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Drodzy bracia i siostry!

ObchodzQc uroczystoSd Bo2ego Narodzenia uSwiadamiamy soliie
w jaki spos6b my ChrzeScijanie XXI wieku, mamy Ly(,ipracown|
aby Swiadczyd o swoim osobistym ChrzeScijafistwie. Zycz€ wam
wszystkim, bracia i siostry, abyScie zrozumieli swoje ziemskie
przeznaczenie, kt6re jest oparte o dar Boiy. W imig Jezusa
Chrystu sa. Zycze prawdziwej radoSci, mocnego zdrowia dus zy i
ciala, aBoLe blogoslawieristwo niech uczyni szczgSliwym kaild,ego z

was,?ar6wno w okresie Boiego Narodzenia jak i w nowym 2006

roku!
Wesolych Swi4t!

Dziekan i proboszcz Berdyczowskiei purafii
koflciola Swiptej Burbury ks. Wiktor Mskowski.
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TAJEMNCE POMARANCZOWEJ REWOLUCJI
Jak wygl4dal_a polska mediacja podczas

pomarariczowej rewolucj i, opisuj e warszawska
,,Rzeczpospolita". Okazuje siq, ze aktywnoS6
polskich polityk6w, a zwlaszcza prezydenta
Aleksandra KwaSniewskiego, miala zasadnicze
znaczenie dla rozwoju wydarzeri.

Aleksander Kwa5niewski
u Leonida Kuczmy

,,Rzeczpospolita" pisala: Telefon zadzw onil
miqdzy pierwszq a drugq w nocy. ,,Aleksander
pnyjeLd2aj, ja nigdy nie uzyjq sily, nie skoriczq
swojej kadencji we krwi" m6wil
zdenerwowany Kuczma. KwaSniewski jeszcze
nie wiedzial, 2e tlum demonstrant6w
prowadzony pnez JuliqTymoszenko podszedl
pod budynek kancelarii ukrairiskiego
prezydenta i stoi oko w oko z uzbrojonqpo zqby
elitarnq jednostkq Omega. Trwala druga noc
pomarariczowej rewolucji,z23 na 24 listopada
2004 roku.

Zrozumialem, 2e Kuczma byt po rozmowie
ze swoim otoczeniem i ludimi, kt6rzy
namawiali go do u2ycia sily - wspomina
KwaSniewski. - Ten nocny telefon byl
wyznaniem czlowieka, kt6ry zostal zapEdzony
w beznadziej n4 sytuacj q.

Kilkadziesiqt godzin p62niej limuzyna
wiozqca prezydenta Aleksandra
KwaSniewskiego wjechala na teren sanatorium
w Konczej Zaspie. Polscy negocjatorzy byli
zaskoczeni, 2eprezydent Leonid Ku czmazaszyl
siq w lasach pod Kijowem w momencie, gdy
wailq siq losy paistwa. Wra2enie bylo
przygnqbiajilce. - Zimno, dlugie korytarze i
etalne na kazdym piqtrze - wspomina
tow arzy szqcy KwaSniewskiemu 6wczesny
wiceminister spraw zagranicmych Adam Rotfeld.

Prezydenci spotkali siq w niewielkim
pokoiku willi polo2onej na terenie sanatorium:

- Leonid, skoro ty siedzisz w takiej dierewni,
to znaczy u ciebie ju2 wlasti niet - powiedzial
KwaSniewski na powitanie. Kuczma byl
rozdrazniony, chwiejny. Raz prosil o radq, za
chwilq krzyczal.

W dodatku co pewien czas dzwonil telefon.
Po ka2dej rozmowie ukrairiski prezydent byl
jeszcze mniej skory do kompromisu, bojowy.
Polacy nie mieli w4tpliwoSci, Le Kuczma
naradzasiq z Wladimirem Putinem i cytuje jego
slowa. W koricu KwaSniewski nie wytrzymal:

- Leonid, ja ci radzq, nie uzywaj tych
argument6w publicznie. To ciq kompromituje.
Proszqjak przyjaciel.

Polacy przywie2li ze sob4jedno przeslanie.
Strony majq usiq56 do negocjacji i to w
oficjalnej rezydencji prezydenta Kuczmy w
centrum Kijowa, a nie w Konczej Zaspie.
Kuczma jednak siq bal, 2e demonstranci nie
przepuszczq jego samochodu do palacu
Maryjskiego. Ukrairiski prezydenr byl
opuszczony. Jego otoczenie popadlo w apatiq.
Nikt nawpt nie proponowal herbaty ani wody
mineralnej.

Witajqc mnie w budynku Rady
Ministr6w, zaczql mi kadzii. M6wil, ze
obserwowal mnie zawsze jako polityka i i
piqknie wszystko rozgrywalem. No, to ja
powiedzialem, 2e dam mu radq.

Zadowolony Walqsa opowiada, jak
piorunuj4ce wra2enie na otoczeniu
Janukowyc za zrobilajego ocena sytuacj i.

- Powiedzialem mu: nie ma pan szans. JuZ
pan przegral. Tylko nie wiadomo, czy pan
przegra zkrwiqczy bez krwi. Jak z krwi4 to
pana powiesz4.

Janukowyc z zadeklarowal, 2e nie zamierza
u2yi sily i bqdzie rozmawiai z Juszczer*q" a

Walqsa pojechal ponownie na Majdan, gdzie
opowiedzial o tej deklaracji tlumom. Polscy
negocjatorzy, kt6rzy przygotowywali mediacj q

prezydenta KwaSniewskiego, przekonali siq, 2e

spotkanie z Walqsq rzeczywi!;cie wstrz4snqlo
Janukowyczem. - Byl ciq2ko obra2ony. W
og6le nie chcial ju2 z nami rozmawiad -
ujawnia jeden z dyplomat6w.

Ale rozmawial - i w efekcie tych
wszystkich dzialah, pomarafi czowa rewo lucj a
wYgrala' 

opr. s.

Rozmowy z Juszczenkg
i Janukowyczem

- Problemem bylo w og6le zmusi6
Juszczenkq, by siadl do rozm6w z udzialem
Janukowycza - pnyznaje Kwa3niewski. - Z
Kuczmq proszQ bardzo, ale Janukowycz to
bandyta i z,,banditom niet".

Z wynajEtej przez Juszczenkq willi
negocjatorzy udali siq do nowo wybudowanej,
imponuj4cej bogactwem siedziby
Janukowycza. Ten niedwuznacznie dal do
zrozumienia, 2e Zadne ustQpstwa nie sq

- mo2liwe, bo to on jest wybranym prezydentem.
Sprawy zabrnqly w 6lepq uliczkq. Jednak

po jakimS czasie miqdzynarodowi negocj atorzy
zlapali ekipq Janukowycza na blqdzie
taktycznym. Zeby wzmocnii swe argumenry,
otoczenie premiera Ukrainy przygotowalo listq
falszerstw wyborczych popelnionych przez
Wiktora Juszczenkq: ,,Niech nas nie oskar2aj6
bo sami nie sq Swiqci".

- Ludzie Janukowyczabyli przekonani, ze
to siq skoriczy zgodnie z logikq rosyjskq.
,,U nas bijq Murzyn6w, u was tez bij4", to
znaczy 2e nigdzie nikogo nie bij4 - opowiada
KwaSniewski. - Ale trafili na innqwra2liwoS6.
Kiedy Europejczyk slyszy, ze ktoS m6wi: ,,Nie
tylko ja falszowalem", to znaczy,,rany boskie,
wszystko falszowano".

Janukowycz musial siq poddai. Droga do
okrqglego stolu byla otwarta.

Okr4gly st6l
W poSpiesznie otwieranym wyziqbionym

Palacu Maryjskim, oficjalnej rezydencji
prezydenta Leonida Kuczmy, zaczerto szukai
okrqglego stolu.- Kiedy zaczynaly sig
negocjacje, poprosilem o papier - m6wi
Rotfeld. - Zrobilo siq straszne zamieszanie.
Na stole 2adnej kartki, wody do picia, w og6le
niczego.Kuczma nie mial zadnej koncepcji
wyj5cia z kryzysu. - A prosilem go kilka
godzin wcze6niej: Leonid, musisz wystqpid z
projektem rozwiqzania. JesteS prezydentem.
Nie mial zadnego dokumenru. Byl goly i bosy
- wspomina KwaSniewski.

W tej sytuacji rozmowy zaczgly siq od
ostrej wymiany zdari miqdzy Juszczenk4 a
Janukowyczem.

- Gl6wni antagoni6ci znali siq doskonale,
wsp6lpracowali ze sob4 wczeSniej w r62nych
rolach. Jeden to Wiktor Andriejewi cz, czyli
Juszczenko, a drugi - Wiktor Fiodorowicz,
czyli Janukowycz. Zwracali siq do siebie w tej
formie - m6wi Aleksander Kwa6niewski. -Zaczynalo siq delikatnie, ap62niej szlo na no2e.

W chwili przerwy Janukowycz i
Juszczenko usiedli z boku na kanapie. Ta
rozmowa nie przypominala ostrych
okrqglostolowych wystqpieri, kt6re kipialy od
wzajemnych oskarzeri.

Polscy mediatorzy wyci4gnqli
przygotowan4 wcze6niej kartkq. Byly tam
wypisane trzy punkty porozumienia: kryzys

nale?y rozwiqzat na drodze politycznej, 2adna
ze stron nie uzyje sily, sprawa uniewaznienia
sfalszowanych wybor6w musi byt rozwiqzana
zgodnie z ukraifiskim prawem.

Polszcza rPolszcza!
P62no w nocy, po zakofrczonych

rozmowach, negocjatorzy ruszyli z Palacu
Maryjskiego na lotnisko - pisz4 dziennikarze
,,Rzeczpospolitej". Po drodze mijali tlum
rozentuzjazmowanych Ukrairic6w Wielu, gdy
siq zorientowalo, kto przeje2d|a, krzyczalo:
,,Polszcza, Polszcza; Kwa6niewski.
KwaSniewski".

Kolumna samochod6w wyjechala z miasta,
do lotniska bylo ju2 blisko, gdy zadzwonil
telefon. Kuczma zapraszalna-jak to wspomina
6wczesny wiceszef polskiej dyplomacji -
,,skromny zolnierski posilek".

Trafili do duzej drewnianej willi w stylu
ludowym. Ujrzelimonumentalny st6l, ana nim
gargantu iczne i loSci j ed zenia, kawi or, p6lm i ski
z rybami.

Tahczyly sk4po ubrane mlode
dziewczqta. Wyglqdalo to jak przyjqcie u chana

- wspomina Adam Rotfeld. Duze wrazenie
zrobil na nim mistrz ceremonii, kt6ry duszkiem
wypil litr alkoholu z baraniego rogu.

Walgsa atakuje
Lech Walqsa przyjechai do Kijowa dzieh

przed Aleksandrem Kwa6niewskim, 25
listopada. Zgromadzonym na placu
NiepodlegloSci tlumom m6wil, ze najwiqksze
niebezpieczefistwo, jakie im grozi, to
prowokacja. Wspominajqc dziS tamte
wydarzenia, m6wi, 2e najbardziej utkwilo mu
w pamiqci spotkanie z Wiktorem
Janukowyczem.



Ksiqiki malo znane

(Kochanek
Wielkiej
Niedtwiedzicp>

To ksi42ka niezwykla. W swoim czasie
byla absolutnym bestsellerem, tlumaczono
jq na kilkana6cie jqzykow, sfilmowano.
Biografia jej autora byla teL niezwykla.

Sergiusz Piasecki urodzil siq l. kwietnia
l90l koto Baranowicz. Byl nie6lubnym
synem zruszczonego urzqdnika pocztowego
i fego sluz4cej. Poslany do rosyjskiego
gimnazjum byl odludkiem, szykanowanym
przez lepiej urodzonych koleg6w. Na
szykany odpowiadal piq6ciami.
Wykorzystuj qc wybuch rewolucj i
paLdziernikowej i czas zamQtu wojny
domowej zbiegl,przylqczyl siq do polskich
wojsk walczqcych z bolszewikami, byl
ranny. Wtedy nie czul siq Polakiem.

W wojnie polsko-bolszewickiej walczyl
ochotniczo w dywizji bialoruskiej. Wyr62nit
siE w walce, odznaczony, zdemobilizowany
w stopniu oficerskim. Doskonala znajomoS6
jgzyka, stosunk6w i odwaga przyci4gnqly
uwagQ polskich sluzb specjalnych. Zostal
agentem II Oddziatu Sztabu Generalnego
WP, zajmujqcego siQ wywiadem i
kontrwywiadem. Jego zasadniczym
zajqciem bylo jednak co innego. Zostal
przemytnikiem, przechodz4cym niezliczon1
ilo6i razy slabo strzezon4 granicq miqdzy
RP a ZSRR. Strzelaniny, akcje, ucieczki,
zasadzki to byl jego zywiol.

Byl wielokrotnie aresztowany i siedzial
w wiqzieniach. Bywal wielokrotnie ranny.
W 1926 roku zostaje, mimo doskonalych
wynik6w wywiadow czych, zwolniony ze
sluzby. Nie mieScil siQ w zadnych
regulaminach, obawiano siQ j ego
narkotykowych i alkoholowych stan6w.

Zostal bandytq napadaj4cym na ludzi
podr62uj qcych na drogach Wileiszczy zny.
Po serii rozboj6w i napad6w zostal zlapany
i skazany na Smier6. Dziqki dawnym

zaslugom dla Polski byl ulaskawiony i
ostatecznie przys4dzono mu l5 lat wiQzienia
o najostrzej szym ry gorze.

W roku 1934 wpada mv przypadkiem
w rQce kawalek gazety z informacja o

konkursie literackim. Postanawia spisad
swoje wspomnienia i jako powieS6 wysla6
na konkurs. Napisal powieSi. Dwa pierwsze
tomy zostaly skonfiskowane przez cenzurQ
wiqzienn4 a trzeci - ,,Kochanek Wielkiej
Nied2wiedzicy" - trafil do rqk Melchiora
Warikowicza. Ten wielki reporter od razu
wyczul wielki talent. Warikowicz rozpocz$
akcjq zmierzajqc4 do uwolnienia wiE2nia.
Sprzyjal temu ogromny sukces czytelniczy
,,Kochanka... "

Latem 1937 przeprowadzono
postQpowanie, kt6re doprowadzilo do
warunkowego zwolnienia pisarza.We
wrzeSniu 1939 walczyl na WilehszczyLnie
z sowieckimi agresorami. Legenda glosi, ze
wtedy to ostatecznie porzucil prawoslawie
i przeszedl na katolicyzm. W czasie
okupacji sluzyl w AK.

Jego antysowietyzm oraz przeszlo|t'
zmuszaj4 go do ucieczki na Zachod latem
1946.2y1z lekcji rosyjskiego i skromnego
honorarium, kt6re otrzymal od wloskiego
wydawcy,,Kochanka... " Umarl w nqdzy w
polskim szpitalu w Walii w 1964 r.

,,Kochanek Wielkiej Niedzwied zicy" to
powieS6 sensacyjna. Rzeczy dziej1 siq na
polsko-sowieckim pograniczu poczqtku lat
dwudziestych ubieglego stulecia w
Srodowisku tamtejszych przemytnik6w.
Ludzi 2yj4cych z dnia na dziefi, w
ogromnym napiqciu, kierujqcych siq
wlasnym prawem i.posluguj4cych siq
wlasnym jqzykiem. Swiat ludzi id4cych
przed siebie wedlug gwiazd na niebie, nie
boj4cych siE niczego i nikogo,
wykonuj4cych zadania niemozliwe do
wykonania. Okrutnych, sprytnych ale i
honorowych.

Samq powieSi czyta siq blyskawicznie.
Nie mozna siq wprost oderwa6 od tekstu.
Nie wierzycie? Sprobujcie - bqd4c w
Polsce!

wg. serwisu Kosciol. pl opr. s.m.

Zespdl redakcyjny

,, Mozaiki B erdyczow s kiej "
wita biskupa laitalija
Skomarowskiego w dniu
urodzin obchodzonych 3 0
grudnia. Skludamy
naj lepsze iyczenia zdrowia
duszy i cialan powodzenia i
sukcesdw w sprawach.
Niech dobry Bdg zawsze
blogoslawi Waszq

duszposterskq pracQ!

N aj s e r d e c zniej s ze iy c ze n ia
wesolych, zdrowych,
radosnych Swiqt
Narodzenia Chrystusa
Pana, oraz szczgSliw€go,
pomyflln€go, obJitego w
laski Boie Nowego Roku
2006. wszystkim
pracownikom placdwek
konsularnych RP naszego
kroj u, przedstawtcielom
warszawskiej fundacji
,rPontoc Polakom na
Wschodzie" skluda zaraqfl
B erdyczowskiego O ddzialu
Zwiqzku Polakdw na
Ukrainie.

ODZYSKIWANIE PAMT4CI WIELKIEGO GI_,ODU
W sobotq, 26 listopada 2005 roku, po raz pierwszy w skali calej Ukrainy obchodzono

dzieh pamiqci ofiar sztucznie wywolanego glodu w latach 1932-1933 oraz represji
politycznych totalitaryzmu sowieckiego.

Odbyly siq wiece i demonstracje, w czasie kt6rych wspominano te straszne wydarzenia.
Taka uroczystoS6 odbyla siq tak2e w Ostrogu, w kt6rej wzielatdzial nasza parafia. O godz.

16.00 przez kilka minut dzwonily dzwony naszego koSciola w cze(6 niewinnych ofiar. W
cze36 wielu milionow ofrar zapalano Swiece. Pamiq6 genocydu narodu ukrairiskiego - takze
kazachskiego (bo w Kazachstanie teL sztucznie wywolano gl6d), takze Polakow
przesiedlanych w latach 1935-1937 z obwodu zytomierskiego i obwodu kamieniecko-
podolskiego do Kazachstanu - zostaje przywr6cona. Czy ta dluga droga odzyskiwania
SwiadomoSci przyczyni siq do tego,2e komunizm zostanie osqdzony podobnie jak faszyzm
w Norymberdze?

ks. Witold J6zef Kowal6w.
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Spotkanie z Wislg
po 60 latach

W drugiej polowie patdziernika 2005
roku grupa weteran6w Wojska Polskiego
z Zytomierszczyzny w skladzie 12 os6b
przybyla do Polski na zaproszenie
Stowarzys zenia,Wsp6lnota Polska".

W ramach programu byty odwiedziny
Warszawy, Krakowa i Czqstochowy.Nale2y
wspomnie6,2ew czasie II wojny Swiatowej
w kwietniu 1944 roku w Zytomierzu i
okolicach byla rozlokowana I Armia
Polska, kt6ra zostala sformowana w
Zwiqzku Radzieckim latem tego2 roku. Na
Zytomierszczy 2nie sformowano dwie
dywizje piechoty dla 2. Armii Polskiej,
zapoczqtkowano tak|e formowanie I .

Polskiego Korpusu Pancernego i innych
jednostek wojskowych.

W tym czasie wielu Polak6w z.
Zytomierszczyzny tak na wezwanie, jak i
dobrowolnie wstqpowalo do Wojska
Polskiego i bralo aktywny udzial w
wyzwalaniu ziemi polskiej od niemieckich
faszyst6w.

