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gdzie tylko s4 Srodowiska polskie. Nie:ma
takiej organizacji Polak6w, kt6ra by nie mala
pana Krzysztofa. Przez zaledwie cztery lata
zdq|yl odwiedzi6 wszystkie organizacje
polskie, zapoznat siE z kaZdym dzialaczem
polonijnym . Zawsze uSmiechniqty, szczery,

wesoly wcielal w nas optymizm i nadziejq na

dobre. Z wielk4 wdziqczno6ciq zegnamy pana

Konsula Swiderka i mamy nadzieje,2e jeszcze

siq spotkamy z nim w Berdyczowie na juz V
Dniach Kultury Polskiej.

Na przyjqciu pozegnalnym Berdycz6w
byl reprezentowany przez delegacjq na czele

z pani1 wicemer Tamar4 Semeniuk. Do
delegacji weszli czlonkowie
Berdyczowskiego Oddzialu ZPU Larysa
Wermiriska i Eugeniusz Galecki, biznesmeni
Leon Olizarowski, Aleksandr Rudnicki,
Leonid Bokanowski, Wiktor Rylski, delegat

Karmelit6w Bosych na Ukrainie ks. Benedykt
Krok.

MySlimy, 2e pan Krzysztof Swiderek
bqdzie zawszepamiqtal o dniach spq&onych
w naszym goScinnym mieScie i o ludziach,
dla kt6rych stal wzorem przedstawiciela
dyplomacji polskiej. Na pamiqtkq o
Berdyczowie pani wicemer Tamara Semeniuk

wrqczyla Konsulowi Swiderkowi obraz,
namalowany przez znanego malarza
berdyczowskiego Tatarincewa. Nie 1egnamy

siqna zawsze, m6wimy: ,,Do nowych spotkari,

nowej wsp6lpracy! SzczqS6 Bo2e, panie
Konsulu na nowym miejscu, wSr6d nowych
przyjaci6l;'

Larysa Wermifiska.

POZ'EGNANIE KONSULA
10 wrze5nia br. w Kijowie w siedzibie Ambasady RP odbylo sig uroczyste po2egnalne

przyjgcie. Pan konsul Krzysztof Swiderek zakoirczyl swojq misje na Ukrainie. W ciqgu

czterech lat ten czlowiek cieszyl sig wielkim autorytetem w5r6d Polonii ukrairiskiej.

Przez taki h6tki czas zdq2yl duzo zrobit narzecz odrodzenia polskoSci w naszym kraju.
To z jego inicjatywy sqzapocz4tkowane obchody Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie, kt6rych

z niecierpliwo6ci4 czekaj4 rnieszkaricy naszego miasta. Pwywitat i jednocze6nie pozegna6

pana Konsula Swiderkaprzybylo duzo os6b z calej Ukrainy. Przeciezjest znany wszqdzie,

)il Letnia Szkola Lider6w Spoleczefstwa Obywatelskiego
W dniu z L do l0 wrze5nia w Starej

D4browie niedaleko Warszawy w o5rodku
harcerskim zorganizowana zostala XI
Letnia Szkola Lider6w Spoleczerflstwa
Obywatelskiego. Szkola powstala w 1994
roku z inicjatyrvy profesora Uniwersytetu
Oksfordskiego Zbigniewa Pelczyrfiskiego i
cieszy sig wielk4 popularnoSci4 w Polsce.
Ma wielkie zaufanie u rozmaitvch
organizacji polskich.

Najwa2niejszymi celami szkoly s4:
ksztalcenie lider6w w spoleczeristwie
obywatelskim, promocja etyki dzialalno6ci
publicznej, promocja idei integracji
europejskiej.

XI Szkola liczyla4O student6w, piqcioro
przyjechalo z Ukrainy. WSr6d nichtrzy osoby
z Berdyczowa, reprezentanci
Berdyczowskiego Oddzialu Zwiqzku
Polak6w Ukrainy. Byli to studenci
Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego -
Tetiana Braciuri, Andrzej Cybulski i Olga
Owczaruk. Muszq zaznaczyt, ze te dziesiE6
dni na zawsze.zostanie w naszej pamiEci.

Pomimo bardzo nasyconego programu zajqi
(od 7.45 do 22.30) wszyscy uczestnicy mieli
mo2liwoS6 ciekawego obcowania miqdzy
sob6 a takhe zwykladowcami.

Program byt do66 rozmaity,zaczynaj4c od
codziennych konserwatori6w i dyskusji,
koricz4c na warsztatach polemicznych i
wyklad6w znanych os6b. MieliSmy
mo2liwo56 poslucha6 wyklad6w znanych
ludzi, ekspert6w w swojej dziedzinie: Ewy
Fabno - Falqckiej - dyrektora Daimler
Chrysler Automotive Polska, Mateusza
Zelewskiego - dyrektora generalnego Johnson
Johnson Polska, Gra|yny Kopitiskiej -
dyrektora Programu przeciw korupcji
Fundacji Stefana Batorego. ZajEcie
warsztatowe z kontakt6w z mediami
prowadzila dziennikarka BBC Ewa

. Jakubowska. Mieli6my teL mo2liwo66 bra6
- udziaN w zaj qciach z zarzqdzania projektem i

sponsoringu, prowadz one przez Stanislawa
Chapliwskiego, menedLera generalnego ds.
projekt6w i Katarzyny PAk - mened2era
market communications z firmy Ericsson.

Jeszcze dlugo mo2na wymienia6

wszystkie te dostojne osoby, z kt6rymi
mieli3my szczEScie siq zapoznai. Nie
zwa|ajqc na r62ne zajEcia zawodowe
czlonk6w szkolenia, rB rozmaite
zainteresowania i pogl4dy, wszyscy studenci
spqdzali czas w nadzwyczaj cieplej
atmosferze, I fry, przybysze z Ukrainy,
otrzymaliSmy ogromne wsparcie ze strony
naszych zachodnich s4siad6w.

Chcemy podziqkow at or ganizatorom
Stowarzyszenia Szkola Lider6w, wszystkim
asystentomgrup, kt6rzy pomagali nam, kt6rzy
pomagali nam w nauce i spowodowali,2enasz
pobyt w Starej D4browie przyni6sl tak dobre
efekty. Serdeczne podziqkowania dla naszych
sponsor6w: fundacji im. Lanckororiskich,
ABN AMRO Corporate Finance (Polska) sp.
Z.o.o., Fundacji Konrada Adenauera w
Polsce, Gibson Charitable Trust, Siemens Sp.

z.o.o.,a r6wnie2,,Global Compacb w Polsce,
za stworzenie mo2liwoSci udzialu w takim
korzystnym i skutecznym szkoleniu.

Tetiana Braciuri,
Berdycz6w.



\f,/ta5nie pod tym haslem odbyla sip jubileuszowa ekumeniczna sesja
Y Y po5wipcona 25 - leciu Pontyfikatu Papie2a Jana Pawla II w Laskach

Warszawskich w dniach 20 -26 patdziernika b. r. Organizatorami sesji byli
Dominikarflska Fundacja ,,Ponad Granicami" i OSrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII
,,Joannicum" - dyrektorka dr. Maria Krystyna Rottenberg FSK.

Przyjechali tu teolodzy, religioznawcy i historycy, publicySci i dziennikarze,
duchowni i Swieccy r62nych wyznafi chrze5cijafiskich, czlonkowie wsp6lnot
zakonnych i nowych ruch6w w koSciele, przedstawiciele judaizmu i islamu.

Czlowiek vrterzQcy wobec Wznan
wsp6lczesnego Swiata

Z;ydzi- Mu2ulmanie - ChrzeScijanie w dinlogu

Nie mozna nie zaznaczy1, 2e Jan Pawel
II to jest czlowiek, kt6ry przyni6sl do Stolicy
Apostolskiej glqbok4 wiarE i poboznoS6,
wszechstronne uzdolnienia, prostotq i
czuloS6, miloS6 czlowieka i troskq o jego los,
a takie bogate religijne doSwiadczenie
spoleczne wyniesione z kraju ojczystego.
Zmienll tak|e dotychczasowy spos6b
piastowania urzqdu papieskiego : bezpoSredni
stosunek z kaLdym czlowiekiem, czEste
wizyty pasterskie we Wloszech oraz
pielgrzymki do r62nych kraj6w i
kontynent6w. Ze wzglqdu na dzialalnoSi
nazywano go ,,Papie2em praw ludzkich",
,,Papiezem pokoju". NaSladuj4c Jana Pawla
I[, r6wniez i my, uczestnicy tej sesji udaliSmy
siE z ekumenicznq wizytq do braci
wyznajqcych jedynego Boga. W dniach 2l-
23 paLdziernika mieliSmy wyjazd do Lublina
i na Bialostoczczyzne{ W Lublinie
odwiedziliSmy polsk4 cerkiew prawoslawn4.
Niespodziewanie milo bylo dowiedzie6 siq,
ze w tej cerkwi obchodz4 Swiqta KoScielne
wedlug kalendarza gregoriairskiego (tak jak

iccy).
UczestniczyliSmy na wykladach z

ekumenizmu na KULu, kt6re byly
prowadzone przez ks. dr. Stanislawa
Celestyna Napi6rkowskiego OFM Cony. Na
Uniwersytecie Marii Curie Sklodowskiej
spotkaliSmy siQ z ksiqdzem katolickim
Romualdem Jakubem Weksler Waszkinelem,
o losie kt6rego mozna powiedziei jednym
zdaniem ,,W gwiazdq Dawida wpisany
krzyL", a wla6nie to miloSi do narodu
zydowskiego zkt6rego pochodzi i milo56 do
Jezusa, kt6rego wyznaje jako Boga. ByliSmy
teL w starym prawoslawnym mqskim
klasztorze 5w. Onufrego w Jablecznej, kt6ry
bierze swoje pocz4tki od 1498 roku i nigdy
za swoj4 historiq nie podlegal Unii, na gorze
Grabarce - zeriski klasztor prawoslawily, w
Bialymstoku - Stowarzyszenie Mlodzie?y
Prawoslawnej przy ko6ciele Sw. Mikolaja.
Wszqdzie byliSmy goScinnie przyjmowani
przez naszych braci prawoslawnych. W te

chwile mnie wydawalo siq, ze zadnego
podzialu miqdzy nami nie istnieje.

23 -26 paLdziernika odbyla siq nastqpna
czEilt, sesji, a wla6nie debaty, czyli dwie
amwony, poczqtek kt6rych zaczynal siE od
modlitwy pojednania. W tych debatach
uczestniczyli przedstawiciele KoSciola
rzymsko- i greckokatolickiego, Cerkwi
prawoslawnej z zagranicy oraz
Moskiewskiego Patriarchatu, Luterariskiego
i Ewangelickiego KoSciol6w, oraz Zydzie i
Muzulmanie. Celem tej sesji byl
pojednawczy dialog miqdzy Zydami,
Muzulmanami i ChrzeScijanami
wyznawcami jedynego Boga. Prowadz4cy t4
Sesjq ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin,
zauwa|yl,2ekaildy czlowiek jest otwarty na
b6l kazdego wsp6lbrata i tylko wtedy, kiedy
odkryjesz siq na ten b6l, mo2na doj66 do
porozumienia, co wla6nie i jest
ekumenizmem.

W koricu sesji w niedzielq pojechali6my
do Warszawy, gdzie razem ze swoimi
starszymi braimi w wierze obchodziliSmy
Swiqto SIMHAT TORA, radoSci Tory
ChrzeScijan i Zyd6w, w koSciele p. w.
Dzieci4tka Jezus na Zoliborzu. Wielkie i
radosne to dzielo, kt6re jest mile Panu Bogu.
I na zakoriczenie chcq zn6w wr6ci6 do
postaci naszego Papie2aJana Pawla II, ktory
nastqpnego dnia po swoim wybraniu w
pierwszym orqdziu ,,URBI ET ORBI))
powiedzial odnoSnie dzialalnoSci
ekumenicznej: ,,Nie godzi siq nam na tym
miejscu zapomnie6 o braciach nale24cych do
innych koSciol6w i do innych wsp6lnot
chrze5cijariskich. Sprawa ekumenizmu jest
tak walna i wymaga tak wielkiej
roztropnoSci,2e w tej chwili nie wolno nam
o, niej mllcze6. Teraz chcemy i36 dalej
przetart4 juLna Sciehce drogq i popierad to,
co sprzyja usuwaniu przeszk6d, pragnqc, by
wsp6lnym wysilkiem udalo siq wreszcie
doprowadzid do doskonalej jednoSci>.

Polak
zgin4l
\ry Iraku

W polskiej strefie w Iraku ostrzelano
konw6j z polskimi Lolnierzami. Zginql
oficer, major Hieronirn Kupczyk. Mial
czterdzie5ci cztery lata. Zostawil Zong i
dziecko. To pierwsza ofrara Smiertelna
po stronie polskiej od czasu
rozmieszczenia Lolnierzy w Iraku.

Szesnastu polskich 2olnierzy z

Pierwszej Brygady Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w Iraku bralo udzial w
uroczystej promocj i funkcjonariuszy
irackiego Korpusu Obrony Cywilnej. Gdy
wczesnym popoludniem wracali z

amerykariskiego obozu Dogwood do bazy
w Karbali, rozlegly siq strzaly z karabin6w
maszynowych. Atak nast4pil w okolicach
miejscowoSci Al-Musaib na p6lnocy
prowincji Babil, niedaleko miejsca, gdzie
krzy2uj4 siE gl6wne drogi prowincji.
Polacy odpowiedzieli ogniem. Poniewaz
jednak polski oficer zostal raniony w szyjq,
dow6dca konwoju zdecydorval, by nie
Sciga6 sprawc6w, lecz jak najszybciej
dowie26 postrzelonego do szpitala
polowego w Karbali. Tam po niecalych
dw6ch godzinach zmarl.

Jest to pierwsza Smiertelna ofiara w
polskim kontyngencie od czasu przejqcia
przez Polak6w na pocz4tku wrze6nia
dow6dztwa nad wielonarodow4 dywizj4 w
strefie Srodkowopoludniowej w Iraku.. W
atakach, do kt6rych dochodzilo
dotychczas, zaden polski 2olnierz nie
zostal ranny.

Po I maja, kiedy prezydent George W.

Bush oglosil zakohczenie wojny, w
zamachach i w walce zginqlo w Iraku 139
2olnierzy amerykariskich oraz l2
Brytyjczyk6w.

W strefie Srodkowopoludniowej jest
niebezpiecznie, jak w calym Iraku. W
ostatnim tygodniu pa2dziernika Polak6w
zaatakowano dwukrotnie. Nikt nie zostal
ranny. Nie zdolano j ednak uj A6
napastnik6w. Pod koniec paldziernika
ukrairiscy 2olnierze najechali na miny-
pulapki, po czym ostrzelano ich z
granatnik6w przeciwpancernych i broni
automatycznej. Ukrairicom udalo siq
wprawdzie odeprzei atak, ale szesciu z
nich zostalo rannych.

Wg. prasy polskiej oprac. s.m.Irena Zawadzka.



NIiesi4c
polskich

owlz
Pod polskimi konsulatami na

wsch6d od Bugu kolejki nieco zmalaly,
ale bywa, Le po sam tylko
kwestionariusz wizowy trzeba czekad
kilka tygodni, pojawiajqc sie
codziennie i potwierdzaj4c obecno56 na
liScie spolecznej. I tistopada min4l
miesi4c od wprowadzenia wiz dla
obywateli Bialorusi, Rosji i Ukrainy i
dwa od poczqtku ich wydawania -og6lem wydano ich 131 tysipcy.

We wszystkich plac6wkach w
pobli2u polskiej granicy dzialo siq - a

nierzadko wciq? siq dzieje to samo:
dlugie, wielodniowe oczekiwanie.
Najgorzej bylo we Lwor,vie, gdzie lista
spoleczna liczyla w pewnym momencie
3 tysi4ce os6b, a po samo tylko
wyznaczenie terminu rozmowy z
urzEdnikiem konsulatu trzeba bylo
czekat trzy tygodnie. W Brze6ciu lista
spoleczna sprawdzana jest o p6lnocy.
Miejsce w kolejce mo?na kupi6: w
przypadku BrzeScia i Lwowa za 5-15
dolar6w Wok6l polskich plac6wek nie
ma 2adnej infrastruktury - choiby
toalet. Ulice zastawione s4 samochodami

Kaliningradzie wok6l polskiego
konsulatu ukradziono w ostatnim okresie
10 pojazdow.

Konsulowie twierdzq jednak, ze
sytuacja siq poprawia. 

- Praktycznie nie
ma juz kolejek - m6wi Romuald Kunat,
konsul generalny RP w Brze6ciu. - To
prawda, czasami trzeba czekat, na
wydanie wizy nawet dwa tygodnie, ale z
ka2dym umawiamy siq indywidualnie.
Ale w naglych przypadkach wydajemy
wizy od rqki. Dziennie wydajemy ich
600.

We Lwowie p. o. konsula gene-
ralnego Janusz Jablotiski zapowiedzial
rychle przejqcie przez stronq polsk4
dzialki, na kt6lej by6 moze zostanie
tymczasowo postawiona tymczasowa,
wiqksza siedziba polskiej plac6wki. Byd
moze bqdzie to budynek o lekkiej
konstrukcji, podobny do tego, jaki ma
konsulat niemiecki w Kijowie.

SpoSr6d wspomnianych juz 131 tys.
wiz, najwiqcej wydano w Kalinigradzie

- 2l tys., Kijowie i Lwowie - 
po 18

tys., tr-ucku - 16 tys. i BrzeSciu - 14

tys. Inne plac6wki polskie na Ukrdinie
fryaaty - konsulat w Charkowie 3,2 tys.
wiz, w Odessie - 3,5 tys.

