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Zakoficzenie
Rqku Reymontowskiego

9 grudnia 2000 roku uro-
czy Scie zakohczono w B erdy-
czowie Rok Reymontowski.
Dla mieszkaric6w miasta bylo
to waLne i znaczqce
wydarzenie.

Po raz pierwszy mieszkari-
cy Berdyczowa mieli
mo2liwo6i obejrzenia wys-
tawy prac polskiego fotografa
Kr zy sztofa Grab owskie go,
kt6ry swymi zdjqciami
przedstawil koloryt wsi pol-
skiej, opisanej pnezReymon-
ta. Opr6cz zdjqt Grabow-

skiego na wystawie zostaly Samborski.przedstawil pols-
przedstawione obrazy berdy- kich goSci,kt6rzyprzyjechali
czowskich tw6rc6w, kt6rzy we na Ukraing.Zprzem6wieniami
wrzeSniu 2000 r. uczestniczy- do zebranych zwr6cili siq:
li w miqdzynarbdowym konsul generalny RP Kazimi-
plenerze malarskim w Polsce. erz Chyc, konsul Krzysztof

Najwiqksz4 uwage Swiderek oraz prezes Berdy-
przyciqgaty rysunki dyrektora czowskiego Oddzi alu ZPIJ
szkoly plastycznej Mikolaja FeliksPaszkowski.
Jaciuka, na kt6rych mozna Koncert rozpoczgto
bylo zobaczyi Reymont6wkq przepiqknym polon ezem w
(rysunki zrobiono z natury). wykonaniu zespofu tarica to-

Przez roryoczeciem kon- warzyskiego ,,Nadzieja" z
certu wyst4pil mer miasta Berdyczowa. Potem salq
Oleksij Chyluk, kt6ry oczarowaly cudowne glosy
przywital wszystkich obec- Spiewaczek z Polski, Jadwigi
nych. Prezes Og6lnopolskiego Skoczylas-Pru6 i Jadwigi
Komitetu Obchod6w Roku Stqpieri.
Reymontowskiego Tadeusz dokonczenie str.3

Po raz pierwszy w Berdyczowie z obszernym progremem wystgpowal zesp6l ttrice ludowego
Uniwersytetu Marii Curie-sklodowskiej w Lublinie
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Prezydenci
w Kosowie

Goszczqcy w polsko-ukrairiskim batalionie w Ko-

sowie prezydenci Polski - Aleksander Kwa6niewski i

Ukrainy - 
Leonid Kuczma z uznaniem m6wili o

stu2biepolskichiukrairiskich2olnietzywsilachKFOR
w Kosowie.

- JesteScie orqdownikami wielkiej sprawy

budowania pokoju i stabilizacji na Balkanach' Dobrze

rozumiecie i wykonujecie nasze zobowi4zania wobec

miqdzynarodowej spoleczno6ci' Wasza slu2ba wpisuje

siq w to wszystko, z czym Swiat wkracza w nowe

stulecie. Polacy maja szczegolne powody' by chroni6

lad i umacnia6 stabilizacjQ na europejskim kontynencie'

gdyLto z Polski przed laty poptyn4l impuls do dernokra-

tycznych przemian powiedzial Aleksander

Kwa6niewski.
Prezydenci odbyli rozmowQ z ptzedstawicielami

dow6dztwa KFOR oraz cywtlnej administracji Kosowa

z ramienia ONZ. 
R. Bi.

6 grudnia 2000 roku w miejscowoSci Osykowo

(rejon berdyczowski) odbylo siq spotkanie kornba-

tant6w 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego z

konsulem generalnym RP w Kijowie Kazimrerzem

Chycem, przedstawicielami wladz obwodowych i

miejscowych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej

RP.Skladaj4c kwiaty i wierice do pomnika pamiqci

ilolnierzom 1 Korpusu Pancernego konsul i komba-

tanci podkreslili swoj szacunek do polskiego Zolmerza,

kt6ryoddalswoje2yciezawolnoS6iniepodlegtoSc
polski.odbyla siq 2yczliwabiesiada, w ktorej uczest-

niczyli m.in. przedstawiciel Administracji Obwodowej

Roman Petrangowski, prezes kombatant6w polskich

obwodu }ytomierskiego Zygmunt Wqglowski, szef

Dep artamentu Spoleczno -Wycho-waw cze go M ini s-

terstwa obrony Narodowej Polski pulkownik Tadeusz

Krz 4stek, przewo dn iczqcy Rady D eputo w anych rej onu

Berdyczowskiego Mikolaj Duplak.Tematem rozm6w

byto przede wszystkim rozwi qzanie problem6w

ko mb atancki ch na Zytomier szczy zni e . Wi e I e py tah za-

dano przedstawicielom Konsulatu Generalnego RP w

Kijowie.

Boleslaw Puchalski, wieS Gryszkowce
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Zakofi czenie Roku Reymontowskiego
dokonczenie ze str.l

Po raz pierwszy w Berdyczowie z
obszernym programem wystqpowal
zesp6l tafrca ludowego Uniwersytetu
Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie.
Dyrektorem, kierownikiem artystycznym
i choreografem zespolu jest Stanislaw
Leszczyhski, wykladowca uniwersytec-
kiego Studium Wychowan ia F izy czrrc go
i Sportu. Jest to najstarszy studencki
zesp6l artystyczny UMCS, zato2ony i

kierowany do dzi6 przez Stanislawa
Leszczyriskiego. Liczy okolo 300 os6b.
Na swym koncie mo2e odnotowa C 243
wojahe za granicA do 47 kraj6w, gdzie
dal okolo 5 tysiqcy koncert6w.

Na dfugo pozostan4w pamiqci miesz-
karic6w naszego miasta przepiqkne
chwile spqdzone z polsk4 piosenk4 lu-
dowq z ognistym taricem, zklasycnrym
slornsn wielkiego Reymonta. Koncert
trwal cztery godziny. Sala byla
przepelniona.

Organizatorami impr ezy byl i : Konsu-
lat Generalny RP w Kijowie i Rada
Miejska Berdyczo w a. Przy gotowaniem
zajmowali siq-konsul generalny Rp w
Kij owie Kazirnierz Chyc, konsul Krzy sz-
tof Swiderek, wicemer Berdyc zowalre-
na Siniawska, dyrektor wydziatu kultury
i sportu administracji miejskiej Witalij
Lewkowski, a tak2e dzialacze Berdy-
czowskiego Oddziatu ZPIJ 

-F eliks pasz-

kowski, Eugeniusz Galecki, Bronislaw
Giniewski i Larysa Wermifiska.

PROGNOZY ]VA XXI WIEK

O Polakach na Ukrainie
my6lq przede wszystkim w
kontekScie Polak6w na
Zytomierszczy2nie. Z nimi

j estem zwiqzany poprzez po-
chodzenie, interesy zawo-
jowe i dzialalno6i
spolecznq.

Wydaje mi siq, 2e grupa
pol ska na Zytomier szczy Lnie
(najliczniejsza w catej
Ukrainie) ma duze per-
spektywy rozwoju. Warun-
kiem wstEpnym jest utrzymy-
wanie siq dobrych stosunk6w
polsko-ukrairiskich. S4 tu
dwa niebe zpieczne czynniki

- wydlu2enie siE wektora
rosyj skiego kosztem zachod-
niego, w tym polskiego, w
wielowektorowej polityce
Ukrainy, oraz nieb ezpiec-
zeristwo utrudnienia kontak-
t6w z Polsk4 poprzez
zamykanie siQ granic z
Polsk4 w zwiqzku z planow-
anym wejSciem Polski do
Unii Europejskiej. Je6li elity '

polityczne Polski bqd4 na-
dal glosily (i realizowaly)
politykq wspierania Ukrainy
w strukfurach europejskich, a
Ukraina bqdzie szla w tym
samym kierunku, co polska,
to grupa polska bqdzie miala
warunki raczej sprzyjaj4ce
rozwojowi.

. W |yciu polskim w
Zytomierzu widzi an ym o czy -
ma badacza i d,zialacza
spolecznego (pierwszy
powinien patrzet trzeLwo, a
drugi 

- widzie t, rzeczy op-
tymistycznie) s4 pewne ten-
dencje, kt6re pozwalajq
patrzet na perspektywy roz-
woju z umiarkowanym opty-
mizmem (prawie tak, jak
wiele rzeczy widziat
Stanislaw Lem w swoich fe-
lietonach w,,Tygodniku
Powszechnym"). Grup4
polskq kt6ra ze wzglEdu na
sw6j mniejszo6ciowy etnic-
zno-religijny charakter jest
widziana z zewnqtrz jako

spoleczno 66 zw afia, zorga-
nizowana i sp6jna (ze 6rod-
ku wygl4da to oczywiScie
trochq inaczej) zaczqli siq
interesowa6 politycy lokalni
(szczeg6lnie po poj awieniu
siQ Domu Polskiego w
Zytomierzu). Jest to raczej
spojrzenie obiektywne.
Oznacza to, 2e Polacy maje
spore szanse na zmianq obec-
nej sytuacji w wielu dziedzi-
nach, np. w szkolnictwie.
Element walki o wyborcE,
wystqpu jqcy w ustroju
demokraty cznym, nie powi-
nien znikn46. Bqdzie wiqc to
tendencja stala.

Czy i w jakim stopniu po-
lakom uda ztego skorzystai?
To zaIeLy raczej odtego, czy
zechc q dzialacze po ls cy do S i
do jakiego$ porozumienia w
naj wa2niej szych kwestiach,
czy usprawniq siE komunika-
cyjnie, czy zaczn4 pracowai
w spos6b trochq bardziej
nowoczesny? Na to nie

potrafiq spojrzei z boku, bo
sam jestem w to
zaanga|owany. Nie mogq
odpowiedziet nd to pytanie.
Mogq tylko wierzy(,, Le
zmiany beda i bqda to
zmiany pozytywne.

Chcialem pisai o ten-
dencjach, obserwowanych w
grupie polskiej, ale sam
wstqp wypelnil cal4 objqtoSd
artykulu. Poza tym wiem, ze
nie mam lekkiego pi6ra. Na
koniec dodam, ze to, co
napisalem, brzmi raczej ba-
nalnie. I w tym jest pewne
pocieszenie, bo jeSli tak, to
wielu ludzi mySli jak ja (albo
na odwr6t). Tymi ironiczny-
mi spos trzeLeniami
chcialbym zakofrczyd swoj4
wypowiedZ.

dr Sergiusz Rudnicki
Prezes Polskiego

Towarzystwa Naukowego
w iLytomierzu



Nowi kardvnalowie na Ukrainie
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;,tJ*r.aif skiege,iX{o$'e,id3iffieekdkatolickiego: Lubomyr Huzur.

Arcybiskup
Marian Jaworski

tr aciriski metropolita Lwowa abp Marian Jaworski jest
pierwszym kardynalem laciriskim na tej stolicy arcybiskupiej.

Urodzil siq 2l sierpnia 1926 we Lwowie. Tuz po wojnie
wraz z fal4 przesiedleric6w przyjechal do Polski i w 1945 r.

wst4pil do wy|szego seminarium duchownego. 25 czerwca
1950 r. przyjd Swiqcenia kaplariskie.

Kontynuowal studia na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagielloriskiego w Krakowie, zakohczone uzyskaniem
doktoratu z teologii w 1952 r. W dwa lata p62niej uzyskal
doktorat z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
a w 1965 - doktorat z fllozofii religii na Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie.

W latach 1970-84 byl sekretarzem Rady Naukowej Kon-
ferencji Episkopatu Polski, a w latach 1976-81 - dziekanem
Papieskiego Wydzialu Teologicznego w Krakowie. Gdy 8

grudnia l98l r. Jan Pawel II przeksztalcil oficjalnie Wydzial
w Papiesk4 AkademiE Teologicznq, ks. prof. Jaworski zostal
jej pierwszym rektorem. Na tym stanowisku zastala go24 maja
1984 nominacja na biskupa - administratora apostolskiego
archidiecezj i w Lubaczowie.

l6 stycznia l99l r., gdy stala siq mo2liwa odbudowa
katolickich struktur koScielnych na Ukrainie, Jan Pawel II
mianowal go pierwszym po wojnie arcybiskupem metropolit4
lwowskim. W rok p62niej stan4l na czele Swiezo utworzonej
Ukraifiskiej Konferencji Biskupiej (obrz4dku laciriskiego;. W
latach 1996-98 byl tak2e r6wnolegle administratorem
apostolskim diecezji luckiej. W 1997 r. zostal rektorem
Wyilszego Seminarium Duchownego we Lwowie- Brzuch owicach.

