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Kartka z kalendarza - 17 wrzeSnia 1939 roku

Prawdziwe obli cze Sowiet6w
Uderzeniem noZa w plecy okreSla sip wtargnigcie Armii Czerwonej na terytorium

Rzeczypospolitej, kiedy nasze wojska toc2yly zaLartewalki z Niemcami, prawowity rzqd
RP pozostawal w granicach pafistwa, a traktat z ZSRR przewidywal pokojowe stosunki
po 1945 rok. Kolejny milion wrogich ilolnierry, wspartych przez pigd tysigcy czolg6w
(na zdjgciu), przekre5lal jakiekolwiek szanse Polski w rozgrywce militarnej.

Dla Europy i dla Swiata 17 wrzeSnia 1939
roku oznaczal przede wszystkim zerwanie
pyzezSowiet6w maski, odsloniqcie ich praw-
dziwego obl icza imperialistycznego zaborcy,
rzeczywistego sojusznika Hitlera.

Pakt o nieagresji, podpisany 23 sierpnia
w Moskwie pruez Ribbentropa i Molotowa,
byl znany; nieznany pozostawal dol4czony
doi tajny protok6l. Aczkolwiek sam do-
kument opublikowano dopiero po wojnie, to
poczynania ZSRR od l7 wrzeSnia nie
pozostawialy zfudzeh co do istoty umowy

zawartlj przez obu lupie2c6w. W zamianza
bezpieczeirstwo od wschodu Hitler dawal
Stalinowi woln4 rqkq w Finlandii, Estonii,
na tr otwie i w Besarabii. Polskq dzielono
wzdlu|Wisty i Narwi. 28 wrzeSnia ten traktat
rozbiorowy zmodyfikowano: za
Lvbelszczyznq Niemcy oddawaly ZSRR
Litwq. Juz na przelomie wrzeSnia i pa2-
dziernika Sowieci zmusili pafistrva baltyckie
do podporzqdkowania siq przez zawarcie
stosownych uklad6w. W czerwcu nastQpnego
roku korzystaj4c z agresji niemieckiej na

zachodzie anektowali je, podobnie jak
Besarabiq i Bukowinq, pozostajqce dotqd w
granicach Rumunii. Z Finlandiq nie poszlo
im tak latwo. O p62nej jesieni 1939 Nikita
Chruszczow napisal w swych pamiqtnikach
ze wstrzqsajqce szczeroSciq: ,,i oto przyszla
kolej na Finlandiq>. Taki determinizm
dziej6w wedle bolszewika. Ale nieliczny
nar6d tak dzielnie walczylw ciqgu zimy oraz
zadal tak wielkie straty potq2nej Armii
Czerwonej ,Le cho6 w koricu oddal przesmyk
karelski to jednak ocalil suwerennoSt i zy-
skal podziw i sympatiq cywilizowanego
Swiata.

Po l7 wrzeSnia 1939 linia biegn4ca znad
Zatoki Botnickiej po Morze Czarne podzieli
na p6lton roku strefy wplyw6w lll Rzeszy
ZSRR, ale polqczy panowanie totalitaryzmu
nad znaczn4 czqSci4 Europy.

Maciej Rosalal.
<Rzeczpospolitav.

by6 zdatne do u2ytku, nie mogq strzelae -dodaje.
I potem mo2na ju2 uczestniczyd w

wiqkszych wydarzeniach, w tym - w
rekonsnukcji bitwy nad Bzurq, najwiqkszej
bitwy wrzeSnia 1939 roku. We wrzeSniu 20c,6 r.

we wsi w pobli2u podwarszawskiego
Sochaczewa polska piechota atakowala,
wspierana przez ulan6w, dziala i nawet
prawdziwe, przedwojenne tankietki
(niewielkie czolgi) TKS oraz
zrekonstruowany samoch6d pancerny. Atak
odpierali (niestety, skutecznie...) Niemcy,
wspierani przez armaty i transportery
opancerzone. Wszystkiemu przyglqdalo siq
kilka setek okolicznych mieszkaric6w i
przybysz6w z Sochaczewa, Warszawy i
innych miast.

Po bitrvie Polacy i Niemcy poszli zgodnie
na kolacjq, tankietki i samochody
powqdrowaly do remizy strazackiej.
,,Zolnietze" spakowali swoje mundury -
przy dadz1siq na kolej n4,,bitwq".

Piotr Ko5cifiski
(autor jest dziennikarzem

(,, Rzeczpospolitej').

Wrzesieri
lg3g -

na nowo
Ubierajq sig w stare mundurS do rgki

biorq stare karabiny i biegajq po polach,
odtwarzajqc bitwy sprzed lat. Takich ludzi
jest w Polsce coraz wigcej.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznej,,Cytadela" grupuje kilkadziesi4t
os6b, starszych i mlodszych, kt6re z trudem
zdobyly odtworzone przedwojenne polskie
mundury piechoty i karabiny Mauzer -autentyczne lub kopie. Zbieraj4siq kilka lub
kilkanaScie razy do roku. Ostatnio 

-podczas,pikniku miltamego" w Warszawie. Niewielki
oddzial polskiej piechoty z wrzeSnia 1939
roku stanql kolo oddzialu partyzanckiego,
2olnieruy angielskich, rosyjskich oraz
niemieckich - wszystkich jednakowo
odtrvarzany ch przez Polak6w.

- To nie jest zabawa. Chcemy w ten
spos6b upamiqtni6 tych, kt6rzy przedprawie
70.laty walczyli o Polskq, ludzi, o ktorych
w innych spos6b wkr6tce mozemy

zapomnied -,,Cytadeli".
Tomasz Sarnecki. szef

Kahdy czlonek organizacji musi najpierw
skompletowa6 mundur. - Do niedawna
zamiast umundurowania sukiennego
u2ywaliSmy kurtek Korpusu Bezpieczefistwa
Wewnqtrznego z lat piqidziesiqtych i
szeSidziesiqtych, kt6re po przer6bkach
calkiem nie2le zastqpuj4 kurtki wz6r 36. Od
niedawna nastqpuje przemundurowanie w
mundury z sukna, szyte przez krawca z
podwarszawskiego Piastowa - opowiada
jeden z czlonk6w ,,Cytadeli". To wszystko
kosztuje, nawet kilkaset zlotych.

Potem trzeba zdobyd brori. To nielatwe

- polskie Mauzery mo2na kupii zagranieqo
ale nie w Polsce. - I na dodatek nie mog4



Embargo na migso

Osadczy zaznaczyl, 2e przed
odblokowaniem granicy odbqdzie siq
jeszcze jedno spotkanie slu2b granicznych,
na kt6rym ustali siE procedurQ przewozu
towar6w. Wedlug radcy handlowego w
ambasadzie RP w Kijowie Mikolaja
Oniszczuka embargo powinno przesta6
obowi4zywai okolo 20 pafudziernika. Jak
ustaliliSmy, strona ukrairiska juz w
kwietniu zaproponowala inspekcjE
polskich firm i wybrala 18 zaklad6w do
kontroli. Podobn4 politykq stosowala
Rosja po wejSciu Polski do Unii Europej-
skiej. Na ukrairiskiej liScie znajdowaly siE
w kwietniu m.in. zaklady Animeksu w
Elku i Starachowicach. Firm, jakie bqd4
terazwyznaczone do inspekcji, nie udalo
nam siq ustalii. Takiej informacji nie mial
nikt w Ministerstwie Rolnictwa i w
sluzbach weterynaryjnych.

- Na ukrairiskim rynku jesteSmy
nieobecni od dluzszego czasu, ale mamy
bazq kontraktow4 i mo2emy dostarczyi
ka2d4 iloSi miqsa - deklaruje Andrzej
Pawelczak, rzecznik Ani meksu.

Ukraina wprowadzi la zakaz przyw ozu
polskiego miqsa 26 marca,po ujawnieniu
wielu przypadk6w kontrabandy. Straty
polskich firm mozna szacowa6 na ok. 33
min zl. W pierwszym kwartale tego roku
wyslaliSmy tam miqso czerwone i podroby
warte 4,2 min euro - wynika z d,anych
Fundacji Program6w pomocy dla
Rolnictwa (FAPA).

- Potencjal naszego eksportu rolnego
jest nadal du2y, a embargo w niewielkim
stopniu mo2e przeszkodzid eksportowi
zywnoSci - uspokaja Andrzej Kalicki,
kierownik zespolu monitoringu
z.agranicznych rynk6w rolnych FAPA.
Swiadczy o tym przypadek Rosji. W
pierwszym p6lroczu tego roku eksport
zywnoSci na ten rynek byl por6wnywalny
z tym sprzed roku.

Magdolena Koznana,
<Rzeczpospolita>.

Wsp6lpraca
sgdzi6w

Polski i Ukrainy
Rozw6j wsp6lpracy ekonomicznej

Polski i Ukrainy wymaga lepszego
wsp6ldzialania sgdzi6w zajmujqcych sip
sprawami gospodarczymi. Temu tei
sluiylo spotkanie prawnik6w zobu kraj6w
w Rzeszowie.

Okolo 50 sEdzi6w gospod arczych z
Polski i Ukrainy poznawalo przepisy i
praktykq prawa gospodarczego w obu
krajach. M6wiono, Le coraz liczniejsze
inwestycje polskie na Ukrainie i ukrairiskie
w Polsce, tworzenie wsp6lnych
przedsiqbiorstw wymuszajq na sqdownictwie
gospodarczym znajomoS6 przepis6w prawa
s4siad6w i szybkie zapoznawanie siq ze
zmianami.

- Sqdownictwo gospodarcze w polsce
istnieje od 17 lat i mamy juz tyle
doSwiadczeri w prowadzeniu spraw
gospodarczyclt, 2e mo2emy podzielii siq
nimi z innymi 

- m6wila prezes Sqdu
Apelacyjnego w Rzeszowie sqdzia Bogumila
Burda.

- ChcieliSmy, by sqdziowie z Ukrainy
mogli przede wszystkirn zapoznat, sig z
polskimi i unijnymi normami.postqpowari
gospodarczych 

- podkreslal sqdzia pawel
Janda, jeden z pomyslodawc6w konferencji.

GoScie, kt6rzy przybyli ze Lwowa,
Kijowa, Zytomierza, a nawet Charkowa i
Dniepropietrowska, rnieli okazjq m.in.
przysluchiwai siq rozprawie w Sqdzie
Gospodarc zym. Zagadnieniem budzqcym ich
szczeg6lne zainteresowanie byly bankructwa
przedsiqbiorstw i zwiqzany z tym proces
upadloSciowy.

Jak przypomnial Hryhoryj Hulyk, prezes
Gospodarczego Sqdu Obwodu Lwowskiego,
po rozpadzie ZSRR i powstaniu wolnej
Ukrainy w gospod arce zaszly nagle tak
radykalne zmiany, ze prawo nie moglo za
nimi nadqzyi. Powstale przed 15 laty na
Ukrainie sqdy gospodarcze zalala fala
wniosk6w o upadloSi, a brakowalo nie tylko
doSwiadczenia, ale i przepis6w w tej
dziedzinie. 

- Dlatego tez chcemy w tym
zakresie czerpat, z do6wiad czeh naszych
polskich koleg6w 

- wyjaSnial sqdzia Hulyk.
GoScie obserwowali proces

upadlo5ciowy rzeszowskiego Instalu. Dla
upadajqcej firmy udalo siq znalelt inwestora
i dziS prqznie dziala. Ukrairiscy sqdziowie nie
kryli zdziwienia, 2e bankructwo nie musi
oznaczat korica fi.my, ale wrqcz moze by6
czynnikiem wplywajqcym na jej rozw6j.

KTJOW
OTWIERA
GRANIC4

Ukraina kolejny raz obiecala
otworzyd swoje granice dla polskiego
migsa. Warunek: produkcja musi
spelniad jej wymagania sanitarne. Na
pocz4tek skontroluje l9 wybranych
przez Polskg firm. JeSIi nie bgdzie miala
zastrzeilefit, eksport ruszy za miesi4c.

O cofnigciu embarga na polskie
migso rozmawiati w Kijowie gl6wni
lekarze weterynarii Polski i Ukrainy:
Krzysztof Jaidiewski i lwan Bisiuk.
Szczeg6ly porozumienia majq by6 znane
dopiero dzisiaj, po powrocie polskiej
delegacji do kraju.

Przedsigbiorcy sq nieufni
Branla miqsna do informacji o

mozliwo6ci wznowienia eksportu odnosi
siq bardzo ostro2nie. WczeSniej juz
kilkakrotnie polskie wladze oglaszaly
bliski koniec zakazu. Do najwiqkszego
nieporozumienia doszlo w maju, kiedy na
poczqtku miesiqca poinformowano. 2e
polskie i ukrairiskie sluzby weterynaryjne
podpisaly protok6l pozwalajqcy na
wznowienie eksportu od 20 maja. potem
wyszlo na ja*, ie umowa byla
nieobowiqzujqca, bo podpisala jq tylko
strona polska. Andrzej Lepper
zapowiedzial 2e szef weterynarii straci
posadq. Rzeczywi6cie wkr6tce Krzysztof
Jazdzewski podal siq do dymisji. Jednak
nadal kieruje slu2bami weterynaryjnymi,
bo nie ma godnego nastEpcy.

- To ju2 kolejny raz, kiedy oglasza siq
przelom w negocjacjach. Dop6ki nie
bqdzie podpisanej umowy z Ukrain4, nie
ma o czym m6wi6 - zauwaiaKamil Czub,
kierownik handlu zagranicznego pKN
Duda, jednej z firm czekajqcych na
zniesienie zakazu.

Import pod warunkiem
Wynegocjowane w czoraj porozu-

mienie z Ukrain4 nie jest ostiteczne.
Rzecznik ukrairiskiego departamentu
medycyny weterynaryjnej Anatolij

wg. prasy polskiej opr. s.m.



Mdwiq delegaci Kongresu
prqznych organizacji polonijnych. My tutaj, w

Kijowie, nie zawsze wiemy, jakbogat4jest ta praca

polonijna w obwodach czy w malych miaste-

izkach. I jak te organizacje potrafi4 ciekawie

pracowad, nie oglqdajqc siq na Kij6w. OczywiScie'

bbok dzialai4cych skutecznie znamy wiele bardzo

slabych organi zacj i, gdzie 2y cie polonij ne raczej

obumiera, a osoby zajmuj4ce stanowiska
kierownicze w tych stowarzyszeniach, tak
naprawdq, zajmuj4 siq tylko imitacj4 dzialania.

- Ma Pani calkowitq tacig. Na prryklad,

znanty takq iednq kiiowskq organizacig,
czlonkowie kthrei, bgdqc na wycieczce w Polsce,

zademonstrowali tak,,wznioslyn poziom

kulturalnooiwiatowy, ie bez najmniejszego
skrjpowania gloino rozmuwiali na ulicy nie

W[
Mdftkr
rKulturu-
nfiJwnzrue|Szy

filur
pracy
polonijnejn
tylko nie po polsku (nawet nie po ukraiftsku), a
po rosyjsku. Z tego tei powodu zostali
napadnigci i obrabowani w sposdb otwarty i
arogancki jako aRuscyry ktdrych mlodziei
polska nie darzy szczegdlnq sympatiq.

Ale powrdimy do Kongresu...

- Nie chcialabym tu przechodzii na

personalia, aleja osobiScie nie jestem zadowolona

z referatu, kt6ry wyglosil prezes ZPU Stanislaw

Kostecki. Zmojego punktu widzenia trzeba bylo
jednak zloLyt, konkretne sprawozdanie, a nie

uciekai siq do wyglaszania banalnych fraz i
og6lnikowych frazes6w. Obecnie nie s4 nam

potrzebne rozmowy o sytuacji na Ukrainie, lecz o

tym, jaki dorobek kulturalno-o6wiatowy majq

konkretne organizacje. A poniewa2, w tym
przypadku, treSi ,,owiniqto w bawelnQ), stqd tez

nie bylo co omawiai w czasie obrad.

- Psni lliktorio, podczas Kongresu stalo

Puni na czele Konisii do spraw Kaltury. Co

omawiano na jei posiedzeniach?

- W komisji uczestniczylo l7 osob. Przede

wszystkim spr6bowaliSmy zinwentaryzowa6

realia. Prawie wszyscy narzekali na braki. Brak

Spiewnik6w, brak odpowiednich stroj6w
scenicznych, brak tekst6w, scenariuszy,
material6w metodycznych i pomocniczyctL nagnfl

audio i video etc. Ztego mo2na wywnioskowai,

2e mimo wszystko dziala'lno3i w dziedzinie
kultury rozwija siq. Rozwija siE gl6wnie w matych

miasteczkach dz iqki lokalnej i nicj atywie. Okazuj e

siq, 2e w kierownictwie ZPU nikt konkretnie nie

odpowiada za ten najwazniejszy kierunek

dzialalnoSci polonijnej. Nie ma dziS osoby, kt6ra

by koordynowala plany, zaopatrzenie, organizo-

wala wsparcie metodyczne i fachowe,
funkcjonowanie podmiot6w kulturotworczych. I

to w sytuacji, kiedy kulturajest najrva2niejszym

filarem calej pracy polonijnej!

- I co ?lProPonon'slo komisia?

