 siq
powinni nie tylko kierowcy jeLd2qcy z

nadmiernq prqdko6ciq, ale i ci, kt6rzy
lekcewa24 sygnalizacj q Swietln4.
Stra2nikom wolno te2 bqdzie kierowad
sprawy do s4d6w grodzkich. Stra2
miej ska ma zaledwie kilkanaScie
wlasnych fotoradar6w. Dodatkowe
wypoLycza od policji.

. Inwestycje polskich firm w Rosji
moge przekroczy6 w tym roku 200 mln
dol. Je5li tak siq stanie, lqczna warto66
przedsiEw zigt zrealizowany ch przez
polskie sp6lki w ostatnich latach w Rosji
i na Ukrainie przekroczy miliard
dolar6w. Przedsiqbiorcy tlumacz4 tq
ekspansjq gl6wnie ni2szymi kosztami
produkcji. Trudno siE dziwi6. Ukraifiski
pracownik zarcbia Srednio 0,65 dol. za
godzinE pracy. Polak - 

prawie pigt razy
wiqcej. - W kraju coraz trudniej znale26
wykwalifikowanych pracownik6w -m6wi Jerzy Piqta, rzecznik Inter Groclin
Auto. Dlatego wielkopolska firma
zamierza w przyszlo6ci przenie66 cal4
produkcjq do obwodu kaliningradzkiego.
Dzi6 w Polsce matrzy zaklady, w kt6rych
pracuje ok. 3 tys. os6b. W Rosji dziala
ju2 grubo ponad tysi4c firm z polskim
kapitalem.

. Z danych niemieckiego Federalnego
UrzEdu Statystycznego wynika, 2e w
latach 2000 - 2007 z Niemiec do Polski
wyjechalo na stale ponad 7l tysiEcy
os6b. Przez piq6 lat Polska jako cel
emigracji Niemc6w zajmowala drugie
miejsce po Stanach Z,jednoczonych.
Jednak, jak przypuszczaj4 niemieccy
statystycy, wiEkszo56 z tych, kt6rzy
osiedlili siq w Polsce, to tzw. p62ni

przesiedleficy, kt6rzy wr6cili w rodzinne
strony. Czg36 z nich miala podw6jne
obywatelstwo.

' Tygodnik ,,Wprost" zamieScil na
swoich stronach internetowych taSmy z
fragmentami wyklad6w ojca Tadeusza
Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
Nagrania s4 slabej jako6ci, ale szokujqce
sformulowania pod adresem
prerydenckiej pary sq slyszalne. Ojciec
Rydzyk mial obrazif i prezydenta Lecha
Kaczyiskiego, i jego mal2onkq. P62niej
stwierdzil, Le nagranie zostalo
zmanipulowane.

. Je?eli do korica roku rz4d nie
zdecyduje, ile da pieniEdzy na Euro 2012,
samorz4dy bqd4 musialy same zaplacit
za stadiony i drogi. - Prawdziwe
klopoty siE zacznqu gdy do korica roku
nie bqdzie jasne, na ile pieniqdzy z

bud2etu centralnego moge liczyt'
poszczeg6lne miasta - 

przestrzega Piotr
WaSniewski, dyrektor biura ds. Euro
2012 we Wroclawiu. Dlatego rozpatrujq
tam wariant pesymistyczny - 2e sami
sfinansuj4 inwestycje. Stadion ma
kosztowad 130 mln euro. Sejm przed
rozwiqzaniem zdqLyl uchwalid ustawq o

finansowaniu i organizacji mistrzostw.

' NajwiEkszy i najlepszy warszawski
klub pilkarski - Legia Warszawa - po

awanturach chuligan6w w Wilnie zostal
wykluczony z europejskich rozgrywek w
tym sezonie i w jeszcze jednym w ci4gu
najbli2szych piqciu lat, jeSli druzyna
wywalczy awans. Legia musi tez siq
skontaktowat ze stronq litewskq w celu
oszacowania i pokrycia strat
poniesionych przez gospodarzy
niedzielnego meczu. Kara jest lagodna -w tym roku Legia juz praktycznie
odpadla, a roczna banicja to mniej, ni2
mo2na bylo siq spodziewad, bior4c pod
uwagQ skalq chuligafiskich eksces6w.

. Srednia cena dolar6w na przelomie
sierpnia i wrzeSnia 2007 r. wynosila 2,7 6

zl; cena euro 3,80 zl.

S. M.



lfionila mieisln. lftonila mieisln. lftonila mieisln
. Nagroda dla mera

Prezydent Wiktor Juszczenko podpisal

dekret Nr 549/2007 ,,O wyr6znieniu przez

nagrody paristwowe Ukrainy". Stalo siq to
znaczqcy m wydarzeniem dla wszystkich
mieszkaric6w Berdyczowa. Przecie2, jak
zaznaczono w tek6cie dekretu, naszego mera
Wasyla Mazura nagrodzono orderem ,,Za
zaslugi" III stopnia. O tym informuje
oficjalny portal Prezydenta Ukrainy. Mer
Berdyczowa zostal wyr6zniony za osobisty
wklad w rozw6j konstytucyjnych zasad
ukrairiskiej paristwowo6ci, wieloletni4
sumienn4 pracQ, wysoki poziom zawodowy
iz okazji Dnia Konstytucji Ukrainy, o czym
napisano w dekrecie.

. Najmniejsze dziecko Berdyczowa

Bohdanek Czernij urodzil siq z wag4490
gram6w. Jego rodzic6w czeka trudna pr6ba.

Dziecko pojawilo siq na Swiat niemal o trzy
miesiqcy przed ustalonym przez lekarzy
terminem. Dzisiaj chlopczyk ju2 ukoticzyl
dwa miesi1ce i znajduje siq w domu w
otoczeniu troskliwej rodziny. ,,Jest
prawdziwym ,,2ywczykiem". W nim
pokladamy wielkie nadzieje" - twierdz4
szczqSliwi rodzice.

. iLyjemy 66 lat

W obwodzie zytomierskim nie tylko
ostro zmniejsza siq iloS6 ludno6ci, lecz takie
i dlugoS6 |ycialudzi.O fym informuje sluzba

prasowa administracji obwodowej. W ci4gu
czterech lat (2002 - 2005) Srednia dlugoS6

Zycia mieszkaric6w Polesia skr6cila siq z
67,37 lat do 66,19 lat. T zn. zaczqliimy mniej
2y6. Wiqcej ni2 o rok.W por6wnaniu z

ubieglym rokiem ilo6i ludnoSci w obwodzie
zmniejszyla siq na 12,9 tys. os6b. Teraz na

Zytomierszczy 2nie mieszka b lisko j edne go

miliona trzysta tysiqcy os6b, z kt6rych 57
proc. stanowiq mieszkaricy miast.
Jednoczesnie w zeszlym roku po raz
pierwszy po dlugiej przerwie
zaobserwowano zwiqks zenie rodzenia dzieci.
W 2006 roku na Swiat przyszlo ponad 13600

niemowlqt. Tq przyjemn4 statystykq
pogarsza ilo56 zgon6w. W ubieglym roku
zarejestrowano ich ponad 24 tys.

. Chcieli ukraSd flagg Berdyczowa

Niezwyklq lcradzie| udalo siq uprzedzii
ochroniarzowi zarzqdu miejskiego. W nocy
na sobotq grupa mlodziefc6w starala siq
zdjat z masztu merii miasta flugq

Berdyczowa. Podejrzliwe ruchy w miejscu,
gdzie wisi flaga zauwaLyl dyzurny.
Ochroniarz wyszedl na halas i zobaczyl,2e
na maszt wdarl siq nieznajomy chlopiec,
kt6rego podtrzymywali jeszcze dwoje
innych. Dziewczyna stala obok, chyba jako

dozorczyni. Zauw aLywszy ochroniarza,
chuligani uciekli. W jakim celu mlodzi ludzie

chcieli wykorzysta6 flagq miasta, mo2na
tylko siq domy6la6.

. Piorun zabil czlowieka

Burza, kt6ra przeniosla siE nad Ukrain4
w pierwszym tygodniu lipca, nie ominqla
takLe Berdycz6w i jego okoliczne wsie.
Niestety opr6cz polamanych drzew i
uszkodzonych budynk6w pozostawila Slad

tragiczny. W Swiqto Iwana Kupala
zakohczylo siQ 2ycie 49 letniego
mieszkarica wsi Gryszkowcy. Wedlug
informacji sluZby prasowej zarzqdu
Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych,
czlowiek ten zgin$. w skutek uderzenia
pioruna. O okolicznoSciach wydarzenia nie
informowano.

Jeszczejeden 2ywiol stal siE przyczynq
zgonu czlowieka. Tym razem to byla woda.

We wsi Skak6wka uton4l 24 - letni
mieszkaniec. Od poczqtku roku w skutek
przyg6d na wodzie zaginqlo 93 osoby. W
ubieglym roku analo gicznych wypadk6w
bylo tylko 48.

. Szkola Nr 8 zmienila nazwp

Deputowani do Rady Miejskiej zmienili
typ i nazwe szkoly Nr 8. Od dzi6 ona
bqdzie nosila nazwe,,Specjalizowana

og6lnoksztalc4ca szkola I - III stopni Nr 8 z

poglqbionym nauczaniem oddzielnych
przedmiot6w i kurs6w m. Berdyczowa obw.

Zytomierskiego". W taki spos6b status

ogolnoksztalc4cej szkoly w mieScie
posiadaj4 szkoty Nr 3, 5, 6, 7, ll, 12. (og6lem

w Berdyczowie jest l5 szk6l.) Wszystkie

inne staly siQ specjalizowanYmi,
eksperymentalnymi, z poglqbionYm
nauczaniem oddzielnych przedmiot6w.
Mamy takze kolegium kierunku artystyczno

- estetycznego, gimnazjum humanitarne,
kompleks naukowo - wychowawcry.

. Obwodnicp obiecui4 w sierpniu

Budownictwo obwodnicy w

Berdyczowie zn6w obiecajqzakoriczy6. Tym

razem w sierpniu 2007 roku. 16 lipca z
udzialem pierwszego zastqpcy gubematora

Wlodzimi erza Zagrywego odbyla si.E

wyjazdowa narada w sprawach budownictrrya

obwodnicy. Wodzimi erz Zagrywy zapozna4

siq ze stanem budowy, kt6ra ju2 dobiega

korica. Na dzieri dzisiejszy prowadzone s4

przygotowania oddania obiektu do uzytku.
Co prawda obok wsi Cha?yn droga jeszcze

nie do korica jest gotowa.Budowa drogi
Wystupowiczy - Owrucz - MohYl6w
Podolski - (przez Zytomierz, Winnicq) w
objazdBerdyczow a rozpoczqto w I 989 roku.

Ogolna dtugo66 obwodnicy stanowi 13,7 km.

WartoS6 prac, rozpoczqtych w 2004 roku
wedlug budowy dzialki dlugo5ciq 5 km
Semen6wka - Chazyn - 57 mln. 200 tys.

hrywien. Warto66 umocnienia zbudowanej w
1989 - 95 latach dlugo6ci49 km sklada 13,6

mln. hrywien.

lftonilm mieislm . lfionila micislm . lftonila micislm



l\fiieszkarf,cy Ukrainy zawsze iei:dzilina zarobki. Po upadku,,Zelaznej kurtyny"
IVlzarabiaj4 w r62nych krajach Swiata - Hiszpanii, Woszech, Niemczech, Stanach

Zjellnoczonych, Anglii i innych bogatych parf,stwach.Za czasilw sowieckich moi rodacy
jetdzili za ,dlugim rublem" do kraj6w surowych i nieoswojonych, kt6rymi obfitowaly
tereny bylego Zw iqzka Radzieckie go. Byli pierwszym i, ktfirzy przygotowywali ob szary
dalekiej P6lnocy i Syberii do budowy miast, osiedli, przedsigbiorstw, fabryk. Majq sw6j
wielki wklad w rozwSj tych bogatych teren6w, gdzie teraz stoj4 du2e miasta i kt6rymi
tak sig szczyci nasz bliski s4siad - Rosja.

. Antonina i Janina Domafiskie z
koletankq w tajdze.

