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Sp otkanie pr ezy de ntdw...

W polowie marca w niewiel-
kim miasteczku Kazimierz Dol-
ny spotkali siq prezydenci RP

- Aleksander Kwa6niewski i
Ukrainy - Leonid Kuczma.
Aleksander KwaSniewsl:i
przekonywal prezydenta
Ukrainy, tak j ak dziefi wczeSrriej
przedstawicieli ukraifiskiej
opozycji, do dialogu iprzestrze-
gania zasad demokracji. Leonid
Kuczma zapewnil,2e chce dia-
logu - ale jak podkre6lil 

-jedynie ze,,zdrowymi silami".
Aleksander Kwa6niewski

powiedzial dziennik arzom, 2e
jego rozmowa z Leonidem Ku-
czmq byla ,,dluga i bardzo
szczeta". Jednak podczas kon-
ferencji prasowej w Kazimie-
rzu obaj prezydenci wydawali
siq m6wii innymi jqzykami.
Gdy Aleksander Kwa6niewski
wzywal do dialogu z opozycj1i
powstrzymania siq od stoso-
wania metod silowych, Leonid
Kuczma staral siq przekona6,2e
wina za kryzys na Ukrainie
ci42y wlaSnie na opozycji.

Pol ski pr ezy dent podkreslil
tei potrzebq wsp6lpracy z
Ukrain4 niezalelnie od sytuacji
w tym kraju. - Nasze spotkanie
wyniklo z przekonania,2e part-
nerstwo strategiczne to nie po-
lityka, kt6r4 prowadzi siq, gdy
jest dobra pogoda 

- m6wil. -Apelujq do moich rodak6w,
by6my nie stracili ani jednego
dnia we wsp6lpracy z Ukrain4,
ani jednego miesi4ca w naszym
partnerstwie i ani jednego roku
we wprowadzaniu Ukrainy do
spolecznoSci europej skiej.

Prezydenci rozmawiali te2 o

wsp6lpracy dwustronnej
naszych kraj6w. Do konkret6w
zaliczy 6 mo 2na proj ekt budowy
wsp6lnej,,eurobrygady", w
kt6rej znalazNby siE batalion
ukrairiski. Aleksander
Kwa6niewski zapow iedzial te2
spotkanie polskich i ukrairiskich
biznesmen6w, do kt6rego
powinno doj66 w czerwcu 2001
roku w Dniepropietrowsku, a na

I pa2dziernika tego roku - ot-
warcie w Lublinie uniwersytetu
polsko-ukrairiskiego, kt6ry
zostanie utworzony przez piEt
uczelni polskich (z Lublina) i
trzy ukrairiskie (z Kijowa i ze
Lwowa). Wyrazil te2 przeko-
nanie, ze wkr6tce zostanie zam-
kniqta kwestia Cmentarza Orl4t
we Lwowie.

... i polskiego prezydenta
z ukraifiskq

opozycjq

Dzieh wcze6niej, z
goszczqcymi w Warszawie

przedstawicielami ukrairiskiej
opozycj i nieoczekiwanie spotkal
siQ prezydent Aleksander
Kwa5niewski. Zar6wno on, jak
i inni polscy rozm6wcy ukrairis-
kich go6ci, poslowie z Polsko-
Ukrairiskiej Grupy Miqdzypar-
lamentarnej i szef BBN, minis-
terMarek Siwiec, namawiali ich
do dialogu iprzestrzegania za-
sad demokracji.

Aleksander Kwa6niewski
zjawil siq w Biurze Bezpie-
czefistwa Narodowego pod ko-
niec spotkania Ukraifc6w, w
tym trzech opozycyjnych
deputowanych, z ministrem Si-
wcem. - Prezydent powiedzial,
2e nasze partnerstwo z Ukrain4
to nie koniunktura os6b i nie ko-
niunktura chwili, ale bardzo
waZny wyb6r 

- 
powiedzial

dziennikarzom minister Siwiec.
Namawiaj4c do dialogu,
prezydent podkre5lil, 2e zak-
westionowanie demokraty-
cznych regul gry przez opozy-
cjq byloby fatalne dla Ukrainy.

Podczas Spotkania w Sejmie
polscy poslowie 

- czlonkowie
Polsko-Ukrairiskiej Grupy
Miqdzyparlamentarnej te|
m6wili o potrzebie kompro-
misu. Je5li nie bqdzie
ustqpstw z obu stron, to konf-
likt polityczny przerodzi siq w
spoleczny. To wielka odpo-
wiedzialno56 wladzy, ale iwasza,
panowie 

- m6wil szef grupy,
pos. Jan Byra (SLD). 

- Nale2y
dyskutowa6 i rozmawiai.,
Namawiam was do pewnych
ustqpstw - podkreSlal pos.
Bogdan Borusewicz (UW).
Jedynie pos. Adam Slomka
(niezrzeszony) namawial do
tego, by opozycja nie lagodzlla
s*ego itunorvisku. .'l

lVizyta Siwca

. Niedlugo po spotkaniu
prezydent6w, do Kij owa
pojechal minister Marek Siwiec,
szef Biura Bezpieczeistwa Na-
rodowego i wsp6lprze-
wodniczqcy Komitetu Konsul-
tacyjnego Prezydent6w Polski i
Ukrainy. Po rozmowach z
szefem Rady Bezpieczeristwa
Narodowego i Obrony Ukrainy
Jewhenem Marczukiem, minis-
ter Siwiec powiedzial, 2e
,,ukrairi ski e wladze rczp o czEly
<<przedwstQpne rozmowy>> z
opozycyjnym Forum Ocalenia
Narodowego na temat kryzysu
w paristwls". 

- To sq fakty,
kt6re Swiadcz4 o tym, ze jest
wola szukania kompromisu -powiedzial minister Siwiec
kt6ry spotykal siq z Marczu-
kiem.

Stefan Murkiewicz

Nawolywanie
do

dialogu

_llqiWrainiej gddalg sig termin wejscia Polski do Unii Europejskiej. Do niedawna
polskie wladze twierdz_ily, ie_polska stanie sig czlonkiem UE w Z-003 roiu, teraz m6wiq
i,e nastryi to w roka 2004. Przedstawiciele iamej unii m6wiq o 200s ,oko.

Do tej pory Polska- przechodzila kolej- chodnioeuropejscy rolnicy czy przedsiqbio_
ne etapyrozm6w z Brukselqbezdramatycz- rcy sg o wiel'e bogatsi nii pol'siy 

- latwiej
nych problem6w. Teruz jednak pojawiaj4 siq wiEc bqda mogli fupowa6 ziemiq w polsce.
sprawy bardzo trudne. -Ty-ciusJm 

unia proponu3e, by okr",
. 
Najwiqkszym problemem w rozmowach przejSciowy trwal zaledwie 7 lat, a w 1y;zy-

polsko-unijnych mo2e okazat siq kwestia . padliu dziilek kupowanych na cele wypi,-
sprzeda2y ziemi cudzoziemcom. warszawa'.: izynkowe - 

jedynie 5 lat.
chcialabyustanowieniatakzwanego,,okre- Sama unia natomiast stawia przed.
su. przej6ciowego" (c7yli tyle trwaj4cego Warszaw4inn4barierq- chce odlozenia na
zakazu kupowania polskiej zi.emi) na kil- 7 lat prawa do pracy w dotychczasowych
kanaScie lat. Motywuje to faktem, 2e za- krajaih unijnych dl'a obywiteli polskich.

Bruksela najwyraLniej obawia siq masowe-
go wyjazdu Polak6w do legalnej jt2 pracy
w Niemczech, Belgii czy Francji.

Pytany o polskie stanowisko w tej
sprawie, polski minister spraw zagrani-
cznych Wladyslaw Bartoszewski
powiedzial,2e ,jest to sztucznie stworzona
konstrukcja maj4ca na celu pokazanie
wlasnym obywatelom w niekt6rych parist-
wach, ze jakieS rzqdy chroni4 ich przed za-
lewem Polak6w, kt6rry siq rzuc4 masowo
do tych kraj6w" - powiedzial Bartoszew-
ski. - A oni siq wcale nie rzucaj4- dodal.

Czq36, polskich polityk6w domaga siE
przeprowadzenia referendum w sprawach
kluczowych 

- zwlas zcza sprzeda2y ziemi.
Wszystko to wskazuje, ze najtrudniejszy
okres negocjacji Polska - Unia wlaSnie siq
zacz$.

Edward Marchwir{ski
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POLSKA - POLONIA NA ZACHODZIE .: POLONIA NA I|/SCHODZIE

Nie tylko paczki

Wsparcie Polonii dla Polski
kojarzy siE z przysylanymi do

traju paczkami, z ogromnym- --1'sparciem finansowym dla
61, dla szpitali, dla poszk,,-

dowanych podczas katastrof.
Dzi6 jednak coraz wiqksz4

rolq odgrywa pomoc innego
rodzaju - lobbying na rzecz
Polski, prowadzony przez #o-
dowiska polonijne. Tak, jak
dzialano na rzecz przyst4pienia
Polski do NATO. tak teraz Po-
lonia zachodnioeuropejska
pracuje dla integracji Polski z
Uniq Europejsk4.

- Na pewno mozemy
pom6c. W jakim stopniu, to
oczywiScie pytanie - m6wi
Helena Miziniak z Wielk::j
Brytanii, prezes Eufopejskiej
Unii Wsp6lnot Polonijnych. -Gdy odbywaly siq wybory do
Parlamentu Europej skiego, my,
Polacy z kraj6w zachodnich,

o UE.
Zdaniem Malgorzaty

MalaSnickiej de Martin, szefowej
Hiszparisko-Polskiego Sto-
warzy szenia Kulturalnego Fo-
rum, mozliwoSci sq rozmaite. -W naszym stowarzyszeniu s4
obywatele hiszpariscy, bior4cy
udzial w wyborach. Mo2emy
miei wiqc pewien wplyw na to,
kto zasi4dzie w parlamencie
kraju nale2Qcego do UE. Stara-
my siq te2 nie ogranicza6 do
dzialania do wewn4trz polonij-
nej spolecznoSci, tak, by nie
powstawalo polskie,,getto", by
byly 2ywe kontakty z
Hiszpanami.

Takie wsparcie Polonii jest

teL waLne w paristwach, kt6re
zmierzajq w tym samym kie-
runku, co Polska Wgg-
tzech, w Czechach. - U nas
nie ma systend'amerykaris-
kiego, nie mamy takiego
wplywu na posl6w czy sena-
tor6w jak ludzie za oceanem-
uw a2aj 4 lr{ichal Chrz4stowski
i Marek Slowiaczek z Czech.

- JesteSmy jednak obecni w
strukturach samorz4dowych na
Zaolziu, wsp6lpracujemy z
wladzami miejskimi i parist-
wowymi w Pradze.

Spotkanie
Wschodu z Zachodem

Krytykowany jest I
Zjazd Polonii, kt6ry dziewiqd
lat temu mial miejsce w Kra-
kowie - m6wi Andrzej Gar-
licki, byNy prezes Kongresu
Polonii Kanadyjskiej. - Ale
wla6ni.: wtedy Wsch6d po raz
pierwszy spotkal siE z Za-
chodem!

