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i Hanskiei
\\f/ Bendyczowie, w miejskim Pala-

W crr Kultrry f$20 -aia br. odbY-

la sig migdzynarodorua naukowo-krajoz'
nfiflr;ra konferencj a n?iemria Berdyczow-

ska w kontekScie dziej6wlJkrairyr', po$
wigcona 200Jeciu urodzin nry-bitnego

francuskiego pisarzar' klasyka,literatury
Swiatowej l{onore de Balzaca.

Na konferencjg przybyli naukowcy z
r62nyc!n miast Ukrainy - z lkzemierica,
Charkowa, Wierzchowni (Werchowni),
Drohobyc za, Lw owa, Z;tomi.r za i *-ucka,
a tal<ze ze stoliry Bialorusi - Miriska. Spot-
kanie otworzyl mer lierdyczowa Oleksij
Chyluk, a pozdrowienia w imieniu admi-
nistracj i obwodowej plieka zal zastgpca
jej przewodnicz4cego, Roman Petran-
gowski. Uczestnicy spotkania mieli moz'
liwo66 obejrzenia zabytk6w Berdyczowa,
obejrzeli tei, przedstawienie, pokazanp
przezteatr !'Elegta" ze SzkotynrS- t'Gob

sek". A 19 majawieczorem odbylo sig uro-
czyste odslonigcie tablicy pami4tkowej na
koSciele 5w. Barbary, bfl, gdzie Balzac
bral Slub z pani4 Ewelin4 Harisk4. Ucze'
ni spotkali siE nastgpnie w Wierzchowni
(Werchowni). Uczestnicy konferencji
obejrzeli ekspozycjg muzeum Balzaka i
wystawe dziel malarstwa, grafiki i tzeiby
autorstwa iytomierskich mistrz6w pod
tytulem "Wiosna w Wierzchowni".

Dokofczenie na str. 8
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Deport acja z S andomie rza
T wouskiepismorWlsokij bydlo, nie pozwalaj4c nawet
L Z?rynok" opublikowalo zabrdi swoich rzeczy i doku-

na przeldmie"kruietnia i maja ment6w-..".
br. cykl artykul6w, po6wigco- MykolaJu6kiw z rejonu dro-
nych. deportacji ukrairiskich hobyckiego opisuje, ie jaka6
obywateli z Polski, kt6ra mia- kobieta zostala zalrzymana
la miejsce 26-2? lavienria br. gdy poszla po mleko dla swe-
Cttl'be lgj99trz9.lszy lyl pie.r; go dziecka: "Dziecko do dzi6
wszy.:,z.nihh. W aqEkule lMig- . przebyr,va same bez opieki w
dzynarodowy skandal ,,ffi512. obcym kraju. Podstaje wraile-
99" - ,,Je2eli jeden zdechnie nie, ze brali wszystkich bez
- nic sig nie stanie". Jak pol- wyj4tku. Ludzi wyci4gali z
ska policja oczy6cila Sando- poci4g6w, zl6zek..." Lekarze z
mierz od Ukrairic6w" opisano pogotowia nie chcieli pom6c
akcjg deportacji ponad 400 choremu na padaczkg, a
os6b, zdaniem rozm6wc6w Mykola JuSkiw opowiada, ie
autorartekstu, Thr?sa.Baziuka,. . jeden z policjant6w powie-
legalnie przebywaj4cych w dzial do drugiego: "Czym sig
Polsce-. Autor naoisal, ie do przejmujesz? Widzisz, ilu ich
redakcji. "Wysolripge, {1mkg."' tu jest{eZeli jeden zdechnie
zglosilg siE 29 kwietniatokolb - riic sig nie stanie".
dwudziestu os6b, poszkodo- Ukrai6c6w traktowano stra-
wanych przez polsk4 policjg. I sznie, a gdy zaczgli protesro-
wla6nie liczebnoS6 tej grupy wa6, uslyszeli: "a lvy co kiedyf
spowpdowala, ze dzierinifa- z nasrymi robili6cie?". Pohcja
rze uwierzyliw,l'tS niewiarygo- .kazala podpisywad jakieS pro-
dne histgrie, kt6re opowiada- tokoly, nie wiadomo jakie, bo
li." W artykule przytoczone s4 tlumac z zjawil siq p6lniej;
relacjg kilkU gsgb, Ich zda-. , wsrystkich wsadzono do auro.
niem 26 kwietpia,w.S4ndo- .busu i powieziono nad grani-
mierzu miala'miej'sce pri*- cq. Do paszport6w wbitJ wizy
dziwa oblawa na Ukrairlc6w administracyjne z zakazem
Iryna Mylanowska ze Lwowa przylazdu do"Polski w ci4gu
opowiada: "Polacy brutalnie n{bliiszych 5 lat.Jeden z pol-
zegnali pqnad 400 os6b do skich stra2nik6w granicznych
jakiejS sali, w kt6rej organizo- mial powiedziei-, ie powo-
wane 1q dyskoteki, trzymali dem'calej akcjijest zbliiaj4ca
pod uzbrojon4 straz4 przez sig wizyta papielaw Polsce.
p6ltorej doby, a potem .bez GazeLa, por6wnuj4c cale
wyja6nief deportowali, jak wydarzenie do akcji "Wisla", tj.

wysiedlenia po II wojnie'5wia-
torvej Ukrairic6w z poludnio-
wo-wschodniej Polski, doma-
gala sig stanowczej reakcji ze
strony ukrairiskich wladz. Co
na to strona polska? W polskiej
prasie, m.in. w "Rzeczpospoli-
tej", pojawity siq wypowiedzi
przedstawicieli policji z San-
domierza. Twierdzili oni, 2e
wszystko bylo w porz4dku -
owszem, podjgta zostala akcja
usuwania nielegalnie przeby-
waj4cych w Polsce cudzoziem-
c6w, alewszys&o odbylo siq zgo-
dnie z prawe.

Ani ukraifska ambasada w
Warszawie, ani ukraifiski kon- '

sulat w Krakowie nie protesto-
waly (legalno66 akcji ponvier-
dzil w wypowiedzi dla kijow-
skich "Fakt6d' takze ukraifski
konsul z I(rakowa). Deportowa-
no ponad 200 (a nie 400) oby-
wateli Ukrainy i ok. 100 innych
os6b. - To nie s4 dzialania
wymierzone w obywateli ukrairi-
skich - powiedzial Polskiej
Agencji Prasowej rzecznTk
Ministerstwa Spraw Wewng-
trznych i Admibistracji Pawel
Ciach. Wyjainil, ie deportacje
"to dzialania mtynowe": Strai
Graniczna j est zobowi 4zzna do
wydalania z terytorium Rzeczy-
pospolitej nielegalnych imi-
grant6q posiad{acych przeda-
wnione tytuly pobytu oraz pode-
jmuj4cych pracq bez stoso-
wnych zemrtoleit.

- Ukraiqa nieje5t tuqj abso-
lutnie jakimkolwiek wyjat-
kiem: tego'typu' procedury s4

stosowane wobec przedstawi-
cieli r62nych narodowo6ci -
podkreSlal Ciach. Jako
dow6d, 2e nie prowadzi sig
specj alnego postepowania
wobec Ukrairic6w. Ciach prq-
tacza "bardzo dobre stosunki"
miEdzy MSWiA, a ukraifskim
Ministersnvem Spraw Wewn g-

tyznych.
Wedlug nieoficjalnych p, - 31

skich 2r6del racja leLy za{
wne gdzie6 poSrodku. Polscy,
policjanci nie zachowy,nali siq
szczeg6lnie uprzejmie i milo
wobec deportowanych ale tei
zdecydowana wigkszo66 z tych
okolo 200 os6b przebyurala w
Polsce, lami4c prawo - albo
dluiej niiL 3 miesi4ce, albo
dluiej niZ wynikalo to z dek-
larowanej ilo6ci posiadanych
pienigdzy, albo tei nielegal-
nie pracuj 4c b4di. handluj4c.
Podczas swej wizyty we L-wo-
wie prezydent RP Aleksan-
der Kwa6niewski nie chcial
komentowai wydarzeri w San-
domierzu. Polskim dzienni-
karzom powiedzial j edynie: w
stosunkach polsko-ukrai6-
skich zawsze trzeba postgf I
wa6 wedlug zasady "nie czF
drugiemu co.tobie niemile".
Polska policja do tej zasady
chyba sig nie zastosowala.

Edward Stankiewicz

Status obcokralowca
. ,,i

:,
: l\ /[ ianem"srdzoziemca"

l-VI okre6lanyjest kaidy,
, kto prpebywa,na terytorium
' Raeczyprospolitej bez obywa-

telstwa polskiego, bez w?glg
du na swoj4 prrynalei.no6d
naro dow4. wys tarczy prTekro-
czy( grani.g w dozwolo-nym
mi,ejscu, posiadaj4c w tym celu
niezbEdny dokument.

' Dla obcokrajowc,6w Polska
jest otwartym ki.ajem. Z kaz-
dym rokiem przybywa ich
coraz wiEcej. MajA oni takie
same prawa i=nbowi4zki:jak
obywatele polscy., Pod warun-
kiem, oczywi6Ci€, ie' prz.eby-
waj4 tu legalnie. Prawa poby-
tu cudzoziemca reguluj4
przepisy nowej ustawy o

cudzozi.emcach z dnia 25
czerwca 1997 roku, kt6re
weszly w z1'cie 27 grudnia
1997 r.

Podstaw4 poby.u jest tzw.
wiza - zezwolenie wladz na
wjazd lub przeja zd przez tery-
torium Polski, rozpoczEcie
nauki, podjgcie pracy zarob-
kowej lub osiedlenie siq (w

przypadku obywateli Ukrainy
na pobyt nie dluiszy ni23 mie-
si4ce wiza nie jest potrzebna,
wymagana jest natomiast
posiadanie okre6lonej kwoty
pieniEdzy na kazdy dzieft
pobytu, zazwy czaj r6wnowar-
toSci 100 zlotych - przyp.
redakcji).