- Do dokumentu koficowego Kongresu
czlonkowie komisj i zaproponowali wlqczyd ponad

20 propozycj i. Najwainiej sza dotyczy potrzeby

rasidnicrych zmian w dzisiejszym sposobitrlr.
kierowania dzialalnoSciq kulruraln4- Na terenie )F,
Ukrainy musi koniec zirie dzraiat' etatowy zastQlrca

prezesa ZPU do spraw kultury Polonii ukminskiej.

Etatowy. I to wla3nie on powinien koordynowac

tq dzialalno6i zgodnie z jedynym, wspolnym

planem. Wtedy bqd4 mo2liwe nie tylko festiwale

lokalne, ale r6wnie2 zorganizowanie
o96lnoukraifiskiego festiwalu Polonii z udzialem

aityst6w z Polski. W6wczas w inny, bardziej

owocny spos6b mo2na bqdzie zorganizowai
wsp6lpracq, na przyklad, z Instytutem Polskim w

Kijowie. Zaproponowano te2, by wiqcej bylo
wczesniejszej informacji o planowanych

konkursach. festiwalach w Polsce i na Ukainie.

- Jakie momenty Kongresu uwais Pani za

n aj b a r dzi ej u n ow o czes n e t ?

VI Kongres Zwiqzku Polak6w na

Ukrainie w dalszym ciqgu wYwoluje
2ywe zainteresowanie naszYch
Czytelnik6w.

DziS o swoich wraieniach z

Kongresu opowiada Pani Wiktoria
Radik, Zasluilona dla Kultu ry Polskiej'
niezmienna kierowniczka slynnego
zespolu <Jask6lki>, prezes polskiego
stowNrzyszenia <<Zgoda>>.

- Pani Wiktorio! Zapewneieszczeiest Pani
pod wraieniem wielkiego ryromadzenia, ktdre
odbywa sig raz na cztery lats. Jakie iest Pani

zdanie o Kongresie?

- Organizacyjnie wszystko odbylo siq bardzo

sprawnie: dojazd, rozmieszczenie i

zakwaterowanie w komfortowych warunkach,

dobre wyZywienie - 2adnych uwag.

Prezes Winnickiej Polonii z ramienia ZPU,

pani Ratyriska, jako gospodyni zachowala siq

bardzo opiekuficzo, k6cej - spisala siq na medal.

To sprawilo,2e wlaSnie mila atmosfera pozwolila

nam szybko przej56 do dziela i pracowai bardzo

skutecznie.

- Na crym polegola ta praca?

- Wszystko poznaje siq w por6wnaniu. Bylam

na poprzednich Kongresach, wiqc powiem

szczerze,2e tym razem nie bylo 2adnych intryg,

star6, spierania siq, wsp6lzawodnictwa czy jakiejS

tam rywalizacji, jak to bywalo wczeSniej.

Zapewne dojrzeliSmy wszyscy. Ka2dy ma

do6wiadczenia z tej ciq2kiej pracy spolecznej.

Prawd4jest tak2e i to,2eterazjest niewielu chqt-

nych, by po6wiqcii siq tej 2mudnej i nie zawsze

dostrzegalnej dla otoczenia robocie. Zai nasza

praca podczas Kongresu sprowadzala siq do

konstruktywnej, krytycznej analizy sytuacji w
ZPll orazdo opracowani a racj onalnych kierunk6w

dzialalnoSci na najbli2sz4 perspektywq.

- Czy po tei krytycznei analizie zaistniala
chociaiby jakai alternatyh,na kandydatura na

stanowisko prezesa ZPU?

- Nikt nie zechcial zaproponowad nawet
jednej kandydatury altematywnej! I wcale mnie

to nie dziwi. Sama jestem prezesem i wiem,2e na

moje miejsce nie ma chqtnych...

- Czyli moina poniedziet, Pani ll/iktorio,

ie w tej chwili rusqystko iuiiakoi sig uloiylo w

pionie kierowniczym ZPU, Ale iak to naleiy
rozumiet: czy to iest pozytywna stahilizacia, czy

tei negatywna ko nserwaci a?

- Tak naprawdq, to nie wiem, co jest lepsze.

Ale jasne, 2e kiedy ci4gle toczy siq ,,wojna
domowa>, to nie prowadzi do pozytywnych
wynik6w. Albo walczyd o to, 2e kto6 jest najlepszy,

albo prowadzii mniej wiqcej normalnq pracq.

Ztym,ze ta normalna i stabilna praca czasetn

moze wyglqdai tak, jakby faktycznie nie bylo
2adnej.

- Kongres musial podsumowat wyniki tei
pracy (i tej ,,pseudoprocyn r6wniei) i dat odpo-
wiedi na pytanie o jej efekty. A tak naprawdg

-ile bylo.tej prawdziwei procg a ile imitacii?
- Z pr aw dziw4 przyj emno6c iq dow ied zialam

siq, 2e dzi6 w Ukrainie dziala du2o bardzo

-Niestety, na tym Kongresie nie bylo nikogo

z FOPnU. Aprzecie2m6wiliSmy o polqczeniu siq

z nimi. O polqczeniu siq w jedn4 potq2nq polo-

nijnq organizacjq na Ukrainie. I o tym, 2eby

nastqpny Kongres zorganizowai wsp6lnie - ZPU

i FOPnU. Zeby byl to Kongres Zjednoczeniowy.

- A czy tuka centralizacia nie dopro

w konsekwencii nasz ruch do

- Nie. Wla6nie wtedy wzroSnie realna
mo2liwoSd stwozenie w stolicy Ukrainy Domu

Polskiego z prawdziwego zdarzenia, kt6ry stanie

siq rzetelnym centrum aktywizacji 2ycia
polonijnego i w spos6b znaczqcy wplynie na

wzrost dynamiki tego 2ycia.

- A na jakq kwestig chcialaby Pani, Pani
ll/ikt o ri o, zw r 6 cit s zcze gi I n q u n'u g g?

- Nieodplatne dzialanie nie mo2e byi ani

pelnosprawne, ani odpowiedzialne,

- Komu i iakie iyczenia chcialaby Pani
przekazat ar poSrednictwem naszei gozety?

- Zyczg panu Stanislawowi Kosteckiemu

owocnej pracy z uwzglqdnieniem naszych

propozycji.

Rozmowe zanotowul
Eugeniusz GOLYBARD,

aDziennik Kiiowskit.
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. Z?swq wypowiect2 o tym, Leukm-
ma. nre Jest gotowa do pnyjqcia planu
dzialah dla czlonkostwi-w NATO
(MAP), Wiktor Janukowy cz _ jak
komentowali dziennikarze - itnymai od
prezy_denta pierwszq Z6lte karike. Od
teraz Wiktor Juszczenko co tydzienchce
siq spotykat z szefe. ,rqiu. - punkt
w idzenia zaprezentowany przez prem i erajest blqdny, niezgodny z inieresem
narodowym i wymaga korekty
powiedzial.

WczeSniej minisrer obrony Anatolij
Hrycenko uznal brukselskie wystqpienie
Janukowycza za pomylkq-i wlprost
wypowiedzial posluszeistwo szefowi
rzqdu. - Ministerstwo Obronv'
wykonywalo, wykonuje i dalej bqdzie
realizowat plan dzialari dla czlonkort*u
w sojuszu, niezaleinie od tego, czy zo-stall wygloszone te czy lnne
oSwiadczenia podczas tej ciy innej
wizyty'- powiedzial.

, Zdaniem Hrycenki <tego wymaga
baza prawna, dyrektywy i r ozp onqdze 

":riprezydenta, kt6ry zgodnie z konstytucjq
KreruJe pof rtyke zagranicznq>.

Minister obrony m6wil to
dziennikarzom na spei;alnie zwolanej
konferencji prasowej, zipewniajqc przy
Y^,z:jest to jego wlasna inicja-tyia ize nle rozmawial o sprawie z
prezydentem Wiktorem Juszczenkq. Aleto akurat wydaje siQ malo
prawdopodobne, bo z krytykq premiera
po5pieszyl re2 inny prezydencli czlonek
Sqdu minister spraw zagranicznvch
tsorys Tarasiuk. Wedfug niego pr"*i",
Ukrainy nie ma uprawnieri do pro-
wadzenia polityki zagranicznej i dlaiego
jego o6wiadczerlig moilna uzna6 -za

wypowiedZ 
f ldera frakcji.

^ . ?g.ldca'.;Jrrgqca-enki Mykola
rotudj o{nyj podsumowhl:

. *,.--j..{^ -qikgyygr..,y, 
Bruksel i mial dac':ygn.at, za.Ukraina jdst gotowa pnyj46

MAI Zgodiie z Uniwersale-:ianltti
nar9d91vej, kt6ry jest podstaw{ dzialath
rzqdu i.kt6ry Janukowycz podpisal.

Thtiana Serwetnvk
(Kij6;).

Piotr KoScirfrski
(Wa rszaw a rrRzeczpospolita'r).

pracy zarobkowej naZach6d. po prostu
nie prowadzi sig takiej statystyki.
Szacunki sq rozbie2ne. Jedni poCalq, Ze
w okresie minionych dw6ch lat do pru"y
zarobkowej za granic4 udalo sig co
najmniej 500 - 600 tysipcy potak6w.
Drudzy te emigracjg szacujq na I milion
200 tysigcy. Ale s4 i tacy, kt6rzy sq
sklonni pnyjgd, i2 za chlebem rvyjeclalo
2 miliony rodak6w.

czy
powr6c47
. Jakby fieliczyt i jakby na to zjawisko

nie patrze6, nie ulega w4tpliwoSc i, iL na
emigracjq zarobkowq udalo siq mn6stwo

foJak6w. Przy tym wyjechali przewahnie
ludzie mlodzi (w wieku l g - 34iat), dobrze
wyksztalceni, energiczni, przedsiq biorczy,
odwazni, chqtni do pracy, nie bojqcy siE
ryzyka, nastawieni proeuropejsko. 

-

. Dlaczego polacy wyjeild2ajqze swego
kraju? Przyczynjest wiele. WymieniE te
najwa2niejsze. po pierwsze - akirat w tvch
Iatach- w wiek produkcyjny wchodzq
roczniki wy2u demografi cznego, czyli
pracy poszukuje wiqcej ludzi ni| zwykle.
Rynek krajowy nie byl w stanie wchltn4i
wszystkich. Po drugie - na trudnoSci z
zatrudnieniem nakladaj4 siq niskie zarobki,
klopoty mieszkaniowe, brak perspektyw
na przy szlo5i, zawirowania polityczne. p o
trzecie - zmienia siq wsp6lczesny Swiat,
granice paristw stajq siq coraz bardziej
przezroczyste, znikajq r62ne bariery
paszportowe i komunikacyjne, rynek pracy
staje siq og6lnie dostqpny.

_ - 
Gdzie przede wszystkim wyjeildilajq

Polacy? Najczq6ciej udajq siq do-pa6stw,
kt6re zniosly zakazy zairud'nienia
olcgkrljowc6w zpafisrw Unii, a wiqc do
wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji, ale
tak2e do Wloch, Hiszpanii, Niemiec ltutajwielu do robot sezonowych), Austrii,
Francji, ale tak2e do innych tralOw Unii i
do USA. Wielu polak6w podejmuje prace,
kt6rych. unikajq miejscowi mieszkaricy,
czyli jakby gorsze, mniej prestizowe. Sq
jednak i tacy - a jest ich nlimato _kt6rzy
windujq na atrakcyjnych posadach i w
znanych firmactr i iobiq zyskownq
karierq.

Polacy ciesz4 siq na Zachodzie na

:g9l dobrq opini4 jako wspaniali
fachowcy, rzetelni i ucjciwi pracownicy.

ikt w Polsce dokladnie nie
wie, ilu Polak6w po I maja
2004 roku, czyli po wej5ciu

do Unii Europejskiej, wyjectrato Oo

Niekt6rym w karierze. Zwlaszcza w
poczqtkowym stadium, przeszkadza brak
znajomoSci miejscowego jgzyka i
miejscowych reali6w, brak jakiegokolwiek

9l1r.1u: Zdanajq siq wiqc porazki, zaw ody
i klqski. Nie wszqdzie teL uznawane se
polskiedyplomy i Swiadectwa. Dotyczy to
nawet lekarzy i pielqgniarek. Dlatigo
Polacy nieraz zarabiajq mniej ni2 ich

-miejscowi r6wie3nicy na podobnych
stanowiskach.

. . Z tych wzgl4d6w polacy pr6buj4 w
r62ny spos6b organizowa 6 i zabezpiei)a6,
wspierad siq. Nieraz z pomoc4przychodzi
im miejscowa polonia i Ko$ci6l kitolicki.
Tam, gdzie jest. Naprzeciw potrzebom

-emigracji 
wychodz4 te| wladzE polskie.

Wzmacniane kadrowo sq istniejqce
konsulaty i otwierane nowe, mySli sii o
uruchomieniu polskich szk6l itd.

. Masowe wyjazdy polskiej mlodzie2y
i specjalist6w spowodowaly, iL w
niekt6rych miastach i regionach polski
zaczqlo brakowai r4k do pracy. pojawila
siq apele i zachqty niekt6rych frrm i
prezydent6w miast, np. Wroclawia, aby
emigranci wracali i podejmowali u nich
pracQ. Kuszeni s4oni wysokimi Tarobkami
i innymi dobrami.

. .Wyjazdy zarobkowe polak6w maj4
dobre strony. Wplyngty na zmniejszenie
bezrobocia. powodujq, 2e do kraju
naplywaj 4 zarobione za granicq pi en i4dze
- -fulr{ brytyjskie i euro. umbztiwial4
mlodzie2y przetarcie siq w Swiecil,
zdobycie do3wiadczenia i kapitalu,
opanowanie jqzyk6w obcych.

Na dluzsz4 metq takie masowe
wyjazdy za granicq s4 jednak dla polski
niekorzystne. Ogolacaj4 rynek pracy,
wyplukuj4 zkraju fachowc6w, mog4 sta6
siq barier4 dla rozwoju rodzimego
przemyslu, rolnictwa, firm, biznesu. Cala
nadzieja w tym, 2e wiqkszo6i tych
emigrant6w powr6ci, jak stalo siq to sw-ego
czasu w Irlandii i Hiszpanii, gdy zasileni
funduszami z Unii zacznieiy rozwijal
szybciej naszq gospodarkq i eksport..
Pytanie: czy powr6cq wciq2 wisi w
powietrzu.?

Jest to teraz przedmiotem
powszechnego zainteresowania i troski.

fgjayiaja siq l6zne recepty i propozycje,
jak. do tych powrot6w sklaniae i 1at<ie
zachqty stosowai. Dzisiejsza emigracja
jest inna, ni| ta w XIX i XX riieku.
W6wczas bilet wykupywano tylko w jedn4
stronQ - z Polski. Dzisiejsi emigranci
utrzymujq z krajem Scisle kontakiv i w
ka.zdej c-hwili mogqpowr6ci6. I w tymjest
cala nadzieja.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.



VI Kongres Zwiqzku Polakdw na Ukrsinie

Pogodne spoirzenie
w przyszlosc

To dobrze, 2e do historii Zwiqzku Polak6w

na Ukainie wszedl taki piqkny, slonecmy jesienny

dzieh.
Winnica przywitala takq pogod4 VI Kongres

Zwiqzku, szanownych Go3ci Kongresu, w6r6d

kt6rych byl pzedstawiciel wladzPolski - senator

Stanislaw Piotrowicz; Ukrainy - Hennadij
Udowenkoi zawsze 2yczliwi Organizacji
konsulowie generalni z Kijowa (Sylwester

Szostak), Lwowa (Wieslaw Osuchowski), Lucka
(Wojciech Galqzka); przedstawiciel
Stowarzyszenia,,Wsp6lnota Polska" Mariusz
Grudziefr i oczywi3cie okolo stu delegat6w na

kongres, kt6rzy przybyli zcalej Ukainy.
Niestety, nie dane bylo delegatom cieszyd siq

tq piqkn4 pogod6 napiqty program Kongresu

zatnymalich na sali obrad w hotelu,,Podillu caly

dziefi, do p62nego wieczoru.
Stanislaw Kostecki, w imieniu ustqpujqcych

wladz Zwiqzku otworzyl Kongres dokladnie o

I1.00. Po odSpiewaniu hymn6w Ukrainy i Polski,

tradycyjnych powitaniach go$ci i delegat6w,
minutq ciszy uczczono tych, kt6rzy w okresie
miqdzy kongresamiodeszli od nas na zawsze. Po

tym nast4pil epizod, mo2e ibardzo kr6tki, ale jak

dobrze ilustrujqcy jeden z wa2niejszych nurt6w

dyskusji na Kongresie - nauki jqzyka polskiego.

Byl to wystqp artystyczny dziecizjednej ze szk6l
w Winnicy. Zadziwiajqce jak kilkuletni arty5ci
mogli w jednym wierszu i jednej piosence
zaprezentowad bardzo dobr4 wymowQ, akcent,

wyrazistoSd nawet nietypowych dla jqzyka, kt6-

rymi posluguj4 siq przecie2 na co dzieri, glosek.
'Po tradycyjnym wybraniu Prezydium

Kongresu goScie honorowi i trzyosobowe, robocze

Prezydium (Wiera Aksentiewa, Stanislaw Kostec-

ki i Anatol Swiqcicki) zasiadaj4 za stolem
prezydialnym. Rozpo czyna pracQ komisja
mandatowa i trzyosobowy seketariat Kongresu.