Terazpo 60latach od tamtych wydarzefr
po raz pierwszy wielu weteran6w mialo
mozliwoSd odwiedzid te miejsca j eszcze raz.

W czasie pobytu w Warszawie, zaraz

Weterani WP Zytomierszczyzny przy
grobie Nieznonego Zolnieru w lVarszawie.
lltieniec zloiyli Zygmund Wenglotvski i
Wasyl Szubowicz,

pierwszego dnia, mialo miejsce spotkanie
weteran6w w,,Domu Polonii" w Pultusku
z kierownikiem Urzqdu ds. Kombatant6w i
Os6b Represjonowanych, ministrem Janem
Turskim, kt6ry wrerczyl weteranom medale
,,Pro Memoria".

Nastqpnego dnia odbylo siq spotkanie
w,,Domu Polonii" w Warszawie z prezesem
Stowarzyszenia,,Wsp6lnota Polska"
profesorem Andrzejem Stelmachowskim.

Trzeciego dnia weterani spotkali siq z
generalem dywizji w stanie spoczynku
Waclawem Szklarskin i przedstawicielami
Zarzqdu Gl6wn ego Zw iqzku Ko mb atant6w
RP.

-' Na wszystkich spotkaniach panowala
przyjazna i ciepla atmosfera, .kt6rej
towarzyszyla wymiana serdeczhoSci i
pami4tkowych podarunk6w.

Opr6cz oficjalnych spotkari weterani
mieli mozliwoS6 bliiej zaznajomii siq z
histori4, i wsp6lczesnoSciq Warszawy.
Zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego
Odwiedzili cmentarze, o8 kt6rych
pochowano 2olnierzy polskich i radzieckich
poleglych za wolno6i Polski; a takze
podwarszawskie miejsca bitew i pomniki
mqstwa narodu polskiego.

Byly i momenty szczeg6lnie
wzruszaj4ce jak ten, w kt6rym'weterani
wychodzili na brzeg Wisly, moczyli rqce i
przecierali twarze wodqz tej bliskiej, dawno
znajomej wielkiej polskiej rzeki, za kt6rq
wylalo siq tyle krwi. Wielu z obecnych tam
weteran6w osobiScie bralo udzial w
forsowaniu Wisly i wyzwalaniu Warszawy
w styczniu 1945 roku.

lstotnym momentem dla weteran6w w
dniu wyjazdu z Warszawy, ti. 20.10.2005
r., bylo zlo|enie przez nich wierica na
Grobie Nieznanego Zolnierza na gl6wnym
placu miasta i wpisanie siq do Ksiqgi
Pami4tkowej.

W czasie podr6zy z Warszarvy do
Krakowa grupa odwiedzila miejsca walk
sierpniowych 1944 roku na Przyczolku
Magnuszewskim.

W ciqgu ostatnich dni goScie z
Zytomi ers zczy zny zw iedzali perly po I skiej
historii: Krak6w i Czqstochowq.

Ten wyjazd i pobyt w go6cinnej Polsce
byl dla weteran6w okazj4 do odSwieLenia
wspomnieri i wielu wzruszefi.

Weterani pozostaj4 bezgrani.cznie
wdziqczni za pamiq6 o nich, poSwiqcon4 im
uwagQ i goScinnoS6 wszystkim tym w
Polsce, kt6rzy przyczynili siQ do
zorganizowania i sfinansowania ich pobytu
w Ojczylnie.

Zygmund Wenglnwski,
Prezes Stowarzys zenia Weteran6w

Woj ska Polskiego na ilytomierszczyilnie.

PoloLenie
kamienia
wQgielnego

Dluga i ciernista byla droga do wydarzeri
we wsi Osykowo, ktore odbywaly si'q 16

listopada 2005 roku. Takiej iloSci goSci,
kaplan6w, mieszkaric6w s4siednich wsi
jeszcze nie bylo w kaplicy osykowskiej.W
ten dziefr odbywalo siq polozenie kamienia
wqgielnego, po5wiqconego przez papiela
Jana Pawla IL

Parafianie czekali na tq uroczystoSi,
przygotowywali siq z niecierpliwoSci4 i
nadziejau przecieL w budowq nowej Swi4tyni
i dobudowq kaplicy wlo2ono ich pieniqdze.
W pomieszczeniu Swi4tyni nie udalo siE
zmie5ci6 wszystkim uczestnikom Swiqta.
Stali przy drzwiach. Msza 5w. byla
odprawiona przez biskupa Diecezji
Kijowsko-Zytomierskiej Stanislawa
Szyrokoradiuka. Na Swiqcie byli obecni o.
Ambrozy Mickiewicz z Korostenia i jego brat
o. Bernard Mickiewicz, o. Wiktor Makowski

proboszcz koSciola Sw Barbary z
Berdyczowa, ksiqza Jan i Stanislaw,
proboszcz klasztoru Karmelit6w Bosych
o. Piotr Hewelt, z Nowograda Wolyriskiego
- o. Stanislaw, z Rychalska - o. Andrzej.

WSr6d go6ci honorowych byli: zastqpca
prezesa Rady Obwodowej - p. Roman
Petrangowski, prezes Administracji rejonu
berdyczowskiego Eugeniusz Galecki, jego
zastqpca Leonid Bakanowski, redaktor
gazety,,Ziemia Berdyczowska"
Wlodzimierz Krawczenko i inni. Po mszy
odbyl siq uroczysty moment - wmurowanie
po6wiqconego kamienia wqgielnego i
kapsuly przez biskupa Stanislawa (na
zdjgciu). Po wszystkim wytazy
podziqkowania: ksiqzom za sluzbq, goSciom

- za odwiedziny, parafianom - za wiarq,
nadziejq, miloS6 i pracq. Nasz ziomek -
deputowany do Rady Obwodowej p. Roman
Petrangowski poobiecal pom6c w
budorvnictwie ko6ciola. I jeleli wszystko
zaplanowane zbqdzie siq, to Swi4tynia
niedlugo stanie siq ozdob4 naszego rejonu.

Jadwiga Kowalska.



Status
ieryka
polskiego
w s\Mrecre

W Nalqczowie w dniach 27.11. -
03.12.2005 r. odbywalo siq miqdzynarodowe
seminarium nauczycieli i metodyk6w jqzyka
polskiego pod haslem tematycznym ,,Status
jqzyka polskiego w Swiecie. Dzialania
sprzyjaj4ce rozwojowi nauczania jqzyka
polskiego za granic{'.

W seminarium wziElo udzial ponad 20

os6b reprezentujqcych takie krajejak Polska,

Ukraina, Rosja, Anglia, Norwegia, Islandia,
Wggry Litwa, tr-otwa, Estonia. Jqzyk polski
zkaildym rokiem stajq siE wiqcej popularny
w r6znych paristwach Europy, szczeg6lnie po
wst4pieniu Polski do Unii Europejskiej.
Powiqksza siq ilo66 chqtnych zdawa|
e gzaminy certyfi kacyj ne z j qzyka p o I s ki e go.

Zgodnie z obliczeniami roku 2005 najwiqcej
takich os6b zglosilo siq z Niemiec i Ukrainy.

Celem podstawowym seminarium bylo
zapoznanie siq polonist6w r6znych kraj6w z

7

nowacJaml metodycznymi r

merytorycznymi. Do uczestnictwa w
zajqciach zaproszono znanych w Polsce
metodyk6w i naukowc6w, kt6rzy podzielili
siq wlasnymi doSwiadczeniami swojej pracy
z polonistami zza granicy. Wymiana
praktykami naukowymi i metodycznymi
odbywala siq i miqdzy przybylymi na
seminarium pedagogami.

Wywolal ciekawo66 i dyskucje wystQp

pani Krystyny Starori (CODN) o

Delegowaniu nauczycieli polskich do pracy
w-S.rodowiskach polskojqzycznych na
Wschodzie - o potrzebach irodowisk,

proc edurach, zadaniac h nauczycieli. Zostaly
wykazane r 62ne punkty widzenia tej kwestii.

Pani Joanna Galant (doradca
metodyczny) w swoim wykladzie zapoznala
obecnych ze swoj4 metodq motywowania
uczni6w do nauki jqzyka polskiego i
jgzykowym portfoliem.

Interesujqco zostal przedstawiony stan

obecny certyfikowania znajomoici jqzyka
polskiego przez prof. dr hab. Annq
D4browsk4 (Uniwersytet Wroclawski),
autorkq znanej ksiqzki ,,Jqzyk polski";
kt6rq pani profesor uprzejmie sprezentowala
uczestnikom seminarium.

O warunkach sprzyjajqcych dobremu
nauczaniu jezyka polskiego jako obcego, o

przykladach i propozycj ach rozwiqzari
powiedziala pani Malgorzata Pasieka
(Uniwersytet Wroclawski). Potem omawiano
przedstawione tematy.

Opr6cz wysluchania wyklad6w obecni
mieli mozliwoSd spotkania z
przedstawicielami polskich wydawnictw
naukowych, gdzie mozna bylo zapozna6 siq
z nowymi podrEcznikami jqzyka polskiego i
nowoczesnymi materialami dydaktycznymi.

Organizatorzy seminarium zadbali o to,
zeby nauczyciele i metodycy z zagranicy
takze mogli interesujqco spqdza6 czas wolny.
Dlatego byly zorganizowane wycieczki po

Nalqczowie, do Lublina i Warszawy, gdzie

nasza grupa zostala przyjqta w Ministerstwie
Edukacji i Nauki RP przez dyrektora
Departamentu Ksztalcenia i Doskonalenia
Nauczycieli dr Ewq Arciszewska i jej
wsp6lpracownik6w.

Wielkie wra2enie na wszystkich
wywolalo zwiedzanie nowoczesnego
muzeum Powstania Warszawskiego, jakie
jest najnowszym zabytkiem polskiej
stolicy.Or ganizatorem seminarium j est
Polonijne Centrum Nauczycieli z siedzib4 w
Lublinie (dyrektor dr Joanna Wojtowicz,
kierownik seminarium Malgorzata
Wr6blewska).JesteSmy pewni, 2e wiedza
otrzymana na tym przedsiqwziqciu, przyda

siq wielu z nas w pracy i bgdzie sluzyla nam

w doskonaleniu umiqtnoSci pedagogicznych
i naukowych.Dziqkujemy organizatorom za

wspaniale spEdzony czas, troskq i o uzyskane

przez nas informacje.
Zyczymy wesolych Swiet Bozego

Narodzenia i szczqSliwego Nowego Roku!

Larysa Wermifska,
Berdycz6w, Ukraina.

ZI/.ARL MBTROPOLITA ROWIENSKO-OSTROGSKI DANYJIT.
W sobotp, 10 grudnia 2005 roku, zmarlmetropolita r6wieflsko-ostiogskiUkraifiski-ego_,Ko5ciola,Prawoslawnego Kijowskiego

Patriarchatu Danyjil
Metropolita Danyjil (w Swiecie: Bohdan Czokaluk) urodzil sip2,2'sibrpnia 1958 roku w wiosce Werchni Staniwci (Wy2nie

Stanowce) na Bukowinie. Ukorfrczyl Odeskie Seminarium Duchowne i Moskiewsk4 Akademig Duchowne. W latach 1987-f 990
studiowal na wydziale teologicznym Uniwersytetu w Salonikaeh w Grecji. W 1991 roku zostal mianowany rektorem Kijowskiego
Seminarium Duchownego i przyj4l godnoSd archimandryty. Bral aktywny udzial w, tworzeniu Ukrairf,skiego KoSciola
Prawoslawnego Kijowski"ego i"triur.liutu. Dnia 23 stycznia"lig4 roku zortut rniunowany biskupem wyszogr6drfi*.

Zlpaildziernika 2000 zostal podniesiony do godno5ci arcybiskupa, a23 stycznia2004 roku zostal metropolitq.Zajego poslugi w
R6wnem zostalo'roibudowane,R6wierfiskie Seminarium Duchowne oraz zostal odrodzony monaster w Kozackich Mogilach i
stworzony monaster w Hurbach. Zalohono takie gazetgrrDuchowna Nywa".

W uroczystym pogrzebie, kt6ry odbyl iig pod przewodnictwQm',patriarchy,Filaretaw poniediialek,,rl2'grudnia 2005 roku,
wzigli udzial m.in. ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji luckiej J.E. Ks.'Bp Marcjan,Trofimiak i dziekan r6wierf,ski ks. kan.
WladyslawCza!ka.Zmailyhierarchazostalpochowanyobok'Swiado-Pot<io



Oho! - Powiedziala moja c6rka,
zaglqdaj4c do wielkiego wykopu obok
synagogi. Nie czqsto przyjehdLa z Kijowa,

dlatego byla przera2ona rozmachem

budownictwa. - Oho! - Powiedziala,
oceniaj4c remont naszego domu hadlowego

i budowy obok niego. Tylko obszarpany

kiosk przypominaj 4cy psi4 budq psuj e o96 lny

widok.
Przyj emni e przera2aj4 europej skim

wygl4dem budowle PrzY ulicY K'
Libknechta. Nie ma ju| milYch uchu

,,Btz6zki"r,,Jodelki"r,,Rumianka",
,,Pierwiosnka"; jest ciq2kie do zapamiqtania

i nie do kofrca zrozumiale: ,,Paradyz",

,,Nietta",,,Tranzyt",,,Klassik",,,Szuters",
,,Dyzel".Jak pisal stynny poeta Wodzimierz
Majakowski,,Pecny6nura crpol'Irct'
Art6utcr. B orsax [poAyKTbr' BHHa'

Qpyrru" (Republika siq buduje, staje dqba,

w oknach, artykulY sPo2Ywcze, wina,
owoce.) Panie otwarcie, w

wyemancypowany spos6b zaci4gaj4 siq

papierosami, a panny, kt6re jeszcze nie

dorosly do pelnoletnoSci, chowaj4 siq po

podw6rkach, 2eby wypali6 papierosa.
Postqp!!!

Obok przystanku,,Bazaf' skrqcamY w

lewo. Szybko oceniamy rarytasy pchlego

targu, a dalej koftczy siq eurodesign. Dalej

zaczynasiq bazar: bloto, Smieci, samochody,

ludzie, zapach Sciek6w kanalizacyjnych,
kt6re wyplywajq na zewn4trz. I w tych

,,eurowarunkach" z ziemi, za6cielonej
kawalkami polietylenu, prowadzi siq handel

serem. Smietan4, jablkami, ziemniakami,

r62nymi r62noSciami, jakie 869 poslal w

nadmiarze rolnikowi.

.- i Jak na razie nikt nie zaproponowal

2adnego rozwiqzania problemu bazaru. A ja

proponuj q konkurs na naj lep sz e t ozw iqzanie

problemu:,,BerdYczowski bazar, jego

problemy i sposoby ich rozwiqzania". A w
nagrodq autorom najlepszych wariant6w -
stale miejsce handlowe, z prawem jego

przekazania dl a pokoleri nastqpnych.

Telewizja, milicja, wladze miejskie sq

bezradne. A jak dot4d, jak Spiewa Maksim

Galkin ,,my3leli, mySleli" i wymySlili:
ogrodzi6 teren dworca autobusowego, 2eby

zawzigty handlarz wiejski tam nie docieral.

A miqdzy warzywnymi rzqdami rozmie5ci6

,,rozkladaczki" z odzie2quzywana. Ile ju2

chodzq miqdzy tymi rzqdami, ale nigdy nie

widzq nabywc6w czy nie podoba siq

asortyment towaru, a mo2e ceny... Fasony

gdzies koica lat 60. - poczqtku 70.,lecz z

zagranicy. Tutaj jest i obuwie, szkoda tylko,

KOIITRASTY PO [tASZE'[ul U
2e przywo2q go z kraj6w, gdzie w zimie

temperatura powietrza nie nizej ponad 4

stopni mrozu, a z ciep\q skarpetq nie

naloiry sz. P rzymierzaj4c obuwie, trzeba by 6

ostro2nym, 2eby nie wpa56 do dziury w
podlodze, kt6r4 przykrywaj4 kartonem'

Eurodesign! A doPelnia ten PejzaL
pochmurna, zbudowana w stylu ostrego

klasycyzmu budowla dworca autobusowego'

O takie sobie centrum handlowe -
rqkawiczka (jak w bajce ludowej). CoS nie

mogQprzypomniei kiedy tu robiono remont'

kt6ry by cho6 trochq zmienil wygl4d
pomieszczenia. Mo2 e, 2eby rozwiqzat
problem istnienia tego obiektu, administracja

przeksztalcila salq w minimarket. Handluj4

iutaj kto czym mo2e: meblami w4tpliwej
jakoSci, nasionami, produkcjq rolnlcz4,
proponuj 4 uslugi remontowe, s4 automaty do

gier. A ja bym jeszcze zrobila laiznier' A co,

niech sobie pasa2erowie, kt6rzy dlugo

czekajqna autobus do LeSnej Slobodki,

Pylyp6w czy Solotwyna' umyje siq na

wszelki wypadek, a tym wiqc wieczorem'

kiedy poczekalnia oSwietla siq tylko dwiema

slabymi 2ar6wkami. Stanowiska autobusowe

o6wietla siq z okien. Co za intymnoSd'

Pomieszczenie dworca autobusowego

sluzy nie tylko do przebywania w nim
pasa2er6w, a i niczyich ps6w, kt6re czujq siq

tu jako w domu. Swoim widokiem
wywolywujq u Pracownik6w dworca
zachwyt: ,,Lu&ie, je2eliby tylko wiedzieli,
jaki to rozumny piesek". Pewnie naprawdq

rozumny.

:

I
,l

O ile pamiqtam, okienko z naPisem

,,lnformacj a" zawsze zasloniqte jest star4

firankA i zastawione kawalkami rarytasowej

fanery. W autobusie podmiejskim miqdzy

mnq i kierowcq powstalo niewielkie
nieporozumienie co do optaty za przeiazd i

mialam nieostro2noS6 zwr6ci6 'siq do

informacji. I moja c6rka po raz trzeci
wykrzyknqla - oho! -, bo odpowied2 byla

taka, jakbym zapytala w jqzyku chifiskim z

angielskim akcentem. Wiqcej pisad nie chcq.

Pojawily siq teraz propozycje do sluzb

drogowo-patrolowych. Bardzo dobrze, 2e

kontroluj4 przejScia dla pieszych, ale

porz4dek na dworcach autobusowych zostaje

siq poza ich uwag4. Trudno pattzeljak nasz

kraj walczy z pozostaloSciami wplyw6w
sowieckich i bardzo powoli przesuwa siq

wprz6d do Europy. Poczekamy do lepszych

czas6w. Tylko kiedY nast4Pi4?

Jadwiga Kowalska.



tTydarzenia w Polsce

. Prezydent Aleksander Kwa6niewski
powolal mniejszo6ciowy rzqd premiera
Kazimierza Marcinkiewicza z Prawa i
SprawiedliwoSci. Nowy premier uzyskal
poparcie wiqkszoSci - dziqki Lidze
Polskich Rodzin i Samoobronie. Nie doszlo
do koalicji Prawa i SprawiedliwoSci z
Platformq Obywatelsk4. WSr6d ministr6w
s4: Stefan Meller 

- sprawy zagraniczne,
przewodniczqcy Komitetu Integracj i
Europej skiej ; Kazimie rz M. Ujazdowski -kultura i dziedzictwo narodowe.

