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llielkanoc,
chwila Zmartwltchwstania Pafiskiego to najwilksza tajemnicawiary chrzeflcijan.
Tajemnica, letdra ws4tstkim - w Koflciele i poza nim - daje nadziejg na jutro.
Na lepsze dni, glgbsze nviqzki, wartoflciowszqpracQ, a przede nadaiejg na MitoSC
Bo lYielkanoc to Swigto odradzajqcej sig MiloSci, Hdra ma przrcieiwiele &aczefl
Gdy slychai wiosng, Nadzieja i Miloid pr4tchodzqlatwiej.
Dlatego chot na chwiQ odejdimy od spraw, co pochlaniajq nas bez rcsd1t - od pracy, biznesa,
polilyki, w Hdrych tet, potrzeba miejsca dla Obu.

Wiele iyczliwoSci od innych, dobra dla innych, Nadziei i MiloSci
wsrystkim Czytelnikom'sMozaiki Berdyczowskiej' Zyczy Redakcja
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Polska nie chce wiz
konferencjq polsko-ukraifiskq - powie-
dzial minister.

PodkreSlil, ze Polska jest zainteresowa-
na jak najp62niejszym wprowadzeniem wiz
dla obywateli Ukrainy, a jeSli to bqdzie
mozliwe "w og6le tego nie zrobr". - Chce-
my przekona6 UE o potrzebie specjalnych
stosunk6w z Ukrain4. W ubiegtym miesi4cu
uzyskalem zgodq Rady Ministr6w na

wystqpienie do UE o szczeg6lne zasady
wizowe dla Ukrainy - powiedzial polski

4qipister.' Odpowiadaj4c na pytanie o stosunek
polskich wladz do pomyslu zbudowania
nowego korytarza transportowego dla
kaspijskiej ropy Geremek powiedzial, 2e

Polskajest tym zainteresowana i postanowi-
la w szczql konkretne rozmowy.

Strona ukrairiska twierdzi, 2e dwietrze-
cie ukrairiskiego odcinka ruroci4gu z Odes-
sy w stronq granicy z Polsk4 juz zbudowa-
no. Trwaj4 te2prace przy budowie termina-
lu naftowego pod Odess4. Jednak na dokofr-
czenie budowy Ukraificom brakuje pieniq-
dry.

Obecne zadanie polega na zaintereso-
waniu tym pomyslem struktur komercyj-
nych, gdy2 polityczny aspekt tej sprawy jest
pozytywny dla obydwu stron - wyja6nil
Geremek. Minister Tarasiuk dodal, 2e

Kij6w wkr6tce lvr1mla,czy pelnomocnika do
rozm6w z polskim rz4dem.

Bronislaw Geremek podkreSlil, ze Pol-
ska nie chce, aby granice Sojuszu Atlantyc-
kiego kohczyly siq na jej wschodnich rubie-
2ach,by jej integracja powodowala tworze-
nie w Europie nowych linii podzial6w.

Po rozmowach z premierem Ukrainy
Wiktorem JuszczenkE minister Geremek
zap ow iedzial, 2e Pol ska opracuj e memoran-
dum, w kt6rym znajd4siqkonkretne propo-
zycje pomocy Ukrainie w reformowaniu
gospodarki.

- Powiedzieli6my jak przyjaciele
przyj aciolo m, 2e Ukraina zmarnowala duzo
czasu i nie powinna wiqcej tego czyni6. W
odpowiedzi premier Wiktor Juszczenko
zaproponowal podpisanie memorandum o
polskiej pomocy - powiedzial Geremel- 

M;morurrdo- ma obj46 m. in. reforh(
sytemu podatkowego, sfery socjalnej oraz
dzialalno6ci malych i Srednich pr2edsiq-
biorstw. Polska chce tak2e podzieli6 siq z
Ukrain4 swoim do6wiadczeniem w restruk-
Etry zacji zadhtilenia zagr alrrczrre go .

Geremek dodal, 2e "teraz po raz pier-
wszy Ukraina wchodzi na drogq odwa:znych
i ryzykownych reform". - W odwadze i
ryTykn Polska jest niezlym nauczycielem

- powiedzial szef polskiej dyplomacji.
Polskiego ministra prTyiil przewodni-

czEcy Rady Najwy2szej Iwan Pluszcz.

Roman Kryk (PAP)

'Polska pragnie wykorzysta6 czlonko-
stwo w NATO, aw przyszlo6ci takze w Unii
Europejskiej do przyspieszenia integracji
Ukrainy ze strukturami europejskimi -zapewnil goszczqcy na poczqtku marca br.
w Kijowie polski minister spraw zagrani-
cznych Bronislaw Geremek. Minister
powiedzial te2,2e Polska nie chce wprowa-
dzenia wiz dla Ukrairic6w.

- Jestem przekonany, 2e w nxt1zku z
nowymi wyzwaniami, wobec jakich staje
Europa i Swiat, Ukraina i Polska maja
wsp6lne interesy. Upr4nvilejowane stosun-
ki pomiqdzy naszymi krajami dobrze bqd4
stuZyty Europie - powiedzial Geremek.

Na wsp6lnej konferencji prasowej z
ministrem spraw zagtanicnrych Ukrainy
Borysem Tarasiukiem, Geremek poinfor-
mowal, 2e jego rozmowy w Kijowie kon-
centrowaty sie wok6l trzech temat6w:
nowej trasy przesylowej dla kaspijskiej
ropy Odessa-Brody-Gdarisk, wprowadzenia
wiz dlaobywateli Ukrainy i integracji euro-
pejskiej.

Polska chce wykaza6,2ejej wej6cie do
UE bqdzie stuzylo interesom Ukrainy, a tak-
2e jejprzyszlemu wejSciu do Unii.

- Polska potrzebuje partnerstwa z
Ukrain4 i wierzq, ze Ukraina takie go
potrzebuje. Dlatego kontynuujemy nasze
wsp6ldzialanie w zakresie integracji euro-
pejskiej. StworzyliSmy w tym celu stal4

Premier Ukrainy Wiktor Juszczenko
udzielil wywiadu dziennikarzowi "Rzecz-
pospolitej" Piotrowi Ko5cifiskiemu (iest
on tei dyrektorem "Mozaiki Berdyczow-
skiej'). Poni2ej zamieszczamy fragmenty
wywiadu (skr6ty zazn czono trzema
kropkami).

- Ukraina potrzebuje zmian. Jakie re-
formy zamierza pan zaproponowat?

- Ukraina to kraj europejski, kt6ry
powinien funkcjonowa6 w oparciu o obo-
wi4zuj4ce w Europie zasady demokracji.
Zgodnie ztymi zasadami powstaje program
dzialania naszego prezydenta i pakiet re-
form gospodarczych realizowanych przez
rzqd. Logika przemian jest oczywista -pokazalaj4 Polska, pokazaly kraje baltyc-
kie, Czechy i Slowacja...

W tym roku chcemy calkowicie zlikwi-r
dowa6 zadluienre paristwa wobec emery-
t6w i czqSciowo wobec pracownik6w, kt6-

rym nie wyplacano wynagrodzeh... Zamie-
rzamy przeprowadzi6 reformy strukturalne

- Oni wszyscy s4 niebezpieczni -trudno powiedzie6, kto najbardziej . Przede
wszystkim s4to ludzie,kt6rzy nie s4 zainte-
resowani w zmianie sytuacji na Ukrainie.

ChcielibySmy uzyska6 dla proponowa-
nych przez nas zmian wsparcie... wszy-
stkich Ukrairic6w. Dlatego za najwainiej-
sry uwa2amy publiczny, otwarty dialog...
Jestem przekonany,2euda siE nam przeko-
na6 naszych przeciwnik6w...

- Czy proponujqc reformy, podaje pan za
przyklad Polskg?

- W polskich reformach nie ma nic
szczegllnego, czego nie wprowadzano by
w Czechach, na Slowacji lub w krajach

Chcemy zorganizowal na Ukratnte
"okr4gty stol" Wsch6d- Zach6di om6wi6
doSwiadczenia przemian w Europie Srod-
kowej i Wschodniej. PragnqlibySmy poka-
za| Uk,rairicom, ze reformy to naturalna
droga przechodzenia od jednego systemu
gospodarczego do drugiego, 2e w efekcie
ludzie zacrrE po prostu lepiej Z.yt - i n
polskie do6wiadczenie jest nie do przece-
nienia. Na to spotkanie zaprosiliSmy Leszka
Balcerowicza. To m6j kolega - ceniq go
zar6wno za odwagq politycznq, jak i za
wysoki profesj onalizm. . .

Cieszymy siq z poparcia i obietnic po-
mocy polskiego prezydenta i polskiego
rz4du. I

Cieszymy sie z poparcia Polski
w rolnictwie i energeffce... Przygotowuje- baltyckich. Wdrozono program niezbqC

my przeksnalcenia systemu o6wiaty i do przej6cia od gospodarki planowej i na)rz
ochrony zdrowia... zowo-rozdzielczej do rynkowej. Ale unikal-

- Kto iest gtlwnvm przeciwnikiem re- ;l'#.:::;:trTt?#it:tffijlffi:J1il
form: tak zwani oligarchowie... cry lewica? *roro*a6...
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Sp otkanie dzien nikarzy polskich i ukrairf, skich
Pierwsze, inauguracyjne spot-

kanie Ukrairf,sko-Polskiego Klubu
Dziennikarzy w Kijowie, kt6re mialo
miejsce w marcu br., zamienilo sig w
dyskusjp na temat - 

jak w polsce
pisze sig o Ukrainier I o Ukrainie w
Polsce? Co zrobi t, Leby tych informa-
cji bylo wipcej, Leby byty lepsze, rze-
telniej sze, dokladniejsze?

Przlpomnijmy, ze r6wnolegle po-
wstawaty dwie orgaruzacj wspo-
mniany juz klub w Kijowie, oraz analo-
giczny, Polsko-Ukrairiski Klub Dzien-

tv{ikavy w Warszawie. W Rzeszowie
miejscowi dziennikarze wystqpili z
podobn4 inicjatyw4 maj4c4 zasiqg
lokalny i po stronie ukrairiskiej obejmu-
j4c4gl6wnie Lw6w. W Kijowie spotka-
lo siE okolo 25 os6b - z Ukrainy 916-
wnie ze stolicy, a takze ze Lwowa i
Czernihowa; po stronie polskiej byla

czw6rka polskich korespondent6w w
Kijowie, a tak2e dziewnknze z War-
szawy, z Rzeszowa i Przemy5la.