Ju2 nie raz pisalam o swojej rodzinnej
wsi Osykowo, jaka posiada ciekawq historiq,
bo nale2ala jednocze6nie do dwu gubernii,
byla zasiedlona gl6wnie przez Polak6w i
miala sw6j podzial administracyjny.
Dzielono wieS na k4tki wedlug nazwisk
pierwszych osiedlefrc6w: Domafi szczyzna
(bo tu osiadla rodzina Domariskich),
Kowtuniaczyzna (od nazwiska Kowtun), a
jeszcze Galczyniec i Borys6wka. Mieszkam
na Domafszczyznie, jaka pozostala do
czas6w obecnych. Mieszka tu piq6 si6str
styjecznych ibrat zrodzinami. To jest trzecie
pokolenie Domariskich: Wiktoria, Rozalia,
Weronia, Antonina, Wiktoria i Ignacy!

Wiek XIX. Domafszczyzna to dqbowy
las, miejsce rozrywki rodziny miejscowego
ziemianina i jego go6ci. Pierwszym osiada
w tej miejscowo6ci Kanor Domariski z
rodzinq kupiwszy kilka dziesi4tek ziemi.
Posiadal c6rkE 

-jedynaczkE 
Jadniziq, kt6r4

wydal za mq2 za Leontego Domafskiego.
Stopniowo karczowali las, przygotowywali
ziemiq do uprawy. Jadnizi i Leontemu
urodzilo siq oSmioro dzieci: trzech syn6w
(Franciszek, Jan, Ignacy) i piq6 c6rek (Maria,

. Kobiety pracowaly na rdwni z
mgiczgznaml

. Pani Maria Domafiska.

Swiatem lqczyla ich tylko kolej. W czasach

caratu do tej miejscowoSci wysylano
kator2nik6w (osqdzonych przestqpc6w), a w
czasy stalinowskie - represjonowanych
,,wrog6w narodu". Wtedy jeszcze byly
zachowane mieszkania wygnaric6w. Do
najbli2szego osiedla, gdzie bylo kino, nasi

rodacy dobierali siE kolej4. Jednego razu
trzebabylo skaka6 zpociqgu w czasie jazdy,

bo nie zatvymalsiq na stacji. Tutaj l 8 - letnia
Antonina spotkala swojego przyszNego
malzonka. W 1954 roku wyszla za pana
Aleksandra, kt6ry przyjechal do tajgi na
zarobki z obwodu tr ugariskiego. WSr6d
tutejszych mieszkaric6w obcowali z
Komjakami. To jest malo liczny nar6d, kt6ry
mieszka w tajdze. W zimie mrozy siqgaty 50
stopni. Wtedy starali siq nie pracowad, bo
taka pogoda zagraLala Zyciu ludzi. heby
przetrwat w tym kraju, trzebabylo posiada6

bardzo mocne zdrowie, silq, wytrwaloSi i
cierpliwo$6. Moi rodacy skutecznie tam
pracowali i nie bali siq trudnego 2ycia i
ciE2kiej pracy.

Teraz na miejscu tych trzech barak6w
zbudowano miasto. Nie latwym bylo zycie
si6str na tej budowie: wyczerpuj4ca praca
ftzyczna, chl6d, trudne warunki bytowe.
Kobiety pracowaly na 16 w ni z mqLczy znami.
Ale nie zwalajqc na to, pani Antonina
wspomina te czasy jako najszczq6liwsze w
jej zyciu. Mo2e dlatego, 2e byty to lata mlode,
a mohe dlatego, 2e nie znali, 2e mohna 2yt
inaczej,lepiej.

W naszej wsi rodzina Domafiskich jest
szanowana od lat, bo sq to ludzie pracowici,
dobrzy, 2yczliwi, zawsze gotowi pom6c
bliZniemu.

Jadwiga Kowalska.

Dawne zilrobki moich rodak6w
Olesia, Antonina Anna i Paulina). Synowie
odziedziczyli po ojcu po dwie dziesiqtki
ziemi do prowadzenia wlasnego
gfsirodarstwa. Z c6rek na ojczyL,nie
mieszkala tylko Maria, kt6ra zmarla kilka lat
temu. UrodziNa siq w 1912 roku. Posiadala
dobr4 pamiq6 i czqsto opowiadala o swoich
krewnych sqsiadom i mnie. W wieku 17 lat
Maia zawarla Slub z Bronislawem Rysiczem.
R62ne losy dotknqty dzieci pani Marii. Jej

c6rki Antonina i Janina pracowaty daleko
poza granicami Ukrainy. W bardzo mlodym
wieku w 1950 roku one razem ze swoimi
rodzicami i szwagrem Edwardem trudnity siq
na budowie osiedla w obwodzie
Chersoriskim, azarok pojechaly na Syberiq,
gdzie wycinaly las. Praca bylabardzo cigika.
Trzeba bylo 5cina6 ogromne drzewa i
oczyszczafpnie od galqzi. Potempalono je i
przygotowywano miejsca dla nowej budowy.
Ni zawsze pozostaly siQ w ich pamiqci
obw6d Archangielski, rejon lenski, stacja
Szyjes. Kilka kilometr6w dalej w tajdze stalo
trzy domy - baraki, w jakich mieszkali
robotnicy. Sami sobie gotowali jedzenie, ze



Matko Boska Ber dyczowska,

m6dl sig zanami!
Wla$nie takie slowa nie jeden razbrzmialy w powietrzu w czasie uroczystej

mszy, po5wigconej 251. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej

Berdyczowskiej, na placu przed Klasztorem Karmelitdw Bosych w niedzielg2?

lipca. W ten dziefi ludno56 Berdyczowa pomnoi,yla o 15 tys. os6b dzigkitlumom
pielgrzym6w, kt6rzy jui kolejny razztwitali do naszego miasta, aby uklonid sig

przed Swi4tyni4
ObrazPrzenajSwigtszej Marii Panny od dawna kojarzy sig z postaci4 Matki'

przykladem ofiarnej wiary; nieskoficzonej milgfuii nadziei, kochajqcym sercem

i idealem oddania sig Bogu. WaSnie dlatego postad tej ziemskiej i jednoczeSnie

niebieskiej Panny jest szanowany na r6wni z Bogiem: Ojcem, Synem i Duchem

Swigtym. Obr azMatki Boskiej Berdyczowskiej, poSwigco n y przez p apieia Jana

Pawla II w Krakowie, zostal ukoronowany w 1998 roku w Berdyczowie. Teraz

obraz znajduje sip w Klasztorze Karmelit6w Bosych i jest przedmiotem czci

ogromnej iloSci wiernych.

jednaniu moc

z ktorych do nas przybyli pielgrzymi.
To Kij 6w, Zytomierz, Winnica,
Dniepropietrowsk, Chmielnicki,
Humafi, Malin, KorostYs zew,
Radomyszl, Krasil6w, Pierszo-
trawensk, Roman6w. Opr6cz goSci z

wielu miast Ukrainy do BerdYczowa
zawitali parafianie z Rosji, Bialorusi,
Pclski, Litwy, Niemiec, HiszPanii,
Wloch, Brczylii, Wietnamu,
Ekwadoru. W niedzielq22liPca o 12.

godzinie zebrani na placu pielgrzymi
nareszcie ujrzeti to, do czego szliprzez
kilka dni i nocy - cudown4 ikonq Matki

Istniej4 rzeczy, kt6rych nie mozna
przekaza6 w opowiadaniach albo
opisach. Atmosfery, jaka panowala w
czasie liturgii Swi4tecznej, nie molna
wyrazil slowami. Tak4 ilo56 ludzi
chyba Berdycz6w nie zbiera nawet w
czasie najbardzi ej znaczqcych 5wi4t.
R6znych ludzi jednoczy pielgrzymka
do Matki Boskiej Berdyczowskiej. Nad
placem wznosily siq znamiona miast,

Boskiej Berdyczowskiej. Pod Spiewy
pie6ni maryjnych obraz zostal
przeniesio ny przez skup i sko wiernych
i ustawiony na oltarzu. W odprawieniu
mszy Swiqtej uczestniczyli Nuncjusz
Apostolski Jan Jurkowicz, biskuP -
ordynariusz diecezji kijowsko-
2ytomierskiej Jan Purwiriski i wielu
ksiq2y i zakonnik6w, sluz4cYch w
r62nych regionach UkrainY, tazem -
ponad 60 os6b.

Wladza klgczy
O wielkim znaczeniu tego Swiqta

Swiadczyla nie tYlko obecnoSi
wysokich dostojnik6w koSciola
katolickie go,'lecz takile i uczestnictwo
we mszy powaZnych i znanYch os6b

Swieckich. Sa to konsul generalny RP

w Lucku p.Wojciech Galqzka,
deputowani do RadY NajwY2szej
Ukrainy Pawel Zebrowski otaz Piotr
Melnyk, gubernator obwodu
zytomierskiego Jurij Pawlenko, jego

zastqpca Eugeniusz Galecki, a takhe

mer Berdyczowa p. Wapyl Mazur. W
czasie odprawiania mszy, kiedY
wszyscy stajq na kolana, PtzYszlo
uklqkn46 i wybraricom narodowym.

Gubernator Jurij Pawlenko
przekazal dla pi el gr zym6w przywitani a

Prezydenta Ukrainy Wiktora
Juszczenki i zaznaczyl, ze Podobne
pielgrzymki Swiadcz4 o odnowieniu

I
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duchowoSci nacji i dlatego wcielaj4
nadzieje na dobr4 przyszloili Ukrainy.
,,Niech plaszcz Bogorodzicy bqdzie
tarcz4 dla kazdego wiernego" - tymi
slowami zakohczyl sw6j wystqp
gubernator.

Mer miasta Wasyl Mazur ocenil
251. rocznicq jako ,,...mo2liwo56
zatrzymania siq, spojrzenia naokolo
siebie, zastanowienia siE nad swoim
2yciem i przyslucha6 siq, czy nie
gorzeje iskra boin w duszy". Dbaj4c o
presti2 Berdyczowa, mer przypomnial
mieszkaricom i poinformowal go6ci, ze

nie kaZde miasto ma swoj4 Swi4tyniq,
kt6ra ocala go i przychyla do niego
laskq Bo2qL.

Niewidztalna praca
Warto pamiqtad o tym, 2e podobna

akcja obejmuje nie tylko przybycie
pielgrzym6w do miasta i wsp6lnej
modlitwy do Matki Boskiej
Berdyczowskiej. Wazne miejsce ma
praca organizator6w 6wiqta, przecie?
pielgrzymi szli do Berdyczowa kilka

dni i przy tym mieli nocleg i
wyzywienie. Biorqc pod uwagQ
niezwykly upal, r62ny wiek i stan
fizyczny podr62nik6w, staje siQ

zrozumialq wa2no56 nalezytego
spotkania go5ci, ich ulokowania na

nocleg, nadanie pomocy medycznej,
stworzenia dla nich przyiaznej
atmosfery i warunk6w pobytu. Ptzez
wladze miejskie na wysokim poziomie
zostala zorganizowana Praca
pogotowia, milicji, stra|y poilarnei,
slu2by porz4dku. Na placu Sobornym
mo2na bylo zobaczy| namioty handlu
wyjazdowego, a na pniach drzew
strzalki z napisami: ,,Punkt
medyczny"r,,'Woda", Toaleta" itd. Dla
ludzi starszych byly przygotowane
krzesla, czqsto do tlumu wynoszono
wodq mineralnq. Sami pielgrzymi w
rozmowie z dziennikarzami
zaznaczyli,2e ani trochq nie Zalujq
swojej dlugiej i nielatwej drogi do
miasta i 2e Msza Swiqta spelnila
wszystkie ich oczekiwania: ,,To jest
hart fizyczny, moralny i duchowy na

caly rok! Kiedy trzeba walczy| z

trudnoSciami, lvspomina sie
pielgrzymka i podniesienie moralne w
czasie obcowania ze Swiqtyniq. To
dodaj e sity do zwy ciEilania problem6w
2yciowych" - zaznaczyl pielgrzym
Piotr i Myrgorodu.

Inna Pokotyluk.



