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30 ivrzeSnia odbylo siE
Swiqto Berdyczowa, Swiq-
to miasta, znanego w calej
Ukrainie, Polsce, o po
emigracji 2yd6w - takile
na calym Swiecie. Imprezy
rozpoczgly sie o 8.00 rano
w miejskim parku kultury.
Tutaj swoj4 produkcjg
wystawily przedsiEbiorst-
wa wiejskie. Na scenie
parkowej wystEpowal ch6r
ludowy pod kierownict-
werr^ Wasyla Pupina.W ze-
spof e tym Spiewajq gl6wnie
studenci pomaturalnej
szkoly pedagogicznej. po-

tem odbylo siQ otwarcie
muzeum miejskiego i tablicy
pamiqtnikowej ku czci
Aleksandra Razumkowa.
Przy ulicy Liebknechta
zo stala zor ganizowana wy s ta-
wa towar6w i uslug fir-
mowych, a tak|e wyrob6w
tw6rczo6ci uczni6w szk6l
o96lnoks ztalcEcy ch. W tym
samym czasie w sali spor-
towej fabryki,,Progres>> trwal
mecz siatk6wki z udzialem
druzyn Kijowa i Berdyczowa.
W tym pojedynku wygrali
go6cie z Kijowa z wynikiem
3:2.

Naj ciekawsza czES6
Swiqta rozpoczela siq o
14.40. Parada zespol6w
arty sty cznych tw6rczoSc i
Iudowej i sportowc6w
miasta wyruszyla od
miejskiego domu kultury
do centrum, z orkiestr4 dqt4
na czele. Po paradzie
rozpoczql siq koncert, kt6ry
trwal do 22.00. Swiqto
miasta zostalo zakohczone
prze6 I icznym faj erwerki em.
Gl6wnym sponsorem tych
uroczystoSci byla Partia Re-
gion6w.

Dokoficzenie na str.II
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4,

tr-emkom wysiedlonym w 1947 r.

podczas akcji ,,Wisla" odbierano
nieruchomoSci z naruszeniem prawa

- uznal w precedensowym wyroku
polski Naczelny S4d Administra-
cyjny, potwierdzajqc prawo do
wlasnoSci wnukowi j ednej z
w6wczas wysiedlonych.

NSA rozpatrywal pierwsz4
sprawQ dotyczqcqzwrotu mtenia za-
branego tr-emkom po wysiedleniu ich
z Beskidu Niskiego na Ziemre Za-
chodnie przez komunisty czne wladze
Polski w ramach rozprawy z

oddzialami UPA w 1947 r.

Wysiedlona ze wsi Kunkowa
Maria Hladvk utracila kilkana6cie

hektar6w grunt6w. Wniosek o

uniewaznienie tamtych decyzji zlo2yt
w 7999 r. wnuk wla6cicielki, Stefan
Hladyk, kt6ry lest zarazem prezesem
Zjednoczenia tr-emkow. Minister Rol-
nictwa decyzjq wladz z przelomu lat
40. i 50. uniewaznil. Lasy Paristwowe
(kt6re przejqly czq$ 6 ziemr pani
Hladyk) skierowaly skargq do Naczel-
nego S4du Administracyjnego, a ten
skargq tq odrzucil.

- Po 54 latach sprawiedliwo6ci
stalo siq zadoS6, ale szkoda, 2e dwa
pokolenia wysiedlonych zmarly w
poczuciu krzywdy - powie dzrala
dziennikarzom Hladyk po prawomoc-
nym wyroku NSA.

Wedlug niego, orzeczenre sqdu

mohe mie6 istotne znaczenie dla wie-
lu innych spraw dotyczqcych mienia
zabranego tr-emkom; trwa rozpatry-
wanie ponad 200 podobnych spraw.
W odr6znieniu od innych grup,
kt6rym komunistyczna wladza
zabrala maj qtki, tr-emkowie stracili
swoj4wlasno66 wylqczme z powodu
przynaleznoSci narodowoSciowej .

Dzi6 tr-emkowie - tak jak i inni
wywlaszc zenr przez wladze P ol ski ej

Rzeczpospolitej Ludowej - mog4
tylko indywidualnie dochodzi6 praw
do swojej wtasnoSci.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

Z udzta\em wiceprerrrlera Janusza Steinhoffa otwarto
w Kijowie pi4t4 wystawq ,,Biznes-Polska". Przeztydzieh
swoje towary bqdzie prezentowalo ponad 90 polskich firm

- wiqkszoil z nich po razprerwszy.

- Na Ukrainie koriczq swoj4 misjq jako wicepremier i
minister gospodarki - powiedzial Steinhoff. NastQpcy
zalecal, aby pamiqtal, 2e Ukraina to najwalniejszy part-
ner Polski na Wschodzie.

Wedlug wicepremiera, tendencje w polsko-ukrairiskiej
wsp6lpracy gospodarczej sq dobre o czym Swiadczy wzrost
obrot6w handlowych. NajwaZniejsze cc nale?y zrobil -zdani em S teinho ffa - to wprow ad zi6 lib er alizacj E hand-
lu i usun46 przeszkody. WSr6d nich wicepremier za
najw a|niej sze uznal up o rzqdkowani e me chani zm6w ce l-
nych i certyfikacji towar6w. Tradycyjnie ju2 obiecal popar-
cie dla ukrairiski ch dqzeh do czlonkostwa w Swiatowej Or-
gantzacjr Handlu.

Polskich przedsiqbiorc6w biorqcych udzial w wystawie
niepokoi istnienie tzw. czarnej listy ukrairiskiego rz4du,
na ktorej znalazNy siq dziesiqtki polskich firm. Ukraifcy
zarzucajq im zaleganre z oplatami lub prowadzenie nie-
czystej gry, co w praktyce czqsto oznacza dzialalno6i w
szareJ strefie.

Polski rzqd stoi na stanowisku, ze'o winie tych firm
powinien decydowa6 sqd, a nie decyzja urzqdnika, kt6ry
moze kierowai siq zasadami nieuczciwej konkurencji.
Wiadomo ,2e na czarnej li6cie ukraifrskiego rz4du s4przed-

siEbiorstwa z wielu innych pafrstw.
Anna Bogacka zBiura Radcy Handlowego w Kijowie

twierdzi, 2e dla Polski nie jest zagroieniem coraz wiqksza
aktywno66 na Ukrainie rosyjskiego kapitalu, awrazznim
wzrastaj1cy wplyw jego reprezentant6w na politykq gos-
podarczq Kijowa. Wedlug niej, to ,,tylko uaktywnia
konkurencjq".

W najlepszymz punktu widzenie obrot6w handlowych
1997 roku Ukraina byla na si6dmym miejscu wSrod
najwazniejszych partner6w handlowych Polski. Potem
nadszedl kryzys, wywolany zalamaniem w Rosji. Od
ubieglego roku handelwyralnie siq o2ywia, a Polska wcrEL
ma nadwyLkE eksportu nad importem. W obecnym roku
obroty handlowe zbti2q siQ - zdaniem ekspert6w - do
poziomu roku 1997, kiedy to zamknqly siq sumq 1,6 miliar-
da dolar6w (w ubieglym roku - 1,27 miliarda dolar6w).
Na razie jednak, po 6 miesi4cach tego roku polski eksport
wyni6sl blisko 413 milion6w dolar6w, a import 

-220.Eksperci twierdz4 r6wme2, 2e - 
jak siE wydaje -polscy przedsiqbiorcy coraz czqSciej przestawiaj4 siq z

handlu z Ukrain4 na inwestycje. Ich og6lna warto36 wcrE2
jest niewielka- 62 miliony dolar6w, ale w ubieglym roku
odnotowano wzrost o blisko 24 proc.

Coroczna wystawa,,Biznes-Polska" organizowana jest
na koszt polskiego ruqdu.

Roman Kryk
(autor jest korespondentem PAP w Kijowie)



Aleksander KwaSniewski wyrazil
przekonanie, 2e bqdzie to uczelnia do-
brze przygotowuj4ca polak6w i
Ukrainc6w do wyzwafi XXI wieku, kt6re

- jego zdaniem - bqdE trudniejsze niz
to siq wydawalo u progu stulecia. -Uczelnie potrafiq,bu-
dowai mosty pojed-
nania. Zar6wno nau-
ka, jak i kultura,
sztuka byly, sq i bqd4
silniejsza,
potqzniejsze aniLeli
granice, wizy i
paszporty 

- m6wil.
KwaSniewski

podkreSlil, 2e w
obecnym stuleciu
miejsce Polski i
Ukrainy w Swiecie w
coraz wiqkszym stop-
niu bqdzie zale2ec od
nauki i kultury. 

-Inauguruj4ce dzialalnoS6 kolegium sta-
nie siq nie tylko symbolem, ale istotnym
instrumentem dla budowania jednoSci i
lepszej przyszloSci, miejscem, kt6re
moze okre6lid szanse rozwojowe dla po_

Iak6w i Ukrairic6w 
- 

m6wil prezydent.
Prezydent Kuczma podkreSlil, 2e dla

strategicznego partnerstwa polski i
Ukrainy wielkie znaczenie ma wsp6lne
ksztalcenie mlodzi e2y. - Lublin od
wiekow byl miejscem, gdzie lqczyly siq
kultury Wschodu iZachodu i ksztalcenie
tutaj mlodego pokolenia w duchu tole_
rancji, poszanowania dla inno6ci i zasad
demokracji bqdzie sprzyjalo zblileniu
narod6w, kt6re sq na drodze do
jednocz4cej siq Europy - wskazal Leo_
nid Kuczma.

Prezydent Kwa6niewski w imieniu
swoim iKuczmy zapewnil o poparciu dla
Kolegium, ? w przyszlo(;ci 

- polskc_
ukrairiskiego uniwersytetu. 

- Traktujcie

Inuugurucja
Kolegium

polsko-ukruifiskiego

Europejskie Kolegium polskich
i Ukraifiskich Uniwersytet6w
zainaugurowalo dzialalno5d w Lu-
blinie. W uroczystoSci wziqli udzial
prezydenci Polski Aleksander
Kwa5niewski i Ukrainy Leonid
Kuczma.

Obaj prezydenci podkreSlali, ie
powstanie Kolegium, kt6re stanowi
zacz4tek samodzielnego uniwer-
sytetu polsko-ukraif skiego, bgdzie
praktyczn4 realizacj q strategiczne-
go partnerstwa Polski i Ukrainy.

nas jako dobrowolnych zakladnik6w
waszej uczelni - zapewnil rektor6w
Aleksander KwaSniewski.

Podczas uroczysto6ci w poczet
sluchaczy kolegium przyjEto 104 dok-
torant6w 86 Ukrairic6w.

2 Bialorusin6w i l6 Polak6w. Maj4 oni
prowadzi6 prace badawcze na piqciu
lubelskich uczelniach. Beda tez uczest-
niczy| w zajEciach poSwiEconych Unii
Europejskiej orazkulturze, historii i gos-
podarce kraj6w Europy Srodkowo-
wschodniej.

Inicjator wsp6lnej ukrairisko-pol-
skiej uczelni prof. Bohdan Osadczuk z
Wolnego Uniwersytetu w Berlinie
powiedzial, ze powstanie Kolegium to
dopiero poczqtek bardzo dlugiej i trud-
nej drogi do polsko-ukrairiskiego pojed-
nania.

-Wdq2 
jeszcze pod powlokq zgody

,,bulgoczq" dawne uprzedzenia, resenty_
menty i stereotypy. Obraz naszych
spoleczeristw po obu stronach jest
niepelny i wyrywkowy. Wych odzenie z
tej jamy historii jest mozolne. Tu jest
duzo do odrobienia - m6wil.

