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POLSKI
PREMIER

WE
LWOWIE

Dokoriczenie ze stnI.

W polskim Konsulacie Generalnym
we Lwowie premier Miller spotkal siq z
liderem SPU Oleksandrem Morozem
otaz reprezentantami bloku,,Nasza
Ukraina" Wiktora Juszczenki: bylym
szefem dyplomacj i Borysem Tarasiukiem
i bylym wicepremierem Wiktorem
Pynzenykiem. Wszyscy powie d,zieli, 2e
pojadq na spotkanie do Warszawy. - Nie
chcemy mieszad siQ w wewnqtrzne
sprawy Ukrainy, ale mo2e Ukraina
zechce skorzystat z naszych
doSwiadczeri wyj aSnial premier
dziennikarzom.

Leszek Miller i premier Ukrainy
Anatolij Kinach rozmawiali przed
poludniem w cztery oczy. Spotkanie
przeci4gnqlo siq tak bardzo, ze musiano
Tezygnowat z rozm6w plenarnych.
Pro gram w izyty byl zresztqnieslychanie
napiqty. Polski goS6 kilkakrotnie
przeje2d2al z jednego korica miasta na
drugi, od Palacu Kolejarzy, w kt6rym
obradowalo forum gospodarc ze, narynek
- do towarzystwa polskiego, na cmentarz
tr-yczakowski i do palacu potockich,
gdzie prezentowano projekt ruroci4gu
Odessa - Brody - Gdarisk. polski
minister gospodarki Jacek piechota
wypowiadal siq o nim doS6 sceptycznie
zar6wno przedprezentacjq, jak i po niej.
- Powtarzamy stronie ukrairiskiej, ze to
musi by6 przedsiqwziqcie komercyjne, a
tymczasem nie wiadomo, od kogo bqdzie
pochodzii ropa ani tez kto ja kupi -
powiedzial dziennik arzom.

To, 2e byla to wizyta polityczna, a .

spraw wspolpracy transgranicznej. -
Ukraina prze|ywadziS trudny moment -
mowil premier Miller. Dodal, ze polska

,,2 trosk4 przyglqda siE konfliktowi
wladza - opozycja", wzywal do dialogu
i podkreSlal, 2e ,,Ukraina nie moze
pozwolii sobie na to, by w pol drogi
zej\(, ze Scie2ki reform".

- Z niepokojem - stwierdzil r6wniez
- przyjqliSmy informacje o mozliwoSci
dostaw sprzEtu wojskowego do Iraku.
Mamy nadziejq, 2e ta sprawa zostanie
wyjaSniona.

Premier podkreSlil, 2e wsp6lpraca
ekonomiczna z Ukrain4 jest dla nas
niezwykle wa2na, ale ,,nasi inwestorzy
muszq byd przekonani, Le dzialajq w
przyjaznych warunkach". M6wil te| o
planowanym wprowadzeniu wiz: granica
nie powinna dzielii, a strona polska
pragnie, by wizy dla obywateli Ukrainy
byly latwo dostEpne i tanie. p6Zniej, w
towarzystwie polskim Leszek Miller
wyrazil nadziejq, ze Ukraina w og6le nie
wprowadzi wiz dla polak6w.

W malerikiej salce Towarzystwa
Kultury Polskiej i Lwowskiej premier

Miller spotkal srQ z
grupQki lkudziesiqcioosobow4

miejscowych Polak6w. - Chcemy sobie
zaslu2yl na miano rzqdu, ktory jest
przyjazny dla Polonii - m6wil. Obiecal
zwiqkszenie pomocy w miarq poprawy
sytuacj i gospodarc zej w Polsce. - Jedyna
nasza proSba to budowa Domu polskiego

- odparl prezes towarzystwa Emil
Legowicz. Szefowa polskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku chciala
wiedzied, kiedy zostanie przyjqta Karta
Polaka. -Dlaczego nie mozemy czu6 siq
Polakami, gdy jedziemy do polski? -
pytala i dodala, i2 nie jest Ukraink4
polskiego pochodzenia, ale polk4.

Leszek Miller zlo|yl te2 kwiaty na
cmentarzu Orlqt Lwowskich i przed
pomnikiem Strzelc6w Siczowych,
odwiedzil tez Katedrq Laciriskq, gd,zie
rozmawial ze zwierzchnikiem Ko6ciola
rzymskokatolickiego na Ukrainie kard.
Marianem Jaworskim.

s.M.

sprawy gospodarcze zeszly na dalszy
plan, dalo siQ odczui od samego
pocz4tku, ju2 podczas inauguracji
drugiego forum ekonomicznego do



MOZAIKA BERDYCZOWSKA

Nieoczekiwanie goszczQcy w polowie patdziernika w Warszawie prezydent
Ukrainy Leonid Kuczma, chod podkreSlal chgd dialogu z opozycj4, najwyraiiniej
nie przyj4lzarzut6w o brak demokracji w swym kraju. Prezydent RP Aleksander
KwaSniewski wypowiedzial sig natomiast przeciwko dokonywaniu zmian wladz
w Kijowie pod naciskiem demonstracji ulicznych.

(UKRAINA W E,UROPIE>
WWARSZAWIE

Ukrainski prezydent przyjechal do
Polski w zwi4zku ze zorganizowanq tu
konferencj4,,Ukraina w Europie" 

- 
ale

nie po to, by w niej uczestniczyc, ale tu2
po jej zakofczeniu. Leonid Kuczma,
najpierw rozmawial z Aleksandrem
Kwa6niewskim, a p62niej,juz we trojkq,
tak2e z szefem unijnej dyplomacji
Javierem Solan4.

- Zawsze jestem otwarty na dialog -

rnowil Kuczma dziennikarzom.
podkreSlaj qc, 2e rozmowy s4 mozliwe,
jeSli ,,drug4 stronq interesujE nie tylko
posady" i jeSli bqdzie to ,,dialog, a nie
ultimatum".

Ukrainski prezydent najwy r aLniej nie
przej4t stE zarzutamr ze strony Solany i
goszczqcego w Warszawie premiera
Szwecji Gorana Perssona o brak
demokracji na Ukrainie, o ucisk prasy,
korupcjE, niedostatek reform. Szef
unijnej dyplomacji mowil ukrainskiemu
prezydentowi:,,MySlq, 2e kurs jaki teraz
przyjqla Ukraina, nie zbltLa jej do
integracji z Europ4". Ale Kuczma
stwierdzii jedynie, 2e do afery z

,,taSmami Mykoly Melnyczenki"
(rzekome nagrania z gabinetu
prezydenta) wszyscy mowili, ze Ukraina
idzie w dobrym kierunku, a terazjakoS
zmienili zdanie - mozna siq domy6lat, Le
nieslusznie.

Zapytany przez ukraifisk4 telewizj q
paristwowq UT- l, czy Kuczma winien
przystac na Zqdanie dymisji, zglaszane
podczas opozycyjnych demonstracji,
Aleksander KwaSniewski powiedzial:
nie. - S4 procedury odwolywania
prezydenta, nie ma demonstracji, kt6re
moglyby wywolac taki skutek. To nie iest

dobra droga - stwierdzit, dodajqc, 2e

niezbqdny jest,,dialog w duchu
odpowiedzialnoSci i zgodny z regulami
konstytucji".

O tym, 2e taki dialog jest potrzebny,
zgadzali siq uczestnicy warszawskiej
konferencji ,,Ukraina w Europie",
zor ganizowanej z ini cj atywy prezydenta
KwaSniewskiego - m. in. szef
Administracji Prezydenta Ukrainy
Wiktor Medwedczuk, byly premier i szef

,,Naszej Ukrainy" Wiktor Juszczenko,
lider SPU Oleksandr Moroz, jeden z
liderow Bloku Julii Tymoszenko -
Anatolij Matwijenko. Ich rozmowy
trwaly nawet w nocy, podczas trwaj4cej
do polnocy kolacj i w Palacu
Prezydenckim i p62niej, w hotelach.
Nieoficjalnie wiadomo, ze polscy
politycy usilnie przekonywali swoich
ukrairiskich kolegow, by doszli do
porozumienia.

I by6 mo2e wlaSnie dziqki tym
dzialaniom, w warszawskim Belwederze
wszyscy byli zgodni - po Warszawie,
kolejna konferencja,,Ukraina w
Europie" - ito z udzialem goSci z Polski
i UE - powinna odby6 siq w Kijowie.
Prezydent Aleksander KwaSniewski
zasugerowal nawet nastqpne miejsce
takiego spotkania - BrukselE.

Prezydent KwaSniewski mowil
uczestnikom, 2e Polska zawsze byla
sojusznikiem i przyjacielem Ukrainy.
Mowi4c o polskich uczestnikach
konferencji podkre6lal: - To nie tylko
ludzie reprezentuj qcy polskq,
strategicznego partnera i s4siada
Ukrainy, ale przede wszystkim ludzie,
ktorzy sQ przy jaci6lmi Ukrainy.

Przyjaciele, ktorzy ciesz4 siQ ze
wszystkich jej sukces6w i na ktorych
zawsze mozna hczyt,, iz bqd4 lojalnie
wspierai niepodlegl4, demokratycznq i

sprawiedliw4 Ukrainq.
Ukraincy uslyszeli wiele gorzkich

siow od Javiera Solany i od Gorana
Perssona. - JesteScie w trudnym
momencie, ale my tez - mowil Solana. -

Bo jeSli Ukraina nie bqdzie stabilna i

pojdzie w niewla6ciwym kierunku,
ucierpi4 od tego kraje Europy. Europa nie

bqdzie bezpreczna, jeSli Ukraina nie
bqdzie stabilna i bezpieczna.

Solana zarzucil politykom znad
Dniepru, 2e ,,nie posuwaj4 siq naprz6d",
2e nie dziala demokracja, 2e bqdzie
fatalnie, jeSli Ukraina nie bqdzie ,,grac z

zasadami" ,lecz ,,gra zasadami". Obiecal
Ukraincom nowe propozycje zblizenia
UE i Ukrainy - ale podkreSlil: Ukraina
nie moze dziS ,,wsi46c do poci4gu do
Brukseli", musi najpierw przylqc
odpowiednie standardy i dokonac
ogromnych zmian.

Szwedzki premier Goran Persson
podkreSlil ,2e przemawia jako przyjaciel
- aprzyjaciele musz4mowic prawdq. Jak
glowne problemy wskazal'. obawy
dotycz4ce eksportu broni z Ukrainy
(chodzi nie tylko o zarzuty sprzedazy
radar6w do lraku, ale np. uzbrojenia do
Macedonii); ucisk mediow na Ukrainie;
nierespektowanie pozycji s4dow w tym
kraju; korupcjq. - Inwestycje w Europie
nie pojd4 na wschod, je6li nie bqdzie
odpowiednich warunk6w dla
inwestorow, w tym - nie zniknie korupcja
- ostrzegal.

Zarazem wskazal perspektywy dla
Kijowa. - Nie mozemy wykluczac
przyszlego czlonkostwa Ukrainy w Unii
Europejskiej - podkre6lii. Wskazal przy
tym na potrzebq wypracowania nowej
polityki i ,,nowych, praktycznych
narzqdzi" wspolpracy UE - Ukraina.

Konferencjq zorgan izow ala polska
rz4dowa fundacja ,,Wiedziei jak".

Piotr KoSciriski
(autor jest dziennikarzem

,,Rzeczpospolitej,')
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X Swiatowe forum

medi6w polonijnych.
Tarn6w, Kielce, Warszawa 3 - 9.09.2002 r.

Juz po raz dziesiqty u schylek lata rozpoczElo siQ - 
jak zawsze w Tarnowie -Swiatowe Forum Mediow Polonijnych. Zebrali siq tu dzien nikarzepolscy mieszkaj4cy

i dzialajqcy poza granicami kraju, reprezentujqce prasE, radio i telewizjq
Byli obecni przedstawiciele 33 krajow w liczbie 150 osob-z Japonii, Libanu,

Szwecji, Francji, USA, Niemiec, Kanady, Australii, Gruzji, Rosji, Ukrainy i innych.
Na Forum byla teL reprezentowana,,Mozaika Berdyczowska,,, przedstawicielk4 kt6rej
byla autorka tego artykulu.

Glownym organizatorem Forum kolejny raz jest Malopolskie Forum Wspolpracy
z Poloni4 na czele z prezesem Stanislawem Lisem. Honorowy patronat nad X Forum
przy j4l prezydent Rzeczypospo I itej Pol skiej Aleksandr KwaSni ewski.

Wa2nym tematem dziennikarskich spotkari od l0 lat jest ,,Rola Medi6w
polonijnych w utrzymaniu wiqzi pomiqdzy Srodowiskami Polonii a krajem oraz
promocji Polski w Swiecie".

w rarnowie zostaiy wrQczone nagrody,,FIDELIS PoLoNIAE" z00z za wybitne
zaslugi w umocnieniu wiqzi pomiqdzy Poloni4 a krajem oraz medale l0-lecia
Swiatowego Forum Mediow Polonijnych. Dostrze2ona zostala i Ukraina. W X
Konkursie Literackim ,,Powroty do 2r6del,, specjalnq nagrodq wrQczono Ryszardowi
Zieliriskiemu (Donbas) za pracq,,G6rnik". Za reporta2 z lX Swiatowego Forum
Mediow Polonijnych III nagrodq otrzymal Borys Dragin (,,Dziennik Kijowski"),
nagrodzona zostala tez Anna Gordiewska z Radio Lwow za audycjq radiowq ,,Dzieh
Po"" "'

Podsumowaniem tarnowskiej czqSci Forum byla Gala Jubileuszowa l0-lecia
Swiatowego Forum Mediow Polonijnych, kt6ra odbyla siq 4 wrzeSnia w tarnowskim
teatrze im. Ludwika Solskiego.

