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Nadchodzi Swigto, kt6re-
go czekali5myprzez caty rok.

KaLdy czlowiek w swoim
sercu, nie nva1ajqc na przeko-
nania religijne, nosi to Swiatlo,
kt6re jest cz4stk4 Boga |ywe-
go, Boga zeszlego z niebios dla
ruNzego zbawienia. Swiat cze-
kal na przyjficie Chrystusa
tysiqce lat. Tysiqce lat nasi
przodkowie, nie naj1cy praw-
dziwego Boga, Zryli w ciemno-
Sci. Ale nast4lil czas, kiedy
zajaf;nrala na niebie Gwiazda
Betlejemska i 6wiat przyjf
Nowonarodzonego Chrystusa.

Od Bo2ego Narodzenia
rozpoczyna siq nowy okres w
naszym 2yciu. Odrzuimy
wszystkie przykroSci, ilaIe,
obrazyl Pamiqtajmy, 2e Jezts
Chrystus przyszedlna Swiat po
to, aby wejSi do naszych serc,
ogarn4i i przytulii kahdq
duszq. Boie Narodzenie jest
dla Polak6w najpiqkniejszym,
najbardziej pamiqtnym dniem
w roku.
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Nadchodzi Swigto ...

Dokoficzenie ze str.l

Jest Swiqtym rodzinnym, podczas

kt6rego grupujq siq wok6l stotu starzy 1

nrtodzi, po wsp6lnej modlitwie wspomi-
najq minione miesiqce, snuj4 plany na
przyszlofil. Tylko w czasie Bozego Naro-
dzenia mozliwe jest wielkie pojednanie.
Na ka2dej twaruy odkrywamy niespo-

dziewanie wszystkie blaski najpiqkniej-
szej twarzy Dzieci4tka Jezusa. Ta

kolebka, obejmujqca caly Swiat, jawi siq

tairie w jakiejS postaci w twojej duszy, w
trvojej rodzinie, w twoim domu, w twojej
wsi, na calej Ziemi. Przyid? do niej
duchem swoim. Popatrz na niq rozpro-
mieri sw6j umysl, otocz j4 cieplem, roz-
chmurz twarz na powszechnq zgodq.

Razem bowiem kotyszemy Jezusa

naszym 2yciem, Spiewamy Mu, bawimy

siq z nim ai do Smierci. I ty jesteS wie-
cznym dzieckiem. Nad tob4 jest Ojciec
Niebieski, i Duch Swiqty Zyciu i Matka
Jezusa" i aniolowie, i wszyscy ludzie, z

kt6r,r'mi przychodzi ci 2y6.

Drodzy Rodacy! lrzyjmijcie najlep-
sze zycznnte z okazji Swi4t Bo2ego Naro-
dzenia. Niech z:,wsze i wszqdzie Srvieci

dla Was Gwiazda Betlejemska!

Ksi4dz Benedykt Krok.

Skutki konflikt6w polsko-ukrairi-
skich w latach II wojny Swiatowej na
obszarach, kt6re dzi|nate24do Ukrainy, a

przed II wojnq Swiatowq byty czqSciq Pol-
ski, byty glownym tematem spotkania
historyk6w polskich i ukraifiskich w Woj-
skowym Inst5rtucie Historycznym (WIH)
na pocz4tku listopada br. w Warszawie.

W trzydniowych obradach omawia-
no tragiczne losypolskiej spolecznoSci na
pohudniowo-wschodnich kresach RP w
latach II wojny Swiatowej, w tym masowe
mordy na Wolyniu, gdzie wg. strony pol-
skiej z r4k ukrairiskich zginqlo okolo 100

tys. Polak6w.
Na sesji zajmowano siq te2 zagadnie-

Polacy i Ukraificy o historii
niem strat trzech grup ludno6ci: polskiej,
zydowskiej i ukrairiskiej na obszarach
miqdzy Zbruczem a Sanem.

- Bardzo powoli, ale zbliilamy siq juz
pod pewnymi wzglqdami do jakiego6

wsp6lnego spojrzenia na tragiczne karty
w stosunkach polsko-ukraifiskich w cza-

sie II wojny Swiatowej - powiedzial po

zakofrczeniu sesji dyrektor WIH prof.
Andrzej Ajnenkiel. - Jest zgoda co do
podstawolvych fakt6w historycznych, ale

r6Lnie je interpretujemy. Strona ukrairi-
ska nie do kofica akceptuje bilans pol-
skich strat. Ponadto zaprzecza,2e wynik-
ty one z planowanej akcji ukrairiskich
organizacj i niepodleglo6ciowy ch, zwla-

szcza UPA. Ty'rmiem strony polskiej,
byly to typowe crystki etniczne.

Bylo to juz sz6ste wsp6lne semina-
rium histo ryczne - Poprzednio omawianc
okres miqdzywojenny. Spotkania organr:/
zowane s4 przemiennie od 1996 roku w
Polsce i na Ukrainie - pnzez Swiatowy
Zwiqzek Zonier;zy Amii Krajowej i
Zwiqzek Ukrairicow w Polsce, Wojsko-
wy Inst5rtut Historyczny Akademii Obro-
ny Narodowej w Warszawie oruzWotyfi-
ski Paristrvowy Uniwersytet im. Lesi
Ukrainki w tr ucku. Nastgme spotkanie
odbqdzie siq w kwietniu 2000 roku w
tr-ucku.

Wg. prasy polskiej oprac. s.m.

W koricu paLdziernika br. tysiqce
mieszkaric6w Lwowa wziqlo udzial w
uroczystym pogrzebie 142 ofiar
NKWD. Zalobny kondukt, w kt6rym
szli przedstawiciele wladz obwodu
lwowskiego i miasta Lwowa, przeszedl
z wiqzienia Zamarstynowo na Cmentarz
\.,yczakowski, gdzie z tdzialem ducho-
wnych r6znych wyznafi pochowano
prochy ofiar. WczeSniej na Scianie byle-
go wiqzienia NKWD odsloniqto pom-
nik ku czci pomordowanych, przedsta-
wiajqcy megcryzng, wylamujAcego
rqkoma kraty. WSr6d pochowanych s4
Ukraifrcy, Polacy i Lydzi. Ilu pochowa-
no Polak6w, nie wiadomo. Przedstawi-
ciele miejscowego "Memorialu" - sto-
warzyszenia, kt6re zajmuje siq bada-
niem zbrodni komunistycznych - twier-
dzqu 2e listq blisko 600 zamordowanych
wiq2ni6w Zamarstynowa ustalono na
podstawie danych z kijowskiego i mos-
kiewskiego archiwum NKWD.

