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Polska
stan wojenny
Stan wojenny zostal wprowadzony w

nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. (z soboty
na niedzielg) dekretem Rady Parflstwa.
Jednak .dekret zostal przyjgty wbrew
prawu. Trwala sesja Sejmu, a Konstytucja
nie zezwalala na wvdawanie dekret6w w
tym czasie.

Wprowadzenia stanu wojennego
za24dala Wojskowa Rada Ocalenia
Narodowego (WRON) pod przewodnictwem
gen. Wojciecha Jaruzelskiego - instytucja
calkowicie pozakonstytucyjna i pozaprawna.

Dekret o stanie wojennym zatwierdzila
Rada Paristwa, kt6rej przewodniczyl Henryk
Jabloriski. Przeciwko byl tylko jeden czlonek
Rady Paristwa - Ryszard Reiff; wstrzymala
siq jedna osoba. Rada Paristwa przyjEla
dekret w nocy 13 grudnia, gdy postanowienia
stanu wojennego byly ju2 realizowane.

Przem6wienia Jaruzelskiego byly
nadawane przez pierwsze programy radia i
telewizji od 6 rano. Inne audycje radiowe i
telewizyjne byly odwolane, nadawano
muzykq powazne. W poniedzialek, 14
grudnia, ukazaly siq tylko ,,Trybuna Ludu" i
,,Zolnierz Wo lno6ci". S tan woj enny o fi cj alnie
uzasadniany byl zalamaniem gospodarczym
kraju, groitb1 zamachu stanu i przejEcia
wladzy plzez Solidarno56. W latach 90. gen.
Jaruzelski twierdzil, ze stan wojenny musial
by6 wprowadzony jako obrona polskiej racji

stanu, ze wzglqdu na naciski wladz ZSRR i
zagrolenie interwencj4 wojsk Ukladu
Warszawskiego.

Na podstawie dekret6w Rady Paristwa i
rozporzqdzef Rady Ministrow ograniczono
podstawowe prawa obywatelskie.
Aresztowano lub internowano l4cznie ponad
l0 tys. os6b, zawieszono, a nastqpnie
rozwi4zano zwiqzki zawodowe,
zdelegalizowano czq36 organizacji
spolecznych, zakazano strajk6w,
zmilitary zowano podstawow e dziedziny
gospodarki. Do zaklad6w pracy
wprowadzono komisarzy woj skowych.

Obywatelo m. zakazano zmian miejsca
pobytu bez zezwolenia wladz. tr qczno36

t€l€foniczna zostala przerwana, a nastqpnie
jawnie kontrolowana. Korespondencja
podlegala cenz.xze. Wprowadzono godzinq
milicyjnq (pocz4tkowo od 22 do 6). Wiele
grup zawodowych poddano weryfikacji
(dziennika rze, nauczyciele, administracj a
paristwowa, sqdziowie).

C2956 dzialaczy SolidarnoS ci, kt6rzy
uniknqli aresztowania, organizowala strajki.
Wiele duzych zaklad6w pracy strajkowalo
zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego,
m.in. Huta Lenina w Nowej Hucie, wiele
kopalni na Sl4sku, Huta Katowice. Strajki
byly brutalnie tlumione. W czasie akcji
protestacyjnych w czasie stanu wojennego
zginqlo kilkadziesi4t os6b. M. in. 16 grudnia
l98l r. w kopalni Wujek w Katowicach
zastrzelono 9 g6rnik6w.

Stan wojenny zostal zawieszony 3l
grudnia 1982 r., a 22 lipca 1983 odwolany.

M6j 13 grudnia
W sobotg, 12 grudnia 1981 r., bylem w

Krakowie na posiedzeniu wladz Zwiqzku
Mlodzie2y Demokratycznej - organizacji
powstalej w lutym tego roku i zawieszonej,
a nastgpnie rozwi4zanej w stanie
wojennym. P6Znym wieczorem wracalem
pociqgiem do Warszawy. Ekspres sig
sp6fnil - dotarli5my ju2 po p6lnocy w
niedzielg 13 grudnia.

Na Dworcu Centralnym bylo cicho i
spokojnie. Poszedlem na pobliski przystanek
autobusu nocnego 

- 
przy ul. Emilii Plater

zjeLdilajq wszystkie nocne. Wsiadlem do
autobusu, nagle wskoczyl jakiS mqzczyznqi
powiedzial do kierowcy: - Region
Mazowsze (,,Solidarno6ci" 

- 
przyp. autora)

otoczony przez milicjq, co$ siq szykuje,
uwazaj.

Dotarlem do domu przed 1.00.
Polo2ylem siq spa6... a rano obudzilem siq
w zupelnie innej rzeczywisto6ci. Telewizor.

- nie dziala, radio nadaje komunikaty o
wprowadzeniu stanu wojennego. Telefon -wylqczony.Na zaSniezonych ulicach krqcili
siq zdezorientowani ludzie. Wojna? Jaka
wojna? Polsko Jaruzelsk
odpowiadano. Na rogach ulic stali 2olnierze,

w metalowych koszach - koksownikach -plonql ogieri. W wazniejszych punktach
miasta staly transportery opancerzone.

Opowiadala mi p62niej pani, kt6ra byla
w6wczas czlonkiem Rady Paristwa -formalnie, najwy2szej wladzy w Polsce. -Zastukali do mnie w nocy. Wyjrzalam -Zolnierze. My6lalam, ze mnie aresztujq ale
zawie2li mnie do Belwederu, siedziby Rady
Paristwa. Tam wysluchalam przemowy
generala. Jeden z czlonk6w Rady
protestowal. Ja powiedzialam,2e nie wiem
jak glosowa6, bo nie znam decyzji mojej
partii (Stronnictwo Demokratyczne,
w6wczas sojusznik rzqdzqcej PZPR).
Przewodniczqcy Henryk Jabloriski
zareagowal, m6wiqc, 2e nie powinnam siq
sprzeciwiai, bo wszystko i tak juz jest
ustalone.

Chyba p62nym popotudniem telewizja
zaczEladziala| - tyle, 2e na ekranie pojawilo
siq dw6ch pan6w w mundurach,czytajqcych
na przemian rozporz4dzenia wladz.

Wydawalo siq, ze caly sierpniowy zryw
1980 roku, ,,Solidarno6i", zdobyta wolnoS6
- przepadly. Malo kto przypuszczal,2e kilka
lat p62niej komunizm upadnie.

Piotr Ko5cifiski
(autor jest dziennikarzem

,nRzeczpospolitej")

Polskie banki szukaj4
klient6w na Ukrainie
PKO BP, Bank Pekao SA, Getin -polskie banki i firmy ubezpieczeniowe ciqgnq

na Ukraing. Stad je bowiem na przejmowanie
tamtejszych instytucji finansowych, a rynek,
zwlaszcza detaliczny, j est bardzo obiecuj 4cy.

Getin Holding, naleLqcy do Leszka
Czarneckiego, kupil ukrairiski Prikarpattya
Bank. Bqdzie konkurowal na Ukrainie m.in. z

Kredo Bankiem, kt6rego wla6cicielem jest PKO
BP, i kontrolowanym przez Bank Pekao SA
UniCredit Bankiem. JeSli polskie banki na

Ukrainie bqd4chciaty dodawad do oferowanych
kredyt6w ubezpieczenia, mog4 siq zwr6ci6 o

pomoc do PZU, kt6ry od p6ltora roku sprzedaje

tam polisy. Nawet Sp6ldzielcze Kasy
OszczqdnoSciowo-Kredytowe (SKOK)
zamierzajqutworzy6 na Ukainie swojq firmq
ubezpieczeniowq.

Bankowcy, i to nie tylko polscy,

2e teraz jest idealny czas na przejmowanie
ukaifiskich instytucji finansowych. - Tamlest
teraz podobnie jak w Polsce l5 lat temu, kiedy
na nasz rynek wchodzili masowo zagraniczni
inwestorzy. Widzieli du2e ryzyko; ale liczlli na

wysokie zyski - twierdzi Michal Turalski,
wiceprezes Kredo Banku.

Profity z ukaifrskich inwestycji s4 pewne.

Lokalne banki dopiero w tym roku zaczELy

oferowad karty kredytowe, a oplaty przez
Internet mo2na robii zaledwie od niecalych
trzech tygodni. - I grudnia jako pierwsi
uruchomiliSmy w pelni funkcjonaln4 bankowoSi
elektroniczn4 - chwali siq Michal Turalski.

Gl6wnym 2r6dlemzysk6w na Ukainie bqdq

w najblizszych latach kredyty. Ukraihcy za
poiyczone pieni4dze kupujq telewizory radia i
kuchenki, samochody i mieszkania.
Oprocentowanie tamtejszych pozyczek jest
wy|sze Srednio o I 0 punkt6w procentowych ni2
w Polsce.

Polscy bankowcy mog4 liczyt takze na.
wsp6lpracq z polskimi przedsiqbiorcami, kt6rzy
coraz czq6ciej przenoszq produkcjq za

wschodni4 granicq. I s4 to tak du2e firmy, jak
producenci ceramiki Kolo czy Cersanit oraz
producent poszy6 samochodowych lnter
Groclin.

Zanim polskie banki stan4 siq potqgamr za

wschodni4 granicq, muszQ wylo2yi sporo
pieniqdzy. PKO BP do korica przyszlego roku
chce miei 60 oddzial6w, a w 2009 roku 150.

Nie mniej ambitni sq finansi6ci z Banku Pekao

SA. Do kofca 2007 roku UniCredit Bank ma
otworzyd 60 nowych oddzial6w w wiqkszych
miastach Ukrainy i zaczqt wsp6lpracowa( z

ponad 100 sklepami (chce w nich oferowai
kredyty ratalne) i dilerami samochodowymi.

Bankowcy twierdz4 ze inwestycje w kraju
nad Dnieprem sq zdecydowanie mniej
ryzykowne ni? na przyklad w Rosji. Duzym
minusem inwestycji jest wszechobecna
korupcja.

wg.,,Rzeczpospolitej "
opr. s.m.



Z oka{i nadchodzqcYch
Swiqt Boiego Narodzenia

pragn7 przeslat naiserdecznieisze iyczenia'- - 
Niech nadchodzqce Swigta bgdq

dh Partstwa niezapomnianym czaserh spgdzonym

bez PofiPiechu, trosk i zmartwiefi'
hycze, aby odbyly sig w spokoiu, radoici wirdd

RodzinY, PrzYiacidl
oraz wszystkich Btiskich dla Paf'stwa osdb'

l(raz z nadch.odzqcym Nowym Rokiem
' 

<Yczg duio zdrowia i szczgScia'

Niech nie oPuszczr rYss PomYfllnoit
i spelniq sig te naiskrytsze murzenia

Prezes Zytomierskiego Obwodow ego ZPU

WiktoriaLaskowska-Szczur''

Drodzy PrzYjaciele!

RozmySlajlc nad niezwyklQ tajemnic4 Bo2ej Milosci w Swietle Gwiazdy

Betlejemskiej, gdzie slowo stalo sig ci"t.* i zamieszkalo migdzy nami, pragnQ podzielic

sig t4 rado5ci4.
Wok6l nas tyle niepewnoSci, braku zaufania i beznadziei - ale my zawsze pokladamy

nadziejq w Bogu i ufamy Jemu. W ten Swi4teczny czas Lyczp aby Wasze serca byly

kolyska, w kt6iej Nowonarodzone Boie Dziecig odnajdzie cieplo i ludzkie przyjpcie'

Niech Zbawiciel Swiata oddati smutek i napelni nasze serca rado5ci4' W naszych

wsp6lnotach, rodzinach i domach niech zapanujq wiara, Nadzieja i Milos6' Niech Bo2e

blogoslawiefistwo wzmacnia Was w Nowym 2007 Roku'

ks. Witold J6zef Kowal6w
proboszcz rzymskokatolickiej parafii

pw. Wniebowzigcia NajSwigtszej Maryi Panny w Ostrogu

Redakcja <<Wolania z WolYnia>

Szanowni Paristwo!

B6g - Dzieciq to miara nieskoficzonej miloSci Bo'ej ku czlowiekowi, zrodzona w

betlejemskiej grocie, z kt6rej swoje ciepto przelewa w ka2de ludzkie serce' 869 stal sig

Czlowiekiem,2l6b tronem, a grotapalu..In, aby czlowiek m6gl znowu sta6 siQ dzieckiem

Boiym.
Przeniknigci tq radoS ciqzprzylScia Pana, pragniemy Wam zloily(' najserdeczniejsze

iryczenia.
Dyrektor wydawnictwa KAIROS

o. Mariusz Woiniak OP

Boia Dziecina, oglaszajqca Swiatu pokdj, zwiastuiqca szczgicie i obwieszczaiqca

zbawienie niech priyidzii rdwniei do ll/aszych serc. Niech ie wypelni dobrociq,

przebaczeniem, pokoiem i radoiciq. Niech stsnie sig (,rddtem otwarcia i wruiliwoici na
-potrzeby 

bliinich. W tg szczegdlnq iedynq noc w roku, kiedy zatrzymuie sig czas' niech
-schodzqcy 

na ziemig Chrystis napelni IVss swoim blogoslawiefistwem i potrzebnymi

laskamL
Niech

wzi4l.
Nowo narodzonY

pokoju i. miloSci serc
Nowym 2007 Roku.

Zbawiciel Swiata niechaj
oraz spelnienia wszelkich

dzigkczynienie wypelni wasze serca za mijaj4cy rok, zato, co przyni6sl, co

przyniesie ze sob4 dar prawdziwego

marzefi, kt6re krYia Wasze serca w

Redaktor naczelnY rrKrYnicY"
Dorota Jaworska

SwiPto
Swigtego Mikolaja

Sz6stego grudnia wszyscy katolicy Swiata

majQ moTtiwoS6 obchodzid Swigto 5w'

Ui[ota.|a. W tym dniu zgodnie z tradycjq'
dzieci 

-dostajq 
od swych rodzic6w r6ine

prezenty. Ale chyba nie wszyscy dostajq coS

przyjemnego. Dzieje siq tak dlatego, 2e jak

iraiycla nakazuje, ci, kt6rzy byli niegrzeczni,

mogq iamiast milych prezent6w, znalei(' pod

swq poduszkq wielk4 r6zgP.

Z powodu tego Swiqta, w Zytomierzu' w

ko5cieie 5w. Waclawa, zostala przedstawiona

wystawa, zainicjowana przez ksiqdza pralata

tuOwita Kamilewskiego, po6wiqcona Sw'

Mikolajowi. W tej scenie brali udzial mlodzie2

oraz dzieci,nale24ce do tej parafri.

Po Mszy Swiqtej, mlodzie2 zaprezentowala

spektakl, przedstawiajqcy r62ne etapy 2ycia Sw'

tttit ota.la. Jak glosi legenda, byl on bogatym

czlowiekiem,|yiAC! w IV wieku, kt6ry widz4c

wok6l siebie wieie ludzkiej biedy i ubogich ludzi,

zrezyglowal ze swego bogactwa, poniewaZ 2al mu

bylo-biednych dzieci, rodzin..' W6wczas

postanowil, 2e caly sw6j majqtek odda na potrzeby

ijalmuZnq dla tych biedak6w. Ten2e Mikolaj,

tciOry w miqdzyczasie zostal biskupem, zaczS

kupowa6 dla nich odzie2i inne potzebne dla- 2ycia

,"rty, a dla najmlodszych mn6stwo slodyczy'

Wieczorem odwiedzal domy i skladal te prezenty

pod drzwiami, zwlaszcza tam, gdzie mieszkali

tirdni ludzie. Ale staral siq to czynii w taki spos6b,

aby nikt go nie widzial, i aby nikt nie wiedzial, kim

leit ten czlowiek, kt6ry czyni takie dobro'

Mieszkaricy byli zdziwieni, kiedy rano zauwa1ali

pod drzrviami swych dom6w polo2one prezenty' a

nie wiedzieli kto jest tym dobroczyficq. Dlatego z

biegiem czasu tego anonimowego' dobrego

czlivieka nazyw ano aniolem' kt6ry zszedl z nieba'

Inni m6wili, 2e to chyba jakiS 6wiqty, kt6ry

zmartwychwstal. W taki spos6b sw. Mikolaj cale

swoje |ycie oddal na slu2bE wobec tych

,paj mniei szych", h6rzy potrzebowali jego pomocy'

Po zakofrczeniu przedstawienia aktorzy, oraz

wszystkie obecne na tym SwiEcie dzieci, otrzymaly

preienty od Mikolaja. W taki oto spos6b, dzieci

napelnione rado6ciq i szczq6ciem, wraz z

rodzicami powr6cilido swoich dom6w, maj4c w

swych sercach wiele pozytywnych przeLyt'

MySIq, 2e takie przedstawienia powinny byd

organizowane i odbywa6 siq w r62nych parafiach,

aby w ten spos6b wszyscy przypominali sobie o

ludziach biednych, samotnych i opuszczonych'

Warto zaznaczyc, 2e opisana impreza

zorganizowana przez ksiqdza Pralata Ludwika

Kamilewskiego nie jest pierwszq.ale bywa ich

wiqcej. Te radosne spotkania s4 sil4 napqdow4 zycia

parafialnego. Natomiast o ksiqdzu Kamilewskim

Swiadcz4 on e, 2e tego duszpasteza cechuj e milo56 i

oddanie dla spraw parafii' Warto te2 podkeSlid, 2e

ksi4dz Ludwik wszelkie takie dzialania podejmuje z

pokor4 i slaomno6ciq,'Pnez takie i tym podobne

akcje r6wnie2 i sprawy Polonii naZytomierszczyLnie

s4 wszystkim coraz lepiej pozftlwan€.
Anna Zalizowska

ZYtomierski ObwodowY ZPU'

-r



PRZ,FKROCZFNIE
GRANICY

30listopada 2006 roku.
O 9.00 poci4g Kij6w- Kowel przybywa

do stacji koficowej, tzn. Kowla. Przed nami
granica ukrairisko - polska, przejScie
Jagodyn - Dorohusk . Mozna tam dojechad
autobusem Kowel - Warszawa, kt6ry
wyruszy o 11.30. Bilet do Lublina (doked
zmierzam) kosztuje 40 hrywien, co wcale nie
jest drogo. Podr6zujqc w taki spos6b mo2na
zaoszczEdzii sporo pieniqdzy. Mam jeszcze
doS6 czasu, kt6ry spqdzam w poczekalni
dworca autobusowego.