Zaapelowal teL do sluchaczv Kole_

$'

gium: - Nasze stosunki strategicznego
partnerstwa wymagaj4 w obydwu stoli-
cach wysoko wykwalifikowanych dyplo-
mat6w. Zr6bcie z tej uczelni laboratori-
um dla formowanianaszej wsp6lnej, lep-
szej przyszloSci!

Podczas inaugu-
racji po raz pierwszy
wrQczono naukow4
nagrodq im. Jerzego
Giedroycia.
Wyr6znienie, us-
tanowione przez senat
lubelskiego Uniwer-
sytetu Marii Curie
Sklodowskiej, jest
przyznawane za doko-
nania naukowe bqd4ce
kontynuacj4 wizji
redaktora paryskiej
,,Kultury" zbli2enta
Polski z jej wschodni-
mi s4siadar4i.

NagrodE w wysokoSci 20 tysiqcy zl
otrzymali w sobotq autorzy dziela,,Dru-
ga Wielka Emigracja lg45-lgg0,, - An-
drzej Friszke, Pawel Machcewicz i Rafal
Habielski

Europejskie Kolegium polskich i
Ukrairiskich Uniwersytet6w ma wspie-
raf realizacjq strategicznego partnerst-
wa Polski i Ukrainy na drodze obu
paristw do integra cji ze Wsp6lnotami Eu-
ropejskimi 

- przewiduje deklaracja
zalo2y cielska uczelni.'

Kolegium zalo2yly lubelskie uczel-
nie: Uniwersytet - Marii Curie-
Sklodowskiej, Katolicki Uniwersyrer
Lubelski i Instytut Europy Srodkowo-
Wschodniej, a ze strony ukraitiskiej:
Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szew-
czenki w Kijowie, Narodowy Uniwersytet
im. Iwana Franki we Lwowie iAkademia
Kij owsko-Mohylariska w Kij owie.

wg. prasy polskiej oprlc. s.rn..



Kim jest lgnacy Jan Paderewski?

lgnacy Jan Paderewski byt wybitnym
polskim pianist4, kompozytorem,
dzialaczem polityc znym, dyplomat4,
pierwszym premierem Polski i ministrem
spraw zagranicznych.

Paderewski przyszedl na Swiat l8 lis-
topada 1860 roku na Podolu. Jako dwunas-
toletni chlopak rozpocz4l naukq w Warsza-
wskim Instytucie Muzycznym, a po jego
ukoriczeniu, w roku 1878, pozostal w In-
stytucie na stanowisku wykladowcy gry na

fortepianie. W roku 1887 Paderewski
rozpocz$ dzialalnoSc
koncertow4, kt6ra
przyniesie mu w
przyszloSci Swiatow4
slawq. Pierwszy wys-
tqp publiczny pianisty
odbyl siq w Wiedniu,
Paderewski potem
koncertowal w lic-
znych krajach Europy,
w Australii i Ame-
ryce. Chcq prrypom-
niei slowa prezyden-
ta USA Roosevelta.
ktory powiedzial Pa-

derewskiemu: - Pan

calkiem zaslu2yl, by na znakwdziqcznoS-
ci za glqbokie poczucia, podarowane nam
talentem Pana, Pana nazywali
,,wsp6lczesnym nieSmiertelnym".

Colqczy genialnego kompozytora i pia-
nistq Ignacego Paderewskiego z
Zytomierzem? Z dokument6w Archiwum
obwodowego w Zytomierzu dowiadujemy
siq, ze w roku 1890 Ignacy Paderewski
nabyl w Zytomierzu przy ul. Podolskiej
dom. Zamieszkal w nim jego ojciec zdrug4
2ona, Ann4 z Tarikowskich, przybrani bra-
cia Ignacego - Stanislaw i J6zef, atak|e
siostra Maria. Oto jak pisze o tym fakcie w
swoiclr sam Paderewski: ,,Ojciec jeszcze za

Lycia slyszal o moim powodzeniu w
Paryzu. Londynie, a p62nej w Ameryce.
Gdy zachorowal powa2nie i nie mogl zaj-
mowai siq swoimi interesami, kupilem mu
dom w malym mie6cie - Zytomierzu.
Lubil tq miejscowo6d i czul siq tam dobrze,
mimo ze wiem, jak bardzo cierpial nad
naszym rozstaniem. W tym tez domku
skoriczyl Lycie. JakLe szczqSliwy bylem
mogec mu kupi6 6w dom; od czasu kiedy
mi siq dobrze powodzilo wysylalem rok-
rocznie i pewn4 sume pieniqdzy, aby
umozliwi6 ojcu spokojne i dostatnie 2ycie".

M"ffi ilffi ffi #,$ffi G#.$i.Wsffi t..i

Jan Paderewski, ojciec pianisty, zmar\
w 1894 roku w tym domku, trzy lata
p62niej odeszla macocha Ignacego -Anna. Zyciowa droga siostry Marii
dobiegla korica 20 lipca 1952 roku. Miala
w6wczas 76 lat. Jan Paderewski wraz z

zon4 Ann4 pochowani zostali na Cmentarzu
Polskim w Zytomierzu.

Zmarl Ignacy Paderewski 29 czerwca
l94l roku nazapalenie pluc. Byt jedynym
Europej czykiem, kt6ry dost4pil zaszczytu
pochowania obok dzia\aczy wojskowych
UStr'na Narodowym Cmentarzu Woj-
skowym w Arlington kolo Waszyngtonu. 5

lipca 1992 roku odbyl swoj4 ostatni4

podr6z i odnalazl wieczny spoczynek w
najstarszej Swi4tyni Warszawy - Ko6ciele
Sw. Jana. W uroczysto5ci pogrzebowej
wziqli udzial prezydenci USA George Bush
i Polski Lech WalEsa.

Imprezy w iLytomierzu

Jubileusz I. J. Paderewskiego w
Zytomierzu zostal zorganizowany przez
Polskie Towarzystwo Naukowe razem ze

Zjednoczeniem Polak6w Zytomier-
szczyzny,,Polonia" i Stowarzyszeniem
,,Cmentarz Katolicki" dziqki pomocy Sto-
w arzy szenia,,Wsp6lnota Po I ska".

W obchodach brali udzial przedsta-
wiciele,,Wsp6lnoty Polskiej". Adminis-
tracjq obwodow4 reprezentowal naczel-
nik wydzialu kultury Wiktor Balurko.
Obecni byli liczni reprezentanci polskich
organizacji.

Uroczysto6ci rozpoczqly siq w sobotq

, l5 wrzeSnia sesj4 naukow4 w Bibliotece
Obwodowej w Zytomierzu. Referaty
wyglosili Oleg tr agowski (Rodzina Pa-
derewskich), Irena Sypczenko (Paderew-
ski jako pianista i kompozytor) i Georgij
Mokrycki (I. J. Paderewski jako dzialacz

spoleczny). W hallu biblioteki odbylo siq

te2 otwarcie wystawy pt. ,,I. J. Paderewski

- muzyk i dzialacz polityczny". Wystawq
przedstawiala Swietlana Rudnicka.

Po wystqpie ch6ru im. J. Zarqbskiego
na Domu Polskim w Zytomierzu mgr inz.

Oleg l-agowski w obecno6ci goSci uroczy-
Scie odslonil tablicq pami4tkow4 ku czci
Paderewskiego. Dom Polski nosi teraz imiq
Ignacego Paderewskiego, osobisto6ci,
kt6ra cale swe 2ycie poSwiqcila dla Oj-
czyzny nie tylko jak kompozytor, a tak2e
jako dzialacz polityczny, nieobojqtny
wobec los6w swej Ojczyzny.

W niedziele l6 wrze6nia odbylo siq
skladanie ku'iatow
na grobie rodzic6w i
ciotki Ignacego Pa-

derewskiego na
C m e n t a r z'u
Katolickim. W 1995

roku, dziqki stara-
niom miejscou'ych
Polakow na grobach
z rodziny Padererv-
skich przepro\*'a-
dzone zostal-v prace
renowacyjne. Na
grobie ojca Ignacego
Padere\4'skiego
odremontowano na-

grobek i ogrodzenie. Powr6cil na miejsce
wykuty z granitu krzy2.

Po odwiedzinach galerii malarsrwa rv
Muzeum Krajoznaw czym w Zytomierzu
zostala odprawionaprzez ks. prof. Edrvarda

Walewandra i ks. pralata Ludwika Ka-
milewskiego Msza Swiqta za duszqlgnace-
go Paderewskiego w KoSciele Katedralnym
Sw. Zofii w Zytomierzu.

W Liceum Muzycznym odbylo siq
uroczyste otwarcie klasy fortepianowej im.
Ignacego Paderewskiego, w ktorej znalazly
swoje miejsce popiersie zbr4zu Paderew-
skiego i staloryt kompozytora, ofiarowane
przez Polsk4 Wytworniq Papier6rv War-
toSciowych z Warszawy.

Obchody zamknql koncert w
zytomierskiej Filharmonii Obwodowej, na

kt6rym zabrzmia\y utwory P aderewskie go.

Przed koncertem w holu Filharmonii zap-
rezentowano stronq internetow4 Ignacego
Paderewskiego (na stronie glownej Pol-
skiego Towarzystwa Naukowego w
Zytomierzu).

llelena Michnicka
Zytomierz

Ignacego Jana
Paderewskiego
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',Bohatersthlo iolnierzq ma jednq miarp, przelana krew ma jeden kolon Nie ma lepszgch lub gorszych c4tn6w oraz
lepszych lub gorszych iolniershieh cmentarz! wojshowych. l( maju kaidego roku kwitnq takie same czerwone maki ns
r|szlstkich polsch bitewnych, gdzie lata sig polska hrew. Pragniemy, cby tt tak ocqtwista prat'da byla wsp6lna dla
resz))stkich Srodoh,isk kombqtanckich i docieralaw swei nieshazitelnej czynno{ci do mlodzieig potskiej, by byh wyrazem

aszej potriotJ,cznej dojrzaloici, widomym przgczynkiem do historii naszJtch sil zbrojnych"

-Sewal ndwstd ZsneuLL

qcIEC r s)l\r
Te slowa generala brygady Ed-

warda tr-aricuckiego, wypowiedziane
przed kombatantami Wojska pol-
skiego, d2wiqcz4j ak Swiadectwo pat-
riotyzmu oraz bohaterskiej slawy
2olnierza, jak okrutny rachunek wol-
noSci, za kt6rq zap+.acono krwi4
ludzk4. Symboliczne pomniki i tablice
pamiqtkowe wskazvjq nam miejsca
bojowych walk i dzialafi, wzywaj4 nas
do skladania wieric6w i kwiat6w na
groby tych, co oddali swoje Lycie za
wolnoS6 i niepodlegloSi naszej oj-
czyzny i tej ziemi w kt6rej sA pocho-
wani. Musimy stale o tym pamiEta6 i
pamiE6 t4 przekazywae mlodemu
pokoleniu . ,,2? wasz4 i nasz4 wol-
no66"- pod tym haslem rozpoczely
jednostki Wojska Polskiego sw6j bo-
jo*y szlak ze wschodu dla walki z
f aszyzmem w drugiej wojnie
Swiatowej. Do walki z okupantem szli
tak poborowi, jak i ochotnicy,
mq2czy2ni i kobiety, czQsto ojcrec z
synami, przedstawiciele r6znych na_
rodowoSci. Na przyklad w I Korpusie
Pancernym Wojska polskiego, sfor_
mowanym na ziemr berdyczowskiej ,
w alczyLo 754 Rosj a n, I 52 Ukrairic6w.
89 Bialorusin6w, 216 Zyd6w i 54 os6b
innych narodowoSci. R6zne losy
spotkaly tych ludzi...

ranny, trafll do szpitala, wyleczyL siE
i skierowano go do I Armii Wojska
Polskiego, kt6ra brala udzial w

dzialaniach boj owych pod Warszaw4.
Tu byl ranny po raz drugi, zn6w trafil
do szpitalu i l l marca lg44 roku zmafi
od poniesionych ran. Zostal pochowa-
ny na cmentarzu wojskowym w
Warszawie.

