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Berdyczów, marzec 2014.
Pomnik Tarasa Szewczenki.

Zdjêcie L. Wermiñskiej.
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Szanowni Pañstwo
Z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t
Wielkiej Nocy
¿yczê aby Wielkanoc ogarnê³a
Pañstwa szczególn¹ tradycj¹
i nowymi szczêliwymi
prze¿yciami,
Ale przede wszystkim by
Wielkanoc
umocni³a Wasz¹ wiarê,
podnios³a na duchu
i nape³ni³a Wasze serca
radoci¹.
Z najserdeczniejszymi
podziêkowaniami za
dotychczasow¹ wspó³pracê.
Z powa¿aniem,
Edyta Niedwiedzka
wicekonsul
Wydzia³ ds. Wspó³pracy z
Polakami na Ukrainie,
Prawnych i Opieki Konsularnej
Konsulat Generalny RP
w Winnicy

Piêkne sa swieta i kazdy z nas je ma.
Jedni w oddali, inni przy jednym stole.
Lecz najwa¿niejsze,
bysmy zawsze pamietali o sobie.

Zdrowych i pogodnych Swiat
Wielkanocnych,
pelnych wiary, nadziei i milosci.
Radosnego nastroju,
serdecznych spotkan z
najblizszymi
oraz Weso³ego Alleluja ¿yczy
Dorota Maciejuk
Biblioteka Narodowa
w Warszawie
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Opinie publiczne

Lepsza Polska w lepszej Europie

10. rocznica przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej uwidacznia, jak wiele
przez ten czas zmieni³o siê na lepsze i jak siê nadal zmienia.

25 maja Polacy po raz trzeci wybierali
swoich przedstawicieli do Parlamentu
Europejskiego (pierwszy raz mia³o to
miejsce w maju 2004 roku  tu¿ po
przyst¹pieniu do Unii Europejskiej, drugi w
2009 roku). Wybory te to wa¿ny egzamin
dojrza³oci tak obywatelskiej, jak i
europejskiej. Jak bowiem pokazuje
dowiadczenie obecnoci w strukturach
europejskich, integracja wysz³a na dobre
wszystkim bior¹cym w niej udzia³ krajom i
spo³eczeñstwom.
Wspólny europejski marsz rozpocz¹³ siê
1 stycznia 1958 roku. Wtedy szeæ krajów:
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg,
Niemiecka Republika Federalna i W³ochy,
powo³a³o do ¿ycia Europejsk¹ Wspólnotê
Gospodarcz¹ organizacjê wspólnego rynku,
któr¹
stopniowo
rozszerzano
i
udoskonalano, a¿ w koñcu przyjê³a obecny
kszta³t Unii Europejskiej. Jej 28 pañstw
cz³onkowskich co piêæ lat wybiera organ
przedstawicielski Parlament Europejski. W
licz¹cym 765 deputowanych parlamencie
Polska ma 51 pos³ów.
Tegorocznym wyborom polskie media
powiêci³y bardzo wiele uwagi. W analizach
powszechnie podkrelano, ¿e coraz wiêcej
wa¿kich decyzji, dotycz¹cych równie¿
Polski, podejmowanych jest podczas
wspólnych obrad Parlamentu Europejskiego
w Brukseli lub Strasburgu. Doæ powiedzieæ,
¿e 60 proc. polskich ustaw ma swoje ród³a
w regulacjach unijnych. Regulacje te dotycz¹
praktycznie wszystkich dziedzin ¿ycia.
Dlatego tak wa¿ne jest, by w
europarlamencie zasiadali godni i
kompetentni reprezentanci nie tylko z
Polski, ale i z ca³ej Europy. Dowiadczeni i
pracowici, a tak¿e wra¿liwi na sytuacjê
rodowisk najbiedniejszych i wymagaj¹cych
szczególnego wsparcia.
Ponad 80 proc. Polek i Polaków docenia
rolê i znaczenie Unii Europejskiej dla
teraniejszoci i przysz³oci swojego kraju.
Wie, ¿e w lepszej Europie tak¿e i Polsce

wiedzie siê i bêdzie siê wiod³o lepiej.
Wspó³czesny wiat jest bowiem tak mocno
ze sob¹ powi¹zany, ¿e o bezpieczeñstwo
ekonomiczne, spo³eczne, energetyczne,
ekologiczne, ¿ywnociowe, militarne i
wszelkie inne najlepiej jest zabiegaæ
wspólnie, w ramach Unii Europejskiej czy
podobnych miêdzynarodowych organizacji
i sojuszy. I choæ rozumuje tak, jak
wspomnia³em, przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ
mieszkañców Polski, w kampanii wyborczej
ujawnili siê politycy i kandydaci na
eurodeputowanych o zgo³a odmiennych
pogl¹dach. G³osili oni, ¿e je¿eli znajd¹ siê w
gronie wybranych, to w Brukseli bêd¹ d¹¿yli
do rozsadzenia Unii od rodka, poniewa¿
przysz³oæ upatruj¹ tylko w rozwoju i
umacnianiu pañstwowoci czysto
narodowej. Ta opinia nie tylko w Polsce
jest jednak marginalna.
Nad Wis³¹ podkrela siê, ¿e dziêki
wejciu Polski do Unii Europejskiej
w³¹czeniu jej w krwiobieg Europy, otwarciu
rynków, upowszechnieniu zasad demokracji
i swobód obywatelskich, potê¿nemu
zasilaniu bud¿etu krajowego funduszami
unijnymi

nast¹pi³o
wyrane
przyspieszenie rozwoju gospodarki,
infrastruktury i rolnictwa wyraniejsze ni¿
kiedykolwiek w przesz³oci a dochód na
jednego mieszkañca osi¹gn¹³ 65 proc.
redniego poziomu unijnego, podczas gdy
do niedawna wynosi³ tylko oko³o 50 proc.
W sytuacji, gdy na lata 2014-2020 ogólny
poziom wydatków w Unii obni¿y³ siê, w
przypadku Polski dotacje unijne s¹ wy¿sze
ni¿ w latach 2007-2013. To ma swoj¹
wymowê. I mobilizuje w³adze i
spo³eczeñstwo do wysi³ku i racjonalnego
wykorzystania istniej¹cych mo¿liwoci.
10. rocznica przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej uwidacznia, jak wiele przez
ten czas zmieni³o siê na lepsze i jak siê nadal
zmienia. Dlatego w Polsce dok³ada siê starañ,
by kraj by³ liderem rozwoju w tej czêci
Europy, budowa³ dobre i partnerskie relacje
gospodarcze, polityczne i kulturalne ze
wszystkimi s¹siadami co nie zawsze
przychodzi ³atwo i prosto a Ukrainie s³u¿y³
dowiadczeniem zdobytym w toku integracji
z Europ¹ Zachodni¹. Polska czyni te¿ co
tylko mo¿e, aby przyczyniæ siê do
zachowania przez Ukrainê integralnoci.
Eugeniusz Jab³oñski,
Warszawa.
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Wydarzenia

Z

akaz wjazdu na teren Ukrainy jest represj¹ za korzystanie
przez niezale¿nego dziennikarza z konstytucyjnego prawa
do wolnoci s³owa i wyra¿ania pogl¹dów na terytorium
Rzeczpospolitej Polski, której jest obywatelem. - Wyra¿am nadziejê,
¿e polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, któremu przeka¿ê to
owiadczenie, podejmie w tej sprawie interwencjê. Sprawa ma bowiem
wymiar nieuzasadnionej szykany wobec obywatela polskiego i
równoczenie represji za korzystanie z wolnoci s³owa  pisze Marcin
Ha³a w owiadczeniu. - Sprawa ma tak¿e wymiar ludzki.
Uniemo¿liwiono mi odwiedziny u ciê¿ko chorego cz³onka najbli¿szej
rodziny. Ze stempla wbitego do mego paszportu wynika, ¿e zakaz wjazdu
obowi¹zuje do 11 padziernika 2016 roku  informuje polski dziennikarz
i publicysta tygodników: Warszawska Gazeta, Polska Niepodleg³a
oraz miesiêczników: Uwa¿am Rze i Zakazana Historia.

Ukraiñskie represje wobec
polskiego dziennikarza
Owiadczenie.
17 kwietnia 2014 na przejciu
granicznym
Krakowiec/Korczowa
funkcjonariusze ukraiñskiej Stra¿y
Granicznej wrêczyli mi decyzjê o zakazie
wjazdu na terytorium Ukrainy. Stempel z
zakazem wbito równie¿ do mego paszportu.
Jecha³em z prywatn¹ wizyt¹ do Lwowa, aby
spêdziæ tam wiêta Wielkanocne w gronie
najbli¿szej rodziny.
W ci¹gu ostatnich 5 lat przebywa³em na
Ukrainie dwukrotnie: od 12 do 15
padziernika 2012 roku w ¯ytomierzu jako
cz³onek delegacji województwa l¹skiego na
V Festiwal Kultury Polskiej w ¯ytomierzu,
na oficjalne zaproszenie ¯ytomierskiego
Obwodowego Zwi¹zku Polaków na Ukrainie
oraz od 14 do 17 padziernika 2011 roku w
Piotrowcach Dolnych ko³o Czerniowiec jako
cz³onek delegacji l¹skich górników na
powiêceniu kocio³a pw. Przemienienia

Pañskiego w Piotrowcach
Dolnych.
Nie przekroczy³em
wiêc terminu pobytu na
Ukrainie
w
ruchu
bezwizowym (90 dni). Na
Ukrainie nie pope³ni³em równie¿ ¿adnego
wykroczenia, nie by³em legitymowany
przez tamtejsz¹ milicjê.
W takim wypadku zakaz wjazdu wydaje
siê konsekwencj¹ mojej dzia³alnoci
pisarskiej i publicystycznej uprawianej w
Polsce. Jestem autorem ksi¹¿ki Oddajcie
nam Lwów (Warszawa, wyd. Bollinari,
2012) oraz licznych artyku³ów prasowych,
w których negatywnie wyra¿am siê na temat
odrodzenia na Ukrainie banderowskiego
nacjonalizmu i podnoszenia jego do rangi
mitu pañstwotwórczego.
Warto dodaæ, ¿e w swoich publikacjach
nigdy nie stawia³em postulatu zmiany granic
pañstwa ukraiñskiego. Ksi¹¿ka Oddajcie

nam Lwów dotyczy rewindykacji Lwowa
dla polskiej kultury, to¿samoci i historii.
Pokazuje równie¿ przypadki fa³szowania na
Ukrainie historii oraz wskazujê zachowania
antypolskie, od jakich  niestety  nie jest
wolna czêæ elit na terytorium tzw.
zachodniej Ukrainy. Warto podkreliæ, i¿
takich s¹dów nie wypowiada³em publicznie
w czasie moich wizyt na terenie Ukrainy.
Zakaz wjazdu na teren Ukrainy jest wiêc
represj¹ za korzystanie przeze mnie z
konstytucyjnego prawa wolnoci s³owa i
pogl¹dów na terytorium Rzeczpospolitej
Polski, której jestem obywatelem.
Wyra¿am nadziejê, ¿e polskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
któremu przeka¿ê to owiadczenie,
podejmie w tej sprawie interwencjê. Sprawa
ma bowiem wymiar nieuzasadnionej
szykany wobec obywatela polskiego i
równoczenie represji za korzystanie z
wolnoci s³owa.
Sprawa ma tak¿e wymiar ludzki.
Uniemo¿liwiono mi odwiedziny u ciê¿ko
chorego cz³onka najbli¿szej rodziny. Ze
stempla wbitego do mego paszportu wynika,
¿e zakaz wjazdu obowi¹zuje do 11
padziernika 2016 roku.
Marcin Ha³a.
Publicysta tygodników: Warszawska
Gazeta, Polska Niepodleg³a oraz
miesiêczników: Uwa¿am Rze
i Zakazana Historia.
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 Wymiana elit kierowniczych
w rejonie berdyczowskim
Zwolnienie
ze
stanowiska
przewodnicz¹cego
Berdyczowskiej
Pañstwowej Administracji Rejonowej
W³odzimierza
Zbaraskiego
przez
aktywistów Samoobrony zapocz¹tkowa³o
rotacje kadrowe, które powinny ca³kowicie
zmieniæ rzeczywistoæ rejonu i jego
mieszkañców. W Radzie Rejonowej
zlikwidowano frakcjê Partii Regionów, a
wykonuj¹cy obowi¹zki prezydenta Ukrainy
Aleksander Turczynow wyznaczy³ nowego
przewodnicz¹cego
Berdyczowskiej
Administracji Rejonowej. Posadê straci³
tak¿e wiceprzewodnicz¹cy Rady Rejonowej
Fedor Kulibaba, w zwi¹zku ze z³ym stanem
zdrowia i przejciem na emeryturê.
 Nowy przewodnicz¹cy berdyczowskiej
administracji rejonowej
Obsada stanowiska przewodnicz¹cego
Berdyczowskiej Pañstwowej Administracji
Rejonowej nie oby³a siê bezkonfliktowo.
Spór powsta³, gdy nowy gubernator obwodu
¿ytomierskiego Sidor Kizin ze Swobody
zapragn¹³, by stanowisko to obj¹³ jego
partyjny kolega Aleksy Pobere¿nyj. Wielu
aktywistów rejonu berdyczowskiego
uwa¿a³o, ¿e Pobere¿nemu brakuje
dowiadczenia, by kierowaæ RAP. W celu
uregulowania sytuacji gubernator obwodu
spotka³ siê z mieszkañcami okolic
Berdyczowa
i
przedstawicielami
Samoobrony, a tak¿e wys³ucha³ opinii
obywateli. W efekcie Aleksander Turczynow
powo³a³
na
przewodnicz¹cego
Berdyczowskiej Pañstwowej Administracji
Rejonowej Wadima Sinielnikowa,

Mozaika Berdyczowska
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przedsiêbiorcê prywatnego w bran¿y us³ug
poligraficznych. Sinielnikow, urodzony w
1969 r. mieszkaniec Berdyczowa, jest
absolwentem ¯ytomierskiego Uniwersytetu
Technologicznego.

samochodów, nie daj¹ w nocy spaæ i stale
przypominaj¹ berdyczowianom o swojej
obecnoci. Czy w³adze miejskie robi¹ co,
by rozwi¹zaæ ten bolesny problem, trudno
powiedzieæ. Istnieje co prawda
niedokoñczone schronisko dla psów nale¿¹ce
do przedsiêbiorstwa komunalnego
Berdyczówkomunserwis,
którego
pracownicy maj¹ siê zajmowaæ
wy³apywaniem zwierz¹t. Jest klinika
weterynaryjna, która wziê³a na siebie
obowi¹zek nieodp³atnej sterylizacji
pojmanych czworonogów, które s¹ po
zabiegu wypuszczane na wolnoæ. Ale to
nie rozwi¹zuje sprawy. Bo choæ system ten
dzia³a ju¿ od kilku lat, wa³êsaj¹cych siê po
ulicach bezpañskich psów nie uby³o. Teraz
w³adze pok³adaj¹ nadzieje w nowych
zamkniêtych pojemnikach na mieci, co ma
pozbawiæ czworonogi dostêpu do ¿ywnoci.
Jednak efekt mo¿e byæ taki, ¿e miastu
przybêdzie agresywnych, bo g³odnych
bezpañskich zwierzaków.
Z tym problemem zmaga siê nie tylko
Berdyczów, ale i inne miasta obwodu
¿ytomierskiego. W Olewsku na przyk³ad
zarz¹d miejski obiecuje p³aciæ po 30 hrywien
za ka¿dego psa zaprowadzonego na
sterylizacjê. Ale w Berdyczowie ten pomys³
nie wypali³. Przede wszystkim dlatego, ¿e
ta dzia³alnoæ wymaga systematycznoci,
której miejscowe wadze nie by³y w stanie
zapewniæ. Co prawda od kilku lat istnieje
na razie na papierze projekt budowy
schroniska dla bezpañskich zwierz¹t, ale by
go wprowadziæ w czyn, potrzeba 2 000 000
hrywien, którymi bud¿et miejski nie
dysponuje.

