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STOWAR'ZYSZENIE
,,wsP6LNOTA

POLSKA''

2yroMrERSKr
oBwoDowY

zwrlzBKPoLAKOW
NA UKRAINIE

POD HONOROWYM
PATRONATEM KONSULATU

RP WI.UCKU

ORGANTZUIE
UROCZYSTOSCI

ZOKAZJI 90. ROCZNICY
NIEPODLEGI.OSCI POLSKI

oraz 100. rocznicy
powstania Roty

10:00 -
uroczysta Msza 5w. w Katedrze

p.w. Sw. Zofii
ul.Plac Katedralny 2.

pod przewodnictwem
J. E. Ks. Biskupa

Kij owsk o - Zytomi erski e go

Jana Purwinskiego

12:00 -
Uroczysty Koncert

z okazjiSwigta NiepodlegloSci
Polski,

w ZS,tomrerskiej Filharmo ni pry
ulicy Puszkirisloej, 26 .

na kt6rym lvyst4pi wielu nrany ch

nie tylko na Ukrainie,
ale i w Polsce

zespol6w i solist6w.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Euro
zamiast
zlotego

Wchodz4c I maja 2004 roku do Unii
Europejskiej Polska zobowi4zala sip w
akcie akcesyjnym do wprowadzenia
wsp6lnej waluty europejskiej - euro.
Polacy na ten krok wyrazili swq zgodq w
referendum. Nie okreSlono tylko wtedy,
kiedy to nast4pi. Potem kolejne rzqdy
przymierzaly sig do tego aktu, -,przeprowadzaly r6wnolegle z
Narodowym Bankiem Polskim - r6Lne
analizy i badania korzySci orazzagroLefi,
ale Zaden nie pokusil sig czy te? nie
zd4?yl wcielid swych zamierzefi w 2ycie.
I tak ten plan wisial w powietrzu.

I oto niedawno premierobecnego rz4du
PO i PSL Donald Tusk oSwiadczyl, i2
Polska powinna juL teraz rozpoczq(,
przygotowania do wejScia do sterty euro,
aby je zakohczyt, za trzy lata i od I
stycznia 2012 roku polskiego zlotego
zast4pi6 wsp6lnq walutq europejsk4, to
jest euro. OkreSlil to jako zadanie
priorytetowe obecnego rz4du. Od razu
zrodzilo siq haslo: "euro na Euro". Bo
nowa waluta zacznie obowi4zywai na p6l
roku przed meczami o pilkarskie
mistrzostwo Europy, rozgrywani w Polsce
i na Ukrainie.

Zapowied2 premiera wywolala w
Polsce ozywionq falq dyskusji. Odezwali
siq orqdownicy tej decyzji, jak i
zdecydowani przeciwnicy euro. Ci
pierwsi wskazuj4 na zalety i korzy5ci
wejScia do strefy euro, a ci drudzy strasz4
zagro2eniami i stratami, jakie to wywola.
Sonda2e wskazuj4, 2e w sprawie
zast4pienia zlotego przez euro Polacy sq
podzieleni mniej wiqcej p6l na pol.

Na jakie korzySci z wprowadzenia
euro wskazuj4 ekonomiSci? Tluma cz4, 2e
przede wszystkim zniknq koszty
transakcji handlowych i ryzyka
kursowego, a stopy procentowe w strefie
euro bEd4 nilsze. Z tych powod6w
gospodarka bEdzie siq rozwijala szybciej,
bo firmy bqd4 bardziej efektywne, bqd4
mogly wiqcej inwestowa6, produkowa6,
sprzedawad. Wiqcej zarobi4 i wiqcej
zaplacq swoim pracownikom. Wzro6nie
zatrudnienie, spadnie bezrobocie. Bardzo
pozytywnie odbije siq to w sferze
eksportu. Mocny zloty i niekorzystny
kurs walutowy przestan4 bii po kies#ni
producent6w towar6w i eksporter6w. W
dluzszej perspektyw ie znacznie wzroSnie
Produkt Krajowy Brutto. Czyli
zrezygnowat z euro, to znaczy stracii
przynajmniej kilkanaScie miliardow

zlotych. Wej6cie do strefy euro zwiqkszy
teL naszqwiarygodnoS 6 na zagranicznych
rynkach finansowych, dziqki czemu
bqdziemy mogli na dogodniejszych
warunkach poszukiwai kapitaly i
przyci4gac wiqcej obcych inwestor6w.
Chqtniej z zagranicy przyjadq do nas
tury6ci. Tak2e podr62e Polak6w za
granicq, na Zach6d ulegnq ulatwieniu.
Skorzystaj4 rolnicy. Przestan4 siq
obawia6, ze dostanq ni?sze doplaty
bezpo6rednie z Unii do swej produkcji na
skutek niekorzystnego kursu euro do
waluty krajowej. M6wi siq i o wielu
innych korzySciach.

Przeciwnicy nowej waluty, a do nich
naleiqpolitycy Prawa i SprawiedliwoSci
oraz prezydent Lech Kaczyfrsi, wskazuj4
2e dojdzie do ograniczenia roli NBP na
polskim rynku pieniqznym, bo wiele jego
funkcji przejmie Europejski Bank
Centralny. Chyli NBP bqdzie mial mniej
do powiedzenia w sprawie wplywania na
rozw6j gospodarki. Ograniczy to nasz4
suwerennoS6. Ale przede wszystkim
strasz4 wzrostem cen podstawowych
artykul6w i uslug oraz zwiqkszeniem siq
inflacji. Przeczq temu jednak przyklady
kraj6w, kt6re euro juz maj4od dawna albo
wprowadzily je ostatnio. JeSli
nastEpowaly w nich wzrosty cen, to byly
one nieznaczne i kr6tkotrwale. Aby temu
zapobiec, trzeba do operacji zmiany
waluty po prostu dobrze siQ
przygotowa6.

Przeciwnicy wprowadzenia w Polsce
euro domagaj4 siq od rz4du ogloszenia
referendum w tej sprawie. Premier Tusk
jest gotow na to przystai, bo do zmian w
konstytucji (o zmianie waluty i funkcji
NBP) potrzebne jest mu poparcie PiS takie
referendum -je6li w og6le do niego dojdzie

- powinno siq odby6 na wiosnq 2009 roku.
Z *ypo*iedzi samego premiera

Tuska, jak i innych polityk6w koalicji
rzqdz4cej niezbicie wynika, i2 obecne
wladze dolo21 wszelkich starafi i
wysilk6w, aby jak najszybciej Polskq do
strefy euro wprowadzit,. Z korzyfici4 dla
kraju i Polak6w. W dobrym czasie i na
dobrych warunkach.

A chcE przypomniet,2e w tej strefie
jest juz piqtnaScie kraj6w. A od pocz4tku
przy szlego roku szesnastym uczestnikiem
bqdzie Slowacja. I paristwa te na
posiadaniu wsp6lnej waluty dobrze
wychodzq.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.
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Sylwetki T,nanych ludzi

Jerzy
Hoffman
Rezyser filmowy. Urodzil siq 15 marca

1932 roku w Krakowie. W 1940 roku zostal
wywieziony na Syberiq, sk4d wr6cil do Polski
po zakoficzeniu wojny. W 1955 roku
ukoriczyl wydzial rezyserii na moskiewskim
WGiK-u. Wtym samym roku debiutowaljako
re{ser z Edwardem Sk6rzewskim
zr ealizow al dwa fi lmy dokumentalne.

W roku 1959 dostal ZlotyKrry?Zaslugi.
W 1982 roku otrzymal dyplom Ministra
Spraw Zagranicznych za zaslugi w
propagowaniu kultury polskiej z,a granicq(za
rok l98l). W 1983 zostal odznaczony
Krzy2em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Od 1983 do 1987 roku byl
wiceprezesemZG SFP, aw latach 1987-1989
czlonkiem Komitetu Kinematografii. W 1988
roku nadano mu tytul honorowy Rady
Paristwa- ,,Zaslu2ony dla kultury polskiej".

W roku 1999 na 29.Migdzynarodowym
Festiwalu Filmowym,,Mlodo66" w Kijowie
dostal honorow4nagrodq za wklad w rozw6j
Swiatowej kinematografi i. W tym samym roku
byl nominowany do Polskiej Nagrody
Filmowej w kategorii: Nagroda za osi4gniqcia
L"ycia. R6wnie2 w 1999 byl nominowany do
Nagrody Medi6w ,,Niptel 99" za film
OGNIEM I MIECZEM. W tym samym roku
zo stal o dmaczony Krzy Zem Wi elki m Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zaslugi dla
kultury polskiej - za osi4gniqcia w pracy
tw 6rczej i artystyczn ej. 12 lutego odsloniqto
gwiazdq Hoffmana w Alei Gwiazd na ulicy
Piotrkowskiej w \-odzi. W roku 2000
otrzymal,,Super Wiktora 99" za caloksztalt
tw6rczoSci.

Na 28. FPFF w 2003 roku w Gdyni zostal
wyr62niony nagrodq dodatkow4 Jury zaup6r
i determinacjq w tworzeniu wielkich dziel
historycznych.

Przez 17 lat byl kierownikiem
artystycznym Zespolu Fi lmowego,,Zodiak",
aod 1997 roku jest wspohvla3cicielem sp6lki
, Zodiak Jerzy Hoffman Production".

Hoffman debiutowal w roku 1954
realizuj4c wsp6lnie z Edwardem Sk6rzewskim
film dokumentalny,,Czy jestes wSr6d nich?"
Byl to poczqtek ich dziesiqcioletniej
wsp6lpracy. Do roku 1965 zrealizowali
dwadzie6cia siedem fi lm6w dokumentalnych
i trzy fabularne. Obaj tw6rcy maj4znaczqcy
udzial w zlotej dobie naszego dokumentu, ,

kt6ra przypadala na koniec lat piq6dziesi4tych
i pocz4tek sze5idziesi4tych. OkreSlano j4jako
czas ,,szkoly polskiej" w filmie
dokumentalnym. O tym okresie swojej
tw6rczoSci tak m6wil sam rezyser:

,, (...) Dokument stal siE dla nas szkol4
polskiej rzeczywistoSci i oczywiScie szkolq

warsztatu (...) Zaplecze doSwiadczefr
dokumentalnych nauczylo nas
przywi4zywania wagi do reali6w, do
zwracania uwagi na szczeg6ly (...) do troski o
to wszystko, co budzi wiarq widza w
autentyczno56 pokazywanych mu wydarzeri.
" (,,Film", 1975 nr l5)

Filmy dokumentalne Hoffmana i
Sk6rzewskiego zdobyly liczne nagrody
miqdzy innymi w Oberhausen, Krakowie,
Wenecji, Moskwie i Mannheim.

Debiut fabularny tej sp6lki rezyserskiej
toJomedia satyryczna,,Gangsterzy i
filantropi'1. Po zrealizowaniu jeszcze dw6ch
fi lm6w, drogi wsp6lpracuj4cych ze sobqprzez
ponad dziesiqciolecie tw6rc6w rozeszly siq.

Pierwszym samodzielnym obrazem
Hoffmana byl zrealizowany dla telewizji
,,Ojciec". NastEpny film ,,Pan
Wolodyj owski" rozpoc z.1na w 2y ciu reiry ser a
now4 epokq realizacji wielkich widowisk
filmowych. Film wszedl na ekrany w roku
1969. JanuszZaremba tak o tym napisal:

,,Hoffman zademonstrowal now4 stronq
swojego talentu, jako rezyser wielkiego
widowiska przygodowo 

- history cznego" .

NastEpnymi filmami (,,Potop",
,,Trqdowata", ,,Znachor "i in.) udowodnil
Hcffman swoje zamilowanie do form kina
populamego, adresowanego do najszerszej
publiczno5ci, kt6re jednak wykracza czqsto
poza funkcje rozrywkowe w potocznym
znaczeniu tego slowa. Przez dlugie lata
Hoffman walczyl o zdobycie funduszy na
realizacjq filmu ,,Ogniem i miss2ern" -adaptacj i trzeciej czqSci s ienki ewiczowskiej
,,Trylogii" (w wydaniu ksiq2kowym
chronologicznie - pierws zej). Zdjqcia
rozpoczqto 13 paLdziernika 1997, wedlug
dziewi4tej wersji scenariusza. Film wszedl na
ekrany w 1999 roku zdobywajqc ogromne,
wielomilionow4 widowniq. W roku 2003
Hoffinan nealizowal film,,Stara baS6" wedlug
prozy J. I. Kraszewskiego.

,,Chcialem zdobywad widz6w roanachem,
bogactwem i wyrazistoSciq filmowych wizji.
Szczeg6lnie fasdynowala mnie historia" -m6wil rezyser o swojej tw6rczo6ci w wywiadzie
udzielonym Krzysztofowi Demidowiczowi
(,,Film",2000 nr3).

W 1999 roku ukazala siq ksi42ka
,,Hoffman: Chuligana 2ywot wlasny" (z
cyklu ,,Ludzie kina") w opracowaniu
Stanislawa ZawiSlariskiego oraz Joanny i
Waldemara Pi4tk6w.

Hoffman
wZytomierzu
W Zytomierzu odbyla premiera filmu

dokumentalnego znanego polskiego re2ysera
Jerzego Hoffmana,,Ukraina. Stanowienie
narodu". Pierwsze dwa odcinki zostaly
pokazane 22 pahdziemika w kinie,,Ukraina;'
o godzinie I l. Demonstracja filmu byla
bezplatna.

Przed rozpoczeciem seansu przed
publiczno6ciq wyst4pil sam autor frlmu. Na
sali nie zostalo 2adnego wolnego miejsca.
Najwiqcej w3r6d widz6w bylo mlodzie2y
szkolnej. Wla6nie do mlodego pokoleniajest
skierowany ten film o nowopowstalym
paristwie ukrairiskim. WSr6d widz6w
znajdowali siq te2 przedstawiciele wladz
obwodowych, nauczyciele i czlonkowie
Zwiqzku Polak6w z Zytomierza i
Berdyczowa. Film wywolal wielkie
zainteresowanie wS16d spolecznoSci
ukrairiskiej, przecie2 opowiada o dziejach
naszej ojczyzny z punktu widzenia Polaka
rozmilowanego w Ukrainie.

Do wsp6lpracy nad scenariuszem filmu
Jerzy Hoffman zaprosil znany chh i storykow
ukrairiskich i polskich, naukowc6w z obu
krajow. TaSma prezentuj e ukraifrsk4 historiq,
kulturq i zwyczaje od czas6w Rusi
Kijowskiej do dnia dzisiejszego. Re2yser
zapowiadal, 2e w tryptyku staral siq
pokazat proces formowania siq pafrstwa i
Swiadomo6ci narodu ukrairiskiego. I to mu
siq udalo w bardzo dostqpny dla widza
spos6b. W filmie s4 wykorzystane ciekawe
ilustracje, kroniki historyczne, dane
dokument6w z dawnych czas6w, efekty
specyficzne. Film jest ogl4dany z
zainteresowaniem i zbierapelne sale widz6w
w r6znych miejscowo6ciach Ukrainy.

Czekamy z niecierpliwo6ci4 premiery
tego ciekawego filmu w Berdyczowie, gdzie
mieszka duzo miloSnikow historii i sztuki
filmowej, a rezyser Jerzy Hoffman jest
dobrze znany. Wielu mieszkaric6w naszego
miasta dobrze pamiqta, jak trudno bylo kupic
bilet na demonstracjq jego znakomitych
filmow,,Potop",,,Znachor",,,Trqdowata".
To s4 niezapomniane filmy. I spotkanie z
Jeruym Hoffmanem w Zytomierzu tez jest
dla nas niezapomniane. Bo nie tak czqsto to
bywa, kiedy znakomity re2yser odwiedza
nasz4stronq. Niestety nie wszyscy wiedzieli
o wizycie Pana Hoffmana na
ZytomierszczyLnie.Ale nam udalo siq o tym
dowiedziet przez Internet. Czekamy na
piqkne chwile na sali filmowej w kinie
berdyczowskim na przeglqd,zie nowych
fi lm6w J erzego Hoffmana.

Larysa Wermiriska.
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Kultura

8 maja z okazjihucznie obchodzonego w Rosji Dnia Zwycigstwa
pokazano na pierwszym kanale paristwowej telewizji rosyjskiej fiIm

,r'W czerwcu 1941". Film wailny dla Polak6w. Film rusko-polski u nas

niewidziany. I nie wiadom o, cW wejdzie w Polsce na ekrany, EdYL
rilLnisig od schematu,,Katynia" Wajdy, czyli obowi4zuj4cego wzoru.

WOJNANAD\MABATY
Wyrezyserowal go Aleksander

Franckiew icz-N-aje, dyplomowany aktor
teatralny i filmowy. Absolwent lodzkiej
szkoly filmowej i niemieckiej Akademii
Filmowo-Telewizyjnej w Kolonii. W
zaprezentowanym filmie rezyser zagral
rolq niemieckiego korespondenta
wojennego.

Gl6wne role zagrali wybitni aktorzy.
Podporucznika Burowa - jeden z

najpopularniejszych obecnie w Rosji
Sergiusz Bezrukow. Postai juz w Rosji
kultowa, oslawiona rolq Sergiusza
Jesienina, znana z filmu ,,Brygada" i
serialu ,,Mistrz i Malgorzata". Piqkn4
Polkq Haniq zagrala znana z naszych
telewizyjnych seriali Magdalena G6rska.
PiEknego oficera niemieckiego Pawel
Del4g.

C62 robi taka rusko-polska
mieszanka? Wybucha na ekranie. W
przeno6ni i doslownie.