Nastqpnie, k6tkie wyst4pienia wyglaszajq Go6cie

- Senator Stanislaw Piotrowicz m6wi o zadaniach,
jakie stawia sobie Senat RP w zakresie wspiera-

nia rozwoju kultury polskiej poza jej granicami;

o potrzebie jednoSci w dzialaniach polskich

organizacji, o takim patriotyzmie, jakiego nauczal

Jan Pawel II. Na zakoficzenie m6wca pzekazuje

2yczenia owocnych obrad i pozdrawiq Kongres

tradycyjnym SzczqS6 Bo2e.

W imieniu korpusu konsularnego glos zabiera

konsul generalny we Lwowie pan Wieslaw
Osuchowski. Jego wyst4pienie o podsawach pol-

skiej tradycji - religii i rodzinie, dzieki kt6rym,

nawet w niesprzyjajqcych warunkach mo2e

pnetrwa6 polsko5i - o sentymencie, jaki wladze

polskie odczuwajq dla dzialafr Polonii na

Wschodzie w zakresie kultywowania jqzyka i
kultury polskiej wywoluje spore oklaski. Po tym

wystqpieniu komisja mandatowa, na podstawie

sprawdzenia list obecnoSci, stwierdza wainoSd

obrad VI Kongresu. NastQpuje referat
sprawozdawczo-programowy wyglas zany pnez
przewodnicz4cego ZPU Stanislawa Kosteckiego.

W referacie ujqte zostaly gl6wne kierunki
dzialari, na kt6rych koncentrowal siE Zwiqzek w

minionym okresie a wiqc problematyka
dzialalnoSci kulturalnej, nauczania jqzyka
polskiego, dostqpno6ci szk6l wy2szych w Polsce

dla student6w z Ukainy, problemy organizacyjne

a zwlaszcza lokalowe, tak w Kijowie jak i w
miastach obwodowych.

W sprawach programowych podkreSlono

mo2liwo3ci udzialu Zwigku w procesie integracji

Ukainy z Europ4a tak2e konieczno66 tworzenia

wsp6lnej platformy z innymi organizacjami
polonijnymi , zwlaszcza z Federacj4 Organizaicji

Polskich w Ukainie. Zaakcentowano znaczenie i

oczekiwanie, jakie wiVqPolacy w Ukainie w

odniesieniu do Karty Polaka.

1 Wa2nym, bowiem dajqcym tlo polityczne

ostatniego okresu, bylo wystqpienie pana

Hennadija Udowenki, reprezentujqcego na Kon-

gres ie Radq Naj wy ilszqr. P rzemi any ostatn i ch lat,

przebieg i znaczenie,,pomaraliczowej rewolucj i>

dla Ukaifrc6w, znaczenie zmian konstytucyjnych

i tocz4cy siq obecnie proces ,,docierania siq>

wladzy w nowych warunkach byly gl6wnymi

tezami jego wystqpienia. W swoim wystqpieniu

pan Udowenko odpowiedzial r6wnie2 na niekt6re

sprawy interwencyjne zgloszone, zar6wno w

referacie, jak i w niekt6rych wystqpieniach
delegat6w.

W do56 bogatej dYskusji aktYwnie
uczestniczylo wielu delegat6w' W szeregu

wystqpieniach zabrzmial temat koniecznoSci

polqczenia dzialafi Zwiqzku z dzialaniami
FOpnU. Szczeg6lnie mocno akcentowaly to panie

- Urszula Patrycjo i Wiktoria Szczur. Bardzo

aktywnie uczestniczyli w Kongresie pani Helena

Chomenko z Bialej Cerkwi, pan Tadeusz Zaluski

z Odessy, prof. Anatol Swiqcicki z Kijowa.

Sprawy programowe przygotowywano w

kilku komisjach problemowych. Pracowaly -

komisja naukowo - oSwiatowa (prof. Wiaczeslaw

Rudnicki), komisja kultury (Wiktoria Radik),

mlodzie2owa (Lesia Jermak), medyczna (prof.

Anatol Swiqcicki), komisja do spraw
represj onowanych (Adolf Konracki), komisja do

spraw rozwoju przedsiqbiorczo$ci (Ryszard

Purgal), komisja do spraw wsp6lpracy z

KoSciolem (Boleslaw Krasnopolski) .

Przewodnicz4cy komisji przedstawili na

forum Kongresu gl6wne propozycje programowe,

po czym przyst4piono do wybor6w organ6w

zan4dzajqcy ch Zw i4zkiem. Przewodn iczqcym

Zarz1du Gl6wnego zostal wybrany ponownie

Sanislaw Kostecki. Ponadto wybrano 33 osobowy

Zarzqd Gl6wny i trzyosobow4 Komisjq
Rewizyjnq.

VI Kongres ZPU pokazal jak wplywa na

obrady czynnik presji czasu' Chei wypelnienia

calego programu w czasie, kt6ry byl zzalo2enia

niewystarc zajqcy, wyraZnie obni2a poziom

wyst4pienia sprawozdawczo - programowego

popnezniepelne przedstawienie bogatej pnecie2

dzialalnoSci; na niekt6re sprawy proceduralne, sil4

rzeczy skr6cone do dopuszczalnej, ale jednak

granicy; na pracq w komisjach i na podsumowanie

programowe. Z drugiej strony, ta presja

wymuszala na niezbyt zdyscyplinowanych
delegatach wiEkszq konkretyzacje wystqpieir i
przestrzeganie ich regulaminowego czasu.

Gl6wnyminurtami dyskusji i oczekiwan byty:

potrzeba zj ednoczen i a organ i zacj i po I sk ic h dziala'
jqcych w Ukainie, rozszerzenie nauczania jqzyka

polskiego w szkolach, potrzeby w zakresie

zwiqkszenia iloSci nauczycieli, potrzeba

uchwalenia Karty Polaka, koniecznoSd

umiejEtnego wykorzystywania istniejqcych w
Ukrainie regulacji prawnych w zakresie tzw.

mniejszoSci narodowych.
VI Kongres ZPU pokazal jeszcze jedn6

bardzo wa2nq sprawQ - przekr6j wiekowy
delegat6w. WSr6d delegat6w bylo wiele mlodych

twarzy. Zwiqzek siq odmladza, a to anaczy, 2e

odradza siq i mlodnieje polskoSd. To nie tylko
babcie i dziadkowie j4podtnymujq. Tomlodzie2

a mo2e przede wszystkim te male dzieci
deklamuj4ce <Ukochany kraj> sq nadziejq
ci4gloSci polskiej kultury w Ukrainie.

Wojciech CACKOWSKI.
(Zdjecia W Koleinik),
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osobiScie rozmawial z przedstawicielami

Komisji Bud2etowej Rady Najwy2szej

Ukrainy. Zabiegal on tam o Srodki

finansowe na budowq w BerdYczowie
niezbqdnej miastu nowoczesnej stacji
uzdatniania wody (filtrow). Zgodnie z

przedstawionym kosztorysem budowy,
potrzebnie jest na ten cel okolo l0 mln

irrywien. Do tej pory Komisja nie podjqla

decyzji, ale mieszkaficy Berdyczowa i

wladzi miejskie maj4 nadziejq, 2e wladze

centralne znajd4 na to niezbqdne
przedsiqwziqcie wystarczaj4ce Srodki

finansowe. A na razie wodY z kran6w

staramy siE nie Pii, bo mo2e to bYi
przy czynq zatru| i chor6b.

. Kr6tka informacja
dla zainteresowanYch

Prawie wszyscy z 64 tys. mieszkafic6w

Berdyczowa, korzYsta z uslug

,,Wodoci4gu" miejskiego
przedsiqbiorstwa, kt6re odpowiada za
-iloS6, jak i jakoS6 dostarczanej wody'

Ponadto odpowiedzialne jest ono za stan

techniczny prawie 146 kilometr6w rur
wodoci4gowYch. NiestetY, stan tej
kilkudziesiqcioletniej arterii jest tragiczny'

Wedlug oficjalnych danych ponad 20 km

,u. po*inno byd natychmiast wyl4czonych

z eksploatacji ze wzglqdu na stan

techniczny, a dalsze 70 km wymienione

najdalej w najbli2s zych 24 latach!

. Do ps6w strzela siQ iesieni4...

Spos6b w jaki zacze<to rozwi4zywat
problem bezpariskich ps6w walqsajqcych

siq po naszym mie6cie, mo2e w

najbli2szym czasie byd powodem wielkiej

awantury. Od dlu2szego czasu trwa w
naszym spoleczefrstwie dyskusja, jak ten

problem rozwiqzat - lapai czy strzela|?

Jednak ostatnio wladze miejskie wyrazily

zgodq na odstrzal bezpafrskich ps6w'

Tak4 informacje Podano w naszym

lokalnym radiu. Informowano r6wnie2,
2e odstrzal bezPafiskich Ps6w
rozpocznie siq w piqtek 06.10.2006 od

godz.6 rano.
W ubieglY czwartek 28.09.2006

przedstawiciele stowarzys zenia ochrony

ptu* zwierzqt, zlo?Yli w zatzqdzie
miejskim petycjq z 2qdaniem odwolania

decyzji o odstrzale. Przedstawiciel urzqdu

miejskiego P. Tiuteriew, kt6rY

odpowiada za rozwiqzvwanie problem6w

micisltfl.Kronifia micisltfl.
'Sprawy krYminalne:

Z iniormacji uzyskanych w Miejskim

Oddziale Spraw Wewnqtrznych wynika, 2e:

od 4 do I I wrze$nia 2006 roku
dokonano 141 przestqpstw. Z tego 12

dotyczylo powa2niejszych wykroczeri o

charakterze kryminalnYm, m.in.:

- 2 powaine oszustwa;

- 2 przypadki posiadania narkotyk6w ;

- 3 przYPadki grabie2Y;

- | przypadek kradzie2y samochodu'

Dzieki sprawnej akcji milicjant6w
przestqpstwa te zostaly wykryte lub
udaremnione.

. Kradn{ nam kosze na Smieci

W trakcie jednego z posiedzefr rady

miej skiej, burmistrz Berdyczowa - Wasyl

Mazur stwierdzil, i2 przy kaZdej plac6wce

I handlowej lub lokalu gastronomicznym' 
I

lpowinny sta6 kosze na Smieci' Jak 
I

I iauwazono, czqS6 wlaScicieli i l

I kierownik6w wspomnianych lokali, w

I swoisty spos6b ,,oszczqdzajqc", nie kupuje

I tych koszy, ale siqga po kosze miejskie

I (t o*unplne), kt6re stoj4 na innych

ll odcinkach ulic. Inni, bardziej

lf ,,zapobiegliwi mieszczarlrie", kosze te - w

lf nocy po kryjomu przewo24 z Berdyczowa

ll na swoje prywatne dzialki.
ll

li . Uwaga - uliczne PulaPki!

ll w dalszym ci4gu znikaj4 pokrywy i

ll tratti przykrywajqce wejScia do kanal6w

ll Sri.to*ych. Niezabezpieczone otwory do

ll tcanatOw mog4 byd Smierteln4 pulapkq

ll zar6wno dla przechodni6w, jak i pojazd6w

ll mechanicznych. Zlodzieje sq do tego

f l stopn ia bezczelni i bezkarni, 2e, zaczepiaj1

ll Oo iu*ochodu linq, a do pokrywy - hak i

ll * tuti spos6b zrywajq pokrywy. Nie

fl interesuje ich fakt, 2e do odsloniqtej

ll glebokiej dziury mo2e wpa56 ktoS z

ll czlonk6w ich rodzin lub znajomych'

ll lut poinformowal nas komendant

ll U.rAyttowskiej milicji, wykryto juz kilka

ll nielegalnych punkt6w skupu zlomu'
ll lrzekazano do prokuratury 6 wniosk6w o

ll ukaranie sprawc6w trudni4cych siq tym

ll nielegalnym i czqsto niebezpiecznym

ll proceder.em.
tl

ll . Potrzebne s4 pieniqdze

ll "" 
stacjg uzdatniania wodY!

ll Wt wrzeSniu 2006 roku burmistrz

ll eerdyczowa - Wasyl Mazur, dwukrotnie

tl

ll lftonifta mieis[a

il$ffiffiffi11*ll

Kronilra micisra ll

z bezpafiskimi zwierzqtami, obiecal jes'"tt 
ll

raz iajq| siq tq sprawq i szuka6 innego ll
rczwiqzania. Wbrew jego obietnicY, ale za ll
to zgodnie ztymjak ogloszono w *9io'.: 

ll
pi4tek od rana na terenie miasta nojawili ll
sie osoUni cy, kt6rzy po kryjomu strzelali ll
do ps6w ze sPecjalnYch strzelb ll
wyposa2onych w strzykawki z trucizna' ll
Jednak przedstawiciele urzqdu miejskiego ll
kategoryc znie zaprzeczaiu, UV w1Oa19 

ll
takie polec enie, zaptzeczai4temu r6wnie2 ll
pracownicy firmy ,,Sanata", lt6r.a ll
specjalizuje siE w takich zleceniach'.'j- ll
odlawianiu i odstrzale bezpafskicn I
zwierzpt.W takim razie,kto naprawde wie 

ll
co siq dzieje w naszym mieScie? Kto wiec 

ll
strzela do ps6w z takiej samej strzelbV' 

ll

kt6rqniedawno wladze miejskie kupity dla 
ll

firmy ,,Sanata"? Je2eli tego odstrzafu 
[l

dokonuja jacy3 niezidentVfikowani 
ll

maniacy, to nimi powinny siq zaj46 organy 
ll

Scigania, tj. milicja i prokuratura' -bo I

zgodnie z prawem, zar6wno nielegalne 
I

polowania na dzikie zwierzQta 
I

tkhsownictwo), jak i zabijanie zwierzet 
I

domowych (nawet tych bezpafiskich) to 
I

przestEpstwo kryminalne karane grzywnfu 
|

a nawet wlQzlenlem.
I

. Polityka na Zytom ierszczYhnie 
I

14 paizdziernika w Zytomierzu odbyla

siq konferencja sprawozdawczo-wyborcza
2ytomierskiego oddzialu Ludowego

Sljuszu Nasza Ukraina (NSNU), w kt6rej

*iiqlo udzial ponad 400 uczestnik6w ze

wszystkich zak4tk6w obwodu

2ytomierskiego.
W porzedku dziennym konferencji

znalazlo sie kilka wa2nych punkt6w,

w5r6d kt6rYch najwaZniejsze bYlY:

aktualna sytuacja polityczna w kraju,
sprawozdanie komitetu wykonawczego

oddzialu obwodowego, o takile wybory

zarzqdu obwodowego oddzialu NSNU' W

wyniku glosowania, na przewodniczqcego

oddzialu obwodowego partii wybrano

Pawla Zebrowskiego, aktualnego
deputowanego do RadY NajwY2szej
Ukrainy oraz jego zastQpcQ - Eugeniusza

Galeckiego, kt6ry pelni obecnie funkcjE

kierownika (starosty) Administracji
Rejonu Berdyczowskiego. Eugeniusz
Galecki zostal r6wnie2 wybrany do Rady

Politycznej NSNU, kt6ra jest najwy2szym

organem zarz4dzaj1cym NSNU w okresie

miEdzy ziazdowYm Part i i.

r l(toni[a micisfta r Kronifia mieisfia



Nasza historia

slajec siq obronnq twierdz4 i postrachem dla
r62nych lupie2c6w. Jest bogate w wydarzenia
historyczne. Mury Berdyizowa iamiqtajqtatarsko.--mongolskie hordy, oddziaiy
kozackich hetman6w, powstanie polskiej
szlachty w czasie konfederacji barskiejl
zbrojne natarcia rozmaitych samodzielnych
band, 

^pogromy 
zydowsliie na pocz4tku XX

stulecia podczas rewolucj i paidziemikowej
i nareszcie niemiecko 

-- 
hitlerowsk[

okupacjq.1944 rok wszedl do historii
Berdyczowa jak okres formowania na

erdycz6w -stary gr6d slowiariski.
siqgaj4cy XIV - XV w., byi
miastem, kt6re stale siq rozwijalb,

terenach miasta jednostek l. i 2. Armii
Wojska Polskiego. WiadomoSi o formowaniu
polskich jednostek w rejonie Berdyczowa
rozpowszechnila sie na

iliffil"r?nfrii1il 
0$Djeszcze nie wyz

miejscowoSci P,

Przydzi.ela1o je przewa2nie do sluzby
pomocniczej, gdzie powierzone obowiqzki
one -wykonywaly wzorowo.Iza pikas,
Izraelitka, urodzona w polsce. Uciekajqc od
nawaty hitlerowskiej w 1939 roku zialazla
siq na terenie Ukrainy, ukoficzyla kurs
felczerski i w 1944 roku zostala skierowana
na stanowisko felczera w kompanii
technicznej Wojska polskiego. W truinym
okresie. wojennym udzielala pomocy
ludnoSci cywilnej.Jadwiga Kamiriska po
ukoriczeniu kursu lqcznoSci, staje siq
wzorowe radiotelegrafistk4 i dziqki iwoim
upr.ejetno{ciom nawet w dramatycznych
sftuacjach wykonuje swoje obowiazki
wzorowo.