O ile jeszcze kilkana6cie lat
temu Polonia z Zachodu
koncentrowala siq na pomocy
dla Polski tym, jak pod-
kreSlaj4 nasi rodacy, na pomo-
cy w odzyskaniu przez nasz
kraj niepodlegloSci - dziS na
pierwszy plan wysuwa siq
sprawa wspierania Polak6w
2yj4cych na wsch6d od pol-
skiej granicy.

- Dokladnie taki byl m6j
wnic::k na zjeLdzie kra-
kowskim - m6wi Michal Bie-
niasz, wiceprezes Kongresu
Polak6w w Szwecji. - To z
naszej inicjatywy, szwedzkiej
Polonii, powstalo porozumienie
organizacji polskich rejonu
Morza B altyckieg o. T o z naszej

inicjatywy powstal Zwiqzek
Dziennlkarzy Polskich na
Wschodzie - podkreSla.

OczywiScie, Polacy w
bylym ZSRR licz4 przede
wszystkim na wsparcie materia-
lne. Ale zdaniem prezesa Sto-
warzy szenia Naukowc6w Pol-
skich na Ukrainie, prof. Henry-
ka Stroriskiego z Tarnopola,
Polakom mieszkajacym na
wsch6d od Buga nie chodzi
tylko o dary. -Liczymy 

na to,
ze nasi rodacy z Zachodu
przeka2qnam wiedzq o funkc-
jonowaniu demokraty cznego
pafistwa, o tym, jak dziala6 w
samorz4dach, jak pr6bowad
kandydowa6 do parlamentu, jak
przebi6 siq w biznesie. Mozemy
siq tego od nich nauczy|.

Paszporty i repatriacia

Polonia teL oczekuje
wsparcia od Polski. Spraw4
najprostsz4, wydawaloby siq,
jest umo2liwienie swobodnego
przyjazdu do ,,starego kraju".
Tymczasem okazuje siq, 2e ta
wlaSnie kwestia budzi bardzo
wiele emocji.

Polskie przepisy
uniemozliwiaj 4 nam przy jazd z
paszportem kanadyjskim. To
zniechqca bardzo wielu ludzi

- podkreSla Elzbieta Rogacka,
prezes Kongresu Polonii Ka-
nadyjskiej. - Wym6g posiada-
nia polskiego dokumentu bywa
po prostu niezrozumialy.
Ludzie chce siQ czui Polakami
z wyboru, a nie, je6li jest to im
narzucane - twierdz i Zdzislaw
Wojtowicz, jeden z dyrektor6w
Kongresu Polonii Ame-
rykariskiej . - Trzeba tw orzy t,
takie przepisy, by byly ko-

rzystne i dla mnie, i dla Polski.
Ja na przykl.ad mam dwa obY-
watelstwa, polskie i ame-
rykariskie, i dziEki temu bez
przeszk6d moglem zain-
westowa6 w Polsce. Trzeba
jednak, by Polska to uznawala.

Na zupelnie innym biegu-
nie znajduje siQ oczekiwania
tych, kt6rzy chcieliby do Pol-
ski wr6cii na stale - chodzi
przede wszystkim o osobY,
pragnAce skorzystai z ustawY
repatriacyjnej.

Profesor Jan Zinkiewicz,
prezes Zwiqzku Polakow Ka-
zachstanu wymienia swoje zar-
zuty wobec tej ustawy. - Po-
lonia kazaskajest bardzo spe-
cyficzna - mowi. - Za cza-
s6w ZSRR funkcjonowala w
specjalnym rezimie; nasilano
wobec niej akcjq rusyfikacyjnq.
Bardzo wielu kazaskich Po-
lak6w 2le lub wcale nie m6wi
po Polsku, ma powazne prob-
lemy z udowodnieniem naro-
dowo6ci polskiej... A teraz
majA przed konsulem wykazal,
2e sqPolakami.

Potrzebne
zrozumienie w ll/arszawie

Czy w P.olsce dobrze ro-
zumie siq problemy Polonii?
Delegaci na Il Zjazd Polonii i
Polak6w z Zagranicy sugero-
wali, 2e nie bardzo. Obecni na
obradach przedsiawiciele
najwyiszych polskich wladz
paristwowych obiecali Polonii
zrozumienie i pomoc. Trzeba
mie6 nadzi ejq, 2e siq z tej obiet-
nicy wywi4z4.

Piotr KoSciriski
(dziennikarz,,Rzeczpospolitej ")

--ll 
wysylaliSmy setki ulotek

( 'popaguj4cych wejScie Polski
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Mlodzi Polacv Berdvczowa

Pani Anna leczqca d,ziec:i
Bordzo mlo.la, syrnpatyczna, inteligentna kobieta - tak vyghda Delikstne rysy trtatzy ptrypominajq bohate*i polskich dzie-

j6te. Nie zwstajqc ns swojq urode, zachowuje sip banl4,o skrom ie. Spothaly'my na zajgciach z jgzalca polskieEo zorganizot snych
dla miejscoN'ej Potonii przX klasztorze Karttelitdn' Bosych i od ruzu sip zaprgfainilyiny. Kiedy dowiedzialam si?, ie Pani Anaa
Losortska ptacuje jako pediota, zdecydovslorl sic poprosid jq' by opowiedziala o v'oiei pracy,

- Jak dawno ukofczyla pani studia
medyczne i na jakiej uczelni studiowala?

- W 1998 r. ukoriczylam Pafrstwowy
Uniwersytet Medyczny im. Pirogowaw Win-
nicy.

- Kt6rego ze swoich wykladowc6w
zapamigtala pani najbardziej ?

- Na uniwersytecie pracuje wielu utalen-
towanych, do6wiadczonych wykladowc6w.
W czasie atestacji uczelnia zostala wysoko
oceniona za prace grona profesor6w i
wykladowc 6w, a takLe za do skonal4 wiedzq
student6w. Pierwszym z tych, kt6rych
zapamiqtalam najlepiej, byl wykladowca
anatomii W. I. Mazczenko. Anatomia jest
bardzo waznym przedmiotem, a ten czlowiek
potrafil zainteresowa6 nas mlodych nauka
udowodnii wagQ tej dyscypliny.

- Co z tego, co nauczyla sig pani na
studiach, najczgSciej wykorzystuje sip w
praktyce medycznej?

- W swojej pracy'korzystam zwredzy z
dyscyplin podstawowych, a takLe tej,
wyn i kaj 4cej z moj ej sp ecj alno S ci. O czyrvi6cie

- czas plynie. Na szczqScie medycyna nie
stoi na miejscu. Zeby i36 razem z czasem,
by6 wykwalifikowanym specjalist4, trzeba
stale uzupelniad swoje wiedzq z r6Lnych
Lr6del - czasopism medycznych, nowych
ksi4zek. Niestety, dostqp do Internetu nie
zawsze jest mozliwy.

- Co pani4 najbardziej niepokoi jako
lekarza pediatrg?

- Jako lekarkq, atakLe jako obywatelkq
Ukrainy, niepokoi mnie to, 2e ochrona
zdroviia w naszym paristwie nie ma znacze-
nia priorytetowego, zale2y od budzetu,'z
kt6rego przekazywane siq mizerne 6rodki. Na
przyklad, ileby zrobi6 remont w przychodni
czy w szpitalu, czy otrzymai niezbqdnie
potrzebne Srodki dezynfekcyjne i. t. d. trze-
ba wypraszac te pieni4dzewbogatych przed-
siqbiorstwach albo zbierat skladki dobro-
czynne. Nie wydzielane s4 fundusze na leki
bezplatne dla dzieci do 3 lat, na strzykawki
do szczepionek (ka2dy kto przychodzi po
szczepionkq musi miet ze sob4 strzykawki),'
na Srodki przeciwko pasozytom przewodu
pokarmowego (wcze6niej te medykamenty do
leczenia i profilaktyki przekazywane byly
bezplatnie). Wielu rodzic6w nie s4 w stanie

zaplaci( za pelne leczenie i w wypadku
chor6b stosuj4 Srodki nietradycyjne, kt6re nie
zawsze daj4 pozytywny rezultat. S4 tez i
przyjemne momenty: polepszyla siq sytuac-
jaze szczepionkami dla dzieci, z rodzicami
prowadzimy specj aln4 pracQ, tlumacz1c niez-
bqdno66 szczepionek jako Srodka profilak-
tycznego. Zmniejszyla siq iloSi wypadk6w
Smiertelnych w6r6d dzieci. Wska2niki tego
zjawiska s4 nawet mniejsze ni2 w niekt6rych
wysoko rozwiniqtych kraj ach.

- Jaka jest sytuacja demograficzna na
obszarze pani dzialania?

W dzielnicy, kt6r4 obslugujq,
zmniejszy\a siq liczba urodzeri. Rodziny nie
decyduj4 siq rodzid wiqcej ni2 jednego
dziecka. WczeSniej bylo w zwyczaju mie(,
dwoje lub troje dzieci. Wielu mlodych ludzi
w poszukiwaniach pracy opvszcza miasto, nie
zaloLywszy rodziny.

- W jakich rodzinach najczg5ciej
rodz1sig dzieci?

- W naszym spoleczefstwie istnieje ten-
dencja do zaloienia rodzin przez ludzi bar-
dzo mlodych,kt6rzy jeszcze nie stoj4 moc-
no na nogach, nie maj4 dobrej sytuacji mate-
rialnej. Jest tez niemalo wielodzietnych
rodzin. Niestety, powiqksza siq iloSi rodzin
patologicznych (gdzie rodzice s4 alkoholika-
mi albo narkomanami).

- Jakie patologie spotyka sig u no-
wonarodzonych dzieci, na co najczgSciej
choruj4 maluchy i co jest tego przyczynq?

- U nowonarodzonych czqsto spotykaj4
siq perynatalne urazy centralnego systemu
nerwowego. Przyczynami tej patologii s4
choroby chroniczne u ciEzarnych kobiet,
niepelnowarto6ciowe po2ywienie, nie zaw-
sze zdrowy tryb 2ycia (palenie, alkohol, stre-
sy). Czqsto niemowlqta choruj4 n a 26ltaczkE
fizjologiczn4 - to jest stan adaptacyjny,
wywolywany u dziecr przez wyhej wymie-
nione przyczyny, atak2e stosowaniem niek-
t6rych lek6w. U dzieci do pierwszego roku
2ycia ostatnim czasem przewa2ajq anemie
(niedokrwistoSi), hipotrofi e (niedostateczna
masa ciala), alergie pokarmowe. Wzrost tych
chorob jest skutkiem niedostarczania orga-
nizmowi dzieciqcemu potrzebnych
skladnik6w, wplywem czynnik6w ekologicz-
nych, zani2onq odporno6ci4 organizmu

dziecka. Podstawowym warunkiem do nor-
malnego rozwoju jest karmienie piersi4.
Udowodniono, ze mleko matki jest najlepiej
przystosowane dla organizmu dzieciqcego,
jest pelnowarto6ciowym 2r6dlem energii,
ocalenia od chor6b,

- Jak, w kontekScie pani zawodu, w

dzi pani przyszlo5d Ukrainy?