Film opowiada o miloSci zarliwej i
szalonej. Jest czerwiec l94l r. na
Wileriszczy 2nre. Pogranicze okupacj i
niemiecki ej i Zwi4zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich. Krasnoarmiejcy
obserwuj4 gotuj4cych siq do wojny
Niemc6w i tropiq polskq partyzantkE. Z
pocz4tku pokazan4 niesympatycznie -
ot, terrorySci jak Czeczehcy. Ale byla
Polska mate? inn4 twarz - piqknej Hani,
w kt6rej na zab6j zakochal siq lejtnant
Burow. Z wzajemno6ci4.

Niemcy napadaj4, radzieccy ginq lub
cofajq siq. Dziadek piqknej Hani, lider

spolecznoSci polskiej, kolaboruje z

Niemcami. Liczy, 2e ten kulturalny
europejski nar6d zwr6ci zabrane przez
radzieckq wladzq maj4tki, przywr6ci
europejskie porz4dki. Rychlo jednak
przekonuje siq, 2e nazi|ci wszystkich
Slowian, nawet zwesternizowanych
Polak6w, traktuje jak bydlo.

A lejtnant Burow nie ucieka. Z
subtelnego kochanka zamienia siq w
ruskiego Rambo. Gnqbi, zabija, wysadza
agresor6w przy u2yciu wypasionych
efekt6w specjalnych nieogl4danych we

wsp6lczesnym niskobud2etowYm
polskim kinie. Pomagaj4 mu Polacy, bo
ju| poznali siQ na nazistach. Oraz
wielbi4 noszony na lejtnanckiej szyi
szkaplerzyk z Matk4 Bosk4, tez Polkq,
podarowany przez piqkn4 HaniE. Gdy
traci go, to znak, ze musi zgin46.
WczeSniej skasuje przynajmniej pulk
niemieckiego wojska i tak2e butnego
niemieckiego korespondenta woj ennego

falszujqcego obraz woj ny
manipulanckimi zdjqciami. A w finale
jego brata. Niemieckiego kapitana,
hamletowsko rozdartego miqdzY
dziedzictwem Goethego i Schillera a

brudem okupacji. TeL zakochanego w
piqknej Hani. Czyli Pawla Del4ga.

Piqkna Polka odrzuca niemieckie
zaloty, wierna jest krasnoarmiejcowi.
Kocha go tak bardzo, 2e godzi siq nawet
na seks przed Slubem. Seks symboliczny
i wymowny dla odnawianych wlaSnie
stosunk6w rusko-polskich.

O tym, ie kino jest naiwainiejszq ze

sztuk, w ojczylnie Lenina prcypominac nie

trzeba. O ty^, 2e to audiowizualne medio

ksztaltujq iwiadomoic, w Polsceiui wiemy.

Dlatego wiedzqc o istnieniu takwainego dla

rusko-polskich stosunk6w filmie iak
najszybciej trzeba:

* Urzqdzit mu uroczystq Polskq
premierq. Najlepiej na Jasnei G6rze ze

wzglqdu na rolq Matki Boskiej.
* Zaprosit na premierq obu premier6w

oraz n aj wyisze wl adze partyj n o-paristwow e.

Polskie i ruskie. Niech zacieiniajq dalsze

stosunki wzajemne na zasadzie obopolnych

korzyici.
* Zwiqkszyc kontyngent zdolnych ruskich

studentdw w polskich szkolach
artystycznych.

* Zachqcat krajowych aktorow
marnujqcych siq w telenowelach do gry w

ruskichfilmach. Ta burzliwie rozwiiaiqca siq

kinematografia j est ogromnq szansq.

Zwlaszcza dla Pawla Delqga.

,.W czerwcu 1941", re|. Aleksander
Franckiewicz-Laj e, Rosi a, 2 008.

Piotr Gadzinowski.
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. Sobotnia Polska Szkola
rozpoczgla pracg

Od I pa2dziernika rozpoczql siq juz
trzeci rok szkolny w Sobotniej polskiej
Szkole, kt6ra dziala przy Berdyczowskim
Oddziale Zwi4zku Polak6w Ukrainy.
Pomieszczenie do prowadzen ia zajq(,zostalo
udostqpnio ne przez og6lnoksztalc4c4 szkole
Nr 3, gdzie miesci siq siedziba
stowarzyszenia. Do szkoty uczeszcza ponad
50 uczni6w w wieku od 6 do 18 lat. Zajqcia
odbywaj4 siq w sobotE od godziny l2:00 do
l5:00. Program nauczania obejmuje takie
przedmioty jak jqzyk polski, dzieje narodu
polskiego, geografiq Polski, etnografiq, kulturq
muzycznq. Grono pedagogiczne stanowi 5

osob, odpowiednio przygotowanych do
pracy z mlodzieiq polonijnq.

Pod patronatem sobotniej szkoly zostal
takie zorganizowany miesiqczny kurs
jqzyka polskiego dla os6b doroslych przy
Berdyczowskim Polskim Stowarzyszeniu
Wspierania PrzedsiqbiorczoSci. Celem kursu
jest odrodzenie jqzyka polskiego wSr6d
spolecznoSci miasta i przygotowanie siq do
zlo2enia dokument6w na Kartq Polaka w
Konsulacie RP. Zajqcia kursu zaczynaja6iE,
je2eli do organizacji wptywajq co najmniej
l0 zgloszeri od chqtnych. Obecnie s4
prowadzone zajqcia juL trzeciej grupy.
Rekrutacja na kurs odbywa siq w ci4gu roku
kalendarzowego.

. W Berdyczowie znaleziono skarb

Przy ulicy Watutina w mieScie
Berdyczowie znaleziono ogromny skarb.
Wedlug pewnych danych, skarb pochodzi z
czas6w II Wojny Swiatowej. List z tak4
informacj4 otrzymal kazdy deputowany
Rady Miejskiej. Autor informacji podpisal
siq tylko inicjalami G. M. N. Anonim
zaznaczyl,2e skarb byl znaleziony przez
jakiegoS Wiktora Stepanowicza (nawet podal
jego numer telefonu), ktory wykorzysta6 ten
skarb nie moze z powodu wielu przyczyn,
podstawowqz jakich jest kierownik jednej z
plac6wek bankowych miasta. Przy tym o
skarbie wiedzq i milicja, i wladze miejskie,
ale na razie zloto, diamenty i inne klejnoty
leLqw ziemi, a nie pracuj4na ludzi. I dlatego
anonim wzywal deputowanych by ruszyli
sprawQ z miejsca. Telefon wlaSciciela skarbu
podany w liScie nie jest aktualny. Mozna
zrobid jeden wniosek. Osoba, kt6ra rozeslala
listy deputowanym, jest psychicznie chora,
albo po prostu lubi zartowa6.

, Kro,nlka miKronika mieiska

. Zmiany w slu2bie komunalnej

Wydaje siq, ze w sluzbie komunalnej
nadchodzi nowa era. Stale narzekania
mieszkaric6w miasta na pasywnoSi i
niedostateczn4 dzialalnoS6 tej placowki
zmusily wladze miejskie zwr6cic uwagQ na
tq branZq. Odbyla siQ kontrola
przedsiqbiorstwa komunalnego
,,C ieploenergo". Rezu| taty okazaly siq ponad
oczekiwane. Sprawy przesuwaj4 siq tam jak
najgorzej: praca w oddziale rozrachunk6w
f*lycznie le2ala martwym cigiarem. Z
diuznikami tez pracowali nie na naleznym
poziomie. Przed rozpoczeciem okresu
grzewczego taka sytuacja wygl4da
katastroficznie. Skutkiem kontroli staly siq
zmiany kadrowe. Bez pracy zostal p. o.
naczelnik a zarz4du gospodarstwa
komunalnego Aleksander Dawydenko. Teraz
poszukuj4 innego specjalisty, kt6ry bqdzie
m6gl poprawii sytuacjq.

. Walka o wyglqd miasta

Zbudowane albo postawione obiekty,
kt6re bez jakichkolwiek pozwoleri pojawily
siq w Berdyczowie, zaczynaj4 burzy6. W
pierwsz4 kolej, to dotyczy garaLy, kt6re
pojawiaj4 siq w dworach naszych blok6w
jako grzyby po deszczu. Ale ta procedura
nie jest latwa, bo zalatwienie formalnoSci
ci4gnie za sob4 szereg procedur
biurokratycznych zwiqzanych z
sqdownictwem. Ale budowlq, postawion4
bez odpowiednich pozwolefr nie trzeba
burzyt: Rada Miejska moze s4downie stai
wlaScicielem tego maj4tku i podjai
odpowiedni4 - sprzedawai, oddawai do
dzierzawy itp.

. Stosunki mipdzynarodowe

Przewiduje riq, Z. w Winnicy (odlegloSi
od Berdyczowa 80 km) powstanie nowy
Konsulat RP. Do tej pory wszystkie
stosunki naszego miasta z sqsiedni4 polskq
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budowaly siq przez Konsulat Generalny w
tr-ucku. Bior4c pod uwagq du2e odlegloSci
miqdzy osiedlami i miastami, na terenach
Ukrainy zamieszkalych przez skupiska
etnicznych Polak6w, rzqd polski podjal
decyzjq otworzyi jeszcze kilka plac6wek
konsularnych - najpierw dla wy96d
obywateli ukrairiskich polskiego
pochodzenia. I kiedy kandydatury lwano-
Frankowska i Sewastopola niemalni u kogo
nie wywolywaly w4tpliwo6ci, to o trzeci
konsulat walczyly dwa miasta - Zytomierz
i Winnica. ZwyciqLyla Winnica, o czymna
pocz4tku paLdziernika w Warszawie
poinformowal wiceminister spraw
zagranicznych Po I ski Andrzej Kremer.

. Brzmi muzyka

Na terenie Klasztoru Karmelit6w Bosych
dziala kilka firm i r62nych plac6wek. Jedn4
z nichjest szkola muzyczna kt6ra zostala
otwarta w 1945 roku. Przez ten czas z jej
Scian wyszlo ponad 3 tys. wychowank6w.
Teraz szkola posiada najlepsze pozycjq w
obwodzie. Na jej podstawie dziala osiem
tw6rczych zespol6w, dwa z jakich maj4
odznakq,,Wzorowego". Podsumowuj4ce
koncerty szkoly muzycznej odbywaj4 siq
na wysokim artystycznym poziomie a jej
uczniowie s4 uczestnikami i zwycigzcami
rozmaitych festiwali i konkurs6w. W szkole
dziala szeSi wydzial6w, zajqcia odbywaj4
siq w 40 klasach. Qrgno;pdagogiczne liczy
ponad 50 os6b, czterdzreSci z iakich sq
absolwentami tej szkoly. W ci4gu 23 lat
obowi4zki dyrektora tej plac6wki
oSwiatowej podejmuje Walery Redczyc.

. Berdyczowski bokser -
mistrz Ukrainy

W pet2dzierniku na Krymie dobiegl konca
turniej mistrzowski z boks6w. W nim brali
udzial i mieszkaricy Berdyczowa. Milo, ze
nie tylko uczestniczyli w zawodach, ale i
zwycig2ali.

Mistrzem Ukrainy w kategorii rvagowej
do 60 kg zostal Wlodzimierz MatqrijcTuk,
trenerem kt6rego jest lger Matwijczut gqk
udalo siq dowiedzie6, ni'e s4 rodzin4). W
pojedynku finalowym nasz rodak zwyciqLyl
sportowca z Charkowa Sergiusza Golubowa.
Medal br4zowy dostal jeszcze jeden nasz
ziomek - Iwan Kabanczuk. W kategorii
wagowej do 54 kg on zostal br4zowym
zwy cigzcq Mistrzostw Ukrainy.

Przygotowala L. Wermiriska.



Nasza historia

Jeden z najwybitniejszych Polak6w

I Arcybiskup Gnie2nieriski, lgnacy
rf Krasicki,herbu Rogala, Ksi4ze

Sambijski i Ksi42ce poet6w Polskich,
powiedzial:"WSr6d najlepszych przyjaciol
psy zaj4ca zjadly." Od prawie 300 lat takim
zajqcem, ktorego przyjaciele zjadaj4 jest

Polska i Polacy ze swoimi nieprzyzwoitymi
zlotymi wolnoSciami szlacheckimi i
jarmarkami, na kt6rych krolowie elekcyjni
kupowali sobie tron Polski, obiecuj4c
szlachcie, magnaterii i Ko6ciolowi zlote g6ry

mimo, iz skarb najbogatszego Pafrstwa w

Europie za panowania Dynastii Jagiellonow,
po jej wymarciu zwyczajowo byl pusty.

Marszalek Pilsudski przewidywal kolejn4
wojnq albo z Niemcami, albo z bolszewikami,

albo z oboma jednoczeSnie.

W6wczas liberalowie,
ods4dzali go od czci i wiary i
odsqdzajqgo do dziS .

Na nasze nieszczqScie
Niemcami zaczS rzqdzi6' i to
cal4 gqb4 gefrajter Hitler z
tytulem Ftihrera und
Reichskanzler, a

bolszewikami. Jozef Stalin.
Hitler znal tresi traktatu z I I listopada l9l8
roku podpisanego w wagonie kolejowym w

lasku Compicgne pod ParY2em. Dla
Niemc6w pokoj, kapitulacja, utrata ziem

dawniej zrabowanych Polsce, bYl
haniebnym. Hitler w swej ksiq2ce <Mein
Kampf> nie owija w_ bawelnq, 2e

rekompens at za I Wojnq Swiatow6 trzeba

szuka6 na wschodzie, <<leLeli Niemcy chc4

ziemi w Europie, mogq j4 zdobY6 na

Wschodzie>>. Morderca wlasnych rodak6w
na Wschodzie - Ukraifrcow, Bialorusin6w,
Polak6w - jeszcze nie zapomnial haniebnej

porazki, jakiej dostal od Polskiego Pospolitego

Ruszenia pod J6zefem Pilsudskim. Tragedia
Polski polegalana tym,Zenasz Rz4d wiedzial

o zagro2eniach, archaicznym uzbrojeniu,
braku lotnictwa, artylerii, zmotoryzowanej
kawalerii, czolg6w. DziS jest rzeczq
powszechnie wiadomq 2e w okresie, kiedy

decyzje Traktatu Wersalskiego zabranialy
Niemcom zbrojeri, Niemc6w uzbroili
Amerykanie, kt6rzy r6wniez akceptowali i
podpisali Traktat. Polskq politykq
zagraniczn4 kierowal Pulkownik
dyplomowany, J6zef Beck, jeden z

najblizszych wsp6lpracownik6w Marszalka.
Legionista,zawodowy dyplomata, attachd

wojskowy w Paryzu i Brukseli, Jozef Beck,

czlowiek wszechstronnie wyksztalcony, pi4l
siq po szczeblach kariery dyplomatycznej:
Wicepremier w 1930 roku w Rz4dzie
Marszalka, J6zefaPilsudskiego, od 1932 roku

wiceminister spraw zagranicznych, od

17 wrzesnia 1939 roku,

2 listopada Minister Spraw Zagranicznych.

Kieruj4c siE wYtYcznYmi wodza
nieomylnego, Marszalka, tak kierowal swoj4

polityk4, aby plyn46 miqdzy Scyll4 a

Charybd4 niczYm OdYseusz z

Homerowskiego poematu. Innej drogi nie

bylo. Skarb paistwa byl pusty. 123 lata
niewoli, I Wojna Swiatowa, wojna Polsko -

bolszewicka, kosztowalo to nas Polak6w,

kilkadziesi4t miliard6w dolarow wedlug

obecnego przelicznika. O takich danych

mowi jeden z najwybitniejszych historyk6q
bytfrir6j profesog Gerard Labuda. Wedlug

Marszalka, Polska powinna ulo2y6 sobie

stosunki z s4siadami ,zwlaszczaz Niemcami

i Rosj4 sowieck4.Wedtug koncepcji
Marszalka Polska nie powinna ukladai siq z

2adny m sqs i adem na zasadziej eden przeciw

drugiemu. Taka polityka teoretycznie
dawala Polsce mo2liwoSci zachowania
neutralnoSci, realizuj4c politykq wciE2

2yjqcego Wodza i Marszalka. W dniu 25

lipca 1932 roku dochodzi w Moskwie do

podpisania ukladu o nieagresji miqdzy Polsk4

a sowietami. Uklad podpisuj4 ze strony
polskiej Stanislaw Patek, znany adwokat,

dyplomata, konsul Polski w Moskwie w

latach 1926 -32, ze strony sowieckiej -
Nikolaj Kriestiriskij. W dniu 26 stycznia

podobny traktat podpisuje w imieniu Polski

Jbzef Lipski, ze strony Niemiec Konstantin

von Neurath. Jozef Lipski, byl ambasadorem

Rzeczpospolitej w Berlinie od 3 maja 1933

roku do wybuchu wojnY 1.1X.1939 r'

Konstantin von Neurath byl Ministrem
Spraw Zagraniiznych III Rzeszy do 1938 r.

Wszystkich tych, kt6rzy krytykuj4 Rz4dy

II Rzeczpospolitej, pytam: co mozna bylo
wiqcej zrobi6? Poto2y6 glowy pod top6r?