Zakofrczenie na str. ll
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kraina j est strategic zlnym partne-
rem dla Polski - o6wiadcryl po

rozmowach z premierem Ukrainy Wale-
.j"- Pustowojtenk4 szef polskiego rz4-
du Jerzy Buzek. Polski premier dodal,
i,e nasz kraj opowiada sig za zbliieriem
Ukrainy do UE. Walerij Pustowojtenko
go6cil w Polsce 27 i z8maja br. Pierwsze-
go dnia odwiedzil Warszawg.

Walerij Pustowojtenko, cho6 v,ryrazll
ubolewanie z powodu spadku polsko-
ukrairiskich obrot6w handlowych, pod-
kre6lal, zemigdry oboma krajami "nie ma
duZych politycznych r62nic". Podczas roz-
m6rv poruszony zostal m. in. temat prze-
kazywania Ukrainie przez Polskg gazu
norweskiego po zawarciu przez Polskg

takie samo znaczeniejak stosunki fran-
cusko-niemieckie dla stabilizacji powo-
jennej Europy - powiedzial. -Jeste6my
przekonani, ze Ukraina i Polska -aja
wszystkie potencjalne mozliwo6ci, 2eby
zosta( gwarantem i podstarv4 bezpteczefi-
strva i stabilnodci w Europie Srodkowej.
- Nie ma dzisiaj nikogo odpowiedzialne-
go w Srodkowej i Wschodniej Europie,
kto negowalby glqbok4 wsp6lnotg
naszych los6w.

Nie rna tez nikogo odpowiedzialnego
w Zachodniej Europie rozszerzaj4cej i
poglgbiaj acej swoj e struktury in tegracyj-
ne, ktdnie patrzylbyw tg stronq znadziej4
n przyszle wzmocnienie europejskiej
integracji - m6wil prof. Ryszard Legut-

kontraktu z Norwegi4 na budowg gazo-
ci4gu. Buzek podkreSlil tez, 2e Polskajest
zain teresowana jak najszybszym przyst4-
pieniem Ukrainy do Swiatowej Organi-
zacji Handlu. 28 maja obaj premierzy
uczestniczyli w polsko-ukrairiskiej konfe-
rencji "Nauka i historia. W strong nowej
Europy Srodkowej i Wschodniej", zorga-
nizowanej na Wawelu w Krakowie przez
stow arzyszenie O6rod ek My6li Polityczn ej
jako c2966 obchod6w Roku Slowackiego.

- Wsp6lpraca w naszym regionie rozwija
' siE dobrze.

Wci4|jednak wiele potrzeba jeszcze
dialogu, Leby dobrze zrozvmie6 wzajem-
na-ryrazliwo66 - m5wilJerzy Buzek pod-
t. 

-iotwarcia 
konferencji. Premier pod-

kre6lil, 2e historia nie musi dzielii naro-
d6w naszej czg6ci naszej Europy. - Histo-
ria powinna wiele nas przede wszysrkim
uczyi. Dzisiaj jest cz s, kiedy nowa Euro-
pa Srodkowo-Wschodnia ma szanse pow-
stawa6 na gruncie wolnoSci, poszanowa-
nia praw narodowych, poszanowania
prawdy i otwarto6ci.

Tak4 Europg chcemy budowad i temu
niech sluzy to znakomite spotkanie ludzi
nauki i kultury - powiedzial. Walerij
Pustowojtenko podkre6lil natomiast, 2e

' stosunki migdzy Polsk4 a Ukrain4 beda
odgrywa6 kluczorv4 rolg w procesie dal-
szego ksztaltowania sytuacji w Europie,
zwlaszcza w kontek6cie rozs zerzenia
NATO I Unii Europejskiej. -Jak twier-
dz4 niekt6rzy eksperci, ukrairisko-polskie
stosunki -og4 mie6 w najbli2szym czasie

ko, prezes OSrodka My6li Politycznej w
Krakowie. Spotkanie polskich i ukrairl-
skich naukowc6w jest jednym z najwa|-
niejszych wy darzefi RokuJuliusza Slowac-
kiego.

Premier Ukrainy zaporviedzizl, ze 4
wrze6nia w Krzemiefcu w domu, w kt6-
rym urodzil sig Slowacki zostanie otwar-
te muzeum. Tu2 po przyje/zdzre na
Wzg6rze Wawelskie szefowie obu rz4-
d6w zwiedzili KatedrE. Po zlo2eniu
wief c6w w krypcie Juliusza Slowackie-
go politycy niespodziewanie przeszli do
grobuJ6zefa Pilsudskiego i oddali hold
marszalkowi.

W Centrum Kongresowym na Wawelu
premier Ukrainy spotkal siq z przedsta-
wicielami polskiego biznesu. Przedsig-
biorcy ukraifscy s4 zainteresowani m. in.
wsp6lprac4 z Fabryk4 Maszyn Glinik w
Gorlicach (woj. malopolskie) Premier
Pustowojtenko m6wil o potrzebie rozbu-
doouy przej66 granicznych miEdzy Polsk4
i Ukrain4, budowie dojazd6w do nich
oraz poprawie obslugi turyst6w nawscho-
dnie granicy. Wspomnial takze, nie zdra-
dzaj4c szczeg6l6w o pomy6le stworzenia
czarnomorsko-baltyckiej strefy celnej .

Na Cmentarzv Rakowickim premier
Ukrainy zlozyl kwiaty na mogile zolnie-
rzy,r cywlli ukrairiskich, kt6rzy w l9l9
roku zmarli z powodu chor6b w obozie
internowania w Krakowie D4biu. Wadze
Krakowa chc4 w najbli|szym czasie post-
awi6 w tym miejscu pomnik.

Wg. prasy polskiej opracowal S. M.

o migdqmarodowego skandalu
doszlo na sam)rm pocz4tku wizy-

V Verydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Aleksandra Kwa6niennkiego w maju br. we
Lwowie. 13 maja, tui przed przylotem
prezydenti t tr.v grobie nieznanych pol-
skich i:,olnierzyna Cmentarzu Orl4t poja-
wil sig dwajgzyczny napis, w tym laman4
p olszcryzn4: "P olskim woj akam p ol e glym
w wojnie polsko-ukrairiskiej ".

Przypomnljmy, ie pierwotny, taki jak
przed II wojn4 6wiatow4 napis m6wil o "niez-
nanych zolnierzach, poleglych w obronie
Lwowa i kres6w poludniowo-wschodnich ".'
Temu jednak stanowczo sprzeciwiala sig
strona ukraifska, twierdz4i, 2e w polsko-
ukraifiskiej wojnie 191&19 r. Polacyhie byli
obrofcami i 2e taki napis uraia godno66
Ukrairic6w. Id4c nakompromis, strona pol-
ska chciala, aby na grobie pojawily sig slo-
wa, m6wi4ce o "nieznanych iolmerzachpol-
skich poleglych w walce o niepodleglo6i
Rzeczpospolitej Polskiej". I na to nie chcia-
lo sig zgodzit lwowskie merostwo. W tajem-
nicy i pod oslona milicji poloZona zostala
ptyla,, na kt6rej mowa o "wojakach".

Istniala obawa, 2e prezyd,ent Kwa6niew-
ski nie przyledzie na cmentarz. Po rozmo-
wie Kwa6niewskiego z prezydentem Ukrai-
ny Leonidem Kuczm4 kontrowerqiny napis
zostal przykryLy kwiatami, a obaj prezyden-
ci zlo|yli na grobie wierice. Plyta zniknEla
nastgpnego dnia. Dyrektor Cmentarza
Orl4t Lwowskich Ihor Harvryszkiewicz twier-
dzi obecnie,ie...iadnej ptyty nie bylo, a cala
sprawa zostala uknuta przeciwko niemu
przez polskie wladze i polskich dziennika-
rry (l). Istniejejednak dow6d - widok ptyty
zostal zarejestrowany przez polsk4 telewiz-
je. Pokazano go lwowskim dziennikarzom
w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie.

Zdaniem ambasadora RP w Kilowie
Jerzego Bahra, wladze Lwowa chc4pb pro-
stu poprawii polsk4 wersjg kontroweisyj-
nego napisu (mrfiaszcza slowo "wojakam")
i postawii plytg wbrew sprzeciwom z pol-
skiej strony.Jak powiedzial podczas kon-
ferencji prasowej w Kijowie; wladze Lwo-
wa wystosowaly do ambasady list, w kt6rym
prosz4 o podanie prawidlowego brzmienia
w jgzyku polskim ukrairiskiej wersji kon-
trowersf nego napisu. Ambasada odm6wi-
la, informuj4c,ze spraw4 Cmentarza Orl4t
zajmuje sig Rada Ochrony Pamigci Walk i
Mgczerisrwa w Warszawie i ie to ona jest
wlaSciw4 instytucj4 do prowadzenia roz-
m6w w sprawie tre6ci napisu.

Jan Pohrebczuk
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,.M cieniu hucznyctr obcho-
; :,,\f[- d6w .1Dnia Zwycig-
itwa', w Kdrostyszowie odby-
wala sig inn4, niqznilyldirjak na
ten kraj urociysto66; Fotomko-
wie dawnych zaloirycieli i wla-
Scicieli KosoEtysz..gll{4 zj awili sie
w "srvoim'l mie6cle, by uczesftri-
czyt, w odslonigci,t pornttiku i"h
przodka, polskiego poetyi mar-
szalka sdachty Gubernii Kijow-
skiej, iyj4cego w latach 1798-
1865 Gustawa Olizara. Korosty-
sz6w obchodz.il wlaSnie swoje
500.lecie, a SciSlej m6wi4c'-
500-lecie pierwszej, pisemnej
rfzm,ianki o fym mie6cie. Wigk-
sza czgst j'e go histori i zrvdi4r.ana
jest z' rraziviskiem Olizar6w.
Boliater urocrysto6cir'Gustaw,
wielce prryczyrtrl sig do rozwo-
j" tej miejscowo6ci. Dzisiejsze
wlAdze Korosfszowa przr ilra-
caj4 swemu miastu historig,
przerwan4.po rewolucji. Nieda-
i,vno przyrur6city Korostlazowo-
wi przedrewolucyjny herb, nad-
anyjeszcze przez kr6la S tanisla-
wa Augusta, a nawi4zujlcy do
herbu Olizar6w: prz5p ominaj 4-
ce literg "M" trzy pol4czone ze

sob4 i zwisaj4ce pionowo czar-
ne chor4gwie, a nad rum;iklrryit,
wsry-stko to na czerwonym tle.

