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Pozdrowienia
Wielkunocne

Z okazji Swiqt Wiel-
kanocnych najlepsze
?yczenia dla wszystkich
ofiarodawcdw, dzigki
ktdrym ukazuje sig nasze

skromne pismo, przekq-

zuje zespdl redakcyjny
<Mozaiki Berdyczow-
skiej>. Szczpfcia, zdro-
wia, pomyilnoici!

Zdrowych, radosnych

i pogodnych Swiqt Wiet-

kanocnych, smacznego
jajka oraz mokrego Dyn-
gusa wszystkim czytel-
nikom <Mozaiki Berdy-
czowskiej y iyczy Konsulat

G e ne ralny Rze czyp o sp o-

litej Polskiej w Kijowie
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POLACY DEPUTOWANYMI ffi
W niedawnych wyborach na Ukrainie do rad r62nych szczebli kandydowali r6wnieZ

Polacy i Ukrairlcy przyznajqcy sig do polskich korzeni. CzpSd z nich odniosla sukces.

Kilka os6b polskiego pocho dzenia bqdzie
nawet w Radzie Najwy2szej. Wiadomo na
pewno o co najmniej trzech wybranych
deputowanych do parlamentu
kandydujQcym w Berdyczowie Pawle
Zebrowskim, Walentym Stawickim z okrEgu,
do kt6rego nale|y najbardziej polska miejs-
cowoS6 na Ukrainie - Dowbysz (inaczej
Dolbysz, przedwojenny Marchlewsk - 70 pro-
cent mieszkaic6w to Polacy) oraz Wiktorze
Rozwadowskim, kandyduj Acym w

Zytomierzu.
Niestety w Zytomierzu, mieScie z duLym

odsetkiem polskiej ludnoSci, Polak6w we
wladzach miejscowych raczej nie bqdzie.

W Radzie Miejskiej miasta Chmielnicki
ponownie znalazl siqjeden deputowany - Polak.

W Dowbyszu sporo Polakow znalazlo siE
w radzie osiedla (selyszcza). Przedstawiciele
polskiego stowarzyszenia nie trafili nato-
miast do rady rejonowej.

P.K.
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PREZYDENT K\MASNIEWSKI

W I\MAI{O.FRANKIWSKU

- Um6wili6my siq, ze 2l maja, w
pi4tq rocznicq podpisania deklaracji o po-
jednaniu polsko-ukrai6skim, odbqdzie
siq otwarcie Cmentarza Orl4t we Lwo-
wie z udzialem prezydent6w Ukrainy i
Polski wraz z wa2nymi wyst4pieniami
politycznymi obu prezydentow -powiedzial prezydent na konferencji pra-
soweJ.

Sp6r o to, jak ma wygl4da6 Cmen-
tarz Orl4t po restauracji, a szczeg6lnie,
jaki napis ma widnie6 na tablicy
pamiqtkowej, umieszczonej na tym
cmentarzu,toczy siE ju2 kilka lat. W tym
czasie kilkakrotn ie ogNaszano,,ostate-
czne" daty otwarcia nekropolii.

Prezydenci nie podali szczeg6l6w
dotycz4cych ksztaltu cmentarza. nie po-
wiedzieli te2, jak bqdzie brzmial napis na
tablicy.

Na pytanie, jakbardzo prawdopodo-
bne jest, 2e 2l maja cmentarz zostanie
rzeczywiScie otwarty, Leonid Kuczma
powiedzial: ,,Zapraszamy na 2l maja", a
Aleksander Kwa6niewski dodal:,,A ja 2l

maja na pewno bqdE we Lwowie". ,,Proszg
ju2 bilety zamawiaf, prezydent Kuczma
zaprosil na 2l maja" - podkreSlil.

Na Cmentarzu Orl4t spoczywaj4 mlodzi
Polacy - studenci i uczniowie, kt6rzy
zginqli w walkach o Lw6w z Ukrairicami
w latach l9l8-19.1 listopada l9l8 roku
ukfiiriskie oddzialy ochotnicz e zajer\y
wiqkszoS6 dzielnic Lwowa. W obronie pol-
sko6ci miasta jako pierwsza wyst4pila
mlodzie2. Dla upamiqtnienia tego w latach
20. zdecydowano o budowie odrqbnej
nekropolii. Nazwano go Cmentarzem Orl4t
Lwowskich. Po II wojnie, gdy Lw6w
pozostal w obrEbie ZSRR, wladze sowiec-
kie staraly siEzatrzet, po cmentarzu wszel-
ki Slad. CzqSC pomnik6w zniszczyly
buldozery i specjalnie sadzone akacje, ko-
rzenie kt6rych mialy rozsadzat groby.

Gdy w l99l r. Ukraina oglosila
niepodleglo6i, cment arz byl w oplakanym
stanie. W lipcu 1998 roku udalo siq pod-
pisad polsko- ukrairiskie porozumienie w
sprawie odbudowy cmentarza.
Przewidywalo ono, 2e cmentarz zostanie

odtworzony w przedwoj ennym wygl4dzie.
Jednak zawarte ustalenia zostaly zak-
westionow ane przez wladze Lwowa.

Prezydenci Ukrainy i Polski rozmawiali
te2 o sprawach integracji europejskiej i
kwestiach zwiqzanych z rozszerzenlem
NATO.

Aleksander KwaSniewski powtorzyl, 2e
Polska jest orqdownikiem wejScia Ukrainy
do NATO. - Jest miejsce w NATO dla
Ukrainy - powiedzial. Dodal jednak. ze
sprawa wej6cia Ukrainy do paktu to ,,nie
jest temat ani na dzi6, ani na jutro". 

-Czekamy na zaproszenie do NATO" -podkreSlil z kolei prezydent Kuczma.
Aleksander KwaSniewski oSwi adczyl,

ze Polska,,bqdzie wspierai Ukrainq" w jej
d42eniach do podpisania ukladu sto-
warzyszeniowego z UE, ktory mialby
wej6i w 2ycie I stycznia 2004 r.

Wedlug Leonida Kuczmy, problemem,
kt6ry Ukrainie trudno rozwiqzat, a kt6ry
mo2e stan4i na drodze tego kraju do UE,
s4 granice tego paristwa z Rosjq i
Bialorusi4

AMBASADOR POJEDI{ANIA

Czlowiekiem, kt6ry od lat duzo do-
brego na szczeblu lokainym robi dla pol-
sko-ukrairiskiego pojednania jest pan
Leon Zur z Gi2ycka na Mazurach. Jest
on dzialaczem politycznym, ludowym i
samorz4dowym oraz samoistnym pi-
sarzem-publicyst4. Ma 73 lata.

Urodzil siq na Wolyniu, w obecnym
rej.onie Rokitno, w nieistniej4cej ju2 pol-
skiej wsi Budki Borowskie. Tuiaj jako
czternastoletni chlopi ec przeLyl tragediq
pogrom6w w latach 1943-1944 ludno6ci
g-o_lskiej, dokonywa ny ch przez oddzialy
UPA, 6mier6 w najbli2szej rodzinie 

-i

Smieri s4siad6w, po|ary i zgliszcza,
ukrywanie siE w lasach, a po wojnie -repatriacjq do Polski na ziemie
odzyskane. Osiadl i wyksztalcil siq,
pracuje i dziala na Mazurach, wlaSnie w
Gi2ycku.

Przez dlugie lata w jego podSwiado-
moSci tkwily wydarzenia sprzed laty.
Nigdy nie m5gl siq pogodzit,L tym, Le w
9g6le doszlo do tego, i2 d,obrzy i zaprzy-
ja|nieni ze sobq s4siedzi, pod wplywem
4 adliwej nacjonalis ty cznej propagandy
Organizacji Ukraifiskich Nacjonalist6w,
zdolni byli podnie36 uzbrojon4 rqkq na
bezbronnych Polak6w. Gdy tylko
zaistnialy dogodne ku temu warunki, oso-
biScie udal siq na ziemiq wolyrisk4,
odnowil stare i zawia2zal nowe znajomo3-
ci i przyjaLnie.Przekonal siq, Le zmienlly
siq warunki polityczno-spoleczne i bar-
dzo zmienili siq te2ludzie.
,, Lu"?il,dz.ialat w imiq.wsp6lnego do-
Dra, s4sledzKleJ przyJaznr, wzaJemnego
zaufania i 2yczliwej pomocy. Korespon-
duje i wymienia siq wiadomoSciami. Or-
ganizuje przyjazdy Ukrairic6w w odwie-

dziny i do pracy na Mazurach, przyjazdy
dzieci na wypoczynek i wystEpy artys-
tyczne. A sam, b4d2 z przyjaci6lmi, ju2
czterokrotnie go6cil na Wolyniu. Ka2da
taka wyprawa polqczona jest z licznymi
spotkaniami i wymian4 pogl4d6w.

P an Zur doprowadz 1l teL w Netrebie na
Ukrainie do uchwalenia i podpisania w
sierpniu 2000 r. apelu o polsko-ukrairiskie
pojednanie, w kt6rym miqdzy innymi
stwierdza siq, ze ,,teraz przed naszymi na-
rodami stanqla wielka potrzeba, aby 2yc i
dziala6. { jednoSci, we wzajemnym
zrozumieniu i poszanowaniu".

Aktualnie L. Zur przygotowuje konfe-
rencjq, kt6ra ma siq odbyi w maju'w
Gi2ycku. Jej temat: polsko-ukrairiskie po-
jednanie w my5li politycznej pisarzy,
publicyst6w i dzialaczy w Polsce i na
Ukrainie.



Ukrairiski prezydent nie kryl roz_
czarowania stosunkiem UE do Ukrainy.

- Jednq jedyn4 Ukrainq wyrzucono z
orogl do stowarzyszenia z UE. Inne
pari.stwa s4 juz stowarzyszone
podkre3lil. Jego zdaniem, pod wzglqdem
gospodarczym ,,Ukraina jest o Joiiom
wy2ej" niz niekt6re paristiva UE.

Prezydenci zapowiedzieli . 2e na
pocz4tku czerwca .odbqdzie siq trady_
9yjne, polsko-ukrai6skib forum sosDo-
darcze. Jednym z temat6w .oZr'O*
bEdzie sprawa ropoci4gu Odessa-Brody,
l(!gly.m ma poplynqi ropa z Morza Kas-
prlskrego do Europy Srodkowej i zachod-
nreJ.

Polski prezydenr byl na Ukrainie wi-
tany z takimi honorami, z jakimi w pol-
sce nie wita siE Ladnego izefa paristwa
od co najmniej l0 lat. Na lotnisku w
lwano-Frankiwsku (dawnvm Stanisla_

- yowie) mlodzieLg*y zesp6i w ludowych

' ll1.,ifi.kich strojacir. od3piewui rnu po:-z potst(u prosenkq-,rSokoly". Na calej tia_
Ie pgeja.zdupolskiej deiegacji z Iwano-
r,ranklwska do g6rskiego o6rodka Nie-
bieska G6ra, * t<-tOry-m spotkali siq
prezydenci, zostal wstrzymany ruch.
Mimo 

.sg,bo-ty, przed szkoiami w miej-
s.cowodcia ch, przez kt6re przeje2d,Laia
delegacja staly - grupy 'dzieci,
wymaclruj4ce polskimi i' rikrairiskimi
chorqgiewkami.

wg. prasy polskiej oprac.

. Idei pojedna.nia Leon Zur poSwiEcil

llllr*oj. ks111ki,,,M61 wolynski epos',
(wyctana w 1997 r.), <Akcia <iW> na'Ma_
1ulqgl,l (2000). i ,,polary i Ukrairicy.
Za.b.li2nit, rany" (200l). S/czes6ini" ,rr_
lgf-l ro,rqlos zyskala. pierwszi z wymie_
nronych ksr4zek, w kt6rej autor dil sze_
ngke panoramQ 2ycia .ivielskiego 

na
t <ilolyliu, pamiqtnyih wydari"n iit..ru

DraroboJczych walk. 2ycia wolyniak6w
na Mazurach i obecnych swoici dzialair
ku pojednaniu.

Przewidujq, ze du2e powodzenie
mrec bQdzrc tak2e najnowsza ksiazka
.,Polacy i Ukrairicy. ziiliziii,unu;. nu
kloT4 sklada siq m.in. dziesiqc *(po._
nren r rctacJl bezpo5rednich Swiadk6w
wJdarzen sprze4 szeSidziesiqciu laty, w
opracowanru L. Zura oraz jego obszerny
kome.nrarz o tyrn, jak 2y1q'i." rnylfi
wsp6lczesni Ui<rairicy ni'Wofvniu."iuti
dialog prowadz4 z poiakami '----' ''

cqy|y w Polsce i na Ukrainie zylooraz dzialalo znacznie wiqcei ta[ich
la,morzutnych ambasador6w boiednan ia
J_aK. !e.on Lur, to przyszlo66 stosunk6wPolski z Ukraini rysowalabv ,ii *rozowym Swietle. Moze i tak badzie.'Bo
dobre.przyklady godne ra nusf 

"io*"nlu.t powlnny znajdowai kontynuator6w.

Eugeniusz Jabloriski
Warszawa

Wszyscy rozumiemy iak wailne dla naszego polskiego spoleczeristwa jest
pomaganie Polakom mieszkaiqcym poza granicami kraJu. iliesienie pomocy
naszym rodakom w ich codziennym iyciu, w chgci kultywowania tradycji kul-turalnej i jgzykowej, w dqieniu do tego, aby nowe pokorenia kontynuow"iy .rrro._jonalny zwiqzek ze stara oiczyznl jest oczywistym dla nas dzialaniem. Nato-miast nie wszyscy zdajemy sobie sprawt ze zmian zachodz4cych w polonii. Niedla wszystkich jest oczywiste, 2e notn. pokolenia sq inne od srvoich rodzic6w,czy swoich dziadk6w.