Mimo tych ukladow Rz4d Polski czul,

2e Niemcy i sowieci z jednej strony zbroj4

siQ z drugiej szukaj4 zbliLenia aby
zaatakow ac zn i enacka. Zagr o|enre ze strony

Niemc6w i bolszewik6w stawalo siqbardziej

realne. W dniu 21 sierpnia Ribbentrop w

kategorycznym tonie zwr6cil siq do

Ambasadora Lipskiego o odpowiedZ w

sprawie Gdafrska i Korytarza. Odpowied2

polska byla odmowna, bo tylko taka mogla

by6. Polskaliczyta na poparcie Anglii i

Francji. W p6ltoragodzinnej mowie

wygtoszon ej przez Hitlera w Reichstagu 28

kwietnia, Hitler odmowq Polski uznal za

pogwalcenie traktatu polsko-niemieckiego.

Miesi4c wcze5niej Hitler wydaje polecenie

dow6dcy armii niemieckiej generalowi
Walterowi Brauchitschowi, <<rozpracowanie

sprawy polskiej>. W dniu 23 sierpnia 1939

roku, zostaje podpisany w Moskwie pakt

Ribbentrop - Molotow <'Paktu o Nieagresii
pomigdzy III Rzeszq Niemieckq i
Zwiqzkiem Soci alistycznych Republik >

oraz tajny protok6l dodatkowy, stanowiqcy

zal1cznikdo tego paktu dotyczqcy podzialu

Europy Srodkowej. Pakt ten pozwalal
Nierhcom na roz1rawienie z Polsk4,

Sowietom - na przy gotowanie siq do wojny

z Niemca'',T#I#i,1,ffil1#ffn;

na Polskq bez
wypowiedzenia wojnY Fcl/
We is. W arszawa broni siq 30

dni, Hel 33. Dlu2ej ni|
potQ2na Francja! Wojska
angi elskie porzucaj 4 sPrzqt

i zwiewaj4 za kanal.
Francuzi wiwatuj4 na czeSt

wkraczaj4cych wojsk do

Michal Zieleskiewicz.

IV Rozbifir Polski
Pary2a. Na posiedzeniu Rady NajwyLszej
Sprzymierzonych w Abbeville 12 wrzeSnia

1939 Francja i Wielka Brytania postanowily,

2e nie udzielq Polsce realnej, wojskowej

pomocy. W tej sYtuacji bolszewicY
wypelniaj4 swe obowiqzki wobec

niemieckiego sojusmika. W dniu l7 wrze6nia

bez wypowiedzenia wojny wkraczaj4 na

tereny Polskie. BarbarzYfrstwo
bolszewik6w rozpoczqlo siq w nocy z 16 na

l7 wrzeSnia, kiedy to komuniSci odm6wili
wydania wiz polskim dyplomatom' Dla

ciekawo6ci, podam, ze polskich dyplomatow

uratowal ambasador Niemiec, dziekan

korpusu dyplomatycznego, hr. Friedrich

Werner von der Schulenburg' Natychmiast

po wkroczeniu dziczy bolszewickiej,
zaczEly siq masowe represjq wobec polskiej

inteligencji, ziemian, oficer6w, ksiqzy,

Zolnierzy, ktorzy zlo2yli brori. Masowe

mordy, ktore przeszly do histo.rii jako
Zbrodnia Katyfiska, kt6rej do dzi6 Swiat nie

rozl\czyl Na procesie norymberskim o tych

zbrodniach nawet nie rozmawiano. Po co

denerwowa6 sojusznika Stalina? Niech tam

sobie Francuzi licz4swoje straty w wypitym
winie i serze przezNiemc6w, kt6rych witali.

z ktorymi rzqdy. tworzyli. Dla ktorych
sporz1dzali listy Zyd6w,wiedz4c o obozach

koncentracyjnych. Swiat rna kr6tkq
pamiq6. My, PolacY, nie mogliSmY siq

doliczyd 6 milion6w obYwateli.
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. M6j rzqd bqdzie debyl do tego, abySmy
weszli do strefy euro w 20ll roku. Bqdzie
to sprawa trudna, ale mozliwa
zadeklarowal Donald Tusk. Do tej pory
premier zapowiadal,2e w 201 | roku Polska
ma byc jedynie gotowa na wej6cie do strefy
euro. DziS euro obowi4zuje w l5 pafstwach,
a od stycznia dol4czy do nich Slowacja. Do
przyjqcia euro konieczna moLe byt zmiana
konstytucji. Dotychczasowq rolq
Narodowego Banku Polskiego musialby
przejqt Europej ski Bank Centralny.

' W uchwale w sprawie kryzysu
gruzitiskiego Sejm potepit dzialania Rosji i
wyrazil solidarnoSd z narodem gruzifrskim.
Sejm w Slad za szczytem Unii Europejskiej
uchwalil, 2e NATO winno przySpieszyt,
dzialania w celu pnyjgciaGruzji i Ukrainy.
a Unia- w celu rozszerzenia siq na Wsch6d.

. W Polsce go$cil minister spraw
ragmnicnrych Rosj i Siergiej Lawrow. Siergiej
l-awrow i polski MSZ Radoslaw Sikorski,
podczas spotkania w cztery oczy mieli jasno
przedstawi6 swoje stanowiska, m.in. w sprawie
Kaukazu. Po2niej na wspolnej konferencji
prasowej o Gruzji ju2 nie wspomnieli.
Wyslannik premiera Putina dal do zrozumienia,
2e Rosja widzi w Polsce partnera i chce
rozm6w. Kreml jest got6w rozwiqzat sprawQ
2eglugi przez Cie6ninq Pilawskq i umowy o
malym ruchu granicznym. tr-awrow stwierdzil,
ze Polska zawsze odgrywala rolq przewodnika
duchowego Rosji, ktora czuje siqzwi4zana z
Zachodem.

. Premier Donald Tusk zapowiedzial
przy3pieszenie prac nad wprowadzeniem
farmakologicznej (tj. przy pomocy lekarstw)
kastracji dla pedofilow. To reakcja na
ujawnienie dramatycznej historii - 45 letni
Krzysztof B. z okolic Siemiatycz przez6lat
wiqzil i gwalcil swoj4 c6rkq.

. Prokurator Piotr Pi4tek z Instytutu
Pamiqci Narodowej przez blisko trzy
godziny odczytywal w S4dzie Okrqgowym
w Warszawie akt oskarzenia przeciw
organizatorom stanu wojennego l98l r. -
Oskar2eni mieli SwiadomoS6. ze stan
wojenny byl bezprawny - mowil. IPN
oskar2yl o udzial w zwi4zku zbrojnym
maj4cym na celu popelnienie przestqpstw i
przekroczenie uprawnieri lqcznie osiem
os6b. Do tej pory taki zarzxt stawiano
wylqcznie gangsterom dzialajqcym w
zorganizowanych grupach przestqpczych.
Kierowai zwiqzkiem mial general Wojciech
Jaruzelski, 6wczesny I sekretarz PZPR,
premier i szef Ministerstwa Obrony
Narodowej. W przestqpczej grupie mieli

rzenia w Polsce
dzialat, prominentni funkcjonariusze
Polskiej Rrzeczpospolitej Ludowej:
Stanislaw Kania (byly I sekretarz KC PZPR),
szef MSW Czeslaw Kiszczak, generalowie
Florian Siwicki i Tadeusz Tuczapski.

. Platforma Obywatelska zamierza
zmniejszyi emerytury bytym
funkcjonariuszom komunistycznej Slu2by
Bezpieczefistwa (SB) i generalom z
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego,
kt6rzy rvprowadzili stan wojenny Najwiqcej
stracq c i, kt6ny b ior4 Swi ad czenia najwy ilsze.

Generalowie Czeslaw Kiszczak i Wojciech
Jaruzelski dostaj4 dzi6 ok. 9 - l0 tys. zl
miesiqcznie (przed odliczeniem podatku). -
Po zmianach bqdqotrzymywa6 ok. 3 tys. zl-
m6wiposet PO Sebastian Karpiniuk. Obecnie
na Swiadczenia dla bytych esbek6w i PRL-
owskich general6w bud2et wydaje rocznie
milion zlotych. Po wej6ciu w 2ycie zmian
oszczqdnoSci siqgn4 okolo 600 tys. zl.

. Slynny polski astronom Aleksander
Wolszczan mial przez I 5 lat wsp6lpracowai
z kontrwywiadem PRL. O wsp6lpracy
profesora z SB - trwaj4cej od 1973 r. i
zawieszonej w 1988 r. - napisala ,,Gazeta
Polska". Z dokumentow, jakie zachowaly siq
w jego teczce, ma wynikat,, 2e pod
pseudonimem Lange donosil tajnym
slu2bom o rodzinie, kolegach z pracy i
pracownikach Instytutu Radioastronomii w
Bonn. Mial za to otrzymywai pieni4dze,
alkohol i wqdliny. Przyznal siq do tego ,,GP",
ale zaznaczyl, 2e prezenty wrzucal do Wisly.

. Polak zostal porwany w Pakistanie. Do
porwania doszlo w pobli2u miejscowo6ci
Pind Sultani miqdzy lslamabadem a
Peszawarem. Pracownik krakowskiej sp6lki
Geofizyka wyjechal z bazy terenowej po
ci qzar6wkq z aparaturq wykorzystywan4 w
poszukiwaniach z162 gazu. Razem z nim w
samochodzie jechalo dw6ch kierowc6w i
ochroniarz. Kiedy pojazdzbliLat siq do celu,
na drodze pojawili siq uzbrojeni napastnicy.
Padly strzaly. Zginglo dwoch pakistafiskich
kierowc6w i 2olnierz ochrony.

, Czy Swiatowy kryzys finansowy
powaznie dotknie Polskq? Warszawska
gielda prze?ywaciqzkie chwile, ale szacunki
sq optym i styczne. Oto opinie, opublikowane
pnez,,Rzeczpospolitq": Krzysztof Rybiriski,
partner w Ernst & Young - Nie mamy
globalnego kryzysu gospodarczego. Nie
bqdzie go teL w Polsce.

Tak siq szczqSliwie zlo|ylo, ze w ci4gu
. ostatnich 20latw Polsce nie bylo anirecesji,

ani nawet spowolnienia gospodarczego.
Dlatego dla naszej gospodarki zbli2aj4ce siq

::.,\ffVd ar r2bn:.iel,lfi : 
i POl S,Ce

AftEt :n'riar,, W, P,O:[SC€

Swiatowe spowolnienie oznacza gorsze
wyniki firm, przede wszystkim tych, kt6re sq
eksporterami. Jednak sytuacja
indywidualnych konsument6w nie powinna
siq wiele zmienii; Radoslaw Bodys, glowny
ekonomista ds. Europy Srodkowej Merrill
Lynch - Do Europy kryzys dopiero siq zbli2a,
ale nie powinien dotknqd Europy Srodkowej,
w tym Polski. Nas czeka co najwyzej
spowolnienie. JeSli banki europejskie wpadnq
w takie tarapaty jak amerykariskie, sytuacja
bqdzie powa2niejsza;

David Heslam, analityk europejskich
rynk6w wschodz4cych Fitch Ratings -
Biorqc pod uwagq Scisle wiqzi handlowe
lqcz1ce Polskq zkrajami Europy Zachodniej,
przede wszystkim z Niemcami, oczekiwane
spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego
na tych rynkach w spos6b nieunikniony
zaciqLy na tempie wzrostu polskiego
Produktu Krajowego Brutto; Prof. Stanislaw
Gomulka, byly wiceminister finans6w,
gl6wny ekonomista BCC Polska
gospodarka bqdzie siq oslabia6. W 2009 r.

wzrost PKB mo2e spaSi do 4 proc., a w 2010

- nawet 3 proc. Pny 4 proc. PKB zatrudnienie
juz nie roSnie, a ponizej 4 proc. - spada.
Mozna wiqc oczekiwad wzrostu bezrobocia.
Jego skala bqdzie zale2et, od tego, jak wiele
os6b wr6ci z emigracji zarobkowej. JeSli
milion, sytuacja bqdzie trudna; Jacek
Wi6niewski, gl6wny ekonomista Raiffeisen
Bank Polska - W trudnych czasach trzeba
przede wszystkim oszczqdzae . Zloto i

obligacje rz4dowe s4 standardow4 inwestycj4
przy rozchwianych rynkach. Szczyt inflacji
mamy ju2 za sob4. Kapital spekulacyjny
raczej wycofal siq z rynku 2ywnoSci i

surowc6w, wiqc ich ceny powinny siq
stabilizowai lub spada6. Sytuacja na rynku
pracy takhe niestety siq ustabilizuje, tzn.
bezrobocie przestanie spadac.

. Trybunal Arbitrazowy Polskiego
Komitetu Olimpijskiego (PKOI) powolal
kuratora (nadzorcq) w Polskim Zwiazku Pilki
Noznej, oskarzaj4c jego wladze o iamanie
prawa. Ale Swiatowa i europejskie organizacje
pilkarskie FIFA i UEFA nie uznal decyzji
Trybunalu Arbitrazowego PKOI i

narzuconeg o przez n iego kuratora. Zagrozily
te|pozbawienia Polski prawa do organizacji
mistrzostw Euro 2012. Ostatecznie kurator
wycofal siq ze zwi4zku, co powszechnie
uznano nie tyle za jego porazkq - a za poraLke,
popierajqcego go rz4du.

. Srednia cena dolar6w na pocz4tku
listopada 2008 r. wynosila 2,98 zl: cena euro
3,84 zl.

S. M.
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Polskie krzyie na Ukrainie

Tlolskr Ambossda w Moskwi€, ffunsulaty Generalne w Charkoryie oraz Kijowi€ aqgfe amfuow.ly tYydsrzErir spoh.4o{olit}en€, k6re odbl+aly sip w

r;;;;R"drt;;il;;;;G;";ge przydzielano brdrniu sranu sociatno-gospodarczego mniejszo3ci narodowej polskiej w ZSRR, rv

pierwrzej koiejno6ci nr Uhrainie, Tinie iziwiiprzecieZ weotug Oanych og6lnegoipisu tudnosci w Zwi4zku Radzieckim, prorvadzonego rv grudniu

iiz:o .f",, zil:oo potak6w, kt6re mie;k.ii w tyrn paristw'ie, nr Ukr;ini€;trvi€rdzono 476.435. Al€, wedlug opinii naukowc6w, ta liczba jert

f"ii^ 
"litpri"r, 

rtf"terialy aichiwalne badanir polskich wsi na Ukrainiedwiadczg le proces samouswiadomielit Polak6w w tym czrsie jeszcze

nie dobiegi koica. Do wskrzanej liczby trzeb| dodai ieszcze blisko 300-400 tys. os6b'

POLACY NA UruIE W z}.30.ch LATACH
OCZYMA DYPLOMACJI POLSKIEJ

Wielkie zainteresowanie dyplomacji polskiej w

latach 20. wywolala radziecka polityka narodowa,

kt6ra razem zrozlegl4ukrainizacj4 ujawniala siq w

przeprowadzeniu r62norodnej pracy wSr6d

mniej szoSci narodowych dla zabezpieczenia ich

r6wnoprawnoSci i zaspokajania potzeb kulturalno-

oSwiatowych. Rozmaite aspekty polityki

narodowo$ciowej na Ukrainie w tym okresie,

szczeg6lnie jej wplyw na polik4 mniejszoSi

narodowq byty pzedmiotem aktywnych obrad na

naradach kierownik6w konsulat6w polskich w

Moskwie. I tak na naradzie w maju 1933 roku z

referatem,,sytuacja polskiej mniejszoSci narodowej

w ZSRR' wystqpil P. Kumicki. A. Zabello oglosil

referat ,,Problemy narodowoSciowe w ZSRR"' W

caloSci pozytywnie oceniaj4c politykq rzqdu

radzieckiego, kt6ra byla nakierowana na odrodzenie

kultury i szkolnictrva polskiego, polscy dyplomaci

ostro krytykowali j4za du24politycmoS6 i pragnienie

wykorzystania ukrairiskich Polak6w jako forpoczfy

zaplanowanej w p@szloSci bolszewizacji pafrstwa

polskiego. Ambasador RP Stanislaw Patek po

wyjeLdziena Ukrainq pisal w swoim sprawozdaniu

do Ministerstw aspnw Zagnnicznych:,,Co dotyczy

,,ukrainizacji",totrzebazaznaczyt,2endzieckiruch
wzniecil w Ukraificach duch narodowy. Jednak

niedlugo ukrairiski zar pzer6sl plany i pragnienia

partii i rzqdu, kt6re zadecydowaly pomalu go

powstrzymac. Jednak l2ej podjqi decyzjq, ni2 j4

wykona6. Masy nie lubi4oddawai tego, co zdobyty.

Takieipolityka w stosunku do Polskijeszcze wiqcej

utrudnia odstqp w tej kwestii. W skutek tego z4d

powinien byl dzialat wstrzemiqiliwie i ostroznie.

Slownie wspiera6 ukrainizacjq, a w rzeczywistoSci

po cichu wsfizymylvad jq w u2dzie, w tym i drog4

wsparcia miejscowych mniejszoSci narodowych".

W celu nasilenia dzialalnoSci kulturalno-

oSwiatowej wSr6d polskiej mniej szo3ci narodowej

wladze radzieckie id4 na szerokie otwarcie polskich

szk6l narodowych w rejonach najwiqkszego skupiska

Polak6w.Jednakzabezpiecry(,nale$qdzialalnoSi

polskich szk6l bylo nielatwo. Odczuwano ostre braki

kadry pedagogicmej, puncie| po rewolucji tysiqce

pzedstawicieli inteligencji polskiej wr6cily do kraju.