Pig6set lat ujednej rodziny

Tak oto pisal. kr6l Stanislaw
August w akcie,nadania Korosty-
szowowi prawa magdeburskie go
(zachowana oryginalna piso-
wnia) : "Omaymtjemy niniepzym
Listem Przywileiem Naszym
wszem wobec.y kazdemu z osob-
na (...). Iz doniesigno Nam iest
przez Pan6w Rad Naszych ptry
Boku Naszyrn zasiad{acych, iako
Miasteczko Korosteszuw w Woie-
wo&twie Kij owskim leZ4ce, Uro-
dzoriych Olizarow d zredziczne, z

dawnvch czas6w zafundowane
(...) osadzone doqd bez przy-
zwoitego prawa Mieyskiego
zostaie. Supplikowano, Nam tedy
iest przez tych Pan6w Rad
Naszych imieniem pomienio-
nych Urodzonych Olizaror,v Dzie;,
dzicow, aby6my powag4 Nasz4

Krolews(4, temui MiastEczkowi
Korosteszuw Prawo Magdebur-
skie nadad raczyli, do ktorey to
suppliki laskawie przychyliwszy
siE, (...) Prawo Magdeburskie y

inne wszelkie wolno6ci preroga-

tf!{y (...) temuz Miasteczkowi Po
wieczne czasy nadaiemy".

Zdaniem "Slownika Geografi-
cznego Kr6lesrwa Polskiego i
Innych Ikaj6w Slowiariskich
(Warszawa, 1883 r.) stare legen-
dy m6wi4 o Swietnej, pradawnej
historii miasta. Aco wiadomo na

pewno? "Rewizya zamku Zyto-

mirskiego z r. 1596 wyraLnie
m6wi, 2e zanajazdu ostatniego

[Tatar6w -przyp. red.] K, ulegl
byl, z pal4 okolic4, zupelnemu
zniszczeniu. T aiL r ew izy a m 6wi,
2e, K, wraz z przypglym l-owko-
wgrrl iKroszni4, przed zniszcze-
niem naleial do zamku zytomir-
skiego, ale po zniszczeniu wszy-

cy w Londynie (wraz z c6rk4),
oraz Jan, iyiqcy w Warszawie.
Obaj byli naprawdg wzruszeni,
gdy mer Mykola Czykol{ razem
z nimi Sci4gal plachtE z kamien-
nej postaci siedz4ceg o mgiczyz-
ny i p6iniej, gdy biskup pomoc-
niczy die ce zj i iytomie rskiej Sta-

nislaw Szyrokoradiuk poblogos-
lawil pomnik. - M6j ojciec uro-
dzil sig tu, ale wf echal w 1919
roku - m6wi Michal Olizar. -
Gdyby zylpigilaty dluzej, m6g-
lby przyjecha6 do nowej Ukrai-
ny. Prosil, byjego prochy kie-
dy6 tu przyvvieLi, ale my3lal, ie
nigdy sig to nie uda.Jan Olizar
podkre6la, ze to nie ze swojej

info rmuj 4 cy, Le poniiej zn aj du-
je sig ich grobowiec.

Chodzi o przyszlo!;t.

Rzeczj asna, powr6t do korze-
ni i przywr6cenie miastu jego
historii nie s4 dla wla& Korosty-
szowa celem samym w sobie. Choc

ani Michal, aniJan Olizarowie nie

s4, niestety, milionerami, miasto
dostrze glo szansq, j ak4 daje iry czli-

we potraktowanie potomk6w
dawnych wlafuicieli. - Staram sig

jak mogg, szukam partner6w dla
korostyszowskich przedsiq-
biorsry szukam tei inwestor6w

-m6wiJan Olizar.
A sytuacja ekonomiczna mia-

sta nie wyglada dobrze. I- i
zal<Jady p rzemyslowe s toj 4p-
cownicy sfery bud:ietowej mie-
si4cami czekq4na swe wynagro-
dzenia. Miasto tak naprawdq

4e t kamienia kt6rego ogrom-
ne zloza s4 w okolicy. Co praw-
da dui zaklad obr6bki kamie-
nia, poloiony nad malowniczym
brzegiem rzeki Teterew ledwo
dyszy, ale za to funkcj onuj e I 00-

1 50 prywatnych zaklad zik6w. Za

niewyg6rowan4 cen g wykonuj 4
r6Lne prace kamieniarskie. Z

kamieniem na pomnik Gustawa
(wy r zetbi o ny pr ze z mi ej s c owe-

go artystg Witalija Roiyka) nie
bylo klopotu. - Mamy zariar
nazwat. imieniem Olizar6w
jeszczejedn4 z ulic, ale nie za

szybko, bo inaczej przestanie
pan tu przyeidia6 - powie _]
iartobliwie mer Czyko{ doJffa
Olizara. Nie'za szybko i dlatego,
bo mieszkafcy Korostyszowa
musz4 siq oswoi6 z now4 dla nich
synracj 4. P rzez lata m6wiono im,
2e dobre czasy dlamiasta nastaly
dopiero wraz ze auycigstwem wla-

dzy radneckiej ; naprawdg wysla-

wiano i opisywanojedynie rewc
lucf ne osi4gnigcia w kolektywi-
za{i, likruida{i obszarnik6w, kula-
k6w i bunu a4i, a p6tniej w socja-
listycznym' rozwoj u i przodowni-
ctwie pracy. Terazokazuje siq,2e
nie ty,lko rnoLna, ale i trzeba
m6wi6 inaczej.

Piotr Ko6ciiski
(Korespondent

"Rzeczpospolitej "
w Kijowie)

stkie te trzy miejsca hospodar zie-

mianom rozdarowal.Jakoz wie-
my jui sk4din4d, 2e w 1499 r.

wielki ksile lit. Aleksander nad-
al K ziemianinowi Krzysztofowi
Aleksandrowiczowi Kmicie. "
Wnuczka kolejnego wla6ciciela
Korostyszowa, Semena I(mity -
Zofra, wyszla za mry. za k ukasza
Sapiehg. "On tojeszczew L496
d. 15 gmdniabratu (krewnemu)
Iwanowi Olizarowi przedal byl
Kza400 k6p gr. monetyi liczby
lit." - stwierdza "Slowntk" .Zwry-
ki Olizar6w z Korostyszowem
tow4ja wiqcjuz pig6set lat.

Wymuszonywyjazd

Jednak przed rervolucj4
Korostysz6w jui do Olizar6w
nie nalezal- czasy,gdy cale mia-
sta nalezaly dojednej tylko oso-

by lub rodzinyjui minqly. Oli-
zarowie nie opu6cilijednak swe-

go dawnego gniazda. Zmuszeni
byli to uczyn{ dopiero po rewG'
lucji. Przezlata wydawalo sig,

2e nie przyjad4 tu nigdy. Pow-
r6cili - choi nie na stale - dopie-
ro teraz. 9 maja obecni byli
dwaj z nich: Michal, mieszkaja-

winy urodzil sig poza Korostyszo'

wem. - M6j ojciec mial9lat, gdy
zostal znuszony do opuszczenia
tego miasta, ale cale Zyciewspo'
minal Ukrainq i zaraztl mnie
milo6ci4 do tego miasta.

Dla nich bylo to wydarzenie
szczeg6lne - sluchai przem6-
wie6, wychwalaj4cych ich
przodka. Naukowiec z poblis-
kiego Zytomierza, bardzo zaart-

gaiowany w budowq pomnika
Wolodymyr Jerszow m6wil o
Gustawie, 2e byl przyjacielem
Ignacego Kraszewskiego i Swiad-

kiem na Slubie Balzaca w nie-
odleglym Berdyczowie; jemu to
po6wigcil sonet Adam Mickie-
wicz. 'To pomnik tych wszy-

stkich dobrych spraw, jakie
rodzina Olizar6w zrobila dla
tego miasta - powiedziala kolej-
na przemaw iaj4ca osoba, miej-
scowa nauczycielka.

Pomnik stan4l kolo ko6ciola,

przez lata wykorzystywanego
jako sala kinowa i niedawno
pigknie odrestaurowanego. W
ko6ciele, nad wej6ciem do
bocznej nalvy znajduje sig herb
Olizar6w, a w posadzce wkr6t-
ce wmurowany zostanie napis,
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Pierwsi absolwenci Akademii Ostrogskiei
malownic4rm zak4tku
Ukrainy, w obwodzie

r6wniefskim znajduje sig sta-
rodawne miasto Ostr6g. Pier-
wsza historyczna wzmianka o
nim pochodziz 1100 r. WXVI-
XVII w. Ostr6g byl wainym
o6ro dkiem politycznym, kultu-
ralnym ina Ukrainie na llkrai-
nie. Wsp6lcze6ni nazrnvali mia-
sto "wolyriskimi Atenami".
W 1576 r. ksi4ie Wasyl-Kon-
stantyn Ostrogski, znany me-
cenas, aktywny na polu kultu-
ry i polityki, zaloLyl slowiari-
sko-grecko-laci6sk4 Akade-
1niE - pierwsz4 w Europie
' hodniej wyzsz4 uczelnig.
\-WSr0a wykladowc6w Akade-
mii znaleLli sie wybitni,
6wcze6ni naukowcy - Herasym
Smotryckij, pierwszy rektor;
Grek Nykufon Paraskies -
absolwent uniwersytetu z

Padwy; Polak Jan Latosz -
absolwent uniwersytetu kra-
kowskiego i padwafskiego,
doktor medycyny. Przedmioty
wykladane w6wczas, to "sie-

dem naukwolnych" - trywium
- gramatyka, dialektyka i reto-
ryka, oraz kwadrywium - aryt-
metyka, geometria, astrono-
mia i muzyka. Opr6cz tego
wielk4 uwagg zwracano na
nauczanie jgzyk6w: staroslo-
wiariskiego, laciriskiego i grec-
kiego. Poziom i tre66 wykla-
d6w Akademii Ostro gskiej nie
odbiegal od tego,jaki spotyka-
no na uniwersytetach europej-
skich. Od 1576 do 1636 roku
Akademiq ukofczylo 500 stu-
dent6w, w6r6d nich znani
ludzie kultury i polityki -Jut
Borecki, Meletij Smotryckyj,
Pe tro Konaszewycz-Sahaj da-
cznyj i wielu innych. W tym
czasie, gdy w Ostrogu zalozo-
n o slowiaf sko-grecko-lacirisk4
Akademig, w mieScie mialo
miejsce j eszcze jedno, history-
czre wydarzenie - otwarta
zostala drukarnia, uzywaj4ca
cyrylicy.

