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VI MIQDZYNARODOWE TARGI CHLEBA W JAWORZE
od 30'08' do 01-09- 20!2 ro\y w polskim mieScie Jau)orze odbywaly sig VI MigdzynarodoweTargi Chleba. Jest to niezwykle iydarzenie o charakterze gospodarczym, kulturalnym ispolecznym. Przez trzy dni moi,na byto podziwia| kunszt najlepszych piekaray i cukiernikiw,smakowai wyiqtkowe-yryoll i zapoznii sig, z tradyciq piecieiiaiw"io. Na targi przyjechaligofcie z odleglego o 1200 kitometrhw Berclyczow;," " 

Dokoriczenie na stn4_5.



2I lipca, kiedy Koicifil obchodzil
dzieft Matki Boskiej z gdry Kormel,
wszystkich swoich wiernych, w tym
takie pielgrzymdw przyjmowala
Berdyczowska Madonna. I znt6w bije
sig serce znanego od downa klasztoru
Karmelitdw Bosych. Liczne tlumy
pielgrzymdw jui dwunasty raz zebraly
sig przy berdyczowskiej Swiqtyni na
tradycyjne Swigto Matki Botej
Szkaplerza Swigtego.

lzn6w wola
Berdyczowska

Madonna
W tym roku pod 6cianami klasztoru

zebralo siq blisko l4 tys. pielgrzym6w.
Najmlodszy z nich mial 4 lata, a
najstarszy 84. Razem z pielgrzymami
przyszli tu biskup Stanislaw
Padewski, 36 kaplan6w i wielu braci i
si6str zakonnych.

Przybysze schodzili siq w sobotq
wieczorem 20 lipca. Rado66 przepelniala
serca zebranych na placu klasztornym.
Znakiem tej rado6ci i szczqscia stali
pie6ni, improwizowane tafrce. WSr6d
modl4cych siq mozna bylo zobaczy|
ludzi r6znych ras: Murzyn6w, Indian,
Japoriczyk6w. Tym razem wierni w
osobliwy spos6b odczuwali jedno66,
skupiwszy siq u st6p Berdyczowskiej
Madonny na cudownym obrazie, jak6y
przerzuciwszy most do wydarzeri
niedalekiej przeszloSci, kiedy to na
sportowym lotnisku ,,Czajka,, w czasie
apostolskiej wizyty papie2a Jana pawla

II na Ukrainq wok6l tej2e Madonny
zebraly siq setki tysiqcy jej wiernych
dzieci.

Pielgrzymka wydala siq trudna.
Przez caly czas pielgrzymom
towarzyszyl upal. Ale' pod koniec
wszystko sprzyjalo naszemu Swiqtu. W
niedzi e lq przed uroczystq mszq zaczqlo
pada6, jakby wynagradzaj4c
pielgrzym6w za zwyciqstwo nad
trudno6ciami w drodze.

Mszy Swiqtej przewodn iczyl
apostolski nuncjusz na Ukrainie biskup
Mikotaj Eterowicz. Takze w
nabozeristwie brali udzial biskupi

r Uiecezji: kijowsko-zytomierskiej Jan
Purwiriski, kamieniecko- podolskiej
Leon Dubrawski, charkowsko-
zaporoskiej Stanislaw Padewski, odesko

- symferopolskiej Bronislaw Bernadski.
Na mszy Sw. byli tak2e obecni
przedstawiciele wladz miejskich na
czele z merem Berdyczowa Wasylem
Mazurem, przedstawiciele plac6wek
dyplomatycznych - w tym ambasador
Chorwacji Mario Mikoli6, p. o. konsula
generalnego RP w Kijowie Krzysztof
Swiderek.

Opr6cz uroczystoSci odpustowej,
karmelici bosi razem z wiernymi
obchodzili takLe 360-lecie inauguracji
2ycia zakonnego i po6wiEcenia koSciola
dolnego. To22lipca 1642 roku fundator
klasztoru Janusz Tyszkiewicz ofi arowal
nowo zbudowanemu klasztorowi obraz
Naj6wiqtszej Maryi Panny.

Wielu ludzi po mszy Swiqtej przyjEto
Swiqty szkaplerz. UroczystoSi
zorganizowano na wysokim poziomie.
Ch6r parafialny oczarowal wszystkich
swoim piqknym Spiewem. Warto
podkre6li6 takLe pomoc dobroczyric6w
- berdyczowskich parafian, kt6rzy
przyjmowali pielgrzym6w na nocleg.
Dziqki naszej milicji i grupom
porz4dkowym kazdy obecny czul siq
bezpiecznie. Takze sprawn ie pracowala
grupa pielqgniarek. Punkt medyczny byl
czynny calodobowo. Nie zw ailajqc na zle
warunki dobrze pracowala sluzba
sanitarna. Nikt nie byl glodny albo
spragniony. Parafianki zrobily tysiqce
kanapek. Woda przywo|ona byla
specjalnymi samochodami.

Jak widzimy Berdycz6w stal siE dla
Ukrainy jak Jasna G6ra dla polski,
Lourdes dla Francji, Fatima dla
Portugalii, Kigali dla Rwandy.
Berdyczowska Madonna jako patronka
katolik6w Ukrainy byla, jest i bqdzie
2r6dlem 2ycia duchowego.

Irena Zawadzka
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Kult PrzenajSwigtszej Maryi Panny
w klasztorze Karmelitdw Bosych
zapoczqtkowano jui nie jednq setkg lat
temu. Berdyczowska Bogarodzica jest
znana w colym katolickim iwiecie jako
Patronka miasta, a takie calej Diecezji
Kijowsko - Zytomierskiej. Jej obraz
wyslawil sig po wielu krajach dzigki
cudom, ktdre mialy miejsce w dziejoch
ikony.

Historia obrazu
Matki Boskiej

Berdyczowskiej
Od pocz4tku rozwoju kultu Matki

Boskiej Berdyczowskiej waLny,
momentem stalo siQ uzdrowienLz
bi skupa kijowskiego Stanislaw a Zaryby
z Kalinowa. Oglosil on, 2e obraz jest
cudowny. Tylko do dnia oficjalnej
koronacji obrazu w 1756 roku w wyniku
prowadzonych przez biskupi4 komisje
badari na czele z kijowskim biskupem
Samuelem Orgq i przesluchari
6wiadk6w, uznano 263 laski, w tym: l4
wskrzeszeri umarlych, l0 uzdrowieri z
rozmaitych kalectw, l9 wypadk6w
odzyskania wzroku, 14 uzdrowieri
konajqcych, l12 naglych uleczeh z
ciq2kich chorob. Pozostale laski dotyczq
ratunku w r62nych zagro|eniach od
szatana, od zlych ludzi, od ognia, wody
i zarazy oraz odzyskania utraconego
mienia.

W 1630 roku Janusz Tyszkiewicz,
wojewoda i starosta generalny
kijowskiego kraju, ufundowal klasztc.'
karmelitom bosym jako obietnice zV*
zwolnienie z niewoli tatarskiej. Fundator
ofiarowal takLe dla klasztoru obraz
NajSwiqtszej Maryi Panny slynqcy od
dawna laskami w rodzinle
Tyszkiewicz6w. Obraz Madonny
namalowany byl technikq olejnq na
pl6tnie przymocowanym do cyprysowej
deski o wymiarach ,,wysoko$ci na lokcie
dwa bez dwoch cali, szerokoSci jeden
lokie6 i iwieri jedna" czyli okolo 120 x
175 cm. Byla to wierna kopia obrazu
Matki Boskiej Snie2nej, zwanej Salus
Populi Romoni, zbazyliki Santa Maria
Maggiore w Rzymie. Berdyczowska
Madonna w przecudownym obrazie jest
ozdob4 step6w Ukrainy, wzg6rz podola,
wolyriskich las6w. 28 stycznia'1753
roku Dekretem Kapituly Watykariskiej
papie2 Benedykt XXI pozwolil jej
koronacjq. Papiez nadeslal w darze
zlote, ozdobione klejnotami i papieskim
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herbem korony, wlasnorqcznie przez niego po6wiqcone. Opt6cz
koron z Watykanu do Berdyczowa wyslano relikwiq ciala
Swiqtego Teodora, 2olnierza i mqczennika, oraz czgSt chor4gwi
$wiqtego Jerzego. Ale akt koronacji odbyl siq dopiero trzy lata
po ukoriczeniu budowy.

l6lipca 1756 roku miala miejsce koronacja obrazu. To bylo
najwybitniejsze wydarzenie w historii miasta. Koronacji
przewodniczyl biskup Kajetan Soltyk z Kijowa. Na czele procesji
wystqpowal ksi4ze Antoni Lubomirski. Wierni nie6li 6 tysiqcy
chorqgwi husarskich i pancernych. Swiadkami tej uroczystoSci
bylo 50 tysiqcy os6b.

Na pamiqtkq tego karmelici wydali zlote medale i umieScili
w ko6ciele marmurow4 tablicq. W 1759 roku do klasztoru
przywieziono szcz4tki fundatora Janusza Tyszkiewi cza, kt6ry
zmarl w 1649 roku. Niestety, w 1820 roku kosztowne korony i
inne kosztowno6ci zostaly skradzione. W zamiani,inie sqdzia
powiatu lipowieckie go J6zef Zdziechowski sprawil nowe korony,
poSwiqcone i zalo2one na obraz przez biskupa Michala

jiwnickiego w 1844 roku. Kiedy i te zostaly skradzione, ojciec
SwiEty Pius IX ufundowal i przyslal nowe, z poleceniem
dokonania powt6rnej koronacji. Odbyla siq ona w 1854 roku,
prawie w stulecie pierwszej koronacji przez biskupa Kacpera
Borowskiego. UroczystoSi zgromadzila 100 tysiqcy wiernych
r62nych wyznafr. Korony razem z kosztownymi sukienkami
zdobily obraz aL do wojny bolszewickiej 1920 roku.

Z przyjiciem do wladzy bolszewik6w, obraz Matki Boskiej
Berdyczowskiej wykorzystywano jako eksponat w muzeum. W
przeddzierl okupacji niemieckiej l94l roku w sanktuarium
wybuchl poilar. Ogiei trwal kilka dni i pozostawil tylko mury.
Mozliwie, 2e ktoS specjalnie wzniecil poLar, zeby ukraSd
cudown4 ikonE i kilka tysiqcy wot6w z wielkiego oltarza.
W6wczas pociqto i przetopiono srebrn4 ramq obrazu wagi w 75

kg.
Jak wiemy, w paristwie ateistycznym celowo zamykano i

niszczono wszystkie Slady kultu. Dopiero 4 grudnia l99l roku
wiernym oddano klucze od koSciola. To dziqki wysilkom ksiqdza
Bernarda Mickiewicza MIC w berdyczowskiej Swi4tyni znow
odrodzilo siq 2ycie religijne. Pielgrzymi zaczEli przychodzi6 do

-. .ojeszcze nie dzialajqcego klasztoru przed 1990 rokiem.

lrPoSwiqcenie g6rnego i dolnego ko6ciola odbyto siq na
uroczysto66 parafialnego Swiqta Niepokalanego Poczqcia
NajSwiqtszej Maryi Panny - 8 grudnia l99l roku. To bylo

. pierwsza uroczysto6c odpustowa po 65 latach w zdewastowanej
Swi4tyni.

W l99l roku malarka z Krakowa Bozena Mucha Sowifiska
namalowala nowy obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej
rozmiar6w 143 x 93 cm. Nowa kopia, otoczona szacunkiem, 6
lat od czasu namalowania na proSbq arcybiskupa Marianna
Jaworskiego, metropolity lwowskiego, oraz karmelit6w bosych,
zostal uroczy6cie po6wiqcona przez Ojca Swiqtego Jana pawla
ll w ko6ciele Sw. Jadwigi Krolowej na Azorach w Krakowie, g

czerwca 1997 roku, w czasie jego pielgrzymki do polski.
Uroczysta koronacja obrazu odbyla siE po 9 - miesiqcznych

i modlitewnych przygotowaniach w1998 roku w Berdyczowie.
Przewodniczyl koronacji biskup Jan Purwiiski. Juz koronowana

, Mudonna z Dzieciqtkiem zebrala wok6l siebie w ten lipcowy'1 dzieh blisko 9 tysiqcy pielgrzym6w.. Dzisiaj ka|dy
1 berdyczowianin raduje siq, ze wlasnie obtraz Matki Boskiej
. Berdyczowskiej byl umieszczony nad gl6wnym oltarzem na

lotnisku ,,Czajka" w Kijowie, podczas apostolskiej wizyty
papieLa Jana Pawla II na Ukrainie.

Przygotowala mgr. Irena Zawadzka,

Konferencja prasowa mera Wasyla Mazura

MIASTO iXN,
13 sierpnia w zarzqdzie mieiskim odbyla sig konferencia

prasowa mera Berdyczowa Wasyla Mazura. Zdaniem mera,

od wybordw (31 marca 2002 n) nob,e wladze miasta sporo
jai zrobily.

