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Polscy prezesi
jada na Ukraine
Polscy menedZerowie coraz chptniej

szukajq wyzwari w Rosji i na Ukrainie.
Byly prezes PKO BP Rafal Juszczak
pokieruje ukraifiskim bankiem First
Ukrainian International Bank (FUIB)'
nale2qcym do Rinata Achmetowa - pisala

,rRzeczpospolita'

Cel jest ambitny. Juszczak ma pom6c
zbudowad najwiqkszy bank na Ukrainie. Do
Achmetow a nale?y jeszcze Dongorbank,
kt6ry ma zosta6 polqczony z FUIB. Razem
maj4 okolo 3 proc. udzial6w w ukraifskim
rynku bankowym.

FUIB, jak i Dongorbank, podobnie jak
inne aktywa Achmetowa (z bran2Y
wydobywczej, energetycznej,
telekomunikacyj nej) sq kontrolowane ptzez
holding System Capital Management.

Rafal Juszczak nie bQdzie jedYnYm
znanym mened2erem z Polski zatrudnionym
przez oligarchq. Waldemar Dziki, byly
dyrektor zarzqdzaj4cy Polsatu, od roku jest

dyrektorem generalnym ukraifiskiej telewizji
TRK Ukraina, kt6ra wchodzi w sklad
imperium Achmetowa.

Polscy mened2erowie coraz chqtniej
decyduj4 siq na pracE w firmach z bylego
ZSRR, w kt6rych majq opinie specjalist6w
potrafiqcych lepiej ni2 zachodni szefowie
uwzglqdnid regionaln4 specyfikq.

- Polscy mened2erowie sq postrzegani
jako ludzie innowacyjni, kt6rzy dobrze
rozumiejq, na czym polega przejScie z

komunizmu do kapitalizmu - ocenia
Krzysztof Nowakowski, prezes polskiego
oddziafu Korn/Ferry Int., specjalizujqcej siE

w rekrutacji kadry kierowniczej. Szybko
rozwijajqce siq w Rosji i na Ukrainie sieci
handlowe szukajq w Polsce kandydat6w na

prezes6w i dyrektor6w operacyjnych. W ich
wladzach pracuje dziS kilkunastu
mened2er6w z Polski.

- Polacy rozumiej4 rosyjskie warunki
du2o lepiej ni2 menedZerowie z Zachodu.
Szybko siq uczq jgzyka i nie dziwi ich
rosyjska rzeczywisto66 - ocenia Pawel
Musial, kt6ry po czterech latach pracy w
Rosji (byl szefemjednej z najwiqkszych sieci

handlowych Perekriestok) teraz szykuje siq
do wyjazdu na Ukrainq. Zostanie prezesem
jednej z najwiqkszych sieci supermarket6w
(nie chce ujawnid jej nazwY).

Zapotrzebowanie na Polskich
specjalist6w na Ukrainie mo2e siq zwiqkszy6
w zwiqzku z Euro 2012. - DoSwiadczenie
polskich mened2er6w jest przydatne, by
zaistnie6 na rynkach europejskich. Sq nam
bardzo potrzebni taYie z uwagi na wsp6lne
przygotowania do mistrzostw Euro 2012 i
pozyskiwanie inwestycji zagranicznych -
przyznaje Oleh Soskin, doradca ds.
gospodarczych bylego prezydenta Ukrainy
Leonida Kuczmy.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

Polacy z Cchinwali
- Ju2 wczeSniej wiedzialam, 2e w

Cchinwali mieszka co najmniej jedna
polska rodzina. Postanowilam jej pom6c

opowiada Weronika Zielefiska,
przewodniczqca Zwiqzku Poldk6w Osetii
P6lnocnej,,Dom Polski".

Znajomi pani Weroniki to rodzina
paristwa Janowskich. On - to Polak, ona -
Osetyjka. - Chwala Bogu, 2e mamy gdzie
mieszka6. Nasz dom w Cchinwali zostal
trafiony bomb4 i rakiet6 nie splonql, ale jest
czqSciowo zburzony. i tak nie ma dok4d
wraca6, bo w mie6cie nie ma wody i gazu -
opowiada pani Janowska. Co zrobi teraz?

Najchqtniej wr6cilaby do siebie. -Nie wiem
gdzie bqdzie pracowa6 moj a c6rka, z zaw odu
dziennikarz. Nie wiem, gdzie bqdzie uczye
siq druga moja c6rka, studentka. Moze ktoS

pomo2e? - m6wi.
W samym Wadykaukazie, zdaniemPani

Zielefiskiej, os6b pochodzenia polskiego jest

mo2e nawet okolo tysiqca. Ale tez rzadko
kt6ry zna wiqcej ni2 kilka polskich sl6w.
Funkcjonuje koSciol katolicki - wlaSciwie
niewielka kaplica, schowana za pram4domu

na ulicy Gappo Bajewa. 
p.K.

V

Nowa Ustawa abolicyina
Jak'poinformowala MONIKA POGROSZEWSKA w,,Rzeczpospolitej' z 30

sierpnia 2008 r. w artykule pt. ,, KoScioly i urzgdy bqd4 informowad o abolicji'
Ministerstwo Finans6w rozpoczyn^ akcjq informacyjn4 na temat tzw. abolicji
podatkowej, kt6ra ma zachgcid Polak6q by wr6cili do kraju.

Planujemy wsp6lpracq z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z

KoSciolem. Do korica wrzeSnia chcemy
wydad broszury, kt6re za granicq bedA
dostEpne w konsulatach, ambasadach i
polskich ko6ciolach. W Polsce bqdzie je
mo2na otrzyma6 w urzEdach skarbowych -
powiedzial a,Szecrypospolitej" Magdalena
Kobos, rzecznik prasowy ministra finans6w.

Do kampanii wlqczona zostanie prasa
polonijna. Publikacjq poradnik6w
ministerstwo chce zainteresow at, takile prasQ

kobiec4.
Na stronach internetowych ministerstwa

pod adresem: www.mf.gov.pVulganapowrot,
ju2 obecnie mo2na znaleLf specjalny
poradnik. Zainteresowani mogq te 2 dzw orti6'
pod numer Krajowej Informacji Podatkowej :

0801 055 055 (z telefonu stacjonarnego)
oraz A22 330 03 30 (z kom6rki).

-Wiele os6b obawia siqwr6ci6 do kraju
z powodu nieuregulowanej sytuacji
podatkowej. Chcemy je zachqcid, a tym,

kt6rzy wr6cili, zrekomPensowac
niekorzystne r62nice w opodatkowaniu -
wyja5nia Magdalena Kobos.

Ustawa abolicfina weszla w 2Ycie 6

sierpnia tego roku. Dziqki niej Polacy
pracujqcy za granic4mogQsie stara6 o zwrot
zaplaconego w kraju podatku lub o

umorzenie zaleglo6ci. Chodzi o pracujqcych
w pafistwach, z kt6rymi Polska zawarla
niekorzystny typ umowy o unikaniu
podw6jnego opodatkowania. S4 to m.in.
Austria, Holandia, Belgia, Finlandia oraz
USA i Rosja. Do kofca 2006 r. niekorzystne
przepisy obowiqzywaly teL w
porozumieniach z Wielkq Brytani4 i Irlandiq
P6lnocnA.

Aby skorzystat z nowych PrzePis6w,
naleZy zloiry| wniosek na specjalnym druku
PIT - AZ z dol4czonym o3wiadc zeniem AtZ-
O. Mo2na je pobrad na stronie internetowej
MF.

Je6li wniosek dotyczy 2002r.,nale2y go

zlo2yt, do 6 paldziernika br. Jest to termin

nieprzekraczalny. JeSli dotyczy lat 2003 -
2007, termin uptywa 6 lutego 2009 t. Za
kahdy rok trzeba bqdzie przygotowa6
odrqbny druk.

Wniosek mo2na zloLYt osobiScie w
urzqdzie skarbowym wla3ciwym ze wzglqdu
na obecne miejsce zamieszkania, a jeSli
podatnik nie mieszka ju2 w Polsce - wedlug
ostatniego miejsca zamieszkania na

terytorium kraju. Formularz mo2na teL
wysla6 poczt6 listem poleconym. Nalezy
pamiqta6, 2e je6li list zostanie nadany w
kraju, decyduje data stempla pocztowego, a
je5li za granicq- termin otrzymania go przez
urzqd. Lepiej wiqc, by osoby przebywaj4ce
za granicaszlo?y\y wnioski przed uplywem
wymaganego terminu w polskim konsulacie.

,rRzeczpospolita"



Autor nowej ksiqiki Piotr Koiciriski.

Ci, kt6rzy
zawiedli Stalina
Przybywa u nas ksiqiek o tematyce

ukraifskiej i polsko-ukraifiskiej. Jest tei
niQ Swie2o wydana powie56 Piotra
KoScif skiego pt. <<Przez czerwonQ
granicp>.

Akcja tej sensacyjnej powie5ci, o
tematyce przemytniczo-szpiegowskiej,
rozgrywa siq w koricu lat dwudziestych
minionego wieku w Janowce kolo
Marchlewska i na pograniczu polsko-
ukrairiskim. Marchlewsk, dzi6 Dowbysz, w
obwodzie zytomierskim stanowil w6wczas
siedzibq wladz polskiego narodowo-
Sciowego rejonu. Polacy korzystali w nim z
wielu uprawnieri. Mieli wlasn4
administracjq, polskie szkolnictw o, gazety,
biblioteki, Swietlice, zespoly artystyczne,
mozliwo66 poslugiwania siq na co dzieir
polsk4mowqw slowie i pi6mie. Alezarazem
krqpowalo ich wiele ograniczeri, wynika-
j4cych z systemu bolszewickiego.
Zamkniqto ko5cioly i kaplice katolickie,
ksiE2y aresztowano, ograniczono swobody
i prawa demokratyczne, wlasnoS6 prywatnq
ziemiE skolektywizowano, tworzqc
kolchozy, powszechnie kr6lowala
podejrzliwoSd, donosy, polowanie na
wrog6w ludu. Stalin zawi6dl siq na
tamtejszych Polakach, kt6rzy nie poparli
jego idei i nie spetnili pokladanych w nich
oczekiwari. W drugiej polowie lattrzydzie-
stych rejon polski zostal zlikwidowany,
mn6stwo Polak6w wywieziono do Ka-
zachstanu, a dzialaczy obwiniono o
szp i egostw o na nzecz,,burLuazy jnej > Po I ski
lub inne grzechy, wtr4cono do wiqzief lub
lagr6w albo wrqcz rozstrzelano.

Autor ksi42ki byl korespondentem
,,Rzeczpospolitej> w Kijowie, doskonale
orientuje siq w tej tematyce i w ksi42ce
Swietnie przedstawia atmosferq tamtych lat
oraz narastaj4ce zagrohenia. A czyni to w
przystqpnej i przekonuj4cej formie.

Eugeniusz Jabloriski. Larvsa Wermifska.

Nowa ksipzka
o Marchlewszczyfrnie

3 lipca 200E roku w Warszawie w redakcji ,rr"i,,Rzeczpospolita" odbyta sig

prezentacja ksi4Zki Piotra KoScirfrskiego pt. ,Przez czerwonQ granicg".

Autora tego utworu poznalam w 1992
roku w Ambasadzie RP w Kijowie.
Dziennikarz jednej z najwiEkszych
polskich gazet poszukiwal kogo5 z
miejscowych, kt6rzy by pomogli
zapoznat siq z realiami2ycia Polak6w na

Ukrainie. Byly to czasy trudne i dla
Pdlski, i dla Ukrainy. Po krajach
postkomunistycznych maszerowala
,,pieriestrojka" - zjawisko przemian
spolecznych, politycznych i
gospodarczych. Byl to czas wstrzqs6w
socjalnych, zalamanych los6w i walki z

trudnoSciami zyciowymi.
W kwietniu tego2 roku Piotr

Ko6cifrski po raz pierwszy przyjechal do
Berdyczowa. Zwiedzil stoj4cy w ruinie
klasztor Karmelitow Bosych i koSci6l Sw.

Barbary, zdewastowany katolicki
cmentarz, a takLe spotkal siQ z

aktywistami ruchu polonijnego. Swoje
wra2enia zpodr62y do Berdyczowa opisal
w artykule ,,Pisz na Berdycz6w", kt6ry
ukazal siq w ,,Rzeczypospolitej" (1992
r.). Nie jeden raz bywal tak2e w osiedlu
Dowbysz (kiedyS Marchlewsk) rejonu
baranowskiego, gdzie do dziS stoi pomnik
wodza rewolucj i pa?dziernikowej z

napisem w jqzyku polskim ,,Lenin".
Czytajqc ksi4zkq ,,Przez czerwonq

granicq" poznajQ nasz4 ukraifisk4
rzeczywistoSd. Warunki 2ycia ludzi w
ZRSR sq doskonale opisane przez autora.
Og6lnie rzecz biorqc, w 1992 r. nie za

bardzo polepszyly siq, chocia? akcja w
ksi42ce trwa na pocz4tku lat 30. Tak samo

trudno bylo z 2ywnoSciq, tak 2e trudno
bylo zapakowa6 siq do poci4gu
podmiejskiego, tak 2e bali siq KGB i

uczeszcza6 do ko6ciola. WolnoS6 juz
nastqpila, ale jeszcze nikt nie wierzyl, 2e

to jest tak. Ksi42ka Piotra KoSciftskiego
przypomina mi opowieSci mojej babci o

2yciu Polak6w w przedwojennym Zwiqzku
Radzieckim. Wra2enia gl6wnego bohatera
powieSci, Franka, po odwiedzinach Polski,
podobne do moich wlasnych wraLeh z

wizyty do rodziny w Gliwicach w 1988

roku. Wida6, 2e autor dobrze zna siq na

szczeg6lach 2ycia Polakow na Ukrainie i
w mistrzowski spos6b opowiada je
czytelnikowi. Dla Polakow z Polski temat
powieSci bqdzie nieznany i nowy. Mozna
Smialo odnieS6 ja do gatunku powieSci
historycznej, bo zostala napisana na
podstawie badania dziennikarskiego, pracy
autora w archiwum z dokumentami owych
czas6w. Akcja odbywa siq na tle kataklizmu
historycznego - ustalenia wladzy sowieckiej
na terenach Ukrainy zamieszkalych przez
Polakow. Tragedia narodu, rozl4czonego w
skutek podzialu terytori6w ze swoj4
historycznq ojczyznq jest podstawowym
w4tkiem powie6ci. Nar6d, ktory powinien
2yt w ,,podziemiu" ukrywajqc swoje
tradycje, wiarq, zwi1zki rodzinne, stoi przed
trudnym wyborem: czybyt Polakami, czy
poddad siq wynarodowieniu? I nie
zwa2ajqc ani na nic trwa nadal: zaklada
rodziny, obchodzi swoje Swiqta i marzy
Polske, kt6ra spoglqda na swych dzieci
zza slupk6w granicznych. Postad Polski
przybiera w ksiqzce ksztalt symbolu
nadziei na lepsze czasy, staje siq idolem
SwiadomoSci narodowej. PowieSi
napisana latwym jqzykiem, jest czytana
z zainteresowaniem i moZe byi
po|yteczna dla miloSnik6w dziej6w
Polak6w, oderwanych od swojej ojczyzny
i walcz4cych o przetrwanie w warunkach
rezimu stalinowskiego.

Redakcja gazety ,rMozuika
Berdyczon,ska" 2yczy autorowi
twfrczych sukcesdw i z nadziejq oczekuje
na nowe utwory o tym temacie.



\f,/edtug badarf, przeprowadzonych jesieni4 2007 roku na pr6bie licz4cej okolo
Y Y lO tysigcy os6b, w Polsce 4,2 proc. gospodarstw domowych doSwiadcza

prawdziwej biedy nie moZe zaspokoid nawet podstawowych potrzeb, a ponad jedna
czwarta (28,8 proc.) 2yje skromnie, musi na co dziefi bardzo oszczgdnie gospodarowad.
Wynika ztego,Le co trzecia polska rodzina dotknigta jest niedostatkiem. Ponad polowa
rodzin 2yje na Srednim poziomie, a co si6dmej powodzi sig dobrze lub bardzo dobrze.

JeSli te dane por6wnat, z tym, co bylo
piqtna3cie-dziesiqi lat temu, to
odnoto*uj emy znaczne zmiany na plus.
Bowiem w latach 1993-95 a2 ponad polowa
Polak6w okre5lala poziom |ycia swych
rodzin jako biedny lub skromny. A w 2000
roku 8 proc. Polak6w uwa2alo, 2e ich
rodziny 2yjqbardzo biednie, zaS 39 proc.
rodzin ka2dego dnia musialo siq liczyt z
wszelkimi wydatkami.

Wszystko wskazuje na to, ze tendencja
do poprawy zamoLnoSci Polak6w ma
tendencjq stalq. Kurs na to, aby ludzie
zarabiali wigcej i bogacili siq, stanowi busolq
programow4 rz4du. Dba on o to, aby
wynagrodzenia w instytucjach i firmach
paristwowych oraz prywatnych
systematycznie rosly, zlot6wka byla walut4
silnq a wzrost cen i inflacja utrzymywaly
siq na umiarkowanym poziomie.

Stopief zamo2noSci zale2y od wielu
czynnik6w. Og6lnie mozna powiedzie(, 2e

czynnikiem najwazniejszym jest
wyksztalcenie. Im czlowiek wie wiqcej i im
j ego kwalifi kacj e sq wy 2sze, tym zamoLnoSt
pewniejsza i bardziej stabilna. Inn4
prawi dlowoSc i4 j est to, 2e wy 2sze przeciqtne
zarobki bsi4gajq mieszkaricy duzych miast,
a im mniejsze miejscowo6ci tym mniejsze
wynagrodzenia. CzqSciej te? lepiej powodzi
siq rodzinom w mie6cie ni2 na wsi. R6znice

pod tym wzglqdem wystqpujq teL miqdzy
regionami kraju i grupami spoleczno-
zawodowymi. We wrzeSniuJistopadz ie 2007
i6ku sytuacjq materialnq swoich
gospodarstw domowych najlepiej oceniali
mieszkaricy wojew6dztwa podlaskiego, a

nastqpnie pomorskiego, wielkopolskiego,
Sl4skiego i dolno5l4skiego. Najgorzej zaSw
wojew6dztwach Swiqtokrzyskim,
warmirisko-mazulskim i lubelskrm.
Znamienne tu se odczucia i oceny
mieszkaric6w wojew6dztwa podlaskiego, bo
przecieL ma ono charakter zasadniczo
rolniczo-wiejski.

