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Bez zbawianta
Swiata dbac o kraj

Premier
ogromnych nadzier

Po przedterminowych wyborach
parlamentarnych, kt6re odbyly siq 2l

Gdyby teraz w Polsce odbyly sie
wybory prezydenckie to niemal polowa

pa|dziernika , ilo polskiej scenie
politycznej zaszly zasadnicze zmiany. Od

Polak6w glosowalaby na obecnego
premiera Donalda Tuska. Sondaz,

wladzy odsunigte zostalo Prawo i

przeprowadzony przez pracownig SMG/
KRC na zlenienie ,,Dziennika", wskazuje,
teL, 2e Platforma Obywatelska ma o 10
procent wyLsze poparcie niZ podczas
wybo16w
pa?dziernikowych
parlamentarnych.

Sprawiedliwo66. Funkcje premiera stracil

Jaroslaw Kaczyriski. Rz4dy objgla
koalicja Platformy Obywatelskiej i
Polskiego Stronnictwa Ludowego. A na
czele rzqdu stan4l szef PO Donald Tusk.

Podzial miejsc w Sejmie jest

Przed PO i PSL stoi zatem wezwanie, aby

nastgpuj4cy: Platforma Obywatelska 209,

dokonad dalszej glqbokiej przebudowy
paristwa polskiego. Obaj partnerzy
zamierzajqto czynit, spokojnie i stopniowo,

i

Prawo Sprawiedliwo$6 166, Lewica i
Demokraci 53, Polskie Stronnictwo
Ludowe 31, mniejszoS6 niemiecka 1. w

bez

niepotrzebnego rozliczania
poprzednik6w, z z{howaniem tego

Senacie zasiada 60 senator6w z PO, 39 z

PiS oraz

I niezalelny (Wlodzimierz

wszystkiego, co bylo dobizori u$ecme, aby
niezacryna6 budowli od fundament6w, skoro

Cimoszewicz). Tak wigc PO i PSL maj4w
Sejmie 240 posl6w na og6ln4liczbg 460,

one

ju2

s4.

czyli bezpieczn4 wigkszole . Z Sejmu
znikngla Samoobrona

i liga polskich

Koalicjanci dobrze uzupelniaj4 sie

Rodzin.

Dlaczego partia braci Kaczyriskich

rozliczefi, konfrontacji i agresji,

przemolnego wplywu slu2b specjalnych,
wykorzystywania prokuratury w grach
politycznych, skupiania uwagi rz4du na
przeszloSci a nie na przyszlo6ci, zlych
praktyk w polityce zagraniczrrej. Jaroslawa
Kaczyriskiego nie uratowaly nawet dobre
zmiany w gospodarce, spadek bezrobocia i
wzrost plac. PiS-owi wypominano raczej

wyjazdy Polak6w za granicg w
poszukiwaniu pracy. Polacy powiedzieli

,,nie" obu populistycznym i
nieprzewidywalnym parti om z poprzedniego
ukladu - Samoobronie i LPR.

Nowy rzqd Donalda Tuska startuje w
atmosferze du2ych oczekiwari i nadziei.
Polacy liczqprzede wszystkim na to, i2 w

domagaj4c sig wyLszych pensji.
Niezadowolenie roSnie wSr6d nauczycieli.
Mimo to dla wigkszo6ci Polak6w premier
Tusk wci42 jest zapowiedziq i gwarantem
stabilizacj i politycznej i gospodarc zej. Dw a

lata rz4d6w PiS obfitowaly w wojny
i konflikty ,,na g6rze", kt6rlimi

polityczne

teL du|e do5wiadczenie w rzqdzeniu

na spok6j

i

Swietne kadry. Dlatego ich

wsp6lpraca zapowiada sig na trwalq zgodn4
i dtugq jak to od roku ma ju2 miejsce w
samorzqdzie. Nie przyjdzie im to jednak
latwo, bo oczekiwania spoleczne s4 spore, a
silne PiS w opozycji nie bgdzie zapewne
ulatwiad zadania. Przy tym prezydent Lech
Kaczyriski r6wnie2 nie bgdzie zbyt laskawy
dla nowych wladz, bo jego sympatie sQ po
stronie przegranego brata Jaroslawa, teraz
lidera opozycji.

to, i2 Polacy do66 juz mieli ciqglych

kt6re mog4 sig okazad polem minowym dla
premiera. Protestujq lekarze i pielggniarki,

wzajemnie, nie ma migdzy nimi sprzecanych
interes6w, np. majqinne lektoraty. Posiadaj4

paristwem

poniosla dotkliw4 pora2kg? ZloLylo siq na
to wiele przyczyn. Najwa2niejsze z nich to

Jednak lvybory prezydenckie s4 doptero

za dwa lata, a n4d Donalda Tuska stoi w
obliczu powa2nych reform i problem6w,

Po

l

acy

s

4 naj

i

wyrazn iej nnEczeni. T er az

liczq

przeprowadzenie niezbgdnych

reform, a tak2e na to, 2e w n ost gospodarczy
ostatnich lat przeloiry sig na ich dobrobyt,
2e wzrosn4 pensj e najmniej z.arabiajqcy ch a
zwlaszcza upo sa2eni a emeryt6w.

Politolodzy i komentatorzy 2ycia
politycznego w Polsce ostrzegaj4 jednak
rzqdz4cqkoalicjg by nie lawirowala migdzy

problemami, nie unikala podejmowania
niepopulamych temat6w i reform, by zaczeJa
podejmowa6 realne decyzje. PoniewaZ nie

da sig na dhr2szq metQ prowadzil ,,mllej"

polityki wobec strajkuj4cych g6rnik6w i

Miejmy jednak nadzieje, 2e g6rgwezrnq
kompetencje, kwalifikacje i wiedza oraz
mryk,ly rozs4dek rzqdzqcy ch. Zamierzajqsig

protestuj4cej stu2by zdrowia. Nie da sig w
nieskofczonoS6 odsuw at' decyzji w sprawie
likwidacj i niekt6rych agend rzqdowy ch czy

one kierowai nie wqsko pojQtym interesem
partyjnym, tylko potrzebami kraju i ludzi, na
przyklad dobierajqc ponownie urzgdnik6w na
kierownicze stanowiska w 2yciu publicznym
drog4 konkurs6w..

decyzji w kwestii Centralnego Biura
Antykorupcyjnego i jego szefa Mariusza
Kamiriskiego, 4 takhe decyzji w sprawie
ewentualnej budowy tar czy antyrakietowej

Zdaniem komentator6w jednym

.

z

kraju zapanuje normalnoSi, spok6j i
praworz4dnoSd, i2 sytuacja w paristwie

Donald Tusk powiedziaL,2e nie zamierza

waLniejszych test6w skutecznoSci premiera
bgdzie jego wizyta w Moskwie 8 lutego.
Polska zabiega o zniesienie embarga na

ulegnie stabilizacji, a obywatele nie bgd4

robi6 Zadnej rewolucji, natomia-st

nasze miEso

zaskakiwani 2adnymi nieoczekiwanymi
decyzjami i ruchami, i2 utrzymane bgdzie

dobrze zrobit, kilka nieduirych rzeczy, bez

W jednym z wywiad6w prasowych
chce

w Rosji a Moskwa

chce

zbawiania calego 6wiata, ale tak je

zablokowad budowE tarczy antyrakietowej
na terytorium Polski. Na razie nie wiadomo

przeprowadzil, aby zlo2yly sig na rzeczy

czy prezydent Wladimir Putin spotka sig

narodowego, i2 dominowai bgdzie rzetelna
i wydajna praca dla kraju i siebie, i2 polska

wielkie. A tym samym ludziom 2ylo sig lepiej
zarok, dwa, a nie za 30 lat.

sig
przewidywalna, a stosunki ze wszystkimi
sqsiadami ulegnq poprawie, w tym w
szczeg6lno6ci z Rosjqi Niemcami.

osobiScie z polskim premierem, ale gdyby
udalo sig zawrzed w hakcie tego spotkania
jakie$ umowy korzystne dla Polski to bylby

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.

to pierwszy, realny sukces polskiego rz4du.

wysokie tempo wzrostu maj4tku

polityka zagraniczna stanie

,

Urszula Lesman.

BOZE NARODZENIE
Bo2e Narodzenie to w tradycji chrzescijariskiej Swigto upamigtniajqce narodziny
to liturgiczne Swiqto stale, przypadaj4ce na 25 grudnia (w

Jezusa Chrystusa. Jest

niekt6rych Ko$ciolach, gl6wnie prawoslawnych, Swigtuj4cych wg kalendarza
juliariskiego - 7 stycznia). Poprzedzone jest okresem czterotygodniowego oczekiwania
(dokladnie czterech niedziel), zw anego Adwentem.
Najstarszym znanym nam dzi$ Swiadkiem kt6ry pisal o narodzeniach Jezusa jest Hipolit.
W datowanym na 204r. Komentarzu do Ksiggi Daniela (4,23,3)pisal on: Pierwszepnyjicie\
Pana naszego wcielonego, w kt6rym narodzil siq w Betlejem mialo miejsce dsmego dnia
przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia).
Dziefi25 grudnia jako datg dzienn4obchodzenia pami4tki Bo2ego Narodzenia podalte?
rzymski historyk Sekstus Juliusz Afrykariski w swejej Chronografii, w roku 221.
W 274r., w tym dniu cesarz Aurelian nakazal obchodzenie nowego SwiEta, synlretycanego
kultu Sol Invictus.
W IV wieku, w okresie gdy chrze6cijafstwo zyskalo w Rzymie status religii paristwowej
izaczg\o zdobywai popularnoS6, miejsce Swigta Sol Invictus Ko3ci6l przepisal obchodzenie
w tym dniu Swigta Bo2ego Narodzenia. Pierwszq zachowanq wzmiank4 o publicznym
celebrowaniu tego SwiEta jest notatka w Chronografie 2354 r., znajduj4cym sig w zbiorach
B iblioteki Watykariskiej .
Datg 25 grudnia, prryjet4.za czas narodzin Jezusa, pr6buje teZ wyjaSnil tz-'tt. hipoteza
obliczeniowa. Jej autorem jest L. Duchesne, kt6ry opieraj4c sig na tekstach Statuta Hipolita
Rzymskiego (ok. 170-235) i De Pascha computus z 243 r., w 1889 oblica;l daty Lrycia
Jezusa. Wedlug jego hipotezy, zakladaj4cej idealne zsynchronizowanie czasu narodzin i
Smierci ludzi doskonatych, Jezus narodzil sig 25 grudnia, azmarlw dzieri Paschy 25 marq
(kt6 ra j est zbieima z b io I o gi czn q dat4 p o czEc i a).
Inny poglqd glosi, 2e Swigto Bo2ego Narodzenia zostalo przyjqte przez KoSci6l po
zwycigstwie cesarzaKonstantynaWielkiego nad Maksencjuszemw 312 roku lub Licyniuszem

w 324

r.

Warto poda6 takae,2e w II-IV wieku, 25 grudnia przypadal na dziefi urodzin Mitry.
Prawdopodobne jest wiEc, 2e geneza daty 5wi4t jest bardziej skomplikowana.
Mo2na by takle doda6, 2e w Biblii (Ewangelia Lukasza 2:8) jest napisane o tym, 2e
pasterze strzegli swych owiec w nocy pod golym niebem. Ta relacja wyklucza poprzednie
hipotezy, bo wskazuje na cieplejsz4 czgSi roku.

Z+vyczale
W niekt1rych Koiciolach chrzeicijaiskich iwigta Boiego Narodzenia zaczynaj4 sig od
- Wgilii (wiecz6r 24 grudnia), zwanej w Polsce

daia popnedzaj4cego rocznicA narodzin Jezusa

regionalnie Gwiazdk4 lub Godami. W dniu tyn tradycj4 w Polscie jest post jakofciowy
(bemigsny, w pewnych regionach kraju jest to post icistry). Punktem kulminacyjnym dnia
jest uroczysk kolacj4 do ktdrej tradycja nakazywala zasiadad po pojawieniu sig na niebie
pierwszej gywiazdki, na pami4tkg gwiazdy prowadz4cej Trzech Kr6li do stajenki.

Swiqtowanie Wigilii, ani tradycyjny post w tym dniu nie s4 wspdlae wszystkim
chrzeicijantom, np. protestanci nie zachowali specjalnych przepisfw odnoinie do jedzenia
do
Iub niejedzenia migsa. Chzeicijan pnwoslawnych obowi4zuje w tym dniu icisty post,
kolacji wigilijnej. Warto mimo to odnotowai, ze w Polsce r1wniei i mniejszoici wyaaniowe
przestnegaj4 wigilijnego postu ze wzglgdu na specyliczt4 tadycjg naszego knju. Obowi4zek
postu miesiono w Koiciele katolickim w roku 1983 (Nowy kodeks prawa:kanonicznego), w
Polsce episkopat p,odtrzwywal post wigilijny specjalnyn dokumentem ai do roku 2003 obecnie post w Wigilig jest jedynie zalecany.
Polska literatura kulinama (np. Lemnis Why) podaje, ie liczba goici w czasie wieczeny
wigilijnej powinna byd patzysta (plus jeden klerz dla nieobecnych/zmarlych/niespodziewanych
pzybysz6w/Dzieci4tka). Natomiast nie ma zgodnoici co do liczbypotraw: wedlug
2r6del powinna ona wynosii 12, zai w innych podkreila siq, 2e winna byi nieparzysta,
genenlnie 13 u magnatdw; I I u szlachtll 9 u mieszczaristwa. Tb 13 po11'6*itn gdmq granic4.
Ale wedlug ksigcia J. O. Radziwilla, mohna spr6bowai wszystkich ryb, kt6re s4 liczone jako

ti

jedno
danie.
-

Opotnocy w koiciolach rzymskokatolickich rozpoczyna sig uroczysta msza zwana Pasterk4.
Nastgpny dziei (25 gntdnia) jest nazywany Bozym Narodzmiem, a 26 grudnia to w Polsce
drugi dziefi iwi4t obchodzony na pami4tkg iw: Szczepana, pierwszego mgczennika za wiarg
chneicijaask4. Kolorem liturgicaym w okresie Boiego Narodzenia jest kolor bialy.

Chwala Bogu
na wysokoSci,
a na ziemr pok6j
ludziom
.
t 1
1'
ooDrel woll...
Drodzy Uru.iu

i

siostry!

Dzisiaj obchodzimy SwiEto Narodzenia
Pariskiego, Swigto naszej wiary. W tych

dniach zwracamy siQ nie tylko

do

Dzieciqtka Jezus i Jego PrzenajSwiEtszej
Matki, lecl najpierw do Boga Ojca, kt6ry
,,... tak umilowal 6wiat, 2e Syna Swego
Jednorodzonego dal, aby ka2dy, kto w
Niego wierzy, nie zginS,lecz Zycie wieczne
mial. " To Swiadczy, 2e B,69 nigdy nie
opvszcza czlowieka. Strv6rca przejmuje sig
naszym wiecznym losem, bo nasze Zycia
le2qMu na sercu. Oto 2ywy znak: ,,Dziecig
nam narodzilo sig... to jest Jego Syn, co

dla ludzi i naszego zbawienia zst4pil z
nieba i stal sig czlowiekiem. Jezus
Chrystus przyszedl szukad swoich braci,

bo pokochal nas. Jego imiE Emanuel, co
znaczy - 86g z nami. "

2yczg czytelnikom

,,Mozaiki

Berdyczowskiej", 2ebyScie w Nowym 2008

roku nie tylko poznawali Boga, lecz
kochali Go tak, jak On kocha nas
wszystkich. Zeby ten Nowy Rok stal sig
dlaka2dego rokiem przebaczenia i pokoju.
Zeby w kaZdym sercu Nowonarodzony
Jezus znalazl Sobie miejsce!

Ks. proboszcz

i

dziekan

berdyczowski
Wiktor Makowski.

Moi;zatka,,

B e r, dSr

czo'w* a

KOPALNIA SOLI

WIELICZKA
Zdawano sobie sprawQ, 2e s6l jest
artykulem pierwszej potrzeby niezbqdnym

<Zabytkowa Kopalnia Soli w Weliczce
jedyny obiekt g6rniczy na iwiecie,

stanowi

czynny bez przerwy od iredniowiecza do

czlowiekowi do 2ycia. Du2e jej ilo6ci zuZywano
do konserwacji miEsa, masla, ryb, garbowania
sk6r, produkcji prochu strzelniczego. I
W pierwszym okresie funkcjonowania Zup
krakowskich, k6l byl zmuszony do korzystania
z usfug przedsiEbiorc6w prywatnych. Powodem

chwili

obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki,
pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora,
szyby, szybiki) o l4cznej dlugoici okolo 300 km
usytuowano na 9 poziomach, siEgai4cych do

glEbokoici 327 m ilustruj4 wszystkie etapy
rozwoju techniki g6niczej w poszczegdlnych
ep ok a ch h i s to ryc znyc h. t>
Tak brzmi fragment uzasadnienia wpisu
Kopalni Soli <Wieliczku w dniu 8 wrze6nia
1978 na I ListE Swiatowego Dziedzictwa

tego byly ogromne koszty inwestycji
g6iniczych oraz koniecznoS6 zwerbowania
fachowc6w do pracy w koPalniach.
Przedsiqbiorca ponosil pelne ryzyko

Kulturowego i Przyrodniczego LJNESCO wSr6d
pierwszych 12 obiekt6w zcalego 6wiata.

poszukiwari i finansowal glgbienie szybu, ale
w przypadku dotarcia do zlolaszyb przechodzil
na wlasno$i i pod zarzqdkr6lewski. Monarcha

Istotnie bowiem historia Wieliczki,

Przez

splacal w ratach poniesione

siggajqca czas6w Sredniowiecza

sprecyzow al zasady dzialalnoSci Kopalni
nadaj4c im moc ustawy znanej jako Statut
Kazimierzowski. Dokument ten okre6la prawa
i obowi4zki poszczeg6lnych urzqdnik6w i

16Znych grup pracowniczych, zasady
<ksiggowo5ci> tzn. rozhczeh produkcji ze
skarbem pafstwa, ustala place i ceny zbytu soli'

G16wnym instrumentem kontroli

kr6lewskiej nad 2upami byly specjalnie
powolywane komisje, kt6re sprawdzaly stan
podziemnych wyrobisk, budynk6w Zupnych,
prawidlowo !;c rozliczeh ze skarbem, a takhe
wydawaly zalecenia i wskaz6wki w
postaci obowi4zuj qcych instrukcj i.

stanowi zwierciadlo rozwoju technik

g6rniczych, ksztaltowania sig
organizacji pracy

i

zarzqdzatra,

powstawania uregulowari prawnych

w

przemySle,

a tak|e lekcjg

patriotyzmu i umilowania wolno6ci.

Poczqtki <Wieliczki> jednej z
najslynniejszych w Swiecie kopalf
siEgaj4 $redniowiecza, kiedy to nosi
dumn4 nazwq Magnum Sal - Wielka

s6l.

Najstarszy

z

dokument6w

rzucajqcy Swiatlo na dzieje kopalni to
przywilej Kazimierza I z roku 1044
nazywaj4cy WieliczkE <magnum sal

W nazwie Wieliczki upatrywai nale?y oznaczenia
wielkiej kopalni w przeciwieristwie do Bochni, kt6rq w
Sredniowiecznych dokumentach nazywajq teL malq
kopalni4 soli. Pierwsze nadania solne na rzecz klasztoru
tynieckiego pochodz4 od fundatora tego klasztoru, kt6rym
byl Boleslaw Chrobry. Sq one zawarte w dyplomie z roku
1105, wraz z zatwierdzajqcymje aktem legata papieskiego,
biskupa tuskulariskiego, kardynala Egidiusza (Idziego).

Dyplom ten jest transumptem przywileju Boleslawa
Chrobrego dla klasztoru tynieckiego.