. Czy w Polsce byly tajne
wiqzien.ia CIA? Nie
zapewniajq byli i obecni
urzqdnicy Ministerstwa
Obrony Narodowej i Kancelarii
Prezydenta.,,Washington
Post" podal, 2e kilka kraj6w
Europy Srodkowej bierze
udzial w tajnej operacji
amerykariskiego wywiadu.
Zdaniem organizacj i
pozarzqdowej Human Rights
Watch chodzi o Polskq i
Rumuniq. Wiq2niowie mieli
wylqdowa6 na malym lotnisku
w Szymanach na Mazurach.

. Rosja wprowadzila
embargo na polskie miqso i
produkty pochodzenia
roSlinnego, m.in. zboLa,
owoce, warzywa, kwiaty.
Rosjanie zdecydowali siq na
wprowadzenie zakazu
importu, poniewaz 

- ich zdaniem -doszlo do sfalszowania I I certyfikat6w,
gwarantuj4cych bezpieczefistwo
dostarczanych produkt6w. Zakaz ma
podloze polityczne 

- twierdzi Warszawa.

. Australijski miliarder Abraham
Goldberg, Scigany za zdefraudowanie
p6ltora miliarda dolar6w, od l5 lat mieszka
w Warszawie. Jego firma kupila niedawno
jeden z najwy2szych drapaczy chmur w
mie6cie 

- napisala,,Rzeczpospolita". Jest
polskim obywatelem, dlatego nie grozi mu
ekstradycja. W Australii ciqzy na nim l7
kryminaln y ch zarzut6w dotycz4cych m. in.
falszowania dokument6w i wyprowadzania
pieniqdzy z firm. Wedlug prowadzqcych

dochodzenie australijskich prokurator6w
zdefraudowal 1,5 mld dolar6w, czyli ok.
4,5 mld zlotych.

. Niewykluczone, ze Polska we2mie
udzial w amerykariskim programie budowy
taiczy antyrakietowej. Rozmowy w tej
sprawie Amerykanie zaczEli jeszcze z
poprzednim rzqdem. Najprawdopodobniej
bqdzie je kontynuowala nowa ekipa.
Efektem rozm6w mo|e byi stworzenie w
Polsce bazy, w kt6rej zainstalowanoby l0
podziemnych silos6w z antyrakietami

(dwie bazy tego systemu znajduja" siq ju2
w USA). Tym razem nie chodzi jednak o
obronq przed radzieckimi rakietami
balistycznymi (iak w slawnym systemie
Wojen Gwiezdnych SDI za czas6w
Reagana), ale o zabezpieczenie przed
ewentualnym atakiem ze strony lranu,
Korei P6lnocnej lub Syrii, czyli tzw.
system MDI.

. Od 5 grudnia 2005 r., aby zadzwonil
w Polsce z telefonu stacjonarnego do
znajomych w s4siednim bloku, trzeba
wybrad dziesiq6, a nawet czterna5cie cyfr.
W sklad numeru telefonu stacjonarnego
wchodzi dotychczasowy numer
kierunkowy (np. 89 dla Olsztyna czy 94

dla Koszalina). Ponadto kazde polqczenie
trzeba zaczqt od ,,0'". Tym samym zamiast
siedmiu cyfr w pol4czeniu lokalnym
wykrqcii naleLy cyfr dziesiq6.

Przyklad: dotychczasowy numer
telefonu w Warszawie 123-45-67. obecnie:
022-123-4s-67.

. Instytut Pamiqci Narodowej
zalwiadczyl, 2e Lech Walqsa jest osobq
pokrzywdzon4 przez bylA Sluzbq
Bezpieczeristwa. Byly prezydent nie ma
jednak zludzeh, ze mimo kolejnego po

s4dz i e lustracyjnym
korzystnego rozstrzygniqcia
nieprzekonani o jego czystoSci
zostanq przekonani. Sp6r o
przeszloS6 maj4cy
konsekwencje polityczne
rczgorzal na pocz4tku lat 90.
Wi1zal siq z kr6tkim epizodem
w 2yciu Walqsy, siqgaj4cym
jeszcze Grudnia 70, gdy byl
jednym z liderow strajku. Sam
Walqsa na spotkaniach
Wolnych Zwiqzk6w
Zawodowych w latach 70. czy
p62niej we wspomnieniach
pod tytulem ,,Droga nadziei"
m6wil o grach z SB, 2e ,,co3
podpisal".

. To symboliczny koniec
postkomunizmu. Prawie
wszystkie akta Ukladu
Warszawskiego bEda
ujawnione - zapowiedzial

minister obrony narodowej Radoslaw
Sikorski. Dodal, 2e tajne pozostanq tylko
te dokumenty, kt6re dotyczq obiekt6w
wojskowych wci42 wa2nych dla
obronnoSci kraju. - Najwiqksze, wprost
wstrzqsajqce wra2enie zrobila na mnie
mapa sztabowa, z ktorej wynika, 2e w
wypadku konfliktu zbrojnego miqdzy
Wschodem i Zachodem na terytorium
Polski bylby gl6wny teatr wojny, a nasz
kraj uleglby nuklearnemu unicestwieniu -
m6wil minister Sikorski.

. Srednia cena dolar6w na koniec
grudnia wynosila 3,22 zl: cena euro 3,87 zl.

S. M.



Berdycz6w i Siedlce -razem
14-15 pazdziernika bie2qcego roku detegacja miasta Berdyczowa w skladzie mera

miasta wasyla Mazura i sekretarza Rady Miejskiej, autora tego artykulu' oraz

przewodniczgcego oddzialu centralnego banku ,rAwal'Bronislawa Giniewskiego, wzigla

udzial w I Migdzynarodowym Forum bospodarczym Rynk6w Wschodnich' kt6ry odbyt

sig w polskim mie5cie Siedlce.

Celem gl6wnym forum bylo nawi4zanie

wspolpracy i kontakt6w miqdzY

pr"Ldttu*icielami biznesu i pracownikami

organ6w miejscowego samorz4du, wymiana

kulturalna, spoleczna i gospodarcza' W

pracy forum brali udzial przedstawiciele
-potsii, 

Anglii, Niemiec, Litwy, Bialorusi,

Rosji. Przedstawiali Ukrainq i
reprezentowali obw6d Zytomierski i miasto

Berdycz6w Prezes 2Ytomierskiej
Regionalnej Spotki Przedsiqbiorc6w Jurij

Woderacki i mer tserdyczowaWasyl Mazur'

Prezentacja naszego miasta wywolala
znaczny interes u reprezentant6w r6znych

krajow i nam bYlo PrzYjemnie to, 2e

Berdyczow jest znany nie tylko na Ukrainie,

lecz i w EuroPie.

jednakowa ilo56 ludnoSci; obydwa miasta

tyli centrami handlowYmi w XIX -
plcz4tku XX w.; znacznq ilo36

mieszkafcow skladala ludnoS6 2ydowska;

s4w miastach i katolickie' i prawoslawne

jlvi4tynie; nawet bud2ety s4podobne - 60

tntn tt.y*ien - u nas' a u nich 60 mln, ale

dolar6w USA.
Analogicznie do berdYczowskiego

dziala centrum informacyjne, gl6wnym

zadaniem kt6rego,jak i u nas,jest pracaze

zgloszeniami obywateli. W og6le aparat

Uizedu Miasta Siedlic sklada siq z 264 os6b

(dla por6wnania - u nas z 40)Interesuj4cym

pytaniem, kt6re postawiliSmy prezydentowi
-Siedlic, 

bylo: jakich u2ywa siq metod, 2eby

nie bylo problem6w zzapewnieniem miastu

wody i ciePla. PrezYdent miasta

odpowiedzial,2e takiego problemu u nich

wcale nie ma, i 2e to nie jest w jego

kompetencji, tak samo jak i PYtanie
uporz4dkowania miasta. Prywatnym

firmom, kt6re pelni4 dane funkcje, ludnoS6

w odpowiednim czasie placi za uslugi

komunalne. A je2eli ktoS nie placi, to za

niego placi stowa tzy szeniewspolwlaScicieli

albo ip6ldzielnia, ktore w swoj4 kolej

podaje dtuLnlkado s4du i sqd moze podjq6

decyzjeo wysiedleniu osoby nieplac4cej do

innego mieszkania socjalnego'

W czasie wyjazdu odbylo siq spotkanie

z przedstawicielami slu2b komunalnych

miasta, energetYcznYch i biznesu'

ZapoznaliSmY z oryginalnYm
r oistrzy gniqciem niekt6rych problem6w,

kt6re mozemy wykorzysta6 i w swoJeJ

praktyce. W og6le miasto przerazilo nas

swoim czystym i schludnym wygl4dem i

nadzwyczaj 2yczliwymi i go6cinnymi

mieszkaricami. Podpisanie Umowy stalo siq

jeszcze jednYm wa2nYm krokiem do

wspolpracy naszych bratnich narod6w, do

nawiqzania ekonomicznych i kulturalnych

wiqzi i do porozumienia wzajemnego' Oto2

odt4d na pomieszczeniu merii miasta

Siedlce umieszczono tablicq,,Berdyczow -
bratnie miasto".

WasYl Toloczko,

Sekretarz RadY m. BerdYczowa'

Od redakcji: To Pierwsza ,,Mozatka
Berdyczowska", ju2 ponad osiem lat temu'

zaproponowala wsp6lpracq Berdyczowa z

Siedliami. Wtedy nic z tego nie wyszlo'

Dobrze, 2e wreszcie do niej doszlo!

Jak i bylo zaplanowane' w ramach forum

odbylo siq spotkanie z burmistrzem miasta

Siedlce Miroslawem Simonowiczem i

Prezesem Rady Wojciechiem Kudelskim,

innymi kierownikami miasta, a takLe

podpisanie Umowy o Wsp6lpracy miast

Siedlce i BerdYczowa.
To ju2 bylo drugie spotkanie burmistrza

Siedlic i mera Berdyczowa. W czasie

pierwszego spotkania, ktore odbylo siq w
-Berdyczowie 

w polowie wrzeSnia, zostal

podpisany Protok6l o zamiarach
wsp6lpracy, kt6ry ptzeksztalcil siE w

umowQ zawart4 w warunkach Swi4tecznych

w czasie Swiqta prawoslawnego Pokrowy'

Miasto Berdycz6w i Siedlce jednoczy wiele

wsp6lnego: PraktYcznie PowstalY
jednocze6nie, z r62nicq w l5 lat; niemal

25 lat temu w roku 1980 ukoriczylam szkolq iredniq Nr 8 w

Berdyczowie. Co piqt lat zorganizujemy spotkanie osob' kt6re

choizily do klas iednrgo rocznika, zapraszamy nauczycieli'

ktorzy ias uczyli. l( tyi roku te2 odbylo siq takie spotkanie, ale

bylo'naitepszym z poprzednich. 2 lipca absolwenci roku /,980 i

rlt noirryciele wyjeihali do seminarium duchowego w Worzelu

na zaproszenie jednego z absolwentow, ktory teraz pelni

obowiqzki rektora seminarium i iest to nasz biskup witalij

skomarowski. Dla nas biskup witalii jest nadal witalikiem,

razem z kt,rym uczqszczaliimy do szkoly, rLzem dzieliliimy siq

trudnoi c iami i r ad o i ciam i dzie c i ri s tw a'

Byla msza iw. w naszej intencji, zwiedzaliSmy seminarium'

potem byla ciekawa rozmowa"' i wreszcie po2egnanie i cieple
'rrpo*iirnia. I to spotkanie iest nailepszym wspomnieniem z

roku 2005.
Walentyna Kole5nik.

Najtepsze wsPomnienie z roku 2005
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. Nowe kradzieLe metalu
Masowe kradzie|e metalu, tak

rozpowszechnione w mie6cie, corazbardziej
upowszechniajq siq i na wsi. Pierwsz4 na tej
liScie chyba okazala siE wieS Osykowo. Kilka
lat temu pisaliSmy o tym, 2e z miejscowego
cmentarza jeszcze z cieplych mogil
skradziono wierice. A niedawno skradziono
i wywieziono ogrodzenie w samym centnrm
wsi, kt6re stalo obokwjazdu, i kt6re ratowalo
piqknq alejq, jaka ci4gnie siq do budynku
administracyjnego, od samochod6w. Trwaj4
poszukiwania winnych.

. Dzieki za cieplo!
W jednej z najchlodniejszych szk6l

rejonu - cha2yriskiej, ju2 cieplo. Raduj4 siq

nauczyciele, rodzice, dzieci. Radujq siE

wladze rejonowe, raduj4 siE pracownicy
gazoci4gu WAT,, Weres" (W. M. Osipenko).

PrzecieL trzeba bylo wykona6 bardzo
wielki zakres prac, wyda6 niemale dla
bud2etu rejonowego pieniqdze. Ale sprawa

zostala zrobiona. I wszystkim dzieki!

. Rocznica rewolucji
Obchody 88. rocznicy Rewolucji

PaLdzienikowej w tym roku komuni5ci
miasta i rejonu odznaczyli w niezwykly
spos6b.

Najpierw obokpomnika Lenina odbyl siq

koncert. Swoim talentem obecnych
uradowali Pawel Jaszczrrkze swoimi synami
i Mila Dziubenko.

A juz potem odbyl siq mityng i uroczyste
przej6cie kolumny po mieScie.

: Polska - Berdycz6w
Wiqzi Berdyczowa ze swymi bratnimi

miastami z Polski ju2 daj4 pewne rezultaty.
Zaczynaj1 dzialac proj ekty ekonomiczne,
powstaj q wsp6lne przedsiEbiorstwa.

ll listopada-z Polski do Berdyczowa
przywieziono 2000 sadzonek drzew
owocowych. Drzewa zostanq wysadzone
przy szkolach'i Swi4tyniach naszego miasta.

. Zamkniete mieszkanie
Jednym z problem6w miasta s4

zamkniqte przez lata mieszkania. Osobliwie
niebezpieczne jest to przy rozpoczqciu
okresu gvzewczego.

Niedawno w jedno z takich mieszkari,
gdzie wyrwalo rury udalo siq wejSi tylko po
tym, jak bylo znaleziono wla6cicela az w
obwodzie Kijowskim. On zaS zadzwonil do
swojego kuma w Gryszkowcach, a ten

lfionifta miGi$fta
znalazl jeszcze jednego kuma z Cha|yna,
kt6ry mial klucz od mieszkania, gdzie doszlo
do awarii.

Administracja,,Cieplokomunenergo"
prosi mieszkaic6w by powa2nie odnosili siq

do tego problemu, przecie? pracownicy

,,Cieplokomunenergo" nie majq czasu na

poszukiwania kum6w.

. Declzja w sprawie
uszkodzonego budynku

-W budynku przy ulicy Wbrowskiego 9

prywatny przedsiqbiorca wykupil mieszkanie

i robil remcnt, w skutekczego bylo naruszono

Sciany no6ne, pojawily siq szpary i w
mieszkaniach stalo siq niebiezpiecznie 2y6.

Po komisjach i konsultacjach
kompetentnych stu:2b komitetu wykonawczego

zostala podjqta decyzja, by zobowiqzat
winowajcq aby na wlasny koszt zam6wil do

1 grudnia dokumentacjq technicznq dla
umocnienia budynku. W przeciwnYm
wypadku musi on naby6 8 mieszkari dla
mieszkafic6w uszkodzonego domu.

. Stworzono blok Lytwyna
l6 listopada 2005 roku w Berdyczowie

odbyla siE konferencja zalo2ycielska
miejscowego o6rodka Ludowej Partii
Ukrainy, na kt6rej bylo stworzono miejski
blok,,Ludowej Partii Lytwyna", do kt6rego
weszli miejska organizacja Og6lno-
ukrairiskiego Zjednoczenia Lewicy
,,SprawiedliwoS6" i miejska organizacja
rolniczej demokratycznej partii. Wybrano

radq koordynacyjnq bloku. Prezesem zostala

Wiera Kalinowska.

. Cz! mo2e wyrosnq6
amputowana czeSd ciala?
Z takim zapytaniem czqsto do nas

zwracajq siq ludzie, kt6rym amputowano
nogQ czy rekq i dla tego, zeby dostat czy
przedlu|y| rentq powinni bez kofica chodzii
po gabinetach i pokazywad, 2e odciqte
kofic6wki nie wyrosly.Czy nie mo2na by
bylo upro6ci6 tej procedury? Ci ludzie i tak
zostali ukarani przez los, po cojeszcze ich
mgczy6? Czekamy objaSnieri w tej sprawie
od specjalist6w.

. Jeszcze raz o emeryturze
Nasi ludzie nie mog4 siq uspokoid

omawiajqc decyzjq o ograniczeniu wysokoSci

emerytury. Dlaczego, pytaj4., w naszym
biednym kraju niekt6rzy vzgdnicy dostajq i
bEda dostawali emerytury l0 i 100 razy

Kronifia mieisfta

lfionifta mieisna
wiqksze ni2 przeciqtni obywatele? Dlaczego

na liscie najbogatszych ludzi Europy
Zachodniej najwiEcej Rosjan i Ukrairic6w?
Nie ma tam ani Polak6w, ani Wqgr6w, ani

Slowak6w.
Uwa2am, ize bardzo wielkq emereturQ

mo2na by bylo da6 Jurijowi Gagarinowi,
kt6ry lecial w kosmos i nie wiedzial czy
powr6ci. Zasluguj4 na to i czarnobylcy,
osobliwie straznicy, kt6rzy wiedzieli dokad

id4 i spalili siq w plomieniu reaktora dla nas

wszystkich i calego Swiata. Maprawo do tego

i uczony, kt6ry wynalazl szczepionkq
przeciwko sffasznej chorobie.

A my pogodzimy siE z tym, bo oni
zaslu?yli. A inni?

Podczas rocznicy Rewolucji
Pomarariczowej Prezydent wiele m6wil o
korupcji. Wspominal i o medykach. Tak, s4

przykre wypadki w ich Srodowiskach. Ale
popatrzcie na parking przy miejskim czy
rejonowym szpitalach. Czy duho tam jest

presti2owych aut? Sq, ale w wiqkszo6ci
nabyte jeszcze za komuny. Dlaczego wtedy
lekarze masowo wyjeLdilaj1 na zarobki do

dalekiej Libii? My6lq, 2eniez dobrego irycia.

Czy mo2e nauczyciele ju2 mog4 sobie
pozwoli6 kupowa6 samochody? Nie.

400 hrywien i 10000 hrywien... czY to
jest sprawiedliwie? | czy trzeba rozdzielaf
teraz spoleczefistwo na biednYch i

superbogatych emeryt6w?