Obecni zgodzili siq, 2e po obu stro-
nach panuje wzajemny niedosyt infor-
macji. W ukrairiskiej telewizji, radio i
gazetach bardzo malo j est wiadomoSci
o Polsce. Zkoleiw Polsce, cho6 propor-
cjonalnie artykul6w czy mateial6w o
Ulrainie jest chyba wiqcej, to jednak na
pewno nie tyle, ile by6 powinno.

W Warszawie nie ma ani jednego
ukrairiskiego korespondenta i cho6
ukrairiskie media korzystaj4 czasalrri z
pomocy polskich Ukrairic6w, to jednak
ich podstawowym 2r6dlem wiedzy o
Polsce s4... rosyjskie agencje prasowe.
Zkolei zrraczrra czqfit polskich medi6w
korzysta z informa cji, przeh,aryw,anych
pnzez zachodnie agencje prasowe 

- 
j ak

Reuters, Associated Press i inne - kt6-
re nie zawsze rozumiejq co siq wlaSci-

wie na Ukrainie dzieje i tworz4wlasne,
nie zawsze prawdziwe stereotypy.

Trzeba teL pamiqtad o pewnych
zadawnionych mitach, wptywaj4cych
na to, co pisz4 dziewikarze. W polsce
istnieje na przyklad mit o tym, Le na
Ukrainie jest niebezpiecnie, ze lepiej
tu w og6le nie pnyjeLdLa6. Tymczasem
Kij6w jest chyba bezpieczniejszy od
Warszawy...

Uczestnicy spotkania zapropono-
wali miqdzy innymi, by wystqpi6 do
r62nych instytucji z pro6b4 o sfinanso-
wanie pobytu stalego ukrairiskiego
korespondenta w Warszawie - skoro
ukrairiskie gazety nie maj4na to pieniq-
dTy.

Piotr Ko5cirflski
(dzi e n ni ka n n Rze c zp o sp o litej'r,

p re ze s P ols ko- Ukraifi s kiego Klub u
Dziennikar4t w lyarsTawie)

Polska pomo2e Ukrainie

Polscy eksperci i szkoleniowcy
pomogg Ukrainie przy przeprowadza-
niu reform gospodarc ry ch i adminisfta-
cyjnych. DeklaracjE w tej sprawie pod-
-isali w Kijowie wicepremierzy Leszek

l-rblcerowicz oraz Juryj Jechanurow.
:, Pomoc ma obejmowaC doradztwo i
, ekspertyzy w dziedzinie reformowania
i frnans6w publicznych i systemu podat-

kowego, prueprowadzen ia prywatyz,a-
cji, reformy systemu emerytalnego,
ubezpieczeri spolec zrry ch oraz reformq
adminishacji rz4dowej na szczeblu
rz4dowym i regionalnym.

Wiemy z polskiego doSwiadcze-
. nia, 2e rozw6j kraju, kt6ry wydostaje

! siq z socjalizmu wymaga reform. pol-
ska jest gotowa podzielid siq tym do6-

: wiadczeniem. Jeste$my wdziEcni za
I to zaproszenis - powiedzial wicepre-'
, mier Balcerowicz. Ze strony potstiei

rzqdowym koordynatorem projektu
znstaN wiceminister gospodarki Marcin
Swiqcicki.

Pierwsz a zagraniczna podr6i
Iwana Pluszcza

Do Warszarry udal siq w pierwsz4
zagranicnrq podr62 nowowybrany
przewodniczqcy Rady Najwy2szej
Ukrainy Iwan Phxzcz. Przqj* go pre-
zy dent Aleksander Kwa6niewski. prze-
wodnicz4cy spotkal siq tez z pani4mar-
szalek Senatu Alicja Grze6kowiak i z
marszalkiem Sejmu Maciejem ptail'Jh-
skim.

Iwan Pbtszcz powiedzial dzienni-
karzom, 2e uwa2a, iL od wsp6lpracy
polsko-ukrainskiej z.alezy klimat pol ity-
czny w Ewopie Srodkowo-wschodniej.
Sadzi te2, 2e pnyklad, naszego kraju,
fakt 2e w Polsce jest lepiej, jest wahny
dla zwolennik6w reform na Ukrainie.

I Polsko-ukrairfiski batalion
rvyjedzie do Kosowa

W lipcu do Kosowa w rarnach misji
KFOR wyjedzie 800-osobowy pol-

sko-ukrairiski batalion - zadecydowa-
li w Rzeszowie minisfowie obrony
Polski i ukrainy. Jednostka zast4pi 18
batalion Desantowo-Szturmo wy zBiel-
ska-Bialej.

- Ostateczne uksztaltowanie bata-
lionu polsko-ukraifrskiego wymaga
dosyd daleko id4cych uzgodnieri i pre-
cyzacji - powiedziat polski minister
obrony narodowej Janusz Onyszkie-
wicz. General Oleksandr Kufrnuk, szef
resortu obrony Ukrainy dodal, 2e pow-
stala wsp6lna grupa robocza, kt6razaj-
mie sig dopracowaniem szczegol6w.

Jednostka skladad siE bqdzie z czte-
rech kompanii bojowych - po dwie z
kazdego kraju. Strona trkrainska wySle
na Balkany 260 swoich Lohrierzy, nato-
miast z Polski wyjedzie ok. 530 woj-
skowych. Batalionem dowodzi6 bqdzie
ofi cer polski, jego zastqpc4 mianowany
zostanie Ukrainiec.

Wg. prasy polskiej oprac. S.M.
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PIELGR Z-YN'{I(A NAD ZIF,I I POKOJU
Papieska pielgrzym-

ka do Ziemi Swiqtej Przez
ca\y tydziefi(z0 -26 mar-
ca) zajmowala czolowe

miejsca w wiadomoSciach kanal6w telewi-
zji i serwis6w prasolvych wszystkich zna-

izqcych gazet calego Swiata. Byla to 91

podr6z zagraniczrra Ojca Swiqtego,.w cza'
iie kt6rej Jan Pawel II odwiedzil m.in. Bet-
lejem, Jerozolimq, Tabgha, Kafarnaum,
Nlzaret. Po razpierwszy papie2bylw Zie'
mi Swiqtej 36lat temu jeszcze jako biskup
Krakowa. Do tych miejsc powraca jako
nastqpca 5w. Piotra i realizuje marzenie,
kt6rsnie opuszczalo go od pocz4tku ponty-
fikatu. Program 7-dniowej wizyty-piel-
grzymki obej mowal takhe spotkanie z tera2-
niejszoSciq tej ziemi, Zydami i muzulmana-
mi, wladzam i lzraela i Autonomii Palestyri-
skiej.-Charakter 

przyjazdu papieila okre6lili
biskupi Ko5ciol6w katolickich, kt6rry
wspoltworz q Zesp6l Biskup6w Katolickich
w ZiemiSwiqtej, w LiScie skierowanym do

swoich wiernych. ZwracaiquwagQ na czte'

ry zasadnicze wymiary tej wizyty: wymiar
pielgrzymkowy, ekumeniczny, dialogowy,
pokojowy.^ iapil2 pnybyl do Ziemi Swiqtej w
Roku Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Z
tej okazji by\y zorganizowane specjalne
celebracj e liturgiczne z udzialem katolik6w
i wyznawc6w innych religii. Spotkania ze

zwierzchnikami i przedstawicielami KoS-

ciol6w prawoslawnych i protestanckich
wyrailajq pragnienie poszukiwania dr6g
jedno6ci w ziemi, gdzienarodzilo s1q chrze-
Scijafrstrvo . T akile spotkania Oj ca Swiqtego
ze mtierzchnikami judaizmu i islamu s4
kolejn4 now4 kart4 otwieraj 4c4 nowe mozli-
wo6ti o2ywienia dialogu trzech religii
monoteistycznych w oparciu o wsp6lnotq
wiary w jednego Boga. Papie| podczas

swojej wizyty przekazal narodom i spole-
cznoSciom ryjacym na tych terenach orq-
dzie pokoju i zachqcal do poszukiwania
dr6g pokoju i sprawiedliwo6ci.

Miejsca z-wiqzane z histori4 zbawienia
takie jak g6ra Nebo, miejsce chrztu Jezusa

nad Jordanem, Betlejem, Nazaret, G6ra
Blogoslawieirstw i . ewangelicnre miejsca
polozone nad Jeziorem Galilejskim oraz
przedewszystkim Jerozolima, w kt6rej mia-
la miejsce bezprecedensowa wizyta w
Instlrtucie Pamiqci Yad Vashem oraz przy
Scianie Placzustaty siE wyr azempragnienia
pojednania i pokoju oraz poprawtenia czy
nawet rozpocze&iem nowych stosunk6w.
chrzeScij ansko-zydowskich.

Podczas ostatniej Mszy 6w. tej piel-
grzymki, sprawowanej w bazylice Grobu
Pariskiego, papie2 przypomnial, 2e Mqka i
Zmartwy chwstanie Jezusa stanowi4 w sp6 l-
ne zr6dlo wiary wszystkich chrzeilcijan. Z

tego 2r 6dlapowinni te2 oni czerpat nadzigj e
i silq do szukania jedno5ci i gloszenia Swia-
tu Dobrej Nowiny.