9.30 - 11.00 - Przyglqdam siq ludziom,
obecnym w poczekalni. Przewazajq tu
podr62ni oczekuj4cy na autobusy. W salijest
kilku bezdomnych. Jeden z nich Spi na lawce,
glo5no chrapi4c. Po pomieszczenit chodzi
babcia ze skrzynkq z napisem ,,ofiary na
remont cerkwi". Nikt nie odmawia, dajq
wszyscy, pr6cz bezdomnych. Babcia klania
siq kazdemu ofiarodawcy i m6wi: ,,869
zapla6l". Przed 11.00 w poczekalni
zaczy naja2zbierai siq handlarze kontrabandq.
Woz4 do Polski papierosy i w6dkq. Sq to w
wiEkszoSci kobiety, lecz tym razemjest tez
kilku mq2czyzn. Czujq siq na dworcu
gospodarzami sytuacji. Jedna z handlarek
zbli2a siQ do mnie i z nieszczer1
uprzejmo5ciq pyta dok4d jadq. Odpowiadam,
2e do Polski. W oczach handlarki plonqognie
radoSci.

- No to niech pani we2mie ode mnie dwie
butelki w6dki i blok papieros6w.

- No to niech pani odczepi siq i da mi
spok6j - odpowiadam ostro i odwracam siq.
Handlarka pr6buje jeszcze co6 m6wi6,lecz
nie slucham, wbijam wzrok w czasopismo,
kt6re mam w rqkach. Nie wiem dlaczego,
ale drqczqmnie te nachalne kobiety, kt6rych
celem zycia s4 tylko pieniqdze zarobione w
nieuczciwy spos6b. WSr6d handlarek
spotykam znajome twarze. Sq mi znane z
poprzedniej podr62y. Mnie juz tak2e znaj4
bo nie zglaszam siq na ich propozycjq. Ta,
co podchodzilateraz, chyba jest nowa w tym
biznesie. Przed 11.00 liczba przemytnik6w
dochodzi do25 os6b.

11.00 - Na stanowisko przyje2d2a
autobus. Pasa2erowie zaladowujq walizki i
torby i zajmujq miejsca w Srodku.
Kontrabandy6ci chowajq towar w r6znych
miejscach autokaru (oczywiScie z
pozwolenia kierowcy). Wlalqpod autobus,
niebrzydzqc siq blota i kaluz po deszczu. W
celu ochrony ubrania owinqli siq w I

celofanowe plaszcze. Wygl4da to dziwnie.
Na oczach wszystkich ludzi, bez 2adnego
krqpowania siq, w6r6d bialego dnia,
odrywaj 4 oslonq poj azdu, zapychajqc pod ni4
towar.

Wspominam pomarafi czoutq rewolucj q,

Majdan z tlumami ludzi, serca kt6rych byly
wypelnione nadziejq na lepsze zmiany w
kraj u, przem6wienia prezydenta Juszczenki,
kt6ry zapewnial,2ewladza nie bqdzie kra66
i zrobi porzqdek w kraju. Od tej pory minqlo
prawie dwa lata... Ale trudno...!

11.30 - Wyruszamy w podr6z do Polski.
Po drodze do autobusu wsiadajeszcze dwoje
pnzemytnik6w. Handlarze nie siedzq na
swoich miejscach. Walqsajq siq po autobusie,
przekladajq papierosy i butelki z w6dk4 z
torby do torby, z worka do worka. CoS licz6
co6 im zginqlo, czegoi brakuje, kl6cq siq,
denerwuj4 siq sami i denerwuj4 pasazer6w,
caly czas zachowujq siq niespokojnie. Przed
granic4 uspokaja ich kierowca, kaile usi4S6
na miejsca i milcze6.To dziala: w autobusie
nareszcie cisza.

12.40 - Autobus wjehd2ana stanowisko
kontroli celnej. Pasa2er6w bez rzeczy
zapraszajq do sali, gdzie sprawdzano
paszporty. Po rewizji dokument6w
zatrzymtj4j ednego obywatel a Polski, kt6ry
za dlugo siedzial na Ukrainie u swej kochanki
(odprowadzala go na autobus, po2egnanie
wygl4dalo jak scena z filmu o wielkiej
milo6ci). Polak ten z nami dalej nie pojechal.
Ukraifska stra? graniczna trzymala nasz
autobus poltorej godziny. Rzeczy nie
oglqdali.

15.10 - PrzekroczyliSmy granicq.
JesteSmy ju2 po polskiej stronie. Do autobusu
wchodzi mlody celnik, przystojny i
uprzejmy. U kazdego pasazera sumiennie
sprawdza paszporty, wypytuje w jakim celu
jedzie siq do Polski, na ile dni, prosi okazat
pieni4dze itd. Kontrola trwa okolo godziny,
potem podr6znychzapraszaj4 do sali celnej
zbaga2ami. Handlarki potrafily przechowad
papierosy w pojemnikach do Smieci, kt6re
stoj4 przy wejSciu do sali, i w pustych
miejscach pod gumowymi dywanikami do
wytarcia n6gprzy drzwiach wej3ciowych. To
przypomina mi staro2ytne filmy zudzialem

Charlie Chaplina, bo handlarze poruszaj4 siq
z niesamowit4 szybko6ci4 jak bohaterowie
starych fi lm6w. Straz grani czna nie zauw aLa

tych ruch6w i wszystko mija spokojnie.
Sprawdzajq bagaLe, szukaj4 takze w
kieszeniach, niekt6rych zapraszaj4 do
oddzielnego pomieszczenia na wiqcej
dokladne przeszukiwanie. Wszystko to trwa
okolo 30 minut. Nikt z podroznych nie jest
zatrzymany. Po sprawdzaniu bagaLy
pozostajemy na sali, czekajqc na koniec
kontroli pojazdu. Tymczasem kontrabandy6ci
zabieraj4ze Smietnik6w i spod dywanik6w
gumowych sw6j towar. Polscy celnicy nic nie
zauwaLyli.Handlarze bawi4 siq. Pojawia siq
butelka, potem jeszcze jedna. Pij4, jedz4,
Zartujq. Panow ie zaczy najq okazyw at uwagQ
kobietom. Zycie trwa. Inni pasazerowie
nudzq siq, trzymaj4c siE oddzielnq grupq.

18.10 - nasz autobus przepuszczajq do
Polski. Handlarze zn6w walEsaj4 siq po
autobusie, zn6w przekladajqz torby do torby
towar. Kierowca krzyczy na nich, zeby siE
uspokoili, lecz nie sfuchaj4 i robi4 swoje.

18.30 - zje2dLamy z trasy na stacjQ
benzynowq. Nie mogQ zrozumie|, gdzie
jeste6my, bo wszqdzie Scieli siq bardzo gqsta
mgla i zapada zmieruch (przecie? dni s4 ju2
kr6tkie).

Podziwiam kierowcq: jak mu siq udaje
orientowa6 w takich warunkach i nie
zablqdzil gdzieS w Dzikim Polu.
KontrabandySci wyskakuj4 z autobusu,
nakladaj 4 plastykowe plaszcze,. ukladaj 4 s i q

pod pojazdem na zabloconej ziemi, pracujq
Srubokrqtami, zabieraj4 towar. Kierowca nie
chce dlugo czeka6, zn6w krzyczy na
handlar zy, 2eby pr zy spi e szy I i ro b o tq. Z a pi qt,

minut wszyscy wsiadajq do autokaru,
ruszamy w dalszq podr62. Handlarki liczq
towar. U jednej brakuje dw6ch reklam6wek
z papierosami, inni sqzadowoleni. Podobnie
nic im nie zabrali. W Chelmie wysiadajq
calym towarzystwem, tylko. kilku pan6w z
tej kompanii jedzie dalej. Wkr6tce jesteSmy

w Lublinie. Je2eliby nie post6j na granicy,
to juz dawno byliby6my na miejscu.

Mamy nadziejq, ze niedlugo podr6z do
Polski stanie siq mniej skomplikowana i
pasazerowie bEde siQ czuli bardziej
komfortowo i wygodnie, nie cierpi4c z
powodu chamskiego zachowania handlarzy.

Izabella Rozdolska.



\II 1584 roku polski poeta Sebastian
Y V Klonowic, tak napisal o 6wczesnym

tr-ucku: ,,Czyi moina ominqt Luck, miasto pieini
werte?"

Luck jestjednym z najstarszych miast UkainS
poniewa2 po raz pierwszy jest wspomniane w
konikach ruskich ju2 w 1085 roku. Jan Dlugosz
zwiqzywal historiq Lucka z dzialalnoSci4 ksiqcia
Wlodzimierza Swiatoslawowicza. Badania
archeologiczne wskazujqna powstanie Lucka okolo
1000 roku.

Nazwa miasta pochodzi od slowa ,,luV', czyli
zalvqt, kt6ry zatacza tu zeka Styr. W dawnych
czasach, Luckiem nazywano tylko wyspq poSr6d

bagna zek Styr iGluszec. Obecnie bagno wyschlo
arzeka Gluszec, po kt6rej jeszcze napocz4tku XX
wieku plywaty l6dki, jest zasypana.

W czdsach Rusi Kijowskiej, tr uck wystqpuje
jako stolica kiqstwa. W XII wieku miasto posiadalo
potqzne fortyfikacje drewniane, co dawalo
mo2liwo6i skutecznej obrony wiosnq ll50 roku
przed wojskiem Jurija Dolgorukogo. Natomiast do
Lucka docieraty najazdy tatarsko - mongolskie. W
1259 r. miasto wytrzymalo oblq2enie chana
Kuremsy, aw 126l r. ksi42e Wasylko, z rozkazu
chana Burondaja, rozebral fortyfikacje grodzkie.

Wzrost znaczenia Lucka byl zwiqzany z
z4dami Lubarta w II polowie XIV wieku, kiedy to
Lubart o2enil siq z miejscowq ksiqzniczkq. To
wlaSnie za jego panowania rozpoczElo siq
budowanie murowanych fortyfi kacj i miasta.

Po Smierci Lubarta, tr uck staje s.iq rezydencj4
ksiq2qt litewsko - ruskich Witolda i Swidrygietly .

W L429 roku za panowania Witolda, w Lucku
odbyt sig zjazd monarch6w europejskich. W
wiekach XV i XVI, miasto bylo wielokrotnie
niszczone pnezpoLary inajeLd2c6w: W 1431r.
pnezJagiellQ, B w 1437 r. przez Swidrygiellq.

W XV w. tr uck otrzymal prawa magdeburskie,
a w koricu XVI w stal siq stolic4 Swieck4 i koScieln4
Wolynia.

Po Unii Lubelskiej w 1569 r. i po wl4czeniu
do Kr6lestwa Polskiego, zostalo utworzone nowe
wojew6dztwo Wolyriskie z centrum
administracyjnym w tr ucku. Pierwszym wojewod4
zostal Bogusz Korecki, natomiast ostatnim (przed
trzecim rozbiorem), - ksiE2e Hieronim Sanguszko.
W koricu XVII w. i na pocz4tku XVIII wieku,
miasto powoli tracilo na swoim znaczeniu, co
zostalo spowodowane po2arami, powodziami i
epidemiami. Po III rozbioze Polski, Wolyri zostal
wlqczony do Imperium Rosyjskiego. Wtedy
centrum administracyjne Wolynia zostalo
przen i e s i on e do Zyt omier za, a N,uck przyj Ql statu s

miasta powiatowego.
Wiek XIX nie przyni6sl oZywienia w 2yciu

gospodarczym i spolecznym miasta. Dopiero w
latach 90. zbudowano bocznicq kolejowq i zacz$
siQ rozw6j ekonomiczny tr ucka. Liczba
mieszkaric6w stanowila w6wczas l5 tys. os6b.

W czasie I wojny Swiatowej Wolyri byl terenem
zaciqtych walk rosyjsko - austriackich. Latem l9 I 5

roku w okolicach miasta odbyla siq stynna ofensywa
generala Brusilowa.

Po rewolucj i lutowej I 9 I 7 roku w kwietniu, w
mieScie powstalo pienvsze ukairiskie towazystwo
spoleczno - polityczne ,,Ukrairtska gromada". W
dniu 20 grudnia l9l8 roku do Lucka wkoczyly
oddziaty atamana Symona Petlury.

W dniu 16 maja I 919 roku tr uck zajEly wojska
polskie pod dow6dztwem generala Karnickiego.
Zgodnie z traktatem 1920 roku, Wotyri zachodni

wszedl w sklad Rzeczypospolitej. W marcu l92l
roku utworzono wojew6&trvo Wotpskie z centrum
w tr ucku. Stalo siq tak z tego wzglqdu, 2e miasto
mialo dobre warunki rozwoju przez wygodne
polozenie geografi czne.

We wrzeSniu 1939 roku Wotyf zostal zajqg
przez Armiq Sowieck4. W tym samym roku
utworzono obw6d wolyriski z centrum w Lucku.
25 czerwca l94l roku miasto znalazlo siq pod
okupacjq niemieck4. 23 czerwca 1941 roku
enkawudzi5ci rozstrzelali bez sqdu i Sledawa blisko
3 tys. mieszkaric6w.

Po II wojnie Swiatowej Luck intensywnie
odbudowuje siq. Najwiqkszy rozw6j miasta
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przypada na lata siedemdziesi4te dwudziestego
wieku. Obecnie Luck jest wielkim centrum
pzemyslowym. Tutaj istnieje kombinat jedwabiu
sztucznego, dobrze funkcjonuj e te2
przedsiqbiorstwo samochodowe. W obecnej dobie
tr uck jest jednym z najwiEkszych miast Ukainy
zachodniej, o6rodkiem zycia politycznego,
kulturalnego i religijnego Wolynia.

Historia koSciola katolickiego w tr ucku jest
bardzo interesujqca. Ju2 w XVI w. nazywano go

,,Rzymem Wolynia", ze wzglqdu na duz4 iloSi
ko6ciol6w (20 koSciol6w i 4 klasztory).

Obecnie miasto jest centrum diecezji luckiej,
kt6ra zaczqla istnie6 od XIV wieku. Poczqtkowo
stolic4biskupstwa byl Wlodzimiez Wotyfiski, a od
1428 roku - tr-uck.

W 1798 roku diecezja lucka zostala polqczona
Uniq z diecezj4 zytomiersk4. Wedlug skutk6w
Traktatu, I 8 marca l92l roku terytorium tej diecezji
zostalo przedzielone granic4. Po stronie rosyjskiej
znalazla siq cala diecezja 2ytomierska i trzy
dekanaty diecezji luckiej, a tak|e Nowogr6d

Wolyriski (Zwiagiel), Starokonstantin6w i Zaslaw.
W 1925 roku papiez Pius XI mianowal

biskupem diecezj i Adolfa Szel42ka, zalo|y ciela
zgromadzenia si6str Terezjanek. Opiekq nad
diecezjau biskup Szel42ek sprawowal do swojej
Smierci 9 lutego 1950 r. Ostatnie cztery lata swego

2ycia biskup Szel4zek spqdzil w zamku
bierzglowskim kolo Torunia i spoczywa w krypcie
pod oltazem koSciola Sw. Jakuba, o czymSwiadczy
nadpis: ,,Tu daleko od swojej katedry czeka na

zmartwychwstanie Adolf Piolr Szelqiek,
ordynariusz lucki"

Pzed wybuchem wojny, diecezja luckaliczyla
l6 dekanat6w i 165 parafii, apnynalelalo w6wczas
do tejLe diecezji okolo 240 kaplan6w.
Funkcjonowaly w6wczas 4 parafie greko -

katolickie. Po zakoriczeniu II wojny Swiatowej,
katedra zostala zamkniqta przez wladzeradzieckie.
Wtedy to wielu ksiq2y zostalo aresztowanych,
r6wnie2 sam biskup Szel4zek, kt6ry caly rok spqdzil

w wiEzieniu. Z innych, znanych kaplan6w,
zaaresztowano ostatniego proboszcza katedry o.

Wladyslawa Bukowifiskiego, kt6rego nazywano
wielkim Apostolem Wolynia i Kazachstanu.
Natomiast Msza Swiqta byla odprawiana tylko na

cmentarzu, przez ojcaJana Rudkowskiego.
Jednym z najdawniejszych koSciol6w w Lucku

byl koSci6l Tr6jcy PrzenajSwiEtszej (1545). Tenie
drewniany koSci6l, mial dzwonnicq z czterema
dzwonamiizegarem. Istnial on do 1725 roku, kiedy
to zostal zniszczony przez poLar i odbudowany
przez architekta M. Osadzkiego, lecz w l87l r.

zostal ostate cznie zniszczony przez poLar.

Innym, niezwyktym zabytkiem architektury
byl koSci6l Sw Jakubaw stylu renesansowym, kt6ry
niestety, w 1858 r. spzedano na zlom.

Od 1604 r. w tr-ucku pracowalijezuici,ktorzy
prowadzilitam seminarium i szkoly publiczne. W
lipcu l6l6 r. rozpoczqto budowqkoSeiola Sw. Piotra
i Pawla, kt6rego poSwiqcenie mialo miejsce w 1639

r. Autorem lub wsp6lautorem tego2 koSciola, m6gl
byd Giacomo Briano, architekt polskiej prowincji
Jezuit6w, kt6ry przebywal w tr-ucku w latach 1617
- 1620. KoSci6l Sw. Piotra i Pawla, byl zbudowany
wedfug wzoru ko5ciola 5w. Piotra w Rzymie i Santa
Maria de Carignano w Genui. Po polarze 1720 r.,

zostal kardynalnie przebud owany przezarchitekt6w
P. Gizeckiego i M. Majkq. KoSci6l ten istnial do

1945 r.,kiedy to zostali aresztowani przezwladze
sowieckie tamtejsi kaplani, wraz z biskupem
Szelq2kiem. Na skutek likwidacj i zakonu jezuit6w,

koici6l i kolegium na pro6bq biskupa luckiego
Feliksa Turskiego przekazano dla diecezji. Po ll
wojnie Swiatowej dlugi czas pomieszczenie
Swi4tyniwykorzystywano jako magazyn. W 1980

r. zostalo w tej Swiqtyni otworzone muzeum
ateizmu, aw l9S2wykonano eksporycjer,,Kosmo s",
co spowo dow alo zniszczenie oltar za. W 6 wc za s t e2

wyrzucono czqSi mebli koScielnych.
23 wrzeSnia 1990 roku odbyl siq oficjalny

powr6t wsp6lnofy katolickiej do swojej Swiqtyni.
WSr6d innych Swi4tyri l-ucka, warte

zauw a2enia s 4 ko Sc i oty b ry g i tek, try nitany ( I 7 I 8 ),
bernardyn6w (1752), dominikan6w, szarytek i
karmelit6w.

Wsp6lczesny tr uck jest ozdob4 Ukrainy
zachodniej, starym miastem z mlodym obliczem
oSpiewanym w wielu piosenkach.