Gawqdy kresowe Katarzyny Wqglickiej
Drugi tom trow€go cyklu grwtd kresowych Krtsrzytry WQglicklej oporvird| o ziemi.ch oiegdy5 polskich, r dzij btdlcych w grrnicrch paistwr

ukrriiski€gq lei{cych md pottitlym Dnieprem, o bezkrcsnych Dzikich Pohcb, Zrporoiu i zrdtrieprzu, a mwet egzotycznyn xrynie. tC Aatkie
ziemie-ukrrintre rvydaly wielu wrpanirlych Pohk6w. Byly trkie fwirdkiem zwyciQstw i porrzek polski€go ordr, powstri i tyojen. Przyci{grj{ tei
wrprnirlQ rieskaibnt przyrod4 i Mkimi g6nkini zrkQtkami. Autorkr przemierzrle te itrory wielokrotnle - ramochoAem, poci4gien, oa iowerze,
r orwet konno, $zhki€m mirst i mirstecz€k, prhcdw i dwork6w, twierdz I zamk6w, poznaj{c rr kre8owych sci€ikrch ciekawych ludzi, zbierNj{c
ciQkrwostki i rnegdoty. Czas zrtem ruszyd rrzem z ni{ w $entym€ntrlnq podrdt do 

"knitrt 
nlekiem i mioden plyr4cej>, by o-rtszuka{ przeszb{I.

W nyil powiedzenir Marszrlkr Pilrudskiego, iZ ,Polrks jest jrk obarz.Dek - w Srodku pustq a wvystko co lallepsze to na Krelschn

-
Jaki byl szlachecki i niegdy6 bardzo polski Zytomierz? Odwolajmy

siq do starych wspomnief.
Ale prawdziw4 stolicqpolsko6ci dla hreczkosiej6w z Wolynia i podola

byl Zytomierz. Z Latyczowajechalo siq kolija przez Zmerynkq,
najpiEkniejszg stacjQ kolejow4 na calym Podolu i Wolyniu, z kt6rej byly
pol4czenia tak2e do Kijowa i Odessy. Jeildzilo siq te2 do stacji kolejowej
w Chmielniku lub w Dora2ni, a potem z przesiadkqprzezBerdycz6w.

Zytomierz polo2ony malowniczo nad ujSciem rzeki Kamionki do
Teterewa, skupial inteligencjq z Podola. Tu najchqtniej osiedlali siq
potomkowie okolicznej szlachty, spragnieni 2ycia towarzyskiego w
polskim Srodowisku, rozrywek kulturalnych i mo2liwoSci ksztalcenia na
dobrym poziomie dzieci. Zytomierzanie tracili czasem poczucie, ie
mieszkajq w carskiej Rosji. Polskie rodziny odwiedzaly siq wzajemnie,
spotykaly w tych samych kawiarniach, leczyly u polskich lekarzy,
zalatwialy interesy u polskich notariuszy, a prowadz4c sprawy sQdowe -
mogly wybierad wSr6d polskich adwokat6w. Carska Rosja uwierala na
co dzief tylko w szkolach i urzqdach. Mimo rozbior6w, przeSladowari,
niewoli, Polska trwala.tu w tradycjach i przekazach rodzinnych.

Wielu podolskich ziemian ksztalcilo swoje dzieciw Zytomierzu. Nie
bylo w zwyczaju, aby mlode dziewczgta wiodly samodzielne iycie.

Syndw umieszczano bez obawy na stancji, c6rki powierzano czasem
renomowanym pensjom dla dziewczqt. Albo tei trzeba bylo im zapewnit
opiekq rodziny, nawet jeili to powodowalo koniecznoit zakl6cenia
domowego porzqdku.

Zdarzalo siq, ie na okres nauki szkolnej dzieci wynajmowano lub
kupowano domek w lytomierzu. Jeili rodzina posiadala dajqcy dosta-
teczne dochody majqtek, mogla spqdzat razem czqic rokuw mieicie. Byla
to wielka atrakcja dla wszystkich. chocia2 byli silnie zwiqzani z ziemiqi
przywykli do codziennych wiejskich zajqt, kusilo ich czasem, zwlaszcza
w zimie, wielkomiejskie iycie. Kusil teatr, opera, organizowane w
karnawale bale, moiliwoit czqstych spotkari, pogawqdek i pracy
spolecznej, a tak2e dyskusji o ksiqikach i systematycznie organizowanych
teatrach amatorskich.

Przed pierwszq wojnq irodowisko iytomierskie stwarzalo polskiej
mlodzieiy moiliwoit ciekawego iycia. ll/ir6d niej wielu chlopc|w i wiele
dziewczqt naleialo do dzialajqcego tam tajnie polskiego harcerstwa.
Zjeidiali siq tei chqtnie ludzie doroili, r|wnie chqtni do turtca jak do
r6iarica, spragnieni rozrywki, swobodnej wymiany myili, lecz przede
wszystkim pelni chqci dzialania na rzecz spraw cel6w wsp6lnych, lqczq-

cych iywotnq kres owq zbiorowoic, spragnionq umacniania polskiej kul-
tury i snujqcqmarzenia o niepodleglej Polsce.

Anna Pawelczyriskt, Koniec kresowego iwiata
Zytomierzodl4czono od Polski w 1793 r. W XIX w. miasto stanowilo

silny o6rodek polskoSci na terenach bqd4cych pod panowaniem wladzy
carskiej. Dzialala tu polska ksiqgarnia, pracowali polscy wydawcy, dzialal,
Teatr Szlachty Wolyriskiej. Polskie instytucje utrwalaly wSr6d lokalnel
spolecznoSci polsk4 Swiadomo6d narodow4. W mieScie mieszkalo wielu
znamienitych luminarzy naszej kultury: J6zef Ignacy Kraszewski, Apollo
Korzeniowski, Ignacy Pietkiewicz, Karol Kaczkowski. Miasto pozostalo
w granicach Zwi4zku Sowieckiego po l92l r.

Zytomierz w sercu Wolynia, byl nie tylko miastem typowo pro-
wincjonalnym,lecz te2 typowo starokresowym. Ulice jego, przewa2nie
szerokie i wysadzane drzewami, brukowane byly kocimi lbami. Domy
na o96l nie wy2sze jak dwupiqtrowe, du2o parterowych dwork6w z
gankami i ogr6dkami, odgrodzonych od ulicy sztachetami. Miasto
doktor6w, adwokat6w i profesor6w, urzqdnik6w, duchownych, emeryt6w,
dewotek; miasto drobnych rentier6w. MialZytomierz kuriq biskupi4 i
seminarium, mial s4d okrqgowy i ziemstwo, bank rolniczy, wzajemny
kredyt, gimnazja, prywatne stancje dla uczni6w; mial tak2e znanq
cukierniq,,FrancisD, z wielkim tarasem na piqtrze, od niepamiqtnych juz
czas6w staly punkt zebrah wieczornych miejskiej elity, a takLe
ziemiaristwa okolicznego, gdy interes przywi6dl tego lub owego do
gubernialnego miasta.

N aj przyj emni ej s z q dzi elni c q Zy t o mi erz a by Iy bulw ary n a s karp i e n a d
Teterewem, gQsto wysadzane drzewami planty, zakoiczone piqknym,
rozleglym widokiem na rzekq w dole i ciqgnqce siq za niq hen daleko
lqki, pola, lasy.

Anna Pruszyriska, Migdzy Bohem a Sluczq
Dzisiejsze miasto bardzo r6zni siq od dawnego, opisanego przez Anng

Pruszyrisk6 nie tylko z powodu uplywu czasu, ale dlatego, 2e wladze
sowieckie odcisnqly sw6j Slad na zabudowie Zytomierza, ale przede
wszystkim mentalnoSci jego mieszkaric6w.

Niezwyklq dekoracjq miasta byly cztery bulwary wysadzane prze-
wainie starymi topolami, tworzqce szerokie oskarpowanie wpadajqce do
rzeki Teterew, z szumem rozbijajqcej siq o kamienie i lecqcej pqdem w
stronq mostu 2elaznego. Z tegoi bulwaru moina bylo oglqdat duie skaly
granitowe tworzqce glowq Czackiego. [...] Na rogu bulwar6w staly kioski
o duiych werandach, gdzie moina bylo ochladzat siq doskonalymi
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kwasami chlebowymi z rodzynkami, iurawinowym, cytrynowym, no i
lodami r62nych gatunk|w i wszelkiego rodzaju slodyczami.

J6zef Burczak-Abramowicz, Nad Jamcem i W/iliq
Bulwary nad Teterewem pozostaly, wzdlu? rosn4 wspaniale, stare

topole, tylko kiosk6w z owymi przysmakami ju2 nie ma. W zamian
postawiono marne budki, w kt6rych mo2na jedynie nabyi ukrairiskie lody,
robione z tutejszej niezr6wnanej Smietany, i, niestety, piwo. Przy jednej
z alejek prowadz4cych nad rzekq stoi stary gmach uniwersytecki, pod
drzewami ustawiono laweczki, 2eby spacerowicze mogli nieco odpocz46.
Nadal panuje tu atmosfera odpoczynku, przechadzajq siq tu uczniowie i
studenci, czqsto moZna ich spotka6 ucz4cych siq na laweczkach. Od Tete-
rewu powiewa lekki wiaterek, aprzed, skwarem lipcowego dnia chroni4
gqste topolowe konary.

Jaka byla atmosfera w dawnym Zytomierzu? Odwolajmy siq znowu
do wspomnieri:

Uczniowie nie chcieli siq podporzqdkowat rozporzqdzeniom wladz
szkolnych. Nie nosili czapek o rosyjskim fasonie, przerabiali je na
maciej6wki, w galowych frakach ucinali cale pdy, skracajqc do
maksimum. Slowem deformowali ubi6n czyniqc jego wyglqd bardziej
europejskim. Takiei byty opory, jeili chodzi o mowq polskqw gimnazjum.
Zabraniano - m6wiono jeszcze gloiniej. Zaden uczeri Polak do drugiego
nie m6wil inaczej jak tylko po polsku. W og6le czuliimy siq gospodarza-
mi tej ziemi, a kuifurq i inteligencjq imponowaliimy otoczeniu rosyj-
skiemu, nic sobie nie robiqc z niego, a nawet traktujqc z wysoka. Za-
moinoit Polakdw tei uderzala w oczy, a Polacy w wolnych zawodach,
adwokaci przede wszystkim, to iwietni m6wcy, majqcy duie wziqcie.

J6zef Burczak-Abramowicz, Nad Jamcem i Wiliq
W roku 1792 odbyl siq ostatni sejmik wojew6dzki. Wskutek kolejnego

rozbioru Zytomierz znalazl siq w Rosji i od 1804 r. byl miastem
gubernialnym. Pozostalo tu znaczne skupisko ludnoSci polskiej. W
mieScie dzialal teatr dramatyczny, kt6rym przez pewien czas kierowal
J6zef Ignacy Kraszewski. Kwitlo bujne 2ycie muzyczr.e. W 1854 r. w
Zytomierzu urodzil siq kompozytor i wirtuoz Juliusz Zarqbski; dom jego

rodzic6w byl ogniskiem Zycia kulturalnego. Mimo sowieckich
prze6ladowari i ogromnych deportacji, gl6wnie do Kazachstanu, Polacy
s4 ci4gle znaczqcqi aktywn4 grupA mieszkaric6w miasta i powiatu.

Podczas pierwszego dnia pobytu w Zytomierzu zaczElySmy z

kolezank4 zwiedzanie od centrum. Pierwszym punktem musiala byi
slawna katedra 5w. Zofii, o kt6rej wiele slyszalySmy jeszcze przed
przyjazd,em. Dopytawszy o drogq, klucz4c malymi uliczkami,
wypatrywaly5my szacownej i wielkiej budowli. Wydawalo nam siE, 2e

tutejsza Swi4tynia, jak na katedrq przystalo, bqdzie wielka, potqina, ze

wspanialymi, wysokimi wieZami i takich tei wypatrywaly6my. Jedyne
jednak wieze to byly wieile cerkiewne. Okazalo siq bowiem, 2e katedra
zytomierska nie calkiem pasuje do naszego wyobrazenia. DotarlySmy na
miejsce i stwierdzity6my, 2e Swiqtynia jest niewielka, ma dwie ladne wie2e,
kt6re nie dominuj4 nad okolicznymi budowlami. Mo2e dawniej, kiedy
miasto bylo mniejsze i pozbawione wysokich dom6w, strzelaly dumnie w
niebo, nadajqc charakterystyczny rys panoramie miasta nad Teterewem.
OczywiScie, to pierwsze wrazenie nie zrazilo nas w ladnym stopniu.