Przem6wienie Ministra Spraw Zagranicznych Rp
Wlodzimierza ei mos zeiicza

Ta dosyi banalna prawda w codzien_
nym 2yciu nie jest czisami dostrzesana.
Za granicq dziala. wiele tradycyjiych,
szacownych i wielce zaslu2onyih oiga_
nizacji., ale j est- teL ruecz1ch arikterysty-
cVnq,2e 

- zwlaszcza w wysoko ro'zwi_
niqtych paristwach zachodnich _ mlodzipotacy nle garn4 siq do nich. Tworzqza
to_ organiz?cje.w ramach wlasnych grup
protes.; onalnych.: student6w, in2yn iei6w,
lekany,,ekspert6w od finans6w etc. Mam
wra.zenie, L.e my do tej pory nie nau-
:_1llt.try srq wsp6lpr.acy w szerszym
lllTrar.ze ? lymi. mliej zorganizow any _
mr srodowlskami. OczywiScie w ostat_
nich latach u6wiadomitismy soU ie iialq
jasno6.ci4, j.ak r62ne s4 potrieby naszych
rooaKow mreszka.;4cych chociazby w Sta_
nacn /:Jednoczonych, czy w Kazachsta_
nre I dtatego wiemy, Le koniecznie iest
opracowanie nowego rz4doweeo proi.u-
fl tggy$jlc.ego kwestiq wiprilprZcy
Polonii i Polak6w za granic4. 

-

Nie tak dawno *ojq dzialalno6i
rozpocz1l 

- pod moim kilrownictwem
- mlQqzyresortowy zesp6l, kt6ry ma siq
za.;mowac omawianymi sprawami . Dziali
gl Y.dlug ngIej koncefcji. Do tej pory
rzqd nre mial takiego mechaniimu
wsp6ldzialania wielu iesort6w I minis-
!{,y, lJtrv.by pozwal al jak nai tepiei, ; at
nalaktywniej zajmowa6 siq 

-sprawami
naszych rodak6w za granicqi wsp6lpracy
z nimi. Celem prac/ zespolu jrrt 6pru_
cowanre programu wsp6lpracy z polika-
T.r .rgfsrlnymi po calym Swiecie.
uncretrbysmy.w ci4gu najbli2szych kil_
Ku - nre )vlQceJ ni2 dw6ch, trzech-miesiq_

:I_- liki program przygotow ae. Za:teiy
nam.bardzo aby polacy mieszkaiacv za
grantcE osobiScie uc_zestniczyli w jego
o.p.1.qyywaniu. Dlatego polikie
pracowtc cf yplomaty czne otrzy maly po le-
99.nt. PY{gotowani a wlasnyitr propozy-
c.; r, w 5c i slej. k_on su I tacj i z Siodowi i tcarir iporonunyml. Jestem glqboko przekona_

Srodk6w finansowych, jakie kraj nawsp6lpracq z tyini Siodowisk'ami
przeznacza.

Warto moze skorzysta6 z okazji, aby
przypomnie6, Le niedlugo - bo 3 icwietl
Irju,. oAp*dzie.siq w Seiacie debata po_
lonijna. Nie tylko senatorowie, ale tak2eyrezydent.r.przedstawiciele rz4du bEd4
przedstawiali swoje koncepcje i propozy-
cJe w tym zakresie. W mojbj bpinii, zied_
nej strony trzeba kontynubiv uL ariitin;u,
kt6re do tej pory realiZowano -rnvSt. ,u_

::) ,g ro2nych. kierunkach haszej
wspotpracy z Polakami za granic4, ale
trzeba qodjqd r6wnie2 nowe wyzwinia.
tr,arozo lstotne 

J es t naw iqzyw ani e kontak_
row ze Srodowiskami, z kt6rymi do tej
pory kontaktu nie bylo.

Niedawno przewodni czqcy Komitetu
Eaoan Naul(owych przekazal mi opra_cowanre o charakterze leksykorru.
zawieraj.qce informacje o polakach _
ucz.onych, kt6rzy s4 aklywni za granicq.
10 Jglt opracowanie kilkuset stronicowe.
ln?JduJg srq w nim kilka tysiEcy nazwisk
r oKazuJe-srg, 2e do tej pory, mo2e poza
wyspecj al izowanym i ins'tytticj am i poi ski _

T^tJlf-q9*redzmy Akademi4 Nauk, czy

ny,2e praca nad programem poiwoli nam
wszys.tf(rm w. rz4dzie, ale pewnie takhe
w panamencre i mote w calym paristwie

3r^o,1yTie6 
lepiej, 2e te wie.licie iotrzebyl'olak6w- za .granicq powinny- z nalell

swoJe ocfzwierciedlenie w iozmiarze

uczelniami, nasze pariitwo nieotrzymywalo bardzi-ej aktywnej
wsp6lprac y z tymi Srodowiskami.'Warto
to zmieni6. Musimy znaleL6, droee domlodych Polak6w-mieszkaia.n8n' ru
granic4, niezaleLnie od kraju. w i.tO.y*
przyszlo im Lyt.

Niespelna dwa lata temu w Stanach
LJednoczonych przeprowadzono spis
powszechny. Potwierdzil.on, ze w krijutym 2yje prawie l0 milion6w lud2i
pr,zy.znajqcych siq do polskich korzeni.
uncra.tbym nas samych zapyta6, z iloma
lgllklmi l.T:ryt uqami ojizyznu utiry_
muje kontakt? Trzeba wybialn 46 z tego
wnioski. Trzeba nasze toniittv Uua-o_
w36. ng innych zasadach. Jest'baidro
wrele kwestii, kt6re otworzyliSmv wpostaci pytari. Na przykla d: ciy dotrlch_
czasowe zasady system6w stypendial_tlyllr przeznaczonych dla naiiych ro_
clakow mieszkajqcych za granic4 s4 naj_
lepsze? okazujliiq, ze #ielu , nl6rr-po

Dokortczenie na stn4



POLSKI SE,NAT O POLONII

Za przyjgciem uchwaly y
sprawii potityki Paristwa Pol-
skieeo wobec Polonii i Polak6w za
gran.ic4glosowalo 65 obecnYch na

iali senator6w. Zaden nie bYl
przeciwny. ani Zaden siq nie
wstrzymal od glosu.

W rny6l definicji zawattei w
uchwale, Polska jest ,,Macierz4
wszystkich Polak6w, a takie roz-
sianych po calYm Swiecie'
stanowi4cych Poloniq, grup
etnicznych polskiego pochodzenia
powstalych nastQPstwle
masowei emigracji ekonomicznej,
wychod2stwa politycznego i de-
portacii. DotYczY to r6wnie2
wszystkich skupisk Polakow, kt6re
w nastqpstwie znrianY granic
znalazly iiq poza obszarem parist-
wa oolskiego".'senatdrowie zaPisali w
uchwale podziqkowania dla Polo-
nii, jako dla tej, ktora d4zYla do
wolnoSci, suwerennoSci i sPra-
wiedliwo3ci spolecznej, a tak2e
kultywowala polskq historiq i
tradycjq poza granicami kraju.

<<Zaanga2owanie Polonii i Po-
lakow za granicqw Promowanie
spraw polskich w Swiecie
zasluguje na najwYzsze uznanle I

eodne iest naszej histbrYcznej
iamieci. Szczeg6lne podziqko-
wanie nale2y siq im za skuteczne
dzialania na rzecz PrzYjqcia Pol-
ski do NATO i wsPieranie jej
dqLehdo czlonlgrstwa w Unii Eu-
ropejskiej" - czytamY w uchwale.- 

Przed debata zabierali glos
przedstawiciele najwY2szYch
wladzPolski.

- Parafrazuj4c slowa PoetY

- troska o Poloniq Powinna bY6

naszYm wielkim zbiorowYm
obowi4zkiem. Zaden kraj nie ma
tak licznej diaspory. Zaklada siq,

ze nie ma pafstwa na 6wiecie,
s.dzie bv nie bYlo Polak6w -
iowiedzi at prezydent Aleksander
kwaSniewski. Podkre6lil, 2e ma
oczekiwania Polonus6w: s4 to
przyjazne regulacje prawne, nie-
-ogr-aniczone 

mo2liwo6ci kontak-
t6w z Ojczyzn4, rozwiqzanie
kwestii dotyczqcych obywatelstwa.

- Jest teL wielki Problem re-
patriacji. Tu powinniSmY zaPew-
iri6 potltykq otwart4, ale realisty-
czn-4. nyto by czYmS niemoral-
nvm. edYbv6mY tudzili mira2ami
litwi:!'o-p6wroiu do Polski tYch

ludzi,-kt6rzy ju2 swoje Przecier-
pieli. Nale2y im siq uczciwe
itanowisko co do mo2liwoSci i za-
kresu przyj qcia fali repatriacyjnej

- stwierdzil PrezYdent.
Marszalek Senatu Longin Pas-

tusiak zapewnial, Le zrobi
wszystko,- bY debata ,,nie
zakohczyla siq tYlko ladnie
brzmi4c4 uchwal4, lecz takLe
przerodzila siq w czyny".
Marszalek Sejmu Marek Borowski
w swoim wYst4Pieniu
przypomnial, 2e PolacY za gtanicq
iami ksztaltuj4 obraz Polski. -Ten obraz do nas Powraca' rzutu-
ie na nasze stosunki z innYmi kra-
jami i na jego podstawie Powstaj4-za 

granic4opinie o nas - m6wil.- W imieniu rz4du wYst4Pil
w i c emini ster spraw zagr aniczny ch
Slawomir D4browa, kt6rY

li:;iili:itntil 'it:l:i:i::::,r,, 
i ii i':,: r,:r ,',,i'iti:i.r :;r"i:::':l'1":':iirir::'

zapowiedzi al,2e do wakacji Rada

Ministrow zakoiczY Pracq nad
rz4dowyn programem dotYcz4cYm

polityki wobec Polonii.- 
Program ma siq oPiera6 sia nq

9 el6wnvch zalo|eniach. Rz4d
poiejmie m.in. dzialan ia na rze.cz

zapewniania Polakom za gtanrc4
oraw mnieiszoSci narodowYch, a

iak2e moziiwo6ci kultYwowania
polskiej kultury i oSwiatY, bqdzie
wspieral dzi alalnoSi gospodarcz4
Poionii i PodtrzYmYwal
wsp6lpracq biznesow4 miqdzY
Pohkami za granic1, a Polakami
w kraiu. Zamietza te2 wsPomaga6

PoloriiE na Wschodzie.
W debaci e zabierali glos

przedewszystkim przedstawiciel e

brganizacji polonijnych .z calego
6wiata. Prosili, by polityka pafist-

wa wobec Polonii nie bYla ustala-
na bez przedstawicieli emigracji,
bo bqd2ie w6wczas niePelna, a

mo2e nawetnietrafiona.
Wedlug szacunk6w Sto-

warzyszenia,,WsP6lnota Polska"
z ubieeleco roku, Polonia to ok' I 6

mln lidzl. Najwiqksze skuPisko
Polonii jest w Stanach Zie!n9'
czonych-(szacunkowo od 5,6 mln
do prawie l0 mln),Niemczech (ok.

l,f mln), Francji (ok. I nrln) ina
Bialorusi (do 700 tYs.).

wg. prasy polskiej
opracowal S.M.

Dokoriczenie ze str.3

studiach odbytych w Polsce nie chce
wracad do kraj6w, z kt6rych przyjechali.
To jest oczywiScie ich naturalne prawo,
ale-z punktu widzenia pomaganja 5ro-
dowisku polskiemu, mo2e to budzid
Dewne watpliwoSci.' Trzebi'sobie odpowiedzied na szereg
innych tego typu pytari. Wstqpujemy do
Unii Europejskiej. To jest dla naszego
kraju bardZo wa2ne. Z jednej strony wie-
lu Polak6w mieszkaj4cych w krajach
Unii mogloby nam pomoc, zar6_wno w
swoich Frajdch, jali i tutaj w Polsce,
wyiaSniaiac Polakom mieszkaj4cym w
P6[sce, jikie sa ich osobiste do6wiad-
czenia i |ycia w kraju, kt6ry nale2y do
Unii Europejskiej. Ale z drugiej strony
warto sobie uSwiadomit,,2e moze doj66
do takiej sytuacji, w kt6rej obywatele
paristw Unii Europejskiej nie bqd4cy
Polakami na skutek tego, 2e my stanie-
my siq czlonkiem tej struktury uzyskaj4,
pddobnleiak my w ich krajach, rozm-aite
przywileje. Podczas gdy Polacy bq.dagy .
bbywateiami innych kraj6w -_ stan6w "

Zjednoczonych, Rosji, Australii : gczy'
wiScie takich przywilejow mie6 nie bqd4.
Takinr obszarem jest chocia2by uzna'
wanie dyplom6w uczelni. Trzeba juLdzi-
siaj zastanowii siq, jak unikn46 tego typu

oaradoksalnvch svtuaci i.' Bardzo mo2liwe, 2e PrzY PodobnYch
nakladach sil i Srodk6w mo2emy pom6c
wiqkszej liczbie ludzi, ulatwiaj4c im stu-
diowaniL w krajach, w kt6rych mieszkaj6 a

w Polsce ofiaruj4c im pobyty na stazach, na
oraktvkach zwiazanv ch z doksztalceniem' ze

)aobyciem widtszej wiedzy zawodowej.
Takid rozwiqzania moglyby realnie pom6c
konkretnej osobie, ale jednoczeSnie qtw?-
rzat, najwiqksz4 szansQ na wzmocnlenle
calego 

-Srodowiska polskiego za granic4.
Zmiiny powinny obja6 r6wnie2 Politylq !;
nansowe. Po pierwsze powlnnlsmy lepleJ
wykorzystywa6 Srodki, jakie. w paristwie
przeznaczarny na sprawy wsp6lpracy z Po-
loni4. Dzisiaj te 6rodki sA rozproszone
miqdzy r62ne instytucje pafrstwa.-Jak 

wiadomo bardzo istotn4 rolq
odgrywa w finansowaniu tej wsp.6lpracy
Senal ze swoim bud2etem. Obawiam siq,
2e mam podstawy do powiedzenia,2e nie
jest to system najefektywniejszego wykg-
izystywinia tych 5rodk6w. Drug4 kwesti4
ieit *ielko66 

-sum 
przezn^czanych dzisiaj

-na 
sprawy Polak6w za gtanic4' Z iednej

strony, jeSli uwzglEdni6 sytuacj-q na-szego

bud26iu, sa to do36 du2e pieni4dze. Z dru'
eiei iednak strony mam 5wiadomo56, 2e

izesto podejmujetny * pafistwie wiele de-
cyiii np. o- wsparciu jakiego6 przedsiq-

biorstwa, czy jakiejS grupy zawodowel
na kwoty znakomicie wiqksze ni2 te, ktore
przeznaczamy na wsp.6lprac-q z miliona-
hi potak6w za granic4. Warto zwery-
fikowad nasze poitqpowanie takze w tym
zakresie.