Zwierzchnik Ukraifi s kie go

Kof ciola Grekokatolickiego
Lubomyr Huzar

Urodzil siq w 1933 roku we Lwowie. Niedlugo przed
wojn4 znalazl siq w Austrii. Po2niej trafil do Stan6w Zjed-
noizonych , gdzie przyznano mu obywatelstwo.

Swiqcenia kaplariskie otrzymal w roku 1958 zr4k biskupa
stamfordzkiego Amwrozija Senyszyna. l0 lat p62niej
przeni6sl siq do Rzymu i kontynuowal naukq w Ukrairiskim
Uniwersytecie Katolickim im. Sw. Klementij a. W 1972
obronil tam doktorat.

W tym samym roku wst4pil do zakonu oo. studyt6w. W
1977 6wczesny zwierzchnik KoSciola greckokatolickiego
kardynal Josyf Slipyj wySwiqcil Huzara na biskupa.

W 1993 roku Huzar wraz z zakonnikami-studytami
przeni6sl siq do Lwowa. W styczniu 2000 r. synod biskup6w
greckokatolickich wybral go na nowego zwierzchnika
Ukrairiskiego KoSciola Grekokatolickiego.

Przed wizytq Ojca Swiqtego

MSZAB4DZTEW CZAJCE
Papic? Jan Pawel II bqdzie goScil na Ukrainie 23-27, a

nie 2l-24 czerwca,jak wcze6niej m6wiono. Poinformowal o
tym w Watykanie rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin
Navarro-Valls.

- Zmiana terminu wynikla z faktu, 2e 2l czerca Ukraina
chce szczeg6lnie ur.oczyScie uczci6 rocznicq napaSci Niemiec

- m6wil biskup Jan Purwiriski, ordynariusz diecezji ki-
jowsko-zytomierskiej KoSciola rzymskokatolickiego. - Data
zostala ustalona podczas wizyty na Ukrainie prelata Roberto
Tucc ie go (organizato r w izy t papie skich - pr*fp. red. ). Oj ci ec

Swiety przyleci 23 czerwca, 24-25 bqd4 msze Swiqte w Ki-
jowie, a 26-27 Lwowie.

Wbrew pierwotnym zamyslom, papieskie msze odbqd4 siq
nie w centrum Kijowa (m6wiono o Placu Sofijskim, na Srod-
ku kt6rego stoi pomnik Chmielnickiego), ale w podkijowskiej
miejscowo6ci Czajka, na drodze Kij6w - Zytomierz, gdzie
znajduje siq lotnisko sportowe. - To bardzo dobre miejsce,
z dobrym dojazdem - podkre6lil bp Purwifiski. 

-Liczymy,2e przyjad4 tu wierni znaszej diecezji, atakhe z kamieniecko-
podolskiej i byi moze z diecezji luckiej.

We L,wowie msze odprawione zostan4 zapewne na terenie
starego, pamiEtaj4cego jeszcze czasy Austro-Wqgier hipo-
dromu. Wiadomo ju?, 2e w obu miastach po raz pierwszy w
historii Papie2 odprawi nabozeristwa w dw6ch obrz4dkach

- laciriskim i bizantyjskim.
Zbli2ajqca siq.wizyta Ojca SwiEtego bqdzie wielkim

wydarzeniem, a jak powiedzial w homilii nazakoiczenie Roku
Swiqtego nuncjusz apostolski na Ukrainie abp. Mikolaj Ete-
rowicz 

-,,najwiqkszym 
owocem Wielkiego Jubileuszu". Ar-

cybiskup wezwal do nowej dynamiki ewangelizacji i do
duchowego przygotowania do pielgrzymki Papie2a.

Zarazemjednak nie bqdzie to wizyta latwa. Wedlug
watykari ski ej agencj i Fides, potwi erdzenie terminu papi eskiej
pielgrzymki przyszlo w momencie, gdy rosyjski patriarchat
prawoslawny stara sie ja storpedowad. Wedlug nieoficjalnych
informacji ze stalej rady Synodu Biskup6w Rosyjskiego
KoSciola Prawoslawnego, metropolicie Ukrairiskiego
KoSciola Prawoslawnego podleglego Patriarchatowi
Moskiewskiemu (UPC MP) Wolodymyrowi, zostalo zlecone
wystosowanie oficjalnego listu do papie2a, by skloni6 Ojca
Swiqtego do rezygnacji z podroLy na Ukrainq.

Czy list ten zostal wyslany, czy teL nie - nie bardzo
wiadomo. - Nie mam zadnych informacji o takim liScie -m6wil,,Rzeczpospolitej" Swiatoslaw Reczynskij, rzecznik
UPC MP.

Swiatoslaw Reczynskij podkreSlil, 2e w ukrairiskiej
telewizji wyst4pil co prawda wladyka Pawel, zwierzchnik
\,awry Pieczerskiej, ktory m6wil, 2e wizyta papiela oraz
planowany przyjazd patriarchy ekumenicznego Konstantyno-
pola bylyby przedwczesne. Nie byla to jednak oficjalna
wypowiedZ w imieniu naszego KoSciola.

Z kolei wedlug innych informacji, $rzedstawiciele UPC
MP mieli twierdzi6, jakoby w razie wizyty papieha Ukrainie
zagr aLaly d emon stracj e prawoslawnych.

Jan Skrvwski opr.



MOZAI.(A, gf, ft DY CZ;,OWSKA

HROlf ltf R BCRI'VCZOTUSTR
opr. Izabela Rozdolska

. Nie ma cieplej wody
W wiqkszo6ci mieszkalnych blok6w w Berdyczowie niema

wody gor4cej. Dla mycia, prania i innych potrzeb trzeba wodq
ogrzewat, w garnkach na kuchenkach gazowych. Ztej pvyczy-
ny..la2nia.mi ej ska 

- 
zawsze j est przep Jlni o ni, lecz j esi clynna

tylko_w piqtek, sobotq, niedzielE. Bilet kosztuje 2-hrywny 50
kop. Mozna w te dni umyi siE, jezeli uda tam iiq dosiai. '

. Zamordowano taksriwkarza ,

,21 stycznia o piglwszej w nocy w Gryszkowcacti b lzabitv t a ks 6w k ar z. 
. 

27 -letij piz-e!1in c 
^ zisti{ ztai,ai,, libtr?gcf dniach. Iak okazalo siq, zab6jstWo zosralo popeliiione

z bnne!przyczyny. pasa2ei nie chciar"zairacii i hiywien,,

. Ciemno na ulicach
. W Berdy c,zowie na ulicach jest tak ciemno, Le z nasta-

niem zmierzchu (w zimie - I 7.d0), miasto wydaie siq puste.
Lurtzr.e bole.siq wychodzii na dw6r. To jest-dorira pbia dla
zt.o d,zret,,ktorzy kradn4 z podw 6rzv, rabuj 4 przechbdni6w.
fv:t-r 

e 
:z 

t( q n c y, B er dy3 zow a s t ar aj 4_ s i q c zy m s zy b c i ej zamknql
srq w mreszkaniach i nie naraLai siq na niebezpieczeristwo.

. R6wie5nica stulecia
9 stycznia 2001 roku

rodzina Ostririskich
obchodzila jubileusz. Ich
mama, babcia, prababcia i
teSciowa, pani Marcelina
Ostririska, ukoriczyla sto
lat. Staruszka przeLyla
wszystkie kataklizmy XX
wieku.

Urodzila siQ pani
Marcelina w l90l roku w
rejonie Marchlewskim
(obecnie Dzier2yriski) we
wsi Z6lty Br6d, w rodzinie
chlopskiej. Jej ojciec mial
dzialkE ziemi, sial pszen-
icq, zyto. W gospodarstwie
hodowano trzy krowy: parq
koni. Pani Ostri6ska
opowiada, jak w czasie
yojny doqgryej w ich wiosce jacyS Lolni.erze zabijalijeden
drugrego. Ucrekla wtedy ze strachu do Zytomi eria. po re_
wolucji w wiosce zostala zorganizowana szicola polska. przez
rokpani Marcelina do niej uczEszczala.

Do dziS dobrze m6wi po polsku, czyta po polsku Nowy
Testamenr, przepisuje mocilitwy i rozdaje zriajomym. Wyda_je _siq, 2e te modlitwy sL_przeplsane przez osobq
wyksztalconq, lecz pani Marcelina uicori czyli tylko siedem

-\1i:, "lr::wala 
j ako szw aczka w zakladzie krawi ecki m. Jej

unlwersytetem stalo siq pelne trosk zycie kobiety ,,sowieckiej,i
Yczasie glo.du-193.3 roku zmarlj6j pierwszy iynek.przez
rok urodzil siq dru.gi chl-opczyk, Sianislaw. Niedlugo pof.,n
rozpoczEla siq wojna. ME2a zabrali do wojska. "

Malzonek z wojny nie wr6cil. Musiala tula6 siq po
cudzych k4tach, bo nie miala wlasnego mieszkaniu. Lo,
rzucalja n*o r6.2nych miastach bylego ZSnn. W 1953 roku
osiadla w Berdyczowie.

Pani Marcelina jest emerytk4, ale nie lubi siedzi et, bez
roboty, S ama wy tw.alf q r.o2ahce, *ykorzystuj 4c stare kora I e.
KozoaJe Je swolm btrskrm r znajomym. Wielu katolik6w w
Berdyczowie.ma ro|ahce zrobione j-ej rqkami. Spytalam jej
syna. o tajemnicq dlugowiecznoSci je96 mimy. Odiowiedzial,
2e nigdy w.swoim lyc1u nie pozwalala sobie duio jeit, i za_
wsze modlila siq do Boga. Nigdy nje zwracala siq do le-
karzy.

w dziefi urodzin do dom , palslya ostririskich przybyl
z pozdrowieniami mer. miasra otetsl chyluk. Jubilarce ivrq-
czono swi4teczny tort i pomoc finansbw4. Nasz zesp6l redali-
cyjny dol4cza siq do 2yczeh!

. Skandal na Bo2e Narodzenie
30 grudnia 2000 r. w nowopowstalej gazecie o Smiesz-

nym tytule ,,Rio-Berdy.cziw", t*azal siq aitykul ,,Swiqto po
berdyc.zowr.kul', w kt6rym nieznany autoi (podpisuje diq
Matwi k) .opi sal. swoj e wr a|enia'ze iszy Swi {^tej (pasierki),
k_t6ra g9bylq siq noc4 z 24 na 25 grudnia w-Klasztorze
Karmelit6w_Bosych. Autor uznal, Le msza byla 2le zorgani-
zowana, nudna i niezrozumiala. C6L - 

pan Matwik oo ,u,
pierwszy byl _obecny na mszy i oczekiwal .,show". ertykut
yywo-lal wielkie oburzenie wSrod wsp6lnoty katolickiej.
Katolicy napisali sprostowanie ze l7^6 podiisami, ktoie
ukazalo siq w ,,Rio.-Berdycziw" l l stycznia. Opr6cz tego
zamreszczone zostaly przeprosiny redakcji i osobiScie auto-
ra. Na tym incydent zostal zakonczony. Dobrze, ze skoficzylo
siq wszystko spokojnie. Trzeba za io dzigkowa6 probosz-
czowi, o. Benedyktowi Krokowi, kt6remu priez sw6j
autorytet udalo siq powstrzymac niedobre emocje ludzkie.

: 
-r 

Barb a,rzyfrcy
, : ,L,ekki zarobekna z.lomi-g metalowym powoduje kradziele 

", metalu wszqdzie, gdzie tylko jest coS nietalo*deo. Juz nie:i diiwi4 nrlogo ukradzione druty elektryczne wzdlultrasy Ber-
,,, 

": dtr1cz6w- Zytomierz, wykopane 2 zi emi 
tstupki 

metalowe na dro-
, gach; zdjqte znaki drogowe, ukradzione z prywatnych pod-

' wolqy.rynny: Naj$orsze jest to,2e kradn4na cmentaizaci na-
glcbki i pomniki. Niedawno na cmentariu wojskoqrym prly
ulicy Puszkina zdjgtg ponad. 70 tablic ze stali'nierdiewiej z
grob6w Zolnierzy, ktfuzy zginqli w czasie wojny w 1944r."

,, o Naucrycieli zn6w oszukano
i,,.,,,, li,o* nie wypfa.gaji pensji nauczycielslich, IuL powytej
llr_lest4ca nauczyclele nle maJq w kieszeni zadnego gr,osza.

