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Piiiihirjoitus
syysterveiset Kuopiosla ja kiilokset
kaikille kesiitlii sukukokoukseen
osallistuneillel Vaikka kesd oli
saternen, sukukokouspAivAni
rneilte paistoi mukavasti aurinko.
Naimme von Wright-vellesten maalauksista tuttuja maisemia Haminalahdessa ia toi$efi lai$ta hisloriaa
ortodoksisessa kirkkomuseossa
Puilon remontin takia emme pAasseet Puiion torniin, mutta jAapAhdn
teille syyte tulla uudelleen k&ymain Kuopiossa Ette suinkaan
nihneet kaikkea hyvAt kaupungin
kiertoajelun aikana! PhivAn kruunasi risleily Kallavedelli, rn*hin et

voi ikinii kylH$yA.
Sukukokouksessa valittu hallitus
on lokakuun aikana jArjestAytynyt
ja saanul uusia henkil$ilh mukaan

toimintaan YritAn parhaani tAyttdessini Pirjon saappaat, mutta
onneksi apu on lshellii. Hallituksen
kokouksessa keskustelirnme seuraavasta sukukokouksesta, joka
olisi tarkoitus jArjestiiii Puolassa
kesdkuussa 2006. Pankaa tema lo
korvan taakse, siltii keviiin Pinskiss6 tulee kokouksesta tarkempaa
tietoa ja alamme pyylaa ennakkoilmoitiautumisia.
Suvun nettisivutkin ovat saamassa
vauhtia ja toivottavasti pAasemme
jo ensi vuonna surffailemaan oman
suvun sivuille. Kal$otaan, miten
hienot sivut saadaan aikaan ja

mten pystymile pilAme&n $isiimrne yhtey*a niidan avulla, Jos
jollakulla on hyvii ideoita sivujen
sisall0sta, otamme mielellamme
aiatilksia vastaan. Asiasta voi
olla yhteydessi varmasti keneen
tahansa hallituksen jAseneen.
Hyv&& syksya ja mukavaa iou-

lunodotusta kaikille! Palaamme
kevddllS tarkempien Puolanmatkan tietojen kanssa.

Merja Karolainen
hallituksen puheeniohtaja
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llamincnlahden
malsemissa
,\lust'orr -iiil klc n oli vrt LrLi.rss:t Irt atka

Ianrinarilahtr{'li, \'o11 \\irightirr
r'[ie.lrtt kt,titttlrisrtttiitt. tt,,itr
vi irJrntr:ist;r ki lorr:rt lin ptilili;in liuopion kcskustrastiL" I'latkalla sirtrrr:
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tn.r:rl:rr ir

lllsiilrrlr,irt rnt: ntutt tiLrttissn I :tiikoissit
il:ailrmassr.r lr::tisrniir" kosli:i slLrnlil

nlikvrr,iit r)\'i1t \:L)11 1{r ightirl lt'ljrstrtt
I ii.uil:issa. Sli;i.lin slt r-tsi lc tkcli.t:rnr r'.
vlikkakailr ei t,llLrr koviri liinrrrtitrtri.
Silkn olikir-r.jt kahvin vtt,,t,r. l'ttiiotl
tnrni oli t't'r'ttottritt rrt, rk.i stt) i' t ttr:l;t.
ntuIIa. l11t'11inlntc srlit lllililll kaI.rr ;ii, .
Suurliiitoksct r i1rplurlit'rrttr:r' -\r',t ttc
Sr4;ert'llr tttttl:rtr lL.t:t.ilr rrtit'1, :rkii::t, risr'.t:r t'rlki'stlt. I
!
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$ukuseura tiedottaa

>Sulruseuran kestltoltouksesa
ualittn hallitus
Kuopiossa valittiin sukuseuralle uusi
hallitus. J[senmri;ir;Li lis:ittiin kuudesta

seitsemi:in. Kiitimmc liimpimristi
toim ikautensa

piittdneiti

hallituksen

.jlisenili Eila X{enosta ja Viljo Sopasta.
Tiissri .l.hlcl,qlessd kar.rn is kiitt.rs kuuluu
rayiis Pinskin taittajana vLrosina 200t2004 toimireelle Nina Aallolle.