Mer kr6tko poinformowal obecnych o stanie spraw w
Berydczowie. Od czasu wybor6w odbyly siq 4 sesje Rady

Miejskiej, zostalo utworzone i otwarte centrum analityczno -
informacyj ne przy zarz4dzie miejskim, gdzie przyjmowani sq

obywatele. W dziedzinie kultury najbardziej powa2nym
wydarzeniam byly III Dni Kultury Polskiej, zaS w sporcie -
turniej bokserski. 20 paLdziernika planuje siq zorganizowanie
Dni Kultury Zydowskiej, a w niedalekiej przyszloSci - Dni
Kultury Ukrai6skiej oraz Rosyjsliej. PrzecieL na herbie
Berdyczowa znajdujq siq cztery gwiazdki, kt6re sq symbolami
czterech kultur: ukraifrskiej, polskiej, rosyjskiej, zydowskiej.

Zdaniem mera, njgl6wniejsze problemy, z ktorymi wladza
miejska musi walczyt bez przerwy, to: likwidacja miejsc
zbierania odpad6w, celowe wykorzystanie pustych
pomieszczefi, sprowadzenie do miasta inwestycji, remont dr6g.
Wielk4 pr6b4 dla wszystkich mieszkaric6w miasta byta klqska
2ywiolowa w czerwcu 2002 roku. Skutki huraganu likwidowane
sq jeszcze dzisiaj. Nie pozostawili naszego miasta w potrzebie
ani gubernator Rudczenko, ani te2 deputowany do Rady
Najwyzszej Ukrainy Pawel Zebrowski, kt6rzy przekazali
Berdyczowowi wszelk4 mozliw4 pomoc.

Obecnie najboleSniejszym problemem s4 dlugi ludno6ci
wobec sluzb komunalnych. Niestety, w6rod tych, co najdluzej
nie placq, jest wielu takich obywateli, kt6rzy po prostu maj4
nadzieje, 2e dlugi te zostan4 im anulowane. Okazuje siq, niestety,
ze Swiatopogl4d mieszkaric6w miasta jeszcze nie odpowiada
niezbqdnemu poziomowi obywatela niepodleglej Ukrainy.

Wladza miejska robi wszystko mozliwe dla rozwiqzania tego
problemu. Jednym ze Srodk6w jest odl4czenie wody, Eazu,
elektrycznoSci w konkretnych mieszkaniach. Robii to bardzo
trudno, bo na to potrzeba wiele czasu i sil. Ludzie powinni
sami u6wiadomi6, 2e za uslugi komunalne trzeba regularnie
placii. Problem ten pociqga za sob4 szereg innych, kt6re
powoduj4, 2e miasto nie moze normalnie siq rozwija6.

Dziennikarze zapytali mera, dlaczego jako56 wody w
wodoci4gu jest taka niska. Woda ptynie brudna, nieprzydatna
do uzycia. OdpowiedL byla nastqpujqca: sprzqt wodociqgowy
jest bardzo stary. Kupii nowego nie ma mozliwoSci, bo nie
posiadamy funduszy. Opr6cz tego upalne lato sprzyja
szybkiemu zabrudzeniu wody.

Na pytanie czy nie bytoby dobrze przemySlei mo2liwo6ci
zarabiania pieniqdzy dla miasta na turystyce, mer Mazur
odpowiedzial, 2e najpierw trzeba doprowadzi6 Berdycz6w do
naleznego porz4dku, a dopiero wtedy mozna bqdzie zapraszat
tu turyst6w. Powiedzial takhe, 2e sq chqtni inwestowai w
Berdyczowie w budowq hotelu na europejskim poziomie.

Mamy nadzieje, 2e miejskie wladze zwalczq wszystkie
obecne trudno$ci i znajd4 wyjScie z trudnej sytuacji, bo na to
liczy ludnoSd Berdyczowa.

Na konferencjq mera zostali zaproszeni przedstawiciele
redakcji czasopism, ukazuj4cych siq w naszym miescie.

Larysa Wermiriska
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VI MI4DZYNARODOWE TARGI CHLEBA
WJAWORZE

Mile widziani goScie z Berdyczowa

Przedsiqwziqcie to polega na pokazaniu
calego procesu powstawania pieczywa ,,od
ziarenka do bochenka" z odwolaniem siE do

tradycji ludowych i chrzeScijariskich
roznych narod6w - i z uwypukleniem w
nich roli chleba, jako energii 2ycia i

powszechnego po2ywienia spoleczefistw.
Podczas targ6w w Jaworze mozna bylo

spotkai wielu znakomitych goSci a

rnianowicie wicepremiera i ministra
rolnictwa RP Jaroslawa Kalinowskiego,
starostQ Jana Franciszka Jarosiriskiego,
burmistrza Jawora Stanislawa Tomczaka,
prezesa Stowarzyszenia MTCH Jacka
Krajewskiego.

Liczna delegacja zBerdyczowa na czele
z zastgpcq mera miasta Tamar4 Semeniuk
juz po raz drugi odwiedzila to niezwykle
atrakcyjne SwiEto. WS16d czlonk6w
delegacji obecni byli deputowany do Rady
Najwy2szej Ukrainy Pawel Zebrowski, jego
referent pani lrena Siniawska, deputowany
do rady miejskiej Berdyczowa Roman
Lewicki, dyrektor Palacu Kultury Helena
Pietrowska, redaktor naczelna,,Mozaiki
Berdyczowskiej" Larysa Wermiriska oraz
dziennikarz,,Dziennika Kij owskiego"
Eugeniusz Klimakin.

Wyroby piekarni berdyczowskiej
przedstawiali Wiaczeslaw Burlaka,
Swietlana Kuzik, Maria Lisowska, Ludmila
Politucza. N aj wiqksz4 popularnoSciq cieszyl
siq ukrairiski okrqgly, czarny chleb, kt6ry
zostal rozkupiony przez mniej niz p6l
godziny.

M ieszakaricy Jawora z niecierpliwoSci4
oczekiwali wystQpu berdyczowskich
zespol6w artystycznych. Jeszcze z roku
ubieglego dobrze zapamiqtali wesole,
zapalne tarice ukrairiskie w wykonaniu
mlodziezowego zespolu tanecznego,,Jawir"
(po polsku ,,Jawor") pod kierownictwem
zasluzonej dla kultury ukrairiskiej Olgi
Moskalenko. W tym roku razem z

,,Jaworem" przyjechal i ,,Jaworoczok" (po
polsku,,Jaworeczek"). Polscy przyjaciele
byli zachwyceni wystQpami ukraifrskich
dzieci, kt6re zostaly przygotowane do tego
przez kierowniczek Zanne Kabanczuk i
lrenq Nazarenko. A jaki ogrom oklask6w
wywolaly ukrairiskie piosenki estradowe w
wykonaniu solist6w Eugeniusza Klimakina,
Natalii Abenow, Sergiusza lgnatenko,
Heleny Bojko! Wszyscy, ktorzy ogl4dali
koncert artyst6w z Ukrainy, na zawsze
zaparniqtaje urocze rnelodie, pieSni i taice
swoich wschodnich s4siad6w.

Sensacjq wywolal udzial uczennicy

berdyczowskiej Sredniej szkoly nr 2 Ireny

Rudnickiej w konkursie ,,M is"
Miqdzynarodowych Targ6w Chleba'
Dzigw czyna zwyciq|yla w szystkie swe
rywalki nie tylko piqkn4 urodq, lecz i

umiejqtnoSciq zachowania na scenie, taricem

i obcowaniem z publiczno6ci4. Na z4danie

zachwyconych widz6w Irena otrzymala
tytuly ,,Miss Jawor 2002" , ,,M iss
publicznoSci",,,Miss sponso16w". Po

ukofrczeniu konkursu adoratorzy lreny
zebrali siq przy wejSciu do siedziby
organizacyjnej, zeby prosii dziewczynq o
autograf. Do hotelu prowadzila j4 ochrona.

W ramach Targ6w Chleba odbyla siq
Sesja Rady Miejskiej Jawora, gdzie zostala
podjqta uchwala o nawiqzaniu stosunk6w
partnerskich miqdzy Jaworem a

Berdyczowem. Teraz mozna oczekiwai w
kr6tkim terminie na podpisanie umowy o

wspolpracy naszych miast. Taka wspolpraca
przewiduje kontakty gospodarcze,
handlowe, kulturalne i naukowe. Polska i
Ukraina sq paristwami z perspektywi
przyszloSciq. Majq wiele wspolnych
interes6w i przyjazne stosunki sprzyjajq
wzmocnieniu i rozwojowi obu wielkich
narod6w slowiariskich.

Larvsa Wermiriska
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Jawor - miasto chleba -
miasto pokoju

Prawie 26-tysiqczny Jawor leiy w poludniowo-zachodniej
Polsce, w wojewodztwie dolnoilqskim przy drodze krajowej nr 3

Szczecin - Jakuszyce i w pobli2u autostrady A-4 Wroclaw -
OIszyna. Miasto jest obecnie siedzibq powiatu jaworskiego,
polo2one na pograniczu czterech dawnych wojew6dztw:
legnickiego, jeleniog6rskiego, walbrzyskiego i wroclawskiego.

Szczegflnq pozycjq na turystycznej mapie regionu Jaworskiego
zajmuje oddalony o 5 km Park Krajobrazowy ,,Chelmy"
(utworzony w 1992 roku) polo2ony jest na wysokoici 300 m n.p.m.,
a urozmaicajq go liczne pag6ry pochodzenia wulkanicznego oraz
glqbokie dolinki wciosowe o charakterze g6rskich wqwoz6w.
Bogata jest tei Jauna: w lasach opr|cz jelefi'i saren 2yjq
gronostaje, jenoty oraz muflony. IVi16d gatunk6w rzadkich ptakow
spotyka siq bociany czarne, krogulce i pliszki.

Miasto ma bogatq historiq. Brak dokumentu lokacyjnego
uniemoiliwia dokladne ustalenie daty nadania praw miejskich.
Nastqpilo to najprawdopodobniej miqdzy 1242 i 1275 rokiem. Z
1300 roku pochodzi pierwsza wzmianka o jaworskim burmistrzu
oraz pierwszy wizerunek herbu miejskiego zachowany na pieczqci.

Dynamicznie rozwijajqce siq miasto wyroslo na jeden z
najsilniejszych oirodkiw dolnoilqskiego tkactwa. Do I392 roku
Jawor wchodzil w sklad samodzielnego ksiqstwa piastowskiego.
P62niej stal siq domenq krdl|w czeskich, miastem krdlewskim i
stolicq prowincji.

Dzisiejszy Jawor zalicza siq do nielicznej ju2 grupy miast
dolnoilqskich mogqcych poszczyci6 siq zachowanym praktycznie
b e z z m i a n i re d n i ow i e c z ny m u kl a d e m ur b an i s ty c z ny m. LIri zy t 6w kq
Jawora jest ratusz, wzniesiony w latach I 896-97. Ozdobq ratusza
jest sala posiedzeri rady miejskiej ze znakomicie zachowanymi
witraiami. W przylegajqcym do ratusza budynku Teatru Miejskiego
zachowala siq wspaniale zdobiona sala teatralna z profesjonalnie
wyposaionq scenq i odpowiednim zapleczem. Osobny rozdzial
iaworskiej historii to staromiejskie iwiqtynie. Najstarszq wir6d
nich jest koici6l pw. Sw. Barbary (czas budowy okolo XIII wieku).

Jawor jest zainteresowany nawiqzaniem partnerskich
kontakt6w w nastqpujqcych dziedzinach: wymiana kulturalna,
wymiana sportowa, ochrona i rodowiska, gospodarka przestrzenna
i rozwdj infrastruktury, wspieranie gospodarki.

Jawor to nie tylko zabytki. Miasto ma znqczne osiqgniqcia
gospodarcze. Posiada jedno z najnowoczeiniejszych wysypisk
odpad6w komunalnych w Polsce, oczyszczalniq iciekdw oraz
nowoczesnq automatycznq stacj q uzdatniania wody. Podstawowq
bazq dla przemyslowej eksploatacji surowc|w mineralnych w
okolicy Jawora stanowiq surowce skalne. Do ich grupy naleiq:
bazalty, granity, kruszywa naturalne, gtiny ogniotrwale, kwarc
iylowy, bentonit oraz granitognejs.

Poiqdane inwestycje w Jaworze to: rozbudowa istniejqcych i
tworzenie nowych zaklad6w przemyslowych, hotele, obiekty
biurowe, centra handlowe i sportowe, budownictwo mieszkaniowe.
Jawor moie byc atrakcyjny dla kaidego. Wszyscy spotkajq siq tu
z iyczliwoiciq mieszkaricdw i przychylnoiciq wladz. Mamy
nadzieje, ie przygotowana tu garlc informacji skloni paristwa do
odwiedzenia Jawora, a inwestordw do zwiqzania siq z nim na

(Wedlug informatora miej skiego)

dlugo.