Wedlug obecnego na uroczysto-
Sciach konsula generalnego Rzeczpo-
spolitej Polskiej we Lwowie Piotra
Konowrockiego, narodowoS6 ustalono

nieprecyzyjnie, jedynie na podstawie
brzmienia nazwisk. Jak twierdzi "Me-
morial", w wiqzienht Zamarstynowo
NKWD zamordowalo w latach 193941
i 1945-57l4cznie 630 os6b.

Zaklada siq, 2e okolo jedne trzeci4
z nich stanowili Polacy. Ofiary gneba-
no na wiqziennym podw6ran, za mia-
stem w rejonie ogr6dk6w dzialkowych i
w wiqziennej piwnicy.

W 1994 roku odbyla siq pierwsza
ekshumacja. Rozkopano w6wczas
podw6rze, gdzie na miejscu zbiorowej
mogity Sowieci zasiali kwiaty i posta-
wili pomnik Lenina. NKWD chowalo
teL zttloki na terenie dzisiejszych pod-
miejskich dzialek. Kolejna zbiorowa
mogila nle,lazla siq w wiqziennej piw-
nicy, kt6r4 p62niej zalano betonem. Tej
czqSci wiqzienia nie zbadano i by6 mo2e
do tego nie dojdzie, bowiem wladze
Lwswa planujq utworzy6 w budynku
dawnego wiqzienia NKWD muzeum
pamiqci ofi ar komunistycznego terroru.
Terazw budynku mie6ci siq szkola mili-
cyjna.

w.t.

Pogrzeb ofiar NKWD we Lwowie Obrady Federacji
Kolejny zjazd Federacj i Or ganizacii Polskich

na Ukrainie obradowal w tr ucku. Prezesem zosta-

la ponownie Emilia Chmielowa. Aby dokona6
takiego wlasnie wyboru, delegaci musieli amienii.
statut Federacji. Pani Chmielowa byla bowien--r
prezesem przez dwie kadencje - a statut nie prze-

widywal mo2liwoSci pozo stani a na jeszcze j edn4.

Wiceprezesami zostali : dr Wladyslaw StrutSrnski

z Czemiowiec oraz Ryszard Zielinski z Makie-
jewki (obw6d doniecki). W Scistym kierowni-
ctwie nie znalazla siq wiqc Ludwika Ni4mska z

Kijowa, dotychczasowa wiceprezes.
Federacja jest drugq obok ZwiqzkuPolak6w

na Ukrainie, najwiqkszq organincjq. polskq w
naszym kraju. Zalohona zostala pnez polskie
towarzystwa, powstale na zachodzie kraju fiak
np. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwow-
skiej), teraz jednakdziatai na Centralnej Ukrainie
(m.in. w Zytomierzu), oraz na Wschodzie. Wg.
informacji Federacji, posiada ona ponad sto

oSrodk6w - poczynajqc od towarzystw dziala-
j4cych na szczeblu obwodu, a skoticzywszy na

niewielkich, lokalny ch or ganizacj ach.
Z.T.
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lV Kongres Zwiqzku Polak6w na Ukrainie

27-28 listopada obradowal w Kijowie
IV Kongres ZPU. Odbyty siQ wybory
Zarzqdu i prezesa, przeprowadzone wedlug
demokratycznej ordynacji wyborczej. Sze-
fem Zwiqzku Polak6w na Ukrainie powt6r-
nie wybrany zostal Stanislaw Kostecki. Na
Kongres przybylo okolo 200 delegat6w.
Berdycz6w byt reprezentowany przez
Feliksa Paszkowskiego - prezesa Berdy-
czowskiego Oddziatu ZPU, Larysq Wer-
mirisk4 - wiceprezesa, or az dzialaczy naszej

organizacji - Walentynq KoleSnik i Wadima
Ruszczyca.

Wystqpuj4c podczas obrad Stanislaw- (ostecki powiedzial m.in.: - Analizujqc
Vzialalnoill ZG ZPU podczas trzyletniego

okresu miqdzykongresowego, przeirywam
sprzeczne odczucia satysfakcji i niezadowo-
lenia. Prawdopodobnie jest to normalne dla
tego typu dzialalno6ci: zawsze ile bySmynie
zrobili, to do zrobienia pozostanie o wiele
wiqcej. Szczeg6lnie je2eli mamyprzed sobq
tak wielki temat, jak Polacy na Ukrainie.

Dowodem tego, 2e jest to naprawdq
wielki temat, mo2e postuzyd chociazby sta-
tystyka. Wedfug wstQpnych badan przepro-
wadzonych pnzez Zwi4zek Polak6w na
Ukrainie i Stowarzyszenie Uczonych Pol-
skich, jest nas Polak6w i os6b pochodzenia
polskiego na Ukrainie okolo 2 milion6w.

Jak wynikalo ze sprawozdania Zarzqdu
Gl6wnego ZPU, pnzez minione trzy lata
udalo siq du2o zrobi(,.Istotnie wzrosla iloS6

WIELKI TEMAT
oddzial6w i organizacji; w ci4gu ostatnich 3

lat rozpoczqliSmy i kontynuujemy proces

strukturyzacji polskiej spolecznoSci na
Ukrainie; zostaty spisane i do66 owocnie
funkcjonujq umowy o wsp6lpracy miqdzy
ZPU a Szkol4 nr 33 w Kijowie, Liceum
Ekonomiczno-Prawniczym w Kijowie oraz
Kijowsk4 Bibliotek4 im. Adama Mickiewi-
cza.Przygotowuje siq podpisanie umowy o
wsplSracy miqdzy ZPU a Uniwersytetem
Kuftury, na kt6rym ostatnio powstal oSro-

dek ZPU. Tego rodzaju praktyka istnieje
r6wnie2 w wielu oddzialach i organizacjach
ZPU . P rzez ostatnie 3 lata zostaly przygoto-
wane i nealizowane nowe imprezy, kt6re
powofujq do irycia drzemi4ce mozliwo6ci
spolecznoSci polskiej. Warto wymieni6
chociazby mlodziezowy Plener Malarski w
Krzemieficu, albo Konkurs Piosenki Estra-
dowej.