> lll ui$a ilmoittaa ghtegstietojen muutolrsista

>Uuoden 7004 jfrsenmahsu
Tiimiin lehden mukana ;ruraa
pankkisiirtolomakr. jolla voit maksaa
seuraavanla-isia maksuj a:
- l'r.roden 2004 jisenmaksr-rn l5 €,
j onka korotuh.resta sovimme
kesiillii sukukokouksessa. Pahoittelemme kevririn Pinskissd ollutta

rirhettri. jossa edellisti jisenmaksua nimitettiin vuoden 2004

Pinski kihetetnrin kaikille niille suvun
jlisenille" joiden osoite on j;i-sensihtee-

j ii.seumaksuksi. Kyseessh ol i

rin

kuitenkirr r,reiden 2003 jise n-

Lehden tilaamintn ei
mahsa mitiLin. Pl1'd;imme ilmi:ittama,rr yhtevstirtcrjcr: muutoksista
j lsensihteeri Tarj a V:i:in;iselle.
aiedossa.

>ltirioitukset ia ualohuuat
teruetulleita
Pinski jrrlkaisee rniclelliiirt sur-urt
.jri.scntr:n ki rjoituksia. valokuvia j a

UU'I

perhetapahtumailmoituksia. Artikkelit
voivat kd,sitellii kaikkea suvun jiisenten
eLimrinpiiriin liitt1'v;*i.

maksu"

-

ainaisjlsenmaksLrn 150 €
-- vapaaehtoisen kannatusmatrrsun
Pinskilrhden j ulkaisemiseen

'' Orbinskin sukukirjan (hinta
2l ,53 €). Ki{oja tilattarissa
Pinskin toimituksesta.

I

teksii: H€lena Orbinski-Ceesay
kuvat H ilpe 0rbinski-Savolaisen
albumista
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ilpe orr aina pitir.rlt csiintt'misesaa, Kouhissa opettaiakin
huomir.si Hilpen lahjat. Hiin
oli r,akitr,rirren esiintyji kouluu jr"rhlien
nrivtelmissii.ja lauluissa. ()pettaja
kehotti hake.ltum aalt teatte rikoulu ur.r
nrutLa sc uli liiati r itikca rtjttttrs totctrtrttavaksi svrj tikylir, nuorelle.

tisrriccA

"

oki tietnir

lAhi-

Varsinaistn el;imlurlr'e:nsii H itpe
teki Suomen kilkon sisd.lahet),sseurau
Picks;inr;icn hoitokodissa vanhustcn
1-rirrissa. \'l i kolr l rerrkr mll l rlren tr or-uodcr.r aikana h;i"n iialr<lutti var:hr.rksia
iloi-qeil;r esiinn n:isellii.iin tai tvokavcre ita kri:n ikoi I la lreiil;in rnerkki pziii.inri;in t;ri cIikkrrllr lirlrtiessiiirn.

Hiinen jAan'iiiin eliikkcr:llr l-Lronn:l
I{'}ltti aikaa r,rr liitriirrr t t'rrernrn.;in
kuvaiaiteelh ja scu opiskeluttn.
Pieksiirnaerr seurlun opistt-rssa Hill;r: ou
operllLrt ol j.vviilien ja pastelliliitujcl

krii,tti;ri sekii clilaisiri sckatt'kniikkanrlcjii. Svkst'llii s,vntl:n!1tA inspiroi
trityist'sti sr,vsluonto rikkainc rriireine0l1.

tttkkeetle iiittuii
kuuataideoppiiil

Ituukauden taiteilija Juualla

,Jo kahdr'Lsaukvmrucnluvr-rlla Hill-,e

Hilpclla oli kesakLrLlss;r oma nivtlclv
sr'ltvlr:ipi tiij rir:r:i.]uvan kir j aslossa.

teki muutamia miniat-vt,ritauh-rjz:1.

.jos;a hzir.r oii kuuk:uilcn taitelija,
lluutarnia r hteisniir ttelvitii r-rn piclctt,v
eri 1:aikkiiku n r: i I I ir. Hi lpen t,viit sair.at

rnriis hvviirr vastaanoton 1:ienlr'lirri:rkr.,ti Punalinnan kes;lj uhlissa Espoossa..
Punarinta on ikiiihnrisille tarkoitcttrr
drmerntiakori. f)maiset j a vanhu ksct
otlottar':rt t:nsi vlrr:ntra jatkoa. \Ie
toisetkin toivomme. ettri Hilpe.jatkossakin ilahduttaisi mr:itii upeilla triill:irin. I

Ueniijtiltii ltigtgneitfi 0rbinsheja, osa
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Wiktor Orbinski, hinen
tyttd"rense Barbara ja
pioika Andreas
Internehstii

l0;, 1yi

meilk

agi ttuttsmaton Wiktor
Orbins ki, kii,nen kaki j iilke ltits -

triktfut

tii lin

j a rm titu su kul rti :;io an,

iktor

or-r syntvn)'t
Odmsasra \nonlrar

1ll.!2.1U{il.lKs.

l:ihlr :. toiseksi
viirr'rciuen perhc.)