- Na przyszloi;t Ukrainy bqdq patrzyla
optymistycznie wtedy, kiedy nareszcie w
naszym paristwie zaistniej4 cywilizowane
reformy, kt6re polepszq2ycie narodu. Niez-
bqdnie potrzebna reforma ochrony zdrowia.
Tylko na wydatkach budzetowych medycy-
na nie prze2yje. Potrzebne jest finansowanie
alternatywne. Jedn4 z takich form jest ubez-
pieczenie medyczne, kt6re ma wielkie do-
Swiadczenie w Swiecie. Takie ubeZpieczenie

maj 4 pracownicy niekt6rych przedsiqbiorstw
naszego miasta - ,,Progres", ,,Komso-
molec", browar. Ludzie uwa|ajq, ze to jest
wygodnie, bo w razie choroby bqd4 mogli
zaoszczerdzi6. CoS na wz6r ub ezpieczenia me-

dycznego w Berdyczowie juz jest. Na
przyklad od niedawna rozpoczqla funkc-
jonowa6 kasa lekarska, ale z t4ft2nicqu 2e

wszystkie niewykorzystane Srodki ubezpie-

czonych os6b id4 nie na konto firmy ubez
pieczeniow ej, lecz na rozszerzenie uslug me-

dycznych, zakup6w aparatury diagnostycznej

i. t d., to jest na rozw6j ochrony zdrowia w
naszym mieScie.

Dzigkujq .pani z^ bardzo
interesuj4cA rozmowg. Jakie Lyczenia
chcialaby zloLy( dla czytelnik6w ,,Moza-
iki Berdyczowskiej"?

- Przede wszystkim jako lekarka 2yczq
paristwu mocnego zdrowia. Nieih nie cho-
ruj4nasze dzieci i my sami. Od stanu frzycz-
nego narodu zale2y sytuacja w pat'rstwie. Ja-

kie urodz4 siQ dzieci - taka bqdzie
przyszloic kraju. Dla zdrowia jest bardzo
potrzebny dobry wesoly humor. I dlatego
2y czEwszystkim wesoloS ci, rado 6ci, szczerS-

cia rodzinnego. I z okazji Swi4t Wielkanoc-
nych (rozmowa. miala miejsce jeszcze przed

Wielkanoc4 - przyp. red.) najlepsze

ficzenia dla zespolu redakcyjnego waszej.
gazety.

- Dzigkujemy.
Rozmawiala Larvs a Wermiriska
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Pr'-ed wizytqpapieLa
TRZE'C.t
KURTYI{A:.::.::::::::,..

- 
To naprawdq bEdzie epokowe

wydarzeni e, trzecia kurtyna, ktora upa-
da. Pierws z4 byla pierwsza, historyczna
pielgrzymka do Polski; drugq 

- 
wizyta

Ojca Swiqtego na Kubie 
- 

m6wi wika-
riusz biskupi (rzymskokatolicki) w Ki-
jowie, ks. Stqpiefr, na co dziefi kieruj4cy
,,Caritasem".

Katolicy na Ukrainie maj4 nadziejq,
2e przelamanych zostanie wiele stereo-
typow na temat Ko6ciola. Dla wiqkszo6-
ci prawoslawnych bliska jest taka wizja
chrzeScijat'rstwa, jak na plakacie,
wisz4cym w kijowskiej l-awrze Pieczer-
skiej i innym, Swiqtym miejscu
prawoslaw ia 

- 
N-awrze Poczajowskiej ;

obydwie znajduj4 siQ we wladaniu
Ukrainskiego KoSciola Prawoslawnego
podporz4dkowanego Patriarchatowi
Moskiewskiemu (UPC MP). Na plakacie
widnieje drzewo, o potqznym, grubym
pniu i zielonych liSciach to
prawoslawie. Wiqdn 1ca, zgnilobr4zowa
galq2 

- 
to katolicyzm . Czarna odn6zka

reprezentuje protestantyzm, a cienka
czarna linia 

- 
grekokatolik6w.

- 
Wielu ludzi przyjdzie z ciekawoS-

ci, chc4c zobaczyt, kto to jest papiez i co
ma do powiedzenia 

- 
twierdzi ks.

Stqpieri. 
- To mo2e sprzyjai wyt-

worzeniu atmosfery ekumenizmu. W
Cerkwi jest wiele publikacji i nauczania
przeciwko KoSciolowi katolickiemu. My
w KoSciele katolickim nigdy w swoim
nauczaniu nie wystqpowaliSmy przeciw-
ko Ko6ciolowi prawoslawnemu. Nie sta-
ramy siq tez wykorzystac pod,zialu w
KoSciele prawoslawnym na Ukrainie,
uwa2aj4c, ze Ko6ci6l mo2e by6 Swiad-
kiem Chrystusa tylko wtedy, kiedyjest on
w jedno6ci.

Przypomnijmy, ze UPC MP zdecy-
dowanie sprzeciwia siq wizyci e papiela.
UPC podporz4dkowany Patriarchatowi
Kijowskiemu oraz Ukrairiski Autokefa-
liczny KoSci6l Prawoslawny bardzo
ostroznie akceptuj4 tq wizytq.

- 
Papie2 pragnie jedno6ci, w nau-

czaniu i w teologii nie ma wielu r62nic
miqdzy nami i prawoslawiem, oddalaj4
nas jedynie pewne fakty historyczne i
tradycja. Uznajemy wzajemnie chrzest,
Eucharystiq, sakramenty, nie ma tylko
wspQlnoty stolu eucharystycznego (tzn.
nie mozna wspolnie celebrowa6 Eucha-

rystii -przyp. 
red.)- dodaje ks. Stqpie6.

To, 2e papieska wizyta moze wzbu-
dzi6 jeszcze wiele emocji, Swiadcz4 os-
tatnie wypowiedzi prawoslawnego patri-
archy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II,
kt6ry ponowil sprzeciw Cerkwi wobec
wizyty papie2a na Ukrainie 

- 
i odpo-

wiedZ na te slowa ze strony wicepremiera
Ukrainy Mykoly Zulynskiego.
Uwa?amy te oSwiadczenia za
niewla6ciw e. W izyta papie2a j est wizyt4
paristwow4 i nie naleLy nawet dyskuto-
wa6 nad niq - 

powiedzial Zulynski. 
-JesteSmy przekonani, ze wiqkszo66 lud-

noSci oczekuje przybycia papie2a, kt6re
przyczyni siq do zbli2enia miqdzy
ro2nymi wyznaniami.

POSZUKIWANIE
,-N'SZVCH

:Li=i.rl-"t .].tir1.,l.' .,' .

W koSciolach katolickich na Ukrai-
nie 

- 
tak jest chociazby w Berdyczowie

- ksiq2a juz od pewnego czasu zwracaj4
siq do wiernych o zglaszanie siq, kto chce
uczestniczy6 w papieskiej mszy. Prosz4
te2 o zglaszanie siq do sfuzby koScielnej,
kt6rajest potrzebna dla cel6w organiza-
cyjnych. O ile chqtnych do udzialu w
nabozeristwach jest bardzo wielu, to do
pomocy 

- doSi skromna liczba.
A tymczasem w Kijowie nieoficjal-

nie m6wi siq, ze na mszQ w obrz4dku
rzymskokatolickim na lotnisku sporto-
wym Czajka tuz obok ukrairiskiej stolicy
mo2e zjawi1 siE 1,5 miliona ludzi.
Wladze szacujq spodziewan4 liczbE
przybyszy zaledwie na 300 tys. ludzi.
Kolejnego dnia, na mszy w obrz4dku

bizantyjskim Ukraifiski KoSci6l Gre-
kokatolicki spodziewa siq 200 tys. wiernych.

- 
Wyslali6my zaproszenia do kurii

kraj6w o6ciennych. Spodziewany siq, ze

przyjedzie 300 biskup6w. Juz terazmamy
bardzo liczne zgloszenia grup piel-
grzym6w z ro2nych kraj6w, w tym na
przyklad z Rosji 

- 
m6wi ks. Wieslaw

Stqpief .

Przedstawiciele Ko6ciola m6wi4 o

,,2yczliwym stosunku wladz" do papies-
kiej wizyty. Czy jednakwladze do kofrca
rozumiej4, na czym polega taka piel-
grzymka? Kij6w nigdy nie goScil tak
ogromnej masy ludzi.

Ko Sci elni or ganizatorry ju2 porozumi e-

li siq z wojskiem, od ktorego wypo2ycz1
namioty dla pielgrzym6w. Pola namio-
towe znajd4 siq niedaleko Czajki 

- 
ale

trzeba te2 zorganizow at, wyzywienie,
sluzby medyczne i cho6by przenoSne to-
alety, o kt6re na Ukrainie trudno. Trwaj4
tez poszukiwania tariszych hoteli, burs
czy internat6w, kt6re zechciatyby przyjqt
goSci za 3-4 dolary.

Spodziewany jest prryjazd 3 tys. dzien-
nikarzy. Akredytowa6 bqdq ich wladze
ukrait'rskie . Jeszcze nie wiadomo jak pra-
sa i kilka tysiqcy innych os6b przemiesci
siq z Kijowa do Lwowa.

Znany jest juz wstqpny program wi-
zyty papieza w Kijowie. Przyleci tu . 23

czerwca, wczesnym popoludniem; na ten
dzieh planowane j.est spotkanie z
prezydentem Leonidem Kuczmq i jego
rodzin4 oraz z reprezentantami in-
teligencji. . 24 czerwca, w niedzielq, o

9.30 Jan Pawel II odprawi mszE w
obrz4dku laciriskim na lotnisku Czajka,
a p62niej spotka siE z episkopatami -rzymskokatolickim i grekokatolickim,
oraz z Ukrairisk4 Rad4 Ko6ciol6w. . 25
czerwca o 9.30 planowana jest msza w
obrz4dku bizantyjskim, r6wnie2 w Czaj-
ce, ap62niej odlot do Lwowa (a tam przez
dwa kolejne dni papiez odprawi dwa kole-
jne nabo2eristwa).

Piotr KoSciriski
(dziennikarz,, Rzeczpospolitej ")
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Przygotowala Larys a Wermirtska

. 2 8. 03 .200 1 Rada Miej ska zalegalizow ata powsta-
nie berdyczowskiego miejskiego o6rodka o96l-
noukrairis kiej organ izacji,,Ko lektywna lini a sukc e su w
biznesie". Celem gl6wnym organizacji jest dziataniena
rzecz interes6w ekonomicznych i prawnych czlonk6w
organizacji, poprawq ich dobrobytuprzy pomocy wprowa-
dzenia pro gram6w inwestycyj nych, p o szukiwani ach in-
westor6w, utworzenie sp6lek kredytowych i przedsiq-
biorstw.

