
W TYM NUMERZE:

,"i:I;;!:11""
str.2

Witala nas tQcza

str. 6

""1'#i.?lt
str. 7

s-ie[',]:l;';i;*"

str. 8-9

,.,1$YI;,'1"

Papie? Jan Pawel II
na tlkrainie

Zeby wszyscy
byli jedrro , ,,

W dniach 23-27 czerwca
goScil na Ukrainie papie2 Jan
Pawel II. Bylo to niezwykle
wydarzenie - dla Ukrainy,
dla jej obywateli. dla wszyst-
kich goSci i obserwatorlw z
calego Swiata.

Na lotnisku Boryspol w
Kijowie papie2aJana Pawla II
przyrvital prezydent Leonid
Kuczma, a nastepnie przedsta-
wiciele dw6ch obrz4dk6w
katolickich na Ukrainie:
laciriskiego - kardynal Ma-
rian Jaworski oraz grecko-
katolickiego - kardynal
Lubomyr Huzar. - Potrzeba
bylo niemalo czasu, aby kon-
solidacj.a spoleczeistwa i
wzmocnienie j ego obywatels-
kich i demokratycznych pod-
staw doprowadzily nas do
dzisiejszych wydarzen -powiedzial Leonid Kuczma,
wskazuj4c, 2e,,niepodlegla
Ukraina przeizla dlug4 drogq"
do spotkania z papiezem.
Wedtug prezydenta, Ukraina
,,przezwy ciE2aj4c ci qzk ie
dziedzictwo przymusowego
ateizmu, pragnie na zasadach
chrzeScij afrskiej duchowo6ci
stworzyd spoleczeristwo,
gdzie pano-wai bqdzie tole-
rancja, swobody religijne, hu-
manita-ryzm, szacvnek dla
ludzkiej godnoSci".

Odpowiadaj4c prezyden-
towi, papie| Jan Pawel II
podkreSlil, 2e przybywa, j ako
przyjaciel waszego szlachet-
nego narodu, jako brat w wie-
rze",kt6ry chce uSciskad tych
wszystkich chrzeScij an, kt6rzy
pomimo srogich prze6lado-
wafi wytrwali w wierze.

(ciqg dalszy na str. 3-5)
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LEONID KUC Zr,f.AW I,ANCUCIE
Pielgrzymka Jtna Pawla rr na ukraine or 

^z 
wizyt^ prczydetta usA Georga w. Busha w polsce byly gl6wnymi temata-mi rozm6w prezydent6w Polski Aleksandra_Kwasniewskieg; i ukrainy Leonida Kuczmy w r-aricucie, tit<-rainsti prezyrlentdotarl do Lricuta ze Lwowa, w dzie6 po odlocie pspiera.

- OdbyliSmy robocze konsultacie z
panem prezydentem Leonidem Kucima
w bardzo wa|nym momencie, bowiem
wczoraj zakohczyla siq niew4tpliwie his_
torycznawizytapapieia Jana pawla II na
Ukrainie. Mialem okazjq pogratulowai
panu prezydentowi sukcesuUkrainv i su_
kcesu oSobistego pana ptezydenta 

-powiedzial Aleksander KwaSniewski.
Prezydent Po lski poinformo w al tak|e

prezydenta Ukrainy o wizycie prezyden-
ta USA George'a W. Busha w Polsce. _
W. czasie tej wizyty wiele rnowiliSmy o
u Kralnre zapewnil Aleksander
KwaSniewski.

Aleksander KwaSniewski ocenil, Le ,,te
dwie wizyty, choi zupelnie roilne, ieAnlt
mialy t4 s1m4 tresi je6li chodzi o UkiainE,'.
Je go.zdani em, ob i e 

-oznaczaly,,p 
oparci e d-l a

ukrairiskiej suwerennosci, cita aemokratv-
cznego paristwa ukrairiskiego',. 

- Ukrai-
na. jest zwiqzana z Europ4 i powinniSmy
robii.wszystko, 2eby tei iwi'azek byl ja[
naj Sci SI ej s zy" - powiedzial.

Z kolei Leonid Kuczma podkreSlil, ze
awizyta Jana Pawla II na-Ukrainie ze
wszech miar byla historyczna". 

- Ojca
swrQtego nre przyjmowaliSmy na Ukrainie
wyt1czme yako glowq paristwa watykari_
skiego, ale tak|ejako oiobE, kt6ra kieruie

wielkim Ko5ciolem katolickim. przvi-
mowaliSmy go jako czlowieka o st<aii
planetarnej. Proszq mi wymieni( chocia2
jedn4 osobq na Swiecie, ktora ma taka
skalE jak papie2 

- m6wil.
Wedlug obu prezydent6w, podczas

trwajqcych ponad poitorej godziny kon-
sultacJl rozmar.viano takze o spras,ach
wewnQtrz.nycn Polski i Ukrain1,. na
temat rezul tat6w szczy tu gospo darize_eo
w Dniepropietrowsku oraz o sprawa-h
reglonu.

wg. prasy polskiej oprac. S.M.

Pomnik:',dIA
iolnier4t Petlury

Po mnik ukrairiskic h Lolnierzv Svmo_
na Petlury, sojusznikriw polskiei"arririi w
n'ojnie z bolszervikami w 1920"r.. zostal
odslonigty w Lublinie

Antbasador Ukrainy w polsce Dmytro
Pawlycz.ko, kt6ry wrai z przedstawiciela_
mi r.vladz lubelskich odslanial monument,
powiedzial, 2e jest to ju| sz6sty pomnik
poSwiqcony 2olnierzom petlury w irolsce i
podziqkowal polskim wladzom za dbanie o
ich pamiqi.

Pawlyczko dodal, ze polsko-ukrairiskie
partnerstwo ma wielkie znaczenie dla poko_
ju i stabilizacji na kontynenci. .urop";.ki*.
- Qlr...qy zyi wedlug norm .urop6lrti"i
cyw.rhzacli. To co tu robimy jest naszym
krokienr do p.ojednania, <to wsp6lnej
demokratycznej Europy - stwierdzil.

Na,uroczystoSd odsloniqcia pomnika
przyoy tr cztonkowie spolecznoSci ukrairi_
s.$iej ry Lublinie. Arcybis.\up prawoslawnej
diece'ji lubelsko-cheimskiej Abel odfrawil
w cerkwi na cmentarzu nabo|"risrwo
|alobne i po6wiqcil pomnik.
. , Ponrni.k llutrll w kwaterze bylych
zolnterzy ukrairiskich w pravi.oslawnej czE$_
c i zabytkowego lubelski-ego cment uriu prry
ulrcy Lrpowe.y. Ma ksztalt tzw.krzy2ak'oza_
ckiego z wizerunkiem tryzubu urili.rr.ro_
nym na skrzyiowaniu ramion.

Na lubelskim cmertarzu pochowanych
j est kil kudzi esiqciu 2olnierzy'arm ii Ukrairi_
skiej Republiki Ludowej, dowodz onei przez
atamana Symona Petlury kt6ra w 1920 roku
byla sojusznikiem polali6w w woinie z bol_
szew'ikami. Po tej wojnie wielu ukrairiskich

1?l\:":ry, kt6rzy.nie.mogli wr6cii do swojej
oJczyzny osiedlilo siq w polsce. W Lublini6
llanqwili pr?eg drug4.wojna Swiatow4 akry-
wn4 ku lturalnie mniejszo6i.

wg. prasy polskiej opr. S.M.

IV Polsko-Ukraifiskie Forum Gospoclarcze

Wciqil te same problemv
,W Dniepro.pietrowsku obradowalo IV Polsko-Ukrairiskie Forum Gos-pooarcze,. wziefo w nim udzial kilkuset biznesmen6w i przedstawicieli

:u-oJ?tgu, a takie prezydenci polski Aleksander Kwasni6rorr.ii uk;;i;,Leonto l(uczma.

Podsumowuj4c
wskazano, ze nastqpuje
wzro s t wzaj em nych
obrot6w handl-owyci 

-w 2000 roku o 22 pro-
cent w por6wnaniu z
rokiem 1999,jednak po-
zostajq te same proble-
my: z licznymi bariera-
miwhandlu, zcerty-
fi kacj q, usprawnieniem
infrastruktury granicz-
nej. Wladze <iUri kraj6w
twierdz4 jednak, 2e Jest
szansa na rozwiazanie
tych problem6w. W os-
tatniej chwili wyjazd do
Dniepropietrowska
9!l97Vt prezydent Litwy
Valdas Adamkus.
przybyla j ednak I itews-
ka delegacja.

Podczas konferencii
prasowej . prezydent
K.wasnlewskr zapewnil,
ze Polska bqdzii: nadai
wspiera6 dqzenie
Ukrainy do wejScia do
struktur europei skich.
Leonid -Kuczma

podkreSlil z kolei. ze
odejScie premiera Wik-
tora Juszczenki nie
oznacza, 2e Ukraina
zmienila sw6i proeu-
ropejski kurs. 2alil siq,

nle Jest zalnteresowana
jego krajem.

Odpowiadajqc napy-
tanie dotyczqce wizyty
papie|a Jana Pawla II.
Kuczma stwierdzil. ze
bqdzie ona sprzyjai sta-
bilizacji, a opozycjq
oskarZyl o pr6bq zdesta-
bilizowania sytuacji w
KraJu.

Prezydenci zwiedzi-
li zaklady Piwdenmasz,
produkuj4ce miqdzy in-
nymi rakiety ,,Zenit"
wykorzystywane w pro-
gramie ,,Sea LaurLch"
(start z platformy zakot-
wrczoneJ na morzu w
poblizu r6wnika). ot-
worzyli Polsko-
Ukrairiskie Centrum Ro-
zwoju Zarzqdzania,
Przedsiqbiorczo6ci i In-
westycji,,Kwa6niewski

Kuczma". Polski
prezydent 2artowal. 2e
bqd_zie siq ono nazywalo
w skr6cie ,,Kwa-Ku".

Bardzo rozgoryczo-
na przebiegiem wizyty
polski e.go prezydenta
J est clnlepropietrowska
Polonia. Mieiscowe
wladze chcialy, 6y Pola-
cy wyslali na powitanie
Aleksandra KwaSniews-

kiego dzieci z polskimi
chor4giewkami i przy-
gotowali czqSt, progra-
mu artystycznego. W os-
tatniej chwili odwolano
udzial Polonii \4'e
wszystkich przedsiqw--
ziqciach.

Dniepropietrowski
koScioi 3w. J6zefa zostal
4 lata t.eTu sprzedany
przez mleJscowe wladze
panamskiej firmie. Za-
pytany o. to podczas kon-
rerencJ I prasowej,
prezydent Ku czma
odpowiedzial: ,,Nic o
tym nie wiem. Jest
dekre t prezydenta
Ukrainy, nakazuj4cy
zwrot d6br koScielnvch.
JeSli ko6ci6l sprzedano,
zrobiono to be2prawnie.
Polecq gubernatorowi
obwodu, by zbadal
sprawq".

Uczestnicy Forum
skarzyli siq na zlE jego
organizacjE - zar6wno ze
strony ukrainski'ej jak i
polskiej. Panowal spory
balagan. Narzekano
miqdzy innymi na jakoSi
hoteli i slabe przygoto-
wanie obrad.

2e to Unia Europejska Jan Wewerski
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Papie?Jan Pawel II na Ukrainie

Ty jesteS, Piotrem

Stqd, z Kijowa. rozprzestrzenilo siE
chrzeScijairstwo na RuS i dalej na
Wsch6d - przypominal Jan Pawel II
podczas pierwszej, niedzielnej mszy
(w. odprawionej na Ukrainie dla okolo

50 tysiqcy wiernych zgromadzonych
na podkijowskim lotnisku Czajka.
Wczesnym rankiem w niedzielE pielgrzy-
rni wqdrowali na CzajkEw promieniach
wsclrodz4cego slofca. Wierni zajqli
mniej wiqgej polowq z przy gotowanych
na 300 tysiqcy ludzi i ogrodzonych drew-
nianymi belkami sektor6w.

Okolo dziewi4tej pojawil siq papiez
Jan Pawel II w papamobilu. 

- Ukraji-
na witaje Petra! Ty je Petro! (Ukraina
wita Piotra! Ty jeste6 Piotrem 

-przyp.red.) 
- wolali wierni. Papie2

powoli przejechal drog4 miedzy sekto-
rami i skierowal siq do oltarza,
przypominajqcego okrqt pod 2aglami.
Ojcu Swiqtemu towarzyszyli biskupi
obu obrz4dk6w katolickich Ukrainy.