Robert Uasilieuitsh 0rbinskin
Dojdt
Pirliin toclt:nniikriiserxi.

rtti \tiktor o*

srikriki qjamnre lun:.*sir 2.6. I nrailittrrr
Rol:ert Variljr:r.its1-r Orbinskin ;:oikit.
rnutta varmurrltil siihel"l t-n ole saatrul.
'l':ihrin asti c,lemmr: tutrleneet hliuet't

pojisLaan.joita nli ainakir: kaksi, r,ain
Artemin. Robr:rt \,'asi ijer,itsh nli
6

Ftilf,Kt

erikoistunut klassiseen fi lologia;rn'
Nirni furemi muistuttaa kreikkalaisen
Artemis-jumalattarcn ninrri, Ven:ijtin
kieless[ Artemi kirjoitetaan,\r'temii,
.joka or: jJoppunsa takia miehen nimi.
\\'iktor on Ven;ijdll;i paljon rleiseml;i
nimi kuin Artemi,j:r tulee latinasta.
jossa rc,r'ictor mcrkitst-c voittitjaa.
Kutcll sttkukiriasta mLlistanttttc.
Robcrt Vasiljevitsh kuoli Taganrogissa
vanhcmrniur tai .,'anhirnman poikansa
luuna 1802. Ven;ij;in starshij \'oi
tarkoittaa r-hta hrvin r,anhempa.a kuin
lathinta. l'\'iktol Orbinski .rn asunttI
1895 Kischl;r Saiieu'ttssa {liihde 5),
siis mahelollista. etla Robertilla on

()n

ollut iicli \Viktnliakin vanhempi
poika. l{rrtta tietenkin thtti malrriojlista on" etti \{iktol on kolnrcr.r
r,"uoden aikana muuttanut'l'aga.nrogista Kischla Salintoon,

llliktor 0rbinshiio hilnen puolisonsa ltischla Salietuosa\\'iktor Orbinskin puoliso Pulcheria
I)rugauor'- ol1 s,vnt,Ynyt ]861 Sroes-

tlmhn

(liihde 5), En ole loyttinvt Kischla
SaIieu.oa enka Stroeskoa sen palem-

kossa

min varrhr:ista kuin ur-rsista kartoista.

"Ohsi tosin
mahdollista, ettii
Perschket tat
Sterhelmit olisiuat.juutalaista
sukua. fi'Ain
ei kuitenkaan
ilmeisesti ole. "
Paikloj* santoirt kuin henkiliiiti eri
iAhteistai etsittiiessii ort ntt,ds nimien
kirjoitustavalla merkit,vritzi, Olen tiissi

kirjoittmrul nimet samalla tavalla Luin

lihtressi 5, nirnittiin saksalaisittain.
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aki n I{isr-h Ia SaIir-rr,rr':

sij ain ti ;r
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l{,i.cctsa. a,$ilsJi1.
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Kischla Salinrc.ja Stlot'skrr
kLrulostin,rt lirin i:sarr i ri,'r riil:iisiltri tai
rrlir';tirrir l,ri-i 1t.t..1,,. k,,l r,r t ti r.rtt,,t,rl
oikcin. ne lritriisi 1rt.r'iuarrt'essa I'iljoittitii srr ollrrn kir! isrss;i tr-krt issii su onrillaisit:ain. KLrn ci tirr[i alkul.icliiisr;i
Lr r illisl;i kilj,,it rrrtirlr:i;r. r'i r',,i \ iu nruuticlla tirriiii rlloskiiiin suorralaistn.
mrrtta Iiishll Salijlvrr ja Strojcsho

tulll kr-s\.mYkseq]l].
\\'iLtol ja Pulclrr:r'ir rir.ii{ olr

siur.ttaisivat
.|ris

Pcrsrhkeu kanss;'t. llolis ot'i 5rn{\,nvl
Iirtlri:sa t7.1l.1891" iliihdc 5l
liorikscn is;i Hrir:rich l'clschkc r'irr
svntvn\"i 19.1 . 18,10 Ha:r,:nlxrthissa
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llirurri. Ihirs Hrirrrich PerschLr-:n
us r-rlr s\"n11.::l\"t ll asrlpot hissa