Sp ecj aln4 notq prote stacyj nq
przekazal stronie polskiej bialoruski
MSZ. Twierdzil w niej, ze Polska nie
wypelnila zobowiqzari, j akie przy jEla na

siebie w zwi4zku z wprowadzeniem wiz

- i2 bgdq wydawane bez potrzeby
dlugiego oczekiwania.

- Podczas konsultacji przed
wprowadzeniem wiz strona polska
przyjqla na siebie zobowi4zanie, aby
kazdemu zatnteresowanemu
obywatelowi Bialorusi dawa6 wizq w
ci4gu piqciu dni i tego oczekujemy -powiedzial ,,Rz" rzecznik prasowy
bialoruskiego MSZ Andriej Sawinych.

- Tymczasem slyszalem np. opowie56
o czlowieku, kt6ry trzy tygodnie stal w
kolejce do polskiego konsulatu w
Mirisku. Kolejki sq ogromne.

Strona polska nie chciala m6wii o

treSci noty. - Zanim nie udzielimy
odpowiedzi stronie bialoruskiej, nie
bqdziemy tej noty komentowad -m6wilrzecznlk polskiego MSZ Boguslaw
Majewski.

Nieoficjalnie polscy dyplomaci
zwracaje uwagQ, 2e sytuacja pod
polskimi konsulatami powoli siQ
poprawia, tymczasem bialoruska nota
zostala przekazana w spos6b rzadko
praktykowany w Swiecie - najpierw o
jej treSci m6wiono na Bialorusi
(opowiadal o niej publicznie minister
spraw zagranicznych Siergiej
Martynow), a potem dorqczono.

ierwszym wladc4 Polski byl ksi42e
Mieszko I. To wiadomo wszvstkim

uczniom polskich szk6l podstawowych. A
kto byl przed Mieszkiem? Polscy uczeni
zgadzaj1 sig coraz bardziej, 2e Siemowit,
Lestek i Siemomysl nie byli postaciami
legendarnymi, ale jak najbardziej
rzeczywistymi pizodkami Mieszka.
Paristwo Polan nie powstalo z niczego.
Mialo swoj4 historip.

Jedziesz do Polski?
ldt, do kina!

KRWAWAHISTORIA
Swoj4 wersjq czas6w sprzed Mieszka

przedstawil w 1875 r. w,,Starej BaSni" J6zef
Ignacy Kraszewski. Czy jest prawdziwa?
Trudno powiedzie6 . Przezponad sto lat udalo
siq pewno dowiedzie6 nieco wiqcej.

U Kraszewskiego stare, dobre obyczaje
slowiariski e zwy ciqilaj4 nad zlymi, nowymi,
plyn4cymi z Niemiec. Ginie zly ksiqie
Popiel, pojawia siq przyszla dynastia Piast6w.
I cho6 dawne, pogafiskie religie przedstawione
s4 jako ,,t€ dobre", to i wyslannicy
chrze6cijaristwa - jakby trochq 6wiEci... -
przedstawieni s4 piqknie. Wiele historii, wiele
dydaktyki, wiele opis6w, duzo krwi...

Tworzqc wsp6lczesn4 wersj q teg o dziela,
film ,,Stara baSf. Kiedy slofce bylo bogiem",
wybitny polski rezyser Jerzy Hoffman nieco
odwr6cil tq kolejnoS6. Du2o krwi, wiele
historii, atakile trochE nagich kobiet (a SciSlej

- calkiem naga jest jedna, ale za to aktorka
znana z popularnych polskich seriali) i sporo
ladnych obraz6w polskiej przyrody. Moze to
nieco zbyt surowa ocena, bo film jest
ciekawy i moze sporo nauczyt - ale jednak...
Hoffman, obawiam siq, ma,,swoj4" receptQ
na wsp6lczesne filmy. Krew i trupy oraz
nagoSi s4 ich koniecznym elementem!... Ale
tez nakrqconqprzez Hoffrnana walkq Pola'
z Wikingami (kt6rzy zastqrili ksi4
Niemc6w - czyiby przyszlych partner6w z
Unii Europejskiej nie nalezalo draznii? A
Wikingowie siq nie obrazq?...) naprawdq
warto obejrzei!

Hoffman ma teL inn4 receptE: siqga po
znanych aktor6w, przez co ,,Stara BaSfi"
nieco przypomina... ,,Ogniem i mieczem"!
tyle, 2e Chmielnicki jest Popielem, a

Skrzetuski - Ziemowitem (powinno byi -
Siemowitem).

Ale jeSli pojedziecie do Polski, p6jdLcie
do kina na ,,Star4 BaSri"! Warto.

,,Stara ba6ri. Kiedy slorice bylo bogiem".
Rezyseria: Jerzy Hoffman. Scenariusz: J6zef
Hen, Jerzy Hoffman na podstawie: dziela
J6zefa Ignacego Kraszewskiego. Obsada:
Ziemek- Michal Zebrowski, Dziw a - Marina
Andrejewna, Aleksandrowa, Piastun - Daniel
Olbrychski, Popiel - Bohdan Stupka,
Ksiq2na, |ona Popiela - Malgorzata
Foremniak.

Kinoman

Pod koniec paidziernika ruch na polsko-rosyjskiej granicy z Obwodem
Kaliningradzkim wr6cil do stanu sprzed wprowadzenia wiz. W ciqgu doby przez
przeiicia drogowe oraz kolejowe granicq przekracza I tyi osob. Z kolei 29
paidziernika przez przejicia w wojewiltztwie podlaskim wjechalo do Polski 3.270
Bialorusin6w. To ok. 60 procent ruchu sprzed wprowadzenia wiz. Mniej os6b
przekracza te2 granicq w wojew6dztwie lubelskim. Zdaniem Straiy Granicznej w
Chelmie, obecnie do Polski wjeidia o polowq mniej podr62nych. Ich iloi6 ciqgle
jednak roinie, nawet o kilkaset os6b dziennie.



KRZYZ W MIEJSCU WIOSKI
PoSrodku rozleglego pustego pola, w

miejscu, gdzie 60 lat temu Niemcy i
Ukrairicy zniszczyli polsk4 wieS
Borszcz6wka, otwarto i po5wigcono
cmentarz, na kt6rym pochowano 250
Polak6w. WSr6d zamordowanych byla
Zofia Krasicka, ciotka przybytej na
uroczysto5 (. Lony prezydenta RB Jolanty
KwaSniewskiej.

We mszy Swiqtej, celebrowanej przez
biskupa luckiego Marcjana Trofimiaka,
uczestniczyli czlonkowie rodzin
pomordowanych, przedstawiciele wladz
polskich i ukrairlskich, mieszkaricy
okolicznych wsi.

- To jest takie moje Jedwabne - m6wila
Jolanta Kwa6niewska. - Z jednej strony
jestem ogromnie przejerta, z drugiej cieszq
siq, 2e po tylu latach mogly siq tu
zgromadzii rodziny pomordowanych.
Doczekalam siq chwili, o kt6rej marzylmoj
tata od 35 lat, od pierwszej na wp6l legalnej
wizyty w dawnej Borszcz6wce. Jestem
szczq6liwa, 2e moglam tu przyjechai.

Tak, jak w dawnym Porycku, obecnej
Pawliwce, gdzie w lipcu odbyly siE

- Sam naliczylem 54 furmanki z
esesmanami i policj4 ukrairisk4 -opowiada Cezary Sok6lski. 

- 
p62niej

podano, 2e to bylo kara za dzialalnoii(,
partyzant6w. Prawd4 jest, 2e byli tam
partyzanci, ale rosyjscy, a spalono wie6
polsk4 i akurat Borszcz6wkq...

Adela Lichocka podkre6la, Le to byla
bogata wieS. - Byl kiedyS czlowiek, co
nial tu 800 hektar6w lasu jeszcze przed
pierwsz4 wojn4 Swiatow4. Zacz4l go
sprzedawa6, to przyjechali ludzie nawet z
centralnej Polski. Ale przed wrzeSniem
1939 roku zUkraihcami stosunki ukladaly
siq bardzo dobrze - opowiada.

Podobnie m6wi4 inni Swiadkowie
tamtych wydarzeri. Jednak w marcu 1943
roku w Borszcz6wce zginqlo ponad 200,
mo|e nawet 270 os6b. - Niekt6rych
oszczEdzili - wspomina brat pani Adeli,
Franciszek Kraciriski. Dlaczego jedni
ocaleli, a inni nie? Na to pytanie dziS nie
da siq odpowiedzie6.

Bywalo, 2e przeLyla czg36 rodziny. -Widzialam, jak m6j wujek ukl4kl na Sniegu
i blagal, by mu darowali 2ycie, ale go
zastrzehli 

- opowiada pani Lichocka.
Nastqpnego dnia zobaczyla, 2e nadjeild2a

kolejny ,,zagon" policji na furmankach. -SchowaliSmy siq do wielkiego stogu. Oni
nas minEli i pojechali wysadza6 ko6ci6l
katolicki 

- opowiada
WSr6d tych, kt6rzy ocaleli, byl Julian

Konty, w6wczas l4-letni chlopiec, ojciec
Jolanty KwaSniewskiej.

P62niejsze losy tej niewielkiej grupki
byly do66 podobne: trafili do pobliskiego
Ostroga, do R6wneg o.Zyli w strachu przed,
napa6ci4, przed dawniej spokojnymi
s4siadami. A po wojnie wyjechali w
wagonach towarowych za Bug do Polski.
Niekt6rzy wla6nie wczoraj po raz pierwszy
ponownie odwiedzili Borszcz6wkq.

Czy miejscowi pamiqtaj4 polskich
s4siad6w? - A jakle, pamiqtamy. Ja nawet
przez rok do polskiej szkoly chodzilem -m6wil starszy mE2czyzna. A mlode kobiety
wolaly: - Zrobili6cie wielk4 rzecz. To
wspaniale, ze pamiEtacie o swoich. Dla nas
to dziS wielki stres, 2e byla tu taka
uroczystoSi.

Teraz na miejscu Borszcz6wki pod
samotnq brzozq stoi granitowy krzy2 z
polskim orlem i napisami po polsku i
ukrairisku, otoczony kamiennym murkiem.
Po uroczystoSciach mieszkaricom
okolicznych wiosek pozostanie teL SwieLo
wybudowana asfaltowa droga i nowiutki,
pomalowany na zielono plot po obu jej
stronach.

P.K.centralne uroczystoSci 60-lecia tragedii
Wolynia, wszyscy przemaw iaj4cy podczas
uroczystoSci, w tym Julian Konty - ojciec
Jolanty Kwa6niewskiej, wzywali do
polsko-ukrairiskiego pojednania. Ale
inaczej ni2 w Pawliwce Ukrairicy,
mieszkaricy okolic znych wsi, bardzo
pozytywnie przyjqli upamiqtnienie
zbrodni.

- Tu 2yli dobrzy ludzie 
- m6wi

staruszka w chuScie na glowie. 
- Mam g0

lat i pamiqtam dobrze. Bylam biedna,
przychodzilam tu pracowad. Dawali
pieni4dze i jeszcze karmili. Szkoda. ze
Borszcz6wki ju2 nie ma.

R6wniez dla innych uczestnik6w
uroczystoSci wydarzenia sprzed 60 lat
wci42 s4 2ywe. Pani Adela Lichocka
pokazuje rqcznie narysowany przez jej
wujka plan Borszcz6wki, przed wojn4
le21cej na polsko-radzieckiej granicy: 

-To byla polska kolonia, tu mieszkali niemal
sami Polacy. Wspomina marcowy dzieh
1943 roku: - Rano patrzymy,jadq wozy
pelne Niemc6w i policji ukrairiskiej.
Slyszymy przybli|ajqce siq krzyki. Wieje
zimny wiatr, pal4 siq domy. Le2qca na
dachach blacha zwija siq z gor4ca. psy
wyj4, krowy rycz1... S4siednia polska wie6
Lidawka jfi byta spalona...

Jahile:usz weteia,nfiw
W paidzlerniku - listbpadzie'b,r. Stowarxyszenie Wcrt:erantiw l(ojska

Potskiego Zytomierszczyzny obchrodzi 10. rocznicg swego ollcjatnego
istnienio. Stoworzyszenie powstslo w Igg3 roku w 50. rocznicA Bitwy pod
Lenino (12-13.10 1943 roku) na ziemi Bialoruskiej I. potskiej nlliizii
Piechoty im. Tadeusza Koiciuszki.

ll/ obeinym czasie w ewidencji Stowarzlszenia znajduje sig 200
vtetersndw, a wirdd nich 10 - ciu, ktfirzy w rilinych czasach na szlaku
bojowym od Lenino do Berlina stuiyti i walczyti n' szeregach tej slawnej
fijwit4it. '' 

,'

14/ ciqgu 10 -ciu lat dzialslnoici Stowar4yszenia zrobiono duio w
zqkresie poszukiwaft, ewidencji i zalatwiono wiele rdinych dokumentilw
weterandw.

S.toworOlszenie jest uznane przez Rzqd, organizacje kombatanckie i
spoleczne Rzeczypospolitej Potskiej. podtraymuje tei sq Scisle kontakty i
orSlniyje spotkanio z organizacjami kombotanckimi poszczeghlnych
wojewtidz,tw w Polsce.

Kolegium redakcyjne,,Mozaiki Berdyczowskiej> sklada wszystkim
w eterano m Stowt arlysze n ia i ich preaesouti Zygm untowi We nglowskiem u
z okuz,ii jubileuszu najlepsTe iyczenii, pomyslnosci i dlugich lat.



KRESOWE ECHA
,,Pamiqci dziesiqtk6w tysiqcy rodak6w

poleglych i pomordowanych w latach 1943'
1945 na ziemi wolyfrskiej, lwowskiej,
podolskiej i pokuckiej, za to hebyli Polakami,

tak2e tych, kt6rzy opu6cili rodzinne strony i
poszli na poniewierkq, uciekaj4c przed
tenorem i zaglad4z r4k OUN - UPA. W 60

rocznicq tej wielkiej tragedii Towarzystwo

Mito6nik6w Wolynia i Polesia 2003 rok. "
Tablicq tej treSci 16 wrzeSnia biez4cego roku

odslonili na Domu Polonii w Warszawie

prezydent polskiej stolicy Lech Kaczyriski i
prezes Stowarzyszenia,,Wsp6lnota Polska"

prof. Andrzej Stelmachowski.
UroczystoSi zgromadzila mn6stwo

kresowiak6w i miloSnik6w historii. Byly
liczne poczty sztandarowe, 2olnierska i
harcerska warta, ch6r, zlohono wi4zanki
kwiat6w. W wygloszonych z tej okazji
przem6wieniach zaznaczano, Le przez dtu gie

lata prawda o zbrodniach na Wolyniu i w
Malopolsce Wschodniej byla przemilczana i
zacierana. A i teraz pojawiaj4 siq glosy, 2e nie

naleby drahni|Ukraific6w. Nie chodzi jednak

o rzucanie cienia na sprawQ pojednania
polsko-ukrairiskiego. Jest to bowiem cel

nadrzqdny i dalekosiQZny. JesteSmy za

porozumieniem i pojednaniem. W tej intencji

dzialamy i pracujemy bo to jest grvarancja

nowych i dobrych stosunk6w pomiqdzy

s4siadami na Wschodzie.

Te stosunki nie mog4 jednak zacierat i
zaciemniat prawdy historycznej' Polacy nie

wypierajq siq tego, 2e w II Rzeczpospolitej,

w okresie miqdzy wojennym, w stosunku do

mniej szoSci ukrairiskiej i bialoruski ej wladze

popelnialyblqdy. Nigdy nie dochodzilo jednak

do mord6w. A takich haniebnych czyn6w

dopqScity siq OUN-UPA. - My, kresowiacy

ni6 2ywimy jednak nienawi6ci do narodu

ukrairiskiego - m6wili fundatorzy tablicy'-
A dowodem na to jest choiby to, 2e w tr-ucku

uruchomiliSmy przychodniq lekarsk6 zkt6rej
mog4 korzysta6 wszyscy Ukraifiscy.

M6wcy podkre6lali, 2e Podstaw4
pojednania i dobrych stosunk6w wzajemnych

musi byi prawdahistoryczna. A takie tablice,
jak przy Krakowskim Przedmie6ciu w

Warszawie maj4 upamiqtnia6 tych, kt6rzy

oddali swe zycie zaOjczyznq, za KoSci6l,za

przekonania i warto6ci. I tylko temu -
prawdzie i pamiqci majq sluzyd podobne

tablice i pomniki.
Nieco inny charakter mialY IV Dni

Kultury Kres6w, jakie odbyty siq w Warszawie

od27 wrzefinia do 3}paLdziernika 2003 roku.

Dni te zorganizowalo stowatzyszenie

,,Wsp6lnota Polska", Naczelna Rada Federacji

Organizacji Kresowych, Urz4d Miasta
stolecznego Warszawy, dyrekcj e Zamku

Kr6lewskie go i N'azienek oraz warszawski

oddzial Zw i4zktt Literat6w Pol skich.

Nzi program zloL:ylo siq sze56 imprez: trzy

koncerty muzyki i poezji polskiej w

wykonaniu arlyst6w polonijnych ze Wschodu,

spotkanie z poetami tworz4cymi na Ukrainie,

Litwie i Bialorusi, spektakl ,,Beniowski"
Juliusza Slowackiego w wykonaniu TeaIru

Niewielkiego z Warszawy i wemisa2 lvystalvy

fotograficznej Wasyla Titowa,,Cmentatz
Polski w Mohylewie na Bialorusi". Z Ukrainy

zaprezentowali siq miqdzy innymi: ch6r

,,Wolyti" z Lucka i solistka Spiewaczka

Wiktoria Radik z Kijowa orazpoetaStanislaw
Szewczenko z Kijowa. Pokazano te|bogat1
kolekcjq poczt6wek z obtazami polskiego

malarza Wilhelma Kotarbiriskiego,
tworzqcego pocz4tkowo w Rzymie, a potem

na Ukrainie (ze zbior6w Wiktorii Radik).