Syn Wincentego, Antoni Oksiu_
kowski, urodzony w 1925 roku,2 kwie-
tnia I 944 roku te2 zostal powolany do
wojska. 5 kwietnia 1944 roku skierowa-
no go na wsch6d Rosji, w okolice Ka_
zania. Przybywajqcych z Ukrainy
poborowych rozlokowano w lesie, w
ziemiankach. To byly rezerwowe pulki
szkoleniowe. ParQ miesi4cy p61niej
kybrano 2olnierzy - polak6w, i trans-
portem wojskowym rzucono na Za_
ch6d. Na Bialorusi, w Bobrusku, w&-
gony z 2olnierzami polskimi odl4czono
od transpo rtu z uzbrojeniem i skierowa-
no do Zytomierza, gdzie na Bogunii

formowano z Polak6w ze wschodu i
polskiej partyzanki jednostki Wojska
Polskiego.

Antoni Oksiukowski (na zdjqciu)
trafil do pulku ciEzkich mo1dzie2y 6
Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.
W skladzie te1 dywizji walczyl o
Warszawq, Bydgo szcz, Kolobrzeg i
inne polskie i niemieckie miasta, a2 do
tr aby. Ale nie wiedzialpan Antoni,2e
obok niego w bitwie o Warszawq, wal-
czy jego ojciec, nie wiedzial, 2e jest
ranny, nie wiedzial, Le zmarl w szpi-
talu wojskowym i pochowano go w
Warszawie. Dowiedzial siq o tym,2e
ojciec zgin1l, dziqki listowi matki z
domu, lecz nie bylo wiadomo gdzie
ojciec jest pochowany.

Po wojnie pan Antoni wr6cil do
domu rodzinneg o. Zostal odznaczony
Krzy2em Walecznym, Krzy2em Kom-
batanckim , OdznakqWeterana Walki o
niepodlegloS6, Odznak4 Honorow4
Korpusu i innymi. W marcu 1963 roku.
z rodzinqprzeprowadzil siq do nowe-
go miejsca zamieszkania, do osiedla
Gryszkowcy, B erdyczowskiego rej onu.
Pracowal w miejscowej gospodarce
jako kow al przezkilka dziesi4tk6w lat.

Na Zytomrerszczyznie, w osadzie
Rudnia Gorodnica powiatu Tro_
j anowskiego zamieszkiwal a rodzrna
Oksiukowskich. Po wyzwoleniu miej_
scowoSci spod okupacji hitlerow_
skiej, ju2 w styczniu 1944 roku star-
szych mE2czyznpowolano do woiska.
na front zachodni. powolany ,oitul i
oj c i ec r odziny Wicenty Oksiukowski,
urodzony w 1898 roku. Skierowanv
zostal do woj ska rad,zieckiego,
uczestniczyl w wielu walkach. zostat

Caly czas marzyl o znalezieniu grobu
ojca. Problemy zyciowe nie pozwalaly
odwiedzi6 Polski. Mogila zaginionego
ojca zostala odnaleziona pruez syna p.
Antoniego, Witolda, kt6ry po studiach
wyjechal w celu naukowym do Kra-
kowa i Warszawy. W maju 1992 roku,
po tylu latach, p. Antoni odwiedzil
mogilq swego ojca, ustawil na niej
krzyL i napis w jqzyku polskim. Taki
jest los dw6ch 2olnierzy, ojca i syna,
kt6rzy walczyli o jedn4 sprawQ, ,,za
waszA InaszEwolno6i".

Boleslaw Puchalski
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WINIVICKIE ECIIA
. Po zakoriczeniu Dni Kultury Polskiej w

Koziatyniu, w mieiscowei gazecie ,,RIA
KOZIATYN " zlmieszczone zostalo podziqko-
wenie, jakie burmistrz Lezajska Janusz Wylaz

i p rz ew o dnic z qcy Rady Miej skiei Andrzei Fleszar

wystosowali do mera Koziatyna Aleksandra
Gwelesianego za zaproszenie na pierwsze
takiego rodzaju Swiqto w dzieiach miasta.

Wizyta delegacji z Leiajska stala siq jed-
n o c z e i ni e o kazj q d o p o zn ani a ku I tury (J kr ainy,

obyczaj ow ludowych, architektury Koziatyna,

zachwycajqcych pejzazy w okolicach. Obie

strony utwierdzily siq w przekonaniu, ie Ko-
ziatyn i Leiajsk powinny umocnit wiqzi i
rozwinqt wspolpracQ we wszystkich dziedzi-
nach 2ycia. Zdaniem dziennikarzy,
opisujqcych Swiqteczne imprezy, ta wizyta ma

dla obu miast historyczne znaczenie.

O randze Dni Kultury Polskiei w KoJ
ziatyniu iwiadczyfakt, ie przybyl na nie z Ki-
jowa konsul RP w Kijowie Krzysztof Swiderek.

O dniach Kultury Polskiei w Koziatynie pisala
te2 prasa obwodowa. Opinie reporter6w
pokrywaly siq: byla to impreza potrzebna i
udana, ktorq warto kontynuowac. Zbli2yla
ludzi, stala iwiadectwem trwaloici kultural-
nej i wzajemnie wzbogacaiqcych stosunk6w
polsko - ukraifiskich.

. W lipcu bieiqcego roku 40-osobowa
grupa z polskiej szkoly niedzielnej dzialaiqcej
przy parafii pod wezwaniem Matki Boskiej
Anielskiej w l4tinnicy goicila na ziemi iwiq-
tolvzyskiej na zaproszenie Zarzqdu Woiew6dz-

kiego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- My tq wizytq planowaliimy od roku.

Chcieliimy, by wziqlo w niei udzial iak naj-
wiqcej os6b starszych (najstarszq w grupie
byla 7 I letnia Graiyna Dzieniszczuk).
Niestety, nie wszystkich bylo stat na paszporry).

Ta wizyta jest dla nas najpiqkniejszq chwilq
w iyciu - przyznal kierownik i organizator
wycieczki Jan Glinczewski. Pani Gra2yna
Dzieniszczuk dodala: - TraktujQ tqwyciecz-
kq jako kontynuacjq tego cudu, jakim byla
pielgrzymka Ojca Swiqtego na IJkrainq.

Polacy z Winnicy w toku swej cudownei
podroiy zwiedzili Kielce, Krakow, Oiwiqcim,
Sandomierz. Kulminacyjnym punktem bylo
zwiedzanie Jasnej Gory w Czqstochowie,

Przygotowal Bohdan Siwakowski

Pod takim tytulem przeprowadzona zostala w dniach
25-29 wrzeSnia w Kijowie migdzynarodowa konferencja
naukowa, zorganizowana przez Stowarzyszenia Uczonych
Potskich na Ukrainie (SUPU). Patronat honorowy nad tym
forum objqti prezydent Warszawy Pawel Piskorski oraz mer
Kijowa Aleksander Omelczenko.

Uczestnikow konferencji przywrtali ambasador RP w Kijowie
Marek Zi6lkowski oraz zastqpca mera Kijowa Tolstouchow. W
ci4gu dw6ch dni obrad wygloszono 26 refcrat6w.

W krotkim artykule nie spos6b przedstawic przebieg konfe-
rencji w caloSci ale warto przynajmniej szkicowo wymieni6 gl6wne

tematy. Socjalno-demograficzne oblicze Polak6w Kijowa w chwili
obecnej, a takLe ich 2ycie spoleczne w latach 90. XX wieku na-

Swietlili w swoich referatach prof. T. Rudnicka (Kij6w) i
dr. L. KoSciuk-Kulgawczyk (Kijow) .DzialalnoSi Polak6w Kijowa
w walce o niepodlegloS6 Ukrainy w latach l9l7-1920 om6wili
dr. T. Zarecka (Kijow) i H. Lubowiec (Kij6w). Rolq Polak6w w
dziejach Kijowszczyzny w XIV-XVII w. zreferowali prof. dr. hab.

J. Tqgowski (Warszawa) i L. Melnyk (Kijow). Temat ,,Polacy a
Uniwersytet Kijowski" zawieraj4referaty dr. A. Kondrackiego (Ki-
j6*), dr. St. Weselskiego (Kij6w) i W. Bodnara (Biatystok).

O wybitnych Polakach absolwentach Politechniki Kijowskiej
m6wila prof. dr. hab. Z. Stawska (Kij6w). Temat,,Polacy i ko6ci6l
katolicki w Kijowie" zrolerowali: w okresie XVI-XVII st. dr. H.

Popielnicka (Kij6w), w pierwszej polowie XX st. - 
prof. dr. hab.

H. Stroriski (Tarnopol). O Polakach w Kijowie napoczqtku XX
st., w tym - 

polska prasa, okolo 30 tytul6w, pomoc uchod2com
podczas I wojny Swiatowej, formowanie polskich jednostek
woj skowych w l. 19 16- 19 1 7 , dzialalnoSci spoleczno-politycznej
Joachima Bartoszewiczaw Kijowie w latach 1906-1914, om6wi-
li- mgr. A. Wytwicka-Dudek (Wroclaw), mgr. Bialokur (Opole),
prof. dr. hab. M. Madzik (Lublin), dr. I. Sawczenko (Kijow).

Polskie 2ycie teatralne w Kijowie w okresie 1919-1938,
zwlaszcza dzialalno66 Stanislawy Wysockiej, dzialalnoSd i tra-
grazny los Witolda Wandurskiego zawteraj4referaty prof. dr. hab.

R. Pytypczuka (Kij6w), dr. P. Horbatowskiego (Krak6w),
W. Fillera (Warszawa). O wybitnym kijowskim architekcie
Wladyslawie Horodeckim m6wil D. Matakow (Kij6w). O bada-
niach polonisty cznych, dokonanych ukrairiskimi naukowcami po
drugiej wojnie Swiatowej - 

prof. dr. hab. J. Bulachowska (Ki-
jo*). Polacy - kolekcj onerzy i mecenasi kofca XIX - 

pocz4tku
XX w. na Kijowszczyznre - mgr. L. Tomilowrcz (Ktj6w). Polacy
w badaniach komisji etnograficznej Ukraifskiej Akademii Nauk
w latach 20-30 XX st. - dr. L. Wachnina (Kij6w). Polska ksi4zka
w ksiqgozbiorach kijowskich - R. Malowski (Kij6w).

W dyskusj r przed zakohczeniem konferencji podkre6lono, ze

nastal czas obiektywnej oceny dorobku polskiego w rozwoju kul-
tury ukraifiskiej.

Ludwik Woj slawski (Charkiw)
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JedenaScie lat minqlo od

chwili, gdy berdyczowscy
katolicy zac4pli walkp o zwrot
obiekt6w ko5cielnych (Klasz-
toru Karmelit6w Bosych i
ko5ciola farnego 5w. Barbary).
Dziesi4tki lat stal klasztor w
gruzach. W koSciele farnym
zaS wlad,ze urz4d.zily szkolp
sportow4.

Za czas6w sowieckich w Sanktuarium
prowadzono jakoby prace restauracyjne,
lecz ich skutki byly bardzo niewidoczne.
Wyglad zewnetrzny budowli wyw otyw al Lal
i smutek w sercu. Poza tym wok6l klasz-
toru bylo miejsce zaniedbane, zaroSniqte
krzakami, co spowodowalo w latach 1989

-1990 popelnienie zbrodni, maj4cych wiel-
ki i ponury rozglos w kraju (morderstwo
l3-letniego chlopca przez maniaka i zagi-
niqcie lekarki 

- emerytki, zwloki kt6rej
odnaleziono w rzece kolo klasrtoru). Wier-
ni nie przychodzili tu na msze. Modlili siq
w kaplice przy ul. Czudnowskiej.