Jak informowal w lutym 1927 roku Ministerstwo

Spraw Zagranicznych Konsulat Generalny RP w

Charkowie, po rewolucji naukowe i oSwiatowe zycie

Polak6w na Ukrainie zaniklo. Zostal zamkniqty

uillwersytet, kolegium, Polskie Stowarzyszenie

Naukowe w Kijowie. Dziesi4tki pracownik6w

naukowych, kt6rry zajmowali wysokie stanowiska na

uczelniach, tysi4ce nauczycieli wyjechato do Polski'

Dla przygotowania nauczycieli szkot polskich

Ministerstwo Oswiaty URSR otworzylo caty szereg

kurs6w pzy plac6wkach oSwiatowych, takZe polskie

kolegium pedagogicme w Kijowie, Marchlewsku,

Proskurowie, a odpoczqtku lat 30. - KijowskiPolski

Instytut Wychowania Socjalnego'

Jednak wedfug opinii polskich dyplomat6w te

plac6wki oSwiatowe nie zabezpie czaly naleLnego

poziomu przygotowania pedagog6w. Zgodnie z

informacjq polskiego Konsulatu w Kijowie
pnekazan4do Ambasady RP w Moskwie 3 stycznia

1933 roku, w Kijowskim Instytucie Socwychowania

pracowalo nieliczne grono dobrze

wykwalifikowanych wykladowc6w - Polak6w,

wszyscy kierownicy Instytutu s4komunistami' kt6rzy

sA agresywnie nastawieni przeciwko panstwu

polskiemu. W Instytucie nie starcza niezbqdnych

rzecry - szczeg6lnie literatury polskiej, papieru i

innych pomocy.

D42enie dyplomacji polskiej by wyposa2yd

polskq wsp6lnotq w USSR w literaturq naukow4 z

Polski napotykalo na gluchq Scianq ze strony

kierownictwa radzieckiego. Poza tym, jak zaznaczono

w czasie narady kierownik6w konsulatow polskich

w Moskwie w 1929 roku, Podczas Pr6b

najmniejszych kontakt6w pzedstawicieli mniejszoSci

narodowej z dyplomacj4 polsk4, w tym dla

r ozw iqzania p rob I em6w kultura I no - o 5w i ato wych,

zagrazalo im aresztowanie i uwiqzienie. Za gl6wny

oSrodek zachowania polskoSci i wiqzi radzieckich

Polak6w z macierzqprzez dyplomat6w uwa2ano

katolickich duchownych. Dlatego z tak1 trwogq

obsenwowano politykq wladz sowieckich, skierowan4

na zakaz religii katolickiej i usuniqcia ksiq2y od

sprawowania obowi4zk6w kaplariskich. Jak

podkreslano w referacie Ambasady Polskiej w

Moskwie o sytuaicj i KoSciola katolickiego,,,sowieckie

kierownictwo rozpatruje Ko6ci6t jako organizacjq

zwi4zanq zkapitalizmem miqdzynarodowym, kt6ry

glosi program wrogi dla wszystkich rewolucj i, pragnie

zachowai sw6j polityczny i moralny wptyw w celu

odwr6cenia ludnoSci od socjalizmu. W zwi4Tku z

tym, ze wiEkszo6i przedstawicieli Ko6ciola

katolickiego pzebywa w strefie pnygranicznej z

Polsk4 mo2e byi to bardzo niebezpiecznq w ritzle

konfliktu wojennego. Dlatego GPU zorganizowal

szereg proces6w sqdowych, w skutek kt6rych rvielu

duchownych zostalo wyslanych na roboty'prymtsorve.

uwiqzionych inawet skazanych na 6mierc-

Konsulat polski w Charkowie w swojej

informacji do MSZ Polski z 3l stycaria l9l7 roku

wskazy',val, 2e w celu zlikwidowania Swiadomofoi

narodowej i autorytetu Ko6ciola katolickiego wSrod

ludnoSci polskiej, z4d radziecki prow'adzi politykq

nie tylko represji wSr6d ksiqzy, ale te2 chce mi szczyc

Ko6ciol od Srodka poprz:ez agitacjq wSrod samych

ksiqzy. Gl6wn4rolq w tym odgrywa szkola" d42qc do

prz*zczepieniamlodzieiideologiikomunistycmej,

kt6ra opiera siq na nienawiSi klasow4 bezeligijno3d'

wychowuj4c mlodzie2 polsk4 na wrog6w koSciola.

Jednak za podstawow4 formq walki z koSciolem,

jak podkeSlali w swoich licznych sprawozdaniach

do MSZ dyplomacipolscy, wladze sowieckie uwa2aly

frzyczne wyniszczenie kaplan6w, kt6rych

bezpodstawnie oskazano w szpiegostwo na rzecz

Polski i konrrewolucj q. W raporcie informacyj nym

Konsulanr RPw Kijowiedo MSZw PolscezlZmuca

I 930 r. moma przec zyta{2ew wiqzieniu kijowskirn

pnebywa2l YsiqL'y i ich liczba wci4z siq nviqksza'

W skutek dzialalnoSci represyjnej, skierowanej

przeciwko KoSciolowi, szybko anniejszala siq liczba

ksiqzy, masowo zamykano te2 koScioty. Wedlug

danych dyplomat6w polskich, jezeli w 1928 roku

diecezja 2ytomierska liczyla 107 ksiq2y i 40

koSciol6w, to w roku 1932 zostalo tylko 17 ksiqzy i

ponad 20 koSciol6w, Wielkq trwogq dyplomacji

polskiej wywolala gwaltowna kolektywizacja

stalinowska, ofiarami kt6rej staly siq tysiqce polskich

rolnik6w. W referacie,,stan mniejszoSci polskiej na

Ukrainie Prawobrze2nej", zjakim na naradzie

kierownik6w konsulat6w polskich w Moskwie w

1933 r, wyst4pil P. Kumicki, podkreSlano, Le ,,cale

wsie i osiedla Polak6w os4dzano za sabota2 i

przychylnoSc do,,kulakow" i wiqziono, czyli wyslano

naWsch6d,szczegolniezrqon6wprzygranicznych".

Jednoczesnie wspotpracownicy konsulat6w polskich

w Charkowie i Kijowie informowaiy o znacz4co

zwiqkszonej liczby zgloszei do plac6wek

konsulamych od rolnikow, i nie tylko - Polak6q

kt6rzy prosili o zgodq na wyjazd do Polski na znak

protestu przeciwko drastycznych metod

kolektywizacji.



Ogromne oburzenie polskich misji
dyplomatyczrych wywolaly represje w6rod ludnosci
polskiej na Ukrainie, kt6re nabraly charakteru
masowego na pocz4tku lat 30. W raporcie do
Ambasady w Moskwie z 2 marca 1929 roku Konsulat
Polski w Kijowie z trvog4 informowal, 2e wSr6d
aresztowanych przez miejscowe GpU jest macma
liczba Polak6w, ktlrzy,,zekomo mieli mi4zek z
zzrgrancqprz*z konsulat". Polscy dyplomaci uwazal i,
ze w taki spos6b GPU pragnie zastraszyi'tych
Polak6q kt6rry w tym czy innym celu zglaszaj4siE

do konsulat6w, a tak2e izolowai konsulat od
onzymania informacji otym, co siq dzieje w paristwie

radzieckim. Mozliwie, 2e w taki spos6b GpU
poszukiwalo matuial6w dla wykycia antysowieckiej

dzialalno$ci dyplomacji polskiej w Kijowie.
Jednak prawdziwe pnyczyny represji byly

zupelnie inne i o tym wk6tce przekonali siq polscy
dyplomaci. Juz kilka lat pomiej beqposredni wptyw
na te represje mialo @pisani e 26 sg cmia I 934 roku
paktu o nieagresji migry Polsk4i Niemcami. Wladze
radzieckie szeroko rozwinqty akde jednoczesnie

przeciwko mniejszoSci polskiej a niemieckiej,
oskazaj4c ich o nacjonalimtifaszyzm. niemal przy
ka|dej okazji traktuj4c przedstawicieli tych
narodowo6ci jako pilsudczyk6w i hitlerowc6w

Zacz4l siq planowany ahk na mniejszo6i polsk4.

Z pmii komunistycmej zaczqto usuwai komunist6w
narodowo6ci polskiej. Nareszcie 17 sierpnia 1935

roku rzqd radziecki podjql decyzjq o likwidacji
polskiego marchlewskiego rejonu narcdowego, a w
Slad za tym polskich plac6wek kulturalno-
oSwiatowych. Jednoczesni e zauyna sig:zaplanowana

czystka etnicnn wzdlu? gnncy z Polsk4. W raporcie

kierownika Konsulatu RP w Kijowie do Ambasady
w Moskwie z3 czentrca 1938 roku, na podstawie

fakt6w liczrych aresztowan Polak6w w Bodyczowie

, sporz4dzono wniosek, 2e wladze sowieckie

-przystqpily do zakoirczenia akcji likwidacji
mniejszo6ci polskiej. Ogamqla ona nie tylko oSrodki
przemyslowe i partyjne, a tak2eosoby, kt6re niczym
siq nie wyr6zriaty, chyba tylko tym, ze byli polakami

czy posiadaty nazwiska polskie. Opisana likwidacja
elementu polskiego odpowiada ogloszonernu haslu
nasilenia.gotowofoi mobilizacyjnej" Ukrainy pzed
zekomo mo2liwym atakiem zbrojnym ze strony
Polski. Na Ukainie skoriczyla siq tak zwana
leninowska polityka narodowoSciowa" odslaniaj4c
prawdziw4 twaz komuniznu radzieckiego.

Ocena sytuacji polskiej mniejszosci narodowej,
kt6ra zostala naswietlona w materialach dyplomacji
polskiej, oczywiScie, nie byla bezshonna. Jednak w
macmejmieze uzupelnia i poglEbia nasz4wiedzq o
spoleczno-politycznym i ekonomicznym 2yciu
Polak6w w Ukrainie sowieckiej w okresie
mi$rywojennym i jest cennym irodlem w badaniu
tego problemu naukowego' 

w. Tlmoszenko,

Q'turnaeenie z j ezyka utvainskiego t *Xia];

TrzydzieSci kilometr6w od Miriska:DzierLyrisk, dawny Kojdan6w. To tu w tatach
1932-1937 istnial oolski rejon autonomiczny, ,,Radziecka Dzierhyfrszczyzna,, -
odpowiednik,,Ra$sieckiej Marchlewszczyzny" istniei4cej w latach lg2y35na Ukr"inie.
Pr6bowano tu bezskutecznie wychowad prawdziwych polskich bolszewik6w. A ie nie
wyszlo, rejon zlikwidowano, l4cznie z wigkszoSciq jego potskich mieszkarfic6w. Przypomina
o tym czarny l<rzyL stoj4cy przy pigknie wyremontowanym koSciele katolickim.

Marchlewsk (dawniej i teraz Dowbysz)
wyr6imnl siqpomnikiem Lenina z jedynym
nfUkrainie napisem literami laciriskimi:
LENIN. Tu r6wniez jest inaczej niL w
pozostalych bialoruskich miastach. Tam
naprzeciw siedziby wladz miejskich stoi
zwykle pomnik Lenina. Tu Lenin schowany
jest z boku, a przed Gorispolkomem majduje
siQ pomnik tw6rcy Czeka Feliksa
Dzier4rnskiego.

Za Leninem - niewielki, piqtrowy
budynek. To miejscowe muzeum
krajoznawcze.W cz{Sci historycznej nie ma
ani jednego slowa na temat polskiego rejonu.
Jedyny ,,polski Slad" to egzemplarz
wydawanej wjqzyku polskim gazety ,,Orka".
Na Ukrainie byl,,Sierp", na Bialorusi,,l\4lot",
ale szybko uznano, ze to niewlasciwa nazwa
wobec faktu, ze wiqkszoSi polskiej ludnoSci
mieszkala na wsi - i st4d wla6nie ,,Orka".

Zapylana o historiq polskiego rejonu
pracownica muzeum wyci4ga gruba ksiagkq
z obszernie opisanymi dziejami i
wsp6lczesno5ci4 Kojdanowa - Dzierryfiska.
Jest w niej p6l strony o ,,polrajonie".
Najpierw, od 1925 r., powstawaly polskie rady
wiejskie - sielsowiety. Potem stworzono rejon,
ktory jednak przetrwal niedlugo. Przed wojnq
granica z Polsk4byla zaledwie I 2 kilometr6w
dalej, po I skq I udnoS6 uznano za niebezpiecznq.

- Tu przecie2 Polak6w nie bylo - twierdzi pani z muzeum, najwyrazniej bialoruska
nacjonalistka. - Ludziom kazano,by zapisywali siq jako polacy...

Dowodzi te2,2e miejscowy ksi4dz 2le robi, odprawiaj4c msze po polsku, ,,bo nikt tego nie
rozumie.'. Alewychodz4cyzkosciolasw.Annyznakomiciem6wi4Spiewnqpolszc4rm4ijldnak
rozumiejq co siq podczas mszy dzialo. Podczas niedzielnej mszy tlurn" okoto 300 ludzi.

-Dziqblhsk,dawnyKojdan6w,zawszebylwielonarodowymmiastem-m6wiwychodz4ca
z komisji wyborczej starsza pani, emerytowana nauczycielka. - Polacy, bydzi, latarzy,
Bialorusini. ..2yd6w juinie ma, Tatar6w zostalo niewielu, poluk6* te2 - dodaje. 

-

Jak dziS 4yje siE w 37 tysiqcrrymmieScie? - W sklepach mamy wszystko. A jak czegoS
nie ma, polqczeniezMiiskiemjestznakomite, moznajechai i kupowa6. Byle tylko pieniqdzy
Uylo wiecgj - wzdycha emerytka. Pieniqdzy rz;ecrwiilcie otrzymuje niewiele: +OO tysiqcy
rubli miesiqcnie,czylir6wnowartoSd 1200 hrywien. Poza chlebemczy w6dkq..ny-s4jul
europejskie. Pensje s4tu niskie: smvaczkaw fabryce Eliz dostaje niewiele wiqcej nD emerytka,
a Slusarz w zakladach mechaniczrych DEMZ moze dwa rary tyle.

A starsza pani, miejscowa Polka, opowiada: - Przedwojennych mieszkaric6w pozostalo
niewielu. Ja samapochodzE z drugiej strony granicy. M6j zrnarly juimrybyl zDzie@ska.
Dzi5.wiEkszo6i to pnyjezdni. A o przeszlo6ci, o latach miqdzywojenttyrh, wiemy bardzo
niewiele...

I chyba nie zanosi siq na to, by wladze miejskie chciaty, aby wiadomo bylo wiEcej.

Piotr KoScirfiski
(autor jest dziennikarzem,,Rzeczpospolitej',)

Monumencik upamigtniaj qcy
wymordowonych mieszkafi cdw

Koj da n ow a- D zie riy fi s ka.
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Spotkania

1 9-2 2 wrzeSnia trudycyjnie
odbyly sig w Berdyczowie
dziewiqte jui Dni Kultury
Pols kiej. I mprezy oJicj ulne
P oPrzedzily wydarzenia, ktdre
mialy miejsce przed kilkoma
tygodniami, kiedy migdzy
Berdyczowem i polskim
miastem Czgstochowo zostala
zawarta umowa o wspdlpracy.
W tuki sposdb u Berdyczowa
pojawilo sig jeszcze jedno
miasto partnerskie, z jakim
teruz bedq rozwijad sig kontukty
kulturalno - oSwiatowe.
Moiliwe teL ie zostanq
nawiqzane kontakty w strefte
biznesowej.

Dni
Kultury
PolskieJ

Uroczyste otwarcie IX Dni Polskiej
Kultury odbylo sig o 17.00 w Miejskim
Palacu Kultury, gdzie po czgSci
ofi cj alnej rozpocz4l sig polsko-ukraifiski
koncert, z udzialem zespol6w z Polski a

Ukrainy. Wieczorem tego2 dnia byly
zorganizowane spotkania polsko-
ukrairiskie pod haslem ,rBiznes i
polityka", w kt6rych brali udzial
przedstawiciele k6l biznesowych
Berdyczowa i jego miast partnerskich:
Siedlce, Jawor, Czgstochowa. 20
wrze5nia zostala odprawiona msza
Swigta w ko5ciele Swigtej Barbary w
intencji Polak6w, kt6rzy od dawna
mieszkali i mieszkajQ w naszym mieScie.
Nabo2eristwo odprawiono przez

Samo Swigto przechodzilo zgodnie ze

zwyklym scenariuszern. Rozpoczgto Dni
Polskiej Kultury od prezentacji dorobku
tw6rczego artyst6w z miasta Siedlce:
malarza Tomasza Nowaka i fotografa
Piotra Tolwiriskiego. Impreza ta odbywala
sip w szkole plastycznej m. Berdyczowa.
Potem mialy miejsce prezentacje
og6lnoksztalc4cych szk6l Nr 4 i 15, gdzie
jtzyk polski jest obowi4zkowym
przedmiotem nauczania. Dla delegacji
oficjalnych zostala zorganizowana'
wycieczka do przedsiqbiorstw
przemyslowych Berdyczowa (piekarnia,
browar), gdzie go5ci mieli mo2liwo56
z^poznania sig z ukrairisk4 kulturq
wypieku chleba i robienia piwa.
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ksigdza proboszcza
Makowskiego.

Wiktora

Po mszy wszyscy uczestnicy Swigta
udali sig na wycieczkg po zabytkach
historycznych Berdyczowa. Ale gl6wne
imprezy rozpoczply sie w Zarzqdzie
Miejskim, gdzie delegacje oficjalne
spotkaly sig z przedstawicielami wladz
Berdyczowa, przedsigbiorcami i
dzialaczami polonijnymi obwodu
2ytomierskiego. Przewodniczyl
delegacjom polskim Konsul Generalny RP
w Lucku p. Tomasz Janik.