Msza odprawiana byla w jqzyku
ukraifrskim. Jednak spory fragment
swej homilii Ojciec Swiqty wyglosil po

polsku. Slowo powitalne wyglosil or-
dynariusz diecezji zytomiersko-ki-
jowskiej, biskup Jan Purwiriski.

Podczas swej homilii, siedz4cy pod
obrazem Matki Boskiej Berdyczow-
skiej, Jan Pawel II podkreSlil, 2e to
wlaSnie w Kijowie zostala ochrzczona
RuS. - Od Kijowa zaczglo rozkwitai
chrze6c ij ariskie 2y cie - 

powied zial. -Swiqty Wlodzimierz i mieszkafrcy Rusi
przyjqli chrzest od misj on arzy, kt6rzy
przybyli tu z Konstantynopola, naj-
wiqkszego oSrodka chrzeScijaristwa na
Wschodzie, i w ten spos6b mlody
Ko6ci6l znalazl siq w sferze bogatej
skarbnicy wiary i kultury KoSciola bi-
zantyjskiego. Stalo siE to pod koniec
pierwszego tysi4clecia. Choi Ko6cioly
konstantynopolski i rzymski zyly
w6wczas w zgodzie z dwiema odrqb-
nymi tradycjami, jednak przebywaly
w6wczas w pelnej jednoSci 

- wskazal
Ojciec Swiqty.

Jan Pawel II wezwal do zachowania
wartoSci duchowych, wspominajqc
tych, kt6rzy cierpieli za wiarE w cza-
sach komunistycznego terroru. Wezwal
mlodzie2, by nie dala siq zwie66
,,obludnymi mirazami taniego szczq6-
cia" i szla drog4 Chrystusa, a rodzic6w

- by pomogli dzieciom znale2(, drogq
do Boga. - Ty, Kijowie, b1d26wiatlem

Ukrainy - m6wil papie2.
Przemawiajqc pod sam koniec

mszy, papie| skierowal slowa do
wszystkich mieszkaric6w Kijowa i
Ukrainy,,posluguj4cych siq jqzykiem
polskim". Gdy powiedzial po polsku
,,niech bqdzie pochwalony Jezus Chrys-
tus", ponad sto tysiqcy ludzi
odpowiedzialo ch6rem po polsku: ,,na
wieki wiek6w amen".

Nieoczekiwanie, gdy biskupi
uczestnicz4ci we mszy Zegnah siq z
papiezem, przy oltarzu pojawil siq
prezydent Ukrainy Leonid Kuczma.

.l':.l..i:uex:b.aciai:Si.o.5tfy
'I

Bardzo serdecznie przywitali
papie?a Jana Pawla II czlonkowie
Og6lnoukrairiskiej Rady Ko6ciol6w, z

kt6rymi Ojciec Swiqty spotkal siq w
niedzielq po poludniu w siedzibie ki-
jowskiej filharmonii.

Znaczqco zabrzmialy slowa patri ar-
chy Filareta, glowy Ukrairiskiego
KoSciola Prawoslawnego Patriarchatu
Kijowskiego. - Prawoslawni i katoli-
cy mogA i powinni 2yt jak bracia i
siostry - 

powiedzial, dodaj4c, 2e Pa-
triarchat Moskiewski nieslusznie boi
siq prozelityzmu ze strony katolik6w w
og6le, a papieila w szczeg6lnoSci -tymczasem jego zdaniem, papieska
wizyta sluzy porozumieniu miqdzy
prawoslawnymi i katolikarni.

..::,.:,:.:

,, ,: ,Zeb,; .W3ty$cy.',., I

byli jedne

Okolo 70 tysiqcy pielgrzym6w
uczestnic zylo w poniedzialkowej mszy
Swiqtej w obrzqdku bizantyjskim na lot-
nisku Czajka. P apie2jej nie odprawial

- wyglosil tylko homiliq.
Homiliq, wygloszon4 w caloSci w
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Papie? Jan Pawel II na Ukrainie

jqzyku ukrairiskim, papiez po6wiqcil
przede wsZystkim j ednoSci chrzeScij an,
kilkakrotnie przypominaj4c slowa
Chrystusa ,,IJt unum sint! - Zeby
wszyscy byli jednol". 

- W nowej ludz-
ko6ci, kt6ra narodzila siq z serca Ojca
niebieskiego i w kt6rej Chrystus jest
Panern, i kt6ra 2yje z daru Ducha,
wsp6listnieje bogactwo tradycji,
obrz4dk6w, kanonicznych dyscyplin,
kt6re dalekie s4 od tego, by sprzeciwiai
siq jedno6ci Ciala Chrystusowego,
przeciwnie, one je ubogacaj4 swoimi
darami 

- m6wil papie2.

,-1Czas zerwz( z bolesn4
pnzeszloSci4

, : I 
,: 

: ..:,:

Lw6w przywrtat papie2a bardzo
serdecznie. ,,Witajemo tebe. Ko-
chajerno tebe" 

- tymi slowami pow-
tar zany mi po wi e lekroi pozdrawiano
Ojca Swiqtego, gdy ukazal siq we
wtorek na szczycie oltarza ze
wschodni4 ikon4 w tle, a potern juz
skandowano po polsku: ,,Niech zyje
papte2!". Wcze6niej Jan Pawel II
przejechal papamobilem wok6l
placu, gdzre odprawianabyta msza -

w6r6d morza biato-26ltych, bialo-
niebieskich i bialo-czerwonych pro-
porczyk6w, flag i transparent6w.
Pierwsza we Lwowie papieska msza
odprawiana byla w obrzqdku
laciriskim i po polsku, tylko niekt6re
j.j fragmenty byly w jqzyku
ukrairiskim.

Na pocz4tku liturgii Jan Pawel II
beatyfikowal dw6ch duchownych,
kt6rzy znacznq czqSt, swojego 2ycia
zwiqzali ze Lwowem: arcybiskupa
Jozefa Bilczewskiego i ksiqdza Zyg-
munta Gorazdowskiego.

- Czas oderwa6 siq od bolesnej
przeszloScit ChrzeScijanie obydwu
narod6w muszA i6i razem w imiq
jedynego Chrystusa, ku jedynemu
Ojcu, prowadzeni przez tego samego
Ducha, kt6ry jest 2r6dlem i zasadq
jednoSci. Niech przebaczenie 

-udzielone i uzyskane - rozleje siq
niczym dobroczynny balsam w
kaldym sercu. Niech dziqki oczysz-
czeniu pamiqci historycznej wszyscy
gotowi beda stawiai wyhej to, co jed-
noczy, niz to, co dzieli, aby razem bu-
dowai przyszlo66 opart4 na wzajem-
nym szacunku, braterskiej
wsp6lpracy i autenty cznej so lidarnoS-
ci. - powie dzial w kazaniu.

Wierni przez wiele godzin stali w

sloficu, ale po kostki w blocie, w kt6re
zmienila siq murawa hipodromu po
kilku dniach ulewnego deszczu. Wie-
lu przyszlo jeszcze w nocy.

I.dndi6,.,.p.fe,eeiw

...'.,,t;....,.,t,.,p.r'.8.d..lb',W'i

Po poludniu pomiqdzy betonowy-,
mi blokam \ naprzeciwko nowowybu
dowanej greckokatolickiej cerkwi
Narodzenia Matki B oskiej na
lwowskim Sichowie zgromadzilo siE

okolo 150 tysiEcy mlodych ludzi.
Gdy Jan Pawel II przybyl na spot-

kanie o 18.30 powitaly go oklaski,
okrzyki ,,Slawa! Slawa!" i Spiewy
,,Mnohaj a lrta". Lun4l flss7s7. -Deszcz pada, dzieci rosn4
powiedzial po polsku papie2.
P62niej, gdy ulewa rozszalala siE na
dobre, Jan Pawel II zalpiewal
g6ralskqpiosenkE: ,,Nie lij dyscu, nie
lij". Wywolalo to entuzjazm zgro-
madzonych. Wkr6tce deszcz nieo-
czekiwanie przestal padac.

Swoje wystqpienie w jEzyku
ukrairiskim papre2 poSwiqcil
mlodzre2y. Apelowal, by wytrwal
ona w wierze, nie wybieraj 4c
,,latwiejszej drogi". Ojciec Swiqty
podkre5lal, 2e,,kto praktykuj e Prawo
Bo|e, idzie czEsto pod pr4d". Wolal:
,,Chrystus zaprasza ciq byS szedl
przeciw pr4dowi!". ,,WEdr6wka pod
prq.d" oznacza na przyklad, 12 nie
mozna opuszcza(, ojczyzny w poszuki-
waniu latwego szczElctaza gtanrcq. -Tu potrzeba was, mlodych, g.otowych
wnieS6 sw6j wklad dla poprawy
spolecznych, kulturalnych, ekonomi-
cznych i politycznych warunk6w 2ycia
paristwa 

- tlumaczyl. Na zakohczenie
zawolal 

-Papie2 
was bardzo kocha

i patrzy na was jak na straznikow
nowej jutrzenki nadziei! Ukraina
potrzebuj e mELczyzn i kobiet, ktorzy
oddadz4 siq sluzbie spoleczeristwu -podkreSlil.
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Prfltora miliona na
hipodrom:ie ',

We Srodq Ojciec Swiqty odprawil
we Lwowie mszq Swiqt4w obrz4dku bi-
zantyjskim. Bylo to najwiqksze zgro-
madzenie w historii Ukrainy. Wielkie
wydarzenie religij a zat?,za\r
ogromna manifestacja patrio tyczna.
Niemal kaidy z obecnych ni6sl nie-
biesko-z6lt4 ukraifiskq fl agq.

Przed Janem Pawlem II przyjechal
prezydent Leonid Kuczma - nieo-
czekiwanie przybyl do Lwowa juz we
wtorek wieczorem. P62niej zaskoczyt
wiernych jeszcze raz, gdy przyjqt
komuniE SwiEtq.

Witaj4c papiela, kardynal Lubomyr
Huzar, powiedzial: 

- Historia minio-
nego stulecia naszego Ko6ciola miala i
ciemne, i.duchowo tragiczne chwile.
Wi4zaly siE one z tym, 2e niekt6rzy
synowie i c6rki Ukrairiskiego Ko6ciola
Greckokatolickiego, co m6wiq z wiel-
kim zalem, Swiadomie i dobrowolnie
czynili krzywdq swoim bliZnirn
zar6wno ze swego wlasnego narodu,
jak i innym . Zanichwszystkich, w two-
jej obecno6ci Ojcze Swiqty, w imieniu
Ukrairiskiego KoSciola Grecko-
katolickiego pragnq prosi6 o wyba-

czenie zar6wno u Boga, Tw6rcy i Ojca
nas wszystkich, jak i u tych, kt6rych my,
synowie i c6rki tego Ko6ciola, w ja-
kikolwiek spos6b skrzywdzili6my.

Papie? Jan Pawel II oglosil nastqp-
nie blogoslawionymi 28 os6b, w wiqk-
szo6ci 

- mQczennik6w za wiarq. I
wla6nie im, Ko6ciolowi grecko-
katolickiemu i jego tragicznej historii
poSwiqcil swoj q homiliq.

- Z wielk4 tqsknotg opuszczam tE
ziemiq, bqd4c4 skrzyzowaniem na-
rod6w i kultur - powiedzial lanPawel

II podczas Srodowej ceremonii
pozegnaniana lotnisku we Lwowie.

Jana Pawla II zegnali prezydent
Leonid Kuczma, biskupi grecko- i
rzymskokatolicki. Ta wizyta
przeszla wszystkie nasze oczekiwania

- podkre$lil prezydent. Stwierdzil, ze
obecno6i papie2a na Ukrainie
przyczynila siq do pokazania, jaki jest
udziat tego kraju w spolecznoSci
miqdzynarodowej, i do zastanowienia
siq, co nale|y zrobi6, by stala siq
pelnoprawnym czlonkiem wsp6lnoty

europejskiej.
Z kolei Jan Pawel II stwierdzil, 2e

,,2 wielkqtqsknot4 opuszcza tE ziemiq,
bqd4c4 skrzyzowaniem narod6w i kul-
tur, z kt6rej ponad tysi4c lat temu
Ewangelia zaczEla siq szerzyt i zako-
rzeniat, w historycznej i kulturalnej
kanwie lud6w Europy Wschodni"j".-
DziEkujq Ci, Ukraino, kt6ra sw4 nie-
strudzonq i heroiczn4 walk4 z najeLd|-
cami bronila6 Europy - m6wil. -Dziqkujq wam, drodzy braciai siostry,
kt6rzy nalezycie do chrzescijariskiej
wsp6lnoty ,,wiernych a2 do Smierci".