Tematyka Kres6w - ta historyczna i ta
wsp6lczesna, artystyczna - jest dziS obecna

w warszawie' 
Eugeniusz Jablorf,ski,

Warszawa.

illydarzenia w Polsce
. Trwaly spory pomiqdzy rzqdem polskim a inicjatorami tzw.

Konsrytucji e,itopejskiej (przede wszystkim Niemcy i Francuzi),

kt6rzychc4w poszetzonej Unii Europejskiej wzmocni6 du2e paristwa,

a oslabif mniejsze. Polska jest temu zdecydowanie przeciwna. Sp6r

jest coraz ostrzejszy - 
po stronie Polski stanEla Hiszpania i kilka

innych pafistw
. Wicepremier Jerzy Hausner przedstawil program

o szczqdnoSci,owy, nazw any wkr6tce,,Planem Hausnera". Ponad 5,7 8

miliarda zl zamierza zaoszczgdzil tz1d w 2005 roku, z czego 1,26

mld,zlma pochodzil ze zmiany zasadfinansowania armii, a2-3 mld,

zl z dalsi-ego poszerzenia bazy podatkowej, konkretnie - z

ograniczania szarej strefy. Pozostale okolo 1,53 mld zlma wynikad
m. in. z ciqt w administracji publicznej, likwidacji funduszu
prywatyzacji, restrukturyzacji g6rnictwa i PKP otaz zmniejszenia
wydatk6w na zalesianie. - Nie ma innego wyjScia. Ten program

musi byd przyjety i realizowany - m6wil premier Leszek Miller. -
Teraz albo nigdy.

. Jolanta Kwa6nieska ma ogromne szanse wygra6 nastqpne
wybory prezydenckie w Polsce - o ile zdecyduje siq w nich
wystartowa6. Tak wynikalo z sonda2t opinii publicznej,
opublikowan ego przeztygodnik,,Polityka". Zdaniemkomentator6w,
poparqie dla nie nale24cej do 2adnej partii politycanej2ony aktualnego

prezydenta Polski Swiadczy o tym, ze Polacy zdecydowanie
krytycznie oceniaj4 caly polski system polityczny.

. W dalszym ci4gu trwala tzw. afera Rywina (przypomnijmy,2e
znany producent filmowy Lew Rywin zaproponowal redaktorowi

naczelnemu ,,Gazety Wyborczej> Adamowi Michnikowi pomoc w

uzyskaniu korzystnych zmian w prawie w zamian zaznacznqkwotQ

pieniqdzy). Swoje przesluchania prowadzila specjalna komisja

sejmowa. Okaza{o siE, ,e ,,Gazeta Wyborcza" (a Sci6lej m6wiqc jej

*!du*cu, spdlka Agora) brala zadziwiaj4co aktywny udzial w
tworzeniu ustawy, maj qcbj uregulowa 6 zasady funkcj onowania
medi6w w Polsce. Ostateczny jej projekt okazaN siE dla Agory
niekorzystny - 

pytanie, czy stalo siq tak dlatego, 2e Rywin nie

otrzymal lap6wki?
. fotejne aferq ujawnil dziennik ,,Rzeczpospolita", kt6ry opisal,

2e byli szefowie wielkich polskich firm ubezpieczeniowych-PZU
oraz PZIJ ,,Zycie" Wladyslaw JamroLy i Grzegorz Wieczerzak
wyprowadzili na tajne konta w raju podatkowym na wyspie Jersey

prJwdziw4 fortunq - prawdopodobnie p6l miliarda zlotych
. WSr6d nowych kardynal6w KoSciola rzymskokatolickiego

znalazl siE ks, prof. Stanislaw Nagy. Kardynal odebral w Katedrze

na Wawelu Swiqcenia biskupie.
. Rosjanie utrudniajqPolakom wjazddo swego kraju - to jeden

z efekt6w wprowadzenia wiz. Rosyjskie slu2by graniczne zabronily
polskim statkom turystyczny m aegfugi Gdariskiej wej 6cia do port6w

bbwodu Kaliningradzkiego. Za1qda\y wiz, mimo i2 pasa2erowie

,,wycieczkowc6w" nie schodz4 na lqd.
. Cena dolar6w na poczqtku listopada wynosila - przy sprzedazy

3,88 zl,przy kupni e 3,99 zl; ceny euro odpowiednio 3,93 i 4,05 zl'

s. M.
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28 wrze6nia odbyla siq msza pozegnalna
proboszcza kodciola 5w. Barbary ojca Alberta
Galeckiego. Ksi4dz Albert odjechal do
Chmielnickiego, gdzie bqdzie pelnil
obowiqzki duszpasterskie. W koSciele 3w.

Barbary bqdzie pracowal nowy proboszcz.
Po2egna6 ks. Galeckiegoprzyszly setki ludzi.
Dtugo po mszy Swiqtej trwaly pozdrowienia
i pozegnalne 2yczenia. W Berdyczowie o.
Albert pracowal od kwietnia 1998 roku.
Przedtem byl proboszczem ko6ciola 5w. Zofi i
w Zytomierztr. Polacy Berdyczowa se
wdziqczni za jego pracQ. To bylo widat z
tego, jak dlugo brzmialy przem6wienia
parafian i nie tylko rzymokatolik6w, lecz
takhe i grekokatolik6w. Ojciec Albert wielu
zrobil nie tylko dla odrodzenia naszego
ko6ciola farnego, a takLe i dla odrodzenia
polskich tradycji w Berdyczowie. Przezlata
jego pracy w naszym mieScie iloS6 parafian
znacznie wyrosla, polepszyl siq wygl4d
budowli ko6ciola. Wielkq uwagE o. Albert
Galecki udziela robocie z mlodzie2q i
dzieimi. Nie opuszczaltak2e tych, kto nie w
stanie jest przychodzi| na mszQ, chorych,
starszych ludzi. Zyczymy naszemu
proboszczowi na nowym miejscu pracy
wszystkiego najlepszego, a mianowicie
mocnego zdrowia, radosnego humoru,
dobrych przyjaci6l a najwiqcej
blogoslawiefistwa Bo2ego.

. Poiar
3l sierpnia o p6lnocy, ten kto nie spal

m6gl uslysze6 gloSne wybuchy. Niekt6rzy
pomySleli, 2e zn6w ,,bawi4 siq" doroSli,
puszczaj4c fajerwerki, przecie2 nad domem
Nr l8/2, co przy ulicy Szewczenki, niemal
do gwiazd wznosily siq r6znokolorowe
iskry... A jeszczezagodzinqten, kto nie spal,
zobaczyl nad domem wielk4 grzywQ ognia.
To plon4l trzypiqtrowy budynek. Ogiefi

buszowal na dachu i w niekt6rych
mieszkaniach trzeciego piEtra.. Stra2nikom
udalo siE lokalizowa6 plomieri, ale wiele
zbytk6w narobila ta klqska. Bez dachu nad
glow4 zostaly siq kilka rodzin. Wladze
miejskie wsparly tych, kt6rzy ucierpieli w
wyniku poLaru.

. Nowiny zbazara
Juz siedem lat nie sq prowadzone prace

budowlane na krytym rynku na terytorium
targu centralnego naszego miasta. Przez ten
czas to miejsce przeksztalcilo siq w
calkowicie antysanitarne schronisko
socjalnych grup ryzyka.Teraz los tej budowli
stal siE tematem przesluchari spolecznych.
Sprawa ta byla omawiana na Radzie
Koordynacyjnej organizacji partyjnych i
spolecznych miasta. Czlonkowie Rady
podtrzymali propozycjq mera Berydczowa
Wasyla Mazura, kt6ra polega na tym, 2e

niedobudowany obiekt trzeba sprzedai.

. Katolickie kolonie letnie
Od I I do 2l sierpnia przy koSciele Sw.

Barbary dzialaly kolonie letnie ,,Oaza>>.
Dzieci mialy mo2liwo56 czterokrotnego
bezplatnego wy2ywienia. Prowadzono z
nimi gry i zabawy, biesiady, naukg
duchow4 ekspedycje krajoznaw cze. Dzinci
byly zachwycone wycieczk4 do Kijowa,
gdzie zwied,zily szereg zabytk6w
kulturalnych i historycznych. Rodzice s4
wdziqczni pracownikom ko6ciola Sw.

Barbary: diakonowi Olegowi Gnatiukowi,
siostrom zakonnym Halinie, Wieronice,
Natalii, pracownicy kuchni Rafalinie
Szulakowskiej, kierowcy W. Bialemu za
treSciowy odpoczynek ich dzieci. Osobliwie
wdziqczni sq ojcu Albertowi Galeckiemu.
To czlowiek wielkiego serca, bardzo
odpowiedzialny, czujny, fachowiec swojej
sprawy, dzielny psycholog . Przez lata jego
pracy na stanowisku proboszcza parafra
wzbogacila siq wiernymi. Teraz ich jest
ponad 1500. W ko6ciele zrobiono remont
kapitalny. Rozpoczqto budownictwo
koSciola we wsi Osykowo i kaplic w
Gryszkowcach i w rejonie Kornilowki.
Odwiedzaj4c koSci6l nasze dzieci wyrastajq
na patriot6w swojego kraju, umiej4
rozr62ni6 dobro i zlo. Spodziewamy siq na
dalsz4 wsp6lpracq z pracownikami ko5ciola
Sw. Barbary i z proboszczem Albertem
Galeckim.

Rodzice B. Czajkowska, O. Semeniak z
Berdyczowa, R. Kozak., W. Szapowal z

Osykowo, H. Ulanicka, W. Semeniak ze wsi
Czerwone rejonu Andruszowskiego.

. Smierd na drutach
Nie zwazajec na uprzedzenia ze strony

odpowiednich slu2b co do
niebezpieczefstwa, kt6re niesie w sobie
samowolne podl4czenie do sieci
elektrycznej, wciq? majq miejsce wypadki z
tymzwiqzane. I tak l6 wrze6nia b.r. o 19.00
mieszkaniec wsi Malosilka O. Polowy w
czasie p16by nieusankcjonowanego
podl4czenia do sieci elektrycznej zostal
Smiertelnie pora2ony pr4dem. W trakcie prac
grupy Sledczo - operatywnej okazalo siq, ze

nieboszczyk sam winien jest swojej Smierci.
Na trupie byly uszkodzenia cielesne,
charakterystyczne dla uderzenia pr4dem.

. Po5wiQcenie ko5ciola
2l wrze6niawe wsi Osykowo odbylo siq

uroczyste poSwiqcenie budowy koSciola.
Parafianie kupili w tym celu ju2 gotowy dom
mieszkalny w centrum wsi niedaleko trasy i
ju| zalo2yli fundament do budowy drugiej
czqSci kompleksu, kt6ry bqdzie obejmowal
dzwonnicq wiezow4 o wysoko6ci budynku
dziewiqciopiqtrowego. Autorem projektu jest
architekt Piotr Perewoznyk. Projektowal on
tak2e cerkiew prawoslawn4 we wsi
Markuszach. Msza Swiqta byla odprawiona
pnzez biskupa Jana Purwiriskiego. Pomagali
mu diakon Oleg i ksi4dz Igor Skomarowski,
kt6ry obecnie studiuje na Uniwersytecie
Papieskim w Rzymie. Mieszkaric6w wsi
przywitala tak2e szefowa wsi Lidia Rejent.

. Nowy prezes administracji rejonowej
Administracja rejonowa ma nowego

prezesa. Zostal nim Mikolaj Andrijczuk,
kt6ry urodzil siq w 1957 roku we wsi
Troj an6w rej onu Zytomiersk iego. Z zawodu
jest prawnikiem. Przed tym obejmowal
stanowisko kierownika zarz4du ekspluatacj i
pomieszczeri administracji obwodowej.

. Dzief Nauczyciela
W przeddziefi Dnia Pracownik6w

O6wiaty prezes Berdyczowa Wasyl Mazur i
jego zastqpczyni Tamara Semeniuk oraz
naczelnik kuratorium nauczycielskiego
Wasyl Toloczko spotkali siq z gronami
pedagogicznymi wszystkich szk6l i
przedszkoli i pozdrowli ich z okazji Swiqta.
Ka2dy pedagog dostal premiq 100 hrywien.
Opr6cz tego dla ka2dej szkoty bqdzie dano
komplet mebli.

Kroni[a lfionifia miei$lmn llroni[amiei$ltf * mieis[a



Polskie krzyile na Zytomier szczyf;nie
ie ma na Ukrainie takiej polskiej rodziny, kt6ra nie ucierpiala od represji

stalinowskich. Do dzi6 Polacy pamigtaj4 o tych okrutnych czasach, kiedy

wszyscy sig bali, bo nie byli pewni,ileprzetrwaj4 do jutra. Do dnia dzisiejszego

ten strach nie opu$cil dusz ludzkich i nie kaZdy potrafi opowiedzie6 o swoich bliskich'

kt6rzy nie wr6cili z NKWD. Nasza redakcja pracuje nad zebraniem Swiadectw o

Polakach co zgingli na zawsze w strasznym labiryncie GULAGu, nie wr6cili do swoich

rodzin, zostali ukarani nie wiadomo zL co. Kr6tkie informacje o naszych rodakach

pomogrl wigcej dowiedzie6 sig o tamtych trudnych odcinkach historii, kt6re mamy

naOzie;e nigdy juZ nie powt6rz4 sig. I dlatego zachgcamy wszystkich mieszkarflc6w

Berdyczoto" i oLotic do nadsylania informacji o swoich krewnych, kt6rzy byli
represjonowani. Na stronach naszego pisma uczcijmy ich pami96 i przekaiemy
potomkom ich imiona. Niech nie zgin4 na zawsze!

ZakoficzeniezNr4(51).

Pytanie: A jak dobrze jesteScie znajomi z

Jankielewiczem.
Odpowied2: Nazwisko Jankielewicz

slyszalem w Szkole CzerwonYch
Komunard6w, a co on sob4 przedstawia
powiedzie6 nie mogq.

Pytanie: Kiedy wy wst4piliScie do partii
WKPb

Odpowied:Z: W 1928 roku w Art. Szkole m.

Moskwy zostalem przyjaty do czlonk6w WKPb.

Pytanie: eo wam wiadomo o obywatelce
Przedeckiej.

Odpowied2: O obywatelce Przedeckiej
mnie nic nie wiadomo.

Pytanie: Co mozecie doda6.

Odpowied2: Wiqcej doda6 nic nie mogQ,

zapisane prawidlowo z moich sl6w, dla mnie
przeczytano, w czym i podpisujq siq- Edward
Marianowicz Orlowskij

Przesluchiwal: Oper. Upowazniony 2.

Oddzialu 5. Oddzialu UGB UNKWD LO
Chodasiewicz

Prawidlowo: (osobisty podpis E.

Orlowskiego)

Protok6l sporz4dzono w jqzyku rosyjskim,
polskie nazwi ska maj q kofrc6wke -j . Czy taj4c

ten dokument zrozumialam,2e Sledczy s4lka
do czego m6glby siq przyczepi6 - i nie mo2e

znaleL6. NKWDzista wyszukuj e slabe miej sca

u mojego dziadka, wypytuje o rodzinq,
znajomych, Zeby mie6 mo2liwo56 zarzucit
aresztowanemu oskarzenie o udzial w
przestqpczy ch zwiqzkach i dopasowa6 sprawq

do takiego szablonu, kt6rego od niego wymaga
jego kierownictwo. Z tego protokolu
dowiadujemy siQ, 2e Orlowski Edward byl
aresztowany za ukrycie swego pochodzenia

socjalnego. Przecie2 jego matka, a moja
prababcia, byla szlachciank4 a ojciec pracowal

u ziemianina jako ekonom. Oto wielkie
przestqpstwo! Jak widzimy, zataki drobiazg
mozna bylo dostad siq do wiqzienia. Syn

odpowiada za r odzic6w, kt6rzy ju? dawno nie

zyjqi za 2ycia nikomu nic zlego nie zrobili,
1 nie liczqc, 2e zmarli za mlodo osierociwszy

dziesiqcioro dzieci.
Nastqpne przesluchanie odbywalo siq 10

wrzesnia. Protok6l jest kr6tki. Oddajq go pod

s4d czytelnik6w.

Protokdl przeslachunia
Oskar2onego Orlowskiego Edwarda s.

Mariana
Zdnia 10 wrzeSnia 1937 t.

Pytanie: - Odczytane wam bqdzie

Swiadectwo Swiadka Morozowa Gieorgija
Andriejewicza o waszej dzialalno6ci
kontrrewolucyjnej:

,,W maju 1937 roku, w czasie robotY Po
podrywam w blinda2u na 7 kilometrze,
Orlowski powiedzial, 2e slu2ba w RKKA
(Raboczie-Kriestianskaj a Krasnaja Armij a) go

obci4za. Orlowski mi powiedzial, 2e,ja nie

byjQ., a ci4gnq mizerne istnienie. Oto jeden z

moich braci, ten okazal siq rozumniejszym i
obecnie znajduje siq w Polsce, gdzie |yje
dobrze. W og6le sytuacja w Polsce jest
niepor6wnalnie lepsza niz w Zwiqzku
Radzieckim i mnie, prawdq m6wi4c, chce siE

pojechai do Polski. Sam jestem Polakiem i
lubiE Polskq jak odradzaj1ce siE paristwo.

