


Polskie tradycje narodowe

N" terenie calej Polski, we wsiach i miastach we wszystkich stanach, wczesnym
I \wieczorem zbierajq sie domownicy i bliskie im osoby, przy nakrytym do wigilii

stole, aby przed rozpoczpciem wieczerzy dopelnid powszechnego w Polsce, niezwyklego
obyczaju dzielenia sig oplatkiem i zloLy(, sobie Lyczenia zdrowia i pomySlnoSci.
<Niecierpliwie czekano pierwszej gwiazdy, gdy ta zajaSniala zbierali sig coflcie i dzieci.
Rodzice wchodzili z oplatkiem na talerzu - wspomina obyczaj ten Niemcewicz - a katdy
z obecnych biorqc oplatek obchodzil ws4ystkich zebranych, newet sluiqcych i lamiqc go
powtarzol: bodaj byimy na przyszly rok lumali go ze sobq>.

Dnelenie sig oplatkiem
Podobnie rozpoczynaly siq <Gody>

chlopskie w XIX., tak jak to opisuje
Reymont: <Boryna prze2egnal siq, podzielil
oplatek, pojedli go ze czciq kieby ten chleb
pariski>.

Zar6wno 2r6dla etnograficzne, jak i
zapisy literackie wskazujq, 2e obyczaj
dzielenia siq oplatkiem znany byl w Polsce
ju2 w pocz4tkach XIX w., a prawdopodobnie
i wczeSniej. Ceremonia dzielenia oplatk6w
przyjela siq najpierw na dworach szlacheckich,
szybko jednak rozpowszechnila siq wSr6d
innych stan6w na obszarze calej Polski, z
wyj4tkiem niekt6rych czqSci Pomorza i na
Warmii i Mazurach, gdzie jeszcze w
poczqtkach XX w. nie znano obyczaju
lamania siq oplatkiem. Obyczaj ten trwale
zwiqzany z tradycjq polsk4 wywodzi siq z
rytual6w starochrzeScijafrskich, dzielenia i
rozdawania chleb6w ofiarnych zwanych
eulogiami. Byty to niekonsekrowane chleby,
podobne do tych, kt6rych u2ywano w
misteriach religijnych i kt6re wymienialy
pomiqdzy sobq koScioly, zakony i bractwa
religijne; rozdawano je takze wiernym aby
wlaSnie w okresie Bo2ego Narodzenia
lamali je i spo2ywali na znak braterstwa i
przynale2noSci do wsp6lnoty
chrzeScijatiskiej.

W wiekach Srednich w Europie u2ywano
do tego celu niewielkich chleb6w i plytek
chlebowych. Od czas6w panowania Karola
Wielkiego i w czasach tzw. <<pokaro-
liriskich>, tzn. od polowy IX w., w Swiecie
chrzeScijariskim, gl6wnie zaS wSr6d
chrzeSc ij an obrzqdku lac ifi sk i ego, poj awi a si q

inny rodzaj pieczywa obrzqdowego -
surogaty chleba w formie zbli2onej do
znanych nam dzisiaj oplatk6w, z m4ki
pszennej i czystej wody, pieczone w
metalowych matrycach, z wygrawerowa-
nymi wewnqtrz symbolami religijnymi,
scenami z 2ycia Chrystusa, ornamentami
roSlinnymi, kt6re odciskaly siq i byly
widoczne na gotowych wypiekach
wyrabianych gl6wni e przez klasztory.
Tak2e w Polsce wypiekiem oplatk6w
zajmowaly siq zakony (np. zakon SS.
Sakramentek w Warszawie), tzw. ,,ludzie
koScielni>: wikariusze, organiSci, koScielni,
a p62niej wytw6rnie rzemieSlnicze prowa-
dzone przez osoby Swieckie.

Matryce do wypieku oplatk6w zwane
u nas <<2elazami>> lub <2elazkami>> zdobione
byty 16wniez motywami religijnymi

umieszczanymi czqsto w wyznaczonych
okrqliem polach (ksztalt p62niejszych
wycinanych z oplatk6w hostii i komuni-
kat6w). Nierzadko bywaly tez na nich
wyryte nazwy parafii, inicjaly pleban6w,
data wykonania matrycy, czasem tak2e
inicjaly rzemieSlnika - kowala. Gotowe
oplatki, biale i barwne, ujEte w papierowe
opaski. roznoszone byly nastqpnie przez
ksiq2y lub organist6w do domu parafian jako
dar chrze6cijafiski zwany te2 <kolqd4>.

Przypisywano te2 oplatkom wiele
niezwyklych wlaSciwoSci. Sama ich
obecnoS6 w domu w okresie Bozego
Narodzenia i takze w okresie p62niejszym
miala przynosid domowi szczE6cie i spok6j.
Miaty te2 zapewniad dostatek, a przede
wszystkim o obfitoSi chleba. Wierzono. 2e

temu kto siq oplatki lamie nie zabraknie chleba
przez caly rok i wiqcej bEdzie m6gl chlebem
tym podzieli6 siq innymi.

W niekt6rych regionach, gl6wnie na
poludniu Polski, dzielono siq oplatkiem
posmarowanym miodem; niekiedy oplatki
takie spozywano na Sniadanie i czqsto bywal
to jedyny posilek dozwolony przed
wieczerzq wigilijnq, zaS w okolicach
Jaroslawia po oplatku dzielono siq jeszcze
chlebem z miodem, zwanym <osuchem>> lub
<proskur4>, po to aby w nowym roku 2ycie
bylo sl6dkie i dostatnie.

Okruch oplatka z wigilijnego stolu
wrzucony do studni mial oczyszczat, wodE,
zapewniad zdrowie ludziom i ich trzodom.

Wierzono, 2e jeSli zblqkany w lesie
przypomni sobie z kim oplatek lamal
odnajdzie drogq i szczqSliwie powr6ci do
domu.

Na wsi powszechny byl te? zwyczaj,
zachowany dotychczas w niekt6rych
regionach Polski (np. regionie sqdeckim)
obdzielania oplatkiem oraz resztkami
potraw zwierzqt gospodarskich, przede
wszystkim bydla, ale niekiedy tak2e
wszystkich zwierzqt hodowlanych i
domowych, nie wyl4czaj4c drobiu i nawet
ps6w, w przekonaniu, 2e wielkiego Swiqta
jakim jest Bo2e Narodzenie dostqpid winien
.tak2e Swiat zwierzecy.

<Chrystus siq w onej godzinie narodzil,
to niech ka2de stworzenie krzepi siq tym
chlebem Swiqtym> - tlumaczyl zwyczaj ten
gospodarz z Lipiec w przekazie literackim
Reymonta. Przypuszcza( tei moLna, 2e
wyr62niano w ten spos6b, w noc wigilijn4

zwierzqta, poniewa2 przynosily one r

pnynoszq ludziom r6zne korzySci.
Tym bardziej, 2e oplatek traktowano

r6wniez jako Srodek leczniczy i substancjq
magiczn4 mogecq zachowa6 zwierzgta w
zdrowiu i niweczy6 zle uroki. WlaSciwoSci
takie przypisywano tym zwlaszcza
oplatkom, w kt6rych zapieczone zostaly
ziola Swiqcone, gl6wnie ziele ruty, kt6ra
rzekomo <podana na oplatku ma tQ'
wtaSciwo56, 2e bydto w czystoSci
utrzymuje> tzn. chroni je przed zapaleniem
wymienia, zaka2eniem po pologu i in.

Zwykle dla zwierz4t pnzemaczone byly
oplatki okreSlonego koloru. W Galicji np.
dla bydla przeznaczony byl oplatek 26lty,
poniewa2 <<L6ke maslo daj4 krowy, kt6rym
w paSniku dano 26lty oplatek>, konie
natomiast otrzymywaly oplatki czerwone,
bo te wlaSnie mialy najskuteczniej chronid je
przed zolzam| zaS na poludniu Polski np.
w s4deckiem, podawano zwierzqtom oplatki
w kolorze zielonym.

Wierzono te2 powszechnie, 2e
oplatkiem - <Swiqtym chlebem> dzieli6 siq
moLna z duszami zmarlych. PozostaloSci4
tego wierzenia jest zachowany w wielu
jeszcze domach zwyczaj skladania cz4stek
oplatka na dodatkowym talerzu stawianym
na stole przygotowanym do wieczerzy
wigilijnej . Poetycka wersja tego zwyczaju
przedstawiona zostala m.in. w wierszu
Wincentego Pola, kt6ry w polowie XIX w.
napisal:

<A trzy krzesla polskim strojem
Kolo stolu stojq prdine
I z oplatkiem kaidy swojem
Idzie do nich sklodat dluine
I poklada na talerzu
Anielskiego chleba okruchy
Bo w tych krzeslach siedzq duchy>.
Tak wiqc kolacja wigilijna w Polsce,

tak2e w naszych czasach rozpoczyna siq od
gestu symbolicznego lamania chleba, od gestu
pojednania, lqcznoSci wzajemnej, miloSci i
przyja2ni i od spo2ycia - na szczq6cie i
pomySlnoSi - niezwyklego, mistycznego
pokarmu jakim jest oplatek.

Dopiero po tym mo2na zasi4Si do stolu
i pr6bowai wszystkich po kolei potraw
wigilijnych, a sq to potrawy niezwykle i
przeznaczone specjalnie na wieczerzq
wigilijn4.

Barbara Ogrodowska.
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Wspdlpraca

ChorQgrew
Mazepy
uratowana

Na zlecenie ukrairiskiej fundacji wielkq
chor4giew hetmana Iwana Mazepy, jeden z
najwa2niejszych symboli paristwowoSci
Ukrainy, przez rok odnawiali polscy
specjaliSci.

Sztandar pochodz4cy z Muzeum
Historycznego w Charkowie jest jednq z
trzech zachowanych na Swiecie kozackich
chorqgwi hetmariskich. Ma ksztalt trapezu i
imponuj4ce rozmiary: ok. 6 metr6w
kwadratowych, najdlu2szy bok liczy ponad
4 metry. Uszyto j4 w latach 1686 - 1687 w
carskich pracowniach na Kremlu z chit'rskich
jedwabnych adamaszk6w. Z obu stron byla
bogato malowana i zlocona.

Pierwotnie wykonano j q dla ukrairiskiego
hetmana lwana S arnoj low i c za, ale nie zdq2yl
jej odebrai , gdy2 zostal odwolany przez cara.
Chor4giew otrzymal wiqc jego nastqpca lwan
Mazepa (ok. 1639 - 1709). Jako symbol
wladzy hetmariskiej towarzyszyla mu w
wielu bojach. Az do slynnej bitwy pod
Poltaw4 w 1709 roku, gdzie Mazepawraz
ze Szwedami wystqpil przeciwko carowi.
Bitwq przegral,przez cara zostal uznany za

zdrajcq, a chor4giew przeszlaw rQce dwoch
kolejnych hetman6w. Wyslu2ona i
zniszczona trafi la do zbior6w kreml owskich.
a nastqpnie do Charkowa.

Przed rokiem cenny zabytek wziqli w
swe rQce specjaliSci z Muzeum Narodowego
w Krakowie, kt6rzy maja duze
do6wiadczenie w konserwacji tkanin.

Chor4giew przyjechala w
katastrofalnym stanie: wysuszona, krucha,
zwiniqta w rulon. Skladala siq z tysiqcy
jedwabnych kawalk6w naklejonych w I 861
roku na tiul. Ubytki tkanin wynosily aL 46
procent - opowiada Janusz Czop, gl6wny
konserwator muzeum. Postanowiono nie
odtwarza6 brakuj4cych element6w, ale
zrobi6 klasyczn4 konserwacjq,
zabezpieczajqc przed zniszczeniem to, co
pozostalo.

Naklejony na rewers XlX-wieczny tiul
zastqpiono syntetycznym jedwabiem. - Na
awers nakleili6my bardzo cienkitiul. Gdyby

go nie bylo. ka2de dotkniqcie chor4gwi
groziloby uszkodzeniami - wyjaSnia Janusz
Czop.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

Gospodarka

Polskie firmv
na rynku
ukrairiskich medi6w

Nalezqca do wydawcy ,,Gazety
Wyborczcj" sp6lka Agora Ukraina
uruchomila portal z grami online, a

wlaSciciel Radia RMF FM, chce na
Ukrainie wystartowa6 z dwoma nowymi
rozgloSniami lokalnymi. Pod koniec
przyszlego roku we Lwowie ma te2
ruszy6 pierwsze ukrairiskie kino nalez4cej
do grupy ITI polskiej sp6lki Multikino.
Po miesi4cach przygotowari i badari
ukrairiskiego rynku inwestycje kolejnych
polskich firm medialnych i rozrywkowych
na Ukraini e zaczy najqnabiera6 tempa.

Ukraina kusi firmy
niezagospodarowanymi niszami na
mediowym i rozrywkowym rynku oraz
prognozami dotycz4cymi wydatk6w
reklamowych. Wedlug sieci dom6w
mediowych ZenithOptimedia w tym roku
tamtejszy rynek reklamy bEdzie wart 1,23
mld dol. (ponad dwarazy mniej niz
polski). To a2 o 23,6 proc. wiqcej ni2 rok
wczeSniej. Wydatki na reklamq bqdqtam
jednak rosn4i w tempie duzo szybszym
niz w Polsce i w 2010 roku osi4gn4
warto3i 1,74 mld dol. Nowy portal Agory
Ukrainy Chiki Driki.com.ua, to kolejne
przedsiqwziqcie wydawcy,,Gazety
Wyborczej" na tym rynku. Agora ma tam
juz platformq z blogami Blox.ua, a w
ubieglym tygodniu zarejestrow ala na
Ukrainie drug4$o Agorze Ukrainie)
sp6lkq Agora Prasa, z mySlq o dzialalnoSci
wydawniczej i internetowej.

Luki na ukrairiskim rynku mediowym
wykorzystuje tez Wydawnictwo Murator.
We wrze3niu ruszylo tam z trzema
magazynami :,,M uratort',,,M urator.
Projekty dom6w" oraz ,,Przytulnie i
wygodnie". Celem sp6lki jest zdobycie
pozycji lidera w6rod wydawc6w prasy
budowlanej i wnqtrzarskiej.

Nalez4ca do grupy Bauer sp6lka
Broker FM ma juz na Ukrainie dwie stacje
radiowe, ale w planach na ten rok sq
kolejne - w lwano-Frankiwsku i
Nowowolyrisku. Docelowo Broker chce
tam stworzyc sie6 radiowq kierowanq do
mlodzie2y.

Szlaki na Ukrainie przecierulo z
magazynami wzorowanymi na
wydawanych w Polsce wydawnictwo
Edipresse, kt6re dziala tam od oSmiu lat
(wydaje m.in. ukrairisk4 wersjq polskiej
,,Vivy ! " i,,Przyjaci6lki"). Ukrairiskiego
,,Farmera" wydaje teL P rzedsiqbiorstwo
Wydawn ic ze Rzeczpospol ita.

wg. polskiej prasy oprac. s.m.



Wydarzenia

3 grudnia br. w dolnym koSciele Karmelit6w Bosych, w Berdyczowie, odbylo sip
symboliczne otwarcie wystawy, kt6ra wkrt6tce ma sig przeksztalcid w Muzeum J6zefa
Conrada Korzeniowskiego - wielkiego angielskiego pisarza, kt6ry urodzil sig w tym
wlaSnie mie5cie. To wydarzenie odbylo sig dokladnie w dniu 151. urodzin Mistrza
Literatury. J6zef Korzeniowski z pochodzenia byl Polakiem, ale los sprawil, 2e pisal
swoje utwory po angielsku. W swoim czasie osiadl bowiem w Anglii, gdzie zdobyl
zaw6d marynarza i nauczyl sig jpzyka tego kraju.

MIJZEUMCONRADA
POWSTAJE W BERDYCZOWIE

Z powodu tak znaczqcego wydarzenra
do Berdyczowa przybylo wielu dostojnych
go6ci, a w5r6d nich: Ambasador RP na
Ukrainie Jacek Kluczkowski, Ambasador RP
w Federacji Rosyjskiej Jerzy Bahr, Prezes

Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie"
Jerzy Marek Nowakowski, pierwsze osoby
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP:
Mariusz Maszkiewicz i Andrzej Kremer,
Konsul Generalny RP w tr-ucku Tomasz
Janik, znany conradoznawca - prof. dr
Zdzislaw Najder, dyrektor Muzeum
Literatury w Warszawie Janusz Pieni4zek,
naukowcy z polskich i ukraifrskich
wyLszych uczelni, przedstawiciele
stowarzyszefi conradowskich z Polski,
Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Sto piq6dziesi4t lat temu w
Berdyczowie urodzil siq Jozef Conrad -
powiedzial w swoim wyst4pieniu p.

Zdzislaw Najder. - Jeszczejako niemowlq
zostal ochrzczony w koSciele Karmelit6w
Bosych i to jest przyczyn1wyboru wlaSnie
tego miej sc a dla zaloLen ia Muzeum.

Prawdziwy talent jest zjawiskiem

miqdzynarodowym i J. Conrad jest
najlepszym tego przykladem. Ukrainiec
polskiego pochodzenia najpierw obcowal z
otoczeniem w jqzyku polskinr, sztuki
literackiej uczyl siq we Francji, a swoje
utwory pisal po angielsku. Dlatego
przynajmniej trzy narody uwazaj4 pisarza
za postai wyjqtkow4 dla swojego kraju.

. Pomieszczenie bloku przybramnego.