5 wrzeSnia wszyscy uczestnicy Forum pozegnali siq z Tarnowem - stolic4
medi6w polonijnych, natomiast ich serdecznie witalaziemiakielecka, prezydent Kielc
Wlodzimierz Stqpieri. Program pobytu na ziemi Swiqtokrzyskiej byl bardzo ciekawy.
Od razu po przyje2dzie,wieczorem, odbyl siE koncert galowy w Kieleckim Centrum
Kultury z okazji lO-lecia Targ6w w Kielcach, kt6ry jednocze6nie inaugurowal
obchody Swiqta Kielc orazlll Kieleckiego Festiwalu Nauki.

Na drugi dzieh naszego pobytu w Kielcach udaliSmy siq autokarami do Centrum
Targowego w Kielcach. otwarto tam wystawE gospodarcz4,,wEKTORY RozwoJU-
KIELCE 2002". Na wystawie zaprezentowano oferty gospodarcze, kulturalne i
turystyczne samorz4d6w i firm wojewodztwa Swiqtokrzyskiego. Byty te2 stoiska z
woj. Lubelskiego. uczestniczyliSmy w Mityngu Proeuropejskim 2002, ktorego
tematem wiod4cym byla: ,,lntegracja Polski z uniq Europejskq: wyznania, niepokoje,
szanse". Zwiedzililny te2 X Jubileuszowy Miqdzynarodowy Salon Przemyslu
Obronnego.

7 wrzeSnia popoludniu odbyly siQ warsztaty dziennikarskie. Dziennikarze
polonijni goScili w dw6ch grupach 

- w redakcji ,,Echa dnia" i w Polskim Radiu
Kielce. Wieczorem wszyscy udaliSmy na koncert w amfiteatrzenaKadzielni. ByliSmy
oczarowani muzyk4 i Spiewem zespol6w: ,,Fliper", ,,IRA", ,,Dzem " i ,,piersi".

8 wrzeSnia w niedzielq w czq6ci turystycznej zachwycaliSmy siq piqknem ziemi
Swiqtokrzyskiej. PojechaliSmy do Sandomierza. Oczarowalo nas to miasto. Grupa
chqtnych miala mozliwoSi uczestniczenia we mszy Swiqtej, zachwycaliSmy siq
katedr4, Bramq Opatowsk4 i calq Star6wkq. Jad4c do Tokarni zatrzymalismy siq w
UjeLdzie, gdzie ogl4daliSmy potqzne ruiny zamku KrzyLtop6r we wsi Iwaniska.
Niedzielq i Ziemiq Swiqtokrzyskq zegnaliSmy w skansenie w Tokarni, sluchaj4c
muzyki w wykonaniu filharmonik6w kieleckich, ogl4dajqc walki rycerskie, smakujqc
kielbaski ugotowane na ognie i prjac bardzo smaczne piwko. Trudno slowami opiia6
cale piqkno, kt6re nam dane bylo oglqda6.

w poniedzialek 9 wrzesnia wyjechalismy do warszawy. Tam gosciliSmy u
prezydenta RP Aleksandra KwaSniewskiego, w Palacu Prezydenckim. Ten fakt ma
nie tylko wymowQ historycznq w dziejach naszych spotkari, ale mo2e mied wplyw na
porz4dkowanie stosunkow polsko-polonijnych.

Irena Zawadzka

W dniach 26 - 27 pafdziernika
w Zytomierzu odbywala sig

Mipdzynarodowa Konferencj a

Naukowo - Krajozn^wcza pod haslem
(J. I. Kraszewski jako zjawisko

kultury Swiatowej>.

W ZYTOMIERZU
O KRASZEWSKIM
W 2002 roku mija 190 lat od dnia

narodzin wielkiego polskiego pisarza,
dramaturga, krzewiciela oSwiaty i dzialacza
spolecznego Jozefa Ignacego
Kraszewskiego, kt6reg o 2yci.e i dzialalnoSi
byly i s4 SciSle zwiqzane z Zytomierzem i
Wolyniem. Obchodz4c tq rocznicq
Zytomierskie Towarzystwo Naukowo-
Krajoznawcze Badaczy Wolynia, Dom
Polski w Zytomierzu oraz Towarzystwo
Kultury Polskiej im. J. I. Kraszewskiego
na Zytomierszczy Lnie, zorganizowaiy w
dniach 26 27 pazdziernika
Miqdzynarodowq Konferencjq Naukowo -
Krajoznawczq. W ramach konferencji
zostaly poruszone tematy: ,,Droga 2yciowa
i tw 6rcza Kraszewskiego",,,Kraszewski' i
Wolyri", ,,Kraszewski i teatr zytomierski",
,,OsobliwoSci tw6rczoSci literackiej
Kraszewskiego",,,DzialalnoSi oSwiatowa
i spol eczna Kraszewskiego",
,Epistolograficzna spusclzna
Kraszewskiego", ,,Kraszewski i polski ruch
narodowo - wyzwolehczy",,,Kraszewski i

wiqzy polsko - ukraifiskie", ,,[Jwiecznienie
pamiqci Kraszewskiego na Wolyniu" i inne.
W konferencji bralo udzial ponad 60
uczestnikow.

Opr6cz interesuj qcej informacj i

naukowej w ramach konferencji zostala
przedstawiona wystawa m'alarska
miejscowych artyst6w, odbyl siq tez
koncert. Swoje umiejqtnoSci pokazywali
uczestnicy zespolow dzieciqcych
,,Kolorowe ptaszki" (Wolodarsk Wolyriski)
i. ,,Akwarelki,, (szkola Nr ll w
Zytomierzu), W filharmonii odbyt siq
koncert klasycznej muzyki polskiej.
Sluchacze mieli mo2liwoSi posluchai
utwo16w Chopina, Moniuszki i
Dobrzyriskiego w wykonaniu paristwowego
studium muzycznego. Ignacy Dobrzyfiski
jest malo znany na Ukrainie. Kompozytor
ten mieszkai w Romanowie (obecnie
Dzier2yrisk) i tworzyl w te czasy, kiedy Zyl
Kraszewski. Utwory Dobrzyriskiego, a
mianowicie ,,Kwintet smyczkowy"
(fragmenty) po raz pierwszy od wiele lat
brzmialy w Filharmonii Zytomierskiej. W
wykonaniu choru pod dyrekcjq Walerii
Czumak zostal wykonany ,,Mazur
finalowy" z opery S. Moniuszki ,,straszny
dw6r". Przyjemnie byio tak2e posluchai
duetu w skladzie Wiery Gulej (skrzypce) i
Miroslawy Chrypun (fortepian).
Konferencja poSwiqcona Kraszewskiemu
stala prawdziwq imprez4 nie tylko
naukow4, lecz i kulturalnq. Komitet
organ izacyj ny dziqkuj e wszystkim
ofiarodawcom i uczestnikom tego
przedsiqwziqcia.

Larysa Wermiriska
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J Szef lgnacy Kraszewski

Pierwsze spotkanie J.l. Kraszewskiego
z Zytomierzem mialo miejsce w czerwcu
l84l roku. Wracaj4c z Kijowa do Grod2ca
po skoriczonych targach w koricu lutego
1842 roku pisarz po raz drugi odwiedzil
Zytomierz. Na wiosnq 1853 r. J.I.
Kraszewski postanawia przenieS6 siq do
Zytomierza, j ednak ostateczna
przeprowadzka calej rodziny nast4pila w
drugiej polowie wrze6nia 1853 roku.
Mieszkanie pisarza przy ulicy Malej
Berdyczowskiej zawsze stalo otworem dla
przybysz6w. Kraszewski prowadzil dom o
charakterze otwartym. Ci4gle przyj moylal
goSci, czqsto dLwiqczala muzyka, cieszyly
ucho deklamacje wierszy, organizowano
wieczory muzyczne, pisarz przepiqknie
gral na fortepianie.

Bywali u niego pianista i kompozytor
J6zef Wieniawski, pianista Edward
Boudenson i skrzypek Apolinary K4tski. W
mieszkaniu Kraszewskiego slyszalo siq
jezyk ukrairiski. Poslugiwal siq on nim
biegle ju2 we wsi Piefiki na Podolu, gdzie
mieszkal w maj4tku swoich rodzic6w. Tam
te2'zrodzilo siq u niego zainteresowanie
folklorem ukrairiskim i miejscowymi
sprawami. Na przyklad w artykule
,,Ukrainomania>> pisarz wystqpuje
przeciwko lekcewa2qcemu traktowaniu
tematyki ukrairiskiej. Klad4c nacisk na
gruntown4 naukq |ycia uwalal, Le ,,...ci,
co na Ukrainie nie byli, Ukrainy nie
przeszli, ni-e oddychali jej zyciem, opisuj4c
jej przyrodq i uroki; szukaj4c jEzyka tylko
w ksi42kach, staj4 siQ Smiesznymi
niewolnikami nowej mody.> :

W innej zn6w pracy wysuwa siq mySl,
ze ,,...wiqcej myl4 siq ci, kt6rzy uwaLajq,
ze wystarczy tylko wygladzil poezjq
narodu. Nie, jq trzeba przyjmowat, tak4,

jak4 ona jest w istocie, tworzy| w jej
duchu.>

Jesieniq 1854 r. J.I. Kraszewskiego
mianowano kierownikiem Wolyriskiego
Komitetu Statystycznego, kt6rego
dzialalno6d polegala na analizie stanu
gospodarczego wsi oraz ocenie zabytk6w
kultury i sztuki - pisarz sporz4dzil wiele
szkic6w i rysunk6w, majqcych dziS duz4
wartoS6 historycznq.

Pod koniec maja 1856 roku J.l.
Kraszewski po raz drugi zostal wybrany
Kuratorem Gimnazjum Mqskiego.
Rozpocz4l swQ pracQ od rozwi4zywania
problem6w, to znaczy jak utrzyma6
najbiedniejszych uczni6w -zapewnid im
odzieL i podrqczniki. Jako kurator
przywi4zywal wielk4 wagq do gromadzenia
i wzbogacania zasob6w miejscowej
biblioteki. Na osobnq uwagQ zasluguje
dzialalno36 pisarza na niwie teatru. Jego
Scisle zwiqzki z teatrem rozpoczqly siq
trochq wczeSniej od oficjalnej nominacji w
styczniu w 1857 roku na stanowisko
dyrektora artystycznego. Do j ego
obowi4zkow nalezalo drukowanie afi sz6w,
dob6r repertuaru muzycznego i
dramatycznego, ustalanie cen na bilety,
opieka nad bibliotekq, odnawianie oraz
dobor kostium6w i dekoracj i,
przygotowanie artyst6w i wiele problem6w
natury gospodarczej.

13 lutego 1857 roku r. odbyla siq w
Zytomierzu premiera sztuki J.l.
Kraszewskiego ,,Portret>> i zostala
entuzjastycznie przyjEta zar6wno przez
krytykq, jak i przez mieszkaric6w miasta.
Od 1857 roku pisarz byl przewodniczqcym
Wolyriskiego Towarzystwa
DobroczynnoSci. W tym|e roku
zaproszono go do pracy w Komitecie do

Spraw Wsi.
Od korica 1858 roku byl prezesern'

Gubernialnego Klubu Szlacheckiego, a od
1859 r. Zwiqzal siq z Zytomierskim
Towarzystwem Wydawniczym. Oto utwory,
na kt6rych J.I. Kraszewski wlasnorqcznie
umieScil nazwQ miejsca i datq ich
powstania:

- PowieSci: ,,Powieic bez tytulu>
(1853 -1854), ,,Dwa Swiaty> (1855),
,,Metamorfozy>> (1856 - 1857), ,,Resztki
2ycia>> ( 1858).

- Utwory dramatycznel. ,,latwiej
zepsud niz naprawi6)) (1855), ,,Portret>
(l 855),,,Stara historia (l 858).

- Opowiadania:,,Jermola>> (1855),
,,Bo2y czeladnik> (1856), ,,Chata za wsiq>>

(18s2 - l8s4).
J.l. Kraszewski j est autorem

najpiqkniejszego szkicu historycznego o

Zytomierzu. Iwan Franko nazwal utwory
zytomierskie pisarza ,,pierwszymi
promieniami 6wiatla, rzuconymi w tE
glqbok4 dotychczas ciemno66, kt6r4
nazywamy 2yciem i dusz4 prostego ludu.>

Rozstanie pisarza z Wolyniem nie bylo
latwe i bezbolesne. Ostateczne
postanowienie wyjazdu z Zytomierza
zrodzilo siq u Kraszewskiego na pocz4tku
1859 roku. W 1860 roku pisarz wystosowal
proSbq o zwolnienie ze stanowiska
kuratora, motywuj4c j4 chorobq i
koniecznoSci4 leczenia.