Jestem pewny, 2e Polska w bliskiej przyszloSci

stanie siqjednym z wielkich paristw Europy, a

co siq tyczy Armii Polskiej, to jej technika jest

doskonala. O tym mo2na s4dzi6 po tym, 2e w
1920 roku Polska rozbila Armiq Czerwon6 a

t-



polozenie oficera polskiego j est
niepor6wnywalne z naszym, tak zwanych
,,czerwonych dow6dc6w".

Czy potwie rdzacie Swiadectwo
Morozowa G. A.?

Odpowied2: Swiadectwo
Morozowa nie potwier dzam.

E. Orlowski

Swiadka

Swiadka

Przesluchal - Oper Upowa2niony 2.
Oddziatu 5 Odzialu UGB UNKWD - sierzant
GB Osipow

Prawidlowo:
Pod tym protokolem podpisu osobistego

mojego dziadka nie ma. To Swiadczy, Le
oskarzony nie wyznal swej winy. Moze mial
nadziejq na sprawiedliwe zakohczenie tej
sprawy? A moze dlatego nie podpisal, Le nie
m6gl fizycznie juz tego zrobit, bo po
tygodniowym pobycie w wiqzieniu NKWD
moina bylo calkowicie straci6 zdrowie. A
moile,je2eliby postawil podpis, to dostalby
szansQ przetrwai? Jestem pewna, nie podpisal,
bo wszystko w wyznaniach Swiadka jest
klamstwem. M6j dziadek mial wtedy 33 lata.
MlodoSi ma jeszcze wiele nadziei.
Rzeczywi6cie mial j4 i Edward Orlowski.
MySlal, ze wkr6tce wr6ci do swojej mlodej
2ony, do nowonarodzonej c6rec zki. przecieL
nie ma jeszcze wojny, jest czas pokoju. Nie
trafil do stanu wrog6w,przeciez to s4swoi... I
nastqpuj4cy dokument,,swoi" sporz4dzili tak.

Wniosek oskarzaj4cy
w sprawie Sledczej Nr 25576-1937 roku
w oskar2eniu Orlowskiego E. M. w

przestqpstwie, przywidzianym ar. 58-7-9- I I
KK RSFRR (Kodeksu Kryminalnego
Rosyjskiej FSRR)

Do 5 Oddzialu UGB UNKWD LO
nadeszla informacja o tym, ze instruktor 7.
oddzialu Artyleryjskiego Naukowo
Do6wiadczanlego Poligonu RKKA (NIAP) -
Orlowski Edward Marianowicz jest
uczestnikiem kontrrewolucyjnej dywersyjno -
szkodliwej organizacji, po I ski ej organizacj i
wojskowej ,,PO'W".

Na podstawie wy2ej napisanego Orlowski
E. M. 02.09 .1937 r. zostal aresztowany.

W Sledztwie w sprawie ustalono, ie
Orlowski E. M. do kontrrewolucyjnej
dywersyjno-szkodliwej organizacji zostal
zaci4gniqty w 1925 roku w Moskiewskiej
Szkole Czerwonych l(omunard6w przez
sekretarza partbiura Jankielewicza.

(1. s.31,32,33)
Orlowski dawszy zgodq o przyst4pieniu do

kontrrewolucyj nej, dywersyj no-szkodl iwej
organizacj i, dostal prz-ez J ankielew icza zadanie
prowadzid k. r. polsk4 nacjonalistyczn4 agitacjq,
zaci4gat, nowych czlonk6w ,,pOW", przygo-
towywai i prowadzii akty dywersyjno-szkodliwe
na obiektach znaczenia obronnego w chwili
rozpoczqcia wojny miqdzy polsk4 a ZSSR.

D zialajqc wedlug ustaleni a Jankie lewi cza,
Orlowski E. M. systematycznie zajmowal siE
kontrrewolucyj n4, polsko-nacj onalistyczn4
agitacj4.

W 1936 roku na Artpoligonie zwi4zal siq
z aktywnym uczestnikiem ,;POW" bylym
pomocnikiem dow6dcy l5 Odzialu
miejscowego batalionu strzeleckiego
Szpakowskim Antonem Saturmanowiczem
(rostrzelany).

Dzialaj1c wedlug ustalenia
Szpakowskiego, Orlowski prowadzil
nastqpuj4c4 kontrrewolucyjn4 dywersyjno -
szkodliw4robotE:

| . Zacia,gnS do,,POW" naczelnika stra|y
pozarnej artpoligonu Burogo I. 8., kt6ry
wedlug zadania Orlowskiego przygotowywal:

a) wysadzenie pirotechnicznego i
chemicznego laboratorium artpoligonu;

b) zburzyl przeciwpoiarowy basen obok
szczeg6lnie waznego tajemnego obiektu
artpoligonu;

c) specjalnie wywi6dl ze sprawnosci straz
po2arnq poligonu za pomoc4 zepsucia
samochod6w przeciwpozarowych, kt6re
znajdowaly siq w rozrachunku bojowym i t. d.

Oskarzony Orlowski do swojej winy
przyznal siq w pelni, co dodatkowo wykaZane
zostalo zeznaniami Burego P. E.

Na podstawie wy2ej wymienonych -
Orlowskiego Edwarda s. Mariana, 1904 r. u.,
ur. w Kamieniec-Podolskiej gub., Staro-
siniawskiej wolosti, wsi Skamaki, narodowo6i
Polak, obywatel ZSRR, syn ekonoma majqtku,
byly czlonek WKPb, wykluczony za ukrycie
przeszlo6ci socjalnej, nie s4dzony, byly
instruktor 7. Oddziatu NIAP, byly starszy
lejtenant RKKA, oskar2a siq o to, ze:

l. Byl uczestnikiem kontrrewolucyjnej,
dywersyjno-szkodliwej organizacj i,,pOW".

2. Prowadzil kontrrewolucyjn4 polskq
nacj onalisty cznq agitacjE.

3. Zajmowal siq werbowaniem czlonk6w
,,POW", daj4c im zadaniapraktyczne do pro-
wadzeniaakt6w dywersyjnoszkodliwych, t. j.
o przestqpstwa przewidziane ar. 58-7-9 UK
RSFRR: (Kodeksu Kryminalnego Rosyjskiej
FSRR)

W zwiqzku zpowyhszym niniejsza sprawa
na podstawie rczkazu Komisarza Ludowego
Spraw Wewnqtrznych Bezpieczefstwa
Paristwowego tow. Jezowa z 11.08.37 r. pod
Nr 00485, winna byi skierowana w NKWD
ZSRR do rozpatrywania wedlug kategorii I.

Op. Up. 2 Oddz.5 Oddz. UGB UNKWD
LO (Uprawlenije Gosbiezopasnosti)

Sierzant GB Osipow (podpis osobisty)
Nacz. 2 Oddz.S Oddz. UGB UNKWD LO
lejtenant GB Dubrowin (podpis osobisty)
,,DajQ zgodq" - Nacz. 5 Oddz. UGB

UNKWD LO
kapitan GB Nikonowicz (podpis osobisty)
Uwagi: L Aresztowany Orlowski E. M.

przetrzymywanyjest wDPZ UNKWD LO od
02.09.37 r.

2. Dowod6w rzeczowychw sprawie nie ma.
Op.Up. 2oddz.5 Oddz. UGB UNKWD LO
Sierzant Osipow (podpis osobisty)
I ostatni kr6tki, ale bardzo walny

dokument w sprawie Edwarda Orlowskiego.
Wedlug tego zaSwiadczenia ju| znamy o
szcze gSlachi e go Smi erc i.

SciSle tajne
AKT
16 grudnia 1937 roku, zgodnie z mojq

decyzjq" komendanta UNKWD LO, starszego
lejtenanta GB (Bezpieczefstwa Paristwowego)

- Polikarpowa A. R., na podstawie przepisu
(rozkazu, po rosyjsku priedpisanija)
NACZELNIKA UNKWD LO - Komisarza
Bezpieczehstwa Paristwowego 1. Rangi tow.
Zakowskiego z 15 grudnia 1937 roku pod Nr
194197 i polecenia (otnoszenija)
NARKOMWNUDELA ZSSR z t4 grudnia
2937 rokupod Nr 416936 - wyrok w stosunku
ORI,OWSKIEGO EDWARDA
MARIANOWICZA

zostalwykonany.
Wy?ej wskazany os4dzony zostal

rozstrzelany.
Komendant UNKWD LO
St. Lejtnant Bezpieczehstwa Paf stwowego
POLIKARPOW (podpis osobisty)
l6 grudnia 1937 roku.
Babcia kiedyS opowiadala, ze Edek byljej

ulubionym bratem. Zaw sze, kiedy przyjeildilal
do Berdyczowa nie zapominal o swoich
krewnych. Staral siq wszystkich odwiedzid,
wszystkim przywozil prezenty. W niego
pokladali w rodzinie wielkie nadzi eje. przecieL

byl bardzo zdolny i m6gl w kr6tkim czasie
nobi6 wielk4 karierq wojskow4. Kto wie, moze
zostalby generalem? Ale moloch stalinowski
potrzebowal ofiar. I ofiarami stawali siq
najlepsi, najzdolniejsi, najbardziej
utalentowani. Dzi s iaj, czytaj qc sprawQ moj ego
dziadka,mySlq o wielu ludziach, kt6rzy zostali
niewinnie ukarani. Wiemy dobrze, 2e,,pOW"
to organizacja wymySlona przez samych
oprawc6w. Potrzebny byl pretekst dla
oskarzenia niewinnych. W takim paristwie jak
ZSRR bylo to latwo zrobii. Boimy siq, zeby
nie powt6rzyly siq tamte czasy. Boimy siq, bo
nas dlugo straszyli. I teraz opowiadaj4c o
losach niew.innie zamordowanych polak6w
odczuwamy, 2e strach jeszcze nie porzucil
nasze dusze. Ale milczecte|niemozna. Ttzeba
zwyciqilat w sobie strachy i przestai ba6 siq
opowiedzied prawdq o zaginionych w
labiryncie stalinowskim.

ZachEcamy mieszkaric6w Berdyczowa i
wszystkich naszych czytelnik6w o nadeslanie
do naszej redakcji material6w opowiadaj4cych
otragicznych losach Polak6w w czasie represji
stalinowskich.

Larysa Wermiriska.



l0 paLdziernika odszedl od nas nagle
prezes B erdyczowskiego Oddzialu Zw iqzku
Polak6w Ukrainy Feliks Paszkowski. Stalo
siq to rano o 9.40. Pan Feliks przyszedl
wlaSnie do szkoly, gdzie od 1981 roku pelnil
obowiezki dyrektora. JednoczeSnie uczyl
dzieci jVyka ukrairiskiego.

Ja bylam ostatni6 z kim rozmawial.
Zobaczylam,2e jego gabinet jest otwarty i
prezes stoi przy biurku i przeklada papiery.
Weszlam do gabinetu, przywitalam siq.
Feliks odpowiedzial. Byl bardzo wesoly, w
dobrym humorze. J ak zaw sze dzief. roboczy
zaczqliilmy od 2art6w. On gloSno siE Smial.

Potem powiedzial, 2e ma lekcjE w si6dmej
klasie. Dzwonek j u 2 przebrzmia\, zaczqla sig
II lekcja. Feliks wszedl do klasy, aja poszlam
do swojego gabinetu. Usiadlam do pracy z

dokumentacj4 szkoln4. Nie minqlo piq6 minut
jak na korytarzu rozlegly siq krzyki uczni6w.
Dzieci wolaly, 2e trzeba wezwad na
pogotowie, bo dyrektor siq przewr6cil.
Razem z wicedyrektorem Wlodzimierzem
Kostiukiem wbieglam do klasy i zobaczylam,
2e Feliks le|y napodlodze bez znak6w 2ycia.
RzuciliSmy do niego. Byl Prawie
nieprzytomny. WezwaliSmy na pogotowie.
Lekarze przyjechali za I0 minut. Pr6bowali
przywr6ci6 Paszkowskiego do irycia,ale bylo
ju? p62no. Okazalo siq, ze zmarl na zawal
serca. Odszedl czlowiek pelen sil zyciowych,
energii, kt6ry poSwiqcil siE szkoleniu
pokolefr mlodych.

W 1994 roku zostal wybrany prezesem

Berdyczowskiego Oddzialu ZPU. Jako
krajoznawca jest autorem wielu prac
naukowych i publicystycznych. Badal
historiq stron rodzinnych, a mianowicie
miasta Berdyczowa. Znano go jako
doskonalego ukrainistq, dziennikarza,
pedagoga, dzialacza spolecznego. Od wielu
kadencji byl deputowanym do Rady
Miejskiej, gdzie zawsze uporczywie budowal
swoj4 wlasn4 pozycjq polityczn4.

Nam wszystkim bqdzie brakowalo pana

Feliksa Paszkowskiego, kt6ry byl naszym
doradcq w ogromie pytari. Nigdy nie
zapomnijmy jego dowcip6w, 2art6w przez
kt6re zawsze umial podnieSi sw6j i nasz
nastr6j. Teraz w szkole, gdzie pracowal, jest
pusto bez niego. Razem ztym czlowiekiem
odeszla czq56 2ycia ka2dego z nas. Wedlug
tradycji katolickiej polskiej prosimy Pana

Boga za naszego kolegq Feliksa
Paszkowskiego - Dobry Jezu a nasz Panie,

daj mu wieczne spoczywanie! Niech bqdzie
mu Kr6lestwo Niebieskie!

Larysa Wermifska,
wicedyrektor szkoly Nr 3 i redaktor

naczelny gazety <<Mozaika

Berdyczowska>>

. zesp6l redakcyjny czlonkowie
Berdyczowskiego Oddzialu ZPU

. grono pedagogiczne szkoly Nr 3,

. wdzitczni uczniowie i ich rodzice.

Dziqkuj emy wszys tkim, kto
przyczynil siq do organizacji
pogrzebu, a najwiqcej lcsiq2om
koSciola iw- Barbary, kuratorium
nauczyciels kiemu, Zarzqdowi miasta
Berdyczowa i wszystkim dobrym
ludziom, kt6rzy przyszli oddat ostatni
ho ld nas zemu pnyj ac i e low i
Feliksowi Paszkowskiemu.

Koledry



Z ARHIWUM <MOZAIKI BERDYCZOWSKIEJ>

to niezwY wazne
wydarzenie. W BerdYczowie

ukazat sig pierwszy numer polskiego

czasopisma. Wok6f jest tyle r62nych
Srodk6w masowego Przekazu
ukrairfiskich, rosyjskich. A oto pismo

miejscowych Polak6w. StanPliSmY

wobec opinii publicznej:

Po cz4tek
'Czy moLliwe jest wYdawanie ta

kiego pisma w BerdYczowie?
.Czy w tutejszej drukarni mogQ

dobrze je wydrukowa6? I ile to bqdzie

kosztowai?

'Czy nie zabraknie nam fachowc6w

dla tej sprawy?
. I jeszcze dobry dziesiqtek Podob-

nych <czy?>.

Kiedy przyjmowaliSmy pozdrowienia

od koleg6w z gazetY rejonowej i

obwodowej, z dzialu o6wiatY, od

miejscowych ksiq2y, my6leli6myt zro'
bili6my maly pocz4tek. Bez Pomocy
naszych przyjaci6l z WarszawY, bez
wsparcia Fundacj i <Rodacy-Rodakom>>,

bez odpowiedniego oPracowania
technicznego, moglibySmy porusza6

problemy polsko5ci w najlePszYm

wypadku pisz4c do gazet ukraifskich.
Jednak polska dusza Pragnie slowa
polskiego... Wedlug danych oficjalnych
przeprowadzonego w 1989 roku spisu

ludnoSci, spoSr6d 90.884 mieszkaric6w

Berdyczowa 6.039 (6,64 Procent) to

Polacy. Wiemy, 2e w tej chwili jest ich

wiqcej. Bo Polacy nie udajq siq na

poszukiwanie Ziemi Obiecanej. Bo roSnie

przychylno66 wobec mowy polskiej. W
szkole, rodzinie, spoleczefrstwie. Bo

ludzie wracaj4 do Swiqtyfr przodk6w.

Obecnie w redakcji odczuwamy wiele
brak6w. Nie posiadamy nawet maszyny

do pisania z polskq czcionk4. MamY
jednak dtugopisy i notatniki. A jeszcze -
glowy na karkach i serca gor4ce. Im
pocz4tek trudniejszY, tYm postqpek
fortunniej szy. Bqdziemy wsp6lnie broni6

polskoSci. Zwracamy siE do Faristwa:

<Piszcie na Berdycz6w, do <Mozaiki
Berdyczowskiej> i bqdziecie
ustyszeni! >. Spr6bujmy razemokreSli6 na

lamach pisma cechy naszego LYcia -
dawnego i wsp6lczesnego.

Bardzo bySmy chcieli, ileby Iagazeta

byla coraz ciekawsza. Z BoLq pomoc4.

Wiqc mamy pocz4tek.
Feliks Paszkowski.

1995 r.

JAKOS ZWE
POKT,ADAIIilY NADZIEJE
R o zm o w a' tJa h:C n :' X:i z| e kn m z4 ;, S t o;;r ei 

" 
s i n i awy ( o b w d d ::

chmielnicki), redaktorem nac1elnym gazety <<Kolos> i autorem

ksiqiki <Balzac u werehiwni> (<<Balzac w wierchovtnbr)

-Co spowodow alo, 2e zainteresowal

sig Pan drogami, Po kt6rYch wielki
Balzac wgdrowal po Zytomi erszcryLnie?

- Pom6gl w tym szczqsliwy przypadek.