W koricu lat 80-ch zaczyna sie
,,glasnost"'. Media opowiadaj4 o tych dzie-
jach parisfwa radzieckiego, kt6re do tej pory
nie byly znane przeciqtnym obywatelom. To
powoduje aktywizacj e, 2ycia religijnego.
Odrodzenie wiary nie omija i Berdycz6w,
gdzie I 0 procent ludnoSci jest pocho dzenia
polskiego.

Duzo wydarzeh polskiej historii
zwi4zanych jest znaszymmiastem. W cen-
trum tego wiru dziejowego zawsze byla
forteca berdyczowska klasztor
Karmelit6w Bosych. W okresie,,glasnosti"
w walce o zwrot obiekt6w religijnych wier-
nym sprawa Sanktuarium Maryjnego stala
siq tematem numerjeden. Opowiada ksi4dz
Bernard Mickiewicz. 

- Historyczny mo-
ment odzyskania klasztoru. i koSciola
farnego mial rniejsce 2l lipca 1990 roku.
(Wigilia Odpustu Matki Boskiej Berdy-
czowskiej). W parafiach oglosilem, ze spot-
kanie pielgrzym6w odbqdzie siq ju2 nie przy
kaplicy, jak zwykle, lecz po raz pierwszy od
wiele lat kolo klasztoru. Niedlugo przedtem
przy j echal general karmel itow razem z nim

prowincjal z Polski i przedstawiciel
Watykanu, atak2e karmelita z Polski ksi4dz
Tarka. Proboszcz ksi4dz Ambrozy Mickie-
wicz poprosil wladze o pozwolenie odpra-
wienia Mszy Swiqtej na ganku koSciola
Karmelit6w Bosych przez generala 22lip-
ca 1990 roku. 2l lipca 1990 roku (w sobotq)
zaprosilem ojca prowincjala, Leby razem z
nami spotkal pielgrzymkq z Zytomierza.
Zwr6cilem sig z przem6wieniem do piel-
grzym6w. Potem odSpiewaliSmy hymn
karmelitariski <Witaj Kr6lowo, Matko
milosierdziu. Tak2e z przem6wieniem do
zebranych zwr6cil siq ojciec prowincjal.
Nastqpnego dnia, 22.07 .90. w niedzielq na
ganku klasztornym przez generala
karmelit6w zostala odprawiona uroczysta
Msza Swiqta, na kt6rej skupilo siq okolo 3
tys. ludzi."

Od tej pory ruzna miesi4c 1* ,iagu t Z

miesiqcy) zim4i latem na tym wla6nie miej-
scu ksi4dz Bernard Mickiewicz odprawial
msze w intencji odzyskania klasztonr i

koSciola. O tym pamiqta wielu berdyczo-
wian, kt6rzy brali udzial w tych
nabozefistwach. 20 stycznia l99l roku
odbyla siq manifestacja zudzialem okolo 2
tys. katolik6w. Przed rozpoczgciem do wier-
nych przemawial takie prawoslawny pro-
boszcz ojciec Grygorij, zaproszony przez
naszych ksiq2y. Nie mogq zapomnie6 jego
sl6w: 

- M6dlcie siq za to,2eby to Sanktu-
arium przestalo by6 wertepem zb6j6w, a

zn6w zajainialo SwiqtoSci4. Modlcie siq za
swoich kaplan6w, podtrzymujcie ich rEce
wzniesione w modlitwach.

Dokoriczenie na str.9
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Pod niebiesk4 jurt4

Na placu przed Postawio-
nym niedawno pomnikiem Mat-
ki-Oj czyzny I naqrzeciwko
siedziby MSW zgromadzllY siq

wczoraj tysi4ce ludzi - 
wedlug

r6znych danych od 15 do 40

tysiqcy. Przyj echal i tu z r62nY ch

miast i regionow Kazachstanu,
dowiezieni sPecjalnYrni
poci4garni i autobusami, zoL-

ganizowany mi przez wladze.

WolnoSd po p6l wieku

W 1936 roku, po wielodni,,-
wej podrozy z UkrainY, Poci4gi
jechaly przezkazachski steP i co

jaki6 czas siqzatrzYnYwa\Y. Z
bydlqcych wagon6w
wysypywala siq gruPka lvdzi ze

skromnym dobYtkiem i
zostawala na pustkowiu.
M6wiono im: tu bqdziecie
mieszka6. Bez mozliwoSci
wyjazdu dokqdkolwiek. Pod

stal4 kontrol4.
Przyjqli ich Kazachowie,

kt6rych ledwie parq . lat
wczeSniej zmuszono do porzu-
cenia koczowni czego trYbu
2ycra i do zorganizowania siq w
kolchozy i sowchozy, kt6rYm
zabrano bydlo, skazuj4c tYsi4ce

ludzi na Smier6 glodow4. DziS

6wczesni zeslahcy przYznajq:
przetrwaliSrny w znacznej mre-

rze dziqki Kazachom.
Szescdziesi4t lat poLniej ci,

co w6wczas byli dzie6mi, a

tak2e dzieci oraz wnuki tych,
ktlrzy wowczas uznani zostali
za ,,wrog6w ludu", wsiedli do
poci4g6w i autobus6w na spot-
kanie z czyrn|, co jeszcze
zupelnie niedawno wydawalo
siq zupelnie niemozliwe. Na
rnszq SwiqtEzpapie2em. W nie-
realnej, nowiutkiej ,jak spod
igly" stolicy Kazachstanu,
Astanie.

Zmqczeni po wielogodzin-
nej podr6zy, po nieprzespanej
nocy; ludzie stanqli przed
oltarzem w ksztalcie niebies-
kiej, kazachskiej jurty 

- i
czekali w milczeniu, sluchaj4c
roLahca odmawianego po
rosyjsku.

OpowieSc r przYbYlYch na

Swiezo wybudowanY Plac Mat-
ki Ojczyzny bYlY jednakowe -
czy to Polak6w, zeslanYch tu Po

I 93 5 roku z Zytomrerszczy zny,

okolic Kamiefrca Podolskiego
lub Chmielnickiego, czY to
Niemc6w z Powol|a, czY teL

Ukraifrcow, przesiedlanY ch z

r62nych rejon6w swego kraju.
PrzywieLli ich tu pod stra24,

wysadzili z poci4g6w, kazah
budowa6 ziernianki, zabronili
podr6zowania cho6bY do
najbli2szego posiolka. A Potem
przez wiele lat enkawudziSci
czy kagiebi{{i chodzili Po
domach i sprawdzali,czY nie ma

Swiqtych obraz6w na Scianach,

czy nre wida6 gdzie| literaturY
religijnej...

A teraz stali, czekajqc, aL

przyjdzie do nich ten starY,

ubrany na bialo czlou'iek. Az
zdarzy siQ niemozliwe.
Odmawiali po rosyjsku r6zaniec
i czekali.

NajszczgSliwszy
dzieri w Zyciu

- Oj, radoS6, taka radoS6,

to najszczqSliwszy dzieh w
moirn 2ycru. Nie mySlalam, Le

tego doZyjq - mowila Po Pol-
sku kobieta w Srednim wieku.
Przybyla do Astany w gruPie

Polak6w z miasta Tainsza. Obok

stali Ukraihcy zKaragandY, gre-

kokatolicy. Mloda dziewczYna
rozloLyla rece: - Po ukrairisku
m6wi tylko babcia
powiedziaia po rosyjsku. A star-
sza kobieta dodala czyStE
ukrairiszczyznq: - Och, do tej
pory nie wierzq, 2e papreL
przyjechal...

Stoj4cy w innym sektorze
Niemcy nie m6wiq zazwyczaj
po niemiecku. Ju2 po mszy
je,den z nich wyznal, 2e nie
bardzo rozumial, co papiez
rnowil do niego w jego ojgzy-
stym jqzyku. Miqdzy katolika-
mi stali te2 muzulmanie. -869jest jeden, cho6 dr6g do niego
wiele mowi kobieta o

skoSnych oczach. $zecznik
Watykarru Joaquin Navarro-
Vals uwaza, 2e byt, mo2e tylko
jedna czwarta obecnych na
mszy to katolicy - ale nie

spos6b sprawdzid, czY tak jest
naprawdq.

Transparenty i flagi nad
tlumem ludzi wskazywalY, sk4d

- opr6cz Kazachstanu -przyjechali pielgrzymi : Rosj a,

Uzbekistan. Na wProst oltatza
powieszono duzY transParent Po
rosyjsku: ,,Papa - a kogda w
Moskwu?".

Ojciec SwiEty wYgl4dal na

zmeczonego i czuj4cego siq nie

najlepiej. Z trudem szedl, chwi-
lami z trudem tez m6wil.

Modlitwa za miejscowych
Polak6w

Przy oltarzu stoj4cym Pod
stylizowan4 niebiesk4 jurt4 Jan

Pawel II wezwal do wsp6lpracy
w imiq sl6w apostola Pawla o

,,jedynym Bogu". O boskiej
,,logice miloSci" powiedzial:
,,Ta logika mo2e zjednoczyt'
chrze3cijan i muzulman6w",
przywolujqc ich do wsp6lnego
tworzenia,,cywilizacj i miloSci"
i wskazal, 2e ,,Kazachstan roz-
wija siq ,,dziqki wsp6lpracy,
zwlaszcza chrzeSciian i

muzulman6w". Papie 2 w ezw aI

teL chrze|cijan do PracY dla
spoleczefistwa, wskazuj4c. ze

,,chrzeScijafi stwo nie oznacza

odejScia od ziemskich Powin-
noSci".

Po Aniele Pariskim Jan

Pawel II zwr6cil siq do kazach-
skich Polak6w. - Z wielk1ra-
doSci4 patrzq na Was i Bogu
dziqkujq, 2e dane rni jest bY6

poSrod Was. Zawsze ZYwo\-/
interesowalem siq WaszYm
losem - 

powiedzial. - Prag-
nq Was zapewnic, ze nigdY nie

byliScie zapomniani w moim
sercu. Codziennie w rnodlitwie
zawierzalern Was i caly Ko6ciol
w Kazachstanie dobroci Boga.
DziS dziqkujq Mu za Was

to, 2e nieustannie dawal Wam
te moc Ducha Swiqtego, dziqki
ktorej zachowaliScie wiarq
oj cow tnimo r6znorakich
doSwiadczeri i przeSladowari.

Na mszy obecna byla spo-
ra grupa czlonk6w kazach-
skiego rzqdt i parlamentu,
przybyNa teL 2ona prezydenta
Nazarbajewa, Sara.

Papieir
Jan Pawel II w

KAZACIISTANIE
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Miejsce spotkac
r62nych tradycji'

Witaj 4c papie?a na
astanskirn lotnisku, prezydent
Kazachstanu Nursultan
Nazarbajew podkreSlal z jednej
strony doble wsp6lzycie
roznych grup narodowoScio-
wych i religijnych w swoim
pafrstwie, z drugiej za|wzywal
do wspolpracy rniqdzy chrzel-
cijafstwem i islarnem.

- DziS jak nigdy potrzebny
j est dialog Swiata
muzulmafiskiego i chrzeSci-
jariskiego 

- m6wil, wskazuj4c,
2e to wiaSnie Jan Pawel II
pierwszy wyciqgn4l rqkq ku is-
lamowi.

Nazarbajew powiedzial
r6wnie2, 2e Ko6ciot katolicki
nie jest czymS obcyrn przynie-
sionym do Kazachstanu z

zewnqtrz i wskazal, ze katolicy
podobnie jak przedstawiciele
innych wyznai pornagaj4 bu-
dowai jednoSc tego pahstwa.