Ostatnio w Zytomierzu odsloniqto
tablicq pami4tkow4 w miejscu, gdzie stal
budynek J.l. Kraszewskiego - pisarza,
kt6rego imiq na trwale weszlo do
dzie dzictwa kultury 5w iatowej .

Krajoznawcy
M. Kostrycia i G. Mokrycki.
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Sprawy szkolnictwa
I wrzeSnia rozpocz$ siq rok szkolny. Do

szk6l przyszio ponad I I tys. uczni6w, do
przedszkoli 5 tys. dzieci. W mieScie dziala
l6 szkol ogolnoksztalc4cych, jedna z nich
nieparistwowa. Dwie ze szk6l (Nr 2, 4)
zostaly przeksztalcone w ginnazja. Jqzyk
polski bqdzie nauczany w szkotach Nr 3, 4,
7,10,15,17. Niepokoi to, ze do pierwszych
klas w tym roku poszlo 905 dzieci, co
stanowi o 500 mniej ni2 w roku 2000. 20 z
30 pierwszych klas bqdzie nauczanych w
przedszkolach.

Zlapano zlodziej6w
Mieszkaricy miasta i rejonu czqsto

cierpieli z powodu niezrozumialego
wyl4czania elektrycznoSci. Po2niej okazalo
siq, 2e nieznani sprawcy demontowali po
200 400 metr6w przewod6w
elektrycznych w czasie ka2dej kradzie|y.24
kwietnia zlodzieje zostali zlapanina miejscu
przestqpstwa. Kradli druty w Gryszkowcach,
gdzie zatrzymali ich m ilicj anc i. Przy
sprawcach zdnaleziono sprzQt do obcinania
przewod6w pod pr4dem. PrzestQpcy
otrzymali od 2,5 do 4 lat wiqzienia.
Zlodziejami s4 mlodzi ludzie, urodzeni w
latach 197 3 , 197 6, 197 9 , mieszkaficy
Berdyczowa i wsi Poloweckie.

Nowy zlak prryy wjeLdzie
oo mrasta

Przy wj e2dzie do miasta ze strony
Winnicy na Elingu zostal otwarty nowy
napis z jego nazw4,,Berdycz6w,,. Na
otwarciu mer Berdyczowa Wasyl Mazur
powiedzial: ,,Teatr zaczyna siq od
wieszaka, a miasto od znaku przy wje2dzie.
Dlatego, zeby inwestorzy wlo|yli tu swoje
pieni4dze, trzeba, 2eby miasto im siq
spodobalo. Trzeba wiqc zrobi6 porz4dek:
wyremontowai ulice, drogi, powywozii
6miecie. Dzisiejsze wydarzenie jest jednym
z etap6w tej pracy. " Znak zostal zrobiony
na koszt firm ,,Berestok,, i ,,Zloty klucz",
pomogla tez administracja kopalni granitu
w ZeLelewie.

Statystyka wypadk6w
Wedlug statystycznych danych w

Berdyczowie az 5005 os6b mialo wypadek,
w tym 804 dzieci w wieku do 14 lat.
N iepokoj 4 wypadki ze skutkami
Smiertelnymi. W pierwszym p6lroczu
zginqlo 58 os6b, z nich 2 dzieci w wieku do
l4 lat. W wypadkach samochodowych
zginqlo 8 os6b, w skutek zafiuciaalkoholem
8 os6b, utonqly - 4 osoby, w tym jedno
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dziecko, popelnili samobojstwo - l0 osob,
w skutku morderstwa zginqlo 4 os6b, w tym
jedne dziecko, z innych przyczyn odeszlo z
tego Swiata 22 osob.

Uszanowaqie pamieci
zabitych Zyd6w

l5 wrzeSnia odbyl siq mityng pamiqci z

*qtii rocznicy masowej zbrodni Zyd6w w
Berdyczowie w 1941 roku. W czasie
okupacji niemieckiej w okolicach miasta
zostalo zamordowanych ponad 38 tys.
Zyd6w. W wiqkszoSci byli to starcy, kobiety
i dzieci. Zalobny mityng zosta| otwarty
przez przewodni czqcego stowarzyszenia
zydowskiego S. Wekselsztejna. Uczestnicy
mityngu odwiedzili groby zamordowanych.

Pilnuj cie kieszeni
W mieScie z wielkim powodzeniem

dziatajq zlodzieje-kieszenkowcy.
Szczeg6lnie w autobusach, aptekach, na
dworcu, na b azarze, zlo dziej e wyko rzys tuj 4
wielkiego skupiska ludzi i zabierajq
obywatelom pieniqdze i inne cenne rzeczy.
lle to przynosi lez i nieszczqScia! Sprawa w
tym, 2e zatrzymat takiego sprawcE mozna
tylko w czasie kradzieLy. Jest to bardzo
trudno. Dlatego milicjanci prosz4
wszystkich mieszkaric6w Berdyczowa
twa2a(, w takich miejscach i trzymal
pieniqdze (szczeg6lnie wielkie sumy) w
zakrytych miejscach.

Sesja Rady miejskiej
l0 paLdziernika odbyta siq lV sesja

Rady Miejskiej z nastqpuj4cym porzqdkiem
dziennym:

l. Stan wykonania w mieScie
kompleksowego programu profilaktyki
przestqpstw na 2001 - 2005 lata.

2. Zatwierdzenie miejskiego planu
imprez co do realizacji Koncepcji ochrony
zdrowia w mieScie Berdyczowie.

3. Program rozwoju miasta na 4lata.
4. Hymn miasta Berdyczowa

StaroS6 trzeba szanowad
Pod takim haslem odbywala siq w ci4gu

miesi4ca akcja uczni6w szkoly
pedagogicznej z okazji Dnia Ludzi w Wieku
Podeszlym. Uczniowie odwiedzili
mieszkaric6w internatu dla ludzi starszych
a tak|e chorych w szpitalu dla inwalidow
wojny, gdzie wystqpili z koncertami. W
czasie tej akcji odwiedzili te2 bylych
partyzant6w, uczestnik6w organizacj i
podziemnych w czasie II Wojny Swiatowej.
Grono pedagogiczne szkoly prowadzi pracQ

skierowanq na wychowanie patriotyczne
mlodziezy, zachowanie tradycj i hero i cznych
narodu ukraifiskiego.

Miasto potrzebuje ciepla
Tegoroczny pa2dziernik j est n i ezwykle

chlodny. Pogoda nie bawi mieszkancow
Berydczowa ciepl4 jesieni4. W wiqkszoSci
domow mieszkalnych cieplo nie jest
podl4czone. MarznEtak2e dzieci w szkolach
i przedszkolach, W efekcie, plac6wki
oSwiatowe pracujq w re2ymie skr6conym.
Lekcje w szkolach trwaj4nie 45, a 35 minut.
Mieszkaficy miasta ogrzewaj4 mieszkania w
r62ny spos6b. Niekt6rzy grzejE wiadra z
wodE i stawiaj4 je do sypialni, inni grzejq
na kuchence gazowej ceglq i bior4 j4 do
Io2ka, 2eby siq nie przeziqbii, u innych
przez cal4 dobq w mieszkaniu pali siq gaz,
sQ tacy, kt6rzy wykorzystaj4 urz4dzenia
elektryczne. Mer miasta Wasyl Mazur
niejeden raz je2dzil do Kijowa, szukaj4c
pomocy wladz paristwowych. W efekcie
otrzymano zgodq na dwuletni kredyt po
splacie dlug6w za cieplo. Jest pozwolenie
na wlqczenie kotlowni tak2e i z Obienergo.

Armata na Smietniku
O tym wydarzeniu opowiadano nawet w

telewizji, w dzienniku na kanale I + l. Jedna
z firm kupila jako zlom nie stare garnki albo
Lelazka, a prawdziw4 armatq produkcji 1943
roku. Kiedy zaczqto ja ciai na kawalki,
okazalo siq, 2e w Srodku jest pocisk.
Nieoczekiwanie dzielo wystrzelilo. Pocisk
wylecial z lufy, wybit trzy dziury w domach
mieszkalnych. Ciq2ko ranny zostal robotnik,
ktory pracowal przy armacie. Na szczqScie
nikt wiqcej nie ucierpial.

PoLar
15 paLdziernika w domu przy ulicy K.

Marksa, 20, gdzie na parterze znajduje siq
redakcja miejskiej gazety,,Ziemia
Berdyczowska", o l8 wieczorem wybucht
po2ar Zrodlo ognia bylo w piwnicy. Dym
momentalnie rozszedt siq po klatkach
schodowych i wypelnil wszystkie
pomieszczenia domu. Zeby siq uratowai i
oddychai Swiezym powietrzem ludzie
wyskakiwali na balkony i czekali na ratunek.
Niemo2liwe bylo zejScie nawet z pierwszego
piqtra. Straznicy wywodzili ludzi z
zadymionego domu przez dach i okna. Nie
bylo to latwe, bo budynek ma osiem piqter.
SzeS6 os6b trafilo do szpitala. Podstawow4
przy czy nqpo2aru j est masowe podlqczeni e

urzqdzeh elektrycznych do ogrzewania
mieszkafr.



BIBLIOTEKA DOMU POLSKIEGO W ZYTOMIERZU
Ksiqgozbiorbibliotekiliczy okolo l0tysiqcyegzemplarzy.Ksiq2kis4wjqzykupolskim. Przewaaniejesttoliteraturapiqkna

polska i Swiatowa. Mamy tu r6wniez literaturq zzakresu historii (Polska i Swiat), filozofii, psychologii, sztuki oraz innych dziedzin.
Zgromadzony w Warszawie ksiqgozbi6r zostal przekazany przez fundacjq ,,Pomoc Polakom na Wschod zie>>,kt6ranadal opiekuje

siq bibliotekq i wzbogaca jlnowymi wydawnictwami. Otrzymujemy te2 dary ksi4zkowe od bibliotek polskich, szk6l, firm, os6b
piywatnych. Wszystkim ofiarodawcom dziqkujemyl Zapisat, siq do biblioteki mo|ekaLdy niezale1nie od wieku, rodzaju zajEc,
narodowo 5 ci. Zapr aszamy serdecznie !

Adres: ?ytomietz, ul. Czerniachowskie go,34b. Dojazd w kierunku Korbut6wki trolejbusami Nr 5,9 do przystanku ,,Szkola Nr
32".Cofn46 siq p6l kwartalu tq sam4 stron4 drogi.

EIwira Gilewicz,
bibtiotekarz Domu Polskiego w Zytomierzu.

I

I
I
?

o \{ Polsce odbyly siq wybory
samorz4dowe. Wybierano sejmiki
wojewodzkie, rady powiatowe, gminne i
miejskie oraz wojtow gmin i
prezydent6w oraz burmistrz6w miast. W
sejmikach wojew6dzkich najwiqcej
radnych bqdzie miala koalicja Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy -okolo 200na561. Drugie miejsce zdobyla
,,Samoobrona", radykalna, populistyczna
partia kierowana przezAndrzeja Leppera
(ponad 90 radnych), a trzecie
prawicowa i katolicka oraz
antyeuropejska Liga Polskich Rodzin (tez
ponad 90). Na czwartym miejscu jest
centroprawicowa koalicja Platformy
pbywatelskiej oraz Prawa i
iprawiedliwo6ci (okolo 85), na pi4tym

centrowe i dziatajqce na wsi polskie
Stronnictwo Ludowe (prawie 60). W
wielu miastach odbqdzie siq druga tura
wybor6w na prezydent6w i burmistrz6w.
W Warszawie najwiqksze szanse ma Lech
Kaczyriski, reprezentuj4cy prawicowe
Prawo i Sprawiedliwo6i. Uzyskal ponad
49 proc. glos6w, gdy jego obecny
kontrkandydat, Marek Balicki (SLD-UP)
zaledwie okolo 25 proc. Na skutek
nieprawidlowego dzialania systemu
komputerowego znacznie opoznilo siE
podawanie oficjalnych rezultat6w
wybor6w. Szczeg6lowe informacje na
temat wynikow wybor6w samorz4dowych
podamy w nastqpnym numerze
,,Mozaiki".

. Do gorszqcych scen doszlo w
Sejmie. Protestuj4c przeciwko

pryw atyzacji i planowanemu sprzedaniu
85 proc. akcji warszawskiej firmy
elektroenergetycznej STOEN posel
Gabriel Janowski (Liga Polskich Rodzin)
przez kilkana6cie godzin okupowal salq
obrad. W nocy na polecenie marszalka
Sejmu Marka Borowskiego usunqla go
Straz Marszalkowska - i w efekcie
opozy cja zaiqdala odwolania marszalka.
NastEpnego dnia sejmowq m6wnicq
okupowali poslowie,,samoobrony" z
Andrzejem Lepperem na czele. Prezydent
Aleksander KwaSniewski powi edzial, iL
w razie parali2u Sejmu moze okazai siq
konieczne j ego rozwi qzanie. Na szczqScie
nie bylo takiej potrzeby - radykalni
poslowie jakoS siq uspokoili. Nie doszlo
do odwolania marszalka Borowskiego.