Irena Rozwadowska,
nauczycielka geografii

Polskiej Szkoly Sobotniej w Berdyczowie.
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TOWARZYSTWA
NAUKOWEGO

W ZYTOMIERZU
12 listopada 2006 roku w

Zytomierzu odbyl siq kolejny, III
zjazd Polskiego Towarzystwa
Naukowego w Zytomierzu. Wziglo w

nim udzial 19 czlonk6w Towarzystwa.

W porz4dku obrad zjazdu
znajdowaly siq nastqpuj qce zagadnienia:

l. Sprawozdanie z dzialalnolci
Zarzqdu PTNZ za okres od kwietnia
2004 do listopada 2006 roku.

2. PrzyjEcie w sklad PTNZ nowych
czlonk6w.

3. Wybor prezesa Towarzystwa.
4. Wyb6r nowego Zarzqdu PTNZ.
Sprawozdanie z dzialalnoSci

Zarz4du PTNZ przedstawii prezes

Towarzystwa dr Sergiusz Rudnicki.
NastEpnie uczestnicy zjazdu wziqli
udzial w 2ywej dyskusji, kt6ra
rozgorzala po wystqpieniu prezesa
Rudnickiego. Ostatecznie dzialalnoSi
Towarzystwa za miniony okres
sprawozdawczy zostala oceniona
pozytywnie, o czym Swiadcz4 wyniki
glosowania nad udzieleniem
absolutoriu m Zarzqdowi PTNZ.

Nowym czlonkiem Towarzystwa
zostal: dr hab. Jurij Zieliriski -kierownik Wydzialu Analizy
Kompleksowej i Teorii Potencjalu w
Instytucie Matematyki Akademii Nauk
Ukrainy.

Wybory wylonily nowego prezesa

Towarzystwa, zostala nim p. Irena
Perszko wykladowca na

Uniwersytecie Pafistwowym w
Zytomierzu. Nowo wybrana prezes jest

czlonkiem Towarzystwa od roku 2000,

gdzie zajmowala siq organizacjq
projektow naukowych i edukacyjnych,
a od roku 2004 dodatkowo pelnila
funkcjq wiceprezesa.

Zjazdwybral nowy Zarzqd,w sklad
ktorego weszli: doc. dr Natalia Sejko,
doc. dr Irena Sypczenko, Irena Perszko,

dr Sergiusz Rudnicki, doc. dr
Aleksander Muzyka, doc. dr Oleg
Gierus oraz dr Aleksander Burawski.

WiQcej informacji o zjefdzie
mo2na uzyskad na stronie

www.ptnz.org.ua

Jak dobrze jest Ly(, na Swiecie,
Wiedzqc,2e mamy dom,
W kt6rym zapala Swiecg
Lqczno5ci ojczysta dlo6.

Te slowa z wlasnego wiersza przyszly mi
na my6l, gdy niespodziewanie odwiedzily
mnie w szpitalnej sali dwie mlode kobiety.
Byty to moje kolezanki: Larysa Wermiriska
i Walentyna KoleSnik, z kt6rymi sluchalam
wykladow z metodyki nauczania jgzyka
polskiego na Uniwersytecie Marii Curie-
Sklodowskiej w Lublinie. Od tego czasu
uplynqlo wiele lat (studiowalySmy w 1992
roku), ale one pamiqtaly. Od czasu do czasu
spotykalySmy siq na r62nych imprezach
polonijnych, podczas kt6rych mialam okazjq
podarowa6 tym milym, mlodym kobietom,
swoje ksi42ki, przeklady i oryginalne poezje
vr jqzyku polskim. Przez dlugi czas uczylam
dzieci jqzyka polskiego w Filifrcach (rejon
lubarski). Spotykalam siq z Larys4 i
Walentyn4 na roznych seminariach i
konferencjach, ostatnio mialo to miejsce w
Zytomierzv, gdy zaproszono nas na
uroczystoS ci z okazji SwiEta NiepodlegloSci
Polski odbywaj4ce siE I I listopada 2006
roku. Kiedy moje znajome dowiedzialy siQ,

ze jestem chora i leLE w szpitalu, a bylo to
tu? przed Swiqtami Bo2ego Narodzenia
zawitaly do mnie, przynoszqc owoce i
slodycze. Bylam ogromnie uradowana. i
wdziqczna im, poniewaz moja rodzina
mieszka daleko, aprzecie2 w czasie pobytu
w szpitalu s4 potrzebne r6zne niezbqdne
rzeczy. A co najistotniejsze, w okresie
przedSwi4tecznym najwazniejsza jest
przecieL 

. obecnoSi bliskich osob.
Dowiedzialam siq, ze w Berdyczowie

dziata biblioteka polska, kt6ra nosi imiq
Wadyslawa S. Reymonta. Pracuje tu bardzo

uprzejma i elokwentna pani Marta
Podgorodecka. Biblioteka posiada obszerny
zbi6r literatury polskiej. Poprzednio, bqd4c
w Berdyczowie, skorzystalam siQ z
uprzejmoSci pani bibliotekarki i
wypo2yczylam ksi4zkq o zyciorysie Marii
Konopnickiej,,Konopnicka, kt6rej nie
znamy". Tak siq sklada, ze jestem tlumaczk4
wierszy tej poetki i bylam uczestniczk4wielu
spotkari poSwiqconych poezji Marii
Konopnickiej. Pani bibliotekarka zaprosila
mnie do wypoLyczalni ksiq2ek, a takLe
prosila moje utwory i publikacje. Niedlugo
potem nadarzyla siq taka okazja. Tu2 przed
SwiEtami Bozego Narodzenia, gdy przyszlam
do biblioteki, akurat trafilam na wsp6ln4
wi gil ij nq w ieczerzq. Uczestnikami w i gi I ij nej
wieczerzy byli czlonkowie Legionu Maryi

- w wiqkszoSci ludzie w podeszlym wieku.
Z tym|e Legionem zetknqlam siq po raz
pierwszy. Wiqcej wiedzy uzyskalam z
podarowanego mi informatora poSwiqconego

tejLe wsp6lnocie. I oto 24 grudnia w
goScinnym kole dzieliliSmy siq oplatkiem i
SpiewaliSmy kolqdy. Potrawy z wigilijnego
stolu spozywal z nami ksi4dz proboszcz
koSciola 6w. Barbary o. Wiktor Makowski.
W czasie wieczerzy wytworzyla siq bardzo
ciepla i serdeczna atmosfera. Na drugi dzieh
zn6w odwiedzilam koSci6l, zeby poprosi6
Nowonarodzonego Jezusa o laski i zdrowie
dla swoich bliskich. Muszq doda6, 2e jeszcze

kilka razy doczekalam siq odwiedzin pah:
Larysy Wermiriskiej, a tak|e Walentyny
Kole5nik. Swojq wdziqczno66 chcq wyrazil
w takich poetyckich wersach:

Chociai od siebie daleko, lecz jeden
drugiemu - rodak.

Nigdy nie zapomnijmy, 2e szczerq duszq
ma Polak.

Jaroslawa Pawluk.

Guleria starych zdjgt
1982 rok.

Zdewastowany
gmach farnego

koSciola
Sw. Barbary.

Pod zdjqciem
w jgzyku

rosyjskim
napisano:
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Ce. Bapeapot).
Zdjgcie bylo

opublikowane
w przewodniku

turystycznym
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Kuen <<PeKraua>>
1982 r.
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. Kandydatka Platformy Obywatelskiej
Hanna Gronkiewicz-Waltz pokonala
ekspremiera i kandydata Prawa 'i
SprawiedliwoSci Kazimierza
Marcinkiewicza. Paristwowa Komisja
Wyborcza podala wyniki: na Gronkiewicz-
Waltz glosowalo 53,4 proc. warszawiak6w,
a na Marcinkiewicza 46,6 proc.

. W wyborach w skali calego kraju, w
duzych miastach wygrala Platforma
Obywatelska, w malych - Prawo i
SprawiedliwoS6. Porazkq poniosly
wspolpracuj4ce z PiS - Liga Polskich
Rodzin i Samoobrona. Od tej ostatniej
niespodziewanie lepsze bylo Polskie
Stronnictwo Ludowe. W wiqkszoSci
wojew6dztw, w sejmikach bqdzie
rzqdzit, koalicja PO - PSL.

. Sejm uchwalil, 2e prezy dent moze

ujawni6 raport o Wojskowych Sluzbach

Informacyjnych, kt6re bezprawnie
usilowaty ingerowad w polsk4 politykq.
WSI zostaly wczeSniej zlikwidowane.

. Zloty moile znikn46 z portfeli
Polak6w najwczeSniej za cztery lata *
zdecydowal rzqd. To o dwa lata p62niej, ni2
planowano, gdy Polska wstEpowala do Unii
Europejskiej. W harmonogramie prac
zmierzajqcych do przyjqcia euro rzqd
zdecydowal m. in., ze dopiero w 2009 roku
deficyt finans6w publicznych spadnie
ponizej 3 proc. PKB. To znaczy, ze dopiero
wtedy Polska bqdzie spelniad wszystkie
wymogi, od kt6rych zaleLy wejScie do strefy
euro.

. Polska wicemistrzem Swiata w
siatk6wce! Pokonanie mistrz6w olimpijskich
i mistrz6w Swiata bylo w niedzielq zadaniem
za trudnym dla reprezentacji Polski. Sukces
polskiego zespolu prowadzonego przez
Raula Lozano jest bezsporny: ,,dziesiq6
zwyciqstw, jedna porazka, srebro na piersiach
i poczucie sily, jakie daje medal, kt6ry mozna
zdobyd tylko raz na cztery l4[s" - pisala

,,Rzeczpospolita".

. Kir na flagach narodowych, msze i
modlitwy w koSciolach, slowa otuchy dla
rodzin ofiar od Benedykta XVI, zapewnienia
wladz, 2e okoliczno6ci tragedii zostan4

wyjaSnione do korica. W kopalni wqgla
Halemba zginqly 23 osoby. - SzliSmy po

2ywych - m6wili ratownicy, kt6rzy po

kilkudziesiqciu godzinach akcji ratunkowej
opuszczali Halembq. Nikogo przy |yciu
jedqpk nie mieli szans znale2(,. Zgingli
wszyscy, ktorych wybuch metanu zaskoczyl
ponad kilometr pod ziemi4 - 23 osoby. To

najtragiczniejszy wypadek w polskich
kopalniach od niemal 30 lat.

powiedziala ,,Gazecie Wyborczej", i2 byla
zmrrszana do uprawiania z nim seksu w
zamian za zalatwienie jej pracy. tr-y2wiriski
zaprzecza. Aneta Krawczyk wystqpila w
telewizji TVN w programie ,,Teraz my".
Ujawnila swoje nazwisko, opowiedziala to,

co wczeSni ej zdradzila,,Gazecie Wyborczej ",
a nawet wiqcej: do seksu zmuszali jq i

Stanislaw tr-yzwiriski, i Andrzej Lepper, a ten

pierwszy jest ojcem jej c6rki. Po badaniach

okaza\o siq, ze niejest.

. M6j kraj jest skorumpowany - tak w
miqdzynarodowym badaniu odpowiedzialo
a2 93 proc. Polakow. To najgorszy wynik
spoSrod wszystkich przebadanych 2l krajow
europejskich wskazuj4 ze r6wnie zle nastroje

maj4 tylko BoSniacy (93 proc.) i Chorwaci
(92 proc.). Lepiej oceniaj4 swoj kraj m.in.
Rosjanie (88 proc.), Ukraificy (84 proc.), nie
m6wiqc o Szwedach czy Austriakach (28

proc.).

. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
przygotowuje najwiqkszq od 1989 roku
wymianq pracownik6w naszych ambasad
oraz konsulat6w generalnych. W drugiej
polowie 2007 roku wyjedzie blisko 300
nowych attach6, sekretarzy, radc6w oraz os6b
zatrudnionych na stanowiskach
pomocniczych m.in. w dzialach
administracyjno-finansowych. Za granicq

,zatrudnionych jest obecnie ponad 2 tys.
pracownikow MSZ. Do kraju wr6ci prawie
jedna si6dma z nich. Ministerstwo zapewnia,
ze ,,Rotacja 2007" to standardowa procedura.

. Byla asystentka posla ,,Samoobrony"
Stanislawa tr-y2wifrskiego, Aneta Krawczyk,

. Polska to jeden z nielicznych
kraj6w UE, ktory trzymastronQ lzraeli.
Ataki naZyd6w na terenie kraju prawie
siq nie zdarzajq. To wnioski plynqce z
raportu Europej skiego Kongresu
Zyd6w (EJC). Jego autorzy odnotowali,
ze polskie media podczas wojny w
Libanie zachowaly wyj4tkow4
neutralnoS c. OczywiScie dostrzezono
antysemickie treSci w ,,Naszym
Dzienniku" czy Radiu Maryja, ale
eksperci EJC podkreSlaj4 jednak, ze

niechqi do Zydow nie przenosi siq na

ulice.

. Kolejna dobra wiadomoSc z polskiego
Gl6wnego Urzqdu Statystycznego: polska
gospodarka nie zwalnia tempa. W trzecim
kwartale urosla aL o 5,8 procent. To glownie
zasluga zwiqkszaj4cej siq aktywnoSci
przedsiEbiorstw i samorzqd6w. - Wyniki s4

lepsze, ni2 oczekiwaliSmy - m6wi Piotr
Soroczyriski, wiceminister finans6w. - To

efekt ogromnego wzrostu naklad6w
inwestycyjnych, kt6re wreszcie ruszyly w
firmach, oraz dlugo oczekiwanego
przyspieszenia rozwoju uslug. Od stycznia
na inwestycje wydano w calym kraju o

prawie l5 proc. wiqcej niz rok wcze6niej.
Szybkiemu rozwojowi sprzyj ajq Lak|e
wydatki wszystkich obywateli. Polska nie
obawia siq juz tak bardzo bezrobocia, rosn4,

cho6 powoli, pensje i Swiadczenia spoleczne,
a inflacja utrzymuje siq na niskim poziomie.
Dlatego chqtniej niz w poprzednich latach
Polacy robi4 zakupy.

. Srednia cena dolar6w na przelomie
2006 i 2007 r. wynosila 2,87 zl; cena euro
3,89 zl.
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. Nieco o,,kartach windowych"

W chwili obecnej coraz wiqcej administracji
wielopiEtrowych budynk6w mieszkalnych w
Berdyczowie wprowadza tzw.,,kartkowy"
system uzytkowaniawind. Notabene zjawisko to
spotykane jest wyl4cznie na wsch6d od Bugu,
gdy| gdzieindziej koszty utrzymania i
uzytkowania wind wliczane sq do czynszu. Z
tego powodu'odbiorcy tego rodzaju ,,uslugi"
majq r6zne wqtpliwoSci, pytania i problemy.
Wzbudza wqtpliwo6d rzeczywista liczba,jazd"
wind4 zakodowana na karcie magnetyczn ej. Czy
faktycznie jest ich r6wno 100? Wielu
uzytkownik6w kart stwierdzilo, 2e z calq
pewnoSci4 jest ich du2o mniej, niekt6rzy
twierdz6 2e prawie o polowq! Dlatego powstaje
pytanie:jezeli ju2 kupiliSmy nowqkartq, to gdzie
j4 moZna obiektywnie sprawdzid, czy naprawdq
przy jej pomocy mo2emy siq sto razy przejechat
siq wind4? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nikt
nie dal. Mamy nadziejq, 2e w najbli2szym czasie
administracja przedsiqbiorstwa komunalnego
wyja$ni tE dra2liwq sytuacjq. Dla informacji:
magnetyczne ,,karty windowe" mozna kupii w
oddzialach,,Oszczadbanku".

. 'W radzie miejskiej

6 grudnia 2006 roku odbyla siq VII Sesja
Berdyczowskiej Rady Miejskiej.

W czasie obrad rozpatrywano zagadnienia:
I ) O zatwierdzeniu sprawozdania o

wykonaniu bud2etu miasta za 9 miesiqcy 2006 r.

2) O zmianach w bud2ecie miasta na 2006 r.

3) O zatwierdzeniu porz4dku przekazania
dzialek ziemi we wlasno6i i do korzystania
osobom fizycznym a prawnym w m.
Berdyczowie.

4) O ustaleniu miejsca lokalizacji obiekt6w
(podmiot6w) i nadanie pozwolenia na
przygotowanie projekt6w wydzielenia dzialek
ziemi.

5) O ponowieniu um6w wydzierzawienia
ziemi.

6) R62ne.
Na VI Sesji takZe zostalo zatwierdzono

przedsiQwziqcia techniczno-organ izacyjne dla
przygotowania i organizacji VII Sesji Rady
Miejskiej powolania V.

. Sprawy kryminalne

Miejscowa milicja zlikwidowala nielegalny
punkt skupu zlomu metalowego. Znajdowal siq
on nie w samym Berdyczowie, ale we wsi
Andrijasz6wka.

Inspektor dzielnicowy O.M. Suworow
wsp6lnie z pracownikami drugiego
miEdzyrejonowego oddzialu DAI (inspekcja
drogowa) pojawili siq w gospodarstwie 40-
letniego mieszkarica wsi - str6za tamtejszego
gospodarstwa rolniczego. Na jego podw6rku
zostaly odkryto 253 kg zgromadzonego zlomu,
zar6wno Zelaznego,jak i metali kolorowych.

Gospodarz 2adnych dokument6w na zlom nie
okazal i tlumaczyl siq, 2e zebral go sam w
ostatnich trzech miesi4cach. W' najbli2szym
czasie zapadnie decyzja o wytoczeniu mu sprawy
kryminalnej.

JednoczeSnie, dziqki miejscowym
pracownikom milicji: S.M. Dziubie, W.W.
Rudnickiemu i M.M. Kaduszkinu udalo siq
wykryi jeszcze jednq sprawQ zwiqzanq z
kradzie|q metali. Co prawda to przestqpstwo
zostalo popelnione jeszcze w koricu
paldzienika,leczjego skutki odczulo na sobie
wiglu mieszkaric6w naszego miasta. Wtedy trzy
dzielnicy Berdyczowa pozbawione byly wody.
Okazalo siq, ze nieznana osoba skadla metalowy
tr6jn6g znad studni artezyjskiej Nr 40, kt6ra
znajduje siq we wsi Bystryk. Przestqpca w
kr6tkim czasie zostal zatrzymany. Jest nim
mieszkaniec Berdyczowa, kt6ry na szczq6cie nie
zdolal sprzeda6 skradzionego tr6j no gu.