Koncentruj4c uwagE na poprawie
poziomu 2ycia swych obywateli, wladze
Polski dokladaj4 starafi, aby kurczyly siq
obszary biedy i niedostatku. Ka2da bieda i
w kazdym paristwie ma r6zne oblicza. W
Polsce bieda dotyka najczq6ciej rodziny i
jednostki bez wyksztalcenia i kwalifikacji,
rodziny wielodzietne, bezrobotnych, bylych
pracownik6w pafrstwowych gospodarstw
rolnych, niekt6rych rolnik6w, czESt,

emeryt6w i rencist6w, osoby samotnie
wychowujqce dzieci, rodziny dotkniqte
patalogiami spolecznymi (alkoholicy,
narkomani, ludzie z marginesu),
bezdomnych i 2ebrak6w.

Niekt6rzy ludzie popadaj4 w biedq w
zw i4zku z wy darzeniami losowymi : Smi erc iq
kogoS bliskiego, tragicznym wypadkiem,
rozwodem, separacj4. Taka bieda ma
najczqSciej charakter kr6tkotrwaly i
przej Sciowy. Najtfagiczniejsza jest bieda
chroniczn a, tow arzyszqca czlowiekowi
przez cale 2ycie, a nawet przekazywana na
nastqpne pokolenia, na dzieci.

Aby zmniejszyi dolegliwoSci, skutki i
rozmiary biedy i niedostatki, wladze
paristwowe i samorzqdowe podejmuj4 wiele
dzialah i akcji, jak: Swiadczenia socjalne,
zapomogi i dodatki, dokarmianie dzieci
szkolnych, ulgi podatkowe, a przede
wszystkim kursy doksztalcaj4ce i w celu
zdobycia nowych kwalifikacji. Czqsto jednak

wydobycie siq z biedy zaleLy w duzym
stopniu od samych zainteresowanych.
Dzialania bywajq wiqc obop6lne.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa

Lw6w:
nowa siedziba
polskiego konsulatu

Konsulat RP we Lwowie otworzyl
nowy oddzial wizowy. Dyplomaci majq
nadziejg, 2e ulatwi to obywatelom
Ukrainy wyjazdy do Polski.

Budynek ma 1000 metr6w kw.
powierzchni i l6 okienek do obslugi
interesant6w. - Szacujq, ze bqdziemy
wydawa6 1800 wiz dziennie, a kiedy pojawi
siQ wiqcej urzqdnik6w, bqdziemy
rozpatrywad nawet 2200 wniosk6w -
zapewnia konsul generalny we Lwowie
Wieslaw Osuchowski.

W nowej siedzibie bEdqwydawane wizy
dla os6b podr62uj4cych do Polski w celach
turystycznych. Mieszkaricy Ukrainy, kt6rzy
zamierzaj1 siq stara6 o wizq z prawem do
pracy, bqd4 wci42 zalatwiat, formalnoSci w
starej plac6wce, przy ul. Franki.

Po wejSciu Polski do streff Schengen
lwowski konsulat stal siq najbardziej
oblegan4 plac6wkq dyplomatyczne na
Ukrainie. System wydawania wiz okazal siq
niewydolny, bo dziesiqtki tysiqcy os6b
chcialo otrzymat wizq na starych zasadach.

Na rozpatrzenie wniosku trzeba bylo
w6wczas czeka(, od kilku fygodni do kilku
miesiqcy. Wiele os6b decydowalo siq
skorzysta6 z oferty poSrednikow, kt6rzy za
zalatwienie wizy poza kolejnoSciq
inkasowali nawet po 150 dolar6w. Kontrola
przeprowa dzona pnezpolskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych nie wykazala, aby w
proceder byli zamieszani pracownicy
konsulatu. Jak siq okazalo, poSrednicy
wykorzystywali swoje znajomoSci w
organizacjach majqcych prawo do wiz bez
kolejki na wyjazdy grupowe do Polski. Do '

listy uczestnikow dopisywano podstawione
osoby. Slabym ogniwem byl takze system
internetowej rejestracji. Hakerzy tworzyli
sztuczny tlok, aby naganiai klient6w
poSrednikom. Potrafili te2 dokonai
rej estracj i poza kolejnoSci4.

-Nie udalo siqwygrai walki z hakerami,
dlatego rezygnujemy z systemu internetowej
rejestracji. JeSli dokonamy przelomu
psychologicznego i ludzie zobacz4 2e wizq
mozna zalatwi(, w trzy i p6t godziny,
instytucja poSrednik6w powinna znikn46 -
przekonuje konsul Osuchowski.

Nowy budynek konsulatu, ktory Polska
wynajmuje od wladz Lwowa, to wci4z
rozwiqzanie tymczasowe. W przysztym roku
konsulat ma siq przenie5i do zupelnie nowej
siedziby, kt6rej budowa dobiega kofrca.

Zycie mieszkaricom Ukra.iny ma te2
ulatwi6 utworzenie nowego konsulatu w
innym mie6cie. Polski MSZ otrzym^l
propozycje m.in. od wladz Zytomierza,
Iwano-Frankowska i Tarnopola.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.
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. Samochodowy mSciciel
dziala w Berdyczowie

Fala zwiqkszania ilo6ci samochod6w
prywatnych doszla i do naszego miasta.
Coraz wiqcej aut prywatnych jeLdzi ulicami
Berdyczowa, co komplikuje poruszanie siq
miastem. Opr6cz tego du2o samochod6w
stoi przy blokach i na chodnikach, czego
jeszcze parq lat temu nie bylo. WaSciciele
czEsto pozostawiajq swoje auta pod
otwartym niebem na noc prosto na
trawnikach, niszczqc tym samym zielone
nakrycia naszych podw6rzy. Chyba dla tego
pojawil siq,,mSciciel samochodowy", kt6ry
brudzi auta farbami i piszE na nich
niecenzuralne slowa. Tak siqw sieqpniu stalo
z ciqzar6wk4 kt6ra stalaprzy ulicy Sadowej.
Tutejsi mieszkaricy rano nie poznali
samochodu, kt6ry tu jest parkowany juz od
kilku lat. Nieznany ,snalarz" zmienil jego
wygl4d w nie najbardziej kulturalny spos6b.

. Odsloniecie pomnika artysty

6 lat temu w lipcu 2002 roku odszedl do
wiecznoSci berdyczowski malarL-
prymitywista Sergiusz Tanadajczuk. Byl
dobrym przyj acielem naszego stowarzyszenia.
Niejeden raz w Berdyczowskim Oddzi ale ZPIJ
bylyorganizowane wystawy jego prac
malarskiph i fotograficurych.23 sierpnia na
miejskim cmentarzu przy ulicy Wojkowa
zostal odsloniqty pomnik na grobie malava.
Pieniqdze zostaly zebrane przez twlrczq
spolecznoSi miasta i obwodu. Ale mistrz
ludowy zostal uwieczniony nie tyle w pomniku
na mogile, co w swoich pracach i pamiqci
ludzkiej.

. Ciekawa statystyka

Na I stycznia 2008 roku ludnoSd
Berdyczowa stanowila 81.005 os6b. Z nich
12.627, albo 15,6 proc. jest w wieku
mlodszym od zdolnego do pracy. 48.617
czyli 60,0 proc. 

- w wieku zdolnym do
pracy. 19.761 czyli 24,4 prac. w wieku
starszym od zdolnego do pracy (emeryci).

je2eli osoba dotykala do obrazu i modlila siq
przy nim.

. Dzieri Miasta

23 sierpnia, w przeddzieh Dnia
NiepodlegloSci Ukrainy, Berdycz6w
obchodzil Dziefi Miasta. W ramach tego
Swiqta zostaty przeprowadzone konkursy
filmowe i artystyczne, otwarcie wystawy.
prac malarskich Sergiusza Tanadajczuka w
muzeum miejskim, show sportowo-
rozrywkow e,,7abawy bohaterskie", koncert
galowy pierwszego konkursu miejskiego
tw6rczoSci dzieciqcej,,Gwiazdozbiory
Berdyczowa", dyskoteki dla'mlodzie|y,
program koncertowy,,Cyrkowa feeria".
Najbardziej spodobalo siq mieszkaficom
show pirog6w ukraif,skich. W intencji
Berdyczowa i jego mieszkaric6w zostaly
odprawione msze Swiqte we wszystkich
ko5ciolach i cerkwiach miasta. DziefiMiasta
zostal ukoriczony przepiqknym
fajerwerkiem 24 sierpnia wieczorem.

'Kryminal
Zlodzieje kradn4 wszystko, co le|y na

ulicy. Doszlo do tego, ze w centrum miasta
zostaly zerwane i skradzione plyty
granitowe, kt6rymi s4 oblozone trawniki
obok gmachu Urzqdu Miasta. Zlodzieje nie
porafili zabra(, wszystkiego ze sob4 i dla
tego porozrzucali plyty dookola. Po tej
kradzie?y gazon wyglqdal jako ruina po
wojnie.

We wsi Kateryniwka popelnila
samob6jstwo kobieta, ktora pokl6cila siq z
mqzem-pijakiem. Najbardziej tragiczne j est
to, ze spos6b odejScia ztego Swiata wybrala
najokrutniejszy: oblala siq benzyn4 izapalila
zapalkq. Lekarzom nie udalo siq uratowai
zycie kobiety, bo zostalo oparzono 95 proc.
jej sk6ry. Zmarla nie wracaj4c do
SwiadomoSci.

Z og6lnej liczby mieszkaric6w 37.166 albo
45,9 proc. to mg2czyflni; 43.839 czyli 54,1
proc. se kobiety.

W mie6cie na 01.01.2008 r. mieszkalo
14.884 os6b w wieku do l7 lat, co stanowi
l8 proc. og6lnej iloSci ludnoSci i 66.121 os6b
w wieku od 18 lat albo 81,6 proc. W gm
n*odzie2 od 15 do 34 lat stanowi 23.333
os6b albo 28,8 proc.

. Nowe wyposaZenie w szpitalu

j{p*y aparat, kt6rym teraz w
Berdyczowie bEd4 robi6 badanie pluc, jest
nie tylko ruchomy, lecz i cyfrowy. To da
mozliwo56 robi6 lepsze jakoSciowo zdjEcia,
przy crp napromieniowanie rentgenowskie
bqdzie o wiele mniejsze, ni| na aparacie
istniejqcym. Nowy flurograf bqdzie
obslugiwal znacznie wiqkszq iloS6
mieszkafrc6w Berdyczowa. Lecz gl6wna
zaleta przyrzqdu jest ta, 2e on ruchomy.

. Cudowny obraz
Swiptego Mikolaja w Berdyczowie

Kiedy katolicy obchodzili Swiqto Matki
Boskiej Berdyczowskiej, prawoslawni te?
mieli pow6d do radoSci. W niedzielq 20 lipca
do cerkwi Sw. Mikolajaprzywieziono ikonq
Mikolaja Swiqciciela, kt6ry jest chroniony
w Krupickim Baturyriskim Nikolskim
Klasztorze 2eriskim. PrzeloLona matka
Dorofieja opowiedziala, 2e obraz ten jest
naprawdq cudowny. W ci4gu ostatnich
szeSciu lat (od wrzeSnia 2002 roku) zostaty
udokumentowane 240 uzdrowienia chorych,
kt6rzy mieli mo2liwoS6 dotkn46 do niego.
Przy czym naj czqSciej zostawali uzdrowieni
ludzie chorzy na choroby nieuleczalne, takie
jak rak. Sq tak2e i wypadki uzdrowienia
dzieci, kt6re mialy problemy z m6wieniem,
ze wzrokiem i chodzeniem. Moc cudownego
obrazu pomogla kilku kobietom wyleczy6
siq z nieplodno5ci. Poza tym sq znane
wypadki, kiedy ludzie niesprawiedliwie
oskarzeni w Y,radzie|y, zostawali niedlugo
rehabilitowani. Cuda te mialy miejsce, Przygotowala L. Wermifr ska
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dziedzictwa kulturowego.
Gl6wny organizator projektu - Regionalne Towarzystwo Polsko --Niemieckie'

wsp6lorganiza{orzy - Stowaizyszenie Niemiecko - Polskie w Cottbus, Towarzystwo

Spoleczno-KulturalneMniejszo3ciNiemieckiej wZieloneiG6rze,?.ytomierskiObwodowy

iwi4zekpolak6w na Ukrainie, Lubuski Oddzial Zwiqzku Ukrairic6w w Polsce'

uczestnikami projektu byla mlodzie' z Polski, Niemiec oraz ukrainy. Razem

przystqpili do realizacji projektu.

zwiedzenie Ratusza, Alexanderplatz, Katedry

Berlifrskiej, Uniwersytetu im. Humbolda,

Muzeum Pergamonu, SYnagogq, Placa

Paryskiego, Bramq Brandenburskq Pomnika

pomordowanych Zyd6w Europy oraz Pomnika

Zotnierzy Radzieckich. Powr6t byl po2nym

wieczorem, dziqki temu mogliSmy podziwia6

piqkno Berlina noc4.

Podczas podsumowania i oceny efekt6w

naszej pracy, swoja wizytq zaszczycila nas

r6wnie2 pani wiceprezydent miasta Zielona

G6ra Wioleta Horq2lak, kt6ra podziwiala nasze

prezentacje, rqkodzielo, cieplo przywitala
uczestnik6w warsztat6w, Lyczqc otaz
podarowala wszYstkim uPominki.

Wiceprezes Regionalnego Towarzystwa

Polsko - Niemieckiego w Zielonej G6tzy

Zdzislaw Szymafrski podkreSlil, 2e to jest

kolejny, 60 projekt, realizowany przez

organizacjq. -l z pewnoSci4 stwierdzam, 2e

jest najlepszy. Chcq podziqkowad swojemu
-dlugoletniemu 

partnerowi Stowarzyszeniu

Niemiecko - Polskiemu w Cottbus za pomoc

w realizacji projektu. My dlugo szukaliSmy

partnera ze Wschodu. Ja urodzilem siq w

kowlu, m6j ojciec w Zytomierzu. Dlatego

zaprosili6my do *tpolpracy Zytomierski
Obwodowy Zwiqzek Polakow na Ukrainie' I

wyb6rbyl trafny, w dziesi4tkq... Dziqkujq pani

prezes Wiktorii Laskowskiej - Szcztr za

wsp6lorganizacje projekta - m6wil. - .- 
Spoikania polskiej, niemieckiej i

ukraifi skiej mlodzie?y stanowi4 wspanial4

plaszczyzn4 poznania i integracji. Efektem

wsp6lnych dzialah mlodzie2y jest zdobyta

wiedza i doSwiadczenia.

Wa2nym elementem bYla serdeczna

atmosfera jaka towarzyszyla wsp6lnemu

pobytowi przezcaly czas trwania projektu, co

Lylo efekiem ciekawego programu i trafnie

dobranej jako6ciowo kadry.

Radosny uSmiech wSr6d mlodzie?Y,'
ogromne zadowolenie, potwierdzone w

ankietach, lzy przy po2egnaniu jednoznaczne

Swiadcz4 o potrzebie organizowania w

orzvszloSci warsztat6w.'' 
Zytomierski Obwod owy Zwi4zek Polak6w

na Ukrainie sklada najserdeczniejsze
podziqkowania panu wiceprezesowi
Regionalnego Towarzystwa Polsko -
Niernieckiego w Zielonej G6ny Zdzislawowi

Szymafiskiemu za organizacjq warsztat6w'

Kieruj emy podziqkowa nia za udzielon4 pomoc

pani Ewie Matys (Stowarzyszenie Niemiecko

-Polskie 
w Cottbus), pani prezes Lubuskiego

Oddzialu Zwipzku Ukrairic6w Stefanii
Jawornickiej oraz calej kadrze pedagogicznej.

Gorqce podziqkowania dla pana Konsula

Generalnego RP w Lucku Tomasza Jantka za

pomoc w organizacji wyjazdu mlodzieLy z

Zytomierszczyzny.

Wiktoria Laskowska-Szczur,
Prezes Zytomierskiego Obwodowego

Zwiqzku Polak6w na Ukrainie.

W Skansenie Etnograficznym odbyty stq

warsztaty dotycz4ce wsp6lnej historii i

dziedziclwa kulturowego. Uczestnicy
poznawali zanikaj4ce zawody (kowalstwo),

iqkodzielo ludowe (nvyr6b kwiat6w z bibuty'

rnalowanie na szkle) oraz tradycyjne czynno5ci

w gospodarstwie chlopskim (wyr6b masla).

DziEki warsztatom wielu uczestnik6w odkrylo

w sobie nieznane wczesniej umiejquro6ci i pasje.

Grupa nie tylko uczyla siq, ale r6wnie2

zaprezentowala swoje talenty, nabyte podczas

dtugoletnich trening6w. W czasie wielu
spoikufr integracyjnych mlodzie2 miala okazjq

dozaprezentowania swoich kraj6w i region6w
popriez tradycyjne pieSni ludowe, zabawy'

MlodzieZ uczyla siq slownictwa polskiego,

ukrairiskiego i niemieckiego poprzez piosenki,

wsp6lne konwersacje w grupach, dyskusje w

trakcie warsztat6w.
Wiele czasu mlodzie2 sPqdzala na

k4pielisku miejskim, korzystaj4c z piqknej

pogody.
Uczestnicy integrowali siq te2 poprzez

wsp6lne gry sPortowe, wYcieczki
kajoznawc ze, zabawy przy ognisku, warsztaty

artystyczne, dyskoteki. R6wnocze6nie, w
czasie wsp6lnych zajgt i zabaw nawiqpywala

siq pnyja2t'r pomiEdzy uczestnikami wyjazdtt-

Ju2 po kilku dniach okazalo siq, 2e przl
wsp6lnej pracy i zabawie bariery jEzykowe siq

do pokonania dla znakomitej wiqkszoSci

uczestnik6w a tam, gdzie wystqpowaly
trudnoSci wsparcia udzielali tlumacze.