, Ys.zysgy Tilgzq.i nie strajkujt, po cichu opuszciaj4-pracq,I sraJQ slQ oboJQtnr.wobec uczni6w i swych obowiazk6w. Za
darmo aaqczyciel praco-wai nie bqdzie. oswiata na ukrainie
{n1j{{e siq y stanie glqbokiego kryzysu. Kto chce da6 swoim

: dzrgcrom wyksztalcenie, musi placit, za lekcie prywatne. Nie
maj,4':mozliwo6ci strajkowa6, bo zwia2ek 2awodowv

,, wspOtprgcuje z wladzami. zostali siq oszuliani przez Minis'-
', telrstrv.o.Edukacji,-kt6re zapewnilo pedagog6w, zb od stycznia, oo?Qdz.r.e srq podwyzka pensji. Tercz obiecujq tq mizern4
' podwyZke (25 proc.) juz od kwietnia 2001 rokir.
, ,- fp,,stycznia odbyla siq w 7aylomierzu akcja masowa popar_

fla,{la,,nrezy.{enta Kugzmy, W.tym widowisku polityiznym
' 

lraf r ta t 2e udzlal przedstawi ci s I s gron a pedagogiczneg o B er-
: oyczoya: L naszeg,o mlasta przyjechaly dwa autobusy. We

wtorek, 9. stycznia w s2kolach ogloszono, 2e w |rytomierzu
,: ma.ooDlc;slE mrtyng protestu przeciwko decyzji wladz nie

Fldyy2szaiia nauczycielskich pensji, W ieiewizji po-
Jyled?lano natomiast, 2e wewszystkich miastach obwodowvchul(r?tl{ gOpeO*a sig.akcjq poparcia dla Konstlrtucji.'Fo

, ;pt ?y]e?du e ;!O Lytomler za n au c zyc i e I e b b rdyc zo ws c y zro zu_: : y. : :: J )v Lv4r v;uv 4 Jt Lv rt I ltr | L-d rt-duc zy cte I e oeroyczowscy zr ozu-
lll!ll,L3nly, sags2ukan i. N g mifnlu-nikt ri ie m6wii o prob_
lemagn oswraty. l'ematem zebrahia bylo wsparcie Kucimy i

; Jego:lqllsu polrty_cznego: Plac byt wypelniony przezstudent6w
,; |,ucZntow uczelil,Lytomierskich, kt6rych zabrano z zajg(,.
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Nazwisko Bohdana Siwakowskiego znane jest czytel-
nikom naszej gazety. Od dawna przesyla do redakcji ,,Mo-
zaiki Berdyczowskiej" swoje materialy. Stalym temotem
jego publicystycznych rozwaiqri jest los polakfw nu
Ukrainie, problemy szkolnictwa polskiego. Jednak tym
razem mqmy moiliwofi zopoznai sig z panem Bohdanem
jako dzialgczem spolecznym. Od poczqtku gradnia
ubieglego roku jest on prezesem obwodoutego stowarzysze-
nia dobroczynnego ,,Swietlica Polska" w Mnnicy. Dlate-
go tei poprosilifmy go o rozmowQ.

- Zostal pan wybrany siq z dw6ch jednostek admin-
na powaZne stanowisko istracyjnych, obwod6w win-
prezesa organizacji obwo- nickiego i Chmielnickiego.
dowej. Czy jest to dla pana Co siq dotyczy obwodu win-
oczekiwanym zdarzeniem? nickego, mamy tutaj skomp-

likowany obraz polonii,
Trudno da6, jedno zlolone i sprzeczne procesy

znacznqodpowiedl.z jednej w dziedzinie odrodzenia i
strony, mam pewne doSwiad- ruchu spolecznego polak6w
czenie takiego rodzaju 

- - czyli,precyzuj4c, obywa-
bylem swego czasu prezesem teli Ukrainy pochodzenia
rejonowego stowarzyszenia polskiego.
Polak6w w Koziatyniu. A
jednak jestem nieco zasko- 

- Jak to sig ujawnia?
czony, 2e ludzi udzielili mi
tak du2e go kredytu zaufania,
2e uwierzyli we mnie.
Odczuwam, 2e nie tylko w
moim 2yciu zachodz4
zmiany, ale oczekuje ich tez
Polonia na Podolu.

Jak m6glby pan
okre5lid sytuacje Polak6w na
Podolu, a zwlaszcza na te-
renie obwodu winnickiego?

- Historia Podola ma
duzo wsp6lnych stronic w
dziejach Polski i Ukrainy.
Jest to bogate dziedzictwo,
kt6rego nie mozemy stracid.
Do dzisiaj w regionie Lyje
wielu Polak6w i nie mozemy
pozwolii, 2eby ich potrzeby
narodowe i kulturalne, jak i
prawa mniejszo6ci naro-
dowej, byly ignorowane.
Wsp6lczesne Podole sklada

ZewnEtrznie 
- 

jako
problem wieloSci sto-
warzyszen polonijnych.
Mamy takich ju2 cztery w
samej Winnicy, aktywnie
dziatajq stowarzyszenia w
Barze, Szargrodzi e, Tulczynie,
Chmielniku, s4 tez inne. I
wszyscy pragne byi
samodzielni. A wiqc ludzie
jednoczq siq, pragn4 co6 ro-
bi6 i co6 w swoim 2yciuulep-
szyt,. Jednak nie wystarcza
motyw6w do zjednoczenia re-
gionalnego. To jest problem
lider6w, cel6w i 5rodk6w.

M6gtby pan po-
wiedzied co5 o,Swietlicy"?

- Stowarzyszenie do-
broczynne,,Swietlica Pol-
ska" dziala juL piEi lat. Jej
prezesem od czasu zaNohenia

ROZMOW A Z BOGDANEM SIWAKOWSKIM

Co lqe;l.'V Polak6w?
byla pani Larysa Polakowa,
z kt6rqlqcz1nas dawna przy -
jaLfi i wsp6lpraca. Sto-
warzyszenie jednoczy w
wiqkszo6ci inteligencjE po-
chodzenia polskiego i ma na
celu udzielanie wszechstron-
nej pomocy dobro czynnej
ludziom w podeszlym wieku,
mlodzie2y, tw6rczej in-
teligencji . Uczymy wszyst-
kich chEtnych jqzyka pol-
skiego, nasze dziecr uczest-
niczE w olimpiadach jEzyka
i literatury polskiej, najlepiej
przygotowani dostaj4 siq na
studia wyZsze do Polski.
Wsp6lnie obchodzimy uro-
czyste daty paristwowe i
Swiqta religijne. Mamy
niestety i swoje problemy. Z
biegiem czasu trudnoSci na-
rastaj4 i potrzebuj4 wiqcej
wysilk6w dla ich
przezwyciq2ania. LiczE
jednak na m4dro6i ludzi, na
to 2e mozemy rozmawiai
miqdzy sob4 jak Polak z
Polakiem . tr-qcz4nas pamiEi
historyczna, realia
wsp6lczesne i przyszlo6i o

kt6r4 walczymy.

- Jakie sQ pana plany
na naj bli Lsz4 przyszloSd?

- NawiEzanie kontaktu
ze wszystkimi stowarzysze-
niami polonijnymi na terenie
obw-odu winnickiego w celu
koordynacji i poglqbiania
wsp6lpracy. Musimy te2 po-
my6lei o wySwietlaniu
naszych problem6w i naszej
dzialalno6ci w Srodkach
miisowego przekazu. W tym
liczq te2 naScisle kontakty z

,,Mozaik4 Berdyczowskq"

Rozmawiala:
Larysa Wermirflska

. #.,Watsza#i b,, z,udzi tie:*l..
j ejl,, dyre,kto ra. M i Chata.
Jag,ieliy i am,bas,adora
Ukfainy.w Po l scer Dm ytra,
,Pawtyczki, mialo miejiCe'
Spotkanie. z,r:poet4r, ploza- :

ikiem, i tlumaciem, 
,

c2lon'kie*, , iedak,cji, ,.
,,Tw6rczo6cil: , Boh.

. aanern, '''Zidut4,' ;,,ktai1r,.. '

opubl.ikowal'wiele torn6w,, 
.,:

,.Poezji,, ,,, ,proz!, ',i
przeklad6w (miqd'zt:inny- 

, ,

. mi tomu ,Dmvtra ,,,

.Pa,#tyczttii,;lui J;ttici',, :,

moje-j twqrzy,t', 1,p8p'),,,'
uhonorow*ny lsgml.te|,"
liciny-mi ''. 'nagrodami,,
liteiackimi,,flt{agioda: im:, : :,

''''' 
I 6' zef a' :' C i e ch ow i'Ci i',,.',,;

Nagroda ,, :, F:unduSzu',
''I-iteratury; :Nagroda, i'm.,',',
Sthni slawa: Piqtak:p','z;v,' :,

eseistykq po,Swiqcon,4'

: r, ii**i#;#iili;
,w,.BibJ l'oteCe:,:Naro&we 1r,, 

' .

. .,warunki, p opuI ary,iacji':,,
, .ku l tu:ry. .'ukraifi s'ki ej:. : w

poeiji): , ,', r

Spotkanie rozpoazil',
, dyrektor'Michal Jagie'llo, 1 ::

kt6rego' 'dzialaln:oSi ina ::,,,
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miqdzy Polsk4 a lJkraiha '
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. KONWALIE

Gdzie hiole konwalie kwitnq,
Tam ehlopiec sig iegnal z dziewczynq.
Obiecal: ,,Powrfcg tu, ntila,,,
Lecz pierwsza go kula skosila.
.lI/ tym lesie, nikogo, nikogo
I ludzie uslyszei nie mogq,
fak brzozy wciqi szepczq i sosny:
,,Dla chlopca skoficzyty sig wiosny'r.
A kwiatdw srebrzyste perelki
Bielejq jak ilubne sukienki,
I liicie w promieniu poranka
Trzymajq na bacznoit szabelki.
Jak cicho, cichutko w klasztorze.
Bdg tylko uslyszet to moie,
Jak b r zm i, P o zd.row ie n ie*An ie ls kie u

Za Polskg, za dusx,e iolnierskie.

Dlaczego ten temat jest tak bliski
memu sercu? Wracam do 2r6delpamiq-
ci, do lat dziecinnych. Z lat przedwo-
jennych (1936-1939) pamiEtam pols-
kich zolnierzy. Mieszkali6my na przed-
mieSciu Brod6w, na Lwowszczyhnie.

Koniec lata 1939 roku. Manewry
Wojska Polskiego. Na naszym pod-
w6rku mn6stwo 2otnierzy, w izbie 

-oficerowie. Odczuw alam, iL przyblila
siq jakaS wielka katastrofa. Widzialam
to po smutnychtwarzach, po rozmowach.
Na pewno wojacy odczuwali
przyblilajqc4 siE tragediq. Zapadl mi
w pamiqi wysoki, smukly Lolnierz,
kt6ry czqsto rozmawial z mojqmatk4
Emili4 Pawlak (urodzon4 w przemy6-
lu). OczywiScie, brakowalo mu rodzin-
nego ciepla. Mama powiedziala mu:

- Ale2 pan jest wesoly... A on w
odpowiedzi:

- Pani, ja siq Smiejq, ale nikt nie wie,
co siE w mym sercu dzieje.

Oczy mu posmutnialy, przy tych
slowach polo?yl rqkq na sercu i tak
popatrzyl, takim glqbokim
przejmuj4cym wzrokiem, Le ju| przez
cale 2ycie nie moglam go zapomniei. I
te jego slowa, m6wione do matki, nie
dawal! mi spokoj u przez dlugie lata. I
ta smutna twarz odbita si.2 w sercu,
czqsto w nocy jqwidzialam...

[*[f+ti1i+ifiilii1$ *ffi

A dopiero kiedy w 1989 roku
dowiedzialam siE o zbrodni katyriskiej,
wtedy zrozumialam wszystko. CoS
takiego stalo siq w mojej duszy, 2e
muszQ siq wypowiedzie', muszQ...

Ale?... nie ukoriczylam nawet
pie_rwszej klasy w jqzyku polskim,
clfo'ciai czytalam duzo polskich
ksi4zek. Bylam samoukiem. Brakowalo
mi jEzyka. Marzylam o tym, 2eby m6c
siq po polsku wypowiadai.

Los jeric6w, obozy, niewola... To
wszystko bylo mi znajome i bliskie,
poniewa2 i ja bylam w obozach
faszystowskich wiosn4 1944 roku.

ZostaliSmy wygnani z Brod6w do
Niemiec i traktowani jako partyzanci,
poniewaz dlugo ukrywali6my siq w le-
sie. Pamiqtam tagry w Przemy6lu, w
Krakowie. Ten ostatni znajdowalsiq w
Plaszowie. Drewniane, dlugie baraki,
prycze i mn6stwo ludzi, w6r6d nich
duzo Polak6w, niekt6rzy w jednej
koszuli. To - Swiadectwo ich walki,
teraz zniewolonej, ale nigdy nie
upokorzonej. I pie6ri 

- 
jak potq2na

fala morska: ,,G6ralu czy ci nie 2a1...',
Ta pieSri przemawiala i do mojej
dzieciqcej duszy, bo porzucili6my dom
rodzinny i jechaliSmy w nieznane.