.,,Brama raju i plomienie piekielne"

24,25 i 26 listopada w Miejskim Domu
Kultury w Berdyczowie odbywal spektakl
slowno-muzyczny pt. ,,Brama raju i plomienie
piekla". Przez trzy dni sala byla przepelniona
widzami, przewalali wSr6d nich ludzie mlodzi.

Specjalne efekty dZwiqkowe i techniczne,
piqkna gra aktorska - wszystko to nie bylo
efektem zawodowc6w, lecz tw6rczo6ciq parafi an

praktycznie wszystkich koSciol6w
protestanckich miasta Berdyczowa. O czym
opowiada ten spektakl? Tytul m6wi za siebie.
Widowisko wzruszalo swoja naiwno6ciq, a

jednoczeSnie dzialalo orze|wiajqco swoim
przekazem. Widzowie na sali i Smiali siq i
plakali... Np. fragment, w kt6rym matka
prowadzona bylaprzez aniol6w do raju, a ojciec
wleczony przezdiabl6w do piekla lub na odwr6t,
do moment6w tragizmu - kiedy to odbierano
dzieci rodzicom - zmuszaly nas do zadumy i
refleksji...

W trakcie widowiska migotaly zapalone
Swiece i bnmiala wsp6 lna modl itrva za mrarly ch w
olaesie glodomoru na Ukainie w latach 1932.-33,

Nalezy siq spodziewal, i2 w najblizszym
czasie pojawiq siq inne, ale podobne spektakle,
kt6re podejmowa6 bqd4 tq tragicznq i trudnq
tematykq. Istnieje zapotrzebowanie na ten typ
Srodk6w wyrazu artystycznego, a wynika to z
licznych i gor4cych wypowiedzi uczestnik6w
spektaklu, kt6rzy stwierdzali,2e wynie6li z niego
wiqcej korzySci ni2 dziesiqtk6w zebrari i
seminari6w

. Uczczenie pamigci
zamordowanych glodem

, 25 listopada spoleczefstwo miasta i rejonu
berdyczowskiego zebralo siq obok pomnika ofiar
ukrairiskiego glodomoru i stalinowskich represji,
celem uczczenia pamiqci zmarlych Smierciq
glodow4 w latach 1932-33. Przem6wienie

wyglosil burmistrz Berdyczowa - Wasyl Mazur.

Po nim glos zabrala p. Ludmila Wozniuk -
Swiadek tych strasznych wydarzeri. Po niej
wystqpowali : przewodn iczqcy Ludowego Ruchu

Ukrainy - p. Iwan tr-obaj oraz przedstawiciele
organizacji mlodzie2owych i spolecznych.
Nastqpnie Miroslawa Gorobczuk, Eugenia
Trofimiuk oraz Helena Szydlowska deklamowaly
wiersze pt. ,,Biala modlitwa za.braciszka" i

,,Ostatnia kolyskowa".

. Finowie w Berdyczowie

Na pocz4tku grudnia nasze miasto
odwiedzila delegacja z Finladii. Celem wizyty
byla: wymiana do$wiadczeh w zakresie uslug
komunalnych. Jak opowiadaj4 obcokrajowcy,
problemy z utrzymaniem budynk6w
mieszkalnych istniejq nie tylko na Ukrainie. W
Finlandii ten problem takze istnial doSi dfugo,
aL nie zostalo znalezione wyjScie z sytuacji.
Wszystkie wielopiqtrowe bloki wczeSnie czy
p62niej popadaj4 w ruinq, dlatego co jakiS czas

nale|y przeprowadzii kosztowny kapitalny
remont. U Fin6w zarzqdem, obslugq i
utrzymaniem wielorodzinnych dom6w
mieszkalnych zaj muj 4 specj alne prywatne fi rmy.
Na utrzymanie budynk6w taka fnma zaci4ga
po|yczkg u pafistwa albo w lokalnych bankach
(oprocentowanie kedytu wynosi zazwyczq od
4 do 7 % w skali roku). Przy Sredniej pensji
wynoszqcej Srednio 3 tys. euro mieszkaricy l/3
wydajqna uslugi komunalne. W Finlandii istnieje
zasada, je2eli mieszkaricy wlasnymi wysilkami
uporzqdkowuj4 otoczenie domu, to kwota ta
potracona zostaje z czynszu za mieszkanie.

. MiQdzynarodowa wsp6lpraca

W 2006 roku Berdycz6w utrzymywal juz
i stniej qce i nawi4zywal nowe wigzi z paristwami

obcymi. Podpisano kilka miqdzynarodowych
um6w, z kt6rych praktycznie wszystkie zostaj4
siq zrealizowane,

W ostatnim czasie z oficjalnq wizyt4 w
Berdyczowie byl Ambasador RP na Ukrainie -
p. Jacek Kluczkowski oraz konsul Generalny RP
w tr-ucku - p. Wojciech Gal4zka. W czasie VII
Dni Polskiej Kultury miasto odwiedzily oficjalne
delegacje polskich miast: Jawora i Siedlec. Do
Polski w ramach wymiany do3wiadczenia
jei,dzili i nasi urzqdnicy.

Juz drugi rok z rzqdu specjaliSci z Holandii
pomagaj4 naszym wladzom rozwiqzywa(,
problemy w dziedzinie gospodarki mieszkaniowo-
komunalnej. W mieScie ju| zalo2ono 55 sp6lek
grupuj4cych wsp6lwlaScicieli budynk6w
mieszkalnych. Rozwija siQ wsp6lpraca
Berdyczowa z fiirskim miastem Janwerlaj.
Niedtugo w Berdyczowie powstanie siq jeszcze
jeden obiekt o znaczeniu miqdzynarodowym, a

mianowicie: galeria im. Honore'go de Balzac'a,
kt6rej budowq finansuj4 Francuzi.

Opracowla lza Rozdolska.

lfionika mieisln. l(ronifia miei$fta o l(ronifta mieisfta



. ,obchodzil L0 rocznicq Swigceri\r/
ll kaplafiskich.
tl

ll *" powitanie swojego proboszcza i

ll ptryjaciela przyszli setki parafian,

ll nrzyject ali ksiqza z s4siednich parafii, a

ll mianowicie: ks. Jan Sofiriski z parafii Sw.

fl Blazeja w Andruszowce, ks. Andrzej

fl Jachimowicz z Nowa Borowa. wikary ks.

ll Witalij Bartkowiak z Wlodarska

ll Wolyriskiego, oraz ks. Leon Kwapisz z

ll Czerwonoarmiejska.

ll Po uroczystej Mszy 5w., ksi4dz Wiktor

ll udzielil wywiadu dla naszego pisma. Oto

ll relacja ztegoL wywiadu:
tl
ll
ll Ks. Wiktorze, podejmujecie
f l obowi4zki probosz cza juL 2,5 roku. Jak
fl widzi ksiqdz naszQ parafig? Czym

ll r62ni sig ona od poprzedniego miejsca- pracy?

1O-lecie

kaplaristwa
proboszcza
koSciola
5w. Barbary
28 grudnia 2006 r. proboszcz

koSciola Swigtej Barbary w
Berdyczowie Wiktor Makowski

Parafia Sw. Barbary jest dobr4
parafiq, tradycyjn4. W Kijowie pracowalo
siq inaczej, bo tam jest parafia nowo
utworzona, w roku 199L. Tutejsza
natomiast nasza parafia ma swoje
tradycje, korzenie. Tu juz w czasach
sowieckich prze5ladowari byly mocne
fundamenty KoSciota katolickiego, kiedy
ludzie starali siq za wszelkq cenQ
zachowai swoj4 wiarq i przekazat jq
mlodym pokoleniom.

Czego ojcu udalo sig dokonad w
ko5ciele w okresie swojego pobytu
tutaj?

Jak widzicie. koSci6l zostal
wyremontowany na zewnqtrz, postawiorie
nowe okna, broniowe drzwi. W centrum
ko6ciola jest nowe, zlote tabernakulum
podarowane przez parafiq niemieck4 z
Volzburga, przed kt6rym modlil siq

Ojciec Swiqty Jan Pawel II w czasie
swoj6j wizyty na Ukrainq. Jest nowa
monstrancja i wi eczna lampka.
Wyremontowana zostala tak|e p lebani a,

a przy niej gara2e.
W lecie, na 250 - lecie koronacji

cudownego obrazu Matki Boskiej
Berdyczowskiej, zostala odnowiona
grota NajSwiqtszej Marii Panny, kt6ra
stoi po prawej stronie od wejScia
centralnego.

Z jakimi problemami ks. proboszcz
spotyka sig teraz?

- Najwiqkszym problemem jest sufit
koSciola, kt6ry dzieli gmach na dwa
piqtra. Za czas6w komunistycznych tutaj
znajdowaly siq dwie sale sportowe. Teraz
to trzeba ueun4i, co wymaga wielkich
kosztow.

Ko5ci6l Sw. Barbary jest znany w
mieScie nie tylko jako Swi4tynia. Co
jeszcze przyciqga uwage mieszkafic6w
Berdyczowa u Swigtej Barbary?

Przy ko6ciele juz trzeci rok stale
pracuje polska miejska biblioteka imienia
Wladyslawa Reymonta. MiloSnicy
literatury i jEzyka polskiego maja
mozliwo6d zapozna| siq u nas z dzielami
literatury, zdobyt ciekawq informacjq o

kulturze polskiej, historii swojego narodu.
Kierownikiem biblioteki jest p. Maria
,Podgorodecka. Na Mszach Swiqtecznych
i uroczystych w naszej parafii, Spiewa
zesp6l muzyki duchowej, ktorym kieruje
organista p.Witold Czyslowski. To grono
ma ju2 pewne osiqgniqcia na festiwalach
muzyki koScielnej (I miejsca w latach

2003 i 2004). Opr6cz tego koSci6l Sw.

Barbary jest historycznym zabytkiem
miasta. Do naszej Swi4tyni uczerszczalo

wiele wybitnych i znanych os6b, na
przyklad wielki pisarz francuski,
Honoriusz Balzac, kt6ry w tej Swi4tyni
wziql Slub z hrabin4 Ewelin4 Hariskq w

l85l r. i wiele innych, znanych osob.
Teraz do nas czqsto przyjeLdLaj4 goScie

nie tylko z innych stron Ukrainy, lecz
r6wniez z innych krajow, jak chodby wiele
wycieczek z Polski, Francji, Niemiec,
Hiszpanii, Rosji, Bialorusi i innych.

Dzisiaj o.bchodzono 10 - lecie'nie
tylko ksipdza Wiktora Makowskiego,
lecz takLe i ks. Andrzeja
Jachimowicza..,

- Z ksiqdzem Andrzejern uczyliSmy
razem w seminarium w Grodnie na

Bialorusi. Razem przy jmowali6my
Swiqcenia diakonatu a kaplariskie, r zawsze
spotykamy siq w rocznicq Swiqcefi.

Czego ksi4dz b gdzie Ly czyl
czytelnikom,,Mozaiki Berdyczowskiej"
w Nowym,2007 Roku?

Chcq pozdrowii wszystkich
mieszkafrcow Berdyczowa i Lyczyt im
Bozego blogoslawiefistwa, obfitych lask
BoLych, wielkiej radoSci i wszelkiej
pomy6lnoSci w 2yciu. Niech
nowonarodzony Jezus Chrystus wejdzie w
wasze serca i dorny, opiekuje siq wami i
waszymi rodzinami, a jego miloSi nie
bqdzie miala korica.

Rozmawiala:
Irena Zawadzka.
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moina jq zachowat" Tytutlm wprowadzenia do seminarium,

Jan pawel II. zostal zaptezentowany wyklad profesora
Wojciecha Pelczata z l-lniwersytetu w
Rzeszowie na temat roli tradycji i jej

od takim mianowicie haslem, uwarunkowaniach w podrqcznikach
zostalo zorganizowane polonijnych wydanych po wojnie. Nastqpny

Miqdzynarodowe Seminarium z kolei wyklad p. profesor poSwiq.cil
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,ritt'u"1" 
""tiyfif"t" iqzy-ka porcliego. Na opio"o,rnuny przez nich i przidstawiony towarzyszyl ks. pralat dr Stanislaw Sieczka,

*lfo.niunyi se-ioiri'rn, "6stuly 
piogram kuituialny. Wszyscy uczestnicy s4 kt6ry-p6iniej, w ostatnim dniu seminarium'

o1ni*ion" pi"tf".V *ytteruja"" "i" 
tyik6 ieZ 

-Uura"o .ariqchi za wyiieczkq do [in?t wziel aktywny udzial w spotkaniu

w dziedzinie nauciuoia jeriku polskiego ' nafilm,,Papiei, kt6rypozostal czlowiekiem"' oplatkowym'

poza lranicami t<raju, t"ci-tulz" 
't 

t<*e.li a takie z mozliwo6C ogl4dania. spektaklu wszvstkie itll"? :::?ll:-Y-"^,'
wprowadzenia uczni6w przez nautq Jqzyka ,,piii ,oty"ono. S.ieto \iitei tottoirotywl' ramach seminarium byly przeprowadzar 

-

fiJi"e;il"-,-;;*""inr*'y"j"1,j,G. wg rekst6iv Jana woli<a. do muzvki Jeizego Pr""i'o9dJI:Y-"1-"Yil':^i:11^T,T9:::
Przed uczestnikami seminariuir si-tanowskiego. spektakl 

'ten btl Bogdana Lipifskiego i jego utalcntowan4

*y.iqp;*utl z interesuj4cymi wykladami zaprezentow;ny w iea-trze na Woli w c6rkq Aniq Dla nauczycieli zostal

zriani*polscy naukowcyi metodyiy, kt6rzy Wirszpwie, w wykonaniu Sceny Muzycznej. przedstawiony sconariusz Swi4teczny

zapoziali iawzycieli ze swoimi punktami Te chii/ile rozrywki kulturalnej, na zawsze ,,Wieczdr Wigiliinl", opracowany i
pozostati4 siq w naszej pamiqci. prowadzony przez pana Lipiiskiego 

,' 
Bardzo ciekaw4 i u6ogacajqc4, stala siq Wszystkimi uczestnikami omawianego

te| wizyta uczestnikow seminarium do seminarium, opiekowaly siQ panie:

Ministeistwa Edukacji RP, gdzie oprocz MaLgorzata Malyska, Gra2yna Wi6niewska

spotkania z wysokimi urzqdnikami resortu i Malgorzata Wr6blewska'

{i6*iuty, czekal na nas interesuj4cy wyklad Organizatorom seminarium wyra|amy

p. prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego na serdeczne podziqkowanie za mile spqdzony

iemat kultury jqzykowego obcowania. W czas, za kontakt z Macierzq, oraz za cenne

trakcie tejLe wizyly mozna bylo zwiedzii informacje i pomoce dydaktyczne. Z rado6ci4

wystawQ-,,Eleminiorze Swiaia z kotekcji zauwalamy, ze wsp6lpraca z Polonijnym

Rbnaty Zaborskiej", kt6ra to wystawa Centrum Nauczycielskim, nabiera coraz to

prezeltuje zbiorponad 200 egz.elementarzy nowych ksztaltow i jest bardzo potrzebna

* narodowych jqzykach i iwiczefr do pisania nauczycielom, kt6rzy pracujQ w oSrodkach

dla uczniow pierwszych klas z ponad 80 szkolnictwa polskiego, roztzuconych juz

krajow Azji, Afryki, Europy, Australii i obu teraz po calym Swiecie.

Ameryk. Kolekcja ta posiada r6wnieL zbi6r
elementarzy polskich: I tak, byly elementarze Larvsa Wermiriska.



Nauczanie jpz"vka polskiego w 0deskiej Szkole nr 121

W 1992 r. z uwagi na potrzeby Polakow

mieszkaj4cych w Odessie, a tak2e duLe

zainteresowanie jqzykiem polskim i Polskq

wSr6d przedstawicieli innych narodowoSci
wprowadzono nauczanie jqzyka polskiego w

Sredniej Szkole Ogolnoksztalcqcej nr l2l.
Od 2001 r. szkola jest czlonkiern

Stowarzyszenia Szkol UNESCO. Aktualnie
jqzyka polskiego jako Przedmiotu
obowi4zkowego uczy siq ponad 650 osob.

Wedlug niepelnych danych iloS6 uczni6w
polskiego pochodzenia stanowi okolo l5
proc. ogolu, jednak nie wszyscy zastanawiaj4
siq nad swoj4 narodowoSci4. Pod wzglqdem

socjalnym grupa ta jest bardzo zro2nicowana.
Poziom rodzic6w, ich nastawienie do Polski,
pozycja w ukraifrskim spoleczeristwie
decyduj4 w ogromnej mierze o
stosunku do nauki jerzyka
polskiego. Na ogol jest to
nastawienie pozytywne.

Poczqtki pracy byly trudne,
jednak stopniowo, z biegiem
lat, udalo siQ rozwiqza(
wiqkszoS6 problem6w
zwiqzanych z brakiem
podrqcznik6w, literatury
metodycznej i dydaktycznej.
Nie byloby to mo2liwe bez
pomocy polskiego
Ministerstwa Edukacj i,
Fundacji Pomocy Szkolom
Polskim na Wschodzie im.
T.Goniewi c za, Stow arzyszenia

,,Wsp6lnota Polska",
Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w
Lublinie, Konsulat6w Generalnych RP w
Kijowie i w Odessie. W latach 1994-1996 w
szkole pracowaly siostry salezjanki, kt6re
przyjechaly z Polski z charytatywnq misj4.

Na poczqtku byly to zajercia

fakultatywne, cieszyly siq one duzym
powodzeniem, dlatego po kilku latach iqzyk
polski zostal przedmiotem obowi4zkowym.
DziS naukq jqzyka polskiego objqto
wszystkie klasy od I do XI. Je,zykpolskijest
jednym z wielu przedmiot6w w programie
nauczania szkoly, ma wlasny plan,
opracowane kryteria ocen oraz prawa r6wne
z innymi przedmiotami. Zajqcia odbywaj4siq
regularnie wedlug planu pracy szkoly. Ilo36

godzin zmienia siq co rok, decydujq o tym
wladze oSwiatowe. Jest to jeden z

problem6w, z kt6rymi boryka siq dyrekcja
szkoly. Obecnie klasy pocz4tkowe (l-lv)
majqjednqgodzinq, kl. V- IX - dwie godziny,
kl. X-XI - dwie i p6l godziny.