Kolejnym trudnym problemem jest re-
patriacia. Z iednei sffony nast roclacy ma.14

brawo do reilatriacji, a my w Polsce mamy
to naimniei-moralny obowi4zek dopoma-
ganii im wtym. W wielu przypadkach to

[istoryczne, czQsto dramatyczne wydarze-
nia sprawily a nie osobisty wybor, 2e nasi
rodaiy mieszkajq tam, gdzie. mieszkaj4. Z
drugiej jednak strony istniele problem
mo2liwo5ci finansowych naszego panst-
wa. Zwlaszcza obecnie, gdy mamy 6wia-
domoS6, jaka jest sytuacja na rynku pra-
cv. iest ftoniecznoS6 udzielenia bardzo
konicretnej odpowi edz i na zt ozumi ale. py-
tanie: je26li w Polsce ponad 1,5 miliona
rodzin nadal nie ma wlasnego mieszka-
nia, to co pafrstwo chce zrobi6, aby mnie.;

wiecei iednakowo traktowad wszystkich
potat6rlvf Warto siq zastanowii jak pom6c

samorz4dom terytorialnym,.kt6re gotowe
s4 uczestniczy( w programle repatrlacJl.
Isinieje dzisiaj pewien system kompen-
sowaiia ich naklad6w z budzetu pafistwa.
Wiem iednak.2e iest on tak skonstruowa-
ny, 2e"Srodki,.j eSil pOi.A.a do samorzqdow
to z ogromnym oP62nieniem. A.do-
datkowi, 2e nie rozwiqzqone wszystkich
klopotow, kt6re wystqpujq. Dlatego te2 i

te *westiq musimy przemySle6 i szuka6

nowych rozwi4zah.



BERDYCZOW PO WYBORACH

I!/asz nowy mer
Nowym merem wybrany zostal Wasyl Mazur. Przed kampani4 wyborcz4 pehril funkcjq wice-

mera ds. dzialalno6ci organ6w wykonawczych. Urodzil siq w 1957 roku we wsi Panasiwka rejonu
Koziatyfiskiego. Od l98l roku, po ukoriczeniu instytutu przemyslu spozywczego, pelnil obowi4zki
inzyniera - mechanika w mleczarni berdyczowskiej, naczelnego inzyniera piekarni miejskiej.
Od 1987 do 1990 roku pracowal w wydziale przemyslowym Berdyczowskiego Komitetu KPU.
W okresie 1990 - 1997 roku pelnil funkcje kierownicze w przedsiqbiorstwach przemyslowych
naszego miasta. Od 1997 roku byl zastQpc4 prezesa miasta Oleksija Chyluka, a od 1998 roku
pierwszym zastqpc4. Wasyl Mazur jest 2onaty, ma dwie corki.

Pierwszu sesju Rudy Miejskiej
9 kwietnia odbyla siq pierwsza sesja

nowowybranej Rady Miejskiej. Nowi
deputowani otrzymali swoje legitymacje.
S4dzqc z listy deputowanych, okolo
dziesiqciu os6b s4pochodzenia polskiego.
WSr6d nich jest zn6w Feliks Paszkowski,
prezes Berdyczowskiego Oddzialu ZPU
im. J6zefa Konrada. Wszystkich obecnych
przywitali nowy prezes miasta Wasyl Ma-
zut i nowy deputowany do Rady
Najwyzszej. z naszego okrqgu wyborcze-
go Pawel Zebrowski. Dodajmy, 2e pan
Zebrowski ma pochodzenie polskie. O

tym pisala ju2,,Mozaika Berdyczowska" w
nurn€rze 6 (41) z 2001 roku. Na sesji takze
wyst4pil byly szef miasta Oleksij Chyluk,
kt6ry podziqkowal wszystkim, kto glosowal
na niego i wyrazil najlepsze 2yczenia pod
adresem nowego mera i jego zespolu.
Bylemu merowi nadano tytul honorowego
obywatela miasta Berdyczowa i wrqczono
prezent i szarfq z napisem ,,honorowy oby-
watel miasta". Oleksij Chyluk pelnit
obowi4zki mera przez 12 lat czyli trzy
kadencje. Podczas przerwy nowi deputo-
wani mieli mozliwoSd bli2ej zapozna(, siq

miqdzy sob4 i wyrazit, swoje widzenie
przyszlo6c i Berdyczowa.

Konferencju prasowa
Pawlu Zebrowskiego
l2 kwietnia 2002 roku w

miejskim Domu Kultury
zostala przeprowadzona kon-
ferencja dla prasy lokalnej z
deputowanym do Rady
Najwyzszej Pawlem
Zebrowski m, przy udziale j ego
pomocnik6w. Referentem
Zebrowskiego w Berdyczowie
jest pani Irena Siniawska,
kt6ra kandydowala w czasie
wybor6w na stanowisko mera
Berdyczowa. Odpowiadaj4c

na pytania dziennikarzy Pawel
Zebrowski powiedzial: - Wybo-
ry odbyly siE demokratycznie,
przy wysokiej aktywnoSci
wyborc6w. Nasz okrqg
okreSlano mianem,,czerwone-
go>>, bo ubieglym rczem dulo
glos6w oddano na komunist6w.
Ale te wybory pokazaly, 2e
ludzie chc{ zmian. I wla6nie
tym mo2na objaSnii zwyciqstwo
bloku Wiktora Juszczenki.
Dzisiaj trzeba zapomnied o kon-

fliktach i bra6 siq do roboty.
Zlotych 96r nie obiecujq, ale
dajq slowo, ze bqdq sumiennie
wykonywa6 swe obowi4zki.
Przede wszystkim bqdziemy
maksymalnie pomaga6
wladzom miejskim w
rozwiqzaniu problem6w. Juz
poczqtek mamy. Po odl4czeniu
gazu, dzieki pomocy gubernato-
ra nam udalo siqprzez 1,5 doby
um6wi6 siq w sprawie
wl1czenia. Ale to nie jest glo-
balne rozwiqzanie problemu, bo
wczeSniej czy p62niej kwestia
plac za paliwo stanie siQ
powaznym zagadnieniem. Oby-
watele muszA sobie u6wia-
domi6, 2e za wszystko trzeba
placii. Razem z Mazurem
bqdziemy pracowa6 nad
rozwi4zaniem tego problemu.
Wiadomo, 2e gospodarka ma
wplyw na politykE. Zadnych
nieporozumiefi z zatzqdem
miejskim nie bqdzie. Jeste6my
gotowi reprezentowai Berdy-
cz6w w Radzie Najwy2szej,
gdzie planujq pracowa6 w
komisji ochrony zdrowia, we
frakcji Wiktora Juszczenki.
Nam wszystkim trzeba uzbroi6
siq w cierpliwo56 i uSwiadomi6
sobie, 2e pierwsze p6hocze

bqdzie bardzo trudne dla
Ukrainy. Ale nie mozna
opuszczat rqk, trzeba aktyw-
nie pracowai. Gospodarka
Berdyczow a zale2y od zarz4du
miejskiego, od tego jakich po-
mocnik6w bqdzie mial mer.

Na zapytanie ,,Mozaikt
Berdyczowskiej" o jego udzial
w tradycyjnych Dniach Kultu-
ry Polskiej w Berdyczowie
Pawel Zebrowski powiedzial:
- Berdycz6w jest miastem wie-
lu kultur. Nad ich rozwojem
trzeba du2o pracowai. Jezeli
trzeba pom6c w organizacji
Swiqta kultury polskiej, to ja
mogQ by6 tylko za. Pomoc
zawsze udzielimy, jak4 tylko
bqdzie potrzeba. Chqtnie bqdq
bral udzial w tej imprezie.

Dziennikarzom
imponowalo to, 2e deputo-
wany do Rady Najwy2szej na
pocz4tku swojej dzialalnoSci
wyrazll chqd spotka6 siq zme-
diami i uprzejmie odpo-
wiedzial na wszystkie pytania.
Mamy nadzieje na Scisl4
wsp6lpracq z panem
Zebrowskim i na zmiany na
lepsze w dziejach Berdyczowa
i calej Ukrainy.

Larysa Wermiriska
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odbgdq sie w dniach 25-26 maja 2002 roku.
Program obejmuje: koncerty w wykonaniu artystdw polonijnych,

prezentacjg wystaw malarskich,
zabawy tuneczne,

<II Biznes Forum Polska - Ukrains - Berdyczdw 2002D i inne.
Zapaszumy do udzialu wszystkich chgtnych a ponadto sponsordw!

Od wrze5nia 2001 roku w Gryszkowcach w rejonie
berdyczowskim otwarto filig Kijowskiego Uniwersytetu
Slawistycznego. Mlodziei z Berdyczowa i rejonu teraz
ma mo2liwo56 otrzymywa(. wyZ,sze wyksztalcenie nie
wyje2d2ajQc na studia do Kijowa. Przy obecnej trud-
nej sytuacji finansowej dla wielu rodzin to jest bardzo
wygodne.

Studia kosztuj4 190 hrywien miesiqcznie. To nie malo

dla obywateli Ukrainy, ale to jest taniej ni2 wysyla6

dziecko na studia do Kijowa, najdro2szego miasta na

Ukrainie. W filii sq otwarte dwa odzialy: ekonomiczny i

stosunk6w miqdzynarodowych. Na stosunkach miqdzynaF

odowych studenci ucz4 siq doskonale trzech jqzyk6w:

ukrairiskiego, polskiego i angielskiego. Po studiach otrzy-

maj4 kwalifikacjq dyplomow4 ttumaczy tych jqzyk6w.

Praktyczny kurs jqzyka polskiego jest prowadzony przez

pani4 Larysq Wermifrskq. Studenci chqtnie ucz4 siq pol-

skiego, kt6ry jest bardzo podobny do ukrairiskiego. O swoich

wrazeniach nauki opowiada studentka pierwszego roku Te-

tiana Braciuri. 
- 

Wiadcmo, ze nauka jEzykajest spraw4

ni elatw4, ch o c i az b ar dzo intere suj 4c q. P r ze cie2 pr zez mowQ

mozemy poznat rnentalno66 narodu. Trudno6ci powstaj4

przy studiowaniu przez obcokrajowc6w jqzyk6w

slowiariskich. WSrod nich mnie przyci4ga najwiqcej mowa

polska przez sw4 przyjemn4 d2wiqczno66. Wiele w czym

jest podobna do ukrairiskiej i wydawaloby siq, ze w czasie

nauki nie powinno wynika6 wielkich problemow, ale2 one

s4. Wedlug rnnie najtrudniejszym w jqzyku polskim jest

odmiana r62nych czqSci mowy i podzial ich na rodzaje i
liczby. Wla6nie temu trzeba udziela6 najwiqcej uwagi. Jezeli

por6wnywa(, jgzyk polski z angielskim, to dla mnie pierw-

sza jest trudniejsza wlaSnie z tej przyczyny.Lecz jestem

pewna: je2elijest chq6, to wszystkie trudno6ci mozna poko-

na6 
- 

powiedziala nam.

lzabela Rozdolska

16 - 17 marca 2002 roku w gmachu Ambasady i
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w
Kijowie odbyl sig Og6lnoukrairfrski Final Olimpiady
Literatury i Jgzyka Polskiego. Sponsorem tej imprezy
byl bank Pekao (Ukraina) Ltd. Uczestnik6w Olim- "

piady przywital p. o. Konsula generalnego Krzysztof
Swiderek.

Przed rozpoczEciem zmagari odbyl siq koncert muzyki
polskiej. WystEpowal ch6r im. Moniuszki pod kierowni-
ctwem zakochanej w swojej pracy Wiktorii Jurkowskiej,
ktora zawodowo kierowala wystQpem swych wychowanek
i jednoczeSnie zachqcila do odSpiewania popularnych pol-
skich piosenek obecnych na sali uczestnikow i goSci

olimpiady. Potem brzmialo cudowne Scerzo Nr 2 Frydery-
ka Chopina, wykonywane przez studentkq Akademii Mu-
zycznej Walentynq KibitlewskA. W taki sposob stworzo-
no nastr6j uczestnik6w zawod6w polonistycznych. Po kon-
cercie uczestnicy zostali zaproszeni do sali, a ich opieku-
nowie i goScie mieli mozliwo36 porozmawrac ze sob4 przy
filizance kawy.

Na drugi dziehuczestnik6w olimpiady polonijnej wital
znany zesp6l folklorystyczny z Zytomierza ,.Poleskie
sokoly" (kierownik Pawel Antoniewski). Mlodzie2 mrala
mozliwoS6 nie tylko wypr6bowai swe rnoZliwoSci w polo-
nistyce, lecztakieprzez dwa dni przebywa6 w atmosferze
polskiej kultury. To bardzo wa2ne, bo nie w kazdej miejs-
cowoSci istnieje zesp6l polonijny, ktory prezentuje kul-
turq polsk4. Przecie2 nauczanie jqzyka polskiego jest
latwiejsze, je2eli wykorzystuje siq w tym celu piosenki,
wiersze, opowiadania, inscenizacje.

Udzial w olimpiadzie polonijnej daje rnozliwoS6 zdo-
bycia doSwiadczenia, kt6re pomaga mlodym ludziom w
doskonaleniu swojej wiedzy. Z 26 uczestnik6w do finalu
weszlo l4 osob. ZnichnajwiEcej punkt6w dostaly 6 os6b,

kt6re pojad4 do Warszawy na Final Centralny Olimpiady.
Witamy w6r6d nich Tetianq Sztiec (Zytomierz), Irenq Woch
(Chmielnicki), Irenq tr awdariska ffij6w), Juliq Singale-
wicz (Chmielnicki), Pawla Grumickiego (Chmielnicki) i
Olgq Kondratiuk (Zytomierz) - i gratulujemyt Zyczymy
sukces6w w Warszawie!

Larvsa Wermiflska
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Caritas - Spes tlkraine
Jtri clwa tysiqce tat iyje w calym (wiecie ntistyczne cialo Jezusu Chrystusa - Swiqty Ko{ci6l.

I od tych sanrych downych czasdw jednym z gl6wnych kierunkfw Jego objawienia byly czyny
milosierrlzia. Ddzisiaj w Ko{ciele katolickim w szczegdlny sposdb troszczy sig o to Caritas.