Wainym elementem Poznawczym bYlY

spotkania ze Srodowiskami mniejszo6ci

narodowych w Polsce: ukraiiskiej i

niemieckiej. Spotkania te sprzyjaly
przelamywaniu stereotyp6w i poznawaniu

historii.
Najwiqksz4 atrakcjq byla wycieczka do

Berlina. Mlodzie| wybrala siq do stolicy
Niemiec pod haslem: ,,Berlin-historia i
tera2niejszo66 z perspektywy polskiej,
ukraifiskiej i niemieckiej". Na uczestnik6w

wyjazdu ciekalo tam wiele atrakcji. Pierwszej

koiejnoSci przedstawiony Berlin i polskie w

nim-akcenty, m. in. katedra 5w. Jadwigi. Pani

Joanna Schellert przedstawila projekt ,,My
Berlificzycy! - Polacy w historii Berlina", z

czym udzielila narir ciekawych informacji
doltycr4cych polskich miejsc pamiqci i polskiej

obecno6ci w niemieckiej stolicy. Kolejnym
punktem programu byl ukraiiski charakter
-Berlina. 

Wszyscy mieli zaszczyt spotkad siQ

w Instytucie Kultury Polskiej z prof'
Bohdanem Osadczukiem, urodzonym w
Kolomyi, kt6ry jest ukraifrskim historykiem,

publicyst4 i dziennikarzem, emerytowanym
profesorem historii wschodnioeuropejskiej na

Uniwersytecie Berlifiskim. Mlodzie2 polsko -
niemiecko - ukraiiska uslyszala od niego

wiele ciekawostek zwi1zanych z histori4
Ukrainy i Berlina. Nastqpnie zwiedzili6my

,,Berlin Niemiecki". Spotkal nas r6wnie2

zaszczyt uslyszenia wyktadu w Parlamencie

Niemieckim w sali plenarnej. Opr6cz tego

mogliSmy zwiedzit, kopulq Bundestagu, z

kt6rej jest doskonaly widok na nowy Dwonec
Gl6wny i centrum historyczne miasta.

Organizatorzy wycieczki zapewnili r6wnie2



t
. Polska bardzo zaangaiowala siq w

wojnq w Gruzji. Prezydent Lech Kaczyfiski
wyjechal do Tbilisi (m. in. razem z
prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenkq)
i przemawial na wiecu. - Po raz pierwszy od
dluzszego czasu nasi sqsiedzi ze wschodu
pokazali tvrarz, kt6r4 znamy od setek lat. Ci
sqsiedzi uwa2aj4, 2e narody wok6l nich
powinny im podlegad. My m6wimy nie! Ten
kraj to Rosja!

Ten kraj uwaLa,2e dawne czasy upadlego
niecale.dwadzieScia lat temu imperium
wracajq. Uwa2aj6 2e dominacja bqdzie cech4
tego regionu. Nie bqdzie! Te czasy skoriczyly
siq raz na zawszel - powiedzial zgromadzonym
tlumom. Polski prezydent i rz4d aktywnie
domagali siq podjecia dzialah przez Uniq
Europejskq.

. Polsko-amerykariska umowa w sprawie
instalacji element6w tarczy antyrakietowej
zostala podpisana w Warszawie. Podpisy pod
umowA- w obecnoSci prezydenta i premiera

- zlo?yli minister spraw zagranicznych
Radoslaw Sikorski i amerykariska sekretarz
stanu Condoleezza Rice. Na tq uroczysto66
akredytowanych bylo ok. 230 dziennikarzy,
ceremonia byla transmitowana na ?ywo przez
wiele zagranicznych stacji telewizyjnych.
Obecny na uroczystoSci prezydent Lech
Kaczyriski podkreSlil, ze porozumienie w
sprawie tarczy jest 100-procentowym
sukcesem. Wedlug Rice, to ,,historyczna" i

,,wyj4tkowa" okazja do Swiqtowania. Premier
Donald Tusk zapewnil z kolei, 2e osiqgniqto
podstawowy cel:,,Polska i Stany Zjednoczone
bqd4 bezpieczniejsze". Tarcza ma chronii
terytorium USA, ich wojska oraz terytoria
sojusznik6w z NATO przed atakiem
rakietowym. W Polsce ma powstat baza l0
rakiet przechwytuj4cych pociski dalekiego
zasiqgu wystrzelone w Azji. W Czechach
zainstalowany bqdzie radar.

. Gdyby wybory parlamentarne odbyly siq
na przelomie sierpnia i wrze5nia, to - 

jak
wynika z sonda2u, jaki TNS OBOP
przeprowadzil dla,,Dziennika", Platforma
Obywatelska otrzymalaby aL 55 procent
glos6w. 52 proc. Drugie miejsce zajmuje
Prawo i SprawiedliwoS6 - 25 proc. Sojusz
Lewicy Demokratycznej ntrzymuje siq na 8

proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskalo
5 proc. glos6w.

. Trwajqnieustaj4ce spory i kl6tnie miqdzy
politykami zwi4zanymi z PO (a wiqc w
rzqdzie) i PiS (lqczeni zprezydentem Lechem
Kaczyriskim lub opozycyjn4 partia PiS).
Szczeg6lnie ostre starcia mialy miejsce miqdzy
prezydentem i ministrem spraw zagranicznych
Radoslawem Sikorskim.

. Prezydent Lech Kaczyfski przyj4l
rezygnacjq Anny Fotygi ze stanowiska szefa
Kancelarii Prezydenta RP. Nowym szefem
Kancelarii zostal Pioh Kownacki, byty prezes

koncernu naftowego Orlen.

. Ogromna demonstracj a z:vri4zkow c6w z

,,Solidarno5ci" odbyla siq w Warszawie. W
proteScie pod haslem ,,Godna praca i godna
emerytura to godne 2ycie" - wedlug
organizator6w - uczestniczylo okolo 50 tys.
os6b. Policja podaje, 2e bylo ich ok. 18 tys.
Czt56 uczestnik6w obrzucila petardami i
Swiecami dymnymi Kancelariq Premiera.

. W Polsce nie bylo tajnych wiqzieri CIA,
byla wsp6lpraca wywiadowcza ze Stanami
Zjednoczonymi - zapewnil byly prezydent
Aleksander KwaSniewski. Istniala
wsp6lpraca wywiadowcza Polski i Stan6w
Zjednoczonych, zwiqzana z naszym udzialem
we froncie antyterrorystycznym. Uwaiam, 2e

ta wsp6lpraca byla konieczna, byla rozs4dna,
korzystala z instrument6w, kt6re byly
niezbqdne powiedzial Kwa6niewski w
telewizji TVfl24.

. Ile zarabiaj4 polscy menedzerowie?
Tygodnik ,,Wprost" napisal o roku 2007:
Marek J6zefrak, byly prezes Telekomunikacji
Polskiej SA - okolo 6,5 miliona zlotych; Janusz
Filipiak, prezes ComArchu - ponad 6
milion6w; Jacek Ksefi - b. prezes banku WZ
WBK-niecale 6 milion6w. Tyle prezesi sp6tek
prywatnych. Szefowie firm paristwowych,
chodby wielkich i dochodowych, na ich tle
zarabiaj4 malo, np. Jerzy Pruski, prezes banku
PKO BP - 220 tysiqcy. Podobnie Dariusz
Nowak, prezes PLL LOT.

. Trwa wielki sp6r o film fabularny
,,Tajemnica Westerplatte" w re2yserii Pawla
Chochlewa. Zdjgcia do niego maj4 siq
zacz4t wkr6tce. Trwajqca siedem dni
obrona Westerplatte we wrzeSniu 1939 r.
ma byi w filmie tlem dla relacji pomiqdzy
dwoma 2olnier2ami majorem
Henrykiem Sucharskim (do niedawna
uznawanym za bohatera) i kapitanem
Franciszkiem Dqbrowskim (wedlug
historyk6w faktycznym dow6dc4
obrof,c6w) . Zdaniem wielu ekspert6w, film
jednak ma w spos6b nieprawdziwy
ukazywad i 2olnierzy, i same walki na
niewielkim p6lwyspie w Gdarisku.

. ,,Nie b6j sig Putina, pij gruziriskie wina"

: - pod tym haslem czlonkowie Inicjatywy
Spolecznej,,S o I idarn i z Gruzjz1" zorgan i zowal i
happening na warszawskim placu Zamkowym.
Okolo l0 przedstawicieli Inicjatywy
czqstowalo przechodni6w gruziriskim winem,

wod4 Borjomi i oran2ad4 z Winogron,
zachqcajqc ich do szukania gruzifiskich
produkt6w na sklepowych p6lkach.

. Byly minister sprawiedliwo$ci w rz4dzie
Jaroslawa Kaczyriskiego, Zbigniew Ziobro
musi przeprosii kardiochirurga Miroslawa G.
za naruszenie jego d6br osobistych i zaplacit,
7 tys. zl zadoSduczynienia -* uznal Sqd

Okrqgowy w Krakowie : Zatrzymany w marcu
ub. r. podejrzany o zab6jstwo i korupcjq lekarz

ordynator oddzialu kardiochirurgii
warszawskiego szpitala - domagal siq od
Ziobry przeprosin i zado$iuczynienia za

naruszenie jego d6br osobistych: Doszlo do

tego podczas konferencji prasowej, kiedy
Ziobro powiedzial o nim: ,ju2 nikt nigdy pzez
tego pana Lycia pozbawiony nie bqdzie".
Prokuratura umorzyla jednak sprawQ
zab6jstwa.

. W Rosji przygotowywany jest
podrqcznik szkolny do historii, z kt6rego
uczniowie bqd4mogli siq dowiedziei m.in., ze

mord NKWD na polskich oficerach w 1940
roku w Katyniu byl ,,sprawiedliw4 zemst4
historycznq". O projekcie podrqcznika historii
pt. ,,Historia Rosji 1900- 1945" napisal dziennik

,,Wriemia Nowostiej".

. W wyniku wypadku samochodowego
zmarl Bronislaw Geremek (76 lat) -eurodeputowany, byly minister spraw
zagranicznych.

. Trzech polskich 2olnierzy zginqlo w
Afganistanie, gdy ich samoch6d najechal na

ladunek wybuchowy; jeden 2olnierz zostal
ranny - poinformowal szef sluzb prasowych
polskiego kontyngentu w Afganistanie mjr
Jacek Poplawski.

. Przyszly rok bqdzie w wojew6dztwie
6lqskim poSwiqcony Wojciechowi Korfantemu
(1983 - 1939) - politykowi i publicyScie,
polskiemu dzialaczowi narodowemu na Sl4sku.

Uchwalq o ustanowieniu Roku Korfantego
przyjqlijednoglo6nie radni Sejmiku. W 1920
roku jako mianowany pruez rz4d polski
komisarz plebiscytu.na G6rnym Sl4sku
(kt6ry mial podzieli6 Slqsk na czq6i polsk4
i niemieckq) kierowal caloSci4 przygotowari.
Po plebiscycie Korfanty proklamowal i
stanql na czele III powstania 6l4skiego - w
efekcie Polska dostala Katowice i wiele
innych miast.

. Srednia cena dolar6w na pocz4tku
wrzeSnia 2008 r. wynosila 2,37 4l; cena euro
3,38 zl.

S. M.



Mozaika na wsi

,,Matka Boska, Jezus Swipty, jaki nar6d ten przeklgty... " - m6wila kiedy5 moja

babcia, 2artujqc. Ju2 ponad czterdzie5ci tat babcia nie Lyje, aja bytam malutk4 i nijak
nie moglam zrozumied treSci tego powiedzenia. Zrozumialam ju2 bgd4c dorosl4, kiedy

napotkalam na problemy 2yciowe, niemoiliwe do pokonania. Jui dawno nie

wspominalam tego przyslowia, a teraz zn6w przyszlo do glowy. Przyslu2yly sig temu

dwie przyczynyi pierwsza Smieszna - zwykle kozy oswojone, a druga banalna -przeirytki
u1nyrlu ekssowieckiego. Ostatnia przyczynak6z nie dotyczy. Im wszystko jedno jaki
jest ustr6j w kraju - demokracja czy re2im totalitarny, opr6cz tego ich nie obchodzi,

gdzie bgd4 gryi6 trawg: w centrum osiedla kolo Domu Kultury, albo na dzialce za

larem. Ostatnia przyczyn^ dotyczy ludzi, najbardziej rozumnych istot, kt6rych

Lamarque umieScil na szczycie piramidy 2ywej natury.

Gdyby k6zka nie skakala...
Kr6tka informacja z dziej6w mojego

osiedla. 1985 rok. WieS 2yje spokojnym,
monotonnym zyciem i znienacka... setki
goSci, orkiestra dqta, mikrofony, parada
delegacji wojskowych. Za kilka dni centrutn
wsi nie poznai: aleje, gazony,rzqdy tui, r6ze,

wieczorem Swiec4 latarki elektryczne.
Odbylo siq wazne wydarzenie na poziomie
obwodowym - zostal odsloniqty pomnik
zolnierzy I Korpusu Pancernego Wojska
Polskiego im. Tadeusza Ko5cius zki. Rzelba
byla ladnie wykonana, mocna. Za dwa lata
bqdziemy obchodzi6 25-lecie z dnia
otwarcia. Lecz uporz4dkowanie przyleglego
terytorium odbywalo siq byle jak. Po kilku
nocach r62e znikly i odnalazly siq na

klombach tutej szych mieszkaric6w, z czasem
poodpadaly bordiury. W czasie odsloniqcia
przewidywano,2e pomnik zostanie na stanie

miejscowego gospodarstwa i pod jego
opiekq. Ale w pierwszYch latach Po
,,pieriestrojce" gospodarstwo rozpadlo siq i
pomnik zostal bez gospodarza, a to znaczy,

ze opiekowa6 siq pomnikiem nie ma komu.
Rada Wiejska zwracala uwagQ tylko na

masowy grob i pomnik Zolnierzy Armii
Radzieckiej, bo znajduj4 siq obok. A o

pomniku I Korpusu Wojska Polskiego niby
zapomniano. Wspominali o nim tylko 9

maja. Z czasem pozarastal, na klombach
czq5ciej mo2na bylo zobaczy6 chwasty ni?
kwiaty, mlodzie|wieczorami zajmowala slq
tu piciem alkoholu, zostawiajqc po sobie
sterty Smieci. Prezes wsi rozklada rqcq: ,,A
co mogQ zrobi6?" Stanem pomnika
przejmowala siq tylko jedna osoba - inicjator
jego powstania, Prezes Rejonowego
Stowarzys zenia Kombatant6w Wojska
Polskiego (S. p.) p. Julian Galecki. Je2eli
Prezes wsi byl niezaradny, to co m6gl zrobil
stary chory czlowiek? Powstala sytuacja bez
wyj6cia. Prczes wsi czeka na polecenia z

96ry, a ich nie ma.
A tu pojawia siq jeszcze jeden problem,

kt6ry Rada Wiejska nie mo2e pokona6 juZ
od kilku lat: gdzie ludzie maj4 paS6 kozy?
Zeby nie bardzo siq tym dylematem
przejmowa6, zostalo wybrane pastwisko

kolo pomnika zolnierzom WP naprzeciwko
Domu Kultury. Koza na ukrairiskiej wsi jest

zwierzqciem Swiqtym i nietykalnym, jako

krowa w Indiach. Ma pozwolenie, by paS6

siq w centrum wsi, Po2erad kwiatY na

klombach pomnika, pozostawiaj4c po sobie

Slady swojej obecno6ci, i nawet wpada6 do

Domu Kulrury. Dyrektor na to nie reaguje,

przecie|placowkq odwiedzaj q tylko on sam

i bibliotekarz. Ot62 niech zywa istota, cho6

w osobie kozy, naruszy jednolitoSd

egzystencji. Do slowa, jednYm z

obowi4zkow dyrektora jest opieka nad
pomnikiem, lecz wYkonuje to wedlug
zasady: ,,pok4d blyskawica nie uderzy, chlop
Y,rzyila na leb nie nalo2y..." Takie s4 trwale
ustalenia socj alistYczne.

W przeddziefi przyjazdu goSci ktoS

grzebie obok pomnika, sprz1ta, a potem

zn6w to samo. Bo2ezbaw,Zeby pracownicy

klubu albo sprz4taczki chocia2by dwa razy

w tygodniu pozbierali Smiecie kolo tzeLby!

,,Wasz pomnik, wam to jest potrzebne, wy i
sprz4tajcie" - odpowiada dyrektor Domu
Kultury. A Prezes wsi zn6w rozklada rqce:

,,Co mogq zrobi6? "
W 2004 roku podj4wszy siq obowiaTk6w

Prezesa Berdyczowskiego Rejonowego
Stowarzyszenia,,Rodzina", obiecalam panu

Julianowi Galeckiemu, niestety juz nie V
zyj4cemu, uporz4dkowad terytorium
pomnika. Udalo siq zn6w wziqt' go na s'tan

Rady Wiejskiej. W ci4gu dwoch lat, dziqki
pomocy finansowej Stowarzyszenia
Wspolnota Polska i warszawskiej Fundacji

,,Pomoc Polakom na Wschodzie", a tak2e
Prezesa Rady Obwodowej Pani IrenY
Siniawskiej, udalo siE wykonad niekt6re
roboty remontowe i restauracyjne'
uporzqdkowa6 klomby. To co mo2na zrobi6
przy wsparciu finansowym, zrobiliSmy, a

wszystko inne, o czym m6wilo siq wy2ej
rozkladam rqce i mowiq tak jak kiedyS moja
babcia: ,,Matka Boska, Jezus Swiqty, jaki
nar6d ten przeklqty... ". Dostalam telefon,
2e jadqgoScie, chc4 zwiedzic pomnik. Lecq

do rzeLby, i co widzq? Zn6w tu pas4 siq kozy'
zajadajqc siq astrami z klomby' Oj, miaia
racjq moja babcia!