. . 
Nie mo2emy wymienii wszystkich

bohater6w tamtych lat. R6Zne drogi

goryczy ni2lez szczq6cia. Z 35 milion6w
polskich obywateli jedna trzecia zginqla
bqdt zostala wymordowana albo znajd-owala
srQ poza nowymi granicami polski.
granicami, kt6re zostaly ustalone z
pominiqciem samych polak6w i ich wojsk
walczqcych na wszystkich frontach II
Wojny Swiatowej.

Po ukoriczeniu tej strasznej wojny juz
wyrosly i weszly w Lycie nowe polioienia,
dla kt6rych tamte wojenne dni sqjui historiq
czqsto nieznanq lub zapomnian4. Ale nie
mSTy moralnego prawa zapominad owieloletniej okupacji, ibrodniach
popelnionych na naszym narodzie,
zniszczeniu kraju i jego dziedzictwa
kulturalnego a gospod arczego.

Nasz nar6d oddal wszystko, co mo2e dai

Ukrainy.Ulicami
Berdyczowa ciqgnqly siq
grupy 

. 
poborowych i

ochotnik6w, by zasilii
formuj4ce siq jednostki

tsH
DO NfrHIN$KA

dow6dcy.d1ryny w batalionie piechoty w
2. Brygadzie pancernej.Henryk Hulewjcz,

OjczyZnie Lolnierz i
obywatel.Wolny i
odbudowany kraj, to dzielo
nasze i naszych ojc6w,
dorobek naszego
odchodz4cego ju2
pokolenia.

O tej historycznej
prawdzie winniSmy zawsze

(Polska).

PAMI4TAJ, SYNKU!
Jak Ci, synku, opowiada6 dzis o wojnie,
Jak Ci teraz wytlum aczy(, jaktam bylo,
Kiedy iyjesz sobie teraz tak spokojnie,
A o wojnie Ci sig nawet nie przyfnilo?
Jak dziS, synku, masz zrozumied krwawe boje,
Krzyki rannych, strach przed walkq, $mierd kolegi,
Co mam zrobi{ synku, dowiedf, dziecko moje,
ByS pamiptal czas ten straszny, chod odlegly.
ByS zrozumialrie ci wszyscy, co odeszli,
Co zgingli oraz powracali,
Na twq parnig6 i na wdzipczno5d zasluiyli,
Bo za ciebie takie krew swq przelewali.
Wipc pamigtaj to, syneczku, iycie cale,
Niech pamigta to nastgpne pokolenie,
Co w czlowieku jest niewa2ne i nietrwale,
A co pokonuje czas i zapomnienie.
I chod 2ycie Twe dopiero sig zaczplo,
Wiele drdg przed Tobq jeszcze do zdobycia,
Nie m6w nigdy -,Jui nie wr6ci, co minglo".
Na historii tw6rz historip swego iycia.

Czytajqc tqpoezjq uwierzylem w wielkie
przywi1zanie do swej Ojczyzny, milq$6 do
dzieci, niepok6j o ich priysitoS6,kt6rd zyj4
w. sercu nauczycielki z Bielawy, autorki
wlersza.

Yojr$ Polskiego. R62ni to byli ludzie, ate
l1czyl ich wsp6lny zasadniczy cel _ glqboka
nienawiSd do--okupanta i walka o-fotrt q
w.olnq niepodlegl4 i sprawiedliw4. WSr6d
nich byli tacy, kt6rzy w poszutiwaniu
ratunku przed natarciem wojska
niemieckiego znalelli siQ na ziemi
radzieckiej, r6wniez ci, co ju2 brali udzial w
wojnie z Niemcami w 1939 roku.Leon
Drzewiecki, chlop z Wolynia. Na wiadomoS6
o twoneniu siq Wojska polskiego w Sumach,

prowadzily ich do Berdyczowa, do
formowanych tu jednosiek Wojska
Polskiego, ale w zasadzie mieli jeden cel _
znaleLt, siQ na froncie, by odplaci6
okupantowizaruiny miast i wsi; za lzy matek
, 2on, dzieci.W szeregach jednostek polskich
walczyli z faszyzmern nie tylko poiacy, a i
wielu 2olnierzy innych-narodowo3ci:
Rosjanie, Ukrairicy, Bialorusini, Zydzie i
inni.Pierwsze jednostki polskie rozioczqly
sw6j szlak bojowy jeszcze w pa2diierniku
ff!] roku pod Lenino na Smoleri szczyhnie.
W bitwie pod Lenino, w skladzie 33. Armii
Radziecki ej walczyla Dywizja piechoty
imienia Tadeusza Ko6ciuszki. W tej bitwil
dywizja poniosla wielkie straiy: 502
Zolnielzy zabitych, 1776 ranny.t, i OOI
zaginionych. Po walce pod Lenino reszta
jednostek dywizji zostila skierowana do
Sum, gdzie-mialy byi uzupelnione przez
l_gylch poborowych i wejSi do skladu
pojskg Polskiego.W dalszym czasie na
Zytomie^rszczyhnie, w rejonie Berdyczowa
trwalo formowanie jednostek l. i j. armii
Wojlk1 Polskiego. Chwalebny szlak bojowy
pnebyly te oddzialy spod Berdyczowa do
czeskiego miasta Melnika. Braly udzial w
wielu walkach o Warszawq, (olobrzeg,
Berlin, Budziszyn, Drezno i.OuZo innych
miast na ziemiach polski i III Rzeszy
hitlerowskiej.

LudnoS6 wielu miast r62nych krai6w z
radoSciq witala dzieh pokoju, ciesz4c siq
*9119.t.ie, a jednoczesnie opla[ujac
najbli2szych, kt6rzy tego dnia siE nie
doczekali. Cieszyli siq i polacy, chociaz na
terytorium okrojonej polski wiqcej bylo lez

pamiqtad i przekazywai j4
mlodemu pokoleniu, naszym ipadkobiercom.
Troska o zachowanie pamiqcibohaterstwa w
czasie wojny Swiadczy o naszej dojrzaloSci
moralnej i patriotycznej. Temu tematowi jest
po5wiqcony wiersz pani Alfredy Staf _
nauczycielki przedszkola Nr 7 w Bielawie

z grupe-poborowych trafil tam, a nastqpnie
do Berdyczowa.Walenty Fila, rolnik spod
Tarng^n9fa, walczylzNiemcami w 1939 roku,
yw.ll++ zglosil siq na ochotnika do Wojska
Polskiego. Skierowano go na stanowisko

rodowity berdyczanin polskiego
pochodzenia, gdy osi4gn g w gaaroku wGk
poborowy, po wielu zabiegach przekonal
miejscowe wladze wojskdwe i otrzymalskierowanie ao Wolstca
Polskiego.Wladyslaw papiel, wolyniak, w
1940 roku wraz z rodzinqlostal wywieziony
do P6lnocnej Syberii. Na *iuaorose o
formowaniu Wojska polskiego ucieka z
zeslania z kilkoma kolegami d-o Sielc nad
9kq, 1 nastqpnie do BErdyc zowa, do 2.
Brygady Pancernej Wojska polskieeo.

, W.adyllaw Wojciechowski spod-Bara2a,
obwodu Chmielnickiego, jeszcze nie
ukofczyl l8 lat, ale rwal siq Oo wojska. przez
dwa dni przekonywal rodzic6w zanim
wykazali zgodE. Trafil do pancerniak6w
formowanych w Berdyczowii.

.. Do Wojska polskiego przybywali nie
tylko mq2czyhni, a r6wnieZ i'diiewczgta. Boleslaw Puchalski.



Berdycz6w -jedyne miasto w obwodzie
2ytomierskim, gdzie tradycyjnie odbywaj4
siq Dni Kultury Polskiej. Niedawno bardzo
zainteresowal siq tym ?ytomierz -
tamtejszym moznowladcom zachcialo siq
zorganizowa6 Swiqto na swoim terytorium.
Leczna szczq5cie to siQ nie udalo. Polakom,
kt6rzy nie jeden raz bywali w naszym
mieScie, tak spodobala siE jego przyjazna
atmosfera, szczeg6lny koloryt i zazwyczaj
cieple przyjqcie, 2e nie chcieli siq zgodzit
na takq zmianq. Pan Konsul Generalny
Wojciech Galqzka osobiScie troszczyl siq o
to, 2eby Dni Kultury Polskiej mialy
,,meldunek" berdyczowski. To nie dziwi, bo
ka2dego roku obchody tego $wiqta w naszym
mieScie nabieraj4 co wiqkszego rozmachu.
Ten fakt jest skutkiem postQpu w rozwoju
wsp6lpracy miqdzy Berdyczowem i wieloma
miastami polskimi (Siedlce, Jawor, niedlugo
Czqstochowa). W tym roku Dni Polskiej
Kultury zostaly przeniesione z maja na

wrzesieri. Stalo siq to z powodu wizyty
papie2a Benedykta XVI do Polski w maju
2006 roku. Zespoly, kt6re powinny bra6
udzial w naszym Swiqcie, uczestniczyly w
spotkaniu z Ojcem Swiqtym. Dlatego Vll Dni
Polskiej Kultury zostaly przeniesione na

wrzesieri. W czasie jesiennym wszystko
przeszlo nie gorzej niz wiosn4. I sprzyjala
temu piqkna ciepla pogoda.

16 - 17 wrzeSnia w mieScie odbyrvaty
siq koncerty, spotkania. wycieczki po
Berdyczowie i inne imprezy zorganizowane
w ramach Dni Kultury Polskiej. Poczqtek
obchod6w tej uroczysto6ci dala msza Swiqta

w Klasztorze Karmelit6w Bosych l6
wrze5nia, w sobotq. Po raz pierwszy w
naszym mieScie zostala zaprezentowana
polska szkola sobotnia. kt6ra zostala

zalo2ona przy Berdyczowskim Oddziale
ZwiqzkuPolakow Ukrainy w roku bie2qcym.

W czasie tego przedsiqwziqcia na sali zebrali
siq rodzice i dzieci, kt6rzy wykazali chq6
powr6cenia do swych polskich korzeni.
Szkola sobotnia bqdzie dzialala w
pomieszczeniu miejskiej og6lnoksztalc4cej
szkoly Nr 3, gdzie mieSci siq siedziba
naszego stowarzyszenia. Uczniowie
prezentowali obecnym swoje umiejqtnoSci -
Spiewali popularne piosenki polskie i
recytowali wiersze znanych polskich poet6w.

Go5cie z polskiego miasta Jawora podarowali
dla szkoly DVD i kilka interesujqcych
ksiqzek o Polsce. W przeddzieh imprez
oficjalnych glowny organizator Swiqta,
konsul generalny RP w Lucku Wojciech
Galqzka,udzielil wywiadu dla medi6w gazet

v



l-,2 lokalnych Berdyczowa. W swoim wstqpnym
slowie p. konsul podziqkowal wszystkim, kto
bral udzial w organizacji Swiqta, kt6re sprzyja
rozwojowi stosunk6w miqdzy Polsk4 a

Ukrainq a mianowicie miqdzy konkretnymi
miastami Polski i Ukrainy. Na pytanie, czy
jeszcze w jakich$ miejscowoSciach odbywaj4
siq podobne Swiqta, pan Galqzka powiedzial.
2e moze odpowiadai tylko za tr ucki okrqg
konsularny, w jakim pracuje. A w
szczeg6lnoSci podobne Swiqta odbywaj4 siq

w tr-ucku, w R6wnem przezcaly rydzieri trwal
program kulturalny, w Zytomierzu jest
prowadzony wsp6lny jarmark, lecz nie z
takim rozmachem jak w Berdyczowie. W
Wolodarsku - Wolyriskim odbywajq siq
festywale dzieciqce, akurat dobiegajq korica
Dni Kultury Polskiej w Romanowie.

WSr6d os6b oficjalnych ze strony
polskiej w Dniach Kultury uczestniczyli
Ambasador RP na Ukrainie Jacek
Kluczkowski. senatorowie Stanislaw
Piotrowicz i Anna Kurska, przedstawiciele
wladz lokalnych polskich miast Siedlce i
Jawor. Najbardziej mieszkaricy Berdyczowa
oczekiwali na wystqpy zespol6w
artystycznych z Polski. Koncerty trwaly
ponad dwie godziny i dtugo wdziqczni
widzowie nie chcieli wypuszczad ze sceny

zespolu folklorystycznego z Kolbuszowej
pod kierownictwem Wladyslawa Pogody (ten

muzyk ma 86 lat, ale cieszy siq bardzo dobrq
formq fizycznqi duchowq czym zadziwial
mieszkaic6w Berdyczowa), a tak?e
przepiEkny mlodzie2owy zesp6l pie6ni i
tafca ziemi hrubieszowskiej, kt6ry stal siq

gwiazdqVll Dni Kultury Polskiej w naszym

mieScie.
WystQpy zespol6w odbywaly siq nie

tylko w Domu Kultury lecztak2ew miejskim
parku im. Tarasa Szewczenki, w koSciolach
i prosto na ulicy w centrum miasta.

Jeszcze raz mieszkaficy Berdyczowa
mieli mo2liwo56 spotkad siq z piqknq polsk4

kultur4 kt6ra jest czq3ci4 skladow4 ogolnej
kultury naszego miasta.

Mamy nadzieje, Le zarok spotkamy siq

zn6w na tym Swiqcie przyjaLni miqdzy
dwoma wielkimi slowiariskimi narodami.

Larysa Wermiriska.



. Ko6ci6l zymskokatolicki, kt6ry zakorzenil
siq na Ukrainie w czasach kolonizacji polskiej w
XIV-XU w., zawszebyl ostojqpolsfto$ci. fiidy
pafstwo polskie podzielone miqdzy zaborc6w
lniklo z politycznej mapy Swiata, iozszerzanie
KoSciola katolickiego na Wsch6d zostalo
wstrzymane. W ciqgu XIX i na pocz4tku XX w.
na ziemiach ukrairiskich pozyiie katolicyzmu
systematycznie i konsekwentnie ograniczal carat
rosyjski oraz zawsze oddana hu Cerkiew
prawoslawna. Pod zaborem rosyjskim dziqki
KoSciolowi Polacy w morzu ludnoSci
obcoplemienn ej, beznarodowego szkolnictwa, z

lkygm nybl icznego uiyw aniajEzyka ro&i mejo
zdolalizachowai tozsamo$d narbdow4 i nie utelli
wynarodowieniu. KoSc i6l katolicki zaw szemq2n ie
dzielil nielatwe losy polak6w w czasie niewoli
narodowej. LudnoSi polska, wszystkie jej g*py
sp oleczn e, p od trzymyw aly w zaj emn i e 

-f 
o-S c i Oi

gruqujqc siq wok6l niego. Kaiolicka tradycja
w3r6d.ludn_oSci polskiej na kesach byla do tego
stopnia zakorzeniona, ze pojqcie i 

-okre$lenie

,,katolik> nierozlqcznie 
-JtoZsamiano 

z
,,Polakiem>.

katolickiego wynikalo i z tej okolicznoSci, Zejedo
celtrum znajdowalo siq poza granicami ZSRR, byl
wiqc traktowllj.ako wyraziiiel obcych i wrogich
wptyw6w Polski i Watykanu.

l. GPU wzmocnii pracE wewnqtrz katolickich
organizacji religijnych z celem ich rozkladu. 2.
Wzmocnii represje wobec jawnie
kontrrew_ol_ucyjnie wystqpuj4cych kseZy. 3.
Polbi uru [...] opracow at szczeg6lowe wskaz6wk i
dotycz4ce kolek religijnych, a takZe konkretne

\ro.ki wzmacniajqce walkE z wplywem
duchowiefsnva i religii w5r6d ludnoSci poiskiej.
4. Mocno rozwiniqta aktywnoSd duchowieristwa i
innych element6w kontrrewolucyjnych,
rozpowsz€chniaj qcych pogloski o ni eun i kn ionej
wojnie z Polsk4 i d42qcych do wywolaniazaici
poToc.q po I i tycznej dezori entacj i wSr6d potskiej
ludnoSci pracujqcej - wymaga umocnienia
masowej pracy politycznej i kulturalno_
o5wiatowej 

. 
oraz uj awn i eni a kontrrewolucyj nej

istoty owych element6w i rozpowvechnianycli
przeznie poglosek.