W miejscu, gdzie stoi dzi6 katedra 6w. Zofii, wznosila siq niegdy6
drewniana 6wi4tynia. Bylo to ju2 w 1225 r. Now6 murowanQ katedrq
zbudowano w latach 1746-1748 z fundacji biskupa Jana Samuela Ozgi. Po
zniszczeniach w 1768 r. zostala przebudowana w stylu klasycystycznym
pod kierunkiem biskupa lucko-zytomierskiego Kacpra Cieciszowskiego.

Byla niedziela i nale2alo poczekal, a2 zakoirczy siq msza. ZrobilySmy
kilka zdjqi, dowiedzialySmy siq, 2e sqsiednie budynki to siedziba ksiqdza
biskupa kijowsko-2ytomierskiego, dawny palac biskupi z XIX w. Obecnie,
dobrze zachowany, mieSci galeriq obraz6w, na kt6rq skladaj4 siq kolekcje
zebrane z okolicznych dwor6w i palac6w. W drugim jest Zytomierskie
Muzeum Krajobrazowe. Usiadlszy na laweczce, postanowily$my
poczeka6, aLnadejdzie osiemnasta. MiatySmy jeszcze dobre p6l godziny,
chcialySmy porobii notatki, pozapisywai pierwsz-t wra2enia, ale nie dane
nam bylo spokojnie posiedzie6. Opr6cz nas na nabo2eristwo czekalo
jeszcze kilka starszych pari, przychodzilo powoli coraz wiqcej os6b.
Wszyscy od razu zorientowali siq, ze nie jeste6my st4d. Padty zwykle w
takiej chwili pytania: skqd tu? dlaczego? po co? itd. Wywi4zala siq mila,
serdeczna rozmowa. Kobiety zaczgly chqtnie opowiadai o mie6cie, o

sobie, o koSciele. Jedna z nich poprosila, 2eby nauczyd j4 polskiego
alfabetu, polskich liter. Wiqc siedzialySmy przed 2ytomiersk4 katedr4 i
otworzyly6my ,,szk6lkq>. Dziwne, ale na Kresach nie nale2y siq niczemu
dziwit,. Starannie wypisywalySmy literki, polskie, potem rosyjskie, po-
niewa|nasze dwie ,,uczennice>> nie bardzo sobie bez nich umialy poradzid
z wymowA. Opowiadaly o sobie, o rodzicach Polakach, ale to ju2 tyle lat
minqlo, przeszlo. Takie ciq2kie i straszne czasy byly. Nie mialy ani gdzie,
ani od kogo nauczy6 siq jqzyka ojc6w. Matki baly siq, w domach m6wiono
juZ po rosyjsku, szkola uczylaw tym jqzyku, potem praca i tak czas plyn4l.
Jedna z pari poprosila o przyslanie polskiego elementarza, co jej solennie
obiecalam. Czas biegl bardzo szybko, notes pqcznial od zapisk6w,
adres6w, opowie6ci. Trzeba bylo zbierad siq na mszE.

Po nabozeristwie tutejsza siostra nazaretanka oprowadzila nas po

katedrze i pokazalawszystkie ciekawostki, opowiedziala historiE Swi4tyni.

Na koniec wskazala, gdzie mieszka ksi4dz biskup, i oznajmila, 2e warto
do niego siE udai. Jak iS6 to i56. Nastqpnego dnia rano, po Sniadaniu,

wybralySmy siq z kole2ank4 w goSci, nie calkiem wierzqc, 2e zostaniemy
przyjqte. Jednak bylySmy w blqdzie. Ksiqdz biskup Jan Purwiriski okazal
siq przemilym, starszym duchownym, kt6ry przyj4l nas tak, jak gdyby
tylko tego brakowalo mu do szczEScia. PorozmawialiSmy, przekonalySmy
siq, ze ksi4dz biskup do swoich go6ci i do wszystki ch zwraca siq zwrotem:

,,czcigodne>, zrobiliSmy sobie wsp6lnE fotografiq i podziqkowawszy za

mile spotkanie, uradowane, poszlySmy na dalsze zwiedzania miasta.

SzczqScie nas nie opuszczalo. Bardzo chcialySmy zobaczyt dom, w
kt6rym mieszkal J6zef Ignacy Kraszewski. Po jakim6 czasie udalo nam s.iE

odnale26 ulicq, a wla6ciwie uliczkE Lubarsk6 przy kt6rej stoi dom rodzinny
pisarza. Na budynku umieszczono stosown4 tablicq z napisem w jqzykach

polskim i ukrairiskim. Obok znalazlyimy jeszcze jedn4 tablicq,
poSwiqcon4... pierwszej organizacji bolszewicki ej zalo2onej w mieScie nad

Teterewem. Pan Kraszewski w ladne dostal siq towarzystwo. Kilka uliczek
dalej, zupelnie przypadkiem, natknqly6my siq na kolejny ,,zabytek>>. Stary

dom, w kt6rym urodzil siEdzialacz socjalistyczny Jaroslaw D4browski.
?ytomierz le?y nad jarem rzeki Teterew, czyli Cietrzew. Nieomal w

samym centrum miasta, tylko kilka minut drogi od gl6wnego placu, kolo
Domu Polskiego, po drugiej stronie ruchliwej ulicy, na niewysokim
wzgorzu stoi pomnik-obelisk zwiecznie plon4cym ogniem, w stylu, kt6ry
nazywam stalinowskim lfidire, poSwiqcony wiecznej przyjaini z bratnim
narodem. Monument ma symbolizowat chwalq i pamiqi, a u jego st6p
pas4 siq miejscowe kozy, zupelnie bez poszanowania dla takiego miejsca.
Po drugiej stronie wzg6rzale2y glqbokirzeczny jar, caly zaro6niqty bujn4
zieleniq. Brzegod strony miasta jest urwisty, wysoki, na kt6rym niejako
rozsiadly siq wspaniale biale skaly. Jedna z nich, nazywana skalq
Czackiego, jak utrzymujq szacowni mieszkaficy, ma ksztalt glowy
Tadeusza Czackiego, wsp6ltw6rcy Liceum Krzemienieckiego, inna,
polo2ona juipozamiastem, nosi nazwq Fotel Kraszewskiego, na pami4tkq
pisarza, kt6ry tu wielokrotnie przebywal. WlaSnie w Zytomierzu powstaly
jego Zapiski iytomierskie. Tu takie urodzil siq Ignacy Jan Paderewski.

Jedn4 z ciekawostek jest kamieri z inskrypcj4, ustawiony na pami4tkq
zalohenia miasta w 884 r.

W centrum stoi dawna $wi4tynia ojc6w bernardyn6w, zwana takie
ko6ciolem seminaryjnym 5w. Jana z Dukli, powstala dziqki przekazaniu
bernardynom gruntu na przedmiesciu Zytomierza przez Jana Kajetana
Iliriskiego, starostq grodowego. Zakonnicy zbudowali murowany klasztor,
a Kajetan Iliriski ufundowal drewniany koSci6t. Po polarze w 1820 r.
klasztor i koSci6l odbudowano. Budowa nowego, murowanego koSciola
trwala w latach 1828-1841. W 1842 n petersburskie Kolegium Duchowne
nakazalo kasatq klasztoru. W opuszczonych budynkach zainstalowalo siq
seminarium. W latach trzydziestych XX w. koSci6l zostal przez wladze
sowieckie zamkniqly i zamieniony na dom kultury. W 1990 r. wierni
odzyskali Swi4tyniq w stanie kompletnej dewastacji. Dzisiaj jest ladnie
odnowiona, jasna, z bialymi Scianami. Brakuje jeszcze czqSci
wyposazenia, ale z pewnoSci4 duchowni opiekujqcy siE kofciolem
stopniowo przywr6c4 jej blask.

Zytomierz mimo ladnego polo2enia i otulenia zieleni4 nie jest mo2e
najpiqkniejszym miastem Ukrainy, ale mozna w nim znale26 kilka
urokliwych zakqtk6w, kt6re na pewno warto zobaczyc. Jednak trzeba tu
przyje2,diat dla j ego wspanialych mieszkafic6w, kt6rzy witaj4 przybysz6w
otwartym sercem, dobrym slowem i cieplym u6miechem.
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. IRLANDIA, Litwin (30), wyksztalcony,
wrazliwy, fi nansowo samodzielny,

poSlubi pannQ.

. KANADA. Polak, przedsiqbiorca,
wyksztalcony, troskliwy, przystojny
szatyn, 47 I 185 I 85, po5lubi blondynkq

do 40tki.

. ANGLIK, kawaler, 49/L80/75, zamoLny
biznesmen, nieruchomoSci (zakres

miqdzynarodowy), zwolennik cieplego
klimatu domowego ogniska, poSlubi

wra2liwq bezdzietnqblondynkq do 3 6-ciu.

. ANGLIA, Polak, mgr inz. 491180/93,
sympatyczny domator, poSlubi paniq

38-43; panna / wdowa.

. POLSKA, zamoilny biznesmen,
491170182, hodowca koni, po6lubi pani4
do 40-tki; chEtnie wprowadzi w biznes.

. LEKARZ, 52117 6179, wla6ciciel
przychodni, po6lubi lekarkq lub

pielqgniarkq, zdecydowane zamieszkad w
Polsce.

. POLAK, wdowiec, rcprezentacyjny 52-
lateVl92l95, mgr ekonomii, bardzo

dobrze syfuowany poSlubi pani4 do 42,
wysokq dobrego serca.

. SZWAJCARIA, Polak, troskliwy
rodzinny 50-latek, technik, finansowo

samodzielny poSlubi pani4
(panna / wdowa).

. ATRAKCYJNE Polki, finansowo
niezale2ne poznaj1pan6w lat 45 - 67,

odpowiedzialnych, wr a2liwy ch, z
wyksztalceniem wy2szym.

Powazne ofertv.

. SOLIDNEJ, komunikatywnej, min. 35-
lebriej, zlecE korrystnie prowadzenie biura

matrymonialnego w miejscowo5ci
zamieszkania.

ZMARI,
SP. KS. KAZIMIER.ZZAJ|C

W dniu 13 sierpnia2007 r. w szpitalu w Pistoi (Italia) zmarl
5. p. ks. KazimierzZajqc, kaplan archidiecezii lubelskiej' kt6ry
w latach 1993-2001 pracowal na Ukrainie.

Ks. Kazimierz Boleslaw Zaj4c - kaplan archidiecezji lubelskiej. Urodzil
siq 19 sierpnia 1955 roku we wsi Nieledew w gminie Trzeszczany w woj.
lubelskim. W Nieledwi chodzi I przez 7 lat do szkoly podstawowej . 6sm4 klasq

skoriczyl w Zarach kolo Zielonej Gory. Przez3latauczyl siq w Zasadniczej

Szkole G6rnictwa Naftowego, p62niej przeni6sl siE do PIty, gdzieucryl siq w

GchnikumNaftowym, kt6re ukoriczyl w 1976 roku. Do Wyzszego Seminarium

Duchownego w Lublinie wstqpil w l976roku. Swiqcenia kaptariskieprzyiilw
dniu 1 2 czerir ca I 9 82 roku i roryocz$pracQ duszpastersk4j ako wikariusz parafi i
Sawin w diecezji lubelskiej.

W 1993 roku zglosil siq do pracy duszpasterskiej na Ukrainie. Od sierpnia

1993 roku do sierpnia 1994 roku pracowal w sanktuarium Matki Bo2ej w
Latyczowie na Podolu. W 1994 roku przyjechal do tr-ucka na Wotyfr i objal
opiek4 duszpasterska dwie male parafie w Maniewiczach i Lubieszowie - ich

proboszczem zostal mianowany przez abpa Mariana Jaworskiego w dniu 10

wrzesnia 1994 roku - dekret metropolity lwowskiego arcybiskupa Mariana

Jaworskiego L.P. 231194 z l0 wrzefinia 1994 roku. Z powodu trudnych warunk6w

mieszkaniowych tymczasowo mieszkal w tr ucku. Dnia 1 wrzeSnia 1998 roku
zostal mianowany przez ks. biskupa Marcjana Trofimiaka Kanonikiem
Honorowym Kapituty Katedralnej tr uckiej - dekret bpa Marcjana Trofimiaka
i.dz. 18198 z I wrzesnia 1998 roku. Wohczylbudowq plebanii w Maniewiczach.