I'{OZATKA BERDYCZOWSKA

6 lipca w Kijowie odbylo siq
posiedzenie Zarz.4du Gl6wnego
Zwiqzku Polak6w Ukrainy. porz4dek
dzienny obejmowal sprawozdania
sekretarza - Lidii Kostiuk, skarbnika -
Ludmily Lemieszko, prezesa
Stanislawa Kosteckiego. Zostal tak|e
om6wiony plan dzialalnoSci ZptJ na
przyszty rok.

I
i.
I
ia
I

Otchlaft nieba byla wkolo nas.
Kiedyi sig zanurzymy?

Odchodz4 najlepsi
Podczas urlopu wyjechalarn na tydziefi z miasta. Wr6cilam i od razu b6lem w

sercu odezwala siq tragiczna nowina:juz nie zyje Siergiusz Tanadaj czuk, zmarl29
lipca' Nie pora byla umiera(,,lecz tylko mial39 lat. Mtody czlowiek, pelen sil odszedl
z tego Swiata niespodzianie, zostawiwszy po sobie wiele prac malarskich, dziennik,
zdjqcia. sierioza, jak go nazywali koledzy, byl osobowoSci4niezwyklq.zylbard,zo
skromnie, mozna powiedzie6 biednie. Ale nigdy nie interesowaly go wygody
materialne. Cal4 dusz4 byl zanurzony w swej tw6rczoSci. Byl malarzem prymitywist4.
Jego obrazy sA narysowane w stylu ukrairiskim ludowym. Malarz patrzyl na Swiat
oczyma dziecka i swojq wizjq staral siq przekazai innym ludziom. Jego obrazy s4
petne 2ycia, optyrnizmu, dobroci. Gtqboka treSc filozoficzna ukrywa siq w ka2dym
malunku, w kazdej postaci. Zr6dlo 2ycia w ksztatcie jajka, slofice jako b6stwo,
niebieskie krowy daj4ce pokarrn dla calej ziemi, marzenia kwiat6w, *ulku prawdy i
krzywdy, dialog wierzby z kozq, konie, labqdzie, matka - opiekunka ogniska
dornowego, ttczucia ludzkie i oSpiewanie przyrody ojczystej - to wszystko mozna
zobaczyt, w jego obrazach. Opr6cz malarstwa Siergiusz zajmowal siq fotografiq.
Chodzil po mieScie z aparatem i robil zdjqcia. Jego roboty fotograficzne zdobi4 strony
wielu znanych czasopism ukrairiskich.

Nielatwo ulozylo siq zycie Tanadajczuka. W dzieciistwie umarli rodzice.
Wychowywal siq w internacie. W Srodowisku wychowank6w szkoly - internatu czQsto
cierpial obelgi i zniewagq. Malo kto rozumial spokojnego, dobrego chlopca, kt6ry
stronil od rowieSnik6w, bqd4c zanurzonym w swoim wlasnym Swiecie wewnQtrznym,
dalekim od problem6w tego 2ycia. Po ukot'-rczeniu internatu Siergiusz musial p6jSi
do szkoly zawodowej , 2eby przetrwad. Ale jakby 2ycie go niJ bilo, Sierio La nie
zwa2aiqc na trudnosci potrafil zajmowai siq ulubion4 spraw4. Byl wielkim
przyjacielem naszego zespolu redakcyjnego. Czqsto przychodzil do szkoiy N3, gdzie
uczyla siq jego najzdolniej sza uczennica Wikt oria Zdaniewicz. O niei pisala
,,Mozaika" w swoim pierwszyrn numerze. wystawa jego zdjq6 byla zorganiro*unu
w redakcji ,,Mozaiki" w marcu 2001 roku. Kaldy, kto jq ogl4dal byl zachwycony
urniejqtnoSci4 Tanadajczuka - fotografa. Bohaterkamijegt fotografii najczqSciej byly
przeciqtne dziewczynki ze szkoly-internatu, kt6re nie znaly *itosri rodzicielskiej,
ciepta rodzinnego. Na zdjqciach wygl4dajq jako prawdziwe modelki niezwyczajnij
urody. Tanadajczuk umial widziei w naszym szarym trudnym bycie piqkno. Umial
przyjmowai dary losu z wdziqczno6ciq, przebaczat, swoim niepiryluriotom. Wiele
pracowal nad swym wyksztalceniem, zbieral cenne ksi4Lki. z nl* ,r1orna bylo
rozmawiai dlugo i o wszystkim. Dzisiaj Berdyczow stracll jednego z najlepszych
swoich syn6w. Ciqzka choroba zwalczyla Sergiusza, ktory nigdy nie .t *ytal siq za
2ycie jak za kolo ratunkowe. Nie nadawal wielkieg o znaczenia stanowi swojego
zdrowia, bo to jest ziemskie. Niski poziom naszej medycyny stal siq przyczynqzgonu
malarza. Zmarl na zapalenie jelit. Choroba ta dokucza wielu miesilarico* nurr.go
miasta' bo woda w Berdyczowie jest bardz-o zabrudzona, co stanowi dzisiaj ogromny
problem.

Na zawsze zapamiqtanr Siergiusza jako przyklad duchowej doskonaloSci i wiary
w lepszq przyszloSi jego i naszej ukochanej Ukrainy.

Larysa Wermiriska

Rocznica koSciola
Sw. Aleksandra

W Kijowie z udzialem biskup6w
rzymskokatolickich i przedstawicieli
Swiata polityki odbyly siq uroczystoSci
z okazji 160. rocznicy zakoriczenia
budowy koSciola 6w. Aleksandra -najstarszej rzyrnskokatolickiej
Swiqtyni w stolicy Ukrainy.

Gl6wnyrn punktem uroczystoSci
rocznicowych byto poSwiqcenie
organ6w, podarowanych przez
niemieckich katolik6w. a tak|e
wrqczenie jubileuszowych medali
osobom, kt6re pornagaj4 lub pomagaly
wspolnocie polskiej i KoSciolowi na
Ukrainie.

O rdynari us z diecezji 2ytorn i ersko-
kijowskiej biskup Jan Purwiriski
wyr62nil l9 os6b, w tym ambasadora
RP w Kijowie Marka Zi6lkowskiego,
prezesa stowarzyszenia Wsp6lnota
Po lsk a prof, Andrzeja
Stelmachowskiego i sekretarza
generalnego Rady Ochrony Parniqci
Wa lk i Mqczefi stwa A n drzej a

Przewoznika.
KoSci6l Sw. Aleksandra zostal

zamkniqty przez wladze radzieckie w
1937 r. i ponown ie zwr6cony
wsp6lnocie rzymskokatolickiej w
1991. Ostatni proboszcz Zygmunt
KwaSniewski zostal aresztowany i
wkr6tce umarl. Potem kilkakrotnie
zmieniala siq funkcja koSciola: stu2yl
m.in. jako pomieszczenie
administracyjne fi rmy,,Kyj iwgazbud",
potem jako planetarium, w koricu
przeniesiono tu muzeum ateizmu.

Car Aleksander I dal zgodq na
budowq Swiqtynijuz w roku 1815, ale
z r62nych przyczyn, gl6wnie z braku
fun du szy, k am ieri wqg ie lny
wmurowano wiele lat p6zniej. Budowq
ukofrczono w roku 1842.

wg. prasy polskiej oprac. S.M.



PAPIEZ,W POLSCE

Ojciec Swiety Jan Pawel II goScil w
Polsce. Jak napisalo jedno z polskich
czasopism, przez kilka dni ,,leczyl dusze
Polak6w". Nawolywal do pomagania
bliznim. PodkreSlal, ze,,B69 jest bogaty w
milosierdzis" - ale na boskie milosierdzie
trzeba zasluLyt swoim milosierdziem
wobec ludzi.

Komentatorzy wskazywali, 2e wbrew
pierwotnym opiniom - i2 bqdzie to
sentymentalna, pozegnalna, ostatnia
podr62 Jana Pawla II do Polski - ta
sierpniowa pielgrzymka miala ogromny
wymiar religijny, duchowy.

Na krakowskich Bloniach
,,najwiqkszej lqce Europy w centrum miasta"

- papieL odprawil mszq dla 2,5 miliona
ludzi. Ustanowil teL czworo nowych
blogoslawionych - o dwoch z nich,
zwiqzanych z Ukrain4 piszemy ob.ok. W
Krakowie-I-agiewnikach Ojciec Swiqty
dokonal konsekracji bazyliki Milosierdzia

Bo2ego. Papiez wielokrotnie podkreSlal, ze

chcialby, aby Lagiewniki staly siQ
Swiatowym centrum kultu Milosierdzia
Bo2ego, zapoczqtkowanego przed II wojn4
Swiatow4 przez polsk4 zakonnicq, 5w.
Faustynq. GoScil te2 w Kalwarii
Zebrzy dowskiej, gdzie odprawil mszQ.

' WlaSnie w Kalwarii papieLpowiedzial,
jakby przewiduj4c nadci4gaj4cy kres 2ycia:
,,DziS dziqkujQ wam wszystkim
kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy,
za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie
doznajq i nadal proszQ: nie ustawajcie w
tej modlitwie. Raz jeszcze B,69 zaplat,. Za
|ycia mojego ipo Smierci."

Tuz przed odlotem.dal jednak Polakom
nadziejq, 2e kiedyS jeszcze do Ojczyzny
przyjedzie: ,,Zegnaj4c siq z Polskq, pragng
was wszystkich, drodzy rodacy, serdecznie
pozdrowi6. Tak wielu mnie oczekiwalo, tak
wielu pragnqlo siq ze mn4 spotka6. Nie
wszystkim byto to dane. Moze za

nastqpnym razem...
Papieit najwyraLniej nie czul siq

najlepiej. Tuz po przylocie, w piqtek l6
sierpnia,. mowil glosem wyra2nym i

mocnym. Potem jednak bylo gorzej -wqdruj4c po Krakowie, nawet na
cmentarzu, gdzie s4 pochowani jego
rodzice, nie oddalal siE od papieskiego
samochodu ,,papamobile"; na Bloniach po
oltarzu przemieszczal siq na specjalnej
platformie na kolkach. Sprawil jednak kilka
niespodzianek - przelecial Smiglowcem nad
rodzinnymi Wadowicami i ukochanymi
pruez niego Tatrami oraz niespodziewane
odwiedzil kamedul6w na Bielanach i
benedyktyn6w w Tyricu.

Ocenia siQ,2e zpapieiem spotkalo siq
l4cznie 3,5 miliona ludzi. A uwzglqdniaj4c
telewizyjne trasmisje - cala Polska. -Zostafi z nami" - krzyczeli ludzie na
lotnisku. Moze jeszcze przyjedzie.

(-



Tragiczne lato
polskich autobus6w

Polscy turySci pod162uj4cy
autokarami za granicq dawno nie mielr
tak tragicznego poczAtku wakacji, jak
w tym roku. Najpierw, w pierwszych
dniach lipca rozbil siq autobus na
Wqgrzech, potem w Austrii, na koniec
w Rumunii. W ciqgu zaledwie 2

tygodni zginqlo 26 os6b.

- To najstraszniejszy wypadek,
jaki widzieliSmy. Nigdy jeszcze nie
spotkaliSmy tak pokiereszowanego
autokaru - opowiadali wqgierscy
policjanci. Autokar wi6zl
pielgrzym6w ze Stoczka w
wojew6dztwie lubelskim do
Medjugorie w Bo6ni i Hercegowinie.
Do tragedii doszlo okolo drugiej w
nocy na skrzy2owaniu trzech
gl6wnych dr6g: M7 prowadz4cej do
Chorwacji oraz M76 i 68, w poblizu
miejscowoSci Balatonszentgyorgy. -
Panowala cisza. Nagle autokar
zakolysal siq, byl ogromny przechyl,
jakby coS omijat. Potem wjechal na coS

i przewr6cil siq. Poczulam straszny b6l

- opowiadala potem Dorota Gonet,
dziennikarka Radia Lublin i
uczestniczka pielgrzymki. Autokar
wjechal na rondo, ograniczone
wysokim krawq2nikiem, nie wyrobil
siq na zakrqcie i wpadl do rowu.
Zginqlo l9 os6b, ponad 30 zostalo
rannych. Ciala ofiar wyciqgano z
autobusu przez trzy godziny.

Cztery dni p62niej w wypadku
pofskiego autokaru w Austrii zginEly
2 osoby, piq6 zostalo rannych. TurySci
jechali na wycieczkq do Wloch i San
Marino. Nie rninqlo dziesiq6 dni, a

Polsk4 wstrz4snqla kolejna tragedia.
Tym razem do katastrofy doszlo
niedaleko miasta Deva w Rumunii. O
sz6stej rano kierowca stracil
panowanie nad kierownicq, a autobus
z calqsitq uderzyl w drzewo. Zginqto
piqi os6b, w tym czworo dzieci.