W ubiegtym roku ZPU razemzorgani-
zacjami mniejszo6ci niemieckiej, 2ydow-
skiej, rumuriskiej i wqgierskiej przeprowa-
dzil dwie konferencje naukowe: "Stan
o6wiaty mniejszoSci narodowych" i
"Ochrona socjalna mniejszo5ci narodo-
wych". Obecnie ZPU jest gt6wnym organi-
zator em konferencj i naukowej "Asymi lacj a

mniejszoSci narodowych na Ukrainie".
Prezes Stanislaw Kostecki m6wil tez,

2e po zaloLeniu Stowarzyszenia Farmer6w
Polak6w na Ukrainie, ZPU poSredniczy w
rozmowach miqdzy Ministerstwem Rolni-

ctw'a Polski a Ukrainy w sprawie zaloleniai
sfinansowania dzialalnoSci pnez PolskE
trzech OSrodk6w Doradztwa Rolniczego w
trzech obwodach Ukrainy. ZaczgNa nadcho-
dzi6 pomoc z Polski wpostaci sprzEturolni-
czego dla rolnik6w polskich na Ukrainie.
Dzialalno6l ZPU w r62nych dziedzinach
|ycia spolecznego zaowocowala wzrostem
autorytetu ZPU.

lV Kongre s Zw iqzkt Polak6w Ukrainy
pokazal, 2e Polacy Ukrainy wracaj4 do
swych korzeni, aktywnie uczestnicz4 w bu-
dowie samodzielnej Ukrainy, w zyciu publi-
czrLym i staraj4 siq nadal dotrzymywai siq
porycji glqboko patriotycznej nie tylko w
stosunku do swojej narodowo6ci, ale i do
ziemi, kt6ra wykarmila nas, i na kt6rej nam
wypadlo zyi.

Larysa Wermirflska

23 listopada br. w Zytomierzu odbylo
siq seminarium nauczycieli jgzyka polskie-
go z obwodu 2ytomierskiego, zorganizo-
wane staran iem przewod n i czqcej Kated ry
Jqzyk6w Stowiafiskich Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. lwana Franka, Natalii
Miesiqc i wykladowczyni jqzyka polskiego
Miroslawy Starowierow. W seminarium
uczestniczylo 28 os6b pzybylych z 162-
nych rejon6w Zytomierszczyzny. Szezej
napiszemy o tym w nastqpnym numeze
"Mozaiki".

Redakcja.

Po wyborach prezydenckich na Ukrainie
POLSKIE OPINIE

Marek Siwiec, szef Biura Bezpieczeri-
stwa Narodowego Prezydenta RP: - Wyb6r
prezydenta Kuczmy j est sprzyj aj qc W crp-
nikiem do kontynuowania partnerstwa pol-
sko-ukrairiskiego; jest to warunek konie-
czly, ale nie wystarczaj4cy: polityki nie
tworzq tylko prezydenci. Po wyborze
Kuczmy sprawy polskie, np. rekonstrukcja
cmentarzaOrl4t we Lwowi e,majqszansQ na
szybsze roztxriqzanie. WczeSniej niekt6re
decyzje wtych kwestiach byty odkladane na
"po wyborach". Wygrana Kuczmy to plus
dla opcji prozachodniej w polityce miedzy-
narodowej Ukrainy. To bqdzie polityka
wywazona, uznajqca realia, a jednym ztych
reali6w jest sqsiedawo Rosji i potE2ne
powiqzania gospodarcze Ukrainy z tym kra-
jem. O przyszloSci Ukrainy w duzym stop-
niu zadecyduje, jak Kuczma zechce wyko-
rry stat odnowiony mandat.

Jerry Marek Nowakowski, doradca
premiera RP ds. zagranicznych: - Ponowny
wyb6r Leonida Kuczmy na prezydenta
Ukrainy to szansa na przyspieszenie reform
politycznych i gospodarczych w tym kraju.
Trudno powiedzie6, jak teraz zachowa siq
Kuczma. Mozna mie6 jednak nadziejE,2e
nastqpi przySpieszenie reform, przemian

rynkowych i demokratycnrych, kt6re
dotychczas zachodzity w tempie zbyt wol-
nym. Kuczma bEdzie utrzymywal dotych-
czasowy kurs prozachodni oraz umacnial
niepodlegloSd, co zreszt4 przynioslo mu
zwyciqstwo wyborcze w zachodniej, prona-
rodowej czq6ci Ukrainy. Je2eli chodzi o sto-
sunki polsko-ukrairiskie, prezydentura
Kuczmy jest szansq na przyspieszenie
wsp6lpracy.

Marek Dqbrowski, ekspert Centrum
Analiz Spoleczno-Elanomicznych CASE: -
W tej konkretnej sytuacji jest to wyb6r rela-
tywnie lepszy, ni2 gdyby prezydentem
zostal Petro Symonenko.,SAszanse na bar-
dziej prorynkowq i prozachodni4 politykq.
Przede wszystkim mo2na jednak liczy0 na
kontynuacjq tego, co dzialo siE dot4d, a
wiqc na politykq powolnych i niekonsek-
wentnych krok6w reformatorskich. To nie
daje szans na szybkie wyj$cie z trudnej
sytuacji gospodarczej i na owocn4
wsp6lprac A z UE, czy w og6le z Zachodem.
Nie mozna wykluczy6, 2e po ponownym
wyborze Kuczma podejmie energiczniejsze
dzialania, ale przykJady innych kraj6w
wskazuj6 2e druga kadencja by*a gorsza
niz pierwsza.