. Sejm przyjqt ustawq o abolicji
podatkowej i deklaracjach maj4tkowych.
Abolicja (darowanie kar) nast4pi, jeSli do
urzqd6w skarbowych zgloszone zostanq
zdobyte nielegalnie pieni4dze - po
oplaceniu l2 proc. podatku. Deklaracje
maj4tkowe bqd4 natomiast musieli
sklada6 wszyscy posiadacze mieszkari o
powierzchni ponad 70 m. kw. lub
oszczqdno6ci o wysokoSci ponad 100 tys.
zl. Prezydent Aleksander KwaSniewski
skierowal jednak ustawq pod os4d
Trybunalu Konstytucyjnego, wiqc nie
wiadomo, czy w ogole wejdzie w zycie.
:

. Polska otrzymala od USA w darze
drugi du2y okrEt wojenny - fregatq
,,General Tadeusz KoSciuszko"
(poprzedni4 fregatq nazwano,,General

Kazimierz Pulaski"). Z kolei Norwegia
podarowala Polsce piqi matych okrqtow
podwodnych.

. Instytut Pamiqci Narodowej
przyznal, 2e w lecie l94l roku w
pierwszych tygodniach okupacj i
hitlerowskiej Polacy w co najmniej 30
miejscowo6ciach na Bialos tocczyLnie
dopuScili siq zbrodniczych wyst4pieri
przeciwko Zydom. Czqsto wyst4pienia
taki e byty prowokow ane przezN iemc6w.
Organizatorzy pogromow twierdzlli, 2e
mszcz1 siE za aktywny udzial Zyd6w w
radzieckim aparacie represj i, powstalym
po zajqciu Bialostocczyzny przez ZSRR
po wrzeSniu 1939 r.

. Na ekrany polskich kin wszedl film
,,Zemsta", nakrqcony na podstawie sztuki
Aleksandra Fredry przez slynnego
polskiego rezysera Andrzeja Wajdq. Sale
kinowe s4 pelne 

- dominuj e mlodzie2
gimnazjalna, kt6ra przy chodzi calymi
klasami. Najwyra2niej mlodziezy film siq
podoba, pomimo, 2e aktorzy mowi4
wierszem w jqzyku do56 odleglym od
uzywanego dzisiaj. Doroslym zresztqteL

mimo rozmaitych zastrze|eh
krytykow.

. Cena dolar6w na pocz4tku listopada
wynosila 

-przy sprzeda2y 3,98 zl,przy
kupnie 4,09 zl; ceny euro odpowiednio
3,93 i 4,03 zl.
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To wypracowanie zostalo pisane na konkars literacki w ramach III Dni Kultury
Polskiej w Berdyczowie w maju 2002 roku ,,Jakie zabytki polskofci w Berdyczowie
chcialbyS zachowat od x,apomnienia". Praca ta otrzymala pierwszq nagrodg.

LIST DO WNUCZKI
Kochana moja wnuczko, Wiktorio!
Dotarly do mnie pogloski o tym, 2e ty,

moja kochana, systematycznie uczysz siq
jqzyka polskiego. Bardzo siq cieszq ztego{'
To jest nasz jqzyk ojczysty. Nigdy nie
przypuszczalam, ze kiedyS bqdzie mozna
swobodnie rozmawiad po polsku. Przecie2
byly czasy,2eza to Polak6w bardzo karano,
nie wolno bylo deklarowa6 swoj4
narodowo6d. Wielu ludzi wyrzeklo siq
polskoSci ze wzglqdu na strach, nagonkq,
pacyfikacjq. Ale to ju2 historia. WlaSnie
chcq trochq wprowadzit, ciq w naszq
przeszloS6, przeszloSd naszej polskiej
rodziny.

Napewno wiesz, kochana, Le ja
pobieralam naukq w polskiej szkole? Ale,
niestety, wszystkie te szkoly zostaly
zamkniEte przed wojnq przez wladze
stalinowskie. Bardzo duzo opowiadali mi
rodzice, dziadkowie o historii Polski, kt6ra
jest SciSle zwiqzana z nasz4 rodzinq, z

wydarzeniami rodzinnymi. Wtedy, kiedy
Kr6lestwo Polskie zostalo polqczone z
Rosj4, m6j dziadek Benedykt Kotwicki
przebywal w Warszawie, pracowal tam. Od
dzieciristwa pamiqtam, co m6wilo siq na ten

temat. Zawsze slyszalam, ze Polacy
walczyli o wolnoS6, zawsze ludzili siq, 2e

pod rz4dami rosyjskiego cara uda siq
odbudowai niepodlegl4 Polskq. Ale to
tylko byly pozory. Czqsto wywolywalo to
ogromne wzburzenie wSrod Polak6w.
Coraz powszechniej mySlano o zbrojnym
zrywie,

Wk16tce wybuchlo Powstanie
Styczniowe. Dziadek opowiadal ,2e tobyla
wojna partyzancka. Powstafi cze oddzialy
zbreraly siq po wsiach i po lasach i
atakowaly mniejsze oddzialy rosyjskie.
Partyzantka jednak nie mogla wyzwolii
kraju. Zginqlo du2o ludzi, wielu zostali
zeslani na Syberiq. Po upadku powstania
wladze rosyjskie nazwali Polskq Krajem
NadwiSlariskim, a2eby nawet nazw4 nie
przypominaio Polski. Jqzyk polski ustrniqto
z urzqd6w, w szkolach prowadzono
nauczanie w jqzyku rosyjskim, a za
m6wienie po polsku karano. Dopiero po

rewolucji 1905 roku w Kr6lestwie Polskim

pozwolono na za\oLenie szkol z polsk4
mowe nauczania.

JeSli chodzi o naszq rodzinq, to moj
dziadek wr6cil na swoje obejScie w

okolicach Zytomierza. Ale nadal jeLdzil i
pracowal w Warszawie jako urzqdnik. Mial
du2o dzieci, 2ona mu bardzo wczeSnie
umarla. Z tej przyczyrry bardzo malo
slyszalam o swojej babci Kotwickiej. Moja
matka zostala najstarsz4 z rodzefistwa po

Smierci babci i musiala opiekowa6 siq
najmlodszymi dzie6mi. Mowiqc z g6ry,
wszyscy prawie jej siostry i bracia opu6cili
Ukrainq i po wojnie przeprowadzili siq do

Polski na Ziemie Odzyskane. Natomiast
moja mama Maria Kotwicka wyszlazam42
za prostego chlopa Jana Galickiego.
Po2niej urodzilam siq ja i moi bracia i

siostry.
Pamiqtam, mama opowiadala jak w

czasie I Wojny Swiatowej naszego tatusia
zabrali do wojska. Mial wtedy ju2 troje
dzieci. Mnie jeszcze nie bylo na Swiecie.

Podczas kampanii wojskowej tato trafil do

Niemiec, zostal ciqzko ranny. Nim
zaopiekowala siq mloda Niemka, kt6ra
potem prosila go aby zostal w Niemczech,
nie wyje2dzal do swego kraju. Ale tato byl
bardzo porzqdnym czlowiekiem, nie m6gl
porzuci6 2ony z dzieimi. I, oczywiScie,
wr6cil tutaj. Po2niej nas na Ukrainie czekal
straszny gl6d, represje stalinowskie.
Pamiqtam jak moje dwie malutkie siostry
bezmySlnie zamalowaly w podrqczniku
szkolnym portret Stalina. Co wtedy bylo...
OczekiwaliSmy najgorszego. Na noc nie
rozbieraliSmy siq. O Swicie mogiby
podjechad wydzial NKWD, Leby
zaaresztowat calqrodzinq. Ale los sprzyjal
nam, uszliSmy z 2yciem.

Wracaj4c do los6w rodziny Galickich,
chcq przeprosi6 ciebie, kochana Wiktorio,
za to, 2e zaszlam tak daleko w przod.
Chcialam zwr6ci6 twoj4 uwagQ na losy
rodziny Leona Galickiego, mojego wujka.
Razem zrodzinqopu6cil Ukrainq i pojechal
szukai 2ycia lepszego w Stanach
Zjednoczonych. Do USA udalo siq dostai
siq nie od razu. Pocz4tkowo rodzina
przesiedlefrc6w zamieszkala w Meksyku.

Tylko po pokonaniu wielkich trudnoScr
udalo siq osiedli6 siq w stanie Kalifornia.
Przecie?pamiqtasz jak oni wszyscy razem
przyjeLdLali do nas dwa lata temu, opr6cz
glowy rodziny, Leona. On ju2 nie zyje, jak
i moj ojciec Jan. Bardzo tqsknil za

Ojczyzn4, chcial napisai, spotkai siq, ale

w6wczas to bylo niemo2liwie. Zwiqzek
Radziecki oddzielala od Swiata ,,zaslona
2elazna,,. Dobrze, ze i tak, cho6 po latach,
ale siq spotkali. To s4 zupelnie inni ludzie,

mimo to, 2e to jest moi krewni. M6wi4
tylko po angielsku, mieszkajq w

odmiennych warunkach materialnych,
bardzo duzo podro2uj4, majqdomy, rancz^

uczq dzieci i wnuk6w na prestizowa-,
uczelniach. Jak 2e nie jednakowo potoczyly

siq losy Polakow. W Ameryce obecnie z
klanu Galickich mieszka 60 os6b.

Do Polski wyjechala prawie cala moja
rodzina, wszyscy krewni. Sq w Lublinie,
l-odzi. Klodzku, Slupsku, Zielonej Gorze,
Legnicy, Stargardzie, OleSnicy, Dqbnie,
Gdyni. Bardzo ciekawa historia jest
zwiqzana z moim bratankiem ze Slupska.

Mirek urodzil siq w Berdyczowie. Jego

ojciec, m6j brat, zgin4l w bitwie pod

Stalingradem. Mama Mirka, czyli moja
bratowa, pochodzila z rodziny ,,wrog6w
narodu". Jej ojca, Polaka, zamordowali w
NKWD, a matkq wyslali do Kazachstanu,

. skqd ona wr6cila w latach 5O-ych do Polski.
Wiqc moja bratowa ciqgle czula siq
osamotnion4. Kiedy na wojnie zabili jej
mqLa, ona poznala zolnierza z Wojska
Polskiego irazem z synem i nowym mQzem

wyjechala do Polski. Mirek byl zbyt
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malym, zeby co6 pamiqta6. Matka dala mu
nazwisko nowego ojca i ukrywala przed
nim prawdziwe pochodzenie. Dopiero jak
wyr6sl, zostala przed nim odkryta rodzina.
Okazalo siq, ze jego ojczyzn4jestZwiqzek
Radziecki, jego krewni mieszkaj4 w
Berdyczowie. MySmy bardzo dlugo przez
KrzyL Czerwony szukali Mirka. I nareszcie
znale2liSmy. Przyjechal do nas wraz z
rodzin4 - 2on4i c6rkami. Terazjuz jest na
emeryturze, ma wnuk6w. Jedna z jego
c6rek mieszka na stale w Berlinie.

Ciekawe Zycie spqdzila jedna moja
kuzynka z tr-odzi. Przez cale 2ycie
pracowala na Uniwersytecie l-odzkim.
Miqdzy innymi jej studentem byl obecny
(ju2 byly - przyp.red.) wicepremier
Marek Belka. Moja kuzynka jest juz na
emeryturze, ale prowa dzi bardzo ciekawe
2ycie. Jest malarkq, jeLdzi na plenery. Jej
obrazy czqsto s4 wystawione w Katedrze
I-6dzkiej.

Jeszcze du2o mogq ci opowiada6, moja
kochana Wiktoria. Nasza rodzina jest
bardzo liczna, ma glqbokie polskie
korzenie. Teraz bez strachu mozemy
stwierdza6, 2e jesteSmy Polakami, nie
ukrywa6 swej tozsamoSci narodowej.
Swobodnie mozemy mowii w jqzyku
ojczystym, czytat polskie lektury, jeLdzi(,
w goSci do rodziny, utrzymywai Scisle
kontakty z Polsk4. Ostatnio napisalam
wiersz, ktory poSwiqcilam godlu Polski od
Polak6w Ukrainy.

POLSKA
JesteSmy oderwani od twojej laski:
We snach widzimy Warszawy blaski.
iLe z namijeste5 pozw6l to czud,
Nadzieje w duszach naszych wzbudt.
W sercach mamy tyle milo5ci
Do ciebie, Polsko, nasza pipknoSci.
Do szczyt6w Tatr6w, do morskich fali,
I do wspanialych mazurskich dali.
Mieszkamy poza granicami kraju.
Wiadomo,2e w Polsce jeszcze nie ma raju.
Lecz jest nam trudniej niew4tpliwie.
Na spotkanie z Polsk4 czekamy cierpliwie.
Patrzymy nari laskawym wzrokiem,
Milujemy sig niq dziecinnym okiem.
Kiedy zwqtpieri chwila ogarnia nas,
Prosimy pom6c w ten trudny czas.

Tak, Zyje siq nam teraz nielatwo.
Wszystkim, kto zaludnia Ukrainq,
wszystkim narodowoSciom. Ale miejmy
nadzieje, 2e wszystko siq poprawi i Polacy
z Ukrainy te2 bqdq 2yt, zamoLnie, ciekawie,
pomySlnie. Ty tego doczekasz siq, moja
kochana. Wiktorio.

Wiktoria Rosowiecka,
13 lat

W Polsce ukazuje siq sporo - co najmniej ponad dziesiqi czasopism naukowych
i popularnonaukowych poSwiqconych tematyce wschodniej. S4 to najczqSciej
kwartalniki lub roczniki. Wymieniq tylko niekt6re z nich: ,,Warszawskie Zeszyty
Ukrainoznawcze", ,,Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze", ,,Wroclawskie Studia
Wschodnie,,, ,,Bialostocki Przeglqd Kresowy", ,,Tygiel,,, ,,Rocznik Wschodni",
,,Przegl4d Wschodni",,,Przeglqd Polonijny",,,Karta",.