. W koricu kwietnia za niewnoszenie oplat w niek-
torych dzielnicach miasta zaczerto wylqczat wodq. Je2eli
kto6 w wielopiqtrowym budynku nie zaplacilzakorzys-
tanie zwody, to wodoci49zostaje zamkniqty dla wszyst-
kich mieszkanc6w. Je2eli m6j s4siad ma dlugi za wodq,
to cierpi4 wszyscy. I tak 25 kwietniabez wody zostal
caly 1 19-mieszkaniowy dom nr 5 9 przy ulicy
Swierdlowa. Ludzie zwr6cili siq ze skarg4 do prokura-
tora i na drugi dziehwoda juz byla w kazdymmieszkaniu.

,rPolucy Donbasu"

Odpaldziernika 2000 r. staraniem Federacji Organ-
izacji Polskich na Ukrainie zacze].o ukazywad siq w Do-
niecku pismo <<Polacy Donbasu>> 

- 
gazetaTowarzyst-

wa Kultury Polskiej Donbasu. Wydawana jest dziqki
pomocy miejscowej ;;gionalnej ukrairiski ej gazety
,,Doneczczyna". Redaktorem naczelnym i zarazem
glo wnym pub I i cyst q zap elniajAcym szp alty te go pi sma,
maj4cego w zalo2eniu dociera6 do rodak6w obwodu
donieckiego i autonomii krymskiej, jest pochodz4cy ze
Lw ow a emerytciwany g6rnik, amator-Spiewak, dzialacz
polonijny od lat osiadly w Doniecku, inz. Ryszard
Zieliriski. Teksty publikowane sA synchronicznie w
jqzyku polskim i ukraifskim. Powodzenia!

. W pierwszym kwartale 2001.r. w Berdyczowie siq
urodzilo 172 dzieci, zmarly 294 osoby. W por6wnaniu z
ubieglym rokiem spadek liczby ludnoSci jest nizszy o
25,2%;o. Rozwod6w zarejestrowano o 41 proc. wiqcej niZ
5lub6w. Do miastaprzybylo 331 os6b, wyjechalo 599.

.26 marca w mie6cie rozpoczql siq miesi4c czystoS-
ci. Wszystkie organizacje i przedsiEbiorstwa remontuj4
fasady pomieszczeri sluzbowych, uczestni cz4 w sadzeniu
drzew, zakladaniu skwer6w. Plac6wki o6wiatowe (ucz-
niowie, studenci, pedagodzy) sprz4tajq ulice, drogi.
Ka2da organizacja ma swoje wlasne terytorium do
uporz4dkowania. Dziqki temu miasto wygl4da inaczej.
Przecie2 przez ca*.qzimqnie bylo sprzqtane.

,rlwowskie Spotkunio"

Od pewnego juz czasu trwa sp6r wok6l ,,Gazety
Lwowskiej". Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej zwolnilo pani4 Bozenq Rafalsk4 z funkcji
redaktora naczelnego ,,Gazety" - s obowi4zki szefa
redakcji pelni Irena Masalska. Pani Rafalska zalo|yla
nowe pismo, miesiqcznik,,Lwowskie Spotkania". I w
ten spos6b we Lwowie istniejq dwa polskie pisma, cho6

- niestety - raczej siq nie lubiqce. Redakcja ,,Mozai-
ki" Zyczy wszystkiego najlepszego i jednemu, i dru-
giemu!

S. M.

hrowe polskie pisma na Ukruinie
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tosunki polsko-ruskie, a

p 62niej po I sko-ukraifrs ki e,

wydaja sie fenomenem w
skali Swiatowej. 

'Nawet historYk
znajqcy wiele przyklad6w swoistych
wybryk6w natury spolecznej, w tym
wypadku przeciera oazy ze zdumienia:
ile zmarnowanych okazji, -le
straconych szans, ile nikomu
nie. potrzebnych i koricz4cych
siq obopolnie przegranymi
konfliktami, wreszcie - ile
nie wiadomo po co przelanej
krwi, podzielilo te dwa,
wywodz4ce siq ze wsp6lnego
pnia narody slowiariskie, usy-
tuowane w bezpoSrednim
s4siedztwie i wydawaloby siq
wrQcz skazane na mozliwie
j ak naj silniej sz4 wsp6lpracq

Czy to jakiS fatum
zaciq2ylo nad ninii? Mo|e
nagrzeszyly tak wiele, 2eB69

I pokaral je gtupotq gotujqc im
w ten spos6b najstraszniejszy
los, lagodzqc go jedynie
nieSwiadomoSci4 samych za-

interesowanych? Moze to
okreslone cechy narodowe nie
pozwolily nie tylko nie zro-
zumie6 siq wzajemnie, lecz i
nre ztozumiei oczywistej
potrzeby wsp6ldzialania, a

jedynie nurzajqc siq z upodo-
baniem w trwaj4cym od
pokolefr narzekaniu na nie-

szczq6liwe, wrecz fatalne potrozenie
geopolityczne?

Co wiqc czyni(? Spr6bujq w swo-
jej pracy powr6ci6 ku pocz4tkom, gdy
obydwa narody: polski i ukrairiski

-iKffe$
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wkraczaly, wydawa6 by siq moglo, w
identycznej sytuacji, bowiem obydwa
pozbawione byly wlasnej paristwowo-
Sci - w tym samym dziewiqtnastYm
stuleciu, mniej wiqcej okolo roku 1860,

dokonala siq interferencja Pojq6
Kres6w i Ukrainy. M6wi4c inaczej,

kresami stala siq Ukrai-
na-wtakimwymia-
rze, w jakim kiedyS
naleLaLa do Polski, w
jakim byla obszarem
walk rycerstwa polskie-
go zTatarami, Turkami
i Kozakami, w jakim
wreszcie byla przez
Polak6w ciryle jeszcze

zamieszkiwana.
Pewien wplyw na

to miala tradycja. W ci4gu bowiem
wiek6w XVI - XVII, Ukraina byla, w
do6i szerokim rozumieniu, pograni-
czem paristwowym. Byla ostatni4
krain4 le|qcq na kofrcu swojskiego

'lu/
Swi ata, za kt6ry m zaczynala si q po gan-

ska obczyzna. Jakwiemy, natakiej za-

sadzie pograniczem,,ukrainnYm" czY

,,kresowym" byly starostwa
poludniow4 granic4 Rzeczypospo I itej
z Wqgrami. SiedemnaStowiec zny,,mit
ukrainny" ujmowal wyobrazenie

Ukrainy w kategoriach wiz-
ji arkadyjskiego dobrobytu
i bogactwa, jednoczeSnie
zal dostrzegal w niej obszar

zmagah polskich rycerzy z

wrogami. W ten spos6b
sfera znaczehi wartoSci obu

poj g6 ,,kres6w" i

,,IJkrainy" - pokrywala siq

idealnie. Gdy zaS proble-
matyk4 ukrairisk4 za-
interesowala siq literatura
romanty czrta, w6wczas
spelnione zostaLy wszyst-
kie warunki do nazywania
Ukrainy Kresami.

Silny wplyw na to mialy
zar6wno powstanie stycz-
niowe w 1863 r., jak i
rosyjskie wobec Polak6w
represje, kt6re po nim
nast4pily. Tak kniazi6wna
Czetw ertyfrska zo stala uka-
rana grzywne na 350 rubli
tylko za to, ze chodzila w
2alobie po przegranym
przez Polakami powstaniu.
W 1863 roku zaareszto-
wano chlopa z Werchni6w-
ca (powiat Proskur6w) An-
toniego Marcianowa za
noszenie krzyLa z napisem
w jqzyku polskim. W Balcie

zaar esztowano ro dzinq I I emb o ck rch za

Spiewanie w ko6ciele polskich pio-
senek. W 1865 roku zaaresztowano
polskich szlachcicow Rafalskiego i
Zary ckiego za przechowywanie przed-
miot6w zwiqzanych z polsk4 symbo-
lik4 narodow4. W kraju ustanowiono
obserwacjq os6b, kt6re nosily sygnety
z napisem ,,Niech zyje Polskal", czy
chodzili w polskim ubraniu naro-
dowym. Taka polityka Rosji wobec lud-
noSci polskiej na Ukrainie
przeksztalcrl.a j q * prze6ladowan4
warstwq spoleczeristwa.

c. d. n.
Wiktoria Kudela

(Winnica)



Tak wiemy z historii

I naszego kraju. a

J zwlaszcza z dziej6w
Berdyczowa, jeden z przod-
k6w znanego w historii rodu
szlacheckiego rusko-litew-
skiego, herbu Leliwa, Janusz
Tyszkiewicz, wojewoda ki-
jowski, dziedzic tej osady,
zbudowal nad rzekq
Gnilopiaci4 sw6j rodzinny
palac. Jaki6 czas poteh, 5

grudnia 1626 roku, otrzy-
mawszy zezwolenie i zgodq
Rzymu, funduje tu ko6ci6l i
klasztor karmelit6w bosych,
zatwierdziwszy to l9 lutego
1630 roku w Lublinie.2mar-
ca 1634 roku zostal po6wiq-
cony pierwszy kamieri bu-
dowy ko6ciola dolnego, a22
lipca 1642 roku zakohczono
jego budowq. KoSci6l i jego
mury zostaly wykonane
wedlug projektu aichitekta
Jana de Witte.

l6 lipca 1648 roku
oddzialy kozackie pod
dow6dztwem Maksyma
Krzywonosa wkraczaj4 siq
na teren ko6cielny i wymor-
dowuj q miejscow4 szlachtE
i ludnoSd zydowskq, kt6ra
schronila siq w klasztorze.
P62niej to wlaSnie karmeli-
ci opuszc zajq Berdy cz6w.
Wracaj4 do miasta w 1663
roku i remontuj4 poni-
szezone budowl e klasztorne,
ale nie na dlugo zostaj4 w
tych murach. W 1684 roku
zostali wyparci si\q przez
spadkobierc6w Janusza
Tyszkiewicza.

W 1695 roku krymsko-
tatarska orda pod dow6dz-
twem Kozi-Girej a, wracaj4c
z Kamierica do Fastowa,
spalila Berdycz6w oraz
zburzyla klasztor. Berdy-
czowskie mury klasztorne
wykorzys tal te2 kozacki het-
man Iwan Mazepa. W lipcu

1704 roku wracaj4c z

Pawoloczka na Wolo-
szc zy zne, M azep a wkr o czy I
do Berdyczowa, za-
aresztowal kozackiego
pulkownika Semena Palija i
zamkn$ go w podziemiach
dolnego koSciola. O tym
zdarzeniu wielki ukrairiski
poeta Taras Szewczenko
opowiada w poemacie
,,Czertte6".

W 1717 roku trybunal
lubelski nakazal wlaSci-
cielom Berdrf0zowa oddai
karmelitom ich wlasno66 i
wyplacid odszkodowanie za
poniesione wydatki. W
klasztorze zn6w rozpoczqto
remont, kt6rym kierowal ar-
chitekt G. Warnowski. Po
Smierci zostal on pochowany
w klasztornym grobowcu. W
1739 roku karmelici dziqki
pomocy mecenas6w - i
wlasnych oszczqdnoSci
rczp o azynaj q budownictwo
g6rnego ko6ciola, na pod-
stawie projektu Jana de
Witte. Budowa trwala do
17 54 roku.