Te konkretne koki w walce z KoSciolem
katolickim zostaly zaakceptowane na
og6lnoukraifrskiej naradzie poblur w 1927 r.
Potwierdzono na niej, ir <walkaz szowinizmem
i nacjonalizmem polskim jest walkq z
klerykalizmem>>. 7a m"newr taktyczny uznano
gloszone pnez duchowieristwo k;tolickie
deklaracje lojalncici i nakazywano poglqbiai jego
dyskredytacjq, demaskowae' iwiqzkl - 

z
<obszarnicz o-burinazy jn4 po 

I skq>. po 
I ecano

poszerzat pracQ kulturalno-oSwiatowa w
miejscach,zamieszkiwania polak6w i uczynii
centrum pracy antyreligijnej z sowieckiej sztoty
polskrej.

powaZne znaczenie, dek laruj 4c wi e I ok i erun kowy
program jego zwalczania. Nakazywal on:

Henryk Strofiskio
autor ksi4Zki

,,Represj e stalinowskie
wobec ludno5ci potskiej
na Ukrainie w latach l92g - 1939'

1. KoSci6l katolicki gl6wn4
przeszkodQ w sowietyzacji

ludno5ci polskiej

,- .W-6wczesnych warunkach politycznych
KoSci6l w mniemaniu bolszewik6w wystqpowal
jako gl6wna przeszkoda w prowadzonej na sze-
rok4 skalq sowietyzacji polskiej mniejszoSci
narodowej. Komuni5ci, zar6wno w urzqdach
centralnych jak i miejscowych, doskonale zdawali

.obi.g 
snrayQ z tego, 2e po repatriacji prawie calej

inteligencji do polski byl Jedynym obroric4 i
krzewi ciel em tradycj i narodowolpatriotyczn;j
wSrod Polak6w, c iesz4c siq wielkim autoryrerem.
Oto, co pisal w notatce slu2bowej o
pnqrowadzeniu zebrari w5r6d polak6w w okqgu
mohylewskim w lutym 1926 r.kierownik polbiira
okqgowego komitetu partii paweriski:

. O{ [Polacy - H. S.], zupelnie nie wci4gniqci
do.2y.cia spolecznego, znajduj4 siq w objaciach
ksiqdza, kt6ry ich karmi antagonizmami do
Ukrairic6w i do sowieckich organ6w [wladzy] i
zaw sze. czuj4 s i q pokrzy wdzeni, nawet wskazuj qc
na.Zyd6w [...] oni maj4 wszystko, a my nic 1....1
oni znajduj4 ratunek i zajgciaw koScieie, pu.uni,
Lyjq odizolowani i na og6lne zebrania nie
u.czqszczajqu natomiast na polskie zebrania wal4
tlumami.

Inny aparatc zyk partyjny z Zytomierzaw tym
samym czasie w sprawozdaniu z pracy wSi6d
ludnoSci polskiej ti| zwracalu*ugi nu'ny^tnr-
odizolowanie siq polak6w od innych grup
narodowo6ciowych i wielki wSr6d nich autorytet
duchowieristwa katolickiego. KoSci6l katolicki
uwa2aj4 za.jedynego opiekuna i obroricq
narodowych interes6w, jak za caratu. Zwrocono
uwagq nato,2e:

1... I polskie duchowiefistwo przekonuje
wiernych, Le tutaj [na Ukrainie Sowieckiej] oni
sqna obczyinie, 2e ich ojczyznqjest polska, am
ich wolno66 i ratunek. Na tomunist6w [chlqi]pat:1?jak na produkt czysto rosyjski, mnie
osobiScie zdanylo siq to zaobsenvowai, kiedy
wystqpowalem na zebraniu w pewnej polskiej wsi.
Jeden z chlop6w zadal mi pytaniei ,,Czy w6r6d
komunist6w zdarzaj4 siE Folacy?o, i ki.dy
odpowiedzialem mu twierdz4co i dodalem,2e sam
jestem komunistq, on jakoS ze zdziwieniem
pokiwal glowq i dodal: ,Ja nie my5lalem, 2e polak
mo2e byi komunistq>.

- Dalej autor rozleglej notatki stwierdzal
bezradno6d komunist6w w zwalczaniu i
neutralizacji wplyw6w kleru na wiernych, skazyl
,siq na. brak odpowiednio przygotowanri t uOry
palyjnej d.o ryacy odpowiedniej w jqzyku
polskim, a hk2e brak antyreligijnej titerarury i inne
trudno6ci w pracy w6r6d tudnoSci polskiej.

. Tnebazaznaczyl,2e w polowie lat 20. dzieki
niemalym wysilkom i iniijatywie plyn4cej z
centrum komuni6ci zdolali osiqgnq6 pewien

pzelom w sytuacji i nasilii pracE w6r6d polak6w.
Na pierwszym miejscu stala walka z KoSciolem,
wym.ierzona w ograniczaniejego wplyw6w. prym
y niej wiodly wspomniane polbiura przy
komitetach partyjnych i komsomolskich. Analiza
dokument6w dowodzi,2e w Ko6ciele katolickim
widziano najpowazniejszego konkurenta, z kt6rym
podjqto rywalizacjq o wplywy w6r6d ludno$ci
polskiej. W rozeslanej polbiurom Ukrainy przy
koricu 1927 r. rezolucj i po lb iura przy rcC Wf f lUj
,,O walce z klerykalizmem i antyreligilnel prucy
w5r6d pracuj4cych Polak6w> podkeSiano, Z" tz*.
kultura polska <calkowiCie jest nasycona
szlachecko-bur2uazyjno-klerykaln4 ideoiogiq>.
<Najglqbsze kozenie 

-glosila dalej rezolucja _
w.iwjadomoSci polskich mas pracuj4cyctr ma
religijna ideologia - katolicyzm, kt6ry w ciqgu
wielu stuleci byl najsilniejszq broniq ideblogicz;a
w rqkach polskiej klasy rz4dzqcej>.

Walce z Ko5ciolem nadawano bardzo

W warunkach dyktatury komunistycznej
wypowiedziano wojnq wszystkim religiom, z
ogromn4silqpodejmuj4cateizacjEspoleczifstwa,

go. wyplywalo nie tylko z teorety ciny ch zalo2eir
doktryny marksistowskiej, ale te2 aspiracji Lenina
i jego zwolennik6w w Rosji.

__ .WrogoSt wladzy komunistycznej wobec
KoSciota. katolickiego byla posuneta tali daleko,
ze do korica lat 30. wszyscy kaplanizostali aresz_
towani, a Swi4tynie zamkniqte. Eliminacja Ko6ciola
z2ycia.publicznegozostalaspowodow-anaprzede

yy3f;ltim jego polskim charakterem narodowym.
WSr6d katolik6w na Ukrainie w omawianym
czasie okolo 90 procent stanowili polacy, a resztQ
Niemcy, Czesi, Francuzi, Ukrairicy i inni.
Negatywne nastawienie komunist6w do Ko$ciola

v
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POLSKIE
BANKI
NAUKRAINIE
..''.,,t.i: : ,..r,,,,;lri..,'r': : .li.l ,,,,,',]1i., '.::' 1.'. , -

,,. i, .Dwa'j ,;,,p1ilggi-,,' :potentaci w

..bankbwo3ti w, tym,stmyrl czasie
,lPpStanowili w2mocni6 kapitalowo
rswoje,'sp6lki na rllkrainie.' Obie
.:iiiStyt'ucjq'finansowe' chcq wejSd do
, gront bankowych lider6w w tym
kraju.

Nale2acy do PKO BP Kredo gunk
plasuje siq dopiero na 26. miejscu
wSr6d ukrairiskich bank6w pod
wzglqdem wielkoSci aktyw6w, ale
jego pozycja w rankingu ma siq
zmienii w ci4gu najbli2szych trzech,
maksymalnie piqciu lat. PKO Bp chce,
2eby Kredo Bank stal siq liderem
rynku w zachodniej Ukraini e.Zeby tak
siq stalo, bank zainwestuje w blisko
200 nowych malych oddzial6w w tym
rejonie. Obecnie ma72 plac6wki.

Ukrairiski rynek bankowy
przypomina polski sprzed co najmniej
szeSciu lat. Nie mo2na tam dokonai
przelewu przez Internet, zainwestowad
w fundusze inwestycyjne, bo ich nie
ma, a karty kredytowe banki dopiero
testujq. Kredo Bank maprzyczyni6 siq
do zdecydowanych zmian na rynku
finansowym. Jeszcze w tym roku jego
klienoi bede mogli realizowa6
transakcje przez Internet.

Duze inwestycje w oddzialy
zapowiedzial takie zarzqd pekao. Ma
on kontrolny pakiet akcji UniCredit
Ukraina (do niedawna noszqcy nazwe
Bank Pekao Ukraina), kt6ry jest
mniejszy ni2 Kredo Bank i zajmuje w
rankingu 63. pozycjq.

Pekao, podobnie jak pKO Bp,
stawia na zyskownq bankowo6i
detalicznq. Jednym z gl6wnych cel6w
banku za wschodni4 granic4 jest
osi4gniqcie lO-proc. udzialu na rynku
po2yczek. Zeby go osi4gnq6, w tym
roku powstanie 20 nowych plac6wek,
do korica przyszlego roku bqdzie ich
w sumie 60, a w 2009 roku 150.
UniCredit Ukraina ma sta6 siQ
dochodowy pod koniec 2008 r..
UniCredit wzmocni na pewno
pol4czeni e w przyszlym roku z
Bankiem HVB Ukraina (takhe nale2y
do grupy UniCredit).

Dlaczego
zachowywa(
crystoSe
przed
Slubem?
-,Nie 

jest latwo zachowai dzisiaj
czystoS6 przedmal2eriskq. Na zwykle
trudnoSci spowodowane dojrzewaniem
fizycznym, naklada siq dodatkowo
wszechobecna pornografia i natarczywa
propaganda seksualnej swobody.
Bezustannie bombarduje siq mlodzie2
sugestiami w rodzaju: ,,wolno66 - znaczy
robi6 to, na co ma siq ochotq", ,,Lyj na
ludzie", ,,przedmal2efiski seks - to rzecz
normalna, byle miei przy sobie
prezerwatywq",,,wszyscy to robiq...",,,nie
da siQ zachowat czystoSd
przedmal2efiskq...". I ta szatariska
propaganda ci4gnie mlodych w dzialania
prowadzajqce zawsze do negatywnych, a
czasami katastrofi c zny ch skutk6w (AIDS
i inne choroby weneryczne).

A teraz odpowiem na pytanie
postawione w tytule tego artykulu.

Niestety, w dzisiejszym Swiecie, nasi
mlodzi stawiqprzed sobqcel sprawdzid siq
przed Slubem, tzn. czy pasujq do siebie
fizycznie albo czy s4 psychicznie
zestrojeni. Ale tu nie chodzi o
,,dopasowanie siq", lecz tylko o znalezienie
mqdrej racji dla podjqcia wsp6lzycia.

A jak postqpowa6 w takiej sytuacji:
dwoje ludzi jest przekonanych,2e bardzo
siq kochajq a po,,dopasowaniu" dochodzq
do przekonania,2e nie pasuj4. Co wtedy z
ich miloSci4? Tylko zranienie innej osoby!
A czy czlowieka kocha siq za coS? Na
przyklad, za to, ze do mnie pasuj e, czy
kocha siq po prostu bez warunk6w? Bo
twierdzenie, ze miloSt,, araczej odurzenie
drug4 osob6 przymusza ludzi do p6jScia
ze sob4 do l6zka, jest wielk4 bzdur4.
Prawdziwa milo6i przecie2nie daje praw!
Daje obowiqzki! Prawdziwa miloS6
zawsze czeka i czeka do ko6ca. Bo
wsp6lzycie przed Slubem daje odczucie
popelnionej nieuczciwoSci. zerwanie
zakazanego owoca. Nauczywszy siq
nieuczciwoSci przed Slubem, bqdziecie po
prostu nieuczciwi po Slubie, wobec swego
malzonka. Ankiety w6r6d rozerwanych

mal2eristw pokazujq, ze ich wsp6lzycie
seksualne bylo rozpoczQte w wiqkszo6ci
wypadk6w przed 6lubem.Wspol2ycie
przed Slubem czyni z nas egoist6w, kt6rzy
w 2yciu szukaj4 tylko siebie, a seks
stawiaj4 jako najwiqksz4 wartb6i wSr6d
innych.

Argumenty przedstawione wy?ej
dotyczqw r6wnej mierze wszystkich ludzi,
bez wzglqdu czy uwa2ajal siQ za
wierz4cych czy niewierz4cych. Nasi
czytelnicy w wiqkszoSci sq lud2mi
wierz4cymi. Dlatego podajq kolejne
motywacje wyplywaj4ce z regul wiary
rzymsko-katolickiej:

- pamiqtajcie, ze tylko 869 ma prawo
do ka2dego czlowieka, jako nasz Stw6rca.
Wy natomiast nie macie zadnego prawa do
drugiego czlowieka. Nie macie praw do
jego ciala. KiedyS w Sakramencie
malzefistwa El69 przeka2e wam prawo do
drugiego czlowieka, do kochanej osobS
ale i tak nie na zawsze, a na pewny czas.
(tj. do Smierci, Mt l6:6)- obowiqzuje was
po prostu VI ptzekazanie : ,,Nie
cudzol62l". Te slowa bardzo dobrze
wyjaSnia Sam Pan Jezus w Ewangelii
wedlug 5w. Mateusza. M6wi tam, Le
wsp6lzycie seksualne wcale nie jest
potrzebne (przed mal2eristwem czy tez
poza mal2efistwem), by ziamat Yl
przykazanie nie trzeba pocalunku ani
nawet dotyku czyjego!; ciala. Cudzol6stwo
mozna popelni6 ju2 wzrokiem: ,,kiedy, kto
po2qdliwie patrzy na kobietE, juz w swoim
sercu dopuScil siq z niq cudzol6stwa"
(Mt.5 :28).

Przykazania Pana Boga sq dla nas
darem. I daruje nam 869 te przykazania
nie po to, aby zrobi6, z nas niewolnikoq
ale dlatego,2eby wyzwoli6 nas z wlasnej
niewoli. Jego przykazania dla nas sq
recept4 na najwiqksze dobro, na
prawdziwe szczqScie.

Wsp6l2ycie przed Slubem oswoi nas
po prostu ze zlem i nauczy lekcewazyi
Boga i jego prawa w ka2dej innej
dziedzinie.

Pamiqtaj, ze przez zachowanie
czystoSci dla innych, pozostaj es z lepszy m
kandydatem na partnera w malzeristwie.

Trzeba zawsze pamiqtai, Le czystoilt,
to jest ogromny i ciq2kitrud nad sob4 ale
warto go podj4i. Kiedy w czystoSci
dojdziecie do oltarza, napelni was radoS6.
Do5wiadczycie niesamowitego poczucia
waszego zwiqzku, czym zasmakujecie w
waszym malzeistwie.

Irena Zawadzka,
absolwentka Instytutu

Nauk Religijnych.
wg. prasy polskiej oprac. s.m.



STRONA RELIGIJNA

oR4DZrE
oJcA srrrETEGO
BENEDYKruXVI
DOPOLAKOW
z okazji rocznicy tlltbora kard. Karola Wtr,ggtyjg$ua:Wiilffi ;*;wi;vesrr*'xwati*, iiHfr:ii,i- r;:;:iiii';i."

Umilowani Bracia i Siostry, .-.

Dzii' szesnastego paidziernika, w dniu,.w ktfirym wsp.gminamy nybdr Korota wojtylyna Stolicp Sw. Piotra, pragng duchowo ai"dnoca,i iig z-ffo^i * 
^odtitwie 

dzigkc4ynienia

tr":;;I{:f: 
moiego wietkiego Poprzedntio. irr},i^iicie zatem moie serdeczne

r{owY
PREMIER
WATYKAI{U

Kardynal Tarcisio Bertone zostal
sekretarzem stanu w Watykanie, czyli
odpowiednikiem szefa .zqOu.
Arcybiskup Domini4ue Mamberti
bgdzie odpowiadal za dyplomacjg.

- . Qficjalna nazwa stanowiska, kt6re
objql Mamberti, to sekretarz d"'r;;;;
stosunk6w z paristwami. Francuski
arcybiskup byl ostatnio nuncjuszem
apostolskim. w Erytrei i Sudanii, gdzie
zaanga2owal siq w negocjacje w spiawie
rozwiqzania konfliktu wDirfurz .

wraz z wami' yracolPantigciq do niezopomnianego_dnia jego wyboru na stolicgP i o t rowq llc i qi s ty s ze 
" " 

io i 
"g 

i p o'k o rn y c h, n qd ry c h i p et ny c h o ia a ni a s t a w, b e d qcy c hodpowiedziq na pytanie firaj,nlUu,, cZ! okciptuje dokonany przez nich wyb6r! ,,ll/posluszertstwie wiary w-olec tnryrtur1, mojegi pina, zawierTajqc Matce Chrystusa iKoiciola - swiadom wietkich tridnoici - i:6,i*riii. Mam wciqi przed ocrgma jegosilnq i iosnq postai, iak stoi ,o tii*ontiniim'i*igr".g" piotro i po ra7 pierwszyadziela b.logosrawiefistwa ,,urbi et orbi-,jak oliaje sii'opuce aatkt Boiej oroz m*oicitych' o kt^rych odtqd miar sig troszc4yi ni calym i.iri,ioko ich pasterT ipnewodnikNigdy nie zapomne.i:g! pioro"ii/go wezwania: ,,Nie tgkajcie sig! otwdrzcie drzwi
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tri,' "iiir" ,ii zr"J,*isiiq ,irrrf"'iri;::t ;;:rr,;f:rr: ;;;prowadziiiego dzieto,podiegi opiekuficzym rpiiri"n=il* zDomu ojca Bogu dzigkujgza iego przeiyte w postawie briterstwa i p_okoiu iycie, oddane 

^iloi"i do Boga i doludzi' ktdre dzieje 
"it"i lodzkosci wzbogairto ds*qbaino swigtego. Dzigkujg wreszcieBogu za iwiadectn'o iyso cierpteoio ,iSrrgr"soi *iir chrystasa ai do imierci _ zaiwiadectwo' ktrire aodiie nai sity tto iycia i i^o"rio naszq nadziejg na wiecznoii.

Jakie drogim byl dla Jana pawla II Kofucidt w polsce! Itei razJ dawol wyraT tltmuczuciom! Kochal go jak motkg, kd: aoto i" ii" w wierze i wychowora w mgoscido Chrystusa i do brici. Ale iichat go takie ilio-*rpdtoote zqwsze 4iednoczonq zPasterzomi, w przeszloSci wystawio:nq no cierpienia z powodu rdinych przeiladowari,lecz zawsze wiernq ewangelicTnym wartosciim. ta*tet sig modlil i itei sig natrudzil,aby Polska od4yskala witnoSei ) say sig jui ,o ,inio, nie przestal sie troszczyt o
:;i':::i:::;;l{":;.'"r" sis ird i,,otnis"i dzieci Boqych i nie dzieci tego iwiota, i

l( tym roku' swiadom tego dziedzicia, *!" on pozostowil Kosciorowi w porsce,pr4ybylem do was z Pawlowym wezwaoiem, ,,Trwajcfe mocni w wierze,,. Kor4ystajqc zoka4'ii' pragng raz jeszcze poarie*o*oi wam'za s*iii""no <ywej wiary, kt6re dorisciew am czasie pernym Ducha, i kt,ir" uciesqyro *oi" ,yu", Modrg sig do Boga, obyzachowal wiarg przyszlych pokolert.tqszlach"rn"i if"*i. Szczegdlnie dzigkujg zawszystkie przejawy serdecut"ji"a*s"r 
:i";i;;;i:'"-iw"ow$szeso wietkiego Rodakull/aszemu duchowemu wsporciu zawierzarn moiq stuibg Koiciorowi i iwiatu.

Jest Francu-
zem. ale urodzil
siq w Maroku, co
mo2e byi atutem
podczas rozm6w z
duchownymi
muzulmariskimi,
kt6rzy poczuli siq
urazeni ostatnimi
wypowiedziami
papie2a.

Benedykt XVI nie jeit dyptomatq i nie
ma takich. ambicji. poniewaz OVpf o,noii
nre Jest r6wnie2 nowy sekretarz stanu,
trceciq nljyvylszq funkcj q * WutyLunil
musial objqi kto$ z doSwiadcr.ni". _

tlumaczy <<Rz>> Marek Lehnert, kt_
respondent polskiego Radia. wczeSniei
ozrennrkarz katolickiego dziennika
<<L'Osservatore Romano>.

Sekretarzem stanu, czyli czlo_
wiekiem numer dwa w warykariskiei
hierarchii, zosral wloski kardynal Ta;i.;
Bertone. To,2e zasr4pi kardynala A;s;i;
Sodano, bylo wiadomo od dw6ch
miesiqcy.

Chociaz nie jest dlplomat4 to wlaSnie
on w 2001 roku zakoricryl klopotliwq dla
KoScio.la sprawQ 

-afrykariskileo

arcybiskupa Emanuela Mi-lingo, ttO?y
przeszedl do sekty Moona. Bertone
namowil go do powrotu do Ko6ciola.

wywiadzie dlajednego z wloskich
dziennik6w przekonywal iieOa*no, Ze
ma dobre podej6cie do rozm6wc6w.
Lrowoctem na to ma byi spotkanie z
prezydenrem Kuby Fideiem Castro. _ po
;afcmS czasie od mojego wyjazduCastro
n y pierwszy rozmawial- ikubanskimi
Drskupa.mi - powiedzial. Kardynal

::Ly1tl, 2e j.edy.na brori. jakq siqzamrerza poslugiwai na nowym
stanowisku. to uSmiech i dialog.lesienia
ma dojSi do kotejnych- ,*iun
personalnych w kurii ,ry*ski.j.

Wojciech Lorenz
(,Rzecrpospolita,).

Na koniec z radoiciq pozdrawiam-w gtm szczegdlnym dnin wszltstkich polak6n.Niech pamigi Jona pawia'Il, stuiio*i"go dzieta i frn"zooio, zbtiia was do Chrysrusa-Niech bgdzie w7zlem jednoici ie wspillnej trosce o przysdo2i Kosciolo i narodu.s erdecznie ws4vstkim 
-otogostawts 

: i;; ;; i;;;;;n;r, i D u c h a swistego.
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Prrygotowala Alicj a We r m i fi s k u

Wrzesieri
JuL, za n rni cieple lato,
Ciefi glpboki, upal, burze,
Ale mamy wrzesiefr za to
I najczystszy blgkit w g6rze.
W lesie cisza pod dgbami
I orzechy na leszczynie.
Czy do lasu p6jdziesz z nami,
Nim blgkitny wrzesieri minie?
W polu pachnie ziemia Swie2a
Przeorana blaskiem pluga,
Wkr6tce przej dzie tu po Scie2kach
Mokra slota i szaruga.
A nad rzek4? Cicho, pusto
Przez dziefi caly aL do Switu.
Prawdar Le i wody lustro
Pochlodnialo od blgkitu?
Tllko w szkole ruch i Zycie,
Tak jak przedtem w polu, w lesie.
Tylko w szkole - czy styszycie?
Huczy szumny, gwarny wrzesierl.

Czeslaw Janczarski.

Cztery jabluszka
Wesole oczy)
WarkoczykzlotSr.
Nad warkoczykiem
\ilst42ka jak mot5rl.
W tornistrze pi6rnik,
Ifti42ka i zeszTrt.
Mala Marysia do szkoly Spieszy.
A wiatr jesienny
Szepce do uszka:
-Co niesiesz w torbie?
- Cztery jabluszka!
Sam je wietrzyku,
Str4cile9 z drzewa,
GdyS galqzkami
Z rana powiewal.
I(a2de jest slodkie,
I(a2de rumiane.
Te trzy najwigksze -
Dla koleZanek!

Czeslaw Janczarski.

9T@A

Do widzelnia)
wakacje!

Byl plecak na plecach
I byty walizki,
A teraz wakacj e skoric zorre.
Tornistry i teczki
Czekaje na wszystkich
I zaraz zawola dzwonek.
Czy w tornister, czy te? w teczkg,
Wet wakacji chod troszeczkg.
Nie zostawiaj w plecaku
Tego slorica od Tatr,
Ifi/ef,: piosenkg od ptak6w,
Zapacln wrorzu i wiatr.
Nie zostawiaj w plecaku
Barw5r nieba i 2b62,
I(olor chabr6w i mak6w
Migdry ksi42ki dziS w162.
Nie zostawiaj w plecaku
.Blasku. slorica i gwiazd,
Do tornistra zapakuj
Smak poziomek i las.
Czy w tornister, czy chod w teczkg,
Iffet wakacji chod troszeczk€.

Wanda Chotomska.



HAUA rcTOPIfl

f,Arn onArEHl Blfrnolo

BepeceHb 1939 poKy

O 4 ro.quHi 45 xsnnHu 6poHenoceur
,,Schleswig - Holstein" po3uouaa o6crpin
yrpinnenoro pafi ony Becrepru.rrre.

Y laaHcsrcy nicns I 4 rorom oSoporumr 6o'i,a

6yn soronnerrni 61rolHor lorosHoi flonml.
O 5 roa. 30 xs. flilor B. fnrcr s6ns

nepunfi y qift nifiHi uiueqrrufi drar.
fIiA celou Morpa BonnHcrra 6pura4a

xananepii 3arpr{Mana raHKoBy 4nnisiro, rHn-
ulrdBrun 6lugrro 70 oAnsnqs nificrxonoirex-
siru.

IIiq KporHrarrar 18 - fi ylaHcrrufi nolr
r.qificnnn n4atuit MaHeBp nporn siueqsroi
uixoru.

Aplair <Kparin> 6yna svyulena niacry-
nr{ru 3 nogrqifi y BepxHifi Cinesii.

l0-ra 6pnra4a rananepii (nnacHe raHKo-
Bo - Moropua) uia KoMaHAyBaHHflM nonKoB-
snra CraHicJraBa Maura sarpnwarania frop-
AaHoBoM i Bucororo uirvreqrrnfi raHrosfifi
Kopnyc.

JlrcQrnar[e rpoAoBxyBarrn repopncrnvni
Hrurborr{ Ha noJrbcbri rr.ricra.

Ilolrula nporpana rpuKopAoHny 6nrny;
aprvtir orpuMaJra HaKa3 ni.Ucrynuru sa riniro
Bicnr.r.

Anrrir i Opanqir oroJrocl{Jrn nifiny
Hirureq.tnrri.

Ilolrcrri qnairuHa Bna,qa 3arnrur{na
cTlonHurc.

a'

3i cronuqi eBarqyroBaBcx Mapuranor Pnqs

- CrrairnN i rononHnfi ura6, HanpaBflrrcrxcb
ao Epecry HaA Eyrou.

Hinreqsri nificrra onololian nonbcbKr{M
sificrxosnM yxpinaeHnru BecrepnJrrrre.

4- m.qrsisir reHepana PafiHxapra na6nu-
3[Jlacr,uo Bapuranu i 6espeeylbrarHo npo-
6y nata 3ilrcnnTr{ ii rr,rapureru.,(nn i r ir noHe c-
na seruri BTparH i s noAamruifi r[ari xar'l-
nanii sxe He ni4irpanaaa xoAsoi sna.ryuoi
pori.

leHepan Ta4eyru Kyrrue6a Ha,rori aprr,tii

<<flogHansn i <Ilpnrraop'e> po3nouas Hafiga-
nexniruy y aanifi xaunasii 6rnrny uaa Egy-
poio. BoHa rpr{Bana ao 22 BepecHr. He gsa-

xarcqn Ha noqarKornft ycnix, 3axHcHr{KI,I
flo.rrsuti notepninn nopa3Ky. 3anuruxn
norucrxoi aprr,riipasou 3 reHepanorvr Kyrure-
6oro niacrynnJru Ao Bapuanu.

feHepaa Ciropcrrcnft npNfi Hnn KoMaHAy-
BaHHr HaA rronbcbKuMrr ni.q4ilaun, uo Oop-
MyBanncr y <Dpauqii.

InrepuoraHufi y Pyrrayuii npe3H,[eHT
Mocqiqmnfi noAan y niacranrcy i upnrHa.rnn
Ha cBoe rvticqe BlaANc.nana PalureeHqa. Ho-
nnfi npesn4eHT Aopyrrlrs uicip yrBopeHHt
ypsqy neHeparry Circopcrrouy. Peanlexuiero
yptAy cran llapttR, a nisniure Aurepc
(Angers).

Onpaqrona.na
Jlapxca Bepmincsna.

AHrais i Opanrlir Ha roH$epenqii s
Abbeville npnfiHran piulennr npo npnrrnHefl-
Ht Hacrynanrnrax aifi Ha saxiAHorrry Opormi.

9epnona Aprrair BToprnacr Ha noJrtcbry
repraropiro. 3aaHraxonasi n arpeciro pa-
Acncsri nificrxosi culu 6ytn pinni rirreru-
rnu. Y rofi qac sa cxiAsnx rcprrropirx
flonruti He AncnoKyBiurr.rcr ser[Ki sif,cbmli
qacrnnr. Kopnyc oxopoHrr roplonin Haliry-
BaB Jrr{[re 40 rncnq uolonir, peffry crano-
snru uo6inisaqiftHi nyHKTH, nos6asneHi
siAnoeiAHoro os6poeHHx.

9renn yprAy PfI nepernynn norrbcbno -
pyxyucbnrf, rcpaon y xicuenocri Kyrx.

Eyao erunqeno Omctre aiftcrrcre yr-
pyryBanrrr. fiom rorauryonni
CmHicnas Aou6er, FrrrarrB cau56crrc- 7

flicrx 6nrsn nir Tonanronou JlroSelrcr.
ruu xanirynroBanr apuii <<Kparin> i
<Jfto6nin>

B o6roxesift Bapruani noncrae Crp6a
flonrcrxift 3slrf,gi. ii rcouesaanToM cfirc re-
Hepan Mixan Kaparuenn.r - Toraxencrrs{ft.

Cninra flolrcrroro Xapuepc'rna poBro-
qltgae nianinrsy Aislrsicrr niA narsorc
<<Szare szeregi> (<Cipi ruepeHrn>).

Kanirynronala Bapurana.
Y Mocrsi niAnucauo .qpyrr.rfi Hiueqrro

- paAtHcbKnfi narr. flicnr Heseruxoi KopeK-
TI{BH uloAo BcraHoBJreHHr HoBr{x ropAouin
CPCP orpr.rMaB 52%o nowcbKt{x repnropii
g 13 uiarftoHaMr{ HaceJrenHr.

<c...eideaza rt zepob.u nontctxoi opnilil
sacJtyzo cy to m b 6en u Koi n o e ozu l

Fenepaa-SenrAuapuur
Gerd von Rundstedt.
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ntltue cBoi BerHKi lparr.rn <<fopurruHcrrnft>r
(1834), <<EamrAunu (1g35), a nepeaycirrl
<KopliaH> (1834), Ha JraMax,Kono, noleui_
sye s MiqxeBuqeM npo icropnqHe npn3Ha_
qeHHr llonruti. BernqegHafi sruun 

"u,"op-.ricru noera BHKJTT{Kiura troropox ao l.peqii,
errury i llaaecrunn, y 

^*y 
aiH nupyurnn

prBoM si csoi'M ApymM 3euoHolr Exosoecr-
rru (1836). Caue y uefi uepio4 6ytu uwru_
casi fioro noeMu <flolopoxao Cssroi 3eM-
ni s Heanofir> a raKox,,Anhelli", ysKHx noer
nPeACTBure BJracHy ronrlenqirc icropnunoi
uicii llonruli, ararye Ha ceHc aifiosoi.6opo-
rs6a si 3JroM.

y 1838 poqi loaiyru Crosaqrrnfi nonep-
Hylct.uo flapnxa i garnulrsc, y HboMy Btre
Ao KtHrIr cBoro xHTTf,. Hanucan roai rpare_
.uiro <<Masena i Jliair BeHe4or, ar r"-L"u"
rpariura ((noHeBoJreuoro HapoAy i nepcner-
rnnn ni4poAxeHHr qepe3 crpaxaaHHr ra
cMeprb)). flicns ony6nixynaHn, cso€i Hafi-
xpaqoi troeMn <<Eegroscbrnfir> ( I g40), Cno_
BaqbKr{fi uapeurri uo6ynae Bu3narrnx-s e}ri-@rr$!ruu

pllyt Crosaqrxrfi sapoAnncr 4 nepec-
Hr 1809 pory y Kpel.renqi (sapas Jlrsiscrxa
oon:/. llyxe paHo 3:rnuruaBc, 6es 6arrra,
rrufi npauroBaB y ni.qorrrouy Hari racr Kpe-
MeHeIIbKoMy riqeiBruTereM. BiH 6ynTiua-
HoBHTHM icropllxou ra ApaMaryproM.

IOniyur, snxoBauufi umip'ro Coaouierc
.flHyrrlesq5roro (4irore npisnltuq") ru 

"ir""_lroru Anrycrou Eery, upoQecopona BileHcl.
xoro Yairrycrnery, rupocran V "ini 

irrre.ner-ry-
aruHoi elirr Binura.

flicns gariu.tenHr rcpn4urrHoro Qaxynr-rsry y Binrsi (1825 _lg2g) 
"onoa"fi 

no",
111eixa1Ao 

Bapurann. Caue ,u" "i, repe_
oyBaB ntA qac noJlbcbKoro IHCTOnaAoBoro
IIOBCTaHHT, trporlnrcqu y AWnnoMaTHrlHoMy
6ropo^Hapo4Horo Ypr4y. no""ru"rr" craJro
am lOaiyura .qxepenou 6araroro xr{rreBo-
ro .qocsiAy, a narpiorr.r.rrri aipuri, sanncaHi
HnM y ro{ nepioa, HaAaIm fiorrly cJraBH Ha-
poAHoro 6apay. <Bocrpecinrrr Hapogy 6yno
xBrurnnorc nocrpeciHHr napifi> - nicai Cao-
saqrrnft y caoifi 6iorpaQii. OaHar nxe y 6e-
pesai l83l pory siu ao6posiaruo r-rrur"
Bapruany i ao xiHru xnru ue uir co6i npoc-

Slrlqboro BqHHKy. .d rg Maro .lecri, sia ruyrynK!) - crBepnKynas siH ute 6araro pori".
rrepeoyBaro.rn y {peaaeHi, n lanui Tofi) x
poKy [oeT cTaB rUreHoM.UHrUroMaTH.tHOi 

^,ti-cii y JIou4oHi ga AopyqeHgflu Haporuroro
Vpsay, a uicns ftoro snKouanHs ocia s eMir_

rparrifinux mono( i rfulucyerrcr s MiuKesH-
.reu. Tax caMo flK i arrop <<Agr.uiBD Cnona-qrrxfi 3iurorurroBaBcrr rcopielo Anaxer To-
BrrHcbtcoro, TBopru rreciancsroi iaei i cras
Horo rpII our6HHr0oM. (1942). Are Heqaonsi
BiAAaJnrBcr si,q ((B.rHTenD i onpaqro""-" 

"nu-cry QilocoQcrry reopiro, 
"*" ""parno 

npo-
rry{lerbct y ApaMax <Cauyin 36opoacrrnfi >
ra <Koporu,{yx>. <BiH uorasu" 

"inn" 
i rpa-

n3M HapoAy, nrcufi mpamB HelalexHicrr, aae
noBHHeH noriruqso BiApolurnct, 6o qroro
B[Marae lorira po3BHTKy ncecniry>> - Harlt_
caa 6iorpaQ noera.