Dwa pierwsze ztu wymienionych czasopism sq calkowicie poSwiqcone tematyce
ukrairiskiej. I wlaSnie im chcialbym poSwiqcid nieco uwagi.

,,WarszawskieZeszyty Ukrainoznawcze" wydawane s4jako rocznik przez Katedrq
Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze i

Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki, pod redakcjq Stefana Kozaka. Ukazujq siq

'w formacie duzej ksi42ki i majq zawsze bardzo poka2n4 objqtoSi, np. nr 6-7 - 478
stron, nr 8-9 - 450 stron, nr l0 - 455 stron. Drukowane se na dobrym papierze w
warszwskiej ukrairiskiej spolce ,,Tyrsa". Teksty zamieszczane sQ w jqzyku polskim
albo ukraifskim. Oba jqzyki traktowane s4 r6wnorzqdnie. Na treSi rocznika skladaj4
siq relacje z konferencji i spotkari naukowych polsko - ukrairiskich, materialy o

zwiqzkach historycznych, politycznych i kulturowych Polski i Ukrainy, studia
ukrainoznawcze o przeszloSci i tera2niejszoSci, sprawozdania zwalnych kongres6w
i jubileuszy, noty biograficzne. W numerach, kt6re mialem w swoich rqkach,
zamieszczono bardzo obszerne opracowania naukowe referent6w na konferencjach:

,,Juliusz Slowacki a literatura ukrairiska", ,,Tw6rczoSi Bohdana Ihora Antonycza",
,,Adam Mickiewicz a literatura ukraifrska".

Referentami i autorami poszczegolnych artykul6w sq polscy i ukraifiscy uczeni,
badacze,literaci, krytycy, historycy, politycy, dyplomaci, dziennikarze... Podobnie
rzecz siq ma z ,,Krakowskimi Zeszylami Ukrainoznawczymi". Wydawane s4 one pnez
Uniwersytet Jagiellot'rski w Krakowie, pod redakcjq Wlodzimierza Mokrego. Do 2000
roku ukazalo siq dziesiqd tom6w, niekt6re podwojne. Maj4 takze format duzej ksi42ki,
a objetoS6 nieco mniejsza ni2 wydawnictwo warszawskie. Tom VII - VIII ukazal siq
w objqtoSci 394 stron, a IX -X z 2000 r. - 226 stron. Teksty takLe zamieszczone sq

- na takich samych prawach - po polsku lub po ukrairisku. Czasopismo drukowane
jest przez Wydawnictwo,,Szwajpolt Fiol" w Krakowie.

Na tre6c krakowskich zeszyt6w skladajq siq materialy z migdzynarodowych
konferencji organizowanych pod egid4 Uniwersytetu Jagielloriskiego, artykuly o

literaturze i sztuce ukrairiskiej w Wiekach dawnych, studia regionalne, przegl4dy
wydarzefi i recenzje.

W jednym z numer6w (tomie VII-VIII) zamieszczone byly materialy z

miEdzynarodowej konferencjr, zorganizowanej przez Fundacjq Sw. Wlodzimierza
Chrzciciela Rusi kijowskiej w Krakowie oraz Instytut Filologii
Wschodnioslowiariskiej Uniwersytetu Jagiellot'rskiego na temat ,,Wasyl Stefanyk i
jego epoka". Kwestii tej poSwiQcono a2 okolo 300 stron druku. Numer nastqpny
zawieral przede wszystkim materialy z mierdzynarodowej konferencji naukowej,
zorganizowanej z okazji 90-lecia urodzin lemkowskiego poety Bohdana lhora
Antonycza (ponad 120 stron druku plus opis wystaw mu poSwiqconych).

Jak z tego krotkiego przegl4du wynika, zar6wno zeszyty warszawskie, jak i
krakowskie nie s4 raczej przeznaczone dla szerokiego odbiorcy; majq charakter
naukowy i dokumentacyjny. S4 redagowane na wysokim poziomie wydawniczym.
Ukazuje one jednak szeroki i r6znorodny dorobek naukowo-badawczy i
konferencyjno-wydawniczy polskich i ukrairiskich 6rodowisk ukrainoznawczych. I

w tym tkwi ich wartoS6.
DzialalnoSi ta przelamuje tez blqdne stereotypy obezdrolach polsko-ukrairiskich.

Wskazuje, ile dobrego w polityce i kulturze l4czylo nasze bratnie, s4siedzkie narody.
Potwierdza, 2e dzisiaj uczeni i dzialacze spoleczni obu krajow majq wspolny jqzyk
w wielu wazkich sprawach, potrafi4 z sobq rozmawiac i prowadzi6 powa2ny dialog
o przeszloSci, teraZniejszoSci i przyszloSci.

Zeszyty Swiadcz4 o stanie polskiej ukrainistyki.
Eugeniusz Jabloriski,

Warszawa
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Czego slucha mlodzie? na Ukrainie
Czego slucha mlodzie? ukrairiska -

to pytanie bardzo trudne. Ka|dy wybiera
to, co dotyczy jego osobowo6ci albo
pasuje jego stanowi duchowemu.
Mlodzie| na Ukrainie nie ma ustalonych
upodobafr, moze czEsto zmieniai swoje
smaki w zale2noSci od wieku i nastroju.
Lecz mo2na okre6li6 te kierunki, kt6re
mlodzie? lubi najbar dziej.

JeLeli m6wi6 konkretnie, to w3r6d
mlodych w wieku od 12 do 16 lat
najbardziej sluchane s4 zespoly ,,Rgce
do g6ry" (Rosja), ,,Farby" (Rosja),
,,Herbata na dw6ch> (Rosja) (,,Ruki
wwierch",,,Kraski",,,Czaj wdwojom").
WSr6d wykonawc6w najbardziej
ulubieni sQ Jura Szatunow, Ihor
Nikolajew, Alsu, Diana Gorskaja i inni,
kt6rzy szybko zapelnili serca
nastolatk6w. Wszyscy ci wykonawcy sQ

z Rosji. Co dotyczy pokolenia starszej
mlodzieiry, w wieku od 18 do 25, to
mozna powiedzied, ze mlodzie?y siE
podoba muzyka o rozmaitych stylach,

zaczynaj4c od popu i koriczqc na hip -
hopie i rocku. W przypadku estrady
ukrairiskiej, to najpopularnieszy jest zesp6l

,,Occzin Elzy", a najbardziej sluchanymi s4
jego piosenki ,,Moja maszyna" i ,,Kwiat".
Na scenie ukrairiskiej tak?,e dominujq
,,Green Grey> i ,,Taniec na placu Kongo>.
WSr6d piosenkarzy moLna wyro2ni6
Wiktora Pawlyka, Aleksandra
Ponomariowa, Taisjq Powalij i innych,
kt6rych liryczne piosenki podobaj4 siq
r62nym grupom wiekowym.

Wypada tez zauw azyd popularn4 mlod4
piosenkarkq Ani Lorak. Jej prawdziwe imiq
to Karolina. Nie zwaiaj4c na mlody wiek
(ma 23 lata, popularnq stala siq w wieku
19 lat), dziqki swojemu przepiqknemu
glosowi i zdolnoSciom, oryginalnej
manierze zachowania na scenie, a takLe
wysokiemu mistrzostwu wykonania
utwor6w muzycznych, zdobyla tytul
Ludowej Piosenkarki Ukrainy.

Na Ukrainie bardzo rozpowszechniona
jest muzyka rosyjska. Jest te2 obecna i

muzyka zachodnia. WSr6d
zagranicznych piosenkarzy mo|na
wymienid Britney Spears, Shakirq,
Enrique Iglesiasa, Jennifer Lopez, Sarq
O'Connor ze sw4 wspanial4 pieSni4

,,From Sarah with love", In-Grid,,Tu es

foutu", a takLe,,Belle" z ,,From Nontre
Dame de Paris", kt6ry wstrz4snql
wszystkimi stacjami radiowymi.

Muzyka ukrairiska szybko siQ
rozwija.

Bardzo szkoda, Le mlodzie|
ukrairiska nie ma dostqpu do muzyki
polskiej, tak samo jak i polskamlodzie2
do naszej. Spodziewamy siq, 2e za
pewien czas mlodziez Ukrainy i Polski
siE zbli2y nie tylko w upodobaniach
muzycznych, ale tak2e i w innych
dziedzinach kultury. Nie mamy
wqtpliwoSci, 2e mlodzieLy ukraifiskiej
siq spodoba muzyczna kultura polska.

Olga Sifiko i Tetiana Teteruk,
studentki U niwersytetu

Slawistycznego.

Nie mo2na wyobrazi6 naszego 2yciabez muzyki. Czyninasz
Swiat duchowy bardziej harmonijnym. OczywiScie, kazdy styl
muzyczny ma swoich miloSnikow. Muzyka pomaga zrozumiet
siebie samego. Dlatego zajmuje wa2ne miejsce w 2yciu mlodych
ludzi.

Trudno powiedzie6 jaki styljest najchqtniej sluchany wSr6d
mlodzieLy ukrairiskiej. Ukrairicow interesuje nie tylko muzyka
ukrairiska atakie rosyjska, kt6ra jest bardzo popularna na rynku
ukraifrskim. Nie ma potrzeby pisad o wielkim sukcesie zespol6w
i wokalist6w amerykariskich. Niestety, muzyka polska przez
wiqkszoSci sluchaczy ukrairiskich nie jest znana. Ale wynika to
st4d, ze trudno kupii nagrania piqknej muzyki polskiej. Dostqp
do niej jest tylko w towarzystwach polonijnych, kt6re nie
wszqdzie istniej4.

Od kilku lat w6rod mlodych obywateli Ukrainy wielk4
popularnoSci4 cieszy siq i jest ulubionym stylem - rock. Slucha
go nie tylko mlodzieL,lecztak|e i inne kategorie wiekowe. Ale
w wiqkszo6ci jest to mlodzieL od 16lat. Na wystqpy zespol6w
rockowych przychodz4 cale sale fan6w. We wrzeSniu w Kijowie
odbyl siq festyn rockowy, na kt6rym wlstqpowali najlepsi
reprezentanci rocku. Byli to nie tylko artySci z Ukrainy, ale i z
Rosji.

Ulubiericami wiqkszoSci dziewczyn i chlopc6w s4: Zemfira
(Rosja), Cziczierina (Rosja), stylowi chlopcy rosyjskich
zespol6w ,,Splin", ,,Bi-?", ,,Mumij - trol", ,,Tafice minus". A
ukrairiskie zespoly,,Ocean Elzy" i ,,WW,, (Wopli Wodoplasowa)
doprowadzily publicznoSi do ekstazy. Festyn ten stal
znakomitym Swiqtem dla wielu ludzi. I dla mnie r6wniez.

Wielka czq$6 mlodych lubi sluchad rapu. PopularnoSci4
cieszq siq zespoly ,,Eminem", ,,WejScie w obuwiu zmiennym",
TNMK. Jest na Ukrainie tak2e wielu zespol6w, co graj4 hip -
hop, ale nie s4 bardzo popularne. Jest tez popularna muzyka
pop. Bez niej nie jest mo2liwa 2adna dyskoteka. Idolami tego
stylu s4: piqkna amerykariska dziewczyna Britney Spears,
wokalista z cudownymi oczami Enrique Iglesias. Sluchajqc tego
piosenkarza nie mozna nie marzy6 o wielkiej milo6ci. Sq tez
popularni pop - legenda Madonna, Bryan Adams, zesp6l
,,Backstreet boys" i wielu piosenkarzy zagranicznych. I tak
muzyka jest wa2n4 czqSci4 Zycia ludzkiego. Kaildy sobie
wybiera co chce. Ale zdarza siq i tak, 2e mlodzi sluchajq muzyki
modnej, a nie tej kt6ra siq podoba.

Tetiana Braciuli,
studentka Uniwersytetu Slawistycznego, 18 Iat.
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czY To JEST ZWYCT4STWO?
Wydarzenia w Moskwie24 -26 paLdziernika nie pozostawily obojqtnym 2adnego

obywatela Ukrainy. My wszyscy w te tragiczne dni nie odchodziliSmy od telewizor6w
i lapaliSmy ka2de slowo informacji o stanie spraw w Dubrowce.

Nie mySleli6my 2e zginie tak wielu ludzi i ze stanie siq to w taki tragiczny spos6b.
Zeby rozprawi6 siq z czterema dziesi4tkami teroryst6w trzeba bylo ofiarowac |ycie
ponad stu w czym niewinnych ludzi. Czy jest to zwyciqstwo slu2b specjalnych? Nie
wiem. Nie jestem specjalistq w tej dziedzinie, ale jako matka i jako c6rka dobrze
rozumiem ten b6l, ktory prze|ywajqbliscy tragicznie zmarlych.