 Rodzina Góralskich najbardziej
usportowiona w obwodzie
W Berdyczowie dok³ada siê wielu starañ,
by popularyzowaæ zdrowy styl ¿ycia.
Sprzyjaj¹ temu miejscowa szko³a sportowa
i berdyczowskie centrum Sport dla
wszystkich. Ta dzia³alnoæ przynosi
efekty. Okaza³o siê bowiem, ¿e w naszym
miecie ¿yj¹ nie tylko utalentowani
sportowcy, lecz tak¿e ca³e rodziny, które
regularnie uprawiaj¹ sport. Wzorem dla
wszystkich mo¿e staæ siê rodzina Góralskich,
która zwyciê¿y³a w konkursie Tato, mama,
ja  rodzina sportowa. Na pocz¹tku
kwietnia w Szkole Ogólnokszta³c¹cej Nr 17
odby³y siê zawody o puchar najbardziej
sportowej rodziny miasta, w których wziê³o
udzia³ kilka berdyczowskich familii.
Pierwsze miejsce zajê³a rodzina Góralskich,
która nastêpnie pojecha³a broniæ honoru
miasta na zawodach obwodowych w
Korosteniu. Stamt¹d Góralscy wrócili jako
zwyciêzcy i teraz bêd¹ reprezentowaæ
obwód ¿ytomierski w ogólnoukraiñskich
zmaganiach sportowych.
 Plaga bezpañskich psów
Bardzo bolesny problem naszego miasta
jest nadal nierozwi¹zany. Chodzi o
bezpañskie psy, których populacja z
ka¿dym rokiem siê powiêksza. Szczekaj¹ce,
wyj¹ce albo pok³adaj¹ce siê na ulicach zgraje
czworonogów terroryzuj¹ mieszkañców:
gryz¹ przechodniów, rzucaj¹ siê pod ko³a

Zdjêcie L. Wermiñskiej.
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 W Berdyczowie p³on¹ busy
Bior¹c pod uwag¹ sytuacjê w kraju,
mieszkañcy Berdyczowa nie czuj¹ siê
ca³kiem bezpiecznie. Istnieje bowiem groba,
¿e p³omieñ separatyzmu dotrze i do naszego
miasta. I chocia¿ trudno sobie wyobraziæ
powiewaj¹ce nad berdyczowskimi urzêdami
rosyjskie flagi, ludzie powinni byæ
przygotowani na ewentualne niepokoje. Tym
bardziej ¿e s¹ one na rêkê tym, którzy chc¹
je wykorzystaæ, by zemciæ siê na swoich
wrogach. Przyk³adem takiego dzia³ania mo¿e
byæ po¿ar trzech autobusów, jaki wybuch³
jednej nocy obok wejcia do
przedsiêbiorstwa transportowego. Najpierw
zapali³ siê bus, który sta³ porodku. Po¿ar
zacz¹³ siê w tylnej jego czêci, gdzie samo z
siebie nic nie mo¿e siê zapaliæ. Potem ogieñ

Kronika miejska
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przerzuci³ siê na dwa s¹siednie autobusy.
Na razie przyczyna po¿aru nie jest
znana.

Doniecka, i jego pasa¿erka zostali zabrani
na posterunek milicji w celu ustalenia danych
osobowych i wyjanienia okolicznoci ich
podró¿y przez nasze miasto.

 Sukcesy sportowców berdyczowskich
Do ukraiñskiej dru¿yny lekkoatletycznej
do³¹czy³a nasza rodaczka Ludmi³a
Kowalenko, która ma na swoim koncie wiele
zwyciêstw i osi¹gniêæ sportowych.
Niedawno Ludmi³a Kowalenko wróci³a z
Londynu, gdzie po raz pierwszy bra³a udzia³
w maratonie Virgin Money London
Marathon. Chocia¿ tym razem nie trafi³a do
grupy liderów, na mecie by³a dziesi¹ta, co
te¿ jest dobrym wynikiem, zwa¿ywszy na
wielk¹ liczbê uczestników.
Berdyczów mo¿e poszczyciæ siê jeszcze
jednym zwyciêstwem sportowym. Bokser
Oleg Czulaczejew zdoby³ drugie miejsce i
srebrny medal w zawodach bokserskich o
puchar Ukrainy.
 Wystawa fotograficzna
Kwiecieñ 86-go. Echa.
Od 13 kwietnia w muzeum
berdyczowskim mo¿na ogl¹daæ wystawê
fotograficzn¹ Kwiecieñ 86-go. Echa,
powiêcon¹ katastrofie czarnobylskiej.
Prezentowane s¹ na niej zdjêcia dwóch
m³odych fotografów Olega Sy³ki i Aleksego
Carapajewa, którzy osobicie odwiedzili
strefê zamkniêt¹. Dziêki nim zwiedzaj¹cy
wystawê mog¹ zobaczyæ, jakie skutki
przynios³a katastrofa czarnobylska, jak
wygl¹da martwe miasto dzisiaj.
Organizatorem wydarzenia jest zrzeszenie
spo³eczne Fundacja Fotograficzna, powsta³e
rok temu przy wsparciu deputowanej do
Rady Najwy¿szej An¿eliki £abuñskiej.
Jeszcze w zesz³ym roku, kiedy w
muzeum pokazywano tê wystawê po raz
pierwszy, organizatorzy zapowiadali, ¿e
realizacja projektu jest przewidziana na kilka
lat, poniewa¿ Oleg Sy³ka i Aleksy Carapajew
wykonali ponad 15 tysiêcy zdjêæ, których
nie mo¿na umieciæ w jednej sali.

Kronika miejska

 Polityczne ¿ycie Berdyczowa
W naszym miecie jest wiele organizacji
spo³ecznych. Niektóre z nich dzia³aj¹
aktywnie, ale wiêkszoæ istnieje tylko na
papierze. W³adze miejskie ju¿ kilka razy
próbowa³y je zjednoczyæ w jedn¹ Radê
Spo³eczn¹, która by dzia³a³a przy urzêdzie
miasta. Jednak bezskutecznie. I choæ
komitet wykonawczy zapewnia, ¿e Rada
Spo³eczna mo¿e powstaæ w ka¿dej chwili,
jak na razie przewodnicz¹cy organizacji nie
wykazuj¹ nale¿ytej aktywnoci w tym
kierunku i nie spiesz¹ siê do niej
wstêpowaæ. Za to pod adresem w³adz
nadszed³ apel od jednej z partii
politycznych, by w sk³adzie Rady
Spo³ecznej mog³y siê znaleæ ugrupowania
polityczne. I choæ wczeniej ustalono, ¿e
Rada Spo³eczna powinna byæ cia³em
apolitycznym, to bior¹c pod uwagê
dzisiejsz¹ sytuacjê, cz³onkowie komitetu
wykonawczego zdecydowali siê pozwoliæ
partiom zaanga¿owaæ siê w Radê Spo³eczn¹.
 Berdyczów skraca sezon grzewczy
W zwi¹zku z tym, ¿e wiêkszoæ gazu, z
którego korzystaj¹ mieszkañcy Ukrainy,
pochodzi z Federacji Rosyjskiej, która
wyst¹pi³a jako agresor w stosunku do
Ukrainy, powstaje pytanie o niezale¿noæ
gazow¹ naszego pañstwa. Byæ mo¿e w
najbli¿szej przysz³oci korzystanie z tego
paliwa znacznie siê zmniejszy. W Zarz¹dzie
Miejskim ju¿ s¹ prowadzone negocjacje w
sprawie wczeniejszego zakoñczenia sezonu
grzewczego. Na razie graniczn¹ dat¹ jest 15
kwietnia, ale je¿eli pogoda pozwoli, sezon
grzewczy mo¿e zakoñczyæ siê wczeniej.
 Autobus pe³en broni

9 kwietnia w Berdyczowie Inspekcja
Drogowa i samoobrona zatrzyma³y d¿ipa z
Doniecka. Powodem zatrzymania by³ brak
numerów rejestracyjnych. W samochodzie
znaleziono ba³ak³awê (zrobione na drutach
nakrycie g³owy w kszta³cie kominiarki),
pistolet traumatyczny, wyroby ze z³ota, a
tak¿e wielk¹ liczbê czeków z lombardów
Ukrainy Wschodniej. Kierowca, mieszkaniec

25 lutego aktywici Majdanu z
granicznego posterunku zatrzymali
niezwyk³¹ kolumnê pojazdów sk³adaj¹c¹ siê
z trzech samochodów milicyjnych i autobusu
wype³nionego broni¹. O tym, dok¹d zmierza³
ów transport, z³apani przewonicy na razie
milcz¹. Na wszelki wypadek broñ zosta³a
przekazana berdyczowskim milicjantom,
którzy prowadz¹ ledztwo w tej sprawie.
Teraz w obwodzie ¿ytomierskim og³oszono
miesi¹c dobrowolnego oddawania broni,
materia³ów wybuchowych i zasobów
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Zdjêcie L. Wermiñskiej.

specjalnych (pistoletów gazowych,
rewolwerów, rodków dla kul gumowych),
które mo¿na przekazywaæ do urzêdów
spraw wewnêtrznych.
 Modlitwa w intencji
Niebiañskiej Sotni
We wszystkich miastach odbywaj¹ siê
imprezy upamiêtniaj¹ce bohaterów Majdanu
i Niebiañskiej Sotni. Ich imionami s¹
nazywane ulice, ods³aniane s¹ pomniki i
obeliski ku ich czci. Ich twarze i nazwiska
zna teraz ka¿dy. W niedzielê 2 marca w
Berdyczowie na placu Centralnym odby³a
siê msza wiêta, w której wziêli udzia³
kap³ani ró¿nych wyznañ. Odrzuciwszy
wzajemne nieporozumienia, wspólnie
modlili siê w intencji poleg³ych bohaterów
Majdanu. Ksiê¿a nawo³ywali do pokoju i
ostro potêpiali egoizm, który tkwi w
ka¿dym z nas. Pomodliæ siê za zmar³ych
przysz³o wielu mieszkañców Berdyczowa.
Przybyli zarówno zwykli ludzie, którzy
stali obok poleg³ych bohaterów na
Majdanie, jak i przedstawiciele
Samoobrony, mer Berdyczowa Wasyl
Mazur, asystent deputowanej do rady
Najwy¿szej Ukrainy An¿eliki £abuñskiej,
W³odzimierz Ponomarczuk, radni miasta,
przedstawiciele organizacji spo³ecznych i
politycznych. Msza trwa³a ponad dwie
godziny. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa
obecni mogli zapaliæ wiece i po³o¿yæ
kwiaty obok wizerunków bohaterów
Niebiañskiej Sotni.
Opracowa³a
Larysa Wermiñska
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 Wzrasta zaufanie
do polskich banków
Wed³ug
najnowszego
badania
zrealizowanego przez TNS Polska dla ZBP
na prze³omie marca i kwietnia bie¿¹cego
roku, w ci¹gu minionego roku wzros³y
zarówno reputacja sektora bankowego jak i
deklarowane przez Polaków zaufanie do
banków. 60% doros³ych respondentów
pytanych o to czy maj¹ zaufanie do swojego
banku odpowiada twierdz¹co. Takiego
samego zdania jest tak¿e 95% ankietowanych
przedsiêbiorców. W opinii spo³eczeñstwa,
bank, z którego us³ug korzystamy zajmuje
czo³owe miejsce na licie instytucji zaufania
publicznego. Taki pogl¹d podziela 60%
ankietowanych. To o 3 punkty procentowe
wiêcej ni¿ w pomiarze zrealizowanym w
roku ubieg³ym. Analogiczne wskazania
obserwujemy
równie¿
wród
przedsiêbiorców. A¿ 95% z nich deklaruje
zaufanie do banku, z którego korzysta ich
firma. Bardzo wysoko w obu grupach zosta³
oceniony tak¿e Narodowy Bank Polski, do
którego zaufanie deklaruje odpowiednio 54%
i 84% ankietowanych. Zgodnie z wynikami
badania, osobiste dowiadczenie w relacji z
bankiem odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w
ocenie instytucji finansowych. Klienci
banków oceniaj¹ je lepiej ni¿ ogó³
spo³eczeñstwa, deklaruj¹c tak¿e wy¿szy
poziom zaufania. Po³owa Polaków uwa¿a,
¿e o bankach mówi siê dobrze wród ich
znajomych i rodziny. Przeciwnego zdania
jest co pi¹ty ankietowany. Dobr¹ i bardzo
dobr¹ opiniê o bankach ogó³em ma 46%
Polaków. le ocenia je jeden na dziesiêciu.
Ca³y polski sektor bankowy zaskarbi³ sobie
zaufanie 50% opinii publicznej i 70%
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przedsiêbiorców. Jednoczenie, narasta
przekonanie, ¿e nie wszystkie banki
zas³uguj¹ na zaufanie w takim samym
stopniu. Taki pogl¹d jest bliski 60%
ankietowanych. 87% badanych twierdzi, ¿e
wybór danego banku by³ dla nich dobrym
wyborem. Czêæ z nich uwa¿a, ¿e z czasem
okaza³o siê, ¿e bank nie do koñca spe³ni³ ich
oczekiwania, jednak zdecydowana
wiêkszoæ zdecydowa³a siê nadal korzystaæ
z jego us³ug. Dziewiêciu na dziesiêciu
klientów banków odpowiada, ¿e w ci¹gu
ostatnich 5 lat nie zmieni³o swojego banku.
Pod wzglêdem satysfakcji z us³ug Polacy
oceniaj¹ bank z którego us³ug korzystaj¹
przeciêtnie na 7,42 punktu na
dziesiêciostopniowej skali w grupie klientów
detalicznych i 7,21 w grupie
przedsiêbiorców, przy czym oceny
wzrastaj¹ wraz ze skal¹ dzia³alnoci
przedsiêbiorstw i poziomem korzystania z
us³ug bankowych.

przed³o¿yæ plan znacznego zwiêkszenia
rezerw gazu oraz uproszczenie wzajemnej
wymiany tych rezerw pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimiczytamy
w
Rzeczpospolitej.Pomys³ poparli równie¿
czo³owi kandydaci chadecji i socjaldemokracji
na stanowisko szefa KE, Jean-Claude
Juncker i Martin Schulz. «Mylê, ¿e
mielibymy znacznie silniejsz¹ pozycjê
negocjacyjn¹, gdybymy po³¹czyli nasze
si³y. Musimy zmniejszyæ nasz¹ zale¿noæ
od Rosji.»  podkreli³ Juncker, by³y premier
Luksemburga. «Spraw¹ ca³ej UE jest
bezpieczeñstwo energetyczne. W naszym
wspólnym interesie jest zmniejszenie napiêæ
na Ukrainie»- Doda³ Martin Shulz, niemiecki
socjaldemokrata. Obaj kandydaci
uczestniczyli w dyskusji organizowanej w
Brukseli przez radio Euranet. Tusk spotka³
siê te¿ m.in z prezydentem Francji, który to
po rozmowie z naszym premierem
owiadczy³ swoje ca³kowite poparcie dla
koncepcji unii energetycznej. Tusk
przekona³ równie¿ do tego pomys³u
Hermana van Rompuya. Spotka³ siê te¿ w
tej sprawie z Angel¹ Merkel, ale jak sam
powiedzia³ «najmniej entuzjazmu s³ychaæ w
g³osie kanclerz Niemiec».»To na prawdê idzie
do przodu»- przekonuje Tusk i dodaje, ¿e
uzyska³
poparcie
ju¿
«prawie
wszystkich».Gazprom dostarcza pañstwom
UE oko³o 1/3 zapotrzebowania na gaz w
regionie. Bior¹c pod uwagê, ¿e Ukraina jest
g³ównym krajem tranzytowym gazu z Rosji
do UE, istniej¹ uzasadnione obawy, ¿e skutki
tocz¹cego siê tam konfliktu bolenie odczuj¹
pañstwa europejskie.