ZaciEcam do wczytania i jednocze6nie

wsluchania siq w slowa Jana Pawla II, kt6re
wyglosil w czasie Mszy Sw. w Bazylice
Zwiastowania w Nazarcie dnia 25 marca
b.r. (tekst podajemy w skr6cie):

"Oto ja sluiebnica Pariska. Niech mi
siq stanie wedlug slowa twego"

(Aniol Pafiski)

- Eminencj o Patriarcho,
Przewielebni Bracia ry biskupstwie,

Czcigodny Kustoszu Ziemi Swiqtej,
Najdrozsi Bracia i Siostry!
l. 25 marca 2000 roku, UroczYstoS6

Zwiastowania w Roku Wielkiego Jubileu-
szu: tego dnia oczy calego KoSciolazwraca-
ja sig ku Nazaretowi. Pragnqlem powr6ci6
do miasta Jezusa, aby raz ieszcze postrzec,

dotykaj4c tego miejsca, obecno66 niewia-
sty, o titOrej 5w. Augustyn napisal: "Wybral
ni matkE tg kt6r4 stw orzyl; stworzyl matkq,
kt6r4 wybral" (Kazanie 69, 3,4)- Tutaj
szczeg6lnie latwo jest zrozumiefl, dlaczego
wszystkie pokolenia nazyw ajq Maryj q blo-
goslawion4 Oor. * 2,48). (...)- 

2. Zgromadzili5my siq tu, w Nazarecie,
aby uczci6 wielk4 tajemnicq, kt6ra tutaj
dokonala siq dwa tysi4ce lat temu. Ewange-
lista tr-ukasz w jasny spos6b umieszcza to
wydarzenie w czasie i przestrzeni. M6wi
orio: "W sz6stym miesi4Cu poslal 869 anio-
la Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy po6lubionej mqzowi
imieniem J6zef zrodu Dawida, a Dziewicy
bylo na imiq Maryja" (1, 26-27)- (...)

Plan Bozy objawiany jest stopniowo w
Starym Testamencie, w spos 6b 1zczeg6lny-
w siowach Proroka lzaiasza, kt6re przed
chwil4 styszeliSmy. M6wi on: "Pan sam da
wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi
Syna, inazwie Go imieniemEmmanuel" (7,

l4). Emmanuel - 869 z nami. W tych slo-
wach zapowiedziane jest jedyne w swoim
rodzaju wydarzenie, kt6re spelnia siq w
Nazarecie w pelni czasu. To wydarzenie
Swiqtuj emy dzisiaj z Zyw 4r ado6ci4 i szczqf.-

liwoSci4.
3. Nasza Jubileuszowa Pielgrzymka

byla podr624 duchowq maj4cq sw6j
pocz4tek po Sladach Abrahama "naszego

ojca w wierze" (Kanon rzymski; por. Rz
4,ll-12). Ta podr62 przywiodla nas dzisiaj
do Nazaretu, gdzie spotykamy MaryjE, naj-
bardziej autentycznq i prawdziwq c6rkq
Abrahama. To wla6nie Maryja, bardziejni?
ktokdlwiek inny, mohe nas nauczy6, co to
Tncry iry6 wiarq"naszego ojca". (...)

Obydwoje, Abraham i Maryja, otrzY-
muj 4 od Boga cudown4 obietnicq' Abraham
ma sta6 siq ojcem s)rna, z kt6rego narodzi
siq wielki nar6d. Maryja stanie siq Matk4

Synu, kt6ry bqdzie Mesjaszem, Pomazah-
cim Pafskim. "Postuchaj! - powiada Gab-

riel - Oto poczniesz i porodzisz Syna... Pan

869 da mu tron Jego praojca Dawida-.. a

Jego panowaniu nie bqdzie korica" (Lk l:
31-33).(...)

+. tat< jak Abraham, Maryja r6wnie2
musi odpowiedzied "tak" na co6, co ieszcze
nigdy siq nie wy darzylo. Sara blla pierwsz4
z nidptodnych kobiet w Biblii, kt6Ja pocznie
dzieki mocy Bo2ej, podobnie jak El2bieta
bqdzie ostatniq z nich. Gabriel m6wi o

EDbiecie, aby zapewni6 Maryjq: "A oto '

r6wnie2 krewna twoja, El2bieta, poczqla w
swej staroSci syna" (Lk 1,36).-Tak jak Abraham, Maryja musi r6w-
nie2podqLa6 w ciemnoSciach, ufajac temu,

kt6ryjapowolal. Jednalc2e samo jej PYtanir 
--

"Jakie siq to stanie?" wskazuje, 2eMary}ru/
jest gotowa,aby odpowiedzie6 "tak", pomi-
mo lqku i niepewno5ci. Maryjanie pyta' czy
obietnica jest mozliwa do spetnienia,lecz
tylko pyta, jak siE spelni. Nic wiqc dziwne-
go, z-e- ostltecznie wypowie -Ona. swojg
nfraf': "Oto ja, stuZebnica Pariska, niech mi
siq stanie weatug Twego slowa!" (Lk 1,38).
Poprzez te slowa Maryja okazuje 9iq praw-
dzlwq c6rkq Abrahama, i staje siq Matk4
Chrystusa i Matk4 wszystkich wierz4cych.

5. (...) O co prosimY MatkE Boga, mY,

pielgrzymiw drodze do Trzeciego Tysi4cle-
bia enrzescijanstwa? Tutaj, w mie5cie, kt6-
re papie2 Pawel VI, kiedy nawiedzal Naza-
rei, ianryal "szkol1 Ewangelii", w mie5cie,

w kt6rym uczymy siq postrzega6, slucha6,

medytowa6, przenika 6 naczenie tak glqbo-
kie i tajemnicze tego najprostszego, najpo-
korniej szego i najpiqkniej szego objawienia
(Przem6wienie w Nazarecie, 5 stycznia
1964),modlq siqprzede wszystkim o wielkE
odnowq wiary wszystkich syn6w i c6ri )
KoSciola; o glqbok4odnowEwiary: nie jakV
og6lnej postawy zyciowej, lecz jako 6wia-

domego i odwa:2nego wyznawania wiary:
"Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex

Maria Virgine, et homo facfus est". (...)
Maryi, "Theotokos", wielkiej, Matce

Boga; poSwiqcam rodziny Ziemi Swiqtej,
rodziny 6wiata!

W Nazarecie, gdzie Jezus tozPoczS'
swojq publicznq poslugq, proszQ Muryje
aby wszqdzie wspierala KoSci6l w glosze-

niu "dobrej nowiny" ubogim, tak jak On to
czynil (por. tr k 4,18). W tym "roku laski od
Pana" proszq Jq aby nas nauczyla drogi
pokornego i radosnego postuszeristwa
Ewangelii w slu:2bie naszym braciom i sio-
strom, bez czyrlienia wyjqtk6w i bez uprze-
dzefi.

"O Matko Slowa Wcielonego,racznie
gardzil mojqmodlitw6 ale uslysz j4laska-
wie i wystuchaj. Amen" ("Memorare").

Na podstawie material6w KAI'
opracowal Mariusz WoZniak OP
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TRZEBA WRACAE, TRZEBA SZUKAC
Nasza gazeta nie raz podejmowala

temat studiowania polskiej mlodzieby z
Ukrainy w Polsce. polska stwarza pola-
kom ze Wschodu mozliwo6ci nauki w
kraju przodk6w. Kahdego roku nasza
mlodzie? poszerza grona studenckie
polskich szk6l wyhszych, jednak nie-
wielu z nich wraca.

R6zne sA przyczyny. Niekt6rzy
zakladajq rodziny w polsce i dlatego
tam zostajq,. Inni po prostu szukaj4
jakiejkolwiek mozliwoSci, by tylko nie
wraca6. Ro&i siq wiqc pytanie: czy
absolwenci polskich uniwersytet6w z

,__rUkrainy powinni wracai do swego kra-
ju. Na ten i inne tematy rozmawiali6my
z henqKudriawcew4.

. Irena Kudriawcewa jest bardzo
aktywna. Ma trzy zawody. Studiowala
na politechnice na tr-otwie. W polsce
zdoby\a jeszcze dwazawody 

- teologa
i dziennikarza. Po studiach wr6cila na
Ukrainq. Teraz pracuje jako redaktor
chrzeScijanskiego czasopisma, wspol-
pracuje z Radiem Watykanskim, pisze
arfykuty do r6znych pism Ukrainy i
Polski.

- freno, tyle czasu studiowatoi. DIa_
czego?

Po szkole trzeba bylo p6j66 do
j akiejS uczelni. Uwielbialam matematy-
kq i nauki Scisle, pojechalam wiqc do

r4.ygi na politechnikq. A teologia mnie
zafascynowala w okresie odwilzy reli-
grjnej. Rozpoczqla siq nawet moda na
religiq: rrrtodzie? zaczEla chodzii do
r62nych sekt. Rozmawialam z przedsta_
wicielami tych sekt, oni mi coS opowia_

dali. Czulam,Le coS niejest tak, lecz nie
moglam tego udowodni6. Zr ozumialam
wtedy, 2e brakmi wiedzy religijnej.

- A potem dziennikarstwo...

- Tak. Dziennikarstwo 
- to moje

marzenie z dziecinsfrr a. Leczw naszym
kraju dostad siqna studia dziennikarskie
bez znajomoSci bylo trudno. Zostawi-
lam ten pomysl, jednak to zawsze we
rt'fnie siedzialo. Potem pojawila siE taka
mozliwoS6 w Polsc e. Zdalam egzaminy
wstqtrrne, zostalam przyjqta.

- Jaki jest twdj ulubiony zaw6d?

Oczywi5cie, dziennikarstwo.
Odnajduje siE w tym, cntjq satysfakcjq.
W dziennikarstwie najbafiziej odczu-
wam siebie potrzebnq w spoleczeri-
stwie, Ukrainie, Ko5ciele katolickim.

- Jak mySlisz, gdzie latwiej znalei[
pracq absolwentom pols kich szk6t uryi-
s4tch z Ukrainy: w Polsce c4y na (Ik-
rainie?

- Wiadomo, na Ukrainie jest brak
pracy. W Polsce s4 dla nas inne proble-
my: meldunek, obywatelstwo. Ale je6li
chodzi o prace wedlug wyksztalcenia,
to w Polsce znaleLi pracq nie tak trud-
no.

- Na Ukrainie trudniej, jednakwr6ci-
IaS. C4t mialas moiliwos| zostad w
Polsce, teby tam pracowa|?

- Tak. Po studiach od razu zapro-
ponowano mi podpisanie kontraktu na
rok pracy. Mialam perspektyw e v,ryjaz-
du na zach6d. Ale nigdy nie bralam tego

pod uwage, nawet nie staralam siQ
zostal.