Odpowiadaj 4c Nazarbajew-
owi, Jan Pawel II podkreSlil,2e
,,od niepamiqtnych czas6w Ka-
zachstan to miejsce spotkari
ro2nych tradycji i kultur", i
powiedzial, ze ,,sporne proble-
my nalezy rozwiqzywa6 nie na
drodze zbrojnej, a poprzez ro-
zrxowy i dialog". Jan Pawel II
zauwa?yl, ze wlaSnie w Ka-
zachstanie, jednyrn z najwiqk-
szych terytorialnie pahstw
Swiata, 2yje ponad sto naro-
dowoSci ,,i wszystkim im kon-
stytucja gwarantuje te same
prawa i wolnoSci".

Podczas swego pobytu w
Astanie papie? Jan Pawei II
spotkal siq z ludzmi nauki, kul-
tury i studentami w Uniwersyte-
cie Euroazjatyckirn, odprawil
msze dla duchowieristwa w
astariskiej katedlze, spotkal siq
teL oddzielnie z prezydentem
Nursultanern Nazarbai ewem.

Piotr KoSciriski
(dziennikarz

,,Rzeczpospolitej ")
zdjgcia:

Jakub Ostalowski
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zebralo siq kolo klasztoru na msze. Po nabozeristwie ksi4dz
Bernard Mickiewicz poprosil obecnych by stanqli w kolum-
nie. Wladze rniejskie nie pozwolity katolikon zbli2yd siq d'o

Rady Miejskiej, dlatego kolumna zatrzymala siq kolo koSciola
6w. Barbary, gdzie odbyl siq mityng protestu. Katolicy doma-
gali siq oddania obiektow religijnych. Przyw6dcami mani-
festacji byli ksiadz Bernard Mickiewicz i karmelita Serafin
Tyszko, kt6ry pierwszym zzakonuprzybyl na stale do Berdy-
czowa. Manifestacjapokazala wladzorn, ze katolicy w Berdy-
czowie s4 sil4, zkt6r4nie mozna siq nie liczyt,.

W zwrocie obiektow religijnych wielka zasluga nalezy siq
ksiqdzu Bernardowi Mickiewiczowi. Ukladanie apeli i skarg,
zbi6r podpis6w pod nimi, naznaczenie dat nabozefistw i akcji

- wszystko to leglo ciqzarem na jego plecy. l6 lipca l99l
roku odprawiona byla msza w g6rnym ko6ciele klasztoru.
Zamek w drzwiach zostal wylamany i ludzie weszli do
pomieszczenia na nabozeristwo. Potem wladze znow zamknqly
wejScie do koSciola g6rnego, 2eby nie mogli wejSi wierni.
Ale katolicy uparcie domagali siq swego.

Wladyslaw Zelichowski na polecenie ks. Bernarda Mic-
kiewicza pilnowal, 2eby drzwi do koSciola g6rnego zawsze
byly otwarte. Dlatego corazto wylamywalzamek. Po raz drugi
katolicy weszli do koSciola g6rnego l4 wrzeSnia l99l roku
na Swi[to PodwyzszeniaKrzy2ai wowczas nabalkonie zostal
ustawiony krzy2. Druga msza Swiqta byla odprawiona w dniu
kanonizacji ojca Rafala Kalinowskiego. Nastqpne
nabo2eristwo naznaczono na 24 sierpnia l99l roku, lecz 19

sierpnia l99l roku w Moskwie mial rniejsce pucz. W Berdy-
czowie ogloszono stan wyj4tkowy. Powstalo pytanie, czy
odprawia6 mszQ 24 siedrpnia czy nie. Zapadla decyzja -odprawia6 , niezale|nie od skutkow. Bog dal,2e 22 sierpnia w
uroczystoSi Niepokalanego Serca Marii ogloszono przegranq
puczyst6w. Nic n i e pr zeszkadzalo juL kato I ikom . Msza zostala
odprawiona.

Po puczu poszlo ju2 latwiej. 24 sierpnia Ukraina oglosila
swoj4 niezale2no66. Ks. B. Mickiewicz opowiada d4lej: -Poprosilem biskupa J. Purwiriskiego o poSwiqcenie koSciola,
wydarzenie to mialo miejsce 8 grudnia l99l roku. Nie
zwaLajqc na mocny mr6z na po6wiqcenie przyszlo wielu lud-
zi. Po odzyskaniu Sanktuarium zostalo przekazane Karmelitom
Bosym. Proboszczem zostal ks. Serafin Tyszko.

O dalszych wydarzeniach mozna opowiada6 dlugo. Ci4g
dalszy dziej6w klasztoru przedstawimy w nastqpnych numer-
ach,,Mozaiki".

Larysa Wermifiska
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Kroniks polonijna

A]YTOLOGIA
POEZJI RELIGIJ]VEJ

30 paidziernika we Lwowie w ramach obchod6w 100-ej rocznicy urodzin znakomitego
poety i dramaturga Mariana Hentara, odbyla siq prezentacja antologii poetyckiej pod tytulem
,,Habentus Papam". Dzielo to zostalo poiwiqcone niezapomnianej czerwcowej pielgrzymce
Ojca Swiqtego. Autorami utier-zy sq Polacy z r62nych region6w Ukrainy.

Ksiqika w nakladzie I000 egz. ukazala siq przy wsparciu i pomocy Senatu RP i Fundacji
,,Pontoc Polakom na Wschodzie". 'tIjtb6r i opracowanie wierszy dokonala pani Teresa Ku-
likowicz - Dudkiewicz. Obok prezentowanych wzorcdw tw|rczoici poetyckiej znajdujemy
tei zdjqcia i dane biograficzne autor6w. Zwraca uwagq fakt, 2e wir6d poet6w duho jest ludzi
mlodych. A wiqc poezja polska u, Ukrainie ma pryed sobq obiecujqcq przyszloii!

Proponujerny czytelnikom ,,Mozaiki" wiers)e pani Jaroslawy Pawluk z Lubara (takie
tra.szej autorki) i pana Eugeniusza Golibarda, dziennikarza z Kijowa.

(MPRESJE GOSU Z LEZAJSKA

Podczas pobytu w Koziatyniu delegacja z Le2ajska odwiedzila te2 Machn6wkq
(Komsomolckie) i Bogudzierikq (Listopad6wkq). Spotkanie z miejscowymi Polaka-
rni bylo na tyle wzruszaj4ce, ze jeden z czlonk6w delegacji napisal o tym wiersze.

Ostatnie pniaki na kresowych urwiskach,
Zbutw iale z wy szczerbanymi uczuci ami.
Rozpozna6 je trudno nawet po nazwiskach,
Ostatnirni dychaj 4 silami
Przypominaj4 o wyr4banych dqbach,
Poryte i pomarszczone skronie
Siwe o surowych gqbach
Pokrqcone zniszczone dlonie
Przez iarna czasu przemieleni,
Przez burze dziej6w przewiani.
Czekaja, ze co5 siq odmieni,
Ze nikt ich wiqcej nie zrani...

Franciszek Potaczala

Po trzech dniach pobytu w Ukrainie szykowalem siq do powrotu w domowe pie-
lesze. Pakowalem sw6j sakwojaz. Na jego dnie znalaz\em zabl4kanejabtko. (Zona
na cal4 tq podr62 zaopatrzyla tnnie w wiktualy.) Patrzylem na nie i my$lalem: - Za
kilkanaScie godzin bqdq w kraju...

Dzialo siq to w rniejscowoSci Machn6wka, okolo 180 km od Kijowa . Zauwa2ylem
znienacka, 2e z tlumu ludzi, u kt6rych go6cili6my, pilnie patrzy na mnie ,,babuszka".
Podszedlern do niej, trzymajqcjablko w rece. Ona rzekha, 2e przyszla tu, bo chciala
polskiej mowy posluchai. Przez chwilq, bo zarczmusi wracad do wnuk6w, kt6re po
Smierci ich matki zosta\y same i tylko ja jedna maja.

- Moze we2rniecie to jablko, ostatnie, jakie mi z Polski zostalo? - zapytalem.

- Bog zaplac - odpowiedziala. 
- Poniosq je moim pisklqtom, podzielq miqdzy

nich. niech i one przez chwilq zasmakuj4 polski.
Odszedlern. Bo przecieLmqLczyzni nie placzq.

- Zapraszam na wigilijn4 wieczerzq!
Ja mowiq do pamiqci szczerze.
Przy chod2c ie, po lscy bohaterze,
Legi ony po le glych Zolnierzy,
Mqczennicy Katynia, Charkowa

i Ostaszkowa,
- Przychod ilcie, w ieczerza gotowa !

Itt2 gwiazdka siq pierwsza ukazala.
Dlaczego was, bracia, tak malo?
- JesteSmy do Swiqtych zaproszeni,
W niebieskiej ma ju2 przestrzeni,
U st6p Dzieci4tka i Matki
Dzielimy siq rajskim oplatkiem,
Ale czuwamy wciq2 w duchu,
Rodakom niesierny otuchq.
Dlatego wiqc, przyjaciele,
Odwaga w polskoSci na czele!

Jako mniej szo56 narodowa
Z polsk4 krwi4 w jednej polowie
Przyje2dLam do Polski - kraju
W jasnym maju,
W brzmieniu lutni...
By po kr6tkim czasie znowu
Z smutkiem wr6ci6 do Kijowa
W szarym grudniu.
Jako mniej szos6 narodowa
Z ukrairisk4 krwi4 polow4
Czasem czujq siq w Kijowie
Jako Polak na wygnaniu.
M6wi4c kr6tko,
W jednyrn zdaniu -
Sybirakiem na psim sznurku
W puszce smutku.
Wiec jak mniejszo66 narodowa,
Zadnych kres6w nie wyznajq!
P6lrodakiem w obu krajach
Noszq swoje dwie polowy...
Kraj, wla5ciwie, mam jedyny -
Tam, gdzie Wisla z Dnieprern plyn1,
Tam, gdzie w sercu pol4czylem
Polskq mll4z Ukrain4.

Stanislaw Slychan, Le2ajsk Eugeniusz Golybard
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Dokoriczenie ze str.I

Otwarcie
nowego ntuzeurrr

W ran-rach Dni Berdyczowa
odbyla siq uroczystoS6 otwarcia
muzeum miejskiego . Do tej
pory muzeurn mieScilo siq przy
ulicy Liebknechta, obok szkoly
nr. 5. Teraz zostalo ono przenie-
sione na teren klasztoru
Karrnelit6w Bosych, do tak
zwanego domu proboszcza.

Mieszkaricy Berdy czow a

bqd4 teraz mie6 mo2liwo56 nie
odrywaj4c od modlitwy zwied-
zat, mtzeum, kt6re obecnie zna-
jduje siq w budynku koScielnym,
nie oddanym katolikom. W XIX
w. tu znajdowala siq znana w
calej Europie drukarnia.

Swiqte miejsce puste nie
bywa. Moze muzeum berdi'-
czowskie tez stanie siq - 

jak
kiedyS drukarnia - slynne na

caly Swiat.

Parada zespoldw
artystycznych

O godzinie 14.00 przy mie-

jskirn domu kultury zaczEly siE
zbierat grupy ludzi ubranych w
r62ne stroje. W pierwszych rzq-
dach szykowala siq orkiestra
dqta, czlonkowie ktorej byli
ubrani w marynarki koloru ma-
linowego. Dalej mozna bylo
spotka6 dziewczyny i chlopc6w

nami, ubrane w ulariskie uni-
formy. W paradzie
reprezentowaly szkolqnr. 14. W
kolurnnie stalo tez wielu spor-
towc6w (uczni6w szk6l
o96lnoksztalc4cych). Piqknie
wygl4daty panie z zespolu
<Polesianka>>. W rqkach

Uczestnik6w parady witali
przedstawiciele wladz miej skich
i mieszkaricy miasta.