 Pomys³ Tuska zyskuje
coraz wiêksze poparcie.
Powstanie unia energetyczna?
Donald Tusk spotyka siê z
przywódcami kolejnych pañstw UE i
poszerza grono zwolenników swojego
pomys³u dotycz¹cego unii energetycznej.
Günther Oettinger, Komisarz Unii ds.
energii opowiada siê za wprowadzeniem w
¿ycie unii energetycznej zgodnie z ide¹
Donalda Tuska. «Wobec utrzymuj¹cego siê
kryzysu na Ukrainie kraje cz³onkowskie UE
musz¹ zacieniæ wspó³pracê»- powiedzia³
na ³amach dziennika «Hannoversche
Allgemeine Zeitung». W czerwcu odbêdzie
siê szczyt szefów pañstw i rz¹dów Unii
Europejskiej, na którym to Oettinger planuje
Bazylika Mariacka.
Gdañsk, Polska.

workbreaktravel.com

Wydarzenia w Polsce

III - IV
2014

Wydarzenia w Polsce

 Polacy odmawiaj¹ podpisywania
list poparcia dla polityków do PE
Wycig na zbieranie podpisów
wyra¿aj¹cych poparcie dla polityków trwa.
Jednak Polacy niechêtnie sk³adaj¹ podpisy
na listach kandydatów do Europarlmentu.
Skar¿¹ siê ci, którzy musz¹ szukaæ
sympatyków swoich partii na ulicach.
Jak podaje Rzeczpospolita, politycy do
15 kwietnia musz¹ zebraæ po minimum 10
tys. podpisów w okrêgu wyborczym.
Wszystkich okrêgów jest 13 i by
zarejestrowaæ listy w ca³ym kraju wystarczy
mieæ ponad ponad 70 tys. g³osów. Trudne
zadanie maj¹ ci, którzy zbieraj¹ podpisy.
«Ludzie nie chc¹ siê podpisywaæ i nawet nie
t³umacz¹ dlaczego» ¿ali siê polityk SLD,
Grzegorz Pietruczuk. Obywatele nie maj¹
zaufania do polityków, co wynika z braku
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ich zainteresowania wyborcami poza
kampani¹. Ludzie s¹dz¹, ¿e politycy
kandyduj¹ do Europarlamentu, by zdobyæ
«ciep³¹ posadê»- wyjania senator z PSL,
And¿elika Mo¿d¿anowska. Dzia³acze
skar¿¹ siê, ¿e pada wiele z³oliwych uwag
od przechodniów. Wojciech £ukowski,
socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego
uwa¿a, ¿e dzia³acze powinni wys³uchaæ to
co mówi¹ wyborcy i przekazaæ uwagi
szefom partii. Jest on zwolennikiem takiej
inicjatywy, bowiem w ten sposób politycy
mog¹ przekonaæ siê, ¿e spo³eczeñstwo im
nie ufa. Ludzie obserwuj¹ ich dzia³alnoæ i
jeli widz¹, ¿e nikt nie dzia³a w ich sprawie
to maj¹ specyficzne nastawienie. W efekcie
odmawiaj¹ podpisu pod listami partyjnymi
do parlamentu europejskiego.
 Kaczyñski zaprasza premiera
do debaty dotycz¹cej s³u¿by zdrowia
W debacie mieliby wzi¹æ udzia³ Jaros³aw
Kaczyñski, Donald Tusk i Bartosz
Ar³ukowicz. Lider Prawa i Sprawiedliwoci
chce porozmawiaæ o s³u¿bie zdrowia. Od
premiera oczekuje konkretów.
Jak podaje Dziennik, Jaros³aw
Kaczyñski w trakcie debaty chce omówiæ
jak unikn¹æ zaniedbañ, które mog¹
kosztowaæ ludzkie ¿ycie. Wed³ug niego to
niedopuszczalne, by nie by³o karetki, a tak¿e
by lekarze nie wykonywali podstawowych
badañ. S¹ to zaniechania, które trzeba
wyeliminowaæ. Do debaty zaproszony
zosta³ premier Donald Tusk oraz minister
zdrowia, Bartosz Ar³ukowicz. Zdaniem
szefa PiS-u 7 kwietnia jest idealnym dniem
na dyskusje, bowiem jest to Dzieñ Zdrowia.
W trakcie debaty Kaczyñski chcia³by
poruszyæ temat rozwi¹zania problemu
kolejek do lekarzy specjalistów. Jak
podkrela,
trzy
miesi¹ce
temu
zaproponowano
zmiany,
które
umo¿liwi³yby pozbycie siê tego problemu.
Wed³ug Boles³awa Piecha (PiS) podczas
debaty powinny zostaæ omówione
propozycje nastêpcy Bartosza Ar³ukowicza,
a tak¿e ustalone zmiany w leczeniu
onkologicznych, które mia³by wprowadziæ
rz¹d.
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Plac Defilad i Pa³ac Kultury i Nauki.
Warszawa, Polska.
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Tygodnik «Respekt» przedstawia Polskê
jako now¹ europejsk¹ potêgê, a ministra
Rados³awa Sikorskiego jako osobê, która
zmienia historiê Europy. Wed³ug Czechów,
zaanga¿owanie Sikorskiego w sprawy
Ukrainy i odwaga do g³oszenia
zdecydowanych pogl¹dów s¹ godne
pochwa³y. Powoli wyrasta on na nowego
lidera Europy. «To nie pierwszy raz, gdy
Rados³aw Sikorski popchn¹³ wydarzenia
naprzód, ale tym razem nie sposób nie
zauwa¿yæ, ¿e Polak staje siê polityczn¹
gwiazd¹, jakiej Europa rodkowa nie mia³a
od lat 90., kiedy to wiat ws³uchiwa³ siê w
Vaclava Havla, czy Lecha Wa³êsê» - napisa³
tygodnik.

tvn24.Inaczej s¹dzi Micha³ Kamiñski, który
uwa¿a, ¿e Olbrychski po raz kolejny
udowodni³, ¿e jest wybitnym artyst¹.
Polityk stwierdzi³, ¿e swoimi dzia³aniami
Putin zabiera Polakom sympatiê do Rosji.
 Polska wiêtowa³a kanonizacjê
papie¿a Polaka

Czeski tygodnik «Respekt» zamieci³ na
ok³adce Rados³awa Sikorskiego i stwierdzi³,
¿e jest on «nowym liderem Europy».
Porówna³ go do Lecha Wa³êsy i Vaclava
Havla.

Po aneksji Krymu Daniel Olbrychski
zrezygnowa³ z roli w spektaklu «Porwanie
Europy». Napisa³ list do re¿ysera, w którym
wyjani³, ¿e z powodu polityki Putina nie
mo¿e zagraæ w Moskwie. Jacek Kurski
stwierdzi³, ¿e aktor «przejrza³ na oczy».
«Piêkny jêzyk Puszkina, To³stoja,
Czechowa i moich przyjació³ Okud¿awy i
Wysockiego, (...) zaczyna siê w chwili
obecnej kojarzyæ z agresywn¹ wojenn¹
retoryk¹ Pana Putina» - napisa³ w licie do
re¿ysera spektaklu «Porwanie Europy»
Eugeniusza £awreñczuka Daniel Olbrychski.
Aktor stwierdzi³, ¿e po aneksji Krymu jego
przyjazd do Moskwy jest niemo¿liwy i
wycofa³ siê z zagrania w spektaklu Jacek
Kurski skwitowa³ to dosadnie i stwierdzi³,
¿e Olbrychski wreszcie przejrza³ na oczy,
bo do tej pory «odgrywa³ rolê po¿ytecznego
frajera». Polityk docenia ten gest, ale uwa¿a,
¿e przyszed³ on za póno - pisze

W Warszawie - na pl. Pi³sudskiego i
przed wilanowsk¹ wi¹tyni¹ Opatrznoci
Bo¿ej - kilka tysiêcy wiernych modli³o siê,
ogl¹daj¹c na telebimach transmisjê z Rzymu.
Wierni - wród których by³o wiele osób
starszych oraz rodzin z dzieæmi - og³oszenie
papie¿y wiêtymi przyjêli brawami. W
Panteonie Wielkich Polaków - dolnej czêci
wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej - sufragan
warszawski Józef Górzyñski odprawi³ mszê
dziêkczynn¹.
Tysi¹ce osób dziêkowa³o za kanonizacjê
Jana Paw³a II na rynku jego rodzinnych
Wadowic. Po mszy wierni na telebimach
ogl¹dali transmisjê z Rzymu.
Oklaskami i okrzykami radoci przyjêli
kanonizacjê wierni w Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w krakowskich
£agiewnikach. Zape³nili oni b³onia przed
wi¹tyni¹, któr¹ powiêci³ Jan Pawe³ II.
Kanonizacja przypad³a w wiêto
Mi³osierdzia Bo¿ego, które ustanowi³ polski
papie¿. W Krakowie rozleg³ siê g³os dzwonu
«Zygmunta».
Po kanonizacji w wielu kocio³ach w
Polsce odprawiano msze dziêkczynne.
Odprawiono j¹ te¿ w bazie Ghazni w
Afganistanie, gdzie stacjonuj¹ polscy
¿o³nierze. Modlili siê do wiêtego papie¿a
w intencji swych rodzin.
Opracowa³a
Larysa Wermiñska
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 Sikorski nowym liderem Europy?

 Olbrychski rezygnuje
z wystêpu w Rosji
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To nie my zaczêlimy siê pos³ugiwaæ przemoc¹
Rozmowa z Lili¹ Rzeczkowsk¹, aktywistk¹ Majdanu

Wci¹¿ jest pani zaanga¿owan¹ uczestniczk¹ Majdanu. Od
jak dawna?
Jestem wolontariuszk¹ na Majdanie od 5 grudnia. Zapisana jestem
do 32. sotni. Wczeniej pracowa³am w 8. sotni, która po
wydarzeniach na ul. Hruszewskiego zosta³a rozwi¹zana. W naszej
sotni s¹ afgañcy, czyli byli ¿o³nierze armii radzieckiej, którzy
brali udzia³ w wojnie w Afganistanie, desantniki oraz ludzie z
Zachodniej Ukrainy.
Czy wszystko to, co ukraiñska telewizja pokazuje o
Majdanie, jest zgodne z rzeczywistoci¹?
To zale¿y od przedstawianego tematu: wydarzeñ politycznych,
dzia³añ bojowych, warunków zamieszkania, naszych jednostek
wojskowych.
To podam przyk³ad. Niedawno ogl¹da³am w wiadomociach,
¿e do Kijowa przyjecha³a grupa m³odzie¿y wolontariuszy z
obwodu tarnopolskiego. I ci m³odzi ludzie opowiadali, ¿e na
Majdanie zobaczyli to, czego siê nie spodziewali, i ¿e to
wywo³a³o u nich przygnêbienie i szok. Czy pani tak¿e jest
przygnêbiona z powodu tego, co zobaczy³a i prze¿y³a na
Majdanie?
Nie powiedzia³abym, ¿e mnie przygnêbia to, co odbywa siê na
Majdanie. Mnie bardziej przygnêbia dzia³alnoæ naszych w³adz:
by³ej i obecnej. A to, co pokazuj¹ w telewizji, zgadza siê z prawd¹
mo¿e w jakich 50 proc. Szczególnie to, co dotyczy morderstw,
porwañ ludzi, znêcania siê nad nimi. To, co znamy my, ludzie, którzy
stoj¹ w sotniach na Majdanie, a wiemy o wiele wiêcej ni¿ ktokolwiek
inny, w mediach siê nie pokazuje. Nie wiem dlaczego.
Czy ludzie nadal znikaj¹?
Tak, ludzie nadal znikaj¹, nadal pal¹ siê samochody i nadal strasz¹
aktywistów.
Kto stoi za tymi dzia³aniami, czy tituszki? A mo¿e s¹ to
majdanowcy lub antymajdanowcy albo istnieje jaka trzecia
si³a?