Z tego dyplomu

wynika, 2e za panowania Boleslawa Chrobrego (995-1025)
istnialo ju2 w Polsce udoskonalone g6rnictwo solne, kt6rego
centrum byla Wieliczka, prowadzqca produkcjq na wielk4

W XVI wieku Zupa wielicka staje

siq jednym z

najwiEkszYch

przedsiEbiorstw 6wczesnej Europy.
Opr6cz zalo gi zw rqzanej bezpo6rednio
z produkcj q i

zatrudnieni

prac6wnik6w administracj i
kowale,

s4 cieSle, bednarze,

woZnice, stajenni. ZvPY Ptowadzq
wlasn4 kuchnig (pierwowz6r stol6wki
zakladowej ), maj q. wlasneggrnedyka, a
nawet specyficzny sYsf0m < oPtekt
<<zaoqatrzenra
emerytalnego>.

socjalnej> i

W okresie przelomu XIV

i

XV

wieku roboty eksploatacyjne i transport
podziemny odbywalY sig sPosobem
kilka
tu
Produkowano
alias Wieliczku.
skalg i bardzo zr62nicowan4'
rQcznym. Z szybow wYciqgano s6l
Od najdawniejszych czas6w s6l rodzaj6w warzonki oraz s6l kamienn4 w ciosanych blokach
linami za pomocq hasPli tzn. wal6w
stanowila podstawE ekonomiczno- r62nej wielko6ci.
linowych poruszanych sil4 miq6ni.
gospodarcz4 paristwa. Sluzyla w
Okolo roku 1400 zast4Piono hasPle
na
ziemiach
czasach staro2ytnych
Byty to kola drabinowe osadzone
deptakami.
mu
gwarantowal
przedsigbiorcg koszty,
polskich jako Srodekplatniczy w formie <krusz
obracane pod cig2arem
jednorazowego
linowym
wale
na
prawo
do
czynsz,
wieczysty
pieniqdz
metalowy.
zastgpowala
solnych>
po szczeblach kola.
stqpaj4cych
deptaczy
funkcje
oraz
ilo6ci
soli
wydobycia okreSlonej
Pierwotnie s6l otrzymywano ze slonych
Nastgpnym etapem rozwoju utz4dzeh
bachmistrza (kierownika technicznego) w
Lr6del metodq wanelnicz4, polegaj4cq na
transportowych byl kierat konny, wprowadzony
administracji kopalni.
odparowywaniu wody. Poczqtki eksploatacji
do kopalni w polowie XV wieku' Zastosowanie
56l stala sig wigc nie tylko surowcem
soli kamiennej nie s4 znane)
postEpu
techniczrego i mechanizacji wplynqlo
przynoszqcym
przetw
6rczym
spo2ywczym i
najprawdopodobniej przy poglEbianiu studni
na zwiqkszenie produkcji, a zatazem zysk6w
zyski, ale r6wnie2 instrumentem sprawowania
solankowych natrafiono na zloAe solne, kt6re
zaczgto wydobywa(, przy pomocy wladzy.Ju2 w wieku XIV 2upy daj4ponad 30% ptyn4cych z wielickiej koPalni.
W drugiej polowie XV wieku dochody z
wszystkich dochod6w skarbu paristwa'
prymitywnych narzgdzi.
pozwolily na odbudowg i rozbudowq
Zupy
pensje
swoim
znich
stale
Panujqcy wyplacaj4
Wladcy 6wczesnej Polski szybko
zamku Wawelskiego. W tym czasie r6wnie2
malzonkom, czlonkom rodziny kr6lewskiej, a
zorientowali sig o wartoSci bialego kruszcu.
rozpoczEto zglgbianie kopalni w d6l w
takZe dostojnikom piastuj4cym r62ne funkcje
Dlatego te2 wprowadzono monopol na
poszukiwaniu zasobniejszych zlo2 soli
paristwowe. ZWy utrzymuj4 dw6r kr6lewski,
eksploatacjg a nawet dystrybucjq soli.
wprowadzajqc nowe metody eksploatacji.
oplacaj4 utrzyinanie zamk6w strzegqcych
Kr6lewska gospodarka w 2uPach
szlak6w handlowych oraz os6b szczeg6lnie
kakowskich skoriczyla sig wraz z pierwszym
zasluZonych dla kraju.
Wiele zaw dzigczawielickiej soli Akademia

Krakowska

'

(

p62niejszy Uniwersytet

Jagielloriski). Jej p i erw szy fundator, Kazimierz
Wielki finansowal w calo6ci nowq uczelnig z
dochod6w Z:upy,ap62niejsi wladcy i wielmoZe
polscy nie szczqdzili na jej rzecz darowizn i

zapis6w. Kazimierz Wielki

w 1368 roku

rozbiorem Polski w 1772 roku.
Czasy austriackie zapisaly sig

w dziejach
kopalni zmianami nie tylko w dziedzinie
organizacy jno - administracyj nej, ale r6wnieZ
wprowadzeniem nowych metod wydobycia
przez przybyl4 falE specj alist6w - g6rnik6w.

Dlugi okres panowania austriackiego

i,

wptynql korzystnie na stan techniczny kopalni,

przyni6sl stabilizacjE. W tym czasie nastgpuje
rozbudowa miasta, uruchomiona zostaje przy

kopalni elektrownia, Wieliczka otrzymuje
polqczenie kolejowe z Krakowem. R6wnie2
wprowadzona zostaje mechanizacja rob6t
dolowych. Wiertarki rQczne zast4pione zostajq

wiertarkami pneumatycznymi, uruchomiono
mlyn solny oraz parowQ maszyng wyci4gow4.
Urzqdzono r6wnieZ warsztaty naprawcze i

stolarniE pracujqcq na rzecz kopalni.

W

1912 roku uruchomiona zostala na

powierzchni zmechani zow ana warzelnia. W
2003 roku zastqpil j4 nowoczesny zaklad
utylizacji w6d zasolonych.
Okres migdzywojenny byl dla kopalni
okresem stabilizacji, wprowadzeniem dalszego

i rozbudowy kopalni jako zakladu
produkcyjnego, ale r6wnie2 rozwoju jej funkcji
turystycznej i lecmiczej.
Na szczeg6ln4 uwagg zasluguj4 lecmicze
wla$ciwo$ci soli kt6re zostaly zavwahone inz
przez humanist6w w XVI wieku. Twierdzili oni,
rozwoju

2e s6l zmieszana z innymi substancjamileczy
ukqszenia przez wgla, wypryski, wrzody,
anging, podagrg i wiele innych chor6b.

Rozw6j balneologii w XIX wieku zvriqzany
jest r6wnie2 z Wieliczkq gdzie ju? od I 826 roku

rozpoczyna

sig leczenie

kqpielami

solankowymi. Powstaje r6wnie2 dzipki
lekarzowi kopalnianemu Feliksowi
Boczkowskiemu w 1839 roku zaklad kqpielowy
leczqcy az 36jednostek chorobowych od kataru
po nieplodno6i i od histerii po <oslabienia ze

zbytkowania w milo5ci>. <Zbytkownik6w>
musialo byd wielu, bo w ci4gu 20 lat skorzystalo

z uzdrowiska ponad 3 tysiqce os6b. Leczenie
kqpielami solankowymi upadlo po $mierci dr

Boczkowskiego w

1855

roku.

Odrodzenie lecznictwa nast4pilo w roku 1958

z

inicjatywy prof. Mieczyslawa
Skulimowskiego w oparciu o specyficzny
mikroklimat wyrobisk podziemnych lecz4cy
gl6wnie astmg oskrzelowq zapalenie oskrzeli

oraz katar alergiczny.
Podziemne sanatorium za\ohone przez prof.

Skulimowskiego funkcjonuje

do dnia

dzisiejszego.

Lata 40-te

i 50-te charakteryzowaly

sig

wzrostem wydobycia soli.
Eksploatacja rejon6w centralnych kopalni
w pobliZu zabytkowych wyrobisk spowodowala
zachwianie r6wnowagi g6rotworu znaczne

i

przyspieszenie destrukcji rejonu trasy
turystycznej. Skutki tych nieprzemy6lanych

dzialari jeszcze dlugo ciq|yt, bgd4 na
zachowaniu substancji podziemnej.
Dopiero z koricem lat 50-tych na skutek
alarmuj4cego stanu czESci kom6r na trasie
turystycznej rozpoczgto pierwsze prace
zabezpieczajqce kopalnig .poczqtkowo z
funduszy Ministerstwa Kultury a nastEpnie z

utworzonego decyzjq Rady Ministr6w
Funduszu Ochrony Zabytkowej Kopalni
Wieliczka.

Polskie
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Wermifiska.
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k"y"e na Ukrainie

"Bykownia zaszkodzi stosunkom z Ukraind'
Dzialania polskiej Rady Ochrony Pamiqci Walk i Mgczeristwa
(ROPWiM) na cmentarzysku ofiar NKWD w podkijowskiej Bykowni mogq
doprowadzi6 do powa2nego zaognienia stosunk6w polsko- ukairiskich ostrzegl wiceszef ukairiskiego Instlrtutu Pamigci Narodowej (lPN) Roman
Krucyk.
- Efektem niezgodnych z prawem prac poszukiwawczych w Bykowni
mo2e by6 zaostrzenie stosunk6w migdzy Polskqa Ukain4. Mo2e dojSd do
powt6rki problem6w wok6l (otwarcia) Cmentarza Orlqt Lwowskich i by
tego unikn46, poszukiwania w Bykowni musz4 byi prowadzone zgodnie
liter4prawa - powiedzial Krucyk w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
Wiceszef ukaifskiego IPN poinformowal takhe,2e wedlug jego wiedzy jeszcze w tym roku
ROPWiM zamierzawmie$d w bykowniariskim lesie pomnik Polak6w, zamordeq,anych przez NKWD.
- Dop6ki nie bgdzie planu zagospodarowania tych teren6w, hadne pomniki nie bgdqtam stawiane o6wiadczyl Krucyk.
- Planujemy, 2e w Bykowni stanie pomnik upamigtniajqcy wszystkie narodowoSci, kt6rych
przedstawiciele sqtam pochowani. Znajdzie sig tam miejsce i dla Polak6w, ale Zadnego wyr62niania
jakiejkolwiek narodowoSci nie bgdzie - dodal.
W ubieglym tygodniu kierowane pnezKrucyka stowarzyszenie "Memorial" zwr6cilo sig do
prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki z proSbq o wyjaSnienie sytuacji wok6l poszukiwari"
prowadzony ch przez ROPWiM w Bykowni.
W li6cie zaznaczono m.in.,2e sekretarz ROPWiM Andrzej PrzewoZnik "w kategorycznym tonie
wymagal od ukairiskiego IPN wydzielenia dzialki pod budowg pomnika w Bykowni", co okeSlono
jako "wh4canie sig w wewngtrzne problemy Ukainy".
Ikucyk ma Przewo2nikowi za zle,Ze mimo i?cmentarzw Bykowni podlega ukairiskiemu IPNowi, wsp6lpracuje on z migdzyresortowq Komisj4 ds. Upamigtnienia Ofiar Wojny i Represji
Politycznych. Wedtug IPN Ukrainy komisja nie ma prawa do prowadzenia poszukiwari w Bykowni.
W zwiqzku z konfliktem migdzy przedstawicielami ukrairiskich instytucji, zajmujqcych siE
upamigtnieniem ofiarre2imu komunistycznego, grupapolskich ekspert6w, skierowanych do Bykowni
przez ROPWM na poczqtku sierpnia, kilka razy pr6bowala przyst4pii do poszukiwari na miejscowym
cmentarzysku, po czym zmuszona byla przerywai prace.
PrzewoZnik, kt6ry l0 dni temu przyjechal do Kijowa, aby wyja6nii powstal4sytuacje o6wiadczyl
w6wczas, 2e konflikt ten nie dotyczy polskiej strony, poniewa2 "nadal dziala ona na podstawie

umowy z ukairiskq komisj4 migfuyresortow4''.
Informacje o masowych grobach w Bykowni ujrzaly Swiatlo dzienne podkoniec lat 80. Badania
przeprowadzone w latach 2001-2004 wykazaly,2e jest to najwiEkszy na Ukainie cmentarz oftar
komunizmu. Liczbg pochowanych szacuje siE na 100-120 tysigcy.
Wladze ukairiskie poinformowaly polski IPN, 2e w Bykowni odnaleziono takZe szcz4tkipolskich
oficer6w, wziEtych do niewoli po napa6ci ZSRR na Polskg w 1939
roku i rozstrzelanych w 1940 r.
Polscy specjaliSci przyst4pili do prac poszukiwawczych latem
zeszlego roku; rozpoznano w6wczas p6ltora hektara terenu.
Efektem trzymiesiEcznych badari bylo 195 odnalezionych
grob6w zeszczqtkami ofiarNKWD, w tym 2l zbiorowych mogil
Polak6w z tzw. ukairiskiej listy katyriskiej. Lista ta zawiera niemal
3,5 tys. nazwisk obywateli Polski wigzionych przez NKWD na
zachodniej Ukrainie.
Wszyscy oni znaleili sig w aresztach i wigzieniach NKWD,

utworzonych przez administracjg radzieck4 na terenach II
Rzeczpospolitej, wlqczonych do ZSRR po napa6ci na Polskg
wrze6nia 1939 roku.

Na podstawie rozkazu

tr

17

awrientija Berii o rozladowaniu
Ukainy i Bialorusi

wigzieri NKWD zachodnich obwod6w obecnej

z 22 marca 1940 roku Polacy zostali przewiezieni do wigzieri
cenhalnych obwod6w ZSRR w Kijowie, Charkowie, Chersoniu i
tam zamordowani wiosn4l940 r.

Na tzw. ukrairiskiej i bialoruskiej liScie katynskiej figuruje
' og6lem 7,3tys. Polak6w. WBykowni zrajdujqsig szczqtkiczqsci
z 3435 Polak6w - m.in. oficer6w, policjant6w i urzgdnik6ry - z

listy ukraifiskiej. WSr6d miejsc, gdzie mog4 byt szczqtki
zamordowanych Polak6w z listy bialoruskiej, wymienia sig m.in.
Kuropaty pod Miriskiem.

Opracowala
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1 listopada
lJroczystoSd

i

anonimowych, dawnych i

wsp6lczesnych Swigtych uroczyScie

Swi gtuj e

I

listopada Ko6ci6l katolicki.
Uroczysto66 Wszystkich Swigtych nie
jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom
- <Swigtem Zmarlych>>. I listopada Ko6ci6l
cieszy sip z faktu,

i|bardzo wielu zmarlych

przebywa u Boga w niebie. W odr6znieniu
od tej uroczystoSci, nastgpnego dnia - 2

listopada

-

wspomina siE wszystkich
wiernych zmarlych. Jest to dzieh modlitwy
zatych,kt6rzy w czy6dcu przygotowuj4 sig
do chwaly nieba.

Uroczysto66
Wszystkich Swigtych

jest

jednym

z

najbardziej radosnych
dni dla chrzeScijan. W

ci4gu roku niemal
kaZdego dniaprzypada

wspomnienie jednego

lub kilku Swiptych
znanych z imienia. Jednak ich liczba jest
znacznie wigksza. Wiele os6b doszlo do
SwigtoSci w zupelnym ukryciu. I listopada
KoSci6t oddaje chwalg wszystkim 6wiEtym,
tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z
imienia.
Dzien I listopada przypomina prawdp o
powszechnym powolaniu do SwigtoSci.

Ka?dy z wierzqcych, niezale2nie od
konkretnej drogi 2ycia: powolania do

malZefistwa, do kaplaristwa czy zakonu, do
Lycia w samotno6ci, jest powolany do
Swigto6ci. Tej petni cz\owieczeristwa nie
mo2na osi4gnq6 wlasnymi silami. Konieczna
jest pomoc laski Bo2ej ,czylidar ZyczliwoSci
Boga. Poniewaz Stw6rca powoluje do

SwigtoSci wszystkich, takle kazdemu
czlowiekowi pomaga swq laskq. Teologia
wskazuje, i?kahdy otrzymal dar zbawienia,

bo Jezus Chrystus zlo2yl ofiarg la
wszystkich ludzi. Od kaZdego z nas jednak
zaleiry,w jakim stopniuprzyjmiemy od Boga
dar Swiqto6ci.

UroczystoSi Wszystkich Swiqtych
zdecydowanie r62ni sig od Dnia Zadusznego

(Wspomnienia Wszystkich Wiernych
Zmarlych) przypadajqcego na 2 listopada.
Uroczystof t, przypadajeca na I listopada
wyraZa powszechne powolanie do Swigto6ci.
Wskazuje na hojnoSi Pana Boga i poglgbia
nadziejE, 2e wszelkie rozstanie nie jest
ostateczne, bo wszyscy s4 zaproszeni do
domu Ojca. Razem jednak DziehWszystkich

Swigtych

i Dziei Zadtszny

s

ka

Zyj4cych jeszcze na ziemi. WSr6d tych

trzech stan6w KoSciola dokonuje sig,

Wszystkich
Swigtych
Znanych

czow

przypominaj4

prawdg o wsp6lnocie Ko6ciola, obejmujqcej
Swigtych w niebie, pokutuj4cych w Czydicu

poprzezmodlitwg, pamigi czy ofiarg, ci4gla
wymiana d6br duchowych. W tej l4cznoSci
(komunii) wyrala sig SwiEtych obcowanie.
Wspomnienie wszystkich SwiEtych ma
2r6dlo w kulcie mgczennik6w. W rocznicE
Smierci, kt6ra dla chrzeScijan jest dniem
narodzin dla nieba, odprawiano na grobach
mgczennik6w Eucharystig i czytano opisy
mgczefstwa. Pamip6 o tych, kt6rzy krwi4
potwierdzili swojqwiarg byla w pierwszych

gminach

chrzeScij ariskich bardzo
pieczolowicie przechowywana. Kazda z
lokalnych wsp6lnot posiadala spis swoich

mEczennik6w, kt6rzy przez sam fakt
m4czeristwa stawali sig bliskimi Chrystusa,
dlatego ich wstawiennictwo nabieralo
szczeg6lnej mocy. Stopniowo do tych list
dopisywano imiona nie tylko mqczennik6w,

ale teL innych os6b odznaczaj4cych siE
szczeg6lnqSwiEto5ciq. Pierwszym Swigtym
byl zmarly w 397
r. biskup Marcin z Tours.
spoza grona mgczennik6w

11 listopada
Znaczenie daty
Odzyskiwani e przez Polskq niepodlegloSci bylo
procesem stopniowym i wyb6r
listopadajest dodi
arbitralny. Uzasadnieniem mo2e byi zbiegnigcie siq
wydarzeri w Polsce z kofcem I wojny Swiatowej na
$wiecie (tego samego dnia miala miejsce kapitulacja
Niemiec na froncie
. 5 listopada l9l6 - wydanie aktu gwarantuj4cego

ll

powstanie Kr6lestwa Polskiego,

w

blizej

nieoke6ldnych jeszcze gnnicach
. 14 stycznia l9l7 - rozpoczgcie dzialalnoSci
przez Ty mczasowq Radq Stanu

. 12 listopada l9l7 - pzejgcie obowi4zk6w
glowy paristwa pnez Radg Regencyjnq
, 7 paildziemika I 9 I 8 ogloszenie niepodleglodc i
Polski przez Radg Regencyjn4
.25 paitdzienika 1918 - powolanie nqdlJ6zefa
Swie2yriskiego
. z 6 na7 listopada 1918 - powstanie w Lublinie
Tymczasowego Rz4du Ludowego Republiki Polskiej z
Ignacym Daszyriskim na czele
. l0 listopada -przyjazd J6zefa Pilsudskiego do
Warszawy

,

Poczqtki Swigta siggaj4 IV w. W
Antiochii czczono wtedy pamigi o wielu
bezimiennych mgczennikach, kt6rych

. listopada l9l8 -przekazanie przez Radg
Regencyjnq wladzy nad podleglym jej wojskiem

wspominano w niedzielg po Zeslaniu Ducha
Swigtego. W Rzymie w VII wieku papiel

Marszalka z Centraln4 Rad4 Zolnierskq wojska
niemieckie zaczgly sig wycofywai z Kr6lestwa
Polskiego. W nocy rozbrojono r6wnie2 niemiecki
garnizon stacjonuj4cy w Warszawie.
. 14 listopada l9l8 rozwiqzanie siq Rady

Bonifacy IV poSwiqcil dawny Panteon i
uczynil go koSciolem ku czci Bogurodzicy
oraz wszystkich Mgczennik6w. Polecil przy

tej okazji umieScii tam

kamienie

przywiezione z katakumb chrzeScij ariskich

mgczennik6w. Historycy przekazuja, i2
przywieziono wtedy a228 pelnych woz6w.
Z rocznicq tych wydarzefi zwi4zane bylo
rzymskie SwiEto Wszystkich SwiEtych.

Czczono wtedy jedynig Maryjg i
mEczennik6w. W p6iniejszych wiekach
dol4czono kult <wszystkich doskonalych

Sprawiedliwych>. Obchody przeniesiono z

l3 maja na 1 listopada. Powodem
prawdopodobnie byly trudnoSci z

ll

J6zefowi Pilsudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach

-

i

przekazanie przez RadE Regencyjnq
swoich uprawnieri na necz J6zefa Pilsudskiego.