Mur6w klasztornych nie
ominqly takile wydarzenia
zwiqzane z Konfed eracj1
Barskq. 29 lutego 1768 roku
w miasteczku Bar na Podolu
zgromadzili siq stronnicy
Sredniej i drobnej szlachty.
Na tym wla6nie zgro-
madzeniu przyjgto uchwalq o
rozpoazeciu walki ,,w obro-
nie wolno6ci", przeciwko
kr6lowi i rosyjskiej domi-
nacj i. Warszawa w ezw ala na
pomoc wojska rosyjskie.
Konfeder aci Iymczasem, po
kilku pomySlnych utarcz-
kach, wobec przew ahaj4cych
sil wroga, musieli siq cofa6.
A gdy Bpr i inne miasta
ulegly, szukali schroniska na
Woloszcz y znie, zamknqli siq
w klasztorze berdv-

czowskim, gdzie bronili siE

przeztrzy tygodnie i wywal-
czyli sobie wreszcie hono-
rowq kapitulacjq. Klasztor-
forteca byt dobrze
wyposazony i umocniony.
Jego mury mogty wytrzymac
silne natarcie nieprzy j aciela.

W wiekach XVIII 
-XIXberdyczowski klasztor stal

nie tylko o6rodkiem 2yciare-
ligij nego, a takile oSrodkiem
kultury i dzialah dobroczyn-

Berdyczowa do general-gu-
bernatora o zwr6cenie
Sanktuarium pozostaly bez

rezultatu.
W 1917 roku do miasta

przybyw aj4 oj cowie j ezuici,
kt6rzy przyjmuj4 klasztor i
fortecq, Wykonuj4 roboty re-
montowe. 16 czerwca. l9l8
roku' karmelici zn6w
odzyskuj4 swoje prawo
wlasnoSci klasztoru i jego
budowli. Przebywali tu do

nych. Wykorzystuj qc wlasn4
drukarni E, a takile dziqki
nauczaniu miej scowej lud-
noSci, zdobyl wielkie zaslugi
w procesie rozwoju Berdy-
czowa. DzialalnoSd ta nie
podobala siq caratowi i w
I 866 roku decyzjqcarskiego
rz4du klasztor zostal zam-
kniqty i zakonnicy zn6w opu-
Scili Berdyczbw.

Klasztorem znalazl siq
we wladaniu kijowskiego
general-gubernator.a Na te-
renie Swiqtyni zostal ro-
zlokowany 127 -my
putilowski pulk piechoty,
inne budowle oddano na
magazy ny mi ej sc owe go kup -

ca Libbe. ProSby katolik6w

t926 roku. Lata 20-te byly
trudne. Tak zwani,,poszuki-
wacze zlota" czqsto wkracza-
li do Swiqtyf w poszukiwa-
niu drogocennych przedmio-
t6w. Obiekiem latwej zdoby-
czy staly mury fortecy. Ob-
szukano wszystkie zak4tki i
ustalono, 2e w Scianach
koSciola dolnego jest jakieS

puste miejsce. Rozebrano
kawalek Sciany i okazalo siq,

2e znajduj4 siq tu ko6ci ludz-
kie, resztki spr6chnialych
trumien, lecz zlota nie bylo.
Parafianom, kt6rzy mieli
wlasne furmanki, kazano
wywiefit,te szcz1tki na cmen-

tarz katolicki i pochowad, a
dziurq w Scianie zamurowai.
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W p62niejszych czasach

klasztor-forteca stal siq
wlasno Sciq p aristwa . J eszcze

przed wybuchem II wojny
S*iatowej otwarto tu muze-
um. Woj n a byla wielk4 trage-
di4 dla Berdyczowa i klasz-
toru. 7 lipca do miasta

. wkroczyli Niemcy. JUL 28

sierpnia 1941 roku w murach
fortecy slycha6 bylo strzaly
karabin6w maszyirowych.
Jak m6wi\ p62niejj eniec nie-
miecki Bruno Manczy, na

terenach klasztoru dokonano

----ftasowa zbrodniq - wymor-
dowano 1udno56 cywiln4
oraz 2olmerzy Armii
Radzieckiej. Forteca
klasztor przybraLa straszny
wygl4d 

- 
mury zburzone,

klasztor spalony. O zbombar-
dowaniu przez niemieckie
lotnictwo nie moze iS6 mowy,
bo kopula klasztoru nie
pozostalaby w calo6ci. Niem-
c6w czekano z Zachod;,
dlatego wybuchem wysadzo-
no mury przed mobtem, by
zawahe drogE czolgom nie-
mieckim.

Prawda o historii zburze-
nia Swi4tyni i jej mur6w nie

'r-lest znana. Pewien miesz-
kaniec Berdyczowa
opowiadal:,,Berdyczowska
forteca - klasztor jest za-

gadk4 historii. 22 czerwca
1941 roku, rano, nie wiedzqc
jeszczeze Niemcy napadli na

ZSRR, ogl4dalem sanktuari-

um. Prawie trzy godzina
radowalem siq k4tkami his-
torycznymi fortecy.
Ogl4datem muzeum, jego
eksponaty, obfite skarby
starozytno6ci. Jakie to bylo
piqkno! Organy, malarstwo,
kosztown a ozdoba obraz6w,
oltarza, przepiqkne
malowidla wa Scianach
g6rnego koSciola. P rzez par q

dni p62niej rozpoczqly siq
po2ary w r6znych dzielni-
cach miasta: palily siq fab-
ryki, zaklady i budynki ad-

ministracyjne. Czyrch r4k to
sprawa, dziS dokladnie nie
wiadomo. JednoczeSnie
stanEla w plomieniu forteca

- klasztor. Jednak, kiedy
niemieckie jednostki
wkraczaty do miasta, polary
juz gasly."

Wok6l historii sanktua-
rium prowadzono duzo
r62nych rozm6w, ale za-
gadek i tajemnic wcale nie
est mniej. Wysoko nad mia-
stem wspinaj4 siq wieze i
mury klasztorne 

-wz6r 
ar

chitektury, mllcz1cy Swia-
dek historii i los6w
ludzkich.

Kclmyczek
do mozg,iki

Corazblizej do wiosny i do cieptych, dluzszy.n atti'

JuLzakilka tygodni zacznie siq zaciera6 w pamiqci wspom-

nienie ponurych, ciemnych wieczor6w, w kt6re czlowiek
skazany jest na siedzenie w domu. Lecz kiedy minie lato,

gdy wr6c4 kr6tlcie dni i niekohczqce siq wieczory berdy-

czowianie zn6w bEdq ba6 siq wlasnego miasta'

Czy tak musi by6 zawsze? Nie musi, co nie znaczy,

2e da siq to zmieni6 od razu. S4 przecieL tzeczy wa2ne i

mniej wahne. To, by nasze miasto bylo zawsze oSwiet-

lone, by mo2nabyto bez strachu wyj56 wieczorem z domu,

naleLy do spraw najwazniejszych.

Wiecznie ciemne ulice, chodniki, kt6rymi nie da siq

po zmieruchu przej6 t,bez strachu, s4 dziS wizyt6wk4 Ber-

dyczowa - miasta, kt6rego mieszkat'rcy nie s4 milio-
nerami i kt6rym o wiele pilniejsze'od oSwietlenia moze

wydawai siq zaspokojenie innych potrzeb. Ale 2adne

miasto, kt6re czeka na swych odkrywc6w - czy to tu-
ryst6w, czy inwestor6w, czy wreszcie ludzi, kt6rzy
chcieliby pom6c - nie moze siq ba6. SJrach bowiem
paralizuje wszystkich - i mieszkaric 6w,kt6rzy po ciem-

ku bojq siE wyj56, i turyst6w, kt6rzy nie bqd4 chcieli
przyje2diai do miasta, w kt6rym po sz6stej wieczorem
nie mo2na spacerowai ulicq, i wszystkich innych ludzi
maj4cych jakiS pomysl na 2ycie, ale obawiaj4cybh siq

mroku.
To jest nasze miasto i tylko my mozemy je tak

naprawdE zmieni6. Musimy tylko chcied i musimy zde-

cydowa6 siq, od czego zaczq6. Spr6bujmy wiqc najpierw
rozjaSni6 nasze ulice, podw6rka, skwery. Kiedy bqdzie
jasno, latwiej bqdzie posprz4ta6 drogi i trawniki. O raz

sprzqtniqte podw6rko, latwiej bqdzie dba6 na co dzieri

- trudniej rzvca siq Smieci na zamieciony chodnik, niz
na pelen odpadk6w trotuar.

To jest nasze miasto i tylko my mozemy je zmieni6.
Marzvciel
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PRZE,WE,NIE -
CZ,AS NIE,UTRACONY

(Cieg dalszy wsPomnieh
Bogdana Siwakowskiego)

Skoficzylem szkolqw 1965 r' Jak iprzy
urodzeniu, pocz4tek drogi zyciowej nie
mogQnazwa6 udanym. Kr6tki okres studi6w

na Politechnice Kijowskiej, wczesny
o2enek, choroba - wszystko to, jak powod2

wiosenna, dt2o za sob4ponioslo, zmienilo,
wstrz4snqlo cal4duszq. W 1968 r. wreszcie

mialem przed sob4 drogq mniej wiqcej
prostq rnniej wiEcej okre6lon4.

Studia zaoczne w Wy2szej Szkole Pe-

dagogicznej na wydziale matematyki, praca

w szkole, ukochana zona Paulina z domu

Wieliczk6w, maly Piotru6 - wypelnily
2ycre szczq6ciem i uczuciem zadowolenia.
W 1975 r. zostalem aspirantem katedry
metodyki matematyki WSP w Kijowie, a

trzy lata p62niej - fiodjalem pracq jako

swojej ,,alma mater", WSP w WinnicY.
Wszystko szlo swoim trybem, co jak naj-
bardziej odpowiadalo epoce 6wczesnej -
czasom Brezniewa, czason^ pozornego
spokoju, bez 2adnych zakl6ceri porz4dku
spolecznego, powszechnej apatii i biernoS-

ci. Stagnacja...
A jednak pod powierzchni4 tej zgni'

lizny, w powietrzu ,,zastojnym" trwalo
Zycie intelektualne, rozwijala siq my6l,
zwiastuj4c w przyszloSci powazne zmiany
i nawet wstrzesy. Moje 2ycie dzielilo siq

wtedy na trzy plaszczyzny. W pierwszej
plaszczyLnie bylem ojcem juz czworga
dzieci (opr6cz Piotra mam jeszcze trzy
corki), znanym pedagogiem, standartowym
obywatelem ZSRR. Zwykt e 2y cie rodzinne,
codzienna praca, wynagrod:ona duzym
autorytetem i malym zarobkiem. W drugiej

