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HUNAGA[I
O klqsce zywiolowej

op ow ia daj 4 m ieszkari cy
miasta.

Larysa:,,Odpoczywalam
w domu przed telewizorem.
Ogl4dalam jakiS francuski
film. Nagle na ulicy stalo siq
ciemno i zaczqlo blyskai.
Wszystkie okna w mieszkaniu
z powodu upalnej pogody byty
otwarte. Blyskawica
spowodowala odl4czenie
elektrycznoSci. Telewizor
wyl4czyl s iq sam. J a
skoczylam, Leby wyl4czyt
elektrycznoSi i moj4 uwagQ
przyc iqgnqla n iezwykle
ciemna chmura, kt6ra wisiala
nisko nad nami . Jeszcze
powiedzialam c6rce , Le nie
podoba siq mi ta chmura, bo z
niej moze pojawid siE huragan.
Od razu po moich slowach
zaczElo wia6. Moc wiatru
momentalnie wyrosla do

takiego stopnia, Le drzewa,
kt6re rosnA na dworze,
nachylily siq do samej ziemi.
Razenr z wiatrem padal deszcz,
ale nie padal na ziemie, a lecial
poziomo, szybko zmieniajqc
trajektoriq lotu.

Rzucilam siq zamykad okna
i zobaczylam jak w powietrzu

lecialy ogromne kawatki
dachu, gatqzie i jeszczejakieS
przedm i oty. Zrozum ialan'r
wtedy, ze to nie jest zwykla
burza. Bylo bardzo strasznie.
Budynek wytrzymal cios'
wiatru, ale po Scianach w dwu
pokojach leciala woda, kt6ra
trafiala do mieszkania przez
szpary miqdzy plytami
betonowego bloku. W klatce
schodowej te2 po schodach
ciekla woda. Zadziesiqt, minut
wszystko siq uspokoilo, lecz
mrok na dworze byl okropny.
W mieszkaniach nie bylo
Swiatla i wody. Wyszedlszy na
dw6r zobaczylam trzy
ogromnych drzewa, kt6re byty
zlamane jako zapalki. "

Wlodzimierz:
,,Pracowalem w gara2u.
Zawolal mnie kolega.
Wyszedlszy na zewn4trz
zobaczylern w p6lnocno -
zachodniej czqSci nieba
ogromn4, szar4chmurq, kt6ra
jakoS niezwykle siq krqciia.

Dokoficzenie na str.2
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HUNAGAil
Dokoriczenie ze str.l

Zerwal siq bardzo mocny wiatr. Po raz pierwszy w zyciu
zobaczylem, jak z chmury spadajq siq cztery slupy wiatru.
Zrozutmialem, Le trzeba uciekai, ale bylo za p62no. Wiatru takiej
siiy nie pamiqtam od urodzenia. Z koleg4 zdqzyliSmy wskoczy6
do garazu i ledwo zarnknqliSmy drzwi, o malo nie zostaly wyrwane
ze Sciany. Udalo siq nam schronii w oddalonym k4cie
pomieszczenia. "

Alla: ,,Znajdowalam siq w drod ze, jechalarf i Zyro^ierza do
Berdyczowa autobusem kijowskirn. (tzn. Kij6w - Berdycz6w).
Przez cal4 drogE padal spokojny deszcz. Dojechawszy do wsi
Osykowo trafiliSmy w niezwykly zmrok. W autobus zaczerlo coS
stukai. Przez okno zobaczylarn,Lepada grad rozmiar6w wloskiego
orzecha. Za oknem bylo bardzo ciemno, jak w nocy. Na szosie juz

Tetiana: ,,Niepogoda mnie zastala na dworze. Szlam na

piechotq do Gryszkowiec, przez pole. Kiedy nagle zerwal siq wiatr,
razem z torbami malo nie porwalo mnie w powietrze. Wtedy
upadlam na ziemiq miqdzy dwoma niewielkimi kamieniami, na
kt6re na szczqScie trafilam. Wiatr to szarpal mnie mocno, chwilami
odpuszczal. Oddychad bylo trudno, bo w twarz leciala woda i po

glowie bit grad. To bylo straszne. Jezeliby za chwile wszystko siq
nie skoriczylo, to bym nie przetrwala. Mnie uratowaly te dwa
kamienie, miqdzy kt6rymi skulilam siq jako mysz. "

W pierwszych chwile huraganu zostaly bez pr4du 32 osiedla
rejonu berdyczowskiego. To znaczy, 2e nie ma w nich Swiatla i
pol4czenia telefonicznego. Zniszczono we wsi Zakutynci 1600 h
2b62. Po 200-300 ha zniszczono w Ozad6wce, Gardysz6wce,
Radianskomu, Wielkiej Piatygirce. Najwiqcej ucierpiala dzielnica
Berdyczowa zwana Miasokombinatem. Szybko66 wiatru miala
blisko 40 m na sekundq. Ciosu 2ywiolowego zaznaly jeszcze I l3
wsi w czterech rejonach obwodu - lubarskim czudnowskim,
ruzynskirn, berdyczowskirn. Zburzonych zostalo 96 linii
elektrycznych, l0 transformator6w, odl4czono ll05 podstacji
elektrycznych. 90 wsi zostalo bez pol4czenia telefonicznego.
Zrujnowanych zostalo budynk6w w 39 osiedlach, przy czym 17

budynk6w calkowicie. Zniszczonych zostaNo 4025 dach6w.
Ofiar w6r6d ludzi nie ma, ale ucierpialo l2 os6b, 2 osoby s4 w

szpitalu. Blyskawicauderzyla w 13 letni4dziewczynkq, ale na

szczq6cie dziecko zostalo przy 2yciu.Terazwladze prowadz4 prace
przy odnowieniu miasta i rejonu. Na Berdycz6w przyszla nielatwa
pr6ba. Mamy nadziejq, 2e j1przetrzymamy.

Larysa Wermi6ska

leLaly powalone wielkie drzewa i utrudnialy przejazd. Kiedy
wjechaliSmy do miasta, niespodzianie przez drzwi do wnqtrza
autobusu zaczgla lecied woda. Szosa zamienila siq w rzekq. WSr6d
ludzi zaczqla siq panika. MySleli, 2e to pow6d2. Ale kierowca
wszystkich uspokoil ipowiedzial,2e za chwilq wyjedziemy na
wzniesienie i woda opadnie. Tak te2 siq stalo. przez okno
widzialam, jak wysokie drzewo upadlo na samoch6d. potem dlugo
staliSrny w kolejce, 2eby przejecha6 dalej do miasta, bo szosa byla
zawalona powyrywanymi z ziemi drzewami. "

Oleksij: ,,Huragan zastal mnie w samochodzie, kiedy wracalem
z dzialki. Grad, co padal, malo nie zniszczyl mojego samochodu.
ze wzglqdu na wiatr trudno bylo jecha6. w powietrzu cos latalo,
wszqdzie padaty drzewa. Udalo mi siq dojecha6 do punktu
kontrolnego jednostki wojskowej na Elingu, a potem na drogq
zaczEly padai drzewa ijechac dalej nie byto mo2liwoSci. "

Tamara: ,,W czasie huraganu bylam w mieszkaniu. Mieszkam
w domu prywatnym. obok mam dzialkEzwarzywami. Kiedy wiatr
przestal wia6, wyszlam na dw6r i zobaczylam, Le na dzialce nic
nie ma. wszystko, co tam roslo, zniklo. Nie bylo takhe na domu
czE6ci dachu i komina. "
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Bulba niemily Polakom
Tazbir przypomnial, 2e tresci4 uniwersytecie. wieczorem zas ,,wradze szkolne dzialary na

,.Tarasa. Bulby" jest .,powstanie amalorska trupa rosyjska odegrala 
";i ;";;;;;;le. W WarszawieKozacKle' wywolane okrutnym .'Rewizora". cenzura warszawska *loutono , !ilnnazj urn dwudziestupostQpowaniem polskiej szlachty surowo zabraniala wystawiania tej 
";;;;, ; ?i;;;u, Radomiu orazoraz przeSladowaniami, jakie za sztuki w jqzyku polskim. innvch miastach r6wnie2,,sprawe jezuit6w spotkaiy Uczniowie protestowali - ""a'r.."sfrf ""a.-wyznawc6w prawosiawia. oczywiScie, calkiem nielegalnie. W "';;;i;;;;,reryna SaryuszaPrzewodzi rnu dzielny Taras, ojciec Sandomierzu mlodzie2 szkolna ,"r..r.1"-". ,',,,i"Jrez w Krolestwie

Y,::l_.:.1:yt,:. 1:9ll_91 
j"o"' dE:rawczasieakademiirozdawan. ;;i.;;-' ni-J p.ot",to.'"ura

walczy po wtasclweJ stronle. przeciwko Gogolowi jakodrugi natomiast. Andriej. . .. !,sF;., ,.:,1,. r., takiemu. ale w imiQ zasadyokazuje siq zdrajcq, za co .; w ro*""ri.tw;*iffi#u,E's*,t&yj ;;;;;;;;,*"renra. ,.Niespotyka go Smieri z t.

oJcowskiej reki. Tytulowy rywteSci 
*n*aia:@o5d6",fuAfu'"':'. 

1e^6.u-.nie"wspolczula 
temu'

boharer wpada 'u .q.L znany hisnryFffinau r*fi*'*pffi D.:.i to w,Hoholu jest prawda'

4tdffi',wiiiWffi'u fr1il,ffirosyjskim, w Kr6lestwie
polskim nazywanym na przelornie przez nauczycieli portrery pisarza. nu;,"o.rr#too"tllrl,il#r:fxrx ixx wieku "priwislinskim w plocku oliwv do ogniu dotutu 

""ii#"ilq.t"' wrzenKrajem", Gogol byt nieslychanie bardzo nietakio*nu prr"-o*u rewolucyjnych. Juz jednak po ichpolecany przez wradze' w l93l r. dyrektora miejsco*.go g,-*r.1r-, apogeum (1g05-1g06) licznew ksiqdze pami4tkowej plocczan kt6ry nie tylko nazwal Cogola uroclysto6ci'organizowane z okazjinapisai uczefr w tamtych czasach, najwybitniejszym p9".r4 .;G;;;;l;r";odzin Gogola nieJulian Wapniarski: zalecany byl slowiariskim,-a iiteraturQ rosyjsk4 *y*Lluty poiobnych emocji _
9og:t,..u ,,s"rzeg6lnie jego "Taras najbogatsz4 z titeiatur .i.jk;J,ii fuJ;;trulDa , DQd4cy ohydnym slowiairskich, ale i wyrazil siq Nie tylko w zaborze rosyjskim,paszkwilem na Polskq. (...) obel2ywie o polakach. ,,Ucznrowre ale i pruikim za podobne rzeczyPolskiemu chlopcu nie."rr" 

lll: zac.zsrt syczec i gwizda6. Z ;;;;;;^'re 'irrory. er. *robii wiqkszej przvkrosci moralnej podobnvm przviqciem spotkalo siq ;;il;n;il;zjach nie nqkanonad nakaz zaczytywania siq t4 p.remO*ienie nuo"ry",.tu chyba uczni6w w takim stopniuwra.nie ksi42k4 Niejeden z nas na wotonickiego, znanego , z jubileuszami, a do ostrych zatarg6wkazdej stronie czul wymierzonY rusofilstwa. fialasy siq wzmogry,_ a dochodzilo jedynie na ttejqzyka, wpoliczek, na kt6ry mo2na bylo kiedy ch6r zaczqt lpiewae roslyjst<i ffi;;,;fiilirauczana religia.odpowiadai milczeniem tylko, bo hymn paristwo*y, wiqLsrose );r;:"'#;" "r" 
iamiqtnikarze,nawet zQb6w nie byloby wolno uczni6w demonstratyjnie opuscr{a studiujqcy w szkolach Kr6lestwazacisn4i". salq" - pisal Tazbir. bo-r".*ama polskiego, skarze siQ stale na4 marca 1902 r., podobniejaki akademii ku czci Gogola doszlo ,,nrrrun?" i.r, Jo lektur powie6ciw catej Rosji, ,,we wszystkich tak2e w Radomiu. ByL to z g6ry ;il;;il;r"azal4cychpotst<;ewarszawskich szkolach 6rednich zaplanowana de-monsr.ac1a. uczucia narodowe lub takichiezwolniono uczni6w od, zaje6',, , roredzy z ch6ru i orkiestry dosiali ;;r";;;:':;lnkluduje razbir.organrzowano pogadanki na temat fozkaz wytworzenia kakoronrr, a

2ycia i tw6rczo6ci autora ,,Tarasa wyznaczeni z g6ry uczniowieBulby", po6wiqcono mu tez rozsypywali draZniqce proszki i oprac, S.M.uroczyste posiedzenie na rozlewali cuchn.ce piyny.



WYDAR.ZENIA
W BERDYCZOWIE
Swigto w ko5ciele

2l czcrwca, w przeddzieh
uroczystoSci z okazji 10.
rocznicy oddania ko3cioia Sw.

Barbary wiernym, mial miejsce
akt poSwiqcenia rodzin
NajSwiqtszemu Sercu Jezusa.
Proboszcz parafii Albert
Gatecki uroczyScie poSwiEcil
obrazy przeniesione do koSciola
przez roclziny. A 22 czerwca do
B erclyczow a przybyl b i skr-rp J an

Purwiriski, zeby odprawic nrszq
Swiqt4 i pozdrowii katolikow z
okazji I 0. rocznicy oddan ia
(wi4tyni. Opr6cz kaplan6w z

s4siednich parafii, na rnszy byli
obecni przedstawiciele wlad,z
miejskich i deputowany clo

I{acly Najwyzszoj Ukrainy
Pawel Zebrowski. Byli na nlszy
tak?e pracownicy Konsulatu
Generalnego w Kijowie oraz
Konsulatu Francji. Swiqto
uSwietnila cudowna muzyka
religijna wykonana przez
orkiestrq szkoly pedagogicznej
i chor parafialny.