Potem, ju2 w roku 1991, kiedy jako
nauczy cielka j qzyka polskiego, bylam
na studiach w Polsce, odwiedzilam
Plasz6w. Ale straszne czasy
przypominal tylko Pomnik Ofiar
Faszyzmu. Lagry w Brandenburgii,
Metzu, gl6d, poniewierka, laricu chy z
numerami na piersi... Jak mam nie ro-
zumiei przeLy t jeric6w katyriskich.

W roku 1992 uczestniczylam w Fes-
tiwalu Zespol6w Polonijny ch,,Tqcza
Polesia" w Zytomierzu (w naszym ob-
wodzie Zyje duilo Polak6w). Na Festi-
walu byty wykonywane moje autorskie
pie6ni, dostalam te2 nagrodE. To
zachEcilo mnie do dalszej, tw6rczej
pracy. Pomy6lalam o katyriskim tema-
cie, ale to temat bardzo trudny.

...Pewnego dnia, id4c przez las do
szkoly, napotkalam biale konwalie i

l::lii:i l:jj:

same z siebie ulo?yty mi siE zwrotki
wiersza,,Konwalie", kt6re potem staly
siq trzeci4 czqSci4,,balladbwego tryp-
tyku, po6wiqconego mlodym oficerom,
ofiarom Katyniir". Potem ulo|ylam
melodiq. Zwr6cilam siq o pomoc do
znaj omego komp ozytora Anatola
Kolomijca z Kijowa (dzisiaj niestetyjuz
nie?yjqcego), by zrobil opracowanie
muzyczne. Potem napisalam jeszcze
dwa teksty na ten temat. Melodia
przyszla sama. Tak zostal stworzony
tryptyk 

- requiem ofiarom katyriskim.
Ich czq56 

- to wla6ciwie asocjacja
wspomnieh z tych dziecinnych lat,
zwlaszcza refren: ,,Jam wesoly, ja siq
Smiejq...".

...P62nqjesieni4, dwa lata temu,
bylam z delegacj4 czlonk6w Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie w
Charkowie, odwiedzili6my pod
Charkowem to miejsce w lesie, gdzie
w 1946 roku, w nieludzki spos6b byli
rozstrzelani polscy oficerowie. Tam,
kolo trzech krzy?y, zLo2ylismy hold
mQczennikom, ja recytowalam sw6j
wiersz,,Wigi lij n a w ieczerza", poSwiq-
cony bohaterom polskim. Oto jedna z
jego zwrotek:

Przychodicie, polscy bohaterowie,
Leg io ny p ol egly c h ioln ie rzy,
Mgczennicy Katynia,
Charkowa i Ostaszkowu.
P rzy c h o dicie, wie cze rzq g otowo.

...Mamy obowi4zek 
- Lywi przed

tymi, co niewinnie zginqli - chociazby
jeden kwiat zerwat do wierica pamiq-
ci. Czefit bohaterom!

Jaroslawa Pawluk
nauczycielka

jgzyka polskiego
z Zytomierszczyzny



Wiedza o tYm, co dzie-
je sip na Ukrainie i jak 2Yj4

na co dzief Ukrairf,cY jest
w Polsce i w5r6d Polak6w

{uia.. Na'Ukrainie Pracuje i
system aty cznie Przekazuj e

wiadomoSci kilku polskich
korespondent6w i stalYch
wsp6lpracownik6w gazet;

telewizji oraz radia. Z Pism
codziennych w'Yr62ni6
mozna w szczeg6lnoSci
<GazetE WYborczq>> i
<<Rzeczpospolitq>>, a z tY'
godnik6w - <PolitykE> i
<<Wprost>>.

W Polsce ukazujQ siQ

takze czasopisma naukowe

i popularnonaukowe, kt6re

stanowi4 waLnqtrYbunq dla

wypowiedzi badaczY
tematyki wschodniej. To

chodby: <<Warszawskie
Zeszyty UkrainoznawczeD,
<Wroclawskie Studia
Wschodnie>, <<Krakowskie

Zeszyty Ukrainoznawcze>),
<Bialostocki Przeglqd
Kresowy>, <Tygiel>, <<Roc-

znik Wschodni>, <Przegl4d

Wschodni>, <Przegl4d
Polonijnp. Drukuje siq tez

coraz wiqcej ksi4zek o

nielatwe j przeszloSci,
teraZniejszoSci i PersPektY-
wach na przyszlo66 sto-
sunk6w polsko - ukrairi-
skich.

Ugruntowywaniu i
poglqbianiu wiedzy o 2Yciu

oraz przemianach na

Ukrainie sprzyJ a

utrzymuj4cy siq ruch bez-
wizowy, jak i liczna rzesza
repatriant6w zza Buga,
ktlrzy nadal utrzymujq
liczne kontakty z dawnYmi
ukraifrskimi sqsiadami i in-
teresuj4 siq krainami swej
mlodoSci. Dlatego w Polsce

ludzie wiedz4 nie tYlko o

tym, co dzieje siq w centrum

Ukrainy, w stolecznYm Ki-

jowie i w wielkich metroPo-

liach obwodowych, ale
tak?e w miasteczkach i
wsiach. Wiqcej relacji o

dniu powszednim UkrainY
jest z jej zachodnich, bliilei
Polski polo2onych, region6w.

Ale nie brakuje te? wieilct z

Ukrainy centralnej,
potudniowej i wschodniej.

W ostatnich miesi4cach

minionego roku i na
pocz4tku tobq bie2Qcego

polskie spole-czeristwo bYlo

szcze g6Nowo informowane
o tych zawirowaniach na

szczytach wtadzy w Kij owie,
jakie zaszly po tajemnic-
zym znikniqciu i PrzY-
plszczalnym zamordo-
waniu niezaleLnego dzien-
nlkarua G eorgij a G ongadze.

W swych relacjach PolscY
dziennika rze zachowYwali
obiektywizm i bezstron-
noS6. Przedstawiali faktY.

<Nad Ukrain4 odrodze siQ

fatum> - napisala jedna z

gazet warszawskich. Nie-
pokojono siq o to, 2ebY

utarczki na linii prezYdent

- parlament, wt,adza
spoleczet'rstwo nie wziqlY
g6ry nad porz4dkiem Praw-
tryffi, stabilizacj4 i dalsz4
demokratyzacjq izYcia.

Dlatego sklaniano siq do

tezy, 2e dla dalszego biegu
sprawy u|yteczne bYlobY,

aby ekspertyzEo wiarYgod-
noSci taSm znagraniem rze-
komych czy autentYcznYch

rozm6w prezydenta Leoni-
da Kuczmy z jego
wsp6lpracownikami wydatY
j akieS autorytatYwne
niezaleLne instytucje za'
graniczne.

Szeroko przedstawiano
w Polsce trudne[ sYtuacjq
paliwow4 i energetycznqna
Ukrainie oraz dziaNama
wladz, kt6rych celem jest

zapewnienie w PrzYszloSci
dostaw ropy i gazu z kilku
r62nych 2r6deL Przed-
stawiano poczynania oli-
garch6w energetY cznY ch

Ukrainy, rolq wicePremier
Julii Tymoszenko i jej odsu-

niEcie od urzqdu.
W grudniu zamkniqto

Polska bronila koncePcji,

2e inwestycja mo2e doj66 do

skutku tylko bez uszczerbku

interes6w Pairstwa ukrairi-
skiegp.. Uzga{niano teL dal-

sze szczeg6lY budowY
ropoci4gu i w og6le linii
transportowej Odessa

Gdarisk. Z zadowoleniem

elektrowniq j4drowq w
Czarnobylu. W zwiqzku z
tym Polakom PrzYPomni-
ano, czym byla katastrofa
czarnobylska, jakie nas-

tEpstwa gospodarcze i
zdrowotne niesie ona Po
dziefr dzisiej szy
spoleczefistwu ukraifrskie-
mu.

Istnieje wielki Projekt
zwiqkszenia dostaw Eazu z

rosyjskich zl62w Jamalu do

Europy Zachodniej . Wa2YlY

siq losy, czy te dodatkowe
miliony metr6w szeScien-

nych gazv, majq bY6

tloczone przez rury
polo2one od nowa Przez
terytorium Polski czY teL

maja p6jS6 przez rozbu-
dowany system istniej 4cYch
gazo ciry6w ukrai frski ch.

przyjqto i odnotowano Po-
my6lne wiesci z UkrainY o
tym, 2e rok 2000 Po raz

pierwszy od dtugich lat
zakofrczyl siQ zahamo-
waniem spadku Produkcji,
zmniejszeniem deficYtu
bud2etowego i likwidacj4
wielu zadlu|efi. ObY tak

dalej !

Nadal w centrum zarn-

teresowania Polskich
medi6w i spoleczefrstwa
pozostajq kontrowersje i
niejasnoSci wok6l rekon-
strukcji Cmentarza Orl4t we

Lwowie. Polacy zywi4 jed-

nak nadziejq, 2e wszYstko
zakohczy siq pomYSlnie i
prace na cmentarzu w tYm

roku 2ostan4 doProwadzone

do kot'rca.

Smutnym echem odzY-
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wajq siq takze inne tragiczne
zdarzenia z przeszloSci. A w
szczeg6lnoSci pogromy
ptzez bandy UPA w latach
wcJjrry ludnoSci polskiej na
Wolyniu, Podolu i w Galicji
Wschodniej. Dzisiaj pisze
siE i m6wi o tym juz o wiele
spokojniej, ni2 leszcze kil-
ka lat temu. Niemniej
6wi adkow ie zdaruefi, nier az

cudem ocaleni z rzezi, nie
moge zrozumie| dlaczego
wladze wsp6lczesnej,
demokraty cznej Ukrainy
przemilczajq te mordy, nie

\-/potApiaj4 ich inie uznalqza
zbrodnicze.

Nie dziwmy siq przeto,
2e w oczach tych ludzi wie-
lu Ukrairic6w to po prostu
rezuni i Slepi mordercy. Ten
ich obraz poglqbia Jeszcze
to, 2e polski wsp6lczesuy
Swiat przestqpczy jest <<za-

silany>> rzeztmieszkami z

Ukrainy, wSr6d kt6rych zna-
jdujq siq tak2e, niestety,
platni mordercy. Zaniepoko-
jenie wywoluj4 r6wniez ek-
scesy krzykliwych grup
UNO-UNSO.

Na szczE6cie nie jest to
dominuj4cy portret Ukrari-
ca. Historycy starajq siE z
zawrlej przeszlo1ci wydo-
byi wEtki i przyklady
politycznej m4droSci i
wsp6lpra cy, wzajemnego
przenikania kultur i zwy cza-
j6*, tolerancji i zrozs-
mienie, s4siedzkich prryjaLni
i udanych zwiqzk6w
malzefiskich. Bardzo ek-
sponowany jest w szczeg6l-
noSci przyklad dale-
kow zr ocznoSci p olitycznej
J6zefaPilsudskiego i Semc -
na Petlury, . kt6rzy
osiemdziesi4t lat temu
zmierzali do utrzymania
Ukrainy niezalelnej i przy-
jaznej Polsce. Obecnie te

idee staraj4 siq wciela6 w
2y cie prezydenci Aleksand-
er Kwasniewski i Leonid
Kuczma.

Wsp6lczesny dzieh
powszedni podpowiada za{
Polakowi, 2e Ukraina to
waLny r 2yczliwy nam kraj,
a Ukrainiec - to bratnia
dusza slowiariska, tylko
biedniej szy od Polaka.
Polacy nie buntujq siq, ze

liczni Ukrairicy pracuj4 w
Polsce oficjalnic'i czqSciej

<<na dziko>>, przy czym za
p6l ceny i w dodatku s4

zadowoleni.
Polacy przyja?nie

odnosz4 siq r6wniez do tych
licznych Ukrairic6 w, kt6rzy
trudniq siq drobnym han-
dlem, w tym tak zwanym
walizkowym. Pozwalaj q oni
bowiem uttzyma| siq z wyt-
w6rstwa i poSrednictwa
tysi4com ludzi.

Po lacy ze zr oztJmieniem
odnosz4 siq takze do tych
akcji spolecznych i dzialai
rz4dowych, kt6re maj4 na
celu przyjqcie z pomoc4 Po-
lakom na Wschodzie. Za-
powiedziana na czetwiec
wrzyta papie2a Jana Pawla
II na Ukrainie bqdzie temu
dalej sprzyja6. Ju2 pojawily
siQ nowe publikacje,
o|ywily rozmowy i
rozwa|ania o stanie
Ko3ciola katolickiego w tym
pafistwie, jak i o odradzaniu
siQ 2ycia religijnego w
og6le. Mozna siq spodzie-
wa6, 2e w miarq
przybli2ania siq pielgrzym-
ki relacje z Ukrainy bedA
coraz czqSciej goScii w pol-
skich domach i rodzinach.