- bylem emigrant'em wewnQtrznym,
opozycjonist4, wedlug okreSlenia KGB -
nkrairiskim nacj onalis tq bur2uazyj nym. O

tym warto chyba powiedzie6 doktadniej.
Jeszcze w szkole przepowiadano mnie

Swietn4 karierq humanisty cznq. DziEki
wrodzonym zdolnoSciom do jqzyk6w, po-

prawnie m6wilem po ukrairisku (to znaczy
swobodnie wladalem ukrairiskim litera-
ckirn), lubilem literaturq, historiq, we
wczesnym wieku mialem juz doS6 udane
pr6by literackie. Juz to bylo niezwykle w
Srodowisku, gdzie rozmawiano surzykiem,
mieszanin4 ukrairiskich, rosyjskich i
przekrqconych na rosyjski ukrairiskich

sl6w; gdzie 2ycie duchowe bYlo do56

biedne i ograniczone, a Swiadomo66 wiqk-
szo6ci calkiem odpowiadala zjawisku
oznaczonemu jako homo sowieticus' Nic
dziwnego, 2e juL wtedY moi rozm6wcY
wykazywali przekonanie, 2e pochodzq z

Ukrainy Zachodniej, a wiqc automatycznie

bylem zaliczany do nacjonalist6w.' ZnajomoSi tw6rczoSci Poet6w,
okre6lanych j ako Pokolenie lat
szeS6dziesi4tych, budzilo we mnie patriotE

Ukrainy, zamilowanie do idealow
spolecznych, wartoSci o96lnoludzkich. Nie
ukrywalem tego, wiqc stawalem coraz
bardziej podejrzany. Mialem wiqc do56

okre6lon4 reputacjq. Im dalej, tym gorzej

(oczywi3cie z punktu widzenia typowego
sowieckiego filistra...). Jesieni4 1965 r.

zaczerly siq areszty wSr6d inteligencji
ukrairiskiej. Bylem wtedy studentem Po-

litechniki w Kijowie. Nie pozostalem obo-
jetny wobec tych wydarzefi. WaSnie w tym
okresie przycirynqlem do siebie czujnq
uwagE KGB. Od pocz4tku 1967 r., dziEki
moim przyjacio\.om wSr6d Czech6w, pil-
nie Sledzilem przebieg wYdatzeh w
Czechoslowacj i. Sierpieri 1 96 8 r-

zai;wiadezyl, moim zdaniem, ze ZSRR jest

mocarstwem, zewnqtrzne zniszczenie
kt6rego jest mo2liwe tylko ptzez wojnq
Swiatow4 i ze ortodoksyjni komuni6ci nie

dopuszcz4 zadnych socjalizm6w z ludzk4
twarzq. Doszedlem wniosku, Przez
najblilsze tysi4clecia walka bqdzie siq
toczyla najpierw w dziedzinie ideologii i
ekonomii. Zmierzyt siq silami z imperium
zla musi intelekt...

W trzeciej ze wspomnianYch wY2ej
plaszczyzn, jak na bezludnej baSniowej
wyspie, przebyw al samotny refl eksyjny
marzyciel, poeta, romantyk z ubieglego
wieku. Ten ostatni ju2 kilkakrotnie
przeczyta\ ,,Krzy2acy", ,,Trylogiq" i ,,Quo
vadis" Henryka Sienkiewicza, ,,Pana Ta-
deusza" i ,,Dziad6w" Adama Mickiewicza,
,,Faraona" Boleslawa Prusa i ,,Hrabinq
Cosel" J 6zefa Ignacego Kraszewskiego. Co
prawda, ten, ostatni, ma tez prenumeratq

,,Perspektyw" i ,,Polityki", regularnie czy-
, ta,,Szpilki" i slucha programu pierwszego

polskiego radia. Jeszcze nie zna ladnej
modlitwy, nie ma zielonego pojqcia o mszy

Swiqtej, nigdy nie byl w ko6ciele, a jednak

wztusza go ,,Ave Maria". Jeszcze daleko

mu do uSwiadomienia siebie, tylko poszuki-

wanie czegoS tkwi gwo2dzikiem w sercu i

zmvsza do niepokoju.
Przebywalem w Srodowisku biernym.

Nie mialem rozm6wc6w do m6wienia po

polsku, czytanie ksi4zek polskich nawet we

wlasnej rodzinie uwazano za malo
zrozumia\.e dziwactwo. Tak trwalo niejeden

rok. W polowie lat70. zglosili siq do nas

Goralikowie. Starszy G6ralik mieszkal z

rodzin4 w Piekowcu, niedaleko siedziby

Piotra Siwakowskiego. Byli przyjaciolmi.
Przyjaci6\.mi byli tez ich synowie - Ta-

deusz i Jaroslaw. Podczas wojny Goralik
zostal powolany jako 2olnierz do Wojska

Polskiego. Wraca6 do kolchozowego raju

nie pragn4l, dlatego po wojnie wyjechal z

rodzin4 do Polski i osiedlil siq na Zie-
miach Odzyskanych, w Zgorzelat Jego

maj4tek po Smierci ojca odziedziczy\ Ta-

deusz, a jego siostra Maria, nauczycielka
jEzyka polskiego, Po nieudanYm
malzeristwie zamies zkala w Klobucku,
niedaleko od Czqstochowy. Bliskie
rodzeristwo G6ralikow mieszkalo w Berdy-

czowie, a Piekowiec kiedyS nalelal do

powiatu Berdyczowskiego. Tadeusz mial
trzech syn6w - Piotra, Edwarda, Zbig-
niewa. Maria natomiast miala corkq Asiq'
Pierwszy przyjazd G6ralikow sprawil na

mnie rvrazenie wybuchu bomby' Po taz
pierwszy w zyciu widzialem z jednej stro-

ny ludzi spokrewnionych z naszq wiosk4,
a z innej - prawdziwYch Polak6w,
slyszalem mowQ, moglem w rozmowie
sprawdzi6 swoje urniejqtnoSii i swoj4
wiedzq. To wygl4dalo chyba Smiesznie!

Trudno mi bylo przypomina6 slowa, jed-

nak coS tam m6wilem o przyja2ni polsko-
radzieckiej, o Sienkiewiczu, o swoim po-

chodzeniu.
A moj rowieSnik Edzio gadal o

zespolach mlodziezowych, o kolegach w
liceum, o samochodach. Wiek XIX spotkal
siq z wiekiem XX! P62niej, w roku 1978,

Tadeusz wyslal mi zaproszenie do Polski.
Wtedy bylem aspirantem' i zalatwienie for-
malno6ci, powi4zanych z zezwoleniem na

wyjazd, musialem zaczqt od sekretarza
komitetu partyjnego WSP. Jego reakcja na

moja proSbq byla niesamowita.

- Czego tam nie widzialeS?
Jakim sposobem dostaleS

zaproszenie?



Sk4d u.cieb ie przyjaciele w5r6d po-
lak6w?

- Kto ciE nauczyl jEzykapolskiego?
Dla mnie wystarczylo jedno takie 6wia_

dectwo' dla,,przyja2ni,' polsko-radzieckiej,
Zeby zrozumiei 

- m6j byt na wyspie bez_
ludnej, w wieku XIX, zostaj. pri.dfurorry
na okres nieokreSlony... Tym bardziij
ci4gn4lem do polski. Stala dla mnie sym_
bolem duchownej niepodlegloSci. W taki
spos6b walczylem siq o swoje Ja, o swoj4
niepowtarzalnoS6 w jednolitej masie ,,no-
woj istoriczieskoj obszcznosti _ sowiet_
skogo narodat'. Ta moja walka byla Swia-
dectwem niepodpo rz1dk<rwinia siQ
wladzom.

Mocn4 nici1lqcza1c4 mnie z polska stal
._-)program pierwszy polskiego radia. Fale

elektromagnetyczne donosily do mnie
glosy Rodak6w. Z audycji iadiowych
mialem mozliwoSi dotkn4i siq do centr6w
n€rwowych 2ycia spolecznego. padlo
slowo,,solidarnoS6',... Codziennie
wsluchiwalem siq w nowiny, komentarze,
reportaze. Wysluchalem caly proces nad
mordercami ksiqdza popiefu szki. Stawalem
Polakiem, prawdziwym polakiem. Moje
przekonania polityczne organicznie
jednoczyly siq z wewnqtrznym Swiatem
duchowym, ,|ritorzqc twardy stop, kt6remu
nie mogla siE juz przeciwstawi6 ideologia
komuniityczna.

Wponiedzialek, l3 grudnia lggl roku,
mialem, jak zawsze jecha6 do pracy.
Wl4czylem radio. program pierwszy pol-
skiego radia. Niebo spadlo mi na glowE.
Juz do pracy nie pojethalem. Siediialem

.kolo glo6nika, wsluchiwalem siq w brak

\/id"11Sci, prze|ywalem. Gdzie jest
- Walqsa? Czy wojska sowieckie j u2 zacLqly

ofensywq? Co siq dzieje na ulicach miast
polskich? Ogarnqla mnie bezmierna
trwoga. Taki to byl poniedzialek, taki to
byt dzieh...

. Podobny poniedzialek prze|ylem za
niepelnych dziesiqd lat,26 sierpnia l99l r.
Te2 zrana, uslyszalem komunikat GKCzp.
Jednak tym razemposzedlem do pracy. W
pokoju nauczy cielskim siedzieli dyrektor
szkoly i sekretarz organizacji paityjnej,
coS miEdzy sob4 cicho omawiai. Na m6jw.idok zareagowali sarkastyc znym
uSmiechem, a sekretarz zNoilliwie mnie
spytal: 

- Co, skoriczyla siq wasza
demokracja?

Nie, nie skoriczyla siE. Jest. Broni
Zwyciq2a.

A wiqc, czas, w kt6rym 2yli5my _
nieutraconv!

stQ.

z radotci4i przyjemnosci4.wspominam te upalne dni wakacyjne, kiedy 30-osobowagrupa dzieci z Berdyczowa poJechala na trzytygodniowy.pobyt do polski. Do wyjazduby nie doszlo, edvbi nie hojnot oi[anuato-iii] rp"r*;ow z'polski -sio*u, zyszeniaWsp6lnota Polska i parafii Sw. Elzblety we Wroclawiu.
Przezttzy tygodnie goscili6my w birdzopieL"y.h;iejscach. Dziqki uprzejmo6ci ks.proboszcza Franciszka Gloda, pierwszy nasityazief min4l w osrodku wypoczynkowymparafii 5w. Elzbierv w Jerczu-Laskowic u?r, uil;;*a;ne w G6rach sowich w osrodkuJugowickim' vtieiisi"v wgnanl"ii'iozri*osi zrobielia wycieczek do wroclawia izwiedzania wielu ciekawych miejsc. Bardzo rpoaouuiu ,iq nu,n katedra, Muzeum Naro-dowe' Panorama Raclawilka, og-a"tlaporiski i inne rulytki. wielki ewra2eniau dzieci

Hy:llil-'lr?f,1?T 
jest 2lobek, w ki6rym -i"'rr.u:a male zwie rz4tka.Mo2na je bylo

wyjazd dal mo2liwo66 spotkari z polskimi kolegami. To pomagalo naszym

#i#;H 
ich jeszcze niedoskonafuIqzyk poirti.-coi,ity nu, tit<ie roa"iny

dzieciom
z parafri

z wroclawia pojechaliSmy do Jugowi.c..Przywitaly nas radosnym gpiewem dzieci zLitwy. Byl to koncert-pozegnanie z iSrodkie
przebywalismy wsr6d ys.naniatej przyrody, ograauja. ,:ili"gl" pejzaLeG6r sowich. Bardzowa2na byla dla nas opieka r" titony tsiiaza pi"u"rr.r..rranciszka Gloda, kt6ry swoj4milosci4 i serdecznosci4 otaczal kazdego. . .nu9..-wrpJrni. prze2ywane Eucharystie iwyglaszane do nas homilie, palenie ognis-k i gorskie *y'p'ru*y... To wszystko pozostawilo* n3_r_?"j pamiqci bardzo ciepte wspo-mnienia. 