. Polskie ogrody
W jeden z listopadowych poniedzialkoq

we wszystkich przedszkolach, szkolach,
domu dla starc6w, religijnych konfesjach,
gdzie tylko byla mozliwoSd, zostaly
zasadzone drzewka owocowe podarowane

naszemu miastu przez polskich braci.
Zdaniem niekt6rych, nalezalo zasadzil
drzewa w jednym miejscu, 2eby stworzyd
jeden ogromny ogr6d. Ale dla tego jest
potrzebna wielka dzialka ziemi i

obowiqzkowo ochrona, bo znaj1c nasz4
mentalnoS6, mo2na byd pewnym,Le ten sad

zostalby skradziony. A tak drzewa beda pod

opiekq.W sadzeniu drzewek brali udzial
przedstawiciele wladz Berdyczowa na czele
z merem Wasylem Mazurem, konsul
generalny RP w tr-ucku p. Wojciech Gal4zka,
proboszcze parafii katolickich i
prawoslawnych. Niech roSnie og16d
przyjaLni polsko-ukrairiskiej i raduje
pokolenia przyszle.

Opracowala Larysa Wermifiska.

Kroni[a

lftoni[a
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WSPOMNIENIA

PANI BRONIST,AWA
Lw6w. KtoregoS wieczora ksi4dz Ludwik

Kamilewsk i zabiera mnie do swoj ego domu.

Mieszka z matkq i wla6nie chce, abym jq
poznal.

Pani Bronislawa jest starszq kobietq o

cieplej, dobrotliwej twarzy. Pochylona,
dZwigajqca niewidoczny cig2ar, m6wi
spokojnym, zr6wnowa2onym glosem, jakby
to, co opowiada, dotyczylo jej, ale w jakimS

innym wcieleniu, z kt6rym ona, ta, kt6ra teraz

siedzi przede mn4, nie ma ju2 wlaSciwie
wiele wsp6lnego. Kiedy my5lalem o niej
p62niej, przypomnialo mi siq zdanie starego

Paula Claudela: ,,Patrzq na swoje dawne

2ycie jak na oddalaj4c4 siq wyspE'. Szalone

przyspieszenie i przemiennoS6 historii, co jest

istot4 czasu, w kt6rym 2yjemy, sprawia, 2e

w wielu znasLyie jednoczeSnie kilka postaci,

niemal obojqtnych sobie, a nawet nawzajem

sprzecznych.
Pani Bronislawa urodzila dziesiqcioro

dzieci. SzeScioro z nich umarlo na jej rqkach

z glodu. Jest ona kobiecym wcieleniem
Hioba, Hioba epoki Wielkiego Glodu. To,Ze

wla5nie ona - kobieta - ptze2Yla 6w
kataklizm, potwierdza tylko tq prawdq, ze

Wielki Gl6d pochlon4l najwiqcej ofiar
spoSr6d dzieci i mqLczyzn Kobiety okazaly

siq stosunkowo najsilniej s ze, naibardziej
odporne. Jaki ten Pan 869 dobry m6wi w
pewnej chwili pani Bronislawa, ze on mnie

tyle dal sity!
Tu, w malym mieszkanku, ogl4dam

sceny Wielkiego Glodu oczyma matki
ksiQdza Ludwika (ksiqdz jest jej
najmlodszym dzieckiem). Nie pytam ani o

imiona, ani czy istniejq ich mogilki, bo

my6lq, 2e nie powinienem pyta6 o nic i
slucha6 tylko tego, co bqdzie mi zwierzone.

Najpierw kr6tko o historii Wielkiego
Glodu: Na poczqtku 1929 roku XVI
Konferencja WKP(b) zatwierdza program
powszechnej kolektywizacji. Stalin
postanawia, 2e do jesieni 1930 roku cale
chlopstwo w jego paristwie (co oznacza
w6wczas trzy czwarte spoleczeristwa, ponad
sto milion6w ludzi) ma znale26 siq w
kolchozach. Ale chlopi nie chcq wstqpowa6
do kolchoz6w. W6wczas Stalin dlawi ich
op6r dwiema metodami. Setki tysiqcy
chlop6w osadza w lagrach albo przymusqwo
wywozi i osiedla na Syberii, resztq chce
zmusid glodem do postuszeristwa.

Gl6wny cios spadl na UkrainQ, na tQ

ziemiq, gdzie we wsi Burtyn, powiat
Szepet6wka, mieszkala ze swoim mE2em

J6zefem i z dzielmi pani Bronislawa'
Formalnie rzeczy przedstawialy siq tak:

Moskwa ustalila dla ka2dej wsi wysoko6i
obowi4zkowych dostaw dla paristwa zbo2a,

ziemniak6w, miqsa itd. Rozmiary tych
dostaw byly znacznie wiqksze niZ wszelkie

realne plony i zbiory osiqgane na tych
ziemiach. Zrozrtmiala 2e chlopi nie byli w
stanie wykonai narzuconego im planu.

- w6*"rui sil4, zwykle - sil4 militarn4,
zaczertoodbiera6 im i konfiskowa6 wszystko,

co bylo na wsi do zjedzenia. Chlopi nie mieli
co je56 i nie mieli co sia6. Od roku 1930

zaczS siq masowy i Smiertelny glod, kt6ry
trw al przez siedem lat, zbieraj 4c naj bardziej

ponure 2niwo w 1933 roku. WiqkszoSd

demograf6w i historyk6w jest dzi| zgodna,

2e w tych latach Stalin uSmiercil glodem

okolo dziesiqciu milion6w ludzi.

,,straszne i r6znorodne s4postacie glodu.

Gl6d stal siq regul4 ?ycia. W calym kraju
tylko jednostki mialy dostateczn4 iloS6

po2ywienia. Byli to najwyzsi przyw6dcy
oraz ludoZercy. Ale obie te kategorie
stanowily znikomq czq36 spoleczehstwa.
Miliony glodnych byly gotowe na wszystko,

byle dosta6 kawalek chleba... Gl6d rozdzielal

ludzi. Wielu z nich utracilo zdolnoS6
wsp6lczucia, chq6 Pomocy innYm. Na
zdjqciach z tego okresu widzimy ludzi
przechodzqcych obojEtnie obok leZqcego w

rynsztoku dziecka, widzimy kobiety, kt6re

rozmawiaj4 spokojnie obok walaj4cych siq

na drodze trup6w, widzimY wo2nic6w
rozsiadlych na wozach, z kt6rych wystajq
martwe rqce i nogi... SzeScioletnia Tania

Pokidko zerwala na grzqdce sqsiada -

Hawryly Turko gl6wkq czosnku. Ten zbit jq
tak,2ekiedy dowlokla siqdo domu - umarla.

Jej ojciec - Stiepan, byty czerwony partyzant,

wzis czworo swoich opuchtych ju2 z glodu

dzieci i poszedl do wladz powiatowych
prosid o pomoc. Kiedy mu odm6wiono,
powiedzial do sekretarza rady powiatowej,
Poloriskiego: ,,Lepiej je zjedzcie, ni2 mam
patrze6,jak siq mqczq". I powiesil siq na

drzewie przed budynkiem rady. Chlopka
Fedorczuk zlitowala siq nad dziedmi s4siada

- sze6cioletnim Mykolq i dwuletni4 OlA, i
obiecala, hebqdzie im dawad po kubku mleka
dziennie. Ale dzieci mleka nie dostawaly,
gdyz ich ojciec powiedzial 2onie: ,,U
wszystkich sqsiad6w dzieci dawno pomarly,

dlaczego mamy karmi6 nasze? Trzeba
ratowa6 siq samemu, p6ki nie jest zap6itno".
Siedmioletni chlopak kradnie na bazarze

rybE. RozwScieczony tlum pqdzi za nim,
dopada go, rozdeptuje i rozchodzi siq dopiero

w6wczas, kiedy cialo dziecka leLy ju?

martwe. Chlop Wasyl tr-uczko Lyl z 2onq

Oksanq, z jedenastoletniq c6rk4 i dwoma

synami - szeScio- i czteroletnim. Jego 2ona,

kobieta energiczna, jeLdzlla do Poltawy
szuka6 zywnoSci. KiedyS zachodzido Wasyla

jego sqsiad i widzi, 2e starszy chlopiec wisi

we framudze drzwi.
CoS ty zrobil, Wasyl?
Powiesilem chlopca.
A gdzie drugi?
Drugi le2y w komorze, powiesilem go

jeszcze wczoraj.
DlaczegoS to zrobil?
Nie ma co je56. Kiedy Oksana prtywozi

chleb, wszystko oddaje dzieciom. A teraz,

kiedy przywiezie. mnie teL da zjeS6...

Straszne tragedie rozgrywaly siq w6wczas,

kiedy ci, kt6rzy jeLdzili do innych regionow,

aby zdoby6 pozywienie, po powrocie nie

zastawali juz nikogo |ywego. Wsiq rz4dzila

6mier6. Zawczasu wykopywano zbiorowe
mogily na kilkadziesiqt trup6w - nikt nie

wqtpil, 2e zakllka dni doty te wypelni4 siq i

trzeba bqdzie kopa6 nowe... wozy woZ4ce

zwloki do tych mogil staty siEpowszechnym

elementem wiejskiego peizaLu... po domach

chodzili przedstawiciele wladzy, pytaj4c kto

umarl, i jeSli tak, pomagali wie2(' cialo do

wsp6lnego dotu... Co ludzie jedli? ZolEdzie

uchodzily za delikates. Poza tym otrqby,

plewy, li6cie burak6w, liScie drzew, wi6ry,
trociny, koty, psy, wrony, dzdzownice,2aby.

Wiosnq, kiedy pojawiala siQ trawa,
dyzynteria i biegunka braly jeszcze wiqksze

2niwo ni2 gl6d. W polowie lat trzydziestych

sytuacja ludno6ci wiejskiej stala siq tak

straszna, 2e kogo wtrqcili do wiqzienia,
uwahal siq za wybrarica losu - przynajmniej

dostawal tam kawalek chleba (Siergiej
Maksudow - ,,Zwienja". Moskwa l99l).
Zeby zlamat op6r chlopski, we wsiach

zamykano sklepy, szkoly i oSrodki zdrowia.

Chlopom nie wolno bylo wyjeLd2at, z

wiosek, nie wpuszczano ich do miast. Przy

drogach, przedwjazdem do wiosek uznanych

za opozycyjne, umieszczono tablice: Tu nie

wolno zatrzymywa6 siq, nie wolno z nikim
rozmawia6 ! Z wiosek lelqcy ch w zdfu2 tor6w

kolejowych chtopi wychodzili, kiedy
nadjehd2alpoci4g. Padali na kolana, wznosili
rqce, wolali: Chleba! Chleba! Zalogapoci4gu
miala obowi4zek zamykat okna, zaciqgat
zaslonki.
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Wymieraly cale rodziny, potem - cale
wsie:

,,Zawy\a wieS, widzqc, 2e zbli2a sig
Smier6. W calej wsi wyli chtopi - nie byl to
glos rozumu czy duszy, to bylo jak szum
liSci na wietrze czy szelest slomy. Zloilt
mnie wtedy brala: dlaczego oni tak zaloSnie

wyj4., ludZmi ju2 nie s4, a krzyczq tak
zaloSnie. Wychodzilam czasem w pole i
nastuchiwalam: wyj4. Szlam dalej, no, jakby
ju2 ucichlo, ale robiE jeszcze kilka krokow
i zn6w slyszq - to ju2 s4siednia wie5 wyje. I
wydaje mi siq, 2e cala ziemia wyje razem z
lud2mi. Boga nie ma, wiqc kto uslyszy?"
(Wasilij Grossman - ,,Wszystko Plynie",
tfum. W. Bierikowska, Warszawa 1990).

Pani Bronislawa m6wi, 2e najgorsze
.zaczqlo siq latem 1932. Wyszla w6wczas

V ustawa, kt6r4 chlopi nazwali ustawq o

klosku. Tq ustawE wymySlil i napisal Stalin.
M6wila ona o ochronie mienia
kolchozowego. Wedlug niej mo2na bylo
wymierzy6 kilka lat lagru albo nawet
rozstrzelal,je2eli kto6 ukradl chodby klosek
zboLa albo marchewkq czy buraka. Podobna
kara czekala traktorzystE, jezeli zepsul mu
siq traktor, albo kolcho2nika, jeheli zgubil
motykq lub lopatq.

Tq ustawq ogloszono na poczqtku
sierpnia, kiedy zbo2e stalo jeszcze na
polach. W wielu miejscach, tam, gdzie rosla
pszenica albo 2yto, zbudowano wie2yczki
stralnicze. Na wie2yczkach stali
enkawudziSci z broni4 gotowq do strzalu -
mieli odpqdzai kazdego, kto by chcial
zerwat w polu chodby klosek. Skrajem p6l
i po drogach jeLdzi\y na koniach patrole
NKWD - pilnowaly zbior6w. Nawet

, 
pionier6w przysylali do pilnowania, ale ich

v potem zabrali- to byly dzieci, adzieciginqlo
najwiEcej, nie tylko z glodu, ale takze
dlatego, 2e porywali ich ludozercy.

Wiqc. ludzie widzieli zboile, widzieli
klosy. Kto mial jeszcze sily, wychodzil z

chalupy zobaczyt rosnece lany. Ale chlopi
musieli stat z daleka od pola. Wiedzieli, ze

jeSli kto zbli2y siq do pola - huknie strzal.
A lata wtedy wypadaly gorqce, upalne,
sloneczne. Z okna chalupy widzialo siq z
daleka tkwi4ce na horyzoncie czarne plamy
- byly to odziane w lachmany, trawione
gor4czk4 i gtodowym tyfusem ludzkie
szkielety. Niekt6rzy nie wracali juz do wsi,
zostawali tam na zawsze.

Zdarzalo siQ, wspomina pani
Bronislawa, 2e pod enkawudzistq padl kori,
bo ich zwierzyna te? byla chuda i slaba.
Widzialo siq nad lanem zboLa sylwetkq
enkawudzisty, kt6ry siedzial na koniu.
Siedzial, rozgl4dal siq, a potem nagle znikal.
Po prostu padl pod nim kori. Wtedy

nastQpowal rzadki moment nadziei, bo
w516d enkawudzist6w robilo siq
zamieszanie i to byly takie sekundy, 2e

mo2na bylo dopa56 zbo2a i zerwat trochq
kloskow. To ju2 bylo coS, na dziefi, na dwa,
alejednak - coS.

Smier6 byla zglodu, ale teL z jedzenia.

Czasem z miasta przyje2d2ala brygada
agitacyjna i przywozila chleb. Ludzie
rzucali siq, jedli, jedli, a potem krzyczeli,
zwijali siq z b6lu. A byli w6r6d nich tacy,

ktlrzy od razu umierali.
Najgorsze byly rewizje. Zrywali

podlogi, ryli ka2dy kawalek ogr6dka, kopali
w polu. Szukali, czy gdziei nie ma ukrytego
jedzenia. Wtedy zabierali wszystko, a

gospodarza brali do wiqzienia. Jej mqzd, o
kt6rym m6wi - J6zik, brali szeSC razy.
Chodzila do gminy, klqczala, plakala. Byla
szczq5liw4 kobietq, bo jako$ go

wypuszczali. A byla szczq3liwa dlatego, ze

wierzyla w Boga. 869 czlowieka nigdy nie
opu6ci, m6wi mi z przekonaniem. Ona jest
tego najlepszym przykladem. Bo p62niej
zeslali jq do Kazachstanu, a mqLa wziqli na

wojnq. W Kazachstanie bylo tak ciqzko jak
na Ukrainie, a w dodatku gorszy klimat.
Osiem kilometr6w szla do kolchozu do
pracy przez l6d i wicher. Ze mqLa zabili u
Nimeczyni, tego byla pewna. I patrzcie, a

tu m6j mq? z wojny spadt! Z tego wla6nie
spotkania urodzil siE ksi4dz Ludwik, kt6ry
siedzi tu z nami i uSmiecha siQ.

Co bolszewiki wyprawiali, tego nie
opowiesz. Przywi6zl kto6 z miasta gazetq.

A tam na zdjqciu zbohe wielkie. I napisane,

ze miasta glodujq 2e kolejki dzieh i noc po

chleb, bo chlopi leniq siq, nie chc4 zboila
zbiera6, wszystko marnuje siq w polu.
NienawiS6 do chlop6w byla straszna, a

przecie2oni umierali z glodu! Kiedy wie2li
ich do transportu na Kazachstan, jechali
przez puste wsie. Okna zabite deskami,
drzwi otwarte, kolysz4 siq i skrzypi4 na

wietrze. Ludzi 2adnych, moze tylko jaki
enkawudzista. Zadnego bydla - bydlo
wyrzniqte albo padlo. Nawet pies nie
zaszczeka - psy dawno zjedzone.

Maksudow uwa2a, 2e zbrodnia
ludobojstwa, jakq byl Wielki Gl6d na
Ukrainie, kt6ry oficjalnie nazywal siq
kolektywizacjqrolnictwa i budowaniem
ustroju kolchozowego, rzucila na to
rolnictwo tak straszne przekleristwo, 2e nie
podnioslo siq ono i nie stanqlo na nogi do

dnia dzisiejszego: ,,Ale zycie zwyciEzc6w
w tej okrutnej wojnie, pisze, okazalo siqnie
tak zn6w wesole. Bylo to bowiem
zwyciqstwo pyrrusowe. Produkcj a ziarna,
kt6ra w latach 1923-28 prawie podwoila siq,

po kolektywizacji utrzymywala siq przez

25latna tym samym niskim poziomie, cho6

liczba ludnoSci oczywiScie rosla. Hodowla
bydla nigdy juz nie otrz4snQla siq z tego

ciosu, jakim bylo wyrzniqcie lub
zaglodzenie ponad stu milion6w koni, kr6w,

byk6w, owiec i Swifi. Nie ulega w4tpliwoSci,
2e trwajqcy w ZSRR kryzys rolnictwa siqgal

swoimi korzeniami tych odleglych lat, tcgo

,,zwyciqstwa", kt6re okazalo siq klqskq.
Ziemia i chlopi wziqli odwet, taki, na jaki
bylo ich sta6, na tych, kt6rzy ich pokonali.
Ziemia przestala rodzi6, a chlopi utracili
zamilowanie do pracy na roli. Byla to
straszna, ale sprawiedliwa zemsta".
Historycy w rozny spos6b obja6niajq
ludob6jstwo na Ukrainie (i p6lnocnym
Kaukazie). Historycy rosyjscy widz4w tym
narzqdzie niszczenia tradycyjnego
spoleczeristwa rosyjskiego i budowania na
jego miejsce bezksztaltnej, uleglej,
p6lniewolniczej masy homo sovieticus.
Historycy ukraifiscy (m.in. Walentyn
Moroz) uwalajq,2e celem Stalina bylo
ratowanie Imperium. Imperium nie moze
istnied bez Ukrainy. Tymczasem lata
dwudzieste to dekada odrodzenia
narodowych ambicji ukrairiskich, kt6re
rozwija siq pod haslem: Z daleka od
Moskwy! Gl6wnym depozytariuszem ducha

ukraifiskiego jest chlopstwo. Zeby zlamat
tego ducha, Stalin musi zniszczyt
chlopstwo. Chlopow-Ukrairicow bylo
w6wczas okolo 30 milion6w. Technicznie
mozna bylo znaczn4 ich czqS6 unicestwii
buduj4c sie6 kom6r gazowych, ale Stalin nie
popelnil tego blqdu. Ten, kto budowal
komory bral na siebie cal4 winq, okrywal
siq harib4 mordercy. Natomiast Stalin
obarczyl winq za zbrodnie same ofiary:
umieracie z glodu, bo nie chcecie pracowai,
nie widzicie korzySci jakie daje kolchoz. W
dodatku, zalil siq, przezwas gloduje ludno6i
miast, kobiety nie mogqkarmi6 niemowl4t,
bo nie maj4mleka, dzieci nie mog4chodzi6
do szkoly, bo sA zbyt slabe.
WieS ukraifiska konala w milczeniu, w
izolacji od Swiata, gryzqc korq drzew i lyko
wlasnych lapci, otoczona pogardq i
nienawiSci4 ludzi z miast, stoj4cych na

ulicach w nie kohczqcych siq kolejkach po

chleb.