O trzeciej sile nic jednoznacznie nie mo¿na powiedzieæ. A co do
tituszek, to 30-40 proc. z nich jest uzale¿nionych od milicji. To s¹
ch³opcy, którzy zostali z³apani na ma³ych kradzie¿ach. Milicja ich
³apa³a, byli wci¹gani do milicyjnej ewidencji, a potem gro¿ono im
wiêzieniem. Za wszystkie pogromy, rabunki czy pobicia zostaj¹
wynagradzani. Je¿eli kto z nich nie chce tego robiæ, to go strasz¹
wiêzieniem. Znajomi przyprowadzili do mnie takich ch³opców i oni
ukrywali siê u mnie, bo nie chcieli wykonywaæ rozkazów milicji.
Wszystkie te zamieszki s¹ organizowane przez w³adze i Rosjan, bo
tutaj, na Ukrainie, jest du¿o obywateli rosyjskich. W Charkowie
wielu moich znajomych ch³opaków pobili Rosjanie.
Mówi pani o Rosjanach, którzy przyjechali z Rosji, czy o
miejscowych?
Nie, to s¹ obywatele Rosji, którzy specjalnie tu przyjechali,
aby wywo³ywaæ prowokacje. Ich jedynym celem jest sianie chaosu
i bezprawia na Ukrainie, a kiedy go osi¹gn¹, bêd¹ mieli wp³yw na
nasze pañstwo i bêd¹ mogli je podzieliæ.
Jaka atmosfera panuje miêdzy ludmi, którzy przyszli na
Majdan nie dla pieniêdzy, lecz z potrzeby serca? I czy takich
ludzi jest na Majdanie wielu?
Ludzie, którzy przyszli na Majdan z potrzeby serca, s¹ tu ju¿
od listopada 2013 roku. Pojawili siê tu nie dla pieniêdzy, ale z w³asnej
inicjatywy. S¹ tak¿e ludzie z Zachodniej Ukrainy, którzy dostaj¹
pieni¹dze jako delegowani, ale wiêkszoæ ludzi jest tu z potrzeby
serca. Pomagaj¹ jeden drugiemu, wszyscy s¹ wobec siebie bardzo
¿yczliwie nastawieni, opiekuj¹ siê nawzajem. Miêdzy nimi istniej¹
bardzo ciep³e stosunki.
Czy Majdan jest w jaki sposób finansowany? Jeli tak, to
sk¹d pochodz¹ pieni¹dze na utrzymanie go?
Tak. Majdan jest finansowany zza granicy przez diasporê
ukraiñsk¹. Z miejscowych du¿o pomaga Petro Poroszenko. Nasi
ch³opcy je¿d¿¹ do niego na daczê myæ siê, tam dla nich gotuj¹
jedzenie, kupuj¹ lekarstwa. Ale ¿eby p³acono sotnikom, nic o tym
nie wiem. Jestem na Majdanie razem z tymi ch³opcami ju¿ trzeci
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miesi¹c i nie widzia³am, aby by³a prowadzona jaka ksiêgowoæ i
podejmowano decyzje, komu p³aciæ, a komu nie.
Teraz na Majdanie ju¿ chyba nie jest tak niebezpiecznie
jak wczeniej?
Na samym Majdanie nie, bo tu jest ochrona. Nawet kilka dni
temu przywieli tu samochód Wiktora Janukowycza, poniewa¿ teraz
bardzo kradn¹ samochody. Dlatego przewieli go na Majdan. A kilka
dni temu zosta³ z³apany tituszka, u którego znaleziono wszystkie
dane naszej i jeszcze jednej sotni, wszystkie numery telefonów i
adresy zamieszkania.
Na Majdan ci¹gle podje¿d¿aj¹ tituszki z Kijowa, wy³apuj¹ ludzi
pojedynczo, bij¹ ich i znêcaj¹ siê nad nimi. Bandyci dostaj¹ za to
pieni¹dze i nie chc¹ uznaæ zwyciêstwa Majdanu, nadal robi¹ swoj¹
brudn¹ robotê.
To znaczy, ¿e niebezpieczeñstwo nadal istnieje: nie mo¿na
chodziæ samemu, trzeba wci¹¿ ogl¹daæ siê za siebie i byæ
ostro¿nym?
Tak.
Jak pani s¹dzi, czy Majdan by³ potrzebny Ukraiñcom? Mo¿e
lepiej by by³o poczekaæ jeszcze rok, a potem wybraæ innego
prezydenta i nowe w³adze w spokojny sposób?
Je¿elibymy czekali na wybory, to w ich wyniku mielibymy
tego samego prezydenta, tzn. Janukowycza. Jakiekolwiek wybory
by by³y, i tak znów wygra³by ten sam cz³owiek. Wed³ug mnie Majdan
trzeba by³o zorganizowaæ jeszcze wczeniej, po dwóch latach
prezydentury Janukowycza. Wtedy wszystko by przesz³o
spokojniej i nie by³oby tylu ofiar w ludziach.
Kto wed³ug pani jest winien tylu ofiar? Kogo mo¿na
oskar¿yæ, kto jest odpowiedzialny za te zabójstwa?
Poczynaj¹c od Rosji, a koñcz¹c na Europie.
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A Janukowycz?
Janukowycz to jest marionetka, on sam o niczym nie decyduje.
Ca³y czas znajdowa³ siê pod wp³ywem W³adimira Putina. A Europa
zbyt d³ugo czeka³a z wprowadzeniem sankcji. Gdyby sankcje zosta³y
wprowadzone wczeniej, nie zginê³oby tylu ludzi. Niestety zginê³o
równie¿ wielu takich, którzy w ogóle nie byli majdanowcami. Oni
poszli w górê ulic¹ Instytuck¹ nie na rozkaz sotników. Wielu
zamordowanych nie nale¿a³o do ¿adnego ugrupowania politycznego.
Nawet sami sotnicy nie wiedzieli, ¿e do tego mo¿e dojæ, ¿e zaczn¹
strzelaæ do ludzi.
To, co pokazano w telewizji, to nie jest ca³a prawda. Zabitych
by³o ponad dwiecie osób. Ch³opcy, którzy patrolowali ulice,
opowiadali, ¿e oko³o trzydziestu weteranów wojny afgañskiej
ubranych w kamizelki kuloodporne utonê³o w Dnieprze, bo ich tam
zagnali bandyci. Nie wiem, na jakim etapie znajduje siê ledztwo w
sprawie tych wszystkich morderstw, ale to wszystko zdarzy³o siê
naprawdê i nikt o tym w mediach nie mówi³.
Codziennie telefonujê do swojego ciotecznego brata, który
mieszka na Krymie. Opowiada on, ¿e w Chersonie mia³y
miejsce du¿e zamieszki zorganizowane jakoby przez Prawy
Sektor. Opowiada, ¿e ludzi zatrzymuj¹ na ulicy i ¿¹daj¹ od
nich po 50 hrywien na potrzeby Majdanu. O tym w mediach
ukraiñskich te¿ nikt nie pisze i nie mówi. Czy wierzy pani, ¿e
Prawy Sektor tak mo¿e siê zachowywaæ?
To nie mo¿e byæ Prawy Sektor. Prawdopodobnie s¹ to jacy
oszuci, którzy podszywaj¹ siê pod Prawy Sektor. Teraz odnotowuje
siê wiele przypadków oszustw, nie trzeba jechaæ a¿ do Chersonia.
We wsi Reja w rejonie berdyczowskim dyrektor miejscowej szko³y
kaza³a uczniom zbieraæ pieni¹dze na Majdan. Nawet pojawi³y siê
skarbonki na zbiórkê. Na koniec dyrektorka nie przedstawi³a ¿adnego
sprawozdania, gdzie podzia³y siê zebrane pieni¹dze.
Wszyscy s¹ bardzo negatywnie nastawieni wobec Prawego
Sektora, ale prawdê mówi¹c, najspokojniejsi ch³opcy na Majdanie
to s¹ radyka³owie.
W Internecie widzia³am nagranie wideo, na którym widaæ,
jak przedstawiciel Prawego Sektora Saszko Bi³yj bardzo
niekulturalnie zachowywa³ siê wobec prokuratora. Ta osoba
naprawdê nale¿y do Prawego Sektora*?
Tak. Jest przewodnicz¹cym oddzia³u Prawego Sektora w
obwodzie rówieñskim. Powiem pani, ¿e takie zachowania od czasu
do czasu musz¹ mieæ miejsce. To, co pokazano na tym nagraniu,
by³o prawid³owe, bo tego prokuratora by³o za co zbiæ. Mnie te¿ nie
wszystko, co robi Saszka Bi³yj, siê podoba, ale niekiedy takie
zachowanie wobec urzêdników systemu Janukowycza jest
potrzebne.
Jestem przeciwniczk¹ przemocy, gdy¿ gwa³t rodzi nowy
gwa³t. Nie ma takiej przemocy, która by³aby w stanie zapobiec
okrucieñstwu.
Nie my zaczêlimy pos³ugiwaæ siê przemoc¹. Nasza akcja by³a
pokojowa. Lecz ka¿da czynnoæ wywo³uje opór. Teraz nasi ch³opcy
znajduj¹ siê w pe³nej gotowoci bojowej, bo mo¿e tak siê zdarzyæ,
¿e trzeba bêdzie jechaæ na po³udnie, by broniæ naszych granic przed
Rosj¹.
Rozmawia³a Izabella Rozdolska.

wikipedia.org

*Wywiad zosta³ przeprowadzony 9 marca 2014 r., a wiêc dwa
tygodnie przed mierci¹ O³eksandra Muzyczki, czyli Saszki Bia³ego
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¯ycie polonijne

¯ytomierski Obwodowy Zwi¹zek
Polaków na Ukrainie obchodzi 25-lecie
Pierwsz¹ polsk¹ organizacj¹ na ¯ytomierszczynie by³o Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe im. Jaros³awa
D¹browskiego. W 1991 roku przyjê³o nazwê ¯ytomierskiego Obwodowego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Ukrainie. Dzisiaj
¯OZPU jest organizacj¹ ca³kowicie niezale¿n¹, licz¹c¹ 11 tysiêcy cz³onków skupionych w 26 oddzia³ach, mog¹c¹ poszczyciæ siê
wieloma osi¹gniêciami oraz uznaniem w³adz polskich i ukraiñskich.
Celem ¯ytomierskiego Obwodowego
Zwi¹zku Polaków na Ukrainie jest praca na
rzecz kulturalnego i duchowego rozwoju
spo³ecznoci polskiej, popularyzacja
literatury i kultury polskiej w obwodzie
¿ytomierskim, a tak¿e formowanie postaw
mi³oci i szacunku Polaków z
¯ytomierszczyzny do swojej historycznej
ojczyzny i kraju, którego s¹ obywatelami.
Koncert, wystawa,
okr¹g³y stó³
wiêtowanie 25-lecia ¯ytomierskiego
Obwodowego Zwi¹zku Polaków na Ukrainie
zainaugurowa³o otwarcie wystawy Ignacy
Jan Paderewski i Ziemia ¯ytomierska w
Ogólnokszta³c¹cej Szkole redniej im.
Jaros³awa D¹browskiego nr 36 w
¯ytomierzu. Jej dyrektor Leonid Kotenko
z³o¿y³ gratulacje z okazji jubileuszu, a
zaproszeni gocie wys³uchali piêknego
koncertu z³o¿onego z polskich pieni i
wierszy patriotycznych, przygotowanego
przez uczniów. Szko³a jest dumna z tego, ¿e
jako pierwsza w 1989 roku na wniosek
Walentego Grabowskiego, pierwszego
prezesa ¯OZPU wprowadzi³a zajêcia z
jêzyka polskiego, dziêki czemu na
¯ytomierszczynie odrodzi³o siê polskie
szkolnictwo.

Jubileuszowi Zwi¹zku oraz stosunkom
polsko-ukraiñskim by³ powiêcony okr¹g³y
stó³ zorganizowany 20 marca w siedzibie
administracji obwodowej. W spotkaniu
wziêli udzia³: przewodnicz¹cy administracji
obwodowej
Sydir
Kyzin,
wiceprzewodnicz¹cy rady obwodowej
W³odzimierz Areszonkow, prezes ¯OZPU
Wiktoria Laskowska-Szczur, kapelan
Polaków ¯ytomierszczyzny ks. Jaros³aw
Gi¿ycki, za³o¿yciel organizacji w
¯ytomierzu Franciszek Brzezicki oraz
prezesi i dzia³acze polonijni.

Przewodnicz¹cy
Sydir
Kyzin
powiedzia³ miêdzy innymi: Teraz rodzi siê
ukraiñski naród. Mamy szansê staæ siê
pañstwem prawdziwie ukraiñskim, nie tylko
co do formy, ale i co do treci. Dlatego
pok³adamy wielkie nadzieje na zrozumienie
ze strony Polaków, nie tylko pañstwa
polskiego, ale tak¿e ze strony obywateli
Ukrainy narodowoci polskiej. Ukraiñcy
i Polacy s¹ zwi¹zani wielowiekow¹
histori¹, a relacje miêdzy nimi bywa³y
trudne. Trzeba wiêc  podkrela³ Sydir
Kyzin nie tylko zaakceptowaæ ca³¹
ró¿norodnoæ tych relacji, ale tak¿e
wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski na
przysz³oæ. To da obydwu narodom impuls
do wspólnego ¿ycia w wolnoci w swoich
krajach i na w³asnej ziemi. Ukraiñcy maj¹
z Polakami wiele wspólnego, szczególnie
w tym, co dotyczy uczuæ patriotycznych,
które s¹ niezwykle mocne i jaskrawe
doda³ Sydir Kyzin. Sk³adaj¹c gratulacje
polskiej spo³ecznoci ¯ytomierszczyzny,
która wed³ug niego jest najaktywniejsz¹,
najlepiej zorganizowan¹, wp³ywow¹ i
najliczniejsz¹,
przewodnicz¹cy
pañstwowej obwodowej administracji
¿yczy³ wszystkim dobrego zdrowia i
sukcesów oraz wezwa³, aby iæ zawsze
ramiê w ramiê ze spo³eczeñstwem
ukraiñskim i ukraiñskimi w³adzami.
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Podczas
dyskusji
zastêpca
przewodnicz¹cego rady obwodowej
Wo³odymyr Areszonkow wyrazi³ opiniê, ¿e
dowiadczenie Polski w reformowaniu
systemu zarz¹dzania i administracji mo¿e
byæ przyk³adem dla Ukrainy. Chwal¹c
wspó³pracê miêdzy województwami z
Polski i ¯ytomierszczyzn¹, nawo³ywa³ do
aktywizacji wspólnych dzia³añ na poziomie
samorz¹dów. Wo³odymyr Areszonkow
wysoko te¿ oceni³ dzia³alnoæ Zwi¹zku i jego
zaanga¿owanie na rzecz umocnienia
wspó³pracy miêdzy narodami.
Prezes Zwi¹zku Wiktoria LaskowskaSzczur przedstawi³a g³ówne kierunki
dzia³alnoci ¯OZPU i zapozna³a
uczestników okr¹g³ego sto³u z jego
osi¹gniêciami. Najwiêksz¹ wartoci¹
organizacji s¹ ludzie, którzy swoj¹ wiedzê,
intelekt oraz w³asny czas powiêcaj¹
polskiej spo³ecznoci mówi³a prezes.
Cz³onek Zarz¹du ¯OZPU dr Irena
Kopoæ przedstawi³a kierunki dzia³alnoci
Zwi¹zku w zakresie kultury, podkrelaj¹c
wk³ad organizacji w odrodzenie polskoci,
wychowanie m³odzie¿y i stworzenie
rodowiska kulturowego. Koncerty, Festiwal
Polskiej Kultury, przedstawienia teatralne i

Ignacego Kraszewskiego i innych polskich
twórców pisz¹cych na Ukrainie.
Pan Franciszek Brzezicki natomiast z
wielkim wzruszeniem wspomina³ spotkanie
za³o¿ycielskie Zwi¹zku Polaków oraz
pokaza³ legitymacjê nr 1 cz³onka Zwi¹zku,
wydan¹ i podpisan¹ przez pierwszego
prezesa Walentego Grabowskiego. Obieca³
tak¿e doczekaæ nastêpnego jubileuszu.
Na koniec kapelan Polaków
¯ytomierszczyzny ks. Jaros³aw Gi¿ycki,
chrystusowiec, wyrazi³ wdziêcznoæ
wszystkim tym, którzy przez 25 lat z
oddaniem i pasj¹ dzia³ali na rzecz Zwi¹zku
Polaków. Odnosz¹c siê za do ostatnich
wydarzeñ, które wstrz¹snê³y Ukrain¹,
podkreli³ wspólne Polaków i Ukraiñców
umi³owanie wolnoci. Ksi¹dz kapelan ¿yczy³
Zwi¹zkowi Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i
dalszej owocnej pracy na rzecz Polaków
¯ytomierszczyzny.

wieczory,
dzia³alnoæ
na
polu
wydawniczym i badawczym sprzyja³y
rozwojowi kulturalnemu ca³ego pokolenia
Polaków na ¯ytomierszczynie.
Z kolei profesor W³odzimierz Jerszow,
cz³onek Zarz¹du ¯OZPU, zaprezentowa³
osi¹gniêcia organizacji w zakresie prac
naukowych. Ubolewa³ przy tym, ¿e na
Pañstwowym Uniwersytecie im. Iwana
Franki w ¯ytomierzu wci¹¿ nie uda³o siê
utworzyæ wydzia³u polonistyki. Mimo to
¿ytomierscy polonici mog¹ siê poszczyciæ
znacznym dorobkiem naukowym,
zw³aszcza badaniem twórczoci Józefa

Zwrócenie rzymsko-katolickiej parafii
katedralnej Domu Ksiê¿y, obecnie
zajmowanego przez muzeum krajoznawcze.
Dom zosta³ zbudowany ze sk³adek
Polaków mieszkaj¹cych w ¯ytomierzu i do
lat 20. XX wieku by³ w³asnoci¹ parafii w.
Zofii;
Umieszczenie tablicy pami¹tkowej ku
czci pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego
na jej pierwotnym miejscu fasadzie
filharmonii obwodowej. Dyrektor
filharmonii w 2012 r. pod pretekstem
remontu budynku nakaza³ j¹ usun¹æ i do tej
pory nie wróci³a na swoje miejsce. Owszem,

Bolesne problemy
Podczas spotkania polska spo³ecznoæ
¯ytomierszczyzny przed³o¿y³a w³adzom
obwodowym propozycje rozwi¹zania od lat
nêkaj¹cych j¹ problemów. Najwa¿niejsze ich
postulaty to:
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zosta³a powieszona na cianie bocznej,
jednak nie licuje to z szacunkiem do J.I.
Kraszewskiego, który przez kilka lat by³
dyrektorem tego teatru;
Zmianê patrona jednej z ulic w centrum
miasta, która do dzisiaj nosi nazwê Jakira,
bolszewickiego zbrodniarza, i nadaæ jej imiê
wybitnego polskiego pianisty wiatowej
s³awy Ignacego Jana Paderewskiego, którego
losy by³y zwi¹zane z ¯ytomierzem;
Przywrócenie nadawania programu
telewizyjnego S³owo polskie na kanale
telewizji regionalnej w jêzyku polskim.
Program ten by³ od 1993 do 2009 roku
nadawany w³anie po polsku, a od 2009 roku
po ukraiñsku. Obecnie znikn¹³ z telewizji.
Rozwa¿enie otwarcia w ¯ytomierzu
pe³nej polskiej szko³y redniej z nauczaniem
w jêzyku polskim. Nawiasem mówi¹c, w
latach 20. i 30. ubieg³ego wieku w
¯ytomierzu dzia³a³o kilka polskich szkó³, a
do lat 40. w obwodzie polski rejon (rejon
marchlewski).
Wstrzymanie budowy Muzeum
Przyrodniczego na Zamkowej Górze w
¯ytomierzu, która znajduje siê w odleg³oci
zaledwie 20 metrów od katedry w. Zofii.
Mo¿e to doprowadziæ do nieobliczalnych
skutków i zniszczenia znajduj¹cego siê pod
ochron¹ pañstwa zabytku, bêd¹cego
jednoczenie najwa¿niejsz¹ wi¹tyni¹
kijowsko-¿ytomierskiej diecezji.
Rozwa¿enie mo¿liwoci utworzenia na
Uniwersytecie im. I. Franki w ¯ytomierzu
wydzia³u polonistyki, który zapewni³by
przygotowanie kadr w zakresie nauczyciel
jêzyka i literatury polskiej. To stworzy³oby
warunki do skompletowania klas z polskim
jêzykiem nauczania w szko³ach obwodu
¿ytomierskiego.
Wiktoria Laskowska-Szczur,
ks. Jaros³aw Gi¿ycki.
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Strona religijna