Wa6nie tu pracowal znany,
wschodnioslowiariski drukarz
Iwan Fedorow (Fedorowycz),

kt6ry razem z Grynem Iwano-
wyczem, Iwanem Tyszka wyd-
rukowal wielk4 ilo56 podrg-
cznik6w, literaturg polemi-
czn4, m.in. pierwszy ukrairiski
elementarz (1578), oraz zna-
komit4 ksi4ikg w jEzyku cer-
kiewnoslowiafskim - Bibliq
Ostrogsk4 (1518). Uwazanoj4
za arcydzielo sztuki poligrafi-
cznej. Ostrogski oSrodek nau-
kowy odegral wielk4 rolq w
historii Ukrainy i dal impuls
do otwarcia Akademii Kijow-
sko-Mohylaf skiej w Kijowie.
Akademia Ostrogska odrodzi-
la sig niedawno.

Dzialalno56 Towar zy stwa
Historycznego, wspieranego
przezwladze miasta dala moZ-
liwo66 spelnienia marzenia
intelektualist6w - odrodzenia
vryLszej uczelni w Ostrogu. W
kwietniu 1994 r. prezydent
Ukrainy Leonid Krawczuk
podpisal dekret o utworzeniu
Ostrogskiego Kolegium WyZ-
szego. 5 czerwca 1996 r. pre-
zydent Leonid Kuczma ostate-

cznie spelnil marzenie nie tyl-
ko mieszkafc6w Ostroga -
kolegium otrzymalo swoj4
dawn4 nazwe. Akademia
Ostrogska ma sprzyja(. rozwo-
jowi kultury i nauki na Ukrai-
nie, formowai nowe pokole-
nie inteligencji, przyszlych
specjalist6w w dziedzinie pra-
wa, historii, kulturoznawstwa,
jgzyk6w obcych i ekonomii. W
czerwcu 1994 r. pierwszym
rektorem Akademii zostal
wybrany profesor psychologii,
dr hab Igor Pasicznyk. Ten
bardzo utalentowany i zdolny
czlowiek zdo\al pozyskai dla
idei rozwoju uczelni poparcie
wladz paristwowych.

A starodawny Ostr6g przy-.
pomina sobie dawn4 slawg.
Pierwsi studenci zjawili sig w
Akademii w 1995 r. W 1999 r.
ci wla6nie studenci otrzymaj4
pierwsze dyplomy i tytuty "ba-
kalarza". Moie w przyszlo6ci
Ostr6g stanie siE ukraifiskim
Cambridge?

T.ilia Kindryna

Po prausej stronie

Opis gry: Wszyscy siedz4 w
krggu, na krzeselkach. Po pra-
wej stroniejednego z uczestni-
k6w stoi wolne krzeselko.
Wa6nie on rozpoczyna zaba-
wq, m6wi4c: "Po mojej prawej
stronie jest wolne miejsce.

. Proszg wigc... (tu podaje imig
jednego z uczestnik6w), by
przyszedl na nie jako pies
(albo 6winia, ptak, samolot
itp.). Wezwany kolega (kole-
zanka) powinien przej66, uda-
j4c psa, na wolne miejsce. W
ten spos6b opr62nilo sig miej-

Gry i zabawy

Opis gry: Wszyscy, opr6cz
jednej osoby, siadaja w krggu.
Stoj4cy w Srodku trzyma zwi-
ni9t4 w rulon gazete. Musi
podej36 do jednego z sied,z4-
cych, lekko uderzy6 go gaze-
t4. Siedz4cy powinien szybko
poda6 imig innego siedz4ce-
go uczestnika. Je6li zd42y
uczyni( to szybko, staje sig
"nie tykalnl",. za;i stoj 4cy po6-
rodku winien uderzyt, gaze-
t4 kogo innego. Je6li ucze-
stnik nie zd4zy wymieni6
Zadnego imienia, trafia do

powstan4 dwa przenikaj4ce siE

krggi. Ale to nie szkodzi.

Jestern - mieszkam - lubig

Opis gry: Uczestniczy siedz4
w krggu. Prowadz4cy zaczynal
nazywam siq Feliks, mieszkam
we Francji,lubiq fasolE. Wjego
wypowiedzi imig winno by6
prawdziwe, natomiast kraj i
ulubiona po trawa wi nna zaczy -
nad siq na te sam4 literE, co
imiE. Kolej na nastgpnego
uczestnika. Winien na pocz4t-
ku przedstawid poprzednika:
"To jest Feliks, kt6ry mieszka
we Francji i lubi fasolg". Potem
m6wi o sobie{"Nazywam sig...,
mieszkam w... i lubig...".
Liczba uczestnik6w - dowolna

Relsviryty - krzesla ustawio-
ne w kr4g.

Opr. Eugeniusz Klimakin

sce po prawej stronie innego 6rodka. Liczba uczestnik6w -
gracza, a ten wzywa nastgpne- dowolna
go. Liczba uczestnik6w - Rekrvizyty-krzeslaustawio-
dowolna ne w kr4g, zwinigta w rulon

Rekrvi4rty - krzesla ustawio- gazeta.
ne w kr4g.

Gazeta
Wgzel

Opis gry: Wszyscy uczestni-
cy stoj4 w krggu. M"ja zam-
knigte oczy. Na wezwanie id4

'do Srodka z wyci4gnigtymi
rgkami. I{azdy chwyta dwie
przypadkowe dlonie. Kiedy
wszystkie dlonie s4 pol4czone,
mozna otworzyd oczy. Wtedy
wszyscy staraj4 sig rozsuplad
wgzel. Cel zabawy - utworze-
nie krqgu, w kt6rym wszyscy
trzymaj4 sig za rece. Liczba
uczestnik6w - przynajmniej 6
os6b

Rekrvizyty - nie potrzebne
Uwagi: moLe sig zdarzy(., ze
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869 lest
bg troski o zdrowie, o rorw6j
wlasnej osobowoSci, o szczg-
6cie najbliinzych cry w kbricu
o swoje odniesienie do
Boga").

WWarszawie, w czasie Mrry
6w. na Placu Pilsudskiego
dokonal beatyfikacji 108
mgczennik6w II wojny 6wiato-
wej. P62niej nast4pil najbar-
dziej dramatyczny dziefi pod-
r6zy: w Krakowie okazalo sig,
i:.e Jan Pawel II ma wysok4
gor4czkg i Mszg 3w. z okazji
I 000-lecia diecezj i krakowskiej
odprawil kardynal Angelo
Sodano (homilig przeczytal
kardynal Franciszek Machar-
ski: "Cty Lud BoLy tego
Ko6ciola nadal iry1e tradycj4
apostol6w, misj4 prorok6w i
krwi4 mgczennik6w? Trzeba
aby6my na te pytania dali
odpowiedi' (...), aby sig nie
okazalo, 2e skarb wiary,
nadziei, i milo6ci, kt6ry nasi
ojcowie ustrzegli w zmaga-
niach i nam przekazali, to

pokolenie zatraci u6pione, j ui
nie jak w "Weselu" Wyspiari-
skiego, snem wolno6ci, ale wol-
no6ci4 sam4). Podobnie bylo
w Gliwicach, gdzie papieskie
przem6wienie ( "Swiadomo66,
i:,eB6gnas miluje, winna prry-
nagla6 do milo6ci ludzi, wsry-
stkich bez wf 4tku i bez zadne-
go podzialu na przyjaci6l i
wrog6w") odczytal nuncjusz
apostolski J 6zef Kowalc zyk.

Dzieri p6Lniej Ojciec Swig-
ty kontynuowal jui norm' "
program: w Starym SaM
kanonizowal bl. Kingg, a w
Wadowicach odbyl niezwykl4
"podr6i w przeszloilt"
odchodz4c od przygotowane-
go przem6wienia wspominal
mlodo66 - spacery na krem6w-
ki do tutejszej cukierni,
komersy cry gre w szkolnym
teatrze. W ostatnim dniu piel-
grzyrnki P apiei: odprawil Mszg
na Wawelu, modlil sig przy
grobie rodzic6w na Cmenta-
rzu Rakowickim, niespodzie-

jciec SwigtyJan Pawel
II zakoiczyl piel-

grzrmke do PolsH. Trwala ona
od 5 do L7 czerwca 1999. To
jui, sz6sty r az papiel odwiedzil
sw6j rodzinny kraj.