Po poludniu mieszkaricy Berdyczowa
i goScie zebrali sip w Miejskim Domu
Kultury na koncercie galowym
amatorskich zespol6w artystycznych.
Swoje tw6rcze osiqgnigcia demonstrowaly
zespoly z Berdyczow^, iLytomierza,
Nowogradu Wolyriskiego, Siedlec i
Jawora.

21 wrzeSnia dla polskich go5ci i
artyst6w byla zorganizowana wycieczka
do Lwowa i Kij6wa, dok4d udali sig,
podzieliwszy sip na grupy.

W roku 2008 w IX Dniach Polskiej
Kultury uczestniczylo ponad 100 goSci z

Polski.
Dzigkujemy Fundacji ,,Pomoc

Polakom na Wschodzie" za
dofinansowanie tej pigknej imprezy i
zapraszamy do udzialu w jubileuszowych
X Dniach Polskiej Kultury 2009 r. w
Berdyczowie.
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Walentyn Grubowski - dziulacz polontj ny
,rZytomierz nie zapomniut! Zytomierz pamigta!,,

l8 marca 1989 roku w Wielkiej Sali
Domu Edukacji Politycznej odbylo siq
Walne Zebranie pierwszej Polskiej
Organizacji Spoleczn ej - ?ytomierskiego
Obwodowego Oddziatu Polskiego Kulturalno

- OSwiatowego Stowarzyszenia im. Jaroslawa
D4browskiego. Na czele Stowarzyszenia
stan4l Walenty Grabowski - poeta, wielki
dzialacz spoleczny, dziennikarz o rozleglych
zainteresowaniach naukowych w dziedzinie
literatury muzyki i sztuk piqknych.

19 paLdziernika 1991 roku w Kijowie
odbyl siq Kongres Polak6w na Ukrainie, na
kt6rym zostala przyjqta uchwala o
powolaniu Zwiqzku Polak6w na Ukrainie.
Na owym Kongresie uchwalono Statut
(zarejestrowany przez Ministerstwo
SprawiedliwoSci Ukrainy dnia l6 stycznia
l99l roku, pod Nr 27. Rejestracja 30
pa1dziernika 1992 roku). W p. 2.4 Statutu
przewid,ziano,,stworzenie zgodnie z
przepisami ustawodawstwa oddzial6w
polskiej kultury w Kijowie, Zytomierzu,
Lwowie, Chmelnickim, Winnicy, Odessie,
oraz w miejscowoSciach, w kt6rym istniej4
skupiska Polak6w>. Do Zarzqdu Zwi1zku
Polak6w na Ukrainie zostali wybrani:
Walenty Grabowski i J. E. Ks. Biskup
Ordynariusz Diecezji Kijowsko-
Zytomierskiej Jan Purwifiski.

Podstaw4 Zytomierskiego Obwodowego

- .pddzialu Zwi4zku Polak6w na Ukrainie stal
siq Zytomierski Obwodowy Oddzial
Polskiego Kulturalno - Oswiatowego
Stowarzys zenia im. Jaroslawa
Dqbrowskiego, na czele, kt6rego stan4l -
prezes Walenty Grabowski.

Z Jego inicjatywy w wyniku pracy
czlonk6w powstawaly oddzialy ZPU w
miasteczkach i wsiach Zytomierskiego
Obwodu: w Nowogradzie Wolyfiskim,
Berdyczowie, Korosteniu, Lubarze,
Dowbyszu, Marian6wce, Baran6wce,
Kamiennym Brodzie.

Tworzono zespoly pieSni i tarica, kt6re
do dnia dzisiejszego se znane w Polsce i na
Ukrainie: Polski Ludowy Folklorystyczny
Zesp6l <Poleskie Sokoly> pod
kierownictwem zaslu2onego dla kultury
Polskiej pana Jana Boczkowskiego
(Zytomierz); Polski Ludowy Taneczny
Zespilt <Koroliski> pod kierownictwem pani
Ireny i pana Wlodzimierza Switelskich
(Zytomierz); Polski Wokalny Dzieciqcy
Zesp6l <<Dzwoneczki> pod kierownictwem
Zaslu?onej dla kultury polskiej pani
Jadwigi Poliszczuk (Zytomierz);
<<Kolorowe Ptaszki> pod kierownictwem
paristwa Zanny i Olega Szyszkin6w
(Wolodar-Wolyriski); Polski Zesp6l
Ludowy <Biale Gol4bki> - pod
kierownictwem pani Antoniny Szczyrskiej
(Susly). A takZe inne zespoly: ,,Marzenie"
(Kamienny Br6d),,,Jaroslawka" (Lubar),
,,Szkielko" (Marian6wka, Byk6wka) oraz
Zesp6l kultywuj4cy dawne obrzerdy z
LeSnej Slob6dki. W tym czasie powstala
r6wnie2 w oddziale 2ytomierskiej telewizji
audycja w jqzyku polskim (do tej pory
jedyna stale dzialajqca na Ukrainie) -
,,Slowo Polskie", kt6rej autorem byla pani
Elwira Gilewycz, od 2007 roku - Olga
Kolesowa. Zwi4zek jest takLe
wsp6lzalozycielem gazety,,Zamkowa
G6ra".

Walenty Grabowski zajql siq r6wniez
sprawq przywr6cenia naleznego statutu
zabytkowi historii i sztuki cmentarzowi
polskiemu w Zytomierzu. Cmentarz jest

(Walentyn Grabowski )

jedn4 z najstarszych polskich nekropolii
Europy, kt6rego mo2na por6wnai ztakimi
cmentarzami jak: Monmartre w Paryhu czy
l-uczakowskim we Lwowie. Walenty
Grabowski pracowal wraz z mlodzie2qprzy
zabezpieczeniu mogil, grob6w, grobowcow,
za co zostal odznaczony Zlotym Medalem
Opiekuna Miejsc Pamiqci Narodowej -
Warszawa 1989.12.28

Warty odnotowania jest Jego wklad w
przywr6cenie wiedzy o znanych w Swiecie
przedstawicielach kultury polskiej,
zwiqzanych z 2ytomierszczyznqb a takie w
sprawie zachowania polskiego dziedzictw a
kulturowego na naszym terenie: Ignacy
Paderewski, J6zef Kraszewski, J6zef Conrad
Korzeniowski, Juliusz Zarqbski. Pomagal w
gromadzeniu material6w dla muzeum J6zefa
Conrada Korzeniowskiego w Terechowym,
rejon Berdyczowski.

Czlonkowie Zytomierskiego
Obwodowego Oddziatu Zwiqzku Polak6w
na Ukrainie na czele z Walentynem
Grabowskim walczyli o powr6t ko6ciol6w
parafianom, przede wszystkim koSciola
Seminaryjnego w Zytomierzu, koSciola pw.
Sw. Barbary w Berdyczowie, koSciola w
Korostyszewie. Poeta czQsto pisywal na
lamach gazet, przekonujqc w taki spos6b
spoleczeristwo i wladze o potrzebie
zwr6cenia koSciol6w wiernym.

O6wiata to gl6wny kierunek dzialalnoSci
organizacji. Walenty Grabowski
zapoczqtkowal naukq jEzyka polskiego w
szkolach Nr 36, Nr 17, oraz kursy w samym
Zytomierzu i w obwodzie, organizowal
pierwsze Olimpiady Jqzyka Polskiego,
konkursy recytatorskie. Z jego inicjatywy
przeprowadzono pierwsze egzaminy na
studia do Polski. Tradycyjnie egzaminy te
odbywaj4 siq w szkole og6lnoksztalcqcej
Nr l7 przy wsparciu dyrektora pana
Romaniuka J.A.

W. Grabowski bral udzial w naukowych
sympozj ach, w konferencj ach po3wiqconych
2yciu i tw6rczoSci I. J. Paderewskiego, J. I.
Kraszewskiego, Juliusza Zarqbskiego,
sprawom wysiedlenia Polak6w do
Kazachstanu.



Stal4 imprezq kulturaln4 jest
zapoczqtkowany w 1992 roku przez
Walentego Grabowskiego Zytomierski
Festiwal Polskiej Kultury ,,Tqcza Polesia".

Walentyn Grabowski zorganizowal

. pierwsze kolonie jqzykowe dla dzieci w
Polsce, co dalo im mozliwoSi nie tylko
odpocz46, ale r6wnie2 doskonalii znajomoS6
jqzyka polskiego, zapoznat siQ z
r6wie6nikami z Polski.

Jako poeta napisal I 8 ksi4zek.
Przetlumaczyl na jqzyk ukrairiski utwory
Adama Mickiewicza, Wislawy
Szymborskiej. Jego wiersze w jqzyku
polskim, jak r6wnie2 w tlumaczeniu Jana
Czopika, J 6zefa Szostakowicza ukazaly siq
na lamach gazet <<Przyja2fi>>, <Tygodnik
Polski>, <Tygodnik kulturalny>,

'=-,, <Krakowska>>, <Dziennik Kijowski>.
Zapoczqtkowane przez niego dzielo

rozkwita pelnym blaskiem. Jego wklad w
odrodzenie i rozw6j kultury polskiej jest
ogromny.

W roku 2006 Zytomierski Obwodowy
Zwiqzek Polak6w na Ukrainie otrzymal
nowy status prawny, odpowiadajqcy
obecnym normom rejestracji organizacji
spolecznych. Zwi4zek jest organizacj4
spoleczn4, dobroczynn q i niezaleLn4, kt6ry
l4czy obywateli Ukrainy na podstawie
wsp6lnych interes6w w celu realizacjizadah,
dziala na zasadach samorzqdnoSci, kieruj4c
siq w swej dzialalnoSci Konstytucj4 Ukrainy,
czynnym ustawodawstwem, moralnymi i
etycznymi wartoSciami KoSciola
katolickiego.

Celem Zwiqzku jest rozwijanie i obrona
swoich uregulowari socjalnych,
ekonomicznych, tw6rczych, wiekowych,

1-. narodowo-kulturowych, sportowych or az

innych zainteresowafi czlonk6w Zwiqzku.
Narodowe odrodzenie Polak6w, rozw6j
samo6wiadomoSci narodowej, praca w celu
spolecznego i kulturalnego rozwoju
obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego,
popularyzacja wsp6lnej historii polskiego i
ukraifi skiego narodu, wzmocnien ie przyjaLni
miqdzy Polakami i Ukraificami, a takLe
innyminarodami.

Organizacja w ci4gu swojej dzialalno6ci
uzyskala popularnoSi i uznanie w
spoleczeistwie i wSr6d wladz. Czlonkowie
Zwi1zku sq odznaczeni pafistwowymi
nagrodami, wyr62nieniami, dyplomami
Ukrainy i Polski.

Wykonuj4c zadania statutowe,
organizacja pragnie stworzyi wsp6lne
Srodowisko kulturowe, kt6re pomagaloby
wychowywai mlodzie2 jako Swiadomych,
spolecznie aktywnych obywateli, kt6rzy
beda chroni6 i wzbogacai kulturq
zytomierszczyzny.

Zwiqzek Polakow zapoczatkowal
nauczanie j qzykapolskiego w Zytomierskim
miejskim gimnazium Nr 23 i Liceum IPST.
Z sukcesem dziala sobotnia szkola przy
ko6ciele pw. 6w Jana z Dukli. Do pracy
zaproszony zostal nauczyciel z Polski.

Zapocz;qtkowano pierwszy szczebel
nauczania jqzyka polskiego w przedszkolu
Nr 49 <Dywoswit>. Dzieci w wieku
przedszkolnym maj4 mozliwoSd poznawat
polskq kulturq, tradycje i swoj rodow6d.

Czlonkowie Zwi4zku bior4 udzial w
naukowych konferencjach, publikuja
ksiqzki, prowadz4 spolecznq i oSwiatow4
dzialalnoS6.

Odnowiono Festiwal Polskiej Kultury
<<Tqcza Polesia>. Festiwal ma swoich
miloSnik6w, prezentuje wysoki poziom iprzez
to stal siq narzqdziem w popularyzowaniu
wartoSci wsp6lczesnej kultury polskiej i

kul_tury zytom i ersz czy zny.
Corocznie s4 obchodzone najwazniejsze

6wiqta narodowe i koScielne. Wielu
uczestnik6w i widzow przyjeildLa na Dni
Kultury Polskiej do Berdyczowa. Duzego
rozglosu nabyl Festiwal Tw6rczoSci Dzieciqcej

,,Bo Swiat - To My" w Wolodarsku
Wolyriskim. Znany jest r6wniez Obwodowy
Festiwal Kultury Polskiej w Romanowie.
Nowym przedsiqwziqciem jest,,Polska Kolqda
na Zytomie rszczy hnie" w Korosteniu.

Prowadzimy tak2e intensywn4 pracQ w
kierunku rozwoju sportu na naszym terenie.
Zawodnicy z wielkimi sukcesami corocznie
bior4 udzial w olimpiadach obwodowych i
w Miqdzynarodowych Igrzyskach
Sportowych Mlodzie2y Szkolnej w N-om|y,
w Miqdzynarodowych Igrzyskach
Polonijnych, i w Parafiadzie w Warszawie.

Zwiqzekorganizuje kolonie dla dzieci w
Polsce, bierze udzial we wsp6lnych

projektach wymiany polsko - ukrairiskiej
mlodzie2y.

Zajmujemy siQ tak1e poszerzaniem
kontakt6w gospodarczych w dziedzinie
biznesu - pomiqdzy firmami Ukrainy i

Polski.
Opiekujemy siQ grobami polskimi,

porz4dkujemy polskie cmentarze na
zytomierszczyLnie

Wspolpracujemy z organizacjami
polonijnymi. Pomagamy w sp6lecznej pracy
prezesom polskich organizacji obwodu,

Celem upamiqtnienia osoby i dorobku
naukowego Walentego Grabowskiego
przeprowadzono szereg przedsiqwziqi:

P rzezZytomierski Obwodow y Zwiqzek
Polakow na Ukrainie i przy wsparciu
Konsula Generalnego RP w l-ucku, zostala
wydana ksi42ka Walentego Grabowskiego
pod tytulem ,,Rozmowa z kamieniem".

XII Festiwal Polskiej Kultury <<Tercza

Polesia> byt poSwiqcony Pamiqci
Pierwszego Prezesa Zytomierskiego
Obwodowego Oddziah Zwi1zku Polak6w
na Ukrainie Walentego Grabowskiego.

ZwrociliSmy do Rzqdu RP o poSmiertne

odznaczenie Walentego Grabowskiego
Zloty m Kr zy 2em Zaslugi .

Zapoczqtkowal iSmy Literacki Konkurs
im. Walentego Grabowskiego.

WyraLam wdziqczno 3(, przyjaciolom i

kolegom Walentego Grabowskiego, kt6rzy
nieustannie pomagaj4 rni kontynuowai
dzielo, zapoczqtkow ane pr zez N iego.

W roku 2009 bedziemy obchodzit,20 -
lecie powstania pierwszej polskiej
organizacj i na Zytomie rsszczy 2nie.

Wiktoria Laskowska - Szczur.
Prezes Zytomierskiego Obwodowego

Zwi4zku Polak6w
na Ukrainie.



Gawgdy kresowe

Tomasz Wolek.

Zamku, przespaceruj siq Walami Hetmariskimi. wypu

kawq w hotelu George i odetchnij w Parku Stryjskim'

ie$lijednak chcialbyS odlqczyd siq od wycieczki,

pzelamai utarty schemat - polecam coS jeszcze' Po

pie*ste, b4d2 niespiesznym pzechodniem. Chod2 po

Lwowie powoli, zapuszczq siq Smialo w pozornie

drugorzqdne ulice czy peryferyjne zaulki, odwodzqce

ciQ ioraz dalej i dalej od centrum. Tak, jak radzil m4dry

poeta Kawafis: ,,Pragnij tego. by dlugie bylo wq-

browanie, pelne przyg6d, pelne doiwiadczefr>' Nie

doznasz zawodu ani znu2enia, gdy2kaldy nastQpny

kwartal obdarzy ciq skarbami architektury' Zatnymul

siq, ogl4daj, smakuj ich urodq' Tu willa z kofica XVlll

*., 6*dti, ciqg kamieniczek, tam zn6w ogr6d

misternie zaplanowany. I wbrew slowom piosenki -

id4c, zadzieraj nosa' DostrzeLesz.iL Lw6w to miasto

tytiq.y balkon6w, kunsztownie dzierganych w metalu'

niebywale 16Znorodnych arcydziel wyrafrnowanej

sztuki kowalskiej.Zete2 2aden fotografik nie pokusil

siq jeszcze o album <Balkony Lwowar! Dominujqca

tu sicesja austriacka jest lekka (typowe kamienice to

dwa, nijwy2ej trzy piqtra), delikatna, a2urowa; nie

przytlaiza wynioslym monumentalizmem jak w

Budapeszcie.