Ryszard KapuScifiski.

[Tegoz, Imperium, Warszawa 1993,
s. 285-291 .l

[,,Wolanie z Wolynia" nr 2 (15)

z marca-kwietnia 1997 r., s. ll-15.]



<<Szkola

izdrowie>>
KONFERENCJA POLSKO-
urnnntsru. SnonowISK
PEDAGOGICZNO.MEDYCZNYCH

Piqkne miasto MoSciska w obwodzie
lwowskim radoSnie witalo uczestnik6w
konferertcji. A bylo ich sporo (okolo 100) z

Ukrainy a Polski, nauczycieli i lekarzy,
naukowc6w i badaczy. WszYscY

oni zebrali siq 3 grudnia w
polskiej szkole Sredniej Nr 3 w
MoSciskach, Zeby om6wi6
sprawy, kt6re dotyczq promocji
zdrowego stylu 2ycia mlodzieiry,
problemy edukacyjne i
wychowaweze dzieci trudnYch
(agresja czy autyzm).
Konferencja zostala
zorganizowana dziqki staraniom
Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie, Stowatzyszenia
,,Wsp6lnota Polska" oraz
Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Mo6ciskiej, a zwlaszcza
dziqki gl6wnym organizatorom i
uczestnikom Emilii Chmielowej
(FOPU), profesorowi dr. hab.

Zbigniewu Chlapowi (SLN),
Teresie Teterycz (dyr. Szkoly Nr
3 w MoSciskach), oraz
przedstawicielom wladz
lokalnych, kuratorium
nauczycielskiego i zjednoczenia
medycznego w Mo6ciskach.Chce
siq przypomnie6 celn4 fraszkq Jana

Kochanowskiego,,Na zdrowie!", kt6ry
wiele wiek6w temu ukazal wartoSci zdrowia
w relacji do innych d6br.

Bardzo wailnajest promocja zdrowia
frzycznego, spolecznego i duchowego w
systemie edukacji. ,,Zdrowa szkola" czy

,,Szkola promujqca zdrowie"? Jaka powinna
byd opieka pielqgniarsko - profilaktyczna w
szkole? Promocja zdrowia w spoleczeristwie
i programy szk6l promuj4cych zdrowie w
Europie i Polsce. Te sprawy bylY

podejmowane w wykladach prof. dr hab.

Zbigniewa Chlapa, p. Ewy Piasecznej -
Donhoffner i p. Olgi Sarnowskiej - Styrnej

z Krakowa. Wielk4 uwagQ w swoich
opracowaniach oni zwr6cili na profilaktykq

zaburzeh, ich wczesne wykrywanie, bo

profilaktyka tysi4c razy jest tafrcza ni?
leczenie. Podkreslono, 2e szkola powinna

zawsze dzialat, na nzecz promocji zdrowego

sposobu 2ycia,zmieniajqc formy i metodykq

tego zagadnienia. Bo zdrowie jest warto6ciq
dziqki kt6rej czlowiek mo2e siebie
zrealizowa6. Cechy szkoly promujqcej

zdrowie nie mozna osi4gn46 w
pelni, ale trzeba do nich dqLY6.

Taka szkola wychodzi za swoje

mury a zdrowa szkola istnieje w
swoich murach. Powiedziano o

wielkiej odpowiedzialno6ci za

swoje zdrowie wszystkich:
rodzic6w, uczni6w, nauczycieli,
calego spoleczeristwa.

Lekarz-onkolog Olga
Miedwiedi ewa z Ukrairiskiego
Centrum Onkologii Dziecka
zwr6cila uwagE na trzy PoziomY
profi laktyki chor6b zakaLny ch t
dzieci. Jakie problemY maja
szkoly na Ukrainie w planie
promocji zdrowego sposobu
Zycia i czy mo2na zdrowie
promowa6, kiedy istniejq takie

trudnoSci?
Prof. Andrzej Gardziel z

Krakowa w swym wykladzie
zwr6cil uwagQ na problemY
dzieci autystycznych. To PYtanie
byto podejmowane i w
wystqpieniach lekarzY i

nauczycieli z Ukrainy i w czasie dyskusji
przy okr4glym stole.

Wesolq rozrywk4 stalY siq wYstqPY

zespol6w artystycznych szkoly Nr 3. Dzieci
Spiewaty, tafrczyly i recytowaly wiersze dla

uczestnik6w konferencji, za co dostaly
gorece brawa.

Podsumowuj4c konferencje mozna
wnioskowa6, 2e wszyscy jeste6my jedn4

wielk4 rodzinq i lekarze i nauczyciele, i z
Polski, i z Ukrainy, bo wszyscy opiekujemy
siq pokoleniem mlodym i powinni6my dba6

o naszq przyszlo66. Nie zapomnijmy, 2e

zdrowie jest zbyt cenne, heby je powierza6

tylko w rqce lekarz ai 2e zdrowie nie jest nam
przypisane,,na zawsze" .

W swoim imieniu bardzo dziqkujq
dyrekcji szkoly Nr 3 za goScinnoSd, a

zwlaszczadla pani dyrektor Teresy Teterycz.

Serdecznie dziqkujq wszystkim
organizatorom konferencji za mo2liwo56
zapoznaniasiq z literatur6 kt6ra dotyczy tego

temafu.
Walentyna KoleSnik.

Szlachetne zdrowie,
Nikt sig nie Foivie,
Jako smakujesz,
Ai, sig zepsujesz.
Tam czlowiek prawie
Widzi na jawie
I som to powie,
Ze nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droiszego;
Bo dobre mienie,
Perly, kamienie
Takie wiek mlody
I dar urody,
Miejsca wysokie,
ll4adze szerokie
Dobre sq ale -
Gdy zdrowie w ciale.
Gdzie nie masT sily,
I Swiat niemily,
Klejnocie drogi,
M6j dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!

Jan Kochanowski.

Mikolaj Rei
W lutym 2005 r. minqla 500 rocznica

urodzin Mikolaja Reja, ojca piSmiennictwa
polskiego. Polo2yt on podwaliny pod polski
j Ezyk literacki. Powszechnie znane slowa Rej a:

Niechaj to
narodowie w2dy
postronni znaiq,
I2 Polacy nie ggsi,
i2 sw6j jezyk
maie.

Przypomnialy
wsp6lczeSnikom
autora i kolejnym
pokoleniom
potrzebq doceniania

,ffi mowyojczystej.
Mikotaj Rej urodzil siq w miasteczku

Zurawnie niedaleko Zydaczowa (obecnie

obw. Lwowski). Ojciec malo dbal o

wychowanie syna. Dlatego w latach
mlodzieficzych Mikolaj Rej nie wykazal
chqci do nauczania i nie osiagnal w nim
wielkich sukces6w.

Jako dwudziestoletni mlodzian dostal siq

na dw6r Andrzeja Tqczyriskiego, w6wczas

wojewody Sandomierskiego. Tu nast4pila
wa2na w jego usPosobieniu zmiana.
Znajdujqc w6r6d wyksztalconych dworzan,
zawstydzil siq i wziql siq pilnie do czytania
najpierw w jqzyku polskim a p62niej i w
lacifrskim. Towarzysko6d, wesoloSd i dowcip
w pol4czeniu ze zdolno5ciq do pisania
wiersz6w jednaty mu przyjaci6l w5rod
r6wnych mu stanem i wSr6d wyzszych.

W r. l53l 2eni siqzZofrqKosn6wn6 z

kt6rq mial oSmioro dziecl zarzqdzal kilkoma
maj4tkami. Byl uwa2any za ziemianina
zamo2nego i calkiem niezale2nego.

Od r. 1542 byl Poslem na sejm
piotrkowski. W latach 1546-47 w nagrodq

za dzialalnoS6 publicznq uzyskal przywileje
kr6lewski e oraz tYtul dworzanina
kr6lewskiego. W r. 1554 kr6l Zygmund
August powolal go do komisji
przygotowuj qcq uniq realnq polsko-litewsk6
kt6ra w r. 1569 na sejmie lubelskim
doprowadzila do Rzeczy Pospolitej Obojga
Narod6w.

Do pracy pisarskiej wziS siqju2 w wieku
zupelnie dojrzalym. Pierwszy jego utw6r

,,Kr6tka rozprawa miqdzy trzema osobami,
Panem, Wojtem i Plebanem" wydanY w
Krakowie w r. 1543. Po dwu latach wydal
dialog dramatyczny ,,Zywot J6zefa". W r.
1558 wyszedl wielki poemat ,,Wizerunek
wlasny ?ywota czlowieka poczciwego".
Wreszcie w r. 1567 pojawilo siQ

najcenniej sze dzielo M. Reja Pt
,,Zwierciadlo" skladajqce siq z dwu czqSci:

,,Zywot czlowieka poczciwego" prozq a

druga czq36 wierszem ,,Apoftegmata i
Figliki", w tym wiersz ,,O bajecznej
roztropnosci"' 

Ludwig wojslawski,
Chark6w.



W dniach od 5 do 14lipca grupa dzieci
z Luckiego Okrggu Konsularnego RP
(Korosten ia, Zytomierza, Be rdyczowa,
Susel, Nowego Zawodu, Dowbysza,
R6wnego, Lucka) przebywala na
koloniach w Przasnyszu. Organizatorem
kolonii byla ,,Wsp6lnota Polska" z
Warszawy. Kierownik delegacji
Wiktoria Laskowska-Szczur.

W Przasnyszu spotkali6my siq z ogromn4
serdecznbSci6 nasze dzieci pnyjqte zostaly
jak rodzone. Pomagala niezwykle ciepla
atmosfera, zrozumienie i chq6 dzielenia siq
wiedzq o naszej wsp6lnej Ojczy2nie. To
pomoglo nam przybli2yd Polskq i rdzennych
Polak6w, nawiqzat nowe kontakty izawrzet,
przyjainie.

Kierowniczka w Przasnyszu, pani
Malgorzata Bieniek, zadbala o to, aby kahdy
dziefi pobytu byl wypelniony zajqciami, a

raczej Polsk4. Zwiedzili6my Przasnysz i
okoliczne zabytki: ko5ci6l farny zXV wieku,

rynek, klasztor oo. pasjonist6w, je2dzili5my
do Ciechanowa, gdzie pr6cz zabytkow -zamek ksi4zqt mazowieckich. Atrakcjq byl
basen z g6rkqzjazdow1. Lekcj4 literatury i
patriotyzmu byla wycieczka do Opinog6ry
kt6ra ozywila posta6 Zygmunta Krasiriskiego.
W Ciechanowie przypomniano nam o Marii
Konopnickiej i,,KrzyLakach" Henryka
Sienkiewicza. A potem na wlasne oczy
mogli6my zobaczyt, Grunwald. Byl teL
Olsztyn i mistrz Mikolaj Kopernik, i
blogoslawiefstwo Matki Bo2ej z Gietrzwaldu,
wszyscy nabrali wody ze slynnego 2r6delka.

Ciekawe poznawczo byto spotkanle z
dzisiejsz4 mlod4 Polsk4 w starodawnym
Bartnym Dworku (dzi6 to Swiqte miejsce).
Czas szybko mijal na przyjacielskich
rozmowach, a przed ogniskiem
przedstawiliSmy wsp6lny koncert.
SpiewaliSmy swoje polskie pieSni z Ukrainy
rodem, kt6re zna teL mlodzie2 polska.
NauczyliSmy siq r6wniez nowych. Skraca siq
droga miqdzy nami.

Caly dzieh byl poSwiqcony zwiedzaniu
Warszawy: Zamek Kr6lewski, Stare Miasto,
Lazienki - duzo informacji oraz zdjqc. I
kailde dziecko dumnie m6wilo o swojej
polsko6ci. bo imiq polskiej stolicy zna z
domu, a jej widok wzbudza patriotyczne
poczucie wspolnoty narodowej. Dzieci nawet
m6wi6 po polsku zaczqly wiqcej.

PrzeLycia religijne i patriotyczne
wzmocnily siqna pielgrzymce do Rostkowa,
do miejsca urodzenia patrona mlodzie?y -Swiqtego Stanislawa Kostki. A w koSciele
farnym dzieci zaipiewaly piosenki, czym
poruszyly serca mieszkaric6w Przasnysza.

Przy pozegnaniu z calq kadr4
pedagogiczn4 byly lzy wzrtszefr, objqcia,
uSciski.ByliSmy wSr6d swoich i trudno bylo
siq rozstawal. Ze sob4 zabieramy piqkne
upominki, duzo nowych informacji, cieplo
r4k i serc naszych przyjaci6l z Polski.

W imieniu dzieci, rodzic6w i opiekun6w
chcq zlo2y6 serdec znie podziqkowania
Stowarzyszeniu,,Wsp6lnota Polska",
dyrektorowi kolonii pani Malgorzacie Bieniek
i calej kadrze pedagogicznej za organizacjq
kolonii, r6wnie2 Konsulowi Generalnemu RP
w tr-ucku Panu Wojciechowi Galqzce za
pom6c i wsparcie.

Wikto ria Las kowsk a-Szczur.

WAKACJE 2OO5
Bo ws4yscy Polacy - to jedna rodzina!
Jest takie miejsce... Przasnysz i okolice

Seminurium
Juz tradycyjnie w centrum polonijnym na uniwersytecie im Iwana

Franki w Zytomierzu odbylo siq seminarium nauczycieli jqzyka
polskiego. Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonist6w
Zy tomierczczy zny M iro slawa S tarow i er6 w zaw sze bardzo c i ekaw i e
organizuje takie seminaria. Przedsiqwziqcie sklada siq z dw6ch czqSci:
teoretycznej i praktycznej. Z wielkim zainteresowaniem pedagodzy
sluchali wystQpu nauczycielki historii szkoly Nr 36 m. Zytomierza
Lubow Kotenko o historii Polski a Ukrainy, o wsp6lpracy szkoly i
liceum warszawskiego w dzied,zinie historii obu paristw. Z
podniesieniem opowiadala p. Lubow o wycieczce uczni6w szkoly
do warszawy w czasiejesiennych wakacji. Mlodzie|miala mozliwos6
zapoznat siq z robot4 Sejmu i Senatu RP, zwiedzi6 gabinet Prezydenta
Polski i nawet zrobii zdjqcie. o takiej wycieczce uczniowie szk6l
ukrairiskich mogq tylko marzyt,. Bardzo ciekawie nauczycielka
opowiadila o pomniku Tarasa Szewczenki w Warszawie. posta6
geniusza ukrairiskiego uwieczniona w wieku mlodym! Na ukrainie
analogicznych pomnik6w nie ma. Podobny istnieje tylko w Stanach
Zjednoczonych. P. Lubow akcentowala swojqutvagQ na patriotyzmie
i wierze Polak6w, na tym jak ten nar6d szanuje swoje dzieje i
przeszloS6.

. Interesujqcy wyklad przygotowala docent Uniwersytetu
Zytomierskiego Snie2ana Czerniuk o folklorze dzieciqcym,
religijnym, pogrzebowym i o obrz4dku weselnym. W czasopismie

j gzyka p o,Iskiego Zlttomiers zczyzny
,,Rocznik Polonijny" (wydawany w Centrum Polonijnym na
Uniwersytecie w Zytomierzu) p. Sniezana opublikowala artykul o
folklorze Zytomierszczyzny i przeczytala fragment z obrzqdu
weselnego - przemawianie pod czas ubierania panny mlodej.
Wcze6niej podobne przemawianie slyszalam na festiwalu ,,Tgcza
Polesia" w wystqpie zespolu folklorystycznego ze wsi Susly (rejon
Nowograd- Wolyf ski). Pani docen t zachqcala nauczyc i e I i do zbieran i a
foikloru razem z uczniami: zapisywad, robi6 nagrania na taSmq.

. Druga czq36 seminarium odbywala siE w szkole Nr 18 m.
Zytomierza. Zajqcie fakultatywne na temat ,,Znamienne daty
listopada" prowadzila nauczycielka p. Elwira Gilewicz. Lekcja byla
prowadzona na bardzo wysokim poziomie metodycznym i
merytorycznym. Dyrekcja szkoly goScinnie i rado6nie witala
nauczycieli - polonist6w. Ciekawie, 2e szkola Nr l8 do lat 30. byla
polsko - ukrairiskq. W ko6cu lat 30. wszyscy nauczyciele tej szkoly
zostali represjowani i tylko w 90. latach jezykpolski znowu zabrzmial
w Scianach tej plac6wki o6wiatowej.

Cieszq siq, 2e r.nogQ uczestniczyd w takich seminariach, 2e mam
mozliwoSd obcowania w jqzyku polskim ze swoimi kole2ankami i
przekazania swojej wiedzy innym. Zyczq powodzenia w pracy
naszrym rnetodykom narzeczpromocji polskoSci w 6wiecie. Wesolych
Swi4t Bo2ego Narodzenia i szczq6liwego Nowego Roku!

Walentyna Kole5nik.



T qczaznowu za5wiecila nad Polesiem
19 listopada 2005 roku w Zytomierzuw sali Telewizji Obwodowej

odbyl siq Festiwal ,,Tgcza Polesia".
Zapoczqtkowali ten festiwal w Zytomierzu pierwsi dzialacze

polonijni Stanislaw Szalacki i Walenty Grabowski.
Stalymi organizatorami Festiwalu,,Tqcza Polesia" s4,,Wsp6lnota

Polska" i ZvtiqzekPolak6w na Ukrainie, Oddzial Zytomierski ZPU .

Tqcza jest zjawiskiem wiosennym. Jednak przywolali6my jqtetaz'

bowiem potrzebowaliSmy jej radosnych kolor6w.

Naszym celem bylo zaprezentowanie szerszej publicznoSci

tw6rczo$ci mlodych artyst6w Zytomierszczyzny, kt6ra jest tak

r6znobarwna jak tqcza nad Polesiem.
Wystqpowaly zespoly, kt6re dzialaj4ju2 od kipunastu lat, a tak2e

zupelnie nowi artySci,kt6rzy stawiaj4na scenie swoje pierwsze kroki.

Zesp6l taneczny ,,Korolisk7" z Zytomietza dziala pod

kierownictwem paristwa Ireny i Wodzimierza Switelskich. W jego

repertuarze s4tarice ludowe r62nych region6w Polski. Potazpierwszy
wyst4pil on na Festiwalu ,,Tqcza Polesia" w 1991 roku. Mlodych

tancerzy z Zytomierza oglqdala publiczno$6 takich miast
festiwalowych, jak: Plock, Krosno, lwonicz-Zdr6j, Mrqgowo,

Hrubiesz6w, Krak6w i Warszawa.