Opr6cz profesora Najdera, kt6ry przez
wiele lat szedl do postawionego celu -

. Profesor Zdislaw Najden

otworzenia w Berdyczowie Muzeum
Josepha Conrada, niemalq zastugq w tym
dziele maj4 takze Ojcowie Karmelici Bosi,
kt6rzy oddali czqSi nalez4cych do nich
pomieszczeri na potrzeby Muzeum.
Wladze miejskie i obwodowe w miarq
mozliwoSci takhe sprzyjaty tej pracy- Na
razie wystawa z materialami o pisarzu
razem z jego utworami znajdujq siq w
koSciele, ale po zakoficzeniu remontu bloku
przybramnego Muzeum - zostanie ona
przeniesiona na swoje stale miejsce. Opinia
mieszkafic6w Berdyczowa odnoSnie
otwarcia tej plac6wki zostala
wypowied ziana przez mera miasta Wasyla
Mazura, kt6ry zaznaczyl, 2e zaloilenie
Muzeum jest potrzebA duchow4 i
odnowi eniem historycznej sprawiedliwoSci.
Zaakcentowal on r6wniez uwagQ na
ogromnej zasludze profesora Zdzislawa
Najdera, ktory jest inicjatorem zalo2enia
Muzeum w Malej OjczyLnie wielkiego
pisarza-marynisty i wrqczyl
conradoznawcy dwa tomy zbioru
material6w z konferencji krajoznawczej,
poSwiqconej 150. rocznicy urodzin Josepha

Conrada, kt6ra odbyla siq w Berdyczowie
we wrzeSniu 2007 roku, tudzie2 malowidlo
z wizerunkiem Klasztoru Karmelit6w
Bosych. Po zakohczeniu uroczystej czqSci

goScie zapoznali siq z materialami i
fotogramami wystawy oraz wziqli udzial
w seminarium naukowyrn, po6wiqconym
wszechstronnemu talentowi pisarza i jego
genialnej postaci.

Larysa Wermiliska.

. Mer Berdyczowa lAasyl Mazur wirdd
uczestniktfw seminorium naukowego.

v
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. Do nas dotarl kryzys finansowy

W zarz4dzie miej skim przeprowadzono
analizq wykonania bud2etu miasta w ci4gu
dziewiqciu miesiqcy bie2qcego roku.
Efektywne wykorzystanie koszt6w
budzetowych jest przedmiotem szczeg6lnej
uwagi wladz miejskich i innych struktur.
Podstawowym warunkiem systemu
bud2etowego jest zbalansowanie wydatk6w
na odpowiedni okres wychodzqc z
mozliwo6ci czqSci dochodowej.

Od stycznia do wrzeSnia 2008 roku do
budzetu miastawplynqlo ponad 36 milionow
hrywien, a wiqc o 9,7 milion6w wiqcej niz
w analogicznym okresie rozliczeniowym
2007 roku. Do funduszu specjalnego
wplynqlo ponad 3 miliony. Powiqkszyly siq
tak2e i inne wplywy, przede wszystkim z
dzier2aw maj4tku, kt6ry jest wlasno6ci4
komunaln6 oplat za ziemiq i innych. W
zwiqzku z podwy2szeniem stawek podatku
dla przedsiqbiorc6w prywatnych do budzetu
wplynqlo 130 tys. hrywien. W ci4gu okresu
sprawozdawczego miasto otrzymalo od
pafistwa dofinansowanie w formie subwencji
na l4czn4 sumq niemal 30 milion6w hrywien.
Deficyt bud2etu miejskiego wynosi 395 tys.
hrywien.

Bez wzglqdu na powyzsze wykonanie
budzetu i finansowanie plac6wek
budzetowych bylo zdaniem niezwykle
trudnym. Miasto musialo wziqt, 14

kr6tkoterminowych po2yczek na sumQ
ponad 2l milion6w. 80 procent wydatk6w
budzetowych pochlania wyplata pensji
pracownikom plac6wek bud2etowych. W
tym roku na te cele wydano o l5 milion6w
wiqcej niz w roku ubieglym. Zmniejszyla
siq ilo66 miejsc pracy, wzrasta poziom
bezrobocia, zadluLenie wynikaj 1ce z
niewyplacanych pensji, oraz spadek
produkcji.

. Horror na Smietniku

Pewna mieszkanka Berdyczowa
wynosila Smiecie do pojemnik6w, kt6re stoj4
poblizu kotlowni obok boiska szkoly Nr 4.
Tutaj, jak zawsze, lubi4 gromadzii siq
bezdomne koty i psy, jakie juz
przyzwyczaity siq do wolnego zycia na ulicy
i maj4 siq wcale nie2le, bo s4 karmione przez
okolicznych mieszkaric6w. W naszym
mieScie du2o ludzi lubi zwierzqta i starajq
siq im pom6c przetrwai. Ale s4 i tacy, kt6re
nienawidz4naszych braci mniejszych i staraj4
siq im zaszkodzit,, a jeszcze bardziej tym

Kronika, mieiska

osobom, kt6rym ilal bezdomnych zwierzqt.
Tego wieczora, kiedy pani N. wyszla do
Smietnik6w, to omal nie zemdlala na widok
trupa psa, ktory zostal przez kogo6
polozony obok pojemnikow jako
demonstracja okruciefistwa ludzi. Pies o
Srednich rozmiarach zostal odarty ze sk6ry
mial obr4bane lapy. kt6re byty zwiqzane
drutem. W martwych oczach zwierzEcia
jakby zesztywnialo pytanie: za co2

Okrutne zachowanie ludzi wobec
zwierzqt nie jest rzadkoSciq w naszym
mig6cie. Niestety potw6r, ktory to zrobil,
jest nie znany, ale Pan 869 widzi czyny
ka2dego z nas i morderca ps6w w
stosownym czasie otrzyma za to odplatq.

. Sluiby komunalne
maje nowego kierownika

Od 2 grudnia Zarzqd Gospodarstwa
Komunalnego ma nowego kierownika
(przypomnijmy, ze to stanowisko przez
jakiS czas bylo wolne). Obowi4zki
kierownika bqdzie pelnil Oleg Powijczuk,
ktory poprzednio pracowal w Komitecie
Wykonawczym jako kierownik oddzialu
przemyslu i inwestycji. Jego zastqpcqzostal
Eugeniusz Bielousow (przezjakiS czas byl
tutaj sta2yst{. Dla wielu os6b mianowanie
nowego kierownika jest zaskoczeniem,
poniewa2 pan Powijczuk pracowal zupelnie
w innej bran2y, kt6ra do gospodarstwa
komunalnego nie ma 2adnego odniesienia.

. Dlaczego nie ma wody?

Przez ostatnie dwa tygodnie grudnia
mieszkaricy miasta doS6 czqsto odczuwali
dotkliwy brak wody w mieszkaniach. Jak
siq okazal przyczyn1 tych niedogodnoSci
byly awarie w r62nych dzielnicach
Berdyczowa. PEkla rura na Czerwonej
G6rze. Likwidacja usterki trwala kilka
godzin, w skutek czego nie bylo wody
przez caly dzieh. Potem trwaly roboty
konserwacyjne: zamieniono fiItry. Ale nie
wszyscy mieszkaricy wiedzieli o tym i nie

,:l(fgni|fta ke

zaopatrzyli siq w wodq. Ledwo podolano
wspomnianym awariom, a ju2 nowa: zn6w
pqkla rura, tym razem w centrum miasta, na

placu Zowtnewym. Naprawa trwala przez

dwa dni i zn6w zostaliSmy bez wody. Te

nieprzyjemne sytuacje przypadly akurat na

Swiqta Bozenarodzeniowe i Sylwestra.
Infrastruktura wodoci4gowa naszego miasta
jest przestarzala. Wladze miejskie pracuj4
nad nowym programem, ktory ma na celu
modernizacjq naszych wodoci4g6w. Ale nikt
nie zna kiedy to nast4pi.

. 100 lat cerkwi Swigtego Mikolaja

Z okazji jubileuszu 916wnego
sanktuarium prawoslawnego Berdy czowa -
cerkwi Swiqtego Mikolaja nasze miasto
odwiedzil arcybiskup Zytomierski i

Nowograd-Wolyfrski Hurij. Przywital
prawoslawnych parafi an z okazji Swiqta Sw

Mikolaja - Cudotw6rcy i zwr6cil siq z

uroczystA homili4 do zebranych, w ktorej
podkreSlil, ze cerkiew Swiqtego Mikolaja jest

nie tylko pomnikiem architektury, lecz tak2e

ozdob4 Berdyczowa. Wierni otrzymali
blogoslawieristwo arcybiskupa Hurija, a

proboszcz Swiqtyni ojciec Witalij wrqczyl
honorowemu go3ciowi prezent - ikonE
Mikolaja-Cudotw6rcy.

. Za uslugi komunalne -
polowa pensji

Cena na gaz zaleLy od kursu dolara, w
ci4gu listopada zmieniala siq trzykrotnie. Od

I grudnia wprowadzono w 2ycie nowe
taryfy na blqkitne paliwo, kt6re wzrosly w
stosunku do poprzednich o 34 procent. Ta

waLna informacja zostala ogloszona na

ostatnim posiedzeniu komisji
odpowiedzialnej zapaliwa.,,Dostawcy gazu

stawiaj4coraz wiqksze wymagania, na ka2de

l0 dni s4 wydzielone limity paliwa (tylko
pod warunkiem IO0-procentowej oplaty).
W wypadku, je2eli jakieS przedsiqbiorstwo
przekracza wyznaczony I i mit zuLy cia gazu,
to musi zaplacit, za paliwo dwa razy wiqcej
plus ogromn4 karq" - wyjaSnil zastepca
burmistrzaWlodzimierz Ponomarczuk. Gaz
to nie jedyny problem. Powoli wzrasta cena
elektrycznoSci dla przedsiqbiorstw, kt6re
plac4 za Swiatlo ju2 500 tys. hrywien
zamiast 300 tys. Wiadomym jest, ze od
nowego roku taryfa na elektrycznoSi
zostanie podwyzszona i dla ludnoSci.

Przygotowala
Larvsa Wermiriska.
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Strona jgzykoznuwcy

/ aproszony przez Malgorzatg Cichock4, wyst4pilem w 1980 roku - obok Ewy
f /Kofin, Ryszarda Bukowskiego i Edmunda Kajdasz^-w radiowej audycji pt.

Muzyka w slowie. M6wilem w niej o muzycznych walorach slowa, o wainoSci sfery
brzmieniowej, decyduj4cej o spelnieniu b4di niespelnieniu kryterium estetycznego
w procesach komunikacji jgzykowej.

Muryka\ry slowie
Zwr6cilem na poczqtku uwagq na

wybitnie sp619loskowy charakter
polszczyzny, kt6ry sprawia. 2e naszjgzyk
jest trudny do wySpiewania (latwiej siq
Spiewa po francusku, po wlosku, po
angielsku 

- stwierdzi ka2dy wokalista).
Autorzy tekst6w czasem o tym zapominaj4.
PrzecieL nawet polskie ucho wzdraga siq
przed nastqpuj4cym fragmentem Slicznej
muzycznie Pieini o Wiile z repertuaru
Paristwowego Ludowego Zespolu PieSni i
Tarica ,,Sl4sk>r: ,,Hej, lec nasza piosenko,
wesolo niei siq, niei, bo Slqsk, czarny Stqsk,
ipiewa Polsce swqpieift.> Co z tego ustyszy
cudzoziemiec? - C-sz-s-s-s-.f-.f -cz-j-.{-.{-s-
c-s-i ! ! !

Takie zbitki sq nieraz do unikniqcia.
Dyktowalem kiedy6 studentom - w ramach
sprawdzianu z interpunkcji 

- fragment
prozy Jana Parandowskiego. I oto u tego
naj wybitn iej szego mi strza slowa znalazlem
taki passus: ,,...ni6sl slawq naszych dziejow
w urodzie swych dziel>. CzyLby to bylo
Swiadome nagromadzenie owego di? -Chyba jednak nie! Ten fragment jest po
prostu brzmieniowo nie naj lepiej
skonstruowany.

Na muzyczne walory slowa najbardziej
byl wyczulony Julian Tuwim - ,,zreczny
magik, wtajemniczony slowo2erca>>,
prawdziwy akrobata slowa, tw6rca
slynnych Slopiewni (z roku 1937) -

wierszy bez sensu, operujqcych wyrazami
wymySlonymi, brzmieniowo zbli2onymi do
istniej4cych (palyczec, krumskac,
skobrowac, sqbrzyt, rumczet, ulpansonii,
brtyc). Utwory te, powiedzialem w audycji,
stoj4 na pograniczu werbalnej i muzycznej
kategorii estetycznej. Ale czy nie mozna
wlaSciwie tego samego powiedzie6 o
znanych wierszach Lokomotywa i Ptasie
radio- - ,,Do taktu turkoce i puka, i stuka
to: tak to to, tak to to, tak to to, tak to to... A
co to to, co to to, kto to tak pcha... I kola
turkocq, i puka, i stuka to: tak to to, tak to to,

tak to to, tak to to.> - Gdzie ja jestem? Czy
w pqdz4cym wagonie, czy w swym pokoju,
obok synka zasluchanego w te wersy?

,,Czajka wola: czyjai ty, czyjai? Bylai
gdzie? Pilai co? Pilai, to wylai!
Przepi6reczkq: chodi tu! p6jdi tu! Masz co?
daj mi ! rzut tu! rzui tu !> Co
sugestywniejsze: Tuwimowskie czyjai ty,

czyja? czy encyklopedyczne kiwit (z atlasu
ptak6w polskich)?, chodi tu! pojdi tu! czy
pik-pikpik (w atlasie - charakterystyczny
dopisek do owego pik-pikpik -,,w
tlumaczeniu ludowym:. spat-pora lub
p6jdicie-2qt)?

Inspiracje muzyczne przebijajq z calej
tw6rczoSci Norwida, Galczyiskiego,
Iwaszkiewicza. A poszczeg6lne partie mego
ulubionego wiersza - Zaczarowanej doroiki
Galczyfrskiego - zaopatrzone sq w
mvzyczne okreSlenia wykonawcze - takie,
jak: allegro (szybkie, Zywe tempo),
allegretto (Srednio szybkie tempo,
wolniejsze ni2 allegro),allegro ma non troppo
(umiarkowanie szybko), allegro cantabile
(szybko i Spiewnie), allegro furioso
(szybko, porywczo, z uniesieniem).

,,Wszystko, co nas otacza, jest muzykq>
- - powiedzial John Cage, awangardowy
kompozytor amerykafiski. PowinniSmy siq
stara6, by muzyka sl6w docierala do odbior-
c6w bez dysonans6w. Ton naszej mowy
decyduje przecie? w spos6b istotny o stanie
higieny psychicznej rodziny, grupy
zawodowej, calej spoleczno6ci.

Jan Miodek.

r+4111;1;**rt

Polscy aktorzy

Pawel
Del4g
Zaw6d: aktor
Data urodzenia:
29 kwietnia 1970
Wiek:38 lat
Znak zodiaku:
Bvk
Wvksztalcenie:
PWST w Krakowie

Pawel Del4g moze spokojnie stawai w
szranki o miano najurodziwszego aktora
polskiego kina. To jego atut - natura obdarzyla
go Swietnymi wamnkami fizycznymi - ale
r6wnoczeSnie przeklefi stwo, poni ewa2 przez
dtu2szy czas reLy*rzy widzieli go jedynie
w rolach amant6w i kochank6w. Debiutowal
na ekranie epizodem u samego Stevena
Spielberga w <LiScie Schindlera> (1993).
Wystapil w wqgierskim dramacie <Smierd w
plytkiej wodzie> (1994\, prezentujec przy
okazji samozaparcie godne Roberta DeNiro,
bowiem specjalnie na potrzeby filmu nauczyl
siE grai na skrzypcach.

Sympatiq, szczeg6lnie 2eriskiej czq6ci
widowni, zdobyl jako <Biedrona), jeden z
tytulowych <Mlodych Wilk6w> (1995) w
mlodzie2owym przeboju Jaroslawa
Zamojdy. Uciekal rosyjskiej mafii w
<<Szamance) ( 1996) i ulegal urokowi
Agnieszki Wagner w <Ciemnej stronie
Wenus>> ( 1997). Zagral, w doborowym
towarzystwie, w <<Zlocie dezerter6w>
( l998). Regularnie goScil na ekranach
telewizor6w. Mozna go bylo ogl4dai,
miEdzy innymi, w serialach: <Slawa i
chwala>> (1997),<Siedlisko> ( I 998), <<Zy cie
jak poken> (1998), <CzuloS6 i klamstwa>
(1999), <Palce liza6>> (1999), <Policjanci>
(1999) i <Tygrysy Europy> (1999). W
<<Sezonie na leszcza> - nieSwiadomy
groz4cego mu niebezpieczefrstwa lpatrz
nPsyr) - przyprawial rogi Boguslawowi
Lindzie (2000). Zablysnql w epizodzie w
komedii Olafa Lubaszenko <Chlopaki nie
placzE> (2000), z ironi4traktuj4c sw6j image
macho i wcielaj4c siQ w postad
samozwaf czego gangstera Jarka Psikuty,
kt6ry dostaje bolesn4lekcje wychowania od
<koleg6w>>zbranLy.Wserialu
<<Przeprowadzki> zagral czekistq - sadystq.

Wci4z czekal na szansQ zaprezentowania
swoich mo2liwoSci na pierwszym planie.
Wreszcie pojawila siq taka okazja. Jerzy
Kawalerowicz powierzyl mu gl6wnq rolq -
Marka Winicjusza - w wysokobud2etowym
<Quo Vadis> (2001). Wystqrem w <<Hakerze>>

- zapewne kontrowersyjnym dla sporej
czqSci fanek - udowodnrl, 2e nie boi siq
polemiki ze swoim ekranowym wizerunkiem
arcymqskie go poileracza serc niewie6cich.

\.-



Wydarzenia w Polsce d,a''zenia,' w PolSrCe Wvd,azehia 61' P"[|sde
. Podczas wizyty prezydenta Lecha

Kaczyfrskiego w Gruzji, przy granicy z
Oseti4 Poludniowq padly strzaly. Wioski
Achalgori, gdzie doszlo do incydentu, nie
bylo w programie wizyty. Gruziriski
prezydent Micheil Saakaszwili postanowil
jednak pokazai polskiemu przyw6dcy, 2e

Rosja nie przestrzega warunk6w
porozumienia pokojowego i nie wycofala
swoich wojsk z terytorium Gruzji. - Nie
potrafiq powiedzie6, kto strzelal, czy
Osetyjczycy, czy Rosjanie.
Prawdopodobnie byly to strzaly
ostrzegawcze w powietrze - mowil Andrzej
Kremer, wiceminister spraw zagraniczny ch,
ktory znajdowal siq w prezydenckiej
kolumnie. Prezydent Gruzji nie ma
wqtpliwoSci,2e doszlo do kolejnej rosyjskiej
prowokacji.