O Czeczenach wiem od dawna. Za czas6w Zwiqzku Radzieckiego mieszkali w
republice autonomicznej pod nazwq Czeczeno - Inguszetia. Po ,,pieriestrojce> i
odl4czeniu Inguszetiii, ich kraj zaczEto nazywat po prostu ,,Czecznia" (po polsku
Czeczenia). W 1978 roku bqd4c l7 -letniq dziewczyn4 przebywalam w miescie Anapie
w sanatorium ,,Majak>>. Razem ze mne odpoczywaly dzieci z Groznego i opowiadaly
jak Czeczeni caly czas w mieScie tym siq buntujq. Wychodz4 przed urzqd miejski,
palq ogniska i domagaj4 siq od wladz niewiadomo czego. Caly czas ich bij4,
rozganiajq,, ale oni zbierajqsiq zn6w i zn6w. To slyszalam w 1978 roku, w okresie
,,wriemion zastoja>. Prasa o takich rzeczach nigdy nie pisala. Na Ukrainie o
podobnych wydarzeniach w kraju nikt nie wiedzial. To byl temat zabroniony. Ja

nawet nie mogia uwierzyi,2e to jest mozliwe w Zwiqzku Radzieckim, kiedy wszqdzie
byto tak spokojnie. Ale okazalo siq, 2e tak nie jest. Niedlugo czas.pokazal jak jest
naprawdq.

Staram siq zrozumiet Czeczen6w - i nie mogq . PrzecieL to jest nar6d nieliczny.
Po co posylaj4 na Smieri swojq mlodzie2? Kiedy pokazali w telewizji zabitych
terroryst6w, doznalam szoku. Wszyscy zabicr bandyci byli lud2mi mlodego wieku,
do 30 lat. Jezeli Czeczeni bqdq dziala6 tak nadal, to po prostu ich nar6d zniknie z
tego Swiata jak kiedyS Aztekowie, Majowie, Prusowie. Przed szturmem na Paiac
Kultury mloda Czeczenka, obwi4zana dynamitem, powiedziala dziennikarzom, ze
jest gotowa umrzed i, 2e po niej przyjd4 inni, bo ich jest mn6stwo. Potem pokazali
jej zwloki, siedzqce w krze6le, i komentator powiedzial, Le ta kobieta zostala zabita.

W nasze czasy stala siq jedna z najwiqkszychtragedii, ktora zabrala 2ycie setek
ludzi. I to bylo nie tak ju2 daleko od nas, od naszego cichego miasteczka . przecie1
poci4g Kowel - Moskwa jedzie przez Berdycz6w. MySlq, 2e w tej sytuacji nikt nie
wygral. Przegrali wszyscy. ICzeczeni,bo nic tym nie osi4gnqli, tylko jeszczebardziej
zmniejszyli liczebno66 swego i tak nielicznego narodu. I slu2by specjalne Rosji, z
winy kt6rych zginqli zakladnicy. Niepokoi to, zapewne nie jest to ostatni taki akt
terrorystyczny, a Zycie ludzkie ma bardzo nisk4 cenq.

Larysa Wermiriska

Przeczytalam w ,,Mozaice
Berdyczowskiej" artykul,,Czego
slucha polska mlodzie|? " i
zamySlilam siQ. Czego2 slucha
mlodziez ukrai fi ska? Zadzw onilam do

swoich znajomych i okazalo siq, ze u
naszych miloSnikow muzyki gusty s4

bardzo rozmaite. I to na tyle, 2e po
prostu trudno powiedzie6 kto z

wykonawc6w cieszy siq najwiqksz4
popularno6ciq. Na Ukrainie sluchaj4
wszystkiego: od popu do ,,metalu" i
ciq2kiego rocka. Ale w jednym
zgodzili siQ wszyscy: na rynku
ukrairiskim panuje muzyka rosyjska.
Sad2cie sami, po premierze muzyklu
Alty Pugaczowej ,,Notre Dame de
Paris" w Moskwie, na calym
terytorium Ukrainy zaczql siq
prawdziwy szal. Piosenka ,,Belle"
brzmiala co dziefi we wszystkich
audycjach radiowych. Ale nie
zwaLaj4c na konkurencjq rosyjscy i
ukraifrscy wykonawcy do36 spokojnie
wsp6lpracujq i nawet organizuj4
wsp6lne rok festyny. Na jednej scenie
wystqpuj4 ,,Zemfta" (Rosja), ,,Bi -2"
(Rosja),,,Splin" (Rosja),,,Ocean Elzy"
(Ukraina),,,'W'Vy'" (Ukraina),,,Tarice
minus" (Rosja) itd. Ale prawdziwi
rockerzy szalejq sluchaj4c zespol6w
,,Aerosmith",,,Nautius Pompilius",
,,Agata Christie", ,,DDT".
Najpopularniejsz4 na Ukrainie jest pop

kultura. Piosenki Madonny,
Michaela Jacksona, Garbage, Nike'a
Borzowa, Britney Spears, Natalii
Mogilewskiej nie schodz4 z
pierwszych miejsc listy hit6w radia.
Taki styl jak REP jest przedstawiony
przez Decela, Eminem, Paff Deddy, a
hip - hop ,,Dyskotek4 Awari4" i
,,Czolgiem na majdanie konia". Jak
widzimy zainteresowania polskiej i
ukrairiskiej mlodzie2y s4 podobne.
Bardzo szkoda. 2e na ukr'aiiskim
rynku muzycznym w og6le nie ma
produkcji wykonawc6w polskich,
tak2e jak i ukrairiskich na polskim.
Chcemy wierzy6, ze sytuacja siq
zmieni i bqdziemy mieli mo2liwoS6
zapoznania z muzykq polsk4. Jestem
pewna, 2e tak i bqdzie.

Maryna Woloszyna,
studentka Uniwersytetu
Slawistycznego, l8 lat.



Nie ma takich ludzi, ktorzy nie
spotykaliby na swojej drodze zyciowej
chociazby jednego oszusta, czyli m6wi4c
po prostu - kogoS nieuczciwego. Po
rozwaleniu Zwiqzku Radzieckiego
poj awiia siq mozliwoSi latwego
przekraczania granicy polsko - ukrairiskiej.
I przede wszystkim skorzystali z tego ci,
ktorzy umiejq oszukiwai innych.

Ze strony ukraifrskiej do Polski czqsto
jechali sprzedawcy falszywej wodki,
podrobionego zlota i innych metali itd. W
Polsce spotykali ich oszuSci z falszywymi
dolarami i inni panowie 

- w ka2dym razie
ci, kt6rzy w jakikolwiek sposob umiej4
zrobic ze swego blizniego idiotq. Nie
on-rinqli oni i naszego historycznego
Berdyczowa. Dziqki ,,Mozaice
Berdyczowskiej,,, a takLe,,Dziennikowi
Kijowskiemu" wielu z nich stale otrzymuje
potrzebn4 dla nich informacjq o
stowarzyszeniach polskich na Ukrainie i
wyko rzystuj 4c zal ntere so wan I e

odrodzeniem polskoSci Polakow z Ukrainy
wqdruj4 po miastach i wsiach naszego
kraju.

I tak do Berdyczowa w 1998 roku -przed koronacj4 obrazu Matki Boskiej
Berdyczowskiej zawital pewien
sympatyczny pan, ktory przedstawit siq
jako wlaSciciel biura turystycznego w
jednym z polskich miast. Nie pamiqtam juz
jego nazwiska. Odwiedzil nasz hotel,
zawarl umowQ na rezerwacjq miejsc dla
pielgrzym6w z Polski na czas koronacji.
Dwa miesi4ce p6zniej przysial list do
Berdyczowskiego Oddziaiu ZPtJ z proSb4
do prezesa oddzialu Feliksa Paszkowskiego
o zalatwienie bezplatnych nocleg6w dla
turyst6w z Polski. I nie tylko! Paszkowski
powinien umowi6 siq z naczelnikiem
dworca, 2eby zmienii rozktad jazd,y
poci4gow i wagony zpielgrzymami
odczepii od poci4gu Kijow - Berlin i
pozostawi6 ich na dwa dni w Berdyczowie,
na dworcu. W taki spos6b zostalby
rostrzygniEty problem z noclegami.
Pielgrzymi mogliby mieszkai w wagonach,
ktore p6zniej znow zostaiyby przyczepione
do poci4gu. Ale ten pomysl nie zostal
zrealizowany...

W czerwcu, w czasie egzamin6w
szkolnych, wlaSciciel biura znow pojawia

MOZAIKA BERDYCZOWSKA

siq w Berdyczowie. Teraz juL szukal
redaktora naczelnego ,,Mozaiki
Berdyczowskiej" Larysy Wermiriskiej,
ktora pracuje w tej samej szkole co
Paszkowski, bo oboje s4 nauczycielami.
Przez telefon umawia siq na spotkanie i
pyjychodzi do szkoly, gdzie zostaje na
obiad. Otwarcie daje do zrozumienia, 2e

chce zostai siq na nocleg w Berdyczowie

- ale Wermiriska i Paszkowski nie mogq.
mu pom6c. Wtedy zaczyna prosi6 o
po2yczkE, o pieni4dze na drogq. Ale w
stowarzyszeniu funduszy nie ma, a pensja
nauczycieli w owe czasy wyplacana byla z
trzy - czteromiesiqcznym opo2nieniem.

l9 lipca, kiedy odbywala siq koronacja,
Wermiriskiej w Berdyczowie nie bylo, bo
zawiozla uczni6w, kt6rzy ucierpieli na
skutek Czarnobyla, nad morze. WlaSciciel
biura zadzwonil do jej domu i za24dal od
jej matki, 2eby wpuScila go do mieszkania
na nocleg, bo ,,tak siq um6wil". Ale na
szczqScie pani Wermiriska nie poddala siq
jego proSbom..,

Dwa lata temu do siedziby
stowarzys z enia zadzwonii j aki S mE2czy zna
i w jqzyku ukrairiskim przedstawil siq jako
pracownik zarzqdu miejskiego. Poprosil
Wermit'rsk4. Powiedzial jej, Le do
Berdyczowa przyjechal Polak, kt6ry szuka
swoj ego ko legi i pro si pol skie
stowarzyszenie o pomoc. Naiwna
Wermiriska zgodzila siq pomoc. P6l godziny
potem 6w Polak byl juL w szkole Nr 3. Byla
akurat w szkole pani Elwira Gilewicz z
polskiego programu telewizyjnego w
Zytomierzu. kt6ra robila nagrania wideo o
szkolnictwie polskim.

Polak mowil prawdziwq polszczyznq,
ale byi brudny i pobity. Powiedzial,2e w
poci4gu podmiejskim pobili go i
obrabowali Ukrairicy. Przez dwa tygodnie
leLal w szpitalu w Kijowie. Przyjechal do
Berdyczowalicz4c na spotkanie z kolegq,
ale nie zastal go w domu i teraz jest w
trudnym polozeniu, bo nie ma pieniqdzy i
nie moze dojecha6 do Lwowa, gdzie
powinien wziqt zaSwiadczenie w
konsulacie, 2eby przekroczyi granicq. Na
bilet potrzebowal l8 hrywien i mial wielk4
nadziejq, ze polskie stowarzyszenie nie
pozostawi go w biedzie. pokazywal takze
swoje rany na glowie i przepraszal, Le tak

wyglqda, bo nie mial mozliwoSci normalnie
siq umyi

Wermifrska i Gilewicz dali mu trochq
pieniqdzy. Potem zadzwonily do banku
,,Awal" do wiceprezesa Gienka Galeckiego.
Przyjechal do szkoly i ofiarowal pobitemu
Polakowi 20 hrywien, a potem odwiozl go
samochodem na dworzec. Pomogli jak
mogli. Byli zadowoleni z tego,2euratowali
czlowieka od giodowej Smierci na
obczy2me. Na drugi dzien Wermiriska
opowiadajqc o wizycie nieszczqsnego
rodaka kolegom dowiedziala siq, ze przed
wizytq u niej pobity Polak odwiedzjl
klasztor karmelit6w bosych i koSciol Sw.

Barbary, gdzie takze prosil o pieni4dze na

bilet do Lwowa. Za parg dni ukazal siq w
,,Dzienniku Kijowskim" artykul pod
tytulem ,,Uwaga, oszust! ", w kt6rym
pisano o opisanym wy|ej,pobitym Polaku.
Oszust nie tylko dobrze mowi po polsku,
ale dobrze zna nazwiska pracownikow
konsulatu i dzialaczy polonij nych.

Nie tak dawno dowiedzieiiSmy siq, ze
na forum dziennikarskie, ktore co rok
odbywa siq w Tarnowie, za ka2dym razem
przy j e2d2a dziennikar z, kt6ry reprezentuj e

zesp6l redakcyjny naszego pisma. Ale w
naszej redakcji juz dawno ta osoba nie
pracuje. Nie bqdq wymieniai nazwiska tego
cziowieka, dodam tylko, ze w tym roku
reprezentowal ju2... polsk4 telewizjq w
Berdyczowie, ktorej nie istnieje!

Pamiqtam tak2e sprytnego mlodziefica,
kt6rego mozna bylo czqsto spotkai w
koSciele, modl4cym siq i odmawiaj4cym
r6zaniec. A pewnego razu zobaczylam go
w habicie. Chodzil tak po miescie. Potem
okazaio siq, ze je2dzi na wsie i odprawia
tam pogrzeby jako prawdziwy kaplan - za
pieni4dze. Znam takze pewnego pana, kt6ry
zawsze jako reporter wciska siq na r62ne
przyjqcia w stowarzyszeniach polonijnych

- z pustym aparatem fotograficznym.
Przykladow jest mn6stwo. Szkoda, ze
zachowania niewielu os6b sklada siq na
wrazenie o wszystkich. Trzeba zrozumiei.
2e nie wszyscy s4 tacy. WiqkszoS6 ludzi
uczciwie pracuj e i dziala na rzeczpolskoSci

- i z czystego serca. Musimy uczyi siq
rozr62niat ludzi - tych porzqdnych i tych
nieporzqdnych...