Ty- tazem Pielgrzym
nadziei przyszedl do nas aby
nas na nowo umocni6, i zap-
rasza do wsp6lnej wgdr6wki
droga odmiu blogoslawierisrw,
w kt6rych Jezus Chrystus
zawarl to cojest najwainiejsze
w chrze6cijarlstwie. T9 piel-
grzymkg mo|na nazwai piel-
grzlzmk4 przelomu tysi4cleci,
gdzie prawda blogoslawierlsrw
staje sig drogowskazem na
nowe, trzecie tysi4clecie. Tak
wwielkim skr6cie warto rwr6-
ci6 uwagg na kilka vtydarzefi,
nfi4zany ch z tegoro czn4 wrzy-
t4. W l-owiczu Jan Pawel II

' m6wil przede wszysrkim o
wychowaniu rnlodego pokole-
nia i rodzinie.

W Sosnowcu - ze nie wolno
"w imig praw rynku zapomi-
nad o prawach czlowieka" i
pozbawia(. pracy "kogo6, kto
wraz z ni4 traci wszelkie per-

spektywy dla siebie i rodziny"
(Papiei dodaljedn ak, 2e "pru-
ca moie zdominowai 2ycie
czlowieka do tego stopnia, ie
przestanie dostrzega i potrze-

Lotnisko Balice pod Iftakowem. Papiei wraca do Watykanu
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rnilo$ci4
wanie polecial na kr6tkie spot-
kanie do Gliwic, atalca,e naJas-
n4 G6rg.

Podczas po2egnania na kra-
kowskich BalicachJan Pawel II
stwierdzil, ze Polska "rozwija
sig pod kazdym wzglgdem" i
wyrazil szczere uznanie i pod-
zigkowanie" wszystkim, kt6rzy
"z milo6cia buduj4 jej pomy6-
ln4 przyszlo66" W trakcie 13-
dniowej pielgrzymki Jan Pawel
II odwiedzil22 miasta. Wspot-
' ;ach z nim uczestniczylo 10
htti Polak6w. Transmisjg
poZegnania w Balicach ogl4da-
lo 10,5 mln widz6w. Ta piel-
grzymka Papieia do ojczyzny,
to rekolekcje oparte na O6miu
Blogoslawieristwach.

W tym streszczeniu Ewan-
gelii, kt6re 6w. Augustyn naz-
wal wzorem doskonalego
Lycia, zawarty jest wigkszy
radykalizm nii w Dekalogu.
Tutaj nie tylko o to chodzi
aby nie narusza( przykazania
nie zabijaj, ale mamy poje-
dnai sig z bratem, nie cudzo-
162, ale nawet nie patrz z
po24daniem na cudz4 zong,
nie przysiegaj i niech rgka
lewa... I{azanie na G6rze nie
podaje gotowych rozwi4zafi
j, .,y(., jak roz,,vt4zywad kon-
kldtne trudno6ci, ale ukazu-
je kierunek, drogg poszuki-
wari abyZyd milo6ci4 Boga do
kaidego bliZniego.

Haslo pielgrzymki zawarte
jest w slowach: 869 jest milo-
6ci4. Jako chrze6cijanie nie
moiemy sig ograniczy(. tylko
do stwierdzenia tego faktu, ale
warto iryt. ta prawd4 na co
dziefi,, ci4gle na nowo, duja.
szansq sobie samemu aby 869
poprzez nas docieral do kaz-
dego spotkanego czlowieka, i
aby taprawda stala sig sensem
naszego i naszych bliZnich
zycia.

(Material opracowal:
o. Mariusz Woiniak OP,

I{AIROS - Kij6w)

WOK6T
PIELGRZYMKI
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ParnigdoBia,lzacuiHanskiei
Dokofczenie ze str. 1

Impreza zostala zorganizo-
wana przede wszystkim dzig-
ki deputowanemu do Rady
Najwyiszej J. Je chanurowowi.

Konferencja pomogla
dowiedzie6 sig czego6 nie ryl-
kooBalzaku-aonimitak
wiemy bardzo wiele - ale i o
jego ionie. Gdy uczylam sig w
szkole (a byty to lata siedem-
dziesi4te), m6wiono nam, ie
Hariska byla ciemigiycielk4
chlop6q wfzyskiwa czem naro-
du ukrairiskiego, a zaBalzaka
wpda nmai,jedynie po to, by
stad siq slawn4jako zonageniu-
sza. Zyciorys Eweliny Hanskiej
jest malo znany w Berdyczowie.
A kobieta ta miala zycie burzli-
we i wielce interesuj4ce. Prze-
Lyla 82 lata (1800-1882). Jej
ojcem byla Adam Wawrzyniec,
kasztelan witebski, m6wca i
pisarz polityczny, dziedzic
Cudnowa oraz Pohrebyszcz.
Paniefskie nazwisko iony Bal-
zaka brzmialo nastgpuj4co:
Ewelina Rzewuska herbu
Ik4nuda. Slynna p6lniej jako
Hafska, miala liczne rodzeri-
stwo. Bradmi jej byli - Adam,
Ernest i Henryk, znany powie-
Sciopisarz. Siostry Eweliny to -
Alina, |ona Aleksandra
Moniuszki; Karolina Sobariska
( f 791-1886), rozwiedziona,
kochanka generala J. Wtta,
zr:ialaa talrae z romansu z Mic-
kiewiczem oraz Paulina,
zarl;rgLna za finansisq triesteri-
skim i odeskim, Serbem z
pochodzenia, Janem Rizni-
cem. W 1819 roku, wwieku 19
lat, Ewelina wychodzi za m42
po raz pierwszy - zaWaclawa
Hafskiego (1782-f841), mar-
szalka szlachty powiatu rado-
mlnkiego, a nzutepnie szlachty
wo\niskiej. Hariski odebral sta-
ranne wychowanie, czg66 swo-
jej mlodo6ci spgdzil w Wie-
dniu. Naleial do grona naj-
6wiatlej szych obynnateli woj ew&
dztwa kijowskiego. Opr6cz

funkcji marszalka byl jeszcze
prawdopodobnie mistrzem
ioiy masbriskiej w Zytomierzu.
Hafscy mieli wprawdzie pie-
cioro dzieci, ale czworo z nich
zmarlo w niemowlgcnuie. Przy
ityciu pozostala tylko jedna,
zrtarra z czasem z wielkiej roz-
rzutno6ci c6rka Anna (1827-
l9l5), od 1846 r. zamgLna za

Jerzym MniszclylF (1822-
1881) z Wi6niowia. Nudz4ca
sig w swym wspanialym palacu
wWierzchowni, ze starszym od

kich, og6lnie znanych pe4rpe-
tii rodzinnych. Po Smierci
Waclawa Hariskiego zakofrczy-
lysig one Slubemwdowyz pisa-
rzem, zawartym I 4 marca 1 850
r. wberdyczowskim ko6ciele 6w.

Barbary. Stosunki Balzaka z

pani4 Harisk4 i Polakami w
og6le znalazly z czasem
oda,vierciedlenie w jego tw6r-
czo6ci literackiej, a tal<ze w
korespondencji z wieloma
osobami z r6inych Srodowisk.
Bez w4tpienia Ewelina byla

wersji w sferach towarzyskich.
Sporo o rodzinie Hariskich i
Rzewuskich na kartach swych
pamigtnik6w pisze T Bobrow-
ski, a t*irc Rozalia Rzewuska:
"Ledwie jednak Hariski zam-
knal oczy, natychmiast wdowa
ijej c6rka nie mlnlaty o niczym
innym, jak rylko o ucieczce od
wspanialo6ci ich palacu. Panie
te od swych kr6lewskich apar-
tament6w wolaly ngdme zajaz-

dy niemieckie i wloskie, pod-
r6inj4c po calej Europie".

Moina zrozumief pani4
Eweling, przeczytzwsry n?
puj4ce wspomnienia RozasJ
Lubomirskich Rzewuskiejl
"Haf ski, boguty, sk4py, pragn4-
cy powigkszyt, i zachowad sw4

fortung, zrozumial, ie je6li
ionajego posiada wigcej spry-
tu, to on za to ma wigcej rozu-
mu i 2e wobec tego winien
wodzid ja na pasku. Aby uchro
nid ja od niebezpieczeristw,
kt6rych sig obawial, zdecydo-
wal sig oddalidje od niej, trzy-
mdac ja w ciagu calych lat na
wsi, samotnie w Wierzchowni,
gdzie wybudowal pigkny palac,
rrz4dzil wymagaj acy duiego
nakladu park i zaloiryl wielkie
fabryki. Bylo tammn6stwo slui-
by, kucharzy, cukiernik6w
orkiestra, w kofcu wszystkg 19
przyczynit. sig moie do ri :

6ci Lycia. Zaspokajal wszehu€
fantazle swej'iony, kupujac jej
wiele klejnot6w i ksiq,zek, ale
trzymal z dala od wielkiego
6wiata..." Warto moie jeszcze

dodai, ie po Smierci Balzaka i
roztnuonieniu calego m{4tku,
Ewelina i jej c6rka Anna mie-
szkaly w Paryiu, w warunkach
coraz skromniejszych.

Tak uloiylo sig zycie znako-
mitej kobiety - Polki, kt6ra
wpzla za mEi za 50-letniego,
cigZko jui chorego pisarza,
porzuciwszy swoje bogactwo,
ojczyzng, zmieniwszy na za;wsze

swoje zycie. Rzeczlnvi6cie, Bal-
zacbyl tego godny.

Larpa Wermifska

Stoi Oleksij Chyluk, na prawo od niego -
Roman Petrangowski (fot. autorki)

niej o osiemnaScie lat mgiem,
niezbyt mu wierna, spragnio-
na milo6ci romantycznej, zna-
nej jej z literatury pigknej,
wyjechala w kofcu z mgiem,
cal4 rodzin4 i dworem w pod-
r6L zagraniczn4, do Niemiec,
Woch, Austrii i Szw{carii.