IJcz4c siq na Wydziale Dziennikarstwa
Uniwersytetu Lwowskiego i przygotowu-

jqc siq do zajqt z jqzyka polskiego, kupilem

w kiosku czasopismo <<Perspektywy>,

kt6re trzeba bylo om6wi6 na zajqciach. W

piSmie tym zwr6cilem uwagE na artykul

Moniki Warnefskiej, kt6ra pisala o pobycie

Balzaka na Ukrainie i jego romantycznej

miloSci do Eweliny Hafiskiej. Na Wydziale

Dziennikarstwa jeden dzief w tygodniu byl
wolny od zajq6. Nazywano go <<tw6rczym>>

- chodzilo o to, aby przyszli dziennikarze

mieli mo2liwoSd p6j6cia do biblioteki lub

do jakiej6 redakcji, albo przygotowa6 jakiS

wywiad czy teL znale26 ciekawy temat. Ar-
tykul w warszawskim czasopiSmie sklonil

mnie do przejScia tymi samymi drogami,
jakimi chadzal slYnnY Pisarz.

- Co my5li autor o wlasnej ksiqice'
gdy powgdrowala juZ do czytelnik6w...

- Stala siq czyms innYm, ale jest dla

mnie droga i dlatego,2e jest w nich
pol4czenie moich romantYcznYch
studenckich lat z mlodoSci4. Ksi42ka
wydana zostala za moje wlasne pieni4dze,

a osoby pracujqce w redakcji powinny

wiedzie6 ile to kosztuje. Wykorzystanie

slajd6w i innych ciekawych material6w
okazalo siq po prostu marzeniem. Jestem

jednak przekonany, 2e temat <Balzac i
Ukraina>> wymaga jeszcze gruntownych
badafr.

- Jaka posta6, jaka osobowoSd z

polskiego otoczenia Balzaka
interesowala Pana szczeg6lnie?

- Ewelina Hariska. Co bY o niej nie

m6wili wsp6lcze6ni, trudno znajdowai w
jej uczynkach jedynie ciemne strony.
Bqdqc daleko odParyhaumiala sta6 siq t4

czqstk4Wielkiej MiloSci, dla kt6rej tyle lat

2yl wielki Honore. Przypomnijmy, co o niej

powiedzial Tadeusz Boy'Lelefrski:
<Umiala by6 kochank6 zon4 wielkiego

czlowieka, ale nie calkiem umiala by6

wdowq po nim. Bywajq inne kobiety: zNe

kochanki, zle LonY, ale wsPaniale

wdowy...>

- Jakie nadzieje Poklada Pan w
jubileuszowej dacie - 200-leciu od dnia

narodzenia tego francuskiego klasyka

literatury?
- Nadzieje na jubileusz? JakoS zwykle

pokladamy nadzieje w tym,2e ktoS do nas

przyjedzie, wiqc przygotowujemy siq.

Podczas jubileuszu Planuje siE

zorganrzowac miqdzynarodow4
konferencjE. Udzial w niej zglosili
specjaliSci zajmujqcy siq Balzakiem z

Francji, Rumunii, Polski..- Pojawia siqpro-

blem: gdzie jq PrzeProwadzit? W

Wierchowni czY BerdYczowie? Kt6rY,

zresLtqu jakoS nie przejawia inicjatywy.

Moje marzenie to znale26ludzi, kt6rzy nie

czekaliby na jubileusz, a rozbudzali i

odkrywali te bogate strony 2ycia slawnych

ludzi, kt6rych 2ycie zwiqzane bylo z
Ukrain4. A w BerdYczowie dawno ju2

trzebabylo otworzy6 muzeum literatury na

Swiatowym poziomie.

- Co chce Pan Pokazad z iYcia i
kultury Polak6w na Ukrainie?

- Podczas mojej pracy w prasie i radio

zebralem niemalo material6w o <Sladach i
sentymentach> znanych Polak6w, kt6rzy
pozostawili po sobie pamiqi na terytorium
Ukrainy. Bardzo bym chcial, aby zostaly

opublikowane ksi4zki o 2yciu wybitnych
Polak6w literat6w i artYst6w,

opowiadajece o dziejach wsi, kt6rych
nazwy pochodz4 z <<polszczyzny>>; aby

gdzies opowiedziano tragiczne losy ukmifi-

skich Polak6w. U nas malo jeszcze
wiadomo o tym, co stworzYli wYbitni
polscy tw6rcy, kt6rych losy pol4czone

byly z aksamitem ukrairiskich nocy i
radoSciqslorica. Trudno m6wi6 teraz o tym
wiEcej, ale wsp6lne, glqbokie korzenie obu

narod6w sq wielce ciekawe...
Rozmawial: Fetiks Paszkowski.

1995 r.



ZTMOWAROZMO\MA
OROLNICTWIE

Za oknem hulala styczniowa .zawieja.
Jednak w berdyczowskiej siedzibie Zwiqzku
Polak6w na Ukrainie bylo przytulnie, ciep-
lutko. Przy herbatc e rozmawialiSmy z naszym
goSciem z Lubelszczyzny - Januszem Ro2-
kiem. Pan Ro2ek goScil wlaSnie u znajomych
w Korcu, znajduj4cym siE niedaleko
Polonnego. Przejechal z Korca prawie sto
piEddziesiqt kilometr6w, Leby przedstawid
problemy rolnictwa na lamach (M.B.D.

Po chwili znajomoSci dowiedzieliSmy siq,
2e w latach 1989-92jako posel na Sejm Rp
Janusz Rozek pracowal w Komisji polityki
Spolecznej, zajmowal siq problemami
emeryt6w, bezrobotnych.

Obecnie sam emeryt, pan Janusz - mimo
swoich 79 lat - skutecznie gospodaruje jako
rolnik indywidualny. Uczestnik polskiej
partyzantki, podczas wojny walczqcy w
szeregach Armii Krajowej, nasz 9o56
rozmawial z nami o ziemi - jako niezbqdnej
potrzebie wiejskiego czlowieka.

- Ma pan w tej dziedzinie niemale
do5wiadczenie...

- 22 lata temu wystQpowalem jako
inicjator powolania pierwszego niezaleznego
od wladzy komunistycznej Komitetu
Samoobrony Chlopskiej Ziemi Lubelskiej.

MieliSmy wtedy warunki w por6wniu z
Ukrain4lepsze w tym sensie,2e 80 proc. ziemi
znajdowalo siq w rqkach indywidualnych,
natomiastwUkrainie do niedawnaa2 98 proc.
ziemi podlegalo kolchozom (w Polsce ich
odpbwiednikiem byly sp6ldzielnie rolne) i
sowchozom (w Polsce funkcjonowaly
zbli2one paristwowe gospodarstwa rolne,
PGR-y). Ale w Polsce drohszabyla ropa i jej
produkty, a tak2e znaczniej droilsza zjemia:
w okolicach Lublina I hektar kosztuje dziS co
najmniej I 000 dolar6w. A w roanowie ze mnq
pewien mieszkaniec R6wierisz czynry na seio
chwalil siq, 2e kupil trzy hektary za 50
dolar6w! Thk wiqc, Ukraina ma swoje walory
dla rozwoju gospodarstw prywatrrych.

- Podczas ostatniego spotkania w
Krakowie prezydenci Aleksander
KwaSniewski i LeonidKuczma m6wili:
<<Idziemy jednq drog4r>. Jak Pana zdaniem
moglaby Polska wspiera6 Ukrainq w
dziedzinie transformacji rotnictwa?

- Moim zdaniem na ukrairiskiej wsi nie
jest mozliwa szybka zmiana sytuacji. To jest
dtugofalowy proces, kt6ry mo2e trwai wiele
lat. Jednak2e ziemia musi mie6 prywatnego
wlaSciciela. Byloby dobrze, Leby mlodzie| z
Ukrainy, kt6ra pragnie pracowa6 w rolnictwie,

zdobyla praktykq we wzorowych
gospodarstwach Polski.

Jak wygl4dajq wyniki pracy
przeciqtnych polskich gospodarzy?

- Sredni poziom charakteryzuje taki
urodzaj: z jednego hektara indywidualny
wlaSciciel zbiera 50 ton pomidora, 60 ton
buraka cukrowego, 80 ton marchwi, okolo 30
ton cebuli czy ziemniaka. Gospodarstwa s4
zmechanizowane. Kori jest dzisiaj juL
prze2ytkiem. Nic dziwnego - przeciqtny
gospodarz uzytkuje ponad l0 ha ziemi.

- A Pan czym sig sam zajmuje?
- Uzytkujq 15 hektar6w, w tym 2 ha -

porzeczki czamej, zbieramy jq kombajnem.
To juz stalo siq regul4: s4siedzi nawzajem
u2yczaj1sobie maszyny i narzqdzia.W 2000
roku planujq od 3 do 5 ha obsadzi6
pomidorami. PlanujE tez uprawQ seler6w,
kapusty brukselskiej. Staram siq du2o
produkowa6 - nawetn je6li sprzedam taniej,
bqdE mial wiqcej pieniqdzy. Warzywa
sprzedajE nie na targu, bo to siq nie oplaci.
Oplacalna jest sprzeda2 hurtem zakladom
przetw6rczym lub chlodniom - iloSi co
najmniej l0 ton...

W sezonie zatrudniam l0 robotnik6w, na
stale w ci4gu roku - 3 osoby. Bqdq staral siq
wplywa6 na Ministerstwo Rolnictwa, zeby
ulatwialo zatrudnienie obywateli Ukrainy dla
praktyki w gospodarstwach polskich.

- Bardzo dzigkujg za rozmowp.
Rozmawial: Feliks Paszkowski.

2000 r.
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- 4,9 tys.; 2,6 tys. - Zydzi: 1,4 tys. -Moldawanie. Innych przedstawicieli grup
etnicznych jest mniej niZ IOOO w ka2deJ.
. Najliczniejsze grono polak6w iest w
Zytomi-erzn - 13,9 tys., czyli- 4,gyo
wszystkich mieszkaf c6w centrum
obwodowego. Natomiast w Berdyczowie
przyznalo siq do polskoSci 4,1 tys. oi6b, tzn.
4,7%o wszystkich.

Przepraszam za kom entarz: Kochani !
'Mamy.wyni\i.g9rsze 9d 1989 roku, kiedy
mogly by6 jakie6 wqtpliwo$ci!
. Jeszczemniej jest dzi6 polak6w w rejonie
berdyczowqkim (be_z Berdyczowa). pola-cy tu
stanowi4 | ,2 tys. os6b - tzn. I ,SN, co wlaSnie
odpowiada og6lnoobwodowemu wskaznikowi
(a bylo w rejonie w 1989 r.4,Syopolak6w!).

.Obserwujemy na Zytomierszczy2nie
ogolnopanstwowq tendencie zmnieiszenia
Liczby ludn-o 6c i. Za wy j qthein chyba riowe go
(po Czarnobylu) rejonu brusilowjkiego - tam
odnotowano wzrost o 21,8%o w por6wnaniu
z ostatnim sowieckim spisem ludno6ci,
r6wnie2 w m. Nowogradiie - Wolyriskim
widzimy wzrost o 2Yi

Teraz liczba Polak6w na Zytomier-
szczyfinie wynosi 49 tys. os6b, procentowo
do 1989 r. tyl.kg 7Qlyo. Polacy inajduj4 siq
w trojce wSr6d najliczniejszyitr etnicinycti
grup_ obwodu Zytomierskiego.

Dla zainteiesowanychJ Ukrairic6w w
obwodzie jest - I milioir 255 tys.. Rosian -
68,9 tys-., P_ol{6w - jak ju2 m6wiono J 49,0
tys. os6b. Dalej idamniej liczne Bialorusini

2. Rosjanie - 8l,3Yo;
3. Ormianie - 54,lVo:
4. Cyganie - 54,0o/o;
5. Moldawianie - 49,5o/o;

. 6. Bialorusini -28,0Yo;
7. Czesi - ll,8Yo:
8. Niemcy - 6,8%o; .

9. Zydzi -5,4%o;
10. Polacy 

- l,3Yo.

_WiE9 mamy du2o do pomySlenia, do
refl eksji. -Zapiaszamy na^ lamich naszej
gazety . do rozmowy. Wszystkich
duchowieristwo, nauczycieli. ieZvkoznaw-
c6w, dziennikany, dzialaczy siol6cznvch -
wszystkich, komu nie jest oboj{tnapolsko66.

Feliks Paszkowski.
2002 r.



Z prywatnych archiwdw

Dng,ewuTEnEilWe,gflthg
P6l roku temu zmarl w Berdyczowie Sp. Sergiusz Tanadajczuk (1963 -2002) - znany mistrz wycinanek, grafiki ludowej'

wyrazistych obraz6w odzwierdlacaj4cych epokg przedchrzeScijafrskiej kultury.

Sergiusz byl dziwakiem, filozofem, wiecznynr pielgrzymem. Swoje prace czasami
sprzedawal w Kijowie - miloSnikom niezwyklej sztuki. Mistrz samotnie mieszkal w
malutkim pokoiku starego domku. Nie zostalo tam miejsca nie tylko dla telewizora - ale

nawet dla l6zka. ZaS na zakurzonym tapczaniku zapakowanemu w Srodku i na zewnqtrz
ksi42kami, albumami, wycinankami, nasz plastyk spal na siedz4co parq godzin na dobE. A
o Swicie szedl robii zdjgcia.

Kochal dzieci, drzewa, pomniki kultury i duchowo6ci. Niekt6re fotografie byly
zamieszczane na lamach lokalnej (w tym i ,,Mozaiki Berdyczowskiej") oraz stolecznej
prasy. Dzisiaj na pami4tkq po Sergiuszu zamieszczamy odtworzone jego wzrokiem drzewa
na tle berdyczowskich plac6wek.

Sosna otula najnowsz4budowlq szkoly Nr 10. Brzozaprzed frontonem szkoly Nr 3,
gdzie znajduje siq redakcja,,Mozaiki,,. Topole wloskie przed oknami klas wieczorowych,
takile 3. szkoly. I opr6cz tego - charakterny maj4tek minionych stuleci, akurat naprzeciwko
koSciola Sw. Barbary - obecny gmach muzycznego wydzialu szkoly pedagogicznej. Moze
tu mieszkali potomkowie slynnych Radziwil6w?...

Zostal pochowany Tanadajczuk na cmentarzu miejskim. Przed mogil4wierzbaplaczqca.
Feliks Paszkowski.

2003 r.
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Male miasta Ukrainy: Slady polskoflci

ICHUTKA stacja kolejowa - Polonne. Cichutka tak rankiem, jak i wieczorem.
Kursujq pociqgi pasaierskie relacji Kij6w - Kowel, Chark6w - Uigorod i
jeszcze migdzynarodowy pospieszny Kowel - Moskwa. JeLdLq te2 poci4gi

podmiejskie - do Szepiet6wki, Koziatynia, R6wnego.

ser z6lty. Jeszczejedno przedsiqbiorstwo -
przerabiaj4ce szmaty. W mie6cie budowany
jest nawet budynek na 60 mieszkafi - m6wi
do mnie jedna mieszkanka miasta,
wracajqca ze swojej dziaNki. Planowano
bylo odda6 go przed Bozym Narodzeniem.
Wojskowi z pobliskiego Miropolu
zdecydowanie potrzebuj4 poprawy
warunk6w mieszkaniowych. Ot6z pracujq
na budowie pracownicy na dwie zmiany.

Gl6wna ulica Polonnego nosi imiq Lesi
Ukrainki, siynnej poetki ukrairiskiej,
2yjacej na przelomie XIX - XX wiek6w.
Pisarka sto lat temu chqtnie poSpieszala w
mlodoSci do Polonnego na wypoczynek.
Czy bylo co6 lepsze: czyste powietrze,
jeziora, rzeka Homera z doplywem
Homorcem. A do tego jest to prawdziive
Boze miasto: w6wczas w Polonnym bylo
9 cerkwi prawoslawnych i slynny do naszej
pory ko6ci6l Sw. Anny z roku 1607.
Wcze6niejszy od berdyczowskiego
klasztoru karmelit6w bosych! Sama okazja

- trafi6 w lecie na odpust.
Wiadomo z polskich d,ziej6w, 2e

wla6cicielem miasta byl kiedy6 wojewoda
krakowski o nazwisku Lubomirski. Ze w
1766 r. Kr6l Stanislaw Arlgust darowal
Polonnemu przewileje na cotygodniowe
jarmarki. Ze miasteczku bylo nadane
magdeburskie prawo. Nie ominqly miasta
osoby dla polskiej i ukraifiskiej historii
wybitne i zasluzone: Sanguszkowie,
ksiqzqta Ostro2cy. Jeszcze wczeSniej - w
roku 996 ksi42e Wladzimierz
Swiatoslawowicz dopisal Polonne do -

Zntdzona bileterka patrzy zza okienka
kasy na obszern4 poczekalniq z fotelikami
z dykty, na kt6rych siedz4 pojedyriczy
podr62ni. Na Scianie w poczekalni wisi
obraz przedstawiajqcy scene z dawnej
Ukrainy. Wiejska dziewczyna stoi na ulicy
z chlopcem, jej matka wygl4da z
tynkowanej chatki. Boi siq o c6rkq, dlatego
trzyma w rqku kij, zeby nastraszyl.
chlopc6w.