Jadwiga Jarowa,
wieS Osykowo



Starosyniawskie
Mazury

Tak nazywajq tq wieS w rejonie
starosyniawskim, kt6ra znajduje siq na
Chmielniczy2nie,chocia2 na uaoficjalna to
Aleksandr6wka. Ale wszyscy nazywaj4 j4
wedlug imienia tutejszych mieszkaric6w -
wychodZc6w ze wsi Szar6weczka i
Marikowcy pobli2u centrum obwodowego,
kt6rzy ponad 100 lat temu kupili u
ziemianina kawal ziemi i zalo2yli wioskq,
nadaj4c jej imiq cara Aleksandra, kt6ry
wydal zezwolenie dla Polak6w - Mazur6w,
kt6rzy mieszkali na terenach kraju, pracowad
w takich wsiach. Od tego czasu Mazury -

\_, tak okreSlano tych mieszkaric6w, kt6rzy
rozmawiaj4 wszqdzie: i w domach, i na
ulicach wsi dawnym jqzykiem swoich
przodk6w, zachowuj4 tradycje, zwyczaje i
kulturq, na wlasny koszt zbudowali koScigl.
Lecz s4i problemy: we wsi nie ma szkoly,
dlatego najmlodsi uczniowie je2d24do innej
wsi korimi przez 7 km. Mlodzie2 zamvyczaj
wyje2d2a na studia, do pracy w inne
miejscowo3ci. Natomiast do Aleksandr6wki
przyje2d?aj4 studenci i naukowcy z Polski,
2eby odczud atmosferq dawnych Kres6w
Wschodnich, jaka tu jeszcze siq zachowala.
Na moje zapytaniz o Kartq Polaka
odpowiadali, ze nie potrzebuj4. Przyczynq
jest podeszly wiek wielu mieszkafic6w, inni
odpowiadali, 2e jeszcze za czas6w
sowieckich nauczyli ich siq ba6. Chocia2
dziqkowali ze lzami w oczach wladzom
Polski za takqchqd pomocy.

Ja takie mam polskie pochodzenie.
Urodzilem siq w rejonie krasilowskim na

r--,Chmel niczy inie. J Ezyka po I ski e go u czyle m
siQ w domu od dziecka, potem na
uniwersytecie. Jak by siE radowala moja
babcia Agata (Swiqtej pamiEci), za taki gest
dobrej woli ze strony Ojczyzny. Karta
Polakapomo2e nie tylko rodakom z Ukrainy,
a tak?e i z Kazachstanu, dok4d byla
deportowana cala nasza rodzina ze wsi
Ledianki, a potem w 1937 roku
represjonowano pozostalych. Jestem
radosny, 2e otrzymawszy Kartq Polaka bqdq
m6gl jeLdzi6 do Polski, zapoznam siE jako
dziennikarz i redaktor gazety ze spu6ciznq
kulturaln4 archiwami polskimi.

W naszej miejscowoSci jest wielu
chqtnych dosta6 Kartq Polaka, ale niestety
du2o Polak6w zostalo wynarodowionych.

Jan Kozelski,
czlonek Narod owe go Zw iqzku

Dziennikarzy Ukrainy,
redaktor starosyniawskiej

gazety lokalnej rrKolos".

Opinie publiczne

Tak Spiewano w starej , znanej piosence

o walizce, kt6ra stala na p6lce w wagonie i
komu6 przeszkadzala, dlatego zostala
wyrzucona przez okno. Podobna historia
miala miejsce takile zupelnie niedawno,
tylko juz nie z walizkq, d z samym
poci4giem, kt6ry jechal z Kijowa przez
Fast6w, Koziatyn, Berdycz6w, Szepiet6wkq,
R6wne, Luck, Kowel do Warszawy.
Zatrzymywal siq na wszystkich tych
stacjach, co bylo bardzo wygonie dla
pasa2er6w. Ale w naszym kraju jezeli co6
jest dobre, to dlugo nie potrwa. Kiedy
przeciqtnym obywatelom ulatwia siq 2ycie,
to gdzieS tam na ,,f6rze",komuS 2ycie chyba
siq utrudnia. Dlatego wygodnq marszrutq
poci 4gu Kij 6w-Wads zaw a zaczeto po trochu
zmieniaf. W 2007 r. przestal ten poci4g
jecha6 prizez Berdycz6w i Koziatyn. Zeby
wsi456 do niego trzeba bylo podr62owa6 180

km do tylu, do Kijowa, albo tez do przodu,
do Szepiet6wki - i tam walqsad siq w ciqgu
czterech godzin po dworcu, czekaj1c na
warszawski poci4g. W6wczas ministrem
transportu Ukrainy byl znany socjalista,
uczestnik zacieklych b6jek w Radzie
Najwy2szej, Mikolaj Rudkowski, kt6ry
obecnie ju2 jest politycznym trupem i
kandydatem do dlugotrwalego siedzenia w
celi. W roku biezecym od I czerwca
marszruta Kij6w-Warszawa ponownie
zostala zmieniona, lecz nie w lepszq stronq.
Tenz Ministrem Transportu jest kolejny
socjalista Josyp (I6zef) Wiriski, kt6ry, z
naszego punktu widzenia, ponosi
gdpowiedzialnoSd za wszystkie zmiany w
strefie komunikacji. Obecnie wsiqSd do
poci4gu Kij6w-Warszawa mo2na tylko albo
w Kijowie, albo w Kowlu. Niestety - poci4g
nie zatrzymuje siq ju2 w ani jednej zwyLej
om6wionych stacji, kt6re sq wqzlami
$olejowymi. Jedzie przez malo zaludnione

tereny Ukrainy (Korosteri, Sarny,
Rafailowkq), mijaj4c wygodne do
komunikacji stacje. Najgorszq jest to, 2e

zmiana marszruty zostala wprowadzo na bez
zadnego ogloszenia i uprzedzenia. Wszyscy
pasa2erowie dowiaduj4 siq o tym juz stojqc

obok kasy biletowej. Chcemy zadat
szanownemu panu Ministrowi Wiriskiemu
kilka pytari: Jaka jest przyczyna zmiany
trasy? Gdzie zostala ta decyzja podjqta i co
posluzylo za podstawq takich zmian? Kto
jest ich inicjatorem? Czy nie s4 zwiqzane te

zmiany z wprowadzeniem od 29 marca w
2ycieKarty Polaka, o kt6r4 dzisiaj ubiegaj4
siq dziesiqtki tysiqcy obywateli ukrairiskich?
Wyglqda na to, 2e marszrutq zmieniono by
przeszkodzi6 ludziom, kt6rzy c hc4 czqSc i ej

jeLdzi| do s4siedniej Polski (Karta Polaka
daje tak4 mozliwo56). Do tego wniosku
prowadzi tak2e i ten fakt, 2e Fast6w,
Koziatyn, Berdycz6w, Szepiet6wka, R6wne,

tr-uck, Kowel i bliskie do nich miasta i wsie
to miejscowoSci skupiaj4ce wielu obywateli
Ukrainy polskiego pochodzenia. To jest
region, gdzie najaktywniej dzialajq
organizacje polskie, skqd wielu ludzi pracuj4
w Polsce, maj4 w tym kraju krewnych.

I lipca jadqc do Polski. z Kijowa
zauwaiylam,2e wagon faktycznie jest pusty.

W czasie podr6zy nikt nie wsiadl do pociqgu,

bo ten nie zatrzymywal siq przy wqzlach
kolejowych. Powrotna podr6z kosztowala
dro2ejni?mvykle,bo trzeba bylo jechad az do
Kijowa, a potem st4d wracai do Berdyczowa.
NastEpnym razem nie bqdq jechala juz tym
pociqgiem, bo podr6z jest droga i
skomplikowana. A Ministrowi Transportu
Zyczymy,by zszedlz oblok6w na ziemiq i byl
bli2ej do potrzeb przeciqtnych ludzi.

Izabela Rozdolska,
polka z Berdyczowa.



Polska - ukraina - Moldawia
przezZytomierz

Od 23 sierpnia na ZytomierszczyLnie
przebywala z wizytqdelegacja UrzQdu do-Sptu* 

Kombatant6w i Osob

Represlowanych z Warszawy na czele z

Zastqpc4 Kierownika Urzqdu - Ministrem

Janem Ciechanowskim. Celem wizyty bylo

wrqczenie sztandaru dla Stowarzyszenia

Weteran6w Wojska Polskiego

Zytomierszczyzny. Ta uroczysto56 odbyta

slQ w Domu Polskim m. Zytomierza' Na

pocz4tku zostal poSwiqcony sztandar ptzez

duchownych katolickiego i prawoslawnego,

potem sztandar odznaczono Medalem PRO

MBUORIA. Nagroda ta zostala takLe

wreczona osobom zaslu2onYm dla

upamiqtania polskich tradycji, walk i
mqczefrstwa. S4 nimi:

. pulkownik KrzYsztof Kucharski -
Attache Wojskowy przy Ambasadzie RP na

Ukrainie;
. Jan Zainczkowski - zastqPca mera

m. Zytomierza, odpowiedzialny za sprawy

weteran6w;
. Mikolaj SiurawczYk - Kierownik

Urzqdu N-qczno!;ci ze SpolecznoSciq
Administracji Obwodowej ;

. Emilia Chmielowa - Prezes Federaiji

Organizacji Polskich na Ukrainie;
. Miroslawa Starowier6w - Prezes

Stowarzys zenia Nauczycieli Polonist6w

ZytomierszczYzny;
. Wiktor LiPifiski - Dziennikarz

,,Gazety Polskiej"
. Natalia Miesi4c - Dyrektor Centrum

Polonistyki 2ytomierskiego Pafistwowego

Uniwersytetu im. I. Franki;
. Franc Poplawski - Prezes

Stowarzyszenia Polak6w Zytomie tszczyiny

,,Polonia";
' JerzY Bagiriski - DYrektor Domu

Polskiego.
W czasie imPrezY zesP6l Piosenki

polskiej ,,Poleskie Sokoly" wital obecnych

piqknym wykonaniem pie5ni popularnybh i

ludowych. PobYt go6ci z Polski na

}ytomier szczy 2nie byl zorgani zow arly przez

Piezesa Stowarzyszenia Weteran6w Woj ska

Polskiego obwodu 2Ytomierskiego
p. Zygmunta Wqglowskiego' Program -
int.tttu;q"y i nasycony wydarzeniami' W

Zytomierzu dla czlonk6w delegacji

zorganizowano wycieczkq po mie3cie w

trakcie kt6rej go5cie mieli mozliwo66

oglqda6 zabytkowy katolicki cmentarz i

pomniki historyczne.
24 sierPnia delegacja wYjechala w

kierunku Berdyczowa, kt6ry jest oddalony

od Zytomietza o 45km. Po drodze zajechali

ao wsi Osykowo, gdzieznajduje siqpomnik

2olnierzom I Korpusu Pancernego WP'

Witali delegacje przedstawiciele Rady

Wiejskiej na czele z deputowanq Prezesem

Berdyczowskiego Rejonowego

Stowarzys zenia Polakow,,Rodzina" p'

Jadwig4 Jarow4. Do pomnika zostaly

polozone kwiatY. W BerdYczowie

czlonkowie delegacji zwiedzili miejscowe

muzeum krajoznaw cze, Klasztor
Karmelit6w Bosych, ko5ciol Sw' Barbary'

Delegacja takLe spotkala siq z wladzami

miasta Berdyczowa w osobie zastQpcy mera

Iwana Demusia, a takze z dzialaczami

polonijnymi: Prezesem Berdyczowskiego

booriutu ZPU LarYs4 wermiriskq i

Dyrektorem Polskiej Miejskiej Biblioteki

im. WladYslawa ReYmonta Mariq

Podgorodeck4. Potem 'delegacja
kontynuowala swojq podro2 na poludnie do

Winnicy, a st4d do Moldawii'
Uriqd do SPraw Kombatant6w i Os6b

RepresjonowanYch oPiekuje siQ

kombatantami Wojska Polskiego, kt6re

mieszk'ajq poza granicami folski, a taVie

grobami poleglych 2olnietzy Wojska

Folskiego na terenach bylego Zwi4zku

Radzieckiego. JednoczeSnie ta instytucja

zajmuje siq sprawami os6b ucierpialych w

skutek represji politycznych. Poszczeg6lne

informacje o dzialalnoSci Urzqdu mo2na

uzyska6 na stronach internetowych'

lzabela Rozdolska.
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Symbole i herby polskie

fferbem Rzeczypospolitej Polskiej jest Orzel Bialy w korqnie w polu czerwonym.

lltoc"4tki tego heibu siggajq czas6w formowania sig parf,stwa polskiego za

rz4d6w ksi424t z dynastii Piast6w. Jan Dlugosz, najwybitntejszy dziejopis polskiego

Sredniowiectrpisal, Le znak orla nada6 mial ksigciu B'oleslawowi Chrobremu cesarz

Otton III podczas zjazdu tych monarch6w w Gnieinie w 1000 r. Jest to nie
odpowiadaj4cu rzeczryistoSci konstrukcja historyczna Dlugosza, gdyL w tym czasie

,n"t i herbowe je szcziw og6le nie istnialy. Na srebrnym denarze Chrobrego wystqpuje

wprawdzie przedstawienie ptaka, ale nie jest to orzel w ujqciu herbowym._

Jeszcze dalej poszli pisarze polscy XVI i XVII stulecia. Poczqtki Orla Bialego wiQzali

oni z legendarnym tw6icq parfistwa polskiego Lechem, kt6ry mialzaloLy€ lw1 siedzibq

w GnieZnie w miejscu, gdzie bylo wiele orlich gniazd. St4d przyjqd mial Orla Bialego

za sw6j herb.

W Swietle irldel historycznych pocz4tki

Orla Bialego nie sq ani tak barwne, ani tak

odlegle.
Uformowany wedlug regul heraldyki

wizerunek orla pojawil siq w latach 1222-1230

na pieczqciach kilku ksiq2qt z dynastii Piast6w.

Wystqpowal tu na tarczach trzymanych przez

ksi42qt przedstawionych jako konni lub piesi

ry cenze.Tylko na pieczqci ksiqcia kakowskiego
Leszka Bialego z 1227 r. orzel jest ukazany

samodzielnie i wypelnia calejej pole.

Pojawienie siq orla w tym samym czasie w
kilku dzielnicach (ksiqstwo opolskie, Dolny
SQsk, Malopolska, Wielkopolska, Kujawy),
rzqdzonych przezksiqil4t z dynastii Piast6w

wskazuje,2e godlo to stanowilo znak rodowo-
dynastyczny i osobisty tych ksi424t. Byl to
zarazem herb r62nych ksiqstw dzielnicowych,
na jakie podzielona byla Polska.

Wyb6r orla jako godla herbowego Piast6w

nastqpil w ramach upowszechniajqcej siq w

Polsce znajomo$ci herb6w i zwyczaiu
heraldycznego, przejqtego wraz z kulturq

rycerskq z Zachodniej Europy. Byl to wyb6r
samodzielny, oparty na znajomo5'ci
symbolicznego znaczenia kr6la ptak6w orla,
pradawnego znaku zwyciqstwa, : potqgi, w\adzy

i majestatu. Wielu wladc6w innych kraj6w
r6wnie2 przyjqlo orla za sw6j herb. Orzel
Piast6w r62nil siq od innych orl6w barwami:

byl to orzel srebrny czyli biaty, umieszczony w
czerwonym polu tarczy. Orzel ksi424t Slqskich

byl jednak czarny ze srebrn4 przepask4 w
formie p6lksiq2yca z l<r:,yilem na skrzydlach,
w zlotym (26hym) polu.

Zaznaczajqce siq w drugiej polowie XIII
wieku tendencje do zjednoczenia ziem polskich

i aspiracje ksiq24t do tytulu kr6lewskiego
znalazly :qlraz w dodaniu korony na glowie
orla. Kiedy w 1290 r. ksie2E wielkopolski
Przemysl II objql po Henryku IV Prawym
ksiqciu wroclawskim rzqdy w Malopolsce td
przyjql za sw6j herb orla ze Sl4skim
p6lksiqZycem na skrzydlach i w koronie na

glowie na znak, 2e jego celem jest tron
k6lewski i zjednoczenie ziem polskich. W 1295

r. Przemysl II koronowal siq na kr6la Polski.

Wtedy teL na sw4 pieczqi majestatycznq

wprowadzil wizerunek orla w koronie. Od tego

czasu udostojniony koronq Orzel Bialy stal siq

herbem Kr6lestwa Polskiego.
Postad naszego orla Pafrstwowego

uksztaltowala okolo polowy XIV wieku. Byl
to orzel z dumnie uniesion4glowqw koronie, z

szeroko rozpostartymi skrzydlami ozdobionymi

zlotqprzepaskq osadzony na mocnych lapach

zakofrczonych ostrymi szponami. P62niej
ksztalt orla zmienial siq w zaleino6ci od

kanon6w stylowych r62nych epok. Po

surowym, gotyckim brle Piast6w i pierwszych

Jagiellon6w, przyszedl renesansowy,
zdobniejszy orzel Zygmunta I i Zygmunta
Augusta; najego piersi kladziono inicjal imienia

kr6la, z czasem tryarty pnezhetby rodowe

panuj4cych. Ta forma kr6lewskiego ptaka
ustqpila barokowej sylwetce orla Waz6w i Jana

III. Od XVIII wieku rysunek orla ulega
uspokojeniu; cechuje go harmonia proporcji i
ksztalfu, lecz traci na sile lw1razat.

Mimo zmieniaj4cego siq ksztaltu orla
niezmienna byla tre56 tego znaku. Orzel Biaty
w koronie symbolizowal paristwo polskie,
kr6la, kt6ryje uosabial orazjego poddanych,

czyli nar6dpolski. W tym charakterzeorzelwy-
stqpowal na k16lewskich pieczqciach,
chorqgwiach i monetach, zdobil monarsze

siedziby i wznoszone pnzez kr6l6w budowle,
wnqtrza zamk6w i znaczniejszych ko6ciol6w,

gmachy urzqd6w i nagrobki kr6l6w. W 1705 r'

kr6l August II ustanowil Order Orla Bialego.