Autokarem jechalo 42 kolonistow
w wieku od 12 do 17 lat, czworo
wychowac6w, pitot i trzech
kierowc6w. Za kilka godzin mieli
dotrze6 do Sarafowa niedaleko Burgas
nad Morzem Czarnym w Bulgarii,
gdzie dzieci mialy spqdzid dziesiq6
dni.

KW-Z

.MOZAIKA B'ERDYCZOWS KA

W lipcu bieiqcego roku ukonstytuowaly sig nowe wladze Fundacji Pomoc
Polakom na |lschodzie. Na czele 15- osohowej Rady Fundacji stanql Slawomir
Dqbrowa, ktdry jest wiceministrem spraw zagranicznych. Jego zastgpcq zostal
Tadeusz Rzymkowski, kt6ry przewodnicqy senackiej Komisji Emigracji i Polakdw
zo Granicq, Sekretarzem Rady jest wieslaw osushowski, bgdqcy dyrektorem
Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ. Ponadto w sklad Prezydium Rady
weszli Eugeniusz Jabloriski i ll/it Majewski.

Nowe wladze Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie

Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji odwolala w caloSci
dotychczasowy Zarzqdnaczele z prezesem Wieslawem Turzariskim.l powolala nowy
Zarzqd w skladzie 5 os6b. Na prezesa powolano posla Tadeusza Samborskiego, kt6ry
w przeszlo6ci pelnil ju2 tq funkcje w Fundacji / do pocz4tku 1998 roku /.Zastqpcami
zostali: Henryk Banasiuk / jako wiceprezes urzqdujqcy/ i Grzegorz Lubczyk, a

czlonkami- Medard Maslowski i Szymon Pawlowski .

Zarza$ sprawuje na co dzie6 kierownictwo nad dziatalnoSciq Fundacji. A te
dzialania s4 wielorakie i w mySl statutu obejmuj4,, niesienie pomocy i wspieranie
Polak6w zamieszkalych w krajach bylego ZSRR i bylego bloku komunistycznego w
Europie Srodkowej i Wschodniej".

W szczeg6lnoSci pornoc ta okazywana jest prasie polskojqzycznej, radiowyrn i
telewizyjnym redakcjom program6w polskojEzycznych, wyraza siq w opiece nad
katedrami i lektoratarni jqzyka polskiego, szk6lkami niedzielnymi, w dokumentowaniu
Slad6w obecnoSci polskiej na Wschodzie, w promocji jgzyka polskiego i kultury
polskiej, we wspieraniu aktywnoSci obywatelskiej i tozsamo$ci kulturowej Srodowisk
polskich na Wschodzie oraz wyposa2aniu w profesjonalny sprzQt komputerowy i
elektroniczny frodowisk polskich na Wsch odzie.

Jesli chodzi o prasq polskojqzycznq,to w 2001 roku programem pomocy zostaly
objqte 43 tytuly prasowe z terenu ukrainy, Bialorusi, Rosji, Lotwy , Litwy, Estonii,
Gruzji, Moldawii, Jugoslawii i Czech.

Bardzo znacznqpomoc otrzymalo aL l5 pism polonijnych na Ukrainie, gl6wnie
na zakup papieru i innych material6w, wyposa2enia, pokrycie koszt6w druku. z
pomocy tej skorzystaly: ,,Mozaika Berdyczowska", ,,Dziennik Kijowski", ,, Krynica",
,,Rado6i Miary"; ,,Harcerz Kres6w", ,,Wolania z Wolynia", ,,Glos Nauczycielo", ,,
Glos PodolB", ,, Polacy Donbasu", ,,Polonia Charkowa", ,, Lwowskie Spotkania", ,,
Biuletyn FoPnU", ,,wsp6lnie Dziedzictwo", ,, Gazeta polska" /nowe pismo w
Zytomierzu/ i*Zamkowa G6ra.

z r62nych wzglqd6w pomocq finansowq nie byla objqta ,,Gazeta Lwowska", ale
zapewne ulegnie to teraz zmianie.

Na ukrainie , biorqc kraje pokomunistyczne , ukazuje siq najwiqc ej gazetw jqzyku
polskim .Ma to swQ wymowq. I dobrze 6wiadczy o tutejszych Srodowiskach polskich.

Warszawa
Eugeniusz Jablonski

Nowe polskie szkoly
na Ukrainie

Trzy nowe szkoly z polskirn jqzykiem
wykladowym otwarto na Ukrainie.
Przedtem istnialy tylko dwie takie szkoly

- obie we Lwowie.
. Budynek szkoly w Gr6dku

Podolskim wzniesiono ze Srodk6w
Wsp6lnoty Polskiej. Budynek pozostanie
wlasnoSciq Polski, ale zostanie przekazany
miastu w bezplatne uzytkowanie na cele
oSwiatowe.

. W Samborze oddano szkola jEzyka

polskiego im. Jana Pawla Il. Jej
fundatorami sq Zwiqzek Harcerstwa
Rzeczypospolitej i Polonia amerykafiska.

. W MoSciskach przy granicy z Polskq
budynek r6wniez wzniesiono z pieniqdzy
Wsp6lnoty Polskiej.

W uroczysto6ciach uczestniczyli m.in.
wicemarszalek Senatu Rp Tadeusz
Rzemykowski, wiceminister edukacji
Tadeusz Slawecki, ambasador polski w
Kijowie Marek Zi6lkowski,
przedstawiciele Wsp6lnoty Polskiej i

ZHR, a takle przedstawiciele wladz
ukrairiskich.

wg. prasy polskiej oprac. S.M.
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Polska> organizowalo dwu - tygodniowy
pobyt dla dzieci z Ukrainy (140 os6b).Byly
to dzieci z Kijowa, obwodu kijowskiego i
Zytornierszczyzny. Z Berdyczowa na
koloniach przebywala grupa 20 os6b. przez
dwa tygodnie go6cili6my w bardzo ladnym
miejscu.

Dziqki uprzejmo6ci pani kierownik Anny
Maleckiej, wychowawczyfi i innych
pracownik6w oSrodka nasz pobyt byl
wspanialy. MieliSmy mozliwo6i zrobienia
wycieczek do Warszawy, Wqgrowa, Liwa i
Loretto. Bardzo spodobala siq dzieciom
stolica (Lazienki kr6lewskie - rezydencja
ostatniego kr6la Polski Stanislawa
Poniatowskiego, Stare Miasto, zoo,
obejrzenie panoramy miasta z wysoko6ci 30
piqtra palacu kultury). W Liwie sluchali6rny

fegendq o 26ltej damie, o zamku i

zwiedzali(my Muzeum - Zbr6jowniq. Do
Loretto szliSmy przez rzekq, do
Sanktuariurn Matki Bo2ej Loretariskiej.
Tak, przez rzekq Liwiec chodziliSmy do
ko6ciola! Woda dochodzi do kostek, trzeba
iit, przez rzekq okolo jednego kilometra, a
je2eli i36 przez las, to okolo 15 km. To
wszystko pozostawiw naszej pamiqci cieple
wspomnienia.

OSrodek w N-azach ma opiniq najlepiej
prowadzonego obiektu w wojew6dztwie
Mazowieckim. Nawet w lesie nie ma
komar6w! Na terenie o6rodka jest kompleks
obiekt6w sportowych: boisko do pilki
noznej, gry w siatk6wkq i koszyk6wkq, kort
tenisowy, plac zabaw, basen. Bardzo
ciekawe byly mecze z pitki noznej, roilne
konkursy i zabawy, Nieptynaria, ogniska
polqczone z pieczeniem kielbasek, bale i

dyskoteki. Mieli6my smaczne, zdrowe,
urozmaicone wyzywienie. Bylo du2o dafi z
kuchni polskiej.

Pobyt w tr-azach dal mo|liwci|h
spotkania z palskimi kolegami,
wychowawcami. To pomagalo naszym
dzieciom poprawiai ich jeszcze nie
doskonaly jqzyk polski. Robi4c wnioski z
naszego pobytu w t-azach moilna stwierdzii
ze wszyscy pracownicy o6rodka dbali przez
caly czas o to, aby zapewnii dzieciom
niezapomniene wrazenia i Swietn4 zabawq.
Dziqkujerny stowarzyszeniu <Wsp6lnota
Polska>, pracownikom Osrodka Kolonijnego
w Lazach za ten wspanialy odpoczynek.

Walentyna KoleSnik,
opiekunka dzieci z Berdyczowa.

Wakacje W \,azach
Wla6nie w Lazach w piqknyrn otoczeniu,

Sp6tdzielnia Uslug Socjalnych prowadzi
oSrodek kolonijny, kt6rego atutem jest duza
powierzchnia (7 ha), pokryta piqknym lasem
sosnowym. Ta niewielka miejscowoSi
polo2ona wSr6d lasu w Obrqbie
Nadbu2ariskiego Parku Krajobrazowego,
malowniczym rozwidleniu Bugu i Liwca.
Wok6l, w promieniu kilkudziesiqciu
kilometr6w nie ma wiqkszych zaklad6w
przemyslowych, co stanowi o szczeg6lnej
atrakcyjnoSci tego miejsca pod wzglqdem
klimatyczno - ekologicznym. Z drugiej
strony blisko$i Warszawy (tylko 70 km)
umo2liwia szybki i latwy dojazd do N-az oraz
pozwala nazwiedzenie stolicy ijej zabytk6w
historycznych i kulturalnych. Tak, wlaSnie
w t azach, Stowarzyszenie <Wsp6lnota

Czego slucha polska mlodzieL?
Ten temat szerokijes.t jak rzeka wisla, gdyz kwestia sluchania jakiegoS rodzaju muzykijest

lrdvwidualnq sprawq.[<a2d-ego czlowieka i :?ri "ilu 
iilizi^ tvir,"-.iJ 

"fu?". 
rat iest r6wnie2 wPolsce -mtodzie|r[:B:.:.:llgo rodzaju muivki, ja forluiurn rieprr.drtu;it;,; pigulce,,antologiqnaszej muzyki mlodziezowej.

w Polsce mo2na^wY.r:_lii\il,t_stylow,i rodzaj6w !nu?y.ki,kt_ore sluch amlodzie2. Jest to hip -hop (w wvkonaniu zar6wno rodzimych, wykonawdowlatiiroy, F;k;i;;lka i)y rariu er 44, jak izagranicznvch - Eminema c.zy.puffa.baddy'eg.o), muzyfa p;; a; ;tkonaniu porsr.irn--bezsprzecznie liderem jest.Myslovitz-zbierap"'.nlEuil iecetirie ru.6*iro oa r-o* jur. ir.r/ty[o*,ponadto ,,na topie", jest obeinie zesp6l Ich.iroje, a takii *,it.rir*i f ilfi G6rniak i NataliaKukulska. z za.granicznych gwiaza pirtska moaiiiLJurrtul"y. - band6w, jak N,sync, wokalist6w- Ricky'ego Martina i Enriqle tgleiiasa czy te2wokalistkijak Britney Spears, Christina Aguilerai Jennifer Lopez).
Opr6cz hip - hopu kt$g rock w wykonaniu polskich-niesmiertelnych zespol6w - Lady pank,

Perfectu i Budki Suilera. Gwiazdy te, nii;; wl;; il il;;onygh na scenie, nie gasnq, sq idolamidla calych pokoleri' z innygfr le.sfolQw rockowych ;;si;il. potskiej wymienii trzebaHey, oNA,utrxY::: gjll,'^ygflll'Jki - Edytq B"'t;Ji;i.?, it."ute przemyk i Urszutq.L'soonym rozdnalem.;est muzyka metalowa, kt6ra w Police maLorazwiqcej zwolennik6w, iwlaSnie ona, obok hip -.hopu jest'hitem na potskirn iynr<u Zespoly polskie, jak Vader czy AcidDrinkers stalv sie swiazdami ni calyrn swiecie. Z-;;g;;;i;"ych gwiazd muzyki metalowej znanai lubiana jest'Meiallica i Sefuiiuiu.''-' 
'

Aby opisa.i gusta polsliiej nl.odzie2y potrzeba. by wielu gqsto zapisanych stronic, a to, coprzeczytaliscie powy2ej jesi tyl\o zaiysem, wskalanietn ia gl6whe i"'airir-*iiivli'i';.ilprzedstawicieli, kt6rzy sq dla nai idolami.

Tomasz Stala

Czy nosi mlodzi czytelnicy z
B er dy c zow a, Zyt o m ie rza,

Kijowo, l{innicy,
Chmielnickiego i innych miost i

miej scowoici U krainy wiedzq,
kto to toki Liroy, a co to takiego
Myslovitz albo Lady Pank? Czy
znacie idoli polskiej mlodzieiy?

Czy kiedykolwiek ich
sluchaliicie? Co o nich wiecie?

Napiszcie o tym do ,,Mozaiki
Berdyczowskiej" 

- i napiszcie
tei, czego sluchq mlodziet na
Ukrainie, czego sluchacie Wy

sami. Autorxy noj lepszych
listdw otrzymajq w prezencie
kosety n aj lepszyc h p o ls kic h

wykonawcdw, sluchanych przez
mlodziei nad ll/islq i Odrq.

Redakcja



Temat do dyskusji

Zlo antykoncepcii
Wedlug danych statystycznych z krajow

zachodnich ponad 50 proc. rnal2eristw
stosuj4cych Srodki antykoncepcyjne
rozwodzi siq. WSrod malzefistw stosuj4cych
naturalne metody planowania rodziny,
otwartych na okresow4 wstrzemiqzliwoS6,
wsp6lczynnik ten wynosi 2-5%. Ale nie
bqdziemy chodzi6 gdzieS daleko. Wezmiemy
na przyklad nasze miasto Berdycz6w.

Juz od pocz4tku roku 2000 zostalo
zarejestrowano 1225 rozwod6w a nowych
malzeristw - 1398. Roznica nie jest du2a

- 173.1 od tego 2000 roku po dzisiejszy
dzieri w Berdyczowie urodzilo siq tylko I735
niemowl4t, a zmarlo a22714ludzi. Wedlug
tych danych mo2na s4dzic o stanie
demograficznym naszego miasta. Powstaje
wielkie zagroLenie znikniqcia calego miasta,
a tak|e i kraju, przez stosowanie
antykoncepcji. Wynika pytanie: dlaczego
antykoncepcja jest zlem? Oto odpowiedZ'

Wielu ludzi usiluj4c siq tlurnaczyi
stosowanie antykoncepcj i wlaSnie
szacunkiem do 2ycia ludzkiego. Tymczasem
szacunek nie moze byc wyrazony wrogoSci4
i niszczeniem plodno6ci oraz niszczeniem
nowego Lycia czlowieka, a tak?e
szkodzeniem swego zdrowia i niszczeniem
6lubu.

Najbardziej skuteczn4, a zarazem
najbardziej szkodliw4 dla zdrowia kobiet jest

metoda doustnych tabletek
antyowulacyjnych. Zawarte w nich hormony
tlumi4ce owulacjq wplywaj 4 na caly
organizm i rnog4 miei bardzo szkodliwe
dzialania uboczne, zwlaszcza na uklad
naczyniowy, krzepliwoS6 krwi i metabolizm

-w zwiqzku z tym mog4wystEpowai r62ne,
nawet groLne powiklania. Wiele jest tez
stan6w chorobowych, przy ktorych tych
tabletek u?ywat nie wolno. Czqsto stosowan4

metod4na czas dlu2szy sqtak zwane wktadki
(spiralki, sprqzynki). Uszkadzaj4 one
6luzowkq macicy tak, 2e poczQte dziecko
(poczqcie nastqpuje!), kt6re dostaje siq z
jajowodu do macicy, nie moze siQ

zagnieLdzi6. Wkladka taka zwana tez IUD
(ang. Intra Uterine Device) doS6 czqsto
powoduje krwawienie, b6le, stan zapalny
macicy, jajowod6w albo drog moczowych.
Nierzadko stosowan4 metoda antykoncepcji
jest prezerwatywa. Metoda ta obciqza
psychicznie i moze powodowat zabutzenia
nerwicowe.

I to jeszcze nie wszystkie negatywne
skutki metod antykoncepcji. Parq lat temu
slynny amerykafrski uniwersytet Princeton
opracowal raport, w kt6rym na podstawie
badafr prowadzonych w kilku rozwiniqtych

kraj ach Swiata udokument ow al, 2e wska2nik
zachorowair na raka piersi i drog plciowych
jest kilkakrotnie wiqkszy u kobiet, ktore
dokonaly przerywania ci42Y, ni2 u

pozostalych. Natomiast naturalne metody
nazywane s4 ekologicznymi, gdyz zgodne s4

z wymaganiami ochrony Srodowiska
naturalnego, respektuj4c ustr6j i zdrowie
kobiety. Postawimy sobie pytanie: a jak
wygl4da moralna strona antykoncepcji?

Wiemy, 2e istot4 malzeriskiego akru jest
wyrazenie sobie wzajemnej miloSci przez
calkowity dar z siebie. W tym darze z siebie

istotnym skladnikiem jest rodzicielstwo.
Je2eli stosuje siq antykoncepcje, to wtedy
oddanie siebie jest niepelne. Stosunek
seksualny z antykoncepcj4 wyraza wiqc
klamstwo dotykaj 4ce naj intymniej szych sfer
2ycia. Wtedy samo zycie potwierdza, 2e

antykoncepcja degraduje moralnie
malzonk6w, podcinajqc ich wzajemne
zaufanie i wiqZ duchow4. Ich pozycjq latwo
schodzi siq do zwyklego egoistycznego
nasycenia popEdu, gdzie trudno juz m6wii o

,,zwiqzku miloSci", lecz o wykorzystaniu.
Natomiast w mal2eristwie stosuj4cym
naturaln4 regulacjq poczqi, 2ona odczuwa
zazwy czaj podziw i wdziqcznoSc wobec mq2a

za Jego szlachetnq, mqskq, opiekuriczq
postawq wobec niej i okazuje mu w postaci

serdeczno6ci. Milo56 rozwija siq i kwitnie
tylko wtedy, kiedy jest otwartanaLycie.

Mgr. Irena Zawadzka.

Papiei wolal o milosierdzie

,,Jak bardzo dzisiejszy iwiat potrzebuie Boiego milosierdziq! Na

wszystkich kontynentach z glqbin ludzkiego cierpienia zdaje siq wznosit
wolanie o milosierdzie. Thm, gdzie panuje nienawii|, chqc odwetu, gdzie

wojna przynosi b6l i imiert niewinnych, potrzeba laski milosierdzia,
kt6ra koi ludzkie umysly i serca, i rodzi pok6i. Gdzie brak szacunku dla
|ycia i godnoici czlowieka, potrzeba milosiernei miloici Boga, w kt6rei
iwietle odslania siq niewypowiedziana wartoit kaidego ludzkiego
istnienia. Potrzeba milosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwoit na

iwiecie znalazla kres w blasku prawdy. "
(Lagiewniki, 17 sierPnia)

,,Chrystusowe wezwenie do miloici wzaiemnej na wz6r Jego miloici,
wyznacza nam wszystkim tQ samq miarq. Doznaiemy nieiako
przynaglenia, abylmy korzystajqc z daru milosiernej miloici Boga, sami
z dnia na dzieit oddawali 2ycie, czyniqc milosierdzie wobec braci.
Uiwiadamiamy sobie, 2e Bog, okazujqc nam milosierdzie, oczekuie, ie
bqdziemy iwiadkami milosierdzia w dzisiejszym iwiecie. (...)

Trzeba spojrzenia miloici, aby dostrzec obok siebie brata, kt6ry
wraz z utratq pracy, dachu nad glowq, moiliwoici godnego utrzymania
rodziny i wylcsztalcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia
i beznadziei. Potrzeba wyobraini milosierdzia, aby przyjic z pomocq
dziecku zaniedbanemu duchowo czy materialnie; aby nie odwracai siq
od chlopca czy dziewczyny, kt|rzy zagubili siq w iwiecie r6inorakich
uzaleinieri lub przestqpstwa; aby nieit radq, pocieszenie, duchowe i
moralne wsparcie tym, ktorzy podejmujq wewnqtrznq walkq ze zlem.

Potrzeba tej wyobraini milosierdzia wszqdzie tam, gdzie ludzie w
potrzebie wolaj q do Oj c a milosierdzia :,, Chleba naszego p owszedniego
daj nam dzisiaj".

(Krakowskie Blonia, I8 sierpnia)

Nowi blogoslawieni maia zwi4zki z
Ukryi44, r! tym taKLb -z Lytomrerszczyznt.

. Arcybiskup Zygmunt Szczqsny Feliirski, przyszly
metropolita warszawski, urodzil siq I listopada 1822 roku w
Wojutynie kolo tr ucka na Wolyniu.ZadewizE2yciaptzyj4l: ,,8o
na ziemi by6 Polakiem, to zy6 bosko i szlachetnie". W l85l roku
wst4pil do Seminarium Duchownego w Zytomierzu. Dalsz4
formacjq zdobyl w Akademii Duchownej w Petersburgu. Papiez

Pius IX mianowal go 6 stycznia 1862 roku arcybiskupern
Warszawy. Archidie cezj4 warszawsk q zarz4dzal zaledwie I 6

miesiqcy. Byl przeciwnikiem zbli|aj4cego siq powstania,
nazwanego po2niej styczniowym. Gdy jednak wybuchlo,
wystqpowal w obronie praw KoSciola i narodu. Wladze carskie
zeslaly go do Jaroslawia nad Wolg4, gdzie spqdzil20 lat. W 1883

roku powr6cil z wygnania. Ostatnie lata 2ycia poSwiqcil pracy
duszpasterskiej w DLwiniaczce kolo Chocimia. W Srodowisko
tej wsi wniosl duch zgodnego wspolzycia Polakow i Ukrairic6w.
Zmarl l7 wrzeSnia 1895 roku w Krakowie.

. Ojciec Jan Beyzym urodzil siq l5 maja 1850 r. w Beyzymach
Wielkich na Wolyniu. Pochodzil zezuboLalej rodziny szlacheckiej

- wedlug rniejscowy ch przekaz6w pochodzenia tatarskiego.
Ukoficzyl gimnazjum w Kijowie. Po maturze wst4pil do zakonu
jezuit6w. W Tarnopolu byl wychowawc4 w jezuickiej szkole z

internatem. W 1887 r. trafil do zakladu wychowawczego w
Chyrowie. Po wielu ponawianych proSbach w 1898 r. na
Madagaskar, na misjq w6r6d trqdowatych. Byl pierwszym
ksiqdzem, ktory wSrod nich zamieszkaL Udalo mu siq zbudowa6
dla nich szpital. Zmarl2 paLdziernika w l9l2 r. z wyciefczenia
ciq2k4 prac4 frzyczn1.



. Polacy coraz krytyczniej oceniaj4
pozionr korupcji w swoim kraju -._ wynika
z najnowszego raportu organ izacji
Transparency lnternational dotycz4cego
stosunku do korupcji w roznych paristwach.
Na 102 paistwa, w kt6rych
przeprowadzone bylo badanie, polska
znalazla siq na 45 rniejscu razem zBrazyli1,
Bulgari4, Jarnajkq i Peru. Za najrnrriej
skorumpowane paristwo uchodzi - wedlug
raportu 

- Finlandia, kt6ra uzyskala 9.7
pkt. Zanaj bardzi ej skorumpowaire paristwo

MOZAIKABERDYCZOWSKA

dywizj i i wszczqto wobec niego
postQpowanie dyscypl inarne.

. Rz4d zaproponowal wprowadzenie
winietek platnych nalepek,
umieszczanych na przedniej szybie - kt6re
bedq niezbqdne Wzy korzystaniu z
ni*t6rych dr6g w polsce
(miqdzynarodowych, dwujezdniowych i
ambasad). Z uzy skanych Srodk6w maj4 byi
budowane autostrady. ,,Drogi marne, ale
platne" 

- skomentowala ten pomysl
,,Rzeczpospolita", podobnie napisaly i inne
gazety. Z wielu miast - np. z Warszawy

- niemal nie spos6b byloby wydosta6 siq
za darmo. Dla samochodow osobowych
winietka na rok kosztowalaby I tlO zlotych,
na l0 dni - l8 zl. Winietki rnusielibv tez
kupowa6 cudzoziemcy.

. Polski ksi4dz inwigilowal w czasach
komunistycznych hierarchiq KoSciola
Katolickiego w Polsce, w tym donosil na
6wczesnego biskupa Krakowa, Karola
Wojtylq, przyszlego papie2aJana pawla Il.
Marek Lasota, szef krakowskiego oddzialu
Instytutu ParniEci Narodowej stwierdzil, i2
ksi4dz, kt6rego nazwiska nie podano do
publicznej wiadomo$ci, zmarly w latach
60., zajmowal siQ sprawami
administracyjnymi kurii krakowskiej.
Duchowny, kt6ry uzywal pseudonimu
Zagielowski lub Toran ,,nie byl jedynyrn
szpiegiem, choc najbardziej cennym z
punktu widzenia operacyjnego"

. S4d Rejonowy w Kielcach skazal na
rok pozbawienia wolnoSci w zawieszeniu
na dwa lata i 600 zlotych grzywny bylego
policjanta, kt6ry ukaral kierowcq za
niewlaSciwie parkowanie auta 50-
zlotowym mandatem bez pokwitowania. 

-Oskarzony popelnil przestQpstwo
polegajqce na niedopelnieniu obowi4zk6w
slu2bowych; wzi4l 50 zl za niewypisany
mandat i kwotq tq przywlaszczyl sobie -uzasadnil wyrok sqd.- Istot4 tego zawodu
jest $ciganie przestqpc6w 

- nr6wila do
oskar2onego sqdzia.

. Zorganizowane bandy zlodziei
zastraszaj4 konduktor6w w poci4gach i
okradajq pasa2er6w pisaia
,,Rzeczpospol ita". Zlodzieje wsiadaj4
wieczorem na odludnej stacyjce do
pociqgu, a potem kr4Lq po korytarzacl-r.
szukajq nieostroznej, Spi4cej ofiary albo
usypiajq pasazer6w gazem i okradaj4.
Przypomnijmy, ze w Polsce w poci4gach
jad4cych noc4 tylko niekt6re wagony s4
sypialne lub z miejscami do le2enia.
WiqkszoSc nra tylko miejsca siedzqce w
przedzialach, kt6rych nie mozna nocq
zarnkn4i.

. Cena dolar6w 9 wrze6nia wynosila 
-przy sprzeda2y 4,09 zl, przy kupnie 4,19

zl.

Bangladesz, kt6ry otrzynlal 1,2 pkt.

. Byd moZe Polacy bedq mogli
swobodnie podr6zowac po Unii
Europejskiej od pierwszego dnia
czlonkostwa z samymi dowodarrri
osobistymi. To jedna z korzy$ci, jakie
uzyskajq polscy obywatele z ogromnych
wysitk6w, jakie bqdzie jeszcze nrusiala
podejrnowai Polska w najblizszych latach,
zeby wypelnii zobowiqzania zaci4gniqte
wobec Unii w zakresie' kontroli granic i
walk i ze zor ganizowanq przestQpczoSc iq.

. Dow6dca 12. Dywizj i
Zmechanizowanej w Szczecinie pit
Ryszard Chwastek zarzucil kierownictwu
M in isterstwa Obrony N arodowej
n iewla6ciw4 po I itykq kadrow4. Za4qd,al, by
prezydent zw olal nadzwy czajne zebranie
rnq2ow zaufania jednostek wojskowych, na
kt6rym kadra glosowalaby wotum
pier.rfnoSci wobec kierownictwa MON.
Zostat zawieszony na stanowisku dow6dcy

Jak powiedzial dziennikarzom dyrektor generalny w polskim Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Zbigniew Matuszewski, w zwi4zku z planowanym wprowadzeniem
wiz dla obywateli Ukrainy, Bialorusi i Rosji,licz-ba potstictr konsulat6w w tych trzech
krajach zostanie zwiqkszon a z l0 do 12. Istniejqccplac6wki zostanq powipkszone, a
liczba zatrudnionych w nich pracownik6w wzroSnie-o 230 os6b (to l0 jrocent obecnej
kadry za granic4).

Plzewiduje siq wydawanie od 700
tysiqcy do rniliona wiz rocznie. Obecnie
wszystkie polskie placowki wydaj4 ich w
ci4gu roku 250 tysiqcy.

- Bqdzie to zupelnie inny system niz
dot4d - podkre6lil dyrektor Matuszewski.
-_ Powstan4 fabryki wydawania wiz.
zastosujemy,,taSmq". Przygotowan i a rnaj 4
zostai zakohczone do rnaja 2003 r.oku.

Przewiduje siq, 2e interesant najpierw
zglosi siq do konsulatu, by uzyskai

informacje o rodzaju wizy, oplatach i
kolejnyrn terminie wizyty. Za drugim razem
zloLy odpowiednie dokumentv. a kilka
godzin p62niej dostanie wizq. Jeizcze nie
wiadomo, jakie bqd4 oplaty - wizy maj4
byi ,,tanie", ale to zaleLy r6wnie2 od optit,
jakie wprowadzqnasi sqsiedzi.

By6 rno2e, jesli przystanie na to Unia
Europejska, wnioski bqdzie mozna skladai
poczt4, przez Internet albo za
poSrednictwem biur podr6zy.

Niewykluc zone, Le uprawnienia poSredni ka
uzyskajq organizacje polonijne. W
przypadku miejscowych Polak6w jest
szansa zwolnienia ich z oplat wizowych.

Posiadanie tzw. wizy schengeriskiej
(czyli jednego z pafrstw UE) na razie nie
bqdzie gwarantowa(, przyznania wizy
polskiej. Tak2e na tranzyt do UE potrzebna
bEdzie wiza.

Polska liczy nato, Le znaczna czqSi wiz
bqdzie uprawniala do wielokrotnego
przekraczania granicy. po jakim6 czasie
powinno to doprowadzit, do zmniejszenia
kolejek do konsulat6w.

Zapytany, czy istnieje mozliwoSi, ze
Ukraina nie wprowadzi wiz dla obywateli
polskich (Rosja i BialoruS iu|
zapowiedzialy, 2e to uczyni4), rzeczrik
MSZ Boguslaw Majewski powiedzial: -
Nie ma jednoznacznego stanowiska, ale
jest taka szansa.

POLSKA BUDUJE dABRYKI WIZ>>



MO ZAI'KA' iB,ER;Irt$C ZOWSKA

NIE MA IMPASU
. Wspolpraca gospodarcza, planowane wprowadzenie ptzez

Polskq wiz dla obywateli Ukrainy oraz sprawa cmentarza Orlqt
Lwowskich byly glownymi tematami rozm6w premier6w Polski
Leszka Millera i Ukrainy Anatolija Kinacha w Kolomyi w

pocz4tkach lipca br.

Nie ma impasu w stosunkach polsko-ukrairiskich - stwierdzil
wczoraj premier Leszek Miller. Jego zdaniem, problemy z

otwarciem cmentarza Orl4t Lwowskich nie rzutuj4 na calo56

stosunk6w miqdzy naszymi krajami.
Szef ukraifiskiego rz1du jest zdecydowanym optymist4 w

sprawie rychlego ustalenia terminu otwarcia polskiej nekropolii'
Polski premier przedstawil Anatolijowi Kinachowi stanowisko

Polski w sprawie cmentarza. Kinach, podkreSlaj {ci Ze sprawa ta

ma dla Ukrairic6w duLe znaczenie polityczne i moralne,
stwierdzil, 2e potrzebne jest szukanie kompromisu.

Przypomni jmy, 2erozmowy przedstawicieli wladz Polski oraz

Lwowa nie doprow adzily do kompromisu - dlatego, ze lwowscy

radni nie chc4 dyskutowad na temat przyjqtej przez siebie - innej

niz chce strona polska - koncepcji wygl4du cmentarza. JeSli nie

uda siq kompromis z deputowanymi, istnieje mozliwo3i przejqcia

polskiego cmentarza, znajduj4cego siq w jurysdykcji samorzqdu

miejskiego, przez wladze centralne Ukrainy.
Obaj premierzy rozmawiali teL o wizach. - Pragnq

potwierdzii, 2e celem polskiego rz4du jest wypracowanie systemu

wiz, kt6ry nie bQdzie przeszkod4 dla wymiany osobowej i

gospodarczej miqdzy Polsk4 a Ukrain4 - powiedzial Leszek
Miller. Ma byi stworzony system wiz,,tanich, latwo dostqpnych i

wielokrotnego uzytku".
Polski premier obok Kolomyi goScil takle krotko w Iwano-

Frankiwsku oraz w Kamiericu Podolskim, gdzie odwiedzil
Wojskowy Instytut Inzynieryjny i spotkal siq z 2olnierzami
ukraifrskimi, przygotowuj4cymi siq do udzialu w operacjach
pokojowych i zwiedzil zabytkow4 twierdzq kamienieckq'

Premierowi towarzyszyla Lona, a tak|e syn z rodzin4 -
przypomnij my,2e synowa Leszka Millera, Irena, pochodzi wlaSnie

z Kamierica. !
wg. prasy polskiej oprac. S.M.

LATO
W POLSCE

odczas III Dni Kultury Polskiej
w Berdyczowie odbyl siQ
konkurs pod tytulem ,,Jakie

pami4tki polskoSci w Berdyczowie
chciatbyS ocalii od zapomnienia?". I
miejsce zajEla uczennica szkoly Nr l7
Wiktoria Rosowiecka, kt6ra otrzymala
w nagrodq bilet lotniczy do wybranego
przez siebie miasta w Polsce. Pan Adam
Zukowski, biznesmen z polski,
zaproponowal Wiktorii spqdzenie
wakacji we Wroclawiu. A oto juz Wika
wspomina pobyt w Polsce.

,,Bardzo podobalo mi siq w Polsce.
Przez pierwsze l0 dni mieszkalam we
Wroclawiu, w rodzinie pana Adama
Zukowskiego, potem poj echalam
autobusem z Gosi4 (corkq p. Adama) i
jej klas4 w gory do Mitkowa. Tam
byliSmy dwa tygodnia. Potem wrocilam
do Wroclawia i jeszcze parQ dni
spqdzilam w rodzinie. We Wroclawiu
zwiedzilam rynek, bylam na koncercie
slynnego zespolu ,,Ich troje", na
najwyLszej wieLy miasta, w roznych
supermarkietach, byliSmy w kinie.
Zwtedzrli2my takze zoo i ,,O916d
Japoriski". W Milkowie mieszkalizmy w
pesjonacie. Tam zobaczylam teL wiele
ciekawegoibylamwr62nych
ciekawych miejscach, np. byliSmy na
wycieczkach w g6rach. ZwiedziliSmy
SwiEtyniq Wang, byliSmy na krEtych
skalach w Karpaczu i ,,Western City",
w kapliczce 5w. Anny. PojechaliSmy te2

na jeden dzieh do Czech do skalnego
miasta. Kupilam tam sobie ladne

pami4tki. ZwiedziliSmy takze kopalniq,
gdzie bylo -8 C. W Milkowie nie tylko
zwiedzali5my r6zne miejscowoSci ale
byliSmy tak2e na zajqciach jgzyka
angielskiego, na treningu pamiqci, a

nawet na warsztatach teatralnych. Te

zajqcia prowadzila aktorka, kt6ra
przygotow ala z nami przedstawi enie pt.

,,Nasze przebudzenie", nasze zajqci'a

byly filmowe. Przedstawienie trwalo
dwie godziny, przyszlo duzo ludzi.
Przyjqto nas jak prawdziwych aktorow.
Specjalnie dla nas uszyto piqkne
kostiumy. 1l lipca, wlaSnie w moje
urodziny, przyjechal tato Gosi i zabral
nas do Wroclawia, bo 12lipca Gosia z
mama jechaly do Turcji. Jeszcze parE

dni bylam we Wroclawiu a potem
pojechalam do domu. Chcq bardzo
podziEkowai panu Adamowi
Zukowskiemu za to,2e przyjql mnie w
swojej rodzinie. Dlugo bqdq wspominai
ten wspanialy pobyt w Polsce."

A oto jak wspomina pobyt w Polsce

Ania Jurczuk, uczennica szkoly Nr l5:
,,Bylam razem z grup4 dwa tygodnie w

miejscowoSci N,azy. Na kolonii
prowadzono wiele konkurs6w z

prezentami. JeiLdziliSmy na wycieczkq
do Warszawy. GraliSmy w pitkq i inne
zabawy. Dni przelecialy tak szybko, jak
Sliczny sen, ale mogQ powiedzie (,, 2e to
byly moje najlepsze wakacje".

Dziqkujemy wszystkim, ktorzy
przyczynili siq do tego, 2e dzieci z

Berdyczowa moge spqdzaS wspaniale
wakacje w Polsce. Szczeg6lnie
dziqkujemy p.o. Konsula Generalnego
panu Krzysztofowi Swiderkowi, kt6ry z

wielkim oddaniem wspiera rozw6j
nauczania jEzyka polskiego w
Berdyczowie.

Zaneta Jankowska
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<Mala Mozaika>
Strona dla dziecl

Przygotowala Larysa llermifiska

Zdrowo jest bawii siQ na Swiezym powietnu! Temat:ZABAWY

Skoki w piasek Biegi Gra w klasy

Cwiczenia na trawie Gra w pilkq Gra w kometkq

DKaKanre ze sKakanka Toczenie obrqczy

Skoki, biegi i rauty ro lekkoatletyka.

Zabawy w wodzie

r!*#& i!El.rt :

:
t

ffil
I

I*J

Skakanie ze skakankq

Skok w dal Skok o tyczceSkok wzwyi



lpexa 3aeagcura

pedaxqis nponoHye yeasi qumaqie cepirc cmammel-nopmpemie, t4o posKpueanmb )Kummeey donrc centUeuuxie
\epduuiecbKoeo napaQianbHoeo Kocmbony Ce. Bapeapu.

KcuoxAg
KO314HCblfl414

Oae$ KnnuexroBuq
(188e-1e76)

Hapognacn 4 nunHe
1889 p.B c.OsepHe KnTacu-

xoi ry6epxiT (Hnni y l-lorpe-
6nqencuKoMy p-Hi BiHHnllu-
xoT o6n.). fl oqarxoay ocairy
oTpr4MaB BrqoMa, eKcrepHa-
ToM cKnaB 3a 4 Kn.
Cxenpcuxol rirr,tHasil. 1916 p.
gaxiH*{ re Xnrou n pcbKy Ay-
xoBHy ceuiuapip. Toro x
poKy Br4cBflqeHril enncxo-
nou CefiHeHcbKr,rM. 1916 p.