Eugeniusz Jabloriski
Warszawa
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Spotkanie oplatkowe
Czlonkowie Polskiego Towarzystwa Naukowego w

Zytomierzu spotkali siq w Domu Polskim na spotkaniu
oplatkowym. Byl a to p i erw s z a impr e za, zor ganizow ana pr zez

Towarzyst od daty jego zalo2enia (23 wrzeSnia 2000

r.) minqly zaledwie dwa miesi4ce. Mimo ogromu pracy,
powi4zanej z adaptacja siedziby tymczasowej Towarzystwa
w Uniwersytecie Europejskim w Zytomierzu i z zorganizo-
waniem pracy Zarz4du i biura Towarzystwa, uznali{my,2e
warto tak4 impre zg zor ganizow at,. Chc i eli Smy zapr ow adzit,

w Towarzystwie tradycje spotkari oplatkowych, kt6re odbywaj4
siq w Polsce i w Srodowiskach polskich na calym Swiecie.

Na spotkanie przyszlo 28 czlonk6w Towarzystwa oraz
Anton Bezditko z wydzialu ds. mniejszoSci narodowych
Administracji Obwodowej oraz m.in. Larysa Tkaczuk -rektor Uniwersytetu Europejskiego w Zytomierzu i Natalia
Lanczuk z Muzeum Krajoznawczego.

Spotkanie rozpoczElo siq od jaselek w jqzyku polskim w
wykonaniu dzieci z parafii Bo2ego Milosierdzia na Malo-
wance. Po jaselkach obecnych pozdrowil prezes PTNZ
dr Sergiusz Rudnicki, Anton Bezditko i dyrektor Domu Pol-
skiego Miroslawa Starowierow.

Podczas dzielenia siq oplatkiem rozbrzmiewaly kolqdy
polskie w wykonaniu ch6ru dzieciqcego ,,Pueri cantores"
katedry Sw. Zofii w Zytomierzu. P62niej obecni mogli
spr6bowai tradycyjnych dari polskich - barszczyku z

uszkami, gwozdawskich gol4bk6w z prosem, pierog6w z
kapust4 i grzybami, wschodniej kutii, piernik6w.

Dla czqSci obecnych, przede wszystkim dla os6b nie
maj4cych styczno6ci z tradycj4 polsk4, byla to jedyna
okazja do zapoznania siq z polskimi tradycjami wigiltjnymi.

dr Sergiusz Rudnicki
Prezes Polskiego

Towarzystwa Naukowego w Zytomierzu

Olimpiada
jgzyka i literatury polskiej

l7 lutego w Domu Polskim
w Zytomierzu 19 uczni6w
szk6l Srednich uczestniczylo w
olimpiadzie jgzyka i literatury
polskiej. W wiqkszoSci byla to
mlodzie| z Lytomierza. Dwie
osoby przyjechaly z Dowbysza
( d. Marchlewska), dwie z Ber-
dyczowa i dwie zEmilczyna.
Mlodzie? polonijna ju2 z du2q
odpowiedzialno6ci4 przy-
gotowuje siq do olimpiady, bo
uczni owi e 2le przy gotowani ro-
zumiej4, 2e nie maj4 zadnych
szans na zwyciqstwo. Z tej
przyczyny w tym roku uczest-

nikow bylo mniej niL w
zeszlym.

Zadania byly trudne i trze-
ba duzo twiczy(,, 2eby je
wykonai. Uczennica z Berdy-
czowa - Julia Rosowecka, po

napisaniu prac pisemnych
zostala dopuszczona do dru-
giej tury. To byl prawdziwy
sukces, bo uczy siq polskiego
tylko drugi rok. Serdeczne
pozdrowienia dla Julii !

Pierwsze miejsca zdobyli uc-
zniowie szk6l 2ytomierskich.
Im tak2e gratulujemy.

Larysa Wermifiska



Kontynuujemy cykl wspomniefi Bohdana Siwakowskiego. Przypomnijmy, jak koficzyl sig poprzedni odcinek: itedczy
dowiedzial siQ, ie zaszla pomylka. Zamiast Cezarza Skomarowskiego aresztowano jego bratanka, Michata.

lI/ nocy Michal uslyszal: ,,Skomarowski, s wieszczami no wychod!

Korzenie drzewo rodzinne
(cz. II)

Pozegnalem
Ogarnqla mnie
juz b6lu, tylko
duszy.

SzliSmy korytarzem, schodam i, zn6w
korytarzem, kilkakrotnie skrqcaliSmy to
w jedn4, to w drug4 stronq, znowu
schody. Do g6ry, do dolu, i znowu do
g6ry. Mialem wrazenie, 2e blEdzimy w
jakimS olbrzymim labiryncie. W koficu
dlugiego korytarza zauw a?ylem drzwi.
Konwojent szturchn4l mnie w barki.

- Blagodari towariszcza Stalina, on
razoblaczil wraga naroda Jezowa i
tiebia oswobodil. No nie radujsia, my
tiebia jeszazo prikoriczim.

Juz w domu dziadek dowiedzial siq,
2e od czasu aresztu uplynqly dwa
miesiEce, 2e jego 2ona codziennie
przychodzila pod siedzibq NKWD i
modlila siq o 2ycie dla niego. Na
pami4tkq ocaleni a zrobili wsp6lne
zdjqcie. To Swiadectwo strasznych
czas6w j es t teraz naszqrodzinn4 relikwi4.

O moich przodkach ze strony ojca
wcale mi nic nie wiadomo, opr6cz tego,
2ebyli to biedni chlopi. Wszyscy zmarli
w mlodoSci. M6j dziadek po ojcu, Piotr,
syn Michala, Siwakowski byl bardzo
ciekaw4 osobowo6ciq. Jego 2ycie tak siE
ulozylo, ze odbywal sluzbq wojskow4 w
gwardii w Petersburgu, przeszedl przez
I wojnq 6wiatow4, przeLyl pod Prze-
mySlem atak gazowy ze strony Niemc6w,
mial liczne nagrody i odznaczenia
wojskowe (wszystko to w czasie straszli-
wego llodu w Ukrainie, zorganizowansgo
przezStalina, zostalo wymienione na m4kq).

Moja babcia po ojcu, Maria, c6rka
Feliksa, z domu Stawiriskich, zostala
sierotq jeszczew dzieciristwie. Jako nas-
tolatkq zabral jq do Kijowa pan Gor-
liriski, lekarz, kt6ry mial majqtek w pie-
kowcu i w 1907 roku zbudowal w Ki-
jowie piqciopiqtrowq kamienicE przy
ulicy Jaroslawiw Wal pod numerem 4
(niedaleko tej kamienicy dzisiaj znajdu-
je siq siedziba Ambasady i Konsulatu
Generalnego Rzeczpospolitcj polskiej),

siq ze wsp6lwiqLniami.
obojqtnoS6. Nie czulem
zmEczenie i pustkq w

gdzie w 1909 roku zostala zalo2ona
lecznica. W tej lecznicy, pierwszej takiego
rodzaju na Ukrainie, leczono z pomoc4
szoku elektrycznego i terapii wodnej.

4abcia byla w rodzinie lekarza
sluz4cE. Jej obowi4zkiem bylo, miqdzy
innymi, dogl4da6 dw6ch jego wnuk6w.
Wspomina mlodszy z nich, J6zef G6r-
liriski, profesor filozofii i historii, pi-
sarz, autor znanej ksi4zki dokumentalnej
,,O3wiqcim walczqcy", kombatant AK,
byly wiqzieri O6wiqcimia, mieszkaj4cy
od lat w Londynie:

,,Urodzilem siq w Kijowie w 1913
roku. Pamiqtam, jak graliSmy z bratem
w pilkq pod Zlotq Bram4 (Zlota Brama
jest to zabytek jeszcze z czas6w Rusi Ki-
jowskiej, naprzeciwko niej stoi wspom-
inana wyilej kamienica 

-przyp. 
B.S.).

Kiedy w l9l8 roku do Kijowa wtargnqli
,,czerwoni", j& z moim bratem i sluz4c4
(byla to moja przyszla babcia - Maria
Slawiriska . - przyp. B. S.) pojechaliSmy
poci4giem do Koziatyna, a stamt4d do
naszej rodzinnej wioski Piekowiec, gdzie
mo2na bylo zdobyt 2ywno66. Chlopi,
kt|rzy wziEli ziemiq naszego maj4tku,
ustosunkowali do nas dobrze, zapewne
dlatego i2 m6j dziadek, kt6ry zaho|yl w
Kijowie lecznicq, chlop6w z Piekowca
leczyl za darmo.

A potem byl wsp6lny marsz na
Kij6w Polak6w i Ukrairic6w, kiedy J6zef
Pilsudski zawarl przymierze z Petlurq.
Przez Piekowiec przewalilo siE wtedy
ponad 20 tysiqce Zolnierzy, uciekaj4cych
czerwonoarmist6w, a potem nadjechala
Polska kawaleria. Wszystko to doskonale
pamiqtam. M6j ojciec byl porucznikiem
kawalerii i slu2yl w jednostce generala
Romera, kt6ra stacjonowala w6wczas w
Kijowie. Byl jego adiutantem, st4d tez
przyjechal i nas z bratem zabral samo-
chodem do Koziatyna. W miescie
wydano wtedy wielki bankiet zwyciqstwa,
polsko-ukraifiski. W olbrzymiej
oszklonej sali na dworcu (ta sala, to
dzisiaj restauracja dworcowa, jedna z
najpiqkniejszych takiego rodzaju w

Ukrainie B. S.). Piqknie ubrane kobiety,
przem6wienie generala Romera.
Wszyscy plakali. Tylko raz widzialem
mego ojcaplaczecego 

- wlaSnie wtedy.
A potem kontrofensywa. Budionny
przerwal front pod Zytomierzem. M6j
ojciec zostal ranny, w ostatniej chwili
razem zbabk4i dwoma ciotkami zdolal
poci4giem wyjecha6 do Polski. My,
natomiast, pozostaliSmy na wsi i dopie-
ro po zakohczeniu wojny z naszym
wujem przedostaliSmy do kraju."

Babcia opowiadala mi o tym, ostat-
nim, po2egnaniu z G6rliriskimi. Wuj
przyjechal nocq. Przedostawai siq przez
granicq mo2na byto tylko nielegalnie.
Chlopcy plakali, prosili jqLeby jechala
z nimi. A jednak nie pojechala... Nie
pojechala, dlatego 2e gdzie| na jakims
froncie, wSr6d zawieruchy wojny do-
mowej, bilo siq serce, jej oddane, serce
mlodego 2olnierza Piotra Siwakow-
skiego. O ich spotkaniu w Kijowie, o ich
miloSci Swiadczy teL zdjEcie, zrobione
wtenczas. Tylko w I92l roku wr6cil
Piotr do Piekowca. Nie od razu zawarli
malzeristwo. Ale zjednoczyl ich los we
wsp6lnym 2yciu, we wsp6lnej pracy, w
ukochanych dzieciach. Najmlodszy ich
syn, Jaroslaw, jest moim ojcem...

Przyje2d2am do P.iekowca. Idq na
cmentarz. Le2q w czarnoziemiu
ukrairiskim prochy Piotra i Marii Siwa-
kowskich, Michala i J6zefy Skomarow-
skich. Pod blqkitnym niebem, pod
liSciem d,rzew zielonym w6r6d p6l i
step6w bezmiernych. A z przestrzeni
wypelnionej wiatrem dolatujq do mnie
ich lagodne, mile sercu glosy. Blagaj4:
,,Nie zapominaj o nas, nigdy nie
zapominaj !"

Bohdan Siwakowski

Kolejny odcinek wspomniefi 
-w nastgpnym numerze ,rMox,aiki,,.



,,Historiq doktryn

lfrrtystycznych" oraz
'',,MySli o ikonie"

Jak co roku, od dobrych kilkunastu lat
lutowy zeszyt,,Tw6rczoSsi" - najstarsze-
go polskiegb miesiqcznika literackiego -poSwiqcony jest tw6rczoSci i sylwetce,
urodzonemu w Kalniku na Ukrainie,
Jaroslawowi Iwaszkiewiczowi. Od pocz4tku
powstania pisma drukuj4 w nim najwybit-
niejsi prozaicy, poeci i krytycy.