Od czas6w Wladyslawa Jagielty Orzel
Bialy zespolil siq z herbem Litwy Pogoniq (w
polu czerwonym ryceru zbrojny na koniu z

uniesionym mieczem i tarczq blqkitn4 z

podw6jnym krzyLem zlotym), na znak unii
l4cz4cej Koronq i Wielkie Ksiqstwo Litewskie.
Polqczone na jednej iarczy godla Orla i Pogoni
stanowily herb pafstwowy Rzeczypospolitej
Obojga Narod6w.

Kiedy w koficu XVru wieku w wYniku
rozbior6w kraju miqdzy Austriq, Rosjq i Prusy

Rzeczpospolitaprzestala istnie6, jej herb - Orzel

z Pogoniqprzestal byd u2ywany, wyparty pnez
symbole tych mocarsnv. WiEcej nawet, herb ten

byl surowo zakazany przez wladze zaborcze.
Od2ywal jednak w ka2dym powstaniu

narodowym i w kh2dej pr6bie wybicia siq

Polak6w na niepodleglo56.
W powstaniu styczniowym 1863 r. do Orla

i Pogoni dodano herb Rusi (Archaniol z

mieczem) na znak,2e ruch wyzwoleriizy
obejmuje te2 dawne ziemie wschodnie Rze-

czypospolitej i 2e Polska powinna odrodzii siq

w przedrozbiorowych granicach. W lewicowym

nurcie walk wyzwoleiczych pojawil siq
w6wczas,demokraty czny>, orzel bez korony.

W l9l8 r. odrodzona po latach niewoli
Rzeczpospolita Polska pnyiela za sw6j herb

Orla Bialego w koronie. Wystqpowal on w
dw6ch urzqdowych wzorach rysunkowych - z
l9l9 i 1927 r.(wedtug projektu prof. Zygmunta

Kamifrskiego).
Na poczqtku II wojny Swiatowej Polska

zostala starta z politycznej mapy Europy,
pokonana militarnie i podzielona miqdzy
najeLdLcbw, hitlerowskie Niemcy i sowieck4

Rosjq. I znowu Orzel Bialy zostal zakazany

przez okupant6w. Byl jednak stale w u2yciu

przezrzqd Polski na uchodisnvie i wszystkie
jego agendy, noszono go w Wojsku Polskim na

zachodzie i wschodzie (tu beZ korony), w kraju

zaS w armii Polskiego Paistrva Podziemnego.

Byl symbolem walki o wolnq Polskq.

Wladze powstalego po II wojnie paristwa

ludowego, nawiqzuj4c do lewicowych tradycji
polskich ruch6w narodowo-wyzwoleficzych
oraz dla zamanifestowania nowej formy
ustrojowej pafistwa, przyjely za iego herb orla

bez korony (chociaZ wedlug wzoru z 1927 r.).

Orzel Bialy w koronie byl jednak ?ywy w
Swiadomo3ci Polak6w trwale przywi4zanych do

swych symboli i znak6w narodowej to2samo6ci.

Orla w koronie u2ywaly wladze Rzeczypo-

spolitej na obczyimie, w kaju od2ywal zaS w
ka2dym odruchu protestu spolecznego przeciw

nie akceptowanemu systemowi. Totez kiedy
spoleczefistwo wywalczylo swojq
podmiotowo6d i zaistniaty ku temu warunki,
Sejm dnia 29 grudnia 1989 r. przywr6cil Orla

Bialego w koronie jako herb Rzeczypospolitej

Polskiej. Dnia 7 lutego 1990 r. Sejm przyj4l
wz6r rysunkowy Orla Bialego SciSle wedlug

wzoru z 1927 r.
Piotr Murawski.

Orzel biaty



Mig drynarodowe Thrgi Chleba
Migdzynarodowe Targi Chleba to impreza kulturalno-targowa, w trakcie kt6rej

prezentujq sig piekarze oraz gminy z r62nych kraj6w Europy poprzez ukazywanie
obyczaju wypieku chleba i tradycji ztymzwipzanych na stoiskach wystawowych oraz
w cyklu imprez towarzysz4cych 

- 
jak wystawy, konferencje, konkursy i wystppy na

estradzi'e zespol6w folktorystycznych. Przedsigwzigcia te podkre5laj4 charakter Targ6w
jako inicjatywy polegajqcej na pokazaniu calego procesu powstawania pieczywa,Od
ziarenka do bochenka" z odwolaniem sig do tradycji ludowych i chrze5cijafskich
r62nych narod6w z uwypukleniem w nich roli chleba, jako energii 2yciai powszechnego
poZywienia spoleczefi stw.

Miqdzynarodowe Targi Chleba to
trzydniowa impreza wystawienniczo-
promocyjno-festynowa, w trakcie kt6rej
odbywaj4 siq miqdzy innymi:

. Europejskie Dni Chleba

. Konferencja Rzemiosla Sl4skiego

. Og6lnopolski Konkurs,,Piekarz Roku"

. Og6lnopo.lski Konkurs
,rBezpieczna Piekarniatt
. Wybory Miss ,,Piekareczka"

Po nz kolejny delegacja Berdyczowa
uczestniczyla w XII Miqdzynarodowych
Targach Chleba w polskim mieScie Jawor/e.
Odleglo3i do Jawora, slynnego ze swojej
go5cinnoSci, od Berdyczowa stanowi 1200
km. Podr62 byla ciekawa, poniewa2 jest
ciepla pora roku i nikt nie opuScil
mo2liwoSci obserwowa6 urocze widoki
przyrody ukraifiskiej, 8, po przekroczeniu
granicy, polskiej. Jadqc do Polski busem,
trudno nie zauwfiry6 piqkna naszych kraj6w:
Ukrainy i Polski. Podobnejako dwie siostry
i jako czlonkowie jednej rodziny sqmriqzane
wsp6lnymi drogami historycznymi.

Dzisiaj stosunki polsko-ukraifi skie
rozwijaj4 siq nie tylko na poziomie
rz4dowym,lecz i na samorz4dowym. Juz
siedem lat pnyja2niq siq B erdy cz6w i Jawor,
nawi4zuj4c coraz mocniejsze stosunki
partnerskie. Teraz Berdycz6w jest dobrze

znaly w tym polskim mie6cie, gdzie z
niecierpliwo5ciq iv sierpniu czekaj4 na
prryjazd naszych artyst6w. W tym roku na
scenie Targ6w Chleba ukrairiskie piosenki
brzmialy w wykonaniu solist6w
berdyczowskiego Domu Kultury: Inny
Kniznik, Natalii Bogolub, Sergiusza
Ignatenki, Tetiany Ignatenko, Inny
Morozow. Nasi piosenkarze dostali od
publicznoSci jaworskiej wielkie brawa.

Delegacj a berdyczowska przywi ozla na
Targi chleb ukraiiski, wyrabiany przez
piekarzy z Berdyczowa. Prezentowal
przedsiqbiorstwo piekarskie dyrektor p.
Wiaczeslaw Burlaka, kt6ry tak2e
uczestniczyl w VIII Konferencji Rzemiosla
,,Zdrowe Srodowisko, zdrowe 2ywienie,
zdrowy czlowiek", zorganizowanq w ramach
Miqdzynarodowych targ6w Chleba.
Przewodni cz4cymberdyczowskiej delegacj i
byl zastqpca mera Iwan DemuS.

W czasie Targ6w odbywal siq tak2e
Festiwal Folkloru ,,Od ziarenka do
bochenka". MiloSnicy polskiej tw6rczo6ci
ludowej mieli mo2liwo56 oglqdad \vystQpy
takich zespol6w folklorystycznych jak
,,Piotrowiczanki" 2 Piotrowic, ,,Echo" z
Bolkowa, ,,Ojry" z Mqcinki, ,,Pog6rzanie"
z Paszowic, ,,Mycelinianki" z Macelina,
,,Nad Kwisq'' z gminy Osiecznica, ,,Retro"
ze Strzegomia. Ciekawie nam bylo
dowiedzied siq, 2e nad organizacjqTarg6w
Chleba pracowaly kilka r62nych instytucji.

Wsp6lorganizatorami Swiqta sq:,,Nowa
Gazeta Jaworska", DolnoSl4ski Osrodek
Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie
RzemieSlnik6w Piekarstwa RP, Muzeum
Regionalne, Pafistwowa Inspekcja Pracy,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Powiat Jaworski, Gmina Jawor.
Mo2e dlatego Targi miaty wielki rozmach i
du2o atrakcji. Kieby zgodnie pracuje grupa

9zielnych ludzi, to skutki tej pracy s4
najlepsze.

XII Miqdzynarodowe Targi chleba w
Jaworze dobiegly korica 3l sierpnia. W
ramach targ6w organizowane byly dwa
og6lnopolskie konkursy, kt6rych wyniki
'prezentujemy.

Wyniki konkursu
Piekarz Roku 2008:

Kategoria
,, duia piekarniq"'

Elzbieta GADOMSKA wlaScicielka
PPHU OKRUSZEK w Lomzy Piekarnia
funkcjonuje od wrze6nia l99l r., zatrudnia
102 pracownik6w, szkoli l4 uczni6w.
Produkuje 219 rodzaj6w pieczywa, w tym 48
rodzaj6w chleba, 44 wyrob6w
p6lcukierniczych i 127 cukierniczych.
Otrzy mala nagrodE M arszalka Woj ew6dawa
Podlaskiego za najwylszy przyrost
zatrudnienia w 2005 roku. Przedsiqbiorstwo
dostosowane jest do wymog6w europejskich
pod wzglqdem technicznego bezpieczeristwa
i higieny pracy. W tym roku piekarnia zostala
zgloszona przez Okrergowy Inspektorat Pracy
w Bialymstoku do konkursu,,Pracodawca -
organizator bezpiecznej pracy".

Kategoria
,,mela i irednia piekarnia"

Kazimierz Jakub SZALEWSKI,
wlaSciciel ,,Piekarni - Cukierni Kazimierz
Szalewski" w Sqp6lnie Krajeriskim

Piekarnia funkcjonuje od l99l roku,
zatrudnia 49 pracownik6w i szkoli 20
uczni6w. Codziennie wypieka siq w niej 3,5
tonypieczywa, w tym 53 gatunki chleba,5l
gatunk6w wyrob6w polcukierniczych i 137

- cukierniezych. Wyr62nia siq bogatym
asortymentem i szczeg6ln4 dbaloSciq o
pracownik6w. Piece opalane sq gazem
ziemnym, a od 2lat odzyskqje cieplo z
komin6w piecowych do ogrzania wody i
obiekt6w. Firma ci4gle siq rozwija, ma sied
wlasnych sklep6w i bierze udzialw licznych
akcjach charytatywnych. Otrzymala nagrodq
Pafistwowej Inspekcji Pracy w konkursie
,,Bezpieczna Piekarnia". W piekarni
stosowane sq zasady Dobrej Praktyki
Produkcyjnej i Dobrej Prakryki Higienicznej
oraz HACCP i ISO 9001.

Opracowala
Larysa Wermifiska.



Europejskie Dni Chleba
Europejskie Dni Chleba sq prezentacjq rodzimej oraz europejskiej'tradycji wypieku chleba,

kt6ra przejawia sip w wielu formach - tych codziennych, podczas wypiekanego w nasrych

piekarniach pieczywa, ale takie w specjalnie przygotowanych na tq okazjg ekspozycjach

targowych, siggajqcych do bogatej tradycji ludowej. Pokazanie tej tradycji odbywa sig nie tylko

na stoiskach wystawowych, lecz takie na scenie, gdzie wystgpuj4ce zespoly ludowe nawiqzujq

do obrzgd6w i symboliki chleba w tradycji r6inych region6w Polski i Europy.

Tradycyjnie jui Targi rozpoczynajq sig naboiefistwem, kt6re odbywa sig w katolickim
Ko$ciele 5w. Marcin^ or^z modlitwq w Ewangelickim Ko5ciele Pokoju w Jaworze - wpisanym

w grudniu 2001r. na Swiatowq listg zabytk6w UNESCO.

Cechy piekarskie w Polsce majq 700-
letni4tradycjg. Byty to stowarzyszenia ludzi
zlqczonych wsp6lnoSci4 zawodu - celein
byla obrona wsp6lnych interes6w i
wzajemna pomoc. W Polsce najstarszy byl
cech piekarzy krakowskich, zalo2ony }u?w

\-1 roku 1260 na podstawie przywileju ksiqcia
Boleslawa Wstydliwego. Nastqpnie
powstaly cechy gdariski, toruriski i innych
starych miast. Nie cechowi piekarze mogli
sprzedawad chleb tylko dwa dni w tygodniu.
Godlem cech6w piekarskich jest precel
trzymany przednimi lapami gryfow.
PoSrodku umieszczona jest korona. Godlo
to bylo umieszczane na pieczqciach
cechowych.

Gl6wnq rolq na Miqdzynarodowych
Targach Chleba spelniaj4 ekspozycje
wytw6rc6w pieczywa, producent6w maszyn

i urzqdzeh, sprzqtu piekamiczego i innych
gale'.zi p rzed s i qb iorczo5 c i wsp 6lpracuj qc ych
zbran2q,. Wymiana informacji i do6wiadczeri

w Srodowisku wytw6rc6w pieczywa z

Polski, Wschodu i Zachodu Europy,
zapoznanie siq z nowymi technologiami i
sprzqtem piekarniczym oraz transakcje

' zawierane na Targach spelniaj4 ich rolq
l-J nanolowq.

Stowurzyszenie
Migdzynarodowe

Targi Chleba
Stowarzyszenie Miqdzynarodowe Targi

Chleba w Jaworze powstalo w 1997 roku z
inicjatywy obywatelskiej i jest gl6wnym
organizatorem cyklicznej imprezy pod

nazrv4 MiQdzynarodowe Targi Chleba, kt6ra
powstala z incjatywy Jacka Krajewskiego
przy wsp6ludziale J6zefa Nowor6la,
Malgorzaty Swiderskiej, Jana Bialka, Piotra
W4truckiego, Mari i U gniewski ej, Zdzislaw a

Rojowskiego i przy pomocy wielu innych
wspaniatych ludzi.

Prezesem Zarz1du Stowarzyszenia od
1997 roku jest Jacek Krajewski lekaru
rodzinny. Stowarzyszenie realizuj e zalo2one

cele poprzez organizowanie od 1997 r. duLej
miqdzynarodowej imprezy targowej.

W 2001 staly patronat honorowy nad

Miqdzynarodowymi Targami Chleba obj4l
Prezydent RP Aleksander KwaSniewski.

Dziqki kolom regionalnym
Stowarzyszenie wsp6lpracuje z wladzami
samorzqdowymi i przedstawicielami
Woj ew6dzkich Sej mik6w Gospodarczych.
Interweniuj e takhe w sprawach istotnych
dla branzy dotycz4cych finans6w, higieny
pracy oraz kodeksu pracy. Przystqpienie do

Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa
umo2liwi a zintegrowanie calego
Srodowiska i prezentowanie interesow calej
bran2y. Od 1992r. Stowarzyszenie jest
obecne w strukturich miqdzynarodowych
- Stowarzyszenie jest czlonkiem stalym
UIB, zrzeszajqcego organizacje branzowe
z calego Swiata.

W trakcie imprezy organizowane sq

Europejskie Dni Chleba (EDCH), impreza
kulturalna nawi4zujqca do 2r6del w ramach,

kt6rej prezentowane sq zwyczaje i obrzqdy
zwiqzane z chlebem i rol4 a wywodz4ce siq

z r62nych region6w Europy i Polski. W

dotychczasowych edycjach EDCH
uczestniczyli przedstawiciele z Bialorusi,
Bulgarii, Czech, Francji, Litwy, Niemiec,
Ukrainy i Polski. Du2e znaczenie w tych
dniach nadaje siq wsp6lpracy z miastami
partnerskimi (Turnov z Czech, Berdycz6w
z Ukrainy i Niesky zNiemiec),gdzie miastq

te, na czele z wladzami, w przydzielonych
im blokach programowych na estradzie i
stoiskach wystawienniczych, na jaworskim

rynku prezentuj4 swoje osi4gniqcia, walory
i mozliwoSci wsp6lpracy.

W latach 2001-2002 zorganizowano
Konferencje Rzemiosla Sl4skiego, a od

2003 r. o96lnopolskq Konferencjq
Rzemiosla, w kt6rych uczestnicz4
rzemieSlnicy, pracodawcy, organizacje
rzemieslnicze z Polski, Czech i Niemiec,
przedstawiciele Rz4du RP i samorzqd6w
oraz goScie z Bialorusi, Ukrainy i Rosji.
Konferencje sq organizowane z mySl4 o
malych i Srednich przedsiqbiorstwach, daj4
one okazjq do nawiqzania osobistych
kontakt6w przedsiqbiorc6w z paristw
uczestnicz4cych w konferencji, poznania
przez goSci zagranicznych polityki
makroekonomicznej Polski. Poprawiaj4
klimat inwestycyjny dla MSP oraz
ulatwiaj4 wejScie na rynki zagraniczne.
Przedstawiciele organizacji polskich
pracodawc6w zachqcajq do jednoczenia
ruchu pracodawc6w w Europie co pozwoli
na ulatwienie kontakt6w miqdzy-
narodowych i podniesie bezpieczefistwo
wymiany gospodarczej.

Na zaproszenie Paryskiej lzby
Piekarsko Cukierniczej w dniach l3-16
maja 2004r Stowarzyszenie nasze
uczestniczylo jako organizator wyjazdu
ekipy najlepszych piekarzy z calego kraju
na Swiqcie Chlebaw Paryzu. Ponad 120000

os6b odwiedzilo wystawq i stoisko
animacyjne aby podziwiad kunszt piekarski
naszej ekipy. Wizyta nasza przyczyni siq

do wzajemnej wsp6lpracy pomiqdzy
polskimi i francuskimi piekarzami.

Informacja
z internetu.