J*li

Ilrssar:rbial. h'hrtta toisi:r kuir rnonel
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,\ut{rtas cii'rit tii}lii licrtaa parnnt'ct
rrtrr vr-rii [o] i-ru klioi cn rxl ellii nrihinkiiiin
iks. liihtlc 2. s. l!il. S-vr. tiihrin sclviiiii
kirjoituksrni r>isessa osassa. I

I.rrlrrlr' .l..io.:;r kili,ritet;Lrrrr
l lna,*crrPuth" j I iascnlioth kuuIurr
nvkr.isin L;rtr.iaan r:im rl[i'\izplr i' iks.
I

ovirt iisunccI lJrssar:rtiian mnakuu-

l{oru;uriltisl. iiis. liihleet I ia 5.)
Siclllikiilirr lic eir.iit saaur:t't <:lla
rauhassa holiin'ikeiltit. Nenr ostniiitttr
nact r';ilioitti jirrrri lrrona vuonna koko

t rrlrtLuusslt
I1] I 2 Pict;iris-ca. [l<iriksnr ;ii:i o]i
)'iirtalir $ tcrhclnr. l:liiliertu ou mai n i I { u
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"Barbara ja
Andrcas eiuiit

uralLrrt llr:ut. heitlir:Lin ltinierts:i

pitiiisi kir'1oirrarr strrinrtrlirisillain.
lVikt,rr l.ritiiisi uloittla 1\'.t sijaslr
1l;i, \Yikr oli n lrrrolist-ur

rr

inr

\':

i kirj oitrtt;ii
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siin irur1l;tksrni ['ulhcria I]r'ugi:noln.
lViktoLillc.ia l'hlchr:r'ialir on
s1'ntlr.n't Iii-.t'hla Salicu'oss:r
27. 12. lilli5 tr tiir lJ:rr'l>lr':r rliihrle lr.
l,ll,'i ll.rll,lrltrrr,,l, .l,,'i lttt r'.:li:itt
kilstr'ttu saksiil;risIr,n strilirkulllitillI
klrulr.rv;rlisi"

paennest neu*
uostajoukkajen
edellri mihin-

lrint'n alliupllli ini'rr

lt{;i;lt

ti

llarl*rla.. oll B.rrl)iirait pitlct
*ikcana llirilenii.

Barbarr on
jatkanut pakoann laltsensa

t'
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Pcxchkrt ovat siis ilrltist:sti lJaltian
slksaIaista sukut. 11f iis Stt'rhr'lrtr rnr
srh,lisli saksalainen nimi. ()lisi tosin
m:rl-rriollis ta, rt tzi lrer-.chkct tai Stt'rhelmit olisir';rt.j iru{al;risia sr"rkua.. Nii.in ci
kL:iterrkr:rl ilrlrisrsti r:lt" koska t'n
liir tiuir,l ruiitlr srrkrrja j *rrtalaisia
ko*kt:r'illa nt clri rt in suku r:i*r ih*Lr ill:'r

isii \\rikrrir kLroli srurnssu Inili:rssa.
rtutla kuolirr:rikarr ci Inaiuita. I'l,lilrrtl

ltl..Jos

llalliara

liihtirn luultauasti on.
Il:u'birt'art 1:uoIiso lioris ou karl,-,n-

Il-illl. llarl:irra srnnllti
lr:irrt'llt .\rtrlr'.'lt*-rrirtrislrr Pojirrr

nu1 sotlirsra

sij

{.t.1$ 19. iJ,iihdc -'r1 T,ura
aitsre s;rmar rnir.i.riscn. j oen r-nrrclla

*ikir" i;ihclLi Pirtalia.

-\titlt,'lrli., tt stntr nt:r.rj;rsilt t 'ti

tiLuhempil.

koska licuvostrr-\'t'txij :i iltarr trri riilti
rrutidrn I!llli :rlussa, Ilnciscsti l]oris
tur osallis tr*nut bolser.ikkien vi1.!t.risro1

{i. l. I1,l 7 Pirt.rrisriL uairnisiirr lJ,,r'is

! ffil*

r:i olc

l:liiiitcltri\,isui. cttii lloris ci katlunuut
i'nsimnrliirrssii nurailntansortassa.