Aby uczcid przypadaj4c4 w lutym 107.

rocznicq urodzin Jaroslawa Iwaszkiewicza,
ktory przez dlugie lata byl redaktorem
naczelnym,,Tw6rczo6 ci", zamieszczono w
numerze znakomity, obszerny esej Andrzeja
Turczyfrskiego, nawi4zujqcy do szeroko ro-
zumianego archetypu ojca w tw6rczoSci
autora ,,Slawy i chwaly". Po mistrzowsku,
wychodz4c od powieSci historycznej Iwasz-
kiewicza,,Czerwone tarcze" poprzez
,,Kanony KoSciola .

prawoslawn€go", :: :.::.: :,:, l

Jeszcze o atmosferze, jaka panowala w
rodzinnym domu Pana Jaroslawa, kt6ra nie-
odmiennie, jak to w polskim domu, wi4zala
siq z rol4 ojca. Zycie rodzic6w, i w og6le
doroslych, bieglo obok Swiata dzieci.

Jak piqknie pisal Iwaszkiewicz w,,Ogro-
dach" (,,Czytelnik", Warszawa 1974) o
swoim ojcu: ,,[...] Do ogrodu polozonego
za naszym domem szlo siq furtk4 obok
ganku. Ganek ten [...] to byla te2.jak gdyby
cz4stka ogrodu, cz4stka wiejskiego 2ycia,
czqstka pelna marzefi cichych, na p6l dla
dziecka zrozumialych rozm6w i dalekiego
rechotania 2ab, kt6re bylo tutaj tak doskonale
slychai. M6j ojciec siadywal tu wieczorami
i nasluchiwal tego wiosennego rechotania.
Ju2' wtedy - cho6 bylem jeszcze bardzo
maly - interesowalo mnie to, o czym ojciec

m6gl rozmy6la6. Ojciec byl surowym
czlowiekiem, wszyscy go siqw domu bali."
Tak, zaciekawienie malego chlopca, ale i
czuloS6, milo56.

Kilka impresji z donioslego szkicu An-
drzeja Turczyriskiego zaledwie sygnalizuje
problemy przedstawione we wstqpie. Zain-
teresowanych odsylam do lutowego numeru

,,Tw6rczoSci".
Drugi wailny esej, tym razemdotycz4cy

cyklu piqciu wierszy Jaroslawa Iwaszkie-
wicza pt. ,,Plejady", to tekst Tadeusza
Stefariczyka. Bardzo wra2liwa, sugestywna
analiza, czy raczej erudycyjna dygresja
filozoficzna, doskonale przybliza nam
Iwaszkiewicza. Zacytuje fragment jednego
utworu z,,Plejad",kt6re Iwaszkiewicz napisal
w 1942 roku, w,,podb/m, ponurym, oblqdnym
czasie i zarazem w chwili szczq6liwej":

Plejady to gwiazdozbi6r
iut patdzieinikowy:

Wyply*a nad horyzont ciemno i olvutnie
I patrzy na schylone, zadumane glowy,
Na polamane brzozy i pobite lutnie.

t...1
Sz c z qi I iwy, kt 6 ry ko c ha : s z c z qi I iwy, h o wi erzy ;
Szczqiliwy... albo tylko jemu tak siq zdaje...
Szczqiliwy, kt6ry lqkqo iwitaniu bieiy
I na jesiennym niebie widzi gwiazdy rnaja.

rEii

Pod tytulem ,,Wierno3(, i szczodro5d
przyja2niJaroslawa" ukaza\ siqw tym zeszy-

cie szkic, wraz z listami, opisuj4cy znajo-
mo66 Haliny Kenarowej z Jaroslawem
Iwaszkiewiczem. Jest w tych kilku wybran-
ych listach troska, pamiqd, ofiarnoS6 i
czulo5d Iwaszkiewicza dla przyjaci6l. Za-
cytujmy fragment ostatniego listu, jaki
Iwaszkiewicz napisal do Haliny Kenarowej
po Smierci ukochanej zony Hani.

,,Stawisko 8 I 1980

Droga Halino!
Dziqkujq Ci za list. Niestety tak ju2iest

na iwiecie, ie kaidy musi sobie radzic ze

swojq biedq i inni mogq mu tylko slat do-
bre slowa, za kt6re odczuwam wielkq

wdziqcznoic. Sam
muszQ siq uporat ze

swoim nieszczqiciem,
ktord jest jak g6ra.
Dziqkuj q ci za
wszystko, i za Twojq
dobrot i chqc pomo-
cy. Ale jakoi sobie
poradzq [...J "

nowogrodzkiej - ..i.,.,i|,.:,,t;t,t.i;ii

Boga Ojca - strefy ,,' .' :, 
','

ojcostwa, aby ,,,,:,. ,. :,, 
,

niepostrze?enie ;','.,,"r"
przejil( do krajobra- ' ' ' :1 

,:,

i,,,i,iir.i.,ri JuL sobie nie
i;.tt.rii,.'; poradzll,niecale dwa

.ii.,'...1.::::.,l miesi4ce Y6L'niej
ii'.iili.,,tt,:. poszedl za Ni4...

W czqSci
zatytulowanej

,,Archiwum" - Ludwik Bohdan Grzeniews-
ki cytuje cztery kr6tkie wspomnienia-recen-
zje Jaroslawa Iwaszkiewicza, kt6re przez
wiele lat ukazywaly siq w ,,Zyciu Warsza-

wy" w dziale,,Rozmowy o ksi4zkach". W
recenzji pt. ,,Okulary" poprzez osobq Juliana
Woloszynowskiego (1898- 1977) jest bez-
po6rednie nawiqzanie do Kijowa (Iwaszk-
iewicz sam studiowal na uniwersytecie i w
konserwatorium w Kij owie ) oraz przypom-
nienie postaci Woloszynowskiego, kt6ry
od?ywa na kartach tych wspomniefr jako
wrazliwy poeta i miloSnik przyrody
ukraifrskiej. Pisarz wspomina odlegle lata,
kiedy to mlody Julek Woloszynowski
odwiedzil go z ukochan4 Zosi4 Kalusowsk4
w drewnianym kijowskim domku, kt6ry
,,[...] dlugo opieral siq kilofom kijowskiej
odbudowy. Domek ten odwiedzalemw wiele
lat po wojnie; stal urqgaj4c czasom
nowozytnym, ca\y obr6cony ku przeszlo6ci.
Tu przychodzili do mnie Zosia i Julek, para

dzieciak6w tak Smiertelnie w sobie
zakochanych."

W tym numerze ,,Tw6rczo6ci" znale26
ma2na jeszcze wiele przypomnieri lwaszk-
iewicza - gdzie3 pod sk6r4 czujemy
Ukrainq, zapach stepu i szum Dniepru...

Marzena Sledziriska

zu dziecihstwa, za-,,,,:,.,,:,,.,,,.,,,.,,1,,,,ll1.

sob6w pamiqci.
Pozywk4 dla

pisarza - r6wniez
dla Pana Jaroslawa.
jak Turczyirski nazywa Iwaszkiewicza -jest dziecifistwo, a SciSlej jego obraz
przechowywany we wspomnieniach.
Wspomnienie zawsze ulega zmianie pod
wplywem czasu, ale zatrzymane w pamiqci
jest w tw6rczym |yciu pisarza celem i
sensem jego wysilku - ,,ujawni6 ukryte,
ciemne rozjaSni6, bezlitoSnie obna2a(, i
klamstwo i grzech". Podobnego odczucia
doSwiadczamy czytaj4c ,,Slawq i chwalq",
,,Ksi4zkq moich wspomnieri", ,,Ogrody" -ksiq2ki, kt6re zawsze kojarzyd siq bqd4 z
miejscem urodzenia i domem rodzinnym
Pana Jaroslawa.

Ukraina - ukochana, przewijaj4ca siq
do p62nej staroSci w wierszach Poety...

Dom rodzinny, pojawiaj4cy siq we
wspomnieniach:,,[...] proporcje calego
domu - pisze w <Ksi42ce moich wspom-
niet'r> Iwaszkiewrcz - otoczenia ogrodu
wydawaly siq tak du2e - dopiero gdy jako
dorosly czlowiek odwiedzilem stare domo-
stwo, ujrzalem, jakie tam wszystko bylo
szczuple niskie i ubogie", czy widok zokna:
,,[...]Przed oknami jadalni stala gruba akac-
ja, niezwykle rozlo2ysta przeslaniala ona
nieco widok swym pniem i galqziami,
ocieniaj4cymi st6l letni i letnie miejsca
posilk6w". Ach! ktoz z nas mieszkaric6w
duzego miasta wie, jak to drzewiej bywalo...
Jadalo siq, po prostu, latem przed domem...



W biez4cym roku na
Ukrainie zostanie przepro-
wadzony spis ludno6 ci. KaLdy
obywatel ma prawo przyznat,
siq do swoich prawdziwych
korzeni. Juz minqly te'czasy,
kiedy Polacy ukrywali swoj4
narodo-woSi. Teraz mo|na
Smialo po-wiedzied JESTEM
POLAKIEM!, nie obawiajqc
siq, ze to stanie powodem
dyskryminacji. Polityka
pafistwowa w stosunku do
mniejszoSci narodowych
zale2y od ilo6ci takich grup
etnicznych obecnych na
terenach paristwa.

Od czasu uzyskania przez
Ukrainq niepodlegloSci, Pola-

,SP/,S LUDIVOSCI
cy niemalo zrobili na rzecz
odrodzenia polskiej kultury,
jerzyka, tradycji. Nie jest
tajemnicq 2e wielu Polak6w w
paszportach bylo zapisanych
jako Rosjanie albo Ukrairicy.
Prawdziwa liczba Polak6w na
Ukrainie trudna jest do ustale-
nia. Dzisiaj podaje siq za-
pewne zani2one dane. Dla us-
talenia prawdziwej iloSci trze-
ba, 2eby w ceasie spisu lud-
noSci kaLdy Polak wyznal
swoje pochodzenie.

Musimy pamiqta6, 2e czym
liczniejszy nar6d, tym wiqksze
jego wplywy na losy kraju. Od
tego czy prryznamy siq do pol-
skoSci zale2y polityka paristwa
w stosunku nas. Bardzo
przykro, kiedy o swojej pol-
skoSci wspominamy tylko w ra-
zie potrzeb osobistych, kiedy
wysylamy swoje dzieci na
koloniq letnie albo na studia w
Polsce. Nie zapominajmy, 2e
jesteSmy Polakami, chociaz nie
mieszkamy w Polsce. JuL teraz
przygotujmy siq do spisu lud-
no6ci i b1dlmy dumni ze swo-
jej polskoSci.

Redakcja

Wydarzenia
w Polsce

. Aleksander Kwa6niewski zlo2yl przed Zgromadzeniem
Narodowym przysiEgE na wierno6i Konstytucji Rp. Rozpocz4l

-.j ak.o pr ezy dent - {rgg4 5 -l etn i4 kaden cj Q.,,H i s toryiznym
celem" nu"* kiej. 

-

. I Qejm wybral Leszka Balcerowi cza,bylego wicepremiera
i ministra finans6w oraz szefa Unii WolnoSci, na prezesa
Narodowego Pqq\" Polskiego. Poparlo go 226 posl6w,
przeciw- b_yl_o 214. Hanna Gronkiewi ci-Waltz, dotychczasowy
prez.es l.tPP, -objqla stanorvisko wiceprezesa Europejskiegb
Banku Odbu

..Tr.z.ej znani politycy , byly minister spraw zagranic-
Tyc.h^i kandyda.t _na prezydenta w ostatnich'wyboradh An-
_{y9j O.t 

".r 
h ow s k i (b ezp artyj ny), d o tyc h c z a s o wy dzi al acz IJ nii

Wolno6ci i wicemarszalek Senatu Donald Tujk oraz jeden z
tiagtgy a!.ji Wyborczej Solidarno6 t, marszatek Sejmu Ma-
ciej Pla?yriski _- za lo Lyli c entrowe u grup owani e pi atfo rma
Obywatelska. Dol4czyl do nich prezydenl Wars zawy pawel
Pis-korski (dotychczas Unia Wolnodci). pierwsze iondaze
wskazuj4, ze w wyborach Platforma mogiaby uzyskai l7 proc..
glos6w.

- ..Sed uwolnil od_zarzutn zatajenia wsp6lprac y ze sluilbami
bezpieczehstwa PRL bylego wicepremibra'i ministra spraw
wewnqtrz.nlclr. Janusza Tomaszewskiego. Wladze Atc;i
Wyborczej So-lidarno66 zastanawiaj4 siq 7eraz, czy i w jai<i
s_pos6b umo2liwii Tomaszewskiemu powr6t do polityki.
Wi ceprem i er od szedl z r zqd:u, ki edy AWS u c hw allla,' iL UiZay
jej pol.ity-k, wobec kt6rego zostanie wszczqte postqpowanie w
sprawie domniemanego klamstwa lustracyjnego, tnisi zrezy g-
nowa6 ze stanowiska.