. - Tyle ile mam wladzy, tyle staram siq
wykorzystai. Chcecie szybkiej zmiany -
dajcie mi 100 procent wladzy - powiedzial
premier Donald Tusk, pytany o komentarz
do wetowania przez prezydenta Lecha
Kaczyriskiego ustaw proponowa ny ch przez
rzqd. Jego zdaniem prezydent u|ywa ich jako
,,broni politycznej".

. W 25 lat od przyznania Pokojowej
Nagrody Nobla Lechowi Walqsie, w Gdarisku
odbyty siq uroczystoSci na wielkq skalq.
Przybyli inni laureaci Pokojowej Nagrody
Nobla: duchowy i polityczny przyw6dca
Tybetariczykow Dalajlama XIV, byly
prezydent RPA Frederik Willem de Klerk.
irariska prawniczka Shirin Ebadi i
Argentyficzyk Adolfo Esquivel. NobliSci
podkreSlali rolq ,,SolidarnoSci", jej wplyw
na zmiany w ich krajach, apelowali o
Swiatowy dialog. - My6lq, 2e duch
,,SolidarnoSci" powinien byd przyjqty przez
calE ludnoSd Swiata. musimy dzialat jako
jedna spolecznoSi, kt6ra ma wsp6lne cele -
m6wil Dalajlama. Dodawal, 2e Polacy w XX
w. przeiyli bardzo trudne czasy, ale nigdy
nie wyrzekli siq nadziei i determinacji. Jego
nar6d przechodzi ciqzk4 pr6bq, dlatego
szuka braci i si6str w doSwiadczeniu. W
swym wyst4pieniu Lech Walqsa m6wil o
potrzebie szukania jedno6ci europejskiej
opartej na wartoSciach.

Byly prezydent nawi4zal r6wniez do
gor4cych ostatnio spor6w o przeszloS6.
Zapewnial, 2e nigdy nie byl po stronie
komunist6w i nigdy nie zamierzal im
pomagai. - Nie wierzcie w te bzdury,
wyssalem antykomunizm z piersi matki -
m6wil.

. Byly minister sprawiedliwoSci
Zbigniew Ziobro musi przeprosi6 za

znieslawienie kardiochirurga dr. Miroslawa
G. Ma mu tez zaplacit,30 tysiqcy zlotycl't
zado|tuczynienia. Tak postanowil
krakowski S4d Apelacyjny, utrzymuj4c w
mocy wyrok pierwszej instancji nakazuj4cy
Ziobrze przeproszenie dr. G. po glownych
programach telewizyjnych. Sprawa
dotyczyla slynnej wypowiedzi bylego
ministra sprawiedliwoSci na konferencji
prasowej w lutyrn 2007 r. po zatrzymaniu
przez policjq dr. G. podejrzewanego
w6wczas m.in. o zabirjstwo pacjenta i

koppcjq. Ziobro oglosil wtedy: ,juz nikt
nigdy przez tego pana |ycia pozbawiony
nie bqdzie".

. Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski wyst4pil do
Trybunalu Konstytucyjnego z wnioskiem
o uznanie, ze dekret o stanie wojennym
byl sprzeczny z konstytucjq. - Od dawna
wiadomo, 2e dokument ten byt
niekonstytucyjny - tlumaczy Janusz
Kochanowski. - Mimo to ci4gle jest
przywolywany w s4dach przy okazji
rozmaitych roszczefi obywateli. Dekret o
stanie wojennym zostal wprowadzony z
pogwalceniem PRl--owskiej konstytucji,
poniewaz Rada Paristwa miala prawo
wydawa6 takie akty normatywne tylko w
przerwach obrad Sejmu. Tymczasem w
grudniu 1981 roku Sejm obradowal. Wedlug
Kochanowskiego dekret lamal podstawowe
prawa i wolnoSci obywatelskie, a na
dodatek zostal wydany z moce wsteczne,
by autorzy stanu wojennego mogli
zaskoczy 6 obywatel i swoi mi dzialaniami.
- I choi zostal uchylony, formalnie nigdy
nie byl kwestionowany - podkreSla
rzecznik.

. P6l godziny trwalo podniesienie
dwutonowego sarkofagu gen. Wladyslawa
Sikorskiego - podczas ll wojny Swiatowej
premiera rz4du emigracyjnego i Naczelnego
Wodza - na Wawelu. Wyjqt4 z grobowca
trumnQ przykryto bialo-czerwon4 flag4. W
asy$cie ksiq2y i najbli2szej rodziny generala
z katedry wynieSli j4na ramionach oficerowie
Wojska Polskiego. Szcz4tki generala
przewieziono do Zakladu Medycyny
S4dowej. Dyrektor katowickiego oddzialu
IPN Andrzej Drogori powiedzial po
pierwszych oglqdzinach,2e na czaszce nie
zobaczyl Sladu po kuli. Wstqpne badania
pozwalaj4 stwierdzid, 2e general zgin$ od
uderzenia w glowq. W Polsce kr4z4hipotezy,
2ezamordowali go albo agenci radzieccy, albo
angielscy. General startowal z.Gibraltaru, ale
jego samolot wpadl do wody. Badanie
szczqtk6w premiera powinno pom6c w
wyjaSnieniu sprawy.

. 50-letni mieszkaniec Polski ma przed
sobq29 latiycia,zczego 18,5 roku w dobrej
kondycji. To wyniki badari pod kierunkiem
Carol Jagger z Uniwersytetu w Leicester w
Wielkiej Brytanii. Finansuje je Komisja
Europejska, a publikuje najnowszy tygodnik
,,Lancet", najbardziej prestizowe pismo
medyczne Swiata. Jak na Europq Wschodni4
polskie wska2niki s4 Swietne. Co prawda
dluzej ni2 Polacy bqd42yli Slowericy iCzesi,
ale to jednak nasi rodacy najdtu2ej bqd4
zdrowi. Najgorzej wypada Estonia: 50-letni
rnqLczyzna z tego kraju bqdzie 2yl
przeciqtnie 23lata. Ale moze liczyc jedynie
na dziewiq6 lat w zdrowiu.

. Wedlug wiceministra finans6w Ludwika
Koteckiego jest szansa, by w 2012 r. Polska
wprowadzila euro. - Po pierwsze trzeba
przygotowac narodowy plan wprowadzenia
euro, to pierwszy krok na drodze do realizacii
mapy drogowej przyjqtej przezrzqd. Bqdzie
oh, oprocz analizy spoleczno-
ekonomicznych i politycznych aspekt6w
przyst4pienia Polskido strefy euro, zawieral
dwa elementy - harmonogram czasowy i

techniczn4 rozpiskq, ktora bqdzie musiaia
dokladnie pokaza(, co trzeba zrobi6, aby I

stycznia 2012 zamienii walutq na euro. To
plan wyjSciowy - rnowil ,,Rzeczpospolitej".
- Musimy po prostu realizowa6 wszystkie
elementy mapy drogowej zgodnie z
harmonogramem. Teraz organizujemy siq
wewnqtrznie i zewnqrrznie. Juz niedlugo
powolamy zespoly robocze, by te w
roznych obszarach zaczEly realizacjq
wlasnych map drogowych. Najistotniejszy
element na dziS to doprowadzenie do
przyjqcia narodowego planu w pierwszym
kwartale 2009 roku. Na szczqScie nie
bqdzierny pionierami, bqdzierny mieli
ulatwion4 sytuacjq. bo skorzystamy z
doSwiadczeri cho6by Slowacji - podkre6lil.

. W ci4gu roku zasoby finansowe
Polakow skurczyly siq o 43 milard6w
zloty ch. Bessa skutecznie przetrzebila
szeregi inwestor6w gieldowych, z funduszy
inwestycyjnych wycofywane s4 rekordowe
kwoty. Polacy zdecydowanie czqSciej niz
rok temu wybieraj4 bezpieczne formy
oszczqdzania - lokaty bankowe i obligacje
skarbowe. Nie uchronilo nas to jednak przed
stratami. Do korica pa2dziernika
oszczqdnoSci stopnialy do okolo 640
miliard6w zl, czyli po okolo 1,5 tysi4ca zl
na doroslego Polaka.

. Srednia cena dolar6w na pocz4tku
stycznia 2009 r. wynosila 3,ll zl; cena euro
4,14 zl.

S. M.
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I{IE DAMY POGRZESC
MOVTry.OO ruRY.OO

W marcu 1908 roku sejm pruski uchwalil
ustawq o przymusowym wywlaszczeniu
polskich majqtkow. W ten spos6b
postanowiono ukara6 ci4gle niepokornych
Polak6w, przeciwstawiaj4cych siq
prowadzonej germanizacj i.

Zdecydowan4 walkq z polskoSci4 w

zaborze pruskim rozpocz$ w latach 70. XIX
wieku Otton von Bismarck, zwany

,,2elazny m kanc lerzem". J e go,.Ku I turkamp f ',

ktory mial na celu oslabienie wplyw6w
KoSciola katolickiego - ostoi narodowego
2ycia Polak6w - nie przyniosl zamierzonych
efekt6w. Polacy wrQcz przeciwnie okrzepli i
wzrnocnili siq w swym oporze. Dlatego
Prusacy uderzyli w polsk4 mowQ, kulturq i

gospodarkq. Jednak nasz nar6d siq nie ugi4t'

We Lwowie demonstranci wybili szyby w
konsulacie niemieckim, w Krakowie
protestowali robotnicy. Do protest6w
przeciwko polityce germanizacyjnej
przylqczy,to siq wielu znanych ludzi kultury,

pisarzy polskich i zagranicznych.
W takiej atmosferze w 1908 roku Maria

Konopnicka (1842-1910) polska poetka,

prozaik, krytyk, publicystka, opublikowala
wiersz pt. Rota. W tym roku, wlaSnie w
miesi4cu listopadzie. mlja r6wne 100 lat od

tego wydarzenia.

100-na rocznica powstania ,rRoty" M. Konopnickiei

77

- l. Nie rzucim ziemi, skqd nasz rod,

Nie damy pogrzeit ntowy!
Polski my nardd, polski lud,

Kr6lews ki szczep PiastowY,

Nie damy, by nas zniemczyl wr6g...

- Tak nam dopom6i 869! ]bis

2. Do krwi ostatniei kropli z 2YI

Bronic bqdziemy Ducha,

Ai siq rozpadnie w Proch i PYI
Krzyiacka zawierucha.
Twierdzq nam bqdzie kaidY Pr6g...
- Tak nam dopom6i 869! jbis

3. Nie bqdzie Niemiec plul nam w twarz

Ni dzieci nam germanil.
Orqiny wstanie huliec nasz,

Duch bqdzie nam hetntanil,
Po.jdziem, gdy zabrzmi zloty rog...

- Tak nam dopom6i Bog! )bis

4. Nie damy miana Polski zgnieit
Nie pojdziem 2ywo w trumnQ.

Na Polski imiq, na Jei czeit
Podnosim czola dumne,

Odzyska ziemiq dziad6w wnuk...

- Tak nam dopomoi Bdg! jbis

Wiersz ten po raz PierwszY zostal
wydrukowany w listopadowym numerze

krakowskiego pisma,,Przodownica" w I 908

roku. Do redakcji czasopisma poetka
przeslala trzy pierwsze zwrotki Roty:
czwartq odnaleziono po2niej w rqkopisie
poetki. Pierwotnie wiersz prueznaczony byl
dla Wielkopolski, ale wkr6tce zostal r6wniez

opublikowany w,,Gwiazdce Cieszyriskiej"
i,,Gazecie Polskiej" w Chicago.

W pierwszych dniach stycznia l9l0 roku

muzykE do tego wiersza skomponowal
dzialaj1cy w6wczas w Krakowie Feliks
Nowowiejski, kompozytor o miqdzY-
narodowej slawie a zarazem organista-
wirtuoz. Rqkopis partytury opatrzyl dat4:

l3 stycznia l9l0 i umiescil go w numeracji

swoich utwor6w jako opus 38 numer 2. Ju2

kilka dni pozniej, 23 stycznia, na specjalnym
koncercie po6wiqconym rocznicy wybuchu
powstania styczniowego - pie6ri tq zaSpiewal

krakowski ch6r "Sok6l" pod dyrekcjq prof.

Stanislawa Bursy. Jednak do publicznego

prawykonania Roty,doszlo dopiero p6l roku

po2niej, podczas uroczystych obchod6w

500 rocznicy zwyciqstwa pod Grunwaldem'

Kompozytor napisal sw6j utw6r specjalnie

na tq okazjq. Pierwotnie Feliks Nowowiejski
nazwal go Hltmnem Grunwaldzkim, a

pierwsze wydanie tej pie6ni w l9l0 roku

nosilo tytul: Ojczyinie! HASLO - uroL'zysta

pieifi na obch6d grunwaldzlri- Jednak do

historii Polski pieSfr ta weszla pod nazwq

kt6rej u2ywamy do dnia dzisiejszego- Rota.

l5 lipca 19l0 roku zjechalo do Krakowa

okolo 100 000 Polakow ze wszystkich
zabor6w i z emigracji. Przybyl r6wnie2
w6wczas, dobrze nam znany nasz

znamienity rodak. PochodzqcY z
Zytomierszczyzny - wielki kompozytor,
pianista i mqz stanu Ignacy Jan Paderewski.

Byl on tak|e fundatorem Pomnika
Wladyslawa Jagielly, kt6ry tego dnia,
podczas uroczystoSci 500-lecia bitwy pod

Grunwaldem, zostal odsloniqty przy placu

Matejki. (Pomnik zaprojektowal artysta-

rzeizbiarz Anton i Wiwul ski. )

Po Mszy dziqkczYnnej w koSciele
Mariackim, podczas kt6rej miqdzy innymi

Feliks Nowowiejski improwizowal na

organach na temat melodii Bogurodzicy -
zebrane tlumy w uroczystym pochodzie

przeszly na plac Matejki. Owacje po

przem6wieniu Ignacego Paderewskiego

przerwaly nagle fanfary. W tym momencie

600-osobowy ch6r (wyloniony z 6000

Spiewakow z r62ny ch chor6w dzialaj4cych

we wszystkich trzech zaborach) pod

dyrekcj4 Feliksa Nowowiejskiego po raz

pierwszy wykonal publicznie RotQ, z

tow arzy szeniem orkiestry.
Rota - jest jednym znajbardziej znanych

utwor6w poetyckich Marii Konopnickiej.
Pierwotnym impulsem do powstania wiersza

byly tragiczne wydarzenia we Wrze6ni pod

Poznaniem. Maria Konopnicka przebywaj4c

od l0 lat w Europie Zachodniej. dowiedziala

siq w 1901 roku o pruskich represjach wobec

polskich dzieci z Wrze6ni. kt6re
zaprotestowaly przeciw nauczaniu religii w
jqzyku niemieckim. Zar6wno rozruchy
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wrzesiriskie, jak i dalsze antypolskie,
germanizacyjne posuniqcia wladz w zaborze
pruskim - sklonily poetkq do napisania
slynnych dzi6 pierwszych sl6w wiersza,
kt6re staly siq haslem-zawolaniem przysiEgi
ojczystej: "Nie rzucim ziemi,skqd nasz r6d...>
W ten spos6b Rora stala siq niejako preludium
do chwalebnego dnia, gdy l0 lat poZniej nasza
Ojczyzna odzyskala swoj 4 N iepodlegloSi.

Do l9l8 roku Rota byla hymnem
polskich harcerzy. Do tego teL rokt, Rota
przeLywa okres najwiqkszej popularnoSci.
Po odzyskaniu przez Polskq niepodleglo6ci
byla najpowazniejszym kontrkandydatem
Mazurka D4browskiego i miala duze szanse
sta6 siq hymnem narodowym Polski.

PieSri ta byla r6wnie2 jedn4 z
najpopularniejszych w czasie Stanu

\-' Wojennego w Polsce w latach 80. XX wieku,
gdy rodzila siq,,SolidarnoS6", a nar6d Polski
podj4l wysilki zrzucenia z siebie pqt
sowieckiej zaleznoSci i wplyw6w. Wtedy
to w drugiej zwrotce strofq ,,Krzy2acka
zawierucha" zamieniano na:,,Sowiecka
zawierucha" wywoluj4c tym samym
w6cieklo66 6wczesnych, sterowanych przez
Moskwq, wladz komunistycznych.

M6wi4c o Rocie Marii Konopnickiej nie
spos6b nie wspomniet, jeszcze o innej Rocie
nie mniej popularnej ni2 pierwsza. W l92l
roku o. Aleksander Piotrowski polski
redemptorysta urodzony 23 stycznia 1882
roku w Lipnicy Murowanej niedaleko
Tarnowa, parafrazuj4c ,,Rotq" M.
Konopnickiej napisal do melodii
Nowowiejskiego tekst Roly katolikdw
Polskich (Nie rzucim Chryste, iwiqtyri
Twych...), kt6ra do dnia dzisiejszego czqsto

. jest Spiewana wszqdzietam gdzie LryjqPolacy.

I. Nie rzucim, Chryste, iwiqtyrt Twych,
nie damy pogrzeSt wiary!
Pr62ne zakusy duchow zlych
i pr62ne ich zamiary.
Bronic bqdziemy Twoich drog.
-Tak nqm dopom62 869!

2. Ze wszystkich iwiqtyri, chat i p6l,
poptynie hymn wspanialy :
Niech 2yje Jezus Chrystus -
Kr6l - w koronie wiecznej chwaly.
Niech tyje Maria, zagrzmi 169.
-Tak nam dopom62 869!

3. Sztandarem naszym bqdzie Krzyi,
- co ojcow wi6dl do chwaly,

i nas powiedzie takie wzwyL,
gdzie buja Orzel Bialy.
Zwycigiym zn6j i stromoit dr6g.
-Tak nam dopom62 869!

4. Oto ilubujem z rqkqwzwyi,
synowie Polski, c6ry,
iwiadkiem nam Zbawca, Jego Krzyi,
Kr6lowa z Jasnej Gory.
Ojczyinie iwiqty splacim dlug.
-Tak nant dopomoi 869!