Najwa2niejsze skladniki pracy

nauczycieli to iwiczenra w m6wieniu i
rozumieniu mowy, nauka czytania i pisania,

iwiczenia slownikowe, nauka o jqzyku,
przekazywanie wiedzy o polskiej kulturze,

literaturze, historii oraz geografii. Uczqc
jEzyka nauczyciele staraj4 siq korzystai ze

wszystkich dostqpnych material6w
dydaktycznych. NajczqSciej sq to podrqczniki

do jqzyka polskiego, historii, geografii,
Srodowiska i inne, wydane w Polsce. Ponadto

korzystaj4 z pomocy audiowizualnych i
fiultimedialnych. Czqsto nauczyciele sami

przygotowuj4 niezbqdne, dostosowane do

poziomu ucznia opracowania.
Praca nauczyciela wymaga

systematycznego doskonalenia warsztatu
pedagogic znego, poszukiwania nowych

Krakowie. W lipcu 2003 r. uczniowie 9 kl.

zajqli I i II miejsce w Otwartym Konkursie

Literackim dla Mtodej Polonii. W 2004r.

dwoch uczni6w zostalo lauretami OLiJP i

otrzymalo stypendia Rz4du RP. W

paLdzierniku 2004 r. uczeri szkoly zostal

laureatem Konkursu Recytatorskiego,,Kresy
2004" organizowanego przez Oddzial
Wspolnoty Polskiej w Bialymstoku. W
marcu 2005 r. nasi uczniowie zajqli I, lI i III
miejsce w Finale Republikariskim OLiJP w
Kijowie, a w kwietniu br. zwyciq.2yli w

Finale Ogolnopolskim w Warszawie i zostali

wyr6znieni stypendium Rzqdu RP. W maju

2005r. jury V Miqdzynarodowego Konkursu

Literackiego ogloszonego przez OSrodek

Edukacji Kulturalnej Dzieci Polskich na

Wschodzie w Krakowie
przyznalo I i II nagrody dla

uczni6w Szkoly. W listopadzie
2005r. nasi uczniowie po raz

drugi wziqli udzial w

eliminacjach centralnych XlV
Miqdzynarodowego Konkursu
Recytatorskiego irn. A.
Mickiewicza,,Kresy 2005",
kt6re odbyly siq w Kijowie i

zaje..li I miejsce w Il kategorii
wiekowej (od 12 do l6lat) oraz

II rniejsce w III kategorii
wiekowej (mlodziel i doroSliod
lat l6). Jury Konkursu
zakwalifikowalo dwoch
najlepszych recytator6w, w tym

uczennicQ naszej szkoly, na

metod i Srodkow, doksztalcania siq i
aktualizowania wiedzy - nie tylko w jqzyku,

ale r6wnieL o zmianach zachodzqcych w

Polsce. Dziqki Polonijnemu Centrum
Nauczycielskiemu w Lublinie nauczyciele

szkoly majq mozliwoSi doskonalenia
na przedmiotowo - metodycznych kursach

organizowanych w Polsce.

W ostatnich latach udalo siq podnieSd
jako56 nauczania j Ezykapolskiego do takiego
poziomu, ktorego efektem s4 osiqgniqcia
uczni6w w zawodach polonistycznych i
miqdzynarodowych konkursach
literackich.W sierpniu 2001r. jury X
Jubileuszowego Festiwalu Poezji M.
Konopnickiej w Przedborzu i Mokrych
G6rach przyznalo dwie nagrody - rzeczowq
i pieniqzn4 uczniowi 6 kl. za wystQp w
konkursie recytatorskim. W marcu 2003 r.

uczniowie szkoly zajqli I i lll miejsce w III
Miqdzynarodowym Konkursie Literackim
ogloszonym przez O6rodek Edukacji
Kulturalnej Dzieci Polskich na Wschodzie w

XIV Bialostockie Spotkania Laureat6w.
Bardzo wysoko ceniona jest dzialalnoSi

szkolnego ch6ru, kt6rego repertuar obejmuje
polskie pie6ni ludowe i popularnc utwory
klasyczne. O jego aktywnej pracy Swiadcz4

liczne dyplomy Festiwali Kultury Polskiej,

odbywaj4cych siq w Odessie.

Udalo siq nawi4za6 kontakty ze szkolami
w Polsce, regularnie organizujemy wymian
grup uczni6w, realizujemy wsp6lne projekty,

Szkoia ma ogromny potencjal do
rozwoju, juz w tej chwili jest glownym
centrumpromocji jqzyka i kultury polskiej w
Odessie. Gl6wnym celem nauczania jest
przygotowanie ucznia do 2ycia w
wielokulturowym spoleczefistwie
ukrairiskirn. Wyniesiona ze szkoly
znajomo6i jEzyka polskiego umozliwia
naszym uczniom czytanie polskiej prasy i

literatury oraz podtrzymywanie kontaktu z

Polsk4 i Polakami w innych krqjach.

Maria Klokowa.



Henryk Stroriski,
autor ksi4Zki

,,Represj e stalinowskie
wobec ludno5ci polskiej
na Ukrainie w latach 1929 - 1939,

(CiqS dalszy z numeru 5 (70)).

Podobne bylo nastawienie do KoSciola
ze strony polbiura przy KC WKP(b) w
Moskwie. W jednym z ok6lnik6w do
polskich komunist6w na Ukrainie w 1926
r., podp i san ym przez sekretarza tej instytucj i
Zofrq D z i e rzyri s k qL, czy tamy i

Nale2y stwierdzii, 2e najniebez-
pieczniejszym wrogiem naszym w sferze
pracy wirod polskich mas pracujqcych jest
duchowieristwo katolickie, kt6re ma jeszcze
bardzo silny wplyw na swojq owczarniq.
Prawidlowo metodycznie postqwionct
antyreligijna propaganda wirod polskiej
ludnoici katolickiej w znacznym stopniu
pomoglaby w jej sowietyzacji i zapewnila
moiliwoit owocnej kulturalnej i
ekonomicznej pracy wirdd chlopstw.a
polskiego w ZSRR, zgodnie z zadanismi
wysuniqtymi przez naszq partiq.

Jeszcze ostrzejsze oceny wobec
KoSciola katolickiego znajdujemy w
dokumentach GPU, co niew4tpliwie mialo
slu?yt, uzasadnieniu jego brutalnych akcji
antykoScielnych. KoSciolowi zarzucano
dzialalnoS6, wywrotowq i antypafstwow4,
a kaplan6w oceniano jako element poli-
tycznie szkodliwy. Zachowal siq bardzo
walny i znamienny dokument, do kt6rego
dostqp badacze majq od niedawna.
Sporz4dzony w 1926 r. w GPU Ukrainy i
adresowany KC KP(b)U nosi nazwq
,,Raport o pracy wSr6d duchowiefistwa
rzymskokatolickiego i p6lkolonii>, a
podpisany jest przez zastQpcQ kierownika
GPU Ukrainy Karla Karlsona i innych
wysoko postawionych j ego
wsp6lpracownik6w, zajmujqcych siQ
bezpoSrednio zwalczaniem KoSciola
katolickiego i jego ksiq2y. Wytyczano w nim
kierunki i sposoby walki oraz strategiq i
taktykq antykatolickich dzialari GPU, przy
czym gl6wny nacisk kladziono na poczy-
nania represywne i r6znorodne prowokacjb.
Na pocz4tku dokumentu zaznaczono. Le

ludno66 polska znajduje siq pod ogromnym
wplywem KoSciola i ksiqzy, kt6rzy
rozpowszechniaj 4,,naj reakcyj niej sz4
antysowieck4 ideologiq>. Najwiqcej uwagi
poSwiqcono duchowiefi stwu, hierarchicznie
zwAzanemu z lucko-zytomierskim
biskupem Ignacym Dubowskim,
rezyduj4cym w tr,ucku. Stwierdzono, 2e
drog4 nielegaln4 na Ukrainq przyslano kilku
kaplan6w, a takLe przekazywane sg
dyrektywy i instrukcj e dzialania kleru.
Duchowiefrstwo orientuje wiernych na
Polskq, wychowuje ich w duchu
antysowieckim i dlatego GPU uznawalo
ksiq2y za,,szpieg6w na rzecz Polski>.

Analiza dokument6w przekonuje, 2e
walka wladzy z katolicyzmem w ZSRR
miala zej56 na tory walki politycznej, a

KoSci6l z g6ry byl skazany na calkowit4
eliminacjq z 2ycia publicznego w
spoleczeristwie sowieckim. Czysto
propagandowe dotqd formy dzialah
antyreligijnych w okresie stalinizmu
okazaly siQ dla komunist6w
niewystarczajqce i latwo siqgniqto do
terroru. Drastyczna postad antykatolickich
akcji wynikalatakLe i z tej okoliczno{ci,2e
walka z katolicyzmem nie zostala zsyn-
chronizowana z planami powszechnej
ateizacji. Rzuciwszy ogromne sily i Srodki
na zwalczanie prawoslawia, wladza
komunistyczna osi4gnqla pewne sukcesy,
wyra2ajqce siq w rozbiciu jego struktury
organizacyjnej (chociazby pojawienie siq
tzw. 2ywej cerkwi) czy masowym
odchodzeniu od cerkwi kaplan6w i
wiernych. Calkiem inaczej sytuacja
uksztaltowala siQ w KoSciele
rzymskokatolickim, kt6ry chociaz w
po16wnani\r z prawoslawiem mniej
rozpowszechniony, zdolat zachowat
jednoS6 organizacyjn4, cieszyl siq wielkim
autorytetem wSr6d wyznawc6w, a ducho-
wieristwo mimo presji wladzy nie weszlo
na drogq apostazj i i rozlam6w.
Porewolucyjne i powojenne zmiany
polityczne mocno naruszyly strukturq
Ko6ciola rzymskokatolickiego na Ukrainie
Sowieckiej. Ustanowiona, zgodnie z
traktatem ryskim, na Zbruczu granica
polsko-sowiecka rozerw ala diecezj q lucko-
zytomiersk4 na dwie czqSci. Przy czym
biskup, konsystorz i seminarium znajdowaly

siE w tr ucku i stamt4d dlt2szy czas starano
siQ, w miarq mozliwoSci, kierowai
wszystkimi sprawami 2ycia diecezji. Dla
sowieckiej jej czqSci zostal mianowany wi-
kariusz generalny, ktorym byl ks. Teofil
Skatski - proboszcz koSciola p.w. Sw.
Aleksandra w Kijowie.

W 1920 r. do Polski wyjechal z diecezji
kamienieckiej ostatni biskup Piotr
Marikowski, kt6ry przez jakil czas zaruqdzal
sprawami przebywaj4c w Buczaczu.
Ponawiane przez Watykan p16by
mianowania dla teren6w Ukrainy biskupovy
zawsze napotykaly sprzeciw komunist6w,
podobnie jak inicjatywa otwarcia
seminarium duchownego.

N iepowodzeniem zakohczyla siq misj a

do ZSRR wyslannika Stolicy Apostolskiej
o. Michela d'Herbigny'ego, kt6ry podczas
trzech wizyt w polowie lat 20. odwiedzil
r6wniez Kij6w i poludnie Ukrainy. Pota-
jemnie mianowal czterech nowych
biskup6w, w tym ani jednego dla diecezji
prawobrz e2nych. Dokonal takLe
reorganizacji calej dotychczasowej
administracj i koScieln ej poprzez jej podzial
na l0 administratur, nominacje
odpowiednich administrato16w apostolskich
i cofniqcie jurysdykcji poprzedniej. Dla
diecezji zytomierskiej (lucka zostala
odl4czona) administratorem apostolskim
zostal mianowany wspomniany ks. Teofil
Skalski, dla diecezji kamienieckiej - ks.
Jan Swiderski. Dla poludniowej czqSci
Ukrainy, gdzie wSrod wiernych okolo 80
procent stanowili Niemcy, administratorem
apostolskim mianowano bp. Aleksandra Fri-
sona, a dla Charkowa - ks. Wincentego
Ugina. Nowo mianowani administratorzy
faktycznie zostali podporz4dkowani
rezyduj4cemu w Moskwie francuskiemu bp.
Pierre-Eugene Neveu. Dzialania te
wielkiego efektu nie przyniosly, bowiem w
krotkim czasie wiqkszoSi administrator6w
apostolskich aresztowano i uwiqziono.
Nieobecno56 biskup6w i zamkniqcie
seminari6w nie dawaly KoSciolowi w ZSRR
mozliwoSci przygotowania bardzo
potrzebnych kaplanow i obsadzenia
istni ej 4cych jeszcze parafi i.

(CiqS dalszy w nastgpnyn, ,orrrrrzr).

)



16 grudnia 2006 roku o godz.12.00,
we wsi Gryszkowcy odbyla sig uroczysta
Msza Swigta z poSwigceniem dzialki, na
kt6rej bgdzie postawiony krzyil, a w
przyszlo6ci bgdzie tu zbudowany ko5ci6l.

TLZ'O

roswr€cenre
budo'' '-.'/
r70r
KOSCTOIa
Na ten radosny dla mieszkaric6w wsi

dziefi, jaki stal siq pocz4tkiem nowej
przyszloSci tego osiedla, Pan 869 podarowal
piqkn4 pogodE. Zachmurzone niebo
przejaSnilo siq i za6wiecilo slorice. To
obudzilo wiarq i nadziejq w sercach licznych
katolik6w tej wsi, kt6rzy tak dlugo czekali
na swoj4 Swi4tyniq. We Mszy celebrowanej
przez biskupa pomocn iczego Witalij a Skomo-
rowskiego uczestniczylo okolo 500 os6b.

Wydarzenie odbywalo siq na tym
miejscu, gdzie ju? za kilka lat bqdzie sta6

nowy rzymsko - katolicki koSciot. W
odprawianiu Mszy 5w. brali takhe udzial
proboszcz gryszkowieckiej parafii pod
wezwaniem 5w. Agnesy ks. Wiktor
Makowski, o. Eugeniusz Chuchro OCD i
diakon berdyczowskiej parafii 5w. Barbary
brat Witalij Prylepa. Nie mozna nie
wspomnie6 o piqknej grze i Spiewie organistki
Inny Karaby.

W kazaniu biskup Witalij Skomarowski
zwr6cil siq do mieszkaric6w Gryszkowiec ze

slowami: ,,Nie kaidemu wypada na los
budownictwo iwiqtyni. Budownictwo
iwiqtyni to bardzo wa2na sprawa, Bogiem
blogoslawiona. Kaidy z was swoimi rqkami
moie przyczynit sie do zbudowania tego
koiciola. Pol62cie tam chocby po jednej
cegielce.. Budujqc koiciol bqdziecie tym
samym budowac pok6j miqdzy sobq. Bo
wlainie w tej iwiqtyni bqdq jednoczyc siq
wasze rodziny. Sqsiad sqsiadowi nie bgdzie

ju2 wrogiem, a stanie siq bratem, siostrq...
Zauwa2cie, 2e budowle, ktore najlepiej
zachowujq sig, to sq koicioly, klasztory - bo

byly zbudowene dla chwaly Bo2ej. Na
przyklad w Czudnowie jest klasztor
franciszkanski, w Berdyczowie
karmelitariski..."

Po zakoriczeniu Mszy 3w., odbylo siq
poSwiqcenie dzialki pod budowq Swi4tyni, a

tak|e krzyla, kt6ry stoi na miejscu, na

kt6rym, jak podaje tradycja, juz w VI wieku
stal V,rzyL.

Po nabozeristwie, do parafian
przem6wila prezes Rady Wiejskiej p. Zoja
Stadnik, architekt projektu ko6ciola p. Piotr
Perewoznyk, orazczlonek wsp6lnoty parafii
pod wezwaniem 5w. Agnesy p. Leonid
Janowicz.

Po zakofczeniu tego2 uroczystego
wydarzenia, ludzie rozeszli siq po swych
domach zachowuj4c w pamiqci przyjemne
wspomnienie o poczqtkach budowy ich
wiejskiej Swiqtyni. Bqdziemy modlii siq w
intencjach tej budowy orazzatych, dla kogo
ten koSci6l zostanie zbudowany.

Irena Zawadzka.

Dni
Kijowa
w Warszawie

Kontakty polsko - ukrai6skie
odbywaj4 siq na wielu poziomach i
plaszczy znach oraz maj q

r6znorodne barwy i odcienia.
W drugiej polowie listopada

2006 roku w Warszawie trwaly Dni
Kijowa. W ich ramach w bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego
przeprowadzono seminarium na

temat ,,Ukraina w XXI wieku -
wybor wartoSci". W ratuszu
otwarto wystawq fotograficznq o

przeszloSci i terazniejszoSci
Kijowa. W bazylice ojcow
Selezjanow i w koSciele ojcow
Bazylianow dal koncerty Ch6r
Kameralny ,,Kij6w". W klubie
,,Tygmont" sw6j kunszt
zapr ezentowal zesp6 | jazzowy
Strelczenko Band. Odbyt siq tez
przeglqd film6w ukraifrskich, na

ktorym pokazano miqdzy innymi
,,Podr6znik6w" oraz,,Orange
Lowe". Odbyly siq r6wniez inne
spotkania i imprezy.

Tematyka ukrairiska stale
przewija siq w mediach i w
r o zw alaniach dzialaczy
spolecznych. OsobiScie
uczestniczylem, na przyklad, w
spotkaniu zorganizowanym w
siedzibie,,Gazety wyborczej "
przez Zwiqzek Ukraificow w
Polsce. Na wieczorze wspomnief
gloSno tozwa2ano, co zostalo ze

spuScizny po Jacku Kuroniu w
relacjach polsko - ukrairiskich. Na
spotkaniu tym z wielk4
serdecznoSciq i cieplem m6wiono o
Jacku Kuroniu jako o wielkim
przyjacielu Ukrairic6w i
orqdowniku pojednania polsko -
ukrai6skiego, jako o czlowieku,
ktory nigdy nie unikal problem6w
trudnych i drazliwych, tak2e z
przeszloSci i poszukiwal punktow
stycznych, a|eby jeden i drugi
nar6d dobrze siq wzajemnie
rozumial.

Dni Kijowa w Warszawie
dobrze temu przeslaniu sluzyly.

Eugeniusz Jabloriski.



Polska Sobotnia Szkola
w Berdyczowie

15 grudnia 2006 roku zostala
zarejestrowana Polska Sobotnia Szkola w
Berdyczowie, ale zaiqcia w niej rozpoczEly
siq wcze6niej, od 14 paldziernika 2006 roku.
Rekrutacj q uczni6w do szkolY
przeprowadzono w miesiqcach wakacyjnych
2006 roku. Zglosilo siq 102 osoby. S4 to
glownie dzieci w wieku od 6 do 17 lat.
Rozpoczqte w paldziemiku zajqcia odbywaj4
sig goScinnie w pomieszczeniach Miejskiej
Og6lnoksztalc4cej Szkoly Nr 3, ktorej
dyrektorem jest Wlodzimierz Kostiuk' Tam

tez znajduje siq siedziba Berdyczowskiego
Oddzialu Zwiqzku Polakow Ukrainy.
Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy
wiekowe, kt6re zkolei dziel4 siq na podgrupy.