Teraz wspdlpracujesz z Radiem
Watykafiskim. Na czym polega ta
wspdlpraca?

- Radio Watykanskie - to duza
or ganizacj a, kt6ra ma 32 sekcj e j qzyko-
we. Jedna z nich jest polska, w niej
wlaSnie pracujq. Jestem koresponden-
tem Radia zUktainy. Nadajq informa-
cje, kt6re dotycz4KoSciola katolickie-
go, rozmaitych akcji, wydarzefi religij-
nych na Ulaainie.

- Cry absolwenci polskich uniwersy-
tetdw z Ukrainy powinni wraca| do
kraju?

- Kiedyja i inni koledzy z Ukrainy
dostali6my siq na pierwszy rokstudi6w
na Katolicki Uniwersytet Lubelski
(KUL), nikt nawet nie dopu szczaltakiej
mySli, 2e zostanie, nie wr6ci. Wszyscy
jak jeden mqg m6wili: specjali5ci z teo-
logii sqbardzo potrzebni na Ukrainie. Z
czasem to przekonanie siq zmienilo.
Wielu nawet nie szukalo pracy na
Ukrainie. Od razu z uprzedzeniem za-
kladali, 2e w tym kraju osi4gn46 nicze-
go nie mozna. Tak, zgadzam siq, tu nie
ma Swiatla, tu sq brudne ulice. Lecz to
jest bl4d. Trzeba wraca6, trzeba szukad
wyj5cia, tzeba nie ba6 siE problem6w.
To m6j punkt widzenia. Sq tacy, co
mySlq rnaczej. Maja do tego prawo. Ilu
ludzi, tyle zdah. KuLdy sam wyci4ga
wnioski.

Rozmawial Eugeniusz Klimakin.

Olimpiada J1zyka i Literatury Polskiej
26 lutego tego roku w bytomierzu odbyla sig Olimpiada Jpzyka i Literatury pol-
skiej' Po razpierwszy imprezg przeprowadzono w nowym Domu polskim. W otim-piadzie uczestniczyly zlosoby. ZBerilyczowa bylo czterech uczestnik6w. pozosta-
le osoby mieszkaj4 w bytomierzu. 

:
Zwycigzcy pojechali do Kijowa. S4 Wachowska, Helena Zurawska, Wiktoria

wSr6d nich Jaroslawa Szewczuk, Natalia Zubrycka.
Marynicz, Walentyna Klimaszewska, Niestety, nikt z Berdyczowa nie do-wiktor Popow, Maryna Krasienkowa, stal siq do dnah. Mamy'nadziejeo Le w
Inna tr os, wadyslaw Zaporski, weronika pt yt iy* roku bqdzie lepiej. i^j"-

tylko, 2e nie prryjechali uczniowie szk6t
Srednich z innych miejscowo6ci Zyto-
mrerszcTyzny.

O problemach, zjakimi borykaj4 siq
uczniowie i nauczyciele jqzyka polskiego
przeczytacie w nastqpnym numerze ..Mo-

zaiki B erdyczowskiej ".

Kronikg przygotowala
Larysa Wermirfiska
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KWIATY DLA BALZAI(A
W150'rocznicaslubupisanazEwelinqHafiskq

lJroczyste obchody 200-lecia uro-

dzin stynnego francuskiego pisarza

Honore de Balzaka odbYlY sig w maju

Lggg r.IJczciliSmy w6wczas pami96

malirefi stwa Btlzak6w. N a Tas ad zie

koSciola 5w. Barbary zostala
odslonigta tablica Pami4tkowa'
Portret pisarzil umieszczono na

fasad zie tej samei Swi4tyni, w kt6rej
przed 150. latY zawarrl on Slub z

Ewelin4 Hafisk4. W dniu' gdY

obchodzilismy r ocznicA tego

wyda rzenia Przed budYnkiem
kosciola zebrali sig mieszkaficy okolic

wierzchowni. wspominali lata, kt6re

stynny Francuz przeiryl na ukrainie.
W dow6d pamigciprzynieSli kwiaty'
Kwiaty wdziecznosci' 

Feliks paszkowski

Wierzchownia. Widok na lqki a"tOy"tO*, Ko6ciol 5w. Barbary' U roczysto6d z okali
200. rocznicY urodzin Balzaka
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W rejonie wolodarsko-wolyriskim nt iLytomierszczylnie okolo 8 proc. ludnoSci to
polacy, ale w wigkszoSci nie naleZ4 do 2adnej z dw6ch gl6wnych polskich organiza-

cji (Ziiqzek polak6w na Ukrainie i Federacja Organiztcii Polskich na Ukrainie).

Wcale to jednak nie oznacztrLe nie istnieje tu Zadna polska wsp6lnota.

Po odzyskaniuprzezUkrainqniepod- czynie, jest te2 kolejny, zalohony w

leglogci, poczucie SwiadomoSci narodo- Irszarisku i w innych wsiach rejonu.

*Ii .r tutijszych Polak6w zdecydowanie Obecnie w rejonie funkcjonuje s2956

w/roslo. iojawita siE potrzeba jakiegoS parafii rzymskokatolickich. W ka2dei z

zjednoczenii. w pilrwszej kolejnoSci nichregularnie chodzi do koSciola ok. 600

tatie zjednoczenie mialo miejsce wwios- Polak6w. Tak wyglqdata polska ko6ciel-

kach lub miasteczkach przy budowie lub na &gantzacja rejonowa'

odnowieniu ko6ciol6w tcatolickich. Duchownym i Swieckim jej szefem

W Wolodarsku-Wotsrnskim ko6ci6l jest ten sam proboszczRyszard, apomoc-

zosta\. zbtxzony jeszcze w latach stali- nikami - dziesi4tki os6b zaangailowa-

lwskich. Na poiz4tku lat dziewiEddzie- nych w Ko5ci6l. W okresie 1996 - 1999

''.--.ttyctr przyjechal. tu z Polski ksi4dz zarzqdzal seminarium duchownym w

Ryszard Szmist. To on zalozyl pierwsze Worzelu, nauczal mlodych ksiq2y.

kamienie pod fundamenty nowego WiqkszoSd tutejszych Polak6w nie

koSciola i rozpoczif celebrowanie nabo- umie rozmawia6 po polsku, jednak rozu-

Zeristw wSr6d miejscowej ludnoSci pol- miej4 wszystko i 21daiU heby naboiefi-

skiej. Z zawodu 
- 
architlkt, proboizcz stwa byly odprawian_e w jEzyku polskim.

Ryszard ryskalwielk4popularno66 wSr6d Tak siE i dzieje: w 95 proc. dfwiEcz4 slo-

naszychwiernych. Zgomadzili siqwokol wa polskie i tylko w 5 proc. czyta siQ Pis-

niego, tworz4c mocnA organizacjq. mo Swiqte po ukraifit\P.
-Zinicjatywy ojca-szmista zostal zbu- Obok organtzaqi religijnych w

dowany pi.r*rry koSciol w Nowej Boro- Wolodarsko-Wo\rnskiem istniej4 dwie

wej. W roku 1999 powstal drugi, w Tur- kulturalne. Pierwsza - to slynna grupa

Jak jednoczyd Polak6w nn Zytomierszczy1nie
dzieci, przewahnie polskiego pochodze-

nia, w wieku szkolnym,tworzqca zesp6l

"Kolorowe ptaszki", znany nie tylko na

Ukrainie, ale i w Polsce. W jego repertua-

rze sq r62ne pieSni i tarice slowiariskie.
Druga - to sPolecznoS6 milo6nik6w
wszystkiego, co polskie. A sq nimi nie
tylko Polacy. Wiqkszo66 tych ludzi ma

wlasne auta i czqsto wyie2dha do Polski.
W Marian6wce, DolbYszu, Kamien-

nym Brodzie i innych miasteczkach Zyto-
mierszczyzny dzia\ajq stowarzyszenia
polskie, prowadz4ce szeroki zakres- dzia-
ialnoSci: nauczanie iWku polskiego i
literatury, polskich pieSni i taric6w itp.'
zbr6r biblioteczek polonrjnych. Wszy-
stko to prowadzi do wniosku,2e potrzeb-
na jest rcorganizacja wsp6lnoty polskiej

na Ukrainie. Sa dwie mo2liwoSci:
l) obok FOPnaU i ZPU (Poza nimi)

na\e|y stworzy6 nowe Zjednoczenie Pol-
sko-Rzymskokatolickie na Ukrainie ;

2) stworzy6 jedn4 federacjq zwiqz-
k6w i organizacji polskich (Swieckich i
religijnych) na Ukrainie. Koniecznie
trzeb a to przedyskutowad.

Feliks Murzanowski
mie s zk ani e c Wolo dar s ka'llo Iy ft s ki e g o

Pafi stwo ukrairiskie gwarantuje m niej-
szo5ciom narodowym odradzanie i

rozw'rjanie kultury narodowej, tradycji
i jqzyka swoich przodk6w.

Zytomier szc ry zna j est n aj w i qks zym sku-
piskiem Polak6w na Ukrainie. Dlatego te2
-linteresowanie jqzykiem polskim z roku na

, 
^ 

wzrasta, a to z kolei przycrynia siq do

-zwiEkszania liczby szk6l, do kt6rych wprowa-
dzany jestjEzyk polski, jako zajqcia fakultaty-
wne lub jako przedmiot obowi4zkowy. Na
Zytomierszczy2nie w 35 szkolach wykladany
jest jEzyk polski, lecz tylko w piqciu z tych
szk6l jako przedmiot obowi4zkowy, gdzie
dzieci uczq siq tego przedmiotu od pierwszej
klasv.'W 

Zytomierzu sq to nastqpuj4ce szkoty:
Nr 36 im. J. Dqbrowskiego, Nr I7 i 18, oraz
dwie szkoty w obwodzie 2lrtomierskim: w
Dolbyszu (rejon baranowski) i Nowym Zawo-
dzie (rej on czerwonoarrniej ski).