Z jednej strony stacji - las i chatki,
trochq tylko lepsze od tej zobrazu, z drugiej
zaS miasto. liczqce 28 tys. mieszkaric6w.
Rejon poloriski obejmuje 45 osiedli i
wiosek, razem52 tys. mieszkaric6w. R62ne
sq tlumaczenia nazwy miasta. I w r6znych
okresach historii r62nie ta nazwabrzmiala:
,,Polonnoje", ,,Polony", a w
najdawniejszych czasach -,,Polonnoje
Wielkie", ,,Polonnoje Nowe". O
pochodzeniu miasta istnieje kilka wersji.
Jedna z nich: nazwa pochodzi od ziemi
Polan. Druga - od ,,brai w polon"
(ukraifiskie bra6 do niewoli).
Rzeczywi5cie, kronikarz Nestor 1172 r.
odnotowal:,,Polowczanie (plemiona
Polowc6w) jechali za Kij6w wojowa6 i

przyjechali do polonnego. " I nareszcie
trzecia, najbardziej poetycka wersja -
,,Polori", po polsku l4ka, pastwisko.

Do centrum miasteczka dojeild2amy
autobusem. Po obu stronach stoj4
przedsiqbiorstwa niegdy6 znanego z punktu
przemyslowego miasteczka na pofudniowo

- zachodnim Wolyniu. Mijamy jednq za
dfuge fabryki: ceramiczn4, fajansow4,
parcelanowa. Jest mleczarnia produkuj4ca

dziesi4tynej cerkwi w Kijowie. Dq
poloriskich las6w i lqk doje2d2al Jaroslu*-
M4dry. Nie tak juL i cichutka ta stacja
pomiqdzy Kijowem a Lwowem.

tc**
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V N,NNTWAM <MOZAIKI BERDYCZOWSKIEJ>

KURAT w p6l drogi od Kijowa do Lwowa jest poloiona stacja

Slawuta. To wlaSnie nastppne po Polonnym 30-tysigczne miasto

w kierunku na Zach6d. Po prostu od Berdyczow^ w ci4gu

k4'; relacji ZmerYnka -Zdolbun6w'
| ---- --. l^l---^

Od stacji do centrum miasta leszcze 15 minut i ju2 wysiad"-y:^U:-Yt;

Ja
;H#;;- ruuro"zu-y, tniutt.czko Lnajduje sig wSr6d las6w, staw6w'il;; ;*"rir-Li. *"runki, wyposa2onym przemyslowym miasteczku. r

obok szybko PlYn4cej rzeki HorYfi'

Jeszcze w lata swej po uniwersyteckiej

mlodoSci autor tego artykutu stuzyl tutaj na

stanowisku dow6dcy plutonu ' Ot62 -

przemaszerowal z woj skiem Slawut qw zdlttL

iwszerz...A je2eli na serio - Slawuta zawsze

rinteresowala mnie swoimi polskimi
.-Jhkcentami. PomySlicie: kwaterowalem w

mieszkaniu Polki, babci Feliksy, do tegoZ

Feliks6wny. A samo mieszkanie znajdowalo

siq obok ruin Swiqtyni katolickiej' Ot62

czytalem na portalu codziennie: ,,6wiEta

Doroto, m6dt siq za nami". Wiedzialem, 2e

kiedyS zn6w odrodzi siq, powstanie z ruiny

koSciol Sw.'Doroty.
Sama 6wi4tynia zostala wybudowana za

czas6w ksi424t Sanguszk6w. Parq lat temu

okaza\a siq w ukrairiskiej edycji opowieS6

,,Roman - ksiq2e Sanguszko" Zygmunta

Radzimiriskiego. Ksi42ka ta opowiada o

dziejach Sanguszk6w. W ci4gu 20 lat
Radzimiriski badat i uporz4dkowal rodzinne

archiwum Sanguszk6w Wyszlo 7 tom6w! A '

po tragicznej Smierci ksiqcia (stalo siq to 2

listopada 1917 r. Podczas Pogromu
bolszewickiego) w kilku numerach,,Gazety

Lwowskiej" wfdrukowal Z. Radzimiriski

wspomnienia o Romanie - ostatnim z

Sanguszk6w, kt6rzy rzqdzilislawut4 od I 703

roku.
Dzialalno66 Romana Sanguszki -

dowiadujemy siq o tym z opowiesci - byla

bardzo obt"t.nu i zr62nicowana' Opr6cz

fabryki sukiennej (400 pracownik6w), ksi42e

zalo2yl fabryki sprzqtu do rolnictwa'
mydlaistwa, wytw6rniq 6wiec, a nawet.mial

swojq hutq, odgrywaj4cqwaznq rolq w

budowie kolei Szepetowka - Zdolbun6w'

Z czasem huta zostal a przeksztalcona w

wytw6rniq faj ansu. Funkcjonowaly przemysl

drewnianY, inne rzemiosla'

A ieszcze Slawuta za czas6w

Sangusziow byla uzdrowiskiem dla chorych

na gruZlicE- istnial zaHadleczenia kumysem

(ml-ekiem klaczy). Chory w czasie leczenia

powinien byl wypi6 150 butelek kumysu'

Wyprjmy i my, obecni na ziemi slawuckiej'

Uui.ft e piwa firmowego ,,sanguszko".(taka

,r.."y*itto56!) i obejrzyjmy przepiqkne

wolyfiskie krajobrazy Slawuty w deszczowy

aziitt. Dla interesuj4cych jest w Slawucie i

muzeum historii.

2003 r.

Feliks Paszkowski.
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yMoBzx <IrrreuAarrrcbKoro Micre.rKD) - TaK Ha3HBaBCr KBapra[ 6ygunxia
nificrrosurin - camo, ra posuoni4rMr,r MaMH nirom re o6pasr", 3 xoA-
Hr.{M He no6lrscg. Tyr, na ueperureriuHi sereHrD( ByJr}rrF Caaonoi m llyur-
xina, xnoneqr sHafriuos rorapumie, Aesri s HrD( craJm fioro,4osi.{Hr.t{u
Apy3rMr'r. Yci ruxi-rruri poru 6ar.rcrcyue fi rerxo HaBqaBcr y rurcoil Ne 3, arcy
sariH.rus ig sorororc MeAuurJrro 1976 p. y cnoraAax y.rureain Ha3aBXAH
3anr{ruHTbcr 3pa3KoBHM yrrHeM, opranisaroporra i nelyrurrt 6arinrox urilr-
mlx nevopin, npuxr{JrbHnxou niouepcbKo-KoMCOMOATCTTOi poMaHTr4Kn, lppr
<3ipHuqu, TpyAoBr.rx AecaHris Ha roJrr piruroi Eeplu.rinulnuu.

Bucoxy rJraHKy - crarr{ cryAenrou-rrrixnapoAHr.rKoM Kuincrroro yui-
Bepcr{rery ir',r. T.ll Illenqesxa Pasyuror AoJrae s 4pyroi cnpo6r,r: eK3aMe-
Harop' qo6 <spisarro a6irypieura s nponiuqii, saAae fiorray xanep3'e rn-
raHHr upo 6orpuga Illyficrroro, rorprfi oqonrcBaB rouirer s pbscjriay_
BaHHr s6uscrna crHa IsaHa lposuoro - qapeBrdqa luurpix.4bcmr"io v
3ayBaxI'ITH, ulo, Aerali roro cli4crBa He 3HaB Hasirr urrimuufi vqrteJr6.

4rr. * ua re fi Qarynrrer uafi6yrHix guuroruarin - npaqrcfi ooiur*o"o,
6ylr ynaxHr.rM Ao Aeranefi.

Jln6on 4o pi4noi ru*onu o. ParyrraroB npoHece qepe3 porc.r. B o4uouy
3,HHM ruraci nepuux 8 nir HaBsaJracr fioro rr,rafi6yrtr ApIxnHa Haralir
Kyrp.a, Huui sacnyxeHa aprr{crKa yrpaiHu, aKrpr.rca Kui'scrroro Haqio-
HanbHoro ara4euiuHoro rearpy pociftcrroi lpaMr.r irra. Jleci yrpaiuxr. V
,qurnHcrsi - pa3oM ni4ri4ynanu Eep4ruincrxrfi flanaq nionepin ra rrrKo-
nrpT, nraiSyrovn rexnircy Br{pa3Horo rrr{raHur. MonoAurnfi 6par - Bix-
rop PasyuxoB - raKox gao6yn cepeAnro ocriry s urrori J\b 3. ipoxu nis_
Hiure urqxanau croii, sa roft qac yxe 3HaMeHHTr.rx 6atrir, npofiae ao
cboMoro KJracy BKJrrorIHo cuHflrr,rrrrpo. Pa.qhu 6arrru 3acr.IHa, aBcr IuKoJIa
ropAHnac.s, ulo Ha npo.rncrift riHifirli npucyrni rari niqorrai BnnycKHr.rKr.r.

Pir rr,rix rrrKoJroro ra yginepcHTeroM o. pasyrraxoB 3anoBHro€ cauouiA-
roroBKoro ra po6ororc carocapeu-iHcrpyMeHTanbHHKoM Ha SasOAi <KOU-
coMoJrerlb)). floHrms (KoMcoMoJD) AJrf, olercan4pa, si ruxilrHoi rasll
fiepeMoxqr <nonir6oi's), uicrruro npr{TrrirrrbHy c\Jry. flpuxrrrerHo, rqo
nicns gaxiHqeHrur yHiaepcnrery (1982 p.) paryr,,rrcn 6yn uanpaueuNfi
ner(ropoM [HiuponerpoBcbxoro OK nKCMy - y uicro, ae npaqro"*a
ftplcoro H. Kyapr. .flr nepcnerrnBHoro npaqisuuxa, Horo nepeno4mr
(e 1985 p.) y Kni'n - 3 Jrercropa crae 3aB. cercropoM, nigniue sa"igy"ae"
aigiry i4efino - noriruqHoi po6oru IIK nI(CMy

CIfi8ffi@ArilHP
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Y rponi 4ixvia, rxi porpo6nrru crpareriuunft rypc uoroAoi vrpain-

clroi aepxatu, 6y',u reneparopaM' norirruHr* tl-.*ororraivnux i4efi,qimue rraicqe nocigae Harrr 3eMJrrK oaexcaHAp Bacuaronuv pasyuxon.

. Tar, qe 6yn nori*rx, ulo yrBepAxyBaBcfl na pecny6niraHc*ouy uo-
.tritnunouy- onirrani s ocrauHi poxr.r icHynu""" cpcp ,K KoMcoMoJrbcb-
rnfi QyHxqionep. jk6n npoqnirara no.ripeg"r cficreMa,qinxou MoxJrr.r-
BO, rqo HoMeHKJrarypuufi npaqinuur pasyuxoB 3roAoM nepefiuon 6u ua
cyro naprifiny po6ory B yroBax eAuuoi naprii. 3perurorol s rcHocri siH
roryBaBcr 4o cayx6r.r B AHnJroMarHqHoMy xopnyci, Marcqfi Als qroro aci
niAcraau: ocairy (nrnycxHur Qarcpruriry 

"i*rupogrux'nignocnn ra
Mlx'apoAHof' [paBa, peQepeHr-nepeKraAaq s aHrnificrxoi rrronn), a ra-
xox seo6xiAui rrcrcrxi ra dnoni sxocri: qirecnpruosaHicrr y Aocflr-
ueHui MerH' cxr'rJrbnicrr sararoAxyBarr' 3B'fl3Kr,r rr,rix necyrr,ria""rr, r4u-
Bilrlocr 6, cnis6eciaHnKaMr.r, nHyrpirunro si6pauicru, aifi crxony rocraBy,
a HaA yce - BpoAxeHy Aeniraruicru iurelireura

,{ou rignena o.B. Pasyrrarory 6inru HanpyxeHy poJrb - crarn nrory-
HOrO BJraAr'r r nepioA craHoBJreHHr yrpaincrxoi,qerraoxparuvuoi 4yuxu, a
raxox^incrnryry np$ureHTcrBa. Ociannq cayx6ora cxoAr{HKa _ 3acry_
nHnr cerperapx Haqioua*uoi paAr.r g n"tu"i 6esnexr i o6oponn y*pu-

Birpn neper'aiu croHyKiur.r Ao nepe6yAon roipo6oru repinHuurno KoM-
coMoJroM pecny6nirn. Y nucryui o.paryurora npu o6roropenni rrroAeri
HoBoro craryry r'loloAixsoi opraniraqii (1990 p.) nnrcxpaBvxuc xapa_
rrepni pucu auanirura - yr'riuni nu6yrynaru noii.rHr.rfi prg npo6ne", no-
€AHarr'r popiro 3 npaKrr.rKolo: <lllo6 npofpaMa sianosiAara 

""ro.ur, 
,,

nosunHi onpirunru rpo€ npr{Hrlr.rrroBr,rx nl.rranr. flo-nepure, - e a6conror-
HO KOHKperua opraHisaqir (nKCMy), un ne po6nrrro nporpaMy HoBo-
yrropeHoi opranisaqii rcMy [oBr.ruui .rirxo Btgtarttrrn, vurra rigpirHre-
uocr og riei oprauisaqii, rKy Ao qboro Malrn.flo-Apyre, Marorb 6yri rricr

' npHHrlnnosi noroxeHHff, rKac6 KoHr(perHa [porpi]ra gifi na xonrpe,rHufi,
'racosufi npouixor. Eo cnryaqis gMiHro€Trcs Mafixe uloTr{xHrr, a roMy
Mr{ Tex He MOXeMo JroBr{Tr,r ran. fut rlboro Bapro MarH rr(ycb reopiro. Ha
croroAHi, He3Baxarcqv ua cepfiosny rpuruxy, TaKorc reopiero, rrca ce6e
HenoraHo 3apeKoMeHAyWflA, - e MapKcr.rsM. Ta He norpiono za6ysaru,
5o qr reopir He sonciM AocryrHa Haeirr norifligosaHifi qacrr.rni uoloAi.
Touy o6on'r3KoBo BpaxoByBarr.r i rperifi sHHHr.rK. florpi6ne crpoqeHe
rparcyBaHHf, npo6reu, rxe 6 soAHouac ni406paxaro 6 inrepecu riei co-
qianrnoi rpym{, rKa 3a KoMcoMoJr i srca saiinesaxnrqenina. Ile rpe6a
'{irro sanzcaryr. A,qxe sporyuiro, lrlo paAfiHcbrufi r'rinrfioHep Ao KoMco-
Mony He ni4e, vH cxaxiuo, cun nignpneMJr'Boro Kooneparopu. pa:yru_
xoa ycnigoulK)BaB, ruo KoMCOMOJTbC6Ka AOrCTpr.rHa flepexr.rBae ne rpirqi
qacil y rrrBHAKonnEHHoMy uupi uogifi .



I99C-1994 ilp. - Onercanqp Pa3yIuKoB ot{orloe cerpempiat Kotr'ticii y
crrpaBax ruoroAi Bepxonnoi Paau Vrpainn. To 6yu nagsnn\aiffiuir nepiog

cuhrynaunx 3 DIaIIrararIMu xaAauoi sori ta 4err,rorpatii, a raKox npu6i-
.rHurin i crapoi crrcreMn s oco6i nepluux AeMoKparl,Iqno o6panux Aerry-
raris su[loro 3aKoHoAaBrlorc oprany. Tyr nr.rcxignufi nodrur MaB 3Morlt

nognafiouurucs 3 runpoKLIM cueKrpoM nomcAin rloAefi, qo HenAos3i cra-
rryrb AJrr Hboro i coparunxauu, fi onouenraMl{ BoAHo'rac. ,{o pe'ri, ryr
xe, y BepxosHift Pa.qi, peQepenrortr rorraicii 3 nLITaHb uonoAi npaqloBaB

uonoAufi icropux, uafi6yruifi HIaBa npe3llAesrcrroi agrtlinicrpaqii AMI'I-
rpo Ta6avunr. .{o cJIoBa MoBtrrI{, i,{. Ta6a.rHux, i O. Pasyuror AoKIIIIJI}I

nea6usrux 3ycHJIb Ao nepeMon{ Jl.,{.Kyrnan y nepe4nu6opHoMy Mapa-

$oui. tlepeuora Kyttrllt y ApyI'oMy rypi ncenapoAHlD( nn6opin crpl{f,Jla

srery uorirn.IHoi rap'epn fiom oaHo.qyrraqis.

25 nnnnt l994p.6ys uiAnucaHnfi Yras npo rpl'I3Haqexnr O.B. Pasy-

MKoBa nepruuM uoui.IHuxorvr Ilpesn4eura Ky.ttrtl.t - repinHuroM rpyruI rro-

Miqurris ra peQeperrin flperu4enra Yrpainn. Ocr rax, nig6nuraHrfi s

rirnroi nigrrycrru, O. Pasyrtarcn nipolo i npasloro ng,traB cnyxI,ITI{ B npe-

sr.rAeHTcrrifi xouaHAi. Cnoso <roMaHAa>) craJlo fioro ylro6neHl{M cJIo-

soM! (f, JrroALIHa'KoManqu. A s aaHifi curyauii KoMaHAa noBlIHHa rrpa-

rlroBarn xa dgepa, ro6to ua llpesuleuta. Touy ri i4ei, sri suafiIuru niA-
rpr{MKy, peanisyrorucr n orfiqifinift gepxanHifi uoniruqi. A ri, sri siAxI'I-

reHi, nornnni 6yrn 6es o6par, MoBrIKu ni4xnneni na6ir. Taxa cauoruac-
qumiua nmpi6ua, isanue KoMaHAa crae pilxJlorc, ry6uru eAnicrr Aifi>) .

IIIgHrro nporetinn cto,qHis npaqi, qefi Hesern'IKrfi rcsireft Hasirl
nucniurcnascr saco6ann lracosoi InQoprr,rauii.

Bxe uigniule ra3sra <,{sepxalo rI{xH.D) BKtllKe ua PasyuxoBa sK oA-

Horo 3 ocnoBHrrx rnopuin cxeMlI <npu6opxanHr Kpnrrty> (liro - ocirn
1994 p.), a raKox cxeMl{ 3uuxoAxeHlrt rounporvricy uix aepxonHoto Pa-

.qoro i flpesu4eurorra y nepio4 uicrx orolorueHHt nne6icurry fi nepeg

niAnucaHHsu Koncuryuifinoro AoroBopy.