Prezentacja jirm
Dziehmiasta stal takze dniem

znaj omoSci mieszkaric 6w z pracq
niekt6rych firm prywatnych.
Wystawa produkcji przedsiq-
biorstw zostala zorganizowana
przy ulicy Liebknechta od godz.
9.00. Najwiqkszym zaintereso-
waniem cieszyla siq firma hand-
lowa <<Nowy Swiat> i polsko-
ukrairiska firma produkuj4ca
wyroby z plastyku <Ukrpolplasb>.

Pozdrowienia
dla mlodych malilefistw
W tyrn dniu odbyio siq

dziewiqd Slubow. Wszystkie pary
byly zaproszone na Swiqto mia-
sta gdzie na placu centralnym im
byly wrgczone prezenty od par-
tii <Kobiety dla Przyszlo6ci
Ukrainy>. Potem specjalnie dla
nowych rodzin gral walc wesel-
ny i pary krq|yty w taricu przy
oklaskach zebranych tu ludzi.

'lzabela Rozdolska
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w strojach ludowych. Byli to
studenci pomaturalnej szkoly
pedagogicznej, Spiewaj4cy w
ch6rze pod kierownictwem Wa-
syla Pupina. Jakby dla przeci-
wstawienia im, mlodym,
szyko.val siq na paradq ch6r
weteran6w: babcie w dlugich
sukniach koncertowych i dziad-
kowie w smokingach. Dalej
krqcily siq dziewczynki z bqb-

trzyma\y haftowane rqczniki.
Sprewaly caly czas i byty najwe-
selsze w kolumnie. Ozdabiala
tak2e kolumnq grupa teatralna
przedstawiajqca bohater6w z
bajek. Mienily siq rozmaitymi
kolorami stroje uczestnik6w
zespolu <<Jaworoczok>. O godz.
14.40 kolumna ruszyla w stronq
centrum miasta, maszeruj4c
wzdlu? ulicv K. Liebknechta.



. Po zamachach terrorysty-
cznych ll wrzeSnia w Stanach
Zjednoczonych, Polska 

- 
jako

czlonek NATO wyrazila
gotowoSi uczestnictwa we
wszystki ch dziataniach prze c iwko
terrorystom, w tyrrr nawet
dziataniach zbrojnych w Afgani-
stanie. Jak podal a,,Rzeezpospo-
Iita", Amerykanie poprosili rz4d
polski o wyslanie specjalnej jed-
nostki GROM 

- i polskie wtadze
wyrazily na to zgodq. Oficjalni
przedstawici e le rz4du zaprzeczyli
j ednak tym informacj om.

. Funkcjonariusze UrzEdu
Ochrony Pat'rstwa w N-odzi za-
trzymali trzy osoby, podejrzane
o wyludzenie lqcznie ok. 4
miliony zlotych nienaleznego

rpodatku VAT. Zatrzymani 
-kobieta i dw6ch mEilczyzn- sg

czqSci4 grupy przestqpczej,
kt6ra zaloLyla sie6 firm,
wystawiaj 4c yc h falszyw e faktu-
ry i prowadz4cych fikcyjny ek-
sport tekstyli6w do Rosji.
Wedlug ustalefr UOP i proku-
ratury, czlonkowie grupy
rejestrowali firmy, kt6re nastqp-
ni e prowadzily fikcyj n4
dzialalnoSd. Wystawiano fik-
cyjne faktury na nieistniej4ce
tekstylia, kt6re potem fikcyjnie
eksportowano do Rosji. Czasa-
mi faktycznie eksportowano to-
wary do Rosji, ale 

- 
jak

wykazalo Sledztwo 
- byly to

zupelnie inne towary ni| wyka-
zane na fakturach. Okazalo siq
te2, 2e czq66, importer6w nie ist-
nieje w og6le, a pozostali nie
wykazuj 4 |adny ch kontakt6w
handlowvch.

. Na dzieh przed koricem
kadencji Sejmu, za granicE
uciekl posel Akcji Wyborczej
Solidarno66 (kt6ra przegrala
wybory) Marek Kolasiriski,
oskarzony o wielomilionowe
oszustwa popelniane podczas
kierowania firm4 ItalmarCa.
Kolasiriski wykorzystal fakt, Le
chronil go immunitet i policjan-
ci, celnicy i Straz Graniczna nie
mogli go zatrzyma6. prokurat-
ura Sciga go listem goitczym.

. Du2q le6n4 bimbrowniE od-

kryli policjanci na trudno dostqp-

tryffi, leSnym terenie kolo Gr6dka

(wojew6dztw o podlaskie). Za-

bezpieczono tam ok. 5 tys. litr6w
zacieru i dwie linie technologi-

ezne do nielegalnej produkcji
alkoholu (w Polsce nie wolno pry-

watnie produkowa6 aikoholu -
przyp. ,,M. B . ") Zatrzymano
mieszkafi ca Bialegostoku podej -

rzewanego o prowadzenie
produkcji 

- 46-letniego przed-

siqbiorcE, kilka lat temu karane-

go za podobne przestqpstwa.

Bimbrownia znajdowala siq na

podmoklym terenie w Puszczy

Knyszyriskiej. Wedlug policji, to
jedna z najwiqkszych le6nych fab-

ryczek alkoholu odkrytych w
Podlaskiem w ostatnich latach.

Zlokalizowani e takich fabry czek

jest trudne, gdyL przez zaba-

gniony las nie przejdzie nikt, kto

nie zna dobrze okolicy. CzEsto

podpowi edziq dla policjant6w

specjalizuj4cych siq w zwaLcza-

niu przestqpczoSci gospodarczej

jest unosz4cy siq charakterystycz-

ny zapach lub dym.

. W pocz4tkach listopada w
kantorach dolary kupowano po

4,03 zl, sprzedawano po 4,15 zl.

. Uczniowie ostatnich klas
szk6l Srednich 

- lice6w 
-szykowali siq do nowej matury,

czyli egzaminu skladanego na ko-
niec szkoly. Do tej pory matura
oceniana byla przez nauczycieli
ze szkoly, do kt6rej chodzil uc-
zefi -j ej posiadanie uprawnialo
do ubiegania siq o przyjqcia na
studia wy2sze (czyli w praktyce

- do zdawania egzamin6w). po-
przedni rz4d premiera Jerzego
Buzka, w ramach reformy szkol-
nictwa (zamiast 8-letniej szkoly
podstawowej i 4-letniego liceum
wprowadzono 6-letni4 szkolq
podstawow4 3-letnie gimnazjum
i 3-letnie liceum) postanowil
wprowadzil zupelnie nowe matu-
ry, oceniane przez egzaminator6w
zewngtrznych 

- i dajqce prawo
do dostania siq na studia bez
egzamrn6w. Znaczna czq56 nau-
czycieli twierdzila, ze nowe ma-
tury s4 nieprzygotowane. Nowy
rzqd premiera Leszka Millera
postanowil wprowadzii
mozliwo6d wyboru - szkoly
beda wybiera6 miqdzy now4 i
star4 matur4.

S. M.
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<Mala Mozaiku>
Strona dla dztect.

Przygotowala Larysa Wermifrs ka
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Biega, krzyczy pan Hilary:
< Gdzie s4 moje okulary?>

Szuka w spodniach i w surdudib,
w prawym bucie, w lewym bucie.

Wszystko w szafach poprzewracal.
Maca szlafrok, palto maca.

<Skandal ! - krzyczy - nie do wiary!
KtoS mi ukradl okulary!))

Pod kanapa na kanapie,
wszqdzte szuka, parska, sapie!

Szpera w piecu i w kominie,
w mysiej dziurze i w pianinie.

Juz podlogq chce odrywai,
juz mili cjE zacz$. wzyw a6.

Nagle -Nie chce
zerknS. do lusterka...
wierzy(,... Znowu

Sa! OkazaNo sr

na wlasnvm n

Jesieri tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiala.

Chleb prace nabyty bywa smaczny i syty.

CiEzko robi6, lekko jeSi.

Jak kto robi, tak i ma.

Czego sierpieri nie zwarzy, wrzesieri nie upiecze.

Kto dlugo Le2y, tego chleb odbiezy.

Kto dobrze orze, ma chleb w komorze.

Kto latem pracuje, zimqglodu nre poczuje.

Polonezem wchodz4 drzewa w polsk4 jesieri,

Spiew tej ziemi w swoich liSciach kaide niesie.

Przez ogrody, przez aleje i przezpole
idqbrzozy, id4klony i topole.

A te klony ustroily siq bogato,
atebrzozy wplotty w warkocz babie lato.

Id4 wi4zy, idq buki i jesiony,

szczerp zlotem wyzlo c one p o korony.

Koralami zaswiec ila j arzEbina,
d4b zotqdzie do galEzi poprzypinal.

Id4 drzewa - slofice w liSciach ka2de niesie,
polonezem wchodz4 drzewa w polsk4jesief.

Wanda Chotomska

WRZESIEN
PAt,DZIERNIK
LISTOPAD

@

@
to jest jesieri,

{. ZnalazNl"'i 
2e je ma
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MHorue co3HarenbHbte
yKpahHqbr, KoTopbtM nocqa-
crnuBhnocb no6urBarb B

['lonuure, 3aAa]or ce6e pflA
BonpocoB. l-lovenay cpe,qHet
sapa6orH afl nnara cpe4He-
cTaTu cTl4r{ecKoro non bcKoro
pa6oqero cocraBflcer 200
AonnapoB, a Ha Vxpauxe
eABa nn Aoren4Baer go 30.
[loveuy B no43eMHblx nepe-
xoAax Bapuraeur ra Kpaxosa
Mbl He BhAr4M uuulux? flor{e-
My B Haqane 90-x ro4oa Vr-
parHa BB03una e flonuu.ry
Bce, or reosgefr Ao aBToMo-
6unein, a HbtHe raM xe noKy-
naer npogyKqtlp nerrofr n
nnqeaoi npoMbtluneHHoc-
tn? Vl, HaKoHeq, caMstfi sno-
6ogHeexurfi h craeuuil puto-
phqecKnM Bonpoc: KorAa xe
Mbt AocTnrHeM TaKoro xe
ypoBHs oKoHoM14qeCKOrO
pa3Bnrve KaK Hau aanagHulil
cocerq.

,Qaru oAHo3HaqHurfr oraer
Ha eTu h MHorne Apyrkle Bon-
pocbr oqeHb cnoxHo. A eqe
6onee cfloxHo Aarb KoHK-
pernurfr pellenr AnF o3Ao-
poBneHnfl uauefr oKoHoMt4-
Kh, BeAb oqeHb ManoBepogT-
Ho, r{To re peQopMbt, Koro-
pbre nMenh ycnex e l'lonuure,
6ypyr ycneuHbtruu e Vxpam-
He. HeaosMoxHo nph,qyMarb
TaKylo cers peQopM, Koro-
pan Moxer oxt4Bt4Tu nrc6yro
eKoHoM 14qecKylo cr4cTeMy.
,QenoBeAbuBnpaBoBblx
TpaAnllilgx, l4CTOrlHUKaX rO-
cyAapcTBeHHocTl4, a B nep-
Bylo oqepeAb B MeHTannTe-
Te il narprorn3Me. Ho x ero-
My Mbt BepHeMcg rJyTb no3-
xe.