W ostatnim kwartale 1999 roku,23 listo-
pada w Wojew6dzkim Instytucie Podyplomo-
wej Pedagogicznej O6wiaty w Zytomierzy
odbylo siq seminarium dla nauczycieli jgyka
polskiego Zytomierszcryzrry . W seminarium
udzial wziqlo 28 nauczycieli (aktualnie liczba
nauczycieli je.ryka polskiego na Zytomier-
szczyLnie wynosi 33), z Zylomierza, Nowgro-
du Wot5rnskiego, Berdyczowa, z rejon6w
baranowskiego i czerwonoarmiejskiego.

Jgzyk polski na zytomierszczyfrnie
Byly te; fizy naucrycielki z Polski. Pra- sytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Zyo-

cuj4 na podstawie umowy zawartej miqdzy mierzu_wadymirJerszow..
Ministerstwem Oswiaty Uttuiny I tranistei- W drugiej czqsci seminarium uczestnicy

stwem Edukacji Narodowej Poiski. GoS6mi wziqli udzialw zajqciach praktycznych. \ay-
seminarium byii teZ: konsui z Konsulatu Ge- czycielka Alla Pietruszewska ptzeprowadz':la

neralnego Rp w Kijowie Krzysztof Swiderek lekcjqjqzykapolskiegowlklasie,wszkoleNr
orut pir"*odnicz{ca ZwiqiI<! Nauczycieli 36. Nauczanie polskiej frazeologii - 

z wlas-
polonist6w Ukrainy pani julia Sierkowa z nego do6wiadczenia z pracy,ze *ud-ellami i

Chmielnickiego. uciniami - 
przedstlwitl Natalia Miesi4c,

SpotkaniE otworzyl kierownik Obwodo- kierownik Katedry Jqzyk6w Slowiariskich

wego kuratorium O-*i"ty * 2ytomierzu Mi- Uniwersytetu Pedagogicznego-w Zyto.mietzu-

tolii siurawczuk. w r*oi* fst4pieniu na- o tym jaki jest stan rylki jqzykapolskiego w

wiVat do pocz4tk6w nauki jqzyka polskiego Nowogrodzie Wol5rnsklm w szkole Nr 11 m6-

i\Zir i[ii,iodkre6lil, ze pierwtt4 piu- wll.nauczycielEdwardZinurow' Zauwairyl,2e

c6wk4oswiatow4 gdzie j4wprowadzono,-by- Y i.g9 szkole zainteresowanie jqzylqem 
9o-1-

la szkolaNr 36 im.baurowrkirgo. Ciepte'sl6- skimjest mniejsze niz poprzednio. Wywolalo

wa do uczestnik6w seminarium sti.roiuJ [o- to 2yw4dyskusjq nauczycieli polonist6w, kt6-

;;is;td*.t.-w ,*oi* wyst4pienio poarie- rzy dziellli siq wlasnymi doSwiadczeniami'

kowal wszystkim , kt6rzy bezpo6rednfo itrv- . fo zakori:::lil ]::::tvcznej 
i pra.ktvcz-

cryniajqsiq do ronrljaniai kriewienia j;tik^ 13,:T"-"y 
seminariumwszyscyuczestnicy zo-

polskiego oraz stwar zajq dobre *u*ntTtru stalizaproszeninatowarzyskie spotkanie przy

rozwoju kulrury i je,zykapolskiego. P;l;;: kawiedo Domu Polskiego' Tutajte2 otrzymali

. sul zauw ahyl, Le zainteresowanie j'*ffi pgTz,egn4literaturq i podrqczniki' ktore przy-

. polskim wzrastar6wniez wSr6d Ukt"i;.i;;. wi6zl konsul z Kijowa' Nauczyciele rozstali

Podczas seminarium nuurty.i.i"- -i.fi siq z nadziej4 2e takie spotkanie - semina-

mo2liwoS6 zapozna1siq z zyciem i AtLluf*- rium jest pocz4tkiem kolejnych spotkari'

Sciq Gustaw a Oliiara - Zyiqcego niegdyS na Miroslawa Starowierow
Wotyniu polskiego arystokraty i"poetylfq cie- metodyk igzyka polskiego IPPO

kawa informacjq"przedstawil-dolenf Uniwer- w bytomierzu
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Piekowiec 
- pierwsze kroki

Ja, Bogdan Siwakowski, syn Jarosla-
wa, urodzilem siq l2wrzefinialg4T r. Oko-
licznoSci mego urodzenia nie byly zbyt
przyjanre dla malego niemowlqcia, 6wiat
przyid mnie obojEtnie a nawet niechqtnie.

_ Oto wspomnienia mojej matki, Aliny z
domu Skomarowskich: '.Byl to rok glodu
w Ukrainie. Wiosn4 juz nie mieli6my
wy?ywienia. Marzylam o ziemniakach.
Nosilam pod sercem ciebie, a c6?moglam
ci dad wtedy? Sama glodowalam i ty ze
mn:[. Czasem przeklinalam tq chwilE, kie-
dy zaszlamw ci42q. W tym okresie straci-
lam swoje zdrowie i ciebie jego pozbawi_
lam..."

To prawda. Moja matka zawsze miala
powa2ne klopoty ze zdrowiem. Ja tel, ju|
bEd4c nastolatkiem, czEsto czulemgl6d w
n9ry, dlatego zaw sze trzymalem pod podu-
szk4 kawalek chleba . P 6Lniej, w mlodoSci,
prze6ladowalo mnie Wczerpanie systemu
nerwowego, z tego powodu kilkakrotnie
pnebywalem w szpitalu.

Moja rodzinna wie6 piekowiec byla na
wp6l polska, na wp6l utcrairiska. O qm
Swiadcz4 nazwiska, oby czaje,wychowanie
rodzinne, mowa i religia. Ukraificy m6wili
o Polakach ironicznie SZLACHTA (cza-
sem z dodatkiem DRABYNKOWA, to
znaczy, taka drobna, Le wypada przez
szczeble wozu drabiniastego), czasem uzy_
wano obraZliwego "pan przepiEdziulski", a
jednak nie obserwowalem wrogoSci, pod-
staw4 kt6rej bylaby narodowoS6.

Po polsku w rodzinach juz nie rozma-
wialiSmy, jednak u2ywaliSmy duzo sl6w
polskich 

-po moim dziadku od strony oj-
9u. N1 przyHad,slyszalem'.prEdko", .tpo-
deczek"r "ftliharka", '.obcqgi", ..niech go
869 skara". Dla mojej wioski charakterlr-
stycznym bylo uZywanie w slowach ukra_
iriskich zamkniEtego (6> zamiast otwarte-
go ukraifskiego <<o>>, zbliilonego do <<o>.
M6wiono k6niaka (gwara wiejJka - kori),
K6ziatyn, Pyk6wie6 (prawidlowo po ukra_
irisku to brzmi jako pykowe6), m6l6ko
(mleko - zamiast p.u*idto*eio ukrairi-
skiego moloko). po tej Smieszrej dla Ukra-
irlc6w wymowie polak6w piekowieckich
pomawano, ona byla przedmiotem kpin.

W odpowiedzi opowiadano aneg-dotkE .

o dw6chkotach. Idqpo grobli nuprreiiwko
jeden drugiemu dwa koty, polski i
ukrairiski. Ukrairlski niesie * zqbach
miqso.

Pam igtn ik n ieskonczony

- Co niesiesz, kotku? 
- pyta gze-

cznie polski.

- Mja-a-so 
- powiedzial ukrairiski i

wypu6cit miqso na drogE.
Polski kot od razu uchwycil to miqso i

trzyma w swoich zqbach.

- A szczo to ty w zubach derLysz? 
-pyta teraz kot ukrairiski.

Miq-q-so. miauczy
kotek polski, nadal trzymajqc
zEbach...

Wspomina mama:

lagodnie
miEso w

- W domu rozmawiali6my po polsku.
Mialam juZ piq6 lat, kiedy zaczelanuczy6
siE po ukrairisku. Bylo to bardzo Smieszne,
bo wykrEcalamslowa, jak chcialam. A kie-
dy tatu6 wr6cil z wiEzienia, powie dzial,
2eby rozmawiad tylko po ukrairisku.
Pamiqtam, jak moja matka plakata.

"Moja matka" 
- to babcia J6zefa z

domu Rakowskich, babcia J6zia. Od niej
otrzymalem jeszcze dzieckiem ksi4zeczkq
z dziwnymi literami. 

- To jest podrqcznik
mowy polskiej 

- powiedziala. 
- Jeste6

zdolny. Moze kiedy6 ci bEdzie potrzebny.
Wiedzialem, Le w naszej wiosce byla

szkola polska, jednak zostala zamkniEta
jeszcze przed wojnq. Byla to dla mnie, jak
i dla moich r6wieSnik6w, ciekawostka.
Zawsze obchodziliSmy Bo2e Narodzenie i
Wielkanoc. Dziwnie to wygl4dalo! Nie
wolno bylo nam, pionierom, chodzid do
ko6ciola ani do cerkwi (tym bardziej, 2e w
samym Piekowcu, jak i w okolicach, ich
wcale nie bylo). A jednak ludzie o tych wo-
czysto6ciach uparcie nie zapominali. Dla
nas, malych, miaty te Swiqta charakter
raczej ludowy.

Bardzo lubilem sluchai piosenki pol-
skie, przew a2nie zartobliwe, nawet frywol-
ne. Duzo tych piosenek zrrala moja nieza-
pomniana prababcia, Olesia Rakowska.
Sarafanik-razdidjmanik w jej wykonaniu
zawsze cieszyl siq powodzeniem i weso-
lym Smiechem sluch aczy.

Pamiqtam te2 inne uroczystoSci 
-pogrzebowe. Modlitrvy przy zmartych

o{mlwiano po polsku. Wychowywany w
szkole jako ateista, odczuwalem jednak
wzruszenie. PrzejEty glEbokim uczuciem
plakalem 

- a te moje lzy bytyjednoczeS-
nie lzami nieutulonego smutku iniewiado-
T9go, niepojEtego, nieobjEtego szcze-
Scia...

Bogdan Siwakowski

Starsza
generacJa
uczy sr€

polskiego
W roku 1993 dziqki pomocy ksiq-

dza probo szcza Jerzego Zimiriskiego,
siostry zakonne z charkowskiej parafii
zap o czqtkowaly naukE j ezyka po I skie-
go.