Barbare 0r$nski [ietarissa,
Lugasm ja ftomaniassa
Ilarl;arir Orlii*ski {)r.r r}relmvl

-1

kriulunnt saksalaismn srtrrakuntlilr:
er:iren lirimisiin mt'roiran. rtiin siita

ir Ht'itlrilr

rr.rlttlr rlli.i't.t nrrri:l;r
Iapsi:tnair t^i cle tir'roa..]os rnuiL:r lal;silr
oli. rriiirlcn on t;rvn'nr'f olia B;rrbaraa

,
.*ry-
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llihtcrt I ja

I.uqiLss;r

IJar'l;:rnrn riiti I)rrlt hclia kuoii.jo
I !.{-. } iJ!l(i hi.chlir Salinlorsa. }lvd-*
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*rJr( ilr- n ri u 1 u i.lram-,,rxlixil'/ixllu.lr,hrm
l. l\'rlil. l ).:lir,rlr. l.{rr'{i mnerr,'rl [',,ft:r. Lr!, x irtr,rlrr, tin. prrlrl. { )rl, :sr l)ilirrl l-rlrusl. r,,1r l'llll llalr, 1;r,
1\'rltl ri t t r rL.rr.l-, t llrL'lL, ti,l::,/l s,rlklLl nz;'linlil
L,,l,irr, '.r\r
r \\'iv l,:11irr \-ilhqr. l "rualria a Iit,l,lrnu I}rrrrirr:,
)rir:.r l)rgitl 1:lrrrr . rr1: lil(:-1 l-tli l\'iri..
1ru1:1. i
r,ts,LrL,.r: 1,r':/rllIrri,rrr,'ir -:,'larlrl.rv;'lirrllrrri.r.trt
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in rcl }ii
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"Bolseuikkien
uallatess* Lugan

kanssa.

1..,,

"ilrr'r

I ( lrrrrllrl Ii('qnr!i {,rrrif:.1!!!iin l{x,'n1rlh./,tizrul,
l11.i!. i i{, lr'ltril 1 irtrikrrl Il, r.,irr'lr Slrrinr{!xrrnrirl'ir r* ;r risllr'n.rtt/tlrt;lrr",,r/latril.r[]lrlnlrlI htnr
.l .l:r lrLrrr, r, J,i. llirl l)ir I rn:i ilIrnr rl,r [!r'r,anl,r.rr.
Ilul,.rilra- rril l),ri.rulsc!rrrli ut.rrirrr. lliirrJfn !1ill I
.i..L*rrir(i, r: J,'rirlrl,rrr frililr l"rrdrr Sr;rilh. r.,|l. lillil
.

nimensii lrlr saattrillu t oll:r Varvara.
Iioska Prall-rara or ilntciscsti ;linakin
$trrrrirrrrna:r osarr ikiiiinsii kuulturui
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Orr rnahrlollista. tttii llarl'raul on

I);lr'rlllut bolslvikk{a t.tsin l)ir{arista
Lu{'iur"r. }itilscvikkicn r,'allatcs-sa Lugan
Biirbara r:rr.jntkar:ut paiioaarr la;isensa

Iteijo ftlhomfilti
Er*s Orbin*kin $ukukirjan tekF
jdiste on Keijo AlhomAki, ioka
on kirjan ilrnestyrnisen jirlkeen
paneutunut muun muassa
Suomesta Venij6lle muutlaneen
sukuhaaran lutkimiseen. Pinski
julkaisee ttssA ja seuraavassa
numerossa hAnen kaksiosaisen
artikkelinsa muutamista vasta
askettain tietoomme tulleista
Orbinskeista.

V[nrikki Stoolin
Korkeuj[*nitys

Korkeaiiinn*tys-erikoisnumero 7bl20G4, Egmont Kustannus, Forssa 2004
Taistoa, ryskyA, paukkinaal Suomen sodasta 1808"1809 ke$ova uLtsi Korkkari on sarjakuvatohtori P. A. Mannisen kedomus,
joka perustuu Flunebergin V6nrikki Stooiin tarinoihin. Sarjakuvaseuran Puupai;ihatr"rlla palkilun piirtaja Peirr lvlannisen kuvitus. Janna hislor'antunti pienille pojille ja v&hdrn isommitlekin. Hinta 7,50 €.