Jqzyka polskiego w szkole uczq; Larysa
Wermiriska i Walentyna KoleSnik. Opr6cz
jgzyka polskiego dzieci maj4 mozliwo6c
nauczyt siq polskich piosenek i tafrc6w. Te

zajEciaprowadzi Alicja Wermifiska, kt6ra w
tym roku ukoriczyla Studium Folklorystyczne
Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w
Lublinid, kierowane przez Stanislawa
Leszczyriskiego. Historii Polski uczy Wiktor
Kozifrski, a geografii - Irena Rozwadowska.
W swojej pracy nauczyciele wykorzystuj4
gl6wnie programy autorskie, ulo2one na
podstawie dostqpnych podrqcznik6w, kt6re
posiada szkola oraz czasopisma: ,,Glos
Nauczyciela", wydawanego w Drohobyczu.

W tak kr6tkim okresie, nasza skromna
szkolka byla juz reprezentowana na
o96lnoukrairiskim konkursie recytatorskim w
Kijowie, kt6ry zorganizowany zostal przez
Federacjq Organizacji Polskich na Ukrainie.
Dwie uczennice - Katarzyna Bodaracka i
Ewelina Litwinow - braly udzial we
wspomnianym konkursie i otrzymaly
wvr6znienia.

23 grudnia 2006 roku odbylo siq w szkole

spotkanie oplatkowe i maly koncert, na

ktorym wyst4pili uczniowie Polskiej
Sobotniej Szkoly w Berdyczowie. Dzieci
recytowaly wiersze poet6w polskich,
Spiewaly kolqdy. Uczestnik6w oplatkowego
spotkania blogoslawil o. Jan Dudka zzakonu
karmelit6w bosych. W trakcie spotkania,
uczestniczqce w nim dzieci obdarowane
zostaly przez Sw. Mikolaja milYmi
prezentami.

Wiqkszo6i uczni6w i ich rodzice po raz

pierwszy uczestniczyli w oplatkowym
spotkaniu. Postaramy siq, zeby ta od lat
zapomniana piqkna tradycja, zn6w na nowo
zagoScila w naszym 2y ciu.

Pierwszej pomocy finansowej szkole
udzielila warszawska Fundacja,,Pomoc
Polakom na Wschodzie". Serdecznie

dziqkujemy rodakom z Polski za pomoc I

zrozumienie naszych Problem6w.
Rozw6j polskiego szkolnictwa na

Ukrainie ma ogromne znaczenie dla
odrodzenia polskoSci na tych terenach.
Przecie| tylko przez ksztalcenie mlodego
pokolenia mozemy budowai swoj4
przyszlo!;6. Powstanie Polskiej Sobotniej
3ztoly w Berdyczowie jest pierwszym i
wla6ciwym krokiem w tym kierunku.

W ostatnich latach zwiqkszyla siq liczba
godzin jgzyka polskiego w szkolach
o96lnoksztalc4cych. To jest pozytywnym
Swiadectwem tego, 2e zainteresowanie
jqzykiem polskim wSrod obYwateli
ukraitiskich wzrasta i wladze kraju nie
przeszkadzaj4 w rozwoju szkolnictwa
polskiego. Niestety, nie we 'wszystkich
izkolach jeryk polski jest wprowadzony do

planu nauczania. Polska Sobotnia Szkola daje

mozliwoSi nauczenia siq jqzyka polskiego

wszystkim chqtnyrn mlodym ludziom'
Wiadomo, 2e w zajerciach bior4 udzial nie
tylko uczniowie szkol ogolnoksztalc4cych'
lecz tak|e studenci kolegium:
politechni c znego i pedagogi c znego or az szkol
zawodowych.

Polska Sobotnia Szkola goruje nad innymi
formami nauczania na Ukrainie, chocia2by
tym, 2e uczni6w do nauki w niej nikt nie

zmusza.Opr6cz jEzyka polskiego dzieci maj4
mozliwoSi nauczenia siq zapomnianych od

dziesiqcioleci zwyczaj6w polskich.
Zwyczaj6w, kt6re od wiek6w istnialy na

Ukrainie. Kultura naszych przodk6w zawsze

byla ciekawa nie tylko dla Polak6w'lecztak2e
idla innych narod6w, kt6re zarnieszkuj4nasz

region. ZaloLylismv szkolq, ktorej celem jest

zainspirowanie mlodych ludzi do dzialalnoSci

w ruchu polonijnym naszego miasta.
Zapraszamy wszystkich chqtnych do naszej

skromnej siedziby, gdzie rno2n a zapoznat siq
z cudownymi perlami kultury narodowej
Polak6w, kt6rzy stanowi4 spory odsetek
ludnoSci miasta Berdyczowa i okolicy.

Larysa Wermiriska,
dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoly

w Berdyczowie.
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11 LISTOPADA

Dzisiaj wielka jest rocznica -
Jedenasty listopada !...
Tym, co zmarli za Ojczyzng,
Hold wdzigcznoSci Polska sklada.

Przystroj ony portret rrDziadka",
Wzdlu2 ram splywa czarna wstgga...

Odszedl od nas W6dz w za5wiaty -
86l do glgbi serca sigga.

iLyl dla Polski, walczyl za ni4,
Na b6j krwawy wi6dl legiony,
Sial i oral dla Ojczyzny -
My zbieramy dzisiaj plony.

ilolnierzyk6w m amy dzielnych,
Bacznie strzeg4 granic kraju -
Od nas tylko dziS zaleLy,
Aby bylo nam jak w raju .

Wigc o przyszloSd walczmy spolem,
Pod sztandarem z Orlem Bialym,
Tylko pracA i nauk4
Przyspo rzymy Polsce chwaly!

Ludwig l(iszniewski

DROGA
DO POLSKI

Ten trakt do wolnej Polski
Przez r6Lne kraje biegl:
P rzez afrykari s kie piaski
I przez rosyjski Snieg.

Przeszli5my nim, Lolnierze,
Przez tysi4c obcych miast,
W slonecznym lata skwarze)
W mroku zimowych gwi^2.d.

Chod trakt do wolnej Polski
Spl4tal sip w kilka dr6g,
ByliSmy jednym wojskiem
I jeden byl nasz wr6g.

I kaZdy z nas jednaj4c
Tgsknotg w pie5ni ni6sl
Za sw4rodzinn4 chat4,
Za biel4 swojskich brz6z.

Zbigniew Przyrowski

KRZY Z,,VIRTUTI MILITARI"

Czarno - niebieska wst4ilka,
A przy niej sreb rny krzyl:
Virtuti Militari.
Co znaczy to? - czy wiesz?

7'naczy r,Zolniers kiej cnocie"o
'szlachetni o niej 5ni4.
A zdobyd ten krzy|mo2na:
Pogard4 Smierci, krwi4.

Kto w boju mg2nie staje,
Id4c na armat spiZ,
Temu Ojczyzna daje
Zolnierskiej Cno ty Krzyl.

Chor4gwie i sztandary
Zwycigsko szumit w krqg
A on 6w dar nad dary
Z Ojczyzny bierze r4k.

Artur Oppmun.
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Xaparrepru,IM eJIeMeHToM rpaenu.qie

flonsqi e KanJILIqKLI. gacro-rycro Hixto se

3MOx(e po3Ka3arH narvr icropiiix 6ylinnuurna
.ru noAifi, uo [epeAyBann IIboMy, Ha3BarI'I

iueua Qyn.qaropin... Ane Bapro 3arpuMarl'Icb

lepeA r.u,tM cBflTnrrl uicqeu, noMoJII'ITHcb 3a

6y4ienn.rux ra ce6e rpiuruux...
gairo caui xamuqKl,I po3noBi4ators npo

ce6e.

lIIe s AasHix .{acis y flolruli 3'tBHrHcb

Kannu{Kr,r y nnrm4i xpecra. Cnovarry ix por-
uiqynaru Ha oKoJrllqtx cilt, ulo6 csiA'II'uIu

npo nipy t'ticqesnx xureris ra oAHoqacHo

o6epiranu ix sia ycflKoro 3na.

Oco6rlrsoro poAy xpecrn 3'flBllrucb B

1848 poui, flK naM'ffrKLI npo nirsiaaqirc
naHrrII,IHH. Y xoxHotvty ceni qs noAis nepe-

TBoploBanacb Ha BeJIHKy ypoqucricrs. IIpo-
qecis ceJIf,H HecJIa rpyHy s (He6ix'Iuqerc

IIAHIIII,IHOIO), AE JIEXAJII,I AOKYMEHTH NPO

o6os's3Hosi uarexi ceJItH. I{ro tpyuy aa-

KonyBaJII{ na rinqi cela i cran,ulrr4 Ha lrboMy

uicui xpecr. Bin Mas saxucrrTw ce.rsH siA

noBepHeHHt (craporo uoptAKy>. Jhoau a6a-
Jrr.r npo rari xpecrn, i rxulo nouu tpyxnrni-
rifi, Ha ix ruicqi BcraHoBJIIosan[ Hosi, uo6
flaM'flTb He 3racJla.

Ha xaar,,qo Haul{x qacin raxux xpecrie
a6epernoc.r ue6araro. OAlrn 3 HLIX croirs ua

nepexpecri 4opir s PaAo'{HHi n r,aasypcrro-

uy uaqionarbHoMy napKy.Ta6nFIra niA st'tt'l

<(B naM' tts rircs iaaqii TIaHIITHHI4)) noxoAl'trb

ure s 1899 poKy, a caM xpecr ni4Honleuo y

1936 p.

PasoIvI 3 po3BI{TKoM KaMeHtPcrBa B

flonrqi 3' tBLilILIcb ravl' stl i Ka[JII,IqKI4 p irnoi

$oprrau: y nnmr4i cronnin, rporin, Qiryp m
Hasirr qr,IMaJILIx 6ylinenr s o6tecaHoro Ka-

MIHHfl.

forosHI,IM eJIeMeHToM noJIbcbKLIx KanJIH-

uor 6yru cnqri ra Eoxa Marip, st<i seaxarl'l-
cr oniryuarrrr.r 6ylinnu.Inx. Tar y Becru4ax
Hiuri xanmaqor Hafi.racrirue gafiuae cssrnfi
Murorafi, sKofo neMKLI BBa)K:trIH yninepcans-
Hr,rM larponou. BiAroJIocKLt xyJlbry cBtroro
Murcoras Ao cboroAHi s6epemucs y uicnrx:

Swigty Mikolaju,
Opowiedz jak tu bylo,
Jakie pie5ni Spiewano,
Gdzie sig pasly konie.

AyNe rracro B KanJIHrIKax raKox croflJlld

$irypu Cesroi PognHrn, uro ManLI oxopoHtru
siA Heu{ac$, sa6e3nevyBaru ciuefinufi unp,
6rarocrosrgru ciu'i ta o6gaponynarn ix no-
TOMCTBOM.

Oco6nueNfi iutepec BHKJIHKaIoTr raK

saani nep6osi ranrLIqKH, IIro s'rnulncr y II
non. XIX ct... Ey4ysanu ix toHaKH, IKHX

(rrap Ha nifiny npocl'IB). I{i raunuxu 6yttw

noxepTBolo 3a IIIaCJIIIBe [oBepHeHHg, aAXe

criA naM'qrarll, ulo cnyx6a y nificsry tpl't-

sana KimI€HaAIIsrb porin. Ycirt'r celorr'r npo-

BoAXanu pexpyrin i ua nepexpecti.qopir 6y-

AyBanLI nep6oni Ka[nIaqKH. .f,xon x MaJIa

6ytlr pagicrb, KoJIH rlepe3 6arato porin cnH,

6par.rn qorosiK rIoBepraJII'Icr 4o4orray i rrau-

Haroqu KannuqKy rIpIaxoAIlJIH Ao csoix. A
IKHM MaB 6yru poena'r, KoJII'I qepe3 6araro

porie npfixoAuna snictrca, qo xrocb 6rugr-
rufi raruuyB Aecb Ha vyxuHi ga qapq. IIpo
rre Bce croroAHi naM'ffTatorb JII'Ilue nep6oni

KANII,IqKI,I...

Eararo raKLIx o6'eKris ualoi apxirexry-
pN 6es.uyrrano 3HHrqeHo, xoua 6yralo, qo qe

po6urocr o64yrnrauo ta qinecnpflMoBaHo.

3Aasarocs 6, ulo BcraHoBJIeHi.ar noxep-
TBa KanrHrrKI,I BXe HaJlexarb go tueprnoi ul't-

HyBrxHHoIo, ra ui! Eylyrorscr noun no ycifi
flonsrui i sapas. Hecyrr nIoALI Ao HI,IX rnilu,
npr.rKpatuarcrr ix crpiuKaMH. A xr6u MoxHa

6yro 6 noBepHyrucl ua rilrra Aecsrxis por<in

HtBaA, qi nau'rrru po:nonilu 6 sapr rpo ryp-
6orr,r i paAolqi lro.qefi. MoxHa JIHlue yflBurvt,

criruxn BaxJI rIBI,Ix nIoAcbKI,Ix cnpaB Kp Hlorb

s co6i 6eriueuui, ulo crotrb cepeA nicig ra
o6a6iq aopir KanJILIsKrI.

A uoNrnno, Ilfl TpaAuqir upnxuBerbcs
fi y uac.

IpnHa PO3BMOBCbKA.

AABEHT
TIEPIOA

OTIIKYBAHHfl
IUst{AICo uporvrafinyla 3oJrora ociHt i

ocb yxe ga sircuoM rpyAeHb- Micqqr, snnil
nafi6imure.rrob.rtqrr i qercarcrs Airn. I rna-

ere uorvry? 3eu.rafiHo' ToMy ulo rpyAeHb

rqegpnfi na uafipaaicHirui i Hafisecerirui
cBRTa: ryt to6i i cssrnfi Murco.naft, i Pira-

no, i Honufi Pir. Afle ue rpox[ sroAolu. A
3apa3 KaroJrIrKIl [epexnBarorg AASeHT'

ro6ro nepiog rprroryBaHuq i o'riryynau-

Hfl rrpllxoAy y Hatu cnir Icyca Xpucra.

Pano epauqi, xoln cyciau qe cnn.f,Tb y

TenJIux rixxax, s si csoerc poAHHoIo uocni-
rualo Ao Kocreny. Ha 4nopi TeMHo i xoltoAlto,

are si g aui Mos cecrpa, ani inuri Airn ue

3BepraeMo Ha ue yBarI'I. AANe HaIIrl cepq.l

rirpinarcrrct rernoM rux csiqoK ta lixrapu-
rie, xri MI,I HeceMo ig co6oto Ha paHHIo cJIy-

x6y, ra Haliero uablaroAarb, flKy npuHocrlTb

Cnacurem.
Cryx6a Eoxa poparHfl ni4npaurerscr

[epeA ceitaHrolrr Ha 3HaK Toro, qo na csiri
lepeBoKalors rpixonHi cutrr, noKH He rlpu-

firuos Icyc - cnitno [PaBAn.
B uepio4 A,{eeHry qepe3 cBtry Mecy' 3Ba-

Hy Popatarral{, qepKBa eiAAae HulnexHy qecrb

Ilpecnrrift Eoropo4nqi. Hassa <<Poparu> no-

xoAr,rrb ni4 nepurux clin nicHi, my cninaro'rr

niA.rac A4neury ua noqarKy Boxoi cnyx6z
"Rorete coeli", uo nepeKJla4aerbc 3 rarr-
HH rK <Cnycrim Boxy pocy...>>. AAxe sx

HeMo)IoIHBe x(HTTt na 3ertali 6e3 noAn, rar
HeMoxJILIBufi 4yxonunfi posnn'ror i'Incrora
ayuri 6ea Eoxoi 6laroAati, 6er uipu.

Cniqxu B pyKax airefi roBoptrb npo re,

uo Eraro4arr Eoxa e y cepui tcoxHoi nIoAH-

Hr,r, i Aitr,t pa3oM ei csmoro Mapiero ouiry-
rorb npnxoAy focnoAa.

PoparHa csiqKa - qe cuMBon r{inu Mapii,
e xocreri ff posr"riqymr 6ins niprapx i saua-

Jrlororb niA .Iac Mecu. Eina crpivKa' tKolo

o6s'r3asa qR cai.ra, cnunolisye HenopoqHe

3aqarrfl,{inn Mapii.
B .Iac A4nenry lirn i 4opocni n csoix ce-

pqtx Aalorr o6iffiuqi - noAapyHKI{.qrx Icy-
ca, y rKr.Ix o6iqsrorr, ulo HaMararnMyrbct
cr {tfi KpauILIMI,t, 4o6p i ururrar'r, clyxHrH iurn -

Mr,r, Aexro o6iqqe Kpaqe squrilcr i r. A.

Tox npuxo4bMo Ao xpaMy, uro6 oqucrn-
fl{cr siA rpixa i npufirutn Icyca Ao cBofo

cepqr. Mu nosuHHi sporyrtaiTn, uro siA Hac

caMr,rx 3iMexI,ITb 6yaeuo uu g Borou'{H 6es

Hboro. Icyc ue groAifi, axnfi xpa4errcs i sH-

naMy€ 4nepi. 3anpocuruo froro ,qo Hatuoro

cepqr i.reraruMeMo Ha Pisaso.
Poruan IlKEBCbKI4fr,

vqeHb 7 rclacv.



y cy3rP'f eennxnx
y 1819 poui, niclr gaxiH'reHHx HaBqaH-

nr, A4au npuisgurs y Konno, uo6 na noca-

Ai s.{Hrem ni4npaqlonarll HaAaHy ftouy y cry-
Aesrcrrci poKI,I cruneH4iro. Tau enirxy 1820

poKy MonoAufi noer nogHafiolvlllncx r Mapn-
nero BepeuaK, KoxaHtul Ao stcoi nponic qepe3

yce cBoe >ts.ITrt. JLo6os ao qiei uugxeruoi
Ais.rurrr.r MaJra BenuKui,t sfirus ua $oprrlynaH-
Hf, MonoAoro [oera - poMaHTI,Ira. Ha xiulb,
iu He cyAnrou6ytupa3oM. HesAoesi eufiru-
na y ceir reprua s6ipra A,qar'la Miqresnqa
<<floesii>, flKa cralra noqarKoM poMaHTnqHo-

ro ueperroMy y nonbcbrcifi aiteparypi.
1823 p. qapcbKa BnaAa Harparrna ua cliA

Oirrovraris - @iraperis. flicff .[ocrinrnso-
ro criAcrsa BupoK Arq 6ararrox 6yn Ayxe
cyBoprrM - nplrMyconi po6oru, corAarr{HHa.