*" r"' rv wDzJrlttu

,"r##lr#"'ill,ylif,#:,ti-:.1r,.b"r1,yi,;ka zorsan izowata dla nas wycieczki doroch6ww-warimieid;\,i;il;;;;,^;;iil;iil#?;;;::"ffi 
_:f ;fr .ilii.,',";;u'0"Podsumowuj4c pobyt w Jerlzu-iiskowicach il;;;rrach mogq stwierdzii, ze se tonajpiqkniejsze miejsca na 6wiecie. Dziqkuj..t;;-yrii.i-. kto zorgan izowarnam tenwspanialy odpoczynek!

*rYiX,i|,^i'iij;T}tlinaL.itwinowa, l0 lat - Bardzo mi siq podobaty wycieczki po

",!'ixio5";':,:;:';:u';,;::;::::;:'y:#i,i2!oiT"tvm 
roku miec ,akie wakacje

. Alla Kolesnik, 13 lat--'Dzekujemy za wesore dn!..,cary pobyt byr wspaniary.Zapoznaliimy lie niqd? sobq,i"ri-*o* wiqcej przyjaci6lKarolina szewczuk, t5 tat - Dni przetictity tii izybko jak iliczny sen. Bylo bar-dzo milo, kaidy dzieri byl inny.

Bogdan Siwakowski
Walentyna Kole6nik
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. W polskiej Prasie trwala dYs-

kusja na temat wYdatzeh w liPcu
1941 roku w Jedwabnem (woj.
bialostock ie\. Zdaniem czq6ci his-
toryk6w, polska ludno66 miastecz-

ka wymordowala w6wczas 1,5 tYs.

swych wsp6lmieszkaric6w
Zyd6w.Inni historycy uwa|ajqu 2e

zbrodni dokonali NiemcY, a PolacY

im jedynie pomagali. Rozwazane
jest tez, czy ikto z Polskich wladz

- na przykladprezydent Aleksan-
der Kwa6niewski - Powinien
przeprosi6 za tq zbr odniq.

. Niejasna jest przysztoil| polskich fabryk, nalehqcych do bankrutujqcego

koreariskiego koncernu Daewoo. W Polsce goScil prezes i zatzqdca komisary-

czny Daewoo Motor, Jung Dae Lee. - wszyscy musimy przylo2y6 siq do rato-

wania zaklad6w w Polsce - m6wil. Najwiqkszq polsk4 inwestycj4 Koreafi-

czyk6w j est,,Daewoo-FSO", produkuj 4ca, obok samochod6w osobowych Lanos,

Nubira iLeganzatakhe zmodernizowanego polskiego Poloneza w wersji Plus.

. Byly prezydent USA Bill Clin-
ton we2mie udzial w semirrarium w
Warszawie. Za swoje wYstqPienie

bierzeod 50 do 10Q tys. dolar6w. Nie
wiadomo, ile dostanie za sPotkanic

w Polsce. Za spotkanie z bYlYm
prezydentem chEtni beda musieli
zap\aci6 6000 zlotych, czyli okolo
1500 dolar6w (plus podatek)..

. Wedlug bylych Zohnrerzy,kt6rzy odbywali sluzbq zasadnicz4w Swino-

uj6ciu, na powracaj4cych z rejsu do Niemiec okrqtach wojennych przewo2ono

ogromne iloSci alkoholu. Wszystkim kierowatra kadra oficerska - 
pisala

,,Rzeczpospolita". Dwa lata temu w trakcie jednego z takich rejs6w w niejas-

nych okolicznoSciach zginS. marynarz. Wedlug ,,Rzeczpospolitej", do Pol-

ski na okrqtach miala wEdrowa6 dobrej jako6ci w6dka, spirytus, whisky, ko-

niak, likiery. Alkohol przewo2ony byt w zamkniqtych pomieszczeniach pod

pokladem. Kadra oficerska dokonywala zakup6w i organtzowala przemyt.

Mlodzi mafyrrarze - 
jak to w wojsku - byli tylko wykonawcami polecefr.

. Rozpocz4l siq drugi etap procesu beatyfikacyjnego ksiqdza Ierze-

go popieiuszki, zamordowanego przez polskie komunistyczne sluzby

spe.3alrre . - 
Przedmiotem prac Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Ugari. udowodnienie, ze Smierd zostala przyiqta dobrowolnie i r6wno- '

czesnie byla w obronie wartosci religijnych - 
powiedzial telewizyj-

nym ,,WiadomoSciom" sekretarz kongregacji, arcybiskup Edward No-

wak. Ks. Popieluszko (1947-1984) byl m. in. kapelanem pracownik6w

Huty Warszawa, potem duszpasterzem krajowym ,,Solidarno6ci"' Po

wprowadzeniu stanu wojennego, w parafii 5w- Stanislawa Kostki w

Wurrru*ie odbywaly siq msze Swiqte za Ojczyznq, odprawiane przez

ksiEdza Jerzego. Na mszach tych gromadzili siq nie liczni dzial'acze zde-

legalizowut.j ,,Solidarno6ci". Nie podobalo siq to 6wczesnej wtadzy

komunistycznej. Ksi4dz Popieluszko zostal zamordowany w 1984 roku

plzez oficer6w Sluzby Bezpieczeristwa'

' Prezydent Aleksander
KwaSniewski podpisal nowq ordY-

nacjq wyborczq i zapowiedzial roz-

pisanie wybor6w do Sejmu i Senatu

na 23 wrzefinia}00 I roku. Wedlug os-

tatnich badari opinii publicznej, gdy-

by glosowanie odbylo siq teraz, Po-
szczeg6lne ugrup owani a uzyskalyby,

Sojusz Lewicy Demokratycnrejw so-

juszu z lJniq Pracy (i mniejszYmi

ugrupowaniami) 43 Proc., Platforma

Obywatelska 16 proc., Akcja WYbor-

cza SolidarnoSd 13 Proc., Polskie

Shonnictwo Ludowe 13 Proc., Unia

Wolno6ci 5 proc. Po przeliczeniu tego

na liczbqmiejsc w Sejmie: SLD -231

posl6w (na 460), PO - 84 Posl6w,
AWS- 67, PSL - 66,UW - 12.

. W pocz4tkach maja w kantorach dolary kupowano po 3,93 zl, sprzedawano po 4,02 zl.

. W dw6ch prywatnl;h polskich telewizjach- TVN i Polsacie -roz'
poczqto nada*unie program6w ,,Big Brother" i ,,Dwa Swiaty". S4 to tzw.

,,reality show" - kamery pokazuj4 grupQ odizolowanych ludzi, wykonuj4cych

zwyk\.-e (f ak jedzenie, sen czy korzystanie z toalety) lub nakazane (czasami

glupie lub Smieszne) czynnoSci. Krajowa Rada Radiofonii i Telewiziiuznala,

2e programy typu Big Brother sA ,,apoteoz4 glupoty, prostactwa i prymity-

*ii*u;', ukazuj4 i lansuj4 postawy i zachowania mog4ce mie6 ,,zdecydo-

wanie niekorzystny wplyw na ksztaltowanie pogt4d6w, postaw i wzorc6w

zachowafi czqsci widz6w". Tym niemniej oba programy ogl4dane sqpruez

milionv widz6w.



<Mula Mozuika>
Strona

Przygotowala

marzec - 6epeseur
kwieciefi - xsireHr
maj - rpa:eHb

Zniosla mi kura
Jajek szeic.
Pytam wiqc kury:
-Cry mogQ zjeic?
-Ko...Ko...Ko...
Ani sadzonych',
Ani na twardo
I jajecznicy - nie.
I na miqkko
- Nie!
Nie dam !
Chotbym miala pqknqc !
I4tiqc pytam grzecznie
Kury: - czy mogQ

Utrzec te jaja
Na kogel-mogel?
Spojrzala na mnie...
Jak na osla...
I zagdakala,
Wielce wyniosla,
2e...
- Jaja na pisanki zniosla!

Halina Szayerowa

Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Pi4tek
Sobota

Niedziela

- uoHe4irox
- ninhopor
- cepeAa

- qerBep

- u'rtlmqx
- cy6ora
- Herin.s

\,./
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I I oae, XXI cronirrn HaOrPae

l-l o6eprie. He 3a roPaMt,l
t | 2007 piK, KonH B 6ararbox

KpaIHax cairy - Bennro6PnraHii,
Flonuu-li, PociT, Ha aMepilKaHcbKoMy
KOHTilHeHti, i, 3BnqatzHo x, e vxpaTHi -

aigsHavarilMyrb 150-i poKoBt4HH 3 AHn
HapoAXeHHn flxoaeSa KoHPaga.

Caru KoHpag (cnPaBXHe iu'q -

tOee$ Teogop KoHPag KoxeHuoecu-
t<uia, 1857-192a pp.) Ae4ani nocrae
nepeA HaMr, tzoro geungKaMil, B Ope-

oni nespiaHnHHoT cnaBn.
fl n4NHa $eHonaeHafl bHoro ranaH-

ry, yHixyur, AnA Korporo uafi6nnxqr-
MH crann rph MoBt4. flonucuKa - Ma-

TepnHcbKa, ttrorc eiH Po3MoBnsB
Haeirs Ha nigcaipo-
MoMy piaHi, Kont4,
craxinao, uapna nig
qac xBopo6u. OpaH-
qy3bKa, s srol noqa-
nacfl Anfl Hboro po-
MaHThKa Mopfl,
nepr.ui xopa6ni
ciuxagqnrNpivuoro
]oHrr. 3peurorc, - dH-

rniricura. Moea rprg-
l-lnTr4 rioro xHnxox. Y
29 nft siH nprtiHna
6puraHcuxe niAAaH-
cTBO, npocnyxrBtUn
nepeA rlrru 10 poxia
y aH rfl ificurouy
Snori; caMocritiHo
onaHyBaB qlo rpern MoBY e HaliroH-
uJrlx eiAriHKax. flepuor nacuuit
crnnicr, qnTur rBopaM% 3aqnryBanh-
cn vrarZ6yrHi Ho6eniecuxi naypearn -
XenaiHryeti, OonrHep.

flanlt'stunxorvr 6ygu-sKoMy Knacu-
xoei e BnAaHHF tioro nireparYPHoT
cnagqnHu - si6paHHn raopia, flK roBo-
pnrb 6i6niorpaSr,r. Hauli cyci4r lt po-

Arqi - nongKn cnpoMornvc* BVAarvl

MoBolo KoHpapoeoro 6aruxa-uarepi
si6paHHn reopia y 30 (!) roMax. Bn6-
paHi raopu nrcbMeHHhKa y 2 rouax
avilwnv yxpaTHcsrolo MoBolo qe 1 929
p. y rogiruHifi cronnqi Xapxoei, pociti-
cbKolo y Mocxai no6aqNe ceir gaorou-
Hr,rx Koupa4a rinuxn 1959 poKy. Buxo-

AVnv raKox pospisHeHo orpeui nepe-
KnaAu nx yxpaTHcbKoto, rar i pocita-

cbKoro MoBaMn y 70-80 pp. Ysarani x,
nr cai4unru VrpaiHcbKa flireparypHa
Euqurnonegin, yce Hatirpau{e a Yr-
paTHi npo KoHpa,qa 3'eBnflnocs ApyKoM
nee4oesi nicns fioro cuepri ti He

nigHiure 1 930 poKy... He uaeruo 4oci npo

nhcbMeHH nxa it poaropHyroT 6iorpa$il,
HanphKnag, y cePii <<Xmrrg cnaBer-
Hr4xD; He norpanilno ei4oue ceiroee
iru'g ti Ao BceoxonnpPqoT (X3fl>.