Wielokrotnie zesp6l taneczny,,Koroliski" byl uczestnikiem
festiwali kultury polskiej we Lwowie, Kijowie, tr-ucku iZytomietzt1
W dorobku ma r6wniez ukraifrskie tarice ludowe. Na festiwalu
wyst4pil z komp ozycj ami :,,Krakowiak",,,G 6ral e" (tarice 2yw iecki e),

tairce ziemi lubelskiej, suita ,,Moja Ukraina"
Polski zesp6l ludowy ,,Biale Golqbki" ze wsi Susly, rejon

Nowogradu wotyriskiego, pod kierown ictwem Antoniny Szczyrskiej

odtwarza tradycyjne obrzqdy, kt6re maj4miejsce w codziennym zyciu

wsi polskiej. Zaprezentowali publicznoSci wiqzankq melodii
ludowych.

Dorobek starszego pokolenia kontynuje mlodzie2 zrzeszona w

zespole,,Golqbeczki".
Mlodzie2 szkolna w Korosteniu Spiewa w zespole ,,Marzenie"

polskie piosenki dzieciqce i mlodzie2owe, a takze piosenki ludowe.

Mlodzi artySci uczestniczyli w festiwalu ,,Poleska Rodzina" w
Zytomierzq festiwalu ,,Piosenki Dzieciqcej" w Odessie, festiwalu

Pie5ni i piosenki religijnej w Chelmie w Polsce.

Aleksander Werbylo komponuje i Spiewa piosenki w r6znych
jEzykach: polskim, ukrairiskim, rosyjskim i angielskim. Wystqpil z

utworami: ,, Po nocy" i ,,Gdybym mial gitarq"
Dzieciristwo to najmilsza czqSi 2ycia. Maluchy uwielbiaj4

zabawq. Nasze dzieci potrafiq zar6wno na ludowo, na rapowo, jak i

na brejkowo.
Swoje umiejqtnoSci pokazali bracia Borowscy - Tadeusz i Witalij.

Zesp6l,,Akwarelki", pod kierownictwem Wiktorii Dobrowolskiej

ze szkoly nr 17, zaprezentowal piosenki mlodzie2owe.

Jednq z najdluhej dzialajqcych grup artystycznych jest zesp6l

,,Dzwoneczki", kt6rym kieruje pani Jadwiga Poliszczuk, niedawno

odznaczona medalem ,,Zaslu2ony dla kultury polskiej".

Charakterystycznym dla tego kolektywu jest to, ze 6piewaj4piesni

religijne i ludowe, natomiast arty$ci, kt6rzy wyst4pili, s4juz kolejnym

pokoleniem wykonawc6w
Zesp6l ,,Kolorowe Ptaszki" z wolodarska wolyriskiego slawi

piesri polsk4pod kierownictwem paristwa zanny i olega Szyszkin6w.

Liczba uczni6w, kt6rzy byli czlonkami zespolu w ci4gu jego

piqtnastoletniego istnienia siqga dw6chset.

Mlodzi Spiewacy,,Kolorowe Ptaszki" uczestniczyli w festiwalach

,,TEcza Polesia", ,,Poleska Rodzina" w Zytomierzu, ,,Wsi my dity
twoji, Ukrajino" w Kijowie, ,,Piosenki Dzieciqcej" w Odessie oraz

w festiwalach w Polsce. ,, Kolorowe Ptaszki" zaprezentowaly ,,Nie

lqkaj siq" i ,,JesiennY rok-n-rol"
Festiwal upiqkszyli wychowankowie kolka recytatorskiego

Jerzego Swiateckie go,kt6rzy recytowali wiersze wybitnych polskich

poetow.

Na zakoriczenie Festiw alu zabrzmiala, specjalnie skomponowana

przezJerzego Bagiriskiego dyrektora Domu Polskiego w Zytomietzu,

piosenka,,T Ecza Polesia".
Imprez4 tow arzy szqcqFestiwalowi byla zotganizowana w Domu

Polskim w Zytomierzu wystawa prac plastycznych dzieci imlodzie2y

zrzeszony ch w studium artystyc znym,,ART-Selo", kt6rym kieruj e

pani Helena Guzenko. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy i

upominki.
Nale2y podkreslii fakt, 2e polska pie56 pol4czyla spolecznoSd

Zytomierszczyzny. Festiwal na trwale wpisal siq w kalendarzimptez

kulturalnych Zytomier szczy zny.

Serdeczne podziqkowania panu Aleksandrowi Rudnickiemu

Prezesowi Fabryki Napoj6w z Berdyczowa i Prezesowi Partii

Przemyslowc6w i Przedsiqbiorc6w w Zytomierzu panu Mikolajowi
Deglisowi za pomoc i wsParcie.

Wiktoria Laskowska-Szczur,
wiceprezes ZPU w Korosteniu.
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Kolgdnicy
Po zawiei, po Snieiycy

Bial4 rosQ od chat
Wgdrujemy kolgdnicy
Roz5piewani w caly Swiat.

Grzmi kolgd4 noc wesola,

Raino chrupie Sniegu skrzYP.

Swoje twarze dookola
Wygl4dajQ spoza szyb.

Idziem wsiamio zagonami,

Gdzie nam kaZdy sercem rad.

Cala Polska Spiewa z nami,
KaLda chata, kaZdy sad.

A witajcie dobrzy ludzie'

Otwieraj cie szerzej drzwi!
Przynosimy wie56 o cudzie,

Co po calej ziemi grzmi.

869 sig rodzi, rnoc truchlejeo

Chodicie z nami serca wznieS6!

P rzez Snie2ycq, przez zawiej g

Przynosimy dobr4 wie56!

Bronislawa Ostrowska
(1881 - 1928).

A wczora
z wieczorz

A wczora z wieczora 12 razy

Z niebieskiego dwora./2 ruzy

Przyszla nam nowina: 12 razy

Panna rodzi Syna. 12 razy

Boga prawdziw€go, 12 razy

Nieogarnionego. 12 razy

Zavtyrokiem Boskim, 12 razy

W Beflejem 2ydowskim. 12 razy

Pastuszkowie mali 12 razy

W polu wtenczas spali, 12 nzy

Gdy Aniol z p6lnocy 12 razy

SwiattoSd z nieba toczyr 12 ruzy

Chwalg oznajmuj4c, 12 razy

Szopg pokazuj4c, 12 razy

Chwalq Boga tego, 12 nzy

DziS tam zrodzonego. 12 rczy

Koiledlpo,Iikie

Cicha noc, Swigta noc

1. Cicha noc, Swigta noc pok6j niesie

Ludziom wszem,
A u 2l6bka Matka Swigta
czuwa sama uSmiechnigta.
nad Dzieci4tka snem I 2 razy

2. Cicha noc, Swigta noc,
Pastuszkowie od swych trz6d
Biegn4 wielce zadziwieni
Za anielskim glosem pieni,
Gdzie sig spelnil cud. I 2 razy

3. Cicha noc, Swigta noc,
Narodzony Bo2y Syn,
Pan Wielkiego Majestatu
Niesie dziS calemu Swiatu
Odkupieniewin. l2razy



Waffiffi
OAHuu s uaftrpacusiunx r,aicr floaruli

BBaxaerbcr crapoBuHHuft [AaurcsK - r.teHTp
BoeBoAcrBa, rrlo JrexHTb HaA f4aucmorc :a-
ToKoro, HeAaneKo rnpna pivrcn MorraeH.

Cartae ryr 3HaxoAr.rrbc n yaincyuacsiuruft
nopr rpainu, & trle ft npaqloe safi6ilnurufi cyl-
uo6yAinHu[ 3aBoA - KoJrr.rruHr CtoqH-s irur. JIe-
uiHa, ua rromy 25 poKiB ToMy po3noq:ura cBolo

4irmuicrr He3aJrexHa npoQcninrona opnani-
gaqis <Coni4apHicru>>, uro crana aBaHrapAoM
y 6oporr6i rroJrbcbKoro HapoAy nporn KoMy-
Hicruquoro pexuMy y 80-rrx poKax XX cr.

Cyvacnr.rfi fAancrr - serr.rrufi Kynbryp-
Ho-ocsirgifi uenrp flonrqi. Tyr aie Qinap-
uonir, rilrra rearpin, 6araro Has.ransHnx i
HayroBr,rx saKnaAis.

Bnepure fAaHcrr 3faAyerbcr e icropr.ru-
HLIx AoKyrlreHTax y X cr. 3 HrEx un giauaeuo-
ct, ulo Blre ro.rti uicro 6yro oroueue o6opou-
HHMH MypaMr.r i salexalo rAaHcbKo-[o-
MOpCbKr.rM KH.rr3rM.

y XIII c'r. f,qancrry Ha.u,aerbc.s craryc
uicra, a y 1308 p. fioro 3axonuJrn xpecro-
uocqi, mi nauynalu TfrAo 1454 pory. Capre
HHMH s 1343 poqi 6yno 3aKJraAeHe forosHe
uicro. y 1454 p. qefi sacelesufi ryHKr
siaifiuos Ao cKrraAy nolrcrxoi lepxanra i
nocryrroBo noqaB QynxqionyBarx rK ropri-
nerurnfi nopr.

Carvre y f4aHcrrqy HapoAr{Jrr{cb acrpoHoM
Xenedyu ( I 6 I I - I 687), Qiaruc @apemef.n (l 68C
l7 35), $hoco$ Illonennayep ( I 788- I 860).

[onr He 6yna npursHoro Ao rlboro uic'ra:
BoHo He pa3 nepexoAr.rJro 3 pyK B pyKr{. B 1793
ftoro gaxonrana flpycir, a n 1807 p. - apuir
Hanoreoua. y 1808-1851 pp. I4aucrr 6yn
siruHur\,r rvricrou. florirrr 3HoBy HHM 3aBoJro-

ai.na flpycix.
Ilicns I Cnirosoi nifiHu, srigno Bep-

c:IJrscbKoro rpaKTary, fAancm 3HoBy floBep-
rae co6i craryc siarHoro uicra.

I repecua 1939 pory sificrroni cKrraAfi
Ha nieocrponi BecreprJrffTTe ra lAaucsxa
[orura 6ylr.r o6crpinrHi Qaurucrcrroro
HiMe.r.rr.rHoro. IIe criuro noqarKoM II Csiro-
soi sifiHn, flKa npr.rHecra 6araro crpor(Aaus
HapoAaM enponn ra Asii. BerH.rHe uicro
riAso 6opouuaocs. IIia uac riraepiscsroi
oxynaqii noJrbcbKe HaceneHHr l4ancrra 6ylo
uafixe yce 3HHrqeHe. Jluure 28 6epesHr 1945
poxy rraicro gsinsnurn eiA Hir\aeqrrco-$aurncr-
cffdi newrcri, Are, Ha xarrb, craponuHui xnap-
Tarwrra nopr 6yru nonnicrro spyfinonaHi.

flicns siftHr.r po3noqanaca ni46ygoea
uicra. 3acHonyrorrca Hoei HasqansHi earc-

ra!'vr: MeAH.{Ha AxaAeuis, Bprqa llkola
XyAoxnroro Mnc'reqrea, Buula MyauuHa
LUro.na, Cnoprnnna Axa4euir, a n 1970 p. -
Yuinepcnrer.

foaosHe rvricro MaerurroBy ea6yaony nop-
ToBr.rx qenrpin: nynuqi crpflMoBaHi 4o uop-
ry. Pons rleHTparrbHoi nnoqi niairpana.na ny-
nraqs Anyri Tapr (fionrufi Earap). B ii xinqi
croirr uicrra paryrrra, no6yAonaHa e XIV -
XV cr (ua Qoro). ii urnranxcry 82-rn r'{er-
poBy Bexy yniHvye crairyfl noJrbcbKoro Ko-
ponr 3uruyn4a Anrycm. IloroAHHH g eexi
JryHae rrreno-,qifina rpa ABox rypanrin.

BsAonx pivxn Mornasu i croroAsi r,roN-
Ha no6aqnru rirrrca cepeAurosi.rHr.rx
uicrrux 6paru: Xni6Hy, Moprqsrcy. Haa
pivxoro snco.rie cepeAHboBi.rHrafi nopronnfi
niAfiorrrsr.rx - Crapu Xypan (Crapufi Xypa-
renn) - n6yAonannfi y r'.ricrry 6parray. Tenep
Tyr 3uaxoArTbcfl Mopcrxufi rtlysefi.

Ta uaft6inrure cJraBgTbcs f.qancsr cBo€ro
naficraponnuniuroro Airuruqero - Crapnrra
uicrou, .qe pogMiqeHo 6esri.r icropnuHnx
6yainenr ra rocrerin. Eyluuxn Craporo
uicra cniA.rvnil npo go6po6y'r cnoix BJrac-

Huris He Jrr4rue osgo6oro, a fi xinrricrrc nixon,
rrlo Br,rxoAu.Jrr{ Ha Bynnrryo. Jluure nafi6araruri
poAr,rHH Monrrd Ao3Bonr.rrn rrlaru co6i 6yluu-
tcu s 3-4 sixHa 3aBrrrupruKn.

He uesur sHaMeHHri i rAaucrxi KocreJrr{.
B Oriei - pafioui, ulo Mexy€ r Conoror'.r - y
I norosilHi XIV cr. y poMaHcbKoMy cuali
6yna no6yaoBaHa apxirare4pa. Tyr Bpaxae
Bce: BerHrtra 6y4in.rrr xpaMy, ABa qyAoBr,rx

napKr.r s aHrnificrKorray i QpaHqy3bKoMy crn-
Jrflx, opaHxepei, nalau apxienucrona. Ta
Haft6iruure Bpa)Kae caM xpaM, os,4o6reHufi
acepe4nui qucerbHnMr.r ironauu, pisr6oro no
.qepeBy. forosHr,rr,l crap6orvr on incrxoi apxi-
KareApH e opraH, suaficrponaHilfi e 1763-
1788 p. BonrQorvr e Opneru. BiH npaNae He

, Jrurue csoilr 3ByrraHHrM, a fi os4o6orc: ni4 uac
rpu rpy6u B pyKax aHreris pyxarorbcfl, o6ep-
Tarorbcr Conrle i ropi. A caua My3r,rKa Hara-
Aye rpo icuynaHnr ue6ec. B O.rriei qopoKy
ni46ynarorrcr Qecrnnaai opraunoi rrayluru,
y rKrx 6epyrr yqacrb uurqi 3 ycboro cniry.

Koxne rraicro Mae csifi apxirerrypnufi
crrMBoJr. Y [,qaHcuKy - rle Kocren Haficsgri-
ruoi Mapii ,{inu a6o, sr fioro Ha3rrBarorb
ueurauqi nicra, Mapiaqrxa 6asu.rrixa, r6y-
AoBaHa y XV cr. L{e uafi6iruura KyrrbroBa
cnopyra flomuli, y ariil Mo)r(e grvricrzrucs

25 ruc. qorosix. Tyr r6epiraerbcfl 6esriq
rue.uenpin Macrer.frBa, 3 TKHMIT nos' r3aH i suc-
leusi nereH.rlH.

KoxeH xr.rreJrb fAaHcrxa 3Hae nereHAy
npo MagoHny.

Eyno mo e cepeduooeiwi. Ha pyrcy 6aea-
mo| uonodoi" edoeu npemendyeano deoe
rcuaxie. Odun s Hux, npaqborumuil, npu-
eimuuil, iumenizeumuuil, rcopucmysascfl yr ,-,namien ca*toi'crciuxu, npo t4o disuaeca uozo -
cynepHuK. Cn'nuinuil eid npmi i euua, eiu
eupiutue noKsumetnucn, ar e, cnimxuyeutuca,
6na6, Hapa3uacfr ua enacuuti niltc i cKoHaB.

Ileputozo nHaKa 36uHysamunu y e6uecmei.
Hedapua 6ozuun npaeocyddn cDeuida uae
sae'n3aui ovi. He seailcapvu Ha nanrci lanee-
HeHHn, nuaxa sacyduru Ha cn4epmb.

.flrc minaxu 3aJwKHynucn deepi KcBavamy,
net4acnuil 6nar Ha rconina i noqae ?apnve
worumucfl do Eocrcoi'Mamepi. Panmon ilouy
gdatocn, qo ui4ni uypu e'nsnu4i po3cmynu-
nucn i neped uuat cmoi'mb cctila Eoeopoduqn.
Hadpyzuil dena npupeueuuily nrcocmi ocmau-
Hbozo 6attcauun nonpocus tailamoK sanHnKy
ma pisa6npcaxi iucmpyueHmu. Biu s sananow
y3nscn do po6omu, posyuinuu, t4o ilae oc-
mauniil taaHc 3clnutaumu ceimy ceiil sanoeim.

Hacmynnozo dun epacrceui oxopon4i no-
6avwtu cmamyp npercpacnoi' Madonnu.,[ytrce
Meudxo seicmKa qn pnHecnacfl no acborry
aicmy, i uamosn zopodnu noqa+ nu.Mazamu
seiJtauenun sacydcrceuozo, adcrce marce vydo 1-.,
Jvto)rce cmnopumu ruwe HeBuHHa npduua, t4o
nisuiue nidmeepdunu doxasu ceidxie.

HafiqinnirunM MaJrflpcbKHM TBopoM Ta
Hafi6inruruM rrreAeBpoM xyAolxHnxa faHca
Meurinra e rprrnrr.rx <Ocranniil cyA)), ulo
rex 3HaxoAlrrbcfl y Mapiaqrxouy r<ocreli.
flororso 6yro HanncaHo B 1473-1474 pp.A
norpanuno BoHo Ao f,[ancsra HenpocrnM
IUJI'XOM.

l0 rceirHr 1473 porcy y apyrr.rfi pir anr-
ro-ranseficbxoi sifiHr.r KapaBena <flerpo s

fgancsxa> 6roxynala 6parancsrnfi 6eper:
3ao6n.ri qeKarx AoBro He AoBenocr: xopa6ai
<Csrrnfi Marefi> ra <<Cssrnf IOpib sa6tm-
>Kanrncfl.4o 6epera. 3as'sgaracq ganeKna 6nr-
sa i (CBrrr,rfi Mareft> norepnin rtoparry. Pa-
solvl ri sAo6zq.rn MopqKr.r 3axonHJrH rpHrrrHx
<Ocrasnifi cyn i roAapyBaJru fioro cBoeMy
pi.(Holuy rraicry.