Wg. prasy polskiej opracowal S. M.
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Piqd lat
jak jeden dziefr

"Mozaika Berdyczowska" powstala

wlaSciwie dziqki przypadkowi. Polskiego

pisma w slynnYm BerdYczowie moglo

wiqc wcale nie by6! Jeszcze w 1992 r.

obecna redaktor naczelna Larysa Wer-

miirska - w6wczas nauczycielka iVyka
polskiego miejskiej szkoly Nr 4 - poznala

na jakims spotkaniu w Kijowie korespon-

denta dziatu zagtanicznego "Rzeczy'
pospolitej" Piotra Ko6cifrskiego z War-

szawy. I I maja 1992r. w polskiej stolicy
wydrukowano jego artYkul "Pisz na

Berdycz6w"...
W grudniu 1993 roku Pan KoSciriski

przyjechaldo naszego miasta z pomocAw

postaci ksi47ek, paczek zywno6ciowych,

slodyczy dla Polonii berdyczowskiej'

Um6wiliS my, 2e zorganinrjemy audycjq

po polsku w radio miejskim. Udalo siq to

zrobit. Najwiqkszy prezent dla rodzin

polskich akurat ptzed Bo2ym Narodze-

niemt A rok p62niej ju|blqdzil w powie-

tr t pomysl wydania polskojqzycntej
gazety.

PotrzebowaliSmY Srodk6w finanso-

wych. I to zalatwil pan Piotr KoScifiski,

dziahaj1cy w warszawskiej Fundacji "Ro-

dacfltodakom". Przewodniczqca rady

tej Fundacji pani Krystyna Marszalek-

Mtyfrczyk i prezes zarzqdu pani Lidia
Smyczyriska - dziennikarki, autorki ksi4-

2ek, wydawcy z wielkimi doSwiadcze-

niami - bardzo pomogty przy powstawa-

niu nowego pisma. ZastanawialiSmy siq

nad jego t5rtulem. Pan Piotr zauwa?yl,2e

musi byd to coS swoiScie berdyczowskie-
go. Kto$ przytoczyl namvy odrodzonych

periodyk6w Polskich na Ukrainie:

"Dziennik Kijowski", "Gazeta Lwow-

ska". Byloby dobrze, m6wil pan Ko3ciri-

ski, poszukat czegoS podobnego do F/tutu

gazety rejonowej "Ziemia Berdyczow-

iku". Ro2ne byty opinie: "Dzief Ber-

dyczowa", "Nad Gnilopiatit', ? nawet

"szpilki Berdyczowskie"... I wtedy wpa-

dlem na pomysl - a mo2e bY tuk "Mozai-

ka Berdyczowska".
Ot6Z - mozaika. Mo2e bY6 ozdob4

architektoniczn4 moile by6 czyrn6 szer-

SZyffi, wiqkszym, wazniejszym. WziqliS-

my to szerszei mozaika - r6znokolorowe

kostki naszej duchowoSci, naszej polsko-

Sci. Rozproszonej na kresach bylej Rze

.ryporpolit.i. \J

Feliks Paszkowski, pierwszy redaktqr'
a obecnie Prezes 

*Mozaiki', Prezes
Berdyczowskiego Od dzialu Zwiqzku

Polak6w na Ukrainie.

ooMo zaikan wid ziana z Warszawy
Wszystko stalo siq jako6 bardzo szyb-

ko. Gdy wczesn4jesieni4 1994 t. go6cilem

w Berdyczowie, ustaliliSmy, 2e powstanie

"Mozaika". Zaproponowalem w6wczas

wydanie pierwszego numeru na Wielkanoc

tqgS r. Ale pan Feliks Paszkowski, szef

Zwiqzku Polak6w na Ulrainie w Berdy-

czowie, powiedzial: - Po co czeka6 do

Wielkanocy? Zrbbmy "Mozaikq" na Swiq-

ta Bo2ego Narodzenia!
Czasu mieliSmy malo. Artykuty dotar-

ty z Berdyczowa napisane w wiqkszo6ci
rqcznie, bo nowopowstala redakcja nie

miala nawet maszyny do Pisania, nie

m6wi4c o komputerze. KtoS musial zrobi|
tak zwany sklad komputerowy i "zlama6"
crtery kolumny (czyli strony) pisma. Zgo-

dzil siE to zrobii - i nie wziql za to ani gro-

sza- Krzysztof Ziewiec, w6wczas jeden z

sekretarzy "Rzeczpospolitej", dziS

zastqpca redaktora wydawanego co tydzief
kolorowego "Magazynu Rzeczpospolitej".
Usiadl przy komputerze i w ci4gu czter-

dziesfu minut z niczego stworzyl "Mo-
zaikq"! Sam wybrat kr6j czcionki tytutu

calego pisma i uzytej w tytulach artykul6w,
zeskanowat zdjqcia (czyli, m6wi4c niefa-

chowo, wprowadzil je do komputera),roz-
mie6cil teksty i zdjqcia na czterech stro-

nach. W ten spos6b "Mozaika" byla ju?

gotowa - w komputerze. A p62niej folie z

tymi czterema stronami, gotowe do druku,

dotarty do Berdyczowa, gdzie mialy zna-

le26 siQ - jako wkladka - w "Zemli
Berdycziw6kiej". Ale zanim to siE stalo,

pojawil siq kolejny problem - sfinansowa-

nia calego przedsiqwziEcia. Papier i druk

mial kosztowa6 okolo stu dolar6w. Funda-

cja "Rodacy-Rodakom", kt6ra z polskiej

strony organizowala wydanie pierwszego

numeru "Mozaiki", nie jest - niestety! -
instytucjq bogat6 ale sto dolar6w miala'

Tym niemniej spr6bowali6my zdoby6 te
pieni4dze od polskich firm, maj4cych swe

przedstawicielstwa w Kijowie. Po wielu
ielefonach, jeden z dyrektor6w (pomifmy
milczeniem, jakiej...) powiedziah - Oczy-

wiScie, mogQ. dac sto dolar6w, dla nas to

bardzo niewielkie pieni4dze. Muszq mie6

jednak zgodq szefa w Warszawie... A wiEc

kolejny telefon - tym razemw samej War-

szawie. Wydawalo siq, ze wszystko poj-

dzie dobrze - co to jest sto dolar6w dla

wielkiego przedsiqbiorsfwa! -.. Ale Bardzo

Wa2ny Dyre}tor Bardzo Du2ej i Bogatej

Firmy oSwiadczyl,2e nie da stu dolar6w,

bo gdyby dawal kazdemu, to ta Bardzo

DuLa i Bogata Firma by zbankrutowala...
Sto dolar6w dala wiEc Fundacja "Roda-

,cy-Rodakom".
"Mozaika" z Pewno3ci4 mialabY

ogromne problemy, gdyby nie zaanga2o-

wanie r62nych os6b i instytucji w Warsza-

wie. Sporo wysilku w przygotowywanie
pisma do druku mieli (i majq nadal) dzien-

nikarze "Rzeczpospolitej ". Opracowaniem

redakcyjnym zajmowal siE (i dalej siq zajmu-
je) nizlj podpisany, a pomag"ll (i pomaga)