Aby dad ulgg stopom, przesildf sig do

tramwaju linii numer 2: c6L za ruchomy taras

widokowy! Przekroisz miasto na p6l, od Lyczakowa

popnez'Sr6drnie$cie a2 do Kulparkowa'.Przy ul'

Lyczakowskiej 55 obejrzysz rodzinny dom (nie

uiwiadczysz go w Zadnym bedekerze) Zbigniewa

Herberta, z wmurowan4 niedawno tablic4' A przy

koricowej pqtli w Kulparkowie koniecznie zobacz

budkq tramwajowq z monstrualnych rozmiar6w (45

cml) 2eliwn4, pancernq sluchawktl teletbnicznq przez

kt6rq z powodzeniem moZna by wydawai rozkazy

dywizjiizolg6w podczas bitwy pod Kurskiem' Nieco

dilej znajdziesz stylowq willq Iwana, Trusza.

wybitnego malarza ukrairiskiego. Prze$pisz siq w

nildrogim hotelu Turist, a posilisz w pobliskiej knajpce

(jajkina twardo, kotlety, suszone ryby, placki

ziemniaczane, znakomite piwo Obolori z beczkt),

pelnej ludzi pogodnych' Napoje, w tym spirytualia,

nabqdziesz.w sqsiedniej, czynnej cal4 dobQ, budce'

Gusia bardziej wybredne zaspokoi hurtownia opodal

hotelu George, z zacnymi trunkami po cenie

ni ewy g6rowanej, zaS prawdz iwy koneser za jedne 240

hrywien stanie siq posiadaczem oryginalnej butelki,

wypelnionej niezr6wnanym krymskim jerezem

Massandra z 1965 r.

Tvpowa trasa wiqkszo$ci kresowych ekskursji

prowidzi od Z6lkwi i Lwowa, przez Poczaj6w,

kzem i e n i ec, Zbar aL,Tarnopo l, Trembow lq, Buczacz,

Czortk6w, a2 po monumentalne twierdze poludniowej

rubie2y dawnij Rzeczpospolitej : Kamieniec Podolski

iChocim. To zgota sienkiewiczowski, niezwykle atrak-

cyjny kanon. Przepiqkne tereny Podola, miejsca wrqcz

kultowe. Warto itam dotzei.

Moja autorska trasa wiedzie innq drogl'

Poprzei 0lesko (tu urodzil siq Jan lll Sobieski)

doirzemy do wspanialego palacu w Podhorcach,

wlasnoSci Koniecpolskich. Sobieskich i Sanguszk6w'

Proszq wspi4t siq na zewnqtrzny kru2ganeki przez

otw6r stzilniczy w naro2nej wie2yczce rzucii okiem

na okolicq. Podhorce le2q u st6p pasma Woroniak6w,

na wysokoSci 400 m. Rozci4ga siq stqd vidok na

bezkiesny step. gdzie Podole styka siq z Wolyniem;

horyzoni majaczy w odleglo$ci ponad 30 km! Tu

napiawdq fizycmie, doslownie, czuje siq, czym jest

bezkres kresowego krajobrazu. ,'Patzal ze lz4 w oku i

na cudownoSi form, kt6re nieskofrczony spok6j / z

rozlegloSci p6l biorp - pisal w ,.Smutku Olimpia>

Wiktor Hugo. Co napisalby, goszczQc w Podhorcach?

Odbijijqc na poludnie, niedaleko PrzemySla,

napotkamy ien.runso*y zamek w Swizu (zbudowany

t" kV *. pnezksiqzqtswirskich), wielokrotnie palony,

niszczony i cierpliwie odbudowywany' Pzed wojn4

w2enil siq weir - poryzez lrenq Lamezan - general

Tadeusz B6r-Komorowski. 0toczony stawami' wznosi

siq ten zamek na wzg6rzu ijest architektonicznq perl4'

Jego osobliwoSciq sq dwa dziedzifrce (reprezentacyjny

i fospodarczy). polo2one na r62nych poziomach i

po-l4czone schodami. Niezly stan cacko.to zawdzipcza

iemu, i2 w czasach sowieckich miescil siq tu dom pracy

tw6rczej dla narodwch urtistotv' W Swiriu urodzila

siq Alicja Grzeskowiak, kt6ra wszelako, jako

marszalek Senatu, wolala ekskursje niepomiernie

bardziej egzotyczne ani2eli nasza.

W Rohatyniu skrqcamy na wsch6d' i prrymajemy

racjq Slowackiemu: ,,Pan Bne1an w cudnej mieszkal

ototicy...r. Bo oto malowniczo rozlo2one na wzg6zach

Bne2any, siedziba potq2nego niegdyS mdu Sieniawskich

i mieisci urodzin marszalka Rydza-Smiglego' Na rynku'

naprzeciw soboru Swiqtej Tr6jcy' pysmi siq-zdobna w

tnoty* irys6w willa: czysta esencja secesji' Niedaleko

drewniana cerkiew. Z monumentalnego renesansowego

zamku Sieniawskich, kt6ry w czsach chwaty zwyciqsko

odpieral szturmy Kozak6w' Taar6w iTurk6w - zostaty

priygnqbiajqce ruiny, choi ocalaly fragment

brnamentyki kaplicznej koputy nadal zachwyca'

W pobliskich Podhajcach warto zobaczy('

okrutnie zrujnowany koSci6l. Gigantyczne przypory

dajq wyobra2enie o niegdysiejszej wspanialoSci tej

goiycko-renesansowej Swiqtyni. kt6rej nie zmoglo l7-

dniowe tatarsko-kozackie oblq2enie. Odrestaurowana,

bylaby perlq architektury sakralnej w skali Europy'

ko6ci6l z barokowq, przekzywion q w reiy czkq oraz

Zakofrczenie
w nastgPnym numerze.

Ukraina: <<Pan Rrzehan
w cudnei mieszkal okolicy...)
zjeLdzilem tg krainq wzdlu2 i wszerz. zadurzylem sig w niej

(doslownie, ukraina jest naprawdQ rodzaju 2efiskiego!)

po uszy, chociai nie od pierwszego weirzenia'

Jestem przewodnikiem bezinteresownym' Ku

Kresom, ku Ukrainie nie pchnqly mnie rodzinne senty-

menty; moi przodkowie pochodzq z Galicji, ale tej

krakowskiej, nie lwowskiej' Nie mam zaczymtqsknii,

do kogo wracai. co wskrzeszad.

Do pierwszej podr62y nam6wily mnie 2ona z

c6rk4. Nie bez opo16w. Pierwsze wra2enia

potwierdzaly m6j sceptycyzm. W obskurnych

zabudowaniach granicznych, kt6rych poziom sanitarny

ur4gal cywilizowanym standardom, utknqliSmy na

dwie jalowe godziny. Ruszamy wreszcie i oto

niebawem tablica z napisem Lw6w. W co ty nas

wrobila6?
- spoglqdam krzYwo na 2onq.

- io ma byc ten piqkny Lw6w? Jechali6my

bowiem wzdlu2 niekoircz4cych siq brudnych bloko-

wisk, przy kt6rych mrowiskowce z epoki Gomulki

pyszniiyby siq niczym apartamentowce' Raptem-jakby

kioS no2em ciachn4l - w okamgnieniu pzenie$liSmy

siq do innego, baSniowego Swiata. I teraz otaczalo nas

ju2 urocze, stare miasto, pny kt6rym blednq Florencje,

Moguncje i Walencje, Edynburgi, Bruksele i Genewy'
- 

Mam cip. Czytelniku, oprowadzid po Ukrainie

w przeciqgu siedmiu dni. I - bagatela! - ma to byi trasa

auiorska, z dala od banalnych turystycznych szlak6w,

jakie przemieza typowa wycieczka, Znajd2my kom-

promis. Jako doradca niechaj nam posluZy historyk

Waldemar Lawecki z firmy Bezkresy, niezr6wnany

organizator pod162y odkrywczych i niekon-

wencjonalnych. Tak czy owak. Lwowa pomln4c slQ

nie da. I nie powinno. To jedno z najpiqkniejszych

miast Europy. Sercem ka2dego z nich jest star6wka'

Ta warszawska, t0, z calym szacunkiem, parQ

odrestaurowanych ulic na krzyL. Tq gdairskq

przernierzysz w kilkadziesi4t minut. Krakowsk4 - w

godzinq z okladem, Nawet Wilno to urocza, ale

miniaturka. Tymczasem Lw6w caly jest wielk4

star6wkq, kt6r4 mo2esz wqdrowad od Switu do

zmierzchu.

Nie bgdp cig odwodzil od klasyki. Owszem, b4d2

na rynku, w ratuszu, kaplicy Boim6w, w trzech

chrzlscijafrskich katedrach (katolickiej, unickiej i

ormiafrskiej), we wspanialych ko6ciolach (od

dominikan6w po bernardyn6w); odwied2 galerie i

muzea, Ossolineum, Uniwersytet, Operq, cmentarz

Lyczakowski; panoramQ miasta obejrzyj z Wysokiego

1::

'' Atuttor, iest,lpuhlicistq. poitityciroy* i',,komenta.tarem 'sportow)tm, dyrektorem
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:i o,iyrtd,;, isphn*irCq <Abeiadta Kisielay(Stefana Kisiele,wskiegio):, i' ,1 '



Stronn dla dzieci
Przygotowala Alicja Wermifiska.

ti

PYTAIYIA I POLECE]YIA
1. Jaki byl pow6d kl6tni rzek? Jakie

padaly zarzuty i oskarZenia?

2. Kto rozs4dzil sp6r i za pomoc4 jakiego

argumentu?

3.Przytocz slowa Swiadcz1ce o

Zartobliwym charakt erze wiersza.

5. Wypisz czasowniki, kt6re Swiadcz4 o

tym, i:,e rzeki zachowuj4 sig jak ludzie.

6. Wypisz z tekstu nazwy rzek Jak je
piszemy? Jakie jeszcze inne nazwy
geograficzne piszemy wielk4 liter4?

Jan BrzechwA.

Kl6tniarzek
Jaki pow6d rzeki mialY,

Ze sip nagle posprze czalY

I tak dlugo trwaly w gniewie,

Tego nikt naprawdg nie wie.

Ponod pierwsza rzekla Warta,

i\e jest Noted nic nie warta,

Warcie na to rzekla Odra,

Ze jest glupia i niedobra.

Wtedy padly slowa WiePrza:

orsama tei nie jesteS lePsza!>>

Wieprza zn6w skarcila Raba:

,oOby ciq wypila Labal>>

Na to sig odezwie Nida:

,oTobie samej teL sip przYda!>

Biebrza na to rzecze grzeczniez

orM6wis z, rzeko, nied or zecznie>>

Jak nie skoczy San na Biebrzg:

orsama wci42 u Narwi Lebrze,

A dta innych - nielaskawa!>>

,oSan, a glupi!> - rzekla Skawa.

I tak trwaty kl6tnie dlugie Sanu z Sol4'

Wieprza z Bugiem, Ledwie co5 tam powie kt6ra"

A ju2 Nysa, a jui Bzur4
A jui Odra czy Barycz^

Wszystkie wady jej wYlicza.

Tak sig to sprzykrzylo WiSle'

iLe im rzekla po namySle:

,rDrogie rzeki, bior4c Sci5le'

Waszych sl6w naprawdg szkoda'

Przecieit to jest wszystko woda.

Jednakowy los nas czeka,

W morze wpadnie kaZda rzeka>>.

Gdy tak rzekla m4dra Wisla'

Cala zwada zaraz prysla.
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fIOX^flKI,T B YKPAirrr B 20.30-TI PP.
oqI4MA rroJlbc bKr4x Ar,rIrJI OMATTB

Belury 3arrir(aBJreHicrs nolrcbKnx nnn_
rolrarie s 20-ri pp. BkrKnuKana paAflHcbr(a
HaqioualrHa uonirara, rKa noprA 3 lrrupo_
KoMacuraoHo ro yKpaiHi:aqiero srir nsanacr
y npoBeAeHHi pi:HonnaHoBoi po6orH cepeA
uaqioualruHx MeH[rr.tH no 3a6e3ne.reHHro ii
pienonpannocri i 3aAoBoneuHff KynbrypHo-
oceirHix norpe6. PisHoraaHirHi acnerrn sa-
qioHalrnoi no.nirurn a yxpaini B qefi nepi-
oA, 3oKpeMa ii sruHe Ha nonbcbqy uaqioualr_
Hy MeHruHHy, aKTHBHo o6roaopronarncfl Ha
HapaAax repiaHunin rroJrbcbKr.rx KoHcynbcrB
s Mocrsi. Tar, ua napa4i n rpanui 1933 p. r
pe$eparola <<Cranonnqe nonbcbKoi sauio-
HanbHoi MeHrrrHHH s CPCPD Br,rcrynnB

fl. KypHraquxnfi . A.3a6enno nporonocraB
peQepar <Haqiouanrni npo6ner,,rn e CpCp)).
B r{iror,ry no3r.rruBHo oqisrcroqn norirnxy
paArHcbKoro ypflAy, cnprMoBaHy Ha ni4pog_
xeHHr nolrcuxoi rrrKoJrn Ta Kynbrypr.r,
nolrcurci AHnJroMarH pisxo rpu:rurynann if
sanonirusoeaHicru, seuocliAonHicrr ra
nparHeHHr Br.rKopr.lcrarn yrpaiHcnKnx no_
rrrcis ar $opnocry rJraHoBaHoi Ha rraafi6yrHe
6irruroensaqii nonrcsroi lepxae[. Tarc,
nolrcsrrafi nocoJr s CpCp Cranicaae flarer
nicrr no'r'sAKu no Yrcpaiui nficaB B cBoeMy Ao-
secesni n MiHicrepcrBo 3aKopAoHHHx cnpaB:
<l!o crocyerrcr <yrpaiui:aqiil>, ro cli4 rcou-
craryBarn, qo paAcHcbmfr pyx niguan n yr_
pai'nqrx HarlioHarbHnfi ayx. OlHar Hesa6aponr
yrpaincsrnil xap nepepic nnaHn i npanreuHa
naprii i yp"ay, rxi nupirunnlr norpoxu crpn-
MyBaDr froro. OIHaK rlenerue nnpiruum, Hix
Br{KoHar[. Macn uelrc6lsru eiAAaeafl,r re, rqo
3aBoroBanu. Tarox i nolirnxa no ni.qnouren_
HroAo llonrqi n1e 6ilsrue ycKJraAHroe eiacryn
B rlboMy nnranui. Bsacnilor rlboro Wnr Bu_
uyureHnfi Aimn crpnMaHo i noronnH.ra.ro. Ha
cJroBrx nrArpuvrarn yrcpailrisaqirc, a Hagilino_ ,

THxeHbKy crpr,rMyBarr4 if y ys4i, B ToMy .{ncri i '
urJrrxoM niArpraurcu NaicqesHx uaqiosalrHax
MEHIIIHH.))

3 ue'rorc nocuJreHHr rryJrbrypHo-ocsirHroi
4irmHocri cepeA no.nrcsxoi saqiosalruoi

MeH[rHHH paArHcbr(a BnaAa nirula Ha rxnpo_
re ni4rpurrr noJrbcbKnx saqiosalrsnx urrcin
s luicqxx KoMnaKrHoro npoxsBaHnr norsrcis.
O.qHax sa6e:neqHTu HaJre)KHy 4irnrnicru
noJrbcbKr.rx ruxin 6ylo He npocro. Bi4vyeanacr
focrpa norpe6a e neAaroriqHux KaApax, aAxe
nicls penolroqii rncrqi npe4cranHnxin
nolrcsroi irnenirenqii noBepHynr{cg ua 6arr-
rinuqzuy.

-f,r iH$opMyBano B nroroMy 1927 p.
Minicrepcrno 3aKopAoHHHx cnpaB flolucrre
reHepanbHe KoHcynbcrBo n Xaproni, niclr
penonroqii HayKoBe ra oceirHe )r(HTrr nomxis
n Yrpaini 3aHenaJro. 3arpraro yHieepcr.rrer,
roreniyu, noJrbcbKe HayKoBe roBapncrBo B

Knesi. flecmru HayKoBHx npaqinnuriB, uro
zainualu nosaxHi nocaAn y Bnrqux lrIrcoJrax,
rucs'ri sqnreris suixanu i ao flonrqi.

IJrs ni.qroroBKH BqHTeni" an" noJrbcbKxx
rurin r',riHicrepcrBo ocniru ypcp ni4rpraao
qiny nnrrcy oKpyxHnx rcypcin rrpu opraHax
Hapo4noi ocaim, a raKox nolrcrri neATexH-
ircynrr.l n Kneni, Mapxlencsrcy, flpocrcypoei, a
3 norrarKy 30-x porcin - Kui'gcrrafi nolscsrrafi
ixcrnryr coqialrsoro BHXoBaHHT.