J eLeli popatrzymy naokol
siebie, to zobaczymy jak wiele
dzisiejszy czas ma problem6w:
bieda, niesprawiedliwoSc... Po-
patrzmy na naszych starszych,
samotnych s4siad6w, na star4
chor4 babciq. kt6ra mieszka w
donru przez ulicq, na oberwa-
nych, brudnych, porzuconych
przez rodzic6w dzieci... Mozna
przeliczy (, i przelicza(,... Czego
brakuje tyn wszystkim lu-
dziom? Pieniqdzy? Ubrania?
Lek6w? Jedzenia? Tak ! ! !

Cieplego nrieszkania'? Tak! Ale
czy tojest wszystko? Na pewne,
2e nie. P rzecteLw tym rachunku
nie zapomina siq to, co jest dla
wszystkich najwa2niejsze. To
nrilo56, rniloSi milosierna, co po
iacinie brzmi jako <CARITAS).

Zazwyczaj uwa|a siE, ze
Caritas to dobroczynna organi-
zacja w lonie ko5ciola. Lecz to
nie tak. Naprawdq, Caritas to
jedna z form objawienia
Koicioia calemu Swiatu, jedna
z fornr gloszenia Ewangelii,
gloszenia Bo2ej miloSci.

Caritas jest orga nizacjq
rniqdzynarodowE. Wszqdzie,
gdzie jest KoSci6l katolicki, tam
istnieie i Caritas. Nie iest

wyj4tkiem i Ukraina. Kiedy po
upadku systemu komunisty-
cznego na Ukrainie zaczqlo siq
odrodzenie katolicyzmu, to w
kr6tkim czasie biskupi
postanowi li zor ganizowad tutaj
Caritas. Or garllzacja przybrala
nazwQ Caritas Spes Ukraine.
Prezesem nowoutworzonej or-
ganizacji zostal biskup pomoc-
niczy Diecezji Kijowsko -
Zytomierskiej Stanislaw Szy-
rokoradiuk.

Slowo ((spes)) teL pochodzi z
laciny. Znaczy - <nadzieja>. Ca-
ritas Spes kieruje sw4 dzialalno56
do tych, kt6rzy najbardziej cier-
pia w dzisiejszych czasach. Po
pierwsze, to nasza zaniedbana
przyszlolf, - dzieci Ukrainy,
kt6re dziqki skutkom Czarnoby-
la cierpi4 od strasznych chor6b.
Kolonie wypoczynkowe Caritas
Spes co rok z radoSci4 przyjmujq
na leczenie dzieci, kt6re ucierpie-
li od Czarnobyla, sieroty, dzieci
z rodzin biednych i wielodziet-
nych. W okresie 2000 - 2001 lat
na tych koloniach odpoczywalo
blisko 5000 dzieci.

Domy i stol6wki dla bez-
domnych otwarte przez Caritas
w Kijowie, Zytotomierzu, Lu-

barze a tak|e w naszym Berdy-
czowie, zawsze przyjmuj4 tych,
ktorych o drzuc i lo
spoleczeristwo. Nie zapomina
Caritas o ludziach starych i
samotnych. Specjalnie dla nich
zostaly stworzone centra soc-
jalne, apteki, a od niedawnych
czas6w internaty dla samotnych
staruszk6w. Tak, naprzyklad, w
Gr6dku w obw Chmielnickim w
takim internacie mieszka 70
os6b, we wsi Aleksandr6wka w
obw. Zytomierskim - l2 os6b.
Otrzymujq nie tylko bezplatne
wyzywien ie, odzieL, lekarstwa,
ale najgl6wniejsze - miloSc i
uwagQ, kt6rej im tak brakowalo
w rodzinach. Centra socjalne,
ktore dzialaj4 w Kijowie, Tal-
nym w obw. Czerkaskim, Bier-
diansku w obw. Zaporoskim,
Dnieprodzier2yfisku w obw.
Dniepropietrowskim, w
szczeg6lny spos6b opiekuj4 siq
tymi chorymi, samotnymi lud2-
mi, kt6rzy albo w og6le nie
mogq wychodzii z domu, albo
nie potrafiq sobie pom6c.

W samym tylko Kijowie 50
chorych zawsze znajdujq siq
pod opiek4 centrum socjalnego
Caritas Spes. Kilka lat ostatnich

przynioslo Ukrainie szczegolny
bol - rujnul4ce powodzie na Za-
karpaciu. Ludzie zostalq bez
Srodkow do istnienia,bez jedze-
nia i lek6w, bez dachu nad
glow4. W takiej chwili szybka
operatywna pomoc Caritasu jest
bardzo wa|na. Jak widzicie, pole
dzialalnoSci Caritasu Spes jest
ogromne. Wielu ludzi - nasze
matki i ojcowie, siostry i bracia

- potrzebuj4 ro2nej pomocy.
Caritas z calego setca szczerze
zaprasza wszystkie plac6wki i
instytucje do wsp6lpracy. Nasze
rachunki bankowe:

PenirifiHa rtaiciq
<Kapirac-Cnec>

- Puprcrxo-Karonuurxoi
rrepKBI,I n VxpaiHi

plp 26007301240931
s Kuincrxor'ry nilainenni

llpor,ainnecr6auxy n
n.Kueni, M<DO 322250,

KoA I 664879
. Irena Zalvadska,
mieszkanka Berdvczowa

Smierd i zmartwychwstanie jest
najwazniej szym wydarzeniem w dziejach
calej ludzkoSci, poniewa2 dokonalo siq w
nim nasze zbawienie. Pan B69 objawia
nanr, szukaj4cym prawdq, ze aby nas
uchroni6 od tego ostatecznego zla i cier-
pienia, jakim jest wieczne potqpienie. Sam
staje siq prawdziwym czlowiekiem i bierze
na siebie cale zlo Swiata, grzechy wszyst-
kich ludzi: ,,On to dla nas grzechem uczynil
Tego. ktory nie zna grzechu, abySmy siq
stali w Nim sprawiedliwoSci4Bo24,, (2Kor.
5:21). W czasie agonii, w wolaniu na
krzyLtr:.,Boze m6j, czemuS mnie opuScil"
(Mt. 27:46), Jezus Chrystus wyrazil
doSwiadczenie nicwyobra2alnego cier-
pienia, przewy2szajqcego wszystkie ludz-
kie cierpienia razem wziqte.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest za-
powiedzi4, 2e jeLeli przyjmujemy Jego
miloSc, to i my r6wniez zmartwychwstaje-
my: .,A je2eli mieszka w nas duch Tego,
ktory Jezusa wskrzesil z martwych, to Ten,
co wskrzesil Jezusa z matrwych, przywr6-
ci do 2ycia wasze Smiertelne ciala moca

mieszkajqcego w was ducha swego,,. (Rz.
8: I I ) Nasza wiara i nadzieja opiera siq na
fakcie zmartwychwstalego Jezusa. Zmart-
wychwstanie jest faktem historycznym,

Zwycigzca
Smierci piekla

i sziltana
rzeczywiicie zaistnialym i potwierdzonym
przez licznych Swiadk6w, ktorzy osobiScie
spotkali Chrystusa zmartwychwstalego.
SzokprzeLyty przez Apostol6w i uczni6w
po Jego mQce i 6mierci, byl tak wielki, 2e
pocz4tkowo nie dowierzali wiadomoSci o
Zmartwychwstaniu. Uwierzyli dopiero
wtedy, kiedy Jezus sam stan4l po3r6d nich
i rzekl: ,,Pok6j wam!". Wiara apostol6w w

zmartwychwstanie zrodzila siq natych-
miast na skutek osobistych, bezpoSrednich,
wielokrotnych spotkari z Jezusem
Zmartwychwstalym. Objawienia te
zakohczyly siq w momenc ie
wniebowst4pienia. Cz\owieczefi stwo J ezu-
sa dost4pilo wtedy wspoludzialu we
wszechmocy i wladzy Tr6jjedynego Boga.
zostalo wprowadzone do spolecznoSci
trynitarnej, a wiqc stalo siq niewidzialne,
niedo6wiadczalne poprzez nasze zmysly,
poniewa2 zamieszkala w Nim,,cala pelnia:
B6stwo na spos6b ciala". W ten spos6b
zostala dopelniona tajemnica wcielenia i
naszego zbawienia.

Zmartwychwstaly Chrystus j est
niewidzialny, ale rzeczywiicie obecny i
dostqpny dla kazdego. Czeka w Sakramen-
tach pokuty i Eucharystii, aby ogarn4i nas
swoj4 MiloSci4. Z naszej strony potrzebna
tylko pelna zgoda na Jego milo36, wyrazona
w codziennej modlitwie i pelnym ufnoSci
pelnieniu Jego woli.

Irena Zawadzka
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O Polakach w Berdyczowie wiemy sporo nie tylko
my sami, ale i nasi rodacy w Polsce. Ale o tych, kt6rzy
|yiq w podberdyczowskich wsiach, wiadomo sto-
sunkowo niewiele. Dlatego te? rrMozaika" postanowila

pojechad na wie6 i zbada6, jak wygl4da tam sytuacja.

Przedstawiamy kr6tk4 informacjg o wioskach.
Bqdziemy siq starali przedstawiad szersze opracow-
ania, rozmawiad z ciekawymi ludZmi, pisad o historii i
wsp6lczesnoSci.

Dzigkuj emy fundacj i Rodacy-Rodakom.

LeSna ,roOUUUu wSr6d miejscowYch
nazy w ana,,Warszaw4> j est j ednq z nai-
dalszych wiosek rejonu, le?y 20 km od

Berdyczowa. Wedlug podari ziemiq,
kt6re teraz sq wlasno6ci4 tutejszego gos-

podarstwa byly zaroSniqte gqstymi lasa-

mi, ciqgn4cymi siq aL do morza
Czarnego. Tu rosly dEby w obwodzie 3-

4 m, ze Srednic4 2 m. Las bYl bogatY na

zwierzyng. WSrod niego rozlewaly siq
jeziora z obfitymi zapasami rybY.

W latach 40 XIX st. pojawil siq tu-

taj pierwszy ziemianin. Nazywal siq
Podlowski i mial gramotq carsk4 na

prawo korzystania z ziemi. Ziemianin
przywr6zl ze sob4 chlop6w, zbudowal
mieszkanie dla siebie i dla nich i kolej-
no zacz$, przejmowa6 ziemie.

P ierwsza wi oska tu zalohona nazyw ala

siq Berezowi Korczmy (Brzozowe Szyn-

ki), bo we wsi stal szynk. Po ostatnim car-

skim spisie ludnoSci wieS byla przemia-

nowana na Le6nq Slob6dkg (zapewne od

,,swobody", czyli wolno6ci - na tej za'
sadzie wiele miejscowo6ci w Polsce nosi

nazwQ ,.Wola" z jakimS przymiotnikiem

-- przyp. redakcji). Tutaj mieszkali tylko
Polacy. Obecnie we wsi jest 180 dom6w i

560 mieszkafrc6w. Cztery rodziny s4

ukrairiskie, inne - polskie.

LeSna Slob6dka
WieS graniczy z rejonem Czud-

nowskim, ze wszystkich stron otaczaiq
j4 pola. Rolnicy maja dzialki wiqksze,

3 ha, kt6re zdajq wedlug umowy miPj-

scowemu gospodarstwu im. Kirowa. W

Slob6dce malo mlodzie2y, a i ta jest bez-

robotna, bo pracy nie ma nawet w
s4siednich wsiach. Nie ma szkolY,
najbli2sza jest 5 kilometr6w dalej.
WSr6d ludno6ci przewa2a wiek Sredni i
podeszly. S4 starsi: Franciszka Kos-
trecka - 96 lat, Rafaina Zeliriska - 86

lat, Franciszka Laskowska -86 lat, Wi-
centyna Galecka - 98 lat. Te babcie po-

chodz4 z rcdzin wielodzietnych i same

teL majqdu2o dzieci.
Do 1956 - 58 lat mieszkaficY wsi

poslugiwali siq jqzykiem polskim. Te-

raz polskim wlada niewielu Polak6w ze

Slob6dki. W 1925 roku we wsi byla zbu-

dowana czteroletnia polska szkola,
gdzie pracowalo dw6ch, a potem czte'
rech nauczycieli. W 1930 roku szkola
zostala przeksztalcona w siedmi oletni4
pol sk4 szkolq. Mieszkafi cy, kt6rzy znajq
polski, byli jej uczniami. W owych cza-

sach we wsi mieszkalo I 105 Polak6w.
W1935 r. szkola zostala zamieniona w

szkolq ukrairisk4. Nadchodzil okres
represji stalinowskich, dzieciom z zna'

jomoSciq polskiego bylo trudno dosta6

siq na studia.
Liczba ludnoSci zmniejszala siq z

r62nych przy czyn. Dzieje historyczne,

kt6re odbily siq na 2yciu ka2dei wsi, nie

ominqly i LeSnej Slob6dki. Na pocz4tku

rodziny, kt6re mialY lePszY Poziom
2y cia, zostaly,,rozkulaczoneD. W szyscy

czlonkowie tych rodzin zostali
wysiedleni; wr6cil tylko jeden miesz-

kaniec. Wielu ludzi zmarlo Smierci4

glodow4 w 1933 roku. W latach 1936 -
1937 wywieziono podczas represji naj-

wiqcej Polak6w wla3nie z tej wsi.
Wywo2ono ich do WinnicY i tam roz-

strzeliwano. Po zbrodniach ludzie roz-

kopywali doly i szukali szczqtki swoich

bliskich.
Do Le6nej Slobudki nie wr6cil nikt

z represjonowanych mieszkafrc6w- We

wsi jest miejsce Zalobne, gdzie stoi

pomnik zaginionym w czasie glodu
1933 roku, represji stalinowskich 1936-

37 roku i w czasie II Wojny Swiatowej.
Malo zostalo kombatant6w Wojska

Polskiego: Witold Kowalski, Michal Ol-

szariski, Waclaw Jakubowski, Fran-

ciszek Rudnicki i inni. W Polsce miesz-

kajq wychodilcy z Le6nej Slobodki: to

s4 niekt6r zy 2olnierze Wojska Polskiego
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jeLdzilo na spotkanie z

papiezem Janem Pawlem II do
Kijowa w czerwcu 2001 r.