3i cairy KHt4xoK noqrHaBcn uYsefr

,[xose$a KoHpaga e ceni TePexoao-
My, ge HanpoqyA Po3YMHolo i nPaquo-
Br4TOrO nlorqnHorc, neAaroroM 3a npo-

Seciero ra gocnipHtlKoM 3a noKnHKaH-

Hsru Mrxonoto lOxilMoen'{eM lllene-
ntoKoM Ta KotloM cno4Bl4xHNxia-xpae-

sHaeqie npornroM Aecsrunirs a6npaa-
cn, y3aranbHpBaBcn ft enxpncranigo-
ByBaBce a uyseftunx ABox riuHaruax
uarepian eKcno3rtqii npo Mafly 6aru-
xiaqnHy nhcbMeHH uxa. Y Tepexoaouy

KoHpaA npoeia nepui qornph PoKl4

cBoro xilrre. EygraHox 6a6yci Teo$iniT
J-linsxoecuxol He s6ePirce, nPore
nigHiua cnopy4a MaerKY noqarKy

ABaAqeroro cronirrr raK apxiremyp-
Ho cyronocHa At4ThHcrBy Manoro KoH-

paAKa:

Aiu e KonoHaMu, inunu, 0 rceimu

3a seneuorc 6ysxoeorc cmiuoto,
Spic mym flceH deoxcomnimuid,
Kopeuacmud, 3 KpoHoto flcHoto.
Biu uitluux, Hempyxnf,eux noPid -
B dea odxeamu mflxKo odiilusmu.
Tym uanouy Konpady e deopi
I-oildanrcy poduna pidua Mamu...

(M.LlJenenrcx)

Merpnvni sanncr npo uicqe Ha-
poAxeHHe nilcbMeHHnKa Ao Hac He

Airiu.rnr,r. KoHpagosHaeqi-e.{eni nepe-
BaxHo AorprMylorbce aepcii npo Ha-

poAXeHHs KoHpaga a EepgNveei, no-
chfialoqncb nepeA ycitu Ha rncr AeAb-
xa (no rvrarepi) ti onixyHa ruaft6yrHuo-
ro nilcbMeHHHKa - Tageyua 5o6poa-

cbKoro. <3a6ya cKa3arn rooi, - nrcaB
Ta4eyur Eo6poacurnfr nneuiuHnroai,
- l4o rtf 3'sBt4Bca Ha cair 21 nuctona-

Aa 1857 poKy e SePgnueei). lara no-

AaHa, sposyuino, 3a craprM crilneM.
flanxru no6oPHnxou Hafr6insur

<xoHpagiBcbKoro)) tuicra Sepgrveaa
e eigorunft 6iorpa$ nrcbMeHHilKa npo-

$ecop 3Agicnae HafrReP. ,flaorouHa
KHnxKa <<Xnttg Konpa4a-KoxeHuoa-
cbKoro> 6yna BrApyKoBaHa B flonuuli
1981 poxy, nepeKnaAanac+ Ha aHrnifi-

cbKy (1983) ra $PanqY3bKY (1992)
MoBr4. Apyre nonbcbKe augaunn awh-

ulno ApyKoru 1996 poqy. Heu{oAaeHo

no6a.{hna ceir Hoea KHrxKa 3.Hatage-
pa npo KoHpaAa - <Mncreqreo i

BlpHrcTbD.

Y nucronagi
2000 po]ry 3Asicnae
HarZpep nprTsgra
,qo Eepgnveea 3

ABoMa ana6acaAo-
paMr oApa3y - exr
6apou ra lurrpovt
flagnnqrou. flepe-
roBopl4 Beny|ce y Bn-

rouxorui 3a yqacrp
3acrynHhrie Micuro-
ro ronoBh - B.K.Ma-
3ypa ra l.M.Cn-
HnacuxoT. kltunocs
npo eigxpnrrn y
6ep4nveai uysen
flxoseSa KoHpaga

a nprruiu-1eHui 6ygnHKy Hacrotlrene.
ErurorliriHrati sanan naHa Hatipepa vr-
raqi sauoT rasertt 3Moxyrb s6arnyrr,
3BepHyBlu t4cb Ao iHtepa'n, nprcBnqe-
HoMy AaHilr npo6neui, Y <,[seHHirY
Kifioecuxolvty>, Ne 5 sa 2000 Pix.

3.HariRep BilcnoBHB roroBHicru

AonoM orr u tnah1tSH boMy uyaeeai xH n-

raMr npo KoHpaAa, flKnx HeMae e Yx-
paTHi. Taxnx BhAaHb npoSecop 3rono-

cr4Bce Hagicnarv Ha neplrlnx nopax
npnHaftruHi 1000 npnuipHrarie. 3 pe-

MoHToM 6ygnuxy Hacrosrenn, 3Baxa-
]oqn Ha cKpyrHe SiHaHcoee craHoBt4-
qe AepxaBN, BnopaloTbcfl, Ha AyMKy
KoHpaAGHaBLlfl , carui xapuenirr.

Otox, 3a yMoBt4 ni4rPruxn BnaAolo

4o6prax Harvripie yqeHilx tvtyxie ra eH-

rysiacria, y Hauovty tuicri MoxnhBe
crBopeHHe My3ep BenilKoro esponefr-
qn. KoxHa HaqiR, KoxHe uicro 3a qecrb

BBaxanH 6 uaru raKoro pocrotiHnra i

3eMngKa.
Oenirc flaurxiecuxrfr.

ilffiiiii$*W,ffi* nnTAHHfl HA LIACI
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PROGRAM TV POLONIA

Oto wazniejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas

ukrairiski, czyli polski +1 godzina).
Polecamy stale programy informacyjne, a zwlaszcza,,Wiado-

moSci" codziennie o 20.30, otaz,,Teleekspress" o 18.00. W
niedziele - transmisja Mszy SwiEtej, zazwyczaj okolo 14.00' Pro-
gramy dla dzieci - w soboty emitowany jest program redakcji
katolickiej dla dzieci ,,Ziarno" o 9.45,; wieczorami, o 20.15 -
,,Wieczorynka".

A oto ciekawsze seriale - telenowela ,,Klan" w poniedzialki,
wtorki i Srody o 9.40, powtarzane o 14.10 i 19.35 (powt6rzenie 3

odcink6w w soboty od 12.10) i telenowela ,,Zlotopolcy" w czwartki
i pi4tki, podobnie jak ,,Klan" (powt6rzenie w niedziele od 9.40). I
kilka interesuj4cych film6w polskich w maju"i ezerwcu, wszystkie

o 21.00: niedziela 20.05 ,,Zabawka" film 21933 r.; sobota 26.05

,,Kogel-Mogel" komedia z 1988 r. (atydzieri pozniej ,2.06 - ,,Gali-
matias, czyli Kogel-Mogel II"); niedziela 27.05,,Konsul" film z

1989 r.; Sroda 30.05 ,,Sob6l i panna" melodramatz 1983 r.; poniedz.

4.06 ,,Dziqciol" komedia z 1971 r. Polecamy te2: sobota 19.05 o
22.30 ,,Zlote przeboje", koncert m.in. z udzialem Maryli Rodo-

wrcz, a 8-9.06 (piqtek-sobota) ok.21.00 Festiwal Piosenki Pol-

skiej w Opolu.
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Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
. Co miesi4c, w ka2d4pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00,
mo|na slucha6 polgodiinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
Zvtomierz.
T6lewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzys zeniz w Zytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czemiachowskiego, 34 b,
tel. (412\ 24-34-22, dyrekt rr Miroslawa Starowierow,
godziny pracy - codziennie (procz niedzielD o-d 9.00 do18.00.
7 Zjeaioittenie Polak6w Zytoini erszcryzny <Poloniar> -
przewodnicz1cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy gl2) 22-16'36.
. Zwiqzek Polakow na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu - prezes
Walentyn Grabowski, zastqpca lerzy Bagifiski,
tel. domowy (12) 37 -89-97.
..Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzrr - przewodnicz4ca
Swietlana Gre2, tel.: 3-6-14-88,-37 -40-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -prezes
Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel.(414)32-50-30.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra $w. Zofii - codziennie 19.00.
. KoSci6l oo. Bernardynow pw. 6w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13.00.
Msze dwujgzyczne - czg5,.iowo w jgzyku polskim, czgSciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych-
w niedziele 7.30,10.30,17.00, codziennie 8.00 i 17.30.
. KoSciol Sw. Barbary - codziennie 8.30, 17.00, niedziele 9.00, 10.30,
l 3.00. I 8.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.
Nauka jgzyka polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych, godz.
17.00: wtorki - nauczycielkt Z. Jankowslia, Srody - L. Wermiriska,
piqtki-W. KoleSnik.

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwiqzku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

Redaguje zesp6l w skladzie:
Feliks Paszkowski - prezes
Larysa Wermiriska - redaktor naczelny
Piotr KoScirfiski (Warszawa) - dyrektor ds.

wydawnic zy ch i programowych
Eugeniusz Galecki - zastgpca dyrektora
Walentyna Kolesnik - sekretarz odpowiedzialny
Wasyl Zacharczuk - opracowanie grafrczne

i techniczne
Anna Cybulska - kierownik oddziatu w Kijowie.

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6w,
ul. Puszkina 46,
tel. (380 4143) 2-23-78'

adres w Internecie:
www.webspawner. com/users/mozberd,
e-mail : p. koscinski@rzeczposp olita.pl,

Ewentualne wplaty w Polsce mozna dokonywa6 na

konto:
Bank Pekao SA li O/Warszawa,
nr 12400124-21033247 -2700- I 0 I I I 0-00 I '
z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

Wydano z pomoca organizacyjna i finansow4
Fundacji <Rodacy - Rodakom>> w Warszawie otaz

dziqki wsparciu finansowemu Fundacji <Pomoc

Polakom na Wschodzie> (Warszawa)

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania
list6w i artykul6w, ale informujemy, ze za zamie-
szczone materialy nie wyplacamy honorarium
(redakcja pracuje spolecznie), a tekst6w nie
zam6wionych nie zwracamy.
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