..itt. Beata Zubowicz- dziennik arka z Daa-
luZagranicziego. Lamanie i sklad kompute-

ro*y pto*adzil najpierw wspomniany r*yzej

Krzysztof Ziewiec, aplimiej - Dariusz Mar-

kiewicz, obecnie sekretarz Dnafu Nauki i
Techniki (teruz przeprowa dzany jest w Kijo-
wie). Wszyscy pracowali spolecznie' Ze

sponsorami bywalo r62nie, raczej gorzsi ni2

lipiej, ale na szczq$cie byli inaczej

"Moiaika" by siq nie ukazywala w og6le' Sta- v
le finansuje nasze pismo Fundacja Pomoc

Potakom na Wschodzie; zalo2ona prze' pol-

ski rzqd, a otrzymuj4ca pieni4dze od Senatu

RP. Fundacja "Rodacy-Rodakom" (organiza-

cja prywatna) pelni obecnie wobec "Mozaiki"
ptteae wszystkim funkcjq organizacyjnq to

znaczy wszystkie przedsiqwzipia "Mozaiki"
w Police s4 firmowane wla6nie pnez niq' W

minionych latach kilkakrotnie zaptaszala do

Warszawy dziennikarzy "Mozaiki", organi-

njqc im szkolenia. Na konto tej fundacji tra-

fiio tez- od os6b prywatnych i r6znych insty-

tucji - trochq pieniqdzy, przekazywanych

p6lniej redakcji. I miejmy nadziejq, 2e bqdq

irafia6 dalej, ze po stronie polskiej "Mozaika"
i Berdycz6w bqdq nadal cieszyd siE zaintere-

sowaniem.
Piotr Ko5cifiski

dzien nika r z'(RzeczPosP olitej "
dyrektor ds. programgyyclr i wydawni-

czy ch a'Mozaiki Berdyczowskiej "
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Szorowri i frodzy Czytetnicy.

Z gfghoftim za[owobniem i dune praflna tq frog+ przu{ai
gattstwu gratukcje z powofu S+iofetniego jufii{euszu "Mozai(!
furfyczowsftiej". .lest onn ewitrentnym [owodem postgpuj+cej
afrtywnoici frufturakej ispofecznej eokfrow nn'Ufuainie, a taftle
te7o, ze fofirze zasinne zinrno zausze a)zrasta na poiytefrwsy-
stkim fafoacym I w tym sensie, znnuenie ofiv{ozai(!" [atefro

w! fu acz a p oz a z iem4 i;y t o niers fro 4 er dy cz ow s frq.

Ser[ecznie zlcze rdafoji [akzydt sufou6w inmuych czytef-
nifuu. Niecft ta uiebhata)rur mozaifra clroz SEdzUj utrutafa

Bnmq na ftqfirymstoittE jafu o|yutatefew anhej Ufrainie, w nie-

pofkg(cj tPo{sce.

Z wy raz ami g te 6 o frieg o p oat a'2 anin,

lE&zy RAr{K
Ambasador Ke w Afuainie

Z ofuzji patej rocznicy efycji 'to{ozaifti krdyczowsfriej',
zap ofowi rdakqjnenu eosop ismn, sp ortsorom oroz przyjaciofom,

ftfrzy rur co dzUt wsponwgaj+ rdakje, I@ruufat Qeneratny KQ
w Kjowie sk{n[a nnjserdeczniejsze Zyczenin wsze[friej porgiko-
ici [akzydt sufou1w i osiqgnia|

Z wyrazami szacunftt i uzrwnin,

Koe{SttLAt qEe\WLer{y Ke W rypWr

ZofrazjiS-tecingazrrrrK*;;najserfeczniejxegratukcje
i zyczenin wszystKim pranumifom - sufu:udw, outocruj praclr
szugicin izdrowin na cafu trzecie tysi4cbcie.

Vl im*niu Znrzqfu Qfbuncgq

5ffi9\0SLA'l,l) KOSryrcKI
lhezu rulry Ku 9o kfow na'U fuainie

PISALISMY 5 LAT TEMIJ...
Moja ukochana babcia

Feliksa

Czytelnicy "Mozaiki Berdyczow-
skiej", pamiqtajq byi mo2e artykul
"Feliksa z futoru Cyplajewa" w pier-
wszym numerze naszego pisma, z dnia
24.12.1994 r. Pisalem o mojej 

'babci

Feliksie Sokalskiej (Pi6ro). Niestety,
moja kochana babcia juz nie zyje. A z jej
braci i si6str pozostali tylko jedna - Mari-
ja, kt6ra mieszka w wiosce Wielka Gtum-
cza (2ytomierszcryzna). Wielkiej pol-

'-- skiej rodzinie Pi6ro udalo siq, mimo trud-
noSci i czas6w represji, zachowai ducha
polskoSci. A teruzmy - jej dzieci i wnuki
- staramy siq zachowat, dziato przodk6w.

Wspominam, jak w przeddziei
Smierci, l8 kwietnia 1995 r., babcia Felik-
sa powiedziala: - Trudno mi sobie u6wia-
domi6 - jak to tak, Zyje czlowiek, zyje i
raptem - umiera, zasypuj4 go ziemi4. Tak
to zimno! Sens 2ycia i Smierci, sens
naszych codziennych problem6w i

, marzeh. Zawsze zastanawiam siQ nad
tym. A przed oczyma widzq obraz babci
Feliksy, kt6ra modli siQ, pracuje albo
Spiewa nam, wnukom, polskie piosenki.

Babciu! Nie bqdzie zimno! Tylko
cieplo! Cieplo dla twojej duszy dziqki
Panu Bogu i naszej pamiEci..

Jerzy Sokalski.

Czy jest spok6j
na cmentarzu?

Czy na cmentarzu zawsze panuje
spok6j? Nie mozna o to nie zapyta6,zwie-
dziwszy stary berdyczowski cmentarz
przy ulicy Puszkina.