W dniu 2 listopada 2001 roku zloL.yhezygnacjqi zostal zwolniony z obowi4Tk6w
proboszcza w Maniewiczach i Lubieszowie w dniu l8 listopada200l roku.

Od2002 roku pracowal jako duszpasterz we Wloszech. Zmarl 13 sierpnia

2007 r. w szpitalu w Pistoi (Italia) w wyniku ciq2kiej choroby krwi. Byt mo2e

jest kolejn4 ofiarq Czarnobyla, gdy2 okolice Lubieszowa i Maniewicz, gdzie

ofiarnie pracowal Sp. ks. KazimierzZajqc,zostaly powaznie skazone w wyniku
awarii elektrowni atomowej w Czamobylu.

Pogrzeb odbyl siE w koSciele O"*O""rm w Nieledwi k. Hrubieszowa
(diecezja zamojsko-lubaczowska) we czwartek 23 sierpnia2007 r. o godz. I 1.00.

Nabozeristwu przewodniczyl J.E. ks. bp Mieczyslaw Cislo, bp pomocniczy
archidiecezj i lubelskiej .

DziehwczeSniej, w Srodq22 sierpnia 2007 r. do Nieledwi przybyl ordynariusz

diecezji tuckiej I.E. ks. bp Marcjan Trofimiak, kt6ry przewodniczyluroczystej
Mszy 5w. 2alobnej, kt6r4 koncelebrowali kaplani archidiecezji lubelskiej,
zamojsko-lubaczowskiej, sandomierskiej i pracuj4cy w diecezji tuckiej. W
okolicznoSciowym kazaniu Pasterz diecezji luckiej m6wii o wielkim
oczekiwaniu na kaplan6w i wdziEcznoSci za dar kaplanow dla KoSciola
Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Biskup Marcjan i inni kaplani - proboszcz
z Sawiny, franciszkanin, kt6ry pracowal w Kowlu oraz kolega z roku, r6wniez
pracuj4cyw Italii-podkreSlali dobro6, humor, rados6 chrzeScijansk4i gotowoS6

niesienia posfugi dla wszystkich.

R. I. P.

ks. Witold J6zef Kowal6w.



Prrygotowala Alici a Wermifi ska Kt6ra godzina?

ffi
z* &iesiQf 6sma

@@ DuArre

ffiffi
rematyk"rZegilf

kwadrans Po Piewseei

Zegar wYbija godzinY.

. ZakJmda - zaklada(

. Nakreca - nakrgcad

. Dzrvoni - dzrvonid

. P6Lni si€ - p6fni6 sig

. Chodzi - chodzid

m*
p6lnoc

ffi
kwadtens druga

@
dzbied po 6smei

$
dwuna*ta

'fl

I
E

1\
g

4'

t cl
Ten zegar p6tni sie.

Mda wskaz6wka wskazuje godziny.

eegarck

Ten zegar chodzi
dokladnie.

. Spieszy sie - spieszyd sig
Du2a wskaz6wka wskazuie minuty. . WSkaZUje - WSkafyWA(,

. \ilybija - rvybijad

. Mala - maty

. DuLa - duzy

. Dokladnie

budeik

zegar

Ona zaklada zegarek. On nakrqca zegar. Budzik dzwoni.

Ten zegar spieszy siq.



CBflTO

MATII EOII{A EEPAI4TIIB CbKA,
MOTIICb 3A HAC!

Caue rarci c.nona HeoAHopa3oBo JryHarru n nonirpi nin qac ypovncroi .nirypriii, npn-
cns.reHoi 251-ir pi.lnuui ropoHaqii ironu Marepi Eoxoi Eepgu.rincsroi Ha nnouti repeA

Klrrurropou Bocux Kapnre.nirin y uelinror22 tunur. Y uefi AeHb HaceJleHnfl Eep,uuxena

rfiilrurunocb Ha 15 rficsq qo.rronirc 3aBArKrr Harobnau nalounnrcin, Rni Bxce Bnorpe

laniraru Ao Harrroro rricra 3 TrIM, a6n nors[oHtrrlrcs cnqrnui.
O6pas Ilpecnnroi.{inu Mapii s.uanua acouiroerrcn y nipyroqlrx 3 o6parou Marepi,

[prrrcJraAou 6enopuc.nnnoi nipu, necriH.reuxoi.ilto6osi fi Haliii, .nro6ls.r[]r cepqetn ra
iAea.nou niJvtanocri Eory. I romy o6par qiei seDrHoi', ane BoIlno'lac He6ecnoi xiHrn
ruaHyerbcn napinHi s Forom, qrrfi Bncryrra€ y $rox inocracgx. koua Marepi Eoxoi
Eep,ulluincsrcoiy 1998 poui 6yla ocnn.reHa Ilanoro Puucucnu IoaHnorvr llaruro*r II y
Kpaxoni, i roro xc poryy cBrrrrHfl 6y.na nepeBe3eHa to FepgnqeBa.3riano r nipynaunn-
ulr, ircoHa Ma€ qyAoAifini sracrunocri, rra6yn, qnm i rloflcnlo€Tscr tofir Qarr, uo Eep-

An.rin cran uicrlepr norc.rroniHnfl Arq 6araruox pe.niriftunx ronQecifi.

Icuyrcrr pevi, npo rri crimxl{ He po3-
nosi4ail, Bce oAHo ne ei4rnopuur nanyrovoi
arrnrocQepu ra eHeprerl{Kl{. flovyrrx, xxi
npo6yaxynana y cepllffx MI{ptH 2-rol'unua
uiryprir na uronli nepeA KaprraerircbKllM
KnrruropoM He nepeAaru cJloBauu. Tarcy
rinmicru mo4efi, qo 6yna IrpucyrHs Ha

6orocnyxiuui, EepAravin :6npae pasorra xi6a
uto ni.q qac 3araJrbnouicrxux cn.rt flonpu
pisnufi nix, xrarrenufi AocsiA, corliamuufi
craryc, rvricqe [po)K]rBaHnr, ai4uynaJlacb
eAnicru nrcAefi, ix rrylnosaHicru saryu,ogriei
Merlr - nornoninns uyaolifinift ironi.

3saxaroqu Harrparlopu, u1o naafiopilr HaA

HaroBrroM, MoxHa 6yno aeqo KoHKpe-
Tr{3yBarH rraicra, 3 ffKHx Ao Hac gasiranu ua-
JroMHr.rKrr - Kuin, Xutorranp, BiHnuqr,
,{Hinpouerponcx, Xuemnuq sxuir, Yuanr,
Marnn, Kopocruruin, Pa4ouunurr, Kpacnnin,
flepruorpaBeucbK, Porr,raHis. Oxpirtr rocrefi s

pisnux rvricr YxpaiHn, 4o ixonn Eororvrarepi
ganiraru raKox napa{ri-rnn s Pocii, Binopycii,
flonrui. Jlvrefi , Hirrreqqrnu, Irarii, Icuauii,
Epasr.urii, B'ernarry, Erna4opy! Cxoxe, rr.ricro
rror[plox Kyrrryp aificno BHrrpaBAoBye cBoK)

penyraqirc rvricra ro crr,rnHoro.
O l2-ir roAnni nanoMHr.rqbKa rpoMaAa

3perurorc no6a.Ir,ura re, .qo qoro fiurra .rn-

uano AHin ra no.refi - iroHy Marepi Eoxoi
Eep,nuvincrroi. CsstHHIo npoHecnn rpi*
HaroBrr ra BcraHoBrrJrrr Ha onrapi.
EorocnyxiHnr ni46ynaJlocb sa y.racrro Ano-
croJrbcbKoro uynqir IsaHa lOpronuva, erruc-
Kona-opAr.rnapir Krneso-Xurorvrupcrroi
aieqesii -flna llypnincmoro ra qncrennoi
rinrrocri npeAcraBuuris rarorlrqbKoro Ay-
xoBeHcrBa (uu ix HapaxyBann rouaA 60 qo-
nonir) ragaronnnkin s ycieiYxpainu. B xo4i
MecH JryHaJrr{ MoJrr,rrBn ra nicsi Ha qecrb

[inu Mapii ra Icyca Xpucra, rarox nipy-
roqi uarn 3Mory upufiruru [pnqacrr ra oc-
BflTr4Trcsoi iroHrfi, xpecrr.rKr.r ra inuri KyJrb-

roni npe4rueru.

flpo rnaxooictr ceqra csiAql,ula He JII{Iue

uprcyrHicrb Ha HboMy noBaxHux AyxoB-
Hr,rxiB, a fi ne MeHru troBaxHux ra siAolunx
cnircrxnx repcoH. Tax, cepe.[ o$iqifinr.rx
oci6 6ynn nolriqeHi fenepanurufi roucyn
Pecny6niru flomula (i vacrnfi ricm nanro-
ro uicra) Bofiqex fanoHsxa, Hapogni
Aenyrarr{ Yxpainu flauo Xe6pincrruit ra
flerpo Menrnnr, ry6epnarop Xnrouupcr-
roi o6racri IOpifi flarnerr o ta, 3nicHo x,
rraicrrcufi roJroBa Bacurs Masyp.

flil qac MoJrr{ToB Bcff lpoMaAa craBala Ha

rorina.,{oculr-rarcl qiraee BLIAoBI{uIe, KoJrI{

rucs.ri BToMrreHro(Aopororc i ueqa.urru cos-
qeu moAefi, tK oAI,tH, crillorb Ira rcoilHa y cnoe-

My 3BepHeuni Ao csrrllni. .I[onerocb rpHXI,I-

nurrn xorina i uapo4nnu o6pauqxrra.

fy6epHarop Xutorranpnll{Hl{ IOpifi IIan-
JreHKo nepeAaB sitaHns sia flpesfi4enra Yr-
painu Birropa loulenra ra 3a3HarIuB, IIIo
no,qi6Hi arqii cniAqarb rpo AyxoBHe oHoB-

JreHHr Haqii, a roMy Bcentlorb na.qirc Ha [po-
qniraro.re rraafi6yrne Yrpainn. <Hexail no-
xpue Eozopoduqi 6yde zaxucmou dnn KoJtc-

HO7O Jt4upnHuHAD, - 3aBepllllle cnifi BI4CTyn

ry6epuarop.
Micrxnfi FonoBa Bacrlr Ma:yp poeqi-

uun 251-y pi.rHuqlo KopoHaqii ironn sr
<uocrcnueicmb 3ynuHumuct, osupHymucn,
OClvtUCnUmU CaOe Jrcammn mA 3'nCy6AmU, vtl
u1e zopumb Earca icxpa e dyuln. ,{6arovra npo

npecrr,rx uicra, Mep HaraAan 6eparviultHaM
ra nosiroMuB rocrtM, trro.[aneKo He KoxHe
uicro Mae cBolo cB.grtIHIo, tKa 3iDruruae fioro
Ta rprxunre.[o lrboro Eoxy JIacKy.

Bapro [aM'trarl,I npo re, qo noAi6na
axqis ne o6rnrexy€Tbct JIHIUe npllxoAoM na-
roltrnris Ao tuicra ra ycnaBneHHtM Boro-
rraarepi. Baroue rvricrle nociAae nrcAcrxnfi

$amop, aAxe upotIaHLI3AoJIanu corni rilo-
uerpin, i npu qroruy tKocb xapqyBanllct ra
siAuoqusaru. 3saxaIo.II,I Ha clreKy, pieHraft

six ra Qisnvuufi craH JIIoAeit, c'rae sposyrr,ri-

Jroro BaxJlnsictr Harexaoi sycrpiui rocrefi,
ix poarrriqeHHs Ha Ho.Iisrlo ra iH. Torray,

orpirrl B\aAH, cniA si.q.qarl4 HaJIelKHe npaqi-
BHuKaM <IIIeuAKoi)), (AAI)), noxexHLIM,
oxopoHrlrM ropflAKy. Ha nnouli Co6opuifi
rrau no6a.ruJrr{ naJrarKu sl,IisHoi ropriui, a

na croe6ypax AepeB - sxagisHI,IKH TI,Iny
<Me,urryurr>>, <<Bo4a>>, <Tyaler> routo. Ans
JrroAefi noxl{JloFo oiry 6yro nepe46aueuo
npicra, nepio4uvno Ao HaroBny ni4nocunu
uinepanrny BoAy.