Tim po raz pierwszy Hari-
scy spotkali sig z Balzakiem, z
kt6rym to pani marszalkowa
dawno jui nawrazala kontakt
korespondenqyjny. Spotkanie
to stalo sig pocz4tkiem wiel-

obiektem natchnienia wiel-
kiego pisarza. Gdyby Balzacjej
nie poznal, nie powstalobywie-
le pigknych utwor6w, czyta-
nych i do dzi6. Ewelina Han-
ska zdolala wzbudziijego zain-
teresowanie, byla przeciei dob
rze wyksztalcona, pigkna i boga-
ta. Ale zgodnie z przepisami
prawa, wychodz4c za mqi za
obcokrqjowca tracila caly sw6j
m4j4tek, z9sta14c bez Srodk6w
do ivcia. Slub Balzat<a z Han-
sk4 wywolal teit wiele kontro-
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Radiowy promotor Polski
Rozmowa z Maciejem Atowskim, dyrektorem Radia Polonia - Programu dla Zqgra$icy Polskiego Radia S. A.

- Radio Polonia jest jedyn4
Polsk4 rozglo3ni4 dla sluchaczy
zagranicznych. Jak rozpowsze-
chniane s4 Wasze programy?

- Ti'adycj4 takich rozglo6nijest
rozpowszechnianie swoich audy-
cji poprzez fale kr6tkie. W ostat-
nich latach, dzigki postgpowi
techniki pojawily siq inne sposo-
by przeka zywania informacji.
Czgit naszego programu nada-
je-y drog4 satelitarn4, co umoZ-
liwia retransmisjg audycji w sta-
r' :h naziemnych. Retransmituj
x-akalne stacje UKF, z kt6rymi
podpisujemy umowy. W ten spo-
s6b docieramy do sluchaczy na
Ukrainie, Litwie, wRosji. Moina
nas takie slucha6 za pomoc sieci
kablowej World Radio Nenvork.
Sie6 WRNjest Swiatowym dystry-
butorem kablowym audycji
radiowych, kt6ra zapewnia
odbi6r w Europie Zachodniej:
Berlinie, Brukseli, Londynie, Sta-
nach Zjednoczonych, Australii,
Afryce Poludniowej.Jeste6my tei
w sieci Internet Real Audio,
gdzie nad{emy audycje w trzech
jEzykach: polskim, angielskim i
esperanto.

- Co moZe zainteresowad
Wasz publiczno6i?

- Zadaniem Radia Polonia
jest promocja Polski w 6wiecie.
Staramy sig nie tylko przekazy-

wad biei4ce informacje o tym,
co dzieje sig w kraju w sferze
polityki, gospodarki czy kultury,
ale takZe przedstawia stanowisko
i punkt widzenia Polski w spra-
wach, kt6re wywoluj dyskusje w
Europie i na Swiecie. Trzonem
naszych audycji s4 serwisy infor-
macyj ne, przegl4{y'polskiej pra-
sy, a tak2e opinie polityk6w i
dziennikarzy o najwainiejszych
wydarzeniach. Przekazuj emyj e w
dziesigciu jgzykach: polskim,
angielskim, niemieckim, esperan-
to, czeskim, slowackim, litewskim,
rosSskim, ukrairiskim i bialorrrs
kim. Bardzo wainyjest dla nas kie-
runek wschodni. Teraz, kiedy po
kr-pysie balkariskim nastpila pola-
ryzacja na spoleczeristwa, kt6re
popier{4strategig NATO i te ktd
re s4jej przeciwnikami, staramy
sig przekonai sluchaczy, 2ewyb6r
Polskijest sluszriy.

-Jak liczne jest Wasze audy-
torium?

- Nikt nie potrafi precy{nie
okreSli6, ilujest sluchaczy Radia
Polonia. Szacujemy ich liczbE na
podstawie list6w, kt6re przysyla-
ja do nas poczt4 tradycfn4 lub
elektroniczn4 oraz raport6w z
potwierdzeniem slyszalno6ci.
Uwiamy, ze liczba nasze go audy-
torium obej muje kilka milion6w.

- Na jakiej podstawie fun-

kcjonuje Radio Polonia, sk4d
czerpie fundusze na emisje?

- Itaildy kr4j ma program dla
zagranicy. Z r egtfiy q dzialalno3i
finansuje pafstrvo. My otrzyrnu-
jemy coroczn4 dotacjE z \,!S-2, ktd
ra pokrywa koszty wynvoizenia
programu. Natomiast Kraiowa
Rada Radiofonii i T,e.lewi{i oplal
ca koszty emisje naszych audycji.

- Czy MSZ wplywa wjakikol-
wiek spos6b na Wasz4 pracg?

- Tylko generalnie. MSZ okre$
la priorytety: kierunki naszej
dzialalnoSci, jgzyki w kt6rych
m6wimy. Kon troluj e wydawanie
publicznych pienigdzy, ale nie
ingeruje w prac dziennikarzy.
Wie, ie potr afimy profesjonalnie
wykonyrvai obowi4zki i ufa w
nasze kompetencje zawodowe.

-Pierwsze emisje stalych pro-
gram6w dla sluchaczy zagrani-
cznych Wasza rozglo6nia zacze-
la nadawai jeszcze w latach trzy-
dziestych. Jakie zmiany przeszli-
Scie przez ten okres?

- Momentem zwrotnym byl
rok 1989, kiedy to z radia pro-
pagandowego, kt6re szerzylo
idee komunizmu 6wiatowego i
m6wilo po arabsku i chi6sku,
powstala rozglo6nia, kreuj4ca
obraz Polski ijej mieszkaic6w.
Zaczliimy m6wi6 w jgzykach
naszych s4siad6w: czeskim, slo-

wackim, litewskim, ukrairiskim,
bialoruskim. Kierujemy tam
nasze audycje, poniewai ocze-
kiwania sluchaczy s4 ogromne.
Ponadto po 1989 roku pro-
gram, kt6ry zatrudnial ponad
300 os6b, zostal przeksztalcony
w profesjonalny zesp6l, licz4cy
jedynie 70 pracownik6w.

- Ostatnia restrukturyzacja
radia publicznego objgla
r6wnie2 Wasz4stacjg. Kilka os6b
zostalo zwolniony ch z pracy.

- Zwolnienia grupowe obje-
ly w radiu publicznym blisko
200 os6b. Wnaszym programie
zostalo zwolnionych tylko kilku
pracownik6w, a czg{(. z nich
przeszla na em erytrlrg.

- Jakie Kierownictwo Radia
Polonia ma plany na przyszlo66?

- Chcemy zwigkszy liczb
retransmiqji w stacj ach lokalnych
UKR zwlaszcza na Wschodzie.
Retransmisje naszych audycji
przez s tacj e naziemne zapewniaj
dobr4 jako66 odbioru. Jest to
do66 kosztowne przedsigwzigcie,
ale bardzo efektywne. Ponadto,
chcemy zwigkszy iloSi naszych
audycji rozpowszechnianych
przez Internet. Jest to technika
corvz bardziej przyszlo6ciowa.

Rozmawiala:

Tatiana Serwetnik (PAI)

\rtroniczka z archiwum
26lcrvietnia 1908 r. do guber-

natora kij onrukiego skierowane
zostalo pismo z pro6b4 o zgo-
dg na otwarcie w Berdyczowie
polskiej biblioteki i czlrtelni.
Pismo podpisal prezes Berdy-
czowskiego Oddzialu Kijow-
skiego Towarzystwa "O6wiata",
Stanislawa Cieszyf skieso
(Teszynskiego?), kt5iy po*oty-
wal sig na uchwalg Zarz4du z
dnia 25 stycznia 1908 r., par.2
statutu Towarzystwa oraz pkt.
175, 158 Ustawy o Cenzurze i
Prasie: "Mam zaszczyt prosid
Ja6nie Wielmoznego Pana o
zezwolenie Berdyczowskiemu
Oddzialowi "O6r,viaty'f otwarcia
i utrzymania pod osobist4
odpowiedzialno6ci4 Adama Sta-

nislawowic za Zelichowskie go,
zamieszkalego przy zakladzie K
Szlenkera w Berdyczowie, opla-
canej publicznej biblioreki z
czytelni4. Do tego dol4czam
Statut Towarzystwa "O6wiata".
Upowa2niam do dostarczenia
tej proSby szlachciankg Wikto-
riq Lubraniec-D4bsk4" Kilka
miesigcy p6Zniej be rdyczowski
policmajster skierowal do
gubernatora kij owskiego pouf-
ny list: "Zgodnie z z4daniem
KancelariiJa6nie Wielmo2ne go
Pana z dnia 30 kwietnia 1908 r.
pod N l4l3 zawiadamiam, ze
s.zlachcic Adam, syn Stanislawa
Zelichowski, wiek 41 lat, :vrlzrra-
nia rzymskokatolickie go, Pblak,
od 15 lat pracuje przy garbarni

Szlenkera w m. Berdvczowie
jako kierownik techniczny dzia-
lu. Podczas swej pracy w tym
zakladzie nie byl s4dzony aniza
przestgpstwa o charakterze
politycznym, ani te2 kryminal-
nym. Nie byl poci4gany do
odpowiedzialno6ci za przekra-
czanie przepis6w cenzury. Nie
zamieszany w afery moralne ani
polityczne. Ukoriczyl 7-klasowe
4. Mqskie Gimnazjum w War-
szarvie. Posiada dostateczn4
wiedzg dla prowadzenia biblio-
teki, jest osob4 porvszechnie
znan4..Bibliotekg i czytelnig ma
orworzy(. na Wielkiej Jurydyce
rv budynku Stotygwo. Otwarcie
polskiej biblioteki dla ludno6ci
polskiej jest rzeczywi6cie nie-

zbgdne, bo Berdycz6w dbt4d
takiej nie posiada. Z rego lvyni-
L<a, ze przeszk6d na zezwolenie
otwarcia dla Berdyczowskiego
Oddzialu Kijowskiego Towarzy-
stwa " O6wiata" biblio tek t z cnftel-
ni4 w m. Berdyczowie, pod odpo-
wiedzialno x. wy:zejwspomniane-
go St. Zelichowskiego, z mojej
strony nie napotykam". Policmaj-
ster (podpis nieczytelny).