[nr MiqreBnqa, 3aBAtxu fi oro o6epeNnocri
Ta crpnMaHocti ronapuutia, noKapaHHt BI'I-

rBr,rJrocx nopinHruo M'IKHM: rloera 6yro nr.r-

crraHo y nnyr"piurHi ry6epuii Pocificsroi iv-
nepii. Hanpuxinui xosrHr 1824 poxy nin

<As.sAiB) - oAHofo s HafisngHaquiruux ure-

4eepie norucmoi noesii. B evrirpaqii Miuxe-
nnua 6yno BH3HaHo AyxoBHHM ni4epov rIoJIb-

cbKofo HapoAy. Biu 6pan aKrHBHy yqacrb y
nori'ruqnouy xrami evrirpaHris. Micqe flolr-
u1i n ictopii rtoAc'rsa i gaeAaFIHs uolrrcia y
6oporr6i 3a He3anexsicrr BHKJIaB y cBo€-

pi4norray MopanbHoMy xarexi:nci - <Ksurax
nonbcbKoro HapoAy Ta noJlbcbKoro niIJIoMHH-

rIrBD) (1832), rqo 6ynr.r sLIAaHi asosiuHo i
po3noBcroAxyBaJlucfl 6egKourrosno. Y rofi
nepio4 noeroM 6yn uanucasufi fioro nafi-
6imrurafi noeruqHl,Ifi rnip <flan Ta4eyur>
(1834), qrcHfi HeeAonsi 6ylo BI,I3HaHo HapoA-

HOro efione€rc.
Poru 1834 - 1839 craHoBLIrIH saxKl'Iil ue-

pioa y xptrri AAapra Miqxeen.ra. 3uenipennfi
.qisuu q-reHis Belnroi Euirpauii,-niu nce npn-
xmsuiure craBLIBcs Ao A,qaua 14. 9apropu-
cbKoro i lorem Jlau6epra, qri noKnaAarl,I
saAii na rroBepHeHIUI nolrctxoi segaleksoc-
ri uuqxoM AIanJIoMaTLI.IHHX nepgronopin.

flicns oApyxeHHt r I-{eniuoro [UuNaaHos-

cbKolo ( 1834), nos6anaeHrafi perylrpHl4x Ao-
xoAis, A.qarvr Miqresuq 3 BenHKI{MH TpyAHo-

uraMn crapaBct yrpuMyBaru ciM'to, sKa IrIBH-

.qrco s6iruruyBanacb. Jltaue y 1839 poui noer
orpr.rMaB uocrifiHy po6ory ua nocaAi npoQe-
copa JlarnHcrxoi lireparypu y JloranHclxifi
Arcaaerrrii. 9epes pir< nin npnfiurn, cneqialt-
Ho Ant Hboro crBopeHy, ra$eapy croB'tHcb-
xoi $inonorii, s sroi nisHiure niA snrtasoN,I

AsAxes Tonaucmoro, nporonouysas iaei
ueciauisrray.

Y 1848 p. noer 6epe axrnnHy yqacrb Y
Becni HapoAin, crapql{ oAHHM is gacHosHu-

ris florscrroro Jleriouy n Iranii. llisHirue
Miqrces[.r He 3anuluaerbcfl ocropoHb noaifi
napusrxoi uepnuenoi penonrouii, :a u1o fioro
6yro ycyHeno s rca$egpu ( 185 I p.). llicm unx
xnrreBl4x norp.rciur MiqKesn'I npntrnHte
cBoro noriruuHy Aislrsicrs. Jluure nicln
Toro, rK OpaHuir BKnIoqI'rJIacs y KpI,IMcbKy

nifiny ( 1855 p.), A4an Bllpyrrrae Ao Kosc'ras-
Tr,rHonoJrr, uo6 c soiN{ aBTop I.ITeroM c nputrtt
axqii Qopr\ayBaHHfl TaM noJlbcbrux rerioHis.
O,qHar HecnoAiBaHa cMeprb lloera 26 wtc"to-
naAa 1855 p. nepepBaJla fioro r*liciro. Tino
Miqresn.ra 6yro nepene3eHo ao Opanqii i
ypoqucTo noxoBaHo Ha noJlbcbKoMy IIBI4HTa-

pi Montmorency. y 1890 p. ocraHKLI reHia-
JrbHofo noera 6ynn nepeneseHi Ao Kpaxona,

Ae gHafiuurn giqHr.rfi eiAuoqldHor n rcoporin-
crxifi ycnflarb*r4ui Ha Baseri. IIia qac nepe-
noxoBaHHs rpaxy Miqxeerqa ni46yracr 6a-
raronaAHa narpiorn.rHa rr,raHiSectaqir.

<BiH 6ya Ars ruoAefi Moro noKpon MeAoM

i uororou, AyxoBHoIo x(oBrIIo i xpon'ro, vrn
yci ni.u Hboro)) - cKa3aB ua rnicrrcy rpo cMeprb
roera Crarisvyng KpaciHcrxnfi . Crorolni
(cnpaBa i xutts Mirlrcenuqa craJIIr HesiA'-
eMHr{M cKJTaAHHKoM Kynbrypll i Hauiosalt-
Hoi csiAorvrocri noarcbKofo HapoAy).

Onpaqrcsara
Jlapuca BEPMIHCbKA.

npuisgurr ao llerep6ypra. Tyt Ao Hboro cra-
BJrrrbct 4o6posnunugo. 3ae's3ylorbct Apy-
xui crocyHxu s rvrafi6y'ruivtl,t 4erabpuctauu
K. Pureesnv'ra O. Eecryrrenuru. Y ciqHi 1825

por<y Miqresuq snisAlrrb Ao Olecu i sa pe-

roueuAaqierc Pfireesa BJIa[IToBy err,cfl yqkr-

TeJreM rirvruagii. Bnirr<y Ilboro x poKy noer
s.(ificune noAopox,uo Kpnrrry. Bin uo6ynae
y Cenacrononi, Cir,aSeponoli, .flrri, €snaro-
pii, rr.rranynaBc{ MopeM, ripcrxzul.t uefi saxa-
uu, pyiHaur AaeHix galarcis. BpaNenn.a ni,u

qiei noir4cl{ noer BHcJIoBnIoe y clanuosaic-
uux <<Kpur*,rcbKr,rx coHerax)). V qeft Ne nepi-
oA HHM 6ytuuatucasi II i IV qacrusu <Asfl-
4in>>, noeua <Koupag BaneHpo4>.

y 1829 p. Miqxeunqy Haperrri su4aru
3aKopAoHHufi nacuopr i Aossornnu suixaru
g Pocii. MoroAltft, aJIe BXe AocHTb niAotrrnfi,
rroer rroqaB noAopo)KyBarll no eaponi. 3aic-
TKa npo nu6yx rroJrbcbKoro Jrl{crofiaAoBoro
rroBcraHH.rr 3acraJra A,qarraa s PuMi. lloer si.q-
pa:y nzixae Ha 6arrriBruuHy, are is - 3a Ko-
rr,ryuixaqifinnx rpyAHorqis siH Jrurxe B cepn-
ni 183 I p. Ao6pancfl Ao flosHaHi. Crano spo-
ryuiro, ttro [oBcraHHs repnuru uopasry, i
ToMy He 6yno cency rpoAoB?r(yBarll noAopox.
MiqKesr.{.{ eiasiaye csircmi caJroHLI, Ae

, rycrpi.raerbcr 3 yqacHuKaMu noro[JleHoro B

rponi noBcraHHr. ixni posnoni4i npo nepe-
xure siH ynixonivze ynipnvnnx nipurax <Pe-

Ayr OpAoHa> ta <<Cttteprb ronKoBHLIKa)).
Pasol,t 3 rpynorc no.[itH.IHI,Ix evrirpaHrin

noer srirry 1832 poKy onnH:aBcry flapuxi,
npunisrun s co6orc go @panqii II .racruHy

Feru$s$lb$ttffiiffi $s@@rtr

@s$Mt Mlil@Ew@@ffiql
Alarrr Miqreen.r rep6y [fopail HapoAI,IB-

cn24rpytvs 1798 poKy y ceni 3aoccr (3a-

oce) He4anero siA Honorpylra (reuep repl,I-
ropia Einopycii) y cepeAHbo - saN{oxHifi Iur.fl-
xercsrifi po4uui. Y cir"r'i MiqrcesnqiB raHy-
Biurr.r rpaAr.rqii I Peqi flocnolnroi, sri Alau
yri6pan y cBoe cepqe siA cal.{oro HapoA)KeH-

ns. Ti rpa4rarlii roJurilIn Ha BeJILIKoMy nonb-
cbKoMy narpiornsuoni, n arrraocQepi .ttKoro

BuxoByBaJrucs Airu y uift cirra'i.
Earxu lrafi6yrnroro roera nocrifino

6oponuc.a a uarepia.ubHuMu uectarxaua i
ToMy He MaJrH MoxJrusocri garu ocniry cBo€-

uy cuuoni.. Jlprure ArKyIoqI4 euKronoraHifi
4epxaeHifi craneH4ii, uoloAufi Miqreeu.I
gMir Hasqarvcfl Ha nireparypuornry Qaryns-
reri BinencbKoro Yninepcutery. Haeqarc-
rrucb B ynieepcurcri, AAau nepe6ynan y roni
MoJroAr,IX IroJrEcbKI,Ix narpiorin, fl KrrM BHna-
Jro Ha,[oJrro HapoAHTr.Ict y BXe noHesoreFlifi
flonrqi. Monoai nroAu He MoHrH 3Mrrpvrtvrcfr
3 BTparoro He3anexHocri ixnsoi xpainu, cra-
nuy icropiro srcoi soHra norafixu Br.rBqaru y
TaeMHHx'cryAeHTcbKux ryprKax. I{rau uo-
roAixnuu o6'e4uanurrra 6yno HaAaHo Ha3By

cryAeHTcbKr.rx roBapu crv (Dinapemie (rwx,
ulo arc6rgrb Ao6poqunnicru) i @inouamie
(rux, u1o mo6r.srr uayry). Caue Anq rIHX ro-
BapHcrB Miqxesz.r HanHcaB csifi eiaort{ufi
nporpaMHafi nipur <OaaAo MonoAr..rx>. Caue
ryr cQopruyBaJrr.rcfl oco6ucrocri 6ararrox
laafi6ymix 6opuin 3a He3anex(nicrr, sri sro-
4ou 6pann aKTHBHy yrracrb y flonbcbKr,rx
IIOBCTAHH'X.



OAKTU I KOMEHTAPI

"6;;;;il;;;;i;. 
i;;;td"o- ypraoBi opa'qii 3acrryBmr cucreMy rone- cBo€i 3oB'iurqEo-i-nonin'or e 6ir HiMe'rqu'I'r'

r ^.^ '.--' _^-:--^. -. -..:.
Ha o6cTaHoBKa qacTo cKJIaAaJIact TaK' ulo KTHBHoI 6egnercu trpoTn arpecopiB' 26 ciq'- 23 cepnun 1939 pory cr:ullHcbKe KeplB-

6yno sa,{3BriqaiHo Baxxo yntrnyra a6poi- s{ 1934 po(y B Eepliui 6ylo nianucano ni- }OrqrBo cPcP yqano 3 Hir'eqqnHolo naKI

rlnx KOEOriKriB. qe, sactlMrrepe,{, CTocy€T6- MeUEIoO-IlOlIEcbKrli narr npo uearpecitO Cra- IIpo IIeHaIIaA' AO'I@IO 6yg AOAanni rar gsa-

"" 
o"pioai, tSt+-i6t8 Ta l9j9-1g45 po*iB. HoM Ba Aec"'i poxin. 3a wnr Aoryuenrou Htrfr "Ce*pgrli'fi 1onon'14ren6nui flporo-

To.qi Ilonrrqa, rx i 6inburicrE BenItKItx &pa- o6unsi aepxaBlr.4asan[ go6osqgasgr Bnaa- xol]",uoryuesr, qo rpy6o i llrrHiqso cl(pl,l-

iu cairy, nepextla crpauui noeirni luxo- noeylaru aci cnopui upo6neMl-I neperoBop- rAI'rs llonruy Eruorpa$irai IIoJIscDri Te-

Jurrr. Erlrrar,l u[txaMlt i Bciut<o yrpt'rMysar{ct Bi'( plropii paurucrrutfi;pa'u riaaas riMe[rrlrM

Ileprua crirooa eifiua 3ardsqwracr y rtr- savrocyranu-r s6pOfiwx inn. O.qnax rirae' tfaurucrau oi crrrycoM lp(neKropery' KpiM

cTo[aAi l9l8 poKy, a 3arpinr.rB i'i pe3ynrTa- pircrrli pexuu [poBoAItB [i,4pItBBy aHTI-r' roro ii' Craaiu-Ellgnagae npaBo riraepisqie

,n n"pa-""u*nl "opnri no.ouip. 3a urn" nol"cory po6ory, ex y niueutrax u6olax, Ha cso6oAy aii B ycii 3axiauii €lponi'

""prn" 
oo"ouopo" ,qo uolrtqi siaiiual| Taal cepe{ lliMeqEKltx MeEIlrIrH Ea rep[ro- Apyrtrfi flyIrKI IIEOIO lporoKoJry BnpaxeB{fi

Tep[ropii IIGBaE!${un i vacruna Ilouop'-r pii Ilolrui' cJIoBaMrr:

, uyr""n* urn"o,ao*,qo Eanriicrr<oro raopa. 3AaSanocr, uo IIaKTLI flpo nenanal ig ,2. B cny'l8c TepplTopIlaJIEIl6IX ]l IIOJIU-

Ilopr laascbK oTpnMa" cturyc airr""oro "ni- aaoua cyci.qsit.tll aepxaBaMr ra cotol i: rrrecrlx npeo6paronan[fi s o6Jracrrx, IIpu-

"ru. 
4oolo oer,.re.nr Bepxxroi cincii, Bap- opauqiero ra6erneryBaJlu IIoJllcEKoMy Ha- naangxaqrx llonbc(oMy rocyaapcTBt coe-

uii I Masoail rual aupiurtrr u.ne6icullr, poAori nopr,ranrne craaoBnule BcBiri. caMe pu BJItrtKtt IepMastru u cccP 6y,qr pa3r-

oa8aK Ba)(Kr yMoB[ Ilonbcb(o-paAtnc6Koi r Cepeauui 30-x poriB nonbcbKlri yPt.4 3a- paErseHEI Irpu6Ix3IiTeJGIIO IIO nsgl|'l pel(

liiuu ne ga.lIrl uox:lttBicrr c[paBeanrao Bu- cgmn, Iqo fioro .qepxara yaifirula o vncno Hapea' Buclls lr CsH

pilrxrn rli BonPoc o

il.,*i':ffii MIII( IIBOMA #il*;
qii i CUIA siA-

:trHrffi cBIroBIrMIr BrfHAMtr lii{ijfifrnorbcKorocmiqxfu c[i-
:rr"orau, a*i cruroanmr Mcullicrr. lloft- npori,uurx erponefctrrx Igaiu. ,{aai fiom rocyaapcTBa' n o rpffirlrl ( Taxorc rocylap-

cEI(I-rfi Eapoa He 3M[p[BCt 3 IreCIIpaECAnl{- ga{iragrnu lomyxll olloprt 9ep9a Berluxlrx gEa'-6ya9T oroEsaleJrLHo pcIIIefl JruIIIb XO'

eur,a ulpiueira.au croro naqiona:rlnoro nn- qepxaa. Pa$rciur.ri Corog if ue ni,axoAno, Aox 6ygynu{x nomfitlsecrsrx co66lTni'

rqro i ui4""ucr xa BrBBonEsy 6oporh6y. Ofanuiro rex [poir'opoBaso. Bipiu'ran B nP6oM cnfrae o6a [paBtrerbcrBa pe-

Tiu cinetrxi rroBcrasr lglg-1921 poKiB 3ynusrirncb ua cnirnpaui s rir.nepiecrxorc rllzuor 3rm Bonpoc [yreM apyxecKoro cor-

""ycr.rr" 
*epirt"rltuo colo3Htx aepxaD rle- Hiuesruaorc, ro6ro s ycix rprox uoxru- racllt"'

p"ro"r.yT', y"ouu rue6icu!{ry i nepeaaru Btrx ra 3p) finx BapiaHriB o6panl safirip- y 
'{pyroMy [pororcni' fli'4llncattoMy pa-

rperrnry ."poropii nepxnroi Cilirii ao urafi. aruclruu i niueutuu uinicrpauu :axop-

Ilojrbqi. A, rirnep [ocTiiEo 3aleBstB [oltxiE, aoltHl'lx c[paB yxe 28 Bepecst 1939 poKy'

flpql'roM 1923- 1924 poKiB y rpaisi [po- uo roroDrlr-tu ioro aoporoM € cPcB ane rle xoau rirnepircrxa apMix Bx9 BOIOBana y

releuo paa $iuatcoar,"i "*rori""n* 
p"- roBopnB, qo yAap no Kpaiui Pa,n uaro*ml- Iloaruti, ro'op'lJloct' ulo Bi CPCB tti Hi-

6opu, rri ra6ernevru[ cTa6inbauirc i iH- rue s repuropii Ilo.nrui, ary rutauye raxo- Meqqulla "Ee Ao[ycTtr Ha cBoLx Tepptro-

rerpaqiro er<onoui.tso pOlpisnennX eeuorb. III4T[. BamTO ItaIuI(oAIIna IIO'LUIi i ABypy- pttx suKal(of nOMKOfi aruTalllrl,r, toTopat

Ta ixououivxa xptra 1929- 1933 poxia upn- rugrirlbKa noaitura angro-tfpauqy3lrux Aeficuyvr uarepprrroplrlo apyroi crpanEl",

"*u.uo """o""rn* "ouia:rrulx 
xou{airria, qpaBrrqr.rx xi:r, rri.4o:gonrun Qaulcrcr- ulo Botrl,l "nlre8l{InpyroT 3apoauM[ rloao-

,,ro 3'aqso nocra6u:ro o6oponuy 6ary rii Hi"erqruri 
""nsrma 

"ABUntoc" Arcr- 6noi arulraqlu ua croux repputopurx"'

IIorEqi. Ilocna6nroBana aepxaBy i 6opo- pii (6epesenr 1938 poKy), a TaKox 3llxo[- I'I.49 MOBa IIpO fleperxlnoal{ [ontKaM y Bla-

TE6a, tka flpoxoA{Jra 
"r*1"rro*put 

rrrrr"rn n"rr"l porto"rryuatt" gexoca;saqqrsn crorcsauui ixuEoi Ee3anexnocri. IIo cyri,

cruravn i caraqifinorc .IxKrarypolo Mapua- (6eperenr 1939 pory). Ilyurm Mrouxeacr' clanincrx fi tamniTapluifi pexxM craB o[-

Jta I0. nircyac6(oro. Koro lororopy ae raafiurax piurysoro ocy- l -rv is roaogsux lireiaampir lloarcrroi

3oBHiuE nonirrKa lloruqi 6yla nanpa- ry a rIonhc6xltx )ptaoEt{x Konzx. ,4epxaBlt'

uena ua ynnrieuu ooeurlx r<ou$lirrin. B€cnolo I 939 pol(y 3arocrpnnocr III'T an- 3paAxeua :axiArunru cotoltlraul, niA-

Kepilnumro Kpainu EaMaranoct, BlixoAt- tut qoAo cTarycy lAancrra i rar raanoro crynno o6tuanyra ypUaun CPCP i HiMe't-

.rr.r s rarrrrn .'iirnorarr-r cr,rlr", 6anancyra- '1copu,nopy". fiuepircrro Hiuewuua no.ra- sulw, Ilonbqa HanepeAoAni oceqi 1939

rr ruix caoir,4r cyci1aur -:axi1n11u11 i cxi- Ia s11uarar11 riA ngJtrxio ycrynor. Ii wvo- po6y on11g11nact nepel Benrre31olo Bo€H-

Arrr*n a"p*u"""". Y 1933 poui, xoal e u{ urBnIKo nepgpocn[ E ynETnMaTyM. A. I-i- noto raractpot[oro, try Bxe Hitr( He Moxsa

Hiruervrui npufturra,[o Bnaan OaruucrgExi uep i fioro resepanll y KBirsi 1939 pol<y 6yno Di4BePHyM' Anx rpaiun sasrarrr Ba-

cary na .rori g A. fiuepoM, Dr.rqnkna pea- :arixvtar ni4roroery raeusoro uany niA xxi racn ueiuoaipuux alnpo6yoanr.