Izabela Rozdolska



<Mala Mozaika>
Strona dla dztect.

Przygotowala Larys a Wermirtska

Tematz

JE,SIE,I\

Jesief

Bure chmury w dal plynzt

Nad doliriE. nizin4....
Rankiem sloirce na wrzosie
W brylantowej lSni rosie.
Koniec skwar6w i lata.

P rzy szlaj es i eir b o gata,

Zaoranejuz pole,

Dzieci uczqsiq w szkole.
Id4 co dzieh z ksi4zkami
Sciezynami,, c1r6zkami...

,,A jablonka za plotem,
Sp6jrzcie, jablka ma zlote.
G alEzkami si q klania", -

Wola Florka i Frania;
I tak szumi jej listek:
.,Sprobuj jabtko soczyste! "

C'zeslarv Janczarski

tl91l - l97t)

Bracia miesiace

Chodzi wrzesieir po wrzosie,
Szuka grzybdr.v po rosie,
A gdy rosa juz zginie,
Rwie orzechy lv leszczynie.
PaLdziernik nie orzer

Nie szyje. nie pierze,

Jeno po wsi nosi

Konopne pa'2dzierze.

Listopad zlocisty
Pisze $liczne Iisty
I choi nikt nie prosi,

Wszystkim je odnosi.
E.Szelburg * Zarembina.

Odlot bocian6w

Stadern kr qza ju2 boc i any
Ponacl wsi4 rodzinn4,
Odlatuja vv kra.i nieznany,
Bo im tutaj zimno.
Slychai klekot ich zatosny:

,,Strach nam srogiei 'zimyr.

Do widzenia az cio wiosny,
Wcze$nie.j nie wrticimy ! "
Hen, zzr firarz.e ocll atuj q,

Tarn, gdzie slonko Swieci.
Mogzl leciec "-- nie popsqi4
Ciniazcl bocian ich dzieci.

Wlad.vslaw Bronielvski
(1897 - te62)

ZAGADKI
Kapeluszem siQ oslonil, ale klaniad sig nie mysli.

(byzrg)

Kiedy ro$nie -to sip zielenio kiedy leci - zlotem siq mieni.
(fsil)

Igiel ma rviqcej od krawca, a nawet wipcej od ieia. Zim1i
ratem jednaka' zalvsze zierona i srvie2a. 

(aldoj).



lpena 3aeaAcuxa

Pedaxqin nponoHye yeasi qumaqie cepirc cmammett-nopmpemie, t4o posKpuearcmb xfltmmeey donrc ceat4euuxie
EepduuiecbKoeo napaQinnbHoeo Kocmbony Ce. Bapeapu.

Kcuoxgs
Huxogr'tvr flYPA

(1e25-1987)
Pnuo-raronnquxnrZ can-

uleHHK. INroaequ. Bhcenqe-
unhy caH cBnuleuuxa 1962 p.

e KoeeFrcurifi xare,qpi.
l-1pu6ye Ao SepAuLreBa B

6epesHi 1967 p. s Ihreh Ha

n poxaHHn 6araro.{ hcnen xoI
6epguviacuxoi rponaagu.

3 fioro noflBolo noxeaai-
uano xhrre npuxoxaH. 3a
AonoMoroo ai pyrov nx ur Bl,lAKy

nepe6ygyBaB BnacH nh 6ygn-
uox nig Kannhqto, ge nocrifiuo
noqanh aignpaannrrcs 6oro-
cnyxiHHn (ayn. tiygHiacuxa Ns

81). l-ligenulhB Br4Morn ,qo Ka-

rexisaqiT, axrnaisyeae peniriri-
He BhxoBaHHfl Moflo,qi. t-lpeg-
cTaBHilKr4 N,ticqeeoi naprifr uoi
BnaAh no6a,ltanh B qboMy He-
6esnexy i Haeiru npo3Banh
<saxipHrrrr nnroBcbKt4M KcboH-

A3oM). Soporu6a 3a npaBa
aipyrovnx ra 3ax[cr enacHoi
ToqKh 3opy HaAann rZoruy He-
a6usroro aBTopnrery cepe,q
npnxoxaH. OgHax qe, B cBolo
qepry, npH3Beno Ao HoBl4x
yrmcxie raronhxia BnaAorcl.

Ha noqarry 1969 p. ulygHi-

BcbKa pailpaga iniqirce 3Herrf,
3 peecrpaqiT raronnquxoi rpo-
MaAh e lsaHononi nia nphBo-
AoM ManoqncenuHocri Ta
eipcyrHocri nocririHoro cBn-
rqeHhKa. Kc. fiypa 6ypxnraeo
nporecrye, po6nru cnpo6y
anentoBarh Ao MeuJKanqia ce-
nuu{a, u{o nuue 3arocTppe
roH$nixr. Pir.leHHcr\4 o6nail-
KoHKoMy aig 12.05.1969 p. qera

np[xoA nphnhHuB icuyeaHHn.
Taxox i e Eeppraveeinpeg-

cTaBHhKl4 MrCqeBOr napTBnaAil
nonepegxyrorb xc. fiypy npo-
TFroM Ao6n 3anvwvrn uicro.
lsarure KannhLlo 6yge earpn-
ro.23 rpyAHfl 1968 p., o21.30,
napaQinHg,. npoBo,qxanh
KcboHA3a Ha BoK3ani. flicns
Sepgraveaa rc. fiypa orpnMaB
napa$in e Na. KonecHixi (fiur-
Ba)t.

Arrueicrn SepgnviacuroT
p14Mo-Karonnquroi rpoMagu
(Crygai Hcuru fi , Bonoroecurnil,
Saurnucurril) e nucronaAi
1969 p. 3Bepranhcn,qo uicqe-
eoi shroHaavoi enagn 3 BLrMo-

rolo noBepHyTh HacToFTenfl B

Sepgnria. flig vac sycrpivi a

Br4KoHKoMi aipyrovnna noscHt4-
nn, ulo xc. fiypa <ehrHaHhfr 3

uicra sa AicnuHicrb 3 paAFHcb-

KhM 3aKoHogaectaona>2.
l-louep rc. fiypa 1987 p.

nacrilpeM Kocrbor'ry a Peurxy-
reHaT.

Kcuongs
MlqKEB14L{

Eepxap4 BixexrifioBrq
(1e2e)

Hapo4uacn 2 vepeHn 1929
p. B c. PoseHroai no6nrsy Pe-
3eKHe (Ilarein) B yLthrenbcuxifi
pograHi. flonsx. horo pip 6epe
noqaroK eig geopnHcbKoro Ko-
piHHn Pnrraaugia, 3 FKoro noxo-
Ahrb nonbcbKr4fr noer Agana
Miqxeerv. B pognui Miqre-
sr,r,ris, orpiu SepHapga, 6yno
qe 3 4ievruxn i 2 xnonl{Hxr4:
figeira, flerpo, Tepeea, Ar-
HeuKa, Au6poaifr. 3rogona
6parn craflh cBnuleHhKauvl, a
cecTpr4 nphcBFTilnh cBoe xhT-
rn cnyxiuHp Soroai e qreinu-
HoMy craHi.

Tpygoey gisnuHicru po3no-
qaB 9K yr{nTenb MareMaThKl4 B

cenanpivHnx uJKonax. flporn-
roM 5 poxia HaBqaBcF B

Pnsuxifr gyxoeHifi ceuiuapil,
nry aaxiuvne 1 960 p. Brcenve-
nuit y caH cBnu{eHuKa
08.05.1960 p., cnyxhB
eixapierrr e PeserHe,6ye Hacro-
flreneM a c. Py6exHixu (HrHi
c. flycrnHn). l-lepecnigyBaBce
areTcrh,{ Fro}o BnaAop y fl areii,
u{o cTaflo npilBoAoM AnF ne-
peeoAie a oAHiei napaSiT a
iHnry (c. Sopyaxa Kpacnaecu-
Koro p-Hy, c. Cnpyxrn ,Qayrae-
nincuxoro p-Hy, c. l-ygeneri
Kangrrcuroro p-Hy)3.

5 xairFrn 1970 p, o. Eep-
uapg lge ua uiciro a YxpaIHy,
npu3HaqeHnri a prucuKo-Karo-
n nquxnfi CrpNfi cuxnri rocrson.
Posroprad exyrr,teHivHy

,qinnuHicru cepeg npaBocnaB-
Hnx (ronnurHix rpexo-Karo-
nnxie), 3a u-lo nonepegxaBcn,
o.qHaqe npoBoAr4B ginnuHicru
i Haqani, ulo cnphqilHnno Ao
apeury 21 rpypua 1973 p.
opraHaMh Crpnftcuxoro K[5
(sa HaevaHHn gireil peniril ra
eryueHivny pinnuuicrb cepeg
yxpaiHqie rpeKo-Karonnrie.
floeHicrto aig 4aeouilKa Ao
A3BoHhKa aip6ya rpnpivnrara
reprr,tiH yB'F3HeHHg, 3sinuHe-
nnfi 21 rpygHc 1976 p.4

BonoAie HenoxhrHoto Bo-
neo. Bupox 6yno oronorreHo
rinuxu 22 nuruta 1974 p. (a
AeHb HapoAXeHHn rr/larepi cen-
qeHnra). Ha cygi B ocraHHbo-
nay cnoei, KcboH,q3 npoMoBt4B:
<Xovy, nlo6r y lueiacuxira o6-
nacri oronochnt4 airany npol4
3na... Heeaxnneo, Ae nloAt4Ha

xt4Be, ane BaxnnBo FK xnBe.
Ha eoni ntoAHHa uoxe 6yrr
HbeinuHuroM 3na, a e rrcprr,ti

aiflbHoro). B ya'RexeHHi cyao-
poro pexnMy He nig4aecn npo-
eoxaqinna, ue spixaecR ceoTx
nornn4ie.

Orpnuae sa6opoHy Ha

npoxnBaHHn a Crpul, 3tiltrtoto

1977 p. rnxKo xeopis, 6ya npo-
onepoBaHnil y IlataiT. flicnn
onepaqiT sa6paHnrZ 6parou
Ana6posieu go SepgnveBa, Ae
fr npaqrce Ao cboroAHinrHsoro

AHfl5.
3a.{acie CPCP BhAaB KHh-

xelKy <tln cynepeqrrb aipa e
Sora garoHaM MarepianuHoro
ceiry. BiAnoaiAi arelcrarra>
(1988, 3aBe3eHa aBropoM Ao
Mocxeh yqacHnKaM XIX Bce-
corosHoT napriraxoi rou$e-
peHqiT).

Y .1acil rop6avoacuxol ne-
pe6ygoen o. SepHapA po3no-
vae pinnuHicru qoAo noBep-
HeHHF ABox 6epgnviacuxnx
xocruonia aipytourr,a - Kaprrre-

niraucuroro ra Ca. Bapaapn.
flicnn 17-rn Micn,{Hr,lx 6o-

rocnyxiHs Ha cxigqnx Kapnae-'
nitaHcuroro Kocrbony (1 990-
1991 pp.), nicnR 6araro..rrlc-
neHHux 3BepHeHb Ta cKapr
cnpaBa 3pyr.lhna s uicqn. ,Qo
KnF[UTOpy noBepHynhcfl Kap-
uenirN, Kocrbon Ca. Bapaapra
craB napa$innuunra. Orequ
SepHapg oniryerucn He rinuru
ceoTMn nphxoxaHaMh, ane
ai4eigye Sepgravi acuxy a'naH n-
qrc, 6ygraHoK npilcrapinrax. Ha
Aanuil qac Kc. SepHapg e u-le

HacroflTeneM y c. B. Kopo-
enHqi, c. flicoea Cno6igra ra
crrilr. leaHoninu.

1 Posnoeigu. lJ-lenaHcura EneoHopal 02.02.2001 p.
2 1o. Einoycoe. Kheso-xnrourpcbKa prMo-KaronnqbKa enapxin. c. 2g2-2g4.
3 Poonoai4u. o. Eepnap.q Miqxeeh.{ MlC. 12.07.2001 p.
a Crauicnae Pe.|laHcurrafi. Orequ Sepnapg cBeuJeHhK Kocrbony Ca. Bapaapu. ll3aNarosa ropa. 1996. Ns 2. 1 6epesnn.s Poenoaigu. o. SepHapp Miqreehq MlC. 12.07.2001 p.