WieS jest znana dziqki
zespolowi folklorystycznemu,
ktory wystqpuje nie tylko we

, wsi, lecz takhe w Berdyczowie,

"J Zytomierzu, Kijowie. Kilka lat
temu polscy dziennikarze na-
grali o Slobodce film pod
tytulem cGwiazdy nad Berdy-
czowem)).

Mieszkaricy wsi podtrzy-
muja tradycje i obrzqd6w
katolickich, przekazuja je
mlodym pokoleniom. Przed
wojn4 w klasztorze karmelit6w
bosych byl ministrantem
mieszkaniec Slob6dki Jan Ula-
nowski. Kiedy klasztor zostal
zamkniqty i zacz$. siq jego ra-
bunek, Janowi udalo siq zabrai
klasztorny krzy2 i przechowad
go. Za to otrzymal trzy lata
wiqzienia. Ale krzyia nie
oddal. Od tej pory krzy2

vznajdowal siQ w LeSnej
Slob6dce. Byl wykorzystywany

...' na pogrzebach w czasie proces-
ji razem z chor4gwiami. Za

i wieSniacy, kt6rzy wyjechali do Polski
po wojnie. Do tej pory podtrzymuj4
zwi4zki z krewnymi. S4 tak2e mlodzie|,
ktora wyjechala do Polski na studia, np.
wnuk pani Marii Godlewskiej.

Polacy wsi maj4 kaplicq, gdzie sq

odprawiane msze Swiqte. Ale czqsto
jeLdLq do berdyczowskich 6wi4tyri
katolickich. Od czterech lat we wsi
dziala Legion Marii, przewodniczy
kt6remu pani Genefa S4czkowska.
Dziesieciu katolikow ze Slob6dki

Berdyczowskiej we wsi przyjmuj4 piel-
grzym6w id4cych z Iwanopola. Taka
grupa liczy okolo 500 - 600 os6b. Ale
slob6dczanie dla wszystkich znajduj4
miejsce, bo sq bardzo goScinnymi.

Materialy o historii wsi zliera pani
Wladyslawa Gawlowska, kt6ra przez
dlugie lata pracowala w miejscowej
bibliotece.Ta inteligentna kobieta jest
dobrq gospodyni4, matk4 czworga dzie-
ci. Jej rodzice mieszkali w futorze
niedaleko wioski. Uczyli siq w polskiej

szkole. Wladyslawa Gawlowska, nie
zwaiajqc na trudne 2ycie we wsi, na
ciq2kq pracQ, zebrala du2o material6w
o Le5nej Slob6dce i jej mieszkafcach.
Nasza redakcj a dziqkuj e pani
Wladyslawie za pomoc w napisaniu
danego artykulu. (Na zdjqciu z lewej
Wladyslawa Gawlowska, pan Edward
Nazarewicz (w rodzinie kt6rego
przechowuj4 klasztorny krzy2, trzyma
go w rqkach), pani Genowefa i Walenty
Grabowski, prezes Obwodowego
Oddziatu ZPU.)

O przeszlo6ci najwiqcej pamiqtaj4
ludzie w wieku podeszlym. 84 letnia

pani Anna Wolariska opowiada, 2e

urodzila siq w rodzinie, gdzie bylo
dziewiEcioro dzieci. Rodzina zostala
rozkulaczona, wygn ana ze wsi. Rodzice
musieli wyjecha6 do Berdyczowa i tanr

wynajmowai mieszkanie.
Rozkulaczono i starszego brata Jana,
jego dom zostal zabrany dla Rady Wiej-
skiej. Sam gospodarz 2yl i zmarl w

malym domku podobnym do spichle-
rza. Brat Szymon zostal zabrany do

NKWD i juz nigdy go nikt nie widzial.
Siostra Franciszka, brat Ipolit i

ojciec zmarli z glodu. Matka i

inni czlonkowie rodziny zmarli
od chor6b. Nieludzkie warunki
2ycia, poniewaz rodzina
mieszkala w pomieszczeniu dla

bydla, wytrzymalo tylko dwoje:
pani Anna i jej brat Roman, kt6ry
ukoriczyl juz 82 lata. Anna
Wolariska urodzila siedmio16
dzieci. Troje z nich zmarly przed
wojnq jeszcze malymi. W 1957

roku zginql tragicznie j ej
malzonek i Anna zostala siq sama

z dzietmi. Starszemu bylo 11 lat,
najmlodszemu 5. Pracowala w
kolchozie na r6znych trudnych
robotach. Otrzymywala mizern4
rentq na dzieci. Z poczqtku 62

rubli, potem 52 rbl., 49 rbl.. a na

ostatnie niepelnoletnie dziecko
25 rubli.

Obecnie pani Anna jest eme-

rytkq i otrzymuje 79 hrywien
miesiqcznie. To jest wyna-
grodzenie za jejtrudne zycie. Ma
tak2e malerik4 chatkq bez wyg6d.
Ale jest piec i opala siQ

pomieszczenie drewnem. A
jeszcze pani ma l2 wnuk6w i tyle

samo prawnuk6w. Wszyscy potomko-
wie s4katolikami. Anna przekazuje wnu-
kom zasady chrze6cijafiskie. Dobrze zna
jEzyk polski, ma rodzinq w Polsce. Nie
raz jeLdzila do kraju razem z synami.

O mieszkaricach Slobodki i ich
nielatwym 2yciu mozna duzo pisa6, ale

nie ma takich sl6w, kt6rymi mozna
wyrazil zachwyt tymi prostyni lud2mi,
kt6rzy nie utracilii swojej polskiej
duszy, 2yjqc w oderwaniu od Macierzy.
Niech im zawsze pomaga 869!

Jadwiga Kowalska,
tlumaczyla Larysa Wermiriska

wykorzystanie symboli katolickich
wladza nakladala wielkie grzywny. Po
Smierci pana Ulanowskiego krzyL
przechowywal mq2 jego wnuczki Ed-
ward Nazarewicz. Co rok, kiedy miesz-
karicy wsi organizujqsiq na pielgrzym-
kq w Swiqta 6w. Piotra i Pawla do lwa-
nopola, na czele kolumny razem z
chor4gwiami nios4 ten krzyl. W piel-
grzymce zazwyczaj bior4 udzial50 - 60
os6b. Z lwanopola co rok I wrzeSnia w
dzieh 5w. Bronislawy do Le6nej
Stobodki pr zy chodzi pielgrzymka kato-
likow z rejonu Czerniachowskiego.
Tak|e podczas Swiqta Matki Boskiej
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. Delegacja z Watykanu wizytowala w Krakowie miejsca, kt6re podczas sierpniowej pielgrzymki do Polski odwiedzi papie2 Jan

pawel IL Nadaf bli2s ze szczeg6ty \ izyty ni€ se znan€. Nie wiadomo o jakichkolwiek punktach, kt6re rozszerzalyby program papie-

skiej wizyty poza Sarkruarium w Lagiewnikach, krakowskie Blonia i KalwariQ Zebrzydowskq. Niewykluczone, Ze papie' ptze-

.leOzie priei Rynek Gl6wny w Krakowie. Na pewno bqdzie goscil na zamku Kr6levvskim na Wawelu, gdzi€ wstQpnie zaplanowano

spotkanie z prezydentem i premierem.

. Trrvaly intensywne rozmowy Pol-
ski z Uni4 Europejsk4 w sprawie
warunkow wejScia do UE. Najwiqksze
rozbieznoSci dotyczyly rolnictwa. Chodzi
o tzw. doplaty bezpoSrednie, kt6re otrzy-
mujq unijni rolnicy (wg. szczeg6lnych

zasad i skomplikowanych obliczeri,
ka2dy rolnik dostaje dotacjq finansowq).
Komisja Europejska podtrzymala swoj4
propo zycj e, by nowe paf s twa
czlonkowskie UE w pierwszym roku po

wejSciu do Unii otrzymaly zaledwie 25

proc. rolniczych doplat bezpoSrednich.
Do pelnej kwoty doplat nowi czlonkowie
Unii mieliby stopniowo dochodzi6 przez

l0 lat. Tymczasem pelnomocnik rz4du

ds. informacji europejskiej Slawomir
Wiatr przedstawil program swojego
dzialania. Program Wiatra zaklada
wyprodukowanie ok. 50 telewizyjnych i
radiorvych spot6w informacyjnych o his-
torii Unii Europejskiej, jej rozwoju,
sposobie funkcjonowania i wartoSciach,

na kt6rych siq opiera. Spot telewizyjny
ma trwai 60 sekund, a radiowy 180. Bgda

emitowane zar6wno w rnediach publi-
cznych jak i komercyjnych.

. Obywatel polski, rzymskokatolicki
bisfup Irkucka w Rosji, Ierzy Mazur, nie

zostal wpuszczony do Rosji mimo posiada-

nia wa2nej wizy. Zaprotestowal Watykan
oraz polski rzqd. Polska prasa szeroko
komentowala antykatolickq akcjq, zorgani-
zowan4 w r62nych rosyjskich miastach -
nastqpstwo decyzji papieia o powolaniu w
Rosji czterech diecezji (dot4d istnialy
koScielne jednostki administracyjne na

ni2szym szczeblu, administratury apostol-
skie). Do chwili oddania tego numeru,,Mo-
zaikl" nie bylo jeszczewiadorno, czy biskup
Mazur bqdzie m6gl wr6ci6 do Irkucka.

. W calej Polsce zorganizowano wiele
przedsiqwziqi (wystawy, pokazy film6q
konferencje naukowe'1 z okazji 5 5. rocznicy
akcji ,,Wisla". W ramach akcji ,,Wisla" z
teren6w poludniowo-wschodniej Polsl(i na

obszary Ziem Odzyskanych przymusowo
wysiedlono w 1947 r. ok. 140 tysiqcY
Ukrairic6w. Trafili na tak zwane Ziemie
Odzyskane, m.in. w Olsztyriskie (w G6rowie
Ilawieckim jest jedyna w Polsce ukraifrska
szkola Srednia), do dzisiejszego wojew6dz-
twaZachodniopomorskiego i na Sl4sk. Wie-
lu z nich chcialoby wr6ci6 na swoje ziemie.

. Dokumenty i fotografie - w wiqk-
szoSci prezentowane po raz pierwszy -przedstawiaj4ce stosunki polsko-
ukraifrskie skladaj4 siq na wystawq ,,Po-

lacy - Ukrairicy 1939-47". otwartq w
oddziale Instytutu Pamiqci Narodowej w
Rzeszowie. Wystawa obrazuje postawy

Ukraific6w w okresie II Rzeczypospolitej
i we wrzeSniu 1939 r., politykq narodo-'
woSciow4 okupant6w niemieckiego i

radzieckiego, kt6rzy polsko-ukrairiskie
napiqcia starali siq wykorzysta6 do

wlasnych cel6w, losy ukrairiskiej dywiz-
ji SS ,,Halyczyna". dzialalnoSi polskiego

i ukrairiskiego podziemia, antypolskie
wystqpienia Organi zacji Ukraifi skrch
Nacjonalistow - Ukrait'rskiej Powstafr-

czej Armii w latach 1943-44 na Wolyniu
i w Galicji Wschodniej oraz operacJQ

,,'Wisla".

. Cena dolar6w na poczatku maja

wynosila - Wzy sprzeda?y 3,94 zl,przy
kupnie 4,04 zl.

S. M.
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Na Podolu, niedaleko Tarnopola, okolo
30 km znajduje siq rejonowe miasteczko
Skalat. w ktdrym zamieszkala rodzina Tys-
narzev,skich. Na wiadomoic o tworzeniu
Ilojska Polskiego na Zytomierszczyinie,
cdrka rodziny Janina Tysnarzewska wbrew
u,oli rodzicow w.vjeidia do Berdyczowa, do

formujqcltch siq jednostek I korpusu pan-
cernego Wojska Polskiego i dostaje
przydzial do 4., a nastqpnie do 2. Brygady
P anc ernej . Wz o row o wyp eln iaj qc p o I e c on e

obowiqzki zwr6cila na siebie wzrok
'dowodztv,a i iolnierzy brygady.

Panna Janina byla zdolnq dziewczynq,
miala dobrq pamiqc i w krLtkirn terminie
stala korespondentem gazety korpusowej
,,Pancerni>. Pisze artykuly oraz wiersze o
tematvce wojskowo - wojennej. Gen. bryg,
tu st. spocz. dr. Edward Lancucki, byly star-
szy sieriant, dowddca czolgu 2. Brygady
Pancernej podczas II llojny Swiatowej
v'spomina : <Byla to szczupla czarnooka
dziewczyna w mundurze iolnierza pol-
skiego. Nazywaliimy jq Janeczka. Miala
zaledwie l8 lat, gdy jako korespondentka
wojenna wypowiada siq na szpaltach kor-
pusowej gazety ,,Pancernil.l W trzeciej
zbi6rce wierszy frontowych iolnierzy,
v'ydanym na Lubelszczyinie, w Chelmie, w
czerv,cu 2000 roku, jeden z czlonk6w Klu-
bu Kombatant6w polskich v,spomina:
<Du2o stosunkowo wierszy napisala nasza
l,spaniala, mila i serdeczna kole2anka, kpt.
w st spocz. mgr. Janina Tysnarzewska -
Gorska <Janeczkat, rodem z Podola, w
czasie wojlty korespondentka 2. Brygady
Pancernej. Jakie wierne slowa w swych
v,ierszach oddajq nastr6j <braci
czolgist6w> z kt6rymi autorka
przemierzala drogi frontowe t. Proponu-
jemy kilka z nich pod osqd czytelnik|w.

Do brata czolgisty
Tobie, czolgisto, poSwiqcam te slowa,
Wracaj4c do czas6w odleglych.
Po latach czterdziestu chcq wzbudzid od nowa
Pamiq6 i czeii| dla poleglych.
Pamiqtasz czas wojny tak dzi6 oddalony,
Tw6j czolg, zaNogg, wasz zapal i trud,
Kiedy. w zamglony poranek kwietniowy
Forsowal fale zimnej Nysy w br6d?
Krwi4 swoj4, bracie, barwile6 te fale,
tward4 ziemiq oral twych g4sienic 6lad.
Przezlzy oczy twoje wciqLpatrzyly dalej,
Wypatrujqc drogi w nieznany ci Swiat.
My3lale6 wtedy o swym losie smutnym,
O bliskich i Polsce,

tam gdzie wr6ci6 chcialeS,
WalczyleS mq2nie z najeLdLc4 okrutnym,
O kraj ojczysty, kt6rego nie miales!
Bo o Ojczyznenaszqbii siq'warto bylo,
Gin46 bylo warto i krwi nie 2alowa6,
By nowe pokolenie lepiej od nas zylo,
I chcialo w pamiqci tamte dni zachowa6!
DziS w czterdzieste drugq rocznicq tych dat
B4dL z nami, bracie, bliski i wierny.
Nie tylko w wierszu pozostanie Slad,
Ze byt i walczyN nasz korpus pancerny!