JrEEa 3arpo3a aJIt [onr(iB, ToAi Miuicrp 3a' KoaoBoKt Ha3Boro (OattlEBeic", rKuit rre'

xop,aouun* cnpar IO, Eer ne sMiurs ramrr- peg6arao oaxoruesnt 3saqnoi qacrlilirl re- Mrrxalno EE'Ub'

*, nponou*yro"n laripyraru Mix asoua lr'rropii llorruri. HeBAoD3i pbro loriptltt- c' TepexoBe'



HAUI IHTEPB'IO

\/ auruHcrsi vrs 6iraln croAn MaJro He rqoAHfl. €Altsoro (oKpacon>> saHeA6aHoro

J nup*y HaBKoJro Anrn.roi cnoprtrBHoi urrco.nn 6y.nn clannoseicua AisqnHa 3 Bec-

JroM Ta vepnoni ripxu Ha flJrrHax. IlisHiiue 6a6ycn pornoni.na ueni, uto paniule ryr 6yn

KocreJr - oArrn r nafircpautnx n YrcpaiHi.

MmHYTE n cbororEHufl
XPAMJT CB. BAPBAPN

TaNts focnoAa HeMae Hi.{oro HeMoxJIH-

eoro. 3Hr,rKrH n'rruK1ruui sipru, a uenrp Eep-

AHrreBa npl,IKpalxae noragHlrfi ganaruHnfi rca-

ronnqsrnfi xpaM, ulo noronae y rnirax ra
sereHi. I{e xocrel csstoi Bapeapn.

flpo rraunyne fi croroAennr napa$ii por-
noei,{ae i i HacrorreJrb, 6ep,unv incsrufi Aeran
o. Bircrop Maroscrxufi:

- Icropix Harxoro xpaMy ricso roB's3a-
Ha 3 poAr.rHorc rHrgis Pa.qsisirie, ulo xunK

ryr. KHrxHa Bapnapa Pa,qsisir crana QyH-
AaropKoro cnsrnsi. Y AaeHIaHy Ha IIboMy
rvricqi sHaxoAllno c b KaronI,IIIbKe KJIaAoB H Iqe
3 MaJreHbKoro KarrJrlrrrKoro. Mafixe 250 porcia

ToMy Ha KoIurH Bapnapu Pa.qsisir 6yno no-
6yAonaHo 4epen'xHnft xpaM. KaM'sHufi gse-

Jrr.r Ha floqarKy XIX ctoliTTfl noptA ig qe
icnyro.ruu rogi 4epen'rHuM KocreJIoM. Tenep

ue qr ne eAxsufi n Yrcpaiui KocreJI y crnni
nonbcbKoro 6aporo. Hunirtlns 6yainna e Bxe
Tperboro Ha rlboMy r'ricqi.

flo cyri ue 6yn enulE.ui'r y Eeplnuesi na-
paQixnrnufi xpaM, aAxe MoHacrup oruin xap-
ueririn He MaB rcai napaQismnux npan. Y
uapaQirc BxoAHno Ayxe 6arato cil, MaerKie
Ta 3eMeJlbHllx yri.qs. .{onrcola csqruHi cro-
rro rruMauro 6yaunrir: [rKoJra, [pHTynoK Ant
6iaHr.rx.

Tyr xpecrnBcfl Bvl4arnufi anrnificrxnfi
nr.rcbMeHHr,rK rroJrbcbKoro noxoAxeuur,{xo-
aeQ KoHpa4, a 1850 poKy y HauoMy xpar'li
6pan urnro6 reuifi Spanqyrrxoi lireparypu
Onope Ae Earusax 3 rpaQllHero Eserinolo
faHcmoro, npo u1o csiAqllrr narrr'xtHa ta6-
nHrIr.

flx cxnanscn donn xparvty y poKu
padnncoxo'i enada?

Tparivno, m i nepenaNsoi 6inrurocri
KaroJrr.rrlbKux cBrrHHb. IIIe s 20 - ri porn
nosHicrrc xon$icrynanu qepKosHe N{afiHo.

36epernncx onncl,t, crirsr<r.r 3oJrora fi cpi6na
aa6panu (uaur xocrer 6ye oAHr.rM is Hair6a-
rarurux).

Y AosoeuHi poxu Hacrorrentv^u 6yt*r
euicr<ou - nouiqsur foAnescmnfi ra o. Oreft-
caHAp Cauocenro, Anocronscsrufi a.qMiui-
crparop Xnrouupcrxoilieqesii. Y 1947 poui
xpaM nepeTBopr.rnH Ha Ar4Tsrry cnopTHBHy
ruKony. Hanpr.rrciHqi 60 - x poxin npuuiuteu-
nr por4ilu rru Ha ABa noBepxr,r 3 arJrerr,rrrHo ro
ra riunacruqHoro 3anaMn. y 50 - x poKax
Cnyx6n Eoxi ni4npaBnflrftrcfl s xarHHi, Ae
rpoxuBaB o. IOseS Kosiucsrcnfi . 3roAou rau
xe 6yro o6raAsaso KanJrHrlro.

Jluure 1992 poxy xpaM roBepHynl{ napa-

$irnrHiil rpor',ra4i 3aBAtKI4 crapaHHf,M cBt-
uFrlnuris: o. Arra6posi.s Miqxesuqa ra fioro
6para o. Eepnapla MiqKesllva, rcorpnfi qro-
ro poKy ynorcoincr i noxosaHl'Iit 6i:u. Kocre-
ny. y rofi qac 6ylo Aor<naAeHo nafi6inrure
3ycr.rJrb, ruo6 uaBepHyrll IrboMy rraiculo cta-
Tyc cBflruHi. tr{a crapnx Qororpa$iqx eLIAHo

nosHicrro 3aMypoBaHuft roroeHufi sxia. Ha
rtricqi eietaps 3HaxoAl,Incr nxi4, a Aali xua
4lx crpu6xin y Aoexuuy.

llisHiure HacrotreJltuu saruoi napa$ii
6ynu Anr6epr faleqsrufi i An,qpifi lOxur"ro-
suq. Y 2004 p. ctogu npnfiIuoB ff. 3a qi poxll
napaQir 3HaqHo strriqnula, g6ilrruunacr. 3os-
niruHrovy Sacaay Kocreny Bx(e [oBepHeHo
nepnicnuft BId$I.ttA, 3uIJII,IIuHno cq sHrrI'I gari-

so6eroHHi nepeKpllTrt ncepegzHi.
Buna4rono HaM BAiulocs sHafiru AoKy-

MeHTr4, u{o crocyrcrbct repuoi xopoHaqii
rryAorBopHoi irosu Marepi 6oxoi 6epan'ri-
ncrroi, y tKrIX 6ylo sa:uaveno, Iqo ypoquc-
rocri posnoqllu€ull,Icfl BJIacHe B HaIxoMy na-
paQirnrHovry xparui, Ae 3 llboro npI'IBoAy oc-
Bsrtrrv KannHIIIo flpecaxroi .{inra Mapii.
3i mapononbcbKl{x pyronracin 4isuaeuocr,
uro AyxoBeHcrBo, uultxra i npocrrafi nrcA Y
cyupono4i AyxoBoro opKecrpy BI4pyIxanH Ao
ninrapr roponauii.

Koru gnafitunu Iri AoKyMeHTu, noBcrzula
iaes sia6yayBaru KannnqKy. 3a.qyl{ BAaJIocs

peanisynatu za cnpitsss tuicrxoro apxirer-
ropa. IIepeA xpaMoM MH 3BeJII{ rpor Heno-
pouHoi r{inra Mapii, ocuveuufi caue sa250
- pivur roponaqii qyAorBopHoro o6paay
Marepi Eoxoi Eep,unvincsnoi, 16 tumln2006
poxy. I raK caMo, src250 poxin roMy, siA Ko-

creJry cn. Bapnapn npofiuua npouecir s op-
KecrpoM 4o Caur<ryapiro Marepi Eoxoi Eep-

Alr.riscrxoi.
Omve, posxutrcimb qurt napaQin

Jrcune ctozodai?
Haur xparr,r Heserr,rxnfi, ToMy AoBeJIocs

s6irsururr.r xiruxicru uignpan. Ilo,qesno
ni46ynarorscs Asi CryN6u, s HeAirto - tlo-

Tr4pr4 Nrfl AopocJrr{x ra oAHa .qrr ,qireft. Y
napa$ii .qirorr HeoKarexyMeHaJlbHa cnirsHo-
ra, JIerioH Mapii, xora Cssroro Poeapin, rpy-
nra rrainicrpaHrin, npaqrcIorb rpo€ cBtIrIeH-
Huris (r, o. Murcora fliqur, o. CraHicras
IuNueecsxuir) m AI,IIKoH Biranifi flpnnena.

fli.q'ceoero ouixoro MaeMo u{e ruicrs na-
pa$iil: Inauonirs, Jlicosa Cno6i.qxa, Belurci
Koponuuui, lpHrurinqi, a raxox Ocnxoeo ra

cn. Mapxa n Eepruaueni, .qe 6yaylorbcs xpaMu.

B inurnx N,ricusx AoBoALIrbcs nianpasnq-
rn Eoxi Cnyx6n no xarax eipyrcuax.

Yxe 6araro poxin HaM AonoMararorb
Ma.rri Cecrpu Henopouuoro Cepur .{inn
Mapii, rri icropuvso uoB't3aHi s HauJoro ua-
parpiero ute s qacis csoei ui,[ni.nrsoi npaui B

Eep,an.reni. 3 apar cecrpl,I HaBqalorb xarexisn-
cy Airefi, oAHa 3 HIdx npaqroe opraHicrroro.

,\o6pe 3HaHA Bawa cnionPa4n s

EepduviecbKuw Biddinenunu Cninxu IIo'
wxia Vxpaliutt...

Eararo Halul,tx napa$i*r Malorb rloJlbcbKe

noxoAxeHHq, ToMy IIIe Ao uoro npuis4y cIoAIr

Br.rHr.rKJra iger ctnopldru noJlbcbxy 6i6-rriore-

ry. A or peanirynaru qro iAero Aoeerocs MeHi.

[na.porn roMy, niA qac [uin flolrcrroi
Kynrrypu, nigxpulacr 6i6niorexa iu. Bla-
rvcraBa Pefiuoura, nocnyraMu qxoi aKrI'Is-

Ho Koprlcryerbct 6rusrxo 300 qutaqis. 9acro
if siasiayrcrb cryAenrn - nolosicru Xuro-
MnpcbKoro yuiaepcurery. Y Qon4ax 6i6lio-
reKH - 25 ^ruc. KHLIxoK (tnopn csironoi ra
nolrc rxoi KIIacLIKII, AIzAaKrHqHa I ireparypa,
uigpyruurcil, 5 rwc. penirifi nux runxox).

flx napafiin cenmxyeana 1700 -
piuvn JnyqeHu4mea cenmo'i Bapeapu?

Posno.raru cBflTKyBaHHt HoBeHHoIo, a

I rpyaur o. (DpaHuracr EorsnHa, Hacroqrerb
xniecbroi napa$ii cn. <Dpanqucra, nponia
rpnAessi perolexqii. Y ue.qinro, 3 rpyAHx,
€nr4cKor - opAuHapiir fu flypnincrxuityti-
rus Aerirsrovr nipnraria TaiHcrsa Mnponovra-
3aHHr, a4rpylur. ni46ynacr ypotlucra ni4ny-
cToBa Meca.

...Illoroluuu paAicHo nyHae uag Eep-
AHqeBoM rueroAis rcypaurin Kocreny cB.

Bapnapu. €.rouy pagiru: focnoAt rloBep-
HyBcfl y cnifi giu, nepeg flKIrM croirr He

paArHcbKa rJraAyxa 3 BecJroM, a Maru scix
aireil 6oxnx.

3i csqrolt re6e, <<uauta Bapnapo!>>

Poslroey nela
Ipuua PO3BA,IOBCbKA.



Oto wainiejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas

ukrairiski, czyli polski +l godzina) - na styczeri-luty 2007 roku. Jak
zwykle - godziny emisji seriali moge w r6ini6 sig o kilka minut.

Proponujemy filmy w soboty, m.in. l3 stycznia,,Sob6l i panna" o21.05,20
stycznia,,Misja specjalna o tej samej porze, a27 stycznia-,,Granica". ZachEcamy

te2 do oglqdania program6w kulinarnych - w soboty o 13.00 ,,Pod_r62e kulinarne

Roberta Maklowicza" i znakomity ,,Ojczyznapolszczyzna" prdf. Jana Miodku,

o jqzyku polskim. Stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne

,,WiadomoSci" o 20.30, oraz ,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne programy dla

dzieci zawsze wieczorem, po 20.00. Tradycyjnie, o 14.00 Msza Swiqta,
poprzedzana o 13.00 modlitw4 Aniol Pariski.

Sq zmiany w godzinach pokazywania lubianych i popularnych seriali. Oto

wazniejsze z nich.,,Klan" w poniedzialki, wtorki i Srody o l2.30.,,Plebania"
go5ci chyba najczqSciej, bo w ciqgu tygodnia, pozf,sobotami i niedzielami, o

21.10 (powt6rzenia piqciu odcink6w w soboty od 7.00).,,M jak milo56" w
poniedzialki o 14.05. ,,Zlotopolscy" w czwartki i pi4tki o 12.30 i 17.30.

S4te2 inne seriale, w tym na przyklad znakomici ,,Zmiennicy" w niedziele o

15.10, tego samego dnia sensacyjny,,Defekt" o21.55 oraz,,Wied2my" o22.35
w poniedzialki.

Niestety, gdy ten numer ,,Mozaiki" oddawaliSmy do druku, brak bylo
programu na luty.
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Radio ilytomierz
. Co miesiac, w kazd4pierwszq sobotq miesiqca o godzinie 20.00, mo2na
slucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polakow.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Obwodowy Zwiqzek Polak6w Ukrainy,
m. Zytomie iz, ul. bzerniachowskiego, i 4 b, tel. (4 12) 24-34-22,
prezes Wiktoria Laskowska-Szczur.
. Ziednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <<Polonia> -
przewodniczqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (aID 22-16-36.
. Stowarzyszeni e Nauczyci e I i Po loni sto w Zytomier szczy zny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierz ul. Klosowskiego, l0 m 238.
Tel. (22) 37 -36-7 5 ; 25 -86-7 8
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie
im. J.I.Kraszewskiego, przewodnicz4cy Jerzy Baginski,
tel. domowy @12) 37-89-91.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiqbiorczoSci,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Zwiqzek Polakow na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
prezes Larysa Wermiriska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (04143) 2-23-78.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czgSciowo w jpzyku polskim, czg5ciowo po
ukrairisku rv Berdyczowie
. KoSciol w Klasztorze Karmelitow Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
. Ko6ciol 6w. Barbary -
codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 17.30.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.
Ilrszystkich zainteresowanych prosiruy o nadsylanie informacji ns temat swoich
organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwiqzku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).
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Larysa Wermifiska - redaktor naczelny
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p.koscinski @ rzeczpospolita.pl,
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Ewentualne wplaty w Polsce moZna dokonywa6 na konto:

FUNDACJA RODACY RODAKOM
BANK PEKAO SA II O/W-WA
15 1240 1024 llrr 0000 0268 5209

z dopiskiem: dla Mozaiki Berdyczowskiej

Wydano dziqki wsparciu finansowemu Fundacji
<Pomoc Polakom na Wschodzie> (Warszawa).

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsyiania list6w

i artykulow, ale informujemy, 2e za zamieszczone

materialy nie wyplacamy honorarium (redakcja
pracuje spolecznie), a tekst6w nie zam6wionych nie

zwracamy.

( 6EPA[4 t{ | BC bKA MO3AIKA)
(nonucuxoto MoBoto)

Enarogi ri Ha Kyn brypHo-ocBirHn ra3era.
Bttxognru KoxHt4x 2 t"ticsqi.

BuAaeequ - Pa,qa SepguviecbKoro eiggineHHn
Cninrn nonfl KiB YrpaTHra

'3apeecrpoBaHa 25 xeirHs 1995 poxy
xnro rvrnpcbKkl.M o6nacHnu ynpa eni H Hn rr/|

no npeci, cBiAor.lrBo npo peecrpaqirc
cepii XT Ns 70.

Hau:a aApeca: M.EepAnqia, eyn.l-lyruKiHa, 46.
Ten.2-23-78.

Hagpyxoeaxo
Ha Kfl <l-lonirpa$ivua Sa6prra>

M.SepAhr{ia, eyn. KornnpeecbKoro, 2.

Trapax 1 000 npnrvripHraxia.

2,5 ppyroBaHoro apKyrua.