Koponr faHsr.r PyaomQ II fa6c6ypr ue-
oAHopa3oBo BHMaraB niAAarn [oJrorHo fiorvry
i nasirr uporroHyBan rvricry acrponouivuufi
BIlKyn, 40 rucs'a 3onorlrx ryls4eHin.
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3a6axas orpI,IMarI,I TpLInrHx t poct[cn-
rnfi uap llerpo l, txtriry l'717 poui uo6ynan
y f4ancrry. Knssr Baculr,{onropyxufi san-
ponoHyBaB rroJlorrHo qapeni, tK cI{MBoJI BAtrI-
socri. Tinrnu 3aBAflKLI ctifirocri Micsroi era-
An <<Ocraunifi cya> 3aJrr.rruI,IBct y Mapiaur-
KoMy Kocreni. A-ne HeHaAoBro...

flicns 3txoIrJIeHHr uicra aprtliero Hano-
JreoHa, KaprHHy ra6paxn 4o Jlynpy, qepe3

lesrcytfi qac if nil cneqialuruu KoHBoeM npn-
Be3JrH 4o Eepniuy, Ae ALIpeKTop Xyaoxuroi
Araaerrrii uopaAI{B Koponrc @piapixY
Binuenruy III He noBeprarn Tpntrrnx, a
gsaMin 3a[poIIoHyBarII rraHcrry ronir'o
Cixcunrcrrcoi Ma,qonnn. Jluure I 8 ci'rHs I 8 I 7

poKy lueAeep Merr,urinra noBepnyBcff Ha cBoe

uicqe.
Cnpaexnirra qyAoM BBaxaerbct acrpoHo-

Mi.rgrfi ToAHHHHK Mapiaumoro Kocreny,

.,{Kl,rft Ha3uBa}orb uparouu'torepoM.\-/ I rpanu.r 1464 potcy uaficrep faHc .{ro-
pinrep niAnucas KoHTpaIcr Ha BHroroBJIeHHt

actponouivHoro roAI,IHHI,IKa, mHfi nosHHeH

6yn ne JII{rue siapaxonysarl{ qac, a fi snro-
HyBarH ponb KaneHAapt, [oKa3yloql4 cBtTa 3

pyxoMHMH AafttMH i Hasirr reprraiHn cnJIarI{
noAarrcis. loAnsnur MaB [oKa3yBarLI pyx He-

6ecunx dr, Qasn uicrqr, noJloxeHut nJIa-

sEr niAHocHo gHaris sogiary, BHA3BoHIoBaTH

roAr.rHI4 fi nnrpanaru pisni rraeno.qii. Ha sro-
My noBHHHi 6ynw g'flBrflTvrcl alrocroJlH Ta

eBanrericttt, A4au i €sa, Eoxa Matip r lcy-
cou. Y 1470 poui HessrqafiHe 3aMoBJIeHHt

6yro nuxonane. t{rerur rraicrroi paAI{, no6op-
rorrucb, ulo uaficrep Moxe ce6e nepenepuH-
rH s iHurol"ry r"ricri, BAepnucff.qo fioro 6yluu-
qy i nunanrun fiorvry oui rapxur.tM onoBoM.

9epes.uerxufi .rac MexaHistrl rynnuuncr. I npa-
sNreri uicra 6ynn srraylueui npocurn,{ropin-
repa ni4pervroHTyBarn ToALTHHHK. Mafictep na-
TncHyBHatKycbAeranb, i qinnfi uexasigtu gan-

parlroBaB y luarleHoMyreruni. Orura s Aerareft

\//Brrana sHlrg i s6una 6yprorraicrya. lIH ro gae-

ASKH Monr,rrearu cBoei AoHbKlI, qI.I 3aBAtKH
ToMy, rrlo HaMarasc.fi niA qac HanaAy Ha Hboro
rKoMora cumHiure 3aruuoqllTlt o.ri,,{ropin-
rep upoapin i ri4perraoHTyBaB csifi roAHHHr.rr,
rrurfi uponparrroBaB ax Ao 1554 pory. Tenep
fioro ni4pecraBpoBaHo, i gocrouaricrro ue
oAHoro rueAeBpy Mapiaqrroi 6asluliril IvIo-

xyrb noMllJryBarucfl yci 6axaro.ri.
flpo icropirc rlboro crapoBr,rHHoro uicra

MoxHa posuonigarrd roAHHaMr{, aae f4aHcrr
- rre He Jrr{ue icropr,rvni naM'lTKH, rre cyqac-
uufi npour,rcronufi qeHrp s 4o6pe po3BrrHy-
THMr.r cyAuo6ylianurtru i cyanopeMoHTHHMH
ni4upneucrBaMl{, cyqacHnM rtaarunHo6yly-
BaHHrM, naSronepepo6snua 3aBoAaMr,r, po3-
raJryxeHoro xapqoBoro npoMr,rcnosicrrc.

Bxe Aecsrs crolirr ropAo Ar{B}rrbcr y
BoAr{ cr,rsoi Barruxn f4aHcrr - uicro si cJraB-

HHM MnHynr.rrra i nperpacur.ru rvrafi 6yru i u, I re
rocrr.rHHo 3anpouye ycix go ce6e.

IpuHa PO3BMOBCbKA,
Bqurerb reorpa$ii

Eepanuincrrcoi 3OIII J\e ll.

[rwwWwffi ffiw

MMMEPE&ffbffiMffi
Irnaqnfi .f,n fla,uepencsxptfi HapoAHBct

6 rucronaAa 1860 poKy Ha floairni y poanHi

a.qrr,rinicrparopa uorraiunubKl{x Maerrcie. I4oro
noriruqsa Aigmsicru 6yna rropnHHolo nicls
rpr{ Ha Qopreniano. flicns ue6ynalo BAaJII,Ix

rcouueprin y flapnxi eiH cras KopHcryBaru-
cq sce6i.rHnM BH3HaHtuIrra y 3axirurifi €nponi,
sr siAoruufi i sucoro oqineHr,rfi MHreIIb - ap-
nacr. 3 l89l poxy racrponloBaB 3 KoHIIepra-
rran y CnonyqeHnx lllrarax Auepuru, KopH-

cryroqncb BeJIHKHM ycnixou y raureruusoi
ny6nirra. 9yAona rap'epa niasicra npHHecJIa

fiouy nexuKy llonyntpnicru i sHa.Iuufi Aoc-
TaroK, mi uysnraHT BLIKopI{croByBaB Ha Ko-

pr.rcrb nomcrroi cnpaBr,r. 3 l9l0 pory flaae-
pencrxufi safi l\.rascs notunpeHHrrr,r i S i nancy-
BaHrrrM rqynbrypHr.rx i rporraa.ucrrux iHirliaflas,
Ha rpr,rKJraA, 6y4innuutBoM rporl,Iry6epry-
Jr6o3Horo canaropiro y 3aronauoMy, a raKox
ni4rpauroro noJrrKis, ulo 6oporncx ra
sracHicrr Ha3eMJrro Ha oKynoBaHux flpyciero
repuropirx flonrqi. B l9l0 poui r fioro
iHirriarr.rsu 6yn ncranosreHnfi rpnHBarlb.(cb-
ruil naM'srHr{K y Kparoni. 3 roro .racy nin
craB npHxr{JIbHHKoM Hapo4uoi .{evrorparii,
xo.ra QoprraaJrbHo He 6yn qreHoM llboro noJI-
iruqHoro yrpyryBaHHs.

flia.rac I csirosoi sifiHu fla4epencrrnfi
nignepro BncrynaB nporu siueqrroi earap6-
nuqrroi norirurn. Pasolu e feupnrou CeH-

KeBHqeM o[parlboByBaB MeMopiarn, ari no-
euHui 6ynr,r rauiranuru Opauqirc norscrroro
crpaBop. y 1915 p. nnixan 4o Cuoryvennx
lllraris i ayxe aKrHBHo Aigs Ha Kopl,Icrb aK-
rraeigaqii flononii ra aposyu iHHt nonbcbKl,Ix
nparHeHb aMepr.rKaHcbKuMr,r uorirnxauu.

y 1916 poui ftoro upufitrlann y Einor"ry

,{ovi rr <ni,uepa ttonbcbKoro uapo.uy>. [cto-
pHKr.r BBaxaroTb, rqo r"reuopianu fla.uep encr-
roro, mi 6ynn nepe4ani ar"repI,IKaHcbKHM

MoxHoBJIaAIrflM y l9l7 i l91 8 p. MarII'I BnJIHB

Ha 3BepHeHHfl [pe3I,IAsHTa Bilucosa, Ae
siAHosreHH.g noJlbcbroi .uepxasHocri gra-

Ay€Tbcfl, tK oAHa 3 npLIqI,IH posa'rsauoi
nifinn. y 1917 p. flaaepencrruft craB srle-
Horra Hapolsoro flolrcbKoro Kor*li'rery 3 oce-
peAKoM y flapuNi, srrfi sulcoHynan Qyxxqiro
noJrbcbKoro npeAcraBHI'IurBa y xpaiuax
Koaniuii.

BoceHu 1918 pory niu nupytunB y roro-
pox Ao flonruti. ManiQecraqii Ha fioro'Iectr
y flosuaui, rcytu siH npu6yn 26 rpytun, n-
norIarKyBaJIH BeJIHKonoJIbcbKe nosctaHHs i
gsimHeHHs rnx periouir r<paiuu sia Hir,tqis.

Y Bapurani,qisqa sirara nepeA yciu ra vac-
ruua cycniJrbcrBa, sKa cl,IMnarnsynala Ha-
poanifi ,{erraorparii i ue 6yna npr.rxnJlbHoto

ao flincy4cbKoro i nisux. Ta caue flincyacr-
rcufi 16 ciqHq 1919 pory 3anporoHysas fla-
AepeBcbKoMy otro[[TI,I Toro'racHuft Hosocreo'-
penr.rfi nomcxufi ypflA. I{e rapaHryBano
florsuti 6inrury upl,txulruicrr saxiAtlr{x Aep-

xaB, a raKox guisulo onosnqifiHi uacrpoi
floJrbcbKr,rx fipaBl{x i nxmoql,ulo ix y 6yain-
HrlurBo norucrrcoi He3anexnoi .aepxanu.
OAnoqacno 3 flocaAolo npeu'epa fla,uepencs-
rufi o6ifir"raB raKox i noca4y rrainicrpa 3aKop-

AoHHr,rx cnpaB. Biu 6yn npHXHnbHI,Iror"r Qe-
aepauii sa cxoAi, ulo siAnosiAalo nolitnqi
flincylcrxoro, aJIe ue cnpnfiualocr ,{uoncs-
Kr,rM, [peAcraBHI,IKoM flonsuti ua uupnifi roH-
r[epeuuii y llapvxi. B ocmusift $ari uiei
xouQepeuuii flalepencrxufi oco6ucro rlpeA-
craBJrrB flomrqy. 3riaHo ottiuox ictopurcin,
y qifi poni nin ne nosHicilo onpasAas HaAii
noJrbcbKofo ypflAy: 6yr sauagro nocrynnu-
nnit, yuurcaB cy[epeqor 3 npeAcraBHHKaMI't
gaxiAsux AepxaB. Hacrpoeua nporll Hboro
ouosu[is pocrra i 4 rpyaur 1919 pory nporo-
JrocyBaura sa fioro ni.qcranry.

Hes,qongi fla,uepencxprfi siaiilruos ni.(
norirnqnoi.qiqmHocti, are fioro iM'q - ne-
pea yciu src serfiroro niaHicra - 6araro sHa-
rrr.uro. BiH ocernscr y lllnefiqapii.3aruruas-
cs B o[o3llqii si,qHocHo niclatpanHetsoro
npauiuur flincylcsxoro. Harorraictb s6rr-
3HBcfl 3 reHepanor*a B. CiropcbKHM i y 1936
p. pa3oM 3 Hr,rM crae iHiqiaropoM npHMHpeH-

ss norirnrin-uentpuctin (Oponr Moprec).
flicrs uopa3Kr.r llonruri 1939 pory flaae-
pencrrufi pi uryue ni,qtpra rraas ypr,U C iropc r-
xoro i o6ifinse nocaAy repinnurca Hapoanoi
Pa4n npu noJrbcbKoMy errairpauifinouy yprgi.
Br,rpyruun ttle pa3 Ao croryqeHux lllraris
Auepnxr, ulo6 Aouararl{ct BH3HaHHfl

noJrbcbKr.rx nparHeHb. Tau nouep 29 uepaut
l94l pony.

I4oro ocraHKH rrepeBe3eHo Ao llonrrqi i
5 rurnru 1992 pory noxoBaHo y Bapurancrnift
Apxirareapi.

Onpaqrcsana
Jlapnca BEPMIHCbKA.
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B.uaAnc.nas €nceniuuxnfi .

fleperna4 JI. B eprrliHcsxoi.

(npolonxeHHn
r JllJlb 2 (61),3 (62),4(63), 5(64).

B istur.rx ruicqnHax Cu6ipy, KyAr.r Br.rcuna-
ru roHQe4eparin, Tx Aolg cKJraAaJracs He
MeHru rparivno, nix y KasaHi. flollrn, qacro
He Manqu xoAHr,rx saco6is Arx icnyeaHHs,
nosunui 6ynu nepexo4vrril Ha npanoclan'r i
craBarn ni44aauuu conAaraMu KarepraHr.r II.
B tarufi cnoci6 y To6onrcrrcy npnfinxno (Mo-
cKoBcbr(y) nipy 190 nomris -rarornKin, n Tapi

- 50, a Trorraeni -75,y Ipryrcrry - 8, e Ono-
Hquni - 20, n KasaHi - 96. floilgru, lri ue
BcryruJrr.r.uo pocificrrcoi aprraii a6o 6ynu sacy-
axeHi Jrurue Ha noceJreHHr, MoDIH i Haaaai
cuoni4ynaru cnifi pi4nufr Karonarln3M.

Jho6r.rq-Xoeqrxufi norparruB s To6onrcr-
Ka Ao KapH, rrlo HeA:urero eiA rnraficrroro
KopAoHy, i rala nporiB 3HMy. Pasoru 3 rpynom
si 120-rH ronQegeparie niH 6yn mnucauaft 4o
o.r6ipcrroro AparyHcbKoro Kopflycy, srnfi cro-
rn n Oucnry. Korrranqynan HHM feHepan-Ma-
fiop Crarricnancrrufi, cropiru Bcboro roJuK 3a

noxoAxeHHru. KoHQeaeparin noAiluln Ha
rpynll i ai4npanr,rnn Ao npr.rKopAoHHHX non-
ris. Tar caMo, sr i s To6orbcbKy, xnfixaun ii
npr,rMycr{Jru Ao cKJraAeHrur npHcrru, 4etxi nne-
pri 4icraaaru Hasirr uo 1500 rnfirin. Koln
npu6ynu noni rpynn ronQe4eparin, vacruuy
3 HHx Bucralrv Ao lpKyrcbKa, rracrr.rny 6yno
si.(Aarro raicqesuM cenrHaM AJrs AonoMorn y
cimcrxoroc[oAapcbKux po6orax.

.f,rc rilrxpr y t77l poui xaluuxn r-nig
Open6ypra s6ynryualncg i no.rarr.r erirarr.t Ao
Kutan, B fioroHro 3a HHMH HarrpaBunr,r
open6ypsrxnft i cr6ipcrrnfi xopnyc, xorpnfi
aifiruoa ?x Ao Eyxapii, 3arpnMyroqucr Ha siA-
noqnHoK ua pi.rqi Eaxarrai. BHoqi 39 nonrrcis
nepeflpaBurncb r{epe3 pi.{Ky i sreKrr.r Ao Kra-
raro. Cu6ipcrxnft Kopnyc rroBepHyBcr.qo Ou-
csxa. flpu6yna HoBa rpyra sil20 rouseaepa-
rin, npuclaHr.rx Ha nificrrony cnyx6y. Hacryu-
Horo AHr BoHH noBHHni 6ynu cKJracrlr npncfl-
ry. Hovyo.ru Ha KBaprr.rpax y Ko3aKin, roH$e-
Aeparn ni4i6paau y HHx s6poro i .repes pivry
Iprnru nepefiruln Ao Knprr.r3brux rarap. Tau
3HoBy norpanllnu go uenoli, Knprr.r3r{ (cy,rac-
Hi xasaxu) <<...oduux mauKeHqnrv nonpodaea-
nu, a dpyzux dnn eunacauun ceoei'rydo1u i
6apauie npucmocyscuu. Bmexno seidmu ua-
sad do Oucurcs qemnepoD.

Mu ue 3HaeMo crianru 3 Hrrx, sr i roln
Aimalncr Ha BoJrro. qe rqe o.una 6ila nnrMa y
cupani BprroBaHux 3 noJroHy rcon$e.qeparis
ra o6crasun ix nonepHeHHr Ao BirqrsHa.

flicns ocrasHroi rpynonoi nre.ri sificsxoei
snacri e Oucsry uo,qilnm.r norrKis Ha rraali
rpynu i poeicnann ii no npuropAoHHux Apa-
ryHcbKr.rx rroJrKax.

Boceuu 1773 pory nu6yxuyno noBcraHHfl
nig nponoaou Ouersua flyra.rona, sKe B rpy-
yn!1773 poKy i s ciqHi 1774p. noqano nouu-
ponaruca y cra6ipcrrifi ry6epHii. flporn fty-
raqosa g Cu6ipy nupyruue siftcrKosufi ropuyc,
uo nari.rynas 11000 ruoAefi. ni4 repinnuqr-
BoM reHeprura IsaHa .{erolonra. Y eerr.rKift
6nrni nia Tpoirlrrorra 2l rpannr 1774 porcy
noJr.rrnro roli - griAno LaHux JLo6nqa-Xoe-
rlbr(oro - 400 roH$e,leparie, xrux eupiralu
AorrIeHTy nyrauoeui. Tpe6a 3a3Har{r,rrn, tuo ryr
quQpa qacro noBroproerbcr y HayKoBr.rx po-
6orax .qocni,qHraxir Cra6ipy, ane sri.uHo nep-
uoqepfoBHx AaHHx He Mox(e BBaXaTHCfl rrpa-
B,III,IBOIO.

Apyra rpyra xoHrpe4eparin, ary HanpaBH-
rr, 3 noqarKy 3acnaHHr ao Open6ypra, He 6yla
BHKopLrcraHa 4lrl,s. o6opoHz rtlicra ni,q apLrii
flyrauona. flo[sxis BBaxaJrr{ npuxr.rJrbHuKaMu
noscrauqis, ToMy rrlo BoHH Qarruvno [epe-
6ysanu y uonoui i HeoruropagoBo rorepnalpr
ni4 xopcrorocri cnoii noHeBoJrroBaqis. KorH
x 5 xoerHs 1773 por<y nificrra flyravona
niaifirunu ao Open6ypra, xou0eqeparia ycy-
Hynu nia o6oponn uicra. fli4oapronani y srrlo-
ni s uenpurreleM BoHH 6ynr,r nos6anaeHi r6poi
i ga Huur,r uocriftHo cli.urynaau. a rrorr,rpbox,

rK 3MoBHHKin, 6ylo noKapaHo ra nosiueuo.
3ri.uno csiAoursa JLo6nqa-Xo€qbKoro, Ao

To6orscrra s sifiHH r flynauoanM noBepHy-
nocs 600 s rr.rruHir*{ aro4efi, griAno x oQiuifi-
Hr{x AaHHx nurue 400.

.f,r sianosiAb Ha npoxaHHr Pa,{u CeHary
Pe.ri flocnoruroi .uo iuneparpuui KarepuHr.r
II npo gsiruHeHHs saclauqin, rre 6ylo nig-
nucaHe 15 nrcroro 1773 poxy, l0 aepecHr
1773 poxy snfiuros qapcrrufi yxar <flpo
gsimneHHr yn'l3ueunx 6yHrinnuxia, xri 3ua-
xorsrbcfl y pisuux r,aicu.sx uenori, i Qpanuy-
sis, qKi e uix HHMH, xpiu rnx, qne ssimHeu-
Hx, sHacriAoK BuHtrKoBI,Ix npHr{I,IH, HeMox-
Jrr.rBeD Auuisris!!!