GDY LOS POZWOLI
Gdy los pozwoli, to zn6w siq spotkamy
Po nowych latach przerwy

danej nam na 2ycie.
Je6li los pomo2e, zn6w siq przywitamy
I lzg co leci z oczu, obetrzemy skrycie.
Gdy pamiq6 dopisze i siq rozpoznamy
W gronie przyjaci6l z naszy ch

dr6g frontowych,
Cale godziny szeptem przegadamy
Jak dawniej w wilgotnych

ziemiankach polowych.
Wzajemnie bqdziemy

wymieniai wspomnienia
I nasz4 historiq, chod jej czq56 malutk4
Ocala6 bqdziemy od mgly zapomnienia

O zmierzchu wieczorem i przeznoc calutk4.
A gdy los laskawy doLryt, nam pozwoli
Do nastqpnych spotkari pancerniackiej braci
Zn6w wspomina6 bqdziemy o

2olnierskiej doli.
O kt6rej pamiqi zanika i barwy swe traci

KOMBATANCKI APEL
Stari, koleg o, razem z nami

w bratni szereg do apelu
Wszak to szereg ju2nieliczny,

bo zostalo nas niewielu.
Niechaj ci siq w nim przypomn4

lata twej frontowej drogi,
Niech na chwilq cho6 siq zjawi1

towarzysze z twej zalogi.
Wszak ka2dego z nich pamiqtasz,

tych co |yjqi zginqli
Ale tylko mySmy, bracie,

do apelu dziS stanqli.
Przypomnijmy ich imiona,

ich odwagq, wolq mQstwa

Kaidy z nich wszak pragn4l przeLyt, i
doczekai dni zwyciqstwa.

Lecznam tylko bylo daneprze2y(,
wiosnq kofica wojny

I budowa6 now4 Polskq -
kraj szczq6liwy i spokojny.

Wszystkie sity swe oddaleS tym
najwyLszym naszym celom

Wiqc nie zwlekaj, tylko stawaj,
moj czolgisto, do apelu!

OPOWIEDZ MI DZIADKA
Usi4d2 proszQ dziadku przy mnie,
J eszcze nie jest czas na spanie,
I podaruj zanim zasnQ

Jedne swe opowiadanie.
O 2olnierskiej doli powiedz
I o losie swym wojennym,
Gdy ruszale6 w b6j o Polskq
Wrazz korpusem swym pancernym.
Lubiq stuchai twoich wspomnieri,
Zkt6rychjedno wiem o wojnie,
2e to dziEki tobie wla6nie,
Mogq iryt, i spat, spokojnie.
A gdy zasnQ kiedy skoriczysz,
W sen zabiorqtwe wspomnienia,
By zachowai w swej pamiqci
Losy twego pokolenia.

- - 
Milo36 i szacunek dla frontowej kolezanki Jancczki baidzo dobze wypowiedziano w nastgpnym li3cie bylego 2olnierza wojska

Polskiego. ,,PragnQ w imieniu wszystkich pancemycb naszego Drczdeisiicgo l. Korpusu pani.-"go oru, naszego Klubu wyrazi6
uznanie dla fronto*ej kole2anki, Janeczki, 

.korcspondentki wojennej l. DK P-""-igo. Kapitanie Janino, dziQkuJemy ci za twa
piekn4 poezjQ w wierszach, kt6rymi nastawilag walki i historiq naszych mlodziericzych c zyniw zbrojnych, a szczeg6lni€ za $,iersz(Frontowe drogi mojego korpusu>. Troche r6wniei ukladam zwrotki, lecz do Pani swq tre6d piszq prozi towlem lrat mi rym6w by
wyrazi6 w nim nasze wdziQcznoSd!)

Chor4zy w stanie spoczynku J6zef Grontkowski
Muszq zgodzii siq z panem J6zefem Grontkowskim, bo 2olnierska milosi i szacuuek jest zaslu2on4 nagrod4 dla naszej Jancczki.

Boleslaw Puchalski



BAZYLIKA BOZEGO GROBU W JEROZOLIMIE

MO ZAX KA. ts ERD.YC ZO.WIS KA

STRONA HISTORYCZNA

RAZYLIKA
ROZEGO GROBU
W JEROZOLIMIE

Znanejest stare rabinackie powiedzenie:
Bdg wlal na iwiat dziesigi miar pigkna, dziewigd przypadlo JeroTolimie;
Bdg wlal no Swiat dziesigi miar mqdroSci, dziewigt przypadlo Jerozolimie;
Bdg wlal na Swiat dziesipi miar cierpienia, dziewigi przypadlo Jerozolimie.

Chyba ka2dy, komu dane bylo odwiedzii
to miasto, mo2e potwierdzi6 te slowa. Nie
spos6b tego rniasta zapomniei. Nigdzie in-
dzie.j bowiem nie odczuwa siq tak ogrom-
nego potencjaiu modlitw zanoszonych do
Boga. Wznosz4 je wyznawcy trzech naj-
wiqkszyc h reli gi i monotei sty czny ch: 2y dzi,
muzulmanie i chrze6cijanie. Codziennie
w4skimi uliczkami Jerozolimy przemie-
szczaj1s iq n iezl icz one rzesze pielgrzym6w.

Dla chrze5cijan Jerozolima to przede
wszystkim Bazylika Bo2ego Grobu. Obej-
rrruJe ona Kalwariq, czyli miejsce
ukrzyzowania Jezusa. a tak|e BoLy Gr6b,
gdzie dokonalo siq zmartwychwstanie.
Obecnie mo2emy sobie tylko wyobrazi6,
jak wygl4dalo to miejsce w dniu Smierci
Jezusa. Pobozni wierni dlauczczenia Swiq-
tych dla chrzeScijaristwa miejsc wznosili na
niclr w r62nych epokach monumentalne
budowle. Wsp6lposi adaczami Bazyliki s4
przede wszystkim trzy wsp6lnoty: laciriski
KoSci6t katolicki reprezentowany przez
franciszkanow oraz prawoslawni Grecy i
Ornrianie. Te trzy wsp6lnoty posiadaj4
wlasne pomieszczenia mieszkalne i wlasne
kaplice, a ponadto s4 wsp6lwla6cicielami
g16wnych czqSci zabytku, w ktorych
odprawiaj4 na zmianE w r62nych porach
dnia i nocy swoje nabo2eristwa. Natomiast
mniejsze uprawnienia posiadaj4: Kopto-
wie, sytyjscy jakobici i Etiopczycy. Prawa
poszczeg6lnych wsp6lnot wi42q siq z
uzywaniem lamp, sprzqt6w koScielnych,
obraz6w i kandelabr6w, a zwlaszcza z
prawem do napraw. Ten podzial powodu-
je, 2e trudno jest podjad dzialanie
zmierzajqce do wlaSciwej ochrony zabytku,
apoza tym wewnqtrzBazyliki mozna nie-
kiedy odnieSi wrazenie chaosu i wzajemne-
go przeszkadzania sobie r6znych wyznah
w sprawowanych nabozefi stwach.

Kiedy w ubieglym miqsi4cu TVp
transmitowala pobyt Ojca Swiqtego w Jero-
zolimie mozliwy stal siq dla wielu osobisty
ogl4d tego miejsca. Wszyscy mogliSmy
w6wczas zobaczyt,, 2e do Bazyliki wcho-
dzi siq z dziedzihca przez bramq, kt6ra na
o96l zachowala ksztalt nadany jej w cza-
sach krzy2owc6w. Jest to obecnie gl6wne

wejScie prowadzqce do Bazyliki. Paradok-
5afs€;jest, Le chot, sama Bazylika nalezy
do chrze3cijan, to drzwi prowadzqce do jej
wnQtrza s4 od siedmiu wiek6w w posiada-
niu dw6ch rodzin muzulmafiskich, z
kt6rych jedna przechowuje klucze, druga
zaS ma prawo otwierai i zamykat Bazylikq.
Przy zamykaniu panuj e ustalony
ceremonial. Okolo kwadrans ptzed zam-
kniqciem rczlega siq glo6ne oznajmianie
wiernym, 2e czas opuszczat, Bazylikq.
ULywa siq w tym celu ciqzkich kolatek
przymocowanych do drzwi. W tym czasie
przedstawiciele wsp6lnot, mieszkajqcy
wewn4trz Bazyliki gromadz4 siq przy
bramie po wewnetrznej stronie Bazyliki.
Kiedy tylko zegar na pobliskiej wie2y wy-
bije godzinq dziewi4t4 (wiecz6r),
muzulmanrn z rodziny, kt6ra od pokoleri
ma ((prawo kluczy> do Bazyliki, wspina siq
po drabinie, aby przekrqcii g6rny zamek.
Nastqpnie przez okienko w bramie przeka-
zuje drabinq do wnqtrza, po czym okienko
juz od Srodkazamzkane jest przez zakon-
nika. Kaplica Kalwarii polo2ona jest o 4,5
metra wyLej ni2 posadzka Bazyliki. Golym
okiem widoczny jest jej podzial architek-
toniczny bqd4cy r6wnie2 odzwierciedle-
niem podzialu prawnego. Jej wiqksza lewa
czg36 nale|y do Grek6w i stanowi Kaplicq
IJkrzy2owania i Smierci. Jej wschodni
wystr6j pochodzi z XVIII wieku. Pod
oltarzem znajduje siq otw6r, przez kt6ry
mo|na dotkn46 skaly Golgoty. Natomiast
prawa czqSt, nale2y do franciszkan6w.
Znajduj1siq tu kaplice: Przybicie dokrzyila
(Stacja XI) oraz Zdjq.cie z krzyLa (Stacja
XIII). PoSr6d stacji Drogi Krzy2owej,
tradycyjnie Srodka zamykane jest przez
zakonnika. Zazwyczaj dzieje siq to przy
udziale wiqkszej lub mniej szej liczby
gapi6w. Natychmiast po zamkniqciu Bazy-
liki nale2y opu6ci6 dziedziniec, gdy2 wy-
gaszane s4 Swiatla i zamykane dwie masy-
wne bramy prowadz4ce do niego.

Otwieranie bazyliki nastqpuje wczes-
nym rankiem o godzinie 430 i nie ma juz
tak wielu 6wiadk6w. Je6li ju2 kto6 jednak
zdecyduje siq w nim uczestniczy6, ma
p62niej okazjq do dlugiej i spokojnej,

niezm4conej obecnoSci4 wielu os6b,
modlitwy w Swiqtych miejscach: na Kal-
warii czy te2 w kaplicy Bozego Grobu.
Potem bowiem doSd szybko Swi4tynia
wypelnia siq pielgrzymami. tworz4 siq
kolejki i mieszajq d2wiqki r6znorakich
nabo2eristw.

We wnqtrzu Bazyliki zarazza drzwiami
po prawej stronie znajdujg siQ schody
prowadz4ce na KalwariE.

Po zej5ciu z Kalwarii w drodze do Ka-
plicy Bo2ego grobu mija siq, naprzeciw
wejScia j gl6wnego do Bazyliki, kamiennq
plytq upamiqtniaj 4c4 przygotowanie C iala
Jezusa do pogrzebu. Jest ona nazyVtana
Kamieniem Namaszczenia. Plonie nad nim
osiem lamp (po dwie dla kazdej wsp6lnoty
wsp6luzytkownik6w Bazyliki). Dopiero po
pokonaniu dalszych metr6w stajemy przed
wej6ciem do Kaplicy Grobu. Znajduje siq
ona w centrum rotundy zwanej Anastasis
(grec. <<Zmartwychwstanie>). Gr6b Pana
Jezusa jest jednoczeSnie XIV Stacj4Drogi
Krzy2owej. Ma ksztalt prostok4ta dlugoSci
nieco ponad 8 metr6w i szerokoSci prarvie
6 metr6w. Dzieli siq na dwie czqSci, z

ktorych pierwsza tworzAca przedsionek
nazywana jest Kaplic4 Aniola. Tuta_i bo-
wiem Aniol mial oglosii poboznym nie-.
wiastom radosna nowinq: Zmartwy chwstal.
Z Kaplicy Aniola ciasne wejScie o wy-
soko6ci ok. 1,3 metra prowadzi do komory
grobowej, czyli do wlaSciwego Bozego
Grobu. W niej pierwotna skala, na ktorej
od pi4tkowego wieczora do niedzielnego
poranka spoczywalo cialo Zbawiciela,
pokryta jest marmurem. Do Kaplicy Gro-
bu maj a prawo Grecy, Ormianie i

tr acinnicy. Z tylu kaplicy natomiast maj4
oltarz Koptowie. Mo2na pod nim zoba-
czyt fragment skaly Bo2ego Grobu.

Kaplica Bo2ego Grobu jest chyba naj-
bardziej ze wszystkich kaplic Bazyliki
oblegana przez pielgrzym6w To tu tworz4
siq najdluzsze kolejki. Odnosi siq wra2enie
jak gdyby wszyscy, choi moze wydawai siq
to jednoczeSnie niedorzeczne, chcieli ko-
niecznie na wlasne oczy przekonai siq, 2e

gr6b jest naprawdq pusty.
Dorota
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Lepszy wr6bel w gar5ci niZ gol4b na dachu.

Zgodz buduj e, niezgoda rujnuje.
Kto sig na gorqcym sparzyl, ten na zimne dmucha.

Na pochyle drzewo wszystkie kozy skaczq.

Kto pod kim dolki kopie, ten sam w nie wpada.

Paluszek i gldwka to szkolna wym6wka.

Pewien nasz rodak, bqdqc jeszcze
malym chlopcem wyemigrowal z cal4
rodzin4 do dalekiego kraju. Tam po
latach, gdy rodzina ,,rozjechala siq> w
r o2ne strony, pozostawiaj 4c leciwq j u2

babciq, a on byl powaznym

czlowiekiem-kt6ry dorobil siq zna-
cznego majqtku sw6j4 rzetelnq,
dlugoletni4 prac4 poczul nagle, 2e nie
wig,,w jakim celu zyje. Zbli2ala siE
wla6nie Wielkanoc. Postanowil od-
wiedzi6 starq babciQ; odszuka6 jq *

jakimS,
nQdznym
mieszkanku.