. Prokuratura wszczQla Sledztwo w sprawie ulaskawienia
y njeryttej polowie lat 90. przez 6wczesnego prezydenta
Lecha.Walqsq dw6ch znany chkryminalist6w p6szirki#anych
obecnie prz-ez,policje za kierowanie gangiem, morderstwa,
pobicia, wyludzenia.i pranie brudnych [ieniqdzy. lnny zgang-
ster6w, kt6ry zggdVrl iiq na wsp6lpraci z poiicja,twier{zi,Ee
przestqpcy Taplacili za ulaskawienia l5O tyiiqcy dolar6w
Oryqr. wysokim funkcjonariuszom kancelarii-Waiqsy 

- 
jego

wi elol etni emu wsp6lprlc_gynjkowi, n i ezwykl e ti1 emn{ciei
postaci, Mieczyslawowi Wachowskiemu oiaz 6wizesnemu
prezydenckiemu prawnikowi, adwokatowi Lechowi Falan_
dyszowi. Obaj temu zaprzeczaj4.

. . Instytut Pamiqci Narodowej, instytucja powolana miqdzy
innymi do gromadzenia akt koriiunisiy cinych sluzb,rp"iiui_
nych PRL, rozpoczfi przyjmowanie poiari od os6b pragiiacych
p_ozna6. zawarto s i swyc h te czek za-c howanych w arcf, i wach.
Juz w Ot.*rr t tysiqcy os6b.

. . Adam Malysz,.skromny chlopak z Wisly, zostal w Lahti
mrstrzem swiata w skokach narciarskich na siedniej skoczni i
wicemistrzem na auz-ej .skoczni. wczesniej t"titviilako
pierwszy Po.la,k- yygral niezwykle prestizowj ruinle-iczte-
rech sl(ocznr. Malyszomania siqga w polsce z-enitu, a sam bo-
hater 

-.ktory wystQpuje juz w telewizyjnych reklam6wkach

- zostal uwieczniony na-znaczkachpoi:ziy polskiej o nomi-
nale jednego zlotego

YII'Y - jakikiedy
Jak bEdzie zwizami dra obywateli ukrainy? Jak porska i

ukraina przygotowuj4 siq do wprowadzeniatyrt.-u wizowe-
go? To gl6wne tematu konferenc ji, zorganizowanej w
Krasnobrodzie pod Zamosciem przezporsko-ukrairiski Klub
Dziennikarzy w Warszawie.

_ 
Na konferencjq przyjechari dziennikarze porscy, ztryraszcza

z Lublina, Zamo(icia i Rzeszowa, Ukraifisiy _-ze Lwowa,
oraz przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw zagra-
nicznych i Konsulatu Generarnego Rp we Lwowi e, a takhe
Ambasady Ukrainy w Warszawie.

Wizy zostan4wprowadz dokladnie wtedy, gdy pol-
ska stanie siq czlonkiem unii Europejskiej, najwczJsni.i ,u
2003 roku. Jest to z4danie uE. Dl; ioriun i bialorusin6w
Polska wprowadza wizy ju2 we wrzesniuiego roku. ukraina
wcale.nie musi wprowadzi6 wiz dla polak6i. Cry to zrobi _
nie wiadomo. ,

Strona polska obiecuje, Le wizy bqd4latwo dostqpne tanie.
Czy tak bqdzie 

- zobaczymy. O problemie wiz napiszemy
szerzej w kolejnych numerach ,,Mozaiki".

s.M.

.lV polowie lutego w. kantorach dolary kupowano
po 4,06 zl, sprzedawano po 4,16 zl.



<Mala Mozaika>
Stron a dla dzreci.

ZAGADKI
(pokai odpowiedzi na rysunku)
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NAPRAWIAMY MISIA

Kto misiowi
urwal ucho?
No, kto? - pytam.
Cicho, glucho...

Nikt siq jakoi
nie przyznajQ.
Moie jechal mii
tramwaj em?

Moze Azor
go tarmosil,

urwal ucho,
nie przeprosil?

Igla, nitka,
rqczek para.
Naprawimy
Szkodq zaraz!

O, jui sterczq
uszka oba.
Teraz nam'siq
mii podoba !

Czeslaw Janczarski

?yczEszczEscia! - Eaxaro uacrs!
Serdeczne 2yczenia urodzinowe! - 3 AHeM HapoAxeHn.s!
Wesolych 5wi4t! - Becennx cssr!
Szczq6liwego Nowego Roku! - Il{acnnBoro Hororo pory!
Wszystkiego najlepszego - Ycroro uafirpauqoro!

Dzieh dobry! - [o6pufi 4enr! [o6pufi pauor!
Dobry wiecz6r! - fiofpnir revip !

Witajcie! Witam! - 3gpacryfire! 3apacryfi!
Do widzenia! - !o no6a.reHHs!
Zegnajl Zegnajcie! - flpoqafi! Ilpoqafire!
Do zobaczenia! - Ao no6aqenHq!
Dobranoc! - Ha 4o6paniu!



MOZAIffiIBERDYCZOWSKA

cnoBtAb Br{l4TEnbKH

frytll |{tl HTfr
fi cinscuKa BqilTenuxa i

npo6neur cefla, cinucsxrx
e..tHrenie uexi go6pe
gHariorvfi. Bvrrenu, y axiit 6n
ruicqeeocri i qxnx yMoBax He
xr4B, noKnhxauuil cintu
eiqHe, 4o6pe, MyApe, 6yny
BcboMy 3pa3KoM. Einuu:icrs
cinucurrx yvrrenie go6pi,
nopRgHi, npeKpacHi cneqia-
nicrh, MyApi HacraBHnrn. Ko-
nifi,{aFta 3apnnarHs Hisx He
BnflrBae na lxHro po6ory.
BoHr MoBr{Kt4 3HocflTb He
rinsxr uarepianuni Hecrar-
KV, a qe il 6arato qacy
eiAAarcru eaxrifi SisravHirZ
npaqi. l-lepeaipxa sourris,
ni4roroera noypor{H14x
nnaHie, pospo6xa BilxoBHt4x
saxogia nphnaAaprb Ha
xivHi rogrHr.

Cneqra$iKa ceJra - o6o-
B'e3KoBe nigco6ne rocno-
AapcrBo, He uraxab eoHo i

Bqhrenfl . KoxxrarZ yqrrenb
Mae ropog BiA 25 corox Ao
2 rexrapia. horo rpe6a
BqacHo o6po6mu, 3arpaqy-
loqil Ha qe vrMafli xolurr.
Xo.{ 6h pa3 Ha ABa poKt4 Bl4-
Be3Tu rxifi, ToHHa qKoro

20 rpnaeHb; o6po6xa 7-g
coroK eig xonopa4cbtc4x
xyxia - B-10 rpraaexu. Oc-
HoBHe - Bt{acHo si6parra
epoxari. 3i6paHrari epoxafi

- ocHoBHe Axepeno xapqy-
BaHHs cinscuroro BqilTenF.

Kpirvr ropo4y, cinscuxi
eqrreni TprMarcTs xopia, xo-
HerZ, cenxerZ, xypefi, rycefr,
KaqoK, iH4nxia, rponie, Aecxi
MarcTb nacixra. Bce qe norpe-
6ye vacy, xopnaia, aignosi4-
Hr4X yMOB, a TaKOX r{nMaflhx
Bhrpar: aigpo nulennqi Kor.u-
rye ai4 6 Ro 8 rphBeHb; ai4po
sr{MeHrc - 6 rpraeHu.

l-ipxe po3qapyBaHHe,
rnie, o6ypeHHn 3'sBnrtrcTb-
c9 y rocnofqapq, Konh BVAB_
nee Ha cBoeMy ropogi xpa-
4ixxy: Bt4KonaHy Kapronfi rc,
MopKBy, qn6ynrc, xanycry. A
taxi sevt4a cranh 3apa3
MacoBl4 M 14, TOMy AOBOAT4Tb-
cr cropoxyBarv ceirZ ropo4.
Y ruoeT cecrpl4, Tex yqr-
TenbKil, Bt4Konanr 6araro
xapronni. Bona, no vepsi is
ceoTM qonoeiroM ABa rnxni
qino4o6oao oxopoHFn14
cairZ ropoA. nihuaunit
snogiri He yHhKae caMocy-
Ay, po3nnara ai46yBaerbce

xa uicrli: B KpaqoMy BnnaA-
xy (sx qe rpannflocb B cyc-
igHsorray ceni) eno4iT aig6y-
nhcb nopaHeHHrMl4, ? B
ripurorray xaniqraou,
Haairu cMeprrc. flrcgr, aac-
TaBUJr4 sno4in g aeroMo6i-
neM, Ht4qarb aeroMo6inb, a
3 BnacHhKoM (po3paxoBy_
rorbcfl)) xa caifi poscy4. 3a
AeHb Ao HanhcanHn qieT
crarri y Moro sHatior\4oro
Br{rrenn $iexyn urypr yKpa-
nn 2 xoxefi 3 Bo3oM, Afin
cinlt'I qe 

- rpare4ir. 3no-
r{14H AO qboro qacy He po3_
xpurnil.

fl rule B3hMKy cinucsxrri
Bq14Tenb qacTKoBO
3BtnbHrerbcn ei,q eaxxol
npaqi, xpina gornsrqy 3a rBa-
pnHaMu.

Po6ora e uxinuxrx ipari-
oHHl,lx uerogo6'e4HaHHgx,
ai4xprari ypoKl4 BrMaraprb
BenrKilx 3yct4nb ai4 nega_
rorie. Orxe, cnoxiri cinucsxo-
My Br{rrenrc i ne cHhrbcs.

Baxxa BqhTenbcbKa
npaq9, Ht4sbKoonnat{yBaHa,
HenpecThxHa, qacTo He_
BAeL{Ha. Mos AoqKa Ha-
Bt{aerbce xa lV xypci ne-
garorivnoro yHiaepoarery.

Bogiri nerKoBrKa, nxnil
ni4aoaue iT go ryproxnrKy,
xapryBaB: <Honay rn eu6pa-
na npo$ecirc a,{ilrensxil?
3apnnara Hr3bKa i ry 6ygeu
orpr4MyBaTr qyKpoM).

Y uoeuy ceni e noLtarKo-
Ba luKofta, a npoxueae 4
avrreni, nxi npaqrcrcTb y ce-
pegniri u.rxoni. ina 4oaogrars-
ce AaneKo 4o6nparnc* Ao
po6oru, 3arnlrlarc.{h ceoTx
girefi u{e cnnflenMn. l-log-
pyra-BqrTenbKa TpaThTb
r4oAHn Ha Aopory 2 rpuaui,
sa naicrqa - 40 rpreeHu. le
150 rpraeeHb 3apn natu 'iit
3aflruaerbce 1 1 0 rpraeHu.
Mae rpiriro girefi, ,lonoeix
npallloe e naicqeeoMy roc-
noAapcrBi, sapnnary orpt4-
Mye noAeKy4n 3epHoM, co_
noMolo. Bxe nporiuna no-
noBrHa HaBHafl bHoro poKy,
a B luKoni, 4e npaqrce Moe
noApyra, HeMae BqilTeflg
inogeuxoT ruoeil. 3 6epgra-
qeBa npoTs4 Ao cena Kor!-
rye 4 rpreni, sa uricnqs - g0
rprBeHb. [licnq eaxiH.teHHn
ne4By3y uonogi cnerliani-
cTH CTOgTb nepeA AVne_
MOIO: npaqloBaTh Br{rTefleM
i sa6esneenru co6i Haniero-
noAHe icxysaxxn vr o6pa-
rr co6i iHruy, AaneKy eig oc-
airr po6ory, ane 3 Btalt1o]o
3apnnarop. B ceni era6ip
o6uexeg uit, tottty cinucuxi
avhreni aw6uparcTb nepuJy
nonoBtaHy uexcn ipiacbKoro
BrcnoBy.

ffgeira Koaanscsxa

Ko[lTye 15 rpraaexb; Bl4opa-
tu 10 coroK ropo4y - u{e

,Ho Maprb i cninuxi pncn. CninuHnna e jx
xapaKT€p icropnvuoro fi erxiqHoro po3_
Br4Tlry. Tax crnanocni u_lo e o6ox pafro_
Hax npoxnBae sMiuaHe sa uaqioHanu_
Hrcno HaceneHHF: nopflA s yxpaiHqnr,ara
Tyr 3 4aaHix.{acia npoxhBa}orb nonflKrl
(ao. tQ eigcorria),'pocinnn, eapeT ra
iH.ui. HesBaxaro..ru ia,crporaric?i 

""-q.roHaflbHr4x MeHuJt4H, Apyx6a icHye

Il.l3, qFaeMonpoHr4KHeHHF rynuryp i
TpaAhql14,Torqo.

HaReHictu ropiHnoro nofl bcbKoro Ha-
cbnexil e Eepgmeiacurouy ra Bono-
fi apcuk:Bonr,rHcuroru ypafi onax, yxe 3a-
pa3l, a TUM naqe B uail6yrnboMy
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M6n#Iffi,IB-SRDYCZOWS

Aaexo AnF Hac crann
3Bt4qHr1Mt4 cnoBa "uatePi-
anbHa cKPYra", "BaxKri gac",

"eKoHoMi.{HLtfi 3aHef,?4",
"6espo6irrg", "nPoxhrxoaufr
uiuitvtYvt". !e He noPoxui
cnoBa, qe 6onrc'ai nPo6nenan

Hauoro cboroAeHns, Rxi Ha-

Knanu ceift eig6nroK Ha xhr-
rR uoTx gxafionanx, gPYsie,

KOner.

Cnycroueni gYtui, nona-
'-r.-zraHi goni, 6afrAyxicrb, xoP-

ctoxictu, Henopo3ylaix Hs naix

6arurarrar i Airun,tr - AaneKo
He Becb nePenix HerarhBHl4x

Hacnigxie .qoBrorp14Ban oI ne-
pe6ygoau.

Y 6araruox ocennx HeMae

noBHoro po,qhH Horo Aorfl f,Ay'

Tenna, ult4poro cnoBa, ToMy

ulo 6aruxn 3HaxoAtlrbctl
nocrifiHo B noruyKax Po6oru
a6o rnnnqacoBt4x nigPo6irxie.
Eararo rpoMa.qqH eh'lkAxae
na sapo6iTKh 3a KoPAQH, 3a-
flhulatoqn aireft Ha 6arsxie,
Ha oAHy naariP a6o 6arura'
PoAraq Moro qonoeira noixae
Ha eapo6irKr Ao lcnaHiT, sa-
nhlrlhBl.llh Ha Apyxt4Hy ABOX

AoqoK. CraPula BXe oAPYXl4-
- nacn, MeHtxa gaxiH'{hna uJKo-

\--,'flY, HaBLlaeTbctl Ha lV xYPci

arageuii, a 6aruxa Ao Lltlx
nip neuae.

Maro,{n AoceiA icrax Po-
6otn, cner{ianicrt4 3 Bl4lqolo

ocairolo cralorb roPriaqnun.
Mon exafroua BLlnrenbKa'
Marclqm 80 rpnaenb 3aPnna-
rn, y ainuHigni roPrye Ha 6a-
sapi, agxe, Marcqn 3-x Airefi,
Ha raKy nn?t"P,He npoxt4-
Be[!; y eraxigxiAHi aqhreni
safiMatorucn roPrieneo nn'
pixrauu, aa$nnn,tn.

l-ocrpon crana nPo6ne-
Ma B3aeMoPo3YMiHHs no-
roniHu. Moxe e AaHifi cnry-
ar-liT arcniB He AYXe egannil,
ane A cKa3ana 6, u{o tuonoAi

He Moxyrb, a crapi He xo-
t{yrb. MonoAi nrclAn He Mo-

xyrb >KVTV no-cTapoMy, uly-
Kaprb enxi4, a ntoAh noxhno-
ro aixy, nxi e cBoeMY xrrri
nepeHecnn 6araro crpax-
AaHb, He 3aBXAr xovYru Tx

posynairra. 3a Aaxraurn gocni-

AXeHb nchxonorie aiRAinY Y
cnpaBax cin/l'i i rvronogi Paft-
Aepxa.qMiHicrPaqiT SePgnv-
iecuxoro paftoHY, is 100 Pec-
nox4eHrie 38 eiAcorxie'..le-
pe3 cnpaBra i Po6ory He Ma-

rorb 3oBcila einuHoro Llacy.

l-le nrcgm, nxi PosPaxoBylorb
rinuxn Ha ceoT cunv. F xe
xor{y 3MeHulyBaru ponb qo-

noaixis, ane BoHl4 nocryno-
Bo Brpaqatorb cBolo icroPmv-

Hy cyrHicrb roAYBanbHrKa
cina'I. {n SYHrqin nePefiu-
na Ao xiHox, f,Kt4x F Ha3Bana

6 xapiarhAaMra. KPiM Ao-
uauxix cnPaB, BoH14 qe
BcTnraloTb npaqpBarv Ha

oAHifi, ABox, a ro iTpbox Po-
6orax. A qe qacro e npnqn-
Holo po3nyqeHb. B AaHifi cn-
ryaqii,{onoaixu cranTb nHuJ-

Hirrara i crBoplonTu xiHrau 4o-
Aarxoei nPo6neur. 3a AaHr-
Mh onuryBaHHF ncnxonoria
100 pecnoHgenria n,taftxe
croeiAcorKoBo eignoainn,
qo npiltt4Hoto xoH$nirrie Y

citvt'i i Po3nYLleHu e no6Yro-
Be Hacrnnn s 6oxY'{onoeirie'
L{e e npn\.tt1Hoto eenmxoi
xinurocri po3nyqeHu, iHiqia-
TopaMr sKhx e xinrr. Morn-
aaqig Ix e'{nHxie oAHa -
Aanblle repnirn HeMoxnh-
ao. I sxoBy x raxn naarePi-

anuxi HecrarKn noPoAxylorb
HoBy npo6neuY: e PaftoHi
cueprHicrt a 2,5 Pa3h nePe-
Br4 rqye HaPoAxYBaHicru.

t-lopoxHi racrPYni,
ai4cyrHicrb rpoulei na He-

o6xigxi noKynKu ixnrna Po6-
nnrb cBolo pYftHieHY Po6orY
uloAo cinlt'i. A HeMae q4oPoaoT,

noeHoqixHoT cina'i, ro ft Heuae
qAopoBoro cYcninucrea.

fAeira Koeanucuxa

BBWT AO OCnKOBOTO

lllopoxY, 6 rPYAHe,
Vxpaiu6uxi 36PotaHi Cunu
cBnrKyloru leHs YxPai-
Hcuxoi Apnaii. {e canro nr
ruonograi conAar, rax i ee-
repaHia. L{uoro. AHR BUa-
Ho'eyerucn' n aM'f, Tb saru6'
nux.

Enn eerePaHia
Bificura l-lonucsKoro 3

cena Ocnxoeoro, tvticta
Sepgnveea i PafroHY qefr

aeili 6ye oco6nught\4. lx
npneirarm is cenrou nPr-
ixae l-eHePanuunfi KoHcYn
Pecny6nixn flonuula B

Kneei-naH KasnurP Xnq,
a 3 HnM - rofloBa PaAH ee-
repaxie Bificuxa
flonucuroro XurounP-
[r{hH H 3.A. Bexrnoacsxt4li,
gicrvnHilK ronoBn o6nac-
xoT 

-pagr 
P.P.flerPoH-

roacurhti. BerePaHf,
npeAcTaBHttKl4 OpraHlB
Micqeeoro caMoBPnAY-
BaHHF si6Panncn 6ins na-
M'FTHoro 3HaKa [lePuolvtY
I xrep x aqioHan bHorir Y raH-
xoedrvry KoPnYcY Bificuxa
flonucuxoro a c.OcnKoBo-
rvry. Tyr ix nPileiraB naH
flerpoxroBcbKt414 | Pa3oM
3 Hr4M14 nOKnaB AO rpaHlT-
xoT nnntr xaitr, eiAAaauJr
uJaHy sarn6nnNa eoIHaM.
[lorirvr sYcrPiv nepepocna
y ApyxHlo 6ecigY - ig cno-
iagaur, y.xPaixcuro-
nonbcbKl4Mh nlcHg M14, nfl a-
HaMh aa uaia6Yrne. Bere-
paHaM 6ynn aPYveui HeBe-
irraxi no,qapyHKH. Ane, ex
Kaxe HapoAHa uYgPicru,
ronoBHe He noAapyHoK, ro-
noBHe - yBara. f'lPneuxi
cnoragh nPo qetZ Aeuu
HaAOBTO 3annuaTbcF B na-
lvr'gti getePaHie.

fl.K.
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Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
' co miesiEc, y kqhdqpierwszQ sobotE miesi4ca o godzinie 20.00,
mozna.sluchai polgodzinnej audycji w iqzyku poiikim w Radiu
Zvtomierz.
T6lewizja iLytomierz dla polak6w

Pyl razy w miesi4cu audycja dla polak6w.
Pof s kie stowarz.ys zenia w Zytomierzu.PoTl:tt\i w.4ytomierzu, ul. Czemiachowskiego, 34 b,
te l. 

_ 
(4 | 2) 24 -3 4 -22, dy r ektor Kazi m i erz Ratus zyriiki,

godziny pracy - codziennie (pr6cz niedziel) oO g.OO.dolg.00.
t Zjednoczenie Polak6w Zytotmierszczyzny <<polonia> -
przewodnicz4cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (4lZ\ 22-16-36.. Zwiqzek Polakow-na Ukrainie,Oddzia\tit ?ytoiierzu - prezes
Walentyn Grabowski, zastEpca Jerzy Bagiriski,
tel. domowy @12) 37 -89-91.
',zr.ze.szenij Mlodzielv_ folskiej w zytomierzu - przewodniczqca
Swietlana Gre2, tel.: 36- l4-gg.-37 -46-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie. 7,wi4zek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -prezes
Fqli\l La;-zk_ow9!i, dyrektor Szkoly nr 3, ut. puszkina 46,
tel.(4t4)32-50-30.
It:". vy jtzyku polskim w Zytomieruu. Katedra Sw. Zofii - codziennie 19.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13.00.
l{sze. dwujgzlczn_e - czgsciowo w jpzyku polikim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdvczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosvch-
w niedziel e 7 .30,10.30,17.00, codziennie g.00 i 17 .30.
' Kosci6l sw. Barbary - codziennie 8.30, 17.00, niedziele 9.00, 10.30,
13.00. 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 1g.00.

I:lF" itrVI? polskiego. w_Klasltorze Karmelit6w Bosych, godz.
17.00: wtorki - nauczycierka 2, Jankowska, srody - 1,. weifiiRsta,pi4tki-W. KoleSnik.

Wydaje: RadaBerdyczowskiegoOddzialu
Zwiqzku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

Redaguje zespol w skladzie:
Feliks Paszkowski - prezes
Larysa Wermiriska - redaktor rtaczelny
Piotr KoSciriski (Kij6w) - dyrektor ds.
wydawniczych i programowych
Walentyna Kole5nik - sekretaa odpowiedzialny,
Wasyf Zacharczuk - opracowanie graficzne i

techniczne
Beata Zubowicz - p. o. kierownika w oddziale
w Warszawie.
Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6w,

ul. Puszkina 46,
tel. (380 414 3) 2 23 78,

adres w Internecie:
www.web s pawn er.co m/use rs/m ozberd,
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Berdyczowie. nr 01 0200309
Ewentualne wptaty w Polsce mozna
dokonywa6 na konto:
Bank Pekao SA li OMarszawa,
nr 1 24001 24-21033247-2200-1 01 11 0-001
z dopiskiem: <dla Mozaiki Berdyczowskiej>.
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Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania
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,Reddccj,a,i

Program TV Polonia

.oto.wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas ukraifski,
czyli polski +1 godzina).

Po lecamy stale programy informacyj ne, a zwlaszcza,,wiadomosci" codzi -
gnnie g 20.30, oraz ,Jeleekspress" o 18.00. w niedziele - transmisja Mszy
Swiqtej, zazwyczai 9l.9to 14.90 Programy dla dzieci - w soboty e-itowany
je-st program redakcji katolickiej dla dzieci ,,Ziafrro,, o 9.45,; wieczorami, o
20. I 5 

-,,Wieczorynka".A oto ciekawsze seriale - telenowela ,,Klan" w poniedzialki, wtorki i
srg9t g210,.powtarzane o 14.10 i 19.35 (powt6rzenie 3 odcink6w w soboty
od 12.10) i telenowela ,,Zlotopolcy" w czwartki i pi4tki, podobnie jak ,,Klaf'
(powt6rzenie w nied.z-iele od 9.50). I kirka interelujqcyitr fitmow * .ur.u,
wszystkie o 21.00: 1.2 marca,poniedzialek, komedia-pbtska,,och, Karol!', .
17 marca, sobota, komedia polska ,,Nie lubiE poniedzialku" . l8 marca, niedzie-
la ,,wesele" Andrzeja wajdy (i przez caty dzieh programy z okazji i00. ro.-
znicy powstania ,,wesela'' Stanislawa wyspiariskiego) .21 marca, sroda, pol-
sko-francuski ,,Danton" Wajdy . 24 marca, sobota, polska ,,Trqdowata,'.'