OnHar Ha ryMKy nonbcbKtrx Aunnouarin qi
HaeqaruHi 3aKnaAH ue ga6esneq yBarr Hanex-
nr.rfi pieeHr niArorosKn ocsirqH. 3a iHQoprvra-
qierc nolscbKoro KoHcynlcrBa B Knesi Ao no-
conbcrBa flonrrqi n Mocrsi nig 3 si.il{r 1933
p. n Knencsrorwy iucnrryri corIBrD(oBilHHr rrpa-
rlroBana He3Haqua rcirurisrr sncoKorrani$iro-
BaHr.rx sr,rK[aAa.{ie - nolrrir, nci repinnuru
incruryry - ronayHicrn, rri afpecr,rBHo Ha-
crpoeHi nporr.r nolrcsrcoi 4epxaen. B iHcrrryri
He Bucraqae uafiHeo6xilniruoro - oco6rHeo
nomcrxoi lireparyplr, ranepy rorrlo.

flparueum nonbcbKnx AxnroMaris HaAa-
rr{ norrbcbKifi o6quHi s VpCp AonoMory Ha-
Br{rulbHoro nireparyporo s florurqi sarnxalo_
cr Ha rnyxy criHy r 6ony pagmcbKoro repin-
Hr,rrITBa. Einsrue roro, rK niarcpqclroBzuroc,
ni4 uac Hapa1'z- repinuurin nonbcbKux KoH-
cynbcrB s Mocrei B, 1929 p., npu cnpo6i
rxnaft ueHruHx KoHTaKrie npe.qcrasFrnris

noarcrrol HarlloHanbHoi MeHuuHn 3 noJrbcb_
KHMH AHnJroMaraMn, B ToMy rtncniArt nnpi- a-,
rxeHHq KynbrypHo-ocei.rHix npo6lena, iu gar_

po)rryBano rropeMHe yB'l3neHHl.
foaoeHr.r[,r ocepeAr(oM s6epexenua

nolrcrroi 4yxonnocri i sa6egne.{eHHr AyxoB-
Horo ln'alry nonbcbr<oro HaceneHHr pansscs-

Koro Corosy 3 florbuleto AnrrnoMaru BBTDKa-

nr4 Karonr,rqbrrc A)D(oBeHcrao. Touy 3 Taron
TpnBoroto BoHr,r cflocrepirann sa no-niTr.rrorc
pa4aucsroi BJra {H, cnprMoBaHop Ha sa6opo-
Hy Karonuqrroi qepxsa i sHnqeHnr ii npe4-
cranHnrie. -flx ni4rcpeclroB.urocr n peQepari
nonbcbKoro nocoJrbcrBa g MocKsi npo cra-
HOB 14 rIIe KaTOJTH UbKOfO KOCTeny, (paAr H c br(e

rcepinHuqrno po3rnrAa€ KocreJr rr oprauiaa-
qiro, nos'r3aHy 3 rraixHapo,aunM ranirarig-
MoM, rKa fiporonouye nporpaMri, nopoxi aciu
penonroqirM, nparHe yrpnMarr,r csifi norirnq-
Hnfi i laopalrHnil anrns 3 Meroro siABepHeH-
Hfl HaceJreHHrr BrA coqianirrray. Ocrinrrur oc-
HoBHa Maca npeAcraBHurcis raronrqbxoi qep-
rcnn nepe6yBae B rrpnKopaoHsifi 3 floalulero _,,,
3oui, noHo Moxe crarn A)DKe He6e3[eqHHM B

pasi nificrKoBoro non$nircry. Torray AIIy
opraHisynaB prA cyAoBnx npoqecie, B pe3yrrb-
rari srnx qHMaJro npeAcraBnurin ra-
ToJraubKoro AyxoBeHcrea 6yru sacraHi Ha
npnrraycoai po6orn, yn'rsueHi n nopun i
Hasirr norapaHi Ha cMeprb>. flolrcrre roH-
cynbcrBo y Xapxoni e csoifi iHsoprvraqil n
M3C llonruri nia 3l ciqnr 1927 p. BKffryBa-
JIo, ulo 3 Mgroro 3HHXeHHT csiAol*,rocti Hapo-
Ay i 3MeH[reHHr aBroptTery rcarolNqrroTqep-
KBI,r CepeA noJlbcbKolo HaceJreHHfl, paArHCb_

xufiypnarpoBoAnTb nolirary He Jrnrue pen-
pecifi cepeA r<croH.q3ie, a nparHe po3KJracrn
qepKBy 3 cepeAHHH, trrJrrxoM arirarrii cepeA
caMoro AyxoBeHcraa. llepnroueproBy ponb B

rtboMy npoqeci ei4irpae ruKona [rJrrxoM npu-
ulenJreHHr rvronoAi xouyHicrll.firoi i4eonorii,
u{o cnfipaerbcs Ha KJracoBy Heuanucrr, 6e3_

penirifi H i crb, Br.rxoByroqu g nolrcrroi rvroloAi
KaApH noporin qepKBr,r i xoc.rely. flpore oc-
HoBHoro Sopr,aoro 6oporr6ra 3 KaronurlbKoro
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rlepKBoro, tK nuKpecnFoBaJIH B CBOIX qHCJreH-

HHx gsirax a MiHicrepcrBo 3aKopAoHHLIX

crrpaB nolrcsri AHnJIoMarI,I, paAtHcbKa BJIa-

Aa BBaxaJra $irnune BHHI,IuleHHt cBtureHHl,t-

Kie, rxl.rx 6esniAcrasHo 3BHHyBaqyBanH B

rxnnryHcrBi na xopncru florruti Ta I(oHTppe-

eorloqii. B iu$opr'aaqifiHoNay panopri rcou-

cynbcrBa s M3C flonuuti sil,12 6epernr 1930

poKy BKa3yBaJroct, uro nutue e KHiscrxifi
rropr"ri nepe6ynae 27 ncsosA:in i ix rinurcict
npoAoBxye 3pocTaTH.

HacriAxorvr penpecHBHoi AiqrsHocri upo-
TH KaronHrlrxoi UeprnH crtulo pi:re rrrlen-

ureHHt cBrureHHr,rKis i lraacose 3al(pHTrfl Ko-

creris. 3a Aauupu,t noJlbcbKnx Ar.Inrouarin,
ffKulo e 1928 p. n Xn:rolar.rpcrrifi aieqesii
6yno 1 07 rccroHl:is i 40 rocrerin, ro s 1932
p. 3anurrlnnocr Jruure l7 xcson,qsin i rpoxr.r

6inrure 20 rocrenie. Berurce 3aHenoKo€HHt

noJr bcbKux AuurouariB BHKJI I,I KaJIa HacHJIb-

HHrlbxa crariscrra rorerrnsisaqia, xeprna-
ulr gxoi criurr,r 'rncs.{i noJlbcsKl,rx cerrs. B
pe$epari <<Crau norscrxoi MeHuTLIHH n flpa-

* Ri&*r*rop Fedt ft$
e!{lEfin- $*tfi F.a.g$'*t

gigrril}ff *.F*h*sr*S

s.qrutt'+ S{gn
*sr*; Crtn€'s
i{rrting Ground

no6epexHifi Yrcpaiui>,3 tKttM ua Hapali xe-

pinnnrin noJrbcbKr4x KoHcyJIbcrB e Mocxei n

1933 p. BHcrynHB fl. KypHnusrcnfi, nilrpec-
JrroBaJrocr, ruo <uini cera i noceJleHHs no-
nsrcie racyaxeHi ra ca6orax i npnxuruHicrr
ao rypxyris i ix yn'rtHeHo r{H BHceJIeHo Ha

Cxig, oco6rHeo 3 npHKopAoHHnx pafioHia>>.

OAsoqacuo cniepo6irHHKH noJlbcbKnx KoH-

cynbcrB n Xaprooi ra Kuesi nosiAol,utsrl.I

npo 3HaqHe g6iruueuss rnc'riB Ao KoH-

cynbcbKl.rx ycraHoB ni4 ceraH, i He lnu.le no-
lrrin, ir npoxaHHrM nocnpilsrn iu enixarpl

z.'

n llonrqy B 3HaK nporecry nporn HacHnbHH-

rrbKr,rx rueroAi s ronerrr sisauii.
lnr.r6ore o6ypeHnr noJIbcbKHX ALInJIoMa-

rHqHr,rx rr,r i ci fi B HKJr HKaJrH. penpecii cepeA

noJrbcbKoro HaceJIeHHt YrpaiHn, axi Ha6pa-

Jrr.r MacoBoro xaparffepy Ha roqarKy 30-Nx
porin. B panopri Ao flocorrcrsa flonuui s

Mocrsi eig 2 6epesus 1929 p. noJlbcbKe KoH-

cynbcrBo s Kneai 3 Tpt Boron noeiAot\,trrro,

uo cepeA apeuIToBaHHx raicqeeprr'a AllY
3HaqHa rirsxicrs norrxis. sri <ui6nro ualn

38'r3oK 3 3aKopAoHoM qepe3 loHcynbcrBo)) .

flo.nscsxi .a,HnJIoMarH BBaxaJIH, Iuo raKHM

cnoco6ou [flY nparHe 3aJItKarH rHX no-

rrxin, sri g rieo qn iuurorc Merorc 3Bepra-

rorbct Ao KoHcynbcrBa, a raKox isorlosatn
KoHcynbcrBo sil orpLII\aaHHr iHSopnaaqii npo

re, ruo ai.46ynaerrct B paArlHcsxifi aepxani.
Moxrnno, uro raKuM r{nHoM [tIY poruy-
rye rraarepian Anr BI4KpHTT' aHrupaArucrxoT

AirnrHocri [oJtbcbKI.IX AHnrorr{arie y Kneei.

flpo're cnpaaxHi npnltHH14 penpecifi 6ynu

sosciM inrui i B lrboMy nolscuri AHnnoMarH

Manr{ nepeKoHilJruct BXe 3a rilrra porin.
Be:nocepeAHift snrr,rs Ha Hnx ualo niAnn-

caHHfl 26 ci'rts 1934 p. naKry npo Hearpe-

ciro r,,rix floruuren ra Hiueqqnsoro. Pa-

ArHcbKa BnaAa url4poKo po3ropHyna penpecii
oAHoqacHo nporlt nolscrroi ra uiueqrrcoi
MeHluHH, 3BuHyBaqyroqu ix y Hauiouanisrrai

ra Saurnrui, uafixe npu rcoxHifi Iraroai npeA:

cranHnxis qax Haqiosalrsocrefi TaBpyBuInH

rr nircyAvhrcis ra riuepieuin. floqascs nra-
nortaipnr.rfi Hacryn Ha nonbcbKy trleHurnHy. 3

rouyuicrnvHoi naprii noqaln BHKnIoqartI

xor'rynicrir norucrxoi Ha(iosalsHocri. Ha-

peuni 17 cepnHx 1935 p. paAtHcbKttM ypt-
.uou npr.rfiurro piureHHt npo rireiaauiro
nonbcbKoro sauionarsuoro MapxleBcbKoro
pafioHy, a cniA 3a rHM noJlbcbKnx lrynbryp-

Ho-ocsirHix ycraHoB. OAuoqacso po3noqa-

nacfl nnaHosa e'rHiqHa qncrKa B3AoBX Kop-

AoHy 3 florruerc. B panopri repieunra
noJrbcbKoro KoHcynbcrBa s Kneei Ao noconb-

crBa B Mocrsi ei4 3 vepens 1938 p. Ha oc-

Honi SarriB ql,'cneHH?tx apeuris norqrcis e

Eepara.reui po6nrscr BI,tcHoBoK, tuo paAtncb-

r(a BnaAa npficrynnna Ao 3aBepureHHq aruii
nixsiaauii norscrmoi ueHtrlHHH. OxonHra soHa

He Jrurue npoMucnoBira naprifini ocepeAru, a

TaKox rrcgefi, qri ce6e uiqnu He npottBJItJIH,

xi6arqonnurerl,rM, ruo 6yma noJItKaMLt qn MUIIIH

norscuri npiraraula. OnncaHa nirceigauir
noJrbcbKoro eneMenTy si.qnosi,qae nporonoue-
HoMy racry nocureH Ht <rvro6inisauifi Hoi rsroa-
nocril VrpaiHu nepeA nnrreM r6pofiHoro na-

raAy 3 6ory flonruri.
Ha Yrcpaini saxiHqr.uacfl r.38. lesiscura

sauiouarrHa norirura. BHKp14BatoqH

c npaB)r(H€ o6r Hq qq paAt HcbKo ro rcor'ayH il"r y.

Ouinxa craHy norucrxoi saqiosalrHoi
MeHLuHHI4, qrcafi sucniTJlroBaBct a uarepia-
JIax flonbcbKnx Annnouatin, oqeBHAHo, Aa-

JreKo He 6escropouu.fl. OAHar BoHa B sHaqHifi

r*ripi 4onoeHroe i nomn6lrce sauri snassr
npo cycninsso-noritr.tqHe i exosoNaiqHe xl4r-
rg norqris s PaArHcrxifi Vrpaini s N,tixsoe-

nnrafi nepioa i e qissprr,a AxepenoM e Aocri-
AxeuHi qiei nayronoi npo6lerrau.

B. TunaorueHxo,
u. Ma.nns.
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\fx(e [NBIto rro 6irorry cairy, oco6lrao r erponeficrrnx rpaix&x, rynxe nererua ]rpo rpaQrno Iarcrry rr rprcJdro, EprroBr-
rt ny Ei,q 3a6yms 6aasllrircuruu renieu. HaBiTr, Biaouxi rrncrMengrrr han Araq Brlqnolrr! Tlrqt ayrlrry. Orxrr uc aanero

xe TaK. AlBaftTe cflpody€lro B{cyr)rnr i||t|ry To.rKy 3opy Ta loaecI|| ii,
TNK' [aHi EBa Koxsna BanbsaKa. BoHa 6yna qiftcno rpacrroro xixroro. Oco6ruso qapirnoro i aornrnoro 6yaa rpeca fiayuri ra

iHTeneKry. Palou il ul|.nnul, xa:KoEo orpecJelrl| |l pr|crut| o6Jrnqqf,, qi ffiocri, neuoa nrarnir, nprrrrenr ,qo xei 6rnrhox. TN
Kpacyr|l Bilaana nepeDary TtxKo rBopoMy Qprtrr|ylbrtotry rttcbuenrrrrrry, tKom flanro noxoxu& Ha *ur6, cMeFb nr{!, rrto
nacrara rffi pirro, paHo po3'€Asana ix.

Opatlq)ElKrrf, niTeParop Eap6e a'Opraaon nxcal: (3!paarr rrei, rra rona e, aapno 6yno rriTrr rra fylb-trxe 6srny]af,.-rt

rI TE PATJTP HA 3 A CJIJTIA
EBETIHM TAHChKOI

... BoHa nigpisHanacr Berr,rrrHoro i 6laro-
poAHoro Kpacorc i, xova po3[oBHiBtXH CTAilA

rpoxu rpy3bKoro, Bce x 3yMina rpH Bcifi cBoifi
AopiAHocri r6epemu NiHovy uapinuicrs.
Oco6acroi nixaHrHocri HaAasarra ifi nperpac-
HHfi iHo3eMHnfi (nolrcbKvrit,- M.E.) aKr{eHT

i sersl,r[ xBr.u]orcqi MaHepH..."

He.qnnHo, tqo nicnr cMepri Earb:axa eoHa
He Jruurr4nacq caMoTHboro. Ta qonoBiKH, 3 rKr,t-
MA BOHa CninKyBanacfl, B)r(e He 6ynH TaKr,tMH

KoxaHHMn rK,,qapiBHtrfi Einr6ore" (Earl3aK,

- M.E.). ixni siaHocu:nt 3 rpaQr,rHerc 3BoAH-

JII,Icr 3Ae6ilsuroro JrHlxe Ao niTeparypHoi
cninnpaqi, xxa 6yna yrvlino BHKopHcraHa faHcb-
KOIO Arrff po6oTr,r HaA 3aBepueHHsM AerKr.rx
poMaHi B, JroAcsroT rcou€4ii"' ra ix nulaH ur rra.

Oasax rpouefi, rKr.rx qr.rMaJro BKJraJra E.fancr-
r€ B ony6niKyBaHHfl rirasrcrxoi 6amsaxiecu-
Koi cnaAulr4Hr,t, Bl,IflBr,tJrocfl rBHo 3aMaJro: IIo-
rpi6na 6yna qe fi nireparypHo-KpuTr.rqHa Ao-
noMora. BHocrqu quualufi BKJTaA y po6ory
HaA 3aBepIueHHtM qacruHu He3aKiHr{eHHx rlo-

roBiKoBHX TBopiB, nani Esa Bce-TaKH MaJra

norpe6y B niTeparypHo-Kpnrur*rifi .qonorvrosi.
Caue roMy, Ha Mifi norJrr4, sona niuna Ha

KoHTaKTH 3 [HcbMeHHHKaMr,r i xyAoxuaraun.
V nireparypHo-KpHrr4qHoMy ranaHri

fascrroi HeMae cyMHiBy. flpo qe HeoAHopa-
3oBo 3acBiAqr4B ir{e caM Earssar. OlHoruy
Eorosi ni4ouo, cxilrxu pa3iB nepenncynan aiH

,,lllarpeueay urripy",,,Bn4anuy ]KiHny",,,Yr-
pa.reHi ilro3ii"', Aerri .{acrnHra ,,Exeui lpan-
Ae" (Ao pe.ri, qefi rnip npucnrqeHo rpaQnHi, -
M.E.),,,Heai4orrai MyKH" i r.4. i r.n.. A cxilrrn
pouanin nncbMeHHHK He HaBaxyBaBcr BuAa-
tH 6es eiaryrcir nani Esa! BoHa 6yla cyBopHM
KpHTr.rKoM i qernoporr,r! Kpir',t roro, Eirnb3ar(
nofoA)r(yBas i: naHi Esorc Haeirr roaosHi Ha-

nprMKH cnoei lireparypuoi npaqi, o6'e4uauoi
e,,Erogax npo annuai"',,,@iloco$crrgx grto-

Aax" i ,,.A,Ha-niruqHI,Ix erloAax". IIe no cyri,
crparerivHi 3aAWH nciei,flrcgcrroi roueAii" !

,{oraeorur rlboMy e pgl rr{cris Earssara Ao
faHcsxoi- eiA 8 lunus 1837 .24xorrHs I 833,
26cepnwx 1834, 18xoBrHfl 1834,23 cepnun
1835, 7 nucronaAa 1837, I rpaBHfl 1843,6
nrororo 1844, 19 Jrr,rnHr 1844 poxy ra inuri.