W ci4gu kilku lat nauczanie pre
wadzlla nauczycielka z polski, palu-z
Ewa Gilewska, a od wrzeSniazeszlego
roku kontynuuje je kolejna nauczy-
cielka, pochodzqca z Krakowa pani
Renata Kafel.

WSr6d uczni6w anajduje siq pra-
wie 35 os6b polskiego pochodzenia w
wieku powyzej 50 lat. Dlaczego pod-
jqli siq nauki z tak wielkim op6znie-
niem? R6zre okoliczno6ci, r6hne
powody, r6nte losy... Ale uczy6 siq
nigdy nie jest zap61no.

18 stycznia bieilqcego roku tych
niemlodych ju? uczni6w razem z nav-
czy cieLkqb paniq Renat4 go6cil konsul
generalny RP w Charkowie Michal
Zurawski. Przyjqcie odbylo siE w sar\_,.
gdzie staty ozdobione, Swi4teczne
jodelki. Dla go6ci przygotowano
poczqstunek. Po przyjacielsku, milo,
prawie jak w gronie rodzinnym 6pie-

wali kolEdy oraz inne piosenki, recy-
towali wiersze, opowiadali dowcipy,
wszystko w jezyku polskim.

Szybko uptynal czas. Zegnali siq,
Zeby zakilka dni spotkai siq na kolej-
nej lekcji.

,Jerzykto 
krew narodu. I ka2dy, kto

w sercu cuje siq Polakiem, powinien
go nn6!

Ludwik Wojslawski
(Chark6w).
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Raport warszawskiego O6rodka Studi6w Wschodnich

[Ikruinu p otwierdzilu swoj q suwerenno Sc
"Wojny sukcesyjns" - 1416i t)tul

nosi najnowszy raport O6rodka Studi6w
Wschodnich, po6wiqcony wydarzeniom
w Rosji i WNP, wynikajqcym ze zmian,
zachodzqcych na Kremlu. Zdaniem auto-
r6w raportu, cho6 zmiany w Rosji w zasa-
dniczy spos6b wptywaja na inne kraje
WNP, to najmniej - na Ukrainq, co jest
dowodem, 2e h,raj ten umocnil swoj4
suwerenno56.

O6rodek Studi6w Wschodnich jest
polsk4 instytucj4 rzqdowq wa2nym cen-
trum eksperckim i badawczym zajmu-
iecym siq Rosjq i innymi bylymi republi-

'.--tumi ZSRR.
"Wydarzenia mijaj4cego roku po raz

kolejny potwierdzily, 2e suwerennoS6
Ukrainy jest mocno ugruntowana, a kraj
ten nie jestzalenty od rozwoju sytuacji w
Rosji w stopniu wiqkszym, ni2 ma to za-
zttyczaj miejsce miqdzy sqsiaduj4cymi
paristwami o zdecydowanie nier6wnorzE-
dnych potencj alasfl" - czytamy w rapor-
cie.

Raport chwali kierunek zmian na
Ukrainie: "Reelekcja Leonida Kuczmy i
sformowanie rzqdu Wiktora Juszczenki
otwarlo przedUkrain4 pierwsz4 od piqciu
lat szansE powsh4mania dryfu gospo-
darczego i cywilizacyjnego, pr4rwr6ce-
nia paristwu jego podstawowych funkcji
oraz wprowadzenia czytelnych zasad fun-
kcjonowania gospodarki. Kwesti4 otwar-
.t4 pozostaje, czy elity wladzy beda dzia-

\/a6 z determinacjq i konsekwencj4."
S4 i slowa krytyczne: "Nie nale2y siq

spodziewa6, by Ukraina miala wkroczyd
na dtogq budowy modelu gospodar-
czo-polity czlrrego, zblihonego do funkcj o-
nuj4cego w Europie Zachodniej. Ostatnia
kampania wyborcza radykalnie zmienila
ukrairisk4 scenQ politycan4 i zdetermino-
wala na lata kierunek przemian polity-
cznych w tym kraju. (...) Mo2e siq te2

okaza6, ze umacnianiu paristwa i prze-
ksdalceniom gospo darcrym beda towa-
rryszyt romri1zania polityczne, dalekie
od wsp6lczesnych poje6 o demokracji. W
szczeg6lnoSci trwala przewaga wladzy
wykonawczej wydaje siE nieunikniona.
Procesy politycane, zachodzqce na Ukrai-
nie potwierdzaj4 poglqd o l'deficycie
demokracji" jako elemencie ustroj6w
postsowieckich. Nalezy uzna6, 2e ten
"deficyt" jest trwatym elementem krysta-
lizuj4cego sie ukrairiskiego ladu
politycznego".

Gl6wnym tematem raportu byla jed-
nak Rosja. - W Rosji obserwujemy po-
wr6t paristwa 

- m6wil w marcu br. pod-
czas prezentacji raportu wicedyrektor
OSW Bartlomiej Sienkiewi cz. T akawla6-
nie jest podstawowa teza raportu
zupelnie inaczej bylo rok temu, kiedy
po s tqpow ala anar chizacj a tego kraj u.

Zdaniem autor6w raportu, paristwo
powr6cilo do Rosji w wyniku r6znoro-
dnych przemian, kt6rych osi4 byla wojna.
Jak zauwa iryl jedenz uczesfirik6w spotka-
nia, sam t5rtul opracowania - 

"Wojny
sukcesyjnr" - 

jest doS6 przewrotny. Nie
chodzi bowiem o wojnq, toczonq przez

kilku sukcesor6w, ale o dzialaniawojenne
wywolane przez gl6wnego pretendenta
do "kremlowskiego tronu" - Wladimira
Putina. Wojnie w Czeczenii - bo to
ocztrnviScie o ni4 chodzi - 

poSwiqcony
jest specjalny aneks do raportu.

Wojna w Czeczenii jest elementem
calego zespotu dzialah socjotechni-
czny ch, kt6re odnio sly zdecydowany suk-
ces. Rosyjskie wybory prezydenckie mia-
ly charakter rytualny, a ten rytual bardziej
przypominal akt wyborczy za czas6w
ZSRR.

Autorzy raportu zastanawiali siq, jaki
jest charakter odrodzonego paristwa
rosyjskiego. - 

To nie pafistwo-arbiter,
ale nczej paristwo-nadzorca, istotnie
ingeruj4cy w sprawy gospodarcze, polity-
cnre i spoleczne - 

podkreSlil Bartlomiej
Sienkiewicz. W efekcie "manewru
sukcesyjnego" nast4pila marginalizacja
rosyjskiej opozycji,a Kreml stal siq domi-
nuj4c4 sil4 polityczrrqw Rosji. Rosjanie

- uwa2ajqautorzy - 
przyjeli to z zado-

woleniem i ulg4. Tym niemniej, rosyjskie
wladze nie bqd4 w stanie ani skutecznie
zapanow a6 nad problemam i bezpieczeh-
stwa kraju na najni2szym poziomie, co
dotyka poszczeg6lnych obywateli. Nie
beda te? w stanie zapanowa6 nad gospo-
dark4.

A stosunki z Polskq? - StaliSmy siq
"chlopcem do bicia", "tym ztym" w
NATO - 

podkreSlil dyrektor Sienkie-
wicz.

P.K.

Niedawno mingla pierwszu rocznic&

Smierci wybitnego dzialacza
poli$ czneg o Wiaczeslaw a C zarnow olu

W marcu 1998 roku spotkal sie on z
redakcj q " Mo zaiki B erdy czowskiej ".

Z tego spotkaniu pozostalo zdjgcie
pamiqtkor4,e.

Od lewej:
Lurysa Wermifisku, Wiaczeslaw

Czarnowol, Jerzy Sokalski.
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marzec-kwieciefi 2000 r.
o Wprzeddziefi60. rocmicy zbrodni katyriskiej Senatnauroczystymposiedzenivuczcitpamiq6

pomordowanych. Zbrodnia katyriska, jako zbrodnia wojenna i przeciwko ludzko6ci, nie pod-
lega przedawnieniu - uznali senatorowie. Senat domaga siq "pelnego ustalenia wszystkich
sprawc6w oraz- jeileli"yjq- ich os4dzenia" - czytamy w uchwale. Prezydent Rosji Wladimir
Putin poinformowalprezydenta Aleksandra KwaSniewskiego o odkrywaniu coraz to nowych
miejsc poch6wku ofiar zbrodni. Premier Jerzy Buzek zapewnil, ile"niewinimy zaKatyhcale-
go narodu rosyj skiego".
Wedlug danych rosyjskich, og6lem rozstrzelano 21.857 os6b, z czego 4.421w lasku katyn-
skim, 3.820 w Charkowie i 6.31 I w Twerze. Pozostalych 7.305 os6b pochodzilo z wigzieir
zachodniej Ukrainy i zachodniej Bialorusi. Tzw. "listaukraifska" zostalajviujawniona, "lista
bialoruska" jeszcze nie. i \

o Andrzej Wajda odebral w Los Angeles Oscara za caloksztahtw6rczo6ci. Stynna aktorka ame-
rykafska Jane Fonda, wrEczaj4c re2yserowi nagrodg podkre6lila rolq Andrzeja Wajdy w
komentowaniu najwaimiejszych wydarzeri politycznych Europy Wschodniej. Zgromadzona
na uroczysto6ci publicznoSd nagrodzila re2ysera owacj4 na stoj4co.

o Prezydent Aleksander KwaSniewski zawetowal nowelizacjq Kodeksu Karnego wprowadza-
j4c4 calkowity zakaz ro?powszechniania pornografii. Jednocze$nie szef paristwa skierowal do
Sejmu wniosek o ponowne jej rozpatrzenie.

o Dwie Polki porwane w sierpniu 1999 r. w Dagestanie i przetrzymywanep1lniej w Czeczenii,
wr6cily do Polski. Wedtug Rosji, uwolnili je Rosjanie. Wedlug Czeczen6w-uczynili to bojo-
wnicy czeczefiscy i nastqniepnekazali je Rosjanom

o $y' Jemenie uwolniony zostalambasador Polski w tym kraju. Krzysztof Suprowicz zostalupro-
wadzony w stolicy Jemenu przez uzbrojonych czlonk6w plemienia Al-Quiyai. Przez kilka
dni byl przetrzymywany w g6rach, 60 km na wsch6d od Sany. Zwolniono go w efekcie nacis-
ku wladz Jemenu, atakhe na skutek jego stanowczej postawy (prowadzil glod6wkQ.