O problem ach z cmentarzem "Mozai-
ka Berdyczowska" pisala piq6 lat temu w
swoim pierwszym numerze. Przez ten
czas nic siq nie zmienilo. Tak samo
niszczone s4 grobowce, kradziony ka-
mieri z pomnik6w. Teraz jeszcze zaczerto

kraSd ozdoby metalowe, bo moznanie2le
zarobi6, oddajqc zlom metalowy do spe-
cjalnych plac6wek. Opr6cz kradzieLy na
cmentarzu majaczqsto miejsce r6zne nie-
szczqSliwe wydarzenia. W jednym z gro-
bowc6w znaleziono zwloki bezdomnego,
kt6ry siq powiesil; pijacy, po kolejnej
kl6tni miqdzy sob4 pobili siq i podczas
b6jki jeden drugiego pchnql nozem w
brzuch, i ten ostatni p6ltorej godziny sply-
wal krwi6 dop6ki nie skonal.

Czqsto na cmentarzu mo2na spotka6
nastolatk6w, kt6ny niszczq pomniki i
strasz1przechodn i6w. Bywaj 4 tu r6wniez
narkomani ze strzykawkami, zboczefrcy,
czekaj4cy na kobiety. Kiedy pogoda jest
ladna, to na cmentarzu pojawiaj4 siq
zakochani.

Malo kto rozumie, do czego potrzeb-

ny jest cmentarz. Wladza miejska nawet
nie zwraca uwagi na Slady historii w
naszym mieScie. Pilnujajedynie dzielnicy
wojskowej , gdzie sq pochowani iolnierze
radzieccy, kt6re zginqli podczas II wojny,
wyzwalaj4c Berdycz6w od Niemc6w.
Ludno66 berdyczowska jest bardzo pasy-
wna w takich sprawach. Niestety, nie
wszyscy s4 wierz4cy. Zarzqd miejski co
rok organizuje na cmentarzu imprezy
zwiqzane z Dniem Zwyciqstwa, wyzwo-
leniem Berdyczowa, Ukrainy itd., i zaw-
sze podczas tych imprez na cmentarzu
sprzedawana jest w6dka, piwo, ciastka,
cukierki. Pijani ludzie siedzA na grobach,
jedzqu pij6 gloSno rozmawiajq Smiej4 siq
ijest to w porz4dku.

Po takich imprezach zostaj4 k rpy
Smieci, butelek i nikt tego nie sprzqta.
Jedynie przed Zaduszkami i Wielkanocq
parafianie z ko6ciol6w starajq siq zrobii
jakiS porz4dek na pojedynczych grobach.
Nie majq jednak tylu sil, |eby nada(,

cmentarzowi pierwotny wygled. Nie
moga przeciwdziala(, zlodziejom i innym
wyrzutkom spoleczeristwa. Co dzieir
zmniejsza siq liczba tych, kto naprawdq
martwi siq starym cmentarzemprzy ulicy
Puszkina. WiqkszoS(, ludzi jest obojqt-
nych. Niestety, wSr6d obojEtnych jest i
naszZarz4d Miejski.

Larysa Wermifiska.
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Jesienne spotkania
ze sztuk4

Stowarzyszenie "Wsp6lnota Polska", ZwiqzekPolak6w na Ukrai-
nie oraz tegoroczna ciepla jesieri podarowali uzdolnionej arlystycznie
mlodnei:y polskiego pochodzenia unikaln4 mo2liwo66 spotkania siq z

pi qknem Kamief ca Podo lskiego, miasta bogatego swoj q hi storiq. Mlo-
dzi ludzie, w wieku od 13 do 2l lat, prryjechali tu na Plener Artysty-
czny. WSr6d nich byl takile l8-letni mkxzkaniec Berdyczowa -
Wadim Ruszczyc. Ten niezwykle utalento*'any cHopiec nigdzie nie
uczyl siq tmdnej sztuki malowania, alejego prace Swiadcz4 o wybir
nych zdolnosciach tego mlodzierica. Interesuje go przede wszystkim
grafika, ale pr6buje on swoich sil r6wnie2 w akr*aeli. Marzy o stu-

diach na krakowskiej lub warszawskiej Akademii Sduk Piqknych.
Z praw dnwA przy'j emno6ci4 przedstawiamy czytelniko- "torulV

ki Berdyczowskiej" poplenerowe prace Wadima Ruszczyca, zyczEc

mu jednocze6nie dalszych sukces6w artystycznych i spelnienia naj-
skrytszych mavsh.

D. Jeworska
Zadumany Aniot

,+'-

Twierdza w Kamieicu Podolskim
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ooBiala malwa" pojechala na Ukraing
Stowami piosenki "Dom w malwy

malowany" rozpoczEla siq VIII edycja Miq-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki "Mal-
wy 99", ktory odbyl siq w Bialej Podlaskiej
w Polsce.

Festiwal powstal w l99l roku z inicja-
tywy Prezesa Zwi4zku Polskich Autor6w i
Kompozytor6w (ZAKR) Jana Majdrowi-
cza. Odbywal siq najpierw w Biatymstoku
(1991 - 1994), a potem w Bialej Podlaskiej.
Festiwal zawsze poprzedzaly coroczne
Warsztaty Piosenkarskie w Bialowiezy, a od
1995 w Grabanowie. Wiqkszo6d uczestni-
k6w Festiwalu - to uczestnicy warsztat6w.
Tym razem o nagrody walczyly 23 osoby.
Obok mlodzieiry z Polski obecni byli przed-
stawiciele Rosji, Bialorusi, Ukrainy, N,otwy,
',itwy, Szwecji, Niemiec, Czech. Poloniq

-.*rrrairisk4 reprezentowala znana ju2 na
Ukrainie Spiewaczka Katia Buzyriska i mlo-
dy piosenkarz z Berdyczowa - Eugeniusz
Klimakin.

Jak powiedzial Stanislaw Fiolkowski,
rezyser muryczny "Malw" i szef Big War-
saw Band, "w por6wnaniu z uczestnikami
poprzednich konkurs6w, w tym roku
poziom wykonawc6w byl najwy2szy". Sta-

lo siq tak gl6wnie dziqki Warsztatorn Pio-
senkarskim, na kt6rych w ci4gu dw6ch
tygodni mlodzie2 "mEczyli" profesj onaliSci
polskiej piosenki. Zajqcia trwaty od rana do
wieczora.