Hapograecs lO.l. Kpa-
uJeBcbKt4ra y Bapuaai 28
nHnHfl 1812 p., Br{t4Bcn y
BineHcuxoruy yu iaepcnreri.
6y4yvn crygeHroru nirepa-
rypHoro Sarynurery yniaep-
chrery Bl4BqaB pocifrcuxy,
cTapocnoB'q HcbKy, rpeqbKy,
narnHcbKy, apa6cbKy, eB-
peficuxy MoBl,r.

f'lepernagaa a xiMequxoT
ra SpauqysuxoT, yKnaAaB
nonbcbKo-poci fr cuxo-$paH-
qyaurnfr cnoBHt4K, AocniA-
xyBaB icropiro nonucsroT
MOB14.

flhcae
onoeigaxxR,
aipu.ti, Apa-

vlt TBOph

Ann girefi,
npaql 3

QinocoSiI,
niHreicrilrn, nireparypo3-
HaBCTBa, Mt4CTeLITBO3HaB-

crBa. 6ye aeropovr nirepa-
TypHo-Kp14Tr4r{ Ht4x, ny6n i rlra-
crr4r{Hl4x, exoHonaiq H hx, nofl -
irn,{xl4x crarefr , nogopoxxix
HOTaTOK, t4O CKnaAae 3ara-
nou 600 roMie. lO.l. Kpa-
ueBcbKt4M 6yno HanilcaHo
safr6inur.ue KHilr, sa qo aix
6ys saHecenufrAo KHhrr pe-
xop4ie l-iHxeca.

Snrsuro 2O-tu poxie
lO.l. Kpau.reecuxrfi npoxt4B
ua Yxpaixi, y l-opogrli ra l-y-
.6nni no6nraay flyquKa, a ra-
;ox ciu poxia y Xrarorr,trapi
1 853 - 1860).

ileplue snailoucreo 1O. I.
KpauescbKoro g Xrronar-
pou eig6ynocb y vepaHi
1841 poKy.

floaepraoqilcb is Kneea
a l-opogequ flyqsxoro noairy
nicnn KoHTpaKToBoro flp-
MapKy, Hanpt4Kt4Hqi nrcroro
1842 poKy sAifrcFlae gpyrult
eishr go Xnrourpa.

HaeecHi 1853 p. lO.l.
Kpau:eacuxnil erapiurye ne-
peiiala go XrroMhpa, oc-
TaTOLtHe nepeceneHHH pO-

AuHvl ei46ynocn ygpyrira no-
nosnHi BepecHn 18S3 p.

Ksaprrpa nhcbMeHHrKa
xa Mano - Eepgraviecurifi

to3 Eo I l-HAt Iu KPA1U EBC bKUn

eynnqi 6yna npocropolo,
xne Kpauleecsrnfr aigxpnro,
nocrifiso npnfrrrlae rocrefr ,

LracTo 3Byqana TyT My3ilKa,

AeKnaMaqin aipu.riB, nocr-
ifrxo enauJroByBaB uysnvui
Beqoprl, nilcbMeHHhK r{yAo-

Bo rpaB na $opreniano. 5y-
Banv y KpauleBcbKoro
nianicr i roMnogrrop lOse$
BiHsecuxrfr , niaxicr egaapg
Soygencox i crpnnanu An-
noniHapifr Kourcurrfr.

Y rocnogi KpaueacbKoro
3Byqana raKox i yrpalncura

MoBa. L{ierc MoBo}o ain npr-
croilno oaonogis qe B c.
l-lenuxn Ha l-loginni, ge xne
y MaerKy ceoTx 6arurie.

Caue ryr 3apoAt4Bcn y
Hboro iHrepec 4o yrpaTHcu-
roro SonbKnbopy, a raKox
go uicqeBlx reM i ctoxerie.
Tax y crarri <YxpalHon,ta-
His> nncuMeHHnK Bt4crynae
npoTH nerKoBaxHoro cTaB-
neHHe 4o yrpaTHcuxoT reMa-
TVKV.

Haronou.rylor{t4 Ha rpyH-
ToBHoMy eugqeHxi xt4TTF,
giH ggaxaB, u{o <ti, t4o na
YrpaTxi ue 6ynr, VxpaTHy ne
nofru:nr, He xhnt4 ii xrrrsu,
a neperagie, ganqals i

Hagiru onncie nphpoAm uly-
KaPTb, nnuJyl{11 yxpaTncsxn
pevi, nhue B KHhxKax, cra-
nrs cui ut HtAMvl xeeinuFt N xa-
Ml4 MOAnD.

Bocenr 1BS4 p.
lO.l. KpauleBcbKoro 6yno
nph3HaqeHo KepiaHhxor\4
Bon n ncuxoro crarhcrt4r{Ho-
ro xoruirery, 4innuHicru nxo-
ro nonflrana B aHanigi roc-
noAapcbKoro cTaHoB14U{a
cennH, iisix B3aeMnH ig seM-
NEBNACHNKAMh, A TAKOX B

onncoei ilana'Rrox icropiT,
Kynbryph i r,thcreqrea.

HanpnriHqi rpaeun 1856
p. lO.l. Kpau:eacuxnft BApy-

re 6ya o6paHrafi KyparopoM
qonoei,{oT riN,tHasil s ryp6o-
rh npo yrpuMaHHn nari6ig-
xiurx yvHie, cnprnB noKpa-
qaHHn Tx xapvyaaHHn, 3a-
6esne.{eHuto Tx ni4pyvxrxa-
uu i$opnaon.

BenNry yBary lO.l. Kpa-
LUe acuxt4 il n pr,qinn a Soprury-
BaHHlo Soxgia riN,tHagh.{FtoI
6i6niorexr. Orpeuol yearr
3acnyroBye 4innsnicrs Kpa-
uleBcbKoro Ha rearpanunifr
xrai.

TicHi crocyHKt4 lO.l. Kpa-

ujeBcbKoro 3 TeaTpoM po3-
noqanhcfl Tpoxt4 paniue
fioro o$iqifrHoro npn3Ha-
qeHHn y civui 1857 poKy Ha

nocaAy xyAoxHboro AhpeK-
ropa rearpy.

,Qo o6os'sgrie xyAoxHb-
oro xepisxhKa rearpy Hane-
xano ApyKyBaHxn aSiur i

nixnyeaxHn npo My3t4Ky,
BcraHoBneHHfl egaeNrosnri-
AHr4x qin xa KBrrKr i nonoe-
HeHHq 6i6niorexn, o6noe-
neHHR Aexopaqifr i roc-
nolr4ia, nig6ip penepryapy i

nigroroara aprncria, pisno-
uaxirHi rocnoAapcuxi ryp-
6orn.

13 nnroro 1857 aig6y-
flacb npilM'epa n'ecn lO.l.
Kpau:eacbKoro < floprper>,
sKa 3 BenhKnM ni,qHecexxnvr
6yna cn pnfr Hnra xt4ToMHpe-
HAMT.

3 1857 poKy lO.l. Kpa-
uieecuxhfr 6ya ronoaop Bo-
nhHcbKoro roBaphcrea Ao6-
por{r4HHocri. B ron,ty x porli
3an pochn u horo npaqloBarh
e roMirer is censHcbKt4x
cnpaB. 3 xinqn 18S8 poKy
6ya ronoaoo ry6epHcbKoro
ABopflHcbKoro xny6y, a s
1859 poKy MaB crocyHKr4 3
XrronltupcbKhM KHt4xKoBo-
BnAaBHhr{HM TOBaphcTBoM .

Taopn, Ha flKhx aBTop

BnacHopyt{Ho " n03Haq il B

nlticqe HanhcaHHs - Xnro-
nltnp iAary:

Ponnanr:
<Pouau 6es xasail) (1853-
1854);
<[aa cairilD (1855);
<MerauopQoara>l (1856-
1857);
<3anmuxr xrrrnD (1858);
<Kanpi i Pnu>(1859);

flpanltanavHi reopn:
<fieru:e eincyaarn, Hix enn-
paBiln4D (1855);
<l-loprper> (1855);

<Crapa icro-
pin> (1858):

floeicri:
<Xara 3a ce-
noMD (1852-
185a);
-(epMona))

(1855);
-< Eoxril niguaricrep>
(1856)

lO.l.Kpaueecurhfr 6ye i

3annUaeTbCF aBTOpOrrl Hafi -
Kpaqoro icropNvHoro Haph-
cy npo Xuronltrap. leaH
Opanxo HagBaB xhro-
r'aNpcsxi TBopl4 nHcbMeHHh-
Ka nepuJl4Mil npoMeHflMh
cairna, KrHyrl4Mt4 y qro goci
rnn6oxy reuinu, nKy Ha3n-
BaeMo xt4TTeM igyuen npo-
croro HapoAy.

PosraeaHHn aigoruoro
nhcbMeHHilKa 3 BonrsHp He

6yno nerKnM i 6es6onicHhr\a.
OcrarovHe piu:eHnA gann-
ut rvt Xnrqn,tup araapino y
KpaueacbKoro Ha noqarKy
1859 p.

B 1860 p. nncbMeHHhK
noAaB npoxaHHfi npo
ssinuHeHHe 3 nocaAh none-
qr,rrenfi. MornayaaB qe xBo-
poOoro i norpe6oo a niry-
eaFtHi.

CuorogHi y Xraroulapi
ai4xprro ueuopianbHy
AouJKy - Ha uicrli, ge croRe
6ygra Hor lO. l. KparueBcbKoro

- nncbMeHHNKa, iu'R qroro
Hanexnrb ceiroaifi xynurypi.

Mnxona KOCTpt4qfl,
f-pn ropi i MOt(Pt4 qbK|,/.n,

xpaesnaeqi.

(27 .07 .1912 - 1 9.03.1 gg7)
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Oto wa2niejsze programy Telewizji Polonia
(podajemy czas ukrairiski, czyli polski +1 godzina).

Polecamy stale programy informacyjne, a zwlaszcza ,,Wiadomo6ci"
codziennie kilkakrotnie rano (m.in. 7.00 i 9.00), o 20.30, oraz

,,Teleekspress" o 18.00. W niedziele - transmisja Mszy Swiqtej,
zazwyczaj okolo 14.00.

Tak jak pisaliSmy w poprzednim numerze,TY Polonia najwyra2niej
cierpi na brak pieniqdzy, bo w listopadzie i grudniu program w dalszym
ci4gu zdominowany jest przez telenowele, dot4d zwykle nadawane w

ci4gu dnia, a nie wieczorami. Popularna telenowela,,Klan" goScii bqdzie

o 9.30, 17.00 i 21.15 w poniedzialkii'wtorki i Srody. Z kolei
,,Zlotopolscy" bqdq do obejrzenia o 9.30 i2l.l5 we czwartki i pi4tki
(powtarzane w soboty i niedziele). W ten spos6b ciekawe filmy - nie
seriale! pojawi4 siq czasami jedynie w soboty, bo w niedziele o 21.00
bqdzie w dalszym ciqgu emitowany talk-show ,,Wiecz6r z Jagielskim".

Mozemy wiqc polecii l6 listopada w sobotq komediq,,Straszny sen

Dzidziusia G6rkiewicza" , a od kolejnej soboty 23 listopada - znakomity
serial,,Ziemia Obiecana".

A oto inne ciekawe seriale poniedzialki o 14.50 i 22.20

,,Kr6lowa Bona", w soboty o 18.30 ,,Na dobre L na zle".

P,'ohki
iLytomierza, I

Radio iLytomierz
. Co miesi4c, w ka2d4pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00,
mozna sluchai polgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
Zytomierz..
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (procz niedzieli) od 9.00 do18.00.
. Zjednoczenie Polakow Zytomierszczyzny <Polonia> -
przewodnicz4cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (an) 22-16-36.
. Zwi4zek Polakow na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu - prezes
Walentyn Grabowski.
. Towarzystwo Kultury Polskiej na ?ytomrerszczyznie im. J.I.Kraszew-
skiego, przewodniczqcy Jerzy Bagiriski, tel. domowy (al\ 37-89-97,
,.Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomiera) - przewodnicz4ca
Swietlana Gre2, tel.: 36-14-88,'37 -40-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Z.wi4zek Polakow na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -prezes
Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tet.(4r4)32-50-30.
Msze w jpzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardynow pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00. 9.00. 13.30.
I{sze. dwujgzyczne - czgsciowo w jgzyi<u polskim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelitow Bosych-
w niedziele 7 .30,10.30,17.00, codziennie 7.30 i I 8.00.. KoSci6l 5w. Barbary - codziennie 8,.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30,
l 3.00. I 8.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00. 18,00.

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwi4zku Polak6w na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).

Redaguje zesp6i w skiadzie:
Feliks Paszkowski - prezes
Larysa Wermiriska - redaktor naczelny
Piotr KoSciliski (Warszawa) - dyrektor ds.
wydawniczych i programowych
Eugeniusz Galecki - zastQpca dyrektora
Walentyna KoleSnik - sekretarz odpowiedzialny
Wasyl Zacharczuk - opracowanie graficzne
i techniczne
Anna Cybulska - kierownik oddzialu w Kijowie,

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6w,
ul. Puszkina 46,
tel. (380 4143\ 2-23-78,

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

Ewentualne wplaty w Polsce mozna dokonywai na
konto:
Bank Pekao SA li O/Warszawa.
nr I 2400 124-21033247 -2700- I 0 I I I 0-00 I
z dopiskiem: <dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

Wydano z pomoc4 organizacyjnq i finansow4
Fundacji <Rodacy - Rodakom>> w Warszawie oraz
dziqki wsparciu finansowemu Fundacji <Pomoc
Polakom na Wschodzie> (Warszawa).

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsylania
list6w i artykul6w, ale informujemy, 2e za zamie-
szczone materialy nie wyplacamy honorarium
(redakcja pracuje spolecznie), a tekst6w nie
zam6wionych nie zwracamy.
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