Ewa K. Czaczkowska,
Piotr KoScifiski

(specjalni wyslannicy
,rRzeczpospolitej")
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Pielgrzym6w z naszego
miasta rozmieszczano prze-
wa2nie w sektorze E. Przyby-
liSmy na miejsce o 4.30. Do
rozpoczqcia Mszy zostalo jesz-
cze piq(, godzin. Z parkingu do

.,Czajki" i36 trzeba bylo okolo
dw6ch kilometr6w, przez
zielone, szerokie pole. Kolum-
na pielgrzym6w z flagami,
haslami, Spiewaj4c hymny
koScielne ruszyla na lotnisko.

Na skrzy2owaniu'dr6g ko-
lumna berdvczowska
zjednoczyla siq z wiernymi z

Zytomierza. W ten samej chwi-
li na zachodniej czE6ci nieba
zallnrla ogromna tercza. Wszys-
cy potraktowali to jako znak
Bo?y. Przed rozpocze(ciem
Mszy Swiqtej obecni mogli zo-
baczyt, jak nad stadionem lata
bocian, ptak, kt6ry jest symbo-
lem szczqScia rodzinnego. To
te?byl dobry znak.

Przez jakiS czas padalo,
lecz to nie wplynqlo na ilo6i
obecnych. Nikt nie odchodzil,
pielgrzymi cierpliwie czekali
na papie|a i deszcz nie m6gl
tem:u zaszkodzii. I nareszcie
ogloszono ,2e lan Pawel II jest
juz blisko. Setki tysi4c glos6w

wzniosly siq pod niebiosa.
Pole mienilo siq jak tqcza
roznymi barwami: to ludzie.
machali kolorowymi chustami.
Ukraina witala Papieia po raz
pierwszy w historii ludzkoSci,
a my staliSmy siq Swiadkami
tego wielkiego wydarzenia.
Wielu z moich rodak6w nie
moglo powstrzymat, \ez radoS-
ci. PrzecieL z oltarza na obec-
nych patrzyla Matka Boska
Berdyczowska, obraz kt6rej
zostal tu specjalnie przywie-
ziony zBerdyczowa. W czasie
Mszy Ojciec Swiqty nie raz
wspominal nasze miasto jako
wybitn4 Swi4tyniq katolick4
Ukrainy. PapreL na pocz4tku
Mszy powiedzial:,,Matko
Boska Berdyczowska, we2
mnie pod swoj4 opiekq do
korica dni moich..."

Wizyta Jana Pawla II na
Ukrainq ma ogromne znaczenie
i dla naszego miasta. Caly Swiat
uslyszal i dowiedzial siq, ze jest
na Ukrainie przepiqkne zielone
miasto Berdycz6w, gdzie od
wiek6w stoi Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Szkaplerznej, do
kt6rej co rok prrychodz4tysi4ce
pielgrzymow.

Nasi rodacy opowiadajq o

swoich wraieniach od wizyty
Papieia na Ukrainq:

. Siostra ze zgromadzenia
5w. Teresy od Dzieciqtka Jezus
Serafina Jankowska: - Dla
mnie ogromna rado66, szczq5cie.

To umacnia moj4 wiarq. CieszE

siq bardzo, 2e na Ukrainie tak
go6cinnie Ojca Swiqtego przyj-
mowano, bo Papie2 objechal,
prawie caly Swiat a na Ukrainie
jest po raz pierwszy. Myilq, 2e

ta wizyta jest wielkim dobrem
dla Ukrainy, dla jej obywateli.

. Helena Konowaluk, stu-
dentka wydzialu historyczne-
go Uniwersytetu Pedagogic-
znego w R6wnym: - Dla mnie
jako dla przyszlego historyka
wizyta Jana Pawla II do nasze-
go kraju jest pocz4tkiem nowej
epoki, kt6ra zmieni wszystko na

lepsze. MySlE, 2e znaczenie
paristwa ukrairiskiego te2
wzroSnie, bo o Ukrainie
uslyszal i dowiedzial siq caly
5wiat. Uwa2am takLe, 2e

blogoslawienie, kt6re Papie2
udzielil nam wszystkim tez
bqdzie grat bardzo wa2n4 rolq
w losie naszego paristwa.

. Wasyl Bilozir, absolwent
szkoly Sredniej: - Na mnie
wielkie wra2enie wywolalo to,
ze nawet przyroda witala przy-

jazd Papie2a na Ukrainq. 24

czerw ca wszyscy widzieliSmY
ogromn4 tqczq na niebie, bo-

ciany lataj4ce nad ,,Czajk{'.
We Lwowie nad hipodromem
l ec ialy zurawi e, deszcz
przestawal pada(, kiedy wszy-

scy modlili siq na spotkaniu z

mlodzieLq. Ie2eli zwr6cic
uwagQ, to zawsze mo?na
zauwaLyt du2o znakilw BozYch
wokol siebie. Prryjazd Papre2a

dla mnie jest w tym roku
wydarzeniem numer jeden. To
j est najwa2niej sze i najrado6niej -

sze spotkanie w moim 2yciu.

. Bogdan Siwakowski,
wykladowca UniwersYtetu
Pedagogicznego w WinnicY:

- Pierwsze wrazenie s4 emoc-
jonalne, odczucie przeLycia
niezwyklego i wzruszaj4cego.
Odczuwam , 2e w 2yciu coS siq
zmienilo kardynalnie. Jestem
przekonany, 2e dlaUkrainy nad-

chodz4 nowe czasy, kt6re
przynios4 zmiany w 6wiado-
mo6ci spolecznej. Jeste6my
(wiadkami tego, ze miloSi
chrzeScij ariska staj e czynnikiem
rzeczywistoSci.

. Walentyna Szatkowska,
nau czycielka j gzyka ukrairisk-
iego: - Jestem zachwycona.
Dla paristwa ukrairiskiego to
jest krok do przodu. Ten m4dry
czlowiek pokazal nam, 2e

najwa2niejsze jest' 2ycie w
pokoju izgodzie, gromadz4c siq

wokol jednego 
- tworzy6

dobro. Co dotyczy mowy
ukraifiskiej, kt6r4 poslugiwal
siqpapiez, to zjednej stronyjest
to nauka dla nas, tych kto miesz-
ka na Ukrainie, wyr6sl na jej
chlebie, a mowQ narodu
zniewa2a. Nisko klaniamy siq
przed rozumem i intelektem
tego poslafrca pokoju.

. Inga Kuropatkina,
iniynier-technolog: - Wizy-
ta Jana Pawla II ma natchnq6
nar6d ukrairiski do dobrych
uczynk6w, do chqci polepszenia
swojego 2ycia. OsobowoSi
znaczenia planetarnego powin-
na zmieni6 losy naszego parist-
wa. WierzE,2e zmiany na lep-
sze szybko nast4pi4.

Dlugi czas nasz kraj czekal na przyjazd najwybitniejszego
czlowieka epoki - Papieia Jana Pawla ll, Z Berdyczowa na

spotkanie z Ojcem Swietym przyjechalo okolo 2 tys. piel-
grzym6w (30 autokar6w). Autobus6w nie starczylo dla wszyst-
kich chgtnych i dlatego jechali poci4gami podmiejskimi i samo-
chodami prywatnymi.

a
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Stosulki polsko-rosyjskie, a pdrniej polsko-ukrriiskie, wydaj4 sip fenomencm w skrli Swiatowej. Nrwet bistorykznsjqcy wiele
przyklad6w swoistych wybryk6w natury spolecznej, w tym wypadku przecierr oczy ze zdumienia: ile zmrrtrowanych okrzji, ile
straconych szatrs - pis.la Wiktori. Krdeh w poprzednim [umerze ,,Mozsiki". Terrz zrmieazczrmy drug4 cztsd jej artykulu.

Prezydium OCKW z 28 kwiet-
nia 1924 r. powolalo w miejsce
Oddzialu Mniejszo6ci Naro-
dowych przy NKWD Komisjq
do Spraw Mniejszo6ci Naro-
dowych przy OCKW. Natomiast
glqbokq tajemnic4 okryto funk-
cjonowanie juz w 1927 roku (nie
wiemy od kiedy?) tajnego II
Oddzialu przy OCKW i jego
oddzial6w okrqgowych, kt6re
kieruj qc represyjn4 dzialalnoSci 4
wladz przy sylaly korespon-
dencje na specjalne numery szy-
frowe. Wladze bolszewickie

,inwigilowaly Srodowisko pol-
skie i dziqki pomocy polskich
konrunist6w mialy dobre rozez-
nanie co do nastroj6w
spoleczeristwa. Wszelki op6r
lamaly sil4 i wiqzieniem.
Represje i czystki nie ominqly
w6wczas tak?e ludno6ci pol-
skiej zar6wno w rejonie March-
lewskim, jak i poza nih.

Okres lat 1929-1939 to czas
jeszcze wiqkszych represji wladz
bolszewickich wobec ludnoSci.
Gdy jesieni4 rzucono haslo
.,powszechnej kolektywizacji,
likwidacji kulactwa, jako klasy,
i starcia go z powierzchni zie-
mi", zaczEly siq represje na ska'
lq dotqd nie spotykan4. Aresz-
towania w trybie administracyj-
nym, likwidacja gospodarstw
idqca w dziesi4tki tysiqcy, frzyczna likwi-
dacja przeciwnik6w polityc znych, nawet
tych dornniemanych, staly siq codziennoS-
:i4. Wladze sankcjonowaly str,sownie Srod-
k6w nadzwy czajnych,,,aresztowanie
spekulant6w i kulak6w i innych dezorga-
nizator6w rynku i polityki cen w trybie
doraZnym i w spos6b nieskrqpowany
zadnymi formalnoSciami".

Wydaje siq, iz rok 1930 byl rokiem
przelomowym. W6wczas nast4pilo
gwaltowne niszczenie wszystkiego, co
zawieralo pierwiastek indywidualizmu i
samodzielnoSci. Zasadq kolektywizmu
ogloszono za obowi4zkow4 we wszystkich
dziedzinach 2ycia, nie wyl4czajqc nau-
kowego i kulturalnego. Bod2cem do repres-
ji stal niski procent kolektywizacjipolskich
chlop6w. Zupeln4 zai pora2kqwladz i pol-
skich komunist6w byl taki stan we wszyst-
kich polskich regionach. JeSli bowiem na
Ukrainie Srednio skolektywizowano (wg.
M. O. Skrypnika) 65 proc. gospodarstw, to
w Marchlewskim regionie tylko 24 proc.,
podczas gdy kolektywizacja wSr6d ludnoS-
ci 2ydowskiej wynosila 96 pruc., niemiec-
kiej 89 proc., bulgarskiej 84 proc. i rosyj-
skiej 72 proc.

Op6r ludno6ci polskiej przeciw sowie-

re$ $
.

tyzacji byl nieustanny i przejawial siq w
r62nej postaci, poczqwszy od oporu zbroj-
nego przeciw kolektywizacji, a2 po op6r
mlodzieLy szkolnej, kt6ra przenoszec nas-
troje domu rodzinnego niszczyla w szkole
portrety Lenina lub w jaki6 inne sposoby
wykazywala swoje negatywne stanowisko
wobec bolszewizmu.

Bardzo spektakularn4 akcj4 nakiero-
wan4 przeciwko paristwu polskiemu byly
akcje zwiazane z wyborami polskich dele-
gat6w na I Swiatowy Zjazd Polak6w zZa-
granicy w Warszawie w lipcu 1929 r. Hasla
pod kt6rymi odbywaly siq spotkania Po-
lak6w na Ukrainie, Swiadczyly jednoznacz-
nie o stalej eskalacji walki z polsko6ci4, a
zwl,aszcza Polsk6 jako paristwem. Pisano
w,,Glosie Mlodzie2y" z l6 czerwca: ,,Jed-
no66 narodowa - to haslo burzuazji,
ksiEdzy, kulak6w i nepman6w", nie ukry-
wano, jak4 rolE miala odegra6 delegacja
polska z ZSRR, ,,kt6ra chciala przeciw-
stawii faszystom polskim haslo miqdzyna-
rodowej jedno6ci mas pracuj4cych calego
Swiata (...), wykryt, rzeczywiste podle za-
m i ary faszystowskich organ i zator 6w zjazdu
i ukazat ich kontrrewolucyjne oblicze..."
W tej sytuacji wladze polskie i kierownic-
two Zjazdu nie wyrazily zgody na udzial

radzieckich Polakow, kt62y de
facto wcale nie byli prawdziwy-
mi reprezentantami polskiej
mniejszo6ci, ale wladz ZSRR.