,{o npo6nerrru Kpuuy Paryuron IIoBepHyBct qepe3 ninpory: <<Y sac e

sci niAcragn nepeg6avam, ulo n Kpurvry po3ropraerbct HoBa norirt,t.lHa
Kaunaui.r, .f, Ka 3HoBy crpoBoKyBana 6 necra6inrnicrr uiA .Iac KypoprHo-

ro ceony, [pr{HecJra 6 nosi eronouiqsi BTparD. Ycmuu Onercan4pa
Pasyrurona 6yna cQoprraynboBaHa [puql{Ha 3arocrpeHHt nporupiu uix
Br.r[Iorc 3aKoHoAaBtroro ra BuKoHaBrIon BJIaAaMH. I{r pirxuqr - B crpare-
rii exonorrai.rgoro po3BfirKy, ery IlpesugeHr 6a.Ins y crBopeHgi n Yxpailri
coqiamno opiernonanorc puHKy, a BepxonHa Pala - n no6yaoni pHHKo-

soro coqianigrvry.

V rnctonaAi1994 p. ra3era <<HegasncxMocrb), npeAcraBJlslotlfi sI'I-

raqaM po3Jrore iHrepn'rc Pasyurona areHrcrBy <Iutep$axc-VxpaiHa>
roAaJra rary nisnrxy: <Ha AyMKy ercneprin, nin npoi[eciintuit noliro-
nor s go6porc Teoperr{rluolo niArorosxolo, 3 po3B}IHyrI{MI{ asaliruq-
nmrau sAi6nocrrMr{... Eyn racryuHl{KoM roJIoBI,r Tpylonoro KoHrpecy

Yxpainu - naprii coqiar-Aeuoxparuvuoi opieumuii, qo He Ao6unacs
noKlr ruupoxoi rporr,ragcrroi ni4rpnMKlr, oAHaqe taxoi, qo ryuina cKoH-

rleHTpyBarr{ AoBKona ce6e 6ararrox siAoturlx eroHolrricrin, nponi,qnux
yrIeHHx, crBopxrn noryxuufi inrelercryamnufi qeutp Yrpainu. y TKy
ricuo cninpo6irHn.ras g Auarodeu farrquHcrxnu. Caue qr cnima uo-
JroAoro noriruxa fi siAor\doro erosouicra craJIId ocHoBolo rfoprvrynannr
KoMaHA[ inrenerryanin, uo cepfi osuo slrirrHrnn npe3llAeHTcrry a4rrai-

nicrpaqirc. O. Pasyuxon i A. fam.ruHcrxuitcrutuocHoBHlrMr,r aBropa-
rrfii AouosiAi npesuAeura B napnauenri, iHiqiaropar'au 6aratLox roqr-
Hanr Hosoi BJraAr{. flpn qrorrry O. Pasyuxos soris 3ilJIHIIIarLrcr n rini,
xotra yqacrb y ABox npec-roHQepenqixx rroKtBaJla, tqo xypnanicrin giH

He 6oirrc$).
Y sragauouy inrepn'ro Pasyuxoo pornonia i upo uexi po6ovoro 4nr

cyqacHr.rx nonirrris. 3nuqafiHr.rfi po6ounfi Aenr flpesuAeHra roqr.rHa-
€Tbcr o 8.10 pamy fi saxin.ryerrcxo2I-22 roAuui. Y noMi.rHuxis - Ha

1,5 roguuu nisHirue..fk npanmo, y roMaHAr.r oAlrH-ABapa3r{ Harr.rxAeHb
6ynae (GceHoruHa>, m6ro AoBoAr{Tbcr npaqroBaru Ao I -2 roAHHu noqi.
flparrnuno HeMa€ nnxiAnux. Husrra sap[JrarHr. IIpo rpouroBe yrpuMau-
Ht 3r4AaB JrHrIIe AJrr roro, rqo6 6yno sposyrr,rinnu, uacximxn raxxo 6yro
3arrpocr{Trr Ha rurarny po6ory BqeHr{x, rarirynaru ix sMiHnrH posrr,ripe-

Hufi upoQecopcrxrfi o6pas xr{rrr Ha 6egroHe.rnr.rfi uapaQou.
Y rpygHi 1995 p. noprluufi i uprur,rfi y crocyHKax 3 rrrcAbMl{ O. Pa-

3yMKoB noAae y rigcmnry pa3oM 3 paAHHKaMr,r [pe3r.rAeuTa 3 MaKpoeKo-

uouirn A.falrquHcbKr.rM Ta 3 [r.rraHb nuyrpirunroi nodruru A. Buapi-

snu. Y d aui OPT BKa3.IJIo npIdtILIHy iinroi siAcrasru - ronQlirr s rla-
soro aAMiHicrpallii flpesr.rgenra .{. Ta6avuI'IKoM. .flr sncrosuBct xypHa-
iricr IO. KoHcralrrNHon (<KuencKne HoBocrn): <.{unosxxHi nu6pnrr'r

Aod: nosa roeAuarla e roluaHAi JleoniAa Kyutrlll ABox HeopAI'IHapHI{x

.rrrogeil s a6corlorHo pisuonolrccHolo MopiulJlrc. Kou$nirr uix uuun 6yu

Jrr{rue nLITaHHTI qacy)). JI.M. KpanryK, KoMeHTyIoqu rto raptqux cniAax
- cu:ryaqiro, cKtBaB 6es npurpac: <K-neprc, niA sroro 3aJlexurb posno4in

[oBHoBa)KeHr flpesu4euta, Ayru[ITb iunrelexryz]JlbH]Ix, cuimlnHx, iui-
qiarnsru{x moAefi>.

flpunaftr'tri 1 0 .Iorosix ToJILIEI{JILI m,qi a,ql\,tinicrparunnnft 6ylunox
na Eagrosifi, (novanocr is gsinrHeHHs rqe nepeA IIHM ABox uotvti'IHlrris -
3 rrr{TaHb 6egneruI Iopir fanpmoBa Ta nOMi.IHI,Ira s sificlronux III{TaHr

BaAuua lpe.raninona).
floxuuynun KopLIAopI{ BIraAu, O. Pasyrtmon ra ftoro coparHItKI'I rtpu-

srynvnuAo crBopeHnx VrpaincbKoro I{eHTpy erououivHnx ra noairn'I-
sr.rx AocriAxeHb, Ae xorumsifi Ilepuufi np$I{AeHTcrrnfi noMi'IHI'IK craB

roJroBoro paAI{ eKcneprin. r{o qixagux porpo6or ylIEnA,3BaxaPqI'I Ha

aocryuni uau uarepialu, criA siAHectu uiAroronry xoHr[epenqii <Yrpa-

ina i Pocis: cyuacrufi craH B3aeMosiAHoct'tH Ta nepc[eKrI{BI'I po3BI'IrKy)

(uaxam, He 6yaa npoBoAeHa Hi6uto qepe3 aJlbrepHarl{sHicru neperoBo-

pHoMy npouecy). 3are na6yno po3ronoce, rpoBeAeHe yIIEnA pa3oM 3

[peAcraBul,Irarrtn Sonay Koupa,aa AgeHayepa (KpyrJloro croJly)) <<Cso-

6oAa crosa ra BnaAa n Yrpainil> 3a flacrlo uponigHr'rx xypnanicriB Aep-
xaBH. <Kpynrrafi cdro> roncraryBaB cytrlHnfi craH crpaB u yrpaiucrrux
uac-ueAia i Harai.ran ix noraruurnfi posrxroK Ha npaBoBifi octrosi. Iloai-
nnBcr Pasyurou AyMKaMLI upopo6ory IIeHrpy HaA MoAeffro 6oporr6u si

sroqrurHicrto, crBopeHHr 6ropo poscnigynanb; araKox [oAaB qiuni npo-

ruo3r{ norirolora uloAo nu6opuoi raunauii 4o napnaMeHry 1998 p. .fk
ronoBa paAr{ eKcIIepnB O. Pasyuron 3 Meroro BLIBqeHHs ru6opuoro npo-
qecy si.qsigar pisni xpainu, 3oKpeMa fi CIIIA, ge no6ynan na iHarrypauii
flpesngenra E. Kninrona, A6arcqn rpo MHp i snam4y n cycni.nrctni ua-

secHi 1997 p. y Kueni O. Paryr"rrcon opraHisynan <rpyuufi crim>, rpucBfl-
qerunfi npo6reuau qepKoBHG-AepxaBHrx siAHocfiH 3a flacrlo Iepapxia

certau pedrifinnx xonSecifi. 3 nrororo 1996 p. Pasyrrlron BxoAI'IB Ao ttrte-

His norirBnKoHKoMy ra nolirpagr H[tI.
OAHa.re nafi6imru HanoBHeHI{MH noAislvlu BLIflBrtBct rurs O.B. Pasyl't-

roBa caMe 1997 p. flpo unpory fioro norusgin roro nepio4y csiA'Iarr
ny6rixaqii y IIeHTpiuIbHLIx BLIAaHHtx, soKpeMa, qI{ He HafinosHiule sa

o6csroM iutepn'ro n <<Knescrnx HoBocrflx>. Y rolax ynpanniHqiB noqa-

JrH roBopurr.r upo noBepHenns O.B.PiByMKoBa y rpefiAeHrcrri crpyrry-
pu. Tar soHo fi cranoct. Bnirry 1997 p. riH npusuauaerbcfr Ha rocaAy

3acryrrHlrKa Cerperapr Paan Haqiosamnoi 6egnexu i o6oponn Yrpaiuu.
Y c$epy fioro rouneteHqii s PHEy BXoAI,IJII{ rpLI ocHoBHI.Ix HanptMI'I -
eKonorttiqHa 6e3nexa, norirnqHa cra6inuricru ycepeauni xpaiHn ra yrpa-
incrxo-pocifi crri siAHocusu. KorraeHTylouu cBoe npu3naqeuu.n, Pasyuror
posnonin: <HacaunepeA t noBepralocb y BraAy, ne slrdiHusulu xoAtroi
uosuqii, rry nigcrororas ui4 qac o[o3l,Iqii. Meue 3attpoclilIll TaKI{M, fiKtIM

r 6yn. .fl He ssaxaro aMopanbHLIM [oBepHeHHt y BnaAy rcAi, xonn IIifi
Mari aaxKo).

1999 p., y rpanni, O. Pasyrrrxory 6yno rpo6leHo cKiIaAHy ouepaqirc.
3racarn clrJru JrroAr.rHr,r, rKa AoKJIarIa raK 6arato Ans reHepaqii xoncrpyx-
rHBHr{x inefi y HesanexHift Yrpaini. A spo6r.ura 6 qe 6inrnre.,{o ocraH-
Hix ruris cBoro xlrrrt, xoAHB Ha po6ory. flpaqtonaa, KonI{ BXe it xurra
6yno nenpocro. .{o rocuirarro sai'xAxas Ha npoueAypu. Y nepeaocrassi

AHi s mcniramnifi narari fioro nponigan flpesn,qenr Kyuua. Ilpoulancr
' si csoiM flouiqsnrou.

29 xosrHs 1999 p. He crilno O.B. PasyuKoBa - HaBAI{BoBLIx(y riIJIaHo-

srroi fi ao6poi JrpAr.rnr.r, narpiora serr,rroi Yrcpainr.r i csoei Maroi 6arr-
risqunn - Eeplnvena. 3acrur uaM'trHLIK Ha Eafirosifi-ropi. I{enrp exo-

HoraiqHnx i noriru.rHux AocriAxesr - Aituqe Paryrtrrona - socurr fioro
irtl'r. frouy - 6es sHcoKHx AepxaBxrrx HaropoA 6e: s.IeHHx crynenia-
rpncBrqeHo urnarrbru ftuler,4o pivnuqi g.qns KoHtrI{HI,I cryair <l+l> ni4-
roryBaJra tl1npy Ha rrcAcrri cnoMr.rHu rererepeAaqy. Ha .repsi - yniuuen-
nr O. PasyrrrroBa B Eepanveni. Ysi.rueHufl nroAHHH BJIaALI, He 3arbMape-

noi qiero BJIaAoro.

2001p.

(Derirc IIAIIIKIBCbKI,IU.



B ycto.uy ceimi .flpocnaea ,\on6-
porcbKozo do6pe s*aurmb nK eudam-
nozo nidepa norbcbKoeo uaqiouarbto-
russonbwoeo pyxy i QpanqyzbKozo non-
xo e o d qn -ze H ep an a If ap uz o xo'i Kony n u.
Ta uano xmo 3Ha€, uqo ein 6ye qe fi
manaHooumuJw ny6ni4ucmotu, Qinoco-
Qo*, nxufr y'vie vimxo, cmucno i doxid-
nuoo suKnacmu csoi noznndu i doeec-
mu ix do ceidouocmi uupoKozo Jaza-
ny. Mu zopduuocn, t4o maKa nrcduaa
uapodunacn i npoucueana Ha nonico-
xiil zeuni, npocnasuorau fi cenuqwur|tu
cnpaSaJnu.

He geaxarcqLr Ha re, rqo siH He Bcrnr
B3trr{ 6esnocepeAnboi yvari y flolrcr-
KoMy noncrasni 1863-1864 porin, fioro
BBaxarorl oAHHM is HafirorosniItrlax .ri-
JrbHr{x Ais.ris rlboro pyxy. I qe cnpane-
AJrr{Bo, alxe fl ..{orra6poncrrnfi oco6ucro
pospo6ur [JraH noBcraHHr, B sKoMy
nepe46avun cuinrni 4ii floJrbcbKux i
pocificsrux 6opuin 3a He3anexsicrr
flonrrqi.Cni.q silgHa.rr{Tu, rrlo qefi .qory-
rtreur 6yn ni4roroueHnufi Hr,rM y Ka3e-

rr,rati Bapruascrroi qnra4eli 6-ro cepn-
H.f, 1862 poKy. .{oxylaenr repe.(aHo 3

BeJIHKTTMH TpyAHorrIaMH n rura6 [oBc-
TaHcbKIdx cul. fllan sacni4.rye, IrIo fioro
aBTop 6yr ue Jrnrrre raJraHoBr.rrr.rM Boe-
HaqaJrbnr,rKoM, aJre ft uyapuu uonirHrou.

Baxrns[M AxepenoM AJrr B[BqeHHt
npoqecy ui4roronxu flolrcrKoro noBc-
TaHHr e reKcr npoMoBr.r -fl. ,{oru6poBc6Ko-
ro Ha saci4auui Bapurancmoro uicrroro
xorrairery y 6epesni 1862 pory. Tyr
it6errcr. upo 

- 
BenlrKy nponalaHAr.rcrcbKy

Aislrsicrs, flKy rrpoBolil4nr nomcrxi na-
tpiorr cepeA pocificrrix orynaqifinr.rx
sificrr. Ariraropu Korr,rirery orDiqepis
(craa4ancr is pocificrrnx narpiorin-gpy-
gis nomcrKoro Hapoay ) pos'acnrJrr.r qap-
cbKHM COnAaTaM IIpO Te, qo aprr,rir e 3Ha-
pffAArM caMoAepxaBcrBa y noHenolenni
nonsrie. I{apcrri reHepaJru nono4mrcr ir
cepxaHTcbrirra i px4oBHM cKnaAoM cBoro
sificrra rr ie pa6aMu, (roAyrorb rK 3rparc
co6ax, Korpr.rx rpr.rMarorb Ha nonigxy, He

BBaxarorb 3axr.rcrHlrKaM[ sir.rugnu>. Xi6a
MoxHa Ha3r.rBarucr narpioron ceoei ser,r-

li, nonenoJrroroqn s-rtacHrafi napo4? <Tinr-
ri siAluonHsruucr eiA ni4rpnrurrn caMo-

Aepx(aBHo-irunepcrxoi nolirurN qapx
Onertan4pa II, - roBopHB.f,. ,{orrr6poncs-
xuir, - pocixun, o4xrHyri y cipi runreli,
3Mo)Kyrb Aocrofiso B3trncr 3a crBo-
peHHr riAsoro ypflAy, o6paHoro HapoAoM

i s HaAp HapoAyD. flopa nogyuaru i ra
cno6o4y pocificrroro HapoAy, aAx(e BoHa

HeMoxJrr{Ba 6ea He3ane)KHocri ycix Aep-
xan i rpain, rxi iqe aoci 3HeMararorb
niA irou qapu3My>.

flporraoneqb 3a3naqr.rB, rr1o po6ora ce-
peA norrin-orynanrin 4ana sHa.rHi no-
gurreHi pe3yJrbraru. B AeqrcHx porax yci
conAaru ft o$iqepu AanH 3foAy 3a nep-
rtrr{M 3aKJrr,rKoM nigxarra 3aKoJror i npu-
eAHarr.rcr Ao norscrxix noecraHrlin. <Y
Man.qnincsrifi $opreqi, - 3a3Haqr{B

-f. .{ou6poncrrrfi, - Bcr ruKoJra rcuxepin
i.racrfiHa po3TauoBaHoro raM rapHiso-
Hy BXe HaJrexHTb Ao coro3y i ga Aan-
HHM 3HaKoM BoHH ai4xpurcrr Bopora

$opreui i raruu qr.ruoM Br.rAaAyrb HaM

ue rinrxi nafiyrpinreniruprfi nyHKr y Ko-
poriecrni, ane qe fi s6pon, ma s6epira-
€rbcr raM y rimrocri T0 rucs.r rapa6i-
Hin i ni4noni4ny rilrricrr arrayHirlii. Oa-
HaK rloBcraunr cri4 po3fioqaru pauiure
niA Harrai.reHoro crpot<y - 26 uepnux I 862
poKy, uqo6 pociitcsx*tir fenepanruufi
mra6 ne Bcrr.rr flepeBecru sificrra s

Bapruanu s iHrri r,,ricqs Auc.noraqii, 3a-
Minusruu ix 6ilrur ni44aHuuu flerep-
6yp.y ni4pos4inar"rn i I'e4naHHrMr,r)).

flpoQecifi ue yuinHr .f .[orvr6poBc6Koro
B oneparr.rnnoMy nnaHyBaHHi i repinHu-
qrsi noscraHcbKr,rx gaxoAie sacni4vyroru
nyHKTH fioro nnaHy. BpaxonaHo 6yrna-
JrbHo nce: i .rac, i npocrip, i Aeralura
cTpyKTypa i rraopalruo-norirz.rHa aTMo-
cQepa n pocificmnx rapuisonax, i po3pa-
xyHoK BJracHr.rx (nolrcsrux) cul, i eranu
s6pofiuoi 6oporr6u, a raKox nepe.q6a.ry-
saHi i"i' nacliArn. florpi6no 6yno rarox
n'paxynaru, qo ocHosHi crlu qapcrroi
perynrpHoi aprr,rii 3HaxoA[nr{cr He y
Bapurani, a n ra6opi - s flosoHsrax. BoHr.r
narivynalu Aexirnra Aecsrxis rucrrr Bo-
rrie. Tolay norpi6Ho 6yno ix srocr Hefi-
rpalisynaru a6o,n rpafiHroMy BH[aAKy,

siAsecrH ix no.qani ni4 Bapruann i He

Aaru iu MoxJIHBocri sgrrx yqacrb y rrpr4-
gyruenui rroBcraHHr. Kpiu roro,
.f.,{ou6poscrrnfi 3aKJrr{KaB uonxrin 4o-
noMorru rpolrr,rMa, a6poero i auyuiqiero
pocificrxuu 6ofionnu ApyxrnaM, crBo-
peH[M is npuxr{nbHr{xin noscraHcbKoro
pyxy.