Strona religijna

15 sierpnia
wniebowzigcie
NajSwigtszej
Maryr Panny
O ostatnich dniach ziemskiego Lycia

Maryi . mamy Swiadectwa pisarzy
koScielnych ju2 z kofica II - ilI wieku. Naj-
dawniejszym dokumentem jest anonimorvy
utw6r ,rPrzej5cie 5w. Maryi", w kt6rym
opowiada sip, 2e cudownym sposobem w
dziefi Smierci Bogorodzicielki, Apostolowie
zebrali sig w Jerozolimie prry Maryi. Nie
bylo tylko Tomasza. Kiedy trzeciego dnia
on przyszedl do miasta, chcial po ra,z
ostatni zobaczy(, Marig. Ale po odkryciu
grobowca ujrzeli, Le ciala tam nie ma, a
le2y tylko grzebalna odzieil. W taki spos6b
wszyscy zrozumieli, 2e Jezus jq wskrzesil

-z cialem i duszq zostala wzipta do Nieba.

Swiqto USpienia Bogorodzicy narodzilo
siq w Jerozolimie. Ju2 w VI wieku bylo
wprowadzone do Ko6ciola bizatyjskiego
przez cesarza Maurycego, ktory na
wspomnienia zwyciqstwa nad Persami kazal
Swiqtowai to Swiqto l5 sierpnia. Zachodni
KoSci6l przyj* ze Wschodu to Swiqto do
swojej liturgii.

I listopada 1950 roku papie? Pius XII
oglosil dogmat wiary o tym, ze niepokalana
Matka Bo2a zostala,,wziqta z cialem i
duszqdo niebiariskiej chwaly". Papiez Pius
XII tak?e wykazuje argumenty w
potwierdzenie ogloszonego dogmatu wiary.
W Konstytucji Magnificentissimus podaje
dow6d, kt6ry go potwierdza. PapieL
przypomina, ze Wniebowziqcie ma swojq
podstawq w PiSmie Swiqtym. Pius XII
tak|e podkreSla zjednoczenie Maryi z
Chrystusem i z jego dzielem odkupienia.
Ie2eli Maria, ktora brala udzial w
upokorzeniach i mqczeristwach Chrystusa
Syna, powinna byla wziqi udzial takze i w
jego uwielbieniu, wl4cznie z wziqciem do
niebazcialemiduszq.

Argument teologiczny

Jak mo2na mySle6, 2eMaria, wybrana i
wyniesiona ponad wszelkie stworzenie ze
swoim Boskim macierzyfrstwem,
schroniona od wszelkiej zarazy od pierwszej
chwili swojego poczqcia. CzyL jej cialo
mogloby byi zostawione dla zniszczenia
Swemu Synowi? To cialo, kt6re stalo siq
schroniskiem Syna Bozego, daj4c Mu cialo
ludzkie? Chrystus nie m6gl pozwoli6, nie
mogl zostawi6 na ziemi swojq Matkq,
zabierajqc tylko jej duszq po Smierci.

Chrystus powinien byl zawolad obok Siebie
w niebie Swojq Matkq z dtszq i cialem.
Sama dusza nie jest matkq w osobie!

Znaczenie Swigta dla nas

Swiqto Wniebowziqcia zwraca nasze
poglqdy na nasze ostateczne przeznaczenie.
Wziqcie Maryi z cialem i dusz4 jest dla nas

znakiem naszego przeznaczenia. Jezus
uczynil J4 symbolem nadziei koSciola. Maria
ju2 jest w pelni zbawiona. Raduje siq tym
szczq6ciem, kt6re czeka na Swiqtych po
drugim przyjSciu Chrystusa. Ko6ci6l ma
nadzieje we wszystkich swoich czlonkach
osi4gnq6 ten stan, w kt6rym dzisiaj znajduje
siq pierwszy jej czlonek - Bogurodzica.
Opr6cz tego Wniebowziqcie jest ostatnim
akordem w zjednoczeniu 2ycia Maryi z
Lyciem Chrystusa. Jej serce, dusza i cialo
od samego poczqlku byly poSwiqcone
Jezusowi.

Dla ka2dego chrzeScijanina Maria jest
jaskrawym przykladem prawdy Pisma
Swiqtego,,Upodobajqc siq do Chrystusa w
Smierci, osi4gamy zmartwychwstanie". (por.
Flp. 3, l0 - ll).

Po5wigcenie kwiat6w, zi6l i owoc6w

Wziqta do nieba NajSwiqtsza Maria
Panna jest najpiqkniejszym,,plonem ziemi",
kt6ry wyrosl na niwie Boilej laski. Na Swiqto
Wniebowziqcia wierni przynosz4 kwiaty,
ziolai owoce na poSwiqcenie. To jestwyraz
wdziqcznoSci Bogu zazboLa i pro6bq zeby
wedlug orqdownictwa matki Bo2ej 869 i nas
uczynil piqknymi plonami tej ziemi.

PieSf do Matki
Berdyczowskiej

Naj Swiqtsza Panno Berdyczowska
Cudowna Pani Niebieska

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Do Ciebie siq uciekamy
Pomocy Twojej z4damy

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Matko przyczyir siq za nami
Wiernymi Twymi stugami.

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Gdy nast4pi smutek, trwoga,
Nie opuszczaj, Matko droga!

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Niech siq chwala twa rozglasza,
Cudowna Matko ty nasza!

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Wejrzyj na lud ukochany
W opiekq Twoj4 oddany.

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Z pokor4 natwarz padamy,
Matce Boskiej cze36 skladamy.

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Wiqc siq do Niej uciekamy
Do Niej o pomoc wolamy.

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Blagajmy Maryjg szczerze
Serca nieSmy Jej w ofierze

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

C6rko Ojca Przedwiecznego,
Matuchno Syna Bozego!

Refren: Matko Boska

. Berdyczowska, nie opuszczaj nas.
Duch Swiqty Ciebie Dziewicq
Obral za oblubienicq.

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Podskarbnico i Szafarko,
Ludzkiej niemocy Lekarko!

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

O Maryjo Milosierna,
Opiekunko nasza wierna

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Panienko Naj dostojniej sza
Matko Boska Naj wdziqc zniejsza.

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Maryjo Niepokalana,
WyproS laskq nam u Pana.

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Maryjo, wzorze czystoSci,
Doprowad2 nas do Swiqtobliwo3ci.

Refren: Matko Boska
Berdyczowska, nie opuszczaj nas.

Boskiej

Irena Zawadzka.



Strona dla dzieci
Przygotowala Alicja Wermifiska.

Jan Brzechwa

S6jka
Wybiera siq sojka za morze,
Ale wybrad siq nie moze.

<Trudno mi siq rozstat zl<rajem,
A ja wlaSnie siq rozstajq.>
Poleciala wiqc na kresY

Pozalatwiad interesY.

Odwiedzila potem Szczecin,
Bo tam miala dwoje dzieci,
W Kielcach byla dwa tYgodnie,
Zeby wyspa6 siq wygodnie,
Jedn4 noc spqdzila w GdYni
U znajomej gospodyni,
Wpadla talcze do Pultuska,
Zeby w Narwi siq poPluskad,

A z Pultuska do Torunia,
Gdzie mieszkala jej ciotunia.
Po ciotuni jeszcze s6jka
Odwiedzila w Gnie2nie wujka,
Potem matkq, ojca, syna
I kuzyna z Krotoszyfia.
Pozegnala siq z rodzinqu
A tymczasem rok uptyn4l.
Zn6w wybiera siq za morze,
Ale wybrai siq nie moze.

MySli sobie: <Nie zaszkodzi
Po zakupy wpaS6 do tr-odzil.
Kupowala w N.-odzi iaia,
Targowala siq do maja,

Poleciala do Pabianic,
Dala dziesiEd groszy zanic,
Alejuz nie miala wiqcej,

Wiqc siedziala Pie6 miesiqcY.

<<Teraz - rzelda - czas za motzet>>,

Ale wybrad siq nie moze.

Posiedziala w Czqstochowie,
W Jqdrzejowie i w Miechowie,
Odwiedzila Katowice, Cies zYn,

Trzyniec, Wadowice,
Potem ieszcze z lotu Ptaka
Obejrzala miasto Kraka ;

Wawel, Kopiec, Sukiennice,
Piqkne place i ulice.
<<Jeszcze wpadnq do Rogowa,

Wtedy bedE juz gotowa.))

Zn6w wybiera siq za morze,
Ate wybra6 siq nie moze.

<Trzeba leciei do Warszawy,
P ozalatwiad wszYstkie sprawy,

Paszport, wrzy i dewizY,

Kupii kufry i walizY.>
Polecial a, Iecz pod Gr6jcem
Zn6w siq zal zrobilo s6jce.

<Nic nie stracQ, gdy w Warszawie

DluLej dzieh czy dura zabawiq.>

Zabawllatydzieh calY,

Miesi4c, kwartal, trzY kwartaly,
Gdy juz rok przebYla w mieScie,

Pomy$lala sobie wreszcie:
<<Kto chce z..vtiedzad obce kraje,

Niechaj zwiedza. Ja - zostajq>.

PYTANIA T CWCZNT'UI

l. Dlaczego bohaterka wiersza tah

niechqtnie wybierala sig za granicq?

2.Jaki pretelut porwolil iei odwlec termin podrozy?

3. Ite lat zaiqly iei niekoticzqce siqwqdrowki po lvaiu?

4. Pr4ttocz slowa sojki z ostatnich wersow. Czy moina je

uznat za ostatecznq decYziq?

5. Ilymieri nanily miast, ktore odwiedzila bohate*n wiersza?



V cytip"i BerruKux

fionru1a Mano He critJra BacaJrorr.r Ocuancrroi
irranepii. letruauy Co6ecsrorray BAaerbcr nporr.r-
crosrr{ rypeubKoMy Harr{cKy. y 16:13 poqi retr-
MaH 3 BeJrr{Kr.rlrl ycnixorr,r nepeMarae y 6urni nig
XoT nHou. Ul aaana nepeMora Iqe 6inrure cnpur-
na 3pocraHHro arTopurcry.flHa Co6ecrnoro ce-
peA ruJrrxrn, lxa nical cuepri rcponr Mixaaa
Kopr6yra BuruHeseqrxoro uafixe orHoronocHo
o6pana fiom ropoleu. Ees cyrraniay ue 6yn rqac-
trusuir rn6ip - KepMo nparniHnr norpannno Ao
pyK He Jrn[re riIJraHoBHmK) BoxAr, aae i si.qoMo-
ro norirura, trcuit nuir 6yaynarn Aalerccrxsi
nJIaHH, rryAoBo opienryrancr y rtaixnapoaHift no-
niur.Iuifi curyaqii. Co6ecrrufi KopucraBcf, noBa-
rolo He nuue cepeA corolunrir, ale rarox i ce-
peA cBoix npmunHnrin. Poeyuirour.r Bcrc ue6eg-
neKy, sKy rocriftHo Hecla Typevqnnaulry-llomqi,
Co6ecrrufi TaKox crapaBcr npuxr{Jnrrn ao Pe.ri
Ilocnoluloi i Pocilo. BiH po6nr craBrcy Ha noJr-

imueHm qocynxir uix llomqero m ii uoryrnirvr
cyci.qou. Touy cniguarb nepercBopn, rri riH no-
crifino rin r pocificbKlrMr{ rlapflMr{. .flr pesylrrar
fioro AumoMarr{rrHux 3ycr{Irb, y 1686 poqi 6yn
nhnncasufi AosiqHr.rfi rrlup s Pociero. OAsoqacno
.f,H Co6ecrxuft uryran y erponi corosHrrin Art
croei raropAonHoi noliruxx. OAnnu s il mros-
Hrx HanpflMir 6yla banrificrra nonimxa - npar-
HeHHr ao rao6yrrr Ilpycii a MoxrrHBo i Cine:ii,
sri 3annnanncr y nono4iHHi Epalr,qep6yprii. {py-
rr{M HanprM nolirnru.flna Co6ecrKoro nolrraB
Ha crBopeHHi aunrrypeqrxoi niru r 4epxar, rxi
Hail6imure norepfiiltru sia rypeqrrxx Hana.qin, a

caue Hafi6luxqrx cyciaig Peqi llocnonnroi -
Ancrpii ra Pocii. y 1683 poui .fln Co6e*rrfi
Br{pyrrruB Ha AorroMory o6loxeuouy ryperlbKx-
uu nificrxauu Biauro. IIefi noxia sin opraHisynan
HanpoxanHr iuneparopafa6c6ypra, rrufi y croe-
uy rucri n[caB: <OAne nsrue Baure iu'r rxe ll-
Ka€ Haruoro cnilrsom Bopora, s nenuic.uo nege
fioro Ao rropa3Ku)). 12 aepecrrr 1683 pory
[oJrbcbKe sificrxo nil rouan,qyBaHHflM .fna Co-

6ecrroro, a raKox aprrlir irr,rneparopa ra Hirueqr-
rux rul3in, irJre nepeAyciu nolrcrra Kiuuora, m-
pHManr{ BeJrHr(y repeMory HaA Typr(aMu nia
BiaHerr,r. Bennru.rfi rypeqxnfi nirnp Kapa Mycra-

Qa rrrryruenr.rfi 6yn yriraru. .fH III Cobecsrnfi yr-
ifiruos ao cei'rosoi icropii rr (3axucHHK xpt4crn-
sncrroi euponn> (rapruna .flua Marefiro <Co-
6ecrrnfi nia Bigneu>, qo so6paxle eiaencrry
siAciq, 3HaxoAHT6cr y Baruxani). Typeurra r',tiur
nepecrirJra 6ynn He6erneqHon anr enponn. I{e
6yra ocrauHr noJrbcbKa nepeMora uanepe.toAui

nepeairry rpaiHn ra 3HHKHeHHI if s noliruqsoi
xapru enponu.

.flu III Co6ecrxufi uaniprncr npoBecrn
oHyrpiruni peQoprtru y Aepxaai, rri 6 yrpinr.uu
aBToprrer BJraI[ Ta upnnnHnnr cBasirrr r4ar-
Haris i auapxir,o ceper urnnmt, rlo BeJrn rpainy
Ao KaracrpoQu. Ileperycin nin cnpnroryoan cnoi
crapaHHr na riguiny libentn veto.HaxaJrb, Ko-

ponincrra noniruxa paIIHKanbHHx peQoprtr, rri 6
cnyryBaJrH grrliqHensrc uerrrpurironaHoT ua4u,
a rHM caMr.ru yrpinnerurrc nonrcuoi AepxaBH,
norepnira nopa3rry.

.fls III Co6ecrxrft 6yr (<nntnoJmrerreM Birqrc-
Hr.D), (oreBoM Jlexicranp - rK H:BHBarr{ fioro ryp
ru. Eyr He Jrr{ue reuiaurHnu BoxlIeM Ta nelirn-
KoM BeJrr{Koro Sopuary;u1o crBopuB Macuy xoH-
qenqin nnyrpiuruix peQoprtr, a oAHHM : uafisn-
Aarsiurnx naHyrcrux y euponi uoxHoulalrtia,
qKHfi (He Maroqn y cnoix xr{Jrax ropolincrxoi
rpoei, noci.qas ropoli rcrry .qyrrryD. Co6ecrrnfi
yrifiruoa o icropilo sK MerleHar Mncrer{rBa, 3ilc-
Jryron rKoro € norBa seruroi rinmocri apxirex-
TypHHx naM'flmK, a caMe npeKpacHoro 6aporo-
Bono nairaqy y BinrHoai.

Kopoar,fln III Co6ecrruft noMep 17 vepoHr
1696 pory y Bi.ncHosi. floxosanr ftoro y Kparoai
Ha Baseri.

Onpaurcnara Jlapnca Bepuincrra.

flit III
CodecbKrrtrr

.fls III Co6emruft Hapoguscs 17 cepnnn 1629
pory i 6yn cnHou pycbKoro BoeBoAr{,f,rcy6a Co-
6ecrroro, uisHi ure xparincrrcro KarrrreJrrHa, c e-
Haropa Pe.ri flocnornroi ra Teo$ili [aHulernu.
flo uarepuucrrifi liHii,fln Co6ecrxufi npuxoAr.rB-

cfl rpaBHyKoM rerbMaHy Xylrencrrcuy. Co6i sa

ApprclHy nin y3tB AoHbrcy ruaprpaQa de La Grande
d'fuquien, BAoBy rui'scrxoro BoeBoAn.fHa 3a-
uoficrroro, Mapiro Karurr,rnpy, rry nci HiBr{BirJrH
Maprceurrorc. Porn naHyBaHHf, .fna Co6ecuxo-
m nprna,qarcrb na nepiog 1674-1696. He uoxna
He 3fl|Haqt,tTu, rqo KopoJrr Co6ecrxufi 6yr ncemo-
poHnbo ocsiqeHoro nnAHHotcl. Y rr,ronoai rira siH
HaBqaBcfl y Kpaxincrriil Axaaerr.rii, noua4 gaa
poxn nepe6yBaB Ha Has.raHHi sa ropAonoru. Ha
rrimrcy npo rn6yx Ko3arlbKom noscraHHr s yr-
paini Co6ecrrnfi norepnyBcr Ha 6arurinquny. 3
Tono qacy noqalacr froro sificrroBa rap'epa. [Iep
ile 6oilose xpeqeuHc srpHMaB y 6nrni nia Eepe-
creqKoM. flpmrrorrl ycboro xr{Trr .flny Co6ecr-
KOMy AOBenOCf, BOTOBaTT{ 3 ro3aKaMn, 3 TaTapa-
rr,il.r, ti urregaun. Koporxo, nig vac useAcrroi Ha-
raru, niH nepe6ynan, pasolr is gua.lnorc qacr[Horo
sificrrara urrrxru, yra6opi Kopons Kapona fyc-
TaBa, oAHaK HenAossi 3arrurrruB fioro i npnfiHrn
yrracrb y nemrifi 6r.rmi sa Bapurary.

y 1667 poui .fln III Co6ecrrnft ueperrrir
o6'e,quany Ko3arlbKo-TarapcbKy aprr,tiro ni4
IliarafiqrMu, rrnM 3aBorosaB co6i seruqegHr.rfi as-
TopHTer cepeA rrrnf,xrn. Veper xilrra uicrrlir
fiouy apyunnr.r 6ynany KoponHoro rerbMaHa.
Hes.qossi Piq flocnolr.rra onr{HnJracfl nepeA Ho-
sorc He6egneKoro - 3arpo3oro rypeqbxoro naisay.
Bnas KaM'nreqr-Ilolinrcrrufi - oIHa s Hafinb-
ryxniuux Qopreqr. Typxu norpa6yraln
Ilo4imr, Aicralncr ax Ao Jho6nincrxoi seMri.