Spiewano gl6wnie znane polskie pio-
senki (i tak np. Eugeniusz Klimakin wyko-
nal piosenkQ znanego w Polsce basisty
Macieja Latalskiego, "Wprost do slofica").
Akompaniowal mlodzieiry Big Warsaw
Band, zajqciaz wokalistyki prowadzila Lora
Szafran, polska Spiewaczka jazzowa. Kon-
kurs_rozpoczql siq 10 wrze6nia. Imprezq
prowadzil aktor, satyryk i bard Andrzej
Ozga. Ale czqsto uczestnicy zapowiadali siq
nawzajem.

Panowala rodzinna, przyjacielska at-
mosfera. Konkursowi towarzyszyly 2afi,
Smiechy, glo3ne oklaski i radoSd jak wyko-
nawc6w, tak widz6w. Skoriczyla siE finalo-
wa piosenka i skoriczyl siq tez konkursowy
dzieh. Ale dla juror6w dzieh pracy jeszcze
trwal. W jury festiwalowym zasiadali muzy-
cy i literaci z Bialorusi, Litwy, Rosji, Ukrai-
ny i Polski. Szefem jury byl przedstawiciel
Polski, literat Janusz Kondratowicz. Hono-
rowym go6ciem Festiwalu byl doradca Pre-

zydenta Ukrainy ds. kultury, poeta Jurij
Rybczyriski. Praca juror6w byla trudna.
Mlodzie2 Spiewala znakomicie, ale nagr6d
nie bylo wiele.

Po raz pierwszy w historii Festiwalu I
nagroda - "Biala Malwa" - pojechala na
Ukrainq. Po wystEpie Katii Bu2yfiskiej nikt
nie mial wqtpliwo6ci, 2e "Malwa" winna
nalezel do niej. Ale nie bylo w historii
Festiwalu przypadku, 2eby drugi przedsta-
wiciel jednego kraju te2zostal nagrodzony.
Tym razem stalo siqinaczej. Eugeniusz Kli-
makin prrywi6zl na Ukrainq, do Berdyczo-
wa, specjalnq nagrodg Zwiqzku Polskich
Autor6w i Kompozytor6w ZAKR.

D*gq nagrodq - Z6tta,Malwq - otrzy-
mal Daniel Klusek (Polska), a trzeci4- Nie-
bieskq Malwq - Agne Vilkonciute zLitwy.
Ka2dy ze zwyciEzc6w otrzymal nagrodE
finansowq lecz nie to bylo najwazniejsze.
Mlodzie2 byla i pracowala razem.

Niech mlodzi wokaliSci Spiewaj4 dalej,
niech szeroko otworzq siq dla nich drzwi
roznych konkurs6w i koncert6w.

Zyczymy im sukcesu!

Olek Pi6ro

Gimnazium bogate w \ryiedzg
Dzisiaj, gdy na Ukrainie powoli odra-

dza siq, ntalczajqc naturalne i sztuczne
przeszkody, szkolnictwo w jqzyku polskirn,
warto spojrze6 na jego historiE. Pomoze
nam w tym wydana w Berdyczowie ksiq2-
ka, w ktorej sq opisane organizacja i tre66
nauczania w polskim Gimnazjum Podol-
skim w pocz4tkach zeszlego stulecia. Jej

,Iutorami s4: dyrektor gimnazjum ksiqdz

-Michal Maciejowski oraz nauczyciele
poszczeg6lnych przedmiot6w.

Za podstawowy cel nauczania uwazano
doskonalenie mlodzieL.y w tych przedmio-
tach, kt6re nalelqdo uksztalcenia rozumu i
napojenia serca najszlachetniejszymi uczu-
ciami, aby uczniowie, w ci4gu swego
wychowania i edukacji, wszelkich czq6ci
nauk dostateczny mieli wyobrazenie i wie-
dzieli sposoby do doskonalenia siq w nich
sami przez siebie. W tym okresie gimnaz-
jum mial dwa oddzialy : szkolny - trzy klasy

' przygotowuj4ce; gimnazjalny - cztery kla-
sy oraz poboczne klasy jqzykow zar6wno
starozytnych, jak i wspolczesnych. Liczba
uczni6w siqgala 550. W klasach przygoto-
wuj4cych nauczano: I klasa - katecheza,
czytanie, pisanie, 6wiczenia umystu w pol-
skim i rosyjskim jqzyku, rachunki z glowy;
2 i 3 klasa - jezyk polski i laciriski, arytme-
tyka, geog rafra ter a2niej sza, nauka moralna.

Oddzial gimnazyjny zamykal w sobie
piq6 zbior6w przedmiot6w:
l) Historia naturalna: ogrodnictwo, botani-
ka, zoologia (u2ywano podzialu Linneu-
sza), mineralogia; geografia frzyczna i
matematyczna, w tym podzial cial niebies-
kich i ich r6znice, wyttumaczenie skutk6w
dziennego i rocznego biegu Ziemi; frzyka -
mechanika, pocz4tki hydrodynamiki, nauka
o ciepliku, nauka o powietrzu, nauka o elek-
trycznoSci, dowodzenia bytnoSci ptynu
magnetycznego, nauka o Swietle;chemia, w
tym og6lne wyobrazenie o chemii organi-
cznej z podzialem jej na roSlinn4 i zwierzg-
cq; nauka o wakcynie - og6lne wlasno6ci
chor6b zakaLnych i domysty wzglqdem
pierwiastkowego ich nastania, historia
wynalazku wakcyny, broniqcej od ospy.
2) Nauki matematyczne i filozoficzne
(Zadna umiejqtnoS6 nie wptywa tyle na
2ycie praktyczne, ile wptywaj4nauki mate-
matyczne); arytmetyka, w tym wielko6ci
og6lne i mianowane, wyciqganie pierwia-
stk6w kwadratowych i szeSciennych, regula
trzech, postQpy r6znicowy i wielorazowy,
teoria logarytm6w; algebra, w tym rachu-
nek literalny, wz6r Newtona, rozbieranie
funkcji ulamkowych na szeregi; geometria
praktyczna; logika.
3) Moralno6i i prawo: prawa urodzone, pra-

wa nabywane, prawa polityczne, podzial
wladz (ustawodawcza, wykonawcza, s4do-
wa), powinno36 narodu, powinno6i zwie-
rzchnoSci; ekonomia polityczna; prawo
narod6w (nar6d - osoba moralna, majqca te
same potrzeby, co i osoby fizyczne; ius
romanum (prawo rzymskie); kurs historii
dziej6w ludzkich - historia narod6w azja-
tyckich (Egipcjan, Izraelit6w, Fenicjan,
Babiloriczyk6w, Asyryjczyk6w, Med6w,
Pers6w), historia grecka, historia rzymska,
dzieje oj czyste, historia powszechna.
4) Nauka jezyka ojczystego: gramatyka,
nauka o stylu, estetyka, wierszopisanie,
wymowa i retoryka.
5) Literatura antyczrra: literatura grecka i
rzymska.