Caui nanoruHI,IKI{ y po3tttosi s KopecroH-

AeHTaMI{ 3a3HaqHIIn, rqo BoHI4 anirpoxu He

rrrKoAyrorb npo ceifi tpnnatruir ra Hener-
rnfi unsx 4o tuicra, i ulo 6orocnyxiHru rnn-
paB,rrano eci ixHi cnoAinanss.<4e Qisuvue,
it4opanbHe ma dyxoeue sa?apmyaqHHfl Ha

4inuil pix! Konu doeodumacn cmuKamucb 3

mpyduouqauu, zzadyembcn HerezKuil wnnx
nanor4Huqmea i uopanane nidueceuun, nicnn

cninxyeauun is cenmuuen. 4e dodae cunu

dnn nodonaHHfl Jtcummesux Hezapasdie>>, -
3a3HaqrB TaJIoMHTIK flerpo a Mupropo4a.

Iuua llororrrJrr0K.



roPTAlOqU KHnrn
flerpo KOPHIftIIYK.

ffaul pi,uud Kpaft, narrry 6arary ralan-
I Iraus Xnrouupruuny siprono ycnaB-

moe iu's o4rono s HaftsnAaruiurux yrqaiucr-
rux noetis, Gmlcryuoro uepeKlaAaqa, BqeHo-

ro - aKaAeMira ra rporraa.[cbKoro gix'ra - Mar-
cuua TaAeft oBlrrla Punrcxoro.

,{unonnxHoro xyAoxcrrbolo Kpacorc, Qilo-
coQcsroro rvryapicuo i xurteruo6ctsoM Ao

ruu6nuu cepul xBHJIIoe 3 mo6os'rc ni4reope-
nufi nuu o6pas Yrpaiun s noelvli <<Cnono npo

plAHy uatip> - nailsugua'Iniruol,ry rropi noe-

nnux poxin, 3iD(oIrJIK)Iorb tII{cJIeHHi noerfl 'IHi
KHHrI{, fioro SnepneHnt Ao uaqiosalrsoi
csiAor{ocri yxpaiuqiB, oJlloAHeui raprnnu
npr{poAll, ffo6os .uo yxpaiucbKoro cJIoBa' 3aK-

nm 6eperrur, ruIeKarI'I i poenunana ptarry uony.

V fioro cepui )KI{JIa i flonsua, uoctiftno
xenpina i rsrorr,renina naJrra nrc6os ao 6par-
Hboro IIOJIBCbKOnO HapOAy, oxHBaJIa B xy-

Aoxnix o6paran, KaprlrH:x, po3Ayr'{iu( i sraA-

xax. Maxcuu Pnnrcrrufi i flolrua - TeMa

Ilbono HeBeJIHtrKom,qocni,4xeHrrt, Kcfpe npo-
noHylo H:lruI,IM rIUTaqaM.

Y 1895 poqi, rolu MarcnuY 6Yno lnure
rinrrca rtaicrqin ei.{ Hapopreltn.l, ciu'l Punrcr-
rnx uepeixana is suMosol rnincrroi KBaprH-

pn Ao cela Pouaninru, uo y floniJlbHtHcb-
rouy paftoni na XurouraPruuni.

Tyr 6arrro MaB HeBeJlrnuil rraaeror. Bu-
xoAelrb 3 noJlbcbKoi nqluiqfiqrxoi pognnu,

ABoprHHH, rin ogpyxl{Bct 3 npocrolo ce-
JrflHcbKolo 4inunuoro, xra 6yna na4ilena ne-

a6ucKfirl npnpo,unir,a po3yluoM, 3'e4nar cnorc

AoJrro s ni6epanuro-HapoAnl{Ilbtcoro irreniren-
qiero, craB BrIeHuM - eruorpatpou. IIIe n

ronarpri poKH 3anpuctnryB cJryryBaru yKpai'-

HcbroMy HapoAoni, ua xni6i xroro spic. BiH laas

ao6pi crocylrKt{ 3 ceJItHaMIt,46an upo HaBsaH-

ns'xuix 4irefi yrpaincbKolo MoBoIo, toAi ga-

6oponenoto. Bce qe BHKJII{Kano uapirauHx i
AoHocH s 6ory nonbcbKoro [aHcrBa i nasiru
po4uuin: He MoTJII{ npocrnrl{ rcpaAn). Ta no-
npn ucirmi uecnpaneAnusi i ryxnani 3BHHy-

BarreHHs n <<He6raronaAifinocri> 6arrro 6yn

HenoxLIrHI{ru i nipnnrrl y ceoix narvripax.

! rctiu serwHuir. rrto6 i,
$a,poua,6o!

Tyr y celi Pouasiaqi, uuuylla Aurs'Ii
poru Marcuua PunrcbKoro' 3IIII{ruI'IBIII}I' rK
nin nncan, naftcoaoArui i oAno'racuo Hafi6o-

nro.rirui cnoraAl{:

;<Kyreprnnft nicox Ha neABe nouirnouy
ysrip'i, 6ini xaru fi seueHi caAI{ [oHaA piuxoto

Vnanoto, rqo nepe[Hneua rpe6ler)' po3JII'l-

Baerbct n urnporrft, nopocnrfi roururaun i
naf,arrtM cras. Eoci gacuarni 4itu, a ilacry-
rrrr{MI,I rop6uurarra}I qepe3 ueqi... Be'ripHi

cuisfi Ais.rar, Iqo coJIoAKoIo JIyHoIo nnllByrb
y .qare.riHr, uapy6ovi posronumi uicri. . . Co-

ros'iHi xaryri uo'ti, xa6'ffwfi xop i ryranur
BoArHoro 6yru... Cnit - tK TaeMHHqa ' 

JIeA-

Be po3Kpu:ra KHI{ra.D
guraeur qi fioro Ps,qxu - i ui6u xI{BrIM

nocrae nepeA oql{Ma npuna6lunrafi ryro'Ior
Harlono pr,unoro Kpalo.

Barrro paHo HaBqI{B xJlo[qnKa ql{Tarrr

yrpaincxoto a nodu i nolrcrrolo MoBaMH.

Bxe nia qac HaBrIaHns n rirrauasii r,aafi6yrnifi

[oer 3axo[JIK)BaBct qlrraHHflM rnopin A.
Miqresrua n opurinani.

Cni.nryro.rucr g cinrcmon 4irnopoto, niu

6aqlls i rtoAcrre rope, i HecrarKfi. Ha rpulax
wfifltrtlxrrrpifi nmyn BHcoKo y niane6ec cfl , Ae

ffrr.rByrb 6ili xrrlapuHKl4 - OCTpOBI{ 6eS SeM-

Hoi cyetn: <A nep6u npl{AopoxHi tllxo myl{-
Itfrrb, dxdryl6irircns, a rIoJIEoBa AaJleuinr rr'rpie

- i rrclu sci gAalorbcf; uIacJII{BI{MI{.))

Tox i neptua s6ipra nipulin Ha3l{BaJracb

<Ha 6inrnx ocrpoBilo). To4i noery 6ylo rtlrnre

n'srHaAlltrb porir.
CroAu, Ao PoManisrcl, Marcrrrl Prurrcrxufi

npui's,qun i nisHiure tK Ao nafiuuniuroro, Ao

Hafi4opoxvoro KyroqKa pi4noi yrpaiucrroi
servrni, csoei rlo6fiMoi nirlusHl{' Korpa AaJIa

fiorray KpI{JIa, qo6 ni.qHsrl{cb Ao coHtrIHI{x

BepruLIH flOerl{qHoro MI.ICTeIITBa.

floer - inrepnaqionanicr, narpiot Yrpai-
nu nixorua He lrypaBcfl i csoro po4y.,{prato'
uto e uiAcraBl{ roBopI{TI,I He JII'Itue npo ftoro

craBJIeHHt lo floruqi, ii 4yxonnux crap6iu,
qisnocrefi, a fi npo uocrifini nni.qlli tnopvi
3s'r3KH noera 3 floJlbcbKolo nirepatyporc, npo

AyxoBHe eAHaHHfl 3 noJlbcbKorc KyJIbTypoIo' 3

AWaMI{ i nparneunxMu HaPoAY.

loprarovu KHurI{ Pntrrcxoro t HapaxyBaB

6inrure ABox Aectrrin nipruin, B tKI{x sycrpi-
qarorbct 3raAKI{ npo llonruy. To siH y nuxopi
rnyrin uronenincrKoro BaJIbcy' cyMHI{x' tK
revip souororo AHt, i xary'rux, sr HecxiH'Ie-

snfi noqilyHoK, MqHTb Ha caHtx y (cI'IBy

urixny ueniAotrticru>>, nciu ecrBoM ni4uyna-

rcqr,r cHJry 3eMHoro ulasrfl, nro6osi w{ 6esHaAii,

TO BCJIyXaeTbCf, y cyBope MoBqaHHf, 3aMKy -

KpeMJIt Bagens - Btl3Haquoro naM'flTttl'IKa

nomcrroi apxirerryprl XI cronirrs' To po3-

AWye HaA MHHyBurorc icropiero flonsuli, qu-

raroqu poMaH y uipruax <flau Ta4eyru> <6op-

qr i npopora> A. Miqxesuqa. I ro.qi nocra-

rcTb flepeA orrl{Ma noera cyruui xaprunu 4oni
rroJrbcbKoro napo,uy (<I suon <Ta4eyura) t po3-

ropHyB>...).
To sr4gye Iuicr <uepes ninrny Bicrry, qo

crpaagraqi Bapruari o6lfisae rpuuani paHD.

Toft rraicr, s6ygonannfi paAtHcbKHMu soiHaMI'I

- cauepaMll y rpisni poxn sifuIu s Qaurnctauu,
crae o6pasotvr sennKoi y3ariulEHrcrouoi culu,
cr{MBonoM eAHaHIrf, 6panrix napo4ir, 6o x 6y-

AyBaJrlrcb BoHlI, ri uocru, y rpaftrax enponu-
IIIo6 npyri TrtMtr itAIl.nn MocraMu'
IIlo6 6par so 6para 6poay - nepexoly
V pinax 6ypnon.nnunrx He rryKaB'
IIIo6 uarua crrJra B eAnocri nriunira!

(<Mocmu>, 1948 P.)
Y nipurax Maxcnua Punrcrrcoro ropAo

npocnaBJrslorbct iuena AAarraa Miqresu'ra,
IOuiyrua Clopaqsroro, @pegepira Illonena,
.f,na Marcfiro, IOniana Tynir,'ra, Muronas Ko-

uepnira, .flpocnana,{ou6poncxoro, Ta4eyura

Kompruro. Y gnari.qHinorray cepui uoera npu
gra,qqi upo flonruly 3aBxAu crpyr"rye i
rop,uicm , i uixuicrr. To x Bicna y Hboro -
cpi6uono,ua, nirbHa, Bapruana - crpaAHl{qt'
TporH,qa, flolrua - tK B 6inux [Iarax Hape-

.rena.,ILnr ii o6pasuoro ni4o6paxenns,qo6u-
parorbct rcxpani, ui6n conqecsfiHi nepnlaH-

KI{, cJIoBa - enireru, uetaSopu, nopinruHru.
Koml poruou:ulact Apyra csirosa nifina,

Marcuu Pnnrcrrufi 3Bepraerbct Ao cBoro

HapoAy ig gaxnuxotr,t oAuocrafitro uiAn.rrucr
na 6opotr6y nporu tpaurnctcrrnx sarap6-

nfiris (<,{o nomxin>). 3 pa4icrro nin cnpufi-
uae fleperrlory y Benurift BirqusHsHifi sifiHi,
gsinrneHHt flolrqi, 6parepcrre eAHaHHfl Ha-

rur,rx HapoAlB:
He nonepuyrbcfl uacu rPunani
I nenpangn uopHoi ninn.
Knin rpylinHuqnft urle BaPurani
Ilorncx HepaAnrBoi PYru.

k(Tpucma nim>, 1948 Pirc)
Marcuu Pumcrruft nto6us lloAopoxyBa-

rr,r. flpore nafirpaqurr,ru, Hafirraruirunuu 6ylu
ftoro uo4opoxi Ao floluqi. BoHtl HaAuxanr

ftoro na rBopqy npallrc, cnoBHIoBzuIu fioro
rrleApe cepqe HoBIIMI{ csirrul,ru noqyrrsMu:

Yx.nin napoAonir 3euli, uicram i celau,

.{e rocrenr fl He pa3 6ynan, rICApyr i 6par!
(<,Qo llonuqi>)

(3ariH.renHfl B HacrynHoMy uouepi.)



no4rn

IlpottlurtbHu[t
nputtorvt y Jlyt4bt{y

24 tunr.s. n Jlyurry niyfynacn sycrpiv s

npltBoAy garin.reHHs xalenqii fenepanrnoro
KoHcyJra Pecny6niru flonrula n Jlyurry n.
Bofiqexa larongrcu. floArrynau{ KoHcyny 3a

nni4Hy cninnpaqro, yBary i poryuiuHr npn-
iianrE roJloBrd ronbcbKr.rx opraHisaqifi Xuro-
Mnpulr.rHr.r, BonuHi ra PisHeHulunn. 3suqafi-
no, nafivucresuiruorc 6yna 4eneraqis s Xu-
roMr.rpcbKoro flodccs. Birara soHa nana Bofi-
uexa faronsry,{on6ucrKrrM KopoBaeM, KoxeH

ronoBa noAapyBaB rrraHoBaHoMy KoHcyJry 3faA-

Ky npo cBoro opraHisaqirc, a flonrcre HayKo-

BeroBapr.rcrso s Xurorvrupi nz4aro cneqiam-
unfi norraep <<flolrcrxoi fa:ern>.