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Paw³a II

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Paw³a II  uroczystoæ religijna, która odby³a siê 27 kwietnia 2014
w Watykanie, na Placu wiêtego Piotra, podczas której dwaj b³ogos³awieni papie¿e:
Jan XXIII oraz Jan Pawe³ II, zostali og³oszonymi wiêtymi Kocio³a katolickiego.
5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie
cudu za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II.
Cudem tym, jak poinformowa³ ks. Federico
Lombardi, jest zatwierdzone przez lekarzy
i teologów z Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych i niewyt³umaczalne z
punktu widzenia medycznego, uzdrowienie
Floribeth Mory Diaz  Kostarykanki
cierpi¹cej na nieoperacyjnego têtniaka
mózgu. Kobieta, ogl¹daj¹c beatyfikacjê Jana
Paw³a II, zaczê³a do niego siê modliæ, po
czym dozna³a nag³ego uzdrowienia. Papie¿
Franciszek poinformowa³, ¿e razem z Janem
Paw³em II, kanonizowany zostanie równie¿
b³. Jan XXIII.
Papie¿ Franciszek, podczas konsystorza
w dniu 30 wrzenia 2013, wyznaczy³ na
dzieñ 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela
Mi³osierdzia Bo¿ego) kanonizacjê dwóch
papie¿y Jana Paw³a II i Jana XXIII.
Jan Pawe³ II zosta³ kanonizowany
dziewiêæ lat po mierci i trzy lata po
beatyfikacji, za Jan XXIII pó³ wieku po
mierci i trzynacie lat po beatyfikacji. W
przypadku Jana XXIII papie¿ zdecydowa³
o odst¹pieniu od stwierdzenia cudu za
wstawiennictwem b³ogos³awionego.
Prefektura Domu Papieskiego og³osi³a,
¿e na kanonizacjê nie bêd¹ potrzebne ¿adne
wejciówki i bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³
wszystkie osoby, które znajd¹ miejsce na

placu w. Piotra, placu Piusa XII oraz Via
della Conciliazione.
Burmistrz Rzymu og³osi³, ¿e na
uroczystoæ kanonizacji dwóch papie¿y ma
przyjechaæ 100 wiatowych przywódców.
By³a to pierwsza podwójna kanonizacja
papie¿y w XXI wieku i zarazem pierwsza
kanonizacja g³owy Kocio³a od czasu
kanonizacji Piusa X w 1954 oraz pierwszy
raz, kiedy papie¿ kanonizowa³ dwóch swoich
poprzedników i kiedy to na jednej
uroczystoci przewodniczy³o dwóch
papie¿y  emerytowany i obecny.
31 marca 2014 ks. Federico Lombardi
poinformowa³, ¿e na tê uroczystoæ zosta³
zaproszony emerytowany papie¿ Benedykt
XVI. 26 kwietnia 2014 ks. Federico
Lombardi poinformowa³, ¿e papie¿ senior
przyj¹³ zaproszenie na uroczystoæ i bêdzie
w gronie koncelebransów podczas Mszy w.
kanonizacyjnej Jana XXIII i Jana Paw³a II.
Wed³ug danych szacunkowych, w
kanonizacji Jana XXIII i Jana Paw³a II na
Placu wiêtego Piotra uczestniczy³o 800 tys.
wiernych.
Jan XXIII i Jan Pawe³ II s¹ wiêtymi.
Nigdy jeszcze w historii nie mia³o
miejsca takie wydarzenie, by Papie¿
kanonizowa³ dwóch swych poprzedników
i w dodatku tak mu bliskich w czasie.

wyborcza.pl

Watykan: historyczna kanonizacja dwóch Papie¿y 27.04.2014.

Bezprecedensowe jest tak¿e to, i¿ liturgiê
kanonizacyjn¹ koncelebrowa³ Papie¿
senior Benedykt XVI. Jego przybycie na
plac w. Piotra wierni przyjêli owacjami.
Szacuje siê, ¿e w tym wydarzeniu
uczestniczy³o 800 tys. pielgrzymów z
ca³ego wiata, z których wiêkszoæ
stanowili Polacy.
Liturgiê kanonizacyjn¹ poprzedzi³o
modlitewne czuwanie, podczas którego
odmówiono Koronkê do Bo¿ego
Mi³osierdzia. Wprowadzi³o to wiernych
w klimat dzisiejszej Niedzieli Bo¿ego
Mi³osierdzia, któr¹ ustanowi³ dla ca³ego
Kocio³a Jan Pawe³ II. Nastêpnie prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
kard. Angelo Amato, w towarzystwie obu
postulatorów, ks. S³awomira Odera i o.
Giovangiuseppe Califano OFM, poprosi³
Franciszka, by dwaj b³ogos³awieni
Papie¿e mogli byæ czczeni jako wiêci
przez wszystkich wiernych.
Po wyg³oszeniu przez Franciszka
formu³y kanonizacyjnej przy o³tarzu
ustawiono relikwie nowych wiêtych.
Relikwiarz zawieraj¹cy ampu³kê z krwi¹ w.
Jana Paw³a II nios³a Floribeth Mora Diaz.
Uzdrowienie tej sparali¿owanej kobiety z
nieoperacyjnego têtniaka mózgu zosta³o
uznane za cud wymagany do kanonizacji
Papie¿a Polaka. Z kolei jedn¹ z intencji
modlitwy wiernych odczyta³a s. Marie
Simon-Pierre. Franciszka zakonnica zosta³a
za przyczyn¹ Jana Paw³a II uzdrowiona z
choroby Parkinsona i cud ten pos³u¿y³ z kolei
do beatyfikacji Papie¿a Polaka. W czasie
uroczystoci nad Placem w. Piotra i
prowadz¹cymi do niego uliczkami powiewa³
las bia³o-czerwonych flag z wizerunkami obu
wiêtych Papie¿y.
Jan XXIII by³ Papie¿em pos³uszeñstwa
Duchowi. Jan Pawe³ II by³ Papie¿em
rodziny  tak o nowych wiêtych Kocio³a
mówi³ w kanonizacyjnej homilii Franciszek.
Nazwa³ ich odwa¿nymi pasterzami XX
wieku.
Papie¿ przypomnia³, ¿e centrum
dzisiejszej niedzieli, która wieñczy Oktawê
Wielkanocy, a któr¹ Jan Pawe³ II powiêci³
Mi³osierdziu Bo¿emu, znajduj¹ siê
chwalebne rany Jezusa zmartwychwsta³ego.
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Uczymy polskiego
jako jêzyka wiatowego
Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
¯ytomierszczyzny zorganizowa³o seminarium
metodyczne

wyborcza.pl

Stowarzyszenie
Nauczycieli
Polonistów
¯ytomierszczyzny istnieje od ponad piêtnastu lat. Seminaria
dla polonistów przygotowuje dwa razy w roku: wiosn¹ i
jesieni¹. Prezes Stowarzyszenia Miros³awa Starowierow
zawsze bardzo twórczo podchodzi do ich organizacji.
Podobnie by³o tym razem.
14 kwietnia w ¯ytomierzu odby³o siê seminarium na temat
Gry z podzia³em na role w nauczaniu jêzyka polskiego jako
jêzyka wiatowego. Ka¿dy nauczyciel móg³ siê podzieliæ swoim
dowiadczeniem, opowiedzieæ o tym, jakie gry wykorzystuje na
swoich lekcjach i jakie to ma znaczenie w nauczaniu jêzyka.

Papie¿ podkreli³, ¿e rany Jezusa s¹ zgorszeniem dla wiary, ale s¹
równie¿ sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa
Zmartwychwsta³ego rany nie zanikaj¹, lecz pozostaj¹, gdy¿ rany te
s¹ trwa³ym znakiem mi³oci Boga do nas i s¹ niezbêdne, by wierzyæ
w Boga. Nie po to, by wierzyæ, ¿e Bóg istnieje, ale aby wierzyæ, ¿e
Bóg jest mi³oci¹, mi³osierdziem i wiernoci¹.
Jan XXIII i Jan Pawe³ II mieli odwagê ogl¹dania ran Jezusa,
dotykania Jego zranionych r¹k i Jego przebitego boku  mówi³
Franciszek.  Nie wstydzili siê Cia³a Chrystusa, nie gorszyli siê
Nim, Jego krzy¿em. Nie wstydzili siê cia³a swego brata, poniewa¿
w ka¿dej osobie cierpi¹cej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie
mê¿ni, pe³ni parezji [mia³oci] Ducha wiêtego i z³o¿yli Kocio³owi
oraz wiatu wiadectwo dobroci Boga i Jego mi³osierdzia. Byli
kap³anami, biskupami i papie¿ami dwudziestego wieku. Poznali
jego tragedie, ale nie byli nimi przyt³oczeni. Silniejszy by³ w nich
Bóg; silniejsza by³a w nich wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela
cz³owieka i Pana dziejów; silniejsze by³o w nich mi³osierdzie Boga,
które objawia siê w tych piêciu ranach; silniejsza by³a macierzyñska
bliskoæ Maryi.
Franciszek nazwa³ wiêtych Papie¿y wiadkami mi³osierdzia i
¿ywej nadziei. Przypomnia³, ¿e ¿ycie wspólnotowe wierz¹cych
powinno byæ naznaczone, tym, co najistotniejsze z Ewangelii, to
znaczy mi³oci¹, mi³osierdziem, prostot¹ i braterstwem.
Taki obraz Kocio³a mia³ przed sob¹ Sobór Watykañski II 
kontynuowa³ Franciszek.  Jan XXIII i Jan Pawe³ II wspó³pracowali
z Duchem wiêtym, aby odnowiæ i dostosowaæ Koció³ do jego
pierwotnego obrazu, który nadali mu wiêci w ci¹gu wieków. Nie
zapominajmy, ¿e to w³anie wiêci prowadz¹ Koció³ naprzód i
sprawiaj¹, ¿e siê rozwija. Zwo³uj¹c Sobór, Jan XXIII okaza³ subtelne
pos³uszeñstwo Duchowi wiêtemu, da³ siê Jemu prowadziæ i by³
dla Kocio³a pasterzem, przewodnikiem, który sam by³ prowadzony.
To by³a jego wielka pos³uga dla Kocio³a. Dlatego lubiê o nim myleæ
jako o Papie¿u pos³uszeñstwa Duchowi. W tej pos³udze Ludowi
Bo¿emu Jan Pawe³ II by³ Papie¿em rodziny. Kiedy sam tak
powiedzia³, ¿e chcia³by zostaæ zapamiêtany jako Papie¿ rodziny.
Chêtnie to podkrelam w czasie, gdy prze¿ywamy proces synodalny
o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba
towarzyszy i go wspiera.
Franciszek modli³ siê, aby dwaj wiêci Papie¿e wstawiali siê za
Kocio³em, by w ci¹gu tych dwóch lat procesu synodalnego by³ on
pos³uszny Duchowi wiêtemu w pos³udze duszpasterskiej rodzinie.

Mielimy okazjê obejrzeæ lekcjê jêzyka polskiego prowadzon¹
przez Nadie¿dê Szlajer w Szkole Ogólnokszta³c¹cej nr 14 w
¯ytomierzu. Lekcja na temat odpoczynku w czasie wakacji lub
urlopu by³a bardzo nowoczenie realizowana. Nauczycielka
pokaza³a swoim kolegom, jak mo¿na wykorzystaæ innowacyjne
techniki w ró¿nych grach z podzia³em na role.
Ka¿dy fragment lekcji by³ starannie przemylany, dziêki
czemu uczniowie chêtnie i aktywnie pracowali. 45 minut minê³y
jak w oka mgnieniu.
Omawiaj¹c lekcjê, uczestnicy seminarium ¿ywo i weso³o
dyskutowali. Aktywnie wymieniali siê dowiadczeniami w
prowadzeniu podobnych zajêæ. Dziêki takim seminariom
nauczyciele maj¹ mo¿liwoæ podwy¿szaæ swoje umiejêtnoci
nauczania jêzyka polskiego.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ teczkê z materia³ami
metodycznymi od dr. Jerzego Kowalskiego, metodyka i
wyk³adowcy na Uniwersytecie Jagielloñskim, który jest autorem
i propagatorem tzw. programu kulturowego w nauczaniu jêzyka
polskiego i innych jako obcego.
Uczestnicy seminarium, wzbogaceni wiedz¹ metodyczn¹ i
zachêceni do twórczej pracy, wyje¿d¿ali do domów z uczuciem
satysfakcji.
W imieniu wszystkich uczestników dziêkujê organizatorom,
a szczególnej pani Miros³awie Starowierow.

(bz/rv/a, © Radio Vaticana 2014 /
fot. D. Golec - Fundacja Opoka)

Walentyna Kolenik,
nauczyciel jêzyka polskiego, Berdyczów.

snap.edu.pl
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¯ycie parafialne

Potrzebujemy wiêtych...
Potrzebujemy wiêtych otwartych na wszystkich
i kochaj¹cych Eucharystiê

Dni M³odzie¿y
XXII Diecezjalne Dni M³odzie¿y w
¯ytomierzu zosta³y zorganizowane na
wzór wiatowych Dni M³odzie¿y ostatnie odby³y siê w Rio de Janeiro w
lipcu 2013 roku.
Jednym z punktów programu XXII
DDM by³a podobnie jak w Brazylii
teatralizowana
Droga
Krzy¿owa.
Wspó³organizowa³
j¹
Miko³aj
Warfo³omiejew (dyrektor artystyczny
Teatru Polskiego im. Kraszewskiego) z
udzia³em Polskiego Studia Teatralnego oraz
m³odzie¿y parafialnej.
Nastêpnie pe³ni¹cy od niedawna funkcjê
ordynariusza diecezji ³uckiej biskup Witalij
Skomarowski przybli¿y³ licznie przyby³ej
na mszê wiêt¹ do katedry w. Zofii
m³odzie¿y postacie b³ogos³awionych
papie¿y Jana Paw³a II i Jana XXIII. Ka¿dy
prowadzi w³asn¹ walkê, niesie w³asny krzy¿
mówi³. Jan Pawe³ II i Jan XXIII walczyli i
propagowali pokój, staraj¹c siê
ewangelizowaæ i tworzyæ dobro. Ukraiñska
i polska m³odzie¿ tak samo jak Jezus dwiga
swój krzy¿ od wieków. W ró¿nych
warunkach, w ró¿nych epokach walczy nie
tylko z wrogami Kocio³a. Ta walka czêsto
ma wymiar wewnêtrzny, niewidzialny dla
oka. Dlatego jest o wiele trudniejsza 
akcentowa³ biskup Witalij.
Kolejne wa¿ne s³owa pad³y z ust gocia
honorowego XXII DDM, biskupa
Stanis³awa Szyrokoradiuka. Wspominaj¹c
odwagê pierwszych chrzecijan, zaznaczy³
on, ¿e jest zafascynowany równie¿ postaw¹

m³odych katolików na Majdanie w Kijowie
i w innych miastach Ukrainy. Potrzebujemy
wiêtych, którzy rozumiej¹ realia
wspó³czesnego wiata. I chocia¿ nosz¹
d¿insy, s¹ wzorem chrzecijañskiej mi³oci
do bliniego
stwierdzi³ biskup
Szyrokoradiuk.
Na s³uchaj¹cych s³ów hierarchy z o³tarza
spogl¹da³a figura Matki Boskiej Fatimskiej,
której kopia przez ca³y czas walk w Kijowie
sta³a na scenie na tamtejszym Majdanie.