W programie nauczania nie ominiqte
iwiczenia rQczne: nauka rysunku - rysunki
na mapach, rysunki obiektowe, rysowanie
landszaft6w; iwiczenia domowe z kaligrafii
w jEzyku polskim i rosyjskim.

Jeieli zwaLyt stosunkowo kr6tki ter-
min nauczania, tylko siedem lat i 6wczesny
stan nauk, szczeg6lnie historii naturalnej,
musimy uzna(, szeroki zakres i wysoki
poziom naukowy wiedzy, kt6r4 dawano
uczniom na poczqtku XIX w. w Gimnazjum
Podolskim.

Ludwik Wojslawski, Chark6w
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HISTORIA. I]DOKUMENTY
Poniiej prezentujemy obszerne fragmenty kolejnego przed.wojennego
dokumentu, odnalezionego w archiwach Ukrainy przez profesora Wolo-
dymyra Serhijczuka, historyka z Kijowa. Zachowaliimy pisownig oryginalu

Formy organizacyjne sQdownictwa w jgzyku polskim
na Ukrainie Radzieckiej (1926 r.?)

Pierwsze kroki pracy izb s4du
ludowe go z jerzykiem po I skim w obradach
s4dowych i biurowoSci byty postawione
w warunkach, gdy jeszcze trudno bylo
ustalii podsqdno66 ludno5ci tym izbom,
jako teL stosunki jqzykowe z organami
Sledczymi, administracyjnymi i wyilszy-
mi instytucjami sqdowymi, kt6re przepro-
wadzajq gl6wn4 swe pracQ w jqzyku
ukraifrskim. Wypadalo budowa6, te izby,
nie maj4c jakiegokolwiek bqd| wzoru
albo do6wiadczenia, gdy| organizacja
s4downictwa w jqzykach mniejszoSci na-
rodowoSciowych, nie zamieszkalych na
zwafich terenach, stala siq mozliwq je-
dynie dziqki polityce calkowitego r6wno-
uprawnienia narodowoSciowego w Repu-
blikach Radzieckich.

Zszeficiu izb, obecnie pracuj4cych na
Prawobrzezu Ukrainy, najlatwiej mogla
rozwiqzat sprawy jqzykowe i podsq-
dnoSci tylko jedna izba w Marchlewsku.
Majqc terytorium obsfugiwania rejonu
polskiego ze wszystkimi instytucjami
pracujqcymi w jqzyku polskim, a zwlasz-
cza izbq Sledczego i milicjq, s4d w Mar-
chlewsku m6gl postawid tak sw4pracQ w
jqzyku polskim, j6k sqsiednie s4dy w
ukrairiskim.

Dokonane nastqpnie przystosowanie
aparatu sqdu okrEgowego do zasluchania
spraw w jEzyku polskim, wprowadzenie
w sklad s4du okrqgowego czlonka s4du
wladajqcego jqzykiem polskim, jako teL
ustalenie etatu thtmacza s4dowego przy
s4dzie okrqgowym w zupelnoSci rozwi4-
zywalo wszelkie kwestie wyptywaj qce z
pracy tej izby s4dowej.

Inaczej sprawa przedstawiala siq w
pozostalych piqciu s4dach. Te izby
organizowuty sig w ukrairiskich rejonach,
maj4cych jednak znaczne skupienia Po-
lak6w. W takiego rodzaju rejonach byty
tylko dwie mozliwoSci: albo organizowat
r6wnolegl4 ukrairiskiej izbie sqdowej izbq
polsk4 albo w og6lnej izbie dobra(, aparat
taki, kt6ry m6glby jednoczeSnie prowa-
dzii proces sqdowy w jEzykach ukrairi-
skim i polskim. DoSwiadczenie pracy w
tym kierunku wykazalo 2ywotnoSi
r6wnoleglych izb (w rejonach z iloSci4
Polak6w nie mniej niz 10.000), gdy2
dostosowanie osobistego skladu aparatu

s4du ludowego moglo w najlepsrymwy-
padku dai moznoS6 uzywania jezyka
polskiego tylko podczas obrad s4dowych,
a nie w calym procesie s4dowym.

W zwiqzku z tym obecnie powziqty
kiewrek tworzenia fakultatywnego s4-
downictwa (pod wzglqdem jqzykowym)
w jqzyku polskim tylko w tych rejonach,
gdzie ze wzglqdu na niedostateczn4 ilo$6
Polak6w istnienie specjalnej izby byloby
niecelowe.

O ile w obrqbie jednej i tej samej
jednostki administracyjnej istniejq dwa
r6wnolegle s4dy, powstalo z koniecznoSci
pytanie podzialu pomiqdzy nimi spraw
s4dowych wyniktych na tym rejonie. Sys-
tem eksterytorialnego zglaszania spraw
do polskich izb sqdowych (z wlasnej
chqci ludno6ci) albo skierowania za dys-
pozycj4organ6w Sledczych i administra-
cyjnych spraw wyniklych w stosunku do
Polak6w lub miqdzy Polakami, jaki
pierwotnie byl praktykowany (w ci4gu
1925 roku) okazal siq nie zadowalaj4cy.

(...) Pierwsza wyszla z tych trudno6ci
Zmilczyirska polska izba s4du ludowego
(Korosteriski okrqg) przeznakre6lenie dla
siebie terytorialnej dzielnicy sqdowej w
postaci rad polskich, znajduj4cych siq w
obrqbie rejonu. Ludno6ci za| polskiej
zamieszkalej poza obrqbem Uch rad
pozostawiono mo2n o36 zglaszania spraw
zgodnie z jej chqciq.

Przy odpowiednich warunkach tery-
torialnych, niekