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14 lipca pod wiecztir do Berdygzgwa zacz7ly przychodzii grapy pielgrzymdw. Sztitltai z Kiiowa,tytomierza, Chmillni_9ki9so, siip"ta**i, polonnego, R6wnego, odessy,Dniepropietrowska, charkowa, winniiy,' Lwiwa, Tarnopor, i i;;;;;-i"kir-i ,rirttllrlinl Kaidy pielgrzym pragnql spot*it ttg z Berdyczowskq Madonnq, oddat czeiijej Synowi, dzigkowqi za radoici i imutki, prosii o 
-blogostawienie.

Przez dwa dni Berdycz6w znajdowal siq
w stanie niezwyklego ozywienia. przed
Klasztorem Karmelit6w Bosy ch, gdzie zna_
jduje siE cudowny Obraz Matki Boskiej,
stanqlo mn6stwo autokar6w, samochod6w,
kt6re przyjechaly tu, 2eby zabral piel_
grzym6w po uroczystoSciach.

W sobotq wieczorem, nie zwahajqc na
nieznoSny upal, ludzie przybywali do nasze-

go miasta, id4c na piechotq. Najmlodszy piel-
grzym mial 4 lata, najstarszy - 7g. przy
oltarzu, specjalnie zbudowanym przed
gl6wn4 bram4 przybysz6w wital proboszcz,
karmelita Benedykt Krok. Co rok ojciec
Benedykt jest gl6wnym organizatorem tego
Swiqta, jest osobq znanq i szanowane w
calym Berdyczowie.

Dokoficzenie na str.4
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W Warszawie na poczqtku lipca odbylo sig koleine
posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentdw Polski
i Ukrainy,

Rozmowy doty czyly wsp6lpracy gospodarcz ej, rozszerzenia
NATO, integracji europejskiej i miejsc pamiqci na Ukrainie.

Jak powiedzial wsp6lprzewodnicz4cy komitetu ze strony
polskiej, wiceminister w Kancelarii Prezydenta RP Marek Si-
wiec, ze Polska chce dokladnie przedstawii Ukrainie swoje
stanowisko w sprawie rozszerzenia NATO. WSr6d obecnych
kandydat6w do NATO Polska wspiera dw6ch s4siad6w
Ukrainy: Slowacjq i Rumuniq i chcialaby uzyska6 jej popar-

cie dla swoich dzialah.
Wsp6lprzewodnicz4cy ze strony ukrairiskiej, sekretarz

Rady Bezpieczefistwa Narodowego i Obrony Jewhen Mar-
czuk przyw i6zl do Warszawy koncepcj q udzialu ukrairiski ego

batalionu komandos6w w wielonarodowej brygadzie, kt6rej
utworzenie w ramach europejskich sil szybkiego reagowania
zaproponowala Polska i jej partneruy.

Tematem rozm6w by\a te2 sprawa uczenia - 
jak m6wil

minister Siwiec - ,,2ycia i zag\ady" obywateli polskich, w
tym tak2e narodowoSci 2ydowskiej, ktorzy zamieszkiwali
dawne polskie ziemie wschodnie nale2qce obecnie do Ukrainy,

Poinformowal tak2e, ze komitet obejmie patronat nad
maj4cymi odbyi siq w 2003 roku uroczysto6ciami, ktore
upamiqtni4 ofiary z obu stron konfliktu polsko-ukrairiskiego
na Wolyniu w 1943 r.

Siwiec powiedzial, 2e te wydarzenia nie byty wlaSciwie
nigdy upamiqtnione, i jest ambicj4 obu stron, aby spr6bowa6
zorganizowai wsp6lne uroczystoSci i ,,pochyli6 siq nad t4krwiq
wsp6lnie". - To rzecz trudna ale mozliwa - m6wil Siwiec.

Poinformowa\ te2, 2e prezydent Aleksander KwaSniews-
ki spotkal siq z przebywaj4cym w Polsce bylym premierem
Ukrainy Wiktorem Juszczenkq, a rozmowa dotyczyla sytu-
acji gospodarczej.

wg. prasy polskiej oprac. S.M.

Goszczqcy w czerwcu na (Jkrainie potski ntinister spraw zagranicznych ll4adyslaw

Bartoszewski przekonywal, ie Ukraificy powinni wykorzystad korzystnq dla nich ko'
niunkturg i przyspieszyi integracig z Zachodem.

Szef polskiej dyplomacji wskazal na

dwa wydarzenia, kt6re mog4 pom6c
Ukrainie w zmianie wizerunku: pielgrzym-
kq Ojca Swiqtego orazwirytq prezydenta

USA George'a W. Busha w Warszawie.
Wedlug niego po raz pierwszy zachodni
przyw6dca tej rangi powiedzial wyraflnie,
ze Europa musi obejmowad Ukrainq.

B artoszewski nie omieszkal zapewnil,
2e bez wzglqdu na wyniki jesiennych

wybor6w parlamentarnych w naszym kraju
polityka Warszawy wobec Kijowa siq nie

zmi eni. Polskiego mini stra przyj qli przedsta-

wi ci el e najw y 2szy ch wladz Ukrainy.
Pierwszego dnia wizyty na Ukrainie pol-

ski minister goScil we Lwowie. - Stosunki
polsko-ukrairiskie s4 bardzo dobre, ale w
wie$ .szczeg6lach moglyby by6 lepsze -
powiedzial tam podczas spotkania z dzien-

nikarzami.

Wizytq we Lwowie szef Polskiej dY-

plomacji rozpoczS od spotkania z przed-

stawicielami wladz miasta i obwodu, w

trakcie kt6rego rozmawiano gl6wnie o

Cmentarzu Orl4L Wladyslaw Bartoszews-

ki z\o2yt kwiaty na Cmentarzu Orl4t
Lwowskich i pod s4siednim pomnikiem
walcz4cej w 1918 r. z Polakami Ukrai6-
skiej Armii Galicyjskiej. Wzial te2udzial
we mszy Swiqtej w lwowskiej katedrze

laciriskiej i spotkal siq z przedstawiciela-

mi episkopat6w KoSciol6w rzymsko- i gre-

kokatolickiego.
S.M.

z Jaworu
lY Berdyczowie go{cita delegacia z polskiego miasta Ja-

wora na czele z burmistrzem Stanislawem Tomczakiem.

Goicie spotkali sig z przedstawicielami zarzqdu mieiskiego
i deputowanymi do Rady Miejskiei, a takie zwiedzili berdy-
czowskie zabytki.

Prze dstawi ci e l om Jawora prze d staw iono dziaLalno S c b er-

dyczowskiego browatu, szwalni i piekarni. Program kultu-
ralny obejmowal wycieczki do Werchowni (rejon Ro2yfiski)
oraz do Koziatyna (obw6d Winnicki), na tamtejszy Dzieh
Miasta. Specjalnie dla goSci z Jawora zostal przygotowany
koncert taneczny w Domu Kultury, w ktorym uczestntczyly
zespoly B erdyczowa. Delegacj a odwi edzi la tak2e przedszko-

|anr.26,27,28 i szkolqnr. 15.

15 lipca w Berdyczowie byla uroczy6cie obchodzona
ftzecia rocznica Koronacji Obrazu Matki Boskiej Berdy-
czowskiej. W tych uroczystoSci brala te2 udzial delegacja z

Jawora.
W czasie spotkania w Zarzqdzie Miejskim burmistrz

Stanislaw Tomczak opowiedzial o Jaworze. Obecnr z zain-
teresowaniem sluchali, ze Jawor jest polozony w centrum Dol-
nego Sl4ska, otoczony malowniczym Parkiem Krajobrazowym
Chelmy i urodzajnymi polami, jest miastem piqknym i goScin-

nym. Wyroznia siq wyj4tkow4 atmosfer4, urod4 i 750-letni4
hi storiq z bo gatymi tradycj ami.

W Sredniowieczu Jawor byl stolic4 ksiqstwa piastow-
skiego, a dziqki licznym przywilejom i koneksj ami z dworem
kr6lewskim mial siln4 pozycjqpolityczn4 i gospodarczq. O

czasach Swi etnoSci miasta Swiadcz4 wielowi ekowe budowle,
zadbane i barwne, budz4ce zainteresowanie, szacunek i po-

dziw. Perl4 w6rod nich jest unikatowy, ewangelicki KoSciol
Pokoju z XVII wieku. Jak zapewniali nasi goScie, ka2dy, kto
odwiedzi Jawor chotraz, zachowa w pamiqci niepowtarzaln4
urodq piastowskiego miasta i zapragnie tu powr6ci6.

Kontakty nawi1zane miqdzy Berdyczowem i Jaworem w
przyszloilci mog4 sluzy6 na rzecz nawiqzania wsp6lpracy,
kt6ra bqdzie korzystna dla obydwu stron.

lzabela Rozdolska.
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Aktu Ogloszenia NiepodlegloSci
k6q kt6rzy wriwczas przyczynili

10 lat od uchwalenia przez Radg Najwy2sz4
Ukrainy. O wypowiedZ poprositismy polity-
siq do tego,2e Ukraina stala sip niepodlegla.

Leonid Krawczuk
I0 lat temu przewodniczqcy Rady

Najwyiszej; pierwszy prezydent
niepodleglej Ukrainy, obecnie
deputowany i przewodniczqcy Ko mis-
ji ds. reformy Administracyjnej:

Oblicze Ukrainy ci4gle siq
zrr ',a, to oczywiste. Ale cho6 dos-
trz\ftny bardzo wiele niedostatk6w 

-fakt, 2e 80 proc. ludnoSci wciq| Lyje w
biedzie, ze niedostateczna jest wolnoS6
slowa, a rzqdy prawa nie sQ
wystarczajqco ugruntowane 

- to jed-
nak kraj nasz wpisal siq w spoleczno66
miqdzynarodow4. Niezwykle wa|ne
jest i to, 2e dla mlodego pokolenia, a
przecie2 to ono bqdzie budowa6

datkowa, reforma administracji pafi st-
wowej, wprowadzenie niezbqdnych
zmian w Konstytucji. Ju2 nad tym
pracujemy. Musimy tez doprowadzit,
do autentycznej demokrat yzacji
Ukrainy, do pelnego przestrzegania
swobod i wolndSci obywatelskich. Wie-
rzq,2e nasz kraj corazbardziej bqdzie
zbli2al siq do Unii Europejskiej. S4dzq
r6wnie2, 2e w koricu wvraLnie
okreSlimy nasz stosunek do NATO.

Najwazniej i to takze dla
ukrairiskiej polityki! 

- se sprawy gos-
podarcze, a zwlaszcza walka z bied4.
Badania opinii publicznej w ciq2wyka-
zuj4 istnienie w spoleczefstwie spore-
go poparcia dla komunist6w. W parist-
wach demokraty cznych, gdzie funkc-
jonuje gospodarka rynkowa, komunizm
jest raczej czyms teoretycznym, czyms
w rodzaju utopii, marzenia. Dla wielu
naszych obywateli, dla kt6rych za cza-
s6w ZSRR komunizm byl praktyk4. Za
tamtych czas6w 2ylo siq lepiej 

- chc4
wiqc powrotu 6wczesnego systemu.
Je2eli wiqc w ci4gu 2-3lat uda nam sie
zmniejszyd obszar biedy o polo*q, J
polowq te2 zmniejsz4 siq wplywy
komunist6w.

Ludzie muszA odczut, ze s4 bro-
nieni przez demokratyczne paf st w o, 2e
poprawia siq poziom 2ycia 

- w6w-
czas bEd4 glosowad na demokrat6w.

Dmytro Pawlyczko
obecnie ambasador IJkrainy w Polsce, I0 lat

temu 
- depatowany, czlonek Rady Ladowej,

wspdlautor Aktu Ogloszenia Niepodlegtoici
Ukrainy:

- Nie jestem rozczarowany oczywistymi
negatywami minionego dziesiqciolecia. Budowa
pafistwa nigdy siq nie konczy. Chiny istniej4 6 czy
7 tysiqcy lat, a jako pafistwo wciqi siq
przeksztalcaj4. Tworzenie nowych struktur i insty-
tucji trwa powoli i z trudnoSciami, ale co
najwazniej nie doszlo u nas do stari. do ro-
zlewu krwi.

czymi oczywistym .Mlodzie2 chce 2y6
u siebie, czu6 siq gospodarzern. Ci, co
w l99l roku mieli siedem lat, dzis
kohczq szkolq Sredni4. Nowe pokole-
nie, nowa filozofia, nowe pogl4dy. To
ludzie wychowani w niepodleglej
Ukrainie.

przy szloSt, niepodlegloS i Ukrainy j est

Dziesiq6 lat niepodlegloSci dla narodu, kt6ry tak
dlugo byl w niewoli 

-jak chyba 2aden inny nar6d
Europy -to niewiele. Psychologia niewolnik6w
pozostala u nas na co najmniej trzy pokolenia.

Najwazniejsze jednak s4 pozytywy, a przede
wszystkim to, 2e niepodlegla Ukraina wpisala siq
w spoleczno66 miqdzynarodow4 i ma dobre stosun-
ki z s4siadami, w WmzPolsk4. Sformowano wlasne
organy paristwowe, armiq, wprowadzono wlasny
pieni4dz; wiele zrobiono dla ukrairiskiego odrodze-
nia narodowego 

- kiedyS w Kijowie bylo 300 szkol
rosyjskich, terazjest 20. Trwa reforma naszeso
paristwa; mozemy odnotowad pozytywne zmianyk
gospodarce. A o tym, Le demokracja u nas funkc-
jonuje Swiadczy fakt, 2e na Ukrainie rzqd t
prezydent krytykowani s4 tak, jak chyba nigdzie
indziej.

Notowal: P.K.

Jestem przekonany, Le kolejne
dziesiqi lat bqdzie decyduj4ce dla
przyszlolci Ukrainy. Do zrobienia
mamy bardzo wiele, 2e wymieniq tylko
kilka spraw: reforma rolna, przyjqcie
ko,. .su ziemskiego, reforma po-

Refleksje Polak^ ze Wschodu

tr atwo przewidywalna przys zlos(
Ukraina ma za sob4 dziesiq-

ciolecie niepodlegloSci odrodzo-
nej. Z punktu widzenia wymia-
r6w czasowych historii nie jest
to-dla paristwa 2aden pow6d ju-
bileuszowy. A jednak w poli-
tyce tez istnieje swoja teoria
wzglqdno(ci. Ona pozwala oce-
nlad wspomniane dziesiEciole-
;ie w kategoriach wydarzeh
{ezwyklych a donioslych.
Jkutki em przeLyty ch dzies iqciu
bt jest dla Ukrainy wielka szan-
ia na nastQpne stulecie (czy
noze nawet i na tysi4clecie).

RozmySlam nad tym jako
>soba zainteresowana. W czar-

noziemie ukrairiskim le|a
prgch-y moich przodk6w, tutaj
minqlo moje dotychczasowe
2ycie, dla swoich dzieci i
wnuk6w zbudowalem ,,frd
zie,lonej Ukrainie" piqkny budy-
nek i nie mam zamiaru jego
sprzedawa6... A jednak nie chie
mi siq byi Ukraificem wedlug
zaplsu w paszporcie, nie wabi
mnie zapomnienie o swoim po-
chodzeniu, wstrqtia mi wymi-
ana jednej kultury na inna i
poslugiwanie siq mowa jako
odzie24 modna. Moja nar-odo-
woSi - to skarb bacznie przeze
mnie strze2ony, przekale go

potomstwu. I m6j stosunek do
paristwa zale2y od tego, na ile
oxo gwarantuje mi calo6i tego
skarbu, na ile jest ono w stanie
zapewnic moje prawa jako po-
laka, kt6ry jest obywatelem
Ukrainy. W tym sensie bylem
wrogo nastawiony w stosunku
wladz komuni sty czny ch. D late-
go ostroznie przyglqdalem siq
do powstania na gruzach impe-
rium sowieckiego paristwi z
flugq blqkitno-Z6li4. Musze
przyzna|, ze z ta ostro2no6cia
trochq przesadzilem.

Ju2 18 maja 1992 r. przez
prezydent6w Ukrainy i polski

zostal podpisany Uklad o
dobros4siedztwie, przyjaLni i
wsp6lpracy na okres piqtnaScie
lat z prawem przedlu2enia na
nastqpny termin. Ten Uklad
sklada siq z dwadziesciajedne-
go punktu. SzeSc z nich s4
po Swi qco ne najw a2niej szym
problemom mniejszoSci naro-
dowych 

- 
prawa czlonk6w

mniejszoSci na samookreSlenie.
prawa kazdego na samodzielny
wybor przynale2noSci do mniei-
szorici narodowej, problemom
nauczania j gzyka oj czy st ego.

Dokortczenie nq str.II
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Dokoriczenie ze str.I

Zelzamina oczach pielgrzymi klqc-
zeli przed obrazem Madonny, obrazem,

ktory byl ostatecznym celem pielgrzym-
ki. W tym roku pielgrzymka nie bYla

latwa. Upai, dochodz4cy do 37 stopni,
spowodowal mn6stwo trudnoSci
zwiqzanych z podro24. Niekt6re grupy
pielgrzymow znajdowaly siq w drodze

do 5 dni. Ludzie nie wierz4cy nie mogli
zrozumiec, dlaczego pielgrzymi stwar-
zajq sami dla siebie trudno6ci, idqc w
taki upal na piechotq dziesi4tki kilom-
etr6w. Lecznieka2dy potrafi to ztozttm-
ie6. W czasie pielgrzymki Bog daje sily
nawet wtedy, kiedy ich ju2 nie ma.

Wszyscy trafili do Obrazu Madon-
ny bez przeszk6d. W6rod podrozuj4cych
byli nawet inwalidzi na w6zkach. Un-
iesienie emocjonalne, panuj4ce w cza-

sie Swiqta. sprawowalo wra|enie ek-
stazy religijnej. Mlodzi i starzy witali
Madonnq, dziqkowali za podr62, za ten
dzieh spotkania, skladali u Jej stop swo-
je troski, pro6by, 2yczenia.Kaida grupa
niosla krzy2e, znamiona, flagi pafrst-
wowe. Przed bramq klqczeli, dziqko-
wali za udan4 podroz.

Na placu zebralo siq te2 wielu mie-
jscowych. Czuli siq szczq6liwi, bo
mieszkaj4 w Berdyczowie, centrum re-
ligijnym Ukrainy. Zabierali
podr62nik6w na nocleg. Przez cal4 noc

odbywala siq adoracja Obrazu, ka2dy
mogi znajdowa6 siq obok MadonnY i

odczu6 jak budzi siQ boska milo56 w
jego sercu. Milo56 ta pomaga w najtrud-
niejsze chwile 2ycia, jest ratunkiem i

schroniskiem kazdego czlowieka.
15 lipca, w niedzielq, we mszy

Swiqtej bralo udzial okolo l0 tys' osob.

Obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej
zostal uroczy6cie wyniesiony z koSciola

dolnego i ustawiony na oltarzu zbudo-
wanym pod golym niebem. Nuncjusz
Mikolaj Eterowicz w imieniu papie|a
Jana Pawla II dziqkowal za Jego wizytq
na Ukrainq. Sktadal najlepsze Zyczenia

wiernym, obywatelom Pairstwa
ukraifrskiego.

WSrod osob oficjalnYch,
przebywaj4cych na mszy, opr6cz wladz
miejskich byli obecni przedstawiciele
placowek dyplomatycznych Polski, Lit-
wy, Francji i Bialorusi.

Swiqto Matki Boskiej Szkaplerznej
jest wielkim darem bozym dla Berdy-
czowa. Sanktuarium Maryjne ochrania
Berdycz6w i jego mieszkafrc6w od hura-
gan6w i innych kataklizmow przyrodni-
czych. W czasie pielgrzymki wszyscy
prosimy o zgodq, pokutq, moraln4 czys-

to56, uczciwoS6 umysl6w i oczyszczenie

naszych serc i dusz. Pielgrzymka to jest

droga do Boga, do duchownej
doskonaloSci. Berdyczowska Madonna
czeka na swoje dzieci z r6znych stron

Swiata i jej mito6ci wystarczy dla wszyst-
kich.

Larysa Wermifiska
Berdycz6w

,. r i'W'rolifesie od, 19i2 roku liczba
::iu:stVtuciri, ha'dl--Ych w ila,szym

',*iidii.,,iivietcciyi:aisig o 40 .proc., z
, Azego'bgd+cych,,Wlainof ciq panstwa
o 6 [roc.;,'a Prtwatn]ch o 64 Proc.'
sp6lhiietczyitr lkolektywnych) o 30
proc.: : ;,,:,, :' I Struktura::prl:ea,sigf iorstw, han-
dlowych miast*; sklePY sPoiYwcze -
'128, -w tei iiirbie-'PrYwatne - 53,
isn'6ldzielcie (kolektYwne) -: 71,
plfr stworvs --,4i iklefly z :artykulami
brzemistowymi; ;-; 80; W: tej liczbie
biywaine -- 35,'s -ldzielcze 

- 43'
.bah stwowe 

-':2.::Spi,zedai 
WYro bdw

wytwarzanych prie2 pfzedSigbiorst-
:wi kralowe w punktach,handloryyqh
zwipkszyla sig: 93 proc. - arty-kuly
spoiywcze, 67 Proc. artYkutY
piz'emyslowe' w tej ticzbie'pt0du kC-
ja'mieiskaz 23 Proc. -,aitY$u!{;w:"spozywczych, if proc. - artykul6rv
IriCmyslowy-h.'' =\Il il'i;scie dziala 17 sklepriw fir-:

, mowVsh,, ,

: ,l,g'aAT'': " i,,,,,.. :.....

. GOSPODARKI
...BERDYCZOWA
.:.:: ::::::,.,.., .,........:..:.,..,.:,,r. : ,.,', .

Pii*si.e p-lrocie 20aI r

' r:$lrtUaija,,',, ',,',
, demogfaficzna ', ,' '

, Liczba ludnoSci BerdYczowa na 1

, lipca;200I ,ioku wyno-si-88;9 tys.,os6b
: W okresie sty,czeri .-- C2erwiec urodzilo
,siQ 331 os6b; t**1to,577 osob: Spadek
tiCZUV luanofci stanowi 241 os6b, wobec
29; 6 i' Wm2e'okresie roku zeizlego.
, Od poC2qtku roku w mie$cie za'

reiestrowano ZSS Slubow, czYli o 15

*ie"rj * poro*naniu 2 iokiem poprzed-
nim.' Ilo6c rozwodowz'uvi qkszyla s i9 na

, 8.6 oioc. i wvniosla 255: ' , i it 'Podczx pien"tzego p6lrocza roku
' 200l: do miasta''priybylo'610 os6b,

*yjechalo 858 os6b.'

. Finanse : :

Przediiqbiorstrva i organizacj e Ber-
dyczowi w okreiie Sryczgh' maj 2001

n' osiagnety:iyski (do opodatkowania) 4

rniiiont,,3?6 : tys. hr,ywien; czysty zysk
wtni6sl 3 mitionl4 Ze5, rys,,hryy1en.,' " :'Rentowne byly, prze-dsiqbiorstwa
piiemyslowe'i handlowe,,,oraz miesz-
kaniowo -"-.- komunalns:,, " ' ,, 'i' ,

' Dochodowa,uilbr+2:'proi, podmio-
t6w gosp o dar czy Ch." Zadluzeni e wszys t-
kich oodmiot6w'na l. ciem,rca?O0 1 roku

iwynioi'lo ,oapowiednio 39466
(zadluienie firm berdyczowskich) i

'S'g6gS. tysr hrywien (zad-luZenie innych
; podmio!6w willedem fi rm berdyczow-
skich)., W por6wnahiu 2 pe'cz4tkiem
ioku :iona' tmiliej szyla siq na, l7o/ai;', i

,2 l;,,7|ki, Nijw i €tszy proc eni zadluZen ia
pizypada na pr2emysl'--- 75 proc.; '



- Panie radco, jak ocenia pan
stan polsko-ukrairiskiej wsp6lpracy
gospodarczej?

- Po okresie pewnego oslabienia,
kt6re nast4pilo w wyniku kryzysu
rosyjskiego i jego oddzialywanja na
Ukrainq, zn6w obserwuj emy ozywienie.
Dobrym przykladem moze by6 wymiana
handlowa. W tej chwili tendencja jest
bardzo korzystna. JeSli ten trend siq
ttrzyma, mamy szanse osi4gn46 rekor_
dowe rezultaty z
1996 r., kiedy to
obroty miqdzy
naszymi krajami
wyniosly 1,6 mi-
liarda dolar6w.

W I kwartale
2001 roku, wedlug
danych polskich,
import z Ukrainy
do Polski wyni6sl
107 milion6w, a
eksport do Ukrainy
187,6 milion6w 

- saldo bylo dodatnie
dla Polski i wynioslo78,6 milion6w.

- A jak ocenia pan polskie in-
westycje na Ukrainie?

- W Polsce obserwujemy wzrost
zainteresowania inwestycjami nad
Dnieprem. Dobrym przykladem jest ot-
warcie przez sp6lki lubelskie fabryki
mebli w tr-ugarisku. Jest to inwestycja
rzEdu 27 milion6w dolar6 z polski
jest sprzqt, technologie i materialy.
R6wnocze6nie w trugarisku powstaje
przedstawicielstwo transportowe
Hartwiga. Z kolei w Czernihowie ot_
wierane jest przedstawicielstwo hand-
lowo-produkcyjne Elektrimu 

- inwes_
tycja warto6ci I miliona dolar6w. W
stosunku do 62 milion6w dolar6w za_
inwestowanych przez polskE w ci4gu
minionych l0 lat na Ukrainie 

- to spo_
ro. Podobne przyklady moi:.na by
mnozyd.

Przypomnijmy, ze ostatni e, czerw_
cowe forum gospodarcze polska-Ukrai_
na i spotkanie prezydent6w naszych
kraj6w, Aleksandra KwaSniewskiego i
Leonida Kuczmy, mialo miejsce w

Dniepropietrowsku. po forum w
mieScie tym pozostanie polsko-
Ukrairiskie Centrum Rozwoju
Zarz4dzania, Przedsiqbiorczo6ci i In-
westycji, noszqce zresztq nazwe
,,KwaSniewski-Kuc zma", oraz sttefa
platnego parkowania wypos ailona w
polskie parkometry. Ale to tylko nie-
wielki przyklad. Polski biznes jest
oKiny w niemal wszystkich obwodach,
wszystkich wazniejszych miastach
Ukrainy.

- Ale wla5nie podczas tego forum
m6wiono 

- zreszt4po raz kolejny 
-o nierozwi4zanych problemach: li-

cznych barierach w handlu, certy-
fikacji, potrzebie usprawnienia infra-
struktury granicznej?

- Sytuacja powoli siq poprawia.
Prowadzimy staly dialog ze stron4
ukrairisk4, by doprowadzi6 do
zniesienia istniejqcych barier. Ukraina
coraz lepiej rozumie potrzebq wprowa-
dzania ulatwieri dla zagranicznych in-
westor6w i partner6w handlowych. Do_
brym przykladem jest systematycznie
zmniejszanie uci4zliwoSci dla
podr6znych, wy je|d|ajqcych na
Ukrainq 

- 
j ak, na przyklad, zniesienie

obowi4zkowych ubezpieczeri medycz-
nych, wprowadzenie rejestracji (mel_
dunku) bezpoSrednio na granicy, a nie
w miejscu pobytu, i tak dalej. Stopnio-
wo zmniej szajqsiq uci4zliwo$ci dla biz_
nesmen6w. Coraz lepsza jest infrastruk_
tura, wsp6Npraca gospodarc za po pros-
tu siq cywilizuje.

- Panie radco, dlaczego bywa
tak, 2e docieraj4ce na Ukraing to-

wary z Polski nie zawsze s4 najlep-
szej jakoSci?

- Takie zarzuty siq pojawiaj4, to
prawda. Zdarzato siq tak, 2e na Ukrainq
tr afraj 4towary nieznany ch po I ski ch fi rm,
albo pozornie tych znanych, renomowa-
nych - ale w rzeczywistoSci jedynie z ich
podrobionymi nrakami towarowymi. Od-
notowywano teL podrabianie polskich
produkt6w na terytorium Ukrainy. Niestety

- 
jest to efekt handlu ,,walizkowego".

Powiedzialem
przed chwil4, 2e
wsp6lpraca musi
siq cywilizowac.
To nast4pi wow-
czas, gdy handlem
zajmy siq nie
,,walizkowcy",
przemycal4cy do56
podejrzane towary
a wy.specjalizowa-
ne firmy, bqdzie
zupelnie inaczej.

JeSli na UkrainE trafia towar
funkcjonuj4cych ju2 na tym rynku
TZMO SA Bella, Inter-Elektro, Ka-
misu, Optimusa, Radanu - a wiqc od
podpasek przez przyprawy po kompu-
tery - moina bqdzie mie6 pewno56, ze
jest on gwarantowanej, wysokiej jakoS-
ci. Musz4 powsta6 na Ukrainie polskie
sklady, w tym celne, polskie domy han-
dlowe - i powoli powstajq.

. - Co ma zrobid polska firma,
pragnQca wsp6lpracy z Ukrain4 - i
firma ukrairflska, chc4ca dziala( na
Polskim rynku?

- Zapraszam do Wydzialu Ekono_
miczno-Handlowego Ambasady Rp w
Kijowie, ulica Chmielnickiego 50, te-
lefon (+380-44) 224-92-36. JesteSmy po
to, by pomaga6. Zapraszamwszystkich
zainteresowanych. MoiliwoSci
wsp6lpracy se ogromne.

Rozmawial:
Piotr KoSciriski

(autor j est dziennikarzem
,,Rzeczpospolitej")



MAGADAN, miasto o bwodowe
w azjatyckiej czqici Federacji
Rosyjskiej, port nad Morzem
Ochockim. Poczqtkowo Port
Nagajewo, od lat 30. XX wieku
Magadan budowanY gl6wnie sitami
wiqiniow polityczrtYch; od 1939
miasto, stolica obwodu i naiwiql<szy
punkt rozdzielczy Gulagu; z

Magadanu kierowano transPortY
wiqiniow do lagrdw naleiqcYch do

najwiqkszego w ZSRR azjatYckiego
kompleksu (Nowa EncYkloPedia
Powszechna PWN, Warszawa I 996).

Od szesciu lat w Magadanie
funkcjonuje parafia katolicka Pod
wezwaniem Bozego Narodzenia. W
dwupokojowym mieszkaniu w
blokach przy ul. Lenina 8 jeden
pok6j przeznaczony j est na kaplicE,

a drugi pelni funkcjE Plebanii
zamieszkalej przez dwu ksiqzY z
USA: ojcow Michaela i Davrda z

kaplanskiej wspolnoty Malych Braci
Ewangelii (o duchowo6ci Karola de

FoucauM).
Ks. Michaela Shieldsa Pomalem

osobiScie, gdyw roku I 998 w Swiqto
Zeslania Ducha Swiqtego bYlem w
Nowosybirsku na Swiqceniach
biskupich ks. Jerzego Mazura. Nowo

Moz*rffi,*nnDVcZOWsKn

Ilana Matki Boiei z Magadanu - dar katolik6w amerykafiskich

dla braci prawoslawnych na Syberii.

przekonania, 2e bYtbY bardziej
potrzebny po drugiej stronie CieSniny
-Beringa. 

Przelamuj4c LicntetrudnoSci

formalne i wlasne obawy przyjechal
do Magadanu bior4c ze sob4 ikonq
Maryi trzymajqcej w swYch
ramionach martwe
Cialo Jezusa po zdjqciu zKtzyZa'Ta
ikona, wzorowana na malarstwie Sw.

Andrzeja Rublowa, jest darem
katolik6w amerykafrskich dla braci
prawoslawnycl .w Magadanie, a

towarzyszy jej ekumeniczna
modlitwa. Ikona i modlitwa zostaly

ficzliwie przylEte przez wsp6lnotq
prawoslawn4Magadanu i wiemi obu

wyznah spotykaj4 siq razem na

wsp6lnej modlitwie za dusze wielu
milion6w mqczennik6w KotYmY i
innych lagr6w Obwodu
Magadariskiego, a tak2ew intencji
odrodzenia wiary w bYtYm mvi4zk-tt

Radzieckim i pojednania braterskich
koSciol6w.

Podziwiam ks. Michaela
Shieldsa,2e szYbko oPanowal iezyk
rosyjski i potrafil nawiqzal bliski
kontakt z miejscow4 ludno3ci4. Do
Nowosybir ska zabr al ze sob4 S i ero zq,

mlodego chlopca, kt6ry zglosit siq do

Seminarium Duchownego' W
Nowosybirsku jest ju2 zal4Lek
seminarium a tamtym ludziom bardzo

wy6wiqcony biskup, werbista z
Polski, objal opieka duszpastersk4 ogromne terytorium Syberii
wschodniej bd feniseju po Kamczatkq, ze stolic4biskupiaw Irkucku.

B i skup nominat przedstqyil mi o. Michaela j ako j edneg o z 22 kaplan6w

,orrry"h narodowo3ci prlcuj4cych na obszarze 40 mil. km2 (r6wnym

catej Europ ie wraz, luropil sk q czeri;ci4Rosji). Jadqc na 6wiqcenia

.*.go nowego biskupa o. Michael z Magadanu musial ptzeby.6

odle,lloS6 wi{kszq ni1la, kt6r4ja pokonalem w drodze z Wroclawia

do Nowosybirska.
W kr6tkiej rozmowie dowiedzialem siq gar6ci szczeg6l6-w 

-o
posludze tego gorliwego kaplana. Pracujqc na Alasce doszedl do

potrzeba kaplanow powolanych spoSr6d lokalnej spolecznosci. Poza

izialalnosciq duszpastersk4 ksiq2a z Magadanu nios4 pomoc dla

najubozszytit l.tdti, korzystaj4cych przy tym ta\7e. ze wsparcia

jaioriskiego Caritasu. Ni SyUerii jest wiele ludzkich tragedii i

*ytoteien. Najwiqksz4 plag4jest alkoholizm.
W swoich modlit'wach siarim siq wspiera6 wysilki ojcow Michaela i
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Pra\ryo czlowieka do Lycia
Wolam do wszystkich ojcdw i

wyjqtku: katdy czlowiek poczQA

Nikogo nie trzeba przekonywa6, jak
wielk4 tragedi4 dla konkretnych os6b oraz
calych narod6w byla II wojna Swiatowa.
Nieprzypadkowe jest wydarzenie, gdy w
1948 r. z materialnych i moralnych ruin tej
wojny powstawala glqboka potrzeba i ko-
nieczno6i potwierdzenia godnoSci osoby
ludzkiej i jej nienaruszalnych praw, uro-
czyScie zostala zatwierdzona przez ONZ
uniwersalna deklaracja praw czlowieka. W
tej deklaracji w $3 crytamy: Kaida istota
ma prawo do 2ycia, do wolnoici i do bez-
pieczeristv,a.

Kilka lat p62niej, w 1959 r., zalnxrier-

dzonaprzez ONZ deklaracja praw dziecka
ustalala w preambule, ze dziecko potrze-
buje specjalnej ochrony, a szczeg6lnie
prawnej, zardwno przed narodzinami jak i
pdiniej.

Miqdzynarodowe Stowarzyszeni e Me-
dyczne w 1948 r. ponownie opracowalo
przysiqgq Hipokratesa dla lekarzy,w kt6rej
m.in. czytamy: Bqdq przestrzegac absolut-
nego szacunku dla ludzkiego 2ycia od mo-
mentu jego poczqcia.

Do polowy XX w. na Swiecie istniala
znaczqca j ednolitoSd prawodawstwa
dotyczqca ochrony 2ycia ludzkiego, po-
czetego, a jeszcze nienarodzonego. Wylom
nast4pil w 1920 r. w leninowskim ZSRR,
po kt6rym pojawil siq rezim totalitarny. Na
Zach6d ustawodawstwo zezwalaj4ce na
aborcjq dotarlo p62niej.

WaznoSi nienaruszalnych praw
czlowieka, a wSr6d nich podstawowego
prawa do ficia,polega na tym, 2enie mogA
one by6 aniprzyznane, ani uchylane przez
drugiego czlowieka, ani przez 2adnE
wladzq ludzk4 poniewaz prawa te maj4
nienaruszaln4 podstawq nie w akcie woli
ludzkiej, ale w samej naturze i godnoSci
istoty ludzkiej. Warto przytoczy6 w tym
miejscu wniosek wypracowany przez 400
profesor6w filozofii prawa, biologii i bioe-
tyki z blisko 150 uniwersytet6w z calego
Swiata w Rzymie w 1996 r. na miqdzyna-
rodowym sympozjum; Prawo do lycia jest
podstawq wszystkich tych podstawowych
wartoici ludzkich i moralnych, kt6re po-
chodzq z samej prawdy istoty ludzkiej i
wyra2ajq i chroniq godnoit czlowieka

W adhortacji Jana Pawla II ,,Ewange-
lia 2ycia>> czytamy, 2e sq to wartoSci,
ktorych iadna jednostka, 2adna wiqkszoic

mutek mojej Ojczyzny i culego Swiata, do wszystkich ludzi bez

w lonie mutki ma pruwo do iycia.
Jan Puwel II, tr owicz, 14.06.99

i iadne paristwo nie mogq tworzyt, zmie-
niat lub niszczyt, ale ktdre winny uznawat,
szanowat i umacniac (EV7l). Prawd4jest,
ze w klasycznej tradycji prawa nienaro-
dzone dziecibyly zr6wnane z narodzony-
mi w sprawach dotycz4cych ich interes6w.

Nalezy dodai fakt, aby unikna6 niejas-
rfotci, 2e na pozycji obrony niezbywalne-
go prawa do 2ycia niewinnej istofy ludz-
kiej wielka klasyczna tradycja prawna i

nauczanie Ko3ciola katolickiego nie s4
odosobnione, towarzyszq im przepisy
dw6ch pozostalych religii monoteisty-
cznych. Poza kulturq hebrajskq wiern4
Staremu Testamentowi, r6wniez islam w
<Deklaracji praw czlowieka w islamie>> w
Kairze w 1990 r. zawarl sformulowanie,2e
2yciejest darem Boga i 2e musi byd chro-
nione przez paristwo (art.2a).

Wydaje siq, ze prawda o osobie i 2yciu
czlowieka poprzedza i wykr acza poza samo
pojEcie demokracji i nie moze byt przez
ni4 negowana. Demokracja powinna by6
ustrojem spolecznym wolno5ci o natural-
nych granicach, wSr6d kt6rych znajduje siq
konieczny szacunek dla prawa do Zycia
ka2dej niewinnej i stoty.

Rozr6znienie pojq6, kt6re niekt6rzy
politycy oraz instytucje polityczne
przeprowadzajq pomiqdzy jedn4 a drugq
fazq rozwoju czlowieka, nie tylko jest

sprzeczne z biologicznym faktem, 2e od

chwili poczEcia rozpoczyna siq istnienie
nowej jednostki ludzkiej, ale wprowadza
zasadq prawn4, kt6ra neguje prawo do
Lycia poczetego, a jeszcze nienarodzone-
go. GodnoSd osobyjest dobrem i przezto
jest wartoSci4.

Spotykamy sie z dziwnym pojqciem
<<bezpieczna aborcju. Pytam: dla kogo bez'
pieczna? Zabijanejest dziecko, czqsto oka-
leczona matka. Dla kogo bezpieczna? Dla
lekarza?

Czy moLna powiedzie(,, Le coraz
bardziej twardnieje serce tego Swiata, a

6wiat ludzki zamiera?
Uwa2am,2ebardzo wa2na i potrzebna

jest m4dra edukacja seksualna. Jako rodzic
nie jestem przeciw wiedzy,przeciw uSwia-
domieniu, ale na pewno jestem przeciw
demoralizacji. Edukacja musi by6 blisko
rodziny, wartoSci og6lnoludzkich,
ksztaltowai postawy odpowiedzialnoSci,
uczyc prawdy, nie niszczy6, ale wzbo gacat,

osobowoS6 czlowieka.
Wedtug wielu dziedzin nauki najwiqk-

szym zniszczeniem obrazu macierzyris twa
jest aborcja.

Sama natura czqsto upomina siq o

podeptan4 godnoS6 kobiety zgodnie z za-

sad4: Pan 869 wybacza zawsze, czlowiek
czasami, natura nigdy. Antykoncepcja jest
postaw4 przeciwko 2yciu, niszczy wierL
miqdzy malzonkami, niszczy godnoS6 ko-
biety imE2czyzny.

Bardzo potrzebne j est, aby w
ksztaltowanie postaw afirmuj4cych ludz-
kie zycie, we wlaSciw4 rzeteln4! syste-
maty czn4edukacj e, p opart4 pozytywnym i
przykladami, kt6rych nie brak w codzien-
nym zyciu, wpisala siq wlaSciwa prorodzin-
na polityka paristwa, kt6ra bqdzie chroni6
rodzinq jako warto56, wspiera6 i pomaga6
rodzinom w wypelnianiu ich zadah. Szcze-
g6lnie wazne jest tworzenie atmosfery sza-
cunku i 2yczliwo3ci dla kazdego czlowieka
oraz Swiadoma i odpowiedzialna siuzba
Zyciu. Rodzice maj4 prawo oczekiwa6, 2e

programy szkolne bqd4 respektowa6 god-
noSd czlowieka, ukazywa6 miloSi, macie-
rzyristwo, rodzinqjako warto3i i uwzglqd-
nia6 6wiat wartoSci rodzic6w. dzieci i
rr*.odzie2y.

Jan Chmielewski
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Reja jest polozona w rejon,e
berdyczowskim. Do centrum ob-
wodowego 

- 
29 km, do Berdy-

czowa- 15 km.
Reja powstala w XVIII w.

Opowiadaj4 2e dwieScie lattemu
2yl pewien pan, imienia kt6rego
juz nie pamiqtaj4 ktory oddal te
ziemie jako posag swej c6rce
Reginie. Od tei pory i4ki i pola
na4lw ano,,regi6skimi", a potem
powstala skr6cona nazwa wsi
REJA.

Przed Rewolucj4 P aLdzi-
emikow4 obszary te nale2aly do
ziemian Tereszczenki i Ku-
likowskiego. Przez wie6, otoc-
zon4 lasami, ptynqla niewielka
rzeczka. Na ziemiach Kulikowsk-
iego zbudowany mtyn, stajnia.

TerazReja liczy 1071 miesz-
kafrc6w - w tym 65 Polakow (6
proc.). Nie rnaj4c swego koSciola,
modli6 siq chodz4 do Gwozdawy,
albo do Berdyczowa. LudnoS6
zajmuje si q rolni ctwem, hodowl4
bydla.

Znanq rodzin4 s4 pairstwo
Zakrewscy. Giowa rodziny, Ber-
nad s. Michala ZaV,rzewski. ma
72lata,lecz jego energii mo2na
pozazdroici6. W gospodarstwie

map4 Swinie, Sjrrow, cielE,Zre-
biq, konia. Obrabiaj4 1,8 ha zie-
mi. 54 znanijako specjalisci od
hodowli pomidor6w, papryki, ka-
pusty. Piq6 lat temu zam6wil pan
Bernad nasiona pomidor6w. Na
pocz4tku hodowal niewiele roS-

lin, zebral z owoc6wnasiona. Ale
to nie wszystko: grunt nie byl
wystarczaj 4co 2yzny. Wtedy
razem z c6rkqJadwig4 pan Ber-
nad przywiozl 6 woz6w czar-
noziemiu. Teraz ma 20 in-
spekt6w, z kt6rych w l0 rosn4po-

midoramy. W ka2dym inspekcie
majduje siq 1500 roSlin. Nietrud-
no policzy6 ile rozsady wyrasta u
Zakrzewskich. Rodzina pracuj e
od rana do wieczora nie tylko dla
siebie, lecz tak2e i dla innych.
Lubi4ziemiq, umiej4na niej pra-
cowai. S4 katolikami, dotrzymujq
tradycji polskich. W niedziele
uczEszczajq do kaplicy w
Gwozdawie.

Za wielkie wydarzenie w
swoim iryciu pan Bernad uwa2a
spotkanie z papie?em Janem
Pawlem II w czerwcu 2001 roku
w Kijowie. Pan Zakrzewski ma
p i qknych wnuk6w, kc6rzy szanuj 4
dziadka jako m4drego czlowieka
i dobrego gospodarza.

CwozDAwA
WieS Gwozdawa nalezy do

rady wiejskiej w Rei. Wioskajest
niewielka, ale ladna, ma 218
mieszkaric 6w, z kt6rych I 69 jest
pochodzenia polskiego (77
proc.). Dlatego tez zartobliwie
wieS nazywano Warszaw4.
PrzewaLnie mieszkaj4tu ludzie w
dojrzalym wieku. Mieszkaricy
wsi s4 troskliwymi gospodarza-
mi. Wpadaj4w ocry dobrze obro-
bione dzialki, asfaltowe drogi,
gazyftkowane domy. Za to ludzie
dziqkuj 4 dzisiej szemu prezesowi
Rady Rejonowej M. S. Dupla-
kowi.

Wszyscy Polacy s4 ludZmi
glqboko wierz4cymi. Nieiatwo
bylo im przeftwa(, w czasie
r e2ymu totali tameg o'. zakazane
byly msze Swiqte, przeSladowalo
zawiarq, wySmiewano siq zpol-
skoSci. nvlaszcza z dzieci w sz-
kole. Niedziela dziei:.
Swi4teczny i mieszkafrcy wsi
odwiedziwszy koSciol nie
pracuj4. Kiedy trzebabylo zdac
wladzom chor4gwie, to wie6nia-
cy z Gwozdawy nie upokorzyli
sie, przechowali je. Teraz
chor4gwie przechowywane s4
przy kaplicy. WczeSniej, kiedy
jeszcze nie bylo kaplicy, ludzie
jeLdzlli do koSciola przy ulicy
Czudnowskiej w Berdyczowie.
Cala wioska byla potQpiana za
wi arq. Wyfykano zwlaszcza Mo -
rozowskq Jadwigq, Morozowsk4
Cezarier, i juz nie zryiqce Anton-
ine Lewkowicz, Zofiq
Czeslowsk4.

Odrodzenie duchowoSci we
wsi m i eszk ahcy zaw dziqczajq oy
com karmelitom. Na zawsze w
ich pamiqci pozostan4 ojcowie
Serafin Tyszko, Dawid Ulman,
Benedykt Krok, Tobiasz Zarzecki
i inni. Znacznqrolqw 2yciu relu-
grjnym Gwozdawy odegral ksi4dz
Ambrozy Mickiewicz. To on w
czasach sowieckich nie dai
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zanikn1t, wierze i duchowoSci'
Dziqki temu kaPlanowi
Gwozdaw a zawsze bYla
przykladem dla wszystkich kato-
likow rej onu Berdyczowskiego.

W 1989 roku we wsi zostala
zarej estrow ana par afra katolicka
Niepokalanego Serca MarYi,
kt6ra dziala do dziS. Do odpra-
wiania mszy Sw. Jadwiga Moro-
zowska oddala sw6j dom.
Odprawia msze karmelita Tobiasz
Zanecki, kt6ry bardzo siq troszczY
o sprawy parafialne, dobrze jest
zapoznany z problemami wsi.
Przezlata wspolpracy ojca Tobia-
sza z mieszkahcami GwozdawY
wielu ludzi nawr6cilo siqnawiarq
katolick4. Razem z siostr4
Czeslaw4 prowadzi ewangeliza-
^iE ludno6ci. Du2o par wziqlo

ub. nawet mal2onkowie w
Yojrzalym wieku. Prowadzono

pierwsz4 komuniq, Sluby, spo-
wiedzi - i to nie tylko w kapli-
cy, dla chorych tak2e w domach.
Za czas kaplariskiej poslugi ojca
Tobiasza w Gwozdawie miesz-
karicy wsi dziqkuj4 Bogu.

Parafianie z radoSci4 witali
nowego kaplana o. Jana, pro-
boszczako6ciola w ich wsi. DziS
parafia liczy ponad 80 parafian.
Przychodze tu na msze ludzie z
najbli|szych wiosek. Co rok
Gwozdawa rado6nie przyjmuje
pielgrzym6w, id4cych do Berdy-
czowa. W marcu bie24cego roku
zostal poSwiqcony kamiefi pod
zabudowq nowego koSciola,
kt6r4 przew odniczqcy administ-
racji rejonowej Alfred Bilecki
kontroluje osobiScie. Mieszkari-
cy wioski z nieciepliwo3ci4

' czekajq na otwarcie nowego

1-aSciola.

OprszKowcr
{oplszKowcY}

Historia wioski mocno jest
zwiqzana z histori4 B erdyczowa.
Pierwszymi posiadaczami tych
ziem byli Radziwillowie. Oni to
podarowali Gryszkowce swym
najblizszym krewnym, jednymi z
ktorych byl Ustym Paszkowski.
Dalej posiadaczami Gryszkowiec
byli ziemianie Kulczyccy, Kalis-
cy, Paszkowscy, Radziszewscy.
Przeztereny Berdyczowa i obec-
nych Gryszkowiec prowadzil
szlak, kt6ry mial w6wczas zna-
czenie handlowe, bo prowadzil na
Kij6w, a tak|e byl szlakiem
katormikow, w zdluL kt6re go byty
rozmieszczone wiqzienia
etapowe, w Kodni i Derazni.

Na tym szlaku, obok lasu

znajdowalo siq 2r6dlo czYstej
wody, kt6re przyci4galo uwagQ
podr62nik6w. Z uplywem czasu
wykopano studniq, a niedaleko od
niej pewien Gryszko w XVII w.
zbudowal karczmq. Wedtug Po-
dania wlaSnie ta karczma z jei
gospodarzem dala nazwe< miejs-
cowoSci - Gryszkowce. Wiado-
moSci o tym osiedlu moina zna'
lezt w,,skazanijach o nasielo-
nych miestnostiach Kijewskoj
gubiernii". W tym okresie kato-
lik6w w Gryszkowcach bYlo 26
(dokument cerkiewnY). Zremre
posiadal tutejszy ziemianin Igna-
cy s. Stanislawa Paszkowski.

W roku 1895 yrewsi bYto 85
gospodarstw. W latach 20-ch XX
st. dzialaly dwie szkoly: Nr I I -ukrairiska, Nr l2 - polska,
dyrektorem byl Brzezowski.
Obecnie w Gryszkowcach miesz-
ka 5 tys. os6b, jest 1760 dom6w.
W zeszlym roku w Lyciu miesz-
karic6w wsi mialo miejsce wiel-
kie wydarzenie - otwarcie kaP-
licy katolickiej. Kiedy w osiedlu
zostala wybudowana nowa
szkola, stara zostala zostawiona
na laskq losu: wybite okna,
polamane drzwi, obdarty tynk,
kupy Smieci. Ludzie zwr6cili siq
do rady wiejskiej z proSbq o od-
danie starej szkoly dla parafii
katolickiej Sw Barbary. P62niej,
z inicjatywy biskupa Jana Pur-
wiriskiego odbyla siq rejestracja
parafii Sw. Agnieszki. Remont
pomieszczenia zostal zrobionY
silami wiernych pod przewod-
nictwem ojca Alberta Galeckiego.
Nowe drzwi, okna, oltarz, ozdo-
bienie do Sakramentu Swi4tego
robil parafianin Walery Michal-
ski. Pierwsza msza w kaplicY
zostala odprawiona przez oica
Alberta, kt6ry du2o czasu i sil
oddal budownictwu kaplicY a

razem z tym i odnowieniu du-
chowoSci we wsi.

W nowej Swi4tyni pracuj4
takLe ojcowie Antoni i Bogdan.
Obecnie najczqSciej odprawia
msze ojciec Bogdan, mlody
kaplan po seminarium w Worze-
lu. Do kaplicy przychodzi okolo
75 parcfian, w dni 6wi4teczne
ponad 100. Kaplica nie mo2e
zmiesci6 wszystkich chqtnych.
Przy parafti odbywa siq ewange-
lizacja, przygotowanie do
pierwszej spowiedzi . Dziataiq
grupy domowe mlodzieZowe i
rodzinne, gdVie studiuje siq lite-
raturq religijha. Grupy pomagaj4
chorym, ludziom niepelno-
sprawnym. Tak2e przy parafir
dziala Legion Maryi, kt6ry zaj-
muj e si q dzi alalno Sc iq charytaty -
wn4. Na Swiqta prowadzone s4

inscenizacjq. Na tym siq nie kori-
czy. Jest decyzjaradY wiejskiej o

nadaniu dziaLkr ziemi dla wYbu-
dowania nowego ko3ciola. De-
cyzja ta jest wspierana Ptzez ad-
ministracjq rejonow4.

Na terytorium osiedla Pracu-
je, znane w calej okolicY, kafe

,,Zodiak", stworzone z Pomie-
szczenia zaniedbanego sklePu.
WlaSciciel kafe jest Polakiem,
nazywa siq Witalij Witusiewicz.
Z or ganizowaw szy dzi alalno S i
,,Zodiaku", dal pracq wielu bez-
robotnym. W Gryszkowcach
mieszka tak2e mal2enstwo Oli-
zarowskich (Leonid i Olga), kt6re
zalo|ylo firmq do przerabiania
ziaren slonecznikowYch i wYra-
biania oleju. W firmie Pracuje 10

os6b. Opinie o Olizarowskich s4

Wielu problem6w trzeba bYlo
roztrzygn46 w czasie remontu.
Nie z kaLdym urzqdnikim
udawalo siq znale26 wsPoln4
mowQ. Na przyszlo66 Pan Stan-
kiewicz ma wielkie PlanY i
wszystkie one maj4 slu2Yi na
korzy6c mieszkaricom wsi.

Stanislaw jest katolikiem.
Jego mama, pani Waclawa, brala
udzial w pielgrzymce na sPot-
kanie z papie|em w Kijowie.
Wedlug opowieSci dziadka,
przodkowie Stankiewicz6w Po-
chodzili z Polski, bYli bogaci,
praktyczni, mieli maj4tki, fabryki.
Mozliwie zdolno6ci do biznesu,
kt6re Stanislaw odziedziczYl Po
nich.

Mieszka tak?e w tej wsi
Wincewicz Ludwig s. Feliksa, ma

b ar dzo dobre. P rzecie? Pomagaj q

w miarq mo2liwo6ci wszYstkim,
kto do nich siQ zwraca. Wierz4w
pomoc Boga, w jego wsParcie w
zvciu.

Osvrowo
(Szerszy material

w rrMozaice"
za styczertt-luty 2000 r.)

Niewielka wioska, ma dob-
rych gosp odarzy. Stankiewicz
Stanislaw s. Jana ma 49 lat, jest
przewodni czqcy m prywatne go
przedsiqbiorstwa, kafe,,Astori a",
jedynego miejsca rozrywki we
wsi. Odwiedzajq kafe ludzie w
rozmaitym wieku. Tu mozna
odpocz46 w dzieri Swi4teczny, po
pracy, obchodzi6 uroczystoSci.
Od dawna nieczynne bylo
pomieszczenie stol6wki wiejs-
kiej, nie ogrzewane. Pomie-
szczenie stawalo siqpowoli ruin4.
Pan Stanislaw odremontowal je
w calo5ci i ju2 1,5 roku dziala
kafe.

50 lat. Zajmuje siq rolnictwem,
obrabia 5 h ziemi. Posiada6 swoj4
ziemiq marzylod dawna. Przeciei
ma niezbqdn4 technikq, dorasta
syn Witalij, kt6ry pomaga ojcu.
Po ukoriczeniu szkolY Podsta-
wowej uczy siq w szkole zawo-
dowej Nr 33 w Berdyczowie.
Bqdzie mial od razu kilka za-
wod6w, niezbqdnie potrzebnYch
w rolnictwie. Rodzina pana Lud-
wiga jest katolick4. Wiara zostala
zachowana przezwszYstkie Poko-
lenia, me zwa2ajqc na katakliz'
my historyczne. W rodzinie jest
tr6jka dzieci. Corka Julia
ukoriczyla koled2 medycznY w
Warszawie, terazpracuj e w Ode-
sie. W 1973 roku, opowiada pani
Maria, malzonka Stanislawa, ona,

studiuj4c w uczelni, brala Slub w
kaplicy na Czudnowskiej w Ber-
dyczowie. Mlode malzefistwo nie
balo siq w6wczas zakaz6w.
Rodzina przekazuje tradycje
katolickie nastEpnym pokole-
niom.

Jadwiga Kowalska
opr. Larysa Wermiriska



I{IEDALEKO
SZOSY

llszystkim biznesmenom (i nie tylko),
podrdiujqcym z Kijowa do Warszawy drogqprzez
Zytomier4 radzimy: za.rezerwujcie sobie co na-
jmniej kilka godzin na odpoczynek i zwiedzenie
miejsc nieodleglych od tej szosy!

Najbardziej oczywistymi miejscami do
zwiedzenia sq- Zytomierz, kt6ry od kilku lat
kierowcy omrjaj4 szerokim lukiem, jad4c ob-
wodnic4, a tak2e Berdycz6w. Zwlaszcza do
odwiedzenia historycznego Berdycowa, z klasz-
torem karmelit6w_ bosych oraz koSciolem Spfo
B_arbary, gdzie odbyl siq Slub Balzaca i pdni
Hariskiej, namawia6 nie trzeba. Prawdq powie-
dziawszy, na Berdycz6w potrzeba nawet nieco
yiEgej ni2 kilka godzin - zwlaszcza, jesliby
chcie6 odwiedzji poblisk4 TerechowE, miejsce
narodzin J6zefa Konrada Korzeniowskiego.
Warto jednak zobaczyt dwie inne miejscowoS-
ci obwodu 2ytomierskiego, walne dla historii
Ukrainy i mieszkaj4cych tu polak6w. pierwsze
z nich to Korostysz6w, 30 km na wsch6d od
Zytomierza. To miasteczko kierowcv tez omi-
jaja jadqc wygodn4 obwodnic4. Tymczasem

ryo2.na-pojech_ai prosto, zamiast objeidLat, je
dookola. Godne uwagi jest odrestaurowany
ko6ci6l - i stoj4cy w pobli2u pomnik Gustawl
Olizara, polskiego poety i marszalka szlachty
Gubernii Kijowskiej , 2yj4cego w latach 1798-
1q65 Korostysz6w obchodzil wlaSnie swoje
500 - lecie, a SciSlej m6wi4c - 500 - lecie
pierwszej pisemnej wzmianki o tym miescie.
Wiqksza czq36 jego historii zwiqzana jest z
nazwiskiem Olizar6w. Dzisiejsze wladze Ko-
ro styszowa przywr acajg swemu mi astu hi storiq,
przerwanqpo rewolucji. W 1999 roku potom-
kowie dawnych zalo?ycieli i wlaScicieli I(o-
rostyszowa zjawili siq w ,,swoim" mieScie, by
ucze_stniczy6 w odsloniqciu pomnika ich przod-
ka Gustawa Olizara. Druga godna uwagi
miejscowo6i znajduje siE okolo 100 km na za-
ch6d od Zytomierza. Jad4c szose trzeba
uwa2nie przyglqda6 siE drogowskazom,
wskazuj4cym na poludnie. Od szosy do Dow-
bysza jest kilkanaScie kilometr6w. Dowbysz to
dziS najbardziej polskie miasto na Ukrainie -
70 pr-oc. jego 7 tysiqcznej ludno6ci to polacy.
Przed wojnq, w latach 1925 -1935, jako Marc6-
lewsk, byl siedzib4 polskiego rejonu autono-
micznego. O 6wczesnej historii Dowbysza Swiad-
czy samotna cok6l, na kt6rym niegdy6 stal Le-
nin - na cokole jest napis literami laciriskimi
,,Lenin", chyba jedyny taki na calei Ukrainie.
A o wsp6lczesnoSci zalwiadczv piqkna szkola,
ukoficzona w znacznej mierze za pieni1dze z
P.o.ls!q. gdzie obecnie nauczany jest jqzyk pol-
ski. Miasto otoczone jest przez wsie, niegayS
zamieszkane pnez. Polak6w, a wysiedlani po
1935 r. - ich mieszkaricy wqdrowaii przewahiie
do Kazachstanu.. W D9wlyszu radlimy
spr6bowai znakomitego chleba, w tym A. iri.
,,krakowskiego", produkowanego przezmiejs-
cowe piekarniq!

Jan Stankowski

l0 lat minqlo od chwili, kiedy
Ukraina oglosila swoj 4
niepodleglo56. Wielu ludzi tqskni za
czasami radzieckimi, z nostalgi4
wspominaj4c o chlebie za 13 kop. i
w6dce za 3,62. I rzeczywiScie, wtedy
niemal wszyscy mieli pracQ, emeryci
dostawali emeryturq w terminie, a
otrzymane pieni4dze starczaly na
zycre.

Lecz kaidy wie, 2e gospodarka
planowa stracila wszelk4
oplacalnoSi. Przedsiqbiorstwa
produkow aly zaplanowane iloSci to-
war6w, nie zwa2aj4c na to, czy s4 one
potrzebne czy nie.I na odwr6t, stwa-
rzano sztuczny deficyt pewnych ro-
dzaj6w towar6w. Ju2 w latach 80 gos-
podarka ZSRR znajdowala siq w fa-
talnym stanie, staczaj4c siq po r6wnie
pochylej. Trudno jednoznacznie i
kategory cznie stwierdzi6, kiedy bylo
lepiej - lecz tak czy inaczej nie ma
to sensu, bo przywr6cenie do Lycia

wlaSciciele firm otwarcie wykorzys-
tuja w ten spos6b ludzi. Na przyklad,
dyrektorzy niekt6rych kafe przej muj 4
na okres pr6bny kelner6w. Ci jakiS
cz as pracuj q (zazwy czaj b ezplatnie),
a potem wla6ciciel m6wi im, 2e nie
nadaj4 siq do pracy. W ten spos6b,
przez do66 dlugi czas nie trzeba
placil pensj q. Dla takich
nowopoj awiaj 4cych siq kapitalist6w
jest to bardzo wygodne. Bardzo wie-
lu pracodawc6w, zwaLajqc na niedo-
b6r miejsc pracy, nie rejestruje ofic-
jalnie swoich pracownik6w, nie placi
zanichpodatk6w, na skutek czego im
nie zalicza siq sta2u pracy. Ludzie
pracuj4 bez dni wolnych, urlop6w,
zwolnieri lekarskich. Niestety, nie s4
to pojedyncze fakty. Mo2na powie-
dzie(,, 2e w takich okrutnvch
warunkach pracuje wiqkszoS6 . Lecz
nie mozna nie zauwa2yt,,2e sytuacja
nareszcie pomalu siE zmienia.
Powstaj4 firmy, w kt6rych zwailajq
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starego systemu nie jest ju2 mozliwe.
Ukraina wybrala nowy kierunek - ku
Zachodowi. Zmienily siQ warunki
zyciowe, zmienily siq wymogi, podej-
Scie do wielu spra% ale nie zmienily
siq ludzie. Wielu ukrairiskich obvwa-
teli zagubilo siE we wsp6lczesnych
realiach. S1przyzwy czajeni do tego,
2e mieli stabilne prace, stabilne pen-
sje, kt6re przynosily im staly doch6d.
Teraz zaS wielu z nich nie moze so-
bie da6 rady, nie mo2e przetrwa6. Jed-
ni zbienjqpuste butelki, inni karmi4
siq rzeczami wygrzebanymi ze
Smietnik6w, a niekt6rzy po prostu
gloduja. Zgodnie z nowymi warunka-
mi, czlowiek jest towarem na rynku
sily roboczej. Bardzo ostro to
odczulem, kiedy sam dostalem now4
pracQ. Ka2dy pracodawca pragnie
mie6 wykwalifikowanych pracowni-
k6w. I wlaSnie, sw6j profesjonalizm
i przydatnoS6 trzeba udowodnid.
Trzeba umied siq reklamowai. To
bardzo trudna sprawa, bo nasze wy-
chowanie szlo w zupelnie innym ki-e-
runku - lecz wymaga tego gospodar-
ka rynkowa. WiqkszoS6 praco-
dawc6w zatrudnia pracownik6w na
okres pr6bny. Jeheli praca nowoza-
trudnionego nie jest oceniana pozy-
tywnie, okresu jego pracy nie
przedluza siq.

Bardzo to przykre, ale niekt6rzy

uwage na czynnik ludzki, w kt6rych
doceniaj 4 pracownik 6w. Znalazlem
pracQ, kt6ra przynosi mi satysfakcjq.
Tak czy inaczej, wszystko zaleLy od
szef a, od j 

"go umiej qtnoSci
prawidlowego podejmowania de-
cyzji, od jego zdolnoSci obcowania z
ludZmi i chqci przysluchiwania do ich
pomysl6w. W ci4gu szeSciu lat
studiowalem ekonomiq, ksiqgowo5d
, biznes. Teraz wielk4 uwagQ
przykladam siq do studiowania
nowych dyscyplin - marketingu i
menedzmentu, lecz raczej nie wielu
wla6cicieli firm - zwlaszcza w ta-
kich malych miastach jak Berdyczow
- wykorzystuje te nauki w swojej
dzi alalno S ci. P rzy znam, 2e my6 I alem
nawet, i2 te zachodnie dyscypliny
powinienem w swej pracy zapom-
nie6, ale na szczEficie trafilem do ta-
kiej firmy, kt6ra to wszystko stosuje.
M6j szef rozumie wagQ
wyksztalcenia ekonomicznego i
dlatego o swoje miejsce pracy
,,walczylem" przez dwa miesi4ce. W
clegu tego czasu pracowalem ,,na
pr6b", ale otrzymalem to, czego
pragn4lem.

Zy czEwytrwaloS ci i cierpliwo6ci
wszystkim, kt6rzy szukaj4 dobrej
pracy.

Eugeniusz Klimakin,
menendier-ekonom ista, 22 lat.



Ogromna, por6wnywana z t4
sprzed czterech lat pow6di
nawiedzila w czerwcu i lipcu Polskg.
Straty szacuje sig wstgpnie na
miliard zlotych.

A oto kilka wydarzehztego okresu:
. 20 czerwca - Woda wzbtera na

Podhalu, rosn4 rzekr na
Zywiecczy2nie, pogotowie przeciw-
powodziowe na Podkarpaciu.

.24 czerwca - San przekroczy\
stan alarmowy.

. 9 lipca - Oberwanie chmury w
woj. pomorskim. Btrza gradowa nad
pow. lubaczowskim - straty wyce-
niono na 9 mln zl. Prawdziwy potop
w Gdarisku i Slupsku.

. 10 lipca - Ulewy nad Tr6j-
miastem (Gdarisk, Sopot, Gdynia).

. 13 lipca - Zagroilenie na Slupi.
Na kilku ulicach w Gdarisku nadai stoi
woda. Straty powstale wskutek
nawalnicy w calym wojew6dztwie po-
morskim szacowane s4 wstqpnie na
255 milion6w zlotych.

. 17 lipca - Katowice ocenily wy-
datki na usuwanie strat po burzy na
100 tys. zl. Nawalnica na Podlasiu.
Tr4ba powietrzna nad Tarnowem (stra-
ty wynoszaponad I milion zl). Grado-
bicie kolo Bialegostoku - straty po-
dobnej wielkoSci. Nawalnica w
Warszawie.

. 20 lipca - Nawalnice nad Ma-
zurami Gi2ycku uszkodzona
o czy szczalni a S ci ek6w.

. 2l lipca - Pow6d2 w Jeleniej
G6rze (straty oszacowano wstqpnie na
60 mln zl).

. 23 lipca - Ulewy w Malopolsce
i na LubelszczyLnie - ewakuowano
kilkaset os6b. Ponad 1000 interwencji
w Malopolsce i okolo 160 na Lubel-
szczyLnie przeprowadzila straz
po2arna.

. 25 lipca - Straty w samej
Malopolsce oszacowano wstQpnie na
ponad 250 mln zl. Coraz bardziej
dr,amaty czne wiadomo Sci z Malopo I ski
i Swiqtokrzyskiego.

P62niej wody opadty i okazalo siq,
2e potrzeba wielkiej pomocy tym,
kt6rzy zostali pnez nie poszkodowani.
Spore Srodki przeznaczylo paristwo;
ogromne ilo3ci dar6w oraz pienigdzy
zebr aly or ganizacj e ch arytatywne. Dary
dotarly nawet z Ukrainy. Akcja trwa.

Jan Mieczkowski

Z\y stan polskich finanso\ry
Zlq wiadomoSd przekazal rz4dowi premiera Jerzego Buzka i calemu

spoleczefistwu minister finans6w Jaroslaw Bauc: jeieli znaczqco nie zostane ogra-
nlczone wydatki, przyszloroczny deficyt w budiecie paristwa wyniesie prawie 90
miliard6w zlotych. Po zbadaniu okazalo sig to prawd4 - ale Bauc i tak musial
rozstad siq z ministerstwem.

Bauc przedstawil pro-
jekt bud2etu na 2002 rok.
OSwiadczyl, ze potrzebne
sa ogromne oszczqdno6ci, w
tym - zamroLenie pensji w
tak zwanej bud2et6wce
(urzqdnic y, natczycie le
itp.) oraz emerytur i rent,
ciEcia w wydatkach po-
#.czeg6lnych mini sterstw.
W ten spos6b deficyt mial
wynieS6 nie wiqcej ni2 35-
40 miliard6w zlotych.

Wypowiadaj4c siq dla
dziennikarzy, minister Bauc
podkreSlal, 2e
przedstawiaj 4c sw6j proj ekt
,,nie chcial nikogo straszy6,
tylko spelnil sw6j konstytu-
cyjny obowi qzek." Wywolal
jednak falq krytyki, tak ze
strony opozycji, jak i in-
nych ministr6w
zwlaszcza, 2e tak katastro-
falne informacj e przed-
stawil na miesiqc przed
wyborami.

Premier powolal spec-
jalny zesp6l ekspert6w,
kt6ry po kilku dniach
potwierdzil wyliczenia
Ministerstwa Finans6w
dotycz4ce zalo2eh do
bud2etu na 2002 rok. Z sza-
cunk6w zespolu wynikalo,
2e jeileli rz4d nie podejmie
zadnych dzialah,
przyszloroczny deficyt
wyniesie 85-93 mldzl. Cze-
mu jest tak 2le? Komenta-
torzy twierdzq,2e zbyt dro-
go kosztuj4 cztery ogromne
reformy, rozpoczete przez
rzqd Buzka; 2e zbyt wiele
pieniqdzy wydawanych j est
niepotrzebnie lub mar-
notrawionych, a przed wy-
borami poslowie uchwalali
cotaz to nowe ustawy,
zwiqkszaj4ce wydatki

Chod okazalo siq, ze
Jaroslaw Bauc mial racjq-
premier Buzek go
zdymisjonowal. Formalny

pow6d - Le informacjq o
zlym stanie finans6w pafrst-
wa przedstawil zbyt p62no
Nowym ministrem finans6w
zostala dotychczasowa wi-
ceminister Halina Wasilews-
ka-Trenkner. Kilku wice-
ministr6w - zastqpc6w
Bauca - zlo|ylo dymisjq.

Pierwsze dzialania
ograniczajqce
przy szlor o czne wydatki
paristwa podjal tymczasem
prezydent Aleksander
Kwa6niewski. Zlozyl weto
wobec kilku ustaw, kt6re
poci4galy za sob4 szczeg6l-
nie du2e wydatki. Kolejnd
ciqcia planuj4 ministrowie

- cho6 staraj4 siE ich
unikn46. Wiadomo, 2e oszcze-

dzeni zostanq emeryci i ren-
ciSci. Najtrudni ejsze za-
danie czeka nowy rzqd,
kt6ry powstanie po
wrzeSniowych wyborach.

Edward Gryczewski

Refleksje Polaka ze Wschodu

Latwo przewidywalna przyszloSe
Dokortczenie ze stn3

25 czerwca 1992 r. zostala przyjqta
Ustawa o mniejszoSciach narodowych w
Ukrainie. Wedlug ocen ekspert6w jest to
b ar dzo demokraty czny i wiele obiecuj 4cy
na perspektywq dokument.

2l maja 1997 r. we wsp6lnej dek-
laracj i prezydent6w A. Kwa$niewskiego
i L. Kuczmy o porozumieniu i jedno-
czeniu podkre6lono waLna role polskich
obywateli ukrairiskiego pocho dzenia
r6wnie2 ukrairiskich obywateli polskiego
pochodzenia w rozwoju wszechstronnej
wsp6lpracy miedzy Polska i Ukraina.
Dlatego jestem dumny ztego, ze m6j los,
losy wielu moich wsp6lrodak6w dzisiaj
nikt nie rozgrywa w kombinacjach poli-
tycznych, nie stawia na kartq. Cieszy siq
uznaniem ofiarna praca tysiqc patriot6w,
zwolennik 6w przyjaZni polsko-ukrairis-
kiej, a jednocze6nie tych, kto naprawdq
ma PolskE,,w swoim sercu".

Nie jest namza slodko. Mamy przed
sobq ciernista drogq, kt6r4 musimy
przekroczy6. A wiec, weszliSmy na ni4.
Juz dociera do nas slowo polskie nie
tylko w ,,Gazecie Lwowskiej", ale i w

,,Dzienniku Kijowskim",,,Mozaice Ber-
dyczowskiej",,,Glosie Podola",,,Po-
lakach Donbasu", w radio i telewizji
Zytomierza. hL nikt nie dziwi siq, ze
dziecko uczy siq jqzyka polskiego jako
zapomnianego oj czys tego, ze \czepzcza
do KoSciola i modli siq po polsku.
Zakladamy stowarzyszenia polonijne i
nikt nam w tym nie przeszkadza. Praw-
dziwym wydarzeniem w 2yciu kultural-
nym spoleczeristwa s4 coroczne Dni Kul-
tury Polskiej, festiwale w r6znych miejs-
cowo6ciach Ukrainy. Nasza mlodzieL vcze-
stniczy w Olimpiadach Jqzyka i Kultury
Polskiej, wyjeLd2a na studia do Polski.

Mo2na duzo m6wi6 jak o
osi4gniqciach, tak i o problemach.
Najwaznie jszym jest jednak to, ze w
paristwie ukraifskim dzisiaj nie jeste6my
zagroieni, Le mamy pewno66 dnia ju-
trzejszego i perspektywQ na lata. Nasza
przyszloi| dzisiaj jest latwo przewidy-
wana - Ukraina idzie do Europy, my
zbliiamy siq do Polski.

Bogdan Siwakowski
\ilinnica (Ukraina)
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. W szpitalu w Cieszynie zmart byly I
sekretarz PZPR Edward Gierek
poinformowal o tym jego syn prof. Adam
Gierek. - BezpoSredniq przyczyna jego
Smierci byla niewydolnoSd pluc, spowodo-
wana pylicq, na kt6r4 cierpial. W styczniu
skoficzyl 88 lat - powiedzial prof. Adam
Gierek. Edward Gierek urodzil siq w
Por4bce kolo Sosnowca. Razem z rcdzica-
mi w mlodo6ci emigrowal do Belgii i
Francji. Tam pracowal jako g6rnik. po po-
wrocie do Polski wstqpit do ppR, a nastqp-
nie PZPR. Pelnil wiele partyjnych funkcji.
Przezwiele lat byl tez poslem. W 1970 roku
po odwolaniu Wladyslawa Gomulki zostal
I sekretarzem Komitetu Centralnego pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Usu-
niqto go z tej funkcji * 1980 roku, W
ocenach i komentarzach, publikowanych w
polskiej prasie, stwierdzano,Le Gierek oce-
niany jest pozytywnie przez znacznqczEs6
spoleczeristwa, gdy2 ,,za jego czas6w Lylo
siE lepiej ni2 przedtem i potem',. Stalo siq
tak glownie dziqki po|yczko ale te|
Gierek doprowadzil do ogromnego
zadtu2enia Po lski zagr anicq.

Na pogrzebie bylego I sekretarzazjawilo
siq w Sosnowcu okolo l0 tys. os6b, w tym
kilku bylych premier6w. Obecny byl przed-
stawiciel prezydenta Aleksandra Kwa6niew-
skiego, wiceminister Marek Ungier.

. Polsk4 wstrz4snqlo kilka afer, w tym

- wok6l I wiceministra obrony narodowej
Romualda Szeremietiewa, kt6rego doradca,
oskarzony o korupcj q, zlapany zostal przez
specjalnq grupQ podczas ucieczki promem
do Szwecji. Szeremietiew zostal zdymis-
jonowany przez premiera Jerzego Buzka.
Inne afery dotyczyly gospodarki. I tak na
przyklad are sztowany zo stal Gr zegorz Wi e _

czerzak, byly prezes ogromnej paristwowej
instytucji ubezpieczeniowej pZU Zycie,
kt6rego oskarzono, Le ze szkod4 dla swej
fi*y udzielal wielomilionowych pohyczek,
kupowal budynki i inwestowal w akcje
gieldowe.

. Policja zatrzymata trzech
podejrzanych o napad na oddzial
Kredyt Banku na ulicy Zelaznej w
Warszawi e, podczas kt6rego tor-
turowano i zastrzelono czworo
pracownik6w b ank u. Zatrzy mano
tez kobietq, kt6ra wiedziata o na-
p adzie i zacier ala 6 I ady prze stqp st-
wa niszczqc dowody rzeczowe.
WSr6d zatrzymanych jest 27-letni
ochroniarz w banku, w kt6rym
dokonano napadu. - Takjak przy-
puszczaliSmy, sprawcy wyw odzq
siq z bran|y ochroniarskiej. Za-
trzymanitrzej mE2czylni oraz ko-
bieta - wszyscy pracowali jako
ochroniarzew r62nych firmach 

-powiedzial konferencji prasowej
Dariusz Janas, rzecznik prasowy
komendanta stolecznego policj i.

. Gdy ten numer ,,Mozaiki"
oddawali3my do druku, byto ju|
niemal pewne, 2e przewidziane na
23 w rzeflni a wyb ory parl amentarne
wygra koalicja Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i Unii Pracy (oraz
kilku mniejszych partii). Nie wia-
domo bylo jedynie, czy SLD uzys-
ka ponad polowE miejsc w Sejmie

przypadku Senatu progno-
zowano, 2e bEdzie to okolo 2/3
miejsc. Do Sejmu wejdq zapewne
takie 

- Platforma Obywatelska,
nowe ugrupowanie centrowe; pol-
skie Stronnictwo Ludowe, centro-
lewicowa partia zrzeszajqca przed-
stawicieli wsi; Prawo i Sprawiedli-
wo66 - nowe ugrupowanie pra-
wicowe; byl mo2e teL Akcja
Wyborcza SolidarnoS6 prawicy
dotychczasowego premiera J erze-
go Buzka. W Sejmie znajdzie siq
te2 kilku posl6w mniejszo6ci nie-
mieckiej (sprzyja temu ordynacja
wyborcza), natomiast niewielkie
szanse ma silna do niedawna Unia
Wolno6ci.

. W 60. rocznicq mor-
du na Zydach, w Jedwab-
nem odbyly siq tam uro-
czystoSc i 2alobne z
udzialem najwyzs zych
wladz. Obecnych bylo
1500 os6b i 300 dzien-
nikarzy. 

- Jako czlowiek,
obywatel i jako prezydent
Rzeczy p osp o I itej P o I sk i ej
przepras zam. Przepra-
szam w imieniu swoim .i
tych Polak6w, kt6rych
sumienie jest poruszone
tamt4 zbrodniq. W imieniu
tych, kt6rzy uwa2ajq, Le

nie mozn a by| dumnym z
wielkoSci polskiej historii,
nie odczuwaj4c jedno-
cze6nie b6lu i wstydu z
powodu zla, kt6re Polacy
wyrzqdzili innym
powiedzi al podczas uro-
czystoSci prezydent Alek-
sander KwaSniewski. Na
cmentarzu przem6wil ra-
bin Jacob Baker z Jedwab-
nego.-Polska-nasza
Polska 

- 
prosi dziS o

przebaczenie, a ci, kt6rych
prosi, powinni proSbq
przyjqe,. Te lzy powinny
przejS| do historii jako
jedne z najpiqkniejszych
polskich kart. Powinny
oczy{ci|, usun4i niena-
wi 56. Niech te lry
o czy szczqkrwawe zdar ze-
nia sprzed 60 lat - m6wil.

. W poczqtkach wrzes-
nia w kantorach dolary
kupowano po 4,17 zl,
sprzedawano po 4,28 zl.
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<Mala Mozuika>
Strona dla dzteet.

Przygotowala Larysa lAermifiska

Mala Basia nie wiedzial.a,
Jak siq pisze m6j,
Czy o z kresk4, czy bez kreski,
Wiqc spytala siq Tereski,
Gdy Tereska pomySlala,
Jak siq pisze m6j,
Kr6tko Basia powiedziala:
,,Chyba tak jak tw6j !"
Ale Basia nie wiedziala,
Jak siq pisze twoj. :

Wandzia z tylu jej szeptala:

,,Tak samo jak sw6j !"
Ale Basia nie wredziala,

Jak siq pisze sw6j,
Wiqc jej Janka doradzala:

,,Napisz tak jak sl6j"
Ale Basia nie wiedztala,
Jak siq pisze sl6j,
Wiqc do pani skierowala
Ciqzki klopot swoj.
Pani Basiq zroztmtala.
Na tablicy napisala:

,,Chcesz by znikla troska twoja,
Zobacz, co jest w Srodku sloja!"
Tenz Basia wie, jak co pisze siq:

Sloj - jak sw6j, swoj - jak tw6j, twoj -jak moj



MOZAI BERDYCZOWSKA

Bor pxe HecKonbKo cronerril
ttcropvla yKpahHcKoil rocygap-
CTBEHHOCTh TECHO CBfl3AHA C

nonucxoil. PaccnaarprBarb pa3-
Brrhe xaxofi-nnbo crpaHbt t43o-
nnpoBaHHo oT Apyrrx HeBo3Mox-
Ho. Tonuxo oqeHKa qenoro KoM-
nneKca co6urrri no3Bonnr Boc-
co3AaTb peanbHyto naHopaMy co-
6anwh, nponcxogt4Bulr4x MHoro
ner roMy Ha3alq. lz1 nl,teHHo hs
Aaneroro npounoro ueo6xogn-
MO h3Bneqb ypoKt4, KoTopbte no-
3Boncr Hs6exaru MHorhx orut4-
6ox e HacroeqeM ra 6ygyqeu.

flea nocneAHhx rbtccLtene-
Tr4F Hepa3pbtBHo cBff3btBarcT
l-lonuury ra Vxpanuy. l-ocy4ap-

O,{eHu xanb, qro orHoueHiln
Mex4y Yrpanxofi r flonuuei He
BcerAa 6unn 4o6pococegcKr4 M 14.

Ha pauxeM erane yKpahHo-
nonbcKt4x orHoueHnfi npegure-
ToM cnopa crann 9epsexcxre
ropo4a, Koropbte, Ha,lhnan c 981
roAa, B pe3ynbTaTe BoeHHbtx
gefrcrani HecKonbKo, pas nepe-
xo4nnn n3 pyK B pyKt4. A rar ua-
3brBaeMaF HaLlhoHanbHo-ocBo-
6o4rrenuuan 6opu6a yKpahH-
cKoro HapoAa 1648-1654rr., xorR
n 6ana HanpaBneHa He nport4B
nongKoB, a 3a yTBepxAeHne He-
3aBncrMoro yKpahHcKoro rocy-
AapcTBa, noceqna Ha HeKoTopoe
BpeMn BpaxAy B Ayrul4 nn4eil.

MhqecKh, TaK-r nonuTn'.{ecKh.
ilpnvrHofi ororo eBnqercn To,
,rro nonuua 3aBoeBana He3aBh-
cl4Mocrb eqd a 1918 ro4y n 4o
1 939 roAa crpohna AeMoKparh-
qecKoe rocyAapcreo. Cefi.tac
ilonuure yAanocb cra6nnnsnpo-
BaTb HaqLloHanbHylo BanloTy,
yBennqhrb sanoguril AoxoA t4

6urcrpo nepefrrr or nnaHogofr
gKoHoMhKt4 K pbtHor{Ho it. Y xpan-
He xeo6xoAt4Mo no3ahMcrBo-
BaTb onbtT nonbcKt4x nonhTrKoB
H SKOHOMI4CTOB Ang yKpenneHhfl
co6crgeHHofi exonounqecxofr
chcreMbt. V ecnn yKpar4HcKoe
npaBhrenbcrso eur6hpaer co-
BpeMeHHbrfr n nporpeccrgHurfr

qeTbrpe cToneTnfl Ha3aA nonh-
TnqecKhe AeflTenh He cMornh
BOnr'roTHTb B Xh3Hb eTy nAelo, a
yKpa nHcKaR rpeKo-KaTonhqecKafi
qepKoBb, ocHoBaHHas ga roi xe
Specrcxoil yHnn, uunporofi nog-
AepxKh He nonyqhna.

f'lpn cosgaHuI HoBoro o6ue-
AnHeHne rocyAapcrB Heo6xo4r-
Mo nepeHnru can,tsrfr nonesHurfr
onbrT r43 Bcex cyqecTBoBaBuJt4x
n HbrHe cyu{ecrByloqnx Qege-
paqnil h He AonycKarb yxe cAe-
naHHbtx xeu-nn6o ourn6ox. B
nepByto oqepeAb Hy)t(Ho peunTb
Bonpoc pennruu,,{ro6ur He Ao-
nycrhrb co6urrrfi , aHanorrqHbtx
TeM, Koropbte hMenn Mecro e I

cTBa-coceAn Aonroe BpeMR unr4
no o6qeray nyrn pa3Bntnn. fla-
neKhe npeAKn yKpanHqeB h no-
n9KOB noKnoHgnncb oAHl4M 14

TeM xe 6orau, hx paHHsq Kynb-
Typa raKxe oqeHb cxoxa. 06 o6-
rqHocTt4 KynbTypHbtx n rocy.qap-
cTBeHHbrx 14CTOKOB CBhAeTer'tb-
cTByeT not{Th oAHoBpeMeHHOe
nphHRTIe xpncThaHcTBa: B

flonuure - e 966, e Kheecxoil
Pycn - a 988 ro4y. finn Pycn n
ilonuurn roro BpeMeHh xapaK-
TepHa TaKXe qeHTpanh3aqHn
BnacTH B pyKax oAHoro npaBh-
TenF: MeuJKo, Sonecnaaa Xpa6-
poro, Kasnunpa O6noBrrenc B
llonuure, Bnagra uupa Bennxoro,
Fpocnaaa My4poro, Bnagnrran-
pa MoHonaaxa Ha Pyoa. Ecru
MHoro o6ulero Bo B3rnn,qax Ha
opraHr3aLln|o rocyAapcTBeHHo-
ro yKnaAa Bnagraurpa Benrxo-
ro r SonecflaBa Xpa6poro, a
cxoAcrBo ,tx Mnccnoxepcxoi n
KynbrypHoi genrenuHocrr4 npo-
cro nopaxaer, Bce gro AoKa3bt-
Baer poAcrBo t4croKoB nonucroil
h yKpanHcKoil xynsryp.
, Heo6xoArMo raKxe BcnoM-

Hr4Tb BbtAapu{hece no6egur
o6re4rHdHHurx eofr cx flonbur14,
flhrsur n YrpanHut noA fproH-
Bansgorr,r e 1410 rogy, a raKxe
6nray nonbcKo-Ko3aqbero eoic-
Ka npon4B TypKoB nog XornHour
a 1621 roAy, B pe3ynbrare Ko-
TOpOTO yAanocb ocTaHoBl4Tb
npoABnxeHhe HenphgTeng Ha
Tepphrop14to 3ana4xoil Eaponur.

OgHaro hcropnn cBhgerenb-
cTByeT, qTo npoqecC gsahr\aOO6o-

rar4eHhe KynbTyp nponcxoAl4T He
TOnbKO B MhpHOe BpeMF, HO h B
xo4e BoeHuurx Aeilcrenfi n xon-
Snnrroa.

B nocnegypu{r4x cronernex
coBMecrHoe npe6uraaHhe nofl R-
KoB h yKpahHqeB no4 rHdron
Aacrpricxofr n Poccrficrofi rar,,l-

nepril cnnorhro o6a 6parcxnx
Hapo4a. 06 srovr cBnAerenb-
cTByeT nonbcKoe HaqhoHat'tbHoe
BoccraHre 1830 roAa, Ha3btBa-
eMoe Hon6pucxnM, B KoropoM
aKTh BHO yqacTBoBa nn cuunaT n-
314pyforqhe noneKaM yKpanHqbt.
O4xaxo B Tor MoMeHT He Ha-
ulnocb TaKoro nrAepa, xoroputi
uor 6ur noBecrr aa co6oi 4ea
yrner6xnutx h B To xe BpeMe
cao6o4onn6reurx HapoAa h,qo-
6hrucc rarofi xenaHnoil He3a-
BhchMocTt4.

Heo6xo4raMo orMerATr- u
ror San, qro hMeHHo flonsula
r Yxpanxa noHecnh Har6ons-
ujt4e qefloBe'"tecKhe n MaTeph-
anbHbte norepn B xoAe Bropoil
unpoaoi eofiHur. Boo sxonoun-
qecKyto ct4cTeMy Ha sTnx TeppH-
TOphRX nphunocb BoccTaHaB-
nnBaTb npaKThqecKh 3aHoBO.

CrpeuneHne rcceo6oge, Ae-
MoKparhh Bcerga 6urnn ornhqh-
renuHoil veproil gnlx AByx cna-
BcHcKl,tx HapoAoB. Ha xutneu:-
HeM eTane nocTpoeHng AeMOK-
parhqecKoro o6ulecraa flonuula
onepexaer Yxpanxy KaK eKoHo-

nylb pa3BnTnH, nbtTaeTcg 14HTer-
phpoBarb a Eapony, To HaLtr-
HaTb eTo HyxHo B nepBylo oqe-
pe4b c coceAHhMh, 6onee 6nns-
KhMh no Ayxy rocyAapcTBaMu.
fl onscxo-yKpa nHcKoe corpyAH h-
qecrBo 6yger o6sgarensHo no-
ne3HbtM t4 B3ailMOBbtrOAHbtM.
YxpanHa - oro B nepByp - oLte-
peAb arpapHae cTpaHa c Moll_l-
xoil curpueeoil 6asoi. flonuLua
xe, KaK n 6onuurHcrBo eBpo-
ne[cxux rocyAapcrB, 6onee pas-
Br4Ta hH4ycrphanbHo. V1 ecnu
nonhThKl4 14 SKOHOMl4cTbt yAenflT
eroMy corpyAHt4ltecrBy 6onuue
BH[MaHrR, ro y flonsur n Yx-
panHbl no9BgTCC HOBbte, TaKne
Heo6xogrnabte ceroAHe pblHKh
c6ura npoAyKrll4n, qro, HecoM-
HeHHO, MOXeT nonoxhTenbHo
cKa3aTbcg Ha SKOHOMI4qeCKOM
6narononyqhm AByx rocyAapcrB.
A 6ygyqne nonhrhKl4 AonxHbr
3aAyMarbcn HaA eqil 6onee
TecHbrM coTpyAH14qecTBoM.
Bnonxe Bo3MoxHo, vro 6ygy-
r{r4M KaK flonuurn, TaK h Yxpara-
Hbr sBnsercn Segepaqran. Mor4-
Han $egepaqhe cnaBeHcKr4x Ha-
poAoB, B Koropylo Moryr eoirLl
TapKe L{exhg, Cnogaxrg, Sonra-
pnn, o6nsarenbHo craHer fihAe-
pou Eaponsr.

AAes nonbcKo-yxpan ucxoi
$egepaqnr He HoBa - eqd a
1596 ropy e Specre 6urna npeA-
nprHFTa nonbtrKa o6teguxNru a
eAh Hylo Aepxa By [,lonuu.ry,

Ilnray u Yxpauay. O4Haxo

lOrocnagnlr a nepaofr nonoBhHe
90-x rogoe. Bce,{nexur $egepa-
qhh AonxHbt BXoAhTb e xee Ha
paBHbrx npaBax, He AonycKag
noflBneHhg (cTapuero) rocy-
AapcrBa, Hano4o6ne Pocct4n e
CCCP, Koropae u no cei gexu
He Moxer cMrpr4Tbce c yrparoil
cBoero hMnepcKoro nonoxeHhR
no orHorxeHilto x YrpanHe n
fionuure. t/ eqd oAHo: cnaBqH-
crrfr coros He AonxeH 6urru ar-
peccrBHbtM, Bce qneHur Se4e-
paqnn AonxH bt 6urru 6egunAep-
HbrMh rocyAapcrBaMh. Taroil
coro3 AonxeH cTaTb qeHTpoM
cnorofrcrgnA n rapa+ToM Mhpa
a Eapone.

Tperue rbtcnqenerlte Aonx-
HO CTaTb nepenoMHbtM B xt43H14
qenoBeLtecTBa, H MOXHO HaAe-
srbcg, r{To coto3 flonuun n Yx-
pahHbt cbtrpaeT B sToM HeManyto
ponb h sailMer 4ocroixoe uec-
To B Mr4poaofr rcropur. Ho sro
geno 6ygyqero. A cero4xnulHrfr
AeHb Hecer e ce6e nocroeHHoe
coTpyAHhr{ecTBo HauJl4x rocy-
AapcrB B pa3Hbtx cSepax xras-
HH: B KyJlbType, HayKe, eKoHoMt4-
Ke, cnopre. Taxne recHbte KoH-
TaKTbl noMorapr ntoAnM o6enx
crpaH nyqure noHFrb Apyr Apy-
ra I crpot4ru 4o6pococeAcKre
oTHOUeHUA Ha nphHt{hnax
Mhpa, gpyx6ur h manMoBbtroA-
HOrO COTpyAHhqecTBa.

Esrexnfi Cnncap,
BblnycKHt4K ruxonur Ns1 0

r.Sep4nveaa
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cairoaoi'nireparypn, ueqeBpaMu cranu nnue ri, t4o

aei1panu a ce6e HayKy eiria iuaort sanoairne 3HaqeHHe

Ene Hapo4y.,Qo rarux uanex<art <Ko6sap> Tapaca Uea-
qeHKa i rcllau Tageyutt,A4aua Mi4reauva.

<Ko6eap> qe KHrra, RKa crana nepuloK)
cepeA ycnaAKoBaHrx yrpaixcbKl4M Hapo-
qoM 3 Mr4Hynoro HaqioxansHhx AyxoBHl4x
xap6ia. ,Qonn qiel xHnrn AilBoBhxHa. flo-
iI, uro BxoAcrb Ao HeI, cKnaAanrcb Ha

TepHhcTl4x Aoporax xnTTR noeTa, nilcanhcb
y piexrx, He 3aBMh cnpnnTnnBhx yMoBax.
Sinuuicru noegiil <Ko6sapn> HanucaHi
no3a Mexaun pi4xoro Kpap. Ane, se 3ga-
xaloqn Ha qe, y Ht4x cxpieu crpyMeHhrb
ceirnhil o6pas flHinpa i upie chHe Aane'']
yxpaiucuxnx crenie.

<flan TaAeyuJ) Miqxearsa rex crBo-
ppBaBce y aaxxi gnn f'lonsqi vacu. Taip
qeil craa cnpaBxHbop HapoAHolo eno-
neelo, y nxifi so6paara noer yci.cropoHh
TOroqacHoro nonbcbKoro cycnlnbcrBa.
<flax Tageyu> - xailanqe AoctrHeHHtl
Miqxeenva- noera, oAHH 3 xaileenn,aHiuux
eniqnnx raopia se rinuxr nonucuxol, ane il
ceiroeol nireparypn.

I yxpaiHcuxnil, i nonucurnil uegeBph
crBopoBanhcb y ehrHaHFti. Aaropr qhx qy-

AoBHx rHrr 6ynn aigipaaui eig 6aruriaqn-
xn. lllee.{eHKo nncaB csoi noegiT ro B MaH-

Apax, To B Ka3eMaTax, BoHl4 Mepexhnhcb
npn cairni 6inrax Hoqeil nieHo.{i i e nicxax
saxacniilcuKux nycrenb.

Agarur Miqxearav nhcaB <flaxa TaAey-
> s flapnxi, xy4n eurirpyaaa nicnn no-

pa3Kh nonbcbKoro flncronaAoBoro no-
BcraHHe 1831 poxy . 1834 pir 6ya oAHt4M 3
HafirRx,.n4x y xrrri noera, i caue rogi aril-
uroB y caiT (naH Ta4eyu>.

Y <Ko6sapi> lllee,{eHKo Bl4cfloBt4B Ha-
caMnepeA caMoro ce6e, cBorcl oco6ucticru,
aig nepuoro fi go ocraHHboro pFAKa KHilra
HanoBHeHa iHAheiAyanbHnM noeroBnM no-
r{yrreM. Tyr fioro, Ulee,{exxie, TeMnepa-
MeHr, fioro qnpa y caoTfi aigrpnrocri4yua.
Tyr - AyMKr4 Hl4M Br4crpaxAaHi, Kpr4BAr4 -
HnM nepexnti, tyt Kapr[Ht4 caue iloro, Ta-
pacoBoro AhrhHcrBa. I Moea fioro, i rinuxn
ilouy anactneufr reu6p ronocy.

B <flaui Tageyuoei> Miqxeeuq Bilpa-
ehg ceifi norneg i ceoe aigxor.uexHf, Ao rpa-
riqnoT goni nonucbKoro HapoAy. flepexn-
BaHHR noera 3a Aonp Saruriaqnun 6ynn
nouJToBXoM Ao crBopeHHn ueAeBpy. He
3Baxapqh Ha re, qo gir rBopy aig6yaaeru-
cR npornrou gexinuxox gHie B oKonnqnx
6inopycuroro uicreqra Hoaorpy4ra, is pos-
Nroe [4ix reponMh noeMn, sa nipnvHrun
aigcrynaur, nri pas y pa3 po6nru noer, 3a
on14caMh AaeHix cycninuxo - nonirnvHnx cy-
nepeqoK, Hapeurri, 3a ranepeelc Konophr-

xrax 66basiB, 3ManboBaHilx y B3aeMhHax 3

pigHoro npnpoAolo, 3Bt4qaFMh, no6yrotvt, -
nocrae qina icropin l-lonuqi ai4 iT nepuoro
poenoginy (1772) i Ro 1812 p., poxy HagiT

xa HanoneoHa, y crnagi eiilcux FKoro 3'fl-
BHnHcb roAi Ha nrarai nonucuri nerioHepn.

| <Ko6eap> i <flax Ta4eyu> e Bhpa3a-
Mil HarxHexoi nto6oei ix aaropia Ao Aane-
xoT 6aruxieulmHt4, RKa neperBoprnacn AnF
Hrx o6ox Ha noerhqny MYsY, qo Yce ix
xl4TTfl HaAhxae xa raopvicru. Caue e qiel
nto6oei Bhpocna npaBAhBa, BorHeHHa no-
esis (Ko6sapn)), caMe Lle xinrnun cryxa-
Mn He ocrygxeHe crHiscuxe novyrrn il
xr,rBtano roi gyx nporecry, 6yurapcraa, aH-
rnxpinavvrHu, FKI4M HacHaxeHa llleeqex-
KOBA KHuTA:

fl rar ii, s rax np6np
Moa Yrpaiuy y6ory,
llto nporcneuy cs.sroro 6ora,
3a ue|gyuty nory6nn!

Miqxeanv noqhHae cBolo noeMy cnoBaMh:
O rpan uifi, llureo! Tu ua sgopoa n cxoxa!
.flxa ru gopora, nhut rort s6aruyru Moxe,
Xro arparua paa re6e. .Flx eu4neo )KnBe,

Te6e uanpto a, 6o ryra cep4e pBe.

fiai ronoexi eaAn 6a,{hg Miqxeauv Y
xnrri nonbcbKr4x euirpaxria: 6pax Kpt4rn-
r143My e oqixqi MnHynoro 6aruxiaqrHn i
npeBanrc)BaHHfl qBap Ta HenoposylvtiHHn
saiiricru coni4apHocri. Tax csir unxynoro,
roil noern.rHrfi rvripax npo Hboro, autxaHnfr
6onicHoto ynBolo aigipaaHnx aig 6aruriaqn-
Hr npAefi, BhnBnFBcR TaKox ue soeciu ige-
anbHnM. iloer 6a.rhru o6uexeHicru csoTx
repoia, gpi6'naxoeicrs Txuix vaap, H€-
s4arHicru niAusrrcn HaA 6yAesuicrp:
Oguouy unnxruvy uinr ue gorogurn:
Biu ovi aurpiqua iguaurtcn cep4nro,
ueuoadu xaTy Bcto nornuHyB, sr6u uir.
Bu goraganuca, qo aiu ryruye go ecix:
<He noeeonqp!.., - KpuK,

sadnncxann ua6nsuu,-
Haneeue girtgerbcs,qo cBapKu uix nauauu!..
ue nau nraeTe Toro au, uonogi,
.flr aonn BonbHag nuuanacn rogi,
Konu uauoda qe xuna y Hac Ao npaBa
i eipa y cepqflx rainact uenyraea!

I Tapac llles,leHxo raKox Bl,iKphBae He-
gonirn cBoro BnacHoro HapoAy, nxi cnpun-
tors fioro noHeBoneHHlo:
Tort rysauu o6upae cBara a fioro xari,
A rofi HuuKoM y ryroqq/ rocrpnrc uixr

Ha 6para.

A rofi, rnxufi ra raepeanfi, doro6ossnnaufi,
8 x xiute q ra, n ig rpag ertcn,

Bux(Ae uet4acnuaurt
Y re6e qac ra i sanycrurt nasypi a neqiHKu,-
I pe finarafi: He BuMonsrt uiAiru, uixiuxa.
A rort, ryegputi ra poaroutuui,

BCe XpaMh Mypye;
Ta oreqecrao raxnp6ur4 TaKsa nnu 6igrye,
Tax is fioro, cepAeutHoro, KPaB,

sK BoAy roqnrt!
A 6parin MoBLturb co6i, eurpit4uautu ovi!

Ocniearr ceo6ogY B YMoBax xPinoc-
unquxol AepxaBn - Lle 3Haqrflo BncnoBnrh
npoeigxy, Hafieaxnngiuty icrnHy )Kvlrrl, Bv1-

noeicrn no4cM y Soptvti noesiT re, qo Ane
Hnx 6yno 3a rnx yuoa Hailcyrreaiunu.

HegAonasicru npAcbKoro Ayxy Bl4eB-

nnerbce i e tovty, qo 6escrpauHnx cnieqia
cao6oAr HapoAxyloru Hafr noxrvrypxittti
qacn. flopnn 3 Bonento6Hnn,tn rBopaMn
Miqxeanva, B xt4BoMy neperyKy 3 H14M14,

noesiR UesqexxoBa 3'RBhnacb Ha rpe6Hi
airy nx 6ynrianrafr ronoc Hafr6inuu noKpt4B-

AXeHhx coqiansHnx Hr3ia, ronoc rrlx, l4o
BXe noqyBann norpe6y <rporrlagon o6yx
cranhrb)), s fioro noesiil rno6nrennM Ao-
LtyBaBct enAseiH HeMuHyqoI coqianuHol
p03Rnarh:
Bcraue npaaga! Bcraue eons!
I ro6i oguouy noMonsrbcs aci ssuxu
Boairu iairn...

flrogcsxrafi 6inu - iHrepuaqiouanusni,
sx eiqHuil nophB ntoAnHh Ao ulacrfl, Ao cBo-
6oAn, go ainuHoT raopvocri. <l 6yge crH, i

6yge uarra, i 6ygyru nrclAn Ha seMni)...-
noer 3 TaKop eipotrc e gyuti, noer raxoi
enepriT BncnoBy, qe - BennKril noer.

YrpalucuxnVt ta nonucurni HapoAt4
3aBXAr4 6ynn 6paruiun. Tofi, xro tuyKae
vaap n,tix HaMh noBnHeH naM'flTarn, Lqo

cBapKa rr,lix pigxrarrlil ehriAxa gnR aoporia,
Rxi o6os's3KoBo tll4M cKopl4craprucs. B
icropii YrpaiHra ra flonuqi exe 6ya raxufr
Saxr, Konn caMoAepxaBHa PociR,. cKopt4c-
TaBUhcb noraHrMh crocyHKaMn Mlx yKpal-
HqnMt4 Ta nonnKaMn, noHeBonnna o6nAea
HapoA14. Y uafi6yrHboMy Yxpaina ra
['lonuqa nosnHHi eAHarhcn i xrrn a unpi
ra snaroAi, TaK RK qboro xorinn Haui npo-
poKr4 - Tapac [IJeg,aeFtxo i ARau Miqxeenv.

Anica Bepuixcuxa,
ylleHnqn 9-A xnacy ulxonh Ns3,

u. Sep4nveaa



PROG M TV.,POLO1\$IA
Oto wainiejsze programy Telewizji polonia

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

Polecamy stale programy informacyjne, a zwraszcza ,,wiadomosci,,
codziennie o 20.30, oraz ,,Teleekspress" o 1g.00. w niedziele 

- trans-
misja Mszy swiqtej, zazwyczaj okolo 14.00. programy dra dzieci 

- w
soboty emitowany jest program redakcji katolickiej dla dzieci ,,wakacje
z Ziarnem" o 9.45; codziennie wieczoram i, o 20.15 _ ,,Wieczorynka,,,
zaS rano, okolo 10.00-10.30 r6hne audycje dla dzieci.

A oto ciekawsze seriale 
- tradycyj nie ju| telenowele ,,Klan,, i

,,Zlotopolscy" fiak w poprzednich numerach ,,Mozaiki" - bez wiqkszych
zmian), atak2e w soboty o 7.00,,MiloSi \elzaka,, (polsko_francuski),
poniedzialki o 21.00 ,,zmiennicy", wtorki o 21.00 .sukr.r,,, pi4tki o
21.00,,Plebania". I kilka interesuj4cych film6w polskich we wrzesniu i
paldzierniku, wszystkie okolo 21.00: sobota 15. wrzesnia,,operacja
S amum", s ens acyj ny; Sroda 2 6 wrzelni a,,Hubal',, woj enny ; niedziela 7
paldziernika,,sztuka kochania", komedia. A tych, ktZrzy interesui4 siq
polityk4 w Polsce, zapraszamy na wiecz6r wyborczy w nied zierq, 23
wrzesnia 

-w6wczas sukcesywnie podawane bqd4wyniki wybor6w do
Sejmu i Senatu.

n{OZ.Aiffi ,BER$;Iffi ffi$ffi fi

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwi4zku polakr6w na Ukrainie
(obw6d Zytomierski).

Redaguje zesp6l w skladzie:
Feliks Paszkowski - prezes
Larysa Wermiriska - redaktor naczelny
Piotr KoSciriski (Warszawa) - dyrektor ds.
wydawni c zy ch i programowych
Eugeniusz Galecki - zastqpca dyrektora
Walentyna Kole5nik - sekretarz odpowiedzialny
Wasyl Zacharczuk - opracowanie grafrczne
i techniczne
Anna Cybulska - kierownik oddzialu w Kiiowie.

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdvczriw.
ul. Puszkina 46,

adres w Internec,.' 
tt'' (380 4143) 2'23'78'

www. webspawner. com/users/m ozber d,
e-mail : p.koscinski@rzeczp ospolita.pl,

Ewentualne wplaty w polsce mohna dokonywai na
konto:
Bank Pekao SA li OlWarszawa,
nr 12400124-21033247 -2700- I 0 I I I 0-00 I
z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

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

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania
list6w i artykul6w, ale informujemy, Le za zamie-
szczone materialy nie wyplacamy honorariumi
(redakcja pracuje spolecznie), a tekst6w nie
zam6wionych nie zwtacamy.
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Ziiomierie' I, n e*A$ $i.
Radio Zytomierz
. Co miesitc, w \?Zdqpierwsz4 sobgtq miesi4ca o godzinie 20.00,mozna.sluchai p6lgodzinnej audycji wiqzyku politi- w RadiuZvtomierz
Telewizj a bytomierz dla polak6w
lDwa razy w miesi4cu audycja dla polak6w.
Prl s kie stowarzys zenia w' iiy tomierzu.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
te 1.. (4 | 2) 24 -3 4 -22, dyr ektoi Miro slaw a S tarowi e;;.
godziny pracy - codziennie (procz niedzielij od't.00 ho l g.00.. Zjednoczenie Polak6w Zytomi erszczyzny <frolonioi_ 

-'
przewodnic_z4cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (412\ 22_16_36.. Zwi4zek polak6y na Ukriini e, Oddziat ri Litr;irru _ p."r",Walentyn Grabowski.
'"Towarzystwo Kultury po_rskiej na zyomierszcryznie im. J.I.Kraszew-skiego, przewodnicz.a2v terTy Bagifiiki, i.i d";;; (in> 37_8g_g7.
'.zrzeszenie Mlodzie2y porskiej \v zytomienu - pizewodnicz4ca
Sw_ietlana GreL, tel.: 36_14_gg, "37 _46_46.
Polskie ltqw.ayyszenie w Berdyczowie
' Lwrqzek Polak6w na ukraini e, oddziar w Berdyczowie -prezesFeliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. puJzkina aO,tel.(414\32-s0-3 0.
M_gze w jpzyku polskim w ilytomierzu. Katedra 5w. Zofii - codziennie 1g.00.. KoSci6l oo. Bernardynow pw. Sw. Jana z Dukli _
codziennie 

.7 .00, w niedziel i I .00,9.00, 13.30.
I{sze. dwujqzyczr,l.:j:!:,:iowo w jgzyku f oirr.i-, czgsciowo poukraif sku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych_
w_gi9a.z.i9le 8.00,10.30, 17 .00, codziennie S.OO i 1g.00.
'Kosci6l sw. Barbary - cod,ziennie g.30, l&00, 

"ilori.i. 
g.30, 10.30,13.00, I 9.00.

. Ka-plica ul. Czudnowska - niedziele 1g.00.

*:,*jS^"y^f." polskiego w Krasztoiie Ka.melit6w Bosych:pontedztatek, godz. l6 - nauczycielka W. Kolesnik, pi4tek, 15.30- Z. Jankowska.