Konr.r xonQeAeparH AisHarnc.f, npo auuic-
rirc, a raKox npo Blre gsirsHeHr.tx 3aclanqin,
rrlo noKr.rAan u Cu6ip, BoHlt BHcJraJru rrleuopi -
aJr Ao cu6ipcrroro ry6epnaropa 3 Br,rMorop
ni4npannrn ii ao flonrrqi. TpNui npoxaHHt
3rrJrr{u r,rJrucs 6es s i,4uos iai. Toai rcoHQe4epa-
rr,r Bncrynunl{ 3 KBaprHp ai s6poero y pyrax i
BHTUyKyB:rnHCb nepeA raJrauoM reHepan-ry-
6epnaropa fleHnca giuepiHa. suMararc.rr siA-
npaBurlr ix na EarrrisquHy.fy6epuarop poa-
nopqAr,rBcfl, rqo6 BoHH 3AaJrH :6poro KoMaH-

AyBaHHro i upufirulu B3aBTpaArff orpHMaH-

ur nacnoprie Ha er.r'l'3A. O.{Ho.racFro si6pan eifi-
cbKo 3 qinoro rapHi:oHy i Haragas BHKorurr{
Aerimra rapMar. Kolu nolsKr.r, uro noeipnln
cnoBy ry6epnaropa, 3' aBnrLtorr HacrynHoro
gHr, rofi 3axaAaB BuAuru nia6yprosaqin. Bu-
nynarqin y uenoropi 6yno cervrepo. KoxeH s

HHx orpuMas no 800 yaapin KHrMu, irrl nupna-
na uis4pi, BtfiraruJryr mu6enuqn na vori i,
3aKyBaBruH y rcairganu, ei.{icrann y AoBiqHe
yn'fl3ueuHr. Inunx ron$e.qeparin aignpanne-
no 6yno y cypryrcbry npoaiHuin Ha AoBro-
crpoKoBe 3acJraHHr, a noriu ua nificrxony
cnyx6y no pieuux ni4posainax.

Ha crapry, ni4upaueuy Ao rrapnqi PociT,

ry6epHarop r{ivepin AoBro He silnoei,qaB, no
pisHorray Br.rKpyrryBaBcs, ar( noKr4 cnpaBa He

za6ynact.
flicnr npnAyrrreHru noBcraHHr flyrauona

JLo6uq-Xoeurrcufi pa3oM 3 rncrqen xoHQe-

.ueparin 6yr sauucaHufi,qo rycapcrxoro Eax-
MyroBcbKoro nonKy, srufi noHic lyxe aeluxi
BTparr,r. flolsrn rr.anruv.H FpynaMu 6ytunpw-
craereHi,uo pianux ecra,qponis. flolx Hanpa-
nwnuypairoH Agoscrxoro Mopr rporu narafi-
cbKlo( Tarap,flKutx6yno nuticHeno Ha uingeul,
ax Ao Ky6aui. B rparri rrboro sificsrosoro
noxoAy noJrrKr.r qacro npo6yna-rrn nrixaru.
Tux, roro cnifiualu, Kapanr pirrauu. Konu
ni4poe4in, 4e cnyxnn Jlo6u.r-Xoeqrxnfi, onu-
Hr,rBcr ua,u AninpoM, Har,u MeMyapucr nepe-
nrlt,ts sHo.ri piqry i nicns xilrxox npr.rrol fiorray
BAaJrocfl noBepHyrucs ua 6a'rrxinunny.

Cneqiamsufi posain xorilocs 6 npucnr-
ruru Maypnqirc EeuroBcbr(oMy. I4oro ryxna-
nifi sreqi 3 roJroHy na KaM.rarrri i npuro4au
npucBrqeHo 6araro ny6nixauift. I{e raxox
6apcrru.rfi xoH{e4epa1 nrcufi y paHsi reuepa-
na 6pan yqacrb y 6orx rcolo JkuuKopoHu Ta
Kpaxoua. 19 rpanna 1769 poxy nin 6ya eea-
rufiy noJroH. Zoro snsegnu y Kasaur, tai4rr,r
ilorrry s,qarocr BTeKTH ao flerep6ypra, a no-
riM sa Br,rpoKoM cyay niH 6yn nucnauufi,qo Eo-
nbrueperlsKa Ha Kana.{arKy, Ae niAnncas so6o-
B'fl3aHHfl, ulo nirolu si s6poero y ?yKax He
uepefi,qe rcopAonin irranepii. Ha Kar,a.rarqi Ee-
Hroscrrnfi 3HaxoALtBcty 1770 poqi, ge cran
Ha qoli 3MoBr{ 3a yrracrro crapocru Kasnrvrr.r-
pa Eelrcrroro ra riltnox, ulo npnMycoBo ne-
pe6ynann rau, pocificbKr.rx o$iqepis. BiH
osoroAis a4u i n i crparr.rBHr.rM ueurporrr Kau -
rIarKLr, EoasuepeqbKoM, 3axonnB ropa6ear,
oqoJrHB froro rouanay i ulacJrr.rBo noKHHyB
ninocrpin ra KopAoHrd pocificrxoi irranepii. B
rinqi Aocsr MaraAacrcapy. Maypnuifi EeHron-
crrnfi 3aJrr,rur.rB uIoAeHHHKu, y frKHx onncaB
caoi npuro4u.

flari 6yae).
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I{eprna, oxr.IBJIeHa AyxoM rro6oni,
ninuyetrcr 6er nepepnu npo Aonlo rxx, rorpi
noMepJrn, ra cnirunrr Ao HHx 3 AonoMorop.
A;re xafi6inbruy AonoMory ra nonertueHHfl

An-s csoei,ayrui nortrepni uatorr 3aBAf,KH tro-
6oxnocri csoii xusrx 6r[ssKI,Ix, KoJII{ ri Arrn

Hrr(3aMoBJrrnrb cB. Jlirypriro, Ae caM Xprac-
Toc rpuHocprrr ce6e B xeprBy Ans Eora Orqq,
a6o rcorn n xpartai AarcTb MI{JIocrI,IHIo. Ilepr-
ea, 6axaro.rn 3BepHyrH yBary nipyrounx ua
o6os'sgor nau'sri upo noMepJrnx, ycraHo-
nura 3a4yunrufi ,{eHr. Uefi aesr npnnaAae

2 luctonata. Caua Ha:lBa uboro .(Hfl Aae

HaM B)r(e BlAnoBlAb -:a 4yuri. flarrl'r're npo
rroMepnux )KHBe B Haluux MoJIHTBax m lo6-
pI,Ix BqI,IHKax. Are ue AorloMarae JIIltue rLIM,

xmpi ra xr{Trr 3acny>Knrrr't Ha Irrc Aonordory.
Torrry Bce, ulo Moxe uicar 3eMHoro xlrrrfl
npuHecrr.r .uyuri nonerureHHt a6o 6yru anr
nei rarapeu, sgo6yraerbcr ryr, na seruri.
.f,rqo xrocb He qr.rHrrrb 4o6pux cupaB Ha

3euri, ro nexafi He cnoAisaerbcr, ulo 3acny-
xnru ix co6i y Eora nicrr crraepri.

Te, uro 3a noMepJIHx tILIHtt'tb (eprna, He

cynepeqfiTb anocroJrbcbxift nayui, rKa npo-
noni4ye: <Vci ruu craHeMo nepeA cyAHJrH[IeM
Eoxnu (...) Tax oro KoxHr4ft g sac caM 3a

ce6e Aacu ei.(nosi.qr Eorosi) (Ptttrr 14,10-
l2). Eo He oAr,rn, xrrByqu n riri, sao6yn co6i
rarci sacryrn, r{o fiorvry od xeprau Moxyrb
Ao[oMomr,r. Ta soHu,{onoMaFalorr He scil\,I.
Koxsa nroAcbKa icrora npoxrrBae cBoe 3eM-
He )Kr,rrrr no-pisuortly. focnogr naM'sra€
npo ncix Hac, 3Ha€ Harxe Mr,rHyJre,'renepiurue
i rvrafi6yrne. Ilicns Qiauvnoi crvrepri Aesri

i norpanlxrorb Ao qncrr,urr,rula, Ae Ma-
rorb MoxJrlreicrr oqucrr.rrr.rcb ni4 rpixonuo-
Fo rmapr, sgo6yroro 3a )rffiTTr Ha gel{ri. Mo-
IIUTBH XI{BLrX 3a MepTBHX e Benr,rqe3Hon AO-
noMororo AyruaM, ulo 3HaxoAflTbcr., y craui
otII{[IeHHfl. He ra6ynafiuo npo croix no-
rifinux po4uvin, :safiouux ra 6augsrnx HaM

Jrrolefi. ,[onouoxerrao sAo6yru iu norerureH-
Hr y ni.rnocri, a co6i npaneasicrs Ha 3eM-
HoMy runrxy.

Ipeua 3ABAICbKA.

ilPOEJIEMU
CTAPOTO
uBr{HTAPfl

KoNsoro poxy l-2 nucroraAa KaroJtHKI,I

EepAr.ruena siAsHaqaprr sagyurnuft Aesn. Ha-
nepe4ogHi qiei noaii npoBoAl,Irbct npn6upan-
Hr rrBHHTapiB, Ae Iqe s6epemucr raromaqrxi
noxoBaHHt. Arrusicru KaronLIIIbKoro pyxy (a
qe nepeBaxuo xisru roxnJloro niry) n uipy
csoii cprn crapanrbct AoBecrLI Ao naAy Mo-

fr.rJrKH Ha crapoMy uicrxorray uagonnuli, rxe
po3rarxoBaHe no nyn. Ilyurrcina. Bia 1973

poKy ryr He xoBalorb noMepnnx i qe uicqe
si.rHoro cfloKoro noKuHyre uicrxop BnaAoIo

HanpH3BoJIque. HeqaAHo po3KpaAalorbct
Morr{Jrr,r ra cKJrerru, 3Hllqylorbcx 4opori opn-
rinanrni naM'trHI,IKl,t, rxi npocroalu 6 ru-
cruy porin, r.x6u He BaHAanI,I ra 6aft4yxicrr
Lricuesnx .ruHosHuris.

BiasiaFoqr{ rIBHHTap, Mo)KHa qacro 3yc-
rpiru raM AHBHr.rx oci6, rr<i npn rycrpivi uo-
uycs ni4aepralorb o6rH.I.Is. 3agsu.Iafi g co-
6oro uarcrr uiruor ra KHpKy 3 JroMoM. Il{ocr
r'aa6yrr ruyKarorb. A qo, xi6a ne Bce BKpa-

aeno?!
Icropix KoxHoro uicra 3aBXAI{ 3annluae

criA sa qnuHrapi. Ha nyn. llyurriua icHyroru
Ayxe crapi uorurn, ule 3 norlarry XIX cr.
ane !.:l.firoro, ulo6 ix si,(Fronurpl oAHHx JILITe
JrroAcbKr.rx pyK Ta euryriasrray He BllcraquTb.
Tyr norpi6ui rexsira i rpouri. A ix, rrc 3aBX-

AH, y Haruoi sraAu He Bl4craqae. BiluosiAr
qr,rHoBHHKis si.qoMa HanepeA: <<Heuae

xourrie!))
Eararo pasin r,,reHi AoBoAI4JIocfl noKa3y-

Barr{ Halxe cTape KJIaAOBHUIe rocrsu 'g

flonrqi. I gaexAI,I noJItKH He Moxyrb 3po3y-

uirn, vorvry IIBHHTap AoeeAeHnfi Ao raKoro
rane6noro craHy. AAxe ue oAHa g eignrHllx
KaproK uicra. Ha qrorrly KraAoslluli [oxoBa-
so 6araro BE3HaqHLIXlroAefi, srcux i cboro,qHi

flaM'flTarorb MeIuKaHIri Eep.lnuena. Oasiero
3 TaKHX nocta'refi e KcboHA3 IOreS KosiHcr-
rnfi. Caue fiouy raroanru uicra AtKyrorb 3a

s6epexeny napaQirc KocreJly cs.firoi Bapra-
pH.A fioro noprper Ha cI(poMHoMy raM'tr-
HHKy HeOAHOpa3OBO O6CrpinrOnaBCf, BaHAa-

JraMr,r 3 poraroK i rinnra paein nxe 6ye no-
umo.uxeHufi.

' Kopracryrorsc.s 6esAorrrgHicrrc IIBI'IHTa-

pr i rpaaii rrlerany. Crilrxu MofI4JI HI'IMI,I

noHise.IeHo! Cepe4 TaKux i uorulxa uoro
pi4noro AiAa, uauusoro 6atrra. Eor cyAAfl

rlrrM icrorau, gri HaneeHo AyMalorb, Iqo
BOHII _ JIIOAI,I,

3snrae 3 JrI,IrIfl seltuli 6ep.lr.rviacsKe cra-
pe KJraAoBr{qe - nir'arafi csiAorc uauroi 6esay-
xosHocri ra 6es4yuruocri. II{o SyAe Ha fioro
rraicqi? IIe narra noKaxe uac. Cxopiure 3a Bce

srcuficr rpyruft 6issecuex Kynl,rrb urc 3eM-

nrc i cnpo6ye BI4KopI.Icraru AirnHKy Ant Ha-

)KvrBvr, aJre qu npl,rHece {e fiorr,ry qacrs? He-
xafi yci 3aMncJurbcfl HaAAoJIeIo qnuurapr i

HaA cBoero BJracHoIo, 6o 6es MLIHyJIoTo He

Moxe 6yruuail,5yrHboro.
Isaderaa PO3AOJIbCbKA.



. oto wazniejsze programy Telewizji Polonia,(podajemy czas ukairiski, czyli
polski +l godzina) - na sam koniec grudnia 2005 roku. Niestety, gdy ten numer
,,Mozaiki" oddawaliSmy do druku, nie byl znany program styczniowy.
Przypominamy - godziny emisji seriali moga w rlilnit, siq o kilka minut.

w niedziele tradycyjnie nadawana jest transmisja Mszy sw, zazwyczaj o
14.00. stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne ,,wiadomosci" o 20.J0,
oraz ,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne programy dla dzieci zawszewieczorem,
po 20.00. znacznq,czqsi dnia w TV Polonia zajmujqseriare. oto niekt6re z
nich.,,Klan" w poniedzialki, wtorki iSrody o 13.10 i2l.l0 (powt6rzenia w
soboty o 11.30).,,Plebania" w poniedzialki, wtorki i srody o 13.40 i21.35
(powt6rzenia w soboty od 7.00). ,,M jak milosi" w poniedzi arki o 14.25
(powt6rzenia w soboty o 19.00). ,,Zlotopolscy" w czwartki ipiqtki o 13.30 i
21.10.,,Na dobre i na zle" w soboty o l9.30.Polecamy na Swiqta: Sobota, 24
grudnia, Wigilia - Homilia Prymasa Polski - 2{;00, I czqSi ,,Quo Vadis" wg.
Henryka Sienkiewicza-22.10, transmisja Pasterki z watykanu- 0.55.Niedzieli,
25 grudnia - I l.l5 powt6rzenie ,,Quo Vadis" - 4lI czqS6 o 21.45, kolqdy w
r62nym wykonaniu o 16.25 i 21.05, urbi et orbi z watykanu - 12.50.
P_oniedzia-lek, 26 grudnia - I 1.45 powt6rzenie u czEsci ,,Quo vidis", polski film
Krzysztofa Zanussiego ,,cwal" o 13.25 i 21.05. ponadto specjalny program na
sobotq 3l grudnia -21.20 film,,Goryl czyli ostatnie zadanie;', potim wyst4pi
zesp6l Skaldowie i do p6lnocy Sylwestrowa Noc z Gwiazdami.

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwi1zku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

Redaguje zesp6l w skladzie:
Larysa Wermiriska - redaktor naczelny
Piotr KoSciriski (Warszawa) - dyrektor ds.
wydawniczych i programowych
Walentyna KoleSnik - sekrerarz odpowiedzialny
Wasyl Zacharczuk - opracowanie graficzne
i techniczne

^ilicja Wermifiska - kurier

Adres redakcji: Ukraina, l33l} Berdycz6w,
ul. Puszkina 46,
tel. (380 4143) 2-23-7E.

e-mail:
p.koscinski @ rzeczpospolita.pl,
larisa_v @ brdnet.zt.ukrtel.net.

Ewentualne wplaty w Polsce mo2na dokonywad na konto:
FUNDACJA RODACY RODAKOM
BANK PEKAO SA II O/W-WA
15 1240 1024 tllt 0000 0268 5209
z dopiskiem: dla Mozaiki Berdvczowskiej

Wydano z pomocq organizacyjn4 i finansow4 Fundacji
<Rodacy - Rodakom> w Warszawie oraz dzigki
wsparciu finansowemu Fundacji <<Pomoc Polakom na
Wschodzie> (Warszawa).

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

( EE PAt4 r{ tBC bKA MO3ATKb
(nonucuxop MoBoro)

Ena ro4i fi Ha rynsrypno-ocairHs ra3era.
Blrxognru KoxHr4x 2 rvricnqi.

Br,rga6equ -_ Paga SepgnviacbKoro ei4gineHun
Cninrra nofl sKiB,yKpaixu

-.papeecrpoBaHa 25 xairHs 199b poxy
Xnro rr,t ra pcbKl4.M o6nacu u n,t yn pa an i n xi rvr

no npect, cBtAoqrBo npo peecrpaqirc
cepiT XT Ne 70.

Haura agpeca: M.Eepgnvia, eyn.flyulriHa, 46.
Ten. 2-23-78.

HagpyroeaHo
1a, Kfl <flonirpaQivua ga6pnra>

n,t. 6ep4nvie, eyn. KornnpeacbKoro, 2.

Trapax 1 000 nprrvripHraxia.

2,5 gpyroBaHoro apKyua.

Radio iLytomierz
' co miesiqc, w kazd4pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mozna

{u9ha9 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Tefewizja Zytomierz dla Potak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Por Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <polonio -
przewodnicz4cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy @I2) 22-16-36.
. S towarzyszenie Nauczyc ieli Po lonist6 w ?ytomierszczy zny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierzul. Klosowskiego, l0 m 238.
Tel. (22) 37 -3 6-7 5 ; 25-86-7 8
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J.I.Kraszewskiego, przewodn icz4cy Jerzy Baginski,
tel. domowy (aI\ 37-89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
' Berdyczowskie Polskie stowarzyszenie wspierania przedsiqbiorczosci,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-iS-30.
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdvczowie _
pr_eze_s Larysa wermiriska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. puszkina 46,
rel. (04143) 2-23-78.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli _
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
l{sze- dwujgzyczne - czpsciowo w jgzyku polskim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. Ko5ci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosvch -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie g.00 i 1g.00.
. Ko5ci6l Sw. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, I7.30.. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym in/brmotorze.
Iltszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacJ'i na temat swoiclt
organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)