<<Farmacja 2000> w
gryszkowieckim intern acie

Pewnego dnia lSni4cy
samoch6d z lekerrstwarni
,,Farmacja 2000" z inicjatywy
cleputowanego do Rady
Najwyzszej Ukrainy Pawla
Zebrowskiego skrqcil z trasy
Zytonierz - Berdycz6w do
gryszkowskiego specinternatLt.
Kicrown iczka regionalnego
r1'ragazynu aptecznego w
obwodzi e 2ytonrierskim
.,Farrnac_ja 2000" z Kijowa
Natalia Szcluchina razem z
Pawlem Zebrowskirn wrqczyli
dyrekcji internatu leki warte
2000 hrywien. Wszystkie
potrzebne lekarstwa teraz juz s4
w internacie. Dzisiaj
wychowurje siq tu 247 dzieci,
ktore potrzebuj4 leczenia, bo
rnajq powazne problelny ze
zdrowiem.

Nasza Alma - Mater
Berdyczowska szkola

pedagogiczna pomaturalna -

jest znan4 na Ukrainie
licencjonowane plac6wk4
oSwiatow4 I poziomu
akredetacji. Jej studenci od 8 do
l2 kwietniabieLqcego roku, na

podstawie Ni2enskiego
Pafistwowego Uniwersytetu
Pedagogic znego irn. Gogola
brali vdzial w I

o96l rroukrairiskim konkursie
nl odzi e2owynf dyrygent6w i
wokalist6w. Natalia Kozub,
Anna Czorna otrzynali zlote
dyplomy i rekomendacjq do
wstqpu na studia wyLsze
wyksztalcenia muzycznego za

sukcesy w sztuce wokalnej.
Dyplomy srebrne otrzymali R.
Dichtijewski, G. Grama, S.

Rudenko.

Nasz czlowiek w stolicy
Pot roku temu w kijowskiej

miejskiej adrninistracji
pafistwowej ogloszono konkurs
na objqcie wakuj4cego
stanowiska naczelnika oddzialu
do spraw turystyki. Obok wielu
innych pretendent6w wzi4l w
nim udzial kierownik
departamentu
miejskiego

naszego
komitetu

wykonaw czego Witalij
Lewkowski. I zwyciq2yl. W
kwietniu przeszedl do zespolu
O. Ornelczenki i przyjil oddzial,
kt6remu jest podporz4dkowane
blisko I 800 organizacji i

urzqdow miasta Kijowa.
Gratulujemy i spodziewarny siq
wsp6lpracy.

Zmiana kadry w
ad ministracji rej onowej
Za stqpcq prezesa

administracji rejonowej do prowadzono akcj q

spraw h u man itarnvch
naznaczono Bronislawq
Peregudq, kt6ra pracowala jako
wicedyrektorka szkoly we wsi
Ozad6wka. Zastqpcq prezesa
administracji rejonowej ds.
budowniciwa naznaczono
Wasyla Stepaniuka, kt6ry
wczeSniej petnil obowi4zki
szefa oddziah-r gospodarstwa
komunalneso.

Operacja
,rDrogi>>

rozpoczpta
Jak

zauwa2yli
mieszkaricy
Berdyczow4

w mie3cie
powoli
rozpocz4l
siq remont
drog. To
wymaga
niemalych
Srodk6w,
kt6rych
praktycznie

nie ma, bo
podatek
fianspofiowy

w
roztniarze
85o/o idzie
do budzetu paristwowego, a na
miejscu zostaje tylko l5%. Ale
juL zrobiono remont dr6g przy
ulicach Wojkowa, K.
Libknechta, placu Sobornego.
Prowadzi siq zbi6r pieniqdzy
dla dalszego remontu, w tym
takie od ofiarodawc6w.

Dziefi dziecka
Poczynaj4c od 30 maja, w

mieScie i rejonie odbyt szereg
imprez poSwiqconych Dniu
Dziecka i r-rkoriczeniu roku
szkolnego. Byly prowadzone
spotkania z r62nyrni
kategoriami dzieci, w tym z
sierotami. W szkolach odbyly
siq uroczystoSci na zakohczenie
roku szkolnego. W miejskirn
palacu kultury, z oSrodkiem
rehabilitacj i dzieci - inwalid6w

,,Dziecifistwo rnoje na planecie
Ziemta>>. Dzieci w ten dzieh
otrzymaly prezenty, pomoc
finansowq, im po6wiqcono
piqkne koncerty.

Poprawa uslug
N iedawno odbylo siQ

otwarcie inforrnacyjno-
analitycznego oddzi alu przy
Radzie Miejskiej. Jego celern

rt3
i)t .:

iffi
iffi

tw
t"

jest poprawa obslugi
terytorialnej spolecznoSci
Berdyczowa. SpecjaliSci
oddzialu, ktory znajduje siq na
parterze, przyj m uj 4 chqtnych
od 9.00 do 13.00 codziennie,
op16cz soboty i niedzieli.
JeLeli pracownik ma
dostateczn i e szerokie
upowaznienia, ale nie moze
rozstrzygnqc problenru
zglaszajecego siQ, wtedy
zgloszenie zostaJe
rozslrzygnlQte przez mera
miasta i jego zastEpcow.
Wszystkie'konsultacjq sq
bezplatne. lnfonnacjq lnozna
otrzymad przez telefony 2-00-
4t. 2-47-n. 2-03-74.

Otwarcie centrum-serwisu,
internetklubu i nowej

cyfrowej centrali
ATS 5 ESS

Teraz jti mozna zatelefbnowai
z Berdyczowa do Niemiec.
Izraelu i innych kraj6w, tak, jak
na sqsiedni4 ulicq. Dzisiaj w
mieScie jest polqczenie
telefoniczne wysokiej jakoSci.
Teraz trzeba w i qcej i nwestor6w.
Wtedy lepiej rozwia( siq bqdzie
miasto. wzroSnic poziorn
2y ciowy j ego m i eszkaric6w.

aszego koleg'i'

-P 
o rd.r ow i e ni u dl a'\oY I

',{;;: 
j::"{"'Wtrt"r"t'"{{;il:

T;,H#,ir,'"ili'iriiTo;,":r""n#f;F,
"n-o "i ite zYci e I 7 !.i,!f,'",i'i
:,ir::;io:il;;:iY"oio' 
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Niemulo orgunizacji polskich dziala na terenie
Chcemy zapoznnt 

"zyteloikdw,,Mozaiki 
Berdyczowskiej,,

,,Bractwo rycerskie POLONIA".

Ukrainy.
ze stowarzyszeniem

Tytul ,,bractwo" nie jest
przypadkowy. Jeszcze net pocz4tku
XVI w. wybitny polski pisarz kanonik
przemyski Stanislaw Orzechowski
pisalt ,,... bo jesterr-r kazdemu
czlowiekowi w Polsce 16wny

IwolnoSciq, prawem, herbem, krolem
li gardlem. " WlaSrrie na takich
L
lzasadach rycerskiej rownoSci i
dzialajE czlonkowie
organizacji. Sa to
przew a2nie ludzie mlodzi
i kierunek ich pracy 

- to
rekonstrukcia
historvczna.

Rekonstrukcja
oznacza maksymalne
zbli2enie z oryginalern.

I Wtedy odtwarzana rzecz

Jest nle po prostu
podobna: ka|dajej czq6i,
ka|dy szczegol
uzasadniona iest

lhistoryczt'tyrni
I dokurnentarni. Tworca nie
posluguje siQ nowymi
technologiatni, wszystko
robi rqcznie jak za
dawnych czas6rv. Wysoki
poziorn prac potw ier dzaj4
cztery dyplomy za pierwsze i trzy za

- 26 rnaja 2002 roku w Kijowie.
,,Bractwo" prezentowalo na tej
irnprezie siedem stroj6w, siqgaj4cych
XVII stulecia. I to jeszcze nie
wszystko. Na tym samyrn festynie
,,Bractwo rycerskie polonia"
otrzy rlalo pierwsz4 nagrodq w
nominacji,,rekonstru'kcja tahca
historycznego" . Zaprezentowane
tafice: polonez, lengler, pogozelec,
lTlazLlr.

RozmawialiSmy z zastgpc4 prezesa
,,Bractwa" pani4 lren4 pogozelsk4.

- Ile lat dziala bractwo?

- Nasze bractwo jest j eszcze
bardzo mlode. Istnieje tylko jeden rok.

- Bractwo jest liczne?

-Nie. Jest nas niewielu, leczkaidy
czlowiek, ktory jest czlonkiern
,,Bractwa" naprawdg 2yje t4 spraw4,
naprawdq ceni swoj4 historiq. Jest to
przede wszystkim nlodzie2.

Rekonstrujecie wylqcznie
ubrania'l

Rekonstrukcja strojow - to
tttl: jeden z kierunkow naszej

dzialalnoSc i. Jestesrn y zachwyconymi
drug4 polow4 wieku XVII, dlatego
interesuje nas wszystko dotycz4ce tej
epoki. Inny kierunek pracy
wytwarzanie zbroi, broni tych czas6w.

- Czym r62niqsiq stroje teatralne
od waszych?

- Stroje teatralne 
- to praca

wyobraZni artysty. Tylko jakaS czqilc
mo?e odpowiadac oryginalu. Na
przyklad, taki element ukrairiskiego
ubrania jak szarawary, we
wsp6lczesnej modyfikacji nigdy nie
byl uzywany przez Kozak6w. Takie
szarawary, jakie widzimy pod czas
r6znych wystqpow, s4 niewygodne,
Kozacy ich nigdy nie nosili. To
fantazja, w izj a artysty. Nasza praca 

-to badanie historyczne. Odtwarzamy
ubrania, uzywane przez Polak6w
XVII wieku. Ka2dy guzik ma

potwierdzenie dokumentalne. Ka|dy
szczegol tno2na udowodn ii
odpowiedni4 literatur4 XVII wieku.

Czy dlugo trwa proces
rekonstrukcji stroju?

- Wiqkszoic czasu spqdzamy w
archiwurn, bibliotekach prywatnych.
Potrzebnych narn ksi4zek nie jest
duzo, trudno ich znale2c. Oprocz tego

2adna ksi4zka nie zawiela
wyczerpuj4cej infbrmacj i.
Rekonstrukcja rnoze trwai
nawet rok.

To chyba drogo
kosztuje? Kto finansuje
,,Bractwo"?

- Kosztuje naprawdq
drogo. WartoSi jednego
stroju wynosi 700 dolarow.
Niestety,,,Bractwa" nikt
nie finansuje. Dzialamy na
wlasny koszt, nie mamy
sponso16w.

- Nie szkoda wam
pieniqdzy?

- Pieniqdzy zawsze
brakuje, lecz ich nie
2alujemy. To, co robimy,
warte jest wiqcej niL
pien iydze. To nasza

przeszlolc, nasza historia, iycie,
obyczaje naszych przodk6w. Takie
rzeczy s4 bezcenne. Wydajerny na to
duzo, spqdzamy niernalo czasu w
muzeum, badaj 4c monografii,
slowniki, albumy reprodukcyjne. Ale
wtedy, kiedy ubieramy siq w juz
gotowy stroj, kiedy trzymamy w
rqkach zbrojq XVII wieku, najlepiej
uSwiadamiamy sobie, ze warto tym siq
zajmowac dalej.

Czy ,,Bractwo" rna jakies
plany?

- Zbliza siE 600 -lecie Bitwy
Grunwald zkiej. Planuj em y z tej okazji
odtworzy6 stroje i brofr XIV-XV
wiek6w.

- SzczqSi Boze!

Rozmawial
Eugeniusz Klimakin.
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My tulacze na obcej ziemi
Nietlzielny poranek, clziei sloneczny, nqwet upalny. Pstrq vrstqikq wije sie gruntowo droga, wzdlu2 kt6rej wierzby z

pr:.vjainiq witoj4 nznie swymt galqzkami. To wioska llierzborodificy, gdzie mieszka noja babunia.
Jui widzg jej domek. Nie, nie dom, u naprawdg domek, to co pozostalo,tie od wielkiego majqthr mojego pradziadka.

Domek.jakby wczoraj wybielony, pielpgnowany, chociai od rqzu widat, 2e jest stary. Podw6rko rozpromienia czystoSt i
porzcydek. Rozglqdam siq dookola. AZ tu w drzwiach ukazuje siQ zgiQta do ziemi babcia- Sciskan iq w swltch obigciach
mocno, ile mogg. Napotykam siq na spojrzenie jej dobrych oczu, jasnych -jasnych nad ciemnltmi glqbokimi zmarszczkami.

Ll/ c h o dzi nq' d o p o ko j tr.

BabciaJanina, tak tnu na imie, prosi usiqii przy wielkim stole, gdzie przez laty wystawiala poczt6wki i zdjgcia, niemych
l'^)iadk6v, posepnej historii mojej rodziny. lf plowie od razu splywajq kawalki lekcji z historii Polski w tych czasach, kiedy

niezwltkle trudne bvlo 2ycie kresow"vch Polahiw pod dominacjq rosyjskq.

Babcia usiadla obok mnie i rozlo2yla
stare fotografie. - To ja 

- zaczyna
powoli - kolo twego dziadka i rnojego
brata Michala, kiedy jeszcze byliSrny
nrlodzi.

.Poclala mi zdjqcie, na ktorym jest
niloda, uSmiechniqta, ale znTeczona
ciqzkzl prac4 kobiet4 i dwaj nieweseli
panowie. - A to jest twoja prababcia
Elzbieta, - szybko podala inne - wiesz,
2ebyla taka jak ty teraz, kiedy Lrpadla na
oko (tak wlaSnie lubila mowic) mlodemu
.lankowi Radzickiemu, z tych samych
Radzickich, ktorzy byli bardzo czczeni
w naszej wsi. Inrieniem jego brata
Antoniego nazwano ulicq, ktora istnieje
i nosi t4 nazwq do dnia dzisiejszego. Byt
znakomityrn robotnikiem, jak twoj
pradziadek i jeszcze jeden ich brat,
Franciszek.