Ha rnicrrcy npo nu6yx BeJruKo[oJrbcbKoro
rroBcraHHr y 1848 poui, IOaiyru p:noM si cso_
rMH coparHr{KaMr{ BHpyrrrHB .qo flosHaui.
27 xaitut, xosa Bxe Oyn ayxe xBopHM, BH-

:Iyr.HB Ha ny6riunoruy si6paHHi HapoaHoro
Korrairery. flepecli4y 

"au^i 
npycrrcn noai_

qtero, noernoBr.rHeH 6yn nepeiiarugo Bpoq-
JraBa, Ae BocraHH€ rycrpincr gi coero Mari-
p'rc. BiMsBHa norepnatstn stq cyxoT, y Bax_
xony craHi gropon'r CnoBaqrr[fi no""p"y-
Bcr Ao flapnxa. Bin nouep 3 xsirHr lg49
po*y i 6ya noxonauufi na riaunrapi y ainr_
Huqi MoHuapry. y 1927 poui rpyuy s fo.o
ocraHKaMn nepeBe3rru 4o flonrqi i uoxosa-
n_r{ y Koponincrxifi ycfiniurbunqi na Baseai
(Kparcin).

paqii n flapuxi.

He uonri.renxfi csoiur cyqacHnKaun, niu
ule AoBro 3ilJruruaBcr y riHi A,uaua Miqre_
Bnrra. fleprunu, xro 3BepHyB yBary qlrraqia
ua raopvicrr CrosaqbKoro, flK (oIroAHHt{,

l,"l1Ti i noeta>, 6yn l{anpiaH Kanainr Hop-
BlA. YeproBe Br{AaHHr raopin Clooaqrxoro,
ApaY, noeu i T.A., araroxopr.rriHalrni i uaA-
To qirasi nucru Ao uarepi, gituruAorrynri
,[ltr urrdpoKom KoJra qnra.tis. Oanar nt,tlue y
uepuifi noaonuni XX croaimr noer nocin
HaJrexHe fiorr.ry ruicue s uanreoHi nonrcsxoi
nrreparypr.

Onpaqrora.na
Jlapnca Bepuiucrrca.

Kynrr oco6acrocri Aaaua MiureBxqa, ulon:^.jlyuncr y Op_anuii, npurraycun lOniy-
rxa unoBaqbKoro nuiiaru s Dricra. He uatoqll
Iqe cftn Ha 6oporr6y 3a noerrrrHy nepuricrr
3 aBropoM <<,4srAiB)), y rpy4Hi 

-1g32 
pory

Crosaqrrnfi nnpyuran ao )iGn""". TaM siH

Juliusz Slowacki.

Testament mdj
hylemzwami, cierpialem iplakalem z wami.

Nigdy mi, kto szlachetny, nie byl obojqtny,

DziS was ratcam i dalej idq w cieri - z duchami _

A jak gdyby ru szczq6cie bylo - idq smQtny.

Nie zostawilem tutaj iadnego dziedzica

Anidla mojej lutni, anidla imienia; -
Imiq moje tak pzeszlo jako blyskawica

I bqdzie jak diwiqk pusry rrwai pnez pokolenia.

Leczwy, coicie mnie znali, w podaniach pneka2cie,
hem dla ojczyny steral moje lata mlode;

A p6ki okqt walczyl - siedzialem na maszcie,

A gdy ron4l - z ok4tem poszedlem pod wodq...

Ale kiedyf - o smqtrych losach zadumany

Mojej biednej ojczyny - ptzyzna,kto szlachetny,

2e pluzczna moim duchu byl nie wyiebrany,

Lecz Swieuro5ciami dawnych moich pzodk6w $wietny.

Niech przyjaciele moi w nocy siq zgromadzq

I biedne serce moje spalq w aloesie,

I tej, kt6ra mi dala serce, oddadzq -

Tak siq matkom wyplaca $wiat, gdy proch odniesie...

Niech pzyjaciele moi siqdq pzy puchaze

I upijqmdj pogzeb - oraz wlasnq biedq:

Jeieli bqdq duchem, ro siq im poka2q,

Je$li 869 [miq] uwolni od mqki - nie pzyjdq...

Leczzaklinam- niech 2ywi nie tracq nadziei

I pzed narodem nios4 ofwiaty kaganiec;

A kiedy trzeba,na Smieri id4 po kolei,
Jak kamienie pnuBogarzucane na saanfua!...

Co do mnie - ja zostawiam malerikq tu druibq
Tych, co moglipokochai serce moje dumne:

Znad,2e srogq spelnilem, twardq boiq slu2bq

I zgodzilem siq tu miei - nieplakan4 trumnQ.

Kto drugi tak bez Swiata oklask6w siq zgodzi
ISd... takq obojqtno$i, jak ja, miei dla Swiata?

Byi sternikiem duchami napelnionej lodzi,
I tak cicho odlecie6,jak duch, gdy odlata?

Jednak zostanie po mnie ta sila fatalna.

Co mi 2ywemu na nic... tylko czolo zdobi;

Leczpo Smierci was bqdzie gniotla niewidzialna.
Ai was, zjadaeze chleba - w aniol6w pzerobi.



OAKTU I KOMEHTAPI

Ilerpo KOPHIfrqyK.
u. Eep.uu.rin.

3ariHqesHnrJYb 4(69),

Xyp6oro o3BaJracr B noerlrrrHnx pr.{Kax Apy-
ra ripnvHa ApaMa.

Prrynarucr siA rux MyK AonoMarala xi6a uo
6erriHeqHa HanpyxeHa nparyr. Ale xumr e xtlT-
rflM: BoHo npnHocrno nori paaorqi i npurporui.

Y cnoeuy.nr.rcri .qo yrpaincrrom noeta, Si-
rorora A. Kpuucrrcro lran tDpaHro, TopKaroiltcb
croei nipnvuoi aparru - <3is'rnoro rncrfl)), ntlue:

<<Oataarue rJtf MeHe 6y.no re, ulo, Bxe
n[cryroucb 3 Mo€to renepiuHsor,o Apyxltnon,
fl tAaneKr nicHan olny nannorry no.nrry i
raKoxaBcr n uei. Or cr lp6on [epemyq[na
MeHe Aarburrx rlecflTb nrr, ii nnaxnou 6yan
uoi nxcaHHr <<MrHinyaf,HTKDr, <3is'ue Jr-
crflD, Ani ntecr <<B irnrparri...E, nonicrr
<<Lelum Polelum>.

Mosa fiae npo Lleniny Xyporcrry, f,Ka npa-
ttrcBana Ha msiBcrxifi nourd i nolonnaa f,oro
cepqe ue Io oApyxeHHr.

.fnruacr rperfl -xettultrna wr rrip!
fasAru ua Hei- i o.tau trpn€Mno,
Bnnsacrrcr ii rpacorc rip.
Ta parom crpox 6epe... Ayua xoJro[er-
noBopnrb Iran Opauro y rifi xe noesii <Tpn-

qi ueHi xBJrf,Jracfl ruo6osD.

Ilpuragyerrcs [iragnfi enisoA ir cnora.qis
cnHa Opauxa - Tapaca:

<<Oruoro pasy au6patucr o6oe n lic Ha npo-
rynrHKy. Olrra suafirura ana rpu6u u napi, u1o
Br.rpocriurr{ is cnimHoro KopeHfl.

tlu npasaa ue, ttlo rK.qBoe sHafi,uyrr rpu6n a
napi, rofi caui 6yayrr n napi i xurnuyrr ruai:-
rnso? - cKBaJra soHa ruix inuurtr.

- Il{acrr He nexr{Tb npx crexqi, 3a Hboro
rpe6a 6opmucr, - sianosis HapeveHnfi>.

He cylnnocr iu 6yru n napi. Trxro nepexlF '
sas rro6osHy raracrpo$y noer, ane qe He uraMa-
ro ftoro ryxy Ha penolroqiilnouy uurxy. Xou
unro6 Olsru Pouxenrr r OraprenuueM, lruft
sia6yscr y nepecHi 1879 poxy Ayxe npurHirur
Opaura, npore rilcbMeHHr{r i xa,qani nucryerb-
cr 3 Hero.

Y <3is'f,noMy lucti> e noe3ir, rxa Harexurb
ao anro6iorpaQiunoi nipnru Opanra, - <Tpnui
MeHi rsrrracgffo6osD:

ui Hacrynnoro 1886 poKy orpyxuscs. BoHa cra-
rn Nrluboro i oanolwueu, i nouiuuur(oM y rpo-
MaACbKrrx c[paBax.

PeueHseHr i snAaseus fioro rropiB, rrJreH

Jlrsiscrroro xiHoqoro roBapr{crBa aTpyr>.,''
npauboBnTa AoMorocnoAapKa, JrroAn Ha ao6poro\U
cepqfl, cTpyMKa, pycflBa, c [poMeHHcTr{MH rtop-

r/Wam" Wa",uta, lAu @ptt*
Orua Hecui.na, rr aelir 6i.na,
3 cirxauHs fi upifi yrKaHa, i r odcuon
Cpi6arcrnx, MoB MereJrur, ni.taedaa.
Kynan iT n poxennx 6.nncrax maf,,
Ha nypnyponifi xruapi npanqi ci.na
I daqnra AoBKona paf, i pafi!
BoHa 6y.na HeBrlHHa, sK Arrrrtna,
Ilaxyra, nr poruni.nufi cnixo rafi.
.fls[racu Apyra - ropAa flK KuflrflHfl,
B.llaa, Mos uicsqu, T[xa ra cyMHa,
Taemua fi HeaocrynHa, MoB cBflTltufl.
MeHe pyroto 3uMnoto BoHa
Bracynyra fi uenuyra ra€Mno:
<MeHi He ,Klrb, rox Hafi yupy oana!>
I Mon,trfi ueuta TaM, Ae niquo reMHo.
Tar ronopurb noer rrpo cBo€ nepue i apyre

KoxaHHr, Korpe rex He npuHecno uacrr. ,{ecs
Ha [oqarKy 80 - x porin aonr geera fioro 3 Mono-
AOIO KpaCI{BOIO BquTeJIbKOtO, tKa npaqr,OBana y
CmHicnasi (nuHi .{anno - <DpaHrincrr), IOreQi-
uorc r{snonroBcbKorc. BiAolro, rJIo crcril Bnepue
npniiar noer y 1883 poqi, oqeBHAHo, 3 Meroro
sycrpitncr s IOseF, flrry ulupo noroxan i Mas
nauip 3 Hero oApyxurucx.

Ha xalr, q.r ato6os 6yla He.uorroqacga. po-
3WHa, ropAoBHTa rig.t[Ha se xorila upnrtnHurn
nopfl Koxanouy: 6yna xropa na ry6epryrros. Bia-
qyBaroqn cBoro cMeprenbHy ileryry IOrr si.qr,{o-
orua fiouy y B3a€MHocri. Bi,qxuraaa fioro npo-
nosuuirc. BiAMosrsra soHa il iuurulr, xro roMa-
rascr ii pyrn. Hesa6apoM BoHa noMepna.

Illnpore Mope, BeJrrKe Mope,
IIlo ft rciHqr He BrAarr,
Ta n uoiu cepui ue 6i.lnue rope:
.fl uasir ii nrparnn, -

Jho6us ii noer xK ymHnfi i.qean, y croix upi-
rx, ruanoHirlHo, Ta Hepos,uilene re KoxaHHfl BII-
6yxalo rapflrtnM nonyu'lu HecrprrMnolo crJlb-
Horo [oqyrrs, rrlo BuJr[Barrocb cyMoM i Hixnic-
rro y uipruax, HarrilcaHux xpoa'n ceprlfl

.flr nouyeur nroui rpafi cuoro nirHa,
IIIo utocu ruraqe i xlrnae BarKKo,

He rptaorcn sorciu, He s6anrcft co6i cna,
HeAnsuclfl n mfi 6ir, uon nrauro!
Ce He ra crpgrat uo 6eg marun Grylcq
He ro.nqlHnf, rce6paK, uon ripmo;
Ile pornyro Mofl, HerTrlrltrMa rocra,
Ile.urc6on Mof, ruaqe rar ripno.
Jlipu,rxuft repofi -nrcAttHa s nixHorc, npas-

Jrr{Bop Ayurerc, cHJrbHr.tM xaparcrepoM. Ta He s
cnni siH BupBarlt is cepur o6pas roxauoi.qis.ru-
HH, flKa He siAnosi.uae Ha fioro HenpoureHy nro-
6os i suKnuKae Jrrru oaHi crpax.qaHur, <<mipu-
.rIaHHf, rolocHi - nicni>.

Xo.r rHaeu, 3na€ru, Ao6pe 3uaeut,
flr r.nrc6.rrrc re6e 6e3rtuno,
flr uy.rycr AoBrrtMrr Hoqaurr
I rr lira Bxce 3a liramn
Cnifi 6i.nr, cnift xalr, cnoi nicHi
V cepui qAaBJuon Ha tni...
I pnar npocnTb KoxaHy xou y cni nplrHocu-

m iloro cepuo ulacrr, ToK) (qr{Ba 3o,rororo, rom
rccrfl Morqloro, 6axauom crpauuoro mro rpixo.

Bipru <tloro rBJrr€ucr veui y cui...>r, ua6yrr,
rn He Hafirpaqnft rBip s iHrnuHifi ripnui OpaHra.

Bxe MosuJrocb, IKHM 6aqrs norpyxue ulac-
tg IsaH OpaHro. farap, uto siH y cBo€My oco6u-
croMy xnrri sHafiuon re, qoro trryKaB.

Ilepe6yranru n Kneni, [oer no3nafio]rnscr
K lrypcncrrorc Onrroro Xopyxr.rHcbKoro i r rpan-

HnMH ortttMa I qyroBHM noJrocoM, nacraBa iaro6-
rrqa MarH ix uorupsox airefi - ocr raxon 6yla
tIf, BpotunBa i uyapa xiHKa, rry uiuysan i roxas
sir{. CiuefiHnft garuuor, poA}rHa 6ylu cnrrnun
.(JIt Hbono. IIpo ue KpacHoMoBHo cgiA,raru irr.tc-
rn.uo pi.uHnx ra npurrenin.

tlu e ue oco6ucruu ulacrsu? Tar. Eoaaft 6u
xro rrlo He Ka3aB npo Opanra. Xo.r Aecr raM, Ha

.UHi.Uyrui,.UoBno IUe xenpila i rrpnla cepqe.[aB-
Hr xyp6a,.(aBHr rro6os- MyKa, rKy siH Hasr.tBas

rpixou.
Are Hirolr.l siH He 3parxyBaB cirvr'i,.qpyxll-

Hu, roBr0 6oporcr s co6op.
I rr npoqaHnr 3 MoJtoAictro, xr ni,qnyHnr *

AaJreKono MnnyJroro, aro6osiao Ueninn rayvaru (
pflArs{ nipua, qo rsifiuos Ao Hosoi s6ipnn ds v
anir xyp6u>:

He roirucn pana,
Xoq Mrrto cJtbo3aufi.
Xoq qac Ha Hn KanJte

Ili.unui 6a.nrmun.
Xor coneuro rpie
I ripra pyu'RHa
Ilhye, rpie -
He roirrcn pan&
Taxa soHa icrpa roxautr, [Io uryqxna y Opa-

HKoBe cepue i srKnfixana xypruni nro6osHi si-
TxaHHr y Qopui noesift <<3in'rle lncrs>.

,{o s6ipru ssifiuuto quMaro qyroBr.rx nipuin,
HarrcaHnx y mrui yrpaiucrrux uapo,unux ni-
ceHb, TaK lqeApo HattoBHeHHx rllt{pr.IMI{, sixuu-
MH nOqyrTrMH KOXaHH', CJrbO3aMU po3nyqeHHx
HerrlacnHBoro lrn6os'to. Cepea unx <<tleproxa
KaJrHHo, qono B lysi rHeucr>, <<Of, f,ll, Ay6oqKy
ryueprnuftlr, <<Oqe rar crexeqxa>, <<Oil ru
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AiBq[Ha, 3 ropixa 3epHrD, <Ofi xanro r,rifi,
xaJrro...Dt <3eleHnfi sBip, 3eneHufi rnip...>
ra iH.

He uoxua o6ifiru i niprui ( <rperifi xuy-
ror> ), B rKr{x nipr,I.rHr,tfi repofi, JrrcAHHa cla6-
xoi cnru uori, n noroni HerqacnrrBoro KoxaHHfl

ri,[uexonyerrcr sir Bcboro y HaBxoJrnruHbo-

uy criri, Konnpca€rbcr y cnoifi sracHifi lyuri,
BrraAae y riguafi, i rqe sa xHTTf, nraxae ce6e
MeprleM.

Tari nporsu rpafturoro inansiayani3My, ne-
crrrrisuy, xuopo6ruroi po3nyKu sacylxye IraH
<DpaHro. Y croerr,ry rcryni ao s6iprn 3:BHaqa€,

uo ui ripqri e Hi6n ((npruernenHrM)) npmu <ni-
cnHD - 6es Hagii, 6o x caue s rarilfi cnoci6 qac-

ro riryrcnrcr crpauHi xnopo6n. 3aaar uboro
soHH i 6yrn uauncaHi.

Oco6ncra nipnuna gparvra IsaHa Opanra, nrc-
IfiHH Cr{JrbHOi 4yXOrrl, He Morna y6uru B HboMy
norryrrfl o6oa'esry rpoMaArHnHa,6opur 3a Kpa-
rqy Aonrc HapoAy.