23 lata biskupstwa
Jana Purwiñskiego oraz
koncert- requiem
Pamiêci ofiar Katynia
13 kwietnia w ¿ytomierskiej katedrze
w. Zofii odby³a siê msza wiêta
powiêcona 23. rocznicy wiêceñ
biskupich Jana Purwiñskiego.
Jan Purwiñski pe³ni³ funkcjê
ordynariusza
diecezji
kijowsko-¿ytomierskiej w latach 1991-2011. Jako
biskup emeryt do dzi jest obecny na
wszystkich wa¿niejszych uroczystociach
diecezjalnych i nadal pomaga wielu
parafianom w odnalezieniu drogi ¿yciowej.
Byli ministranci wspominaj¹ Jana
Purwiñskiego jako cz³owieka o wielkim
poczuciu humoru, który potrafi³ znaleæ
czas dla ka¿dego. Kazania biskup wyg³asza³
prawie zawsze w dwóch jêzykach: polskim
i ukraiñskim, oraz bardzo gor¹co modli³ siê
o zwrócenie wiernym Sanktuarium Matki
Boskiej Berdyczowskiej i kocio³a w.
Barbary. Konsekracja Jana Purwiñskiego na
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biskupa mia³a miejsce 4 marca 1991 r. w
¿ytomierskiej katedrze w. Zofii.
Po mszy wiêtej odby³ siê koncertrequiem Pamiêci ofiar Katynia. Modlitw¹
uszanowano pamiêæ tych, którzy zginêli w
okresie represji stalinowskich oraz ofiar
katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem.
Uroczystoæ, któr¹ prowadzi³a Wiktoria
Wachowska, zaszczycili swoj¹ obecnoci¹
pe³ni¹cy obowi¹zki burmistrza ¯ytomierza
Lubow Cymbaluk, konsul KG RP w Winnicy
Sylwester Rudy, biskup emeryt Jan
Purwiñski, kierownik wydzia³u ds. religii i
mniejszoci narodowych Aleksander
Piwowarski oraz kapelan Polaków
¯ytomierszczyzny ks. Jaros³aw Gi¿ycki.
G³ówny organizator koncertu 
¯ytomierski Zwi¹zek Polaków na czele z
Wiktori¹ Laskowsk¹-Szczur, zaprosi³ do
udzia³u w nim znanych artystów: laureata
tarnowskiego konkursu muzycznego
Miros³awa Szynkarenkê, Chór kameralny
im. Dobrzañskiego, zespo³y Dzwoneczki,
Poleskie Soko³y, Malwy, Jadwigê i Bogdana
Poleszczuków oraz Katerynê Bakalczuk.

Nie ma szczêcia, nie ma przysz³oci
cz³owieka ani narodu bez mi³oci. Tej mi³oci,
która przebacza, choæ nie zapomina 
zwróci³a siê do publicznoci prowadz¹ca
koncert Wiktoria Wachowska. Zbrodni,
której dokonali sowieccy oprawcy, nie da
siê cofn¹æ, nie zmienimy biegu wydarzeñ,
ale pamiêtaj¹c o tym strasznym wydarzeniu,
mówimy jednoczenie s³owo pamiêtamy.
I doda³a: Prawda Katynia jest stale
obecna w naszej wiadomoci. Naszym
zadaniem jest pamiêtaæ o tych, którzy zginêli.
My, Polacy na ziemi poleskiej, pamiêtamy
o nich, o ich bólu, o dramacie ca³ego narodu,
którego jestemy cz¹steczk¹. W naszych
sercach ¿yje polskoæ, któr¹ budujemy
poprzez wspóln¹ pracê i chocia¿ mieszkamy
tak daleko, niesiemy j¹ w swoich sercach.
W³adys³aw Rudnicki,
absolwent Instytutu Nauk
Religijnych w Gródku Podolskim,
zdjêcia Natalia Suchodolska,
W³adys³aw Rudnicki.
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Strona dla dzieci

Przygotowa³a Alicja Wermiñska.

W marcu

W. Domeradzki

UCZYMY
SIÊ
POLSKIEGO
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Kwiecieñ

Teresa Chwastek-Latuszkowa
Kwiecieñ stary pleciuga
same bajdy plecie:
¿e kotki za p³otem
a to... bazie przecie¿.

Kroplami deszczu lipa p³acze
nad drog¹ pe³n¹ ka³u¿ b³ota.
Z chmur leci drobny, mokry maczek.
Pod rêkê z wiatrem chodzi s³ota.

Opowiada, ¿e zima
ukry³a siê w sadzie
i na m³ode drzewka
czapy nie¿ne k³adzie.

Nad rzek¹ wierzby chyl¹ g³owy
ws³uchane w poszum mêtnej wody.
Dumaj¹ o czym w dzieñ marcowy,
okryte p³aszczem niepogody.

A to¿ liwy i jab³onie
obsypane kwieciem!
A kwiecieñ  bajdu³a
swoje plotki plecie...

Polskie przys³owia ludowe na marzec

1. W marcu jak w garncu.
2. Co marzec wypiecze, to kwiecieñ wysiecze.
3. Czasami w marcu zetnie wodê w garncu.
4. Czasem marzec tak siê podsadzi, ¿e dwa ko¿uchy oblec nie zawadzi.
5. Ile w marcu dni mglistych, tyle w ¿niwa dni d¿d¿ystych.
6. Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zbo¿a ciele.
7. Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnikowi biada, gdy s³oñce janieje, to rolnik siê mieje.
8. Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
9. S³oñce marcowe, owocom niezdrowe.
10. Marzec zielony - niedobre plony.
11. Suchy marzec, kwiecieñ mokry, maj przech³odny - nie bêdzie rok g³odny.
12. Suchy marzec, mokry maj, bêdzie ¿ytko jako gaj.
13. W marcu, gdy s¹ grzmoty, uronie zbo¿e ponad p³oty.
14. Marzec, czy s³oneczny, czy p³aczliwy, listopad obraz ¿ywy.
15. Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogod¹, wiêc nie dziw, jeli starzy czuj¹ go ze szkod¹.

Polskie przys³owia ludowe na kwiecieñ

1. Kwiecieñ, plecieñ, bo przeplata, trochê zimy, trochê lata.
2. Kiedy w kwietniu s³onko grzeje, wtedy ch³op nie zubo¿eje.
3. Ciep³y kwiecieñ, mokry maj, bêdzie ¿ytko jako gaj.
4. Pogody kwietniowe - s³oty majowe.
5. Deszcze czêste w kwietniu wró¿¹, ¿e owoców bêdzie du¿o.
6. Gdyby w kwietniu nie pada³o, to owoców bêdzie ma³o.
7. Kwiecieñ co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
8. Jak przygrzeje s³onko, przejdzie kwiecieñ ³¹k¹.
9. Choæ i w kwietniu s³onko grzeje, nieraz pole nieg zawieje.
10. Jeli w kwietniu pszczo³y lataj¹, to d³ugie ch³ody siê zapowiadaj¹.
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Ciekawostki z archiwum

Józef Pi³sudski
w Berdyczowie

Spotkanie Naczelnego Wodza z atamanem Symonem Petlur¹
przypieczêtowa³o polsko-ukraiñsk¹ wpó³pracê wojskow¹.
Jednak nie zagwarantowa³o Ukrainie niepodleg³oci.
1920 rok w historii Ukraiñskiej Republiki
Ludowej by³ szczególny chocia¿by dlatego,
¿e by³ ostatnim rokiem istnienia niepodleg³ej
Ukrainy. Tak¿e i dlatego, ¿e w tym roku
ukszta³towa³ siê ukraiñsko-polski sojusz
miêdzypañstwowy. Niemal w centrum tych
wydarzeñ znalaz³o siê niedu¿e miasteczko
Berdyczów, bo w³anie tu spotkali siê
przywódcy obydwu zaprzyjanionych
pañstw. W sowieckiej historiografii fakt
spotkania w Berdyczowie marsza³ka
pañstwa polskiego Józefa Pi³sudskiego i
prezydenta Ukraiñskiej Republiki Ludowej,
naczelnego atamana Symona Petlury jest
opisany w jednym wersie. Dlaczego wszak
rozumuj¹ sowieccy historycy przypominaæ
o istnieniu niezale¿nej Ukrainy? Dzisiaj
mo¿na odrzuciæ motywy polityczne i
opowiedzieæ o tym wydarzeniu bardziej
dok³adnie.
21 kwietnia 1920 roku kierownictwo
URL i Polski podpisa³o umowê warszawsk¹,
której czêci¹ by³a konwencja wojskowa. Na
jej mocy oba pañstwa stawa³y siê
sojusznikami w walce z Rosj¹ Sowieck¹.
Pretekstem do podpisania umowy by³a chêæ
Ukraiñców zyskania sojusznika w obronie
niepodleg³oci swojego kraju.
25 kwietnia 1920 roku po³¹czone wojska
polsko-ukraiñskie (20 tys. polskich i 15 tys.
ukraiñskich ¿o³nierzy) przekroczy³y Zbrucz
i rozpoczê³y atak na Kijów. Ju¿ 27 kwietnia
zdoby³y Berdyczów. 2 maja do miasta
wkroczy³a 6. Dywizja Strzelców URL. Na
czeæ tego wydarzenia w Berdyczowie
zosta³a odprawiona msza wiêta i odby³a
siê parada.
5 maja na dworcu kolejowym dosz³o
do spotkania marsza³ka Pi³sudskiego i
Symona Petlury. Pierwszy przyby³ do
miasta Józef Pi³sudski. Rozmowa obydwu
polityków odbywa³a siê w poci¹gu
polskiego marsza³ka. Oto jak opisa³ to
spotkanie polski prozaik i publicysta
Juliusz Kaden-Bandrowski: Podali sobie
rêce, sk³onili g³owy i poca³owali siê. Mnie
wydarzy³o siê, ¿e na tym poca³unku, jak
na czu³ej wadze zawis³ horror ca³ej krwi
atamanów i ich pomocników, ca³y ból

d³ugotrwa³ej walki, ból dróg i bezdro¿a,
po¿arów i zniszczeñ, umownoci i
rozejmów (...).
Po oficjalnych rozmowach Symon
Petlura i Józef Pi³sudski wyszli z wagonu i
jeszcze d³ugo omawiali warunki
wspó³pracy. Zachowana fotografia
pokazuje ich na tle kolejowej wie¿y
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ludzi, ¿eby siê zorganizowaæ. My nie
mo¿emy tutaj byæ zawsze, dlatego zwracam
siê do miejscowych Polaków, ¿eby mnie
zrozumieli i pomogli. To jest w ich interesie,
nie zajmowaæ siê sabota¿em, a razem z
Ukraiñcami tworzyæ pañstwo.
Granic z 1772 roku odnawiaæ nie bêdê,
jak kiedy pragn¹³em. Polska nie potrzebuje
tych ziem (...) Innego wyjcia nie ma, jak
stworzyæ samodzieln¹ Ukrainê. Niestety,
Petlura nie odgrywa tutaj ¿adnej roli. Jest
tylko narzêdziem, nic wiêcej. Kiedy nie uda
siê tutaj nic zrobiæ, zostawimy ten chaos
na pastwê losu.... A co bêdzie dalej, poka¿e
przysz³oæ.
Spo³ecznoæ miasta radonie wita³a
wodzów ukraiñskiego i polskiego. Ju¿ po
zakoñczeniu uroczystoci obie delegacje
wraz z wojskami przemaszerowa³y ulic¹
Bia³opolsk¹ (teraz Europejska) od dworca

wikipedia.org

wodoci¹gowej. W tym dniu ataman Petlura
przeprowadzi³ przegl¹d osobowego sk³adu
dywizji siczowych, które przebywa³y tu
na pó³toramiesiêcznych æwiczeniach
wojskowych, po czym wrêczy³ dowódcom
kozackie malinowe ubrania ze z³otym
tryzubem w niebieskim trójk¹cie z has³em:
Za wyzwolenie Ukrainy.
W tym dniu odby³a siê tak¿e narada
polskiego sztabu. Marsza³ek nie kry³
swych obaw: Postawi³em na kartê ostatni¹
mo¿liwoæ zrobienia czego na korzyæ
Polski i os³abienia potêgi Rosji w
przysz³oci. Kiedy uda siê pomóc
utworzyæ niepodleg³¹ Ukrainê, która stanie
siê przepon¹ miêdzy nami i Rosj¹, ta
ostatnia przez wiele lat nie bêdzie nam
zagra¿a³a (...) Lecz problem w tym, czy
Ukraina powstanie, czy ma ona doæ si³ i

kolejowego, obok kocio³a w. Barbary, do
klasztoru Karmelitów Bosych. Podczas
marszu
mieszkañcy
Berdyczowa
obsypywali ich kwiatami. Na koniec, jak
wspominali starzy mieszkañcy, Pi³sudski
wszed³ do klasztoru na mszê wiêt¹.
Czy spotkanie w Berdyczowie mia³o
jakie znaczenie dla Ukrainy? W znaczeniu
wojskowym na pewno tak. Wydarzenia na
froncie ukraiñskim rozwija³y siê doæ
szybko i ju¿ 7 maja wojsko polskie wraz z
oddzia³ami ukraiñskimi zajê³o Kijów. Co
prawda bez walk, poniewa¿ Armia
Czerwona w popiechu uciek³a ze stolicy i
polska za³oga dojecha³a od PuszczyWodycy do Kijowa tramwajem.
Jerzy Melnyk,
cz³onek studenckiego klubu Spudeji.
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Kalendarz najwa¿niejszych polskich wi¹t, rocznic i zwyczajów

MARZEC

8 III- Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet
Obchody Miêdzynarodowego Dnia Kobiet nigdy nie mia³y w
Polsce spo³ecznego poparcia. 8 III nigdy nie by³ dniem wolnym od
pracy, ale w okresie PRL-u w szko³ach i zak³adach pracy odbywa³y
siê w tym dniu obowi¹zkowe akademie i spotkania, podczas
których wrêczano kobietom kwiatek i ewentualnie drobny
upominek. Po 1989 roku Dzieñ Kobiet jako jeden z reliktów epoki
komunizmu zosta³ przez spo³eczeñstwo odrzucony i obecnie
niewielu ju¿ pamiêta, ¿e kiedy by³o takie wiêto.

21 III  Pierwszy Dzieñ Wiosny
W tradycji polskiej pierwszy dzieñ kalendarzowej wiosny by³
zawsze wiêtem m³odoci. Do naszych czasów przetrwa³ zwyczaj
przygotowania na ten dzieñ s³omianej lub szmacianej kuk³y 
Marzanny, któr¹ nastêpnie m³odzie¿ niesie nad wodê i topi. Jest to
symbolem wypêdzenia zimy i wszelkiego z³a, jakie ona przynosi.
Ca³kiem niedawno, bo pod koniec XX w. pojawi³ siê nowy
zwyczaj; m³odzie¿ ucz¹ca siê wagaruje w tym dniu, tzn. nie idzie
do szko³y tylko na spacer, do kina, do parku itp. Pojawi³a siê
nawet nowa nazwa tego dnia  Dzieñ Wagarowicza.