Regencyjnej

. l9 listopada l9l8 -

. 22 listopada l9l8 - podpisanie dekretu o
podsawach ustrojowych paistwa polskiego
27 grudnia l9l8 wybuch powstania
wielkopolskiego w Poznaniu

.

-

Ustanowienie Swigta

Dzieh

I

I

listopada ustanowiono Swiqtem

narodowym dopiero ustaw4 z kwietnia 1937 roku,
czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodleglo6ci.

wy2ywieniem rzesz pielgrzym6w

Dzieje obchod6w

przybywaj4cych do Rzymu na wiosng.

Do czasu wybuchu

Listopadowa data byla juL znana w

Irlandii oraz Anglii a od VIII

w.

rozprzestrzenilo sig w calej Europie. Po

ostatniej reformie liturgii teologowie
podkreSlajq 2e <<troczysto$6 obejmuje nie
tylko Swigtych kanonizowanych, ale
wszystkich zmarly ch, kt6rzy osiqgngli

doskonalo5d, a zatem tak?e zmarlych
krewnych i przyjaci6b>.

KAI (mlk //mr)

wojska niemieckie

zakoficzyly siE wycofywai z Kr6lestwa Polskiego

II

obchodzono tylko dwa razy

wojny Swiatowej SwiEto
-w roku 1937 i 1938.

W latach 1939-1944 - podczas okupacji
hitlerowskiej oficjalne lub jawne SwiEtowanie,
podobnie jak i kaZde inne przejawy polsko$ci, bylo
niemo2liwe.

W roku 1945 wladze komunistyczne Swiqtem
paristwowym uczynily dzie fi 22 lipca - datq podpisania
Manifestu PKWN, jako Narodowe SwiEto 0drodzenia
Polski.
Narodowe Swipto Niepodleglo$ci obchodzone I I
listopada przywr6cono, ustawq Sejmu IX kadencji
(leszcze PRL), 2l lutego 1989 roku (w trakcie obrad
Okr4glego Stolu).

W

czasach komunizmu wielokrotnie

w calym krajt przez opozycjg
manifestacje patriotyczne byly tego dnia brutalnie
tfumione przez oddzialy ZOMO, a ich uczestnicy
organizowane

aresztowani pzez SfuZbg Bezpieczefistwa.
Dzieri ten jest dniem wolnym od pracy. Gl6wne

obchody,

z

udzialem najwyZszych wladz

paristwowych, odbywaj4 sig w Warszawie na placu
J.6zefa Pilsudskiego, przed Grobem Nieznanego
Zolnierza.
Opr. Iza Rozdolska

'atz,entia
.

Prezydent Lech Kaczyriski powolal

Donalda Tuska (Platforma Obywatelska) na
urzqd premiera. Waldemar Pawlak (Polskie
Stronnictwo Ludowe) zostal wicepremierem
i ministrem gospodarki; Grzegorz Schetyna
(PO)
wicepremierem i ministrem spraw
wewngtrznych i adminisnacji; Bogdan Klich

oSwiaty. Jej zdaniem, konflikt w szkole
rozgrywal siE na dw6ch plaszczyznach:
Nieco dyskredytowal swojego poprzednika
na stanowisku Mirona Sycza i skl6cil grono
pedagogiczne. Miron Sycz byl zalo?ycielem

i wieloletnim dyrektorem liceum
ukraifiskiego w G6rowie llaweckim. W

(PO)

ministrem obrony narodowej;
Radoslaw
Sikorski (bezparfyjny)

ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyl

ministrem spraw zagt aniczny ch.

Obywatelskiej.

.

Obni2anie podatk6w, wzrost plac w
sektorze publicznym, zmniej szenie defi cytu
w projekcie bud2etu na 2008 rok, wycofanie
wojsk polskich z Iraku w 2008 r.,rezygnacja
w 2009 r. z poboru do wojska
to niekt6re
z zapowiedzi, jakre premier -Donald Tusk

przedstawil

w expose. Szef

rzqdu

zapowiedzial teL, 2e m. in. podpisze Traktat

arzenia w Polsce

dazenia w Polsce

w Polsce

mandat posla z listy Platformy

-.,W

Miastku (wojew6dztwo pomorskie)

zaczElo dzialalnoSi Centrum Kultury

Ukrairiskiej. Plac6wka ma slu2yd
zachowaniu i promocji obyczaj6w

mniej szo6ci ukrairiskiej &az przy czyniat siE
do porozumienia migdzy narodami. Centrum
ma pelni6 funkcje muzeum i biblioteki. Majq

siE tam r6wnie2 odbywai wieczorki
literackie, pokazy film6w oraz warsztaty

Reformuj4cy UE, ale z uwzglEdnieniem
brytyjskiego protokolu o ograniczeniu

robienia tradycyjnych ukrairiskich pisanek i

stosowania Karty Praw Podstawowych. Rzqd

haftukrzy|ykowego.

.40

25 listopada 1967 roku
lat temu
w warszawskim Teatrze Narodowym odbyla
sig premiera,,Dziad6w" Adama Mickiewicza
w reZyserii Kazimierza Dejmka. Spektakl
wywolal ostrq krytykg wladz i stal sig
przy czynqprotest6w studenckich, znanych

jako Wydarzenia Marcowe.
Pierwszy
raz tracilem kontrolg nad samym sobq,

tracilem mo2liwoSi

6wiadomego
wspominal
oddzialywania na widz6w
po latach odtw6rca roli Gustawa-Konrada

slynny aktor Gustaw Holoubek.

Zdawali6my sobie sprawg, 2e jeste6my
uczestnikami pewnego wydarzenia
historycznego, lecz cieszyli6my siq przede
wszystkim z dzialania teatru, z sity jego

dodal. Inscenizacja
oddzialywania
odebrana jako
zosta\a przez wladze
antyrz4dowa i antyradziecka. I sekretarz
KC PZPR Wladyslaw Gomulka nazwal
spektakl,,nozem w plecy przyjalni polskoradzieckiej".

Tuska uzyskal votum zaufania w

.

Sejmie.

. Wicemarszalkami Sejmu zostali:
Jaroslaw Kalinowski (PSL), Stefan

Niesiolowski (PO), Krzysztof Putra
(Prawo i Sprawiedliwo56), Jerzy
Szmajdziriski (Lewica i Demokraci).
Wicemarszalkami Senatu wybrano:
Krystyng Bochenek i Marka

jest jtZ mo2liwa

wynika z
przeprowadzonego na poczqtku grudnia
sonda2u. Blisko co trzeci respondent
(36 proc.) uw aLa,Ze dekomunizacja j est

jeszcze mozliwa, a 12 proc. nie ma
zdanialub nie chcialo odpowiedziei na
to pytanie.

Zi6lkowskiego (PO) oraz Zbigniewa
Romaszewskiego (PiS).

.

Pod koniec stycznia 2008 r. premier

Donald Tusk uda siE do Moskwy

poinformowal wicemarszalek S ej mu Stefan
Niesiolowski. Niesiotowski spotkal siE na
wideokonferencji Warszawa-Moskwa z
doradcq prezydenta Wladimira Putina
Siergiejem Jastrzembskim. Obaj politycy
ocenili, i2 nastqpilo ocieplenie w polskorosyjskich stosunkach.

. Dyrektor Zespolu Szk6l z Ukraifskim
Jgzykiem Nauczania w G6rowie Ilaweckim

' Rada Fundacji ,,Pomoc Polakom na
Wschodzie" przyjgla zmiany w statucie, na
mocy kt6rych czlonk6w Rady bgdzie
powolywal prezydent, ministrowie: spraw
zagranicznych oraz skarbu i marszalek
Senatu. Do tej pory czlonk6w Rady
powolywal fundator, czyli minister skarbu.

o

\try'

Warszawie na placu J6zefa

Pilsudskiego odbyly sig uroczysto6ci ku czci
ofiar zbrodni katyriskiej. Rozpoczgly sig w
pi4tek w Warszawie. Ich gl6wnym punktem

(woj ew6dztwo warmifi sko-mazurskie) Jerzy

byt

Necio zlo2yl rezygnacjE ze stanowiska.

zamordowanych przez NKWD w Katyniu,
Charkowie, Twerze i Miednoje. Prezydent
Lech Kaczyriski odczytal nazwiska 32

Marszalek wojew6dztwa, kt6ry jest organem
prowadzqcym szkolg, prz1jf jq.- W szkole
powstal ogromny konflikt, w efekcie kt6rego
w gronie pedagogicznym wytworzyla sig
bardzo zla atmosfera. Sytuacj a ta szkodzlla
nie tylko szkole, ale i mniejszo6ci ukrairiskiej

na Warmii

i

Mazurach

m6wila Jolanta

Gregorczuk, warmirisko-- mazurski kurator
t.

aEenn w Polsce
..

60 proc. Polak6w uwa2a, 2e

powinno sig rozliczyi zbrodnie z okresu
komunizmu, przeciwnego zdania jest co
trzeci Polak (34 proc.); wedlug ponad
polowy (51 proc.) dekomunizacja nie

awans ponad 14

tys. oficer6w

.

Rekordowe sume 2I4 tys. zl zebrano

podczas 33. kwesty, zorganizowanej na
warszawskim Cmentarzu Pow4zkowskim
przez Stoldczny Komitet Opieki nad Starymi

Pow4zkami

im. Jerzego Waldorffa.

Dotychczasowy rekord wynosil 197 tys. zli
padlpodczas kwesty w2004 roku. Przez dwa
dni na Pow4zkach kwestowalo ponad 200
os6b ze Swiata kultury i sztuki oraz polityki.
Pieniqdze przeznaczone bEdq na ratowanie
starych grob6w.

o \try' Warszawi e zmarl Jerzy
Kawalerowicz, jeden z najwybitniejszych
polskich rezyser6w filmowych, tw6rca

najstarszych stopniem awansowanych

ekranizacji ,,Faraona"

oficer6w.

85 lat.

. O zbrodnie wojennq oskarzeni zostali
polscy Zolnierze, aresztowani w sprawie
ostrzelania wioski w Afganistanie.

Wydarzehia

W

PolSce

i

,,Quo vadis". Mial

. Srednia cena dolar6w na przelomie
listopada i grudnia 2007 r. wynosila 2,40 zN;
cena euro 3.57 zl.
ta

arzenn w'Polsce

it.,,..
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Seminarium polonistyczne kontynuuje pracQ

. Znani polscy

aktorry-

22 listopada 2007 r. w Zytomierzu tradycyjnie odbylo sig obwodowe seminarium
nauczycieli -polonist6w poSwigcone interaktywnym metodom nauczaniaj pzykapolskiego.
Podobne spotkania pedagog6w maj4miejsce dwa razy narok. S4potrzebne do doskonalenia

umiejgtno6ci nauczycielskich, zgromadzenia banku material6w metodycznych i dajq
mo2liwoSi pedagogom rozproszonym po calym obwodzie 2ytomierskim spotkad sig,
porozmawiai, podzielii sig troskami i nowinami.
Celem spotkania nauczycieli jest wymiana do6wiadczei, poszukiwanie nowych metod i

technologii nauczania. Czas nie stoi w miejscu. Co dzierl powstajq nowe zapotrzebowania
uczni6w w wiedzq, anauczycieli w nowe metody pracy, zwiqzane z postgpem w o6wiacie.
Dzisiaj juZ nie mobna sobie wyobrazil nauczyciela, kt6ry nie umie poslugiwai sig
komputerem. Przygotowanie do lekcji bez zestawu komputerowego teraz jest ju2 niemo2liwe,

szczeg6lnie w warunkach ukrairiskich, gdzie nauczyciele pracuj4 bez podrgcznik6w,bez
program6w i czgsto bez godzin jEzyka polskiego w szkolnych planach nauczania. Dlatego
sq zakladane szkoly sobotnio - niedzielne, gdziepraca nauczycieli jest podejmowana na
zasadach spolecznych.
22 listopada seminarium trwalo jeden dzieri. Pierwszajego polowa odbyla sig na katedrze

jqzyk6w slowiariskich

i

germariskich Paristwowego Uniwersytefu im.

I. Franki. Tutaj

nauczyciele wymienili sig swoimi do6wiadczeniaminabytymi w trakcie praktycznej pracy.
!ot9m zostaly wysluchane i om6wione wyklady magistr6w Natalii Szumlansiciej i ietiany
Swiderskiej na temat interaktywnych metod nauczania jgzykapolskiego.
Po czgSci teoretycznej nastqpila czgfil praktyczna. Uczestnicy seminarium wyjechali do
wsi Teter6wka, gdzie w miejscowej szkole oglqdali zajgcia fakultatywne jgzyka polskiego,
kt6re uprzejmie zgodzil siE pokazai doSwiadczony nauczyciel p. Walery Galecki. Na lekiji
pan Walery stosowal wielu r62nych metodyk pracy z dzielmi, jakie kazdy z obecnych mo2e
wykorzystatteraz w swojej szkole. Tematem lekcji byl: alfabet polski. Celem: utrwalenie
liter polskich i pol4czeri literowych.

Po analizie lekcji nastqpila czg(i6 kulturalna. Tym razem zwiedzano muzeum
kosmonautyki w Zytomierzu, kt6ry znajduje sig w domu, gdzieurodzil siE znany w calym
swiecie in2ynier - konstruktor pojazd6w latajqcych Sergiusz Korolow.
Organizatorami seminarium jakzawsze byl obwodowy oddzial ZwiqzkuNauczycieli
Polonist6w na czele z metodykiem p. Miroslawq Starowier6w. Pani Miroslawa troszczyla
sig o-to, Zeby przybyli z r62nych zakqtk6w obwodu 2ytomierskiego nauczyciele czuli sig
komfortowo i wr6cili do dom6w z nowvmi wra2eniami.
Z niecierpliwodci4 czekamy nu ,ro*. spotkania, kt6re odbgdq sig ju2 w 2008 roku.

Larysa Wermiriska.

Barbara Brylska
(ur. 5 czerwca l94l w Skotnikach)
polska aktorka filmowa.

-

L6dzk4 PWSTiF ukoiczyla na wydziale
w 1967 roku, ale na ekranie

aktorskim

zadebiutowala jeszczew 1958 roku epizodycznq

rol4 w komedii Antoniego Bohdziewicza
,,Kalosze szczEScia".
Regularnie zaczgla wystgpowad w filmach
od 1963 roku, jednak rozpoznawalna stala siq
,,dopiero" w 1966 po premierze ,,Faraona"
Jerzego Kawalerowicza. Grala tam kaplankg
fenick4 KamE.
Kolejnq jej pamigtnq rol4 byla Krysia w

adaptacji powieSci Sienkiewicza

,,Pan

Wolodyjowski" (1969) Jakuba Goldberga i
Jerzego Hoffmana. Po premierze tego filmu
Barbara Brylska stala sig popularna

w calym

bloku socjalistycznym. Zaowocowalo

ROK JO SEPITA C ONRADA -KORZENIO WSKIE GO
<Rok hsepha Coruada-Koneniowskiego> odbywa sig z okazji 150. rocmicy wodzin pisarza.
Rocznica urodzin <pohkiego szlachcicat - <brytyjskiego pisarza i ieglaza> to dla nas waine
wydanenie. toseph Conrad-Koneniowski jest, obok Fryderyka Chopina najbardziejna iwiecie
znanym twdrc4 zwi4zanym z kultur4 polsk4. Zajnuje niekwestionowin4 pozycjg ktasyka
Iiteratury nowoczesnej. <!4dro ciemnoici>, <Lord Jim>, <Nostromot i <Tajny igeiat-- to uznane
arcydziela Wirdd pisarzy, kt6ny zmienili oblicze nowoczesnej prozy powieiciowej, jest zapewne
najszerzej cz.ytanym...>Rok losepha Conrada-Korzeniowskiegor jest r6wiiii okazja do

przypomnienia postaci jego ojca, Apollona Korzeniowskiego, wybitnego dziilacza
niepod.leglo{clowego, twfrcy zal4iku Rz4du Narodowego 1863 oraz sympatyka d4iert
nieyodlegloiciowych Rusinfw Jego cela w X Pawilonie warczawskiej Cytadeli s4siaduje z t4
w kt6rei parg lat p.otem wigziono Romualda kaugutta, a pokolenie pLiniij l6zefa fitsuai*iegi..
UNESCO: 150. rocznica urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego - na wniosek
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgloszony przez Polski konitet do spraw
i poparty przez Komitet do spraw UNESCO Wtelkiej Brytanii - zostala vupinia do
kalendana rocznic IINESCO na rok 2007 wigcej...
:d::tp.lConrad-Korzeniowski:

syn polskich

angi elsk i i Europej czyk.

patriotfiry czlowiek tzech

kut4

wielki pisarz

Konnd Koneniowski, nany pdniej calemu czytajqcemu ksi4zki iwiatu jako Joseph Connd,
wodzil
3 gudnia 1857 roku w Berdyczowie, na dzisiejszej Ulaainie. ilyt synen Apollona
ltQ

K^orzenrcwskiego, poety,

tluqlt^ i wybituego

dzialacza niepodlegloiciowego. To wlainie ojciec

Colty.d! Aloll9 Koneniowski zalozyl w Warszawie podziemny Komitet Ruchu, kt6ry sat siy
zalgkien RzTdu Narodowego, kieruj4cego pLmiej Poistanien Sycmiowyn I 563 rcku. Jesieni4
Connda zostal areszniany pzez wkdze rosyjskie. Coiad wsponinatpo wieti
!561 Joku giaec
latach, Zeiego 'Kwiadome 2wie" zaczglo siE wlainie na Aziediittcu warszawskilgj cytaditi, dok4d
cneroleni chtopiec, razem z babk4 przynosil paczki z iywnoici4 dta oica.r gAziitaw iajder)-

to

kolejnymi propozycjami 16l nie tylko w Polsce,
ale i w Rosji, Bulgarii, NRD i Czechoslowacji.
Brylska wcielala sig gl6wnie w role amantek.
W Polsce wystqpila migdzy innymi w
,,Albumie polskim" (1970) Jana Rybkowskiego,
w roli tytulowej Wiktoryny w filmie telewizyjnym

Jana Rutkiewicza,,Wiktoryna, czyli czy pan
pochodzi z Beauvais?" (1971), w roli Krystyny w
przygodowym obrazie Zbigniewa Kuzmiriskiego
,,Stu koni do stu brzeg6w" (1978), a tak2e w roli
tytulowej w,,Romansie Teresy Hennert" I gnacego
Gogolewskiego. W 1987 roku pojawiala sig w

drugoplanowej

roli pani Miel2yriskiej

w

ekranizacji powieSci Marii Rodziewicz6wny
,,Miqdzy ustami a brzegiem pucharu". Film
wyre2yserowali Zbigniew Kuimiriski i Karol
Chodura.

W

1993 roku powstal

o niej film

dokumentalny pod tytulem,,Basia".
W 1998 roku pojawila sig w epizodycznej
roli w ,,Wirusie" Jana Kidawy-Bloriskiego. W
2001 roku zagrala w koprodukcji francuskoarmeriskiej ,,Symfonia ciszy" oraz w polsko-

rosyjskiej komedii romantycznej pt. ,,Casus
belli". Na 2007 rok przewidziano premierg filmu
,,Jasne blgkitne okna" wyre2yserow anego przez

Boguslawa Lindg. Tam teZ bgdziemy mogli
zobaczyc Brylsk4.

(oprac. Joanna Kocot)

H.
l5

Moz a,ika',,'Ber dycz,ow*a

grudnia w redakcji

(DK) odbylo

E"'

siE walne zebranie Stowarzyszenia Dziennikarzy

Polskich na Ukrainie. Mialo ono zgodnie ze Statutem przeprowadzii nowe wybory

i potwierdzii

przewodniczqcego

sklad Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.

MEDIA POLONINE
UKRAINY
Minglo juZ 2 lata od zalolenia organizacj i.

Byla to pierwsza kadencja
zarz4dzania,

na czele z

jej

organ6w

pierwszym

przewodnic zqcy m Stowarzyszenia, redaktorem
,,Mozaiki Berdyczowskiej > Larys4 Wermirisk4.
W referacie sprawozdawczym (tr . Wermiriskq

B. Dragin) byl przedstawiony

wykaz

przedsigwziqd w tym okresie. Stowarzyszenie
zostalo zarejestrowane, wpisane we wszystkie

-

organy paristwowe

przede wszystkim

podatkowe i bankowe. Prowadzi sig niezbgdnq
ksiEgowo$ 6. Zostala uruchomiona strona

rozmieszczat

i

Jaroslaw Rybak. Na spotkaniu byli obecni
dziennikarze z calej Ukrainy. W sprawozdaniu
wziqludzial Ambasador RP na Ukrainie Jacek

Klucy'owski i Konsul

ds. Polonijnych Andrzej

Slomski.