5. Mlodzieiy, nowq Polskq tw6rz,
szczqS liwq, Bogu ntilq,
gdy z nami 869, przeciw nam kt6i? -
On j est najwiqkszq silq.
Nie spoczniem wpierw,
62 pierzchnie wr6g.
-Tak nam dopom6i 869!

Te dwie Rory Spiewali i w dalszym ci4gu
Spiewaj4 Polacy rozsiani po calym Swiecie.
Szczeg6fny wyd2wiqk tej patriotycznej
pieSni mialy i w dalszym ci4gu maj4 tu na
Zytomierszczy 2nie. Polacy zamieszkuj 4cy
te tereny, kt6re przeciez kiedyS nale2aly do
Korony - a historii nie da siq zmienid - nie
rzucili ziemi sk4d ich r6d, nie dali pogrze6d
wiary i mowy. Pomimo zakus6w duch|w
zlych,prze6ladowari i represji, tak jak kiedy6
dzieci WrzeSni, zachowali jQzyk, wiarq i

Polsk4 kulturq. Te starsze pokolenia
stanowi4 dla nas zyj4cych dzisiaj wymowny
przyklad tego,2e gdy z nami 869, przeciw
nam kt62!? To wlaSnie wiara stanowila silq
jednocz4cq naszych przodk6w. Dziqki
wierze byli jedno, dziEki wierze nie dali siq
zlama6. Ta wiara pozwolila im doczeka6
niepodleglej Polski, a Polska jest wszqdzie
tam gdzie s4 Polacy, bo PolskE nosi siE w
sercu. JeSli ktoS chce zniszczyt nar6d,
rozerwatjego jednoSd - najpierw pragnie
zniszczyt, jego wiarq. Tak czynili
hitlerowcy i komuniSci. Tak robi siq i dziS,
ale w ukryciu pod pozorami demokracji i
wolno6ci. Skl6ci6, powa6ni6, por62ni6,
zamieszat, tak czyni4 ludzie, kt6rzy nie
maj4 Boga w sercu, ktorzy nie nosz4 w
swoim sercu dobra Polski, a ponad dobro
wsp6lne przedkladajq wlasne interesy.
Historia siQ powtarza, przyczynq
rozbior6w Polski byla wlaSnie prywata elit
intelektualnych i szlacheckich Polski.

Dlatego a2 chce siQ powt6rzyd
zawolanie sienkiewiczowskiego Pana
Zagloby: Kupq. panowie szlachta, kupq
bracia w jednoici silal

DziS, gdy SwiEtujemy dwie tak
Tnamienne dla naszej Ojczyzny i narodu
rocznice: 90-t4 rocznicE Niepodleglo6ci
Polski i 100-tnqrocznicq postania RotyM.
Konopnickiej, zastan6wmy siQ, czy
jeste6my godnymi synami tego narodu,
godnymi tradycji i wiary przekazanej nam

M. Konopnicka.

przez przodk6w? Co my przekaLemy
mlodym pokoleniom? Jak nas one
zapamiqtaj4? Jako skl6conych,
zwaSnionych, malych i stabych? Czy jako
wielkich i silnych, zjednoczonych, wok6l
wsp6lnego dobra kt6remu na imiE Polska!

Na zakoriczenie niech przem6wi do nas

najwiqkszy syn naszego narodu, Stuga Bo2y
Jan Pawel II Wielki. 26 sierpnia 1987 r. do
Polak6w zebranych w Watykanie, tak m6wil:

Zdajemy sobie sprawQ z tego 2e

dzieje ludzi, a w szczegdlnoici dzieje
ludu, narodu, ktory mieszka na tej
ojczystej ziemi, nie byly latwe. Brzmiq
nam dzisiaj w uszach takie slowa
sprzed prawie stu lat: "Nie rzucim
ziemi, skqd nasz rod, nie damy
pogrzeit mowy". Tek Spiewali nasi
przodkowie. Te same slowa zostaly
nieco przetransponowane.
Spiewaliimy: "Nie rzucim Chryste,
iwiqtyri Twych, nie damy pogrzeic
wiary ". Sq to slowa wymowne, w tych
slowach wyraia siq historia ludzkich
serc, ludzkich sumieri, historia calego
spoleczeristwa, tak jak ona z roku na
rok i z pokolenia na pokolenie wiqie
siq z sanktuarium Jasnogorskim, z tym
s zcz e go lnym miej s c em sp o tkania.

Ks. dr Jacek Jan Pawlowicz
iLvtomierz
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wrzesifiskie, jak i dalsze antypolskie,
germanizacyjne posuniqcia wladz w zaborze
pruskim - sklonily poetkq do napisania
slynnych dziS pierwszych sl6w wiersza,
ktore staly siq haslem-zawolaniem przysiqgi
ojczystej: "Nie rzucim ziemi,skqd nasz r6d...>

W ten spos6b Rota stalasiq niejako preludium
do chwalebnego dnia, gdy l0 lat p6miej nasza

Ojczy zna odzyskala swoj 4 N iepodlegloSd.

Do l9l 8 roku Rota byla hymnem
polskich harcerzy. Do tego te| roku, Rota
prze2ywa okres najwiqkszej popularnoSci.
Po odzyskaniu przez Polskq niepodleglo6ci
byla najpowazniejszym kontrkandydatem
Mazurka Dqbrowskiego i miala duze szanse

sta6 siq hymnem narodowym Polski.
PieSri ta byla r6wnie2 jednq z

najpopularniejszych w czasie Stanu
't/ Wojennego w Polsce w latach 80. XX wieku,

gdy rodzita siq,,SolidarnoS6", a nar6d Polski
podjql wysilki zrzucenia z siebie pqt
sowieckiej zale2noSci i wplyw6w. Wtedy
to w drugiej zwrotce strofq ,,KrzyLacka
zawierucha" zamieniano na:,,Sowiecka
zawierucha" wywoluj4c tym samym
wSciekloSd 6wczesnych, sterowan y ch przez
Moskwq, wladz komunistycznych.

Mowiqc o Rocie Marii Konopnickiej nie
spos6b nie wspomniet, jeszcze o innej Rocie
nie mniej popularnej niz pierwsza. W 1927

roku o. Aleksander Piotrowski polski
redemptorysta urodzony 23 stycznia 1882

roku w Lipnicy Murowanej niedaleko
Tarnowa, parafrazujqc ,,Rotq" M.
Konopnickiej napisal do melodii
Nowowiejskiego tekst Roly katolikow
Polskich (Nie rzucim Chryste, iwiqtyft
Twych...), kt6ra do dnia dzisiejszego czqsto

._--_ 
jest Spiewana wszqdzie tam gdzie iryj4Polacy.

l. Nie rzucim, Chryste, iwiqtyi Twych,

nie damy pogrzeit wiary!
Pr62ne zakusy duchow zlych
i pr62ne ich zamiary.
Bronit bqdziemy Twoich drdg.
-Tak nam dopom6i 869!

2. Ze wszystkich iwiqtyfi, chat i pol,
poplynie hymn wspanialy :
Niech iyje Jezus Chrystus -
Kr6l - w koronie wiecznej chwaly.
Niech iyje Maria, zagrzmi 169.

-Tak nam dopom6i Bog!

3. Sztandarem naszym bqdzie Krzy2,'
co ojc6wwiodl do chwaly,
i nas powiedzie takie wnvy2,
gdzie buja Orzel Bialy.
Zwyciq2ym zn6j i stromoit dr6g.
-Tak nam dopom6i 869!

4. Oto ilubujem z rqkq wnvyL,

synowie Polski, c6ry,

iwiadkiem nam Zbawca, Jego Krzy2,

Krdlowa z Jasnej G6ry.
Ojczyinie iwiqty splacim dlug.
-Tak nant dopom62 869!

5. Mlodzie2y, nowq Polskq tw6rz,
szczqiliwq, Bogu milq,
gdy z nami Bog, przeciw nam kto2? -
On jest najwiqkszq silq.
Nie spoczniem wpierw,
a2 pierzchnie wr6g.
-Tak nam dopomoi Bog!

Te dwie Rory Spiewali iw dalszym ci4gu
Spiewaj4 Polacy rozsiani po calym Swiecie.

Szczeg6lny wydzwiqk tej patriotycznej
pieSni mialy i w dalszym ci4gu maj4 tu na

Zytomierszczy funie. Polacy zamieszkuj 4cy
te tereny, kt6re przeciez kiedyS nalezaly do

Korony - a historii nie da siq zmienii - nie

rzucili ziemi sk4d ich r6d, nie dali pogrzeSd

wiary i mowy. Pomimo zakusiw duchdw
zlych,przeSladowari i represji, tak jak kiedyS

dzieci WrzeSni, zachowali iezyk, wiarq i
Polsk4 kulturq. Te starsze pokolenia
stanowi4 dla nas 2yj4cy ch dzi siaj wymowny
przyklad tego,2e gdy z nami Bdg, przeciw
nam kt62t? To wlaSnie wiara stanowila silq
jednocz4c4 naszych przodk6w. Dziqki
wierze byli jedno, dziqki wierze nie dali siE

zlama6. Ta wiara pozwolila im doczeka6
niepodleglej Polski, a Polska jest wszqdzie
tam gdzie sq Polacy, bo Polskq nosi siq w
sercu. JeSli ktoS chce zniszczyt, narod,
rozerwai jego jedno5d - najpierw pragnie

zniszczyt jego wiarq. Tak czYnili
hitlerowcy i komuniSci. Tak robi siq i dzis,
ale w ukryciu pod pozorami demokracji i

wolno6ci. Skl6ci6, powa6ni6, por6zni6,
zamieszal, tak czyni4 ludzie, kt6rzy nie
maj4 Boga w sercu, kt6rzy nie nosz4 w
swoim sercu dobra Polski, a ponad dobro
wsp6lne przedkladaj4 wlasne interesy.
Historia siQ powtarza, przyczynq
rozbior6w Polski byla wlaSnie prywata elit
intelektualnych i szlacheckich Polski.

Dlatego aL chce siQ powt6rzyd
zawolanie sienkiewiczowskiego Pana
Zagloby: Krpq panowie szlachta, kupq
bracia w jednoici silal,

Dzi6, gdy Swiqtujemy dwie tak
znamienne dla naszej Ojczyzny i narodu
rocznice: 90-t4 rocznicq NiepodlegloSci
Polski i 100-tn4 rocznicq'postania Roty M.
Konopnickiej, zastan6wmy siQ, czy
jesteSmy godnymi synami tego narodu,
godnymi tradycji i wiary przekazanej nam

M. Konopnicka.

przez przodk6w? Co my przeka|emY
mlodym pokoleniom? Jak nas one

zapamiqtajq? Jako skl6conYch,
zwaSnionych, malych i slabych? Czy jako

wielkich i silnych, zjednoczonych, wok6l
wsp6lnego dobra kt6remu na imiq Polska!

Na zakoriczenie niech przem6wi do nas

najwiqkszy syn naszego narodu, Sluga Bo2y

Jan Pawel II Wielki. 26 sierpnia 1987 r. do

Polakow zebranych w Watykanie, tak m6wil:

Zdajemy sobie sprawQ z tego 2e

dzieje ludzi, a w szczeg1lnoici dzieie

ludu, narodu, ktory mieszka na tei

ojczystej ziemi, nie byly latwe. Brzmiq

nam dzisiaj w uszach tak1e slowa

sprzed prawie stu lat: "Nie rzucim
ziemi, skqd nasz r6d, nie damy

pogrzest mowy". Tqk Spiewali nasi
przodkowie. Te same slowa zostalY

nieco przetransponowane.
Spiewaliimy: "Nie rzucim Chryste,

iwiqtyri Twych, nie damy pogrzeic
wiary". Sq to slowa wymowne, w tYch

slowach wyraia siq historia ludzkich
serc, ludzkich sumieri, historia calego

spoleczeristwa, tak jak ona z roku na

rok i z pokolenia na pokolenie wiq2e

siq z sanktuarium Jasnogorskim, z tym

szczegolnym miej s cem spotkania.

Ks. dr Jacek Jan Pawlowicz
ilvtomierz



Opowiada pani Leonora Gorecka (z
Jaworskich), 1930 roku urodzenia,
mieszkanka miasta BerdYczowa:

- Moi rodzice mieszkali na wsi w rejonie

Czudnowskim, ju2 nie pamiqtam nazwy.
Posiadali du2e gospodarstwo,2yli w dostatku.

Bylam drugim dzieckiem w rodzinie. Wtedy
wlaSnie wypelnilam tylko jeden rok. Tato i
mama zostali zaproszeni na wesele. W czasie

uczty im ktoS powiedzial,2e za nimi przyszli
i czekaj4na nich w domu. Rodzice nie dlugo

dumaj4c zabrali mnie ibrata, kt6ry byl starszy

o dwa lata i uciekli do Berdyczowa. Uciekli w
czym stali, bez Zadnych rzeczy. W
Berdyczowie mieszkali w wynajmowanym

dwopokojowym mieszkaniu. Od glodnej
Smierci nas uratowalo to, 2e tato poszedl

pracowa6 na kolejqjako ciezamik. Tbm gruzono

do wagon6w z}crri.e imoina bylo pocichu gar56

ziarem wynies6 wieczorem do domu, chowaj4c
j4 w bucie czy kieszeni. Z tej niewielkiej ganici

mama potrafiala ugotowai jak4S zupq albo

kaszq. Ojciec stal Swiadkiem tego jak w te
straszne glodne lata z Ukrainy wagonami bylo

wywozonozbo2edo Rosji. Atu ludzie umierali

z glodu. Po wszystkich drogach walaly siq

trupy spuchniqtych od glodu ludzi, ktilrzy
starali siq uratowa6 siqw miastach, ale do mimt
nie stalo im sily dotrze6. We wsiach
prowadzono,,prodrazwiorstkE', a poprosfu

byl to rabunek rolnik6w, celem jakiego bylo

zagnat ich do kolchoz6w. Nasza rodzina
przetrwala w czasie glodu jeszcze diqki temu,

2e brat ojca mieszkal w Leningradzie, a tam

glodu nie bylo. Stryj wysylal nam paczki. A
mama wymienila sw6j Slubny zloty pierScieri

na zywnoSd . Z tych tragicznych okolicznoSci

skorzystalo siq du2o nieuczciwych ludzi,
kt6rzy za bezceh skupowywali u glodnych

ludzi zloto. Wtedy mo2na bylo za buchen

chleba dosta6 kosztowny pierScieri albo inne

drogie klejnoty ze zlota.
Ojciec zzawodubyl krawcem i potrochu

szyl dorabiaj4c tym na 2ycie rodziny. W
pelnqmoc pracowa6 nie m6gl, bo (finatdiel)

inspekcja podatkowa nie dawala spokoju.

Dlatego wykonywal pracq str6za, zeby do

niego nie czepiali siq, a sam potrochu szyl

na zam6wienie. W 1937 roku w jakiejS wsi

rodzice kupili spichlerz (saraj). PrzenieSli go

do Berdyczowa i ulepili ztego wszystkiego
chatE. luL moLna bylo nie wynajmowai
cudzego mieszkania. Mieli5my tak2e 0,30 h

dzialki, kt6ra stala siq podstawowym
zasobem do ?ycia naszej rodziny. Dziqki
Bogu represji stalinowskie nie dotknqly
moich rodzic6w, lecz blisk4rodzinE tak. Brat

ojca zostal'aresztowany w nocy i jego

cierzama 2ona zostala siq sama ze starszymi

dzie6mi bez zasob6w do istnienia.
W czasie glodu 1933 roku bylam jeszcze

malym dzieckiem, ale dobrze pamiqtam

opowiedzi swoich rodzic6w i strach ich
przed glodem, jaki oni przekazali swym
dzieciom.

Opowiada pani Anna Gorodiloq 1925

roku urodzenia, mieszkanka m. V
Berdyczorua:

- Nie bqdq m6wi6 z jakiej pochodzE

wioski, bo nie chcq 2eby o tym czyali moi

znajomi.
U rodzic6w bylam c6rkqjedynaczkq.

lJczylamsiq w wiejskiej skole, ale w ten 1933

rok do szkoty nie chodzilam,pnzezcalqzimq
siedzialam w domu. Rodzice bali siq mnie

puszczat same, bo bylo du2o wlpadk6w
zginiqcia dzieci i doroslych. Chodzily
pogloski, 2e sqtacy, kt6rzy lapajq innych

ludzi, szczeg6lnie dzieci i kobiety,2eby je66.

Dlatego mnie nie wypltszczan o z domu prznz

cal4 zimE z obawy za moje zycie- Glod byl
okropny. W domu nie zostalo siq nic z

2ywno6ci. Zamiast chleba jedliSmy placki z
burak6w nnieszanych z derci4 prosianq- Dla

ugotowania takiego dania trzeba bylo dlugo

mlei der6 z prosa w 2ornach, P6ki nie
przetrwarzalo siq na podobiaq m4ki. Potem '-

to mieszalo siq z ugotowanymi burakami i:-z
piekly siq placki. PamiQtam jak mama z
greczanej luski i lobody (roslina dzika)
gotowala te2 coS podobne do plack6w. Bylo
to bardzo brzydkie jedzenie. Ja nie chcialam
jeS6 tego, bekalam, plakalam, pytatym matki,

kiedy nareszcie bqdzie w domu chleb. Mama

te?plakala. ale nic nie mogla poradzi6.

Przymuszala mnie jeS6 tq lobodq, bo

inaczej by mo2na bylo nie przetrwai. W te

straszne czasy w naszej wsi pojawilo siE

du2o obcych ludzi, strasznych, chorych,
spucfrniqtych z glodu. Prosili chleba, ale kt6z

m6gl poda6, je2eli wszyscy cierpieli gl6d.