IIlo n moifi nicHi 6i.nr, i xa.nr, i ryra -
Ce.rnu roMy, rqo cKflailocb raK xnrrf.
Ta e n Hift, 6pare uift, lrte ryra Apyra:
Halin, BoJrfl, paaicHe qyrrfl, -
nuue siH y nipuri <,{exa4euu..flr nirgHaqas

M. Kourc6lrucrrufi, y <Dpanxa <rpariru oco6rc-
Toro xHTTr.{acro nnniTaerbcfl B repxornfi- niHor
xHTrr HapoAHomD.

I rue ximra cris.
Borrqe i.qosro nepexuBaB Inan @panro ue-

sAaqi s ocodncrouy xnrri, MyKH HeulacJtr.tBono

KoxaHHfl. He rpuuaa y cepui rHiry, 4oropu, uu
o6pasn, ulo,6€yMoBHo,3Belrurrye fioro rK oco-
6ncricrs.

Hapeueua fioro pHocri Onsra Pouresuq ni-
car uun6y r OraprernqeM xr{Jra He Ayxe qac-
rnno, 6o x oApfxruacs He no lrc6ori, sHacri-
AoK TrxKHx o6craBnn, niA rucrou 6arrris sia-
peKJracr siA roxaHoi nrcrnHn. 3 npunoay uboro
,tacro aopjKara qorosirosi, nicnr cuepri rroro
npoxnBaJra y cso€iAo.rKH, a noriu na xraprupi y
Jlrnoni, uenoranir ri.{ xaru Iraua OpaHxa. Eyna
caMornf, xBopa, Heuiqna.

3 I ryannr 1916 pory, roru nosg ii nixHa npo-
-r\QrHB noxopoH i sesrn riro rolnuHboro Hape-

- t )noro Omra He Monra npn€AHarucb Ao npoqe-
cii. Tarrryloru HecreprrHufi 6ilr, BoHa xypJruBo

.qr{Brnacb Hary 6aramnroaxy rcp6y.
IligHi[re aeqo 3 Tono, qo crocyBarocb naM'r-

ri Opanra BoHa noAapyBana My3ero y Jlrnoni. A
y ceai Jloluu ga iHiqiarnnolo rpyrfluux cropy-
Ax(eHo uau'fl THr.tK Benurcuy Karrrenrpeni.

,{oerolirur rp6os - MyKa roera IleniHa
Xypoacrra, rKa He Koxala i Hauaralacb He no-
Mi.rarr fioro, cropo snftuna gauix ( nicm aaui-
xxr 3nruyHroncrra ).

OAua rilrru npnKpa sycrpi.l gsera ii s Isa-
norrl OpauroM He 3a,rloBno Ao fioro crr,tepri. Ta ue
g ii iHirliarnnn. Kolu siH siArr,rosnscr sir cnoai-
gi, ro ri, xro niAicras ii ao <DpaHra ,qyMarr[, uo:
3raAKa npo AaBHrc rro6os po3TonllTb cepqe xBo-
poro, cnoHyKae Io noKaf,HHr.

Ta ue 6aqns sa co6on rpixin noer, 6o xun
qecHo, HeBToMHo roryBaB lrcleft.qo xnrrr i 6o-
porrbu ra nipnr y qacnr{Be npnfiAeuHe.

HAUA ICTOPIfl

ilHlflilllfl [flp[bnilil rruil0rflrpflilB

[[ HlilPv l[ [ptll[yp$htt[ru ilpfill
BaaAnc.nan €sceniurrnft .

Ilepexnaa JI. BepuiHcrnoi.

(3arin.rennn r JIIJIb 6l - 69).

I ltle oAsa ocoGrnsicrr rlboro icropnrHoro flBH-

ua, npo rrry 3raAye KoHon.rnHcrrnil: <[Imxeur-
dhM pyxorrr 6yna i sanHururacr EapcrraKoHSeae-
paqir y cnoeMy 3apopxeHui m nnineHHi y xumn, i
To nporn sori rux BrrHflTKoBr{x nrcAeil, rri yrur-
nn co6i ii pornoroolxeHHr cepeA iHrunx BepcrB

nacereuur i BMxaJrr{ qe nenigropsrHuM. Pyx roH-

Qeaepauii 6yr urrrxeubKr{M no .uyxy, arre y ii na-
nax 6opoluct He Jruue npeAcraBHnKr{ lrrJrrxrn.
Bxe y nepuroMy cnncKy qneuis uroro sificrroso-
ro coro3y utl 6aqruo npisnnqa r ue rep6onux po-

,quu. Morunn He po3KoKyrb Hau, cximrlr B HHx

cnoquJlo uiuancrrnx ra ceJrrHcbKr.rx clrHisD.

A ocr npo uto nncaJra pocificrra Aocaianuu
H.H. Oipcora: <B nepioa npauiuur KarepnHn II
rr nacriAorc rpinocnoro npaBa, BnHr.rKae cycnim-
Ha npipna uix cemxcrBoM Ta nouiuuranlil,ara-
K)x BncoqeHHa neperuKoAa y nocrari 6roporparii
uix napolnnMn MacaMrr ra flpercraBuuraun Hail-
Blruloi BJnrn. I{e cmro npnqnHoro yrBopeHnr B

MeHTarrbHocri Hapoay ABox BaxnuBr{x ncnxoJro-

riqnnx mepeornnin: l) niauyxeHnc r',rix ceJrrHc-

rBoM ra ABoprHcrBou (umxrorc) i 2) HeHanncri
HapoAy ro .qBoprH npu r6epexeHHi ripHocri ra
.uoripn ao uapcrroi nnaAu. Oro x <roJrr llyraron
Ha6rrcrBcsro KaraHi, fioro apuir 6yra nepenon-
HeHa npeAcTaBHHKaMn ceJrrHcTBa 3 Ka3aHcbroFo

Kparc, BoHa craHosnra nificrro qncrenHicrrc
20 000 oci6. IIoraHo niArmoueHe Ao o6opoHu
Micm KasaHr 6yro raxomeue i Aoueury cnarreHe
(12 aunsr);3axucHr{Kr{ uicm 6es 6oro cxosarncr
y rpeuri. I{e 6yra ne6ynana xBillrr{Ha ryiyuQy
caMo3BaHurr, rr(oro siH tt1e niroln He fiepexr{BaB.

Hafi6inru 3naqyqe Micro s rpai, crolnqr ycbono
llonorxr, norpa6onaHa i cnaaeHa Jlexalra B Ho-

rax y rpisHom BonoAapr, flKrfi, crAflqn y posriu-
Horr,ty rpicri, npniluaa noJIapyHKH si,[ rasaHcrrux
Tarap, rr uarepiamHrfi Aorcas iknix sipHoniA,qa-

Hnx noqyrrisD. A .qaai <Ilolrcrri roHSeaeparu,
xoqa, Moxe 6yru, i He nipnnu s aBf,eHflrqHicrr
HoBorBJreHoro llerpa III, ale ue 6yae Hi.roro Qa-
Jlbrur.rBoro y rBep,rlxeHHi, rqo aoHn 6inrru 6ynu
npnxurui Ao Hbono, nix.qo [apnqi, rKa aKrHBHo

cnpfirna noairy Pe.ti Ilocnorumi i, noJroHeHHMrr

rroi nonn 6ylm. Anropra He HaflHciura, crilrrn
xoHQeaepadB, r{o nepe6ysann roli y KaraHi, ne-
pefiuuro.uo llyrauona i g rrnx cycnilrHrx BepcrB

BOHH NOXO,III{JIH.

CerepuH Comuur x 3raAye, qo: <flicrs B3rr-
tr Kasaui llyrauor, AosiAasuucb, rqo y niil sHa-

xoAr{Tbcr rimra coreHb 6apcrxux roHQeleparir,
6ararrox 3 Hr{x HaKa3aB rignycrnrn Einrruicrr
noJroHeHnx, Kopncryrsrncr 6esraAoM y BcroMy

MOCKOBCbT(oMy UapCTBl, yCnlrXHO [OBepHyJrr{Cfl Ha

6arurinrurHy. Hac onu.uas caru llyravor i xro 6yn

pocnnfi, m 6pas ro ce& Ha cnyx6y, a xro uarnfi, lo
nianycraa Ha BoJrro, BBararcqlr iloro HecnpaBHHMD.

3. Mruuapcrrnfi, rrnfi aocri,uxynaB (nporo-
roru saciAaHr railHoi cniaqoi ror'aicii no BHBqeH-

nro lly'auona, y cnpani cri.ucrga uloAo norrxis,
sxi gHaxoil,rnncb y rpalHnuurifi 6aH.qi>, HarparuB
Ha noiueHHnfi cnncor rornuuix 6apcrxnx rou-

Qeaeparin Hr.rxqux paurin, rorpi nepe6yBaJru y
[oJrKil( ta 6araarfioHax, ulo 6ynn npncnaHi r pis-

Hlrx rrricqesocrefi. Y cnncrcy raKox noAarorrcq si-
gouocri, ssilKn noxoA.rrrb noHQegepanr isa rrnx
o6crasun otrnHnJrrrcr B AaHoMy uicqi. Aara cuuc-
ry 13 nunnr 1775 porcy. Y Hrolry neperiuyrmrcr
npirrnrua rouQeleparir, rorpi nicnr n iAnpaueH-
Hr Ao rlapcbrcoro niftcsra, nepefiuru.r Ha cropoHy
Ilyrauona, a nmiu y 6urni niA Tarnuer,uu,23
6epesHr 1774pory,rrcy BHrpaB reHepirrr rumr lo-
aiqnH,6ynu noHonHi ssrri,{o nonoHy i cr.rnorvriqr

ssrri Ao perynrpnoi uapcrroi apr,rii. 3 uroro cnn-
cry MrnuapcrrHfi BHnrcaB I 8 npisrnu rou$eae-
paria. 3 rrux cycnirbn[x BepcrB BoHn noxornJrr,
3anr{cy ue 6yno.

Aocri,qxennr y.racd norrrin, rpirrr ix Aono-
Morl,t y 3aBoroBaHnrx, n ocooeHi opeH6ypsrrnx ra
cr.r6ipcrrnx reMeJrb, a raKox yrtron ixnrcro uo1eH-
Horo xnrrr ra no6yry - He Mox(yri 6yrn roBHH-

Mn 6es rpyHToBHorc gHafioMcrBa r icropierc nifi-
cbKoBI{x noJIoHeHI{x ra norituqnnx B't3HiB, a ra-
Kox rux Haurnx 3acraHqin, srci nosr.rHHi 6yrn rarr,r

3,uwtwuTlrc A Ha:laBxAH.

Buecor nonrriu y po3BHroK unrhieauii n Ope-
H6yprrrorvry rpai, Cu6ipy ra ua iuurnx rcpuropi-
fx, noB'fl3aHux is gacranHflM, e gernqesHlrt't. qe
ni,uxpeurcrcnb rarox i pocificrri s,reHi. llpurna-
aou 6yn pe{epar npoSecopa Boaoru.runpa,{'mo-
ra ua xpariucbKoMy M ixnapoaHorvry Cur'rnoriyrrr i
Korrricii Cros'rncbKnx,{ocriaxenr y 1973 poqi
<[Ipo yuacrr noffris y nnn reui ra ocsoeHi Cn6i-
py (XIX cronimr)>.

6es pereruHoro AocriAxeHHr o6craBHH 3a-

crIaHHfl nomris ao Cn6ipy m ao OpeH6yp3broro
Kparo, a caMe nepuono rar 6araro qucerbHoro 3a-

cJraHHr 6apcrrHx rouQeaeparia, Heuoxlrneo
orpuMaru rpaqAuBy ra noBHy iH0oprr,rauir,o npo
nepe6ynaHHfl TaM Haru[x geMrrris.

Torrry Harexurb flaM'flTaru, rqo 6apcrri roH-

Qeaeparn granr{ atcruBHt{Mu rpoMa,4fl Hauu cn6ip-
csroi gerffi: qe BoHH 6ylu nioHepaMn ocBo€HHfl

ra po3Br{rrcy unnhisaqii Ha rux repuropirx. I{ac-
liArn ta o6csriinroi .qiqnrnocri aononi sHa.ryrui
y cninri icropii.

Bperuri-peun qr crpaBa cyro nuyrpiuJHr, Ha-
qiouamsa. Ue o6os's3oK BqeHr{x nbpea icropierc
Hauroro HapoAy, ruogo s6epexeHHr nau'mi npo
uaunx 6pario ra ixnix repoi\snx cynyrHr.rub xl.rr-
rr, rKi ,ao6poainrHo Airnln 3 HHMr.r rflrap xopc-
roroi rapn a6o srrHaHHR.
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*iinrryct ,*iun bedq pbiglywane seriale. Oto wainiejsze-z nich' .,Klan" w

ooniedzialki, wtorki i St.OV r IiiO i Zi. tO (powt6nenia w soboty o l l'30)','Ple!a1!a.'
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.dramat,,Skarga",.iobo3. l9 

gt rAtt. o 2 l'05

O**u, ,,Sririe i* f<romti chleba". Ponadto, p"try..n{-qi od niedzieli 3. grudnia pnez

i"1, t.rli.it, niedziele.o 2l-05 serialko.*,tdig*L ryi:Ti3:i:?'i,^",^-,,^.o, - cnh^rv"" i;'r"ffi;;;;;il iiiiiririi-,r.6;ozy tuiinarnych Roberti Maklowicza' - sobotv

ok. 13.00. Smacznego!...
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Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania list6w

i artykul6w, ale informujemy, Le za zami.eszczone

materialy nie wyplacamy honorarium (redakcja

pracuje spolecznili, a tekst6w nie zam6wionych nie

zwracamy.

Radio Zytomierz
. Co miesiec, w ka2d4pi9n{f4sobotq miesiaca o go{inie 20'00' mo2na

.li.n"e oOiiodri*.1 audycJr wJQzyKu polskim w Radiu Zytomierz'

Telewizi a i.y tomierz dla Polak6rv
.Dwa rizy w miesi4cu audyrcja dla.Polakow'
Polskie siowarzyszenia w Zyt-omierzu
: o"- p"riki * Zytotnierzu. ul. Czerniachowskiego, 34 b'

tel. (+ t Z) 24 -3 4 -22, dy rektor. Jerzy B.ag i n ski,

eodziny pracy - coOiiennie (pr6ci: nie-dzieli) od 9.00 do 18.00.

I OU*.idb* y Zwiqzek Polak6w Ukrai ny'
*l Zu.iii 

"ir, "t. 
6iiii achow sk ie go, i 4 b, tel. (4 t2) 24 -3 4-22,

orezes Wiktoria Laskowska-Szczur'
:' i1; A";;;"ni t po t utow Zytom i e r szczy zny <Po loni a>> -
;';fiil;"i;;;i i;;;'-{it"i' t.t. odtnovv (4t.2) 22-t6-36'
i Stowarzyszdn ie N auczyc ieli Polon i stow Zytomterszczyzny -
prezes Miroslawa Starowierow.
'Adrd id020 lytomietzul. Klosowskiego, t0 m 238'

Tel.(22)3746:75;25-86-78 . . ,
. foi*2vttwo Kuitury Polskiej na Zytomietszczyznie.
im. J. I. Kiaszewskiego, przewodn icz4cy J erzy tsagtnsxt'

tel. domowy @12) 37-89-97.
Folskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B erdvczowskie potst<ie S towarzy sze n ie W spiera^nia Przedsiqbiorczo3c i'

"t.rlr'nt.ksander 
Rudnicki, tet. i04 143) 4-l 8-30'

i Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowle;
p[r"Jiurysa Wermi-n.[u, *i..lyrektor Szkoty hr 3, ul. Puszkina 46,

iel. (04143) 2-23-78.
Msie w ieivku Polskim w ZYtomierzu
. Katedri 6'iu. zdni - codziennie 18.00.
. tcostiOt oo. Bernardyn6w pw. 5w. Janaz Dukli -
codziennie 7.00, w ni6dziele 7.00, 9.00, 13.30. 

-

l\{s; dfi igzyczne - czqsciowo w jgzyku polskim, czg5ciowo po

ukrailisku w BerdYczowie
. Ko6ci6l w Klaszt6rze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30' 17.00, codziennie 8'00 i l8'00'
. KoSci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30' 13'00' 17'30'
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele l8'00'

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.

wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacii na temat swoich

organizacii, intprez polskich itp. Redakcja)

(EEPAH tl IBC bKA MO3A'IKA>
(donucuroo MoBorcl)

' Enarogifi Ha KynbrypHo-o^cBiTHe ra3era'

BraxoAnru KoxHt4x 2 rvricstti'

BlrAaeeqb - PaAa SepAnviecbKoro eipginexnn' 
Cninru nonRKiB YxPaixn

3apeecrPoBaHa 25 xairxs 1995 PoxY

Xrarbvu,rpiurnu o6nacnuu ynpaBniHHnM- 
no npe'ci, caigo=qrqlr-npo peecrpaqin

i',

Haua aApeca : ru. Eepgnrie, ^eyn. 
flytt't xi xa, 46'

Ten.2-23-78.

HaAPYxoeaHo
Ha Kn <flonirPa$ivna Qa6Pnxa>

u.6epgravia, eyn. KornnpeacbKoro, 2'

TraPax 1 000 nPrauiPnnxia'

2,5 gPYxoBaHoro aPKYuJa'