Ten budynek pod sloniianym dachem,
ktory stoi na podworku, ten samy w
jakinr kiedyS mieszkali twoi pradziadek
i prababcia. To tylko teraz wydaje siq
maly. Wtedy to byl najwiqkszy budynek
na calej wsi. W nim w l9l9 rokr-r urodzil
siq two.j dziadek Denis (prawdziwe imiq
mial Zdzislaw, ale przez wladze
radzieckie jego irniq zostalo zmienione).
Z tego domu w Boze Narodzenie 1932
roku jego gospodarze byli wywiezieni do
obwodu Poltawskiego, a mianowicie na

wie$ Karlowka. Franek i Antoni przeszli
pnez Kazachstan, gdzie mieszkali razeffr
z rodzinzla2 do rzqdow Chruszczowa. W
latach ,,odwilzy" czqSciowo wracali do ,

stron ojczystych ich dzieci. JakaS czq36
rodzeristwa mieszkala w Polsce, ale
rriestety ci, ktorzy nas pamiqtali juz
unrarli, wszystkich nas porozrzvcano po
calym Swiecie...

- 
Babciu, i wy z dziadkiern nigdy

nie chcieli6cie wyjecha6 do rodzefistwa
w Polsce? Czy napewno nie mieli szans?

- Tak, razem nie mieliSmy. A
dziadek mogl wyjecha6 jeszcze do
zapoznania ze mn4. W czasach II Wojny
Swiatowej, w 1943 roku powolano go do
Wojska Polskiego, foLmowanego na
terenach bylego Zw i4zktr Radzieck iego.
Dzielnie walczyt nie tylko za Polskq, ale

wyzwalal Pragq, Falkenburg, Berlin, za
co ma wiele nagr6d. Dwukrotnie zostal
rowniez nagrodzony br4zowym medalem

,,Za zaslugi wojenne". Po wojnie
odbudowywal Bial4 Podlaskq i

Warszawq, gdzie mu zaproponowano
pozostanie. Pytanie w innym. CzyL
mogl? Jak rnogl pozostawi6
niepelnosprawne matkq (prababcia
Elzbieta w czasie wojny stracila nogE) i
dwoje dzieci. Musial jechad z powrotem
do Poltawy. Trochq p62niej, kiedy
dowiedzial siq, ze jego pierwsza zona
Maria zginEla bez wiesci w latach
wojennych, postanowil powroci6, ile by
to nie kosztowalo, na rodzinn4 wieS
Wierzboro dzihce. P o przy je2dzie musial
wykupowad ojcowsk4 chatq. W ten czas
i zapoznaliSmy siq z nim. PobraliSmy,
kiedy przyjechal do wsi z rodzin4.

Oboje pracowaliSmy w kolchozie. Ja

rqcznie plewilam buraki na polach, & w
zirnie nosilam wodq dla bydla
kolchoznego. Dziadek pracowal na
farmie mlecznej. Pewny czas nawet
pozwolono mu ni4 kierowa6, ale nie
dtugo. Za slu1be w Wojsku Polskirn byl
przeSladowany, dlatego chowaliSmy jego
woj skow4 sluzbow4 ksi4zeczkq
Lolnierza, wydan4 w Polsce. A
dokumenty o nagrodach stracili6my, bo

bardzo czqsto przekladaliSmy ich z

miejsca na miejsce. Ale i po czasach

,,odwilzy" nie mieliSmy spokoju. Patrz,

to metryki wujka Wiktora, twojej matki
i cioci Rozalii. Te ostatnie odr6zniaj4 siq

od dwoch poprzednich. W dokuntencie
twojej manly i wujka zapisano, ze

rodzice sq Polakami, a w dokumencie
cioci, 2e s4 Ukraificami.

- Ale to jest paradoks!

- Nie, to polityka tych czasow. Narn,

przynajmniej, to wytlumaczyli to tak,2e
mieszkaficy Ukrainy sq Ukraificami lub
Rosjanarni.

- Babciu! A co bylo z twoim
rodzefistwem,z matk4, z ojcem, z bracmi
isiostrami? WczeSniej kiedyS rni
opowiadalaS, zeS rniala trzech braci i

szeS6 siostr? - 
pytam trochq zdumione

z tego, co uslyszalam.

- Moje rodzefistwo - ze smutkiem
w oczach kontynuuje babcia - bylo
wiqksze od dziadkowego. Mieszkali6my
cal4 wielk4 rodzin4 na wsi Klyny. W
latach 30. byliSmy rowniez
represjonowani. Ojciec nie przeLyl tego
i zmarl przedwczeSnie. Podczas aresztu
zabrano u nas wszystko. Moja siostra
Maria chciala skry6 od tych ludzi
woreczek ziarna i usiadla siq na nirn.
JakiS ju2 niemlody ,,towarzysz"
zauwa$yl, ze coS przechowuje, uderzyl
jQ, reufit na podlogq, odebrawszy ziarno.
Jeshcze dlugo siostra pelzalapo podlodze
i ptakala. Potem on powrocil i ze zloSci4
powiedzial: ,, Bqdziecie jedli jeden
drugiego, wrogowie bolszewizmu !".

Z naszego domu utworzono szkolq,
do kt6rej nie chodziliSmy, bo matka nie
chciala, Zeby uczyliSrny siq rosyjskiego,
,jqzyka naszych wrog6w". To byl jej
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protest przeciwko systenrowi.
Na.jmlodszych sama uczyla jqzyka
polskiego, historii i literatury. Nie
wst4pila do kolchozu. Za to wszystko
byla aresztowana i trafila na kilka lat do
wiqzienia. Ale trzy miesi4ce potem
zrnarla Nadiezda Krupska, zona Lenina,
i z tego powodu wprowadzono amnestiq
dla matek maj4cych duzo dzieci. Wtedy
mama wrocila do domu.

Ka2de z nas staralo siq pomagai
mamie jak tylko rnoglo. paulina,
najstarsza wSr6d nas, wkr6t ce wyszla za
ma.2. Adarn zaczql pracowai na dworcu
kolejowyrn, potem ,,dodal sobie" dwa
lata i poszedl do wojska, gdzie p6zniej
ukoriczyl szkolq wojskow4. W wieku
dwudziestu lat trafil na wojnq. Dziqki
Bogu zostal ?ywy. Ostatnie lata mieszkal
w Konrsomolsku na Amurze. poszedl na
emeryturqjako kapitan I r.angi. Katarzyna
i Hanna poszly pracowa6 na farmq, gdzie
doily krowy. A nas malych, mnie,
Karlilq, Kasjana, Wojcieclra i Michala,
wziqta do siebie mloda Zydowkzt, ktora
nrieszkala niedaleko. potem w czasie
wo.i ny przechowywal iSrny j 4.

Gdy wybuchla II Wojna Swiatowa,
moi bracia Michal iWojciech,
,,dopisawszy sobie" po kilka lat, poszli
do wojska. Moje siostry i ju
pracowalySmy na tylach. Mnie i mojq
najlepsz4 kolezankq Roziq siedem raz
chcieli wyslai do Niemiec i siedem raz
rrciekaly6my. Ostatni raz w ostry mroz
odmrozilySrny nogi i kiedy w domu
zdjqlam obuwie, zdjqlam je ze skor4.

Po wojnie pracowalam na Donbasie
w kopalniach. Teraz z calego rodzeristwa
pozostalam siq sama.. . W zeszlym roku
znrarla rnoja mlodsza siostra Maria

Jeszcze dlugo siedzialy6my przy
stole, opowiadaj qc ro|ne rodzinne
historiE. Wtedy po raz pierwszy
odczulam wielk4 radoSi, ze jestem
Polk4, ze.iestem wolna i szczq6liwa jak
bialy orzel.

... Czqsto, kiedy wspomina siq o tej
rozmowie z drog4 bpbci4 JaninE
przychodzi rni na mySl wiersp Marii
Konopnickiej: ,,GarSc lny tulaczy na
obcej ziemi

Z dala od domu i rodu, zawsze my
jednak byli wiernyrni

Polsce i haslom narodu."

Wiktoria Kudela (17 tat)
Winnica

NAGRODA DLA (MOZAIKI BERDYCZOWSKIEb)

6 czetwca, z okazji Dnia Prasy , po raz pierwszy nasz zesp6l redakcyjny otrzyrnal
podziqkowanie od administracji rniejskiej za rzetelne informowanie obywateli o
problemach naszego miasta, o duchowym, ideowo-moralnym i patriotycznym
wychowaniu czlonk6w naszej spoleczno6ci. Podziqkowanie podpisal nasz nowy mer
Wasyl Mazur.

Zebranie przedstawicieli lokalnych rnediow odbyto siq w Zarz4dzie Miejskim.
Wszystkie zespoly redakcyjne otrzymaly niewielkie prezenty. kt6re wrqczal sam mer
miasta Berdyczowa. Redaktor naczelna ,,Mozaiki" po razpierwszy zostala zaproszona
na takiego rodzaju imprezq ze strony ukrairiskiej. Jest to wyrazuznania i oceny naszej
skromnej pracy.

Mer w swoim przern6wieniu podziqkowal w imieniu administracji berdyczowskiej
wszystkim obecnym i ocenil, 2e materialy krytyczne na stronach miejscowych pisrn
pornagaj4 wladzom miejskim zwr6ci6 uwagQ na problerny w 2yciu miasta, o kt6iych
gie zawsze dysponuj4 informacjami 

- i wtedy pojawia siq mo2liwoSi zorgapizowania
pracy na korzy66 mieszkaric6w Berdyczowa.Przecie|ka|dy obywatelchce mieszkai
w dobrze zagospodarowanym Berdyczowie i prawdziwy patriota miasta zawsze
pragnie polepszy6 w nim warunki 2yciowe.

O HYMNACH W KIJOWIE I BERDYCZOWIE
14 czerwca w Kijowie rozpoczqla siq wyst4pila przed obecnymi z kr6tkim

ukrairisko polska sesja referatem o historii powstania,,Mazurka
popularnonaukowa,,Dzieje hymn6w Dqbrowskiego". Studenci przywitali
narodowych Uk.ainy i polski", go6ci wierszanri znanych polskich
Organizatorami tej imprezy sq - poet6w i wesolq piosenk4, Trzebacloclai,
Kijowski Uniwersytet Slawistyczny i 2e wszystkie powitania i referat Olgi
Stowarzyszenie ,,Mazurka owczaruk brzmialy w jqzyku polskirn.
D4browskiego)) w Gdarisku (polska). potem odbyla siq wycieczka po

Drugiego dnia uczestnicy sesji Berdyczowie, w czasie kt6rej naukowcy
debatowali w Berdyczowie. Najpierw polscy zwiedzili Klasztor Karmelit6w
naukowcy z Polski i Ukrainy zawitali do Bosych i koSci6l Sw. Barbary. Kr6tkie
Filii Uniwersytetu Slawistycznego, kt6ra spotkanie goSci oclbylo sii takZe w
znajduje siq w Gryszkowcach kolo Administracji Rejonowej, gaiie dr hab.
Berdyczowa. Tam odbylo siq spotkanie Larysa wachnina podar.owala dla
ze studentarni wydzialu stosunk6w Administracji rejonowej zbi6r folkloru
rniqdzynarodowych , kt6rzy studiuj4 polskiego, a polska delegacja - medal
iqzyk polski, polsk4 literaturq, historiq ,,Mazurka D4browskiego;. 6ary przyjql
Polski. Przed obecnymi z interesujecym kierownik Adrninistraiji fUikotaj Kowal.
odczytem ,,Jbzef wybicki - autor po pobycie na ziemi Berdyciowskiej
polskiego hyrnnu narodowego" wyst4pil delegacja odjechala do Zytinierza na
mgr Czeslaw Skonka. Studentka zwiedzenie zabytkow polskich tego
pierwszego roku Olga Owczaruk obwodowego miasta.

SEMINARIUM NAUCZYCIELI POLONISTOW
Od l3 do l6 maja br. w Zytomienu przy Instytucie Doskonalenia Nauczycieli

przeprowadzone zostalo seminarium dla nauczycieli polonist6w obwodu
zytomierskiego. Seminarium przyjqlo ksztalt kursu metodycznego, prowadzonego
przez metodyk6w z Lublina, p. Grazynq wisniowsk4 i p. .lacka'szpunara. w
seminarium uczestniczyli nauczyciele - poloni6ci z Zytorniena, Berdyczowa,
Dzier2yhska, Dowbysza, Nowego Zawodu, Korostys zowa, Karniennego Brodu i
innych miast i wiosek Zytonierszczyzny.Kaidy nauczyciel mial mozliwoS6 zapozna6
siq z nowoczesnymi rnetodykami nauczania jEzyka polskiego. Wedlug wszystkich
uczestnik6w ,takie seminarium jest bardzo potrzebne dla nauczycieli-polonist6w,
bo nie ka2dy ma mozliwoS6 wyjechac na kurs metodyczny do polski. A takze i polska
nie jest w stanie przyjqt, wszystkich chqtnych. nauczycieli na doskonalenie. Mamy
nadzieje, ze metodycy z Lublina zawitali do Zytomierza nie po nz ostatni.

Larysa Wermiriska
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22 czerwca w Berdyczowie
o dbyly sip uro czystoici
pofwigcone 10. rocznicY

oddania przez wladze
m iej s kie ko S ciola fa rne go
pod wezwaniem Sw.

Barhary. W swoim kazaniu
ks. Bernard Mickiewicz
MIC mdwil: Dla
parafialnej wspdlnotY, a

takie tllu calego kofciol.u
kutolickiego na Ukrainie, to

irddlo wielkiei radof ci.

Dzipkujemy Pqnu Bogu za

opiekp, za dar mgirtego
wyz.nania wiary, za to, ie dal
sig bronit KoScihI za czasdw

.iego prze(ladowania.

O dd anie koSciol a farnego
24 czerwca 1759 roku wojewoda

nowogrodzki, wielmo2a Wielkiego
Ksiqstwa Litewskiego, malzonek
ksiqzniczki Barbary Radziwill, c6rki
Krzysztofa Zawiszy, kt6ra otrzymala w
l72l r. Zierniq Berdyczowsk4 w posag, na

chwalq Pariskq i dla zbawienia bozego ludu,
podpisuje szczeg6lny pieniqzny fundusz na

bLrdowq koSciola. WlaSnie ta data (24
czerwca I 759 roku) Ltwazana jest za dzieh
pobudowania sarnego gmachu. Swi4tyniE
zbudowano na miejscu, gdzie od wiek6w
staly budowle religijne. Potwierdzeniem
tego jest dokument przekazu tinansowego
l'unduszu na utrzymanie koSciola z l0
pazdziernika 1630 roku. Dziqki zalatwienir"r
pomocy finansowej przez proboszcza
katedry ki.iowskiej, ksiqdza J6zefa
Rabczewskiego, drewniane pornieszczenie
koScioia zostalo z zewnqtrz ukofrczone w
1 782 roku.

Wccllug danych wizytatora generalnego
I-ucko-Zytomierskiej Diecezji ks.
lgnacego Wojnalowskiego, w 1789 roku
koSci6l jeszcze nie byl konsekrowany. Od
1807 roku pod stalq kontrolq biskupa
Ceciszewskiego rozpoczerla siq
rekonstrukcja znakomitej w przyszlo6ci
Swi4tyni - koSciola Sw. Barbary. Jego
poSwiqcenie odbylo siQ dopiero po
zakohczeniu prac budowniczych w 1826
roku. W budowq tego zabytku swoj4 czqSd
wniosl bogaty kupiec Rubinsztejn -
dziadek przysztych kornpozyto16w,
dyrygentow, pianist6w Antoniego i.
Mikotaja Rubinsteinow. Wiadomo i to, ze-
ofiarodawca przyj4l wiarq katolick4.
KoSciol Sw. Batbary zbudowany wedlug
schematu koSciola w Rzyrnie, kt6ry jest
wzorem stylu barokowego.

Z t4 Swi4tyni4 mocno jest powi4zane

2ycie hrabiny Eweliny Hafrskiej i geniusza
literatury francuskiej Honore de Balzaca,
kt6rzy bralitu Slub 2 (14) marca 1850 roku.
W archiwum zachowaly siq wiadomoSci o

proboszczu parafii ks. Edrnundzie
Bernatow iczu, kt6ry Pobudowal
pomieszczenie dla kaplan6w i stolowkq dla
biednych i bezdomnych. W czasY
totalitaryzmu sowieckiego w 1937 roku
parafia katolicka Sw. Barbaty zostala
zlikwidowana. Pomi eszczenie koScielne
oddano pod szkolq sPortowq. W
miejscowe j gazecie mo2na bylo wtedy
przeczytai o otwarciu domu kultury
fizycznej i sportu. W okresie okupacji
niemieckiej w koSciele zn6w odprawiano
msze Swiqte przez kapelan6w niemieckich,
na pocz4tku tylko dla wojskowych armii
hitlerowskiej. Ale w szybkim czasie na
proSby wiernych w koSciele rozpoczyna siq

odprawianie liturgii przez kanonika ks.
J6zefa Koziriskiego, zwolnionego z lagru
stalinowskiego w 1940 r., gdzie spqdzil
piq6 lat.

Wr6ciwszy do Berdyczowa w rok
przedwojenny ks. J6zef odprawial msze w
dornach prywatnych, poddaj4c siQ
niebezpieczefistwu nowego aresztowania.
Ale niedlugo koSciol 5w. BarbarY
wykonywal funkcje religijne. W 1949 roku
wladze miejskie przyjmuj4 uchwalq o

zamkniqciu koSciola. W protokole
posiedzenia komitetu wykonawczego od 30
wrze6nia 1949 roku pod nr 40 mozna
przeczy tat, ze wsp6lnota rzymskokato I i c ka
w czasie okupacji niemieckiej samowolnie
zabrala budynek przy ulicy K. Libknechta
nr 37 (teraz 25), kt6ry przed wojnq byl
wykorzystany jako Dom Kultury Fizycznej.
O tym, ze koScio\ zawsze nalezal do
wsp6lnoty katolickiej, wladze radzieckie na

pewno zapomnialy.
Decyzja podjqt a Przez komitet

wykonawczy BerdYczowa zostala
wykonana w niedlugim czasie.
Pomieszczenie zostalo przerobione i jako
zabytek religijny zaniedban e. ZginEly
organy, ch6ry, oltarz, kolumny, zdobienia.
Centralne wejScie zostalo zamurowane.
zdjqto krzyLe na sygnaturrce i frontonie'
wyrzucono obrazy. Ale najmocniejszego
ciosu dostali dusze ludzkie.

Nie zwazaj4c na trudne czasy ateizacji,
ks. Jozef Koziriski podjat starania. 2eby

zachowad wsp6lnotq katolickq w
Berdyczowie. W budynku prywatnym przy
ulicy Czudnowskiej ojciec Jozef
zorganizowal kaplicq, kt6ra dzialala do

l99l roku. Obecnie tam jest klasztor si6str

- honoratek. Po 6mierci ks. Jozefa
Koziriskiego (20.01.1967 r.) na prodbq
katolik6w Berdyczowa tu w marcu 1967 r.

przybyl kaplan zLitwy Nikodem Jaura. On
to za pomoc4 parafian rozszerzyl kaplicq i

msze Swiqte byty odPrawian e juL
regularnie. Takhe ks. Nikodem podwyzszyl
wymogi katechezacj i, aktYwizowal
religijne wychowanie mtodziezy. W
komitecie partyjnym miasta nazywano go

,,zachodnim litewskim ksiqdzem" i

widziano w nim wielkie niebezpieczefistwo
dla ideologii komunistycznej.

Walka o prawa wierz4cych i obrona
wlasnego Swiatopoglqdu przyczynily siq do
wielkiego wzrostu autorytetu ksiqdza
wSrod katolikow. Jednak to stalo siq
przyczynqnowych nacisk6w na katolik6w
poprzez wladze rniejskie. Ke'iQdzr"r

polecono w ci4gu jednej doby opu6cii
Berdycz6w. W wypadku, je2eliby ojcrec

Dokoriczenie na str.I0
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MOZAIKA BE.BDYCZOWSKA

ilI DI{I KUITURY
POLSKIEJ

WBERDYCZOWIE
,ltti po raz tt'zec'i odb)twaly siq w Bercl.vczou,ie Drti Kultury polskiej.

Prze: trz.t; dni Bercl.tczow b.ttl niezv.,)tkle oivwiony..jeszcze nigdv tak
r nic prcpctgowuno takie.j intprezy' - ogtoszenia znalazlv .siq w prasie
lokulne.j. poloni.jnel, v, t'udiu, vt'iuclomoici przekuzvv)ano tei w
pttra/iuclt katolickich. Zuirtteresov.'ctnie Pol.skq i jej kulturq zwiqkszct
.;iq. Interesujcl.siq ninti nie t)tlko x' .4r'ocloui.slcctch polonijrtych - talcie
i u,ielu Uliraificovt, nie pozostaje obo.iqtnvch do pol.skie.i muzyki,
piosenki, tafica, huntot'tt.

Z /olklortr polslciego nu Ukrainie bardzo popularne scl takie melodie
juk ,,Hei, sokoll,!", ,,Szla dzievt,eczka cio 

'la.seczka';, 
,,Czerwine

.jabluszlro", ,,7j,lko we Lu,ou,ie" i inne. Muzttlca pofskich lclasltkow jest
tnkze wvlcorzv.rtut'tu v' szkolach ukraifi,skic'lt na r6inych intprezach,
n iekon i eczn ie zwiclzct n.vc h z po ls ko.( c' i cg. Po Ls ki e tarice, szczego I nie
polonez, ntuzLtrelc i pollcq, lcuiczq u, cctl)'m .{wiecie.

Iil rantuch Dni Kulturv Polslciej oclb;tlo siq tei II Forunt Bizne.su
Pol:;lra - Ulcruittu 2002, gdzie przedsiqbiorclt polsclt i uleraifiscy mieli
mozliwoic nawiclzaniu partner,ykich kontakt6w. O praktycznych
e./blrtach Forum 2002 bqdzie wiodomo p62nie.j. Po podobnynt
przed.siqwziqciu z rolcu 2001v, Berdyczovvie zostaly zaloione dwie
po ls ko-trkraiits kie ./irmy :,, U krpo lplast,, i,, Pollar Styl ". To nieduio,
ule .i est.j ui poc'zqtek.

Nie ntoinu nie zattu,a2)tc, ie po o.stcttnich wltborach nowv zarzcld
mie.jski nie t.vlko nie przeszkadzal n, orgonizctcji itt,iqta polsko-
ukraitisliiago, ale i wulnie przvc':.t,nil ,siq do .jcgo zorganizowania.
Nuf u,iqkszttrtt prcblernem w otgurti:ctc.ji tego iu,iqtct,.jak zawsze, bltlo

.finansowatie. Berdvczow nie .jest minstent bogatltm. I(ydatki na
przu.jqcie goici v, czesie tych obcltodow w1,17sszc1ponad dwa qtsicpe
dolsrov,. Budiet miej.ski nie po.siada talcich.fimduszy. Na.jtrudnie.j.jest
szuluc pieniqdzy. I jak u, lqtaclt ubieglltch, 7afyt pomogli berdyczowscy
b iz n es m e n i. N as i ro cl aclt nie z alo v,4l i l;y,o ic' h c iqi k4 p racq za t o biony c h
pieniqdz.v i pontogli wloclzom herdyczotu:;kint w.finctnsowaniu III Dni
KtrItur.t' PoLslciej.

Dni Kultur.t, Polsltiei obe.intowal.v cluzo rdinygh intprez. Mieszhoficv
Bertl.vczotvtr mie.Ii tnoiIivvolc ogkglania ltoncertu w ktor.vnt ttczestniczvli
cu'l.t,ic'i z Pol.slii i Ultrainv. Odbvlo siq rozstrzvgniqcie konlutrsow:
pi.semnetr;o (v,jqzvku polskim) oraz pla.stycznego nt. ,,,Jakie pumiqtki
polskolc'i chcialby.{ oculit od zaponutienia". Dla ntlodzieiy w miejskim
parku zorganizou,ano zabawQ tanecznq przy polskiej i ukrainskiej
nluzvcc roz r.yu,kowei.

Intet'e.sujry'o przeszla lekcja wspolnej historii ,,Historia i dziefi
dzisiejszv Sanktuarium Berdyczow.skiego" prowadzona przez o.ica
karmelitq Benedylrta Kroka. spotkanie mlodzieiv szkolnej i nauczvcieli
: untbu.sadoren RP Murkiern Ziolkowskim w tym rolu odbvv,alo .sig w
.szkole nr 17, gt{zie uroc.zv.sc'ie otworto gabinet jqzyka pol.skiego.

wialu kibic:ov' zcbrul na statli.onie miejslcint mec'z pilki noine.j
nriqdz.tt zespolomi pillrarskimi bizncsnrcn6w pol.skic'h i ukraifislcich. Nct
zctvv:sze trtozostal w pumiqci berdvczowian wieczor poezji polskie.j i
ntuzvlti re|igiine.j w Sanktuar-ium Matki Boskiej Berdyczowskie.j.

W c'za,sie spotkafi ofic.jalnych nowlt bercll,czow.ski mer Wasvl Mazur
p nw i ed z i a l :,, N as z e w ie lo n ero tlow o.fu iow e m i cts t o zaws z e s ly n qkt swcl
goic:ittttoiciq. Drcv,i naszvch clomriw.sqotwctrte dla u,sz),stkich dobltch
lutlzi, lrtorzv chcqzwieclzit stctrcdawn.v Berclvc'26w, zohaczl,c go zabytki
Itistttr'.ttczne i ott'21,17p4{ :;ctt.l,s/hkc.le z.jego cudownt,ch v,iclolcow. Poclczct.s
pokoju ltowinni.irn), zrobic v,sz.1t.s1l1s dla tego, ieby wcicti trwalo
o cl ro tlze n i e k u I tu r m n i e.j.s z o.{ c i n aro d ov,), c h. P i Qlcny m p rzv klad ent
iednoici ntt.sztc'h naroc{ow sq tratlvc:y'jne.jui Dni Kr,tltttry potskiej w
Berclyczowie. "

Wir6d goici honorowych b.t,l talcie
Najwyiszej Pawel Zebrows ki.

i deputou,ctny do Rady

Larysa Wermiriska

'.: l



farnego

okolicznych wsiach: Osykowie,
Glyszkowcach, LeSnei Slobudce.
Polor.vieckini. N isgorcacn. WVj e2dzaj4
takzc do rejonu Andruszowskiego na wsle
Zttbara iCzerwone. Obsluguj4 w
Berdyczowie jeszcze dwie kaplicy. Nie
zwa2ajqc na czasy totalitarne, mamy
obecnie dziewiqciu kaplanow i trzynaSci-e
si6str zakonnych. To jest mlodzie2
wychowan a przy kaplicy, kiedy katolickie
Jabyfk! byly w stanie ruiny. Teraz kaLdy
katolik ma mozliwoSi duchoweso
doskonaleniabez strachu i obawy. Obecriie
w koScicle Sw. Barbary pratujc dwu
kleryk6w i dwur postularrt6w.

Mg. Irena Zawadzka

Oddanie
koSciola

Dokoficzenie ze str.8

Niltoclem zostal w ruieScie, grozilizarnkn4i
kaplicq.23 grudnia l96tl roku o 21.30
ksi4dz opLtszcza Bcrdycz6w. Wiernym
wyja6niono, 2e ksiqdza wyslano z miasta
za dzialalnoSi nie odpowiadajzlc4 prawu
radzieckiemu.

Od 1969 roku w Berdyczowie pracuje
ojciec Anrbrozy Mickicwicz, urodzony na
I-otwie, \,v rodzinie wielodzietnej,
poclrodz4cy z roclu wiesz.czzt narodu
polskiego Adarna Mickiewicza. Starsi
kaplani, zntEczeni trudnoSciami 2ycia w
systernie totalitarnym, widzieli w nitn
,,pierwszq jask6lkq", kt6ra zwiastuje
,,wiosnq" dla koSciola katolickiego na
Ukrainie. Nie taz ojca Ambrozego
wzywano do zarz1du miejskiego, gdzie
'z.itwsze go uprzedzali, Leby nie zapominal
o tym, ze z miasta go mogA wyslai. Ale
ksi4dz Arnbrozy mq2nie wytrzymywal
natarcie kornunist6w. Kazarria o.jca byly
ocenione przez wtadze nriejskic jako
religijna propaganda (arr. 75 KK USSR).

Dzisiaj duszpastersk4 dzialalnoSc w
parafii 6w. Barbary prowadzi jego brat,
ksiEdz Bernard Mickiewicz,kt6rv w czasv
laclzicckie za naLtczanie dzieci religii "i

podtrzyrnywanie grekokatcllik6w trafil na
trr,y lattr do wiqzienia. Dopiero ll stycznia
l99l roku zaniedbane pornicszczenie
koSciola Sw. Barbary zostalo oddarre z
powrotcrn katolikont. Ale wierni nie
wchodzili do niego do 1992 roku, czekajqc
na oddanie tak2e klasztoru karnielit6w
bosych - i trwalo to l7 miesiqcy.

22 czerwca 1992 roku po 43 rocznej
przerwie ojciec Arnbrozy Mickiewicz
Lrdzielii I Swiqtej komunii na uroczystej
liturgii juz .w pomieszczeniu koSciola Sw.
Barbary. Swiqtynia zn6w nale2y do
wiernych. Obecnie tu oclr-adzaja traiycjq
katolickic ojciec Alberr Galccki MIC--
proboszcz. ojcicc Bernard Mickiewicz MIC
-- wikariusz, ojcicc Bogdan Sobol i nowo
wySwiqcony kaplan ojciec Walcry
Wakulcnko.

Na dzieri dzisiejszy parafia liczy ponad
1000 wiernych. Lecz ksiq2a pracuj4 nie
tylko w Berdyczowie, ale tak|e w
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Przed drug4 wojn4 Swiatow4 nasza rodzina zamieszkiwala w Rosji w obwodzic
Kurskim. Miasto Kursk mialo do dw6ch dziesi4tk6w cerkwi prawoslawnych, koSci6l
katolicki, niemieck4 kirchp. W latach 30 wiele Swi4tyri stalo w ruinie, ale ko3ci6t katolicki,
mgski i 2eriski klasztor prawoslawny, niemiecka kircha zostaly sip w calo$ci. Dzialalo
parg cerkiew, ko5ciril, a reszta budowli kultowych wykorzystywano pod pomieszczenia
lokali gospodarczych i kulturalnych takich jak kino, archiwum, magazyny.

Nasza rodzina uczqszczala do koSciola,
gd_zi9 msze byly odprawiane przez ksiqzy
Jakuba i lgnacego. W te lata juL byli *
podeszlym wieku. W naszym domu czQsto
goScil znajomy ojca po slu2bie w wojsku
4osyjskirn, sztabskapitan, inwalida I Wojny
Svyi4towej. Pewnego dnia zawital do nas
pfzed Swiqtami Bozego Narodzenia i
poprosil ojca by pozwolil mu wziqi mnie
do koSciola pomagac. W rqku rnial kosz
pelny 5wiec. W koSciele przy pomocy
stroza.opuszczono wielki Swiecznik spod
sufitu i wstawialiSmy w gniazdka Swiec2ki.
lch mozna bylo naliczyi do piqidziesiqciu.
Potern ten pan zawsze nosit do koSciola
Swiece przed Swiqtarni, ale sam na msze nie
chodzil. Mnie to dziwiio. ale nie
decydowalem siq o to zapytac ojca.

Dopiero po II Wojnie, w iatach 50,
kiedy wr6cilem z wojska, dowiedzialem
siq, ze temu czlowiekowi kiedvs uratowal
zycie jakiS 2olnieru- katolik. Od tego czaslr
ofi9e1 oddaje hold szacunku wia-ry tego
Lolnierza ratownika, ofiarujqc
katolickiemu ko6ciolowi w znak pamiqci-o
tym Swiece na Boze Narodzenie.'

Niedaleko od Sawina na ziemi
lubelskiej, w lesie, odbyla siq uroczysto66
zwi4zana z po6wiqceniern i odstoniqciern
p_omnika_- kaplicy ku pamiEci Lolnierzy
Wojska Polskiego. Na irnprezq przybylb
wielu ludzi, opr6cz zaproszonych bylo
wielu rniejscowych mieszkafic6w. Miza
lwiqta zostala odprawion a przez ksiqdza
Seredq. Po zakoriczeniu mszy odSpiewano
,,Boze coS Polskq>, trqbacz odegral ,,Cicha
Noc> i wracaliSrny do miejsca naszego
rozlokowania. Po drodze, w samochodzie,
dzieliliSmy siq swymi wrazeniami z tej
uroczystoSci. - Jaka to musi bvi sila
wiary, zeby tu, w lesie, wieciorem,
zgromadzilo siq tylu ludzi, ktorzy przybyli
nie tylko sarnochodanri, roweranii. at6 i na
piechotq 

- zwr6cil siq do mnie rn6j kolega
z^podr62y, kornbatant Wojska polsi<iego. -
Opowiern panu wypadek, co stalo siq ze
mnA na froncie w czasie wojny. Bylo to pod
czas walki o Budziszyn. Niemcy swoim
natarciem tak nas zacisnqli, myS[alem, ze
to ju.z koniec, prositem Boga o ratunek,
strzelalem z karabinu razeln zi wszystkimi.
chociaz nic nie widzialern przed sobq;
chmury dymu, ognia i'trzaskani'e
rozry.wajqc.ych pociskow nie dawaly
mozliwoSci podnieSi glowy. Naglb
zobaczylem niedaleko ode mnie, p-od
znrszczonym samochodem, podoficera,
kt6ry iegnal siq z zyciem, coS szeptal. Dla
mnie to bylo dziwnc, bo znalem-go jako
ateistE, oprocz tego czQSto ganil-nas
uzywaj4c_ irniq Boga. A -tu, pod
samochodem, prosil o ratunek Boga.

Wiecie, panie, to byta wielka wiara, bo
chwala Bogu, zostalem przy Lyciu i po
natarciu spotykalem tego czlowieka. Ale
mole sumienie nie pozwolilo mu wym6wii,
2e widzialem jak on siq modlil. Niech Bog
bqdzie mu sqdzi4.

W 1975 roku razem zZonqgoSciliSmy
we Wrociawiu. Znalem to miasto jeszcze z
wojny, bo tu w ciqzkich walkach poleglo
dtr2o Zolnierzy ze Wschodu. Mialeni
zamiar zwiedzii cntentarz w oiskowv.
Pewnego dnia pojechalidmy na cinentari.
zeby oddai hold parniqci i szacunek tynr.
co oddali swe |ycie o wolnoSi i
niepodleglo6i tej zierni, na kt6rej zostali
pochowani. To byl bardzo uporz4dkowariy
cmentarz, mial trzy wejScia, obok ktorych
na wysokich podstawach staly po dwa
czolgi i dwa dziala. Groby byly obiadzone
wiec.zn i e zielonymi drzewkami. Spaceruj4c
alejkarni zobaczyli$my dw6ch lud'zi,
kobietq i nq|czyznq, kt6rzy zapalali na
grobowcu larnpki. PodeizliSnry.
VapoznaliSrny siq. Pani pochodzila z
Ukrainy, z obwodn surnskiego, byla siostr4
tu pochowanego 2olnierza, a pan -nauczyciel rniejscowej szkoly, kt6ry
pomogl pani znale26 rnogilq jej brata.
Zapytalen jak to siq stalo. - To dluga
historia - odpowie dzial -ale ja k16tlio
opowiem... Podczas okupacji hitlerowskiej
bylem wiqZniem lagru niemieckiego. W
ostatni dzieh przed natarciem wojsk
radzieckich na miasto, Niemcy
wyprowadzili nasz4 grupQ wiq2ni6w w
jakieS podw6rze, ustawili przy 6cianie
budynku do rozstrzelania. Stalem,
modlilem siq, prosilem Boga o cud. i nagle
od gg.r.y uslyszalem strzaly. Nasi rnordercy
upadli. Na dachu budynku bvto kilkir
2olnierzy, nie znam ich'irnion, a nawet nie
zapamiqtalem ich twarzy, ale to bylo nasze
wyzwolenie. Uwierzylem w cud boski i

daiern obietnicq Bogu, 2e cale zycie swe
bqdq parniqtal ten dzieh i opiekowai siq
mogilami bohater6w. I nie wiem, moze na
tyrn cmentarzu ktoS z nich jest pochowany.
Chwala B.ogu j.estem Lywy i razetn z
narcelzarnt czyntQ to, co zapowiadal.

. Sporo slyszalem opowieSci
doSwiadczonych ludzi, jak wiacali do
wiary. Opr6cz tego mamy przyklad
masowego nawracania do wiary ludzkiego
spoleczefstwa Rosji, Ukrainy, Bialorusi i
innych.narod6w bylego ZSilR. Musiniy
zgod.zit, siq, ze nadzieja, wiara i miloSi
wspreraJ4 nas w dzisiejszyrn Lyciu.
Pamiqtajrny, 2e czlowiek jest dzieikiern
jednej Ziemi,jednego Boga, jednej wiary
w niego, bo drugiej Zieni i Boga nie mamy.

Boleslaw Puchalski



. Wizy do Polski dla obywateli Ukrainy,
Bialorusi i Rosji bqd4 kosztowa6 l0-12
euro. Poinformowal o tym polski minister
spraw wewnqtrznych Krzysztof Janik.

. Z funkcji wicepremiera i ministra
finansow zrezygnowai Marek Belka.
WiaclonrcrSc ta pojawila siq tu'z przez
oddaniem tcgo numeru,,Mozeliki" do
clruku. Mozna siq byio spodziewac r6znych
niekorzystnych konsekwencji tego faktu,
rrp. spadkur kursu zlotego. Nie znany byl
ewentualny nastqpca Belki.

. Choc papiez moze odwolai niektorc
swoje podroze, to jednak do Polski w
sicrpniu br. przyjedzie. Potwierdzit to
t'7.ccz.t1ik Stolicy Apostolskiej Joaquin
Navarro-Valls, wypowiadaj4c siq na
pokladzie samolotu, wioz4cego Jana Pawla
II z Bulgarii do Rzymu. - Od dawna bylo
wiadomo, ze jeSli papieL nie bqdzie mogl
do jakiegoS kraju pojecha6, to wizytE
odwola - rn6wil,,Rzeczpospolitej" biskup
Tadeusz Pieronek, rektor Papieskiej
Akadernii Teologicznej w Krakowie. -Piclgrzymka do Polski zostala jednak
potwierdzo na bez zmiany programu. Marny
jeszcze kilka miesiqcy, poczekajny. Jeszcze

nic nam nie grozi.

. Ukrairiscy esesmani ocalili w 1945 r.
wiqzni6w hitlerowskiego obozu Gusen I -wynika z relacji ocalalego Polaka,
Tadeusza Rozyckiego. opublikowanej w

najnowszym,,BiuIetynie Instytutu Parniqci
Narodowej". Obozu pilnowali m.in.
rukraifrscy esesmani. Od jednego z nich,
poclrodzelcego z Lubelszczyzny, z ktorym
wszedl w komitywq, dowiedzial sig, 2e

wszyscy byli 2olnierzami Annii Czerwonej,
wziqtyrni do niemieckiej niewoli w 1941 r.

Ocalili 2ycie w zamian za wst4pienie do
SS. ,,Wszystkich tych Ukrairic6w, a tak|e
ok. 20 tys. jefic6w radzieckich, Sowieci
rozstrzelali po wojnie" - [12pi relacja.

. Podczas wizyty prezydenta
Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa
uruchomiony zostal sygnal Telewizji
Poforria do tego kraju.,,N3 2ywo"
transmitowane bylo do Kazachstanu
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spotkanie prezydent6w Nazarbaj ewa oraz
Aleksandra KwaSniewskiego z

dziennikarzami. KwaSniewski pozdrowil
osoby polskiego pochodzenia ogl4daj4ce
program i zapewnit, ze Polska ,jest dla was

krajern otwartym, gdzie jeste6cie mile
widziani". Sygnat TV Polon ia
przrkazywany jest do kilku obwodow
zarnieszkiwanych glownie przez Polakow.

Program bqdzie rnoglo odbiera6 ok. 40 tys.
os6b.

. ,,Zlotq Palmq" w Cannes otrzymal
film Rornana Polairskiego,,Pianista".
Slynny polski rezyser Andrzej Wajda,
komentujec tQ decyzjq podkreSlil, 2e

decyzjq jury mozna tznac za nagrodq
r6wnie2 dla polskiego kina. - Ten fitm byl
w ogromnej czqSci zrealizowany w Polsce.

PowieSc, na kt6rej oparto scenariusz fihnu
jest polska. Roman Polafiski, przyjeLdLaj4c

do Polski i podejrnujqc polski temat stal
siq znowu polskim rezyserem. Jego
wsp6lpracownicy przy,,PianiScie" -
Pawel Edehnan i Allan Starski- to Polacy.

Kostiumy, charakteryzacja i organizacja
calego przedsiqwziqcia byla dokonana
silarni Polak6w, Zlota Palma dla,,Pianisty"
to jest w jakirnS sensie potwierdzenie, 2e

w Polsce nlozna zrobii tak trudny film na

wysokim poziornie - zwr6cil uwagq
Wajda.

. Trzy dozywocia za brutalne zab6jstwo
trzech kasjerek i straznika w Kredyt Bankr"r

wyrnierzyl S4d Okrqgowy w Warszawie. O
przedterrninowe zwolnienie z reszty kary
kaLdy z trzech bandyt6w bqdzie m6gt siq
r.rbiegad odpowiednio po 40, 35 i 25 latach.
3 marca 2001 r. w warszawskiej filii Kredyt
Banku zastrzelono trzy kasjerki i straznika
banku. Skradziono ok. 100 tys. zlotych w
r6znych walutach. Po czterech rniesiqcach
Sledztwa zatrzymano Grzegorza Sz.,
Krzysztofa M., Marka R. ijego
dziewczynq.