Przyjechah

do babcinej
miejscowo6ci wla6nie we wczesny ranek
Wielkanocnego Swiqta. Szla procesja
rezurekcyjna, bily dzwony. Barwny
poch6d posuwal siq powoli...

Szli mlodzi i starzy. ZauwaLyl
starsze kobiety, jak z godno6ci4 szly z
jakimiS torbami. Wracajq z nocnej
pracy, czy idqw odwiedziny do malych
wnuk6w? - pomySlal. Wszedl z innymi
do koSciola. Zaskoczyl go radosny,
dono6ny 6piew Alleluja. Pozostal do
korica, wychodzqc razem z innymi.

U babci bylo czy5ciutko, a szybki
w oknach takprzelroczyste, jakby ich
nie bylo. Zabral babciq do siebie. Bab-
cia niespodziewanie szybko umarla,
m6wi4c do wnuka, 2e bardzo, bardzo
czekala na niego. Wtedy zrozumial,2e
bylo to czekanie na jego powrot do
Boga.

Teresa Wieromiej
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ffiffiwffip$ffi ffiffiH ffiffiffi
nyanKAr{fl 3

Pedaxqis nponoHye yeasi
qumaqie cepirc cmamei -
nopmpemie, tqo posKpuea-
rcmb xummeey donn cefltue-
uuxie 5epduuiecbKoeo napa-
Sinnauoeo Kocmbony
Ce. Bapeapu.

Aemop 3anponoHoeaHux
uamepianie dunnouHury ne-
d a eo ei q u o- K a m exe m uq H o e o
$axynamemy lncmumymy
lenieiiuux Hayx ( u. l-opodox,
Xuenauuqaxoi' o6n.) lpuna
3aeadctxa onpaqpeana
eidnoeidxy nimepamypy 3
Mopmuponoeii, lcmopii Uepx-
eu, a maKo)K nnepnHyna eido-

nPoqoDKEHHflM
uocmi 3 $oudie X(umo-
MupcbKoeo o6nacuoeo apxi-
ey, peeiouanauoi' <Kuueu na-
rv'nmi>. Y 6inaw wupoKoMy
euenndi ue cmano o6'exmout
ii uaeicmepcaxoi npaqi: <lla-
paQin Cenmoi Bapeapu y
u. Sepduueei ea padaucxux
qacig>. - ''

Bucnoenrceuo cnodieau-
Hs, r4o cepin nopmpemil, no-
uit4euux y <6epduuiecaxiil
Mosaiqi>, saqixaeumt ycix,
xmo xoqe enu6we nisuamu
Henpocmy donp dywnac-
mupie sa qacie momanimap-
HOaO pOKUMy.

Maeuo nadip , utanoeni
do6podii, tuo e BauJoto do-
noMoeop 6yde si6paHo Ma-
mepianu - eideyxu, a maKox
cnoeadu npo ecix cent4euuxie
Sepduuiecaxoi napaQii - ne-
eid'euuoi qacmuuu uawoi
cninmoi icmopii.

Ilpocuuo uamepianu cKe-

poeyeamu ua adpecy docnid-
nuqi:

3aeadct,xa
lpuna Muxonaiena,

eyn. tlenina 53, xe. 40,
n. Eepduuie - 72,

'umowupcwa o6n. 1331
men :2-84-94

KcuoHAs
EP14HT{AK

Mareii Mnxafinosnq
(1864-1936)

Hapognacn s 1863 p. B c Kr.uecnixn
Ce.qnequxoT ry6epHii a pogrni nonbcbKoro
xni6opo6a.

flicnn gaxixqeuxR Xrrourpcuroi gy-
xoaxoi ceuiHapii (1888-1892) 6ye ancen-
qeunfi enhcKonoM llrcboenAcsxuu i Hanpas-
neavth 1892 p. aixapeu B Kocrbon Ca. Bap-
Baph Ao Sepgnveaa. B no4ansuloMyAyur-
nacrnppBas e CaMropoAKy (Bixxnquxa
o6n.). B 1913-1921 pp. - a4uiHicrparop
nphxoAy c. Brnhniera (Pyxuncuxrafr p-H),
florpe6nulax (1922-1925 pp.) i sxoay no-
BepHyBcn a Eepgrvie (ue nisxiue 1926 p.).
MeuJxas no Byn. Sinoninucuxifi 90, xe. 3.

florpanre y.nong aopy BHK-fl|-lV a 1928
p., nr,q qac opraHBaqlt cyAoBoro npoqecy HaA
nonbcbKtlMt4 KaTonrLlbKl4Mr4 cBcqeHnKaMu.
Opgep Ha apeurr ah 31.01.1930 p., apeu-
roaaxni 03.02.1930 p. l-luoro x gxn fioro
6yno aanxyBaqeHo sa cr. 54-10 KK YPCP:

Ariraqin npol4_paARxcuxoi BnaAh ra
npol4 KoneKrhBt3aqil no cenax; p6noBcloA-
xeHHR nposoxaqifrHhx ra 6pexnrarx qfroK
npo HeMhHyvy saru6enb paAeHcuxoT ana-
Ah ra nepecnlAyBaHHn Btpytoril4x; nncryBaH-
Hs s nonuu{e}o ra nonbcbKt4M reHKoHcynb-
crBoM. B xogi cnigcraa froury iHxpnmiHyaa-
nr4 TaKox opraxisaqirc HeneranbHoro rypr-
Ka B nonbcuxift 6ep4raqiecurii rporraagi
<Maqex flonucuxa>, Br4xoBaHHi uonogi a
uaqiouanicrt4Lt HoMy aHThpaAnHcbKoMy
4yci,..nponaraHgi peniriT ra cnpo6ax peani-
e_aqii axasieox xa.{e6To enhcKona Ay-
6oacuxoro no nigroroaqicepeg nonnxia ige-
ono-riqHoro niglpyHrn Ann npheAuaxxR Yx-
palxn go flonuu1i. Bci rti 3Br4HyBaLteHHR Kc.
EpnHvax He Bm3HaBaa i aigcroloBaB BnacHy
noshqiro - a nonirnxy xixonn xe arpyraacn i

3aHMaBCg CnpaBaMr nhue AyxoBHt4Mh.
Ha Aenrrri vac Bprnlaxa 6yno sann-

uleHo e cnoxoi. Ane xepiaHnqrao,QflY u. Eep-
AnqeBa Knonoqe nepeA Cygoaoo Tpifrxoo
npr KoneriiAny yPCP (Xapxia) npo Br,l3HaH-
xn Epnxvaxa coqianuxo-He6esneqHop oco-
6oo. fianicnhn Epunvara e Eepguveai ry6-
nnrbcn. Bigorvro, qo Tpifira BhnpaBAana fioro.
6ya 4enoproeaHufi Ao ToMcbKa, ge 1 933 pory
6ya apeurolaHurt, a nicnn 1935 p. (nicnn rpn-
pivuoro yB's3HeHHc) sxoay noBepHyBcn B
ToMcbK, ge fi nouep a nepuift nonoerxi 1936
p., pea6iniroeaxnfi flocranoaorc Ilporypary-
pr XnrounpcuroT o6n. 19.10.1989 p1.

KcuoxAs
cABl4qbKnn

Eonecnae Bixexrifi oeh.{
(1876 - ?)

Hapognecn 8 nncronaAa 1876 p. B M.
l-onuuraxn Binexcuxol ry6epxiT e 6iAxifr ce-
nnncurifi ciu'i. flnroeellu. nicnR gaxixqeuxs
Binexcuxoro peanbHoro yqhnrqa e XHro-
unpcsxii gyxoaHifi ceuixapif, gncesqeHnfi g
Xrrouupi 1904 p. enncKonoM HeAsnnxoecu-
xnu innu.uBcn npaqtoBaru Ha repexi enapxii.
1904-1906 pp. - aguiHicrparop npnxogy a l-o-
poAKy (Kau'nxequ-floginucuxa ry6epHin). 3a
sB'R3Kr4 s po6irxrvrM plD(oM auyuexnft 6ya
ehriarn go XuepnxKn, Ae cnyxnB go 1917 p.

B noganuuroMy npaqloe B M. MoHacrn-
pnqe Khlecuxoi ry6. (1917-1918), rra. Traapia
(Bixunquxrfi gerauar) i u. 6epgrvia
(xocruon Ce. Bapaapn s 1924 poKy).

Bnepue apeulroBaHnfi nh vac nepe6y-
BaHHR y Bixxnqi, Haqe6ro 3a po3noBctoAxeH-
Hn cnyxia npo 6nnsuxnft xiHerlu paAnxcuxol
BnaAn. Bgpyre apeulToBaHnfi24 nr,rnxn 1928
pory EepgnqigcurilM ai.qAinoM Al-lY sa pos-
noBcloAxeHHe KoHrpeBonnqifr HoI nireparypr

. (uonrroaxuxie).
Gyru cnpaeu:22nunua 1928 p. Hanepe-

AoAHi aignycry y Kocrboni Ca. Bapjapu
giicxo npogaBannce MonnroBHhKlt <<6oxe,
cnacu flonuqy> (nonucuroo ruoaorc) Meu-
KaHKoro uicra lOpxoacurop Anoniuapieo.

Boxa orpnMana qepes rperi pyxn 10 npn-
r',ripHnxia KHnxKu ah MeuJraHqn TponHoaa,
envtii, s cBolo qepry orplrMaB ix y Kneai y
KcboHA3a. 3 goseony xc. CaeulluKoro KHhx-
Kl4 Manr4 peanr3yBaTr4cg nphxoxaHaM, a
rpou.ri nirn xa norpe6r rpoMaAh. l-le 6ya
BHMyUJeHHfr npogax - xogHhx MonuroB-
xuxia y npAefr ne 6yno, peniriftxa nirepa-
rypa 3HnrqyBanacb. 21 cepnnn 1928 p. npo-
ru CaeuquKoro BncyHyre 3BuHyBaqeHHs 3a
cr. 54-10 (aurupagnucuxa ariraqin i xourp-
peaonrcqifixa Ainnuxicru), a raxox cr. 56-
25 (xeneranyxuia nepexig xopgoxy). Ca-
ehquxhft cnpaagi, Konn 3aBucna xe6egne-
Ka, cnpaBAi xorie nepefirn Ao f'lonuqi. Ha
nornsA Al'lY eiH 6ya opraxisaropoM Bopo-
xot aHThpaARHcbKor rpynn, RKa 3ahMana-
ce KoHTppeaonpqifixoto 4innuxicrn a 6ep-
AhqeBr.

V aepecHi 1928 p. npuxoxaHh 6epgn-
veaa, l-pnuxieqie, Bennxnx Hrsripqia, Xa-
xhHa nhuyrb nncra e [l-lY yPCP 3 npo-
xaHHqM Br4nycrr4Tr,r CaeuLluroro Ha ii eiAno-
eiAansxicru (6nrssxo 300 niAnncie Ha
nncri). Ane qe He AonoMarae cnpaai. V nn-
cronagi 1928 p. cnpaBa nepeAaHa go Moc-
xsn,22 nucronaAa nepeBo3nTu i cauoro
cBRqeHHKa go Syrnpcuroi rnpur (Mocr-
aa). flocraxoBop Cygoaoro 3acigaxxn npn
xonerii OAny CPCP aig 3 civxn 1929 p.
Caahlluxrfi 3BnHyBaqexhfr sa cr. 54-10 KK
PCOCP isacygxeunil po 10 poria KoHqra-
6opie. Y 1932 p. 3Br4HyBa.{exnil aAuiHicr-
paqieo Conoaequxrx ra6opia a npoaqgexxi
noraeMHhx o6pngia cepeA 3acyAXeHHx, Br4-
xoxaxxi AyuJnacrhpcuxoi AinnuHocri. V ee-
pecxi 1932 p. nepeBe3ennfrgoMocxBr, oc-
xinuxn eKnp.{eHufr B cnhcKr4 gnn o6uiuy
nonoHeHux s nonuqep.

15 aepecxn 1932 p. seinuHeHnfi i ehi-
xaB Ao l-1onuu{i.

l-locraHogoro Xutotun pcuxoi o6nacxoi
npoKyparypn eiry11 rpaBHe 1995 poxy Ca-
auqurnfr Eonecnae Bixexrifroenv pea6ini-
rogaxrfr.

i.-



Ha dymxy icmopurie, flocmamt nidepa, nrcdunu, t4o sdamHa floeecmu sa
co6orc uintilouu, e eu3Ha.ranbHo,o e xummi xoxttoi xpainu. flepxaea, f,Ra He
Mae Ha qoni uiqnoeo qeumpa, ceoepidxoeo xamanisamopa ideil, npupeqeHa Ha
saeu6ens. Boua ne sdamna do npocyeaHHf, eneped t4a6nnuu ceimoeoi iepapxii.

9x i xonuca, max i menep Mu Mo)KeMo sycmpimu desniq npuxnadie eiddanoeo
cnyxiunn ceoiil Eamrxiet4uni s 6or<y oKpeMux nrcdeil, nndeil, nxi saednxu ceoiu
3ycunnf,M syminu sdodymu eenuqe3Huil aemopumem ma noeaey epouadctxocmi,
nepemeopunucf, Ha cuMeonu naqii, )Kummfl f,Kux cmano neeendop. Tax, Pocito
Mu He Mola'uo yf,eumu 6es iueni iunepamopa llempa fleputoeo, CUA - 6es npe-
sudenma flxopdxa BauuHemoHa, Anenip - 6et Koponeeu Bixmopii, Hiueuuuny -
6es xanqnepa Ommo Son EicuapKa, llonat4y - 6es naeanbHuKa lOseQa Ilincydcr-
Koeo. Ocmaxniil y tlbouy cnucKy ax ninx ne eunadroeurt. floxasom qboeo e moil
cnid, sxuil eiH sanuuue y noeimnit icmopii flonu4i. Cnpo6yeuo docnidumu ma
npoananisyeamu )Kummeeuil unf,x HauananuKa nonbcaxoi depxaeu lOseSa
I1 incydc a Roeo, e u eq u m u n a il 6in au e u sn aq ui eixu t oeo n on i m u q noi d isn anocmi,
cmeopumu 3aeanbHurt o6pas Mapuana.

lOse$ Knenaeur flincygcuruit napo-
Ar4Bcn 5 rpygxn 1867 poKy B micrevry
3ynya, y llrrei. Bin 6ye qerBeproto Allru-
xoro lOoe$a Bixqexra i Mapii (apo42xe-
noT Eineerv) flincygcuxnx. Cirvr'R
flincygcuxnx ai4nocnnacb 4o gpeexix
pogie flhroBcbKoT lunsxrh, ulo 6yna
noeHicrlo nonoHigoaaHa t4e 4exinura aixie
Ao roro. flepulrfr g 6araruox napagoxcia,
qo cynpoBoAxyBanu lO. flincypcbKoro Bce
XHTT9 | HaBtTb nlcng CMepTt, nongraB y
roMy, rqo uara6yrnifi peaHiuarop
nonucsroTAepxaBh xe 6ya noneKoM.