' Uroczysty koncert po5wiqcony pamiqci ukraifiskiego wieszcza narodowego Tarasa Szew-
czenki odbyl siE w Lublinie. W marcu Ukrairicy na calym Swiecie obchodz4rocznicq urodzin
(9marca l8l4)iSmierci(l0marca 186l) Szewczenki.Nakoncerciezokolicano5ciowympro-
gramem artystycznym lvystqpil ulaaifiski zesp6l pieSni i tarica "Dumka" z Zespolu Szkol z
Ukrairiskim JEzykiem Nauczania w G6rowie Ilawieckim (woj. warmirisko-mazurskie). Syl-
wetkE Tarasa Szewczenki przybliLryl uczestnikom imprezy ambasador Ukrainy w Polsce
Dmytro Pawtyczko

o 36-letni KazimierzMichal Ujazdowski, z wyksztalceniaprawnik, posel, wiceszef Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego zostal nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.
Ujazdowski dzialalnoS6 politycznqpodjql w bardzo mlodym wieku-ju2 jako l8-latek zostal
w 1982 r. skazany za dzialalno6i polityczn1natzy latawiqzienia w zawieszeniu. Po 1989 r.
kr6tko dzialat w Unii Demokratycznej, kt6r4 opu6cit w 1992 roku, by wsp6ttrvorzyl PartiE
Konse_rwatywnq. Na poczqtku 1994 r. zostal szefem nowo powstalej Koalicji Konserwaty-
yn9j. Parti_a ta wsp6ltw orzylaAkcjq Wyborcz4 SolidarnoSd. Ujazdowski kierowal Koalicjq do
1999 r., gdy ugrupowanie to pol4czylo siq ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. OA
lutego 1999 roku jest wiceprzewodniczecym SKL.

r {-mlju rozpocma siq zdjqcia do serialu TVP "Marszalek" o J6zefie Pilsudskim. Prawdopo-
dobnie powstanie rownolegle film pt. "Rok t920". Oba re2yserowai bqdzie Andrzej Trils-
Rastawiecki. W roli Marszalka zobacrqy ZbigniewaZapasiewicza i Mariusza Bonaszew-
skiegg-. Jerry Kawalerowicz natomiast przyst4pi do realizacli frmu "Quo Vadis". Ligiq zagra
modelka, debiutuj4ca w roli aktorki - Magdalena Mielcarz, Marka Winicjusza - Pawet-DLlag.

o \{ niewyjaSnionych okolicano6ciach nzy Wgqysy wydostaty siq z klatek cyrku "Korona" na
przedmie6ciagh Warszawy. Dwa schwytano od razu; trzeciwydostal siq za6 pozateren cyrku.
TygY! tr?zylpo lasach otaczaj1cychcyrkprawie dwie godzrny.Tygrys rniitsiqnabior4ce-
go ulziat w oblawie weter5rnarza, powalitgo na ziemig po czym pobiegl dalej. Na ziemi pozo-
stal le24cy mgzczyzrra. Gdy wstawal, trafila go kula, kt6r4 wystrzelilbiegnAcy kilka metr6w
dalej policjant.

' W polowie kwietnia w kantorach dolary kupowano po 4,08 zL, sprzedawiano po 4,18 zl.
s. K.
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Polacy lYygrali
tn'

WYDOTY na
WitdfisziryLnie

Podczas marcowych wybo-
r6w samorzqdowych na Litwie,
na Wileris zczy Lnie zdecydowa-
ne zwyciqstwo odniosla Akcja
Wyborcza Polak6w na Litwie.

AWPL jest parti4 polity-
can4 polskiej mniejszo5ci naro-
dowej. Ma posl6w w litewskim
Sejmie. Najsilniejsza jest na
Wileriszczyflnie - tam, gdzie
jest najwiqksze skupisko Pola-
k6w.

W skali calej Litwy AWPL
uryskala 54 tys. glos6w, csyl'
ponad 4 proc., i wprowadzila du-z
6 rad lqcanie 54 deputowanych

tym w rejonie wileridkim
20 (na 27), vzyskttjqc 74 proc.
glos6w; solecznickim 18 (na
25),72 proc. glos6w; w samym
mie6cie Wilnie - 5 (na 51) i l0
proc. glos6w. W dwoch okrq-
gach miejskich AWPL nie prze-
kroczyla wymaganego cztero-
procentowego progu wyborcze-
go.

- Dobry wynik wybor6w
jeszcze raz potwierdzil, 2e na
Wilefiszczy2nie AWPL cieszy
siq szerokim i stabilnym popar-
ciem, pomimo prowadzonych
pnzez r6ime sity kampanii,
zmierzajqcych do oslabienia
jednoSci Polak6w. Dobry wynilc
ozrtacza aprobatq ludnoSci zar|,

wno dla programu, jak i dotycF-
czasowej dzialalno6ci przedsta-
wicieli Akcji w samorz4dach-
m6wil prezes AWPL Waldemar
Tomaszewski.

Pojedynczy Polacy kandy-
dowali te2 z listpartii litewskich
i wla6nie to, zdaniem prezesa
Tomaszewskiego, bylo dziala-
niem wymierzonym przeciwko
AWPL.

Wynik wybor6w na Wilefi-
sz*ry inie zasadniczo o dr6znial
siE od tego w reszcie kraju -tam walczyty ze sobq partie
litewskie. Przegrala rz1dzqca
centroprawica (konserwaty5ci i
chrze6cijanscy demokraci), wy-
grala lewica.

s.M.
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Od tego numeru na stronie 11 '6Mozaiki" zamieszcza(bgdziemy artykuty i informacje
w j pzyku ukrairiskim. Odpowiadamy w ten spos6b na proSby tych os6b, kt6re zaintereso-
wane se tematami poruszanymi przez "Mozaikp", a nie znaj4 jpzyka polskiego.

Redakcja

ft o B ep H e H H fl, rr oJr b cb K o CTI
LUsr,rAro Jrerr,rrb qac. Bxe Mr{Hyrro

6imrue rlflrvr poKiB 3 rpyAHr 1994 pory,
KOJrr{ y HarrroMy rvricri neplllufi pa3 3'rBr.r-
JIaCt nonbcbKoMoBHa ra3era "Mogaixa
Fep.uzuincbKa". ToAi soHa 6yna BlrIaHa
ffK AoAarox 4o naicqeBoi ra3err,r "3eMrt
Eep,uuvircbKa".

V rsirHi 1995 pory qJreHr,r pegxonerii
3ape€cTpyBaJrr.r ra3ery rK caMocrifiue uo-
JrbcbKoMoBHe Br4AaHua, i nig roi nopu ue-
grxanqi Eep4nvena Marorb Nroxnusicrr

-orp W"t" i"6oprvraqiro npo MrrHyJre ra
cyrracHe )Kurrrfl. nonsris Eepguvera ra
ftoro oKoJrr{rlb. Y raseri raKox ApyKyro-
Tbcr Marepianw, mi poenorigarorr npo
noaii y llontrqi, VxpaiHi ra rr4x Aepxa-
Bax, Ae KoMnaKTHO IIpOXHBaIOTb rpoMa-
I'frlliu rroJlbcbKoro -[oxo,uxeHHt. Aaxe
Aonr po3KrrAulrra nonqxis no 6ararrox
xpaiuax €nponv, Arii, Arnrepuru. guua-
Jra rroJrbcrxa Aiacnopa 3HaxoAnTbcr B

Ancrpanii. 3 6ararrMa rroJroHifinurrtu op-

ranisaqisMl,r Harua peAaxqis nigrpzr"rye
38''3KI,I.

CroroAHi uepruufi pa3 B icropii
"Mosaiku Eep.uuuincbKoi" oAHa c-ropiu-
Ka ra3err{ HaApyKoBaHa yrpaincrroro
MoBoro. Ha xalr, ALrreKo He sci yxpain-

aa 
-..

cbKl [oJrrKr,r 3HaroTb cBoro plAHy noJrb-
cbKy MoBy. IIe crzlrrocr ne s ii Bvrnr4.

flpravnn.qyxe 6araro, a ocuosHi - rle ue-
pecni4yuauur Bcboro noJrbcbKoro nig
rrac roruurirapuoro pexr.rMy KoJrr{rrrHbo-
ro PagmrcbKoro Corory ra qinenaflpaB-
Jreua nonirzxa Ha Br{poAxeHHr rr{x no-
nrrin, xxi upoxvrBaJn4 Ha replrropii ro-
JrlrruHboro CPCP.

Crorogni nosinrHo [pocyBaerbct
BnepeA npoqec nigpogxeHHs noJrbcbKoc-
ri. Y He3ulrrexnifi Vxpaini n yrraonax eKo-
uouiqnoi Kpr.r3r,r rle ffBr,rqe crr{Kaerbcr 3

Ayxe rroBaxHr.rMr.r rpyAHorrlauu. Hacau-
lepeA Anr BrrpoBaAxeHHr uoJrbcbKoi r"ro-
BLr, KyJrbryprr, TpaAraqifi norpi6ni serrari

Korrrrrr. YrpaiucrKa Aepx(aBa He s gr,rogi

nigrpurraaTv npoqec nigpogxeHHr Mare-
pianuro. llolrua rex He e u1e rpaiuoro
6aratorc, iLIIe B rvripy cnoix rraoxrllsocrefi
Harae uarepiaruHy AonoMory nonbcb-
Kr.rM opranisaqisr\a n Vrpaiui.

Bucnosor oAr4H: uafi6inrrue 3ilre-
xr4Tb ri4 cauux uolarir, ulo upoxr4Ba-
rorb B Yxpaini. Koxen 3 Hac noBr,rHeH yc-
si,qol{r,rrz, qo nnpirur{Tri croi upo6JreMr.r
MoxeMo Jrr,rrue uu caui. Cno.uisarncs. Ha
go6poro naHa s Auepuxytqu3 sroibr iu-
Iuoi 6araroi 4epxau,r HeMae ceHcy.