KWIECIEÑ

Kwiecieñ w Polsce kojarzy siê przede wszystkim z Wielkanoc¹.
Wielkanoc czyli wiêto Zmartwychwstania Pañskiego to
najwa¿niejsze wiêto wszystkich chrzecijan. Jest to wiêto tzw.
Ruchome, którego datê ustala siê na podstawie faz ksiê¿yca miêdzy
25 III a 25 IV. Bogate, wielkanocne obrzêdy zaczynaj¹ siê w Polsce
w Niedzielê Palmow¹, ostatni¹ niedzielê Wielkiego Postu. Tego
dnia wspomina siê w kociele uroczysty wjazd Jezusa do
Jerozolimy. Wierni przynosz¹ do kocio³a palmy, poniewa¿ kiedy
mieszkañcy Jerozolimy witali Jezusa rzucaj¹c mu pod nogi palmowe
licie. Polskie palmy wielkanocne robione s¹ z zasuszonych
kwiatów, zbó¿, traw i innych rolin. S¹ czêsto prawdziwym
arcydzie³em sztuki ludowej. Wype³niaj¹ przed wiêtami wszystkie
targowiska i stanowi¹ ozdobê wielkanocnego sto³u w ka¿dym,
polskim domu. Po Niedzieli Palmowej zaczyna siê Wielki Tydzieñ,
w którym kiedy ka¿dy dzieñ mia³ swoje przeznaczenie i zwi¹zane
z tym zwyczaje. Obecnie, dopiero w Wielki Czwartek zaczynaj¹
siê przygotowania do uroczystoci Wielkiej Nocy. Tego dnia
zaczynaj¹ siê równie¿ tygodniowe ferie wi¹teczne w szko³ach.
Wielki Czwartek to dzieñ ostatniej wieczerzy z uczniami, dzieñ
ustanowienia Eucharystii i kap³añstwa. Do naszych czasów
przetrwa³ w Kociele obrzêd przypominaj¹cy tamte wydarzenia
sprzed 2 tysiêcy lat. W czasie nabo¿eñstwa wielkoczwartkowego
kap³an umywa nogi 12 biedakom i ca³uje je, tak jak uczyni³ Pan
Jezus w Wieczerniku. Jest to piêkny przyk³ad pokory Kocio³a i
jego s³u¿ebnej roli w stosunku do cz³owieka. Czynnoæ tê
wykonywali kiedy tak¿e królowie i magnaci.
Wielki Pi¹tek to rocznica mêczeñskiej mierci Chrystusa. W
kocio³ach pojawiaj¹ siê symboliczne groby, które w Polsce maj¹
d³ug¹ i patriotyczn¹ tradycjê. By³y i s¹ czêsto dzie³em sztuki
wybitnych artystów. W okresie rozbiorów, wojen i powstañ
narodowych stwarza³y mo¿liwoæ wyra¿enia uczuæ patriotycznych
i buntu przeciwko zniewoleniu. Od najdawniejszych czasów
równie¿ w Wielki Pi¹tek odprawiana by³a szczególnego rodzaju
Droga Krzy¿owa po³¹czona czêsto z wystawieniem widowiska

pasyjnego opowiadaj¹cego o Mêce Pañskiej. Do naszych czasów
przetrwa³ ten zwyczaj miêdzy innymi w Kalwarii Zebrzydowskiej
ko³o Wadowic, gdzie od stuleci o. o. Bernardyni z miejscowego
klasztoru przygotowuj¹ widowisko pasyjne pod go³ym niebem, w
specjalnie do tego celu przygotowanym terenie. Jest to fenomen na
skalê europejsk¹.
Liturgia wielkopi¹tkowa koñczy siê adoracj¹ krzy¿a i
ca³onocnym czuwaniem przy grobie Chrystusa.
Wielka sobota to dalszy ci¹g ¿a³oby. Tradycja polska nakazuje
w tam dniu modlitwê przy grobie Chrystusa i wiêcenie pokarmów.
wiêcenie pokarmów to ca³y rytua³, który od wieków jest
niezmienny, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e kiedy gospodyni nios³a do
kocio³a ogromny kosz wype³niony wszystkim, co zosta³o
przygotowane go jedzenia na wiêta, a obecnie s¹ to ma³e koszyczki,
do których wk³ada siê symboliczne iloci po¿ywienia. Zawsze
jednak musi tam byæ jajko, chleb, sól, chrzan, kie³basa, babka, no i
obowi¹zkowo baranek i pisanka (czyli malowane jajko).
W Wielk¹ Sobotê pónym wieczorem odprawia siê w kocio³ach
nabo¿eñstwo koñcz¹ce okres ¿a³oby. W czasie tego nabo¿eñstwa
odbywa siê miêdzy innymi powiêcenie ognia i wody oraz
odnowienie chrztu.
Wielka niedziela zaczyna siê w Polsce biciem dzwonów i
uroczystym nabo¿eñstwem o wicie. Nabo¿eñstwo to nazywa siê
Rezurekcj¹ i zawsze ci¹ga t³umy wiernych, poniewa¿ tego dnia
id¹ do kocio³a nawet tacy, którzy bardzo rzadko tam bywaj¹. Po
rezurekcji polska rodzina zasiada do wielkanocnego niadania, które
zaczyna siê od modlitwy i dzielenia siê powiêconym jajkiem.
Niezbêdnym sk³adnikiem wielkanocnego niadania jest bia³y barszcz
z kie³bas¹, jajkiem i chrzanem. Mimo radoci p³yn¹cej z faktu
zmartwychwstania Chrystusa, tradycja polska zakazuje
urz¹dzania w tym dniu hucznych zabaw i wesel. Tego dozwolone
s¹ tylko spotkania rodzinne, spacery o odwiedzanie grobów bliskich
zmar³ych. Swawole zaczynaj¹ siê w Poniedzia³ek Wielkanocny z
samego rana. Staropolski obyczaj nakazuje w tym dniu (nie widomo
dlaczego) polewaæ wod¹ wszystkich znajomych. Ten zupe³nie
wiecki zwyczaj, zwany powszechnie migusem-dyngusem, jest
bardzo skrupulatnie przestrzegany przede wszystkim przez mêsk¹
czêæ m³odzie¿y, która od wczesnego ranka czatuje z konewkami i
ró¿nymi sikawkami na przechodz¹ce dziewczyny.

10 IV  Rocznica katastrofy pod Smoleñskiem
W 2010 r. w kalendarzu polskich wi¹t i rocznic narodowych
pojawi³a siê nowa data  10 kwietnia. Tego dnia w pobli¿u Smoleñska
rozbi³ siê polski samolot rz¹dowy z 96-oma osobami na pok³adzie.
Wszyscy zginêli. By³ wród nich Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyñski i jego ma³¿onka Maria, Prezydent RP na
Wychodstwie Ryszard Kaczorowski, wy¿si duchowni,
genera³owie, dowódcy wszystkich formacji wojskowych w Polsce,
pos³owie, senatorowie, reprezentanci ró¿nych instytucji
pañstwowych i organizacji spo³ecznych. Zarówno miejsce
zdarzenia jak i niewyjanione wci¹¿ okolicznoci katastrofy
spowodowa³y, ¿e Polacy nie mog¹ o tej tragedii zapomnieæ. W
rodkach masowego przekazu trwa publiczna dyskusja na temat
przyczyn katastrofy, 10 ka¿dego miesi¹ca organizowane s¹ tzw.
marsze pamiêci i czuwania modlitewne. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
10 IV pozostanie na zawsze dniem narodowej pamiêci.
Alicja Omiotek Wielk¹ rzecz¹ byæ Polakiem...
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Echa przesz³oci

Heroizm stra¿aków
w Czarnobylu

Berdyczowscy stra¿acy pamiêtaj¹ o swoich kolegach, 24 osobach, które pracowa³y
przy likwidacji skutków katastrofy w czarnobylskiej elektrowni atomowej.
Czarnobyl to jedno z najstarszych miast
na Polesiu. Nazwê zawdziêcza rolinie
okrelanej jako czornobyl, która niegdy
porasta³a okoliczne pola uprawne. Póniej
t¹ nazw¹ miasto podzieli³o siê z oddalon¹ o
18 km nowo powsta³¹ elektrowni¹ atomow¹.
Budowa elektrowni rozpoczê³a siê w
1970 roku. W 1977 r. zosta³ uruchomiony
pierwszy reaktor, w 1979  drugi, w 1981 
trzeci, a w 1983 czwarty. Na jesieñ 1986
roku zaplanowano uruchomienie pi¹tego
bloku energetycznego, lecz sta³o siê inaczej.
Wiosn¹ dosz³o do awarii czwartego reaktora.
Wszystkie
awarie
elektrowni
atomowych w Zwi¹zku Sowieckim by³y
skrzêtnie ukrywane przed opini¹ publiczn¹.
Informacje o nich trzymano w tajemnicy nie
tylko przed spo³eczeñstwem, ale równie¿
przed ko³ami rz¹dowymi i samymi
pracownikami elektrowni. Dzisiaj trudno
precyzyjnie ustaliæ cenê owej tajemnicy, ale
mo¿na byæ pewnym, ¿e by³a i nadal jest
wysoka.
W owych czasach naukowcy
przekonywali spo³eczeñstwo, ¿e energetyka
j¹drowa
jest
najczystszym
i
najbezpieczniejszym
sposobem
uzyskiwania energii elektrycznej. Pojawia³y
siê co prawda g³osy odmienne. Znany fizyk
j¹drowy i dzia³acz polityczny Andriej
Sacharow np. pisa³ o tym, ¿e ma w¹tpliwoci
co do rozwoju energetyki atomowej, i zaleca³,
by takie elektrownie umieszczaæ pod ziemi¹.
Jednak g³ówny ton by³ inny.
Swoistym ostrze¿eniem sta³ siê po¿ar
w zaporoskiej elektrowni j¹drowej 27
stycznia 1984 roku. Ogieñ gasi³o 115
stra¿aków przez 17 godzin. Straty wynios³y
1 milion 456 tysiêcy rubli. Po tym
wydarzeniu wszczêto ledztwo, w wyniku
którego opracowano sposoby wzmocnienia
rodków bezpieczeñstwa po¿arowego w
elektrowniach. Jednak nawet i one nie s¹ w
stanie zapobiec tragediom. Od 1981 r. do
1985 r. w elektrowniach atomowych
Zwi¹zku Sowieckiego mia³y miejsce ³¹cznie
23 po¿ary i 28 zap³onów, które
spowodowa³y straty w wysokoci 2
milionów 480 tysiêcy rubli.
Jak pokazuje dowiadczenie, do ka¿dej
tragedii dochodzi wskutek czynników
obiektywnych i subiektywnych. Eksplozja
czarnobylska nie stanowi tu wyj¹tku.
Katastrofa w elektrowni atomowej w
Czarnobylu mia³a miejsce 26 kwietnia 1986

roku o godzinie 1.23. W czwartym reaktorze
nast¹pi³ wybuch wodoru. W efekcie do
atmosfery wydosta³o siê blisko 50 ton paliwa
j¹drowego, blisko 70 ton zosta³o wyrzucone
z dzia³ek peryferyjnych do Sali (ogó³em by³o
180 ton paliwa). Podczas eksplozji
wysadzi³o w górê wa¿¹c¹ 3 tysi¹ce ton
pokrywê rdzenia reaktora. Powietrze, które
dosta³o siê do rodka, spowodowa³o wybuch
ogromnego, niemaj¹cego odpowiednika
nigdzie na wiecie po¿aru. Jego gaszenie
wymaga³o wysokich umiejêtnoci,
nadludzkich wrêcz wysi³ków, a przede
wszystkim heroizmu. Takim heroizmem
wykazali siê ukraiñscy stra¿acy.
Pierwszymi, którzy stawili czo³o
¿ywio³owi, byli operatorzy sali centralnej.
Po eksplozji, w ciemnociach, wy³¹czyli
pr¹d i przykryli kable. Inaczej stra¿acy
mogliby zostaæ ra¿eni pr¹dem. Jako
pierwsza przyby³a jednostka stra¿y z
kierownikiem W³odzimierzem Prawykiem
na czele. O godz. 1.35 w elektrowni zjawi³a
siê ekipa SWPC-6 Prypeæ z Wiktorem
Kibenkiem  ³¹cznie osiem osób i dwa wozy
stra¿ackie. Ci pierwsi byli prawdziwymi
bohaterami. W niebezpiecznych warunkach,
gdy pod nogami bulgota³ bitum, kapa³ te¿ na
g³owy, lokalizowali ogniska po¿aru za cenê
w³asnego ¿ycia. O godz. 4.50 wytypowano
kilka ognisk, a o godz. 6.35 po¿ar uda³o siê
w pe³ni zlokalizowaæ.
W likwidacji katastrofy czarnobylskiej
udzia³ bra³ praktycznie ca³y kraj, ale
podstawowy ciê¿ar spocz¹³ na barkach
pracowników stra¿y po¿arnej. Stra¿acy
wykonali swój obowi¹zek wzorowo,
pokonuj¹c kolejne przeszkody. Musieli
przede wszystkim rozwi¹zaæ problem z
wod¹, jaka podczas awarii wydosta³a siê z
systemu ch³odzenia reaktora i zala³a
pomieszczenie znajduj¹ce siê pod nim. Ta
brudna woda, oprócz tego, ¿e przeszkadza³a
ludziom pracowaæ, stanowi³a zagro¿enie. W
po³¹czeniu z tysi¹cami ton m.in. piasku, gliny
i dolomitu, jakie na reaktor zrzucili lotnicy,
by ograniczyæ emisjê substancji
promieniotwórczych do atmosfery, mog³a
wywo³aæ kolejn¹ eksplozjê równ¹
wybuchowi
bomby
wodorowej.
Pompowanie tej brudnej wody znów spad³o
na barki stra¿aków. W ci¹gu 20 godzin
stra¿acy z Kijowa, Bia³ej Cerkwi i
¯ytomierza pompowali wodê spod reaktora.
Nastêpnie przyst¹pili do dezaktywacji

terenu i budynków elektrowni. Lecz na tym
nieszczêcia siê nie skoñczy³y.
23 maja 1986 roku o godzinie 2.10
wybuch³ kolejny po¿ar w tunelach
kablowych elektrowni. W gaszeniu
uczestniczy³o 280 ludzi i 60 wozów
stra¿ackich (z Kijowa i ¯ytomierza).
Operacja trwa³a dwie godziny. Po ugaszeniu
po¿aru trzeba by³o oczyciæ teren z
kawa³ków grafitu. I znów, ryzykuj¹c ¿yciem
i zdrowiem, z ³opatami w rêkach ludzie robili
wszystko co mo¿liwe i niemo¿liwe, by
wykonaæ pracê do koñca.
Znacz¹c¹ rolê w likwidacji skutków
czarnobylskiej awarii odegrali stra¿acy z
Berdyczowa. By³o ich ³¹cznie 24. Niestety
dwóch z nich ju¿ nie ¿yje. Na szczególne
wyró¿nienie zas³uguj¹ Adam Tatarczuk,
Aleksandr Micha³ow, Anatol Nowicki,
Miko³aj Olejnik (odznaczony medalem Za
odwagê przy po¿arze), Wasyl Strutowski
(najlepszy pracownik stra¿y po¿arnej), Iwan
Osipczuk (naczelnik PPP-39). Ale
bohaterami byli wszyscy likwidatorzy
awarii. Gdyby nie wykonali sumiennie
swojej pracy, kto wie, jakie by³yby tego
skutki. Jednak dzisiaj w³adze zapomnia³y o
tych ludziach. Ich problemy i bol¹czki nikogo
nie obchodz¹. Przykre jest tak¿e i to, ¿e o
katastrofie w Czarnobylu nie wiedz¹ niczego
m³odsze pokolenia, w szko³ach nic im siê o
tym nie mówi. Jeli kto chce co wiedzieæ o
katastrofie, na w³asn¹ rêkê musi siê o niej
dowiadywaæ i wyci¹gaæ wnioski.
Los stra¿aków na ca³ym wiecie jest
jednakowy: kiedy trzeba, pierwsi piesz¹ z
pomoc¹. Taka jest ich praca i to równie¿
pokaza³a awaria w czarnobylskiej elektrowni.
Sk³adamy uk³on i ho³d ich pamiêci, ich
odwadze i ofiarnoci. I niech nigdy nie
powtórzy siê ta straszna tragedia, która mia³a
miejsce 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu
na Ukrainie.
Marcin Bez.
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Çíàéäåíî â àðõ³â³