Ha $opnayBaHHf, oco6ucrocri ruafi-
6yrxuoro AhKraropa a qefi nepiog cnpa-
aunh ceifi BnnhB Tpr4 rtr4HHt4rn: fioro no-
xoAxeHHF, 3araflbHa arMocQepa B
xpaixi, ulo cKnanacs nicns nopa3Kh no-
BcraHHf, 1863 poKy, i Haa.{axxs y
pocifi cuxiri rinaxasii. <AnyxurrHcbKa) uKo-
Ta,,f sxifr xae.{aecn }OeeS, He nHHe py-

\ ll4QrKyBana. tonoBHoK) MeTop lt Br4xo-
--aauxR 6yno saagaHHf, nepeKoHarh gireil

B ApyrocoprxocrinonucuroT MoBr4 i rynu-
rypr4. flisui_rue, 1 903 pory, l-lincygcurrarZ
Hannue: (Ann MeHe nepio4 nepe6yaan-
Hs e rir4xasil 6ye cBoro po4y Karoprop.
MeHe o6ypoeanu Hecnpae-egnraaicru i
nonirnra negarorie, BToMrfpBae i Hygraa
BnKflaA HayK).

flicnc gariH.{exHn y 1885 poqiriuxaaiT
lOuax arpiuye BuBqarh Me.qhqrHy y Hap-
xiecuronay MeAhqHoMy yxieepcnreri. Ha-
BqaBce eiH 6es exrysiasuy. He xa6yeun
.g.na?r y HaBqaHHi, flincygcurrafr sgo6ye
ii y iHuoruy. B rpygni 1885 poKy, qepe3
yLracrb lOse$a y crygeHTcbKr4x 

-qrprxax,

iloro 6yno 3aape[lroBaHo. l-lonepegHe
cnigcrao rphBano gea 4xi, nicnc .{oro
iOsega l-lincy4curoro 6yno sainuxeHo.
Bnacxe yqacrb flincy4cuxgro y cryAeHT-
cbKt4x opraHisaqinx 6yna uisepnon, a 3a-
apeulroBaHufi eiFt 6ya cropiue (npo BceK
BUnaAOK>.

Bnirry 1886 pory aix er,rpiurraB nepe-
Becruce Ha HaBqaHHs Ao flepnra, ane no-

uiroei QopuansHocri 3arpuMaflil
flincy4cuxoro i, He BnauryBaBuncb y
,Qepnri, aix sanuuJl4Bcg no3a cnpaBaMu.
OciHu i noqaror 3HMr4 1886 pory lOseQ
npoeia <<na urnT y 6arurie>.

22 6epesnn 1887 poxy fioro 6yno sa-
apeuroBano. Ha Aonlo l-lincygcuxoro
BnnhHynn nogiT 1887 pory, a mMe cepin
saMaxie Ha xurrn pociicuroro iunepa-
ropa OnexcaHApa lll. BnacHe arHa lose-
Sa xe 6yna,qoBegeHa, xe 6yno fi canao-
ro cyAy. Hepes cBoro He6naroxa,qifinicru,
f,K He 3ra4aru HerpuBanufi apeu:r lOse-
Qa l-lincygcbKoro y Hapxoei, aix 6ye sac-
nanuil Ha n'f,rb poxia go Cu6ipy.

V eacnaHHi uafi6yrnifi xaqanbHrK
AepxaBu He HaBaHTaxyBaB ce6e saiaoto
peeonnqifiHoro arrhsHicrp; aix 6araro
cninxyaaacn s uicqeBuuu xhrenf, Mr, qac
eig vacy nigpo6nna, gafiMaecf, nonloBaH-
HsM, MaB gerinuxa np6ogxnx poruaxia.

3acnaHns cxiH.{hnocs a xeirxi 1892
poxy. HanpuxinqiqepBHe qborox pory ein
noBepHyBcn y pigne Binuxo. B xosl4x
yMoBax flincygcurufi , cropucraBult4cb
BnacHoro rouyxixa6enunicrp, Aocl4Tb
ruBl4AKo saeie Hoei sxafioMcrBa. Hoei roH-
TaKTU Mant4 Mano cninuxoro si cnpo6oro
ypnAoBoro 3aKono-Ty, qe 6ynn 4pyxxi
sycrpivi, Ha FKnx o6roeopnBanhcs coq-
ianicnaqui KHuru i6poruypra. Caue a qefi
vac l-lincygcurnfi gHafiouurucs is cBoero
naaft 6yrx uoro ApWt4 Horo Mapiep lOr.ure-
Br4Lr - (npeKpacHoo nani>, f,K Ha3hBann
ilorovyrovi. nQo laouenry cBoro npll3Ay y
pjnulo (cngra aona 6yna genopioeaia)
Mapin lOru_reerv yxe Mana Aoceig KoHc-
nrpaTuBHot AHnbHocTt.

Thrr,r ,.t_aco[4, B nncronaAi 1892 poKy B
f-f apuxi 6ya creop euuit 3axopgbxHrarZ

.coo3 nonbcbKhx coqianicria, nrnfi craBuB
co6i sa Mery crBopeHHs e xpalxi eAraHoI
uiqxol coqianicruvnol napriT. Yxe a ci.{xi
1893 pory cunaun nonbcbKoro corliani-
cra Craxicnaea MexgenucoHa raKa
naprin 6yna craopeHa, Ha3rBaflacb BoHa

flonucura Coqian icrnv xa flaprin, cxopo-
qeHo nnC. B xogi po6oru no crBopeHHK)
nf1C, MeHAenucoH BcraHosilg ge'ssox ig
Binuxo. Tar xa ceh 3'gahnacr nuroecu-
xa cexqis nflC, He ocraHHo ponb y nxifi
s riFrqn 1892 poKy aigirpaaae lOaeg
fl incygcuruil. flnn caMoro fl incygcuroro
no4iT noqarKy 1993 poxy Maflh Bennqe3-
Hy Bary aAXe 3 BcrynoM y flflC fioro
x]4TTfl, AO TOrO 3annyraHe apeuToM Ta
HeBh3Haqexicrro, xa6yno KoHKperHnx
o6pttcis ra Mern. Hea,qoasi Mexgenucon
3anponoHyBaB HoBocneqeHoMy ToBapn-
uy crarh KopecnoHAeHToM ra3ern <<flue-
AeByua)) - .qpyKoB_aHoro .oprany l-lf-lC,
exuhangaBaBce yfloHgoHi. Bxe 1 npro-
ro 1894 poKy 3'rBr4nace neprua Kopec-
non4exqin flincygcuroro, npucBf,qeHa
ei,qcraaqi BineHucuxoro reHepan-ry6ep-
Haropa. 3.{acotvt uafrxe B KoxHoMy Ho-
uepi <fl-ne4eBillua> MoxHa 6yno gxafi-
ru ny6niraqii lOseSa f-lincygcbKoro,
niAnrcaxi nceagoniuorvr <Pona> (cropo-
qeHHf, aig repuixy (poMaHruo). 3aegn-
Ku cBoeMy nireparypHoMy ranaHTy ra Be-
nu.{esH ifi n paq$Aarxocri rraonogra ri xyp-
HanrcTAocl4Tb urBl4AKo po3ncF{aB pyx Bro-
py u4a6nnMu fll-lCiecuroi iepapxil. B 6e-
pesxi 1894 poxy aiH yeifiuloe Ao cKnaAy
xatieuuqoT naprifixoT opraHisaqil - [eHr-
panbHoro po6irxnvoro xonairety, exuiri
cKfla.qaBcr 3 rtort4pbox .{nexie. Heagoaai
aix fioro oqonuB. flo neexoT uipu, ulBl4g-
K.oyy npocyBaHxo flincygcbKoro nap-
TtuHuMV CXOAtlHKaMt4 CnphFB BnnarqoK:
xeuni apeu:rie nornuHanu,.tneHie napriT,
flincygcuroMy noKh rqo qacrhno.

Ocu rar nporrroM HenoBHl4x AecFTr4
uicnqia aig6yecn snir lOeega l'lincygcu-
Korol xixouy xe eiAorurft noniruqnuri sac-
naHeqb cTaB oAHl4r*l is niAepie nonucuxo-
ro noniru.{Horo pyxy.

esrex
cItocAP



MOZA,IKA, .BERDYCZ OWS KA

(podajemy czas ukrairiski, czyli polski +1 godzina).

Polecamy stale programv inJbrmacyjne, a zwlaszcza ,,Wiado-
moici" codziennie o 20.30, oraz ,,Teleekspress" o 18.00. W
niedziele - transmisja Mszy Swiqtej, zazwyczaj okolo 14.00. pro-
gram-y dla dzieci - v, soboty emitowany jest program dla dzieci i
mlodzieiv ,,5-10-15" o 10.05; codziennie wieczorami, o 20.15 -
,,Wieczorvnka", zai rano, okolo 10.00-10.30 r6ine audycje dla
dzieci.

A oto ciekawsze seriale - tradycyjnie jui telenowele ,,Klan" i
,,Zlotopolscv", przedstawiajqce losy polskich rodzin (jak w pop-
rzednich numerach ,,Mozaiki" - bez wiqksfiih zmian)), a takie w
sobotv o 16.35 stara ( 1965 r.) ale dobra ,,Wojna Domowa" (...chodzi
o wojnq pokolefi!), a o i,8.30 ,,Na dobre i na zle" (rzecz dzieje siq
tt, szpitalu w fikcyjnej Leinej G6rze, jeden z najpopularniejszych
polskich seriali!).

Niestetv, tvnt razem nie dysponowaliimy szczegillowymi infor-
macjami na tenlat programu w kolejnltch dniach maja czy czerwca.

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwi1zku Polak6w na Ukrainie
(obw6d Zytomierski).

Redaguje zesp6l w skladzie:
Feliks Paszkowski - prezes
Larysa Wermiriska - redaktor naczelny
Piotr KoSciriski (Warszawa) - dyrektor ds.
wydawni c zy ch i programowych
Eugeniusz Galecki - zastqpca dyrektora
Walentyna KoleSnik - sekretarz odpowiedzialny
Wasyl Zacharczuk - opracowanie grafrczne
i techniczne
Anna Cybulska - kierownik oddzialu w Kijowie.

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

adres w Internecie:
www. websp awner. com/users/mozberd,
e-mai I : p. koscinsk i@rzeczpospolita.pl,

Ewentualne wplaty w Polsce mozna dokonywai na
konto:
Bank Pekao SA li O/Warszawa,
nr 124001 24-21033247-2700- l0l I 1 0-001
z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

Wydano z pomoc4 organizacyjna i finansow4
Fundacji <Rodacy - Rodakom>> w Warszawie oraz
dziqki wsparciu finansowemu Fundacji <Pomoc
Polakom na Wschodzie> (Warszawa).

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

.:,,,...r;,'..,:;,,.:.:i:.:.,.'.r....;:;,;,;,,' '.,... ..:..:1.... . .: . 
.. ....,. .

,,:r,, 
,,,r,,,:'i,,, aBEFFhqie'er[',nrogAiKAli , . ,

,;,:,.:1.,,,r,i , ., . ,..,,r (llQftUCbKOlo'MOBOIO) :l. : ':

: :.:r .' 
: :, EneroAifi xa,, xynsrypxo-ocb iTHg, r*era:, i, ,,., ", Bixdgniu,.roxttni 2 nrtientii :

' PbtSki , 
,'6Xurmafti',1,,'r' ' 

",'' 
,,.",t., ,' 

l'
. ..,,r'itryiarmieiia t'geiuytio*a " ,' ,' ',:,,"-'

Radio Lytomierz
' co miesiQc, w ka2dlpierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00,
mo.2na.sluchai polgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
LylonTrerz.
Telewizja ilytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesiqcu audycja dla polak6w.
Polskie stowarzys zenia w Zytomierzu
.?oT.P3l1ki w Zytomierzu, il. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412\ 24-34-22, dyrektor lerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie lprocl niedzieli) od 9.00 dolg.00.. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszcryzny <polonia> -
przewodni c_z4c y Tadeu s1 _Rqkas, te l. d6mowy (4 | Z) ZZ - | 6 -3 6.
'_zwiqzek Polak6w. na Ukrainie, oddzial * Zytomierzu - prezes
Walentyn Grabowski.
'.Towarzyst'wo Krrltury Pol skiej na Zytomierszczy znie im. J. I.Kraszew-
skiego, przewodnicz.qcy !er! Bagirilki, tel. domowy (12) 37-gg-97.
',zr.ze.szeni! Mlodziely_ fo.lskjej w Zytomierzu - piziwodnicz4ca
Swietlana GreL, tel.: 36-14-gg,-37 -46_46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
'T,wiEzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -prezes
Fqli\: f.a1_zk_ow1\i, dyrektor Szkoly nr 3, ul. puizkina 46,
tel.(4r4)3?-50-3 0.
I{:r. y iezyku polskim w Zytomierzu. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
I{sze. dwujpzyczn_e - czgsciowo w jgzyku polskim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdvczowie
. KoSciol w Klasztorze Karmelit6w Bosvch-
w niedziele 8.00,10.30,17.00, codziennie g.00 i 1g.00.
'Kosci6l sw. Barbary - codziennie 8.30, r9.00, niedziele g.30, 10.30,
13.00, 19.00.
'Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.
Nauka jgz_y{<a polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych:
pqniedzialek, godz. 16 - nauczycielka wr Koresnik, pi4tek, I5.30
- Z. Jankowska.