Umierali ci obcy pod plotem. Trupy le?aly

prosto na ulicy. Ich wywozili milicjanci na

podwodach. Gdzie grzebano tYch

nieszczqsnych nie wiem. Nie lubiqwspominad

tych czas6w, kiedy zwykly krupnik byt
niesamowit4 rozkosz*' 

Rozmawiara
Larysa Wermifiska.
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- Nie chodzi o zwyklq Smieri z glodu.
Glodem zabijano nar6d. To bylo ludobojstwo

m6wil prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko w czasie obchodow rocznicy
wielkiego glodu w kijowskiej operze.
Podczas wystqpienia i w telewizyjnym
orqdziu do narodu wspomnial tez inne
zbrodnie Zwiqzku Radzieckiego: glod w
Kazachstanie w 193 | r. (zmarly w6wczas 2

miliony ludzi), wymordowanie polskich
oficer6w w Katyniu, zajqcie Litwy, tr-otwy i
Estonii w 1940 roku, masowe deportacje,
pacyfikacje Wqgierw 1956 i Czechoslowacji
w 1968 roku.

Do kijowskiej opery opr6cz Wiktora
Juszczenki przybyli takLe prezydenci
Polski, Gruzji, Litwy i l-otwy oraz liczne
delegacje zagraniczne nizszego szczebla.
WystQpuj4cy przemawiali na tle surowej,
sugestywnej dekoracj i przedstawiajqcej
sylwetki ludzi krzycz4cych z cierpienia.
M6wili o koniecznoSci zachowania pamiqci
o zbrodniach komunizmu.

Jak podkreSlil w swoim wystqpieniu
prezydent RP Lech Kaczyfski, o ile zbrodnie
hitlerowskie s4 dobrze znane, o tyle
,,komunizm potrafil dokonywai zbrodni na
wielkqskalq i dobrzeje ukryi". - Komunizm
prezentowal siq jak ideologia, wrQcz nauka,
humanistyczna. Mial by6 elementem
koniecznym dla osi4gniqcia powszechnego
szczqScia - m6wil prezydent. Dodal, ze mit
ten zostal zaadoptowany przez znacznq
czqS6 elit Europy Zachodniej.

Cho6, jak powiedzial prezydent Litwy
Valdas Adamkus, ,,prawda (o zbrodniach
komunistycznych - przyp. red.) nie jest
wymierzona przeciw zadnemu krajowi,
tylko przeciwko re2imowi sowieckiemu", to
jednak podczas kijowskich obchod6w
wspominano r6wnie2 o Rosji. Gruzifiski
przyw6dca Micheil Saakaszwili,
przemawiajacy po ukrairisku, m6wil, ze

,,ideologia zla jest wciq| Zywa" i s4 ludzie
,,wci42 utoZsamiaj4cy siq z czerwonymi
komisarzami". Wspomnial przy tym,2e 20
procent Gruzji jest okupowane przez,,obce
pafistwo"-awiqcRosjq.

W orqdziu telewizyjnym Wiktor
Juszczenko wezwal co prawda Rosjq do
,,wsp6lnego osqdzenia zbrodni Zwiqzku
Radzieckiego", ale s4dz4c po wyra2onej
wprost niechqci prezydenta Rosji Dmitrija
Miedwiediewa do ukrairiskich obchod6w
rocznicy wielkiego glodu, jest to malo realne.
Rosyjski deputowany i politolog Siergiej
Markow oskarzyl nawet ukrairiskie stu2by
specjalne... o falszowanie dokument6w
historycznych sprzed 75 lat.

Po uroczystoSciach w operze Wiktor
Juszczenko odslonil pomnik poSwiqcony
ofiarom tragedii z lat 1932 - 1933, zapalil
te2,,niegasn4c4 Swiecq".

P.K.

praca zbiorowa

Wielki Gl6d na Ukrainie 1932 - 1933

Wydawca: Instytut Pamiqci Narodowej
Rok wydania: 2008

IloSi stron: l2l8 s.

Oprawa: twarda
Wymiar: 167x240 mm

EAN: 9788376290058
Ksiqikajest si6dmym tomem serii wydawniczej

,,Polska i Ukrainaw lamch n'rydziestych-czterdziestych

XX wieku". Gl6wnym celem wydawnicnva jest

przedstawienie niepublikowanych wcze$niej

dokument6w. pochodzqcych z zasobu Wydzielonego

Pafistwowego Archiwum Slu2by Bezpieczeristwa

Ukrainy, archiw6w priswowych Ukrainy, Centalnego

Archiwum Wojskowego (CAW) oraz Archiwum Akt

Nowych (AAN), dotycz4cych magedii glodu na terenie

sowieckiej Ukrainy w pierwszej polowie lat
tzydziatyclr" a takze reakcji mniejszosci ukraifrskiej w

II Rzeczypospolitej Polskiej na naptywajqpe informacje

zza wschodniej granicy. Dokumenty te zostaty

wytworzone pzez sowieckie sluiby specjalne (OGPU/

N KW D), aparat parti i komunistycz nej or az polsk i

wywiad (Oddzial Il Sztabu Gl6wnego), Policjq

Panswow4i polskaadministracjqpafistwowqruydzi{

Beryieczefstwa Ur@6w Wojewodzkich).

Wydawnictwo zawiera 230 dokumentow
publikowanych w jqzykach polskim, rosyjskim i

ukrainskim. Az I 33 dokumenty pochodz4 z archiw6w

SB Ukrainyw Kijowie, Odessie, Sumach, Doniecku,

Dniepropiehowsku, Mikolajowie i Chmielnickim. S4

to dokumenty wytworzone przez organy OGPU

(nas@nieNKwD) i dotycz4problem6w kolektywizacji,

glodu oraz inwigilacji przedstawicielstw'
dyplomatycmych na terenie objqtym glodem.

Holodomor 1932-7933 Wielki gl6d na

Ukrainie w dokumentach polskiej
dyplomacji i wywiadu

Burski Jan Jacek

wydawnictwo Polski Instytut Spraw

Miqdzynarodowych
wydanie 2008 r.
ISBN : 978-83-89607-56-0
Format: 15.3x23.9cm. 785 stron

Oprawa: Twarda

Opis ksi42ki Holodomor 1932-1933
Wielki gl6d na Ukrainie w dokumentach
polskiej dyplomacji i wywiadu:

<Straszliwa klqska glodu w latach 1932-

1933, Holodomor - jak nazwano jq nad

Dnieprem, to niew4tpliwie najwiqksza, cho6

przez dlugi czas wypierana, trau.ma w
SwiadomoSci zbiorowej Ukraific6w. Skutki
tego kataklizmu, spotQgowane przez
po2niejsze masowe represje, por6wnac
mozna z zydowskqZagladq. (...)

Kolejne dokumenty zostaly odnalezione w

Obwodowym Archiwum Paristwowym w lwano-

Frankiwsku, Tarnopolu, l-ucku oraz w Centralnym

Paristwowym Archiwum Historycmym Ukrainy we

Lwowie. Dokumenty te zostaty wytworzone przez

polsk4 administracjq na terenie poludniowo-

wschodnich wojew6dztw II RP oraz organy Policji

Pafistwowej. Tzecia grupa material6w archiwalnych

wykorzystanych w pracy to dokumenty pochodz4ce z

Archiwum Akt Nowych i Centralnego Archiwum

Wojskowego w Wanzawie. Sqto matuidy wytwozone

przez polskie plac6wki dyplomat-vczne i rezydent6w

polskiego wywiadu. W tomie zastosowano uklad

chronologicmy. Publikacja posiada ponadto indeksy

oraz wkladkq ilustracyj n4
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Sylwetki znanych ludzi

/ytomierz,20 wrzesnia. Leje jesienny deszcz. Na
I-ldworcu kolejowym zbieraj4 sig dzieci, mlodziei

oraz starsi 
- uczniowie szk6lki sobotnio-niedzielnej

Zytomierskiego Obwodow ego Zwi4zku polak6w na
Ukrainie, kt6ra dziala przy koSciele pw. Sw. Jana z Dukli
w Zytomierzu. W autokarze wioz4cym nas do Berdyczowa
przypominam, Le wybitny pisarz J6zef Teodor Konrad
Korzeniowski (Joseph Conrad), urodzil sig 3 grudnia lg57
roku w Terechowej, kolo Berdyczowa. Byl synem Apollo
Nalgcza Korzeniowskiego (,,Nalgcz" byl herbem
Rodowym), oraz Emilii Korzeniowskiej z Bobrowskich.

,
SLADAMI JOSEPHA CONRADA

KORZENIOWSKIEGO
Apollo Korzeniowski od maja 1859 po

maj l861 r. mieszkal w Zytomierzu. Dziqki
Jego wsparciu, powstaje piqkny Bulwar.
ktory i teraz jest ozdob4 Zytomierza. Apollo
Korzeniowski zostal wybrany do Zarzqdu
Teatru szlachty wolyriskiej (polskiego
Teatru) w Zytomierzu, pelniqc obowiqzki
dyrektora administracyjnego. Dyrektorem
teatralnym zostal zaproszony l6zef
Kraszewski. Apollo Korzeniowski
przyjalnil z J6zefem Kraszewskim. Na
scenie teatru sztuki wystawiane byly w
jqzyku polskim. Apollo Korzeniowski
opiekowal siq Zytomierskq gimnazjq,
wykonywal obowiqzki sekretarza w
ksiqgowo 

- drukowanym Towarzysrwie K.
Kaczkowskiego. Apollo Korzeniowski 

-poeta, tlumacz i wybitny dzialacz
niepodlegloSciowy. To wlaSnie ojciec
Konrada, Apollo Korzeniowski zalo2yl w
Warszawie podziemny Komitet Ruchu,
kt6ry stal siq zal4zkiem Rz4du Narodowego,
kierujqcego p62niej Powstaniem
Styczniowym 1863 roku.

... Berdycz6w, Terechowa, Swieci
sloneczko i nas szczerze wita pan Mychajlo
Bed, dyrektor muzeum J6zefa Conrada
Korzeniowskiego. Pan dyrektor pochlon4l
nas opowieSci4 o 2yciu i tw6rczoSci
wybitnego angielskiego pisarza polskiego
pochodzenia.

Na stoliku stoi portrecik trzylatka
Konradika i pierwsze napisane strofy
pisarza: 

- ,,Tafusiu, jest mi tu dobrze, ale
komary mnie tu k4szq" - pisze sw6j list do
ojca w Zytomierzu. I dla wszystkich
uczni6w staje takim bliskim nasz wielki
ziomek...

Ciekawie opowiada pan dyrektor o
historii 2ycia rodziny pisarza. Wujek
Conrada, Stefan Bobrowski, byl pierwszym
Naczelnikiem Wojennym Warszawy podczas
Powstania Styczniowego. Jesieni4 I 86 I roku
ojciec Conrada zostal aresztowany przez
wladze rosyjskie, wraz z Lonqu skazany na
zeslanie w gl4b Cesarstwa Rosyjskiego.
Emilia Korzeniowska zmarla w 1865 r. w

Czernihowie. Ojciec zostal zwolniony z
zeslania, kiedy byl Smiertelnie chory. Sierota
Konradek wychowywal siq pruez parq lat
we Lwowie i Krakowie. Opiekunem J6zefa
Conrada Korzeniowskiego byl wuj Tadeusz
Bobrowski - 

jedyny czlonek bliskiej
rodziny, kt6ry zachowal maj4tek.
Bobrowski utrzymywal, a nastqpnie
wspomagal fi nansowo siostrzefi ca.

Nie byl emigrantem z wyboru, ale z
koniecznoSci, pu6cil siq sam w obce morza,
zostal marynarzem, oficerem, wreszcie
dow6dc4 okrqtu. J6zef Conrad
Korzeniowski tworzyl w mowie, obcej mu
za dni mlodoSci i dziecifrstwa i zostal
pierwszorzqdnym prozaikiem, stylist4,
mistrzem. W dtugim szeregu znakomitych
prac opowiadal o tym, dlaczego uciekl z
ojczyzny, co prze2yl wSr6d fal nieobeszlych
ocean6w i co widzial na wybrzezach dalekich.
Syn polskich patriot6w, bardzo bolal nad
faktem braku niepodlegloSci swojej ojczyzny.
Mial wyrzuty sumienia, 2e 2yje z daleka od
niej. Kiedy Polska odzyskala niepodlegloSi
w roku l9l 8, napisal o ,,zbrodni rozbior6w"
i odbudowie pafstwa polskiego. Kiedy Polska
walczyla z najazdem bolszewickim w roku
1920, apelowal goreco o udzielenie jej
pomocy...

Portrety rodzic6w, dokumenty, zbiory
rarytas6w, nowe eksponaty 

- goScinnie
pokazuje pan dyrektor. W muzeum zwr6cilam
uwagQ na znajomy afrsz,,literacko 

-muzyczny wiecz6r z okazji 150 rocznicy
urodzenia J6zefa Konrada Korzeniowski ego".
W Rok Conradowskiego jubileuszu
wpisanego do oficjalnego kalendarza rocznic
UNESCO Zytomierski Obwodow y Zw i4zek
Polak6w na Ukrainie te2 wl4czyl siq w
obchody oraz w ramach Miqdzynarodowej

. Konferencji w Berdyczowie organizowal
.literacko 

- muzyczny wiecz6r. Pan
Mychajlo Bed z wdziqcznoSci4 opowiadal
o wkladzie Konsulatu RP w Kijowie,
Ambasady RP na Ukrainie oraz Zwi4zku
Polak6w w odnalezieniu oraz
przekazywaniu material6w do muzeum.

W podziqkowanie oraz na wspomnienie
o naszym wizycie, podarowaliSmy ksi4Zkq,
kt6ra okazala siq w br. o pierwszymprezesie
Zytomierskiego Obwodow ego Zwi4zku
Polak6w na Ukrainie S. p. Walentym
Grabowskim ,,W sercu przenioslem
wdziqczno56 dla mego rodu i narodu", z
pewnoSciq 2e znajdzie swoje miejsce wSr6d
eksponat6w.

Wyruszamy do Berdyczowa,
zwiedzamy koSciol Sw. Barbary klasztor
Karmelit6w Bosych. Klqkamy przed
cudownym obrazem Matki Boski
Berdyczowskiej. W tym koSciele byl
ochrzczony J6zef Conrad Korzeniowski.
JSzef Kraszewski zostal chrzestnym
malerikiego Konrada. Mo2e ju2 wtedy byl
przes4dzony los pisarza Jbzefa Conrada
Korzeniowskiego?

Wlqczamy siq w obchody IX Dni
Kultury Polskiej w Berdyczowie. W Domu
Kultury oglqdamy koncert. Na scenie polskie
zespoly z zaprzvjaZnionych z
Berdyczowem miast: Jawora, Siedlec,
Czqstochowy oraz zespoly Zytomierskiego
Obwodowego Zwiryzku Polak6w na
Ukrainie: Ludowy Polski Taneczny Zespll
,,Koroliski" oraz Wzorowy Dzieciqcy
Taneczny zesp6l ,,Pierwiosnki".
Kompozycje taneczne,,Polonez" oraz
,,Kujaw,iak z oberkiem" z choreografi4 pani
Ireny Switelskiej na 30 par otrzymaly
najwiqksze brawa. Po koncercie Pan
Wicekonsul RP w Lucku Rafal Plewiriski
wrqczyl Karty Polaka dla mieszkaric6w
Berdyczowa, Koroste nia, Zytomierza.

Wracamy do Zytomierza. JesteSmy
zmqczeni, ale szczq5liwi. Udalo siq osi4gn4i
postawiony cel: zapoznali$my mlodzie? z
2yciem i tw6rczoSci4 wybitnego pisarza
polskiego pochodzenia J6zefa Conrada
Korzeniowskiego na Ojczyimie, gdzie urodzil
siq 150 lat temu. Patriotycznie wychowanie
mlod,zie2y jest jednym z priorytet6w
dzialalno6ci Zytomierskiego Obwodowego
Zwiqzku Polak6w na Ukrainie.

Rano telefonuje Ludmila:,,Dziqkujq
Wam, pani Wiktoria, za wycieczkq, nie
wiedzialam, 2e J6zef Conrad - Polak i
urodzil siq na naszej ziemi. Jestem teraz w
Kijowie i wszystkim opowiadam o
wrazeniach. Koledzy r6wniez chcqzwiedzit,
miejsca Conrada".

Dziqkuj emy dyrektorow i muzeum Jhzefa
Conrada Korzeniows kiego panu Mic halowi
Bediowi. Kierujemy podziqkowania do
Senatu RP oraz Fundacjii,,Pomoc Polakom
na ll'schodzie " za umoiliwienia
zorganizowania wycieczki pt.,,Sladami
JLzefo Conrada Korzeniows kiego ".

Wiktoria Laskowska-Szczur.
Prezes Zytomierskiego Obwodowego

Zwiqzku Polak6w na Ukrainie.
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Opinie pabliczne

Niiej -lepiej
PomySlno56 obywateli oraz staly i

systematy czny rozw6j poszczeg6lnych
miejscowo5ci zaleiq tak od polityki wladz
centralnych, jak i od sposobu
sprawowania funkc ji zarz1dzajqcych
przez wladze lokalne. Podobnie jak w
wielu krajach, tak i w Polsce Scierajq sig
dwie tendencje. Jedni uwailaj4, Le
korzystniej jest, gdy wipcej do
powiedzenia maj4 wladze centralne i
administracja pafistwowa - tak w
zakresie planowania zadaft jak i
wydatkowania Srodk6w. Drudzy
opowiadajq sig na tym, aby jak najwigcej
uprawnieri dawad samorzqdom gmin,
miast, powiat6w i wojew6dztw, a w Slad
za tym takie i wigcej pienigdzy na te cele.

Obecna koalicja rzqdzqca Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego opowiada siq za t4drugqtendencj4
za przekazywani em cor az w i qc ej uprawn i eri
w d6l, to jest samorzqdom terytorialnym.
To pewien zwrot w stosunku do tego, co
wyznawalo i wyznaje rz4dzqce w latach
2005-2007 Prawo i SprawiedliwoSi. Obecnie
dominuje przekonanie, 2e w terenie - w
gminach wiejskich, w miastach, w
poszczeg6lnych powiatach i
wojew6dztwach - mamy ogromnq rzesze
doSwiadczonych i oddanych sprawom
lokalnym ojczyzn dzialaczy i urzqdnik6w,
kt6rym bez obaw mozna ufa6 i w ich rEce
zlecat, sprawy nie tylko drobne, z zakresu
obslugi ludnoSci, ale i powa2ne inwestycje,
decydujqce o losie tysiqcy ludzi, o o96lnym

postqpie i rozwoju region6w, a w
konsekwencj i calego kraj u.