6ya aigpnAxeHnfi Ann npo-
AoBXeHHs HaBqaHHq a ne-
rep6ypsuKy aKa,qeuin. He-
pes pir y 3B'e3Ky 3 peBonto-
rliriHnun noAisun noBep-
Taerbce Ha Xnlonnilpu{t4Hy,
6ye HacronreneM pilMcbKo-
KaronilqbKoro xpaMy c. To-
noph PyxrHcuKoro p-Hy.
Maa roH$nirrn s ruicqeaon
Bna.qolo, 6o HerarNaHo oqi-
HloBaB KoneKTrBisaqilo Ha

ceni. Baaxae npol4cronH-
Hfl pagffHcsxoT AepxaBh 3

xpr4cn4fl HcrBoM rparivHoro
noMnnKoto i aipna y Moxnh-
ee anpiureHHe xouQnixry
M r/rpH 14 M UTnRXOM. [OnOrUa-
raa eipyrovunn 6oporuca sa
s6epexeHHfl xpaMie (saep-
raBcn 3 npoxaHunu go [1o-
crnueea).

6ya apeuroBaHiln 19
cepnHe 1935 p. 3a uarepi-
anaMil TaK 38. <Qau:mcrcu-
xoT ronrppeBontoqifiHoT
opraHisaqil pnucuro-Karo-

nrllbKoro Ta yHlarcbKoro

AyxoBeHcrBa Ha [1paeo6e-
pexHifr VxpaTHi>>, 3acygxe-
nvth na 5 porie ra6opie.
3einbHeH nil..19 cepnHfl
1940 p. s Y>cra-lxeucuxoro
ra6opy HKBC.

[loeepHyBcf, Ao 5ep4r-
qeBa, ge ei4npaBnf,B .qy-
xoeHi norpe6u no xarax.

niA .lac BenrroT Bir'{hs-
HnHoI eifiHt4, nicns BcraHoB-

neHHF e EepAu.{eai Hiruequ'
roT oxynarliriHol Bnagn 6yno
ei4rpnro xpaM Ce. Bapaa-
pn, eigHoBnna xhrrn Karo-
nnqbKa rpoMaAa. He ocraH-
Ho,aMoxnnBo,fironoeHy
ponb B TaKoMy po3Bl4rKy
noAiri eiAirpaeae KoghHcu-
t<uhz. Bnirxy 1943 p. tioro
Haeiru 3anpouryBanh Ha

6orocnyxixHs e Xrrouup,
Ae ruicqeai raronilKh BXe

noHag pix xe Manh Ayulna-
cn4pn. Kpitvt SepgnveBa, Ae
nocrifi Ho MeuKaB, eigaigy-
aae i npoBoAr4B 6orocnyxi-
HHr B flp6api (1 945-1 948),
leFrnqi (1945-1948), Kpac-
nononi (1 945-1 950), Tono-
pax (1945-1949), l-o-
poArieqi (1945-1959). Ao
ocraxHix gHie xrrrs BuKo-

HyBaB o6os'Rgril HacronTe-
nfl B noroctoaLli, Mn-
xarinieqi, Hoaouy 3aaogi,
leaFrononi, Mnpononi (Xr-
roMr4pcbra o6n.)

l-lorrrep rc. KoshHcsrrfi
20.01.1967 p. y M. Sepgm-
veei, Ae ri noxoeaHhft .

Ha nlAcraai gaunx l-Y

MBC YxpaTHn e KilIacuxifr
o6n. piueHHsM npoKypary-
pra YPCP pea6iniroaaHhft 8
cepnHe 1989 p3.

POMAHIOK
frocn$ leaHoeh.{

(1885-?)
Hapognecn 10 cepnHn

1885 p. a Kpaxoei. Karo-
nnqsrrfi cBnqeHrx eigaH-

ri fi curo-yrpaiHcuroro o6pn-
gy. Taxox npo6yeaa cnyxu-
ru 6eg eiAnoeiAHoro Ao3Bo-
ny B prlMcbKoMy o6pngi.

OgppxexNfi. HaeqaBcn
e Xnror\4Npcuxiti pl4Mo-Ka-

ronnquriri gyxoeHifi cerui-
HapiT. B 1908 p. 3anhurlrB
HaB{aHHfl , nparHyB orphMa-
ru goeain Ha HaBqaHHF y
Iluaiacsxili rpeKo-Karo-
nraquxifi gyxoeHifi cenltiHapil.
l-lpore AnF qboro He MaB

oceirh 3a Kypc riraHagil. 3a-
xix.{ile npaBocnaaxy ceui-
Hapin. Mae apeurh. 1919
p.- 3a aHrnpaAnHcbKy npo-
naraHAy (6ya BnnpaBAa-
unfi'1. 1928 p. - (3a yqacrb
B oHoBnesHi ixoH> (aia6ye

Aecerr4Micg.r H14 fr repuin
npnMycoBnx po6ir). Yrpere
3aapeuJToeanhfr 3a xpe-
qeHHF AvlTvrHV <6eg AoKy-
rr,teHrie 3Al-Cy>.

Baxxo nepexnBaB po3-
Kon B npaBocnaaxiri qepxai.

Mae Aosein xaronnqbKoro
cBeu{eHnxa (OnercaHrqpa
Einqreeuva) 6yrn Hanex-
Hr4M Ao KaronmLlbxoT qepx-
en. f'lpore Ha cBoe npoxaH-

He cnyxhTil KaTonNLlbKHM

cBeqeHuKoM Ao3Bony aig
BnaAuKN OnercasApa
Opisona He orpt4MaB.

3 vepexn 1 930 p Ao qep-

eHn 1935 p. npoxnBaB B c.
KynuvnHn KpacnniacbKoro
p-Hy XruenuHnquxol o6-
nacri, npaqloBaa Sororpa-
Sorur, qepe3 3HyqaHHe 3

6oxy npeAcraBnnrie Bna4u
srvryr.ueHrft noKrHyr14 c'.

KynuvnHr. 16 vepaxn e Kpa-

chniecuxih pailraseri 1935
p. <Cranixcurufi unex>
6yno ony6nixoBaHo 3af,By
Pouaxpra npo 3peqeHHfl
caHy (npnvnHu Heaigonlti,

rvra6yru qepes rrltarepianuHi
npo6neun ra 6axaHHe Bna-

Ah 3aKphrr uicqeBy qepK-

Bv).

3 22 qepBHF 1935 p.
MeuJKaB y u; SepAnqeei,
npaqpBaB y AepxaeHifi
QororpaQlqHi fi uaticrepH i.
3aapeurroeaHu fi cniapo6ir-
HhKaMH SepgnviecbKoro
MicuxeiAginy Ynpaanixun
HKBC no Binnrqurifi o6-
nacri 12.09.1935 p. I-lpoxo-

AhB no cnpaei <Sinsxeer.{
ra iHui>. VrprnayBaBcq y
rropvti HKBC. PitueuHstvt
cneqiansHol xonerii
BiHHrquroro o6ncyAy 3a-
cygxeHuri xa 5 poxia enn-
pa BHo-rpyAoBr4x ra6opia.
3einuHilecn s uicqu nog6ae-
neHHn aoni e 1941 pl. Konn
nepe6yeaB B Sepgnveei,
fiuoaipHo raeMHo s6rpae
npAeft Ha 6orocnyxixun.

1 O. K. Coxonoe cr;r<uit. l-leprea Xpncroea . 1920-1940. c. 17 2-17 3.
2 lO. SinoycoB. Kraeao-XrroMr4pcbKa pnMo-KaronhqbKa enapxin. c. 189-192.
3 O.K. CoxonoecuxrrZ. l-{epraa Xpncroea 1920-1940. c. 97.
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Bpanqi 16 vepann aig criH
l(ocrbony Socnx xaprraenirie
Br4pyruhnv ABa <lxapycN>.

poxN Be3nh rpyny 6epgr,rvie-
nH 3 napa$ii HenopoltHoro

3a.rarrs flpecenrol Soropo-
gnqi na voni e o. eareHiyr.ueu
Xyxpo Ao yxpalucuxo-
nonbcbKoro KopAoHy, Ha flKo-
My BXe qeKanh aero6ycn s
flonuqi.

lUen,qxo MnHae qac, Konu
rgeu e rou$opra6enuHorvry
aaro6yci r{yAoBoto Aoporop.
flponnnaaprb noB3 aixsa cena
3 ManboBHr4r.to yxairvaHrur
6yguuxauu, 3axonntotorb
cBoeto Kpacolo uicra Xeurya,
TapHye, Kparia. Yoo,qra - reirr,r,
Ha girHax - noprpern Haticen-
riuroro Orqn i npanopra Barr-
KaHy, B3AoBX gopir - racna
<llonuqa eirae flany>, <KNu
e lean flaeno ll Ans re6e?>.

3 eevipHix cyrrlHol( Bnnntt-
Bae ManeHbKe nprairHe
N,ticre,lro CraeiHa, qo nexhrb
,sa 20 xBhnhH TsAra eiA Kparo-

. fiig xpauoM BXe veKatorb
ueuxaHqi CragiHN, nxi npraro-
TyBanh AnF Hac rocrruni go-
ti,tierh i cnaauHy Beqepp.

17 cepnxc nicnc SoxoT
cnyxbn e CxaeiHi aaro6ycr
Be3frb Hac Ao oAxiei a Hafi6-
insu:nx cBRTl4Hb - Konueapil
3e6xugoacsxoT - cepqn ra
gyuri flonuqi. KanuaapirZcuxirZ
ceRrnHi qboro poKy BnnoB-
Hperbcfl 400 poria, i 19 cepn-
He cloAh npurge leaH naeno ll,
u1o6 aignpaBuru Soxy Cnyx-
6y ra noMonnrncu nepe4 ixo-
soto Marepi Soxoi Kanuaap-
iricuxoi. A noxn ur, eipyrovi s
Eepgraveea, craeMo xa xoniHa
i sHochNao go Marinxn SoxoT
csol N4onhreh.

V Kanueapil epaxae ece: i

qygoBa apxirerrypa xparray, i

3HaMeHilTi xanueapirZcurci
vicrepii,i, sailvafrHo x, 3HaMe-
urti xannhqKu. HaicecriuJilli

Orequ HasadEi Kanueapiro
AxepenoM eipN, uagil ra nto-
6oai, ceigollrBoM n pracyruocri
Mapii cepeA Hac B roAhHta He-
,qoni. A raxox flana nonpoct4B
ycix ruonrrrcb 3a Hboro, Haro-
nocnBult4, nr i nip vac aiaury e
1979 poqi, Monhrncb ((3a Moro
xr4TTF i no cuepri>.

flicnn Kanueapii LteKae Ha
Hac cronrqn 3t4MoBoro aigno-
L{r4HKy - 3axonaHe. Mr eipeiga-
nh xpaM Marepi SoxoT Oari-
nacuroi, no6ypoaaH uil ua noAn-
Ky 3a BpnryBaHHc Haficesri-
uloro Orqn nig vac 3aMaxy.
llo6nyxanr rrlicsrrrrah Bynilq-
KAMT.

A Aani - 3HoByAopora: Knn-
vyru Tarpn. l{rpo ,qnKyeMo
rocl4HHt4M rypanflM iga xaran-
He Ha ripxax ra ni.qriorraHnry, i

sa cMaqxi 6pruay i oeeqe Nao-

floKo, a rot'toBHe - 3a roc-
l4HHicrb, nocnaiulru i pagicru
cninxyaauHn.

CrouneHi, afle pagicHi i

cnoeueHi BpaxeHb, nieHo eee-
vepi noeepraeMocb AoAoMy.
(Tax-rax, caMe.qoAoMy e Cra-
eiHy, agxe rar 4o6pe, nx 6yno
HaM, Moxe 6yrN nnue a4oura).

3aerpa - Heginn i ronoeFta
Mera xauoi nolsAxr - Soxa
cnyx6a Ha SnoHRx, nxy 6yge
aignpaBnRrh HaftcenriuJhfi
Orequ. Crinuxu ovixyeaHu, ne-
pexilBaHb, uagiri! Bxe sHaenao,
u{o racno fiancuxoro eisnry
<Eor 6ararni unnocepAnM).

Ocu i 3HaMeHhri xpaxiecuri
nyru Snoui nnoqen 48 ra. 3
1979 pory BoHt4 cranr naicqeur
eycrpiverZ g leaFtor.4 [laenona ll.
Tpn poKt4 ToMy cloAl4 Ha
sycrpiv s flanop nprriuuo 1,5
rrainufioHa npoLtaH. Kaxyru,
ntoAh 3aBMepnu, Konh giexa-
nr4cb, rqo qepe3 xeopo6y Ha
Cnyx6i Haficesriuroro Orqn
ue 6yge. CyrvrHo A14BUfl14Cb Ha
nopoxHe flancuxe xpicno.
l-{uoro pasy leaH l-laano ll npr,r-

ixae caNae Ao KpaKoBa - cBoro
n,ticra, B rKoMy nporZunra poxra
froro pHaqrBa, uonogocri,
apinocri, B er(oMy 3HaxoAnrb-
cfl Morhnn horo 6aruxie ra
6para.