. Cena dolar6w na pocz4tku lipca
wynosiia - przy sprzeda?y 4,00 zl, przy
kurpnie 4,10 zl.

Szczyt gospodarczy w
Rzeszowie

Prezentacja projektu budowy drugicj nitki
ropoci4gu Odcssa - Brody - Cdarisk byla
gl6wnyrn wydarzeniem dwudniowego V Szczytu
Gospodarczcgo Polska - Uklaina w Rzeszowtc.

Rozrnerwiano takze o wspolpracy obu krajow
po integrac.ii z Uni4 E,urope.isk4. W
podsulnowaniu szczyttt lvziqli udzial prezydcnci
Polski Alcl<sancler Kwainiewski i Ukrainy Leonicl
Kuczma.

Koszt budowy polskiej nitki r<lpociagtr z
Brod6w do Gdariska szacuje siq na 520 tnln cttrtl.
Wedlug wsp6lautora prczentacji Pawla I-lolowni
zfirmy Golden Gate, ropooi49 z Brod6w do Plooka
moze by6 gotowy w polowie 2006 r.

Z Plocka do Gdariska ropa poplynqlaby
poprzez ju2 istniejrlce instalac.ie. Wstqpnie ocenia
siq, ze koszt budowy po polskiej strorrie wynicsie
429 mln curo, a po ukraitiskicj - 90 Inln euro.

- Chcq 2yczyt, zeby tcn projekt -iak
naiszybcie-j wszcdl w 2ycie i stal siq irtrvestyc-ii1
stanclarclowq wc wzajemnych kontaktaclt
gospoclarczych. JcstcSmy nim baldzo
zainteresowani, bowiem jego realizac.ia da Irrc
tylko alternatywrre zrodlo zaopatrzenia w ropq, ale
umozliwi te2 komercyjny tranzyt tego surowca
przez nasze terytorium - 

podkreSlil Aleksander
KwaSniewski.

- Polska jest zainteresowana budowq
ropoci4gu Odessa - Brody - Gdafisk - nrowil
ministel gospodarki Jacck Piechota, otwierajtlc w
Rzeszowie V Szczyt Gospodarczy Polska -Ukraina. Jcgo zdanicm,,,dotychczasowc analizy
i ekspertyzy zapewniaj4 o.icgo celowo(ci
przedsiqwziqc ia przy zagwarantowatt itt ua tcrctr i c
Polski przepustowoSci rzqdu 20 - 25 mlu ton
ropy rocznie".

Piechota za celowe uznal opracowauie
biznesplanu i powolanie mir;dzynarodowego
konsorcjum dla lealizacji pLojektu.

Minister gospodarki Ukrainy Aleksander
Szlapak zwr6cil uwagQ, 2e bliskie przyiqcie Polski
do Unii Europejskiej, opr6cz wielu korzySci w
obustronncj wsp6lpracy, przyniesie te2 problenry.

P<ldobn4 opiniq zapfezentowal prezydcnt
Ukrainy Leorrid Kuczrna, .kt6ry rrra nadzie,iq, zc
nasza integracja z Unizl Europcjska ttie utruclttitl
wsp6lpracy gospodarczej i kontakt6w
miqdzyludzkich.

Prezydent KwaSniewski i minister Piechota
byli odrniennego zdauia.

- Unijnej granicy na Bugu nie wolno siq
obawiac. Ma ona byc granic4 trudn4 i

nieprzekraczaln4 dla tych wszystkich, kt6rzy larni4
prawo. Szczeln4 dla patologii, przcmytu.
zorganizow anych grup przestQpczych, nielegalnych
ernigracji, ale to musi byc granica otwarta iprzylazna
dla przeplywu towar6w, uslug, dla k<lntaktow
miqdzy lud2rni - powiedzial prezyde nt Alcksanclcr
KwaSuiewski. Dodal, 2c jest doSc czasu, zeby
przygotowai taki systern wizowy, kt6ry nie stanie
siq,,baricr4 dla dobros4sicdzkich kontakt6w".

W rzeszowskirn szczycie gospodarczytll -pod patrorratem prezydent6w Polski i Ukrainy -uczestniczylo ponad 400 przedsiqbiorc6w. po 200
z Polski i Ukrainy. Organizatorerl przedsiqwziqcia
byli Klub Wschodni i Krajowa Izba Gospodarcza.

Prezydent Leonid Kuczma.zaproponowal,
2eby kolejny Szczyt zorganizowa6 w Odessie.

S. M.
wg. prasy polskiej oprac. s.m.
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polska w rodzinach zanikia. bo
nie ma polskiej szkoly. KiedyS
tu byla prowadzona nauka po
polskLr . Dzialala czteroletnia
polska szkola, lecz bylo to
dawno, jeszcze przed Il Wojn4
Swiatow4.

DziS przy parafii dziata
Legion Maryi. Przewodni czEcq
jest pani -. Klirnentyna.
M ieszkafrcy Gwozdawy
giqboko szanuj4 i pamiqtaj4
tych rodakow, kt6rzy robili
wszystko dla tego. zeby nie
zanikla polsko66 w sercach
Itrdzi. Wielu z nich juLnieLyje.

Janina Obszta, zmarla dwa
lata ternrr. PolskoSi przekazala
swym dzieciom, wnukom i
prawnukorn. Jej potornkowie
rnieszkaj4 teraz w Zytonierzu.
Kiedy przy je2d2aja do
Gwozdawy, obowiqzkowo
odwiedzaj4 kaplicq.

.leden z prawnukow pani
Janiny jest klerykiem w koSciele
w Zytorlierzu. W zeszlym roku,
w czasie wizyty papte2a Jana
Pawla II na UkrainE, 62 osoby
ze wsi braiy udzial we mszy na
lotniskrr ,,Czajka" w Kijowie.

W dni powszechn e |udzie z
Gwozdawy pracuj4 we
wlasnych gospodarstwach.
HodLrl4 bydto, obrabiaj4 ogrody.
Mieszkarlcy wsi to przewaznie
ludzie w wieku podeszlym.
Majzl ziemiq, lecz obrobii j4 nie
mogzl i dlatego zdajq swoje
dzialki w arendq. Mlodzie| we
wsi nie zostaje, bo nie ma pracy.
Zycie rolnik6w nie jest latwe.
PrzeszloSi byla trudna, lecz na
zmianq starym przyszly nowe
problemy.

Rozrnawi alam z n iekt6rymi
mieszkaricami wsi. Jadwi{ra
M orozowska rna 7 3 lala.
Opowiada, 2e jej rodzice byli
katolikami. Ojciec mial na irniq
Jan, matka Kamila. W
rodzinie podrastalo czworo
dzieci. Dziadka i babcie
rozkutaczono. Dziadek ucieki
ze wsi i ukrywal siq, 2eby nie
trafii na Syberiq. Zrnarl nie
wiadomo gdzie. Rodzina zostala
bez mieszkania. z trudem

GWO ZDAWA
Byl luty, lecz na dworze

stata cicpla sloneczna pogoda.
Po SnicgLr nie pozostato SladLr.
Droga. po ktorej.jechal aurobus
clo wsi Cwozdawa. Scielita sie
pr7.c'z las: sosny zrnieniala
brzezina, byto widai zielone od
ozin'rej pszenicy pola. WieS
wywarla na mnie przyjemne
r,vrazenie: laclnc siedzibv.
uporz4dkowane poclworza,
pt'zy.1a2ni I r-rclzi e.

WieS le2y l5 km od
Bcrclyczowa i 5 km od centralnej
szosy nzt Zytontierz. .leszcze
obccnic widai, ze gospodarstrvo
tu bylo wzorowe. Mieszkaricy tcj
wsi sQ przyzwyczajeni do
wszystkiego: i dobrego i zlego.
Los nie byl wedtug nich
lito6ciwyrn. Ale nic zanikla w ich
duszach rniloSi BoLa.

O wielu wydarzeniach rnog4
opowiedziei rolnicy z
G wozclawy, przew a2nie Polacy
z pochodzenia. W czasach
Zwi4z.ku Radzieckieqo
rrr i eszkaricy wsi uczgszczali Zo
koSciola w Berdyczowie,'gdzie
odprawial rnsze ojciec Ambrozy
Mickiewicz. WiaSnie w owych
czasach parafianie rnodlili siq w
kaplicy zalo2onej w donru
prywatnynt przy ulicy
Czudnowskiej przez ksi qdza
.l ozct'tt Koziriskicgo. Obecnie
'|.yjt1cy we wsi z wdziEcznoScizl
wspoltlrnaJ4 ksiqdza
Anrbrozego. To on byt doradc4
dla wszystkich, strtizem
polsko6ci. Nie zwa2ajEc na
zakaz wladz odprawiat msze w
Ciwozdawie. Ojciec Arnbrozy
ufzrl Polakom, wiedzial, ze s4
prawdziwyrrri katolikarni. Jego
rnerrzeniern byta mySl o budowie
ko6cioia we wsi, dlatego zaczql
zbierai nraterialy budowlane.
Dzisiaj swil rnisjq kontynuuje w
Korosten iu.

W l99l roku biskuo
pozwolil odprawiad rnsze w
Cwozdawie kar.rnelitom i teraz
proboszczem jest ojciec .fan
Dudka. W Gwozdawie dziala
niewielka kaplica, do kt6rej
LtczeszczLr ponad stu paratian.
Msze s4 odprawiane w niedziele
i pierwszy pi4tek rniesi4ca.

Jakiwwielupolskich
wsiach rnieszkaricy r ozumiej4
po polsku, czytajE polskie
ksi4zki i czzrsopisrtra. Ale mowa

pr.zetrwali. Potem
przewodniczqcy wsi oddai im
sw4 chatq.

Nast4pil tragiczny 1937 rok.
W kraju zaczqly siq represje.

Dotarly one tak2e i do
Gwozdawy. Ojciec pani Jadwigi
byl chory i le|al w szpitalu.
Wtedy zabrali rnatkq.
Zostawiaj4c chatq matka wziqla
ze sobq modlitewnik i r6zaniec.
W domu pozostalo czworo
rnalych dzieci. Na dmgi dzieh
siedem woz6w z areszlowanymi
rolnikami wyjechaly do
s4siedniej wsi. Za wozem, na
kt6ryrn siedziala pani Kamila, z
placzem biegio jej czworo
dzieciakow. Enkawudzista nie
wytrzymai tego widoku i dal
mozliwoS6 matce wr6cii do
swoich dzieci.

Niedlugo potem ze szpitala
wyszedl ojciec. Od razu zostal
aresztowany i wyslany na
Syberiq. Przebywal tam piq6 lat,
do 1942 roku. Udalo siQ
przetrwat, i wr6cii do
Gwozdawy. Po powrocie
zbudowal dom i rodzina ju|
nrogla 2yt w swoim rnieszkaniu.

Po Smierci rodzic6w zostala
pani Jadwiga sarna. Nigdy nie
zapominala swej wiary. Jako
pierwsza oddaia sw6j dom pod
kaplicq. Ale chata byla nieduza
i nie rnogla zmieScii wszystkich
chEtnych. W l99l roku wedlug
pozwolenia wladz kaplica
zostala przeniesiona do starego
pomieszczenia wiejskiego klubu.

Do l99l roku pani
Morozowska nie rniala
spokojnego 2ycia. Caly czas
grozili jej inspekcjami, karami.
Nawet skierowano tu
mi I icj ant6w, Leby przeszkadzac
katolikom modlii siq. Ale
rodacy iksi4dz Ambrozy
podtrzymywali jq. Cale swe
zycie pracowala pani Jadwiga w
mreJscowym gospodarstwie.
lecz nigdy nikt z kierownictwa
rrie podziqkowal jej za ciqzkq
pracQ, nie dat chociazby
symbolicznego prezentu.
NajdroZszym prezentem dla niej
jest rzeLba Matki Boskiei
podarowanej przez ojci
Arnbrozego.

W domu u pani Jadwigi.jest
porz4dek i czystoSi. Bardzo lubi
go6c i, zaw sze poczqstuj e j aki mS
srnakolykiern. N ie jedna
Jadwiga Morozowska byla
przeSladowana za polsko6i.
TakLe jej bracia Jozef i
Stanislaw, ich zony i dzieci, a

tak?e jej siostra Iozefa te2
ucierpieli za swe przekonania. W
Gwozdawie du2o jest rodzin, z
ktorych rnlodzi ludzie poSwiqcili
swoje 2ycie Bogu. Tak w
rodzinie Jana i Jadwigi
Morozowskich. dwie corki.
Feliksa i Maria. zostalv
zakonnicami. 20 Iat ternLr dir
zakonu wst4pila najpierw
Feliksa. a jej siostra Maria Itl lat
tenru. Za czasow totalitaryzr-nr.r
rodzicom trzeba bylo wiele
przecierpiei, bo ich corki udaly
siq do zakonu. Byly obelgi zc
strony wtadz. s4siacl6w,
rodak6w. Teraz siostra Feliksa
pracuje w Korosteniu razcur z
ksiqdzem Ambrozym. a Maria w
Pierwornajsku z ksiqdzem
Janern.

Trzech rnlodych ludzi z tej I

wsi studiuje obecnie w
seminarium duchowym w
Polsce. Z rodziny Wtaclyslawa
i Wiktorii Puchalskich cto
zakonu poszla ich corka
Daniela. JakiS czas pracowala w
Watykanie. Cala rodzina,
rodzice i czworo dzieci 2vie
wedlug tradycji katolickich. Na
piechotq chodzili do
Berdyczowa na msze, nie
zwaLaj4c na wySmiervanie ze
strony rodak6w nie porzr"rcili
wiary i nie bali siq przyznarvai
siq do polskich korzcni.