Od pocz4tku lat 30. trwala
walka z koSciolem. Gro24c zam-
kniqciem Swi4tyfi, wladze
domagaly siq spisow uczestnik6w
nabo2eristw, co wobec sprzeciwu
parafian i ksiq2y 6ci4gnqlo na
nich represje. Areszty ksiE|y
stawaly siq codzienno6ci4. Jed-
noczeSnie trw ala r ozpoczela
czystka w szeregach partyjnych,
a w Polskim Instytucie Kultury
Proletariackiej w Kijowie tylko
jeden komunista nie zostal aresz-
towany. Pozostala kadra w ocenie
wladz bolszewickich byla rzeko-
mo zwiEzana z kontrreWolucyjny-
mi organizacjami. Kolejnym
przejawem eskalacji dzialaf an:
typolskich bylo w listopadzie
1934 r. przeprowadzenie w okrE-
gach winnickim i kijowskim ,,re-
organizacjq" czyli prze-
ksztalcenie polskich rad wiej-
skich na ukrairiskie.

W grudniu 1934 r.
postanowiono dokonac zmtany w
kierownictwie rej onu Marchlew-
skiego. I ju| 28 lutego 1935 r.
opublikowano w prasie komu-
nikat Komisji Kontroli Partyjnej
KC KPU(b) na obw6d kijowski
o zbadaniu spraw pracownik6w

rejonu Marchlewskiego i w konsekwencji
,,za kulack4 politykq" usuniqto z partii kie-
rownictwo rejonu, jasnym siq stalo, 2e
zgodnie ze znanq bolszewick4 procedur4
nast4pi4 inne represii. I oto 17. VIII 1935
r. podjqto decyzjq o likwidacji'jedynego
polskiego rej onu Marchlewskiego. D ecy z-
ja powyzsza wobec Polak6w sprawila, iz
wraz z jej podjqciem runqla jakby cala
dot4d obowi4zuj 4ca koncepcj a bo lszewic-
kiej polityki narodowoSciowej wobec Po-
lak6w na Ukrainie. Dalej fala czystek
dotknqla r6wniez i polsk4 ,,g6rq" komu-
nistyczn4. Wrogami narodu radzieckiego
okre6lono Sosnowskiego, Lapifiskiego,
Postyszewa, Kosiora, Balickiego, systy-
matycznie niszczono wszelkie przejawy
polsko6ci w terenie. Zostal zlikwidowany
Polski Teatr w Kijowie, zamykano
ko6cioly, przeznaczaj4c je do wyburzenia
lub na inne cele. Ta prowadzona antypol-
ska kompania spowodowala ci4gl4 obec-
noS6 Polak6w na Kazachstanie oraz
Syberyi.

(cdn.)

Wiktoria Kudela
(Winnica)
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wsp6lpracy miasta i rejonu Ber-
dyczowa z miastami polskimi.

Mieszkaricy Berdy czow a z

Swigto, kt6re sta|o
Pogoda byla pipkna. Berdyczfw czekal na Swigto. Maj za- turapolska,ale i dlatego,2e w

rvsze obfituje w r6itne intercsuj4ce imprezy. Po slotnej zimie, ten sposob Polacy na Ukrainie
jej kr6tki"ch dniach, nudnych, dlugich wieczorach moZn" wzbogacajq i ro_z_wijaj4tak2e
nareszcie wyj5d w miasto, spotkad znajomych. 26-27 maja w 1I9_t9 \ultura.lne Ukrainy. Kul-
naszym miescie odbyly sig If Dni Kuttuiy polskiej. ----r- 

:TiJ:]t bowiem caloksztaltem
duchowego dorobku

Rozpoczqly siq tradycyjnie
jl2 Msz4 Swiqt4 w klasztorze
Karmelit6w Bosych, na kt6rej
obecni byli przedstawiciele
wladz miasta i rejonu oraz
goScie z Polski. Potem w
zarz4dzie miejskim spotkaly siq
wladze Berdyczowa z przedsta-
wicielami strony polskiej:
pelni4cym obowi4iki' szefa ad,-
basady RP Woj ciechem
Zajqczkowskim, konsulem RP
Krzyszto fem Swiderk iem, biz-
nesmenami z Polski. Strona
ukrait'rska byla r epr ezentowana
przez deputowanego do Rady
Najwy2szej Michala Kowalkq,
wicemer6w Berdyczowa Wasy-
\a Mazura i Irenq Siniawsk4,.a
takLe przewodni czEcego Rady
Rejonowej Alfreda Bileckiego.
W rozmowie omawiano
mo?liwoSci pr zy szlej

ogromne niecierpliwoSci4
oczekiwali otwarcia uroczystoS-
ci II Dni Kultury Polskiej. Od-
czytano listy od Marszalk6w
Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej Macieja Pla2yfrskiego
i Alicji Grze6kowiak, atak2e od
wiceministra sprar,v zagrani-
cznych RP Radoslawa Sikor-
skiego:

. ,,Organizatorzy Dni Kul-
tury Polskiej na Ukrainie
stawiajq na wymianq kultu-
raln4. 4y"7q,. by skutkiem
rozwijaj4cej siq wsp6lpracy,
byly zmiany we wzajemnym
postrzeganiu siq oraz chqi
poznawania historii, jqzyka i
dorobku kulturalnego obu
naszych kraj6w" - Maciej
Plazyriski.

. ,,Cieszq siq, ze przezpie6-
ni, tafice, wystawy i konkursy
rozwijacie paristwo polsk4 kul-
turq na Ukrainie. Cieszq siq nie
tylko z powodu, ze jest to kul-

czlowieczeistwa" - Alicia
Grzeskowiak.

. ,,Korzystaj4c z okazji
pragnQ wyrazi| szacunek dla
paristwa wysilkow na rzecz
przybli2ania miej scowemu
spoleczefi stwu wsp6lczesnej
polskiej kultury, kt6rej ko-
rzenie znajdujemy r6wnie2 tu-
taj, na ziemi berdyczowskiej.
Tutaj wlaSnie kultura polska
przez wieki rozwijala siQ
wsp6listniej4c i przenikaj4c siq
z innymi kulturami tego re-
gionu, przede wszystkim
ukrairisk4. To paristwo jesteScie
spadkobiercami tego piqknego
i interesuj 4cego dziedzictw a"

- Radoslaw Sikorski.
P r zez rczp o czEciem konc er-

tu odbyla siq prezentacja wystaw
miejscowych malarzy i fotogra-
fa z Polski Krzvsztofa
Grabowskiego. Na jego zdjq-
ciach mozna bylo zobaczyt, im-
prezez okazji zakohczenia Roku
Reymontowskiego w grudniu

2000 roku w Berdyczowie. 
v

Obecnych na sali rvitali
wicemer Berdyczowa Wasyl
Mazur, deputowany do Rady
Najrvy2szej Ukrainy Miehal
Kowalko, zastqpca
przervodn iczqcego Rady Ob-
wodow ej I gor Rafa ls k i,
przewodniczqcy Rady Re-
jonowej Alfred Bilecki, redak-
tor naczelny gazety ,,Mozaika
Berdyczowska" Larysa Wer-
miriska, charg6e d'affaires (to
pochodz4ce z jEzyka francus-
kiego okreSlenie oznacza
pelni4cego obowiAzki szefa
plac6wki dyplomatycznej -przyp. red.) Ambasady RP
Wojciech Zajqczkowski, kon-
sul RP w Kijowie Krzysztof
Swiderek.

Konsulat Generalny RP
nagrodzil uczni6w szkol
og6lnoksztalc4cych, kt6rzv
brali udzial w konkursie ora. .

pisemnych na temat ,,Polska iv
Ukraina w Europie bez granic"
i konkursie plastycznym pod
haslem .,Papie| - pielgrzym
na Ukrainie".

Koncert rozpoczql siq wys-
tqpem ch6ru ludowego berdy-
czowskiej pomaturalnej Szkoly
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sig tradycJ q
Pedagogicznej pod kierownict-
wem Wasyla Pupina. Studenci
prezentowali ukrairiskq kulturq
ludow4 i dostali wielkie brawa.
Spiew mlodzie|owego ch6ru
byl wspanialy. Potem na scenie
tahczyly i Spiewaly zespoly
artystyczne z Berdyczowa,
Marian6wki, a najwiEcej - z
Polski. Po raz pierwszy nasi ro-
dacy ogl4dali interesuj4cy pro-
gram przywieziony z dalekiego
Sycowa. Zesp6l folklorystycz-
ny ,,Sycowiacy" spodobal siq
publicznoSci swym Szczerym
nastrojem i wesoloSci4. Razem
z nimi Spiewala sala. Z niekry-
tym zadowoleniem spotkali
widzowie znaneju2 z ubieglego
roku zespoly,,Bene" i ,,Twist".
Za przepiEkne chwile spqdzone
na koncercie berdyczowiacy
powinni dziqkowai konsulowi
Krzysztofowi Swiderkowi - to
dziqki jego staraniom
zalatwiono przyjazd do Berdy-
czowa zespol6w polskich.

Po koncercie wszyscy ze-
brani poszli na stadion, gdzie
rozegrany 4ostal mecz pilkarski
miqdzy ksiqzmi z Polski a

ksiqzmi z Ukrainy. Tutaj za3
pod golym niebem rno2na bylo

posluchai utwor6w muzycz-
nych orkiestr dqtych z Sycowa
i Berdyczowa. Mecz zakohczyl
siq wynikiem 7: l. Wygrali
polscy ksiqza.

Finalem pierwszego dnia
stala siq zabawa w parku kul-
tury im. Tarasa Szewczenki.
Tutaj tahczyli wszyscy, kto
tylko mogl. Takiej radoSci, jaka
zapanowala w parku ju2 dawno
za troskami zyciowymi nie
prze2yw ali mi eszkaricy nasze-
go miasta. Po nastaniu nocy w
oSrodku wypoczynkowym
,,Brzozowy Gaj" wladze re-
jonowe i berdyczowlcy biznes-
meni zorganizowali piknik z
ogniskiem dla goSci z Polski.
Przez calq noc brzmialy pio-
senki polskie i ukrairiskie na
cal4 okolicq. Najwytrwalsi
bawili siq do rana.

Drugi dzieh uroczystoSci
rozpocz$ siq Msz4 Sw. w in-
tencji beatyfikacji kardynala
Stefana Wyszyriskiego. Potem
wszyscy obecni zostali zapoz-
nani przez proboszcza S anktu-
arium o. Benedykta Kroka z
histori4 i dniem dzisiejszym
Klasztoru Karmelit6w Bosvch.
Nastqpne spotkanie odbytd siq

w szkole nr. l5 - z navczycie-
lami i mlodzie2qszkoln4 szkol
berdyczowskich r ozmaw ial
konsul Krzy sztof Swiderek.
Dyrektor szkoly Wanda Iwa-
siuk dziqkowala stronie pol-
skiej za pomoc w skierowaniu
tu mlodej nauczycielki z
Wroclawi a Zanety Jankow-
skiej, kt6ra po rok drugi uczy
polskiego w szkolach nr l5 i
17. Konsul pozdrowil obec-
nych i podziqkowal natczycie-
lom jqzyka polskiego za
wsp6lpracE. Uczniowie szk6l
nr l5 i 4 przygotowali muzy-
czno-literacki program w
jqzyku polskim. Dla nowo ot-
wartej klasy jqzyka polskiego
podarowano szkole telewizor i
magnetowid.

Natomiast w poludnie, w
gmachu Urzqdu Miasta, przy
wsp6ludziale przedstawicieli
Wydzialu Ekonomiczno-Hand-
lowego Ambasady RP i Konsu-
latu Generalnego RP w Kijo-
wie rozpoczqlo prace ,,Biznes
Forum - Berdycz6w 2001". 'W

spotkaniu wziqli udzial przed-
siqbiorcy i pracownrcy wladz
samorz4dowych z Polski,
przedstawiciele firm polskich i

polsko - ukrairiskicb dziala-
jqcych na Ukrainie orazprzed-
siqbiorcy z Ber dy czow a.

Kolejn4 rmprezq byl gala
koncert zespol6w polonijnych
z Polski a Ukrainy. Bardzo ra-
doSnie widzowie witali ,,Pole-
skich Sokol6w" z Zytomierza,
ch6r ,,Soli Deo" z Dowbysza,
ch6r parafii 5w. Barbary zBer-
dvczowa. MiloSnicv muzvki
sakralnej i wsp6lczesnej poezji
filozoficznej mieli mozliwo56
poslucha6 wystqp zespolu
,,Bene" i wziq(, udzial w wie-
czorze tw6rczoSci ksiqdza -poety Waclawa Buryly. W miej-
skim kinie odbyt siq lokaz fil-
mu w rezyserii Teresy Kotlar-
czyk - ,,Prymas". Dla nas
wszystkich to stalo siq praw-
dziwym wydarzeni em. P rzecte2
malo kto na Ukrainie wie o
drodze zyciowej kardynala
Stefana Wyszyfrskiego. Po
obejrzeniu tego filmu kazdy
mogl uczyni6 osobiste wnioski
o sensie wiarv i 2vcia.