.[aeailre nocMorpr4M, rtro
Aenanu nonbcKre nonuru-
qecKt4e AegTenU nocne na-
AeHue CCCP u o6pereHun
He3aBncuMocTh 14 cpaBHrM
rx gefrcraua c geilcrBt4flMr
yKparHcKhx nonilTilKoB.

flpaerrenbcrBo T. Maso-
BeqKoro, KoTopoe rMeflo ur4-
poKyto noAAepxxy a o6qe-
crBe, HaLthHaer ocyl4ecTB-
neHre nporpaMMbt nepexo-
Aa or nnaHoBo-6roporparra-
qecxofi eKoHoMt4Kr x ceo6o4-
HoMy pbtHKy. Aaropon,t npo-
rpaMMbl 6urn unxracrp $ra-

HaHcoB Il. 6anbLlepoBHr.t.
<flnax EanuqepoBt4qa) oK-
peu{eHHbtil a Hapoge (luoKo-
aofr repa nueit>> npeAycMar-
puBan cTHMynhpoBaHHe
pbrHKa nyTeM oTKa3a oT KoH-
Tpone HaA qeHaMn, 3aMopa-
>KVBaHVfl sapa6orHofi nna-
rur. OrcyrcrBhe KoHTponR
HaA qeHal\Nt' nprBOAl4T K

ToMy, qro K cepeAuHe 1990
ro.qa ucqesaer 4e$nqur, a
pbf HoK cr a6unh3hpyerce,
HanonHflgcb 3a cqeT Bo3pox-
rqalou{]4xcg MecTHbtx npoH3-
eognteneia u uunopra. A
3AeCb Henb3fl He BCnOMHI4Tb
BonHy BbrBo3hMofi e l1onuuy
npoAyKqhh B HaLtane 90-x
roAoB. Vrpauxa B To BpeMg
hMena 6onee uoqxulfi exo-
HoMr4qecKuit 6aguc, h nocne
o6perexuf, He3aBhcH Mocrt4
sror 6asuc aa 6ecqeHoK npo-
AaBance 3a rpaHHlly, B ToM
LrHcne r l-lonuu.ry. 3a nocne-
rqHee .qecFTHneTile B cTpaHbt
3anagnofi Eeponur 6Hno eH-
Be3eHo oKono 80 npoqeHToB
3anacoB l_lBeTH blx MeTannoB.
To ectu, BMecro roro, qro-
6ur axoau BoccraHaBnhBarb
pa3opBaHHbte nocne pacna-
Aa CCCP eKoHoMt4qecKt4e
oBA3V1, yKpahHqbt nonpocTy
npo4onxnnu pa3Ban co6-
craexHofi oKoHoMt4Ku. flonn-
Kn Ha eToM Bbthrpanh, a Mbt,
K COXafleHhtO, npourpanh.

Hecuorpn Ha HeKoropyro
ct a6unusa Llh ]o non bcKoro
pbf HKa r yMeHbrueHue ypoB-
He un$nnqnv, K eHBaplo
1991 roAa ypoBeHb Haqno-
HanbHoro AoxoAa Ha Ayuly
HaceneH uF cooTBeTcTBOBan
70-rvr rogana. B rocyAap-
crBeHHoM CeKTOpe npous-
BOACTBO CTpeMhTenbHo na-
Aano, 6espa6oruqa Aocrur-
na .qByx MhnnhoHoB qeno-
eex. B Vrparaxe Ha roM xe
STane nocTpoeHun He3aBU-
c14Mocr14 curyaqnn 6urna
aHanorhvnan. Mupoeure $n-
HaHCOBbte OpraHu3aqt4u no-
ulnh HaBcrpeLty f'lonuure.
l-loHunaaC, qro npaBurenb-
CTBO He B COCTORHI4I4 Bbtnfla-
Thrb Becb BHeuHufi gonr
(oxono 4 uunnuap4oe Aon-
napoe) 3anaAHbte hHBecro-
pbr nouJnh Ha ero noraue-

Hue. Eeponeficrue 6aHxn Ha
50o/o, a aMephKaHcKhe Ha
70%. A yxe a anpene 1991
roAa MexgyHapo4Hufr Ba-
nnrHurfr Oon,q 4an nepaurfi
Kpelqur non ucrofr oKoHoM rKe
B pa3Mepe 2,5 Mnnnvap1a
AonnapoB.

A a YxpauHe raKoro Ou-
HaHCOBOTO BnUBaHrfl B 3KO-
HoMr4Ky He 6utno BoBce, v Bv1-
HOBaTbt B3TOMBnepBylo
oqepeAb HauJu nonuvxr. B
ToM, qro VxparHa He nony-
qnna Marephanuxoi noA-
AepxKr4, ecru o6ueKThBHHe
u cy6rerruBHbre npnunHur. K
o6rerrneHbrM MoxHo orHec-
T14 TO, r{TO Ha|tlr nOnUThKh He
cMornn co3Aarb 6naronpn-
srnuil KnHMar Anfl hHBecrh-
uyil u He Aanh rapaxruft aoe-
Bpara KpeAilroB. K cy6uer-
Tt4BHblM - OTHOCI4TC' BOCnpH-
nrne 3anaAona VxparHur xax
qacru 6uraulero CCCP u xe-
naHue pa3AaBhTb KoHKypeH-
Ta c BbrTeKapu{l4M]4 143 eToro
nocneAcTBuf,MV.

Snarogaps cornacoBaH-
HUtnl 4eficTBt4nM nOflbCKt4X
nonhr,rKoB B aBrycre 1992
roAa cBeT yBrAena TaK Ha-
3brBaeMaF <ManaR Koxcrn-
Tyrlr4e). eror 3aKoH perynh-
poBan oTHoueHuF Mex.qy
n pe3hAeHToM, napnaMeHToM
r npaBrTenbcrBoM. B $ee-
pane 1993 ro4a CefiM npu-
HhMaer <flaxr o rocyAap-
cTBe HHOM npeAn pH flT v1v>> .

flarr rapaHTrpoBan pa6o-
qHM CoqranbHylo 3au{uTy B
nepuoA rpaxc$opMaqilu
co6craeHHocrt4, a npaBvl-
renbcrBy - noAAepxKy co
cropoHH npo$colo3Hbtx
o6ueguuexrfi . Bcxope cefi ru
nphHen nporpaMMy o6qefi
nphBaTu3allvlu, a eu_le qepe3
ro,q 3aKox <O no,q4epxKe
Manoro n cpeAHero 6heHe-
ca>. Taxae noAgepxKa npo-
Mbil.lneHHocTl4 nn|oc HeMa-
noe KpeAuroBaHue (gng
cpaBHeHnn Vxpauua sa 10
neT He3aBucuMocTu nonyq h-
na cpelqcTB MeHblUe, qeM
l-lonuu:a aa 4 roga) npraeo-
ArT K HeMeAneHHHM pe3yflb-
TaraM. Oxhaaer npoMbtru-
neHHoe npoh3BoAcTBo B Xr4-
Nruqecrofi orpacnu, B oneKT-

poMaullHocTpoeH u h, Bbtq nc-
nhrenbHofi rexsnxe. Hara6o-
nee e$QeKruBHo sapa6ora-
na cQepa roproBnh u ycnyr.

B 4auuurfr MoMeHT yKpa-
uHcKae cSepa roproBnn il
ycnyr Hau6onee pa3Bura B

oKoHoM14.{ecxofr chcreMe.
3ro caugerenbcrByer o roM,
LITO Mbr l4AeM TeM Xe nyTeM,
HO 3HaqhTeflbHO MeAneHHee.
K npnuepy, HopMarueFturfi
aKT cpoAHu <<l'larra o rocy-
AapcrBeHHoM n peAflpvflT VV1>> t

xa Yxpauxe 6un npHHflr 3Ha-
qurenbHo no3xe. A npnearr-
3aqhr xe 6urna rarofr rno-
6anuuofi, h nepexoA or ro-
cyAapcrBeHHofr x,{acrHofr
co6creeHHocrl4 3aKoHqhncq
nnub HeAaBHo. B o6u1eu,
YrparHa nHTaercs nepeBe-
cT14 CBOIO 3KOHOMHKy B HOp-
ManbHoe, qhBrnx3oBaHHoe
pycno n noiltu no cronaM
3anaAHbrx rocyAapcre. finn
ororo nonurrxu o6caaHur
cnerqhrb 3a reM, vro6u pe-
$opnaur He Hocnnr nonoBuH-
.{arurfr xapaKTep, AoBoAl4-
nhcb Ao KoHLla u Bbtpaxanh
Bonlo Bcero HapoAa. Heo6-
XOAI,IMO yCBOl,lTb, t{TO AnF
6naronon yvun HaLluu Mano
peSopu r poBarb oKoHoM 14 Ky,
HyxHo MeHflTb HeKOTOpbte
rlcTop14qecKu cfl ox14 BUJ hecF
qepTbr HaLluoHanbHoro xa-.
paKrepa. floxa Mbl He 6y4ervll
o6rscusrb n e pBol( naccHvt-
KaM TO, L|TO OHr4 yKpanHqbl il
.qonxHbl ropAl4Tbcg 3TnM,
noKa Mbr He 6ygerra craHo-
Br4TbCe CMt4pHO npil nepBbtx
Horax Vxpauxcxoro ruMHa,
MH He CMOXeM nOCTpOl4Tb
e.qilHoe HaqhoHan bHoe rocy-
AapcrBo. lA xax ronbKo Kax-

. Aurfr yKpaHHeLl craHer Ay-
Marb He ronbKo o ce6e, Ho n
o 6nnxxeM u o 6ygyr4err,r -
BCe HanaAurcn.

Eerexuil Ctl|OCAP,
CrygeHr

Sarynbrera
npaBoBeAeHuF

Orxpurroro j

MexgynapoAHoro
VHraepcnrera

Paseutun
Llenoeexa.
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,araro peqel Mt1 MoxeMo HagBart cBoiit u, ane rcnu xaxeuo: nifi AiM, uoe @no, gewngna, To aKnaqaeuo B 4i cnoBa Ha6a'
raro nudutui 3vicr. Moi 3eMnqYu sapri Toro, qo6 npo Ht'tx saAarr,

3go6yaann ocairy npa4pBm, B piEHoMy rocrroAapcTBi, niunt4 Ha sacn)deHhrt BiAno'.tttHoK npt46nrsHo B oAaH i roti xe 'tac.
PoKu fiepyrb cBoe, ane diJtbuticrb ig Htx ee,A)nr axnieanrt cnoci6 xtarrs, 4r:raBi cniBposMoBHlaKa, Maptb noqyrE ryt'topy. 4e''
HoBi4bnai Hap4rc MapmHoBu'a, fmu4bnai lOniax flouinixoauv. gpysi, Konem, cyci4u - eoxu qe aapas ni4rpuuwrb MiK co-
6oto sB ssKr,t,

Hoaiqurufi Hapqus MaprrHoeuv,
1926 poKy HapoAXeHHe (xa $oro nieo-
py,t). 3ariH.{ue ogHopivny urony 6yx-
ranrepie a 1950 poqi. [1ax Hapqns is
6araroAirHoi, ane rpygonrc6neoi, xa-
scfrHoenroi cina'I: Many' cBoro 3eMnp,
r(opoBy, xoHi. 3a qe Ix po3KypKynunu.
Saruxn i crapui girra snayr.r.rexi 6ynu
enixarn na ,floxevqnHy, a uenuri girn

|.lJnnt cA y cTapulor 3aMrxHbor ce-

Hesaaxapqr Ha ceifi noxunhfi sir,
Hapqus MapruHoeuq npoAoBxye rpy-
AnrncA-Ha caoTfi seMni. l-ocnogapoe
pa3oM 3 ApyxrHoto. Mae 2 ra seuni,
KoHe, nruLlrcl, Ko3y. O6po6nne ceift nafi,
eMie i np6nru rpyAhrr'rcn 6ins setrni.

BiH e yqacHrlKorra 6oftoaux gifr, iHea-
ni4or.,t ll rpynra, BerepaHoru Benuroi
Bir.ansHsnoi eiixu. Botoeae na 2-x
Qpoxrax: Benraxol eir.{usHsHoi i

flnoxcuxol eoeH. Oopcyeae Benuxnil
Xixran, npofiuoaulu niuxu 1,5 tttc.xM,
3 porra xic cnyx6y a flopr-Aprypi. Ane
Hapqras MapruHoenq He gAaerucs, g6e-
pirae 6aguopnfr gyx, nn6nrb xapryBa-
rra. l-logpproxn Hoeiqurux Br4pocruno 3-
x cnHia: l-ennagir, Pocrncnaaa i Egy-
apAa, AonoMornu sgo6yrn in,t suqy oc-
eiry. I nnuraprucs ceoTMr ct,rHaMu,
aAXe ri niurnn no cnigax 6aruria: po-
ayuHi, rpygonrc6uai.

He uoxy He po3noaicru npo ixnto-
ro cBoro 3eMneKa - l-anuquxoro lOnia-
Ha flouixiKoBr4qa (xa $oro npasopyv).
Mae auqy exoxonaiqxy oceiry, npaqlo-
eaa 6nusuro 25 porie e 6yxranrepiT e
cBoeMy pafroxi, noriu no nepeBo,qy
npaqloBaa a o6'egHaHni <Vxpxnainu>
v.Xuronaupa ronoBHnu 6yxranrepoM.
B uauoury ceni nan l-anuquxrfr npaqn-
BaB ronoBHr4M 6yxranrepoM 3 1980
poKy. l-laH npuraAye, u{o a qefi qac roc-
noAapcrBo 6yno nepe,qoBhM, po3BnBa-
nocb nnaHoBo, KoHTponboBaHo. Henaa-
na 3acnyra B LlboMy 6yna AupeKropa
fl onixxean.ra AHaronin OpaHqoBHqa
rar i lOniaxa flonainiKoBr4qa rK Bl,rcoKoK-
eani$ixoeaHoro cneqianicra. flax l-a-
nuqu.xuil BnpoBaAXyBaB nepegosufi
AOCBTA, BB|B KOMnneKCHy MeXaHr3aqt|o
6yxranrepcbKoro o6niry i sehvafixi
6yxranrepu cranu oneparopaMu.
Agxe BoHh npallloBanra s po6orpoHa-
uu. Pa4rocn He pas eigaigylanu c.!g_rl-
ianicru, ercxypciT e ixulhx o6nacrefi Vr-
paTHu, PociT, qo6 nepeianntu AoceiA-i
nepe-cBrAquTucb, l{o B cent MoxnuBnu
t aruh piaeHu po3Br,trKy. XnltenepaArocn
<fly6oaa> Mae Hafixpau{i Sixaxcoei
noKa3HuKh cepeA rocnoAapcrB o6-
'eAHaHHfl <Vrpxnainu>. Hrcroro nph-
6yrry e pir 6yno 3, 5 unx. rp6. Ha 6asi
6y4ranrepiT npoxo Aunu npaKrhKy Mo-
nogi cneqianicru. f'laH lOniaH Ha rofi
vac orpr4MyBaB sapo6irHy nnary 500
rp6. flicnq BuxoAy xa nexciro a 1985
poqi npaqpe u{e Ao qboro r{acy B ro-
eapucrai <lnrepegepeB>, Mapqn 3a
nnequMa 58 poria rpyAoBoro craxy.

Yqacnnx BenuroT Birqrsxsxoi eifiHh,
ixeaniA ll rpynra. 6ya npusaauuia B ap-
uito xa noearKy 1944 pory i BoroBaB Ao
noBHoro gainuHeHFtn. I'lpofi tttoB tuKony
MonoAoro KoMaH AVpa Pap,sHcuxoi
Aprr,tii, ane FK noneK 6ye nepeee1euuil
e rpaeHi e flonucury Apnrito Morot{r4K-
n icrou-poseiAx 14 xol\r raHKoBoro Kopny-
cy. lloHeRini eiReiAye paHKoai Mecu e
xnnuropi i nepexoxannia, qo eipa a
6ora AonoMorna fiovry Bu>t<uru y aifrxi.
Oqonpe BerepaHcbKy rpyny Bificuxa
flonucuroro 6epgu.{iecuroro pafioxy.
fl'Rru pasie 6ya Ha sycrpivi e fionuqi
3 BerepaHanar Bificura f'lonucuroro. Y
ce6e AoMa npufirrrae l-enepanunoro
Koncyna PFl, nrufi npnixpxae no6a.lh-
rr4 yMoBn xurre eerepaxia. Ha sycrpivi
B noconbcrei Pn xa YxpaTxi npegcrae-
neB BerepaHia Bificuxa flonucuxoro
EepgnviaquH,r. Tanr 6ye nposegeHufi
cssruoenfi eevip B qecrb cBera Bificura
l-lonucuroro. Mapqn 76 poria, naH ]On-
ian saax AV nigrnrnyru[t, xeaeuil,
eigcraxu aig cena 4o EepguqeBa Ao-
nae BenochneAoM. 3afiuaerbcfl Ao-
n,tautniu rocnoAapcrBoM, B LlboMy fionay
AonoMarae Apyxr4Ha. Cinit's l-an nqurnx
Br4pocTr4na I Aana BHuly ocBrTy TpboM
cuHaM: lose$y, Opanqiu:ery i Bnagrac-
naBy. Cuau rapHicitr,t'gHttHtt, go6pi npa-
qisunru, nopngui nloAr4. Crapanrucn
s6eperrr rpaguqil 6arurie.

crpl4. flisxiure 6arurcu sa6panm fi uex-
u.rux Airefi. B OcuKoBe nax Hapqus
npuTxaa 1964 poqi, cnoqarKy npaqlo-
BaB ronoBnuu 6yxranrepoM, norin,t
eronouicrou. Mae 44 poxu rpyAoBoro
craxy, 6yxranrepcbKoro - 36. AoceiR-
qeHe oKo rocnoAapn ua6yru nepeAa-
nocb fiouy eig 6aruxie. Hapqras Map-
Tr4HoBr,rLr..npnraAye, eK 3a nepiog .fiororpy.qoBor ArenbHocTt 3pocTano Mtcqe-
Be rocnoAapcrBo. V sairi sa 1963 pir
xMenepaArocn <,Qy6oBa> 6ya s6nxo-
Br,rM, MaB 106 rnc.xp6. e6rrxy. Ane gn-
Kytoqm AupeKropy pa.qrocny Bironugy
SonecnaeoBur.ty MarapcuxoMy rocno-
AapcrBo crano xa6nparn reunia B po3-
Br4rKy i e 1974 poqi yxe saQixcyeanr
700 ruc. rp6.. npra6yruy. Syno po3no-
Lraro raau$ixaqiro cena, s6ygoaano
LleHrpanbxy n,tafi crepHlo, SygraHor
KynbTypt4, xMeneKoMnneKc, KoHTopy,
pnrnuuh caAoK, xrrnoei 6ygnxxra a
c-Ocuroee. Pagrocn npoqairae. naH
Hoeiqurufi s egnvHicrp npuragye poKt4
xepienrqrBa naHa Maxapcuroro. F4aira Koeanucuxa
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Oto waZniejsze programy Telewizji polonia
(podajemy czas ukrairiski, czyli polski+l godzina).

- 
P o I e camy stale pro gramy in form acy jne, a zwlaszcza,, WiadomoSc i,,

codziennie o 20.30, oraz ,,Tereekspress" o 1g.00. w niedziele 
- trans-

misja Mszy Swiqtej, zazwyczaj okolo r4.00. programy dra dzieci 
- w

soboty emitowany jest prograrn redakcji katorickilj ala dzieci ,,wakacjez ziarnent" o 9 .4 5 ; codzienni e wieczoram i, o 20 .l 5 
-,, wieczorynka-,,,

zaS rano, okolo 10.00-10.30 r6hne audycje dla dzieci.
A oto ciekawsz'e seriale 

- tradycyjnie ju2 telenowere ,,Klan,, i
,,Zlotopolscy" f ak w poprzednich numerach,,Mozaiki" - bez wiqkszych
zmian)), atak2e w poniedziarki o zr.00,,Slawa i chwala', (powt6rzenie
we wtorki o 11.00), wtorki o 21.00,,sur€ds" (powt6rzenie srody o
I l'00), piatki o 21.00 ,,plebania". I kirka interesui4cych film6w pols-
kich w listopadzie i grudniu, wszystkie okolo 21.0b; sobota r0 listopa_
d1 komedia ,,Kingsaj 2,,, nied,ziela I I listp. komediodramat ,,Cwal,,,niedziela l8 listp. ,,przystah,,, sobota 24 listp.,,Amok,,, niedziela 25listp. ,,Baryton", sroda 28 ristp. ,,Lawa". porecamy tez transmisiq z
uroczystosc i kol ej nej r o cznicy odzyskania ni epodle jtos"i ppzezpoirte
-ll listopadao 12.55.

Radio Zytomierz
. Co miesilc, w \?La+pierwsz4 sobgtq miesi4ca o godzinie 20.00,mozna.sluchai p6rgodiinnej audycji wiqzyku poliki- w RadiuZvtomierz
Tef ewizja Zytomierzdla polak6w

:Dyl razy w miesi4cu audycja dla polak6w. f,.a
P_olskie stowarzyszen ia w' iiy tomierzu'.I)om Polski w Zytomierii, il. Czerniachowskiego, 34 b,tel..(412) 24-34-tL,.dylektor Jeruy Baginski, 

---e-' - 1

godziny pracy - codziennie (proc2 ni.zri.llj od 9.00 dor8.00.. Zjednoczenie polak6w Zlytomierczczyzny <frolonia>> _--
przewodni c.z4ly Tadeus z_Ilqkas, re L ddmowy (4 | 2) 22 _ | 6 _3 6.' zwiTzek porak6w na ukriini'e, oddziar ti Liti;,"rru - pr"r.,Walentyn Grabowski.
' Towarzysfwo Kul tury Po I sk iej_na Z5rtomierszczymie im. J. I. Kraszew_
s ki ego, przewodn i :za:v pryi af! *- !k;l; i H"fifi (i r zt 3 7 _Bs _s7 .
', zrzeszenie Mlodziezy rotstiel "w Zytornie rzv - przewodnicz4ca
Sw-ie_tlana GreL, tel.: 3-6_14_gg, "3i_id_46. vLpvr'\

Pof skie stowarzys zenie w Berdyczowie
' Lwr4zek Polak6w na ukrainie, 6ddzia_l w.Berdyczowie -prezesFeliks Paszkowski, dyrektor Szfofynr f , ut. iu-s'zkiii iA,tet.(414)32-50-30.

Y:r. w jpzyku polskim w Zytomierzu. Katedra Sw. Zofii _ codziennie 1g.00.. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. iana z Dukli _
codziennie 

.7 .00, w ni6dziel6 2.00, 9.00, 13.i0.--
Iusze dwuJQzycz"l,:j^r.t::iowo w jgzyku polskim, czpsciowo poukraif sku w Berdyczowie
. Ko6ci6l w Klasztorze Karmelit6w l3osych_
w_1i9A.zj9le 8.00,10.30,17.00, coaiiennie g.00 i 1g.00.

;r|ffi:til.t[' 
Barbary - codzienniil. jo, 

r 8' 00, 
"i"a"i.i. 8.30, r 0.30,

._Ka-plica ul. Czudnowska - niedziele 1g.00.ru"*".lgz,Vfa polskiego w Klasztorze 4."rm.lit6w Bosych:poniedziatek, qodz. r6 - nauczycierka f. ii"i.s"ir]iiatet, r5.30- Z, Jankowski.