BEJITIKA TIOJIbCbKA @IPMA B 3AJII3HI,TTIHIfr IAJIY3I
r MA€ 6 BTMIJTTB ruyKA€ [nfl POBOTT,I B ITOJIbIIII:

. uorriqHnrin oneparopin 4.un yrcJraAaHna ro.nii;

. MoHTarKHuKin gaJirrlrrHrlx ur.rtqxin.

BIIMO|TI:
. noniuHurc onepamopa JwautuH dnn yrcnadannn xonit - 4ornil ra 4ocni4 n

o6cnyronysaHHi MaruHH AJrr yKJraAaHHs ra peMoFrry safiisHu.rgrD( uurrxin;
. r4oHma?tcHurc sailsuodopoJtcHux unnxie - 6axarurg npaqroB:trr.r, gocni4 n

aanifi ranysi Heo6os'sgxonuft, nirae-rrcs AocsiA r 6yginHur{rBi;
. qnusnfi 3aKopAoHHufi nacnopr;
. eix: l9 - 45 porin.

3AEE3NEVV€MO:
. xopourufi sapo6iror, JrerarrbHy po6ory;
. voxrnnic'rb rrparleBJraruryBaHHr Ha 4onrnfi nepio4;
. flpoxr{BaHrrr ra nepe6ynannr n flonrrqi;
o rrIoAeHHHfi rpancnopr.qo i s rtaicqr po6orra;
. xapqyBaHns uiA vac npaqi;
o noJrbcbKa HapoAHa ni3a, norne crpaxyBaHHr;
. no[epeAHe HaBrraHHfl, rr,roxlrunicrn po6oru B HaA ToAHHH;
. AonoMory B orpr.rMaHHi Kapru flonma.

v



IIpo6nana

6vtpanu 6ias naM'srHHKa cuirrs. <<Baru na-

M'f,THilK, uau tpe6a, ro fi npr'r6npafire>r, -
cKa3aB Ar{peKTop EyanHxy Kynbrypu.
A cinrcrxnft rolona 3HoBy po3BoAHTb pyKa-

ur,r: <<A uo r spo6nrc?>.
O.rornsurN s 2004 poUi EepAuqiscure

Pafionne Tonapncrno flomxis <<PoAusa>r g

noo6iqsra nany lOnirtry faairlrKoMy, Ha

xam Hnui norifiuouy, o6larurynaru Tepn-

ropiro naM'srHoro 3HaKy. r{ouomacr npuit-
Hrrrfl naM'srHHKa na 6alasc cilrcsroi pa4n.

flpo'rrrorra 2 porin, AtKyloqu $inancoeau
ni4rpuuraM roBaprcrs i Qynaaqifi s

floruqi, a raKox roJIoBH Xuror'aupcrrcoi
o6nacnoi pagn naHi lpnHra CnHqscrKoi
gauicrr npuuitnnxux 6oparop, sri 6ilnlscr
Ba[HoM, aAesrci 6ynn no6nri,3'rnmucr uoni
rpanirni. Ha6pann BnoptAKoBaHoro BHTJIfl-

ay rrlpl6n. Te, ulo nupiuyernct 3 AonoMo-
rorc rporuefi, ngalocr spo6nru, a nce iuute,
npo Ir1o Mosa fiuula BHIqe t po3BeAy pyKaMH

i crcaxy: <A u1o fl Moxy rpo6urn?> 3 Pafi:
.uepxa.ur,aiuicrpaqii rarele$ouyBanH - qe-

rafite roctefi s flomqi, xotlyrb ei.(si,4arla

naM'flTHHK n OcuxoeoMy, noKJlacru xsiru i
r, tK roJroBa roBapucrBa, [oBHHHa ix sycrp-
irn i npnnitaru 6ilr raM'trHuKa. Ilo x x

uo6a.rura?,{,exan'ro, tK Kax)rrb Qpauuyru'
3a nau'srsl,IKoM nepeA Eyluurou Kynbrypn
cIIoqHBiInH B xonoAoqlqy IIpI,IIIHyn Ko3H, a Ha

rcnyrra6i Jlrruunncb IIypnzrnKI,I siA g'iAeHHx

HHMr,r afimp. flt<GusroBopnna Ko3aM crilr,xu
parin, crciruxu cirscrrouy rolori, uro BoHH

po6rarr IuKoAy, soHn 6 yxe 3po3yMinr'r. Ofr

rK npaBa 6yla rrlor 6a6qt!

fllnira Konalscura,
c. Ocurcose

OCNKOBE - CEJIO HE EE3 KI3
Henernrnft eKcKypc r icmpirc Moro cena

Ocnxoee. 1985 pix. Cnoriftne posrvripeue

xcrrrrr i panror"r corsi roctefi,,uyxonnfi op-
Kecrp, rvrirpo$onr.I, MapIrI sificrxosux Aene-
raqifr. 3a riruxa 4nin qenrp ceJla He nnisFla-

ru: alrei, na3oHn, pr.4u ryit, TpoflHAH, BBe-

uepi carrn eneKrpurIHi lixtapi. Bi46ynacr
BaxJrlrBa no.qir - sa o6nacHoMy pinni 6yn
ni4rpurufr [aM'srHufr 3Hax soiHau I Tas-
KoBoro Kopuycy Bificrra flonrcrxoro
ir,a. Kocrrouxa. f[au'nrsuit aHar rpo6nnu
rapHr4M, uiqnnu, qepes 2porcu cBtrICyBarH-
MeMo 25 porin 3 AHq ni4rpnrrr. A npu o6-
JraruryBaHHi reparcpii KepyBuIJII,Ict upI,IHIlI{-
noM cryK-rprcx a6N 3 pyK. 3a rilrra soqefi
TposHAI,I 3HHKJIH, OnHHI,IBIII,ICb B KBITHH KaX

uicuesoro HaceJIeHHtM 3 qacoM i snnarn-
rucr 6opAroplr. Ao nepe6yaont nat'"tntfi
3HaK 3HaxoArrBc ,Ha 6aranci uicqenoro roc-
noAapcrBa i nuu )Ke AorntAascs. B ueprui
poxu uepe6yAoBu roclroAapcrBo po3Banuno-

cg i uau'grHnK craB <<6egxoggl,ttr,l>, a 3HaqHTb

i AorrrAaru uixortay. flau'grnnr i 6parcrxa
MofHJra garn6rnu y Benr.mifi Bit.tugHqHift
siftHi eoi'Hau cT oihs uepeA cilrcrroro paAolo,
ToMy noprAoK TaM nigrpnrraynaBcs uosrifiHo,
a npo nau'msufi 3HaK 3raAyBuInH nutue y
[enr flepeMonr. 3.raco]r niH:apic, Ha KJIyn-

6ax qacrirue pocJIH 6yp'rnu nix xnirn, a uo-
noAb BeqopaMr,r Ha nocraMeHTi posunnala
cnuprui nauoi, 3aJll{ruarcqpr niclg ce6e
cMirrq. Cinrcxuft ronoBa po3BoAI{B pyKa-
ur.r: <<A ulo fl Moxy rpo6uru?> €Ausa ruo-
goaHa, rxa nepefiuaracfl craHoM naM'trHLI-
Ka, rle isiqiarop fioro uo6yloBu, roJIoBa pa-
fionnoi cninKu BerepaHis BiftcrKa florucsro-
ro naH lOnixs fariqrxifi..flruto cirucurcufi
roJroBa 6ya 6esnopatsuir n lanifi cnryaqii,
To rqo rrair spo6nru cljapuirxnopufi nerepau?
Ilpruo rynltKoBa curyaqir., 6essuxiAr, He-
uae r pafiony nrarinox, iHcrpyxqifi, gr Ai.s- ,

Trd, rqo po6nru. A ryr ure oAHa npo6reua,
rKa He Moxe nupiruurncr xirura porin: 4e
Bnnacarn nrcArM rosn? II{o6 cnnruo qr.rM He

nepefiuarucs, rocnoAapi npunnuarr.r ix 6ins
naM'flTH[Ka flepeA EyAnHrcou Kynrrypn.
Koea y Hac cBrureHHa HeAoropKaHHa rBapn-

Ha, flK KopoBa s lHaii. lfi,qossoreno BHIIaca-

THcr B uenrpi cena, noi4aru rcnitlt na rnyr'l6i
6irr nau'rrHrlKa, 3aJIIIBIuI'I uiclr ce6e na-

c-rriAxlr cBoro uepe6ynannr, i nanirr 3iNoAH-

rn n EyAuHoK Kynbrypr.r. [upemop uy6y na

rle He pearye, aAxe niAsiAyBarIaMH ubofo
KynbrypHoro 3aKJIaAy e rilrru 4r'lperrop i
6i6niorerap, To Hexaft xuna icrora xoq B

oco6i Ko3I{ cBo€Io IIoflBoIo nopytullTb oAHo-

uanimicrr 6yrrr.,{o pevi, n o6on'laru 4n-
peKropa i 6i6riorcrcapr cilscuroro Eylnury
Kynbrypn BxoAHB AorntA 3a nau'srHuKoM,
aJre qe sia6ynarocfl 3a npI{HIrI'InoM) troKu

rpirra ue cryKHe Myxo,IK He flepexpecrl'ITbcfl)).
Tarnfi raropeninu i.r xusy uuit coqiar icru'I-
unft npnnur.rn. 3a AeHb Ao npuisay rocrefi
npn6upann repnropiro rlau'srHt'txa, a aani

- 3HoBy noBHe sa6yrrr. Eoxe 6opoul'1, Iqo6
upaqinnuru xny6y, qH TexnpaqisHl'Iqs
cinrcrroi paAH xoq ABa pa3u B THx.(eHb no3-



OCOETICTE XTI,ITTfl
TEHIAIbHOTO IOETA

Y;rirxy l8l8-ro nonrcrxufi noer AAau
Miqrceslrq noiian Ha saxaqii Ao poAnHHoro
MaerKy 3aocce, rqo s MiHcsxifi ry6epniT (re-
rep repr.rropir Einopyci). Bin BHBrraB $ino-
rorirc n yninepcnreri y Binrno. Y cycignro-
uy ceni Tyranonuvn A.qau no6aqun l8-piuny
6inrsry Mapirc Bepeqar 

- AoHbKy BAoBH

oqinrHr.rra uicqenoro ABopff HcrBa.
Mirlresuq 3aKoxaBcr 3 neptuoro norJrflAy.

Bonu rycrpivarr,rcfl BeqopaMu, qinynalucx.
flovymr MonoAHx nroAefi rr,riqninn 3 KoxHr.rM

AHeM. Aae nepeurKoAxaJro re, rqo AinquHa
6yna uapeqeHoro rporuoBuToro nouiulnxa
Banxrnqx flyrrrar'repa.

Hanecsi l8l9-ro Miqresrr cKJraB icuur
ua uaricrpa i Aicraa rp[3HaqeHHr Ao KosHa
(nnHi 

- uicro Konear). flo.ras s"Kna,[ain
TaM y rir,rHasii narnHy. 9acro isAun .{o
Bi-urHa. Bcryuxn raM Ao cryAeHTcbKofo "To-
BapncrBa KopucHoro 3aAoBoJreHHr". Y Hbo-
rray s6npalucfl Ta qHT:lJu.r csoi TBopr{ uonoAi
nr,rcbMeuHurn, QinocoQra.

Y 1820-uy noer 3axBopin ua 3arraJreHHt
reresin i ne sufiuron na po6ory,qo riMHasii.
flpaeniuur yuinepcurery npxrpo3r{no Aon-
paBHrH Miqxenuqa Ao Konna noniqiero. Mo-
noAoMy s.rn'reresi oroJrocnJrr,r 4oraHy fi
yasiqi ypiraau 3apnrrarHro. Tu tqe fi ua no-
qarKy l82l-ro Mapulr, Ao sr<oi AaaM s6H-
paBcf, cBararncfl, no6palacr s iHurr.rru. [invn-

Ha Hanr{cana fiouy npoulanbuoro Jrucra.
Miqrenu.r 6yn 6nxrrrnfi to cauory6crna.

- Mafixe Hi.roro He po6nrs, - 3raAy-
nas fioro fip]rrrenb Ve.ror. - Mosqurb, Ky-
pnm rpy6ry. Cnir ftouy ocrornA.

l8l9-ro siueqrrnfi cryAeHr Kapn 3ang
y6ilc y Manreftrrai rpeAcraBHnra pocificrxo-
ro yprAy Anrycra QoH Koue6y. Ha auuory
sineucrroro reHepan-ry6epnaropa Pnucrro-
ro-KopcaroBa peKTop yninepcxrery Ma-
rescrr[fi sa6opounn "TonapuctBo KopHcHo-
ro 3aAoBoneuur". ApeurqlBnna cryAenra.f,na
.f,HKoscrxoro. Y Hboro gsaftuuu "au'twypt-
4oni nanepyl" - nipuli npo po3nycry po-
cificrxoi ir*lneparpuqi Ka'repnnr II. flonpo-
cr.rJrn Ha3Baru npiseuqa yqacHaxis He-
o$iqifiHr.rx si6paur. lHroscrrnfi sragas ua
Miqxeglrqa. 23 xosrHs 1823 pory roera Kra-

HynH Ao n'q3uvqi. Bona 6yla s npHMiqeHHi
EaguriaucrKoro MoHacrnpfl y Bi.rrrHi. Tarra

Miqresrr po3BaxaB n's3nis csoinru [oerur{-
HI{Mr,r irrlnpon iaaqiruu.

3a niupory roera Butrycrnnr Ha ropyxn
fi sr.rrHann g flomrqi. CeHarop Honocusqen
HaKasaB AaaMosi ixaru ao flerep6ypra.

.{o pocift crrcoi crolurti Mirnceeuq npnxan
9 lucronarc 1824 porcy. florHafioMnecs g

qJreHaMH TaeMHoro roBapr,rcrBa - Pul€€nrau,
O,4oescm[u, EecryxeBr,rM, rri rorynalncx
cKHHyrH 3 TpoHy O.nercau4pa I.

3roAolr Miqresuqa [pH3HaqHnH BHKJTa-

AageM oAecrroi flepuroi .ronosi.roi rir'aHasii.
floer Kyrr.rB BoBqy ruy6y, rerny 6innrHy. Is
Ilerep6ypra Ao O.qecu ixas Ha caHKax rpn
tuxui. Ane 44-pivnnfi rcyparop O4ecrroro
HaBqaJIbHoro oKpyry rpa$.fIH Birr fiorvry no-
ni4ottrnn, uro BaKaHcifi nerraa. flopagnn ue-
KATH.

A.qarra oceJrnBcr e 6ygnurcy riunasii, ua
posi nyar.rqs fiepra6aciscsKoi ra ercarepn-
HnHcsroi. Oaepxysan rpouri, ane He npaqrc-
sas. Biasiaynan Ii'reparypni calonu, po3Aa-
BaB aBrorpaQra. B Oaeci niH saroxaBcfl B

3l-pivny KpacyHro Kaponiny Co6ancrrcy,
upaBHyqKy Qpanqysrxoi ropolenu Mapii JIe-
qnucrroi. Xinxa sxe ruicrr porin MaJra Jrro-

6osHnft 3e's3oK s rpa$ou.fluou Birrorra.
Y.repuHi 1825-ro ynrep-oQiqep 3-ro Yr-

paincrroro ynaHcbKofo rroJrxy InaH lllepnya
saAicran 4o llerep6ypra AoHoc, y rKoMy 3ra-
AaB npo ra€MHe ionapncrno n Yxpaiui. Jlncr

. trorpoflfis Ao iruneparopa Olexcaugpa I.
Micqeuy raeMHy noliqirc ouolrcaao rpaQ
Bim. Bin uonpocnB Kapo.rriHy 3aMaHHrH no-
era Ao Kpnuy. fa4an, ulo 3MoBHHKri ruyKa-
THMyrb KoHTaKry 3 onzrJrbHrrM noeroM. 3a csoi
rocnyru Kaponina. suKaryarra rxry. Cylno
Ha3BanI{ "KaporiHa"...

V

Aaau Miqrcesuq y 1828 poui n flerep6ypri.

Co6ancrxa 3a[pocura Miuxesnqa lo
Kpnuy. [rn HaurIy HaA rroerou Birr yrrn
is co6oro arenTa raemHoi noniqii OaercaH-
Apa EourHsna. froro Miunenuqy Bi,[peKo-
MeHAyBaJTH qK Harypalicra.

Birr i Co6aHcbKa 3uftirrrwvrcr n eanaropii.
A Miuxesnu ir 6paror'a Kaponiun Pxenycsrxn
i Eourssrou noixag ornsAarn Kpnrvr. Cnoi npa-
xeHHr noer onncan y uNxni "Kpnucsri coHe-
TLI", ulegeBpi cairoaoi noegii. b 6yntinnnra-
MH noer He KoHraKrysas. Y panopr.i Birr ua-
nucaB, ruo nepecniAqnBcr n fioro 6aaronaaiil-
nocri. Miqxesuqa npn3Harrnnn quHoBHr.rKoM Ao
raxqenrpii MocKoBcbKoro reHepafi-ry6epHaro-
pa [rraurpa folirlrna.

Birrona KoxaHKa oxonona Ao Miqresuqa.
Bin siaryrHyBcr Ha qe rimroua y\pmnuuw
nipurauu. Y Mocrsi s canoHi xHrrnHi Bor-
roscrroi Aaau eycrpin cnissirqnsHnuro Ma-
piro [IlnuanoBcbKy- niaorrry niauicrry, morc
y cnifi qac 3axonnpBaBcf, Eerxoneu. Xinrca
6yna crapnta siA noera ua 9 poris, Mana Ao-
uror lereny fi l{eriuy. Mapir iMiqxesn,{ cra-
JIH KOXAHU'MII.