Obecnie w Gu.ozdau,ie
buduje siq koSci6l. Teraz jui
mozna otwarcie przyznawai siq
do swych korzeni, nie bac siq
wySmiewania s4siad6w i Srniaio
patrzy(, w oczy wszystkim, bez
obawy za swoj4 godnoS6.

Jadrviga Kowalska
Tlumuc:vlct

Luryss Llermifisktr

We wsi LeSna Stobodka
na 88. roku zycia zntarl

kombatant Wojska Polskiego
WITOLD KOWALSKI.

Wieczny odpoczynek
racz mu dai Panie!
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Pedaxqin nponoHye yeasi ,auma,aie cepirc cmammeil-nopmpemie,'t4o posKpueapmb )Kummeey donn ceauqeuuxie
EepduuiecbKoeo napa$innbHoeo Kocmbony Ce. Bapeapu.

lpena 3aeaAcura

Hapogmecn 1891 p. B c.
Hecei,{ flyquroro noairy Ha

BonrHi B nonbcbrirZ popnHi.
Y 1911-1913 pp. HaBt{aBcr
Ha rcphAmqHoMy $arcynureri
Kniecuroro yH ieepcrrery. 3a
noKnnKoM cepqq 1914 p.
npulsgurb Ao Xrron,tmpa,
3BepTaeTbcf Ao enrcKona
XapuoaeqbKoro 3 npoxaH-
Hnvr npnfiHflrk1 Ao gyxoanol
ceviHapiT. fl icns cnia6ecigra
oApa3y 3apaxoBauuit Ha
gpyrnil Kypc. 3axiHvha ce-
viHapin 1918 p., 6ye BncBfl-
qeH H fi enrcKonovr n[y6oacu-
rrru i po3noqaB AyuJnac-
rr4pcbKy ginnuHicru e l-o-
por.lKax, Aenxt'tit vac (npr
noneKax y 1930 p) npmaHa-
,ieHilfi KaHqnepoM rypil
Il y r-t"ro-Xuro M 14 pcsxo'i
enapxiT, ane nicnn eigcryny
nonbcbKr4x aificux s VrpaTHra
eaf Hss nocagy aguinicrpa-
ropa e Vuorvnpi (OepyL{uxhra
geraHar), Ae po3Kpl4Bcfl Ta-
flaHT He flil|'lle FK CaMO-
eiAAanoro Aytt.l nacrhpn, ane
qr i AanexorneAHoro opraui-
3aropa Karonnquxol [eprera
Ha Yxpalui: posnovaB Hene-
ranbHo noLtaTKoBe HaBqaHHfl
uara6yrHix cBflqeH nxia (1 -2
poxr) e Yuovrapi ra arogolr
nepenpaBnsa Tx Ao [lonur.qi.
B porn rouyHicrnqHoro re-
popy ni4rpnuyBaB 3B'n3Kt4 3

Ilyqurorvr (sagnn AonoMoril
6ygiaHrarlrBy xpaMy a c. Kpn-
eorhHi, eruinsqancuxra rZ p-H ),
cMtn h Bo BrAB rAyBaB

noflbcbKe KoHcynbcTBo,
KcboHA3a CranucuKoro B

Kneei B cnp6ax oprauisaqiT
peniririuoro xLlTrfl. 5 nucro-
naAa 1928 p. 6ye 3aaperuro-
eaHuil pa3oM qe 3 9 rrlteu-
KaHL{qMr cin, sauHyBaqyp-
Lrt4cb y uJnhryHcrai. B ci.rHi
1924 p. aci B'fl3Hi 6ynn
seinsHeHi 3 npilqr4Hr4 aigcyr-
Hocri 6ygu-nrnx goxasia.

OgHaue BoceHr 1924 p.
fioro lqe pa3 3aapeluryBa.nh
npaqieH vtru BonnHcbKoro
lnV He 6yno gocrarHix go-
rasie. Ane xcuoHA3y Xnaenu-
H14qbr(oMy 6yno sa6opoHeno
nepe6yeauHs no6nn3y yK-
palHcuro-nonbcbKoro KopAo-
Hy. 3a piureu Hn u Kc.
CxanucsKoro HanprxiHqi
1924 p. o. CrarisrrayHg npn-
gHaLreHnrZ HacrogreneM
Kocrbony Ca. Bapaaph B

u. Eepgn.{eei.
CesqeHcrBylor{t4 B

rocruoni Ce. Bapaaph, Aono-
MaraB y AyxoBHoruy cnyrxiuHi
orqnM rapuenirav, oco6nrso
nip vac eignycrie Konh nprxo-
Anno 6araro nanoMHhria.

l-liaropa poKr4 nepe6y-
BaHHfl a Sepgrveei He noflil-
uJaflh KcboHA3a aig nrnuHo-
ro oKa EnY. 18 rpaeHn 1926
p. r(c. XnaensHyrqbKoro 3aa-
peuroBauo i aignpaBneHo
go Eepgr.{iecuxol e'Rsunqi.
flporn Hboro BncyHynvsBt -
HyBaLreHHe 3a cr. 16-98 (,t.
2) rc 16-89 KK YPCP, ro6ro
cniayvaclu e niproroarli go

Kcuox4a
xMErlbH14t{bt(1414

G u riluynA C ra ri3MyHAo B t4 q1

(18e1 - 1943)

nepexoAy KopAoHy ra BtAMo-
aa iuSopMyBarr opraHn
BnaAV npo HaMipn rarrx
3noqnHHrx pin. Ane 6ygu-
nKr4x AoKaais ai6parra npaqi-
BHnKaMr .[nY He BAanocr,
npo ulo ceipvnru 3aKnloL{Ha

nocraHoBa Eepgn.{iacuroT
npoKyparypn eig 14 nwnnn
1926 p. PoayunnrZ cenule-
H14K Bt,rKnnKaB oco6nnay
.nlorb cnigvttx, u4o BoHLI

3BepHynilcs 6esnocepeAH bo
Ao roneriT OEilY (Mocrea) s
KNONOTAHHflM BNCNATN KC.

XuensnnllbKoro s YrpaTHra.

l-[n nponosnqi]o nigrpranltana
Oco6nilea Hapaga Koneril
[nY VrpaIHr 15 vepaxn
1926 p., AoAarKoBo Bt43HaB-

urn fioro u1e coqianbHo-He-
6eene.{HnM eneMeHToM.

Orpruae 3 poxra KoHt-lra-
6opia 3a cr. 105 KK PCOCP
(pea. 1922 p).

O6vriHqHhfr sa rnonoraH-
HflM nonbcbKoro ypFAy
31.01 .1928 p.

Eya gyxoBHt4M orqeM B

Ilyqurir,r cevriHapiT, pe,qary-
BaB ra3ery <Xnqe Kocruo-
na>. 3a canaoaiggaHy npalllo
i saxncr Karonrquxoi l-lepr-
Bl4 B yMoBax 6inur-uoBr4t-lbKo-

ro roranirapn3My i oco6nn-
Bo 3a Heneranbny ni4roroa-
xy e Yrcpalni uara6yrHix ceR-
qeHnria orpltMaB 3BaHHfl
nancbKoro ulau6enRna.

B 1943 p sin norpanrB
po uiueqbKoro roHqrabopy
Gross-Rosen, Ae i sananya.

flocrasoeoto flpesra4iT
XrrounpcbKoro o6nacnoro
cy4y BiA 16.07.1999 p.
Xuenuu rquxr ri Cra rionayHg
I ueoaxq pea6in iro ea nnh2 .

KcuoxAg
CAMOCEHKO

OnercaHgp leaHoenq
(18e3-1e56)

Hapognacs 1893 p., no-
earKoBy oceiry orpuMaB y M.

Eap (Hrni BisHnrluroT o6n.),
3AaB eKcrepHoru icnilrkt s
Ka u's H e Llb- fl oA in ucu xirZ

riMHasiT Ha 3BaHHF anre-
KapcbKoro yqHe. Haevaacn y
Xnrounpcurifr gyxoanifr ce-
ruiuapil, nry sariuvna 3 vep-
eHs 1917 p., a qepe3 Thx-
AeHb 6ya ercenveHhtz enuc-
KonoM fiy6oecuxrnn a Xhro-
unpi. lyunacrilploBaB B

Yuronarpi, 3roAoM y Maxnieqi,
Cauropogxy, a nicne apeul-
ry Kc. Sonecnaea Caeuquro-
ro (cepnenu 1928 p.) repye
npilxoAoM Ca. Bapaapil B

Sepgrveei.
Apeuroeanui't Cauo-

ceHKo HaBecHi 1 933 p.
B i u Hnquxnm,41-lY 3acyAxe-
unh ea q. 54-4 i 54-10 na 7
porie xoHqra6opie. l-lepu.ri 4
porc4 noKapaHHn ei46yaae
Ha Conoexax ra 6yaie-
n n qrei Sinonltopo-6anri ilcs-
Koro KaHany, noriu y l(oHq-
ra6opi c. Cerexa (Kapenin).
flicns yB'Fr3HeHuR, enirxy
1940 p., noBepHyBcn a Vx-
paTHy.,[o novarry aifiHra ne-
pe6yaaa y Xnroumpi,
nisHiue nepelxaa Ao OAe-
cn, ane BXe B 1945 p. npa-
qloe B Xrrounpi (ra$eg-
panuHufr co6op Ca. CogiT,
Kannilqe Cs. BaqnaBa Ha
Kponrxi). Bigvyeae xa co6i
roHinxq s 6ory areicria.

flonlep 20 6epeaus 1956
p., noxoBa nvtrt y Xrrounpi.3

1 lN 'q no 6aruxoai ixaxu:e. lO. Sinoycoa nopae fluBoer.r. [raa. tO. Sinoycoe. Kueeo-]KumoMupcbKa puMo-KamonuL4bKa enapxia. c. Z3g.
2 CI. Einoycoe. Kueeo-)KumoMupcbKa puMo-KamonuqbKa enapxin. c. 23g-241.
O.K- Coxonoecsrhf . lepxea Xpucmoea 1920-1940 pp. llepecnidyeaHHe xpucmuflH e CPCP KraTe 1999. c.218-21g.
3 lo. Sinoyc oe. Kueeo-)Ku m oM u pcbKa pu Mo-Kamonu qbKa enapxin. c. 227 -229.
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nicfle naAiHHr 3axiAHoi Pumcuroi lMnepii Ha ii pyihax cra ,r nodynoBo yrBoprcBarhct nepxaBh rep-
MaHcbKux nneMen. Ao rinqs Vlll- novarxy lX cronirn BiA6yBaerbca crpurarui poeruroK ogHoKr 3 Hl,tx ' Kopo-

fliBsrBa SpaHKiB nig npaenixnnu Kapra Benrkoro. Ane nicnt cMepTi l4boro MoHapxa Benut{e3Ha AepxaBa
po3naAacrbcff. y 843 poqi ioro noroMKx nqAinhnr iMnepiF Ha rpr,r qacrllHl,l, 3 

'|Kl,lx 
3rqAoM yrBoPxnnca raKi

aepxaera 3axiAHoi €aponu nr {Dpaxqig, lranin i Hibre'{qrxa.

HAPOpT(EH Hfl nOnbCbKOl EEP)KAB14
V qera nepiog BenilKa er-

HiLfHa rpyna, qo Ha3ilBanac[
cnoB'fl HaMn, 3aceflfina BenH-
qe3Hi TepHropii nrix Opepona
ra [Hinpou. Y ri AaneKi eacil
ginnuHicru nrcAelz ra Tx cnoci6
'r(urrfl Mafixe r{inrou 3anexa-
ttn BiA reorpasiLrHr4x yMoB.
3errans 6yna BKpnra rycn4Ml4
nicarrau, Ae MeuKano 6egniq

Ar4Kr4X Seipie. Ha cnoe'RHcu-
Kmx 3eMnflx 6yno 6araro pivor
iosep. flrrc.qn >Kwnu 3 Mr4cJ'rvrB-

crBa, ph6anbcr}a, 36upann
MeA AUKT4X 6gXin, 3TOAOM nO-
qanh o6po6nnrh 3eMn0 i poa-

BOAr4Tl,r CBifrCbKr4X TBap14H.

finn auporqyBaHHl Bpoxarc
norpi6Ho 6yno BilKopt{oByBa-
TV i B|/nanloBaril nicil, u-lo

6yno He nig cilny oAHift ciru'T,

i rouy oKpeMi pogl,l cranr
o6'eAHyBarvc+ y cycipcuxi o6-
u-114H14, CXi HagileanVCg (OnO-

neM>. Llnexr qHX coqianbHux
rpyn noBilHHi 6ynH AonoMara-
.rr4 oAr4H oAHoMy nig vac He-

a6o cruxifrHoro flhxa.
B oninuHux ropoAr4r.l1ax Bnau-
roByBanilcn HapoAHi 36opu 3a
yqacr|o ycix BinbHnx L{o-

noBiKiB. 3a acraFroBneHmM
3BilqaeM, BOHI4 Bl4piujyBanil
cnpaBr, noB'fl3aHi 3 xl4TTRM

o61qyrHr,r, a Haft5araruJi 3 Ht4x,

nKl4M y cKpyrHy xBnnhHy 6yno
Hailnerure AonoMorrn cyci-
AaM, yrBopoBanh paAy cra-
pifru.rr,rH. 3 Tx .iracna B nepioA
ei fr H h au6upann eirZcuxo eoHa-
LranbHHKa, flKoro nisHiue cra-
nn Ha3rBarn KHg3e[r. ls - ea
6araro,{14cenbHnx uixnne-
MeHHnx rou$nirriB ponb KHe-

3fl HaoyBana Bce6inuuroro
3HaLreHHg, 3a HnM 3aKpinr'ilO-

Banacn Bna4a, iT no,{anta ens-
HaBarn raKox i a rurapHrfi vac.
Tar cnoe'gHcuxi nneMeHa

cranv nocTynoBo nepeTBo-
poBaThcc Ha AepxaBu.