Codzienna praktyka potwierdza te
zalo2enia i t4 tendencje. N z zasady jest
bowiem tak, 2e im ni2ej trafiaj4 jakieS
subwencjq, dotacje, fundusze inwestycyjne
i inne naklady, tym lepiej se zuzywane, tym
oszczqdniej, z wiEkszymi efektami i
pozytkiem. Samorz4dy terytorialne ceni4
bowiem kaidq zlot6wkq i staraj4 siq nie
marnotrawid grosza. Tym bardziej, 2e
potrzeby wszqdzie sq wci4z du2e.

Aktualnie samorz4dy prowadzq i
zaldtwiajq wszystkie podstawowe sprawy
z zakresu szk6l podstawowych, gimnazj6w
i lice6w, ochrony zdrowia, opieki spolecznej,
ochrony Srodowiska, rolnictwa,
budownictwa, dr6g lokalnych i
wojew6dzkich oraz wielu innych, wa2nych
dla codziennego 2ycia Polak6w. Czyni4 to
kompetentnie i coraz sprawniej. Narzekania
na biurokracjq i na korupcjq, co prawda. siq
pojawiaj4, ale nie s4to zjawiska porazaj4ce.
Niemniej trwa ustawiczna batalia o to, aby
klienci i interesanci wszqdzie byli
obslugiwani sprawnie, 2yczliwie i z
naleznym szacunkiem.

P oprzez samorz4dy przechodzq,ka2dego
roku miliardy zlotych z dochod6w
wlasnych, z bud2etu paristwa iz dotacji Unii
Europejskiej. Wladze d424 do tego, aby
pieni4dze te, szczegolnie inwestycje
przyczynialy siq do w miarq r6wnomiernego
rozwoju kraju, zeby niwelowai r62nice w
poziomie rozwoju cywilizacyjnego i zasobu
miejsc pracy, jakie jeszcze w Polsce istniej4
miqdzy poszczeg6lnymi regionami i
wewnetrz nich. Mowi siq, ze Europa
powinna by6 wszqdzie, w ka2dej
miejscowoSci. To znaczy,2e poziom 2ycia
ludnoSci wszqdzie powinien byt, zbli2ony.

Do tego idealu jest jeszcze daleka droga. Ale
celjest okre3lony. I ku niemu siqzmierza.

W dzialalnoSci samorzqdu
zaangaiowanych s4 tysiqce ludzi - radnych
oraz w6jtowie, burmistrzowie, starostowie,
prezydenci miast, marszalkowie
wojew6dztw. Wszyscy oni - z wyj4tkiem
starost6w i marszalk6w - pochodz4 z
wybo16w powszechnych. W6jt6w,
burmistrz6w i prezydent6w miast w
powszechnym glosowaniu wylania siq
dopiero od niedawna. Ten demokratyczny
wyb6r potwierdzil swq zasadnoSi w
praktyce.

DzialalnoSi w samorz4dzie- dla swych
Srodowisk - stanowi dobr4 szkolq Zycia
spolecznego i obywatelskiego dla tych,
kt6rzy w tym uczestnicz4. Niekiedy jest to
pocz4tek do dalszej kariery zawodowej i
politycznej. Bardzo wielu posl6w i

senator6w swe pierwsze kroki na scenie.
publicznej stawialo wlaSnie w samorzqdzie.

Niekiedy zarzuca siq ze samorz4d w
Polsce jest zabardzo upolityczniony, a Sci6lej

- upartyjniony. Czyli 2e wielu radnych
kieruj4 siq w swej dzialalnoSci, w swych
decyzjach i w glosowaniach nie dobrem swej
spolecznoSci tylko wol4 partii, kt6rej
legitymacjq nosi. Bywa teL, Le dochodzi do
spiqc i wzajemnego blokowania decyzji, gdy
wiqkszo66 radnych jest z innej opcji
politycznej niz wojt czy burmistrz. Takie
mankamenty i incydenty, raczej
sporadyczne, nie wa24 jednak na tym, ze
samorz4d, 2e gospodarze gmin, miast,
powiat6w i wojew6dztw s4 oceniani przez
Polak6w dobrze.

Samorz4d terytorialny zdaje w Polsce
egzamin na celuj4co 

Eu geniusz Jabroriski,
Warszawa



Gawgdy kresowe

Tomasz Wolek.

Ukraina: (Pan Rrzeilan
w cudnej mieszkal okolicy...)

ZakofirczeniezNr5(82).

Przed nami Stanislaw6w (obecnie lwano-
Frankiwsk), tzecie co do znaczenia miasto Galicji.
Raduje oczy odrestaurowana starowka z dawnqfaq(w-'
ktorcj, wedle Sienkiewicz4 miano celebrowai msze po
Smierci pana Wolodyjowskiego), soborem
katedralnym i szokujqc4 ortodoksyjnych Zyd6w mo-
demistycm4 synagog4 z I 894 r.

Teraz Kolomyja, stolica Huculvczymy. NiegdyS

na pretensjonalnego prowincjusza mawiano iron icm ie:

Anglik z Kolomyi. Odnowiona dziqki staraniom
zamoinq diaspory huculskiej l6ni dzi $ czystoSciq.
Wyfzfa siqneorenaansouy ratusz, cmentama oerkiew
zdrewnianq dzwonnic6 budynek Sokola oraz
arcybogate muzeum pisanek.

Wokol rozci4ga siE kraina Huc ulszr,rymqm an4
slawna krajobrazami Karpat Wschodnich, szczyqpa siq

odrqbnosciq stylu architektury oraz niepowtarzalnych
motyw6w ludowej sztuki, intryguj4ca swobodn4
obyczajowo6ci4 seksualnq; przed wojn4 coraz
skuteczniej rywalizujqca z tatrzafi skim rejonem
Zakopanego. Pzemkniemy przez ni4 zaledwie.
Jaremcze (Jaremcza) to prawdziwa perla Karpat. Pole-
cam wypoczynek w kamiennym hotelu Go6cinny
Dw6r, schodzqcym do samego Prutu, h6rego potqare
pomhy spQtzaj4wodq nieco dalej. Most kolejowy roz-
piqty 30 m nad rzekq uchodzil niegdyS za cud
architektoniki drogowej, podobnie jak lukowy
wiaduh kolejowy koto pobliskiej, r6wnie arakcyjnej,
Worochty.

Zobacmry jeszcze Zabie (Werchowyna), bodaj
najrozleglej szq wies Swiat4 kt6rej zagrody i przysiolki
rozzucone sgna pzestrzeni 600 km kw. Odwied2my
tet targ w Kosowie, gdzie nabyi mo2emy miejscowe
bzoskwinie oraz wytwory artystycznego rqkodziela:
puszyste lemiki z owczej welny i wzorzyste huculskie
kilimy (kupilem takiza200 hrywien; identyczny
oferowano mi na warszawskim Kole za 1000 zl).
Amatorom wspinaczki g6rskiej calego tygodnia nie
starczyloby na zdobycie wyniostych szczyt6w Howerli
(206 I m), Pietosa czy w ogole wspanialego lancucha
samej tylkoCzamohory.

Jad4c na Czemiowce, odbijamy nieco na wsch6d
i mijaj4c Horodenkq w Zaleszcrykach wstpujemy na
slynny most na Dnieshze, kt6rym ewakuowaty siq do
Rumunii wladze RP w 1939 r. Blisko st4d do poro-
Sniqtej tarninq i dereniem glqbokiej kotliny
Czerwonogrodu; to owe legendarne Grody Czer-
wiefiskie, na kt6re wyprawial siq sam Bole3law
Chrobry...

Oto i stolica Bukowiny siedzqce okrakiem na

Prucie Czemiowce. Najpiqkniejsze po Lwowie miasto
LJkrainy. Lei4ce na siedmiuwzgilrach.zsstrromizrami
krqtych ul iczek. stanowi klej not austriackiej secesj i.
Historycy doliczyli sigaz6T zamieszkuj4cych je od
Xll w.nacj i ; co zapewne wytwo rzylo teL nien6wnany
typ bujnej urody kobiecej. Czerniowce wydaly
wielkiego poetq Paula Celana i w og6le pzez stulecia
byly 2ywym oSrodkiem intelektualnym. Z listy
zabytk6w wymierimy rylko ogromne, eklektyczne
gmachy palacu Metropolit6w Bukowiriskich (dziS

uniwersytet), zwiefrczony posqgiem Melpomeny teatr,

skupisko koSciolowi cerkwi, monachijskiw stylu Dom
Niemiecki, dwozec (miniatura lwowskiego), bank,
rafusz

Na posilekzapraszam do restauracji Babilon
przy ul. Krasnoarmiejskiej. Danie koronne i
niez6wnane: wspaniale wypieczona mamaly ga, czyli
kukurydziana kasza, obficie polana wrz4cymi
szkwarkami i szczodrze posypana bryndzq,
obowiqzkowo pod zmro2on4, bialq w6deczkE
Niemirow.

Wracamy na p6lnocny zach6d, popnez
Stanislaw6w i Stryj na Sambor. Postoj w Drohobyczu,

mieScie Brunona Schulza. Zachowal siqdom pisarz4
opisywana pzezeri piekamia prry rynku i stare miasto

zolbrrymiqsynagog4.Pobliskie,wciqz.uc4uczanq
uzdrowisko Truskawiec slynie z wody mineralnej
Naftusia o koj4cych wlaSciwo5ciach; uspokajajqce

zdrobnienie nie znienia faktu, in srytrie njadzanafu,
Przeptukujemy to lecmicze Swiristwo najbnsz4brandy

Desna izmierzamy do kraju.

Powy2szy plannie wyklucza innych wariant6w.

Na Krymie rozlokujmy siq w Jalcie, dogodnej bazie
wypadowej do Sudaku, Bachczysaraju, Eupatorii,
Sewastopola. Sil nabierzny w skromnym baze Akacja
(pra,ul. Marszaka, nad gt6wnym deptakiem Jalty), za
jedne 6 hrywien rozkoszuj4c siq tatarskimi mantami
(rodzaj piero2k6w z baranim farszem, gotowanych na

parze), popijaj4c znamienite i tanie wina krymskie.
Na Krymie polecam dwa nieczgsto odwiedzane

miejsca. Tuz za genuerisk4twierdz4Sudak lezy Nowy
Swiat. Wqdrujqc po stromym zboczu w4sk4Sciezk4

shniemyjak wryci, ol6nieni widokiem tzech zatoczek:

Zielonej, N iebieskiej i BlEkitnej, obramowanych
strzelistymi skalami, stercz4cymi niczym
czamomorskie Slupy Herkulesa. W istocie moze mie-
ni siq tu wszelkimi barwamitgczy. W skalach dwie
legendarne jaskinie: Grota Glicyna, niegdyS
pzechowalnia win, i Groa Szaliapina, gdzie stynny
Spiewak korzystal z niezwyklej akustyki kamiennych
sklepieri.

Drugie rniejsce magiczne to lez4ca l0 km od
&wastopola Balaklaw4 uparniqhiona @szarze
brytyjskiejlekldejbrygadypodczaswojnykrymskiej.
Nad zatoka g6ruj4vcz4d<i genuenskiej fortecy z XIV w.

W nabrrffirci4g kamienicze( jakby rywcun przenie-

sionych z epoki wiktoriariskiej (st4d okreSlenie
Londynek). Po drugiej stronie zatoki wznoszq siq
stumetowe skdy, lcyjqpe ajemnicze pzejScig o h6ryt
pisal w,,Odysei> sam Homer:,,Skal niebotycznych
sciana przystair tq zamyka. I tylko w4skim wnij6ciem
okrqt siqprzemy&a Gdzie dwie skaly ogromne z dwoch
stron w morze wbieglp. W czasach sowieckich
poszerzono ten natunalny przesnylq wykuwaj4c w skale

kanal, zamykany 4'&tonowymi wrotami. Mie$cilo siq

tam w specjalnych dokachosiemlodzi @wodnych.
Niesamowitakryj6wka!

W mieScie znajdziemy hblice, poswiadczajqc4 D

Balaklawq odwiedzil Adam Mickiewicz, ibyl ni4
zachwycony. Nie dziwota

Gdyby zapuScii siq w czq6i Podola w tr6jk4cie
Chm ielnicki ( Ploskir6w) - Zytomien - Winnica, to
polecam t4, mniej odwiedzane pereki. Dm kilomety
od drogi Chmielnicki-latycz6w, nad rzek4Botr, uryrdsh

zamek mdu Sieniaunkich - Mi@borz Atojt*nzrrech
najpotq2niejszych (obok Kamierica i Chocimia)
kresowych warowni Rzeczpospolitej. Masywna,
czworobocznatwierdza znaromymi basaami zaskakuje

niewielkim meczetern naSrodkuzarnkowqgo Mdzrim,
Tadawna kaplis*a to swiadectwo msow hedyw XVll
w. Miqdryboz na przeciqg lat 27 dostal siq pod tureckie
panowanie. Slu2bq wojskowEodbywal tu Tadeusz

Kosciuvko, h6ry ponoc kmhd siq w corce konrendanta

twierdry, ale dostal czamqpolewkq. Ttz pod Winnic4
napotkamy pozosalo6ci kwatery gl6wnej Hitlera z lat

| 9 4 | I 42. Ster czqce z ziem i resztk i gi gantycznych,

betonowych, zbrojonych sal4bunkr6w - jeszcze dzi6

robiqwra2enie. Kuriozum do obejzenia nie tylko dla

historyk6w woj skowo6ci.

Berdycz6w, przynaleZ4cy wla5ciwie jui do
Wolynia,to miejsce styku kulnr i religii: w XVIII w. cel

katolickich pielgrzymekdo cudownego obrazu Maryi, a
jednoczeSnie centrum chasydyzmu. Pisuj do mnie na

Berdyczow - mawiamy z nonszalanck4 ignorancjq choc

sens tego powiedzonka jest zupelnie inny, ni2 nam siq

wydaje. Miasto zamieskiwalo od 80 do 92 proc Zyfuw,
wszyscy siq znali, tote2 wystarczylo podai imiq i
nazwisko z dopiskiem <Berdycz6w>, a pzesylka
nieomylnie docierala do adresata. Synagoga (zn6w
crynna), mykwa i kirkut qpiaduj4z obronnym klaszto.

rem karmelit6w bosych, rzadkiej kombinacji koSciola
g6rnego zdolnym. A w koSciele Swiqtej Barbary
Honoriuv Balzak bnal w I 850 r. Slub z Ewelin4 Hansk+
Ich marmurowe podobimy zdobiq frontow4 scianq.

A gdzie sam Kij6q gdzie Odessa,ZaporoLez
U2gorodem. Tarnopol, Zytomierz,tr uck i Dubno,
R6wne i Brody, Slawsko i Zlocz|w,Jwlowiec iHalicz?

Ukraina jest nieogarniona, pelna niespodzianek,
fascynuj4ca urod4 krajobraz6w, miast i kobiet. Ten
piqkny kraj nie moze siq znudzit,gdy2-tylko w niklej
czq$ci poddany wszechobecnej gdzie indziej komercji
- wciqznie zostaldo korica odkryty.

Ijeszczejedno. Odczasu mej pierwszej podr6zy

stanhigieny poprawil siqogromnie. I nigdzie nie czulem
siq bezpiecmiej. Zero wrogoSci, niechqci, agresji. Jak

pisal poeta: <<Jed2my, nikt nie wolu.



Strona dla dzieci
Przygotowala Alicja Wermiriska.

Maria KONOPNICKA (1842-

I9l0), poetka, nowelistka, krYtYk,

publicystka, tlumaczka, pisarka dla

dzieci, wsp6lorganizatorka protestu

opinii iwiatowej przeciw Pruskim
represjom wobec dzieci polskich we

WrzeinL Jest autorkq tekstu pieini
Rota (muz. E Nowowieiski).

ROTA
Telrst : Marii Konopnickiei
Muzyka : Feliksa Nowowieiskiego

1. Nie rzucim ziemi, sk4d nasz r6d'
Nie damy pogrzeSd mowY!

Polski my nar6d, polski lud'
Kr6lewski szczep PiastowY'

Nie damy, by nas zniemczYl wr6g.-.

- Tak nam dopomdi Bdg! jbis

2. Do krwi ostatniej kroPli zLYl
Bronid bgdziemy Ducha'
Ai siq rozpadnie w proch i PYt

Kmyincka zawierucha.
TwierdzQ nam bgdzie kazdY Pr6g...
- Tak nam dopomdi Bdg! ]bis

3. Nie bgdzie Niemiec plul nam w twarz
Ni dzieci nam germanil.
Orginy wstanie hufiec nasz'

Duch bgdzie nam hetmanil)
P6jdziem, gdy zabtzmizlotY 169.-.

- Tak nam dopom62 Bdg! jbis

4. Nie damy miana Polski zgnieSd

Nie p6jdziem Zywo w trumng.
Na Polski imig, na Jej czefit'

Podnosim czola dumne,
Odzyska ziemig dziad6w wnuk ..

- Tak nam dopomdi 869! ]bis
Feliks NOTryOWIEJSKI ( I 877-

I 946), kompozytor, organista'
wirtuoz, dyrygent, Pedagog,
publicysta, dzialacz narodowY
pochodzqcy z Warmii. NaiwiqkszYm

jego sukcesem miqdzynarodowYm
bylo oratorium Quo vadis (1907, wg-

H. Sienkiewicza), kt6re stalo siq

naj slynniej szym wi r6d wszys tkich
oratorifw kompozytoriw polskich.

Na trwale weszla te2 do rePertuaru
jego opera Legenda Baltyku (1924).

l%r6d wielu pieini patriotycznych

Nowowiej s kiego naiwiqkszy rozglos
zdobyla Roia (1910, s/. M.