I{rorvry qyAoBoMy rrrraHy rrepe3 prA
o6'extunHl,Ix ttpuquH, Ha xaJI6, He cyAH-
Jloct crarr repinnuu AoKyMeHToM rro- "

BcraHHr. Kepynan 6oporr6oro y Bapura-
ni nporxrou ci.{Hs-rrororo 1863 poKy
CreSan Eo6poncsrufi - ocraunifi niaep
florrcrroro uaqionanbHoFo xouirery,
rKHx 3aJrr,rrrrHBc fl Ha eori. Penrra
(.f,. .{ou6poncrrnft, 3.flaAneBcbKafi,
E.IIInapue) a6o 6yna 3aaperuroBaHa xa-
HAapMaMr,r i yn'rsnena, a6o 3arr{Hyna B

6osx .

Cso6ola pocimr - qe cso6oAa nonfl-
rcis! .9. .{orr,r6poncrrufi ueoAnopasono ni4-

\../

u. Xnrouup. fla-u'nrxnr f. [ou6poBcbKoMy.



KpecnroBaB IIefi .qesig. 3a fioro cJIoBaMI4,

<pocirHu raKox xotlyrb cno6o4z, xotlyrb
cKHHyrz HeHaBLIcHe tpMo qaptasy>> i roruy
uomcrri narpioru nonussi p.isru pa3oM

is Huruu.

Jluure B TaKoMy BrInaAKy BoHH 3Mo-

xyrs go6rTprcfl, sAificneHHq cnoix :g.aliit
((y HeAaJlercouy trrafi 6yrHrortay>.

l5 uepnnx 1865 por<y is CrorrorlbMa
-fl. [orra6poncrxufi HaAicaas nrc^fa M.H.
Karrony - oAHoMy is Nau4apMcbKl{x npa-
qinHurie Mocxnpr. Bin 3atBHB, ulo He

Mae crpaxy repeA xalroriAsuu qapcb-

KHM ypr4ou, fioro noniqiero i ueHry-
poro. Pocit - raKa rpaina, n mifi <npu
ecxrifi sraAi Mo)KHa po6lrtu uo 3a-

BroAHo)). flonrcrruft ni4ep 3BHHyBaTLIB

rrapcbKe caMoAepx(aBcrBo y pirnorraaHir-
Hr,rx 3roquuax, Henirnacrei fi Hacunbcr-
ni,.axi [pr{Hecnu 6araruou HapoAaM qLI-

creusi Herrlacrr. Eararo pocirH iqe nia-
\-,TpnMyrorb 3arap6Hnqrxy caMoAepxaBHy

nonirnry, aJre, pa3oM 3 TIIM, 3'flBptracfl
3HaqHa ix qacrltra, cepeA xroi nxe npo-
6yAuttucs, moAcrri norlyrrt. Henpan4a,
rKoro, HeMoB 6pylor"r, iuuepcma npoua-
raHAa o6rula norrcrrcifi saqionalsso-
Br.r3BoJrbHr4fi py*, crana niAoruoro csiro-
si. Y caMiciHrxnfi ii qeutp Bnyqrlrn no-
ryu'xni cJIoBa .f,.florra6poBcbKoro ra in-
rxHx rroJrbcbKHx errairpaHrin, lxi norora-
uu porifiuuuc.a ro 6ararrox sapy6ix-
HHx rpaiuax. Y ni4xpnrorr,ry rucri Ao
o,qniei 3 reptuflx euirpan'rcmnx oprani-
saqifi, HanI4caHoMy fl..fiou6poBcbKllM y
flapuxi l9 ructonaaa 1865 poKy, loriq-
Ho gr.rrra.[eHi ocHoeHi :asAaHHs, sxi
crollTb nepeA qilruuun npeAcraBHLIKaMH

noJrbcbKoro Bu3BonbHoro pyxy. Cra3aHo,
u1o <ertrirpaqis - npeAcraBHuqr uaqii, sa-

6os'q3aHa Br.IKoHyBaru i'i nolro no3a Kpa-
-fK))). Boua Mox(e 6yrn naqionarrunu

'..-€HTOM, aJIe He (3aKOHOAaBII9M a6O Ha-
qionalrHoro BnaAoro>. He MolKHa ynpaB-
rrfrTr4 rpainoro, He flpoxuBaroqu s Hifi.

, Errrirpaqix uoxe 6yrrn ropaicrro i 3axuc-
THHKoM ceoei naqii, KoJrr,r craHe ((aloc-
ToJroM MyqeHr.rrlTsa> cBoei 6arurinu1uHlr,
(crpa)KeM nomcmoi .recri nepeA csi-
roM) nepefiuaruue ( rnopvo!!!) gepxano-
rnopvufi ,uocni4 <<y nirrunx uapo.4in>>,

po3noBcroAxyBarr{Me nepe4oai ocniry i
coqianrni icrraurn, xoJrn ni4vynarnue
nynbc KoxHofo nporBy << uaqioHarbHoro

r xuTrfl> i 6y4e < n nocriftnifi roronnoc-
ti> Aisrfi 3a 3aKnnKoru xpaiHu>>. fonosHe
He BnnycKaru 3 nu4y i4ei segarexHocri
flomqi.

<OAHar naqionarsny nolirury, - npo-
AoBxye -f,. flou6poecrrufi, - HeMoxnHBo
Becrr,r 6es nupirnenns coqianbHr.rx npo-
6reu. foronHe 3aBAaHHr nonrrae y po3-
n'xgagui ceJlflHcbKoro [I{TaHHt Ha ocHo-

si a6corrorHoi cnpaneAnnsocri, pinHocri
ycix crauiu i nipocnoni4aHr, i, nariueqr,
3aKJrlrK ycix cranin i nipocuosiAaHr... .{o
yvacri y rrtaiuo-nnaAHoMy (nocni4onno-

AeMoKparlluuorrry) yupanninni rpainoro>.
Kpirta rofo, rpaBa JIIoAHHII e florrlqi
nosaHHi 6yru ricuo noB'q3asuMl,t is (BI,I-

3HaHHffM npan inrunx uapo4ir>. florep-
nisurt,t [opa3Ky, [oBcraHHt noKJIaJIo Ha

ncix y.racHzxin, rri 3anilrnunrvlcfr >KvtBvt-

Mu, o60r'ff3oK BI,IKopI,IcrarLI qac... BI,I-

rHaHH.f, (evrirpaqii) na cauon[xoBaHHt i
BpaxyBaHHr nonepeAnix noprnlox.

.f. [ou6poscrrrfi po3BLrHyB noJlo-
xeHHs npo neo6xi.qnicrb HaAaHHt He-

3anex$rocri ycirra HapoAaM i rpaiuau,
sxi gneuararu nia n'f,Tolo Pocificrroi
irrauepii.

Tara ocnoBHa KaHBa fioro nncra Ao

4enyrarin raJILIIIbKoro cefiuy, Hanncaua
Ha noqarKy 1866. Oco6nuno ni.qcrorc-
BaB siH iAero neganexuocti yrpaincr-
Koro HapoAy, cepeA trKoro uapo4unc.a i
nupic AyxoBHo. Caue n Yrpaini, IroHe-

soreHifi rIapcbKLIM yptAoM, rvrafi6ytnifi
reHepan flapnssrol Kor"rynu sporyuin,
rrlo TBopr,rTrI cnpaBxHlo Aep)KaBHy IIo-
nirnry MoxHa JII{ue Ha (apI,IHIIH[ax

cno6o4n, pinHocri i cnpane4rreocri)).
flparnyvu Ao csoei nesanexnocri,

no.urcrrnfi HapoA He noBLIHeH AyMarI,I,
rqo fi a4o6ygyrr Ant Hboro inuri naqii.
BHgsoreHnr xpaiun 3aJIexI,ITb HacaM[e-
pe.q sia sei cauoi.Tarcprfi BLIcHoBoK 3po-
6us fl,..{orr.r6poncrxufi y napuci <Kpe.
Ao)), HarI,IcaHoMy 22 ci,trrfl. 1867 porcy. I
3HoBy ni4rcpecnuB BeJIHKe 3HaqeHHt ypo-
rie [opa3Ka nonbcbKoro tloBcraHHfl,
i.qeftHy rnu6uny npunqunin pinnonpan-
socri napo4ir i rpor"rag.au rcpaina, a

TaKox neo6xiAHicrb po3BI,ITKy urrtqxin
B3aeMo3B'raxy naqioHaJlbHldx i coqiaar-
Hrrx lr.rraHb yprAoBoi noritarn.

Y nocranHi <fporraaAtHl,IHy EegHap-

vnxy i fioro noriTHrrHLrM Apy3tM), ony-
6nirosaHorrry n flap uxi 20 .l I . I 867 poKy,

-f, . r{orra6poncmnfi ,qeranbHo 3ynI,IHLIBct

na iAesx negarexnocri Vrcpainu. I{e e

eAr,rHo nipnrarra ruJrrxoM 6araroctpaxAa-
JrbHoro HapoAy Ao csoei cnpanxnroi
cno6oAu. I4nr flonsui raxuit napiaur
6yle na.ursuqafiHo nnri4nnu, ocrirrxu
raKox ift uorpi6Ha He3aJrexnicm.Cnorc
rpainy -f. [oru6poscrxufi 6a'aurs y pori
(( aBaHrapAa npNruo6JreHr.rx Hapo4in>.

floaitu.rHa ny6niqncrr{Ka Br.rAarHoro
floJrbcbKoro Mr.rcJruTenq i 6opux nocJry-
)Kvrra i cnyxurr 4o6py cryx6y o6ou
Harrrr{M HapoAaM. Icropir rcKpaBo i uo-
sHo niArsep4r4nanpaBory nporuosin ne-

Jrr{Koro reHepana.

Mapir KOHOTIHI'IIIbM':
fleperura.u : .flpoclana Ilaurcrc.

rEfr, [IilrA F fl,...

Iefi, nirura6nu'a rcpafi cBiTyt

.flrc nirae B rroJli nirep,
frc rofi BiTep, ulo HeBnlIHHo

IoHurr xMapr .rre6eArani

B HenporuflAHy AaJrb...

Jlnur re6e utni xaJlb,
. !,.. : a .' : .. .' ',,' : : , ' Tll,seu.n€,

Ae.qpirua B Kyprauax Beiler,

Kocri Ae B creuax bi.uircrr,

Ae su rrcaJllo qnir rofi MrIi€,

Jluru re6e u'ui xaJlb!

,,fifi, niru.na:'6,q r,ceir Aailexwfr:;,

.flrc piuorc dypx.rrnnufi nnecrcir,

Tar, rrc JrHHyrb 6uclpi BoAH,

,[o fiyuaro;ao cno6omr,' ] , I

:
Tau, Ae xBlrrb' kpnurra.nb...

Jluru re6e utui rnarb,

,,.,:, ., ,,,..' ' , ,.. ,, . ,'.,,,r.,.,. Tr.rtxaio,

A; ia *tta,,c,'rcptrtniiu;, "' , , ',',',

,{e n ca4y poca ni4.rrncrou,
;v-.-

Ae TOrr oJrrrcK Kocn cpron[crrlrr -
Jluru re6e rvrtHi xa.nr!

'.'
.Ieni:nimna,6's,n YxFainf;,r,:,.,,,
3a re Mope, rurlp opJrnHy ,

l na crpary, cBiT 3a oqi 
,

B rinr deropnHoi Hoqi,
,B'ueCrcinuenHy,Aan*... ,'' '" '

Muxafiro EEAb.



Oto wainiejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifiski' czyli
polski +l godzina - na wrzesiefiipatdziernik 2003 roku. Uwaga! Podane godziny
emisji seriali mogQ w poszczeg6lnych tygodniach zmieniad sig o kilka minut.

W dalszym ci4gu Polonia moZe byd doskonatym ir6dlem informacji z Polski- i
progrirmem, w kt6rym mo2emy poznad aktualne polskie seriale, czy te2- ,,telenowele".
Wci42 jednak brak nowoSci.

Jak zwykle, polecamy stale programy informacyjne, a zwlaszcza,,Wiadomo$ci"
codziennie kilkakrotnie rano (m.in. podczas programu ,,Kawa czy herbata" od 7.00,
praktycznie co p6l godziny), gl6wne - o 20.30, oraz ,,Teleekspress" o 18.00. W niedziele

- transmisja Mszy Swiqtej, zazwyczaj okolo 14.00. Specjalne programy dla dzieci
zawsze wieczorem, po 20.00. Tym razem polecamy teZ ,,Wirtul@ndiq", progam o

Internecie dla dzieci i mlodzie2y.
W dalszym ci4gu nadawany jest najbardziej popularny w Polsce serial ,Na dobre

i na zle- w soboty o 7.00 i I 8.30- Na ekanach bqdq go$ci6 dwie populame telenowele

,,Zlotopolscy" i ,,i(lan", codziennie o 9.15, 17.10 i o 21.00. Ten pierwszy pojawia siqw
czwartli i.piqtkl, ten drugi - w poniedzialki, wto*i i Srody. W niedziele o 12.05

powtarzani sq,,Zlotopolscy".- 
Polecamy te2 inne seriale -,,Rzeka klamstwa" w soboty o 14.10 i 21.05; ,,Doktor

Murek" w poniedzialki o 14.05, ,,Plebania" we wtorki o 13.10, ,,droga" w sobotu o

19.20.
W niedziele o 21.00 bedzie w dalszym ci4gu emitowany interesuqcy talk-show

,,Wiecz6r z Jagielskim". Polecamy w poniedzialki ciekawy program ,,Ojczyzna-
polszczyzna" prof. Jana Miodka o 14.55, zabawny,,Dziennik TV" o 18.25 w niedziele
(znakomita parodia MadomoSci autorstwa znanego satyryka Jacka Fedorowicza).

Radio ?ytomierz
. Co miesiec, w kazd4pienvsz4sobotQ miesiqca o godzinie 20.00, mo2na
slucha6 p6lgodzinnej audycji w jezyku polskim w Radiu Zylomierz.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zjednoczenie Polak6w Zytomierczczyzny <Polonia> -
przewodniczaLcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy Gl2) 22-16-36.
. ZwiqzekPolak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu -
prezes Walentyn Grabowski.
. Stowarzysze;ie Nauczycieli Po I oni st6w Zytomie rczczy zny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierz ul. Klosowskiego, 10 m 238.
Tel. (22) 37 -36-7 5 ; 2s -86-i 8
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J. I. Kraszewskiego, przewodn icz4cy J erzy Baginski,
tel. domowy (412) 37-89-97'.
. ZrzeszenieMlodzie?y Polskiej w Zytomierzl-
przewodni cz1ca Swietiana Grei, tel.: 36-14-88, 37 -40-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (04143) 2-50-30, 2-23-78.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.00.
. Ko5ci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czgSciowo w jpzyku polskim, czg5ciowo po
ukrairflsku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. Ko6ci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, nigdziele 8.30, 10.30, 13.00, 17.30.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich
organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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e-mail:
p.koscinski @ rzeczpospolita.pl,

Ewentualne wplaty w Polsce mozna dokonywa6 na
konto:
Bank Pekao SA II O/Warszawa,
nr 12400124-21033247 -27 00 -l0ll 1 0-001
z dopiskiem: <dla Mozaiki Berdyczowskiej".

Wydano z pomoce organizacyjn4 i finansowq Fundacji
<Rodacy - Rodakom>> w Warszawie oraz dziqki
wsparciu finansowemu Fundacji <<Pomoc Polakom na

Wschodzie> (Warszawa).

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania list6w
i artykul6w, ale informujemy 2e za zamieszczone
materialy nie wyplacamy honorarium (redakcja
pracuje spolecznie), a tekst6w nie zam6wionych nie
zwracamy.