B X cr. BnHilKaoTb Aepxa-
eN .texie ra yropqie niA ena-

Aoro Bnac nux frthacrin ; Sop'
Myerbcff, B pe3ynbTari o6-
'eAHaHHg 3eMenb HaBKOno

Hoeropoga ra Kheea, Pycuxa

AepxaBa ni,q cKnnerpoM PHc-

pixoenuie. Monogi MoHapxll
nocrynoBo npufi nlann xpncril-
nHcrBo, ll-lo nofleruJano TM

eraxip Ha uixHapogHy apeHy
Ta AOnOMOTnO BAOCKOHafl0-

Barv enacnnil gepxaeHril
ycrpifr.

Ao lX cr. Ha nonbcbKr4x

3eMnnx npoxhBanu 6arato-
,{rcneHi cfloB'flHcbri nnenae-

ua, i xoqa BoHn >Knnv aigor-
peMneHilMil o6ulnHaun, Ix
a6nnxyeann eipyeaHHe, 3Br4-

qaT, ruoga, MeroAr4 o6po6xra
seMni i xaparrep BeAeHHrl
roprieni. Bce qe cnpou-tyBano
Tx o6'eAnaHHe nig enagon
npaBurenie gepxaeil nonfl H.

Konrcxoro nonflH BBaxaoTb-
cs geuni e 6ecefrHi pivrn Bap-
rv, a Tx qeHrpoM - luicro
l-xegHo. Hasea nneueHi noxo-

Ar4Tb eip cnoaa ((nofie)), Lqo

6escyuHiaHo BKa3ye Ha oc-
HoeHilri aug 4innunocri - 3eM-

nepo6creo. l-'lpn6nu3Ho 3 ce-
peAVHu lX cronirrn nonnHa-
Mn npaBhflu noroMcreeHHi
rHngi 3 pogy flscrie, ulo 3a-
noqarKyBanu nscriecbKy Ar4-
nacrito, poAoHaqafl bH14KoM

sroT eeaxaerbcn nereH.qap-
Hufi ilncr - opaq. lZoro cun
Cen,toeir, nr ceigvaru xpoHirn
Xll cr., 6ye sa cninuHop gro-

Aoro, npolonou euuit npaBn-
TeneM i o6'egnae nip ceoelo
BnaAon ecto Benrry [1onuqy.
Hacrynnnx CeMoeira, necreK
nigxopra cycigne nneM's ron-

ncH i 3axonrB ix cronnqrc
Kpyuanqo. BiH rarox npn-
eAHaB nneMeHa MagoeuaH i

caHgoruipcbKr4x fleHAeH pa-
3oM 3 9epeincuKt4Mtt uicra-
MH, B TOMy .tl,lCni l-lepenluu-
neM Ta Llepaenen/l. Cnn
flectexa, KHn3b Ceuourcn,
yxpinre cBolo BnaAy HaA re-
praropianu Ht Mvt egobyxauu
npegria i, ua6yru, nigropne
co6i sHa,{Hy L{acrrHy flpmruo-
p'n. flosa KopAoHaMil Aepxa-
Bh nonflH 3anhluanacu Mana
flonuqa, 3acefleHa nneMe-
Herr,t eicnRH. i'i cronuqero 6ye
Kparie, npo 3acHyBaHHfl nKo-

ro Mn AisFraeMocs e Benrro-
nonucuxoT xpoHirm Xlll cr. l-lia
riHequ lX cr. gerrrni eicnsH ga-

xonhno cycigHe Benuxolvto-
paBcbKe xnnsiscreo, a nicns
rioro gaHenaAy eoHra yeifrfrnra

,qo cKnaAy vecuxoi AepxaBil.
flepuurra, 3raAaHmM y

nironncax, a roMy icropuvHo
gocroeipur4M, KHfl3eM nonnH
6ya Meuro. flonepegHhKl4
sanniu'unn ftovty KpaTHy nno-
Uero 200 rilc. .KB. rnlt. Bxe
rogi qq AepxaBa Ha3hBana-
cs flonuu{eo (nar. Polonia).
l-ferZ rvronogntZ ule cna5xuir
AepxaBHnrl opraHisu niAcre-
pirana BenhKa He6egnera,
ToMy r{o lZoro 3acenenil nne-
MeHa, nri 6ynn RgnqHuKaMn.

A rurrlt qacoM Hiuequxa iune-
pin eaaxana cBoerc uicien
HaBepHeHHn s3r4r{H14xia y xpu-
cnrfl HcTBo, i rouy nafr6inuua
goeHiuns 3arpo3a icnyeana
caMe s IT cropoHu. KHssu
Meurro posyruie, qo npnftHnr-
T9 Xp14CT14fl HCTBO AOnOMOXe
frorvry nignecrn l-lonuqy go
cunbHux, Ao6pe opraxisoea-
Hux eBponeficurux AepxaB, a
TaKox Aacrb naoxnnaicrb 3a-

xncrvrtt xpaiuy aip arpecli
Hirvrqie. KHnsu 3BepHyBcn Ao
cycigHuoi ulexiT, RKa BXe
npufinnna xpncrurnHcreo i sa-
xaAaB co6i ga Apyxt4Hy npa-
eoeipHy xpr4cn4sHxy Ha iu'n
fly6paera. Ta eoHa He 3axo-
rina enxoAtATVaa Hboro saMix

Ao n4x nip, noxr aiH He eipr\ao-

Br4Tbcn eig nsuvutttlbKl4x 3Bvr-
,{aTe i He noo6iqae'iit crarv
xpvicr nAHH HoM. Ypov racrd
xpeuleHHe Meuxa i froro,qao-
py aig6ynocfl y l-HesFri Ha Be-
nuKiqeHb 966 poxy. finn gep-
xaBil [1onuu1i npufiHnrrn xpn-
crmflHcrBa Mano eaxnnee 6a-
rarocropoHHe 3HaqeHHn. [n-
Kytor{h ilorr,ry ['lonuu.1a 3Morfla
Bcrynhrll y cninry xpr4cn4-
flHCbKr4X AepXaB Ta yHrKHy-

ru nigxopeHHn Hiuequxovty
apxienicxoncrBy, fl Ke crBopro-
Banocn y Marge6ypai gnn
cfloB'fl HcbKtlx 3eMen b.
flonuu-la orpLlMana Aocryn
Ao narhHcuxoT qmainigaqiT i

Kynbrypl4, Hocieu nxr,rx 6yno
Karon 14LlbKe,qyxoBeHcTBo.
XprcrnnncrBo cnpunflo no-
M'flKl.jJeHHlO CyBOpnX A3t -
qecbKHX rpdgrqifr , nosHiule,
nix nprruirneHi peniriT, 3aAo-
einuHnno gyxoeHi norpe6lr
nopefr Toro qacy. Ocu rarmvr
r{14HoM B14HilKna nonbcbKa
AepxaBa, nKa o6'egHana y
co6i 6araroqilcneHni cnos'-
sHcuxi nneMeHa. flpo noxog-
xeHHfl cBoro HapoAy noBhHa
3Harn KoxHa nnAuHa. A no-
[AKU, qO npOxl,lBaOTb 3a Me-
xaMil f'lonuqi, TrMnaqe He

noerni sa6yaarn a eigxr,r Tx pig
i Tx ropinHn.

Iligroryeana
lsa6ena Pog,qonucuxa
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RedagLrje zesp6l w skladzie:
Feliks Paszkowski - prezes
Larysa Wermiriska - redaktor naczelny
Piotr KoSciriski (Warszarva) - dyrektor ds.
wydawn ic zy ch i programowych
Eugeniusz Galecki - zastQpca dyrektora
Walentyna Kole5nik - sekretarz odpowiedzialny
Wasyf Zacharczuk - opracowanie graficzne
i techniczne
Anna Cybulska - kierownik oddzialLr w Kijowie.

Adres redakcji: Ukraina, l33l} Berdycz6w,
uf . Puszkina 46,
tel. (380 4143) 2-23-78,

adres w Internecie.
www. webspawner. com/users/mozberd,
e-mai I : p.koscins ki@.rzeczpospolita.pl,

Ewentualne wplaty w Polsce rnozna dokonywai
konto:

Polski informator*Zytomierza I Berdy czowa
Radio iLytomierz
'co nriesi4c, w ka2dq picrwsztl sobotq'iiesi4ca o godzinie 20.00,
ntozna.slucha6 ptilgodzinne.j aLrdycji w.iqzyku pol-skim w Radiu
Z.ytontierz.
'l-elervizj a Lytomierz clla polak6w

:Oy? razy w miesi4cu ar"rdycja dla polak6w.
Po lskie stowarzys zenia w Zy tomierzu
:qoil.lqt:\i w.Zy-tomierr,,, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 dolg.00.. Zjednoczenie Polak6w Zytornierczczyzny <polonia> -
przewodnicz4cy Tadeusz Rt2kas, tel. domowv el2l 22_16_36.
'zwiEzek Polakow'a Ukrai'ie , oddzial w zytoinierzu - prezes
Walentyn Gr:abowski.
'.Towarzystwo Ku ltury Polskiej na ?ytomierszczyznie i m. J. L Kraszew-
skiego, przewoclnicz.4cy Jerzy Bagiriski, tel. domowy @12) 37-gg-g7.
'.zrzc.szeni_e Mlodzie?I loliklej w Zytornier.r, - pite*odnicz4ca
Swietlana Grc2, tel.: 36- l4-tig, 

-37 _40_46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
'-7,wi4zek Polakow na Ukrainie, oddziar w Berdyczowie -prezes
Feliks Paszkowski. dyrektor Szkoty nr 3, ul. pu#kina 46tel.(414)32-50-30. -'--'-"'- '-'
Mlze 1' j€zyku polskim w Zytomierzu. Katedra Sw. Zofii - codziennie 1g.00.. KoSci6l oo. Bernar.dynow pw. Sw. .lana z Dukli _

codziennie 7.00, w nicdziele 7.00, 9.00, 13.30.
Nf sze. dwujgzyczne - czgs.ciowo w jpzyftu polskim, czqsciowo poukrairisku w Berdvczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych-
w- niedziele 7 .30,10.30, I 7.00, codziennii 7 .30 i 1g.00.
'Kosci61 3w. Barbary - codzie'nie g.00, 19.00, niedzieie g.30, 10.30,
1 3.00, 1 9.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 1g.00.

(Przep,ra'szantv zq ws:elkie hruki i nieicisloici w naszym in/brmatorze.
n/s:1t't11i1s12 zuittlere .sowctrt.t'clt,p.r.osimy o- nadsvlunie in/brmacji nu lemalsluoiclt orgunizctcji, imprcz'polikich iip. Rectakila) 

' -r- ""

Bank Pekao SA li O/Warszawa,
nr 12400124-21033247 -2700- I 0l I I 0-00 I

z dopiskiem: <dla Mozaiki Berdyczorvskiej>.

Wydano z polxocQ organizacyjnq i finansow4
Fundacji <Rodacy - Rodakorn>> w Warszawie oraz
dziqki wsparciu finansowemu Fundacii <pomoc
Polakorn na Wschodzie> (Wars zawa).

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

( 5 EPAH tt tBCbKA MO3AIKA)
(nonucuroro rvroeorc)

5n a rogi rl Ha Kyn brypHo-o_ceirHs fa3era,Brxognru KoxHhx 2 rraicnqi.

Brgaaequ - Papa EepgraviecbKoro
eiggineHHn Cninrn nonsxie VxpalHra

.,,3apeecrpoBaHa 25 reirHc 19g5 poxy
XnrouupcbKlr M o6nacHu rvr ynpaen iHHirvr

no npeci, cai.qorlreo.lpg 
^peecrpar4irocepiT XT Ns 70.

:.:
Haua a,qpeca : nlt. Eepgr,rvia, ayn. f1yr.u riHa, 46.

Ten. 2-23-TB.-

Hagpyxoeauo
Ha Kfl <<t-lonirba$irra Sa6prara>

u.6epgrvie, eyn.. KornlpeBcbK oro, 2.

PROGRAM TV POLONIA
Oto wa2niejsze programy Telewizji polonia

(podaiemy czas ukrairiski, czyli polski +l godzina).

Polecarny stale programy infbrmacyjne, a zwlaszcza ,,wiadomosci"
codziennie o 20.30. oraz ,,'releekspress" o 18.00. w niedziele - transrnisja
Mszy Swiqtcj, zazwyczaj okolo i+.00. programy dra clzieci - w soboiy
enritowanyjcstprogramdladzieci inlodzieLy,,5-10-15"o 10.05;codzienni-e
wieczorami, o 20.15 

-,,wieczorynka", 
zas rano. okoro 10.00-10.30 rozne

aLrdycje dla dzieci.
Na lato sporo zaplanowano dodatkowych pozycji dra dzieci. przezpol

lipca od poniedziaiku clo czwartku o 9.45 i 18.35 nadawane bqdq odcinki
kreskowki o Bolku i Lolku (1akie filrny dla dzieci bqdQpotem-jeszcze nie
wiadorro). -lirkze kilka razy w tygodniu wieczprem ogl4dai bqdzie lnozna
obu syntpatyczrrych chlopc6w.

A oto ciekawsze scriale _. tradycyjnie ju2 wsp6rczesne, popularne
telenowele,,Klan" i ,,Zlotopolscy". przedstawiaj4ce losy polskich rodzin (ak
w poprzednich nunrerach ,,Mozaiki" - bez wiqkszych zmian. we wtorki o
2-2.00 nadawany bqdzie serial ,,plebania", natomiast dwa inne seriale - ,,Jan
Serce" oraz ,,Zespol adwokacki" bqd4 siq, niestety, ,,przemieszczac,, w
programie - na przyklad ,,Jan serce" bqdzie nadawany o 2l .00 w pi4tek,
albo o 22.30 w sobotq.

Polecarrry: w kole.jne srody - l0 tipca o 2r.z0,,Bilans kwartalny"
Krzysztoftr Zanussiego z.1974 r:. l7 lipca ,,Girl ciride" Juliusza Machglskiego
z. l9L)5 r., 24 lipctt,,.lak daleko st4d, jak brisko" Tadeusza Konwickieeo z
l9l2 r.

Trpax 1 000 nprarvipHraxie.