Konopnickiej) i Hymn do Baltyku
(1919, sl. Sr. Rybka)
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ll lncronaaa l9l8 porcy niqnncaHo Arr raniryrquii HiueqquHu, Rrcnft 3aBepuy-
nan llepruy cnirony nifiHy. Bsaxaerrcn, ulo KopAoHlr He3aJrexHoi tlonsuri y roft uac
JrHrre noqaJln Qopmynarncr, a ll ;tucronaga l9l8 poKy BBail(aerbcfl oQiuifinnu no-
qarKoM siApoaxeHus Peqi llocnomrroi nic.ns roro, xolu ii'repnropin 6yla por4ileHa
i sa.rexala Ao iHtuux Aepx(aB.

9O-TAPITIHMITfl
tr.Hfl HE 3ATE I{HO C TI IOIbIIII

CyuacHa floluura nepe6yeae y Ayxe
go6pifi rraixuapogHifi curyaqii: e qleuou
HATO ra eaponeficsxoro Corory, pirc rorray
ynifiurna Ao 3oHH lllesren. 3aeArrra qifi oc-
rannifi noAiT crana r{acrr.tHoro BenuKoro npo-
cropy cno6ogn, uo npocrrra€Tbcr nig IIop-
ryrariT ,qo <Dinlrsaii i sia Cnqunii - ao
lIIgeuii.

90 poxin rortay s1ificHnBcr cos 6ararrox
noro.niHr norsrcis. flicnq 123 porin uenori,
qepe3 146 poxin ni4 nepruoro no4ily,
flonrura noBepHyna co6i uesarexsicrr.
flicrr Aecsrrie poxin yneproi pycnQixaqii i
repuauiraqii, niclr noBcraHb, nicll roro, ar
TaK 3BaHa nonbcbKa npo6leua oco6r[so n
rinqi XIX crolirrr aifiuraa: r.,rixHapo4noi
apeHn, flolrula craJra sirsHoro.

He sarr,nuunnct ocropoHb rlbofo BeJII,IKo-

ro cBrra noJrrKH, rqo npoxnBarcTb B YrpaiHi.
V 6ararsox rtlicrax ra ceJtax, Ae MerxKae
nonbcbKa Harliosalrna MeHrur.rHa, sia6ym.rcs
ypoulrcri s6opn, KoHrlepru, xpymi croJrn,
nepernrA rino$imrvriB, npncBrqenux qifi aari.
Y Xurorranpi, l.ric'ri, rKe BBaxa€Tbcr Konnc-
Kolo noJrbcrrocri Haruoro periouy, TaKox
npofiuron cssrroeufi KoHrlepr, nepeA fioqar-
KoM rKoro reHepanbHr.rfi roHcyl PfI n Jlyus-
Ky naH Ton,taru .fHir npyurs niAeHaru Ha-
rrrr,rM 3eMJrrKaM, uro 6araro porcin cBoro xr,rr-
Tr flpucBrrnnu ei4poAxeHHro nolscsxoi
Kynbrypil ua Xuror.llrprqrdHi. Cepe4 nigsHa-
qeHr,rx 6yna i MeruKaHKa u. Bep4uvena l*olo-
na Eep.uuuiBcbKoro Bi44inennx Cninrr.r flo-
ns ri s V.rpaiHn, Jlapnc a AHaronii'sna B eprr,r i-
HcbKa. Ifi 6yno npncBo€He noqecHe 3BaHHt
<<3acryxeuufi tinq nolrcrxoT rynrrypn>. Ha
cueni Xnrorranpcrroi Qilapr'aonii 3Byqanu

norscrri nicui, My3HKa, raHui. Yqacru y roH-
uepri 6paln xnToMnpcsri rolerrunn, rri
rpe3eHrynrb rrynbrypy Nricueenx norsrie.
I{e rari, rK xopeorpa$iuHi xorerrnsu (Ko-
policrn>> ra <flepnuocHeKD, aHcau6lr
nomcrrcoi nicni <flolicmi coroln)), Ar.rrr-
vnfi xop <[raiHo.rxr.r>>, ruryHiunnalsHnfi xop
<<Oper>>, coricru - aMaropn. KoHuepr 6ye
oprauironannfi nia narpoHaroM leHepalrHo-

ro Koucynscrsa Pn s Jlyurry, Xnrounpcr-
roT O6raoroi Palr.r ra Xnronaupcrxoi O6nac-
noi CninrrE flonrrcis.

l0 rncrona.qa s Kueei y ByanHry Vpray
3 Haroau 90-i pivHr,rui AHs Hesanexnocri
flocorrcrao Pecny6ni rpr flonrula opranisy-
ealo npufiola. Cepea 3anpoueHr.rx 6ytu ra-
KOx( npeACTaBHHKr.r Ha[rOrO rnriCra. [e
vricrxnfi FoJroBa Bacslr KocrqHrnHosn.r
Maeyp ra ronoBu noJrbcbKux opranisaqifi
Bep4Huena Jlapnca Anaroriisna BeprraiHcr-
Ka ra Onercau4p Mapxonuu PylHnusxnfi.
Ha npr.rfiorr,ti 6yrra npr.rcyrni npeAcraBHHKH
HarlioHamnHx MeHurr.rH YrcpaTnx. uicrrci ro-
rroBr{ ra oqirrHuxx pafiaepxaauixicrpaqift ,

ry6epnaropu o6lacrefi, Ae Aiprs nolscrxi
opranirauii, Aenyrarfi BepxonHoT Pa4n, rpo-
rraa.(crxi ra KynbrypHiaicqi. flaHynana npn-
q3Ha arMoc$epa. Vcix npucyrnix ei'ras flo-
con Pecny6rixu floruua naH 9qex Knroq-
xoscrcHfi. locri y cBolo qepry npuHoculu cnoi
no3AopoBneHHr npeAcTaBHHKaM noJlbcbKo-
fo AHnnoMarnqHoro l(op[ycy li :HarueHHolo

Aaroro. Ha npnfior'r l0 rncrona4a 6yro san-
porxeHo Haft6inrurr,rx Apysis nolrcrroi 4ep-
)r(aBH, rro4efi, IKHM He 6afi4yxa lonn qiei
rcpaiHu ra if Hapoay.

Y Eepanveei npoxnea€ qnMilJra grHi.{Ha

Fpyna norsris, sxi rarox Manrb ni4uoureu-
Hfl Ao uboro cBrra. flonrua e raM, .[e xH-
Byrb nonrKn i uaure uisro He BHHrroK. Aaxe
r{HMaJro nonbcbKr.rx arqenris Ma€ r(ynbrypa
Eep.uuvena, lrc 6ararouaqiosamuoro uicra.
flpo ue 3Harcrb He Jrrue y Eepanueni a i s
qinorr,ry cniri.

Ica6erra PosAomcsna.



Mnxaft.no Eear
c. Tepexone.

13 frorbrrlEro B cEPqr
IlisHiqHoaMeprrKaHcbxufi rrareprK - ceiAorc dercmeprurx noAs[ris 6ararrox srxinuin

i3 clon'sncbKnx etriqnnx cnfuisHor: Oco6.[uso 3HaqH[Mrr e repoficrxi rnepureHHfl rro-
.tlsxis. Vcsouy cnironi niaorui imeHa Taqeynra Kocrrouls, Karinae.xa lfy.nacurcoro, nri
croflJllr 6i.ns errrorin Cno.ny.reHux llftarin ArrrepnKn Ta ixHix r6pofiHnx cnl.

Ctorolni nponoHyeMo po:noni.tb npo BHecoK nolqris y Brr3BonbHi sruaraHHn Ko-
piHnoro HaceJreuHfl KaHaAn nporn aHr.nificrrnx_KoroHisaropin ra iiuix aMeprrKaHcb-
rnx nouiqnnrcin. r'

1. rrPr4roAn BTJIOI XUnPKr,r
Ilo.raror XX cronirrr 6yn Arr norrris

qacoM, cnoBHeHHM BeJrr{K}rx rpr{Bor i naaifi.
Eararo layxnix narpiorin ni4naxHo Bcrynn-
ro n uepinuy 6oporr6y r pociftcmnM caMo-
AepxaBcTBoM, HaMaraFOqHcb 3aBoroBaTn He-
sanexHicrr 4lr pi4noi xpaiHu. Cepel Hnx
6yna i ABaArlrrxceuupivua Cranicraea
Onolrcrra-Cynlaronrav. I{r BpoAnHBa
xiura s rrayxHirra i cMinusr.rM cepueM Br.rKoHy-
sara HafisiAnosiAanrHiuri i prasrarosaHi sas-
Aanrrfl, Br,rrBHBrrrH vyAonnfi ralaHr niAniluur,r-
Ka. PosniAysarsHa i opraHirauifiHa
AismHicrs crana ii xnrrennr'l xpeao. flpo-
rrroM 1905-1907 poria Herc 3BeprileHo He-
naaro repoiqHnx cnpaB.

flicns nopa3Kn HaqioualrHo-BH3BoJlbHo-
ro pyxy.. narpiorry cxorrnJrr{ qapcrrci xau-
AapMH. lx sacyAnnu Ao 6araropiuuoro rac-
JIaHHf,, ruicqeu f,Koro cras CxiAHwir Cu6ip.
flpofiruonurr Aosrnil i rpnuannft eranHnfi
rrIJItx,3aKyra n raft4auu, ane HecKopeHa re-
poinr npn6yna Ao cena ArerceeecbKoro
Kipencrroro noeiry lpryrctxoi ry6epHii.
HeAasHo BpoAnHBa xiura ig nnrunuu 3ono-
Tr,rM BOnOCCflM, Tenep cTaIJIa BI,ICHaXeHOIO,
cxo)Koro Ha crpauHyrius. KaropxHi po6orn
Ta Henlorcrri yworn yrpHMaHHr, paeou is
cyBopHM AanerocxiAHr.tM xliuarou iule
6iarure uoripuru-rrr.r if craHosNule. V rarift xe
cnryaqii nepe6ynann fi iHuli sacraHui. BoHpr
eupiurulu BTeKTH 3a KopAoH, oAHaK nagifi Ha
ycnix uafixe He 6yno.

Ta qac He rreKaB i norpi6uo 6yro air.ru.
TaeuHo noKnHyBrxn c. AnerceeBcbKe,

rpyna 3acJraHrlin nonpaMyBana Ao nieoctpoea
9yxorxa, rriAru npn ni4rpnrr,tqi rcopinHoro
HaceJreHHfl i[a s.[arocr. noAonaru EepiHrony
nporoKy i .qicrarucs Ao repeHin Alscrn.
Cnovarry [naHyBaJr n lliaruAo naft 6luNqnx
aMepHraHcuxllx a6o KaHaAcbrc.tx noceJreHb,
3B'r3aHHx is qnninisauiero, afle rpyna po3-
floporrJnnacs. CmuiclaBa o[HHHJracr caMa B
qyxnx cyBopr.rx Kparx, rana4is Ha nopsry-
HoK He norrAala ii. Bi.qsaxHa [oJrbKa rlepe3
cHirosi npocropu, naneperip cyBopHM Mo-
po3aM i nirpau, ynepro npo6unalacr Bne-
peg. Meroro ii 6yao a6o supnarncfl Ha cBo-
6oay, a6o raruHyrr.r B cyBopifi aprrr.rvnifi
rYHtpi, a6n se norpannrn 3HoBy Ao na6eriB

uapcbKnx rarie. OAuar cuJrr{ noKH.(anH
uriraury. lolo.uHa i o6rr,ropoxeHa, BoHa Bna-
ra fi sHenpnrouHila i sxe Mana cra'rrxepr-
ooro cuepri.

Ta fi qroro pa3y Aonr ycrraixuynacs Ao
crpa.qHuui: ii gHafiurra m ni4i6panu iuaianqi
ueueni ruesaHesis (ruayHi), rKe KoqyBaflo
HenoAarir ri4 flieuivHono nonrpHofo KoJra.

Bonn Aanrd flpr.rrynor ueutacHifi, nnliryaaan
it suxo4unu iJ. Craeuu Ha Horn, C. Cynla-
ToBr.rq Marra Mo)KJrusicrr irn Aali, uto6.qicra-
THcr Ao rroro-ue6yAb aMeprrKaHcbKoro ceJra,
aJIe He po3AyMyroqn nnpiurnla 3aJrHruHTHcb
y rocrr,rHHr.rx pminHnris. 3 Hr,utrn 3B'r3ara
qacrnHy csoei Aori, noApyxfinacs i ruafiur-
JIa 3acrocyBaH Hfl csoir\,r sAi 6Hocrs rvr.

fheuesa ruayHi, o6'eAsasi niA sHalaeHa-
Mu rorroBHoro BoxAr Bncororo Opna (JIeo-
KapKo-oHo-naa) nelu 3aneKny 6opors6y I
6inr,run flocereHuqMr,t, rqoT icHgan ii Ha nisFriq

- ni4 <Dnopu4r4 - ro Belnrnx AuepnraHcr-
Kr.rx o3ep. Crircarcqn rpon'rc r Hepinnifi 6o-
po'm6i, BoHH He 3AaBanncr roaouiraropau.
Pefi4oea raKTr,rKa y Hr.rx na6yna 3HaqHoro
norrlr.rpeHHr i no cyri prryaala ix. Bopor
6yn vucearuiulnu i .qo6pe or6poeHnrvl. U{e
ai.q Bncororo Opna - ycnaBneHuft soxAs
Tercyuce - y l8l I poui or{oJlHB sernxnfi
noBcraHcbKxfi pyx alrosxiucuxnx nJreMeH 3a

cao6o4y i repeHn pignoi eeuli. floscraHHr
6yao npra4yureHo, aJre npanop cnrueuHoi
sifiun niAxonuln uacrynni nororiHHq. I geu-
nr npoAoBxye ropirn niA noraun orynarnin.
Bi4vynaro.rn rocrpy norpe6y s Aer.ueeifi, a
ro fi soscir\,r 6egnnarHifi po6ovifi culi, 6ili
pa6ouacnnrr nepefiur.nn siA raKTnKH Maco-
Boro BnHnr.qeuur ruayui ra isruux nneMeH Ao
crBopeHHr perepaauifi, ulo xapaKrepn3yBa-
Jrncr HaA3sraqafiHoro xopcroxicrp. Bosn
yu6wpanu Hafi ripur i rtlailxe uepolrov i 3enal i,
6iani na rnipany nicu i nepeceJnnr Ha HHx

.nimHi nneMeHa. Yce ue po6ulocr o.uorvriqr i
3 rpyoHM TIHHI3MOM.

Cnouarry ocla6.nesi nneMeHa s 6oslrr.t
nigcrynnlu ga Miccicini, a noriu ii nepece-
flnnr y Haninnycreai nisHiqno-cxilnoT qac-
THHr,r rrrrary Ouaxoua. BilrHux inaianuis
craBaJro Bce MeHure ft ueHure. [IIayHi, yrira-
roqn siA xopcroKnx 3HyuIaHb, nirulu s Ka-

. Car-Or.

HaAy i ocb renep, Ha rroqarKy XX crolirrr,
BoHr{ Bx(e ax niA flolrpnnu KoJroM.

Vce ue posnosi.[aru naui Cranicnasi.
i Haiascsri soiHn fi ruulcrlr sqi.

Tax cralocfl, rr1o coro3 ruayHi. neo4Hopa-
3oBo Br,rpr.rBanqacb ie nopoxoro oroqeHHfl,
3arrurx HBcr eAHHHM eirsnr,rr\a o6' eAHaunru ig
ycix in4iaHcbKtrx etHi.rHux cnilssor. I s Ka-
naAi fioro soiHN He cKJraJru r6poi, a qe AoBro
npoAoB)r(yBaru saxri enlsoruHi 3MaraHHr.
3asAaroqu eigvyruux yaapin no ceoix ynep-
TLrx nepecrigyeavax - KaHaAcbKifi riHHift
noriuil i sracrqx aor"riniony, noun roplo fi
yneBHeHo siAcrorceaaH csoi nepnicHoo6-
qussi noprAKH, cBoe cyBope, are simne
xr.rrrr, Hisauo He 6axarcqN o6nriHsru yce ue
Ha BHTOHqeHy npprHrr3nprBy KaTopry.

Inaianui HapeKJrH naHi Cmniclaey Finoro
Xuaprcon (Ta-Ba) saii 6iry urrcipy i sororn-
cre BoJloccc. BoHa cnoAo6aracq Bncororvry
Oproni i norinr craJra fioro 4pyxuHoro.

3a r'ayapraft i rocrpufi po3yM, BenHKy nro-
Arsicrr i siA.fuHicrb aHrnKoJronianrnifi 6o-
porn6i *u{"i oAHoronouro o6paara Einy
Xr,aapxy a{ Paan crapifiurnu - repinHoro
opraHy nreu'lnn'oro colo3y. [o if nopaa yBax-
Ho npucJryxutkrcfl i qacro BnKopl.rcroByBanvl
y cnoifi AiqrsHocri Hasirr Haficrapiuri i Hafi-
racryxeH iru i iHaiaHrri. Fararo ycniurHrx ai fi o-
BHx onepaqifi i noxoain 6ylo poepo6leHo
Pa,uoro crapiilruuH 3a yqacrro nolrcrroi nar-
piorrn.

Ayun npo piauy llonsrqy nirolu He no-
KHAaJTH Biny Xrtaapry. Bonn qacro crncKanu
Ao 6omo cepqe, xBr.rJrrcBann Ayluy. L{i no-
qyrrr repoiHi 4o6pe cnpmitunnn fi pos4inr.r-
-rn Hasirr fi qoroeix i airn - Car-Or< fi Tina-
ner (CrpyHra Eepe:a). Bncororrly Opny -
n:IrrKoMy narpiory cBoro nnervreui - 6yla oco6-
nr.tso 6rngsKoro Ao cepur 6arurisulnHa Einoi
Xrrraprn. Torray niH qacro Ha3r4BaB floarqy,
tKy 3HaB Jrnrue r poenonigefi gpyxnHl.r,
cBoero Apyrorc pianoro xpaiHolo.

flpofiae 6araro qacy - i Eina Xrraapra pa-
golvt is cBoiM gafiuoloAurr4M cHHoM noBep-
Herbcr lo floasrqi i sHony yclaunrr fi.