3 Eepauvena Ha npouaJrryuirnpuiroM Ao
Jlyqrra 6yn sauporuenraft uicrrnfi rorona Ba-
cuns Ma:yp 3 Apyxxuoro,.rrufi BpyrruB naHy
Bofiuexy fanoHgui uau'rrHufi roAapynoK.
Bia irr,reni MeruraHqis EepAuvera Bacurs Ko-
cTflHTHHOBr.rq [OISKyBaB reHepanbHoMy KOH-

cyrry 3a rpoAyrrnBny cninnpaqro i ry yBary
Ta upr{f,3Hb, 3 sKoro n. Bofiqex falongrca cra-
BHBcr Ao Harrroro crapoBuHHoro uicra.

Bia"ixaxaroqu ni4 Hac, u. Bofiqex farou-
3Ka cKil:laB, rqo qoruprr poKn uepe6ynaHnx
na yrpaincrxifi gervuri ronoBHnrrn qiranuuu
noAisr\,ru fioro xurrs. IIefi.rac siH Ha3asxAu
s6epexe y cBoeMy cepui, xr i o6pasu rr.rx Jrro-

Aefi g srrauu fiouyAonenocr cninnpaqronaru.
Ha saKin.reHnfl n. Koucyn,uo.uaB, rqo roBopr{Tb
HaM (Ao uo6a.reHHt!>>, a <<ue npoulanafire!>>.

Ilresn peaarqii ra3errl <Mosaika Eeptu-
qincrro> ra Eep.ulluincrxe BinrdneHHc CninKr.r
florsxis Yrpainu 6axarorr flarry fenepanr-
uouy Koucyny rraiqnoro 34opon'r i ycuixin y
fioro noAamruift po6ori, a nonxxu, ulo [po-
xr,rBarorb y Eep,uuveni HasaBxAH s6epexyrr
y cnoifi nau'sri xBtrJruHr.r cnilrcynauru s qierc
BHcoKo iHrerireHTnoro JrroAr{Horo.

Ira6qnra Po3Aomcrxa.

Y Cy3tP',i Aennxux
(fH feupir [orr,r6porcrxuil HapoA]rBct

-/L2 cepnw 1155 poKy y fleuxosui Eo-
xeHcbKoro noriry n ciu'i o$iqepa carconcrxoi
apuii.flna Mixara i Co$ii Jlerros. Y rvroroli poKfi
pinoM g 6arrxou fenpix suixag Ao Caxconii, re y
1771 poqi go6porinrno BcryrlrB Ao caxcoucrxoi
raoanepii.

y 1780 poui, olpyxl{Blllrlcb r fyctutton Pa-

xenr, rin oceJr[Bcr y ,{pes.qeHi . Ta ue Maroqu

urancin spo6rrn xap'epy, nupiurur 1792pry npu-
xaru Ao flomqi, Ae nocin paur riqe 6plrraanpa
I Epma4u Bemxonomcrxoi Hapoanoi lGnanepii,
rKoro KoMagAynas niA uac o6oporu fHesHa si.[
Ilpycrroi aprrrii.

Y ao6y Toprornqrroi ronr[e,qepaqii.4ou6-
pogsrrufi po6ur cnpo6u BptryBarll nonbcblcy ap
rtriro siA qinxonuroro 3HHuIeHHf,. I,Ioro ue loryc-
Tr,rnr{ Ao cKJraAaHHr noBcraHcbKoi npr.rcrru i go

sificrx Kocnouxa rin upneguascr nuue nicnt
ssinrneHHr Bapruarn. Orpuuarum reHepirJrbcb-

xufi cryniur, ni4 uac o6lorur Bapruanu rpycbKr{-
Mu sificrxaun 6opouur
cronuqrc s3axiAHoicro-
ponu. MaxeBpoM, cKepo-

BaHr{M Ao Beruro-
nomqi,isrprouarncr-
rraMn noBcraHuis cuinn-
Boro araKorc nnin y nani-
ry npycarcin i nia6yn pefia

uepes firesno i Buaroq.
Ilicirr nopa3Ku noBcraH-

Hx ui.q nposo,qorra Tageyura Kocrrourxa fenpir
,{orvrSpoocmuir sanuwurcr y Bapuaai. Tyr nin
uanucan Bcmyn do icmopit nonacarcoi peeonn4ii'y
1794 poqi. Ilr xxura rsflre co6on icropiro no-
BcraHHr. ii 6yro Br{AaHo y Jliucrxy. Ilutue 1796
poKy reHepan,{ou6porcrxufi nuixar,qo Iranii na
3aKJurK Bx6iqrxom. 3a srolorc HanoreoHa Eoua-
napra nin 3aKrrrsrnB coro3 3 Jlorvr6aplcrroro Pec-
ny6rixoro, Ae noquHae Soprr,ryrarn Ilonrcrri JIe-
rionu. fenepan BuAaB 3aKirrrK Ao noffris a Irarii,
y rKoMy qonrpMa MoBaMr{ cKrrr.rraB narpimin rcra-
rn niA npanopn rerioHis. florucrrufi HapoA no-
KJraAaB na feupira .{orrr6porcrxoro sernqegHi
Haaii. IIe gHafi nuro rigo6pax enun y Matypqi $av-
fipoocaxozo (1797), aBropoM rKoro e IOseS Bn-
6iqbKufi. I{r uaqpxa crua uaqionamHuu riunou
norurir, i crororHi 3Byqarb ri4orr,ti ua yoecr cnir
cnoBa:

Marsz, marsz, DAbrowski
Zziemi wloskiej do Polski,
Zatwoimprzewodem
Zlqczem siq z narodem.
Ha .rori Jlerionir reHepan 6pan yvacrr y

sificrronnx onepaqirx safiHsrrfl Purrry ra Heano-
m (1798), a nisHirue y 6urni nis Tpe66iero i Honi
s aacrpifi oro-pocifi ororo aprr,riero ( I 799). y I 800
poqi renepan .{orrl6poncrru.ril noHosus nopi4ini
Ilomcrri JlerioHu HoBr{MH cuJraMu. Y ii crnal
re[ep nepeBiDrHo BxoAr{nH noloueui s pocificrnoi
aprr,rii. O.qnar nicff niAnucanur Mr{py y Luneville
(1801) ,{orrfl rrorrbclrurx Jlerionin 6yra nupiureua
inarue.9acruny cor,{aris Hanoleon BHcJraB Ha

fairi, pemry nrir y cuaA iranificrxux nificrr,
rrprnHaqnBrxr.r reHepilJra.{orra6poncrroro Ha rro-
caAy ronoBnoro iucnerropa qiei nificrxosoi oAH-

Fn Fe]ilplru"
frsMOpoBcbKruffi

nuqi. Caue rcai lenpir .{orrr6porcrxufi nume

csiir Bificaxoeuil uqodeuuuK norbcbKttx neziouie e

Imanit.
1806 pory ua saur,rr HaroreoHa reHepan npn-

6yr lo Eepnina i snimu noqaB arqin rfoprrayran-

Hf, rroJrbcbKoi aprraii Ha oKynoBaHux Ilpyciero
no,rbcbxrD(repu'ropirx. y 1807 poui nin npuisgrrr
,qo Ilornani. Ilr noai.r 6yra onucana raK: KoJrrt

reHepan,{orrr6poscrril{fi Ha6rrDKaBcr Ao Micra, 6yna

TeMHa Hi.r. lloro 3[r{ByBaJra BenI{rIe3Ha ximricrr
nomir B3AoDr( Aoporu. Bmaurocr, ulo qe HaroB-

nu noAefi s naJrarsrr{Mr.r Qarerauu. 9orosixu nnn-
prmu xouefi i carr,ri rrruynn 6pu.rry, nci cnisanu r
nicnro rerionis (Za twoim przywodem..r O. 3ux). \,--,

Y 1807 poui,KoMaHAyrorru III Jlerionauu, re-
HepaJr gao6ys Tver, o6roxus l-AaHcrr i 6par
yqacrb r 6urni ni4 Opnpuruorrl. Haairmncb Ha

orpuMaHrur nocaAr{ sificrxosorc uinicrpa y Bap-
ruaBcbKoMy xmrincrni, niH gafiHrBcr yloprAKy-
BaHHf,M orpr{MaHoro ni,q Hanoneona rrraetry. IIig
qac sifiHu s Ancrpieio 1809 porcy,{ou6poncrxufi
opranisynar o6opony Benuxononrud. Y rcar'rnanii

I 8 I 2 porcy xor'aanuyuan XVII romirieio, 3aqraHHrM

moi 6yna o6opoua Miucrra i uocry na EepesuHi

sia pocisH. HesBaxarc.rr{ Ha rropaHeuHr, lenpir
,{orra6poncrxuft y l813 poui c$oprtlyBaB ceMnrr{-
cruuyAnnisiro i parou 3 Hero B3rB yrracrb y 6urni
ni4 Jlincrrcou. Y l8l4 poqi uolrcrrnfi reHepan

norn{ae HanoneoHa i nonepraerrcr go Bapruanu.

Bin rrepraerrcr ig gaunKoM Ao nonmia, qo6
Bcrynanr Ao nomcrxoi aprr,tii, r[opuyrauHr moi
ttorlaJlocr Ha3eMJrrx oKynoBaHnx Pocielo. Y KoH-

rpecoBoMy Koponincrni ,{ou6poncrrufi 6yr vne-
uou Cenary.

Ilouep y Binnoryxi 6 uepnnr l8l8 pory.



/^turisrrryn4 II Anrycr HapoAuscs 7

\-zlunss 1520 pory. I4oro 6arrrauu
6yrn uomcrxnfi KopoJrb CurisrtayH4 I na
KoponeBa EoHa, rKa rroxoAvila 3 pogy ira-
rificrrux rHssis C$opue. Ha uepioa na-
HyBaHHr CurisrrayHga Anrycra npunaAa-
rorr 1548 - 1572 porcu..{xryro.ru crapaH-
nsM csoei uarepi, siH IrIe 3a )Klrytfl, 6ars-
ra 6yn o6panHfi KoponeM Ta BeJrr,rKr.rM JrH-

ToBcbKr,rM KHr3eM, a qepe3 pirc, y siqi ae-
cmu porin, KoponoBannfi na nonrcsrnfi
npecroJr. Caue ro4i, y 1530 poqi, KopoJrb

CnriarvryHa II orpuruan npisnucrro <<Cra-

pufi)).
Oco6prcre xurrr rlboro MoHapxa He

6yro n eruuH rrlacJrr.rBr.rrra. Tpuui n epe6ynae
y urnro6i. flepurux tBa pasil nin o4pyxy-
BaBcc g rHsgieHaMu 3 poAy fa6c6yprie.