V rpaeui 1829-ro Miqrenuq orpr.rMaB 3a-

ropAouur.rfi nacnopr. IIIsr.rAro cis Ha asmificr-
xnft xopa6ers "leopr IV" ra niAnrun Ao lranii,
6o Muxona I Haragas ni.qi6paru B Hboro AoKy-
ueHr. Y Punai noer si.qsiaas noJrbcbKoro Mar-
Ham rpaQa Crap6era AHrsu.{a. Tofi nosHafi-
orvrun fioro si csoerc AoHbKoro feHpiemoro.
Miqxesuq nupiruun 3 Hero olpyxr4Tr,rcs. Ale
6arrxo Ais.rr.rHr.r aiAxr.rrr.ts nponosuqiro ne6a-
raTofo HapeqeHoro.

Y rparui 1832-ro n Apegaeni noer rycrpia
rpa$r.rHro Onopy Jlacrapic. ii npaqypar',r u 6ytu
siganrificrri ir'rueparopu. AAau 3aKoxaBcfl y
<Dnopy. Yci ssaxann, ulo BoHr.r or-or oApyxarb-
c.s. Are HesAossi rpa$unr r(HHyJra [oera.
1833-ro BoHa oApyxuracfls rpaQort,r AsroHieu
3a6erroro.

-\J

Ile.niHa llluMaHoscbrca 
- ApyxrHa noera.



Miqrcenrq noixas 4o llapnxa, 4e 6yro
6araro noJrbcbrrrx enrirpaHrin. Tau 3raAaB
npo lleitiHy IIInMaHoscbrV,3 norciftHorc rua-
rip'ro rKoi siu KoJrrrcb MaB poMaH. AAa*r nu-
piulrn nocBarar[cn Ao Ain.tuu[.

Han[cas Jrr.rcra go Bapuranu nirapeni Cra-
nicaany Mopancrrouy. IIonpocHB nepeAarn
Ilerini fi oro uponosurlirc.

,{irvnna rimxa gHin 4yrvrara. Kofficr soHa
MaJra KaBaJrepa, aJre rofi srr[r uicnr cuepri ii
rraarepi. I{eniua MerrrKarra y Bapruani pasor'r is

4i4ycerra ra 6a6ycero. Ha nponoruqin neABe
gHafiouoro Miuxesrra sona siAnosina sroAolo.

O6niH.ranucs MoJroAflTa 22 tnnr.n y xpartri

Cs. Jlrcaoeura AsreucbKoro. Oceruncs ua
orornqi flaprxa, ua Pro Ae ra fleuissep, l2l.
Yrrre6nrosanu'rpu riuuarn B ABonoBepxoaifi ra-
u'gttttui.

. 1835-roI{erinaHapoAunaAoHbKy.iinassa-
\-/ nu MapnneK), Ha r{ecrb nepIuoro KoxaHHf,

Miqxesuqa. Y qefi qac noer Hanr{caB ['€cy
"flascrxi ronQegeparvl" - xorin sapo6urn.
Are rurpexqir napnrrxoro rearpy ni4uonuracr
if crasurr.r. Bi,q srr.rgr{is A.qarvra Bpf,TyBaB Qpd"-
{yrrxnft ypsa. Miqxesnqesi BnAirrrx oAHop:Bo-
By AonoMory 1000 Qpanrin i npnrHaur.rnu rrto-
rr,ricrvny ueHciro - 80 Qpaurin.

Yairry 1838-ro y noApprCIu HapoAHBcr cHH

Bra4ucran. Miqrenxv Mycr.rB yna[rryBar]rcs
npoQecopoM pr,rMcrKoi nireparypn n JIo-
gasscrxi fi ara.qerrrii y lllnefi qapii. O4epxynan
2700 SpaHrin ua pix. 1840-ro orrorrr.rB raQe4-
py cron'rHcbKr.rx rireparyp n yHinepcnreri
"Korex 4e @panc" y flapnxi. XHn is polr.r-
Horo B po:riunouy naaaqi Jlarrr6ep - BJrac-

Hocri nolrbcbKoro errairpaura KHfl3fl AAarrla
tlap'ropnfic6Koro.

Hen4onsi nporBnJracfl AyrueB.Ha xnopo6a

ApyxHHH Miqxesrd.ra. floer ,qornrAas iT l7
porin. IHoai niaaaBaB Ao ncnxlixapui. Y nnx

: Hapo[nnocr [ecrepo airefi. Bnxulr qeTBepo

\ _.- Mapir (y rauilrori lopeqrxa), Blaguclan,

-Coqir $ aaruixorci lpuueneurxa) i XoreQ.
I{eniHa noMepna n llapuxi y 6eperHi

1855-ro.
Pocir cartre soroBana nporr{ OpaHqii, Anmii,

Typevvnun n Kpuuy fi'repnina nopa3Ky 3a no-
pa3Koro. KHs:r Alau gapnopnftcrrnfi, B rKoro
xun Miqrennu, ni4icnan fioro n Crarra6yn 4o
CaAHK - naui. 9apropuficrxnfi rrapirn crBopr{-
Tr{ rroJrbcbKufi.neriou y TypevvnHi, rxnfi 6n io-
roBaB rrporn Pocii. ,{o nroro uanx ynifirn
nolrcrri narpiorl, uo elairpynanrv sa KopAoH.

Taruru rrHHoM noJrrKH xminn noBepHyru He3a-
nexnicrs csoift Earbrinquui, rKy BoHa BTpa-
Tr{Jra Bxe uaixe cro porin rouy.

Y nepiecHi 1855-ro noer Bupyrunn 4o Crau-
6yra, rqo6 ni4rpuuarn narpiorx.rrrNft 4yx
noJrbcbxr.rx euirpandn, rri nc-rynaan Ao lerio-
ny. Ta ceoto lricito Aaau Miqxesrr Br{KoHarr{

He srt{in Biu saxnopin y Typev.ruHi ua xonepy.
Big rircyuaHHr niguonuBcq, MoBrrrB, i rax ogy-
xae. Yaeuepi 26 rrcronata Miqreeuq noMep.

CraHucJas lla.nur. Onpaurcnara lraberra PotAomcrra.

V cysip'i eenuxux

BraAr,rcJraB

JIorcereK
BnaAucnas JIoKsreK HapoAr{Bcfl 6rugsro 1260

porcy. froro 6arrrcou 6yr rcyrucrxo-reHqnqrxuil
rnslr Kasnlrnp, a uarip'ro - KHqrllHr EyposuHa

is ciresrroi reHearori.rHoi niHii lhcris.
Cau Biralxcran Jlorgrer 6yr oapyxeHnfi s

BeJr[KonoJrbcbroro rHssisHoro .farimro.
Ilauyear y l30l-1333 poKax,6ye roponona-

Hnfi y 1320 poqi. Y cnaaor ubol,ry nn4gapeai 4icm-
rocr uiuiarnpHe 6pecrcrKo'Kyf,Bcbl€ rHrsincrro,
m siH ne:6uparcr 3ynfirrflrucfl Ha roMy, rIIo MaB.

Henqossi BraAucran ni,qnopr4rcysag co6i reH-
qucrri i cipaacrri geMni. ,{rivi ncrynaB y cynep-
Hr{rITBo 3 KHr3eM lenpuxolrr Ilpo6ycorrr, 3 poAy

ciregrrnx lkcrin, ra Baurasorvr II,.recrrcnu rco-

poJreM, rrufi 6yn AaJrenoc$ruru noilrnrou i xa-
AaB BrraAx. Llorrry uaaocfl KoponyBarucr y 1300

poui Ha nonrcbKoro rcponfl . HesqAosro nepea uieio
xoponaqiero Bra4acnas Jloxerex Myo{B yrircarn s

n*ti. Horrry,lonenocx uryKarr{ nprrynry n Irarii
ra Yropnu*ri,1e nin ranennm co6i ni,4rpr{Mrcy naru
pr{Mcbroro ra Ao[oMory yropcbrom KopoJrr. Jlore-
TeK He xorio rurpmncr si cBo€ro noparron i Ha-

Aad mexan naairo o6'eAHaHHf, rroJrbcbxro( 3eMeJrb

B e.AHrry lepxaBy. un raelo ni[rpr,rrvryuana KarG.

nfirlbKa qepKBa m uoxsonnaArli.
B 1320 p. y Kparoni nia6yxacr fiom ropoua-

qir Ha nomcrxnfi npecmn. Ta He sBaxarsrn na qi
ycnixu,qepxasa Ba4Ancnasa Jlorerera nepex[na
+Ie oAHy KpH3y. y l3ll-1312 poxax y Kparoni
nn6yxHyn 6ynr, cnpororosaHnfi niueqrrruu Ao-
crofiHnKaMu. O.rorlrs noBcranns sifn AnrGpr. .flx
nnrrre ronorracna xpoHina < ... rcpariecrri rrriqa-
HH, po3naJleui xopcrornM repMaHcbKfi M rrraJroM,

Apy3i 3paAH ..., nporn mcnoAapff cnoro BraAnc-
JIaBa, KHrr3r rgarciucsmoro.i caHAorraupcrroro i uaHa

qiroro noJrbclrom KoporissrBa . . . r6yrrynanucr>

(Jlimonuc Kpaxiecorcoi' Kanimynu). V qsoN,ty

ron$rirri Koponfl Bra,ucrrasa nigrpnrtrana qacru-

ua rpariucrrux uiqau, 6inuuicru AyxoBeHcrBa,

JrurlapcrBo ra MaJlonoJlrcrri uarHaru. EyHr 6ya

npu4yueunfi.
Eyayvu BonoAapeM ABox Aocnrb BeJIHKHx

lirunuur - Maronoruuti ra Bennxononuuti- :a
3roAoro nanu flI1'a XXII, Bnaarcnas llorereK Ko-

poHyerbcr y xaQeapanrHorvry rpaxiacbKoMy co6opi

na namp6i Baseru. I{.r noai.n npunaJla na 20 ciqHq

1 320 poxy. 3a uexauu fioro roponiBcrBa 3anrua-
rorbcr r{e Masosit, Ceretir i llouop'r, sxe niAro-
pruu co6i Xpecrouocui. ix opaeH BnycrLIB Ao

Ilonrrqi .qi.q Jloxcrera, KHt3b Konpaa Masoseqr-
xnfi. Earampi.rHi annnouaruqHi ra noeuHi cnpo-

6l,l si,(sonsaru llotr.top' r gari H.IHn acr HeBAaq erc.

Jlurue qepe3 cro n'rrgecrr porin l,4aHcrr 6yr
uooepneHnfi llonuqi. Ha xam Kyrnu uepefiuuu
y uacuicrr OpaeHy, He 3Baxarcqu Ha nepeMory

HaA xpecroHocrlrMl{ y 6r.nai nil llrosllfl}*,rn l33l
poKy.

BlaAnc-uan JIoKereK npoBaALIB He JIHIue uifiHu,

aJre raKox i uupuy nouiruxy, Merorc rxoi 6yu ra-
xrrsr rroJrbcbroi gepxann. II{e panirue, y I 3 I I poui,

Koponr BraAucras axe poryrtrin, rra He6esnera

rurs fioro rpainn 3arpoxye ri croponn OpaeHy ra
9exii. Touy niH npo6ye sa6esne.Iur{ xo,{a 6 Heftr-
paJrbHe craBrreHnr.[o ce6e ciressKllx rHr:ia. l-[ro-
My noBr{HeH 6yn npncryxlrrtrcfl uurro6 KyHeryn-

AH JlorerKinnn s csiArriqbKuM KHrceM EepHapaortr.
y 1325 poui Jlorcvrer niAnucas nepeunp'r I JInr-
Boro, rapaHToBane oApyxenHtM fioro cusa Kagn-

rvrupa (uafi 6yrHboro KopoJIt Karur*rupa Bennrcoro)

s rHrgisHoro AmAosoto felnrvrinisuon. Csorc

AoHbKy Earx6ery sin siAAas saruix 3a yropclKo-
m rcoponr JhoAnira (6arrra rrrafi6yrHsoi KoponeBI,I

.f,asirH).
Mareurrufi Ha rpicr (sriacn i npirnncrro <JIo-

rerex>) Koponb BraAucras 6yn rtlolnHorc BeJIH-

roi siABaru ra qirecnprMosaHocri. He sBaxarcqn

na 6esri.r nepeuloA, nicnq Iuafixe 200-nirnroro
po3KoJry flonrrqi na orpervri xHl3inctna, ilorvry nqa-

rocr o6'eAsaru 6irsnricrb noJlbcbKux rcuell i

BnpoBaArrn B xHTTf, iAerc o6'eAnaHom noJlbcblco-

m xoporincrna, guiqHeHHs flrtom rroBunHo 6yro

. craril icropuvnoro rr,riciero fioro cnna, Kasuunpa

Benurom. Ilomcrrnft Hapol suafiuon y Bra,uuc-

rani npeAcraBHHKa croii iurepecin, annfi 6yn ro-
rosnfi BorHeM i Me.{eru 6opounrn qinicHicrr aep-
xarn. 3acryroro JlorereKa e crBopeHHr niAcras
norirnquoi eAHocti rpainu ra yMoB po3BHTKy

nauiosamsoi cshoMocri noffris. BiH nsaxaerr-
cq Ao6pr,rM Mr{nocepJIHr{M npaBr{Teneu, 6o <H iro-
ilr He suis Mcrnrr{cfl 3a KpHBAy, [pocBntB BenHKy

ruoArnicrr no si,{HoureHHrc.{o rux, ulo 3aBr.rHHnH

nepeA snu i nuin 3aDKrH iu npoqarn. Bpaxae
TaKox i crporr,ruicrb rlboro BHAarHoro KopoJrr:
(ycrKa nnxa i saporyrtairicrr 6ynuAJIr Hboro He-

upurrycrnrr,ri>

Baq4icras Jlorflex roMep 2 bepegnq 1333 y
Kpaxosi niA.rac neperoBopia r OpleHola rrpo rroBep

HeHru lloinqi florr,rop'r. CaprcQarr fiororhoM sHa-

xoprrrcr y Kparosi Ha BaBenbcbrcMy namp6i.



Ii'PROGRAM'TV;P.OI ONIA'l

Prezentujemy wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifiski,
czyli polski +1 godzina) - na wrzesiei 

-paidziernik 
2008 roku. Jak zwykle -godziny emisji seriali mog,l w r62ni6 siq o kilka lub nawet kilkanaScie minut.

Lato siq skoriczylo i zn6w w TV Polonia kr6luja seriale. I te znane od dawna, jak

,,Klan" czy ,,Mjak MiloS6", i ts nieco mniej znane.

Oto stale (przynajmniej na jakiS czas...) godziny nadawania seriali. ,,Plebania" -
poniedzialki - pi4tki o 12.30 i 19.50, poryt6rzenia w soboty o 7.00. ,,I(lan" - poniedzialki

-pi4tkio I2.I0i2I.I0,powt6rzeniawniedzieleo7.45.,,MjakmiloS6"-poniedzialki
o 14.20, powt6rzenia w niedziele o 9.35

I ponadto seriale: ,,Barwy szczerscia" - poniedzi alki 22.10, powt6rzenie - wtorki
14.15;,,Kopciuszek" - wtorki 22.10, powt6rzenie Srody 14.15; ,,Egzamin z Lycia" -
Srody 22.10, W niedziele o 15.20 ,,Dom". powt6rzenie - cnttartki 14.15; spektakle
teatralne - czwartki 22.20, powt6rzenie pi4tki*4.30.

Bqdzie te2 co najmniej kilka film6w fabularnych, gl6wnie w soboty, np. 4
paLdziernika,,Rozmowy o miloSci" i ll paLdziernika ,,Zurek". W pi4tki prezentowane

bqdzie okolo 22.05,,Kino s4siad6w", np. 3 pazdziernika czeski film ,,Na zlamanie
karku", a l0 pa2dziernika wqgierski ,,Ostatni blues".

Polecamy te2 m.in. w soboty o 11.35 program Wojciecha Cejrowskiego,,Boso
przez Swiat" i o l3.10,,Podr62e kulinarne Roberta Maklowicza"

ilomifia::$otilytxottltn
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. . Piotr,,,:KoScir6ski (Warszawa) -
dfiektbi ds, wydawniczych'

;,'.,'.',i:iiflioglb o ih

Radio Lytomierz
. Co miesiqc, w ka2dq pierwsz4 sobotq miesiqca o godzinie 20.00, mo2na
sluchai p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
. Dwa razy w miesiqcu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w iLytomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czemiachowskie go, 34 b, tel. (0412) 24-34-22,
Dyrektor Jerzy Bagihski, godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Obwodowy Zwiqzek Polak6w Ukrainy
m. Zytomierz, ul. Czerniachowskiego, 3 4b
Prezes Wiktoria Laskowska -Szczur, tel. 809 7 I 99 83 0 8.
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonist6w Zytomierszczyzny,
Prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierzul. Michajlowska, 15. Tel. (0412)37-46-75.
. Tbwarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie im. J.I.Kraszewskiego,
Przewodniczqcy Jerzy Bagiriski, tel. domowy (0a14 37-89-97.
. Polskie Naukowe Towarzystwo w Zytomierzu,lJl. Czerniachowskiego 34b,
Prezes Irena Perszko, tel.(80412)39-85-49, kom. 80674121570, e-mail: ptnz@op.pl
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiqbiorczoici,
Prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4,18-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwiqzku Polakow Ukrainy,
Prezes Larysa Wermiriska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-78.
. B erdyczows kie Rej onowe Stowarzysz eni e Polakow < Rodzina >,,
Prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bemardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujpzyczne - czg5ciowo w jgzyku polskim,
czpSciowo po ukraifisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 7.30, 9.00, 10.30, 17.00,

. KoSci6l6w. Barbary -

. Kaplica ul. Czudnowska -

. codziennie 8.00 i 18.00.
codziennie 8.00, I 8.00,
niedziele 8.30, 10.00, 12.00, 13.00, 18.00.

. niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym idormatorze. llszystkich zainteresowanych

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