Earssax Br.rcoKo ouiHroBaB nopaAn Koxa-
Hoi naui, Br,rcnoBJleHi s ruc'rax ra ycHo.
Ocr qx siH qe onucy€ 26 NosrHs 1834 pory
y nracri Ao rpa$r.lHi: ,,flo3aeuopa r nepequ-
TyBaB eauri rucrra. flepe6upatoqu, crJraAaro-
qH, npnBoAgqra ix y nopcAoK, r BAr,rxaB apo-
naar neluqi i saroH.{eHocri, u1o Jrr,rBcr is Hr.rx.

froro HeuoxJruBo ne nouirurN; ri, xro roBo-
ptTb npo Barue BHcoKe qoJro, He noMHnrroTb-
cr. ane Hafi6inrure Bpaxae cruJrb, rorpnfi
Hi6H snxoAurr is Baruoro cepqr, src csirro -
il eaunx oqefi. Br.r rnurere no-0paHqy3bKr.r,
sK nr.rcaB OeueloH. 4,6o eH 6araro qurar,t

@euerona, a6o y eauifi Ayrxi xnoe fioro rap-
uonifisufi crr,utb."

Xro 3na€, flK nucaB 6n csoi tlreAeBpu i
crciarrn 6n ix eiFr crBopr.rB, rr6n ne vylonr.rfi
nepxinnrucrrnfi r(pHTr.rK. 9u erfiuura 6

,JroAcrxa roue4ifl" TaKoro, rxoo noHa 6yla
xoqa 6H Ha qac fioro cnaepri? Ta fi qu no6a-
.rr.uro 6 csir 6araro fioro raopis nsarani?! A
Teflep, KonH Ao rlboro Bcboro AoAarH iure fi
rnraHiuuy npaqro (opraHisaropcbKy, QiHaH-
cony, i KoHKperHo : I ireparypno-rvr ncreurrcy ! ),
To Bxe MoxHa rpo6uru srufi sncHosor? 9r.r

He npo cniaanropcrBo nonbcbrcoi rpacyHi ie

$panrrysrruM Mr,rrrleM y crBopeHHi qnuanoi

riarrcocri cnirosrx ureAeBpiB? 9ouy rlboro
Aorenep He 3po3yMino 6araro 6ionpaSie
Eamsara ra aeropin nayrono-liTepirrypHr4x
ni4pyvHrErcin Arr cryleurin nyain?

OAHpru ir ura Hyaalrsnrin E.fancsroi crae
n r.rcbMeHH r.r r LII aH$nepi. fr ouy B,qo Ba s iapary
x Aopyquna posi6parn i cncreuarn3yBarn
6arusariecrri nanepn. Oco6lr.rey ynary nin
MaB 3BepHym Ha Aerri He3aBeprueui rsopl.r.
Ey4y.ru MoJroAurHM ni4 r'pa$r.rni ua20 poria,
uefi SpaH rlys s iAgHaqaecs sx rro6r.rrerr b, Jer-
Koro x(HTrfl" i He .uyxe ouirancr nireparyp-
uoro rnopvicno. lpa$nHr qe ruBHAr<o nouirn-
na,3po3yMira i s riHqinncronaaa l85l pory
pisro nopnana 3 HHM, 3iuIBHBlrrH: ,,... ueHi ui 3

KHM He rpe6a paxyear ncfl , fl, a6colrcrHo uera-
JrexHa i ailrna, rK y Fopax, i paaor"r 3 THM yc-
eiAo\,rruolo, u1o ff e flapnxi..." B 4oeepueHur
Bcboro, ig snacrnsoro iil npruororc, virrco 3a-

flBuila, uo ift Henorpi6eu volonir, srnfi se
AoroMoxe 3aBepunTr.r rnraHivuy npaqro
Earugaxa.

flicns r{boro po3pr,tBy rpaQ}rHr nosuafio-
Muilacfl,3 [r,rcbMeHHnrou Illaplena Pa6y, rro-
ro oApa3y 3aBaHTaxuJrarHM xe siAnosiAaru-
HHM 3aBAaHHrM - y nori qoJla,,neprn nryra"
H aA 3aBep rx eHHrM,,Jko4crxoi rorrae4ii". Caua
Tex raprqKoBo puHynacr n lireparypHy npa-
qro. Hosufi nouiqnux nocrifiuo ni4vyean Ha

co6i noryxHufi npec 3aB3flToro Jrireparypno-
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ro Kpr{THKa, - naHi Enn, rxa 6araro B qoMy He

rorrlaAuna Haeirr nepui napiaurn ,,lllarpe-
Hesoi ruxipr.r" Earusaxa. A Pa6y - AurJreKo He

Earssax!
Y nr.rcri lo AprraaHa {rorara E. fancrxa

nncara: ,,CKalKiTb, u1o x nn6pa-na naua Pa6y

Ars sarciHqeHHr rlboro reopiuux (,,Jlrcgcrxoi
xone4ii", - M.E.) ri.nsrcn s riei npravr4Hl,r, rqo

rarufr sn6ip 6ye yxasaHnfi r'aeni caMr.rM qo-

ronircou (Eanusaxorrr, M.E.) y 6eci4ax, rorpi
s Hac i: nnu 6ynu n gHi fioro $aralruoi xno-
po6u: npHBoAy 3aBeprrreHHg fioro nepepBa-
Horo rnopinHr". flpnuqun qn'ro Haeirr Aesig
y rpacyni 6yn raxnu: Koxaetu MeHe, nro6ra

TBopr,r Earssara i rpo6n Bce Anq ix ycniurHo-
ro 3aBeprxenss! I Pa6y crapaecr: ycix cxl.
. BiAouo, Ir{o 3a )Kr4TTr Earu:arca eHfiuJro r.J- ApyKy l7 roruie ,,Jhogclrcoi roueAii". y 1855

poui no6a.rue csir sicir'{HaAqqrufi rou.
{ixaeoro e icropir 3aBeprueHHt ir sugau-

nr EarlraroBoro poMaHy ,/enyrar ni4 Apci".
Earsgar ony6nirynan $efileroHavrr l7 nep-
runx pos4iris qroro rBopy s qaconuci ,,IOH-
ion uoHapurix" (uouepra is 7 xeirHq uo 3

rpaBHr 1847 poxy). Ta sariHqnrn fioro ne
BcrHr. flicnq cuepri nl,tcbMeHHhKa pyKorrncu
TBopy lecr rary6vnvcfl. ix ruyxann noBcloA-
Ho, ullte AapMa. Toai nani Esa euseHla iute
oAHy qyAoBy rxicrs: HanpyxnBrxn naM'frb,
BoHa 3raAyBana qoJroBiroei posnosiAi, s qxnx

rofi uarr,riqae gariH.renHf, poMaHy. TaroN Ao6-
pe npfiraAirna fi rercrpr Bxe HanucaHax cro-
pinox. OesouesalbHa naM'rrr! Bce 6yno
Her,o 3anncauo i nepeAaHo naHy Pa6y. I niH

AonHcaB ,,.{enyrara ni4 Apci", a no'riu, y
1852 poqi, HaApyKyBan rnip y raseri "KoH-
crnTrocboHeru". PoMaH TaM r"rae l0l $efi"rre-

. oH, y roMy .{[cri 31, ony6nirosaleuir 3a )r(nr-

-u Eaas3aKa B .{aconuci,,IOHioH uonapuriK".
Eamsarc crBopr4B Jrlrrue fleptuy qacrvHy po-
MaHy, ni4olrly niA Haseorc,,Bn6opu". [ni oc-
rasHi qacrr.rHr,r y rr)r(KHx MyKax niA Heecu-
nyrrrnM rireparypHo-KpuTurrHr4M oKoM Ta

HeoAHopa3oBoro npaBKoro fancuroi Hanr.rcaB

Pa6y. BoHH oAeplKanr.r Ha3BH - ,,fpa$ le
CaJbHoB" i,,CirrleficrBo flasi3ax".

Pa6y ra nani Eea Ae Earu:ar 3aBeprxr,rJrn

iue oArzH poMaH BeJrr{Koro pearicra-,,[pi6Hi
6ypxya". llo-cyri, rpaSnur BHKoHi]na repeA-

cueprunfi ganoeir reuir, r.t<uit pyxe xorin,
uro6 Pa6y :afiHqacs L(r.rM TBopoM.

llepury qacrnHy poMaHy ,,{pi6unfi 6yp-
xya" BVgaHo y 1856 poui. Earrsaxosi 6es-
nocepeAHbo Huure)Kart ii 22 porlinn. Apyra
qacrnHa no6aqura cair HacrynHoro porcy i Ha-

Jrexnrb Pa6y. I ryr He o6ifirunocs 6eg nuru-
Horo oKa i nireparypuoi rpururu naHi Esu.

flosHe Br.rAaHHfl reopin Earsgaxa
sgificunr, 6esyuonnr, He 6er yuacri E.fancr-
roi, Miurerr Jleei. BoHo cruaAano 24 ToMH.

Ta uanpr4 qH MoxHa BBaxarr.r iloro noeuun,
aAxe ,,JhoAcbKa KoMeAir" yei6pala e ce6e

3Har{Ho 6inrure rBopqnx sa.qyN{ie resialrHo-
ro pouaHicra.

9qMano fioro pyxonr.rcis iaoci se:uaftneso.
JlireparypHo-Mr.rcrerrurufr 'rarasr naHi

Enn npornnBcr raKo)K i n fi po6ori HaA sa-

BeprrreHHflM poMaHy,,CerflHu". Bona no-cyri
AoBena Ao rryrrr qefi reip,4onncanrun 6 oc-
ransix porainin. OcHonHy qacrfiHy ueAeBpy
Earrsar crBopnB iue e 1845 poqi. 3a uiero
C toXOTH O [O KaHBOIO, BI4fl BJI t FOII U KOIOC an f,H y
BnacHy rBopqy iuiqiarury, rpa$raur fr sariH-
vr.rna po6ory.

I: HaAssnqafi norc r'aailcrepHicrn, cri4y-
rcqn regiarbHr,rMn cre)KKaMH Earr3arca, naHi

Eserina poeKpnna earoHouipHicrr icropav-
Horo po3Br.rrxy QpaHrly3bKoro cera (eouo
3HaqHo ei4pisnrnocr siA ceJra floJrbcbKoro qH

yrcpaincrxoro!), norasana cvny HapoAHoro

o6ypeHua. loroeHa yBara 3BepHyra Ha reHe-

3Hc npr{Barnoi sracHocri sn pyurix cirscrKo-
ro nporpecy. Ane qr sracuicrb Mae crBoplo-
Barucr rirrru eirsHoHafrMaHon i qecHoro

rpaqerc. ,{o peui, rpaQuur, He 6es yvacri
BernKoro $paHqy:rroro pouaxic'ra, ycni4o-
MI4na rre iure y Bepxieni, e 40-x poKax. Eaqa-
qH naHyBaHna pocificrrcoro xpinocnoro pa6-
crBa, BoHa eNe roAi posyrtrila, ulo B

cycnirucrei nosnnHi uara uicqe r'anp i ua-
roAa, AocrrTlr f,KHx MoxHaJrflrue oAHHM runr-
xoM - ycraHoBneHHrM, po3BHTKoM i s6epe-

Eeaniaa faucaxa

xeHHrM corriarusoi cnpane4rnoocri. flpa-
ur Mae 6yrn ncicHorc i eiAnosilHo onnaqe-
HO[O, rUO B [OAaJrbrrrOMy pO3Br,rBaTHMe CTr4-

MynH Ao if noninureHnr. TpyloBoMy HapoAy

norpi6Ho cninvynaru, o6epirarn ftoro. B

uboMy rroJrrfae cyrb ryMaHi:rr,ry y fioro :a-
ranbHonroAcbr(oMy nnnaipi. [o pevi, nani Eea

y Bepxinni qacro Kpr,rruKyBana AerKHx csoix
po4uuin sa rpy6e noBoA)KeHHr r xpinocun-
MI4 CEJIffHAMU.

Is 1852-ro no l0 rsirHs 1882-ro poKy,

ro6ro Ao gsoei cnaepri, Esa Ae Eamaarc npo-
xnJra 3 xyAo)KHHxou Xasou Xnry s r\aic'ri

Bin*rsoe-Cen-Xopx (sauor< Eoperap, xyn-
resufi sa il xoruru). Ynecs qeil qac BoHa rrpo-

AOBx(yBana npaqro HaA yrroprAKyBaHHrM

rireparypHoi cnaAurr.rHa EarbsaKa. HoeHfi
qorosix raKox aKTr,rBHo AorroMaraB rpaQnHi
y uifi po6ori.

-flrocu naHi Esa rrlupo gisHanacr oAHoMy

ie nireparopin: ,,.fl 6irsure xxJra 3 flepcoHa-
)r(aMn ,,Jho4crrcoi roue4ii", Hix ie JrrcAbMH

peanbHoro cniry, i, xorl.r 6yae norpi6Ho
nilsarn no4po6uqi npo 3BHqKH, npaBa,3Ha-
fioucrna, Qaxru i aunuru, xoro-ue6yAr is
qreHis qnclensoi semiuHoi cirvr'i, crBope-
Hoi quu BeJrraKnM po3yMoM i rlierc cnJrbHoro

BoJrero, criA saexAl4 3Beprarr4ct Ao MeHe..."
I qe 6ynu He rpocro crosa! To 6yra cBqra
npaBAa, icruHsicrr rxoi niArsepAnno caMe

XIITT'.
Ha qrorray fi rpyHryerbcfl Moe rBepAXeH-

Hr npo E.faHcsry rK rrr4cbMeHHr,rKa, .rrirepa-

TypHoro KpHTHKa, uo pos.qinr.rna (sxuto He

uanuir, To Ha oAHy rperuHy - ToqHo!) reui-
arusicrr ig eerr.rrcr.rNa Ears:arona.

Muxafi.no EeAs,

c. Tepexone.
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PROG M,.Tv'PnIONIA

Prezentujemy wainiejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifiski,
czyli polski +1 godzina) - na listopad-grudzieri 2008 roku. Jak zwykle - godziny
emisji seriali mog4 r62nit, sig o kilka lub nawet kilkanaScie minut.

W TV Polonia tradycyjnie kroluj4seriale.,,Samodzielnych" film6w praktycznie nie
wida6.

Oto aktualne godziny nadawania seriali. ,,Plebania" - poniedzialki-piatki o 13.10 i
19.50, powt6rzenia w soboty o 7.00.,,Klan" - poniedzialki-piqtki o 12.10 i 21.10,
powt6rzenia w niedziele o 7.00. ,,M jak miloS6" - poniedzialki o 14.15, powt6rzenia w
niedziele o 9.45

I ponadto seriale: ,,Barwy szczqScia" - poniedzialki 22.10, powt6rzenie - wtorki
I 4. I 5; ,,Na klopoty - Bednarski" - poniedzialki I 5 .05. Szczeg6lnie polecamy ,,Ranczo"
w soboty o 2l .10 - o tym serialu, rozgrywajqcym siq na polskiej prowincji, napiszemy
jeszcze w,,Mozaice" oddzielnie. Nale2y on ostatnio do bardziej popularnych:!

Polecamy tez m.in. we wtorki o 17.30 program Wojciecha Cejrowskiego,,Boso
przez Swiat" i w soboty o l3.00,,Maklowicz w podr62y" -* tym ostatnim pyszne
przepisy kulinarne.

Niestety, gdy ten numer,,Mozaiki" oddawaliSmy do druku, nie znane byly jeszcze

propozycje TV Polonia na Boze Narodzenie i Nowy Rok.
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POLSKI IINT'ORMATOR ZYTOMIERZA I BERDYCZOWA

Radio iLytomierz
. Co miesi4c, w ka2d4 pierwsz4 sobotq miesiqca o godzinie 20.00, mozna
slucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskirn w Radiu Zytomierz.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
. Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w iLy tomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czemiachowskiego,34 b, tel. (0412) 24-34-22,
Dyrektor Jerzy Bagiriski, godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Obwodowy Zwiqzek Polak6w Ukrainy
m. Zytomierz, ul. Czerniachowskiego, 34b
Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur. tel. 8097 I 998308.
. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonist6w Zytomierszczyzny,
Prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierz ul. Michajlowska, 15. Tel. (0412) 37-46-75.
. Tbwarzysnuo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie im. J.l.Kraszewskiego,
Przewodniczqcy Jerzy Bagifrski, tel. domowy (}al\ 37-89-97.
. Polskie Naukowe Towarzystwo w Zytomierzu,lJl. Czerniachowskiego 34b,
Prezes lrena Perszko, tel.(80412)39-85-49, kom. 80674121570, e-mail: ptnz@op.pl
Ptilskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B erdyczowskie Pols kie Stowarzyszenie Wspierania Przeds iqb iorczoi ci,
Prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwiqzku Polak|w Ukrainy,
Prezes Larysa Wermifrska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-75.
. Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Pcltk|w <Rodzina>,
Prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24, w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.
Msze w jgzyku polskim w iLytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardynow pw. 5w. Jana z Dul:li -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00,9.00, 13.30.
Msze dwujpzyczne - czg5ciowo w jgzyku polskim,
czg6ciowo po ukrairfisku w Berdyczowie
. Ko$ci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - W niedziele 7.30,.9.00, 10.30, 17.00,

codziennie 8.00 i 18.00.
. Ko6ci6l Sw. Barbary - ' codziennie 8.00, 18.00,

niedziele 8.30, 10.00, 12.00, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w nas4,m inJbrmatorze. Ilszystkich zainteresowanych
prosimy o nadsylanie inibrmacji na temat swoich oryanizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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