Z dokument6w tych wynika,
2e od 1908 r. spoleczno6i Ber-
dyczowa miala bibliotekg i czy-
telnig zksi4zkami w jgzyku
ojczysrym.

Opracowanie i tlum z jgz.
rosyjskiego Czeslawa

Raubiszko
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iemalwprzeddziefttzrlt.
"dnia kobiet" Sejm

odrzucil, bez odsylania do komi-
syj, projekt *Ustawy o R6wnym
Statusie Kobiet i J0/gilcryzn".
Poslowie (a zwlaszcz,ap oslanki)
z Sojuszu Lewicy Demokraty.
cznej byli rozsier&eni,: reszt^
Sejmu raczej rozbawiona. Bo
istotnie: wprowadza6 takie usta-
wy, [o, wedlug rosyjskiego powie-
dzonka: kak tigraj**<{<1'. i smie-
szno, i straszno.. . To, ze ustawa
takajest Smieszna, jest oczywiste.
Postgpuj 4c konsekwentnie nale-
ialoby r6wniei postanowii, iew
Sejmie musi by6 proporcjonal-
na reprezentacja pielggniarek,
marikut6w, emeryt6w, brune-
t6W kolejarzy, homosi6w, lilipu-
t6w (wla6nie: w Sejmie drednia
wzrostu jest zdecydowanie wyz-
sz?"; Yrr.dw spoleczeristwie - cojest
dyskryminacj4 niskich!!) - i tak
dalej. Tak wla6nie byl przezMini-
sterstwo Spraw Wewngtrznych
ukladany sklad Sejrnu zaczzs6w
komuny!! Rozmawialem na ten
temat przypadkiem na jakim6
przyjEciu z dwiema wybitnymi
przedstawicielkami Unii Wolno-
Sci - uwaianymi raczej zaLewi-
cA tej partii. Ot62 obydwie Panie
zgodnie orzekly, 2e bylaby to
ustawa oburzaj4ca - i poniza-
j4ca kobiety. Kobieta bowiem
do Sejmu dzi6 dostai sig moZe
(na co' najlepszym dowodem

jest istnienie Parlamentarnego
Kola Kobiet...) - a domaganie
sig sztUcznych pomocy, to po
prostu wstyd. Ciekawe:jak glo-
sowaly? ,

Ustawg tg zglosila i popierala
paleo'Lewica. Istotnie: wszyscy ci
demokraci i w og6le brudasy i
holo ta nieodmiennie popieraj4

"pelne prawa dla kobiet". Gdy
jui kobiety uzyskaly idealnie
r6wne prawa - teraz domagaj4
sig dla nich praw szczeg6lnych!
Dlaczego???

Przectei gdyby "LJstawa o
r6wnych prawach mgilczyzn i
kobiet" weszla w Lycie, i gdyby
do Sejmu w przyszlych wybo-
rach weszlo np. 100 kobiet (czy-
li wiqcej, nii dzisiaj!) - to 84
nieszczgsnych, wybranych juZ,
ale niedoszlych (kt6rych??) -
posl6w nie weszloby do Sejmu,
zast4pionych przez 84 niewyb-.
rane (kt6re?) kobiety!! I w dru-
g4 strone tei: gdyby Polacy wyb-
rali 300 kobiet, to teL czg|t.
musialaby poiegnai sig z fote-
lami poselskimi!! A wiqc: dla-
czego???

Ot6i dlatego,ze te "dodatko-
we" 84 kobiety bylyby na (w co
trudno trwierzyi..) jeszcze ni|-
szym poziomie, niZ przecigtna
obecnych posl6w! Nie dlatego,

2e s4 kobietami, oczywiScie!
Gdyby w zawodach w np. sko-
ku w dal sporz4dzi6 lisrg 100
najlepszych wynik6w - a potem
sporz4dzii drug4 listg, na kt&
rej obowi4zkowo mialoby by6
50 wynik6w kobiecych - to 6re-
dnia w tej drugiej li6cie bylaby
niilsza. Bylaby jednak niilsza
r6wnie2 wtedy, gdyby nakazat.,
ze na li6cie 50 proc. musz4 gyi
wyniki Zyd6w; albo Polak6w;
albo nawet Amervkan6w! I o
to chodzi Lewicy i w og6le
demo (tful) kratom wsrelkiel
ma6ci! .Dawniej, by glosowa6,
obywatel musial miei jakie6
wyksztalcenie, umie (. zarabiat
(co poznawalo sig po tym, ie
placil jakie6 podatki) , zdat.
egzamin ze znajomo3ci Konsty-
tucji... ...i takiego wyborcy nie
dawalo sig tak lanvo oszukai!

Demo (tfu, tfu!) kraci i inni
zlodzieje dlatego wla6nie chc4,
by w6r6d wyborc6w i posl6w

bylo jak najwigcej ludzi bie-
dnych, prostych, kobiet, mlo-
dziezy, by byli to durnie. A dur-
niom moina pomachai przed
nosem rozmaitymi obietnicami
- i ju2 moina kra56 i rz4dzitl!
Lud o wiele larwiej oszukad nii
np., kr6la. Lub dyktatora... A
najlepiej, jak w Rosji bolszewic-
kiej, wykluczyt z glosowania
wszystkich bywszich ljudiej
(bur2uj6w, arystokrat6w) - i
wtedy juZ mo2na rz4dzii swobo-
dnie... No, nie calkiem: rozu-
mial to dr Pol-pot, kt6ry po co6
skoriczyl parysk4 Sorbong, wigc
w Kambodiy prawa glosu nie
mieli r6wniei ci, kt6rzy ukori-
czyli studi a, znalijakii<olwiek
obcy jgzyk lub mieli okulary. I
wtedy jui mo2na bylo swobo-
dnie zaprowadzat szczgdliwo3i
powszechn4... "Swigto kobi
od pocz4tku bylo traktowl*1
przez Czerwonych instrumen-.
talnie: chodzilo o wzbudzenie
sympatii dla "sufraiystek" i
zwigkszenie ich wplyw6w poli-
tycznych. J" go nie obchodzg
chodby dlatego, iejako konser-
watysta nie obchodzg zadnych
5wi4t wprowadzonych ju| za
mojego zycia (a urodzilem sig
przez 1948-mym rokiem!);
ponadto jednak jako nonkon-
formista nie robig (je6li nie
muszg...) niczego, co mi naka-
zuje Czerwona biurokracja... A
Paniom radzg zauwazyi,2e im
bardziej obchodzi sig "6wigta
kobiet", tym wiqkszy jest ich
wyzysk. W USA nie bylo 6wi4t
odlewnik6w, tokarzy, stoczniow-
c6w itd. - ajak |yj4tamtejsi sto-
czniowcy, tokarze i odlewnicy...?
No, wla6nie!

Janusz Korwin-Mtl\,

,X#iji';[Htgffi Burzawok6l ksi4zki
na". flkrairiski tygodnik n'ydawa-

xx*,:*;ngt::Hi-m; "f)op6ki milc zy tlkrain a"
"Slomianego Chochol a" za o' rraj-
bardziej kry"14-ry wypowiedi taie Anny Strofskiej powstawaly - W rozmowach z Ukrairicami
natgmatyukrairiskie". -Jiudno podc.zas podr6iy autorki po ci4gle wracal motyw, ie dawniej
spokojnie czytz!11t<rgzdaniajak Ukrainie w latach 9O-tych. Nie- byi5lepiej. Odpor.i,iadalain:,,Wy'-
'np. "bieda 

-na 
Utlar-nq przysila dawno ukazaly .sia.n? p-olskim *ozonb ias, iitze bylo lepiej;.;'razem z wolno6ci4", bo, delikat- rynku w formie 

- 
ksiaikowej. A oni na to: "2a Stalina *y*oio-

' nie m6wia,c, $ejgs.t to Prawd4 - Siroriska.pol.f":. biednE, zanil- no, p6Zniejjuz nie. Aje56.L bylo,
e m6wil polskim dziennikarzom dban4 ukrai6sk4 wie6 i smutne, praiabyla;lUoi.sfoimutow#ie
I$o.:Szczerba, redaktor naczel- wypelnione blokowiskami mia- io niemalzr ry:tut. Dla ludzi nie
ny .Naszego Slowa". sta- ?isze o powszechflm niedo - liczy sig wolnoS6 slowa, ale to czy

Anna Strofska twierdzi, 2e sta- shtku i niepewnoScijitra wsr6d m4ji co je6i i gdzie spad. To cai-
wiane jej reporta|om zarzuty Ukrairic6w. - n{oiih oponen- kiem naiuralni rozu'mowanie.

"y":kl:l.t.niezrozumienie 
inten- t6w zabolalo zdanie "Bieda przy- Zdaniem Stroriskiej, *Dop6-

cji ksiaZki. - Jestem Ukrain4 szla na Ukraing z wolno3ci4" - ki milczy Ukraina" oa-daie spra-
zafascynowana-m6wila. Repor- m6wilaStroriskadziennikarzom. wiedliwo66 krajowi dwu-kroinie

wigkszemu od Polski, kt6remu
autorka wr62y w przyszlodci
odgrywanie ogromnej roli w
Europie. - Polacy powinni prze-
stad wreszcie tam szuka6 swvch
utraconych zamk6w, posiadlo6ci
bo to jui przeszloi(., kt6ra
Ukrairic6w denerwuje, tak jak
nas denerwuj4 Niemcy rwiedza-
j4cy nasze Ziemie Zachodnie -
m6wi. - Ukraina to kraj duZy,
potwornie wyniszczony ptzez
sor,viecko56, kt6ry prgdzej czy
PoznreJ Poonlesle slQ clo zycra I
zacznie w niego inwestowa6
kapital zachodni. Dla nas bylo-
by dobrze, gdyby3my nie prze-
gapili tego momentu. To jest
inencj4 mojej ksifiki. Osobi3cie
jestem Ukrain4 zafascynowana.