.Btpere oApyxr{Bcr gi csoerc Koxauoro

\J

fporuoBy oAr,rHr,rrlrc, plBHl urnrxerlbKl npa-
na, cnilrHr,rMr{ TaKox 6ynu nepeunp's. Ta

BeAeHHr Bo€H. .{o ni.qnucaHnr ynii
flomula narivynana 3 urH. ueurrauqin,
nicnq Hboro - 8 rrrrs. {rryrcuu YHii ao
llonsui ynifiuru floriccr, Bonrnr i Yx-
paiHa.

flaHynanur Curi:rrayHla II Anrycra
Craporo 6yno nepioAoM cra6inrnocri i
eronol,ri.Iuoro po3Burxy xpaiuu, nignu-
rrIeHHr pinnr xr{TTfl HapoAy ra posxniry
KyJrbrypr{. Mouapx Ao[poBa.qHB Ao eK3e-

xyqii KopoHHr,rx crarrin, xri rporflroM
6ar,_*r+ox poxin repeKa3yBanucfr. y {oprr,ri
HaAaHb, nepeBaxHo MarnaraM. Tenep nce
noBriHHo 6yno 6yru roBepHeue y xoponi-
BcbKy sracHicrr ra cnpflMoBaHe Ha nonoB-
HroBaHHr 4epxanHoi cxap6nnqi, a raKox
Br{Kopr{croByBarr.rcr AJrr nocilneHns o6o-

€runtrrmyna fierycr
xisrorc Eap6aporc Pa4sininn, rKa rroxoAr.t-

na 3 MoryrHboro Jrr,rroBcbKoro poAy. Caue
rlr Apyxr.rHa Koponr craJra My3oro Ans 6a-
rarbox [oJr6cbKI,Ix noeris ra nHcbMeH-
Huris. Beruxnfi iHrepec go oco6ncrocri
6ap6apu Palsisirr ri cropoHl.r icroprExin
ta rireparopin nnrnnrannfi rua6yrr roMy,
IrIO MOHapX OApy)Kr.rBCr 3 HerO [pOTr{
sori csoei uarepi, KoponeBr Eonn. Ha
xaJrb ni oAHa s Eoro Apyxr,rH He HapoAH-
ra cilr^a - Curisr"ryH4 II Anrycr craB oc-
rasniu [oJrbcbKr,rM KopoJreM s AnHacrii
.flreroHis.

3acryru Curiar'ayH4a II nepea 6armis-

\rlr{Horo [oJrrraroTb B yrropr4rynauui
,, .,b"ytpirunix cnpaB rpainu, a raKox B\-/

ycniutrift goeuirrHifi noniruqi, ArKyroqlr
uorrry flonsqa 6yna Br{3HaHa ogniero s Hafi-
uoryrniurHX AepxaB cepeAHrosi.rHoi
enponu. 3onsiurrrs nolirura ocraHHboro
-f,reroHa 6yna gocurb po3Baxrueorc. Pe-
3yJlbraroM ii craro yHr{KHeHHq sifiHr.r s

Typqiero. Are, rrcrqo uioro Br{MaraJrH
inrepecn xpaiuu, ro Cnrislryn1 II He

ni4uourncx siA 6oiloeux aifi s Bopox(H-
Mr,r AepxaBauu. 3 si.{uosi.(Hr{M po3paxyH-
KoM Koponb BoroBaB s Mocxeorc, rrorc ro4i
npaBHB qap Inau IV lposnr.rft, a rarox nin
AoBry ceuvpivuy nifiny gi urseAar\ara.

Bernruu AocflrHeHHrM [paBninns
Curisrrayuga II 6yno uiAnncaHnr coro3y 3

Jlntsorc y 1569 p., rKe ynifiuno n icropiro
sr Jho6nincma Ynis. floscrara oAHa cr.rnb-

Ha ,IlepxaBa - Piq flocuouura O6ox Ha-
poais. flolrua i Jlprrsa Mailv oAuoro
cnimuoro KopoJrr, oALrH cefiM, oAHaKoBy

poHo3AarHocri xpaiuu. 3a naHynaHHfl rlbo-
ro MoHapxa fytynanocs 6araro yrpinne-
nux gauris Ha niaaeuHo - cxignux seu-
nqx. Ber[Koro 3acnyron Koponr craJro
6ylinnuurBo ra BBeAeHHT y airc neptuoro
[oJrbcbKoro sificrxoeoro Qnory, srcuit cras
ycniruuuu KoHKypeHTorvr pocificbKoro ra
ruBeAcbKoro Snorin na Eanruqi. Cprrig-
MyHA II Anrycr rpoBaAr.rB pa4uranrui pe-

$oprrau no ycrporo AepxaBr ra g6ara.IeH-

Hrc Ka3Hr{. .{rx uroro 6yno nepe6yAoBaHo
[oAaTKOBy CHCTeMy, [pOBeAeHO rporuoBy
pe$oprray: s o66ir BBeAeHo nony cpibny
MoHery - ranflp. 3a fioro naHyBaHHs ra-
Kox Ayxe ao6pe po3Bl'IHynocr pilruu-
TITBO, eKC[OpT 3epHa AOCrr BT,TCOKOTO

pinHa. Kopors cnpfirB po3Br.rrKy rrricr ra
peMecen. Mouapx KepyBaB AepxaBHr,rMr,r
crrpaBaMr{, srvriro ni46uparovr.r Kopr.rcHr.rx

corcgHfiris. Bin MaB BeJrr,rKy ui4rpuvrrcy
cepeA cepeAnbo gauoxnoi ruJrrxrn, yqaerb
y norirnuHouy xrrri rroi sHaqHo aKTr,r-

niryraracr sa fioro naHyBaHHr. Ocrannift
.f,renoH po6un yce Moxnnne, rqo6 coqi-
amsi aHraronigur{ He nepepocraJrn y 6yn-
rr i se craBaJrr,r npuqr,rHoro nHyrpirunix
qBap, srci uornu cilpvrfrTvr ocla6renuro
rpaiun.

B icropii CnrisrrryHg II Anrycr 3arr-
urus cniA rK oAr{H 3 caMrx ronepaHTHr.rx

lnpanureris. Y lloruuli, B nporr,rcraBneH-
Ht eBponeficrruu rpaiHau, sxi noronanpr
y rrrixpenirifinux sifiHax ra ronQniKrax,
ni,q oniKoro ((Koponr ycix normin>>, Ha

pinni 3 KaroJrr{Kauu cnorifiHo xr,rnn npo-
TecraHTH - nrorepaHr, ralrniHicru, apia-

nu. Maprin Jhorep nprcBflrr,rB Curiouyu'
,uy II nepexnag Ei6nii, a KansniH oAzH s

xoueHrapis Ao Hoeozo 3anoeimy.
I{e 6yn oAuu ig caMrdx KyJrbrypHldx ra

ocsiqenr.rx ruouapxin enponr,r - (npaBr.r-

renb peHecaHcy). Y fioro uafi6rnxvouy
oroqesi nepe6ynaro qr.rMano BrreHr,rx, no-
erin, uy:rranrie. 3a fioro naHyBaHHq

crBoproBaJru ceoi rreAeBpu uafi nuAarsiuri
npeAcraBHnKr.r noJrbcbKoro r i4pogxeuur,
a caMe Mnronafi Pefi g Hauonuqr - <<6arr-

Ko nonbcbxoi nireparypnoi. MoBktD, aBTop

siAor{oro gnoniprua: <<Hexail yci napodu
nocmopoHui suapma. t4o nornKu He ?ycu,
6o uoey c6oto 

^4anma>>; 
flu KoxaHoncrrcrafi,

rKofo Ha3r,rBarorb orrleM nolscrxoi noesii;
Anaxefi @pnu - MoAxeencrrufi. aBrop
ny6niqucruqHoro rpaKrary <<IIp o no np a6 -

reHHn Pevi lfocnonumoi>...
B ocrasnifi par siAAaro.rucs intepe-

cau rpainn, i"i nificrrosifi uoryurocri ra
ryrrrypi, niH sauosie csoi nesnu.rafiHo

4opori ro6ereuu, s6poro a raKox rapMarr,r

Pe.ri llocnorurifi.
3rilHo orliurn icropuxia qefi sacryxe-

rrwi't Anr- Pe.ri flocnoruroi O6ox Hapoaie i
oAHH 3 nafinu4arHiurux cepeA ToroqacHr.rx

eepoueficrKrx rpaBurerin Mouapx no-
eAHyBaB y co6i (JrHToBcbKy Hanoner-
resicrr Ai.qa Kagnrranpa 3 iranificrroro Br4-

rosqenicrro C$opue, rocroAapuicrs ua-
repi i 6a6yci 3 rreJroHcrKoro uleApicrro i
noJrbcbKr.IM ryuaHisuoM> (8. KoHon.ruHcr-
xnfi).

florraep Curisrrryxg II Arrycr y cBoe-
rray ynrc6neHoMy KnuIrresi 7 r'unns 1512
p. EyB noxosaHr,rfi y nnacnifi xanruqi sa
Baneni.

Onpauronara
Jlapuca BepvriHcrxa.



Oto waZniejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukrairf,ski,

czyli polski +1 godzina) - na wrzesiefi-paidziernik 2007 roku. Jak zwykle

- godziny emisji seriali mogq r62ni6 sig o kilka minut.
Lubiane i popularne seriale - tradycyjnie dominuj4. Oto waZniejsze z nich.

,,Klan" w poniedzialki, wtorki, 6rody, czwartki i piatki o I 3. I 0 i 2 I . 10. ,,Codzienna
2m3" goSci teraz w soboty o 13.30, ,,Zlotopolscy" teLw soboty o 12.30,,,M jak

miloS6" w soboty o 19.30 i niedziele o 9.55. i 19.30.

S4te2 inne seriale, w tym bardzo zabawni,,Bulionerzy" w niedziele o 15.05'

(dwa do66 k6tkie odcinki).
W polowie wrzesnia rozpoczynasiq w soboty o 21.10 ,,Tajemnica twierdzy

szyfr6w", polski serial szpiegowski, bardzo w Polsce reklamowany - ale zdaniem

autora niniejszej informacji, jego bohater nie jest ani Stirlitzem, ani Klossem...

Ponadto w soboty o 21.10 -,,Rancho".
Zachqcamy do ogl4dania programu muzycznegg,nSzansa na sukces" - jego

uczestnicy z minionych lat to dzi6 znani w Polsce piosenkarze; niedziela 18.40.

Bqdqfilmy fabularne w soboty okolo 22.50, m.in. ,,Prowokator" l9 wrze$nia,

,,Kolej noS6 uc26" 6 paldziemika i,,Braci s zek" 13 pa2dziemika.

Stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne ,,Wiadomo6ci" o 20.30,

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

po 20.00. Tradycyjnie, o 14.00 Msza Swiqta,poprzedzana o 13.00 modliwqAniol
Pariski.

Radio i.ytomierz
. Co miesiqc, w ka:2dqpierwsz4sobotq miesi4ca o godzini€ 20.00, mo2na

slucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytonierz-
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa rMy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu, nl. Czemiachowskie go, 34 b,
tel. (0412) 24-34-22, dyrektor lerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zjednoczenie Polak6u) Zytomierszczyzny <Polonia> -
przewodni czqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (Oa12) 22-16-36'
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonist6w Zytomierszczyznl -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierzul. Michajlowska, 15.

Tel. (0a12) 37-46-75.
. Tbwarzystwo Kultury Polskiej na bytomierszczyznie
i m. J. I. Kr as z ew s ki e go, przewodn icz4cy J erzy B aginski,
tel. domowy (0412) 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B erdyczowskie Polskie Stowarry szenie W spierania Przedsigbiorczoici,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwiqzku Polak6w Ukrainy,
prezes Larysa Wermiriska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-78.
. B erdyczowskie Rej onowe Stowarzyszenie P olakdw tr Rodzina >,

prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w" Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.C0.
. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w tana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujpzyczne - czg5ciowo w jgzyku polskim, czg5ciowo po
ukrairfisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSci6l 6w. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Pnepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatone. l(srystkich zainteresowanych

prosimy o nadsylanie idornacji na temat swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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