Þçåô Ï³ëñóäñüêèé
ó Áåðäè÷åâ³

1920 ð³ê. Íà òåðåíàõ êîëèøíüî¿ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ ç³éøëèñÿ ó êðèâàâ³é áèòâ³ â³éñüêà
á³ëüøîâèöüêî¿ Ðîñ³¿ òà íîâîóòâîðåíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. Öåé ð³ê
â ³ñòîð³¿ ÓÍÐ ñòàâ îñîáëèâèì  õî÷à á ç îãëÿäó íà òå, ùî öå áóâ îñòàíí³é ð³ê
³ñíóâàííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Òàêîæ ³ òîìó, ùî ñàìå â öüîìó ðîö³ ñôîðìóâàâñÿ
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé ì³æäåðæàâíèé ïîë³òè÷íèé ³ â³éñüêîâèé ñîþç. ² ìàéæå â
öåíòð³ öèõ ïîë³òè÷íèõ ïîä³é  íåâåëèêå ì³ñòå÷êî Áåðäè÷³â. Ñàìå òóò çóñòð³ëèñü
êåð³âíèêè îáîõ ñîþçíèõ äåðæàâ.
Ç³ ñêóïèõ ðÿäê³â ùå ðàäÿíñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ ôàêò çóñòð³÷³ â Áåðäè÷åâ³ êåð³âíèêà Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè ìàðøàëà Þçåôà
Ï³ëñóäñüêîãî òà ãîëîâè Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, Ãîëîâíîãî îòàìàíà Ñèìîíà Ïåòëþðè îïèñóºòüñÿ ëèøå îäíèì
ðÿäêîì, à ïîäåêóäè ³ çîâñ³ì çàìîâ÷óºòüñÿ.
² öå çðîçóì³ëî: íàâ³ùî áóëî íàãàäóâàòè ïðî
³ñíóâàííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè? Ñüîãîäí³
âæå ìîæíà â³äêèíóòè ïîë³òè÷í³ ìîòèâè ³
ðîçïîâ³ñòè ïðî öþ ïîä³þ á³ëüø äîêëàäí³øå.
21 êâ³òíÿ 1920 ðîêó êåð³âíèöòâî ÓÍÐ
òà Ïîëüù³ ï³äïèñàëî íèçêó êîíâåíö³é
(«Âàðøàâñüêà óãîäà»), çà ÿêèìè äåðæàâè
ñòàâàëè ñîþçíèêàìè ó áîðîòüá³ ç Ðàäÿíñüêîþ Ðîñ³ºþ. Ìîòèâîì äî äîãîâîðó áóëè
íàä³¿ óêðà¿íö³â íà äîïîìîãó ïîëüñüêîãî
ñîþçíèêà â³äñòîÿòè íåçàëåæí³ñòü ÓÍÐ. 25
êâ³òíÿ 1920 ðîêó îáºäíàí³ ïîëüñüêîóêðà¿íñüê³ â³éñüêà (20 òèñ. ïîëüñüêèõ òà
15 òèñ. óêðà¿íñüêèõ âîÿê³â) ïåðåéøëè
Çáðó÷ ³ ïî÷àëè íàñòóï íà Êè¿â. Âæå 27
êâ³òíÿ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüê³ â³éñüêà îâîëîä³ëè Áåðäè÷åâîì, 2 òðàâíÿ ó ì³ñòî âñòóïèëà 6-à ñòð³ëåöüêà äèâ³ç³ÿ Ä³ºâî¿ àðì³¿ ÓÍÐ.
Íà ÷åñòü ö³º¿ ïîä³¿ â Áåðäè÷åâ³ â³äáóâñÿ
ïàðàä ³ öåðêîâíèé ìîëåáåíü.
5 òðàâíÿ â Áåðäè÷åâ³ íà çàë³çíè÷íîìó
âîêçàë³ â³äáóëàñü çóñòð³÷ êåð³âíèêà
Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè ìàðøàëà Þçåôà
Ï³ëñóäñüêîãî òà ãîëîâè Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, Ãîëîâíîãî îòàìàíà
Ñèìîíà Ïåòëþðè. Þçåô Ï³ëñóäñüêèé ïðèáóâ ó Áåðäè÷³â ïåðøèì íà âëàñíîìó ïîòÿç³. Äðóãèì ïðèáóâ Ñèìîí Ïåòëþðà. Êîðîòêà ðîçìîâà îáîõ êåð³âíèê³â äåðæàâ
ïðîéøëà ó ïîòÿç³ ïîëüñüêîãî ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à. Îñü ÿê îïèñàâ öþ çóñòð³÷
Þë³óø Êàäåí-Áàíäðîâñüêèé, ïîëüñüêèé
ïðîçà¿ê òà ïóáë³öèñò, ùî âõîäèâ äî ñêëàäó
äåëåãàö³¿: «.Âîíè âèòÿãíóëè îäèí äî îäíîãî ðóêè. Íàõèëèëè ãîëîâè ³ ïîö³ëóâàëèñÿ.
Ìåí³ çäàëîñÿ, ùî ó öüîìó ïîö³ëóíêó, ÿê
íà ÷óòëèâ³øèõ âàãàõ ïîâèñ æàõ âñ³º¿ êðîâ³
îòàìàí³â ³ ¿õ ïîì³÷íèê³â, âåñü á³ëü äîâãîòðèâàëî¿ áîðîòüáè, á³ëü äîð³ã ³ áåçäîð³ææÿ, ïîæåæ ³ çíèùåíü, äîìîâëåíîñòåé ³ ðîçêîë³â ».
Ï³ñëÿ îô³ö³éíèõ ïåðåìîâèí Ñèìîí Ïåò-

ëþðà òà Þçåô Ï³ëñóäñüêèé âèéøëè ç âàãîíó òà ùå äîâãî îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ
ñï³âïðàö³. Òóò ³ çàô³êñóâàëà ¿õ ôîòîêàìåðà
íà ôîí³ çàë³çíè÷íî¿ âîäîíàï³ðíî¿ áàøòè.
Â öåé æå äåíü Ñèìîí Ïåòëþðà çä³éñíèâ

19
íüî ñèë ³ ëþäåé, ùîá îðãàí³çóâàòèñÿ, ìè íå
ìîæåìî òóò â³÷íî çíàõîäèòèñÿ ³ òîìó çâåðòàþñÿ äî ì³ñöåâèõ ïîëÿê³â, ùîá ìåíå çðîçóì³ëè ³ äîïîìîãëè. Öå ³ â ¿õ ³íòåðåñàõ, íå
ñàáîòóâàòè, à ðàçîì ç óêðà¿íöÿìè ñòâîðèòè äåðæàâó. Êîðäîí³â 1772 ðîêó â³äíîâëþâàòè íå áóäó, ÿê êîëèñü áàæàâ. Ïîëüùà
íå ïîòðåáóº öèõ çåìåëü. ²íøîãî íå ìàº 
ÿê ñïðîáóâàòè ñòâîðèòè ñàìîñò³éíó Óêðà¿íó. Íàæàëü Ïåòëþðà íå â³ä³ãðàº òóò æîäíî¿ ðîë³. Òóò â³í ò³ëüêè çíàðÿääÿ, íå á³ëüøå.
Êîëè íå âäàñòüñÿ í³÷îãî òóò çðîáèòè çàëèøèìî öåé õàîñ âëàñí³é äîë³. À äàë³ ïîêàæå ìàéáóòíº».
Ãðîìàäñüê³ñòü ì³ñòà ðàäî â³òàëà âîæä³â
óêðà¿íñüêîãî òà ïîëüñüêîãî íàðîä³â. Âæå
ïî çàê³í÷åíí³ îô³ö³éíèõ çàõîä³â ïîëüñüêà
òà óêðà¿íñüêà äåëåãàö³¿ ç â³éñüêàìè ïðîéøëè Á³ëîï³ëüñüêîþ âóëèöåþ â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ïîâç êîñòåë Ñâÿòî¿ Âàðâàðè
äî êîñòüîëó Áîñèõ Êàðìåë³ò³â. Íà âñüîìó
øëÿõó ¿õ ç êâ³òàìè â³òàëè æèòåë³ ì³ñòà, îñîá-

wikipedia.org

Cèìîí Ïåòëþðà ³ Þçåô Ï³ëñóäñüêèé â³äïðàâëÿþòüñÿ äî Ñòàí³ñëàâîâà.
Áåðäè÷³â, 5 òðàâíÿ 1920 ðîêó.
ó Áåðäè÷åâ³ îãëÿä îñîáîâîãî ñêëàäó äèâ³ç³¿
ñ³÷îâèê³â, ùî çä³éñíþâàëè òóò ï³âòîðàì³ñÿ÷íèé âèøê³ë (â³éñüêîâå òðåíóâàííÿ),
ï³ñëÿ ÷îãî â³í âðó÷èâ êîìàíäóâàííþ ñ³÷îâèê³â êîçàöüêèé ìàëèíîâèé ñòÿã ç çîëîòèì
òðèçóáîì ó áëàêèòíîìó âåðõíüîìó êóòêó
³ç ãàñëîì: «Çà âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè».
Òàêîæ â öåé äåíü â Áåðäè÷åâ³ áóëà ïðîâåäåíà íàðàäà ïîëüñüêîãî øòàáó. Þçåô
Ï³ëñóäñüêèé ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ñóòî
â³éñüêîâèõ ïèòàíü îáì³ðêîâóâàâ óêðà¿íñüêó òåìó: «ß ïîñòàâèâ íà êàðòó îñòàííþ
ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ùîñü íà êîðèñòü ìàéáóòíüîãî Ïîëüù³, öèì ïîñëàáèòè ïîòóæí³ñòü Ðîñ³¿ â ìàéáóòíüîìó. ² êîëè âäàñòüñÿ äîïîìîãòè ñòâîðåííþ íåçàëåæíî¿
Óêðà¿íè, ÿêà áóäå ïåðåïîíîþ ì³æ íàìè ³
Ðîñ³ºþ, îñòàííÿ íà áàãàòî ðîê³â íå áóäå
íàì çàãðîæóâàòè. Àëå ïðîáëåìà â òîìó
÷è ïîâñòàíå Óêðà¿íà, ÷è ìàº âîíà äîñòàò-

ëèâî  ³ öå çðîçóì³ëî  ïîëüñüêà ãðîìàäà.
Íàïðèê³íö³ Þçåô Ï³ëñóäñüêèé, ÿê çãàäóâàëè ñòàðîæèëè, «ï³ä áàëäàõîíîì» óâ³éøîâ
äî êîñòüîëó êëÿøòîðó íà Áîæó ñëóæáó.
×è ìàëà öÿ çóñòð³÷ ó Áåðäè÷åâ³ ÿêåñü
äîëåíîñíå çíà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè? Ìàáóòü,
ùî í³. Â³äáóëàñü ñóòî òåõí³÷íà íàðàäà, óçãîäæåííÿ ä³é îáîõ äðóæí³õ ñòîð³í. Àëå ó
â³éñüêîâîìó çíà÷åíí³  òàê. Äàë³ â³éñüêîâ³
ïîä³¿ íà óêðà¿íñüêîìó ôðîíò³ ðîçâèâàëèñÿ äóæå øâèäêî ³ âæå 7 òðàâíÿ ïîëüñüê³
â³éñüêà ðàçîì ç óêðà¿íñüêèìè çàãîíàìè
çàéíÿëè Êè¿â, ùîïðàâäà áåç áî¿â, áî ðàäÿíñüêî-á³ëüøîâèöüê³ â³éñüêà ïîñï³õîì
âòåêëè ç³ ñòîëèö³ é ïîëüñüêà âàðòà äî¿õàëà
â³ä Ïóù³-Âîäèö³ äî Êèºâà òðàìâàºì.
Þð³é ÌÅËÜÍÈÊ,
÷ëåí ñòóäåíòñüêîãî íàóêîâîãî
òîâàðèñòâà «Ñïóäå¿».

20

III - IV
2014

Mozaika Berdyczowska
Projekt jest wspó³finansowany ze
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Ministerstwa Spraw Zagranicznych w
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The project is co-financed from the funds granted by the
Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task
Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014.
POLSKI INFORMATOR ¯YTOMIERZA I BERDYCZOWA
Radio ¯ytomierz
 Co miesi¹c, w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca o godzinie 20:00, mo¿na
s³uchaæ pó³godzinnej audycji w jêzyku polskim w Radiu ¯ytomierz (radio kablowe).
Telewizja ¯ytomierz dla Polaków
 Program ¯OZPU Polacy ¯ytomierszczyzny ukazuje siê cotygodniowo
w niedzielê o 12:30 w jêzyku polskim,
w poniedzia³ek o18:30 w jêzyku ukraiñskim.
Autor Olga Kolesowa. www.zozpu.zhitomir.net;
 TRK Sojuz-TV transmituje TV Polonia codziennie od 13:00 do 18:20.
Polskie stowarzyszenia w ¯ytomierzu
 Dom Polski w ¯ytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b, tel. (0412) 24-34-22,
Dyrektor Irena Perszko, godziny pracy  codziennie (prócz niedzieli) od 9:00 do 18:00.
 Obwodowy Zwi¹zek Polaków Ukrainy
m. ¯ytomierz, ul. Czerniachowskiego, 34b
Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur, tel. 80971998308.
 Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Zytomierszczyzny,
Prezes Miros³awa Starowierow.
Adres: 10020 ¯ytomierz ul. Michaj³owska, 15. Tel. (0412) 37-46-75.
 Towarzystwo Kultury Polskiej na ¯ytomierszczyznie im. J.I.Kraszewskiego,
Przewodnicz¹cy Jerzy Bagiñski, tel. domowy (0412) 37-89-97.
 Polskie Naukowe Towarzystwo w ¯ytomierzu, ul. Czerniachowskiego 34b,
Prezes Irena Ba³adyñska, tel. (+38067) 4121570; e-mail: ptnz@ptnz.org.ua.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
 Berdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoci,
Prezes Aleksander Rudnicki, ul. L. Karastojanowej, 22, tel. (04143) 4-18-30.
 Berdyczowski Oddzia³ Zwi¹zku Polaków Ukrainy,
Prezes Larysa Wermiñska, ul. Puszkina 46, tel. (04143) 2-23-78.
 Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polaków «Rodzina»,
Prezes: A³³a Gryniewicz, ul. Lenina, 43/36, 13300 Berdyczów,
tel.: +38 (097) 956-60-76, e-mail: walentyna159@mail.ru .
Msze w jêzyku polskim w ¯ytomierzu
 Katedra w. Zofii  msze w. w j. polskim w dni powszednie s¹
o godz. 7:30 i o 8:00 z kazaniem; w niedzielê  o godz. 8:00 i 12:00.
 Koció³ oo. Bernardynów pw. w. Jana z Dukli 
codziennie 7:00, w niedziele 7:00, 9:00, 13:30.
Msze dwujêzyczne  czêciowo w jêzyku polskim,
czêciowo po ukraiñsku w Berdyczowie
 Koció³ w Klasztorze Karmelitów Bosych  w niedziele 7:30, 9:00, 10:30, 17:00,
codziennie 8:00 i 18:00.
 Koció³ w. Barbary 
codziennie 8:00, 18:00,
niedziele 8:30, 10:00, 12:00, 13:30, 18:00.
 Kaplica ul. Czudnowska 
niedziele 18:00.
Polskie Radio Berdyczów. Organizacja spo³eczna Polskie Radio Berdyczów
przygotowuje i nadaje w pi¹tki o godz.19.00 na antenie berdyczowskiej stacji radiowej
Live102,0 FM polskojêzyczn¹ audycjê Polska Bli¿ej.
Redaktor naczelny Jerzy Sokalski. Tel. + 38 (067) 941-65-70,
e-mail: polskieradioberdyczow@gmail.com; www.livefm.com.ua
(Przepraszamy za wszelkie braki i niecis³oci w naszym informatorze. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o nadsy³anie informacji na temat swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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«ÁÅÐÄÈ×²ÂÑÜÊÀ ÌÎÇÀ¯ÊÀ»
(ïîëüñüêîþ ìîâîþ)
Áëàãîä³éíà êóëüòóðíî-îñâ³òíÿ ãàçåòà.
Âèõîäèòü êîæíèõ 2 ì³ñÿö³.
Âèäàâåöü  Ðàäà Áåðäè÷³âñüêîãî
Â³ää³ëåííÿ Ñï³ëêè Ïîëÿê³â Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíà 25 êâ³òíÿ 1995 ðîêó
Æèòîìèðñüêèì îáëàñíèì
óïðàâë³ííÿì ïî ïðåñ³,
ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ñåð³¿ ÆÒ ¹ 70.
Íàøà àäðåñà: ì.Áåðäè÷³â,
âóë. Ïóøê³íà, 46. Òåë. 2-23-78.
Íàäðóêîâàíî
íà ÊÏ «Ïîë³ãðàô³÷íà ôàáðèêà»
ì.Áåðäè÷³â, âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî, 2.
Òèðàæ 1000 ïðèì³ðíèê³â.
2,5 äðóêîâàíîãî àðêóøà.