Wg. pras'-r polskiej opr. Z.N.
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maj-czerwiec l99g r. S erdeczne
podzigkowania

Redakcja "Mozaiki Berdyczowskiej', serdecznie
_dzi 

gkuj e wszystkim, kt6r ry ze ch cieli nas ivsp om6 c : .
Malop olsko-sr4skiej sp 6 idzielni pracy ..M^iek-por,,
z Krakowa, .,.Ekobetowi-Siekierki', z Warszawy,

. Pani Marii Mastalerz z Krakowa,

. Panu Adamowi Szwajkowskiemu
z Bialej Rawskiej,

. Pani Danucie SwiUit z Nowego S4cza,

. PaniJelenie Dudziriskiej z Kielc,

. Pani Halinie Kedej zWarczawy.

Jeszcze raz - bardzo dzigkujemy!
Redakcja

Wg. Odrodka Badania Opinii publicznej wigkszo6i pola_
k6w pozygwnie ocenia prezydenta,.a negatywnie _ rz4d,, przyczy:n opinie o p_.".*-t"Ize s4lepsze niz o .u[ottl"go guuine.i". w
T3j" 7\,proc. Polak6w dobrie ocenialo AreksandJ il;;t;;-skiego, 17. p.9: -.:tr.Jedynie 2e proc. il;;t; pozytywnie
ocenialo dzialalnos( rz4duJerzego buzka, 

" oz pr".. - negaty-
w.nie. Nadal leplze. s4.oceny samego premiera. fozytywnie oce-nia go 41 proc. polak6w, 

" 
.,.g"tyinie _ 45 proc.. Sad Lustracfny uznal,2e premier 

Jrrry Buzek nie wsp6l_pracowal ze sluib4 Bezpieczeriitwa pRL. wczesriiej RzecznitInteresu Publiczne.g.g, iajmuj4cy sig lusrracj4 1g. Uuaurri.*
oswiadczerl os6b.publicznych,lzy wsp6lp.u.oiuuty, 'czy 

teL nie, zkomunisrycznymi sluLbami speclatnymij 
"S*"JJq,i, ie nie ma

l"Yl, *. :fl, by o6wiad.i.r,-ie_l.,srracf ne B;rk; (w kt6rymr par, ze nle wsp6lpracowar z sB) kierowa6 do s4du Lustra-t[#s9 Posel Tomasz ibrwowski, kr6ry byl inicjatorem calej spra-
vry, zloLyl do s4du Lustracfn ego zaiarenie na o..rr:i Rzecznika.o !f rarnobrzegu (wojew6-dztwo podkarpa.ki.i zamieszkara
rodzina Tironow6w zr{aiachstanu, mar2onkowie Raisa i Nikolajz trojgiem dzieci w wieku od 9 do 16 lat. R"p"t.iunci zamieszkali
w. dwupgkoj owym mieszkaniu. Miasto przekazaro im na urz4dze-nie sig 2 rys zlotych. Mieszkanie dla iazachskich repatrianr6wjest umeblowane i wyposazone w sprzet gospodarstwa domowe-
go. Nikolaj bgdzie pracowal w tarnobrr.iki- przedsigbiorsrwie
Gosp_odarki Komun alnej .o ![ warszawie odslonigto pomnik Binvy o Monte cassino.
Dowodzony przez generala Andersa II. Korpus polski, podpo.rz4dkowany 8' Armii.Brytyjskiej, uczesrnic zyrw decydujacej fazie
Pi*"y o Monte cassino *" iliorrech. ostateczne nahrcie na
lt"lig"I plzez Niemc6w klasztor roz,poczgro sig l2 maja 1944 r.Po 6 dniach cieikich walk wzg6rze i tturrtor r"toiy'ra"byte. wbinvie o Monre cassino pole[loponad g00 polskiLt zotni.rry.o Prokuratura. Rejonowa w Opolu skierowala do s4du aktoskarzenia przeciwko wykladoy.y Uniwersyretu oporskiego
Dariuszowi R., kt6rem u zarzucasig rozpowszechniani e tn r..,kram-sr oswigcimskiego". Dariusza R. w swej ksi4zce ,,Niebezpie-
cr\-./tematy" stwierdzil, ze komory gazowe w obozie Auschwitz_Birkenau stu'yty do dezynfekcji od,zieLy,a nie J;;;lJ""ia ludzi.za rozpowszechnianie .'w. "klimstwa oSwigcimskiego; grozi karado trzech lat wigzienia.

o !f koricu czerwcaw kantorach dolary kupowano po 3,g7 zr,sprzedawano po Z,g4 zl.

s.K.

Status obcokrajowca
Dokofczenie ze str. 2

Jest kilka rodzaj6w wiz: tranzytowa (zezwalanaprzejazd
cudzoziem ca przez terytorium kraju w terminie 2 dni),
pobytowa (z prawem pobytu.ru.rui nie dluZszy niZ 6 mie_
sigcy), pobytowa z prawem do pracy (uprawnia do podjg-
cia pracy zarobkowej w okresie nie pizekraczaj4cym 12
miesigcy) i repatriacyjna (wydawan a cud,zoziemcowi
narodowo6ci polskiej, kt6ry zamrerza zamieszka6 na sra-
le w Polsce).

Po uplynigciu terminu wskazanego w wizie (z wyj4tkiem
tran zyrow ej) nalezyj a p rze dt u Ly t na p o ds tawi e rrpl lor,y_
nuacji nauki lub pracy. W przypadku os6b, kt6re chc4
osiedlii sig tu na stale narezy uJowodni6 istnienie rrwa-
lych wigzi rodzinnych z polsi4. Jednak ,rie karJf ..rdro-
ziemiec moZe otrzyma( wizg.

Ponadto mozliwejest cofnigcie wczesniejszego zezwore-
nia na pobyt, jezeli naruszyl on obowi aiuiaJ. przepisy.
Dotyczy to przede wszystkim os6b przeny*ulacy.h w pol_
s:e w celu innym niz zadekl".o*uny (ktore ip.'prowadz4
nielegaln4 dzialalno66 gospo darcz4), podejrzewanych oj akie kolwiek czyny rugriirq4re porz4di<.owi 

"p 
u blicznem ulub w szczeg6lnoSci - ,kaianych przez potitie s4downi_

:two prawomocnyrn wyrokiem na co najmniej trzylatapoz_
bawienia wolno6ci za przesr€psrwo. li prrip^aiu gayUy
zaistniala kt6ra6 z g,chokolicznosci, cudzoziemiecje!t rrie-zwlocznie deportowany do parlstwa z kt6rego 

-przybyl.

D,eportacja jesr koszrowna . Jeieri obcokrajowlec'nie ma
pl."j*92 na "podr62",. koszry jego wydaienia pokrywa
skarb Paristwa. ponownie aepoitJwany "9o66" -"2.,1r;.-cha6 do Polski po uplywie d#6ch lat od wyjazdu, kiedy za6
koszty ponioslo pafstwo - pigciu lat. , ,i

Tatiana Serwetnik (pAI)
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Radio Zytomiem, Radio Berdycz6w Po polsku

Co miesi4c, w kaid4 pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie

20.00, mozna slucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku

polskim w Radiu Lyrcmierz (uwaga! od kwietnia ma by6

dwa razy w miesi4cu!) Co miesi4c lub co dwa tygodnie
(nieregularnie) nadawana jest audycja wjqzyku polskim
w Radiu B er dy cz6w. Jes t zap owiadana wcze6niej .

Telewizj a Zytomier z dla Polak6w

Dwarazyw miesi4cu audycja dla Polak6w. P6nadto, jak
piszemy na str. 12, czgsto nadawane beda filmy w jgzyku

polskim.

Polskie stowarzyszenia w hytomierzu
. Ziednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny "Polo-

nia" - przewodnicz4cy Tadeusz Rgkas, tel. domowy
(4r2) 22-16-36,

o Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, Oddzi alw lytomierzu
- prezes Walentyn Grabowski, zastgpcaJerzy Bagifiski,

tel. domowy (412) 37-89-97

o Zrzeszenie Mlodzieiy Polskiej w 1ytomierzu

- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskie stowarz;rszenie w Berdyczowie

. Zwi4zekPolak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie

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

Msze w jgzyku polskim * hyto^ierzu
o Katedra 6w. Zofii - codziennie 19.00
o KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukli -

codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwujgzyczne - czg6ciowo w jezyku polskim,
czgSciowo po ukraifrsku w Berdyczowie o Ko6ci6l w
Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 8.00, 10.30,

17.30, codziennie 8.00 i 17.30. o Ko6ci6l 5w. Barbary -
codziennie 8.30, 17.30, niedziele takie 13.00 ' KaPlica
ul. Czudnowska - niedziele 18.00

Nauka je"yk polskiego w koSciele 5w. Barbary - dla
dzieci w soboty 11.00, dla doroslych w niedziele 15.00

(Przepras zarnyza wszelkie braki i nie6cislo3ci w nas4m
informatorze. Wszystkich zainteresowanych prcsimy o
nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, imprez
polskich \tp. Rzdakcja)
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.EEP[!41{ IBCbKA MOSAIKA')
(nonucrrop MoBoo) '

SnaroAi fi Ha rpoMa.qcbKa
KynbrypHo-ocBiTHf, ra3eTa.
Bnxogurb KoxHl,tx 2 uicsqi.

Bugaeeqb - paAa EepAraqiecbKoro
aigginexxs Cninrr noneKiB Yrpaixra.

3apeecrpoBaHa 25 reirHn 1995 poKy
XnrourpcbKr4M o6nacruM ynpaBnixnsu

no npeci, cBiAoqrBo npo peecrpaqio
cepii XT Ne 70.

Haura aApeca: u. Eep4urie,
syn. flyr.nKiHa, 46,
TeneQoH 2-23-78.

He4pyKoBaHo Ha Kn

"fl onirpaQirna Oa6prarao
M. 6epgur{iB, Byn. KornnpeecbKoro, 2.

Trpax 1 000 npr,ruipxurie.