Yxpaincrri rroJrrKr4 caui noiunui
sposyrvrirn, xro BoHr4, tni4ru, rKoro po-
Ay.Anfr uboro norpi6no 6araro upaqrc-
Barkr. Jlurre xponirxa npaqr Moxe HaM
uoBepHyTr4 Te, rqo M}r BTpaTr4rrr4.

To x 6epiuoce go po6oru, i uexair
uau Eor noMarae.

Pe.qaKrds

Crape KrafloBvuqe
Ha6nrnxarorbcr Beluxo4ni cssra.

3a crapou{HHr.rM 3Br.rqaeM raronnxu nig-
ni4yrorr Morlurr4 cnoii pignux. flicns Ao-
sroi sprN4u norpi6no npu6paru MorlrJrlr,

. ,uratbap6yr,aru oropoxi, xpecrr{, nosicu-

-Tu nosi siuoqKll, 3aIriurI,ITI{ [oMunanuri
naMnaAKr4. 3riauo 3 KaronuqbKoro rpa-
guqiero, ni s srorvry pasi He MoxHa Ha
KnanoBI,IIui sxHsaru cnrapnri sanoi, ib-
TI'I, KJIaCTI,I Ha Morl{yryr uoc}A, xap.ri. Ha
KnaAoBr{rrli noguHeH naHyBarlr cnorifi ra
rr,rura. B ycix qusinisoeanvrx rpainax
KnaAoBr4rrla BBaxaroTbcr HeAoTopKaHu-
ur.r uicqxMll, Ae 3aBxAI4 rII,Icro ra 3a-
TI{IIIHO.

B rpyaui MraHynoro poKy trrreHr.r Ha-
uoi pe4axqii niA rrac repe6yuanua y
Bapruaoi si.rsiAanz oAHe 3 BaprrraBcbKr4x
KnaAoBr{rq. Bpa:uno re, rqo nixro ne
3Hr{rrlye uasirr nafi6inrru craprrx rra-
tvt'gtHuxis, He Br4Ko[ye i He po3KI{Aae uo ,

seMni xocri noMepnux. B flonruli, uo.
ni,qpaty Br4AHo, mH6oxo ruaHyerbc fr na-
M'trb npo noMepJrllx.

.flxe x nporr4rrexHe BpaxeHHfi Mrr
orp?rMyeMo, KoJrtr ni4nigyer\,ro cTape Kna-

AoBr{rrle y Eepgu'resi no nyn flyurxina.
I{e xnagoBr,rrre icuye Ayxe AaBHo. 3a
posnoni4xMu crapoxulin, Tyr Mox(Ha
siAHafiru Morr,rrru TpboxcorpiuHoi 4an-
Hocri. I-{e uicqe e icropu.rHoro naM'rr-
xoro EepAr.rqeBa, aAxe icropia vricra sas-
xALr 3zllrurrrae ocranuifi cnia caMe Ha
rnaAosr,rui.

3 1973 poKy crape KnaAoBr.rule 6yno
3aKpnro Anr [oxoBaHb i ni4rpraro HoBe
no Byn. Bofirona, Korpe SyHxqionye 3a-
pas. llovr{Haerbcr 3aHenaA, xrnfi npo-
AoBxyerbcs i.qoci. Baruanu 6'rorr ra Ba-
nrrb crapoeuuHi naM'rrHuKrr, MapoAepu
rpa6yrorr cKJrenlr. Kocri noMepnr4x qac-
To MoxHa no6aqnrn BraKr4Hyrr,rMr,r 3 Mo-
rur i po3Kr,rraHlrMr4 rro seMri. KnaAonu-
IrIe crae uicqeu, 4e r6uparorbcs rl'rHn.r-
xlr, u1o6 Bkrrrvrrtr;6es4yxonHa MonoAb -
ulo6 noxoxarprcfr,:6orraxi - rqo6 Bvflcnpr-
ru oi4uocunn uix co6oro; carnrory6qi -
uo6 uaxlacrr Ha ce6e pyxu; slo4ii -
qo6 nepexoByBarr.r BKpaAeHe.

KnaAosl,rue 3apocrae i crae cxoBaH-
Koro Anr sAraqasinux co6ar, xorin, nro-
Aefi. Micqesa BnaAa ouiryerrcr Jrlrrue

BII4CbKOBI,IM CEKTOPOM KJIAAOBI4IqA, AC
noxosaHi sarn1ri niA .rac gsinrHeHHs

EepAu.reua soiHr,r. flpanocnasuuilr ra Ka-
ToJrr{ubKr{fi cerrop 3il[urur.rBcr 6es Ha-
rruAy. Crape KnaAoBr4rrle Br{KJrr4Kae

crpax ra negonipy. JLo.qu 6osrscfr.xoAr,r-
rn riero cropoHoro. 9acro MoxHa rroqy-
Tr.r npo 3JroqraHr{ ra rpari.ilri noAii, sri
staIrkrQfrcaMe Ha rlbo}ry cMyTHoMy ruricqi.

fira poru roMyAo Eepguvena nprai'r-
p.vrra rpy[a noJrbcbxr{x cryAeHTin, lra
gAificruonana iuneurapngarliro noxo-
BaHb. Molo,qi nroArl s flomrqi 6ynu upa-
xeni cryneHeM 6esgyxonuocri uauoro
cycuimcrna.

B 6ararrox uicrax Vxpainz crBope-
ui tonapucrBa 3 oniru KJra.uoBHrrI ra ic-
Topr,rrrHrax uaM'ffToK. tln ne nopa i s Ha-
rrroMy rvricri Te)r( 3acHyBaTV TaKy opra-
niaaqirc, sra 6 zairuutacx onixoro crapo-
ro KJIaAOBUTqa?

Ta .ru suafigyrrcs 6axap'ri eurysia-
crr,r? Fo caMe na eurysiasui rpuiraarorbct
6araro KoplrcHlrx cfipaB.

Moxe, xrocb nigryxuerbcr Ha npo-
noruqiro uaruoi pegarqii i ovonurr rpy-
ny MeruKanqir Eepar{qeBa, rKr{M ue 6afr
Ayxa Aonr Harrrr4x icropuunux [aM'rrox.

Jlapuca Beprvrincrna
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Program TV Polonia

Oto ciekawsze propozycje Telewizji Polonia w maju 2000 r. (podajemy czas

ukrairiski, czyli polski +l godzina). 5.05. pi4tek, 22.05. "Na dobre inazle" (l) - se-

rial polski, wyk. Matgorzata Foremiak, Artur Zmijewski,Krzysztof Pieczyriski;
6.05. sobota,2l.00. "Zlote runo" - film fabularny, prod. pol. re2. Janusz Kondra-
tiuk; 9.05. wtorek, 2I.00 "Dekalog III" - film pol. rez. Krzysztof KieSlowski; I 1.05.

czwartek, 21.00 Teatr Telewizji "Bigda idzie" autor Juliusz Kaden-Bandrowski,
re2. Andrzej Wajda; 14.05. niedziela, 2l.00 "Baqrton" - film fab. rcL Janusz Zaor-
ski; 16.05. wtorek, 2l .00 "Dekalog IY" - re2. Krzysztof Kie5lowski, wyk. Adrianna
Biedrzyriska, Janusz Gajos. Ponadto, polecamy stale programy - informacyjne, a
zrtilaszcza "Wiadomo5ci" codziennie o 20.30, atakhe cykliczne programy dla dzie-
ci: w niedziele o 9.50 "Ala i As", w soboty program redakcji katolickiej dla mlo-
dzieiry"Ziamo" o9.45.

Niestety - tak, jak pisaliSmy poprzednio, Polsat, Polsat 2 i RTL-7, inne polskie
programy odbierane czasami poprzez telewizjq kablow4 w r6mych miastach
Ukrainy, podajqswoje plany w ostatniej chwili i dlatege nie mozemy ich zamieSci6.

Pofski informator Zytornierza i Berdyczowa

Radio ilytomier4 Radio Berdycz6w po polsku
. Co miesiqc, w kaLd1pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mozna

sfucha6 p6lgodzinnej audycji w jezyku polskim w Radiu Zytomierz.
o Nieregulamie nadawana jest audycja w jgtyk, polskim w Radiu

Berdycz6w. Jest zapowiadana wczeSniej.

Telewizja Zytomierz db Polak6w
o Dwa rary w miesi4Eu audycja dla Polak6w.

Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
o Dom Polski w Zytomieran, ul. Czemiachowskiego,34 b,

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Kazimierz Ratuszyfrski, godziny pracy -
codziennie (pr6cz niedziel) od 9.00 do 18.00.

. Zjednoczenie Polak6w Zytomiers zczyrry "Polonia"

- przewodniczqcy Tadeusz Rqkas,
tel. domowy (412) 22-16-36.

. Zwr1zek Polak6w na Ukrainie,Oddzialw Zytomiernt
- prezes Walentyn Grabowski, zastqpca Jernl Bagiriski,

tel. domowy @12) 37 -89-97 .

o Zrzeszenie Mlodziezy Polskiej w Zytomierzu

- przewodnicz4ca Swietlana Gre?, tel.: 36-14-88, 37 -40-46.

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -

prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoty nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (414) 32-50-30.

Msze w jpzyku polskim w Lytomierzu

' Katedra 5w. Zofii - codziennie 19.00.
o KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Janaz Dukli - codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13.00.

Msze dwujgzyczne - czg5ciowo w jpzyku polskim, czp5ciowo po
ukraifisku w Berdyczowie
o KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 8.00, I 0.30, l'7 .30,

codziennie 8.00 i 17.30.
o Ko6ci6l Sw. Barbary - codziennie 8.30, 17.30, niedziele taYie 13.00.

' Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

Nauka jgzyka polskiego w Klasztorze ,Karmelit6w Bosych, godz.
17.00: wtorki - nauczycielka 2. Cnareza, Srody - L. Wermiriska,
piqtki - W. Kole5nik.
(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat
swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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