Na tym II Dni Kultury Pol-
skiej w Berdyczowie zostaly
zakohczone. Mamy nadzieje,
2e za rok to przepiqkne Swiqto
polskoSci zn6w przyjdzie do
naszego miasta i rozweseli
dusze Polak6w mieszkaj 4cych
w Berdyczowie i jego okoli-
cach, tak potrzebuj4cych wiqzi
z macterza.

lzabela Rozdolska
(Berdycz6w)



JacznE od ciekawostki zwi4zanej z
I-tBerdvczowem.
W jednym z kwietniowych numer6w

,,Gazety Stolecznej", kt6ra jest stalym do-
datkiem lokalnym do,,Gazety Wyborczej",
ukazal siq list architekta T.Leszczyriskiego
w glo6nej dyskusji, jaki projekt Swi4tyni
OpatrznoSci w Warszawie - Wilanowie
wybra6 do realizacji. Ot62 ni mniej ni
wiqcej zaproponowal on, aby zamiast no-
woczesnego budynku postawi6 ko6ciol
wedlug projektu Jana de Witte z 1737 r.
Byi to jeden z najpiqkniejszych pomysl6w
tamtej epoki. Dla warszawiakow utracony,
gdy2 koSci6l postawio-
no w Berdyczowie za
Srodki Polak6w ongiS
zamieszkujqcych tamte
ziemie. Takie
rozwiqzanie - zdaniem
autora listu - nie
kolidowaloby z histo-
rycznym charakterem
Wilanowa, a

ptzywracalo warsza-
wiakom ten wspanialy
obiekt.

MySl tq zilustro-
wano zdjqciem fasady koSciola Karmelit6w
Bosych w Berdyczowie.

W komentarzu redakcyjnym Jerzy S.

Majewski uznal jednak ten pomysl za
,,niepowazny". I napisal: ,,Zamiast prze-
nosii Berdycz6w do Warszawy, lepiej jed-
nak uratowai zdewastowany zabytek na
miejscu. C(tL z tego, 2e jest tam Ukraina.
Historii siq nie zmieni. Swi4tynia jest
wsp6 lnym dziedzictwem dawnej Rzeczpo-
spolitej. Ratowanie zabytku na pewno spo-
doba siq Panu Bogu".

Mieszkaricy Berdyczowa wiedzq, 2e to
,,ratowanie zabytku" trwa juz, z niemalym
wysilkiem, od dziesiqciu lat!

Nadal, przy r62nych okazjach, powraca
sprawa traktowania przybysz6w z Ukrainy
przez slu2by graniczne i porz4dkowe Pol-
ski. Zdaniem bezstronnych obserwato16w
na Ukraifrc6w patrzy sie czEsto z g6ry i

MO ZAIKA,,, BE RD Y' CZ,OWS KA

odnosi siq do nich arogancko. Jest to,
uw aLa siq, niedop lszczalne. Podej mowane
sq dzialania, aby to zmieni6.

Pojawilo siq tez sporo publikacji o

mlodych Ukrairicach, pracuj 4cy ch,,na czar -
no" u polskich rolnik6w, glownie ogrod-
nik6w. Jak mozna bylo przeczyta( np. w
,,Przeglqdzie", s4 oni ,,pracowici i
posluszni, bez szemrania wykonuj4 kazd4
pracE i kazde polecenie, (...) pracuj4 za
groszowe wynagrodzenie, czasem trakto-
wani po ludzku, ale czqSciej jako biali nie-
wolnicy haruj4cy od Switu do nocy..."

Ukrairicy godzq siQ na takie

obchodzenie siq z nimi, ale ich marzeniem
jest 

- zwlaszcza, jeSli s4 polskiego po-
chodzenia - osi46i w Polsce. Na stale. Nie
jest to jednak latwe. Zdarzajq siq przymu-
sowe deportacje na Ukrainq.

Co siq zaStyczy zarobk6w, to nikt o nich
jawnie i glo6no nie m6wi. Najczq5ciej poda-
je siq, 2ezarabiajqod 800 do 1500 zl miesiqc-
znie (200 do 375 dol.), ale mogA teL zarobic
zaledwie 300 zl miesiqcznie (75 dol.).

Przedmiotem stalej uwagi Polak6w
pozostaje sytuacja polityczna na Ukrainie,
zw,taszcza przepychanki na szczytach
wladzy. M6wiono i pisano bardzo duzo o

,,awanturze" premiera Wiktora Juszczen-
ki. Cieszyl siq on wielk4 sympati4 w Pol-
sce. Widziano w nim zdolnego i zdecydo-
wanego reformatora, kt6ry w kr6tkim cza-
sie zrobil wiele dobrego dla gospodarki i
ludnoSci Ukrainy. Jego odejS cie przyjqto z

2alem, ale uznano za wewnQtrznq sprawQ
Ukrainy.

Powolanie na nowego premiera Anato-
lija Kinacha odnotowano jako zwyciEstwo
prezydenta Leonida Kuczmy nad oligarcha-
mi i opozycj4. Jednocze6nie jednak przy-
toczono barwn4 wypowied2 Julii Ty-
moszenko, 2e to zamiana komputera na-
jnowszej generacji, jakim by\ htszczenko,
na liczydlo.

W Polsce czqsto wyra|a siq obawy, ze

Ukraina bqdzie siq coraz bardziej oddala6
od Zachodu, a przybliLal do Rosji - ze

szkodq dla swojej niezale2noSci gospodar-
czej. W tym kon-
tekScie te|patrzono
na powolanie Wik-
tora Czemomyrdina
na ambasadora
Rosji na Ukrainie.

Powszechny
jest pogl4d, 2e

najblizsze dwa lata
bqd4 kluczowe dla
tego, czy suweren-
noS6 Ukrainy po-.
zostanie pelna. Jed-
nak do

przyszlorocznych wybor6w do Rady
najwy2szej, zdaniem wiqkszoSci polskich
obserwator6w, zadne powazni ej s ze zmiany
nie nast4pi4. Celem i d4zeniem.Polski -zaznacza prezydent Aleksander
KwaSniewski - 

jest dalsze wspieranie
Ukrainy, aby pozostala krajem wolnym i

demokratycznym, aby jej siE powiodlo.
W Polsce z du2ym zainteresowaniem

Sledzone byly wszelkie przygotowania do
pielgrzymki papie2a Jana Pawla II na
Ukrainq. Przy tej okazji - a piszq to na
tydzieh przed wizyt4- w telewizj i i radiu
oraz w czasopismach ukazalo siq mn6stwo
bardzo rzetelnych informacji o zyciu reli-
gijnym na Ukrainie.

Eugeniusz Jabloriski
(Warszalva)

. 7 kwietnia minqlo siq sto lat.
od dnia urodzin znaneg'o kra,.
j oznawcy i archeologa, pedagoga::,i::
dzialacza spolecznego Gawryla
Boguna. Z tego pow-odu 17 majj
w siedzibie Administracji :Re-
jonowej odbyla siq og6lnorikraifi.
ska naukowa konferencja kra-
j oznaw c za,,Ziemi a B erdyczorvska :
droga do trzeciego tysiqclecia".
Arganizatorami byly,' Rada Re-
jonowa i regionalny,oddzial Ba-
daczy Wolynia, a takze obwodowe
m uzeum k r aj o zn aw cze r azem,z,,In-
stytutem OSwiaty Podyplomowej,,
organizacj a Zw i1zkl'Ezienn ikarzy,
i obwodowa organ'izacja demokr:a-
tycznego zjednoczenia,,Nowa
ukraiha,'. , , ,: ,.,,,: ::':.,, ::'

KRONIKA
BERI}YCZOWSKA

r W czerwc'u
2,001 roku wicemer
miasta ds.
dzialalnoSci insty-
tucji wykonawdrych
I,tenra,, ,S,i.n'iaw.s,ka,
zostala'zaproszona
do Warszaw:\ przez
prezesa Stowarzysze-
nia ;,Polska :' ---
Wsch6d" Ste:fana
Nawrota. Pani Siniaw-
ikiej bylo wrqczono
nagrodq - medal
,rMickiewicz ----:-

Puszkin" za up:ow-
szechnienie kultury
polskiej na, Ukrainib, :

Gratulujemy!

. 1trr' v[aii"tt, Ueiay,.ro*skilh nauczyeiete nie otrzyiiti
,P ensj i., la,u fl o'p, : 2 9,pzerw c a: zo s tala wyplbd,o na,,pe n sj a ia,,,maj;,
200 { roku. P riyczyn4 j est b ankru ctwo'b'anku,,Uicra ida", kt6ry
obslugiwal bud2et miasta. Wladze miejskie nie mog4 zabfat z
,;Ukrainy'l 500'tys, hrywien, w tym pieniqdzy z iachunk6w

, Zj.edqoczenia, medycZilego, I80 tys. na zakupienie mieszkari
dla ,,,,rezerwist6w ,wojskowych, 200 tys, ._ ,pieniqdiy

, 
ofWiatowych: Nauczllciele'cierpi4 naj gorzej; Napiqeie socjalne

' :,:p^oJ:,.tefi 
s t*i e Wzrasta. Wladze, m iejsk i e szukaj 4 wy.i S ci a z

syruacJl. :' : , : : :
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Polak litewskim ambusadorem
Za szczeg6lny wklad w rozw6j stosunk6w polsko- litews-

kich prezydent Litwy Valdas Adamkus nadal swemu doradcy,
Polakowi Czeslawowi Okiriczycowi, rangq nadzwyczajnego
i pelnomocnego ambasadora Republiki Litewskiej.

. Okiriczyc jest na Litwie jedyn4 osobq, kt6ra otrzymala
najw y Lszqran gQ dyp lo maty cznar, nie b Ed4c zatrudni on y m b ez-
poSrednio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest tak|e
jedynym Polakiem na Litwie w randze ambasadora.

_ Wrqizaj4c nominacjq, prezydent Litwy zaznaczyl,2e ,,tak
dobrych stosunk6w polsko-litewskich, jakie s4 obecnie, na-
sza lristori a nie zna i w tym jest duza zasluga Okihczyca" .

- Ta nominacja jest duzym wyr62nieniem i uznaniem
llojej.dzialalnoSci-na rzecz ulepszinia stosunk6w polsko-
litewskich. Jest to r6wnie2 spelnienie moich mlodziericzych
marzeh. Przed 25 laty chcialem studiowai stosunki miedzy
narodowe, ale Litwa Radziecka takich specjalistow-ni-e
potrzebowala 

- m6wil Czeslaw Okiriczyc. 3 \

. Okiriczyc zapewnil, 2e dolozy wszelicich starafi, by god-
nie reprezentowai Litwq we wszystkich sprawach,- kl6re
prezydent mu zleci, a kt6re bqd4wynikaly ziealizacji litew-
skiej pol ityki zagranicznej.

wg. prasy polskiej oprac. S.M.

O PROBLEMACH STUDBNTOW

W Warszawie odbyla siq konferencja na tenxat problemov,
studentdw i absolwent6,,v polskich wyiszych uczelni,
pochodzqcych z Litwy, Ukrainy, Bialorusi oraz N-otw1t. Spot-
kanie zostalo zorganizowane przez Studenckq Miqdiyuczel-
nianq Organizacjq Kresowiak6w (SMOK), zalozonq we
wrzeiniu 1999 r.

Na czele SMOK stoi student IV roku Szkoly Glownej Han-
dlowej w Vf/arszawie Jerzy Malyszko. [4' swym wstgpnynt
wystqpieniu powiedztal: - Zakladajqc tQ organizacjq
mieliimy na myili integracjq wszystkich student1w i absol-
wentdw z Litwy, Ukrainy, Bialorusi oraz tr otwy. Niestety, stu-
denci iyjq anonimowo, nie znajqc ani jeden drugiego, ani
sytuacji zyciowej w Ojczyinie.

Celem SMOKu jest wzajemne poznanie siq oraz integracja
S ro d ow is ka s t ud e n t 6w - kre s ow i akow, o rga n iz ow a n i e kurs 6w
doksztalcajqcych, starania o uzyskanie posiadania prawa na'
pracQ w Polsce na r6wni ze studentami z Polski.

Do ll/arszawy przybyli prezesi towarzystw polskich z
Ukrainy, Bialorusi, Litwy oraz tr otwy, a takie studenci i ab-
solwenci, kt6rzy pochodzq z tych kraj6w. Zytomierz byl rep-
rezentowany przez Polskie Towarzystwo Naukowe w osobie
prezesa dr Sergiusza Rudnickiego oraz studentek /'akultetu
filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Zytomierzu
Tatianq Zgierskq i Juliq Koiciuszko.

Celem naszego przyjazdu na konferencjq bylo zapoznanie
siq z dzialalnoiciq SMOK, nawiqzanie kontakt6w, ont6wienie
problem6w adaptacj i absolwentow po studiach. Konferencj a
p otv i n n a s p rzyj a t ro z s t rzy gn i qc i u p ro b I e m 6w z n a I ez i e n i a p r a-
cy dla absolwent6w uczelni polskich w trudnych warunkach
rynku pracy, panujqcych tu naszych krajach.

Prezes Klubu Absolwent6w Uczelni LTyiszych z Litwy Wal-
demar Choroicin zapropotxowal absolwentom, kt6rzy jui zna-
lelli pracq, by pomogli swym mlodszym kolegom. Pan Wal-
demar wskazql problemy absolwent6w: sprawa jqzyka
(wracajqc, studenci nienajlepiej wladajq jqzykiem kraju
zamieszkania), brak rozeznania w realiach iycia w swych
krajach, brak kontakt6w, z ktdrych moina byloby skorzystat
w trakcie poszukiwania pracy.

Delegacja z Zytomierza zapoznala uczestnik6w z wynika-
mi analizy bazy danych iytomierskich studentdw i absol-
went6w, ktdrzy studiujq albo ukoitczyli studia w Polsce. Baza
danych byla utworzona przez PTNZ Qulia Koiciuszko i
Tatiana Zgierska). lTiqkszoic student6w, kt6rzy studiujq w
Polsce, zdobywa specjalnoit ekonomicznq. Dwie osoby, kt6re
wr1cily z Polski, nie majqpracy, reszta (6 os6b) pracuje jako
nauczyciele jqzyka polskiego w Zytornierzu, jedna osoba -jako prawnik,

PTNZ zaproponowalo wsp6lpracq SMOKowi w ielu po-
mocy studentont i abs olwentom pols kich uczelni,
p o c ho dz qcyc h z Zy t o mi ers z c zyz rty.

Spotkanie bylo bardzo owocne i ciekawe. Swoje perspekty-
wy duia grupa studentdw wiqie z krajem ojczystym. A to
oznacze, ie moiemy miec nadzieje na przyszloii.

Julia KoSciuszko, studentka 2 kursu
Tatiana Zgierska, studentka 4 kursu

Fakultet Filologiczny
Uniwersytetu Pedagogicznego w Zytomierzu

Urodzil si€ na Podolu
Chcialbym powiedziei kilka zdah o naszym wybitnym

wsp6lziomku, historyku literatury polskiej piotrze
Chmielowskim.

Piotr.Chmielowski urodzil siq w 1848 roku we wsi Zawa-
dyfice nad Smotryczem kolo Grodka podolskiego. pochodzil
z rodziny szlacheckiej z dawna tam osiadlej. Nauki gim-
nazjalne pobiera w Warszawie. A od roku 1866 ksztalci siq
na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale historyczno-
filologicznym.

Po dwuletnich studiach la Uniwersytecie Lipskim ( 1873-
1874) uzyskal stopiet'r doktora filozofii. Jeszcze iako student
publikowal w Warszawskich tygodnikach sprawozdania kry-
tyczne z literatury niemieckiej i polskiej. W 1873 r. drukuje
dr.vie r.viqksze rozprawy ,,Geneza fantazji> (Warszuttai i
,,Artyzrn i artySci> (Lipsk). W swoich ocenach dziel literatu-
ry staral siq o obiektywno56 od wszelkich teorii estetycznych,
te n dencj i p ol ityczny ch, wy znan iowych i sp olecznyih.

Chmielowski nie usiluje zapalat, i porywai czytelnika,lecz
clrce go przede wszystkim navczyc i przygotowad do czyta-
nia i rozumienia danego utworu. Od I 880 r. przez l7 lat pias-
tuje stanowisko kierownika miesiqcznika naukowo-liiera-
ckiego.,Ateneum>>, wydawanego w Warszawie w latach lg76-
l?.0J, Wa2niejsze prace Chmielowskiego: zarys,,Kobiety
Mickiewicza, Slowackiego i Krasiriskiego>> (Wars zawa,I g73i;
.,Cliarakterystyka Henryka Rzewuskiego>> (,,Niw a>,1g77);
.,Zarys literatury polskicj z ostatnich lat szesnastu>
(Wilno, 1.88 I );,,Adam Mickiewicz, zarysbiografi-cznolitera-
cki> (Warszawa-Krakow,l898);,,I6zef Ignicy Kraszewski,
z?\yl biograficzno-literacki> ( I 898); ,,Obraz iiteratury pol-
sklej w streszczeniach i wyj4tkach z cenniejszych utwor6w>
(Warszawa, 1898) oraz wiele innych.

Ale najwybitniejszym dzielem piotra Chmielowskiego,
wynikiem jego 3O-letniej mozolnej pracy , uwzglqdniajaiej
potrzeby ymyslowe inteligencji polskiej swego &asu jesi O:
tomowa ,,Historia literatury polskiej>,-w kt6rej wiekowi XIX
poSwiqcil4 tomy, podczas gdy dzieje literatuiy poprzednich
wiek6w strescil w dwu tomach. utwor tert mial ni celu do-
prowadzii czytelnika do nale2ytego rozumienia i gorecego
ukochania skarb6w literatury polskiej' 

Ludwig wojslawski,
Chark6w
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_ ' Doszlo do powa2nych nieporozumieri miqdzy prokuratur4 i Urzqdem
Ochrony Paristwa (UOP, sluzby specjalne). Prokuratura aresztowala wiceszefa
UoP w Katowicach. uop i prokuratura oskarzai4 siq wzajemnie o lamanie
prawa w tej sprawie. Prokuratura zarzucila aresztowanemu m. in. utrud_
nianie sledztwa; uoP twierdzi,2e utrudniala je sama prokuratura. 

- Niek-
t6re dzialania prokuratury w sprawie wiceszefa katowickiego uop
spowodowaly du|e zamieszanie, a niekt6re dzialania uop byly niesiosowne

- stwierdzil premier Jerzy Buzek.
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ilJ'p"-aga Polonii' a Polonia

Jort onut. wie, 2e ma r6wnie2 wielka

;il-;; ;P"hienia wobec Polski' Na
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t*i"tniu do 3 maja w kilku miastach

P"itti, PrzYjechalo 400 Przedsta-

*iri.ri'orginizacji polonijny ch z

calego Swiata'

' Episkopat porski pod przewodnictwem prymasa porski
kardynala lozefa Glempa prosil nogu o wybaczenie wszel-kiego zla, jakie ze strony Polak6w dotknqlo 1yao* *ledwab-nem i innych miejscach. Specjarne nabozerisiwo oap.i*ion.zosralo w warszawskim koSciele Wszystkich S*ii*n ,nabozefistwie uczestniczyli: marszalek Sejmu MaciejPlazyfiski, minister

w s k i, s z e fo w a d ;::il l" ?.:Jj r ::1,?: yj 
ffi,T " # il:""'ff :Deresz. Nie wzi4l w nim udzialu _ r

lrlmlsa Grempa - rabin *",,,H;":T:3Xifr:;:"1
Schudrich. Wedlug Jana Tomasza Grossa, autora triarti,,S4siedzi", l0 lipca l94l 

-r. 

_ po agresji Niemiec na ZSRR,Polacy z Jedwabn:g: i okolic ,puri'ii ok. 1600 Zyd6w. Inninaukowcy, np' prof. Tomasz strzembos z zarzucaj4Grossowi,
ze pornin4l kwestiq wsp6ludzialu Niemcow w tej zbrodni.

''Trwa kamPania Przed

wrzeSniowYmi wYborami Par-

iu*ln,utny*i' Do Sejmu

wejdq zapewne: Sojusz Le-

;i; ;.;okratYcznej' * I::
licji z UniaPracY 1n}om1^t1-,
nv*i ugrupowaniami' mal qcy

;;;;;; ;' wYnik okoro Porowq

il;;; (rewica)' l"]:::
iitonni.t*o Ludowe (centro-

i.*i..1, P latforma o-bYw atel-

,tu (centrum); "Prawo 
I

iol.ii.otiwo56" (Prawica) ;

li"i u WYborcza Solidarno66

PrawicY (Prawica)' bY6 mo2e

;;; ;;i' tirolnosci (centrum)'

l-tl*- ^"ue 
jednak wYPa66 z

i.j*u Dzra\acze Ptt*ltv- l::
.o*uti nad utworzenrem

*toJ*.t" komitetu wYbor-

;;;;;;;*icY i centrum Brok

;;";ioor' w razie edYbY

oowstal, Prawica i centrum

i"'t;i 
^ ^ 

*]:,1"0 
.,'J:',ll

miejsc w Senacre

io1".t LewicY Demokrarycznq

uuJti. ich miat Ponad 5o Proc'

. W poczqtkach liPca w kantorach

dolary kuPowano Po 3,95 zl, sPrzeda-

wano po 4,04 zl.

. W Polsce ogromny odd2wiqk wyrvolalo wywiezienie zUkrainy przezprzedstawicieli Instytutu yad vashem z Iero-zolimy tak zwanych fresk6w Bruno Schulza _ wybitnegopolskiego prozaika i grafika pochodzenia zydowskiego.
Malowidla odkryto w Drohoby czu g lutego. f .i ,f.rp..,vrv
dokonali polscy i ukrairiscy specjalisci. ukrairiskie Minis_terstwo Kultury nakazaro lwowskim sluzbom konserwator-
1kj. wci4gniqcie malowidel do rejesrru zabytk6w.
Odsloniqte malowidla Schulza zostaly nielegalnie wywie_zione z Drohoby cza 2l rnaja. Szef ukrairiskiej narojo*"jkomisji ds. zwrotu d6br kultury ukrairiskiej prof. oleksandrFedoruk zadeklarow al, 2e intencj4 .raOu ukrairiskiego jestzorganizowanie m. in. muzeurn ichulza w Droho[ y"ruPodkreslil, 2e ,,freski musz4 byc zwrocone,,. 

- Ten obiektnie nalezal do pafistwa, kt6re go zabralo_ podkreSlil.

. Posel Sojuszu Lewicv
Demokraty cznej Jan Sycze*rki
zaproszony do Miriska na II
Og6lnobialoruski Zjazd Ludowy
::.k: przewodn icz4cy
B ialoruskiego Stow arzyszenia
Spol e czno-Ku lturain.go,
powiedzial ,2e zar6wno polskajak
i Bialoru6 s4 mlodyrni demokrac-
jami, w kt6rych trwa transformac-
ja 

- gospo darcza,spoleczna i poli_
tyczna. Jednak definicja
demokracji nie jest jedna, w pots_
ce np. jest to wladza ludu, ale pod
dyktando obcych paristw. Jakich __
dobrze wiecie 

- m6wil Syczew_
ski,.kt6ry skrytykowal tez polski
wariant pryw atyzacji, polegaj4cy
wedlug niego na,,wyptzedawaniu
maj4tku narodowe go za jedn4
dziesi4tq warto6ci". Syczewski
to:tll ostro skrytykowany przez
polskich poliryk6w i prasq.



<Mala
Strona

ozaika>
dla dziect.

Przy g o tow al a WalentYn a Ko le S nik

- Dlac zego kret ma futro?

- Bo glupio by wyglqdaN w kurtce.

-a

Maty Grzesio modli siE wieczorem:

-Koch 
ana Boziu, proszQ, spraw, aby od jutra

witamin y byLy tylko w cukierkach i w czek oladzie,
a nie w szpinaku i trawie!...

-Synku , 
dlaczego placzesz? ChcialeS okrqcik i

dostale6 okrqcik. Czego jeszcze chcesz?

-Morza! 
!!

Zrpu,m.igt&j,!,,;

Mipsi4ce letnie:
czerwiec,
lipiec,
sierpieri.

Lrczby:
I - jeden,
2 - dwa,
3 - trzy,
4 - cztery,
5 - piQ6,

6 - szeS6,

7 - siedem,
8 - osiem,
9 - dziewiqd,
10 - dziesiqd.

Dawno, jakieS tysi4c lat temu ludzie
wymySl lli zegary Swiecowe. Na boku
Swiecy rysowano podziatkq godzinow4 o
r6wnych odle gloSciach pomiqdzy kreska-

mi. W miarq spalania siq Swiqcy, mo?na

byto obliczyc, ile godzin uplynqlo.

Pierwsz q. 2ywq. istot4, kt6ra odbyta
podr6z dookola Ziemi, byla mala sucz-

katr ajka. Wydarzylo siq to w listopadzie 1957 roku.

i Staro hytni Egipcjante \iczyli lata od daty wst4pienia na tron
nowego faraona. Gdy rzqdy przyjmowal kolejny wladca, kalen-

darz zn6w rozpoczynal siq od pierwszego roku.

Slorice Spiewa na caly glos;

Cho6by5 mial, bracie, kloPot6w sto,

Sloneczko z gory u6miecha siq

Sloneczko wola przez cale dnie:

USmiechnij siq,

Wyprostuj siq,

Sloneczko Spiewa i wola ciq.

Sloneczko, slonko,
Nasz zloty brat,
Wqdruje ci4gte przez caNY Swiat.

Sloneczko wola do nas zza 96r,
A ze sloneczkiem wola nasz b6r:
U6miechnij siq,
Wyprostuj siq,

Sloneczko Spiewa i wola ciq.

Ernest Bryll

Zwterzgtr
,,,,,.i, I : . ::: .r.,:'.... ::.::;.

nA WSzyS,tkO'1,,
t:, , ,,: : . ,:':

Czy zauwa2yliScie,
jak wiele por6wnat'r w
jqzyku polskim dotyczy
zwierzqt (np. Uparty jak
osiol)? Cry je znacre?
Jesli tak to bez trudu
r ozwr12ecie te zadanta'.

l.Wofny jak .... .

2.Glodny jak.... .

3.Slepy jak .... .

4.Chytry jak .... .

S.Wierny jak .... .

(>tutd '{U,u'ler>l
's11 'sagd)
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Y xoarHi,1978 poxy, flicnn panro-
eoT cnaepri l-lann loanna,l=lanna I, vep-
roBhM HacrynHilKoM Cesroro l]erpa
6ya o6panrafi noncx - KpaKiBbbKhra ap-
xienrcron, xaptrranan Kaponu.Bofirn-
na, ntruh npuftnne iMrn loanua,fJaana
ll. lnn ypn4y [1o1ur4i qefi eu6ip craa
BenHKOIO HeCnOAtBaHKOtO, flKa Me4y-
Banacfl 3 nanixoro, a B nonbcbKoro Ha-
poRy npo6yRus eenuxiHaaif. V vepaHi
Hao:ynHoro poKy rlrcflfr TP91B€rflr4x ne-
peroeopia uix gepxaBHoro BnaAolo ra
enrcKonarou ilonuq{i noeooGp annfi
flana eigaipaa cBolo 6aruxiaqnnys na-
crupcbKhM eisrro[4. Bctoglt rZoro eira.
nh HecKrHqeHHr HaToBnh BlpylogHx,
cBsrKoBo npnKpauleni 6ygiani, ra By-
nrarli. .l'ho.qra xaai6no n aBnnu fioro cno-
Ba, rri Hecnu icrrny. <<Bt4xnp.{eHHff
Xpr,rcra s icropil npAcrBa - aKT, Ha-
npaBneHhh npoTtl IltOAl4Hl,l, - Ka3aB
f1ana, 3Beprapqhcb .qo nonRria, qo
ai6panracn Ha nnou-1i[lepeMorH y Batr
uaai. - 6es Xpracra HeMoxnhBo 3po-
syrr,rirra uefi Hapog; y sKoro 6yro rare
repoivHe, ane pasoM 3 _r4y crparueH-
Ho BaxKe MHHyne. [...] Heuoxnrao
sposyrrrirn qe uicro, Bapuaey, cronH-
qto f-fonuqi, flKa,B19$,poqi acrynu-
na y Hepiaxy 6oporu6y is earap6nraxa-
ur, 6oporb6y, y crift iT norrHynu co-
rcsxrquxi AepxaBH, [...], xe naoxe 6ytu
cnpaBegrrheoi' eeponyr 6ee He3anex-
Hoi,flonuuli na iT xapri.,[,..] I s aaxnr-
K?to 3, r-fi H6taH uuoro, rucggonirrg: xe.
xar,t eifige ,[yx Teii i onoellru nhqe
serani. l-liel seuni!>.

l-lana eH einuHha 6axaHHc nonnrie
Ao H$anexHocri, nxi npragyuryBanhcb
nporeroM 6araruox poxie, i no6epHya
cnpaBxHe 3HaqeHHF TaKrM noHflTTrM
nx narpiorh3M, He3anexHictu, AeMoK-
paTrg, qo nann|oxhnhcb AepxaBHo|c
nponaraHgoro xouyxicruqnoi:'[]onuu{i.

l-lsoro poxyYrpaTHa anepure aiia-
na ['lany loanxa flaafla ll rax, eK Ko-
nncu i flonuqa. flnR Hac, rpoMarqqH
VrpaiHcuxoi: xeganexuo-f gepxa Btl,, Htl
nopin crana xaft eaxfl ueiuolo, Hailaus-
HaqHiruolo y cycninuHolr,ry xnrri. 6esy-
MoBHo, HeMany ponb aisfir l-lanr
eigirpae a icropuvHira poni VrpaTxvr.
Bararo >cro s Hac lrroxe,nruarrcR rnn,|,,
rr1o 6pae f{acrb y Canrnx fiiryprinx,
aignpaaneHrax Canrifiulnu Orqeu y
Kheaira nuaoei. SepgnviannHr4 He 3a-
nuwttnt'{cn OCTOpOHb eisnly lOanna
flaena ll a Vxpalny. TpraRr.tsrb aBro-
6ycib 3,,nanoMHt4KaMr B, giq, xa,24 uep-,
BHn BHpyuJVnu Ao Kheea. llpn6usno
4ei rncnvi 6epgnviecbKt4x Karonhxie
BVABVnr. 6axaHHn sycrpirr,rcn is Can-
riiurnr',r Orqen,t. He saeagranh nanoM-
xraqray xi ahcHaxnuBa Aoporar FtiAo-
uloBa noroga, enoragr.npo sycrpiv: .s
l-focnaHqeu Mrapy Ha3aBXAt4 3ann-
uraTbcfl y Hatxhx cepqFx.

Ilapuca Bepuixcsra
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(ctnucna Efiontafiin)

KapAuHan AAau Canera
eeinuHce KcboHA3a AoKTo-
pa BorZrrany s aixapiary i

HanpaBnne iloro Ha HayKo-
ay po6ory. B 1953 poqi Ka-
ponb Borirnna 3axhulae
Ha Teonoriv Horray BiRaini y
Kpaxoai AHcepraLlito, gafr -
MaerbcF BhKnaAaqbKolo
ginnuxicrn y Kpariecuxitz
ceraixapii, a s 1954 pory
raKox y flrc6niHcbKoMy
KaronuquKoMy YHieepcn-
reri. Tyr e 1957 poKy Br4-

KoHye 0608'R3xh xepieHr-
xa I Hcrnryry. Err,r ru. t-lepes
prK crae noMrqHt4KoM enhc-
Kona. ffx aixapit,t Kpaxiecs-
xoi Kanirynra 6epe yLtacrb
y ll-nay BarrxaHcbKoMy
Co6opi. iliA qac po6oru
Co6opy flana l-lasno Vl
irr,teHye enncKona Kaponn
Boirrny ApxienrcronoM
MrrpononHroM Kpaxiacu-
xnna. Y flonuuli i axrnaisy-
roTbc9 npilroryBaHHe Ao
MineHiynay; 3pocrae Hq-
npyxeHHe Mrx KoMyHl-
crl4qHoto BnaAolo I uepK-
eoto. PasoM 3 KapghHanoM
Bnuru Hcuxr,rlrr Kapon u Boi-
rHna e cniareopqeur
nonbcbKoro MinexiyMy. Y
rpaeni 1967 pory flaeno
Vl iuexye froro Kapguua-
nou. Kapgv*an Boinvna
BCe qacTil.lJe penpe3eHTye
nonbcbKy KaTonHqbKy
LlepKBy y noArex 3aranbHo
qepKoBHhx. flicnc cn,lepri
flaana Vl eiH 6epe aKrHB-
Hy yLracrb y xoxrcnaei, xa
cKoMy 6yno o6paHo loau-
Ha flaena l. flicns froro
HecnogiaaHoi cuepri pos-
no.faBcs KoHKnaB, sxuh
cKnaAaBcs is 111 Kappn-
Hanie. 16 xoarHa 1978
poxy 6inuuricrro ronocia
Kaponu Bofiruna 6ye o6-
pannh flanop. BiH nprra-
naae ina'R loaHHa l'laana ll,
e nepurlM nicns 400 poria
fl anoto xeiraniricuKoro no-
xo4xeHHe. Tsopvicru
loaHHa flaena ll Hanivye
6nnguxo 30 nireparypHr4x
reopia ra 400 ny6nixaqir,t.
l-{e ceigvnrb npo fioro ue-
o6uexeHufi iHreneKT Ta
aKTrl BHy xr4TTeBy noan qito.
B.{eHHc iloro noeHe eBaH-
renucuroi npocrorh, 3ac-
HoBaHe H.a xpucn4nHcuxirZ
TpaAnqil, BrAKp.l4Te Ang
npo6nerrr cyvacxocri.
t-lany Prucuxoro loaHHa
fl.aena ll no npaay MoxHa
BTAHeCTh AO HahBnAaTHr-
ruHX oco6ncrocreil ua
sna[ai Apyroro ra rperbo-
ro rhcRqonitu.

Onpaqrceana
Il.BepuixcbKa

II
Kaponu Bofiruna Ha-

pogr4Bce 18 rpaexn 1920
poKy y Ba4oanqnx HeAa-
neKo ai4 Kpaxoaa. Y Ae-
B' ATunirnuonay eiqi .aiH
BTpaL{ae MaTtp, qe paHrue
- cecrpy, qepe3 rpH poKH -
6para. Brpara 6nhsuxnx
nngefr crana nprqfiHolo
$opnay.aaHHn panHuoi gy-
ueBHor 3prnocTr xnonqg.
flicns earixqeFrHn BaAo-
anquxol riuxagiT, Kaponu
Bcrynae y Kparoei 

'1s 
S3-

Kynbrer nonoHicrnxn. Ta
HaBqaHHrr 6yno nepepBa-
He eiftHoto. B 1940-1943
poKax pHaKy AoBoAl4rbcfl
npaq]oBaTH B KaMeHonoM-
HFX y 3axureaxy, noriM eiFl
6ya po6irHhKoM Ha co,qo-
BoMy saaogi. Becu ceifi
ainuHhfr vac Kaponb nph-
cBcr.tye B14 BLIEHH1o
nonscuxol nireparypu. B
1941 poqi nonanpae fioro
6aruxo. 1942 poxy uari-
6yrnira flana Bcrynae Ao
nigninuHoi .Qyxoanol Ce-
uiHapil i eileqae $inoco-
$in ua nigninuxoMy reo-
nori,{HoMy $axynureri
fi rennoHcbKoro VHi eepcr-
rery. 1943 poxy Kaponu
Bofituna norpannre B aB-
rouo6inuHy Karacrpo$y.

Bicirrr Ha4qerb roAhH nicnn
Her4acHoro BhnaAKy nepe-
6yaaa y ronai. l-lepu:oro nn-
cronaAa 1946 poxy eix
6ya ancen.reFrmri Ha cBn-
u{eHnKa. Kapgnxan Aaapt
Canera nochnae froro xa
HaBqaHHe go Putrrty. Ka-
ponb Bortrnna sgificxne
noAopox Ao OpaHqiI,
Senuril i l-onnaugil. Cnoc-
repirarcvn 3a xhrrqM Ka-
TOnUqbKOr qepKBr4, MOnO-
grfr canqeHnK npuxoAr4Tb
AO BI4CHOBKy, rllo CBIT
eiguexyaaBce eiA Eora.
l-lepxaa . xuBe ceoTNa
BHyrprur H rM xl4TTF M cepe,q
cBorx cBsTHHb, cB8ule-
Httxig, MoHaxHHb, aguiHi-
crpaqiT. Cair xe norepnae
ei4 xeaupiureHrx cycninu-
xrax npo6neM, cna6xocri
nonirnqxrx crpyKTyp, Mo-
paflbHhx noMhnoK. Bci qi
npo6nervrr 3 Toro qacy 3aB-
xgr,r 6ygyrb ocHoBH14M
xprrepieu ftoro cnyxixxn.
l-licnn noBepHeHHF Ao
l-lonuuli Kaporu BorZrnna
npaqpe BrKapreM B

Heroaiqi, a qepe3 pix - a
Kpaxiacuxifi napa$iT ce.
OnopiaHa. Tyr po3noqh-
Haerbcfl froro aragenaiqua
pinnuuicru. 1951 poKy
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tnbcmeo Pecny6nixu

llonal4aop..?aH,!

Ha npuiloru 6ynu sanpoueni xepienuru floefluctxoi depxaduinicmpaUfi ma pa-
r :..... : ; . .. , .., . f...:ilonnoi padu, npedcmaeHuKrr ruicqeeoeo FlontctKoeo Toeapucmea iu.,loanna l1aena ll.....:..

l"

g)BlAnoBlAanbHl nPaqlBH14Kh

ll l-loconbcrBa Pecny6nirr
ll l-lonuUa: BLrKoHylo.tnfr o6o-

lj e'nexn flocna Bofrqex 3anH-

fl vxoecuxrara, l-eHepan Ynui't

ll Koncyn Kaanurrap Xuq, KoH-

ll .yn Kururo$ Ceigepex,
fl Bilrcuroauil atawe, a eig

ll Hauoro paiony - ronoBa

ll Oar,raepxaguinicrpaqiT Bo-

ll noanunp Caerv, ronoBa
ll paraoHHoT pagr Mrxarino
fl Ainonv6, fanuna Bnacrcx,

ll 
CairnaHa AiAxiecuxa. Pos-

ll MoBy nepeKnaAana Bqu-

ll renuxa noflbcbKol naoer lpr-

ll ua Peauir. l-liA vac sycrpivi
fl posrnnganvct nuraHHe po3-

ll rrpeHHfl KynbrypH ux ra
fl exonoruriqHrx 3B'fl3KiB, a ra-
il-'1,Kox riLunocc npo norn16-

Y paMKax npufiovry
aig6yacn aMaropcbrrfr ron-
qepT nonbcbKhx xopoBl4x Ko-

nexrileie. Eucrynr npoxogr4-
nuy BypvrHKy aKropa v. Kne-
aa. nicns oSiqinHol qacrr-
Ht4 y 3ycrpivi esnnr yLracrb

ro paioHie. V Secrileani
B3tlnil yllacTb yvui a Srxiecu-
xoT, Map'sHiecuxoT,
euinuquHcuxoi, KaN,t'cHo-
SpigcuxoT,,[gs6rcuroi ur rin.

HaiarrreHiure ce6e npo-
ABVnv yvHi floe6ucuxol ce-
pegHuoT urKonh Egyapg Ko-

nri, go pevi, aisunayrb yqacrb
e pecny6niraHcuroMy KoH-

rypci xy,qoxHboro qhraHHF B

rr,r icri [y6Ho PieHeHcuxol o6-
nacri.

HaixpaulrM BhKoHaBLlfl M

6ynu epyveui npnairanuHi
nncrv l-eHepan uHoro KoHcy-

l-lig vac npBeAeHHF Se-
crhBanp Aisna BrcraBKa
xhBonilcy, flKy opraHiayeaa
ronoBa Snaro4ifr Horo Toea-
pncrBa <,[iaHa> [1erpo
fl uenoecsruh. Ha arcraeqi
6ynu npeAcraBneHi enacHi
TBOp1,1, a TaKOX npl,|BaTHa
xonexqis reopie xhBonncy
xyAoxH 14 Ki e Xuro N4 LApultAHV,

Ogecr, Bapuraeu, Kpaxoea,
Kpruy aBropa LlHx pcgxia.

ilicns $ecrueanlo sci
yqacHhKr4 6ynu aanpoueHi
Ha rpaAuqirauy nonbcbKy
KaBy. Oecrueanro 6ye npra-

tauaauuit uacrpirZ ppyx6ra,
B3aeMoposynaiHHn, nto6oei
Ao pigHoro Kpato, ceoei
MoBr4, Earuxieu.lhHn.

He sanhuJ14BcF ocropoHb
KynbrypHhx 3axogie i xaro-
nhqbKvri xop <Coni !eo>
(repiaHrx Sap6apa MaHequ-
Ka). Uen KoneKrna 6pae
yLracrb e o6nacHotrly Qecrn-
eani HapogHoT raop,{ocri Ha-
qioHanbHux MeHuJ14H, u-lo

npoxr,rBaprb Ha Xrrouup-
qrui. Y aaxo4i, xpinn nonnxie,
cBolo n,tafr crepnicru AeuoH-
crpyBanil Hin,tqi, qexr,r, eapei,
6onrapra. XopoerrZ KoneKrhB
<Coni .[eo> craB naypearoM

Secrraann i orpuMas eiA
[-eHepan sHoro KoHcyna Pec-
ny6nirN flonqu{a nyrisry Ha

,[Hi flonucuxoT Kynurypu a

uicri Sepguqesi, nri aig6ynn-
ce B rpaBxi 2001 poKy.

l-lixaeo, Lt14M xe eafi-
Maerbcn i rygr aHnx Hapog-
nnil ancau6nu nicHi iraHqn
,[o e6 ncuroro Qap$opoBoro
3aBoAy (xypoxHira xepieHrx
nau 6ariscurun)?

Cre$an Kyp'Rra,
ronoBa

Toeapncrea nonsxie
irvr. loanna flaena ll

neHHfl | po3Bl4TOK Bt4BLteHHg

nonbcbKoi naoeu, nirepary-
ph, reorpaSil, icropiT a uJxo-
nax SapaHiecuxoro paioxy,
HanaroAXeHHn ginoanx cro-
cyHxia s OiaHecoBuMn crpyK-
rypaMh Pecny6nixu
flonuula. l-licnc qboro aig6y-
nacs cBgTKoBa BeqepF, FKy
opraHiayeano l-eHepanb-
He KoHcynbcrBo Pe.{i no-
cnonuroi e Ktaeei.

Y rori xe Ltac Ha eiAsxa-
xy n[nn KoHcrnryqiT 3-ro
TpaeHn Tgeapracreo nonsxie
irvr. loaHHa l-laena ll i graper-
qin cepegHsoT tr.lxonh opra-
HisyeanN fi npoaenra flep-
urfr $ecrhBanb nonucuroT
MoBh i nireparypn sa yqac-
rto uxin SapaHiscuxoro,
eMinu'-{HHcbKoro, Hepaono-
apu i fi curoro,,Q sepxt4 HcbKo-

eanucuxni, lOnic Pegnir,
lOnis 3arypcura, ]Onic Ocr-
pr4HcbKa, Pouas l-ap6oacu-
rcui, ,[iaHa Kyp'nra, 3 nouix
KoneKThBie xopn nig repie-
Hr,rqrBoM CraHicnaaa 5y-
paBcbKoro, Br{uTenbKH
nonbcbKol l,toeu g Kana'RHo-
ro 6poRy naHi hoanuu,
TaHqpBanuuni KoneKThB
<<Lllrenxo>> e Map'nHiarn (re-
pieHrx Banenrrn Peeyrqu-
xuh).

CniR eiguirrru, u.1o yvni
floe6rcuroi iKaM'ffHo-
SpipcuroT cepegHix urrin
npoeBnnu BhcoKy uail-
crepHicrs y xyAoxHboMy qh-

TaHHi reopia nonbcbKnx
nhcbMeHHHrcie, xopoBoMy
cniei. 3acei4qnnu Ao6py
nigroroexy yvui Apryp Max-
uo, EgyapA KoeanucuxurZ,

na Pecny6nixu l-lonuu1a, a
raKox noAapyHKr (eigeora-
ceru, xyAoxHi xrnxxr). B

opraHieaqil eaxogy 6ynu sa-
AisHi e.tureni nonscuroi
MoBr4 naHi lpuua firy6oecu-
ra, nani lpnxa PegHix, e.ru-
TenbKa Monoglur4x rnacia
nani CeirnaHa MaxHo, 3aBy'{
uJKonh naHi flropMuna flpov-
riecura ra xyAoxHift repienur
nau Cranicnae Eypaecuxuil.
Oco6nheo xoqy aigsnavrru
aKThBHy npaqK) BqnTenbKh
noflbcbKoT ruoar g Kau'sHo-
ro 6pogy naHi iloaHHh, xy-
AoxHboro repieHura raHqto-
BanbHoro KoneKThBy
<<Ulxenror> e Map'nHiexr
naHa Banesrnna Peeyqsro-
ro. Y Secrueani 6panu
yqacrb BerepaHh Biricuxa
flonscsroro.
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MOZAIKA BERDYCZOWSKA

^aytomterza, I Serdvczowa:
J:

Radio Zytomierz
. Co miesiq.c,w ka2dqpierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00,
mozna sluchad polgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
Zytomierz.
Tllewizja ?ytomierz dla Polak6w
lDr,va rczy w miesiqcu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzys zenia w'Zytomierzu.Po. Polqki w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Miroslawa Starowieiow,
godziny pracy - codzienlie (procz niedzieli) od 9.00 do18.00.. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <Polonia> -
przewodnic_zqcy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (412) 22-16-36.. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu - prezes
Walentyn Grabowski, zastqpca Ierzy Bagir{ski,
tel. donrowy @12) 37-89-97.
.,Zrze.szemg Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzu - przewodnicz4ca
Swietlana Gre2, tel.: 36- l4-88, 37-40-46.
Pof skie stowarzyszenie w Berdyczowie
.7,wiEzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -prezes
Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. puszkina 46,
tel.(4r4)32-50-30.
Msze w jpzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Nfsze. drvujgzlczn_e - czgS-ciowo w jgzyku polskim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosvch-
w niedziele 8.00,10.30,17.00, codziennie 8.00 i 18.00.
'Kosci6l 6w. Barbary - codziennie 8.30, 18.00, niedziele 8.30, 10.30,
13.00, I 9.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

I:lF" jeryF? polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych, godz.
17.00: rvtorki - nauczyci eika Z. Jankowska, srody - L. weririrfiska,
pi4tki-W. KoleSnik.

(Przepraszamy za'wszut:ktu' broii t,,nfeic.iisfliicr,,*'' ' t'infaniata,iii.:
wszystkich zuinteresowany,ch prosimy o nddsihhiit'iiyai,macji'na':t;ima!:
stroich organizucji, imprez polskich itp. Rgdukija),, .' , ,- , 'i i , '

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwiqzku Polak6rY na Ukrainie
(obrv6d iytomierski).

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

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdvcz6w,
ul. Puszkina 46,
tel. (380 4143) 2-23-78,

adres w Internecie:
www.webspawner. com/u s ers/mozberd,
e-mail : p.koscinski@rzeczpospolita.pl,

Ewentualne wplaty w Polsce moLna dokonywad na
konto:
Bank Pekao SA li O/Warszawa,
nr 12400124-21033247 -2700- I 0 I I I 0-00 I
z dopiskiem: <dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

Wydano z pomocA organizacyjnE i finansowq
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. 2e za zamie-
szczone materialy nie wyplacamy honorarium
(redakcja pracuje spolecznie), a tekst6w nie
zam6wionych nie zwracamy.
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PROGRAM TV POLONIA
Oto waZniejsze programy Telewizji Polonia

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

Polecamy stale programy informacyjne, a zwlaszcza,,Wiadomo3ci"
codziennie o 20.30, oraz,,Teleekspress" o 18.00. W niedziele - trans-
nrisja Mszy Swiqtej, zazwyczaj okolo 14.00. Programy dla dzieci - w
soboty emitowany jest program redakcji katolickiej dla dzieci ,,Wakacje
z Ziarnent" o 9.45,; wieczorami, o 20.15 - ,,Wieczorynka".

A oto ciekawsze seriale - telenowela,,Klan" w poniedzialki, wtorki
iSrody o 9.40, powtarzane o 14.10 i 19.35 (powt6rzenie 3 odcink6ww
soboty od 12.10) i telenowela ,,Zlotopolscy" w czwartki i pi4tki,
podobnie jak ,,Klan" (powt6rzenie w niedziele od 9.40 - uwaga!
godziny mogA siq trochq zmieniad). I kilka inleresuj4cych filmow pol-
skich rv maju i czerwcu, wszystkie okolo 21.00: poniedzialek 9. lipca
.,Paniiqtniki pani Hanki" (z 1963 r.); sobota 14. lipca ,,Limuzyna Daim-
ler-Benz" ( 1982); w niedziele l5 i 22lipca2 czq(;ci znakomitej ,,Lalki"
(1969); Sroda 25 lipca komedia ,,Grzeszny 2ywot Franciszka Buly"
(1980), sobota 4 sierpnia ,,Wizja lokalna" (19S0); sobota I I sierpnia
film fantastyczno-naukowy,,Obi-Oba. Koniec cywilizacj i". polecamy
te2 pierwsze (i wszystkie nastQpne) odcinki serialu komediowego
,,Zmiennicy" Stanislawa Barei - soboty 19.20, a w soboty l4 i 2l
lipca - 2 czqSci,,W pustyni i w puszczy" (1973),dladzieci i nie tylko!

Trapax 1 000, npxMipnraxia.