([ari 6yae).
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AEHb HE 3ArE lItHO C TI rrorblrlr
YMAP'flHIBIII

ru yrpaiHcurufi i norrcrrcufr npanopn Ha

ninrapi. Hanepoaoani BcecsirHboro AHs ra-
rq]4ri xeprB AopoxHbo- rpaHcnoprHr,Ix rpr-
roA BIH HafoJrocHB, ulo HeAoTpHMaHHs npa-
Bur Byrr4r{Horo pyxy e rpixou, 6o rarpoxye
xrITTro lroAefi, 3aKJrHKaB Ao MonnrB[ la scix
garH6rr.rx sil roro4orraopy i eifiH ( npNcyrni
BLUaHyBanL naM'trb noMepnux xBHJrHHoro

laosqaHHs).
llpraniranu r fluer'l He3ane)I(Hocri flonruri

ruaHosaFri rocri cesra - forosa Xurounpcr-
xoi o6racHoi Cninxn norqris Yxpainu Birro-
pir Jlrcroncsra-llyp, 3acrynHHK foJIoBH
<De4epaqii opraniraqifi noJrbcbKnx YrpaiHn
@panq flonrascrrcnfi, cirrcsrfift roroea
Map'rHinxn OrercaHap !,o6ponorucrrcnft,
foJroBa siAAireHHq cnilrn nonrrie c. Map'r-
Hierca 3oQir Konarscrxa, fonoBa rpoMaAcb-
roi opraniraqii (ilonbcuxa ceirrrptqs> JIt.ol-
rrlura Xir'aiq.

Cirrcercnfr fonoBa O. flo6poeorrcsrnfi y
cBoeMy aucryni 3a3HaqHB, uto y ceni npoxu-
eae 50 siacorris normie, rrraiurani cirr,t'i.le-
Mo Hcrpylorb 3n a roAy i n:aeu oposyrr.r iH Hr r',r i x

ABoMa HapoAaMr. s uroriaie $ary.nu'rarnB 3

BlrBqeHHr nolscuroi MoBH. B. Jlqcroscura-
II{yp rauuraaa eiraHxr feHepalrHofo KoH-

cyna Pecny6nirr,r florsua y Jlyurry Torr,ra-

rua -f,uira, noAf,KyBana opraHiraropaM cBflTa.

Bncrynarcqi sirann scix ig cBtroM, 6axalpr
6eperrn Mnp, noBaxarn ncbr; xm:ycrpivaerr-
cf, Ha xHTTeBIrx Aoporax, naM'ffTarn cBoe Ko-
piHua - 6eper-Tu y cepui rro6oe Ao csoei Suts- V
rieulHHr.r.

Y carrrcosoMy KoHqepri, trcwfi rpnaan 4ei
ro,lrrHH, BricrynHnH Qon sr.nopunft nolscrrufi
aHca6rr nicri <fionicsri corcoru>r ni,u repin-
Hr.rrrrBoM leaHa SoqxoBcbKoro, xiuoqufr au-

cau6ls << Map'rHinqaHKaD, Anrs,l':nir raHurc-
eanrH r.rfi KoJreKrr.r B << llker qe>> n i.q xepi s Hnqr-
soM BaneHrnua PeeyubKoro. ehxoHagqi Tsrr-
na i lOlis Bnruuescurci, JloAunla VaoneHxo,

Birropir Eaprinewru i Paiba Kylaroncrxa.
Hanprarinui csqra s rocrrori npo3ByqaB

raip Mapii KoHonHirrsroi <<Pota>r, srcufi e

riusopr ecix norsxis, ulo npoxuBarcTb no3a

MexaMr.r flonruri.
Po:ariq l-Hureusra.

IIodii

l6 rncronaAa y c. Map'rHisxa Eapauiecs-
roro pafiouy nia6ynncfl ypoqucrocri r Haro-
Alr cBrra ncix norqxin, u1o MeuKarorb y ce-
anqi i B HaBKoJrHruHix cerax. 3AasHa noJrbcbKa

MOBa, KynbTypa Ha HauIHx TepeHax 3HaxoAr{-
lacs niA onirynauuru Pnucurco-xa'roruqsroi
IIepKBH (PKII) - ro x i crorolni yxpaiHcuri
rroJrrKr4 Bqarb 6arrrincury MoBy rrpu He-

Ailrnnx IrJKoJrax y Kocrbonax, cBfluleHHHKH 3
florruti gcirrro cnpurtorb e6epexenHrc
tronbcKux rpaluqifi, rnuuain, opraHisonyroru
ercxypcii i eiAnoqr.rHoK Hauux airefi y
flonruri.

Tornry raroHoruipn nr"r crzuro eiAgHaqen Hr
cBflTa y uap'aniacbKoMy roc'ruoli. Vpovuc-
rocri po3noqanncs 6orocryxiHuru, rre
ni4cryxnn HacrorreJrr NaicL(eeoi napaQii
KcboHA3 flauo Ky6irc pa3oM si CraHicraeoM
<Dipyrorr,r - AeKaHoM Eapaniecsxoro AeKaHa-
ry (agrvriHicrparH BHa oArrHr,rur PKU).

V ceoifr npouoai B nepenoBHeHoMy xparr,ri

tl. Ky6ir aKrreHryBaB yBary nip*r i rocrefi
Ha AorpHMaHni r',rnpy, 3naroAu i 4pyx6u no-
rsxin i yrcpaiuqio - npo ue cnraeoriqHo csiAqra-

*-'
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VBecb rpttcrxs||cDKl|f, caiT trnaM'FTra Buifi|||oDuroro B tlcsiTn lhny PxMcLKoro loanHr nrsnr ll (Kspons BoiTrny) De rinEKn
at tK Ellffmom peJ|lrlfidom ah.|!, rKl|i MlD aamprrcr I|e Jrrnre y xpxcr[f,nclrnoiny cBiTi, r i rK rnn6oraoro Mxcnrfcnr rr oboco-

0& HqnaoBf,t cBiT DBrrxte iom oltrt|M ir 3aq||xareJrls aFaponororiqxom xanpmrrcy y rfinoco$ii XX croniTrc. ABrop 6arrr6ox riTeprryF
trr|r rEopiE, ottocoiErrqx nprqb, Bin BilDi,utB 3 nlmr|pcbKr|M BbrmM 6in{ 200 Kpairr, ||ec!/qn seMjrrr|aM Blpy, n|!i|o i rro6oD Xpttcrr.

Bnepure n VxpaiHi rraM'srb BeJrrrKoro no-
nrKa yBirrHeHo Ha repHTopii Anocrolsctroi
Hytqiarypr.r (floconscrBo AepxaBH Barnran)
s Knesi - TaM 6yro nc'raHoBJreHo naM'rrHrrK
loaHHy flaany II. [pyrrfi naM'qrHsK flosru-

. )i*y nocraB HeuroAaBHo y cernuli fiepuror-
janencsr EapaHincbKoro pafioHy no6nu3y

Pnucsro-raroJrr.{qbKono xpaMy. M a6yrs flep-
rrorpaBeHcsrnfi rocruon renep 6ylyrr tHa-
TH He rirsrcl.r n Xxrorr,rnpcbKifi o6lacd, a fi y
ncifi Yrpaiui, agxe Hasirs 6inr ra$e4panb-
Hom Kocrbony B Xuronar.rpi TaKoFo naM'rr-
HHKa HeMae. Biaorvnrfi sucrie lsaHa flasra [I
<He 6ifirecr Xpr.rcry ni4rpurr.r ABepi> cr.rM-
soriqHo erireHr.rfi y rrrerani - flana croirs s
po3BeAeHnun i niAnsrHMH Bropy pyKaMr.r.

29 tuc^tonalayci xarolurn cennula B3rJu.t

f{acrb B ypoqncrocri. OcsqrHTH [aM'rrHr.rK
npuixan €nncKon-opllunapiir Kneso-Xrro-
unpcuroi aierresii .flH flypniHcrrnfi. B uefi
4eHr nipui rarolrqrroi qepKBr.r cBflTKyBaJtH
i 20-piv.u 3acHyBaHHr y cennqi napaQii Ena-
xeHHoi Kaponinn Kysrconnu (nona HapoAH-
racfl y flonruli I 898 p., 6yna cnircrKoo oco-
6orc, peeHoro KaroJruqxoro i 3arnnyna, o6ep-
irarcqu cBon rrucrory y l7-pivHorray niqi ga
qacie I Ceiroeoi nifinr.r; y 1987 p. IoaHan flan-
lo II gaqucnns i'i',qo 6laxeuuux Karonprqrroi
IIepKBH, BOHa CTaJra nOKpOBHTen SXOIO na OlO4i,

Pyxy t{ucrux cepAeqb (r,,ronoai JrroAr,r Aarorb
o6iuqHry .[orpr,rMyBarncr Aorxnro6uol qnc-
rorn).

3a AnsHr.rrvr s6iroM o6cranns roro x 1898
pory 6yro 3acHoBaHo i cernue flepurorpa-
BeHcbK. Eapanincrruft pafion cBoro qacycraB
ocepeAKoM AisrsHocri Puucrro-raronnrrbKo-
ro qepHeqoro opAeHy Csrurennris Haficer-
riruoro Cepua lcyca. Opaen :acHonaunfi y
1878 p. o. JIeoHoM,{eoHou.

y 1997 poui cepurHn ni4ryxnynr.rcr Ha

npoxaHHr Kueso-XnroMnpcbKoro enncKona-
opanHapia .f,na flypaiHcrroro i npniianr.r
npauaBarH n Yxpainy (ocepegox ceprrrH
3HaxoAnTbcr y flonsuri no6nnry Kparoea, rau
y cenuqi CraAHnxn SynrqioHye ixHr ceuiHa-
pir). HnHi n Yrpaini nparrroe 7 cepuru, axi
o6cryronyroru 4 napa$ii i nosaA 20 rannuqr.

Ha csmo Ao Kocrbony :aniralu raKox(
quclessi rocri - npeAcraBHr.tKr{ KaronHrrb-
rcnx napaSifi Honorpag-Bo-n uscsroro, Fapa-
uinrn, Jlrc6apa, Pouanona, cycigHroi XMeJrb-
snqrroi o6nacri, celnulHr{fi roroea flepruor-
paBeHcbKa B.A.Maryxincrxufi, rorosa XH-
rounpcrxoi o6racuoi cnilru nolsrin Yrpai-
nr.r B. Jlqcxoscuxa-Illyp, roJr o Ba noJrbcbKo-
ro KyJrbrypHo-ocsirHroro roBapncrea (To-
rapiora>> cenHUra flepruorpaBeHcbK B.3a-
rypcrrufr.

Y cnoifi npouoni.fln flypniucmNfi 3aKrILt-

KaB MoJroAb 6yrr,r amnnHuM yqacHnrou Pyxy
qHcrr.rx cepAeub, 6parn npnKrraA g xurrr Ka-
porinn Ky:ronnn, HaAaBarH AonoMory BciM
norpe6yrcunu, oco6luBo xBoprrMn JIIoAIM,
MoJrr,rrncr ra Hosi IoKJIHKaHHI Ao cBrrqeH-
crsa. HaAari enucron-opar.nrapifi no6raroc-
noBHB Airefi, rri npnfiruru Ha ypoqncry Mecy.

B.A. Maxyxincrxufi u1hpo noArr(yBaB
nciu, xro AonyqHBcr Ao BcraHoBJreHHr na-
M'rrHr,rKa IoaHHy flauy II (niH nocraB BHK-

JnosHo 3a Korrrrr [aicueeoro nroAy oKpeMHX

noJrbcbKlrx nignpr.rerr,rqin), oco6nr.rBo Hacroq-
Tenro napa$iT rcroH,qzy flny flolo6iscsror'ay
- sa fioro iHiqiaruey qoAo BcraHoBJreHHfl na-
M'flTHnKa, no6axas noA:rJrbrrrux ycnixin y ay-
xoenifi npaui. Cennu{nr,rfi roroBa Brc,IoBHB npo-
nosraqirc nopaAlrrr,rcr 3 rpoMaAoro ceJrnrrla uloAo
HaAaHHr Ha3BH Bynr{ui, Harrifi 3H[xo4rrbcr Ko-
crboJr, iueni loanna flasra II.

Ha mnepureHHr cBrra n xparrai ni46yaca
cerrrosr4fi KoHrrepr napa$irnsnoro xopy nia
repinHuqrnoM cecrpn uouaxrsi IOreQn, arcr.ril

Br.rKoHaB xpucrrrrHcrri nicHi, npncnrueui na-
M'qri sennKoro noJrffKa, ryuauicra XX cro-
nirrr Kapors BofrrnlH, rrlo Ha3aBlKAn 3aru-
lllrrBcr y cepqrx rnrinufionis 3eMJrrH.

OrexcanAp llnnonapcrrnfi .
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Radio bytomierz
' co miesiqc, w ka2dq pierwszq sobotq miesi4ca o godzinie 20.00. mohna
siucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Telewizj a Zytomierz dla Polakriw
. Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
' Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego. 34 b, tel. (0412\ z4-34-zz,
Dyrektor Jerzy Bagiriski, godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Obwodowy Zwiqzek Polakow Ukrainy
m. Zytomierz, ul. Czerniachowskiego, 34b
Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur, tel. 8097 1998308.
. S tow a rzys z e ni e N auczy c ie I i P o I o n is t6w Zy t o mie rs zc zyz ry),
Prezes Miroslawa Starowierow.
Adres: 10020 Lytomierzul. Michajlowska, 15. Tel. (0412)3746-75.
' Towarzystwo Kultury P ols kiej na Zytomi e rszczyznie im. J. l. Kraszews kiego,
Przewodnicz4cy Jerzy Bagifiski, tel. domowy (0al D 37-99-97 .
. Polskie Naukowe Towarzystwo w Zytomierzu,lJl. Czerniachowskiego 34b,
Prezes Irena Perszko, tel.(80412)39-85-49, kom. 80674121570, e-mail: ptnz@op.pl
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
' Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie lVspierania przeds iqbiorczoici,
Prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-lS-30.
. Berdyczowski Oddzial Zwiqzku Polakow Ukrainy,
Prezes Larysa Wermifrska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-79.
. Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polak6w < Rodzinay,
Prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24,w. Osykowo,
tel. (+38096) 4331070; (+3S050) 9320202.
Msze w jgzyku polskim w bytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00,
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czpsciowo w jgzyku polskim,
czpSciowo po ukraifisku w Berdyczowie
' Kosci6l w Klasztoze Karmelit6w Bosych - w niedziele 7.30, 9.00, 10.30, 17.00,

codziennie 8.00 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbary - codziennie g.00, 1g.00,

niedziele 8.30, 10.00, 12.00, 13.00, 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 1g.00.
(Pnepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym infurmatorze. Wszvstkich zainteresowarych

prosimy o nadsylanie inibrmacji nq temat swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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opracowanie graficznb i techniczne
.AliCjaWer,milfrSka-, ',''':', ' ", '

kurier

Adresredakc.ii: 
Hffi::Lli,t'

. ul. Puszkinx.46,
tel.: (380,4143) 2-2i3:78;, ,

e-mail:
: :p.koscinski@rzeczp'ospo.Litapf .

Iarisa v@brd et com-Ut, 
.,, ,,",';,,;,

:'i:'i.,.'.,,.

Wydano dziqki , wsparc.iu
finansowemu Fundacji <<Pomoc

Polakom na Wschodzie> (Warszawa).

'.:. Zapraszamy wszystkieh chqtnych
do nadsylania list6w i artykul6w, ale
informujemy, 2e za zamieszczone
materiaty nie wyplacamy honorarium

@dakc.iapracuje spolecznie), a tekst6w
nie zam6vrjonych nie zvrracamy.

<FEPAIIqIBCbKA MO3AIKA)

Enarogifi Ha rrynbrypHo-ocsiTHr Fa3era,
Brxolnru KoxHru( 2 uicsqi.

Bu4aneqr - Paaa Eepalr.riBcrKoro

,, BiAAire*m, Cnirncr flonsrciB Y*paiuli'
3apeecrponasall rsiTH-s 1995 pory

xurorrr upcrxt u o6lacnnu
yrpaBflinncM no npeci, 

:

cBl,[orITBo npo peecrpaurrc
cepii XT Ns 70.

Harua agpeca : rr.r. Eep4nuin,,
nyn. ilynrrciua, 46. Ten. 2:23-7 8.'

PROGRAM TV POLONIA

Prezentujemy wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas
ukrairiski, czyli polski +l godzina) - na styczen-luty 2009 roku. Jak zwykle -godziny emisji seriali moge r6ilnit. sig o kilka lub nawet kilkana5cie minut.

Obok tradycyjnych seriali, kt6rych jest mn6stwo, pojawily siq ciekawe, wartoSciowe
filmy. Spr6bujmy zacz4c wla6nie od nich. w ka2d4 sobotq od okolo 21.00 beda
pokazywane kolejno: ,,Matka Joanna od Aniol6w" (17 stycznia), ,,Gra" (25 stycznia),
,,Smier6 prezydenta" (31 stycznia". ,,Austeria" (7 lutego) - te wszystkie w rezyserii
slynnego J erzego Kawalerowi cza.

A oto aktualne godziny nadawania seriali. ,,Plebania" - poniedzialki-pi4tki o 12.35
i 19.50, powt6rzenia w soboty o 6.00.,,Klan"-poniedzialki-pi4tki o 13.10 i2l.l0,
powt6rzenia w niedziele o 7.00. ,,M jak miloSi" - poniedzialki o 9.50, takze w soboty
o 19.25. ,,Na dobre i na zle" - soboty 14. I 0.

I ponadto seriale: ,,Takczy nie"-nied/flele 21.10 iponiedzialki 15.05,;,,Barwy
szczqScia" - wtorki 13.25 i22.10. Szczeg6lnie polecamy ,,ojciec Mateusz", zupelnie
nowy serial, we Srody o 22.15 

- ten serial, kt6rego bohaterem jest ksi4dz, zdobywa
popularnoS6!

Polecamy tez m.in. w soboty o 11.20 i wtorki o 17.30 program wojciecha
Cejrowskiego,,Boso przez Swiat" i w soboty o 12.45,,Maklowiczw podr6zy" - 1y

tym ostatnim pyszne przepisy kulinarne.