Parg sl6w o mediach polonijnych na
Ukainie. W r az z poczqtkiem,,pierestroj ki> i po
odzyskaniu przez Ukraing niepodleglo6ci -

Stowarzvs zenia

nast4pil okres doSi chaotycznych poszukiwari
odrodzenia medi6w polskich (przede wszystkim
prasy), pr6by stworzenia pism niezaleLnych,

i ju2 ma ono mo2liwoSi

funkcjonuj4cych w warunkach rynkowych.

lnternetowa
(www.sdpnu.org.ua)

Bo2ego Narodzenia Wydzial Prasy i Informacji
i jego szef, a zarazem mily gospodarz - Radca

szcza wersje

Czp{t, tytul6w wychodzi dzigki pomocy ze stro-

elektroniczne pism polonijnych.
Co do czlonkostwa, mozna powiedziei: nie

ny podmiot6w ukrairiskich i polskich, czgSi
dotowana jest przez wladze centralne lub
regionalne. Szereg z nich nie jest w stanie

rozmie

roSnie. Sklada .sig

z

15. redaktor6w i

pracownik6w redakcji - podmiot6w polonijnych
Ukrainy. ZaS jak podke$lano w referacie, to nie
jest gl6wnym celem organizacji, przynajmniej

kontynuowai swqdzialalnoSi. Niekt6re - mimo
klopot6w finansowych spowodowanych m.in.

w na tym stadium, na ,,poczetku naszych

Wla$nie przedstawiciele tych wszystkich

dzialah>>. Na razie tworzy siq infrastruktura,
majqca na celu pomagai funkcjonowaniu
o6rodk6w medialnych Polonii ukrairiskiej.
Zgod,nie ze statusem, zasiEg Stowarzyszenia jeszcze nie jest og6lnokrajowym.
WiEc tworzenie lokalnych oSrodk6w
obwodowych jest zadaniem strategicznym, w

tytul6w i ich redakcjizebralisig w Ambasadzie.
Og6lem okolo 40 os6b. W ci4gu kilku godzin
kaldy m6gl powiedzie(, o swoich sukcesach,
pora2kach, o swoich problemach. Przytaczam

celu nadania organizacji statusu og6lnokrajowego. ,,OczywiScie nie czgsto zbieramy

sig, ale, jak Paristwo wiecie, z przyczyn
Zyciowych, finansowych. Wystqpili6my do
Adminishacji m. Kijowa z podaniem o przyznanie lokalu dla Stowarzyszenia w stolicy.
Mo2e to sig uda.> - m6wili sprawozdawcy.
Praca Przewodniczqcej oceniona zostala

jednomydlnie

na celujqco.

z stopniowym odbieraniem dotacji - przetrwaly.

Novvy Przewodnicz4cy SDPnU Henryk
Kaczurowski, ur. 1956, red. nacz. ,,Glosu
Podola> Oiwiata -Kijowski Instytut Kultury.
Reiyser Dzialacz polonijny na Podolu:
zajmowal stanowisko prezesa ZPU Podola w
Jarmoliicach, byl czlonkiem zarz4du
FOPnU, wiceprezesem FOPnU. Pracowal na
ki erowni czych s tanowiskach w paristwowych
wydzialach kultury. Deputowany
Jarmoliiskiej Rady Rejonowej z ramienia
partii ,,Nasza Ukraina>. Od kwietnia 2005
roku - kierownik Wydzialu Kulnry i Turystyki
Jarm o fi rt ski ej Rej on o wej A dm i n i s tracj
Paristwowej. Zonaty, ma syna.

i

doboru uczestnik6w m6wila redaktor naczelna
,,Krynicy> Dorota Jaworska. Odprawianie Mszy
5w w jEzyku polskim bylo tematem wyst4pieri

Anatola Sulika (Kowel), ks. Wladysawa

poni2ej niekt6re z temat6w rozmowy.

O skomplikowanej sytuacji we Lwowie
m6wila redaktor Biuletynu FOPnU Teresa
Dudkiewicz. Chodzi o edycjE jednego z
najstarszych wydari polonijnych - ,,Gazetg
Lwowskq>, kt6ra z nie do korica jasnych
przyczyn przestala sig ukazywai. Tak wigc w
chwili obecnej Semper Fidelis nie ma gazety
polskiej, wspieranej wczeSniej przez Fundacjg
,,Pomoc Polakom na Wschodzie>. Co prawda
w Iwano-Frankowsku (Stanislawowi) pojawil

Iwaszczaka

i Jadwigi

Guslawskiej

(Krzemieniec). Nowy Przewodniczqcy SDPnU

Henryk Kaczurowski m6wil o planach
rozbudowy plac6wki Stowarzyszenia w
Kijowie.

O mozliwo5ci rozmi eszczenia wersji
elektronicznej pism na stronie internetowej
SDPnU opowiadal sekretarz generalny SDPnU

Borys Dragin, kt6ry zapraszal obecnych, by
wstgpowali do Stowarzyszenia. Szczeg6lnq
uwagq po$wigcil on w swoim wystqpieniu

Jednak

sig w tym roku ,,rozkoszny> dwutygodnik

przestrzeganie norm statutowych dotycz4cych

,,Kurier Galicyjski> na 24 stronach formatu A'3,
co w og6le mo2na nazwa| wydarzeniem roku

tworzeniu przez SDPnU banku danych na temat

w mediach polonijnych Ukrainy. Niestety,

wypelnienie ankiet umieszczonych na stronach

przedstawiciele tego pisma nie byli obecni na
spotkaniu.
O potrzebie zachEcania mlodzie|y do pracy
na rzecz polonij nych masmedi6w wzruszaj 4co
m6wila mloda dziennikarka Lesia Otr eksejenko

Stowarzyszenia. Niestety, temat medi6w
polonijnych elektronicznych na spotkaniu nie

obowi4zkowej rotacji co dwa lata - wymaga
nowych wybor6w. Przestrzeganie tych norm i
to w Ukrainie-2007(!) te2 jest (Paristwo mnie
zrozumiej4) chyba atrakcjq czy nawet
osi4gniqciem organizacj i, chocia2 takiej malej.

Po
tr

komisji rewizyjnej

sprawozdaniu

arysaWermiriska zaproponowala na swego

nastgpcg, czyli

na

stanowisko

Przewodnicz4cego SDPnU, redaktora,,Glosa

Podola> Henryka Kaczurowskiego. Innych

propozycji nie bylo. Henryk Kaczurowski
jednoglo6nie zostal obrany na to stanowisko.

Dyskusjg na temat problemu medi6w
polonijnych na Ukrainie uczestnicy zebrania
kontynuowali nastEpnie w szerszym gronie, w
gmachu Ambasady RP, podczas spotkania
dziennikar zy

organizuje

po

lonij ny c h, kt6re trady cyj ni

z okazji

ej

u2

zbli2ajqcych sig Swiqt

z ?ytomierza. Swoim doSwiadczeniem
podzielili siQ redaktorzy ,,Mozaiki

Berdyczowskiej> - Larysa Wermiriska, 2ytomierskiej ,,Gazety Polskiej> - Sergiusz
Rudnicki, ,,Polacy Donbasu> - Ryszard
Zielif,ski,,,Polonia Charkowa>> -J6zefa

Czernijenko, mikolajowskiej,,Ko.twicy>S ielariska, mariupo lski
Sergiusz Ro2nowski.

El2b i eta

O

uczestnictwie

e

go,,Zr

w forum

6dla>>

-

medi6w polonijnych; prosil redaktor6w o

zostal poruszony. Ich

dyrektor Wydawnictwa,,Kairos> odm6wil
specjaln4 modlitwg, zloLy\ wszystkim
zebranym najlepsze 2yczenia

Bozego Narodzenia
medi6w

polonijnych w Polsce i problemach wladciwego

jedynym

przedstawicielem byla Miroslawa Starowierow
z radia Zytomierskiego. Czyli jest jeszcze nad
czym popracowai...
Dyskusjq podsumowal kierownik Wydziatu
Prasy i Informacji I Radca Ambasady Jaroslaw
Rybak.
Nastgpnie o. Mariusz WoZniak OP -

i

z

okazji Swi4t

Nowego Roku oraz

podzielit sig z nimi oplatkiem.
BORD,

Moz, aik,a

Wlodzimierz Iwanowicz Bondarczuk.
1935 roku urodzenia, mieszkaniec m.

Berdyczowa, emeryt, opowiada

- M6j tato Iwam Jemelianowicz

Bondarczuk, razem ze swoj4pierwsz4 2on4
i piqciorgiem dzieci mieszkal we wsi Melenci

rejonu lubarskiego. Z glodu zmarly

wszystkie pigcioro dzieci j Lona. Ojciec po
stracie rodziny przyszedl do swojej siostry
kt6ra dala mu trochg pienigdzy i poradzila
opu6cii wie6. Tato byi spucLnigty-zglodu i
ledwo stal na nogach. JakoS dotarl do stacji

kolejowej i wsiadl do pierwszego poci4gu,

kt6ry sig pojawil. Poci4g zatrzymal sig w

Berdyczowie i ojciec przez okno zobaczyl
swojego znajomego, kt6rypracowal na stacji
jako kolejarz. Ten poradzilmu wysiqSi tutaj
i obiecalpom6c zpracq. Kolega zaprowadzil
tatg do kierownika stacji, Leby zalatwic mu
pracQ. Ale ten zobaczyl, 2e przybysz jest

spuchnigty z glodu i m6wil: ,,Ale on dtugo

nie przetrwa, jest chory i jak bgdzie

pracowal?" Kolega razem z ojcem zacz4l

jako robotnik. Robotnicy

dostawali
niewielk4 pajke chleba. Dla tary to byl
prawdziwy skarb. pomalu zacz$jeSi i

wracai do zdrowia. Rozumial takhe, 2e po
dfugoterminowym g)odzie nie mo2na duZo
je66, bo to moglo zaszkodzil organizmowi.
Przeciel wielu ludzi umarli mianowicie na
to, 2e nie wstrzymali sig i duZo

jedli. Trzeba

bylo pomalu wracai do normaln ego Zycia i
ojciec nabral cierpliwoSci i nie rzucalsig od
razu na jedzenie, a jadt po trochu, starajqc
przyz\lyczaiC sw6j organizm do normalnego
trybuzycia. Bylwtedy jeszczemlodym i doSi
wytrwalym czlowiekiem i szybko wr6cil do

zdrowia. Niedlugo poznal moje matkq,

Nadziejg Iwanowng Danyluk, kt6ra
pracowala w rodzinie zydowskiej, opiekuj4c

sig dziedmi. PrzezjakiS czas ojciec o2enil

sig po raz drugi z mojqmam4.

ka

W 1935 roku

urodzilem sig ja.

o

tragicznym losie swojego ojca:

blagat kierownika, zeby pom6gl i ten poddal
sig proSbie i zostawil tatg pracowa6 na stacji

B- ejr d1zczow s

Opowiada Nela Fedorowna
Gonczarenko, mieszkanka m. Kijowa,
1936 roku urodzenia, emerytka:
- M6j dziadek Zachar Tymofijowycz
Szulak i babcia Hanna Maksim6wna Szulak

mieszkali we

wsi Zakutynci

rejonu

Koziatyriskiego (teraz rejon berdyczowski).

W latach 1930 wladze komunistyczne
zaczgly na wsiach zaklada| kolchozy. M6j
dziadek byl pierwszym prezesem kolchozu
stworzonego w Zakutyncach. W 1933 roku

zostal zdany urodzaj zboha. Ale wkr6tce
przyjechalarewizja z rejonu i okazalo sig,
Zenie ma wszystkich dokument6w na zbo2e.
razem z
nim wszyscy czlonkow ie zarz1dukolchozu.

M6j dziadek zostal aresztowany

i

Majqtek dziadka konfiskowano i pozostalq
rodzinq wygnano z domu. W tym czasie moja
matka uczyla sig w Berdyczowie na rabfaku,

czyli na kursach przygotowawczych na
studia. Dla student6w dawano obiad i to
uratowalo mame od glodu. W miastach nie
bylo takiego strasznego glodu jak na wsi. A
w Zakutyncach dzialy sig okropne rzecry.
Rodzina mojego dziadkamiala trochg ziemi
i wynajmowala do roboty w polu dziewczyng
ze wsi Czerwone rejonu Andruszowskiego.
Po areszcie glowy rodziny ta dziewczyna
wr6cila do swojej wsi, ale tam nie bylo
2adnej 2ywnoSci

i

spuchnigta

z glodl

przyszla znSw do nas. Moja babcia

powiedziala do niej, Ze na poddaszu jest
trochg lubinu. Dziew czyna tam wlazla, jadla
ten lubin i potem poszla. Ale po jej odejSciu
zginfinasz kot, kt6ry zawsze siadl na ganku.
S4siedzi wiedzielijak ktoS niedaleko wsi pali
ognisko i cod gotuje na nim. potem okazalo
sig, 2e to dziewczyna zjadla naszego kota i
umarla po prostu na drodze. Terazju2 nie
pamigtam jak siq narywala. A moja matka
po rabfaku dostala sig na studia do instvtutu

pedagogicznego w Berdyczowie. Nazywala
sig Fania (Feofania) Zachar6wna Szulak.
Mieszkala w akademiku studenckim razem
z kilkoma dziewczynami. W 1934 roku w
Leningradzie zostal zabity Kirow i z powodu
jego pogrzebu wszgdzie brzmialy syreny
fabry czne. Mama pow iedzialado ko leZanek :

,,Jak

w

zeszlym roku wzdluL drogi z

Zakutyneclelaly trupy zmarlychna glog, to
syrena nie brzmiala, a fiitaj zabllijakiego6
jednego bolszewika, to przez caly dzieit
wyjq! . Matka niedlugo zapomniala o tych
slowach, ale ktod z jej otoczenia doni6sl do
NKWD. Wkr6tce je na rozmowe zaprosil
rektor instytutu, kt6ry byl Zydem. Mydlal,
2e moja mama te2 jest 2yd6wkau bo miala
na imig Fania. Powiedzial,2eby natychmiast

zabierala dokumenty i uciekala z
jej sprawa ju2 le2y w

Berdyczowa, bo

NKWD i niedlugo po ni4 prryjdq.Mama

skorzystala z rady rektora i wyjechala do
Kijowa nie skoriczyrvszy studi6w. pracowala
na kolei jako kontroler.

Opowiada Stanislawa Kajgorodowa

(nazwisko panieriskie Karanowska)

c.

Marcina, 1920 roku urodzenia:
- Mieszkali6my we wsi pogorila rejonu

Ulanowskiego, obwodu Winnickiego.
Wioska ta byla przewahnie zamieszkala
przez Polak6w. Moi rodzice, Marcin i
Romualda Karanowscy posiadali kilka
dzi esigcin ziemi, niel iczne gospodarstwo,

w

kt6rym najwigkszq cennoSci4 bylo dwa

konie. Z rodzenstwa mialam dw6ch braci:
Bronislawa i Zygmunta. W czasie
kolektywizacji m6j tato wstqpil do kolchozu.
Powinni$my byli oddai do komuny swoje
gospodarstwo, zwla szcza bydlo, ziemig.

Lecz niedlugo ojciec zrozumial, Le w
kolchozie nie ma praw dy. Zabnl nasze konie
i powiedzial, 2e wychodzi z kolchozu . Lecz
wkr6tce zostal aresztowany. Od tej pory nic
nie wiem o jego losie. Moja matka zostala

at::;a :, t,:..

.,rr

sama z trojgiem dzieci na rEkach. Razem z
nami 2yl m6j dziadek Grzegorz Danilewicz,
tatomojej mamy: Byljuzbardzo stary. Wiem,

Berdyczow ie przy ulicy Bezymeriskiej. Tam
nas przymuszano do pracy. Pracowaly6my

2e za mlodych lat bral udzial w wojnie
rosyjsko-japoriskiej. Mama zn6w poszla

,,szyrpotrebie". ZapracQ dzieci nie placono,
tylko dawano jeSi. Przebywalam w domu
dzieckado I 6 lat. Potem dostalam paszport
i poszlam pracowad do szwalni. Gt6d zabra\.
w naszej rodzinie wszystkich mghczyzn.W
pierwszq kolej umierali mqhczy hni. Kobiety

pracowad do kolchozu, bo trzebabylo na coS

2y6. Ale pieniEdzy za prace nie placono.
Dawali tylko zgnily groch, jakiego nie
starczalo na pokarm dla rodziny. Gl6d byl
okropny. Pierwszy zmarl dziadek. My,

dzieci, bylySmy spuchnigte

od

niedozywienia. Spaly6my na piecu. Ja
le2alam migdzy braimi i pamigtam jak oni
poumierali i jaznajdowalam sig migdzy ich

trupami. Bronek mial wtedy 14 lat,
Zygmt(t

-

a

10. Przetrwalam cudem. Czego

tylko nie jadlam: wszystko, co roslo

.J/

Z

na
ziemi, i wszystko, co biegalo. Jadlam iZaby,
i psy, i koty, i r62ne ptaszki, osty, burzany i
inne ro$liny. Teraz ju2 wszystkiego nie
wymieniq. W te czasy martwych ludzi moZna
bylo spotkal wszqdzie: na ulicach wsi, w
oknach dom6w, napodw6rzach, na drogach.
W kolchozie zdychaty konie, bo nie mialy
dobrej opieki. Ich trupy wyrzucali w pole i

my dlugo staliSmy, czekajqc na kawalek

'koriskiego migsa. Ale koriskie trupy
specjalnie polewano karbonatem

,

Zeby

migso nie bylo przydatne do spo2ycia.Lecz

my wszystko jedno r4baliSmy te skostniale
trupy i jedli6my zatrute migso. Pamigtamjak
pod czasgotowania w izbie stal smr6d i biala
piana leciala z garnka. Zmarly ch wieSniak6w
zbierali napodwodg i wywozili za wieS. Tam
byl wykopany glgboki d6l, dok4d wrzucano

trupy. Zadnych trumien,

Ladnych

obrzqdk6w... Po zgonie dziadka i braci mama

mnie zaprowadzila do mojej chrzestnej
matki i sama udala sig do Berdyczowa
szukad lepszego losu. Tu w mieScie jej
udalo sie zatrudnii siQ na fabryce
,,Komsomolec", gdzie pracowala jako
sprzqtaczka. Nad niqzlitowala sig malzonka
dyrektora fabryki, bo mama jej pomagala
w gospodarstwie domowym. Potem mama
mnie zabrala od chrzestnej i oddala do
domu dziecka, co znajdowal sig w

w dw6ch sp6ldzielniach: ,,papierowej" i

dt:.l|ej mogly przeftwat bez jedzenia.
My$lE, 2e zostalam przy Zyciu, bo bylam
dziewczynk4 a nie chlopczykiem.

Walentyna Ostro2yriska c. Kasjana,

l9)2

roktr urodzenia:
Moi rodzice byli prostymi chlopami.
Uwa2ano nas za biedn4 rodzinE. Z
rodzefistwa posiadalam jeszcze siostrg i

dw6ch braci. Mbje rodzim4 wsi4 jest
Skragl6wka rejonu berdyczowskiego. Stoi

w516d lasu, pigkne miejsce.
miejscowo6ci mieszkaly takLe

W tej
i kilka

polskich rodzin, moze pigt czy szeSi. Gt6d

1933 roku pamigtam jako jedno

z

,
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chodziliSmy do stol6wki oficerskiej.
Woj skowych karmiono dobrze. Ofi cerowie

jedli obiad i nie zawsze do korica.

W

talerzach zostawala sig zupa, jaka6 kasza,
kawal miEsa. My to wszystko zabietaly i
jadly. W te czasy to byla prawdziwa uczta.
Tak nam udalo siE przetrwai do lata, pok4d
nie pojawily sig waruywa.
Do dzisiaj pamiqtam jak umierali ludzie
w naszej wsi. Bywal o tak, 2e nieboszczyk6w
nie bylo komu grzebat i mogli leze6 po kilka
tygodni, a obok nich le2eli j eszcze Zywi, ale
oslabieni glodem czlonkowie rodziny, kt6rzy

ju2 nie byli w stanie sprawii pogrzeb.
ze jedli ludzi. PamiEtam jak w
naszej wsi byl jarmark rolniczy. Tam
sprzedawano galaretkg z miEsa. Mama
kupila jeden talerzyk i ja w nim znalazla
paznokied z ludzkiego palca. Mnie wtedy
zemdlilo. A jednego raz:u ja sama malo nie
stalam sig ofiar4 kanibal6w. Matka mnie
wyslala do Berdyczowa na targ, ZebY
kupilam troczg chleba. Dala tak?e na

Bywalo i tak,

sprzeda? trochE ziemniak6w. Niedlugo do

tragicznych wydarzeri mojej drogi zyciowej,

mnie podeszla kobieta i powiedziala,

bo to jeszcze nie ostatnia pr6ba, kt6rej

chce kupi6 ziemniaki, ale nie ma w czym

doSwiadcz ylam za 2y cia. M6j tato pracowal

ich zanieSi do domu. Poprosila, 2ebym

w kolchozie, ale tam nie placono za

zanioslam do jej mieszkania. ZaprowadziNa
mnie do zaulkaZelaznego do jakiej6 chaty.
Przepu6cila mnie wprz6d do pokoju. Tam
byto ciemno, naprzeciwko drzwi widnialo sig
zakratowane okno. Tylko stalam na pr6g, jak
podloga pode mn4rozsungla sig, ale spadlam
nie w d6l, a na podlogg obok. Uniknglam
dolu, jaki otworzyl sig pod nogami. Zaczplam
V,rzycze| jakpajgloSniej.Kobietanarzucilasig
na mnie starajqc sig mnie zrntcic do jamy.
Lecz ja uchwycilam siE za kraty na oknie i
wrzeszczalam nie swoim glosem. Ci4gnqta
mnie za nogi i jeden but zostal w jej rgce.

pracQ.

Wtedyprzeni6sl sig do jednostki wojskowej
i pracowal tam jako cie6la. Kopal takhe

studnie, dorabial na budowach. Kiedy

to nasze
(plugi i inne

wstqpili6my do kolchozu,
wyposaZenie rolnicze

przyrzqdzenia) nam zabrano. Zabrali takhe

bydlo. Najbardziej bylo szkoda konia,
kt6rego mocno lubiliSmy i on te2 nas lubil.
Ju2 bgd4c w kolchozie co rana przychodzil
do naszego okna i r1al, proszqc jefi6. Zapracg

kolchoznikom nic nie placono, tylko
zapisywano,,trudodnie". W koticu roku za
te ,,trudodnie" dostawaliSmy jakie6 zboZe

2e

braciszek Kola, mial sze56lat. Nas ratowala
jednostka wojskowa, kt6ra stala w lesie.

Przestgpczyni tak z nim i uciekla, kiedy
zrozumiala ze moje krzyki uslyszeli inni
ludzie. Do chaty przybiegli przechodnie,
zawolali na milicjE. W jamie pod progiem
znaleziono tylko jedn4 ludzkq rgkg i nogg.
Wr6cilam do domuw jednymbucie, aleprzy

Kiedy w domu nie bylo 2ywnoSci,

irycfu.

albo innq 2ywno6i. Ale do korica roku
moLnabylo nie przetrwal. W czasie glodu

z mojej rodziny zmarl tylko mniejszy

mentarze lqczq dzisiej szych
mieszkaric6w Ukrainy i Kres6w
z przeszlofici4. Jest to element
naszej kultury i cz4stka ojczyzny. Duchowa
wigL ze zmarlymibylaprzyczyn4 dla kt6rej
czgSc Polak6w pozostala po wojnie na
Kresach, rezygnuj4c z wyjazdudo polski.
Tujest Polska ija nie bqdp polski szukal
gdziei tam daleko, nie wiadomo gdzie.
My Polacyprawdziwi, bo my tej ziemi nie

rzucili.

A

gilki zostawiai.

Tu Polska jest w sercach i we
wspomnieniach, niestety, ju| coraz
rzadszych, bo coraz mniej pozostalo os6b,
ktorzy tE Polskg pamiEtajq tE przedwojennq.

Mlodych, poza jgzykiem, nazwiskiem i
opowiedciami dziadk6w, ju? niewiele lqczy
z Polsk4.

Nie wolno sig wypiera6 wlasnej historii
jej zapomina6. R6wnie2 tej zlej. Bez

znajomoSci przeszlo6ci, nie mo2na

dzisiejszej
zr

Sq na Kresach miejsca bardzo szczeg6lne, kt6re przyci4gaje uwagg nie tylko
ladnym usytuowaniem, ale przed,e wszystkim panuj4c4.w nich wielkq ciszq
spokojem. Wgdrujqc zaroSnigtymi, nieraz zupelnie niewidocznymi alejkami starych,
zapomnianych cmentarzy, przypominamy sobie o przeszloilci tej ziemi, wspominamy
dawnych jej mieszkaric6w. Czytajqc ledwo widoczne, ale jakims cudem zachowane
jeszcze polskie napisy, zdajemy sobie sprawe, ze one wladnie za{wiadczaj4 o naszej
bytnoSci na tamtych ziemiach.

Tak czEsto m6wiqo sobie tutejsi polacy.

zawsze pada stwierdzenie, jak2e

znamienne:
Lal bylo mo

ani

MIEJSCA WIELKIEJ CISZY

zrontmiel

Ukrairf i ludzi, nie

przedzierania sip przezrozrodnigte chaszcze,
pozw alajq odnaleic wiele zapomnianych
mogil, nagrobk6w, zapisat stare inskrypcje i
przywr ocic pami gi rodak6w rodakom.

rejonowym mieScie, w kt6rym mieszka wielu
naszych rodak6w, do kt6rego przyjeldlajq
wycieczki z Polski, gdzie dzialajqpodobno
prg2nie polskie stowarzyszenia i organizacje

zapomnianych zakqtkach, a tak przecie|
spacery,
przerywan e nieraz koniecznoSciq

W slawnym ZbaraLu znajduje sig
niewielka polska nekropolia, o kt6rej

- ziemia pelna niespodzianek,
a wciqL bliska i znajoma. Trzeba

rzeLbionych, przepigknych nagrobk6w i

odkrywai kolejne zapomniane fragmenty
dawnej spuScizny. Owe fragmenty
uzmyslawiajq, jak rozlegla jest nasza
historyczna tradycjd, i jak wiele istnieje
jeszcze zabytkowych obiekt6w, kt6re s4
Swiadectwem tych zw iqzk6w.

Wielkie budowle olsniewajq i
zachwycajq, a podupadle budz4

przygnqbienie. Niekt6re zabytki, czqsto jak
dobre wino, nabierajqtresci i urody dopiero

wtedy, gdy zostan4 dotkni gte niszczycielskim dzialaniem czasu lub czlowiekabarbarzyhcy.

Widzialam wiele zrujnowanych kodciol6w,

waZnych. Wielogodzinne

pamigta, czy nawet wie, niewielu Polak6w.

Kresy

zobaczylam, sprawilo, Le po razpierwszy od

wielu lat przeLylam prawdziwy szok.

kapliczek, zwalonych mur6w obronnych,
zamkowych, zapomnianych grob6w,
zaniedbanych cmentarzy, ale nie moglam

mozna

ozumiet przyszlo6c i.

zagadek,

Tu Polska jestju2 czgsto na cmentarzach,
o kt6rych nie wolno zapominal. JeLdLqc na
dawge. rubieZe Rzeczypospolitej, zawsze
chgtnie znikam na wiele godzin w tych czgsto

Zachowalo siQ tutaj sporo starych,
pomnik6w. Nie brakuje te2 powalonych czy

zniszczonych pomnik6w, rozkopanych
grob6w, ale zbaraski cmentarz jest jednym z
pigkniejszych, jakie zachowaly sig na
Wschodzie.

Ogarnia wzruszenie, gdy kilkaset
kilometr6w od naszej granicy spotyka sig
polskie napisy na nagrobkach, najczgsciej
ukrytych, zaro6ni gtych chaszczami. Albo gdy
zatwaLy sig stary fresk, cudem ocalaly, w

zrujnowanym ko6ciele czy wiekowq
kapliczkg. Te .obrazy przywodzqna pamig6
czas miniony, czas ,,przeszly dokonany>>,

jakby powiedzial ksi4dz

Walerian

Meysztowicz.

Gdy zaglgbimy sig w zaroSla, miEdzy
stare groby, spotykamy tu tylu,,znajomych>>,

ludzi kultury nauki, przedstawicieli elit prze-

myslowych, a takle przede wszystkim
zwyklych mieszkaric 6w, kt6rzy nadawali
kolorytu tej ziemi, byli jej esencj4. I nie ma
znaczenia, ezy wgdrujemy po starym
Cmentarzu Bajkowym w Kijowie, czy jest
to olbrzymia, nieomal w caloSci zapomniana,

nekropolia Zytomierska. Wszgdzie tam
musimy odnajdywai polskie Slady.

Warto parq sl6w po6wigcii jeszcze
jednemu miejscu poloZonemv ,,za bramq
wielkiej ciszy>. Ostatniego lata trafilam
nieprzypadkowo na polski cmentarz w
Zytomierzu. Wiedzialam, iejest jednym z
najwigkszych na Ukrainie, zdawalam sobie
sprawe, 2e pochowano tam wielu luminarzy
tego, tak bardzo niegdyd polskiego miasta.
Domy6lalam siE, 2e cmentarzjest zniszczony
co

jak tyle innych na Kresach. Ale to,

uwierzyl, 2e w Zytomierzu,

duzym

polonijne, mo?e by6 cmentarz w tak
katastrofalnym stanie. Taki widok nie tylko
zaskakuje, ale wrgcz wola o pomstg do nieba.

Cmentarz niegdyS lel4cy na skraju
miasta, dzisiaj jest otoczony z jednej strony
nowymi, brzydkimi blokami mieszkalnymi,
a z drugiej - ograniczago glgboki jar. Na teren
nekropolii moZna Wej6i dawnym gl6wnym
wejSciem, od strony obecnego przystanku
autobusowego. Wra2enie jest dosyi dziwne,
wydaje sig, 2e wchodzimy do wielkiego lasu.
Dookola bujnie rozroSniqte zarolla, szumi4
wysokie drzewa, a Scie2ka prowadzi w d6l,
spadaj4c niejako ze zboczaw gl4b ggstwiny
zieleni. Idziemy gl6wn4 alejkq po bokach
krzaki i ro6liny wyrosle na wysokoSd doroslego czlowieka. To nie przesada. Natrafiamy

wreszcie na pierwsze nagrobki, pomniki,
kt6re sq bardzo zniszczone, stoj4 a wla6ciwie chyl4 sig ku ziemi, od lat nie
pielggnowane, zaniedbane, zapomniane.
Kiedy wgdrowalam z kolehankq po tym
,,zielonym lesie>>, napotkaly6my ksiEdza
pallotyna, kt6ry akurat wracal z pogrzebu.
Duchowny nakrzyczal na nas, 2e chodzimy
tu bez kija. Na nasze nieSmiale sugestie, ze
przecie? jasny, sloneczny, dzieh, nic przy
sobie nie mamy, na pewno nas nic zlego nie

spotka, powiedzial, Le nie

o

takie

bezpieczenstwo mu chodzi. Ulamal dwie
sgkate galgzie i wrgczyl nam, m6wiqc, Le
tymi kijami mamy torowai sobie drogE,
zaglgbiajqc sig w gqszcz zaroili, poniewaZ
pelno tutaj zapadniqtych albo osuwaj4cych
sig grob6w i moZemy wpaSi w dziurq, zapa{t,

i spa6i na dno starych
i zrobii sobie wielk4 krzywdq.

sig wraz ziemi4
katakumb

ChodzilySmy kilka godzin, robiqc zdjgcia,
szukaj4c grob6w dawnych, znamienitych
mieszkaic6w miasta nad Teterewem.
Znalazlyimv nagrobki wielu os6b zaslu-

2onych dla polskiej kultury i historii. W wielu

przypadkach, niestety, epitafia byly
kompletnie nieczytelne. Towarzys zyly nam
miliony komar6w, kt6re nie baczqc na bialy

dzieh i jasne slofice, atakowaly

z dzikq

zawziEto$ciq.

Cmentarz oddano do u2ytku w 1799 r.
Zajmuje powierzchnig 9,5 hektara.
Na szczyci e najwy hszego wzniesienia w

latach l84l-1846 zbudowano murowane
kaplica Sw. Stanislawa, na miejscu wczeSniejszej drewnianej. Kaplica, podobnie

jak

stojqca obok dzwonnica, zostala mocno
uszkodzonaw l94l r. w czasie odwrotu Ar-

mii Czerwonej. Nieopodal znajduj4

sig

zrujnowane katakumby z lat
osiemdziesiqtych XIX w. Przy bramie
,napotykamy pozostaloSci katakumb z

'pocz4tk6w XX w. Nisze katakumb s4puste,
zamykaj4cej e ni egdyd tablice leLqr ozbite na
ziemi.

Caly teren porastaj4 dziko rosnece
drzewa, krzewy, pokrzywy i wielka zielona
masa zi6l, kwiat6w i wszelkiej ro6linnoSci.

zmarlego w 1885 r. wybitnego pianisty i
kompozytora. Najpigkniejszym, ale bardzo
niszczony m, z zachowanych nagrobk6w j est
wielki neogotycki poninik zeliwny El2biety
Urbanowskiej, 2ony znanego bibliofila i
kolekcjonera dziel sztuki. Wsp6lfundatorem

Zielen pokrywa nie tylko wszelkie wolne
przestrzenie, ale zarasta dawne Scie2ki, ro6nie

na grobach. Wszystko przykrywa ggsty
dywanbujnej zieleni.
Cmentan powigkszono w 1888 r. i bylo
to jedyne powigkszenie

nekropolii,

na

grobowca byl J6zef Ignacy Kraszewski,

jakie

zezwolily wladze carskie. W 1938 r. zarz4d,
cmentarzazwr6cil sig do wladz miejskich o
kolejne powigkszenie obszaru grzebalnego,
ale bezskutecznie.

z nekropolii kilkaset najciekawszych i
naj

piqkniej szych pomnik6w.

Najbardzi

ej przeralajqcy byl j ednak

widok otwartych starych

grob6w,

splqdrowanych, zbeszczeszczonych.
Kilkakrotnie widzialam powyci4gane,

o2eniony z siostrzenic4 Urbanowskiej.
W otoczeniu kaplicy pochowano wielu
biskup6w tutej szej diecezj i. Niestety, dzisiaj

polamane puste trumny. Widai bylo, 2e w

zniszczone,

butelek, Smieci, puszek i strzykawek. A
wszystko to obro6nigte niesamowicie
wysokim zielskiem, oplatane pn4czami,

pomniki se bardzo

Zato zaczgto likwidowai

nagrobk6w i pomnik6w. Usunigto w6wczad

zdewastowane, postacie na nagrobkach

du2ych grobowcach miejscowe Zuliki
urzqdzali pij ackie libacj e, tyle tu zostawiono

najstarsze groby. Do dzisiaj zachowaly sig
zaledwie trzy nagrobki sprzed 1830 r. Do
naszych czas6w przetrwal pomnik rodzic6w
wielkiego polskiego kompozytora Ignacego
Jana Paderewskiego, ufundowany przez

pozbawiono gl6w i rqk. Odnalaaty6my gr6b

artystQ.

czci4. Ksigdza kilkakrotnie

poroSnigte dzikimi kwiatami. Wiele grob6w
jest wrgcz rozsadzonych od wewnqtrz przez
korzenie wielkich, starych drzew. Wla6ciwie
zadbany jest tylko maly fragment, gdzie

aresztowaly wladze sowieckie. Jako gl6wny

wsp6lcze6ni mieszkaricy miasta grzebiq

zarzut postawiono mu obrong polsko6ci

swoich najblilszych, ale znajduj4 sig
wsp6lczesne groby, bez wyrazu, w stylu

ksigdza Andrzej a Fedukowic za, zmarlego w
1925 r. Jest to posta6 nieomal legendarna i
do dnia dzisiejszego otoczona wielkim sza-

cunkiem

Przy gl6wnoj alei prowadzqcej do kaplicy
znajduje sig nagrobek Juliusza Zargbskiego,

i

koSciola katolickiego. Zmuszono go
torturami do napisania listu do papie2a o
treSci sprzecznej z jego pogl4dami.

sowieckim.

Zwolniony z wigzienia, drgczony wyrzutami

nie mogqc nadziwi6 sig jego wielko6ci,

sumienia, wkr6tce potem odebral sobie 2ycie
przez samospalenie.

Pochowano tu r6wnie2 pierwszego

w l9ll r. zging Smierciq
lotnika - Bronislawa Matyjewicza-

Polaka, kt6ry

Maciejewicza. Spoczgly tu zwloki generala
Ignacego Dzialyriskiego, hrabiego Kajetana

Miqczyriskiego, marszalka szlachty
wolyriskiej, j ednego z pierw szych zmarlych
pochowanych na tym cmentarzu, Franciszka
Piechowicza, poety Adama Mironowskiego,
.

Dtugo chodzily6my po tym cmentafzu,

zaskoczone, czy teL zaszokowane
rozmiarami Jego zniszczenia i dewastacji.
Czy naprawdg nie znajdzie sig nikt, kto
zadbalby o polskie dziedzictwo?
Wielokrotnie w r62nych mniejszych
miastach kresowych widywalam starszych
ludzi, Polak6w, kt6rzy wlasnymi silami, a
przecie? najczg6ciej sqto ludzie ju?bardzo
leciwi, porzqdkujq groby, gracuj4 Scie2ki i
dbajq o mogily nie tylko najbli2szych. Czy
nie ma nikogo w wielkim i podobno bardzo

profesora budownictwa na Uniwersytecie
Kijowskim Maksymiliana Jakubowicza i
wielu innych. Niestety, juZchybanie uda siq

polskim Zytomieran, kto znalazlby czas i sily,

dzi$ ustalii miejsca ich spoczynku na

Zwiqzku Polak6w? Widocznie ich bliskich
pochowano gdzie indziej.

2ytomierskim cmentarzu.

aby zacz46 porzqdkowai

tamtejszy

cmentarz? Co robiq wladze 2ytomierskiego

Cmentarz zamkniEto definitywnie w
6 r. Miano w tym miejscu zalo2ylpark i
wladze miej skie przystqpily do wyprzeda?y
197

Katarzyna Wgglicka,
,,Gawgdy kresowe".

M o z aik a' B erd;zc zow,sk'a
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Mieszkaric6w Berdyczowa
jest coraz mniej

Kronika mieiska
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inspekcji drogowej, funkcjonariusze

efekt akustyczny. Niski sufit zostal

przejeidlaj4c po zaulku Kotlarewskiego w

zbudowany za czasow sowieckich, kiedy
w pomieszczeniu koSciola urz4dzono
szkolg sportowq. Wa2nym wydarzeniem w
czasie Swigta stalo sig wrgczenie nagrody
merowi miasta p. Wysylowi Mazurowi w

pobli2u budynku Nr 15 zausta2yli jak

Ludno56 miasta chociaz powoli, lecz
ci4gle siq zmniejsza. Na pocz4tku jesieni

dwoje niepelnoletnich pchalo samoch6d
WAZ 2l- 01, kt6ry wedlug bazy danych

ludnoSci

jest wlasno6ciq mieszkarlca m.

zmniejszyla sig o 552 os6b w por6wnaniu
z podobnym okresem zeszlego roku. O tym
6wiadcz4 dane podane na posiedzeniu
komitetu wykonawczego Rady Miej skiej.
W tym zmniejszenie naturalne stanowi
33,7 proc. (186 os6b), a migracyjne 66,3
proc. (366 os6b). IloSi zarejestrowanych

Berdyczowa. W trakcie Sledztwa okazalo
siq, 2e niepelnoleni sq uczniami jednej ze
szk6l miasta, kt6rzy wlamali sig do
samochodu przez rozbicie szkla przednich
drzwi. W taki spos6b zawladngli cudzym
samochodem. Z miejsca przygody chcieli

zgon6w w styczniu

pracownik6w inspekcj i.

w Berdyczowie liczba

- sierpniu

2007

uiiec, lecz zostali zatrzymani

przez

zmniejszyla sig o 47 wypadk6w (5,7 proc.)
okresem
roku ubieglego. Poro d,6w zarejestrowano

.

mniejo8(1,3proc.).

JnZ przez kilka tygodni pracownicy

w por6wnaniu z odpowiednim

.

Stan rynku pracy

Uczni6w niesprawiedliwie
pozbawiono stypendium

prokuratury obwodowej sprawdzajq
dotrzymania prawa w plac6wkach

Wedlug danych statystycznych dzisiaj
w Berdyczowie jest 2,6proc. bezrobotnych

oSwiatowych obwodu 2ytomierskiego. W
Berdyczowie taka inspekcja j eszcze trwa i

mieszkaric6w. To s4 osoby oficjalnie

m6wii

zarejestrowane w Centrum Zatrudnienia
jako poszukujqcy pracy. Ile os6b naprawdg
nie ma pracy? Powiedziei trudno. Przecie?
liczq sig tylko ci, kto dostal ten status na

podstawie rejestracji. Uspokaja to, 2e
wedlug danych statystycznych Srednie
miesiqczne zarobki jednego pracownika na

etacie we wrzeSniu stanowily 1020,65
hrywien, co wynosi 8,7 proc. mniej od
Sredniego poziomu obwodowe go. Za jednq
godzing we wrzeSniu 2007 pNacono 6,92

hrywien. JednoczeSnie piE6
przedsiEbiorstw miasta ma zadluLenie z
wyplaty zarobk6w, a og6lna suma
zadluhenia stanowi 122,9 tys. hrywien.
.

Eksmieszkanka Berdyczowa
na liScie najbardziej

wplywowych Ukrainek
Eksmieszkanka Berdy czow apani Irena

Siniawska, kt6ra teraz obejmuje
stanowisko przewodniczqcej Rady
Obwodowej, znalazla sig na liScie setki
najbardziej wplywowych Ukrainek, kt6ra
byla opublikowana w czasopi6mie
,,Fokus". Przypominamy, 2e pani Irena

wczeSniej mieszkala i pracowala w
Berdyczowie (dyrektor szkoly Nr 10,

przewodni czqca kuratorium nauczycielskiego, zastgpca Prezesa miasta).

.

Sprawy kryminalne

l2 listopada blisko trzeciej godziny w
nocy pod czas dy2uru pracownik6w

Kronika mieiska

imieniu papiela Benedykta XVI
rycerskiego orderu Grzegorza Wielkiego.

Tym orderem na Ukrainie zostalo
nagrodzonych tylko kilka os6b, w tym
eksmer Kijowa Omelczenko i eksminister
spraw zagranicznych Zlenko.

.

,,Gl6wna" choinka miasta

Przygotowania do otwarcia,,gl6wnej

choinki miasta" trwaly w ci4gu calej
jesieni. W tym roku tradycja zostala

jak zawsze. Zostala
jodla, kt6ra roSnie w
ta
sama
ozdobiona
centrum miasta na placu obok kina. Co
prawda noworoczna choinka nieco
zachowana

zmienila sw6j wygl4d. Dla niej to na

jej skutkach jest za wczeSnie. A
prokuratura rejonowa ju2 ujawnila
naruszenia prawa. W czasie inspekcji w

zam6wienie zostala,,uszyta" specjalna
suknia. Naokolo pnia jodty przymocowano

liceum rolniczym (byla szkola zawodowa
33) stalo siE wiadome, ze administracja
-tej plac6wki oSwiatowej niesprawiedliwie
pozbawila stypendium 71 uczni6w. O tym
informuj e ,,Zytomierz info". W

14 tak zwanych promieni, kt6re sq
zwiqzane z czubem choinki. Do tego
zostaly przymocowane 760 m Swiatlo

o

prokuraturze rejonowej uznano,

2e
z
decyzje o

metalowy karkas. Od niego rozchodz4 sig

diadowej girlandy. Zostala tez ponowiona
jeszcze jedna noworoczna ozdoba, tak
zwany w narodzie ,deszczyk". Og6lem

kierownicy liceum dzialali niezgonie

jego dlugoSi sigga 400 m. Uroczyste

prawem ukrairiskim. Dlatego
pozbawieniu dzieci stypendium zostala
anulowana. Potem uczniom, w tym i

otwarcie,,gl6wnej" choinki Berdyczowa
odbylo sig 22 grudnia, w przeddzieri

pozbawionym opieki rodzicielskiej,
naliczono i wyplacono ponad 7 tys.
hrywien stypendium.

.

Parafialne Swigto Swigtej

patronki Barbary
We wtorek

4 grudnia

wsp6lnota

katolicka miasta obchodzila uroczysto56

Swigtej Barbary. Do Berdyczowa aby
odprawid mszg Swiqt eczn4przybyl biskup
Stanislaw Szyrokoradiuk. Byl serdecznie

witany przez dzieci

i

doroslych, kt6rzy
skupili sig w Swi4tyni. W czasie mszy
zostaly po6wigcone nowe organy, kt6re
posiadaj 4 22 glosy. Instrument muzy czny
pojawil siE w parafii miesi4c temu dziEki
proboszczowi ko6ciola 5w. Barbary o.
Wiktorowi Makowskiemu, kt6ry przywi6zl
je z Niemiec. Ale instrument zabrzmi
prawdziwie tylko wtedy, kiedy zostanie

usuniEty sufit

i otworzy siE kopula

koSciola. Wtedy tylko pojawi sig naleZyty

Kiontika mriejska

Bozego Narodzenia.

. Mer Berdyczowa mer honorowy

Do honorowych mieszkaric6w
Berdyczowa dolqczyl jeszcze jeden. Na
ostatniej sesji Rady Miejskiej deputowani
podjgli decyzjQ., 2e na to poczesne
stanowisko zasluzyl mer miasta p. Wasyl
Mazur. Propozycjg sekretarza Rady Wasyla

Toloczki o nadaniu Wasylowi Mazurowi

godno6ci obywatela honorowego m.

Berdyczowa deputowani wsparli
jednogto$nie

i

bez om6wienia. Trzeba

zaznaczy|,2e w tym roku nasz mer dostal
kilka nagr6d. A jego zasfugi uznano nie
tylko na poziomie obwodowym i krajowym,
lecz na migdzynarodowym. Niedawno p.
Mazur zostal vznany za najlepszego mera
na 2ytomierszczylnie, w lecie dostal order
,,Za zaslugi" III stopnia, a w jesieni papiel

Benedykt

XVI nagrodzil go rycerskim

orderem 5w. Grzegorza Wielkiego.
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Irena Paczoska

SwiqtyMikolaj
SwiEty Mikolaj siwy staruszek
Co rok prrychodzi do dziecr,
Schodzi tak cicho, proSciutko z nieba
Nim pierwsza guriazda zaSwieci.
Ma w6r na plecach, gruby krj w rgku

ACZYMYSIE
WIERSZY
Stanislaw Ciesiejczuk
Pod serwet4 wonna warstwa siana,
Na serwecie oplatk6w ksiqheczka
Znow cig widzg, chalupo kochana,

-

Chtopska chato, znana mi od dziecka.
Ze stodoly weL, ojcze, snop Zyta,
I tu w k4cie, jak co roku, postaw.
Niech zadzv,roni, niech do nas zawita
Swigta Wilia, po dawnemu prosta.

A w worze co za bogactwa!
Lalki i pilki, ksi4Zki ityzwy
Dla swego malego bractwa.
Swigty Mikolaj zna wszystkie dziecr,
Przednim sig nic nie ukryje.
Wie, kt6re grueczne, kt6re postuszne
i kt6re chgtnie sig myje.
Tutaj na ziemi - jak zejdzie z nteba
Ma pracy ogromnie duzo,
Tote? aZ sapie, ociera czolo,
Tak to sig zmgczylpodr6hql
Musi pamigtai o wszystkich dzieciach
Tych rozsypanych po Swiecie,
A dawniej mySlal ,,IluL to chlopc6w?
Ile dziewczynek w powiecie?>

jakim s4 kraju,
W jakim te?hrabstwie, czy stanie?
Czy samolotem, 14dem, czy morzem,
DziS musi wiedzie6 w

Maria Konopnicka (1842-1910)

Cltoinka w lesie
- A kto tg choinkg

w ciemnym lesie?
- Zasial ci ja ten wiaterek,
ZasiaN

Co nasionka niesie.
- A kto tg choinkg
Ogrzat w ciemnym boru?
- Ogzato j4 to sloneczko
Z niebieskiego dworu.
- A kto tg choinkg
Poil w ciemnym gaju?
- Jasne japoity rosy
I woda zruczaju.
- A kto tE choinkg
Wyhodowal z ziarna?
- Wychowalaj4 materika,
Ziemia nasza czarttal.

Jak to sig do nich dostanie?

Dzieci go proszq: ,,PrzyjdL do nas prgdko
Opowied z w sry stko o kraju,
Czy Snie g ju? grubym le?y calunem?
Czy ptaki zamlll<ty w gaju?
Czy Giewont biatym iskrzy sig $niegiem?
A Bahyk lSni tak srebrzyScie?
Czy wciq? na Planach jest tak zielono?
W N,azienkach ezy spadty liScie?
Nie chcemy lalek ,lyhew, zabawek Opowiedz to wszystko wla6nie,
Chociaz noc ciemna i pora spa| juL,
Nikt zrLas na pewno nie zaSnie!>
Wigc opowiada Siwy Staruszek...
Za oknem Swit sig juz skrada...
I zamiast guriazdy zlotej na niebie
Srebrzys ta tza mu spada.

Ili4rorynan fl n KO3E"IIbCbKIIIA,
.r.nen Haqioua.nruoi cni.nrn

peAal$op Crapocnnnncrrcoi paftonnoi ra3er[

<<Koroc>>

xypna;ricrin Vrcpaihn,
(Xure.rrunuqrna o6.rracrr).

...rIA3BABAOHEqKIT
13AEEITOOO
HATIECTb CBO€IMAMI{
^

...BoHr,r noguafiouuJrr,rcb B

oQiqepcxifi

6yno xo.rguar ssicror. Jlsme aposyldna, xornr
uplrxoAlurr{ HenporueHi n xary "rocri", qo
Boqil e Apyrcfioro "Bopora HapoAy".

npa4onana oQiruarrxorc, rygg E4papA rplD(oluls o6iAarLI. 3 fioro
[epuroFo flpuxoAy 3BepHyJra yBary Ha rpuctofiHoro r\4olo4oro oQiqepa i nes.qosgi 3axoxaJracfl. Buqysarocs, uo roHaK MaB upeKpacr.qaJEHi, y f,Kifi ApnaiHa

He Bro(oBaHrur, 3aBIIIe ArKyBan

fliorr
6ora

BiDKKo,

ra npuueceHnfr

.rorosiK 3arrponoHyBas Hird sfifi'rr,r 3il r{bofo
sailaix. Imuoro sfixo.qy a riei curyauii y nei He

r{irvnHa fioro saqiranrrra, roMy no-

6yno. Yce

npocr,rn ii pyru. Tar HapoArrnacr nosa ciu's.
HiHa 6yua ao6poro rocno.4nrero i xparurrenrxoro ciuefisoro 3arr,rruKy. 3rogou y ixHrolay
4orr,ri nponynaB roJroc HoBoHapoAxeHoi,qoHeqKII. F.t{oapA Hasaas u Iga6eJulolo, Ha q.'Tb

yMoBr,r. Arc ? BepecHr 1937 pory
nigHo sHo.ri y x gBepi Henemroi ryproxr{rcb-

My AepxaBuoMy apxini, cepeA

.

TulaLcfl y cE xc'rrrfl. AprraiHa sa HarrioHa[rnicno
6yra rarapxorc, niH - noflflKoM, ToMy 3a 3Br,r-

qasil{u iJ HapoAy nil Hei siArvroBr.rJracb pi,unr,
ocximxu eufiruna gar,rix He 3a rarapr,rHa.
"Are x r ui n uouy i Hi nepe4 KHM He 3ag

rwnepduofitnoJrr{roH,

HKBC. 3ro-

AoM Ao uei upufiuuu.r 3 KoMeHAarypu i crasanu reprvriHoBo 3aJrlilfl,rTr,r riunary y ryproxarr-

xy, ra6panum Ha pyKr.r HeMonna. Ky4a

imt! lxaru y Crouarcl rn Vrpaury,

x

cpoKoM Ha I 0 ner

rrc

Aoluo fiayapga OpltoBcrKoro

Hoi sic'roqKra npo E4napl a.

He 3Ha-

fl. msnauracr rpo

Hboro siA csoei 6a6qi. Eyr if craprunrra 6paroM. Ha sHiMKiu( BnHrqAaB: irrenirerrne o6nuuur, 4o6pi, upursni ovi. Eyn ulacJurBr,rM y

.

KornurHift nancrrnfi

Ma€ToK.

Oproncrxrm, qerBepo 3 HrD( saKaroBaui HtrCBC

Hiroro. Xorira, uo6rn npo

"Moearxa Eep&ruera", - rftnney I 996 poqi HaM
crarto Aerqo siAol{o 3aBAfla{ AerKr{M AoKyr{eHraru. Ale se sci s sefifiroipogl,rHuAoqeKaJrr,rcr rr.rx rigouocrefi. HiHa, ftoro gpyxuna,
csirraifi naM'flTb, rax i HeAo.reKaJract xoA-

He 3MOfJrH 3Mr.rplrTr,rcr 3 Tr,rM, rrlo nopyurr4Jra
cirraefrni ssnqa4 ni4yonnmlcr. Bi4 F.mapAa He

ry y cnpani uoro giAa, oAsoro 3 n'rru 6parie

npocr6y...".
niqoro snpogorx 6ararbox poxir, - posnori4ae Jlapnca BeprvriHcrrca, peAaKTop ra3err,r

xoArs iAe HapoAtrBcr EasapA? PlAui 6arrru

cnpaBn.

y 1937 poqi. 3 fioro cecrep yxe

rur

no-

pirarcrr apxinHi

peMHoro 3€lK[roqeru{r. flpourypaso6pam rraoro

"flpo

Mzrm{

sni,qxu

npororonin,

Airainu Anerc6apirnn Opnorcrroi Ha aApecy
uicrroro npoxypopa ru. JleHiHrpa,ua, Harrucawrfi ymorouy 1958 poKy, y f,KoMy BoHa 3Bep
nyracr is sarBoro: "...npoury paso6parb Aerro
o vrodu vrpre Opnorcxorra 3ryapae MapbfftroBr,rqe, 1904 r. p., Koropbrfi 6rrn apecronan 3
ceHrr6px 1937 roaa HacranwvrPxenra, ap

rieirpariqHoiAns sux soqi HiHa uonep-

signoeis qorosiraN{

*Aure.rr cxop6orntt flocraB rfurrra
porcin roMy y ueHrpi n. XuenunnqrKoro, uo no6Jrnsy HoBoro npnuiqennr yHinepnary. fr pornoni.qarorb oqF
BrrA[ir fioro r6yayBaJrrr Ha uicqi ro.rruurnsoi ntRsHuqi, y ni4na;rax croi
3naxoArrnn cnifi ocransifi ceMHnfi
rrprrxrrcroK *Bopom HapoAytt. Ta npo
ue MoBqaJnr: i nuronanqi crpaurHoro
Tepopy, i ri, xro AocreMeHno npo ui
Qarcrn sHas i 3aJrrrrutlB 4.nn npnfiAeurnix norco.niuq Ha nepurtlfi norJrflA, crcyni 3anncrl Aonnrin, qo s6e-

cniguenr, noficneHb r6epiraerrcr lHcr niA

roi xiuuarr{ xrocb nocryKaB. Bigrpunuu
pepi, flpapa no6a.nm rprox.rorosiKiB, orm-

Br4Hr,rB", -

cynponopryrann cpnrirr.r
Eorttacl, qo po.ryHa flep

'tr3aBcfl 3 Hgro KoHTarcr. V cnpani no 3Br{HyBa.rermo Opnorcrroro EryapAa Map'nrornu4
rxa s6epiraerbcr s XMerrbHr{rlbKorvry 6nacHo-

xnuosi

uo.rya:"36upatrtct!"

u

moro soJrorira ocyprrr u norropHe 3aMbroKr.
flporrrorra 6ararrox poris He gnosurracflrrari.qarncr y CboMaKr.r Ao poAr,rrn Emapaa Op
JroBcbKofo. I nuue nicrr rifiur.r, y 1954 poui,
rofl.r s Jle-Hinrpaa npuxana Anina KpraxaHoBcbKa, Ao.rKa fioro cecrpu, ro4i Jrr{rue 3aB-

nqHo igo6pe. Y uroro s6aqanacr nepcneKrlma sificrronoi rap'epll, o'lpulryBilB Hefioranrafi sapo6iroK, ocb-ocb rrlalu uolinmnrHct

HeHrD( y Ka3eHHy Qoprvry,

xrrru

i 4oxopr,r cyrvrnirnrr.

irvreni csoei MaMr,r, rKa 3aJruruma qefi csir.
Xurrr y uonoAoro rroApyrCIu rrJrrrBrro Jra-

[o

nnaurryrarucr HiHi 6yno
craHoBuqe - Karacrpo0rwre. Ane rpa-

nuscq ift volorir, sxuft Aonouir, la noprryuox siA rono.qroi o',repri norpi6no 6yJro 3a[rrararrla.I qiHa qboMy o4ra - oco6ucra cso6oga, i nuxunyrn s 4yrui i cepur Egnapga. Tofi

o6i.q, sr,rArro 6yno, ulo MaB isredren.rHe noxoAXeHHr. Hina (rax if uarznaau) 3ayBaxr,rJIa, ulo e cauorniu, tK BI,IrBr,IJIoct 3roAoM, y
JleHiHrpaai y Hroro ue 6yno poAHHr{. Eapapa
olHoro pa3y, BrroBrrBrrru ii nomng, niggoria ycrrairuroro.

apeurry qoaogiKa xorororo rvricqs po-

ue gnafi'pr i niae

ciuefinonay xurri. .f, ue uana Moxrlrsocri
fioro gnanr, 6a6qr srpoAosx 6ararrox porie
MoBtlala, 6ouacr npo ulocb cKa:!arr4. A fioro
AoqKa MeurKae y flerep6ypsi, ne lHaro u aApectr, uarouicrb s Herc He uiArprefyro crocpildB
i ss'sgris. V qacu nepe6yaowr norpafir{B Ao

uox pyr

nennr,rfi

4oryuern: [poroKoJr Aonr.r-

B xrrBrD( HeMae

qe

[poqurana

4o.ma Egnap4a, rrlo Merrmae y flerep5ypoi...".
-flr yxe inQopMyBalrocr, r Xuenrm-rqrxoruy

o6mcnolry AepxaBHorr,ry apxioi r6epiraerr-

cr cupaBa sa ]S25576, rrllruei-inepuufi rou
HapaxoBye 139 apryuin. Ocr pturu ni.q rpuQou "Conepurenno

rofi

eElerro" 3 "floJpm{qec-

xapaKTepr{gtr4Kri":"Oplorcrufi 3.
Maprnronnu, pox. 1904r., noJrrK, sPKKAc
1925 r.,Ha noJrr{roue c I 933, crapurnfi lefireuarr. Eecnapn&nnl. 3a orprn or naprpa6oor fiapropraruBarlur4 r,rMerr BbrroBop, 6pocar napr6rurer. llcrmo.reH r{3 naprrlr{ KaK coI+{airbHoq}Dr(Ebrfi - crm ynpaBJrrroqero HMeHr{eM. Oreq 6rur.y6rar xpecrbflHaMv sa vs4eBareJlbcrBo H4[ Hr,rMrl. Po4rue 6parrr ffiy/ra,rfl.r s Eerofi apM*rvr. Ceftqac r flonrue. Cecrpa ero BbrrrrJra 3alryx 3a noJrbcKoro oQnqepa
lI yexaJla c HIau. fonopur, rrro cBr3r,r c 3arpaHnIIeft geuMeer, qro oqenb coMHI,ITetIbHo.
TbI

M o zai k a-,,' Be r d yrcZ owsk a
I4r,Ilela

J\b

Bonpoc: Kaxyo

25576

"flocraHosJrenue: 21 orcrn6pn 1937 ropoa
Jlennurpa4r1937, orrr6pn 22 Ans, fl onepy-

l.t

opraHlrcallruo IIOB - tloJlbcKat Opraunraqnr
Bofi-cxosas. KeN{ srI aanep6onaHu u xorAa?
Orner: 3a ronrppeBon. opraHuraIryrro IIOB
HHKorAa I,I HnKeM He nep6onancr.
Bonpoc: CreAcrsile Hacral'IBaer Ha Aar{e
npaBALrBbIx norasauuil.
Orner: B rourppenoJllou. opraHIlsaIII4I'I He

rge BbI KoHrIanH BoeHHyro

urrony?

Orner: Cl925to1927 r. HaxoAl'Inct B IuKore KpacHrtx KoMMyHapos. B MocrBe, c Koro-

rrorrn.2-ro ouereHrc 5 ora. VIE yHKBA
JIO cepxaur loc6eson. Ocnnon, paccMorpeB
crreAcrBenHoe Aerlo J\b25576 no o6s. OpnoncKoro S4yapaa Mapnanon.1904 r. p. yporlca.
uap. [Io4. ry6. CrapoclrH. BoJrocr. c. CsouaKII II3 MEIIIAH, IIOJIflK, TP-U CCCP, 6UNIII.
q.rren BKII(6), ucrnroqeH B 1937 r.r 6unu.
cr..neftrenan PKKA, rHcrpyKrop 7 or4ena
Hafrno-[ccneg. Aprun.rrepuficnoro noJrlrro-

pofi no npI4qHHe pac$opuraponaHut, B ToM xe
roAy nepeBeru s MocxoBcKylo apr. IIIKoJIy, a
secHofi 1928 r. 6mr nepeneAeH s CesacrolloJlb
Ha

cocTof,Il.

AonoilHllrelrurfi rypc seHl,IrHofi aprl{JIJIe-

Bonpoe 3a qro yBoJIHtnHcr us PKKA?

pr4uv I ceHrr6pr 1929r. BbIryuIeH KoMaHAI'I-

Orner: I,Is PKKA

poMB3BOAa.

Bonpoc

Ha, B KOHTppeBOJI. A'CTlr CpeAU COTpyAHIII(OB

apr. norrlrroHa r. e. B np. Kp. ar. 58-10-11
yKPCOCP narue.n, sro B npouecce cneA-

Pauaxnre no4po6uo,

neAyroqllM o6cyxAeuuev BoeuHrtrtl rpu6ynaJroM cpoKou:na2roAa JII'IuIeHus cso6oArr no
KaccaurloHHoil xano6e lelo 6rulo npeKpalqe-

KOM CaXapHOM 3aBOAe CJIeCapeM, rIO flpO.(JIOXe:

HO.

nu6 ltoucol,toJlbcKoro cerperapr KpIoKoBa, rAe

B rtoJrbcnoil xonrppeBoJltoq[n, opraHlr3aunn "[IOB" B nepuoA
ero pa6oru n 1925 n. s Mocxoncnofi BoeH-

ou cefiqac HaxoAtlTct

nofi ulcore Kpacnsrx I(oMMyHapoB. -AonoJrHUTeJIbHOe pO3CJIeAOBaHHe 3aAepXIlT OKOHqaHue Aena, cpoK KoToporo llcreKaer' a no
ceMy npoAoJlrceulre cponatt.
B pa6ore $opuaneH. B o6parqenl4tx croBapHrrIaMI{ cKpbITeH, oqeHb xurpufi, KaK npaBlrJro, Hr4 Ha KaKpIx co6paHlarx He Bblcrynaer,
opax4e6uo HacrpoeH K Mepoilpl4qrnsM naprl{I{

IGY.

Oproncroro

npaBneH

HI,IMI,I B3aLIMOOTHOTUeuUx?

cfl cneAyloqlle nHIIa.

l. Bpar Karnuup MapuaHoBI,Iq, 1903 r. p.,
npoxr,rB. cr. Ka3ar,IH, ButtH. o61., pa6oraer Ha
Epo4eqxorra cax. 3aB., B3aI4MoorHoIrIeHLIt xopoIIIHC.

Epar Maprru Mapuauonuu, 1906r. P., r.
Xu'rouup, BnHu. o6n., pa6. s Xer. AopoxHoro Ky3HeuoM.
3. Bpar Curusrrayn4 Mapuauoruv, 1910,
npox. cr. Bporxu BusstIqr. o61., pa6oraerHa
AngpyuencKoM cax. 3aBoAe.
4. Bpar Ta4eyur Mapuauoul,tv. l9l l,
npox. npra MTC, cero Euulrqeuo Burnr. o6l.
5. Cecrpa Huua MapuauonHa, no uryxy Ko2.

r.BBecrHo, npI,IMepHo Mectqa

Bonpoc Paccraxure no4po6Ho, rpLI KaKI'Ix
o6crosrerucrnax 6ru y6ur sau oreu Oploncrnfi M. A., yupauatou1ufi noMecHbIM l,IMeHI4-

Orser: Mofi oreq Op.norcxufi 4o 19 1 7 r. pa6oran ynpannrrctts,IM LIMeHI,Ieu noueqlna BucKyrrcKoro - c noJIoBI,IHbI 19 I 8 r., TorIHo He IIoMHro, nepeexa-n n EepAuqeB, orryAa llocryflIzn
pa6orarr sa BpoAerlrufi caxapHrtfi sanoA, rAe
pa6orar raHcrpyKropoM KpecrbtHcKofo cBeKJIoceflHvfl.B 1923 r. 6rur y6ur Ha roqBe peBHoc-

6. Cecrpa CraHlrcrasa MapnauoBHa, no
upry PouaHeHKo, pa6omer crecapeM Ha Kox.
3aBO.[e.
.

9. Cecrpa Ca6uua MapraauouHa OproBcKaJI,

s 1 920 r., yrrrJra u3 AoMa n r. BepAuu ey, n 1924
r. 3a cBs3b c yronoBH. 3JIeMeHToM 6rua apecroBanar4c rex nop o Heft Hu.rero He cJIbIIIIaJI.

Aonpoca

or 10.09.1937 r.:
noKa3aHl4e cBI'I-

AereJIt Moporona feoprzr AHApeesuqa o Baurefi roHrppeBoJlloquoHsoft AexrelbHocrll.
"B Mae Mectqe 1937 r. Bo BpeMfl pa6oru no
noApbIBaM s 6ruHAaxena 7 rnlovrerpe Op'rogcrfifi MHe foBopnn, rITo fl He xI'IBy, a Bnaqy
xaJrKoe cyulecrBoBasue. Bor oAus uoft 6par,
TOT OKa3aJICfl yMHee MeHt I'I B AaHHOe BpeMfl
HaxoAHTct n flolrue, rAe oH xnBerxopolxo.

Boo6ue, noJloxeHue s llomue HecpaBHeHHo
qeM B Cosercrolvl Corcle, I'I MHe' no
[paBAe roBopt, xorlerct noexarb B flomury' -fl

ryquee,

caM noJItK u ruo6mo

flolruy

xaK Bo3poxAalo-

florlua

B
u1eect rocyAapcrBo..f, yrepeu, uto
HeAaJIeKoM 6y.qyrqertr craHer oAHoft H3 BeJIHKI'IX

rocyAapcrB n Enpone, arrro Kacaerct

nolrcxoil

rexsuKa [peBocxoAHa. 06 sroilt
MoxHo cyAHTb rlo roMy, qro s 1920 r' flolrura
pas6una KpacHyto apMI4Io It noJloxeHne
troJlbcKofo o$uuepa HecpaBHI'IMo c [oJIoxeHI'IeM Ha[II{M, TaK Ha3bIBaeMbIx KpacHbIX KOMaH-

apww1ro

e€

ltLIpoB.

Bonpoc: f[s4rnepxraere JII{ BbI noKa3aHI'Is
cBr,rAereJls

Moposona

f.

Orner: floragaHlaq

A.?
cBHAereJIu

Moporona

oTpr4rlan.

flisHirle Haruue rpeMrtqorc pyKolo, uo
nigrnep4xye, ilocraBllBuru niAnuc.
" I 6 Aexa6ps 1937 roaa,- rx iH$opnrye cnpaBa, - npnroBop npHBeAeH B I4cnoJIHeHLIe".

eft{?

nyunom.

Cecrpa fnnura MapuaHoBHa, 1914, pazBeAeHH., npoxr.rB. s r. XuroMup, pa6oraer Ha
floqroB. oTneJIeHI,M.
8. Cecrpa Maprar MapuaHonHa, 1915, no
Myxy JIapuHa - Myx JIapnH Huronafi Llcaenuu, pa6. rpy3quKoM B r. EepAuuene, trpoxlrB. B
npnropo4e BepAurreBa.

qepe 34 uepuyl-

crl oAI4H.

Map., npox..f,uyurnonrcxnfi cax. 3aB., Busu.
.fl

npoBoAI4B Ta-

reHoIII,IAAJIflroro,ulo6u3aKaroByBarv
i niAAaru roprypaM Ilair yrpaincrroi Haqii?
Bonpoc Kro Hs BaIITKX 6parres n 1921 rory
repexoAun rocrpaHl,Iuy u flonrury?
Orner: B l92l r. I43 MoI{x 6parren HI'IKro
rpaHl,ruy n llolrury He nepexoAlu. Kaxetcr, n
1919 rony, xopouo He IIoMHIo, uofi 6par Ka:ur,,Iup Opnoncxnfi pa6oran y poAHoro AffAH noxo:rftcrny, r. K. Af,At pa6oral Ha Epo4eqxovt
caxapHoM 3aBoAe, npu nepe€Ae lr.Ilrrs 1920 r.
yexan coBMecrHo c HIIM, KyAa - MHe He 6ulo

Orner: Motnrt po4crBeHHHKaMI,t tBJItIor-

xut.

9ouy i xro

xnfi

Bonpoc Harosnte saluux poAcrBeHHHKoB

o6n., uecr.

flporonor

Bonpoc BaIl saqurrlBaercff

i sa suniurHe xLITTt.

C

'rn6pnl937 r.:

TyIOqLICb y HOMep CnpaBI4, 3HaXOAIIU BL(nOB|/{I-

Hs nporonona Aonpoca or

4onpocat' o6silHseN'Ioro OpJroBcKoro 3ayapaa Mapnauonuqa or 9 ces-

Ha-

HKB.{. Bo-

3.09.1937 r.z

t'flpororol

Moc-

6rn

IxKoJry KpacHbD( KoMl,ryHapos s

AHIIH PKKA Tnxo-

HoB".

7

B

nenvfl" r,rcmo'IeH)?
Orner: B 1928 roAy B aprluKone s Mocxne
npuHflr B ruIeHbI KII(6).
foprato ltafixe ceun qecsrupiuuoi 4asHocri
noxosuri nig uacy apxiuni r*aarepianu. To 6yla
efloxa, oqesLIAIIi i suroHasqi qr,rx "c$a6pl4KoBaHHx" cnpaB se6osstucscsoii sqlanxis. Are
cJroBo, troAyMzlnocl ueui, BrlyBaloqu npunali
nr.rJroM apryrui - niuue, ToMy BoHo xl4se. Bqil-

npHM. anr.). ApecroBaH opraHarran

r{ KaKLIe y BaC

lro pa3Bepcr-

Bonpoc: KorAa BbI Bcrynl,Inu B flaprlln
BKII(6) (flioHiure "3a "cxpbrille coqrpoucxox-

flofim,rqecxoro AoBepLu He BHFuaer ,vr3pflaos PKKA yBoJII,Irb (.qonprcauo qepBoHI4M. esHufi xotr,ntccao-r'rafi op

- He 3HaIo,

Ke, oKpyxHbIM KoMI,ITeroM KoMcoMoila

HBTACTU.

yBoJlHtncfl,,3aHevc[fI3, c noc-

o6crotremcrBax BbI tIona.JItI B IIIKorry KpacHbD(
KoMMyHapor n Mocrry?
Orner: B 1925 r., pa6orar Ha Eep,uuuenc-

CTBHfl BbISBHJI}ICb,IIOIIOJIHITENbHbIE AAHHbIE

o6 yuacrun

He

[oJrHeHr,re npuKa3a cuAen Mectq n

ttpl'I KaKI'Ix

Tr.r

rpaxAaHr,rHovt CrpeleIIKI,tM, raxxe pa6ora-

nrlr,rM

,

r,rHcTpyKTopoM cBeKJloceflHKfl.

flr

nporoKoJra: Couualrnoe npo[cxoxAeHHe: r{3 eKOHOMOB - OTeII - obln ynpaBn. I'IMeHr.rr y noMerql,IKa.

Vr',rep

-

y6ur s 1923 r., Marb

yMepJIa

B

1920r.
Bonpoe CreAcrsurc I,BBecrHo, au, 6y4yult
KypcaHToM IIIKOJIbI KpaCHbIX KOMMyHapOB B
Mocxne, 6rrm.r ranep6onaurt n xoHTppeBonloq.

PS.
puaucn

Tax fra6purcyeanucfl cnpaBu, maK m6o'

uttailouu "Bopo2i6 Hapody", maK "6y-

i

o to B alnt c fl " n' nmup ivxu c otlocmopax Cu6ipy, mnilzu ma qinuuHux 3e 4Jax... I maK, epewmi, zuutn4yeaecnqeim

d y e anu c n

"

iaaisuy ua

np

" 3 ac I

nndeil, xmo upine npo t4acruee i

satvtocrcue

arciil uap oduJrucn, 3p o cmanu
t eiddaeanu ceoi suauun i npat4ro. Vouy uc nuwy
npo qe? Vacmo, cninrcynuucb yuce 3 semepaHairu, nrci iurconu ntnrcymb doseonumu co6i 4e
6ce, t4o 6yno y "cneKomHo.n4y" 1937 potli, oxo'
nodtrceuo.uy zopeM i cnisauu, npocmo 3anepevumu. "A rybozo ue 6yno!". Tarc, t4onpaeda,
doeeuilqac "He 6yro", 6o sa6opounnocauaeimo
npoqe noaenKuMo9umu, i, speutmoto, Mo6qanu apxiou, cnpasu y nKux npunadanu nuroM. ..

)rcummt rcpaiuu,

e

@oroasrooa

Moz,aika,,Berd,;r:czowska,
BJIWHIBNCJIOBN
Ilno3E@AKOHPAIA

fIomcbKr,rfi

oroJroIIIve iueHa Qina"uicrin
U

. Eymu

uciuxon dytce Ba)rcKo 6trce
moily, ulo 6 ocHoBHoMy doeodamucn
,temu cnpasy z vonoeixanu.
. Boz

-

dnn vonooixie, penizin

-

OITIPEMtr
TMEHTAXO3EOAKOHPMA

dnn

ercinox.

(Dina.nicraun fireparypnoi npeuii iu. ,,{SoeeQa Koupa.ua cra;ru yrcpaiHcsxi nncb-

. flxuqo nnduaa ae eipumt e ydauy,
mo e aei nefiaeamuft ucummeeufr

MeHHrKrr

doceid.

ABa

. Cydumu npo nnduay nompifiao nx
no iT dpytnn, max i no'ii eopozam.
. Bci nndu 6pammn, i momy JHaKrmb
odua npo odaozo saaadmo 6azamo.

. Ifoqinyaxu

-

ffi€, t4o sarurararocb

eid pailcoxot moou.

. Bidzadaaa sazadxa cma€ daaontuicmru.

.

Incrnryr y Kueni

Aemop nurae nuure noJronuHy KHu-

Hatanca C""au"*o, Tapac flpoxacrno i Ceprift XagaH, rrci npofiur.nn
eraufi nia6opy - nigrpnre B[cyBaHHs ranqrAariB lrttlpoKolo qnraubKolo ayAltropieio i nia6ip trJlenaMr uixuapo.qnoro xypi, rKe cKnaAa€Tbcfl r ni4ouux lcptl-

ttrrcin, ilrcbMenHtrrcin i xypHanicris: IOpir Arupyxonrva (UA), Eorynri.irn Eepauxoncrnoi (PL), Orerccanupa Boryurroro (UA), Tanapu fynloponoi (UA) ra anperropa flo.nrcrroro IHcruryty n Kneni
€xn OHyxa (PL).

-

Ilpemin in, lucozefia Konpada enepute npucyducyoamurilembcn llonocoxum

Iacmumymom y Rueei yxpatactKoMy nucbileunuKy ta nocnidoeuicmt y zdifrarcaai
mnop.tozo utrnxy, innoea4irtnicmo fropnu, JtaJilaHHn cmepeomanie ma yuieepcanizu
nocraHHn,
Po:r'aip

npervrii-

20 000 rpLIBeHb.

zu: dpyzy noJronuHy nuute quma.t.
ua uafyeae dpyzie s ocuoeHotty dnxynqu ceo:irt nepecydutt ma o6meuce-

OsraroqHr.rfi nu6ip naypeara xypi s4iftcrrurr y rpyari 2007 pory lrrrrtxoM TaeMHoro
ronocyBaHHr. Ypo.rucre ofoJrorrreHHr ra HaropoAxenlul Jlaypeara Jlileparypxoi npeuii'
ivreni [xoseQa Konpaaa nia6yaerpca 15 rpyanr y Kr.reni. Jlaypear ra Qixanicru orpn-

nocmixpyzosopy.

MAIOTb,IIUIIIIOMH.

.

I e nonimuqi, i e nimepamypi nndu-

. Hixmo He zosopumb, uqo fiomy nodofianmocn qymKu, ane yci ompuntynmt eid aux sadoeoneHHn.
. fl ae nn6nn npa4t, ane n nn6nn
me, u1o e e npa4i - *toercnusicmt
saafimu ce6e.

. He mamu innsifi noqecwo,
uo, euzidao i nydno.
. Haqfr,

flpucylxeHnr npervrii y 2007 poui, u1o nporonorrreHufi IOHECKO poKoM Koupa.ua,
csiAqurr npo saqirasreHnr florbcbKoro Incnrryry uporrroqieto euponeficrroi iael BaeNroe6araqeHHfl Kynbryp sa yuou s6epexeHHt Kynbrypnoi i.qentuqHocri.

oEIPvHTyBAHHfl KAIUI4AATIB 13 AHKET,
rrlo HAIr trtmtm go rloJlbcbKoro IH GTIITYTV

:

6esnert-

Jttoltce 6ymu, cmeopunu ceo'i

ypndu, ma ypndu aixonu He nnamunu
in mien Jtc JfioHemon.

. Ocmaaae, uqo ucinxa noeodumocn
nofiaqumu o qonooixoei, nxozo eoaa
Koxue, a6o eid aKozo npocmo saJre)rcumb - qe npa?Heaun 6ymu

nyatmiu.

flpo Ceprir XaAaua: <...Cepziil )Kadau - uail.ncxpaehilutt ma uailxou4enmyamuiutuil nucaueHHuK cyuacuo'i yrcpatucarcot nimepamypu. Ilposy Cepein )Kadana eideepmo
MoilcHa Ha36amu (Ho6oto yKpatucorcon npo3oto). Xaprciecorcuil aamop nodae qumaveei
ceim, no6aqeuuil ouuMa Monodol arcmueuol ntoduuu, uadineuoi docmamuin novymtnntut
zyMopy, tKa zocmpo peQnerccye uad cyvacuicmro. Kotrceu ilozo e ipu - 4e ceoepiduuil enizod rciuo, no?nnd, panmoso synuueuuil Ha KapmuHax uedocxonantocmi 6ydnie, ma zipxa
ipouiuua noc*tiwxa y eidnoeidb...n Tunao$ifi XoM'fK, Aupelcrop MA ,,Apr-Bepren".
IIpo Tapaca flpoxacrKa: (... Ynpodoecrc 6azamtox poxie iloeo vucneuui vumaqi il
ranHysanbrutKn, tt4o eidrcpunudnncefle merccmuTapaca llpoxacbKa, nepeuumysclru,,JfeK-

. Wo 6 denxi noemuqai aamypu (rua
6epezi) He nucmru npo.Dtope, soHo
aixonu ae 6yno dpyucnim do nodunu.
Hafifiinoute - courswuKottt iiozo

cuKoH", nepenucyearudnndpyde aydionnuc ,,FM laauvuHu", dueyeanucnrcpucmaniuuocmi ma npnopocmi pouauy ,,Henpocmi" - ynixaabHux meKcmie npo me, nrc nndu
ilcuBymb, nepercunatomq nto1nnmo. Iuercanurcotrcuo'iuoeoircuultcKu,,IHutozo Qopuamy ". . . > [zneHI,IcJIaBa M arixru, ru.Icb MeH HHrIr.

. foeopnmbr t4o xmocb zpadue ceon
xpaiuy, dpyzie, Koxaty. Bce qe nopanni yzu. 3padumu rnortcHa
minuxu cnotu sJracvy coeicmt.

IIpo Hara;rry CHsAaHKoa (...KoJtcHa Ho6a KHuJrcKa dueye qumauis, 6o e xoJtcuiil s
uux Hamanrca Cundaurco suiupe cmurb, iumoua4irc i cnoci6 onoeidi, - cue 4e 3aetrcdu
cnpaecrcuiilycnix. HamaaxaCnndauxoui6umo eidrcpuaae sce uoeiiuoeidiranKuyrcpaiuctxoi nimepamypuoi mpadu4fi, Ko)rcHa s Kompux sdamua sadamu oxpeuuil nanpn roK
pnsumKy eimqusunuoinimepamypuuadoezipoKu...)) 3aseH Ea6rorH, BLIAaBHIIIITBo

HecnoKon.

.Inn

euxnadaqie

,tos Hacmynae

JlJo-

y ceimi, tdaemocn, icaynmt mintxu cJrona, i nnduna 6unB-

rneHm, KoJtu

rflembcfl mgapuuon, nxa enie 2060pumu - ae 6inrut dueaon, aierc nanyz&

<@onio>.

flo

AoAarrony inQopMaqirc 3arrpouyeMo 3Beprarncn: flomcrxnf, Incrnryr y

Kneni (www.polinst.kiev.ua), rer.: 288 03 04, 278 16 01, 288 02 86, e-mail:
info@polinst.kiev.ua. Cexperap xypi - Tersna 9yxa.

IvIo za ik

a "'B e

t &ycz'ow s,k a
Mnxafiro EEAb
c.

TePexona'

EepAn.rincrrnfi P-H'

Xnroutlpcrxa

o6.rr.

IICID(OIOTTqI{IPOW
ITKO3EOAKOHPAAA
BBaxarLI He JIIil[e HeopoMaIITr{roM, a fi nuclMeuru,rxou, 6ru3rrna ao peairisMy - f,cKpaBoro i npar-

4,rnoro m6paxemu cyropm i cynepeqJMBID( KaP
mn xurrr y i'xnifi rynepeuruocri ft Aianern'rqi.
V (errpi ynam fl I{cbMeHHI{Ka 3aBXAI'I croirr mo4r,rHa

r ycirtla u cynePewoctxult.

.ffr i 6araro inuux HeopoMaHTnxin, KoupaA
H@npldnrrnr naa cycnilrcrna, ruo 6yp

Br.IcJIoBlrB

xrrr{Bo po3Busanocs s 3axi.ryifi enponi i lliuniqnifi
Arraepuqi nanpurinqi XX - Ha roqarKy XX cro-

Jf

xose$ KoHpag nalexl{rb Ao rraaficrpin

f-l,xyaoxHroro

cJIoBa,

tri

posruuAama oco-

6ilcricrL ii xoHrpernl{x BlAHoc[Hax tl IIIHporouacnna6runa i pirHor'raHinil{M ceirou. JhoAuy

sanexHiffr sig roro,
rqo nig6yBaerbcfl B rlpnpoAi, niAuynae urnlqKonrr.rHnicrr i cna6xicru cBoro xllTrfl, illre IIe He 3asaxae lfiHe[,Iure oqirysarl'I suiru, anefi uanpyxeuo 6oporncr sanltr. V uifi 6oporu6i r'rBllterbcr cura i snesHeHicrry uafi6yrHrouy, ale 6yoa-

Ha ycnigouruoe cBolo rIoBHy

Iorb Brmamu i 4xornoro ocla6lemrr. Ha elarvri
croritr, y uac porruiry HeopoMaHTuluy, raxuft
ni.qrig go nireparypHoro r€pot cryryBas rm6oro
My po3KpI{TrIo JIIoAcbKID( Hacrpo'in, nepexl'IBaHb'
ycrpervfriHr. Bin i Ao IIux nip He BrparI{B cBoro

i4efi-uo-xyao)Knboro ra ecrgruqHoro 3HaqeHHt.
Konpa,u ranxro,r npanryB crBoplonarlr o6parn
cno'rx repo'in tcKp:lBlIMI{ oco6flctoctnifl{, is uesnuqaftHoro irrrenclrsnicno nepexunaur, ir KoJIUBaHnn rn HafipisuouaHirsiunot Hacrpoi'n. Y nrolcrxifi

noseliHlli

i

ncno.norii

rr'rae

6yru po3Kpllro

Bce

-

riA Hesrarrrosuoro nporccry Ao rapr'aonifuioro npum.rpenHr is cycnhrcrBolt{ Ta np}rpoAolo. I no'ryrrr

dreparyprmr repoin Hanonneni

sciMa

si,$iHxaMfi

qu oKpeMoro
siA 6er,IexHoi nro6osi lo [IoAcrBa
ingusiAa lo in4lrigyanisMy, ulo HeHasrrETb csir.
KoHpaAa nnaxaum HeopoMalITlIKoM qepe Te'

-

nlo siH 3asx4l KpuTrl.mo craslrBcr Ao o6tlBarelr6uunnr i ocnioyran rvryloricrr, nogrrr i repoi'nri orqacHaKr.r npllroA y nesnnuafuiifi o6craHosqi, tKa
HeopouarmuV
ro 6yna nplrpanena elcoflmoro.
nrx urrqin xy4oxni nepcoHaxi ro6paxeHi r'ryxuirwr, ueeuuuafounmnoA$m, sxi qacro He Moxqrrb
3MI,IpI{TLIcI 3 iclryro'nam cycninrrum'I noprgauu
i nucrynanrr flporl{ Hru(. BoHH malorb a6o ,,uag
JtroprvtrI", To6ro ri4iprarnnm nig xapory, a6o smHaHTIflMH - nportIBHI,IKaMlI icxpoqoro la.qy. Yce
ixHe xorrrr npoxopnr y pirHouanirruot np_lro43x,
noBHrD( poMarmarN i prruKy .4ttt rcrmt. flrn npuToAHHI{rKHX roopir KoHpaAa xapaloepHi rari ogHaKr.r, ff Hanpyrxerud ao rocrpcrm uoxer, 6oporr'
6a, He6esneKa, TaeMHI'ItIicrl no,4ifi, flKa Mexy€

naairr ir Hagrpupo.ryIuMll crnaMu.
Cnocrepoxer*u HaA cloxeraMl'I ronpadncrrum
rnopin 6ar-aro B rloMy AoloMaralorb HaM y nisnauli
cexperiu moAcrxoi ncuxonorii. Koupa4a uoxua

nirrr, nucnoBnloBllllo nporecr nporll roloHialrsarap6aur erponefiqiu y AQpnui, flisleHHifi
Auepuui fi Arii, a rarox sacyprynanu corualrnY
nr.rx

HecnpaBerur{nicrr.
xirJrr{ eK3oruqsnfi

I{i rucrMeHHI'IKn qacro so6pacsir qnsinigaqifi, sxi 3HaqHo

ni4cranam.r y cBo€My po3Brrry sh iHrycrptanbHllx
rpau. Crroprotow cnift rcrparrfi , pirHo6apnrnrfi
cril nonmi 3itxoruilonrllD( nprro4, Koup44 Haua-

taBct 3aceJlllfl{ fi oro Hg3su'Iafi Hul{u' cItJIbHl'IM}I
nepcoHaxaMl{, mi 6oprcnrcr sa rcpaui yrnlonu xcrrTr, Et ropxecrBo iaealin rp"ranisrt'ry. Hepiro<o repot
y
raKux xy.uoxHix rnopiu BiMalorr cBoe

xrrrt

nepinnifi 6opcnr6i. .fl r nenepenepuenrfi crulicr,
Koupan niAHrscc na ne6ynany Blrcory i safiHrs
nosarrcle Micqe cepenmrcou'nrn{n rr P.JI. CrisoHcon, XorrapA, A. KonaH-,{ofiir,.{'O. Kynep,
MemiffI. Ax. Konpaa 4o6peporyruir cyrr rerm-

I.

qanoro flporpecy, rxnfi Heclo iHgyffpianbHe cycnimsrso, are BoAHor{ac 3BepraB yBary i Ha fioro
xpr.ryrui na"wr. Oco6rnrso HenasI'IAiB siH rprmawrfi
i gro.il{HH[fi uran nepniotoro HarpoMa,QKeHI{,I Kanira-ny, srufi caue gaBepl[yBaBcr n cepeAxui i Ha

noqarry gpyroi norosnfi XIX croniTrt. KononicepueBfiIlon LForo icropruHoro npoqecy. Ha nei mlcrr*rennm ir ycielo eHepriero cnpnrrynaB ocHoBlry cBoro nrinny cr'ury i crifi
aJrbHa cncreMa crarla

ryruenrud 6inr.

BiH sBaI(aB,Iqo ElBAilHHt

Hr{Ka fioJlflrae y rnepnenni no

xyrox-

xorrrenoi npaB&r' Ao

npr,rw.rn cycninbu[x BaA. Mureqr normeu yrlim 3axom{THcf, fi rAl'IsyBaTlrct' BLFtyru
raeunttqi cycnilruo-eronouiuttt'tx.upoqecin, o6-

po3Kpurrt

ny uru6r.rny o po:xpurri raeMHI'Iub

poui, ro6ro

Ha 3aBepuanrnort'ry erani

roAH,

m 6u

qe ue

6ylo raxxo,

.niuyeucr npo nau'rtl

Ao MeprBlD( i norary Ao

xmrx i Haritr nu, xto itqe xe sapo.qlrBct' Moxe
cuimmo i sneBneHo rlpncrylarfl Ao po3IQHTrt cynopoi gifiorocri n ycifi ii cyrepeqm{Bocri, piruortraHirnocri Ta,UnruiUt.
.{5. KoHpaa pimrye nnuynas npom By3bKoro
yf, BneHHt npo poMaIrTI'I3M, HaMatarcrlHcb HaAaTI'I
crotru rroparr,t unaporouacurra6nicrb i Ha'Fsnqafi -

i n ryor

rpystouax

ni4rpunae nonrY rPacY".
Kogexc nipu Konpa'4a, rrt,Ifi sHgHaqI{B AoJIIo
ycix fioro nepcouaxin, uorffae y lu:uaueruri:,,KoICpOK - BrIru{oK, 30 Hbofo Heyx}InbHo AoBeAerbsiglosiAaru, i,qapeuHi cnro:u, crperir :y6in i
xiInKyBaHHt ota6ruor, xlo Myql{Tbct' oropnynafi
crpaxoM, KoJtr{ Htlcrae flpax orummc1 o6lluunt't

xeH
cs

fr

Ao o6r[qqc is HacriAral\'tlr sracHrxAlfi". Touy
gafiMascs siH no[ryI@M]I Ta€MHI{IIr iIrcAcbKID( xa-

parrepir, ror,ry fi 6yrynan Goxerll rBopir y riarro*"oro xl{Trfl, rlo€ruryow xaparrep i
"iatottiao
o6cranmm, a raKox Aocniplo/oqil nnyrpiuue uaqano

B

flepcoHaxax, niAAarow ftouy snawurfi

npio

prrsr.
ueo,{exro rprnmye [5. Konpana m i iruruot
pouarruxio, ra ixri cneunQiwri ninoan Ao po3rmryaoni moacrna rx gerroro rpaimoro cryreHr
sxe He Ha uicri HoprvranrHoro qepryBaHHt HapoAxenHr i cuepri, a ,,[i4 3arpo3olo noBHoro 3HI{IIIeHur". A na Mifi noultg, nlIcbMeHHI'IK npanrft y uro-

uy ni,qroIleffii. fIoAI'IsiMoct

paAicrr, n ueuarn, rro H4Aierrcx i no6otoerrcr, rro

csoeirire-

parypnoi ginmHocri. Cau pouaHrIEM He€.ArIt Hboro nepelllKogoro y niluanHi ft posrprrri icmrn, a
HaBnaKu -,t[oIIOMaIae MyxHbo IIepeHocI'ITI',I He3-

irtoAclBq

a

i

-

roBoplo Tyt flpo poMaHTI{qHe CTaBIIeHHt AO XrrTr, a He npo poMaHrI'I3M n xy.uoxnifi lireparypi,
xorpufi Hi ropi cnoifi npocro acoqimancr is -rrep
HeHHtM Ao cepeAubosiqHl'Ix cnxeris a6o, y
rpafi Hifi r"ripi, Ao ooxerir, nsrrux b galeKoro MI'Inynoro. Teuu rraoix rnopin ue gs'f,3aHi ig cePe$nosi.r,Ifi\,r... I rruuo x rypc npoJulrae rto3il cxo.QKeHuMr.r crexKaMn opruri:onanoro cycninruoro xI{TTf, ,
qtlt pauo
ro ue, imonipuo, ni46yraerrcr roMy' ulo fl
siggaJrlfict siA tsoro".,{,o taroro qirasoro fi rylporo BLIcHoBKy nlIcbMeHHHr nprfuiron yxe s 1920

raKox HaMararl'Icfl frrn rnepe4 umxxou
rlporpecy. Tilrxu rofi, xto gAarHufi niguyrarr
crpm (npnonaui) nouynr roBapllcrBa,,Y Bi4ro
urenniAo scrorocyuloro", xro Maerolil(y' iIJIe Heno6opuy nipy,,u coniaapnicm y Mpif,x", nipy r

6im,

sa

Ha

rgr.rrrt raeMH[IIb rnoAcrroi nootolorii - yrno6leqirxo sa3*awrl'.,,fl
He 3aHtrrt m{cbMeHH}IKa. Bin

craBHrr, IIIo ororlyloTb HaCy xI'ITn, HAtIyM parucrb

i

cycnhrfl

nrctr{Hy
qacfltrIy i Bo4toqacileperBoploBaqanpnpo4l' Por-

rpupopl. Oco6rroa yrara 3Bepnyrd

Ha HI{HituHto

Aolto

sorocl'IHlli lr'Iix r'luportr i
{AepHoloKaracr@rc, a'ftxox Ha crpalfiIi so€}ffii
ron6nirrr,r, rxi cnalaxylorb y pisnux KyroqKax
rnaugrlt, i uroro 6yAeAocratmo, u1o6 nepexouaflKe 6anaucye Ha

rucr n npanori Koupa,ua. Bci rno6anrni norprciHrn ne rtaoxg"rr upofi'ru rrn'rrr'ro y8afl'I KoxHoro ir nag
a cnpaBntloru rHa'IHI'Ifi BITIIT{B Ha Haluy ncrxiry,
BHKIIlIKaIoqH tKycb pearuiro y siAnosi.qr' Bce
niAqynaerrct, nepexuBaerbcfl , ycBlAoMllloerbcs
JIIoAlIHoIo, BHocI'ITb neaHi ropexruBu B rrrainu Ii
xapaKr€py.

(3anin.lennn B Hacryllnouy nolrepi.)

Mozaika BerdSzczowska
PROGRAM TV POLONIA
Oto wazniejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukrairiski, czyli
godziny emisji
polski +l godzina) - na styczeri - luty 2008 roku. Jak zwykle
seriali mogq r62ni(, sig o kilka minut.
to one tak naprawdq tworz4 TV Polonia. Oto
Lubiane i popularne seriale
waZniejsze z nich. . ,,Klan" w poniedzialki, wtorki, $rody, czwartki i pi4tki o 13.10 i

llomi|tilBeilyoxoilxfiil
Wydaje:

21.10 (powt6rzenia czterech odcink6w w niedziele od 7.00) . ,,Plebania" w poniedzialki,

Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2yomierski).

12.30 i 19.50 (powt6rzenie czterech odcink6w w
soboty od 7.00) . ,,Codzienna2 m 3" w soboty o 13.30, ,,Zlotopolscy" tez w soboty o
12.05 .,,Na dobre inazle" w pi4tki o 2L.35' ,,M jak miloS6" w soboty o 19.25
Ponadto dwa inne seriale, w soboty - obyczajowy ,,Ja wam poka2p" o 2I.10 i w
niedziele - sensacyjny,,Falszerze" o 2 l. 10.
Zachgcamy do oglqdania ,,Podr6zy kulinarnych Roberta Maklowicza" w soboty o
I 3. I 0. Przepisy, kt6re przedstawia Maklowicz .;Palce liza(,r.
w sobotE 9 lutego melodramat,,Con
Bgd4filmy fabularne, alebardzo niewiele

wtorki, Srody, czwartki

i piqtki o

Redaguje zesp6l w skladzie:

.

Larysa Wermiriska

i programowych
. Walentyna KoleSnik sekretarz odpowiedzialny
. Wasyl Zacharczuk opracowanie graficzne i techniczne
. Alicja Wermiriska -

kurier
Adres

redakcji:

e-mail:
insk i@rzeczpospolita.pl,
larisa_v@brdnet. zt.ukrtel.net.

p. kos c

slucha6 p6lgodzinnej audycji w jgzyku polskim w Radiu Zytomierz.

Telewizja Zytomierz dla Polak6w
. Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.

w Zytomierzu

. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli

Sw.

Barbary

. Kaplica ul. Czudnowska

-

wsparciu
<<Pomoc

Polakom na Wschodzie> (Warszawa).
Zapraszamy wszystkich chgtnYch
do nadsylania list6w i artykul6w, ale
informujemy, 2e za zamieszczone
materiaty nie wlplacamy honorarium
(redakcja pracuje spolecznie), a tekst6w
nie zam6wionych nie zwracamY.

<(EEP&I[IIBCbKA MO3AIKA)
(nonrcrrorovororo)
Snaro.qiiHa KyJlbrypxo-ocsiTHt r.a3era.

BnxoArrrr rorcnor

.

2

vicfl[.

BuAaseLF-PaaaEep,urT incrroro
nonmis YxpaiHu

siAAineHHs Cnirucn

Xrror"otpcrrcru o6lauunt
ynpaBnil{Hff no npeci,

-

codziennie 8.00 i 18.00.
codziennie 8.00, 18.00,
niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 18.00.

-

Wydano dziEki
finansowemu Fundacji

3apeec'rposa*a25 rsiTHc 1995 poxy

codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czgSciowo w jgzyku polskim,
czq6ciowo po ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych w niedziele 7.30, 10.30, 17.00,

. KoSci6l

ul. Puszkina 46.
(380 4143) 2-23-78,

tel.:

Radio Zytomrerz
. Co miesi4c, w ka2d4pierwsz4 sobotE miesi4ca o godzinie 20.00, mozna

Msze w jtzyku polskim

Ukraina, 13312
Berdycz6w,

POLSKI INFORMATOR ZYTOMIERZA I BERDYCZOWA

dyrektor Jetzy Bagihski, godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zj e dn o cz en i e Po I ak 6 w Zy tom i ers z czyzny <Po I on i a >,
przewodni czqcy Tadeusz Rgkas, tel. domowy (}alD 22-l 6-3 6,
. S to warzys zen i e Na u czyc i e I i Po I on i s t6 w Zyto m i ersz c zymy,
prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Zytomierzul. Michajlowska, 15. Tel. (0412)31-46-75.
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczymie im. J.I.Kraszewskiego,
przewodnic zqcy J erzy Bagiriski, tel. domowy (Dall 37 -89 -97 .
. Polskie Naukowe Towarzystwo w Zytomierzu, Ul. Czerniachowskiego 34b,
prezes Irena Perszko, tel.(80412)39-85-49, kom. 80674121570, e-mail: ptnz@op.pl
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsipbiorczoici,
prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwi4zku Polakiw Ukrainy,
prezes Larysa Wermiriska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-78.
. Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polakfw <Rodzina>,
prezes Jadu':ga Jarowa, ul. Lenina 24,w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+38050) 9320202.

-

dyrektor ds. wydawniczych

Stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne ,,WiadomoSci" o 20.30, otaz
,,Teleekspress" o 18.00. Specjalne programy dla dzieci zawsze wieczorem, po 20.00.
Tradycyjnie, o 14.00 Msza Swigta, poprzedzana o 13.00 modlitw4Aniol Pariski.
Polecamy niezwykly talk-show ,,Du2e dziecl" w soboty o I1.10, gdzie malc dzieci
(!) rozmawiaj4 z doroslymi.

Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski wZytomierzu, ul. Czerniachowskiego,34b,tel. (0412) 24-34-22,

-

redaktor naczelny
. Piotr KoSciriski (Warszawa)

-

Amore".

Rada Berdyczowskiego

Oddziatu ZwiEzku

niedziele 18.00.

(Pnepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatone. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich organincji, imprez polskich itp. Redakcia)

cBlAo{rBo npo pe€ffpaqrc
cepii XT l'te 70.
Haura a.upeca: u.Eeprruir,
nyn. Ilyruxiua, 46. T en 2-23-7 8.
HaaPYronauo
Ha

KfI <IlodrpaQi'rua

Qa6Puxa>

rra.Eepalruia, ayn. KornnpencbKofo, 2.

Tupax
2, 5

1000 npuruipnuxio.

gpyronaHoro apKylra.