Ha SnoHsx ai6panoca 2,5
t.,i'intiloun oci6. ffr cragae
KapgnHan Kparoaa OpaHqi-
urex Maxapcurnfr, ntoAh nprri-
ulnr cloArl <no lcyca e eaxa-
pncril ra e eeaHrenii. f1o yno-
BaHHe Ha lcyca i Ceo6ogy
Ayxa, no Brrpnganictu, no
eipHicru Bcynepeq naruifr
cna6rocri. l-lo raxy nrc6oe,
ulo6 3Mornr nonto6urra lcyca
i nogeri>. I rouy oco6nheo
np03ByLla nv cnoea [lanh:
<YceigonanroeMo, r4o 5or, npo-
FBnfltoLrt4 AO HaC CBOe MhnO-
cep,qs, ovixye, qo Mn 6ypeuo
caigxauu MnnocepAfl B cbo-
rognir.trHuorray cairi >.

leaH flaeno ll nigxpecnnB,
u{o flroAr4 qacTo xhByrb TaK, flK
Sora Hi6N He 6yno, Haeiru
craBnnTb ce6e Ha rioro rr,ticqe.
Haua ratorbcn neperBopt4Tt4
Eora Ha (BennKoro Henprcyr-
HboroD e caigon,tocri. Touy i

3a3Haprb crpaxy nepeg naai-
6yrnirra.

Oco6nueo aKTyanbHo npo-
nyHaB 3aKnilK HarZcesriuoro
Orqn >r<v1Tv1 Soxrv Munocep-
AFM uloAHn: <Tpe6a Milnocep-
.qHoro nornnAy, qo6 no6avra-
Til nopflA ig co6op 6para, ror-
prfr pasona ia arparorc po6o-
Tn, Aaxy HaA ronoBolo, Moxn[-
eocri,qocroriHoro yrphMaHHn
poAr4Hr4 i euxoeaFtR ,qireft eaa-
Hae novyrrn noKhHyrocri ra
6esHaAiliHocri...

CuoroAHi noBToplcto 3aK-
nnr: Bigrpnirecs Ha Hari6inu-
wnh gap Sora - Ha rioro np-
6oe, xorpa qepe3 xpecr Xprac-
ra o6'ssnnacu cairy sx nrc6oe
MrnocepAua... l-lporuy, 14o6
cnpaBu nrcAnHA xironm ne
6ynr aiporpenanexi aig 6oxo-
ro Mnnocep.qn. .Qono-
naoxiru cyvacHiri nrcgnHi
niguarr MhnocepAn
Eoxe. HexarZ B rZoro
6nncry ra renni BoHa
s6epexe CBOK)
fltoAcbKtcTb>.

l-liA riHequ Soxol
Cnyx6n HarZcenriurnfi
Orer-{u npneiraa nanoM-
Hilxia e pisHNx xpalx cairy.
Oco6nheo pagicHo i npn-
eMHo 6yno noqyrn HaM
eiraHHn yrpaiHcurolo Mo-
BOIO.

lJ-le rpraanuh qac
nicng sariH.teHHg Soro-
cnyxiHHn nnALl He

ei4nycxann llany, He pGXoAl4-
nncb Haeiru nicnn froro
eip'isgy, HaMaranilcb y3nTil Ha
naM'flTb xoq xeiro.{ry s oago6-
neHHR eierapn.

19 cepnHn Haricasriulhft
Orequ nolxae go Kanueapil.
Vloro wnax flexaB vepes Cxa-
eiHy, i MH pa3oM s if r\aeuxaH-
r-leMr4 eiranfi [1any.

A norirr,t Hac qeKaB Kparia.
,Qnryemo Soroei, u{o 3Mor-

nh noMonnrilcb y xpaui Soxo-
ro MrnocepAn ra uoeouy CaH-
xrypil e flareaHixax, ocBr.leHo-
r'ay 17 cepnHfl HarZcenriurv
Orqervr.

A nxe 3axonneHHA BnKntt-
Kanv y ecix Baaeflb, PnHoK,
Bicna i gHarueHnri rpaxiacuxi
Kocrbonh: cBnn4x l1erpa i flaa-
na, 6epHapgrHia, Map'nquxnri,
cs. l-aHnn, ca. Bapaapn.

A e Llei.{ac leax flaeno ll
Ha niroerqi Saxiqe npoqaB-
cn a Bir.{h3Ho}o: <5or 6ararnfi
Mhnoceprqsu nexafi eac 6nal
rocnoBilrb!A HanprariHqi qo x
craearn? [JJroga aiq'Ixgxa-
T14).

Taxox i Hau 6yno Ayxe
uJKoAa, qo raK uBt4AKo s6irnu
3 AHi Har.uoFo nanoMHt4qrBa.

f'lig xiHequ xoqeMo poAFKy-
aarn Haficenriuoury Orqeei aa
papicru cninusol MonhrBr ra
6na rocnoseHHs, ycirra ueu rau-
qnM Cxaeinr ra iHulux vicr ga
rocrnnHicu i qupnil npNrZorrn,
or.eereHiyr.rJoei sa qyAoBy no-
t3.qKy.

Sararo xro Ha EnoHnx
3BepHyB yBary Ha aennqegF{r4ri
TpaHcnaparr gi cnoeanan HarZ-
casriuoro Orqa: <Hapog
llonuqi! Brparnu Bcolo eipy i

nonirrvHy neganexnicru,
sKu{o He girHeu xoniH nepeA
lcycon,t>.

,Qyn,tan, .qi cnoea crocy-
rorbcn i Hapogy Yxpalnn i xox-
Horo 3 nac oco6rcro

lpnna PoseagoBcbKa.
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tel. (380 4143) 2-23-78'

adres w lnternecie:
www.webspawner. com/users/mozberd'

e-mail : p.koscinsk i@rzeczpospolita'pl'

Ewentualne wplaty w Polsce mo2na dokonywa6 na

konto:
Bank Pekao SA li O/Warszawa'

nr 12400 124-21033247 -2700- 101 I I 0-001

z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>'

Wydano z pomoca organizacyjll i finansowq

Fundacji <Rodacy - Rodakomr> w Warszawie oraz

dziqki wsparciu finansowemu Fundacji <Pomoc

Polakom na Wschodzie> (Warszawa)'

Zapraszamy wszystkich chqtnych do. nadsylania

lisiow i artykulow, ale informujemy' Le za zamre-

szczone materialy nie wyplacamy honorarium

(redakcja pracujL spolecznie)' a tekst6w nie

zam6wionYch nie zwracamy'

,' ',,,<cBEPEl4tllBCbKA MO3Ait(An '

(nonucuKolo MoBolo)

' Snaroaift Ha Kyfl brypno-o1ai1tf, fa3era'
i ' BuxoAurb KoxHhx z'Mlcf,ql' '

::'''
-' BetaaBeqb-Fbna-Bepnur{iBcbKoro
, eiAiineililn Cninrn nottqxib VrpaiHu

3aoeecrpoBaHa 25llreirHn 1 995 pory
*;&;iiiurnru obnacn ra rr'r ynpaBniHHe M

no npeci, ceiAoqreo npo peecrpaqlp
cepiT XT Ne 70'

Ha'ra asp"ru' T|n"pflll;e?". 
rlvu*i xa, 46.

t.

HanoYxoBaHo
Ha Kn, (nonirPaQivHa $a6PuKa) ^

rur.E-epgravie, eyn..KbrnnpeBcbKorc, 2'

Oto wa2niejsze programy TeLewizji Polon-ia

(podajemy czas- ukraifiski, czyli polski +1 godzina)'

Po I ec amy stale pro gramy in form acyj ne' u'Yl:Y'a"'Wi adomo 6 c i"

codziennie " 
20.,35,";;;'-,,ttttett'pi6tt" o 18'00' W niedziele -

transmisja Mszy Swiqtej, zazwyczaiokolo 14'00' Programy dla dzieci

-wsobotyemitowanyjestprogramdladzieciimlodziezy,,5-10-15''o 10.05;codziennie *i"L'otutoio 20'15 - "Wieczorynka"' 
zaS rano'

;k"r; rb.oo-10.30 r6zne audycje dla.dzieci'

Na lato sporo t;;1.;;;-t;;'dodatkowvch p91{cJ^r dla dzieci' Przez

pol lipca od poniedzialku do czwartku o"9'4i i iS'fS nadawane bqd4

odcinki kresk6wki;g;iii" i Lolku (akie filmy dla dzieci bqdq potem

- jeszczenie wiadoiroi. iutZ. kilka iazy w tfgodniu wieczorem ogldac

bi;;;. mo2na obu sympatycznych. chlopcow'

A oto ciekaws#r.iiutL - iradycyjni. iuZ wspo.lczesne, popularne

telenowele,,Klanii i 
-,,Zfotopols"y", 

itttdttu*iajqce losy polskich

rodzin fiak w poprr.Oni-h numerach "*iozaiki" 
- bez wiqkszychzmran'

Wewtorkiozz.oonuau*unybqdzieserial,'Plebania'',natomiastdwa
inne seriale - ,,Jan Serce" oiaz ,-,Zespol adwokacki" bqd4 siq' niestety'

,,przemies zczac" *-p'og'urnLe - na przyklad "Jan Serce" bqdzie

;;l;;;"y o 2l'00 w pi4tik' a.lbo o 22'30 w sobotq'
polecamy: * torffi-ir'ooy - l0 lipca o 2l.20,,Bilans kwartalny"

Krzysztofa zunutti"lo t lgi4 r',. tZ tipca "9itl G.uide" Juliusza

Machulski 
"go 

, tgg'i...,zqip"u,,Jak daleko st4d, jak blisko" Tadeusza

Konwickiego z 1972 t.

ZYtomierza I Berdyczowa

Radio ZYtomierz
. Co miesi4c, w ka2d4 pierwsz4io!9te miesi4ca o godzinie 20'00'

mo2na sluchai polgodzrnneJ auoycJr w jqzyku polskim w Radiu

Zvtomierz.
i6fewiz;a ZYtomierz dla Polak6w
.Dwa razy w mteslacu.audy-cja dla.Polakow'
Polskie siowarzyszenia w Zytomierzu
.Dom Polski * zvt*i.tiu, tll' Czerniachowskiego' 34 b'

tJ. i,iiil iq'zq-tz, dvrektor Jetzv Basinski'
godziny pracy -^.ohJi.'*i" tpf::: l]e-dzieli) 

o.d 9'00 dols'00'
. Ziednoczente Potak6w Zytomierszczyzny <Polonia>> -. ,
;'#;;;;;;;i i;;;;,irier'u'. *! Igry"*v (4|2) 72-|6-36
i'iiiii"i potitow na Ukrainie, oddzial w zytomrerzu - prezes

Walentyn Grabowski 
. J.l.Kraszew-. fo*ut'ryttwo Kultury Polskiej-na .Zytomietszczyzfie 

rm

skieso. nrre*oonii?i"y-lii'i Baginiki, tel' domowy (12) 37-89-97 '

: z;;;;;J;*'Mi;a;Gz'y 
-noi;ri"i 

iv Zytomierzv - przewodnicz*ca

S;i;tffi GreiL, tel.: 36-14-88, 37-40-46'
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
:/itateUpof utti* na Utcrainie, oddzial w pgrdyg1owie,-prezes

rJir.t'putrkowsti, Jytit tot Szkoly nr 3, ul' Puszkina 46'

tel.(414)32-50-30
irli). tn';gzyku polskim w Zytomierzu
. Katedri'Sw. Zofii - codziennie l8:00'
. rcoS.iOt oo. Bernardynow pw' Sw' Janaz Dukli -
.ooii.nnle 7.00, w ni6dziete 7.00, 9'00, l3'30'- .

M; dwujqzyczn. - .te6.iowo w jpzyku polskim' czg5ciowo po

ukrairisku w BerdYczowie
. fosiiOf w Klasztorze Karmelitow Bosych-
w niedziele 7.30J0'td,ii.oo, codzi'ennie 7 '30 i 18i0.0:

' Ko6ci6l S*. gutbJiyl'toA'it"nie 8'00' l8'00' niedziele 8'30' l0'30'

13.00, 18.00.
: f"piii. ul. Czudnowska - niedziele l8'00'

(P'rzeprasza,my za w'szelkie braki i '':l|::i!!ij:y^::fi*:{f;f ,

Polski info,rmafof,-,, ':"' '',., '' ' 
,

W r r'i r'tiiffi" ti i i,ir ii oia ny c h p ro s i my o n ad.syl ani e info r m aci i n a' t ew at

swoichorganizacji,imprezpolskichitp'Redakcja)
Trapax 1 000 nPHMiPFll4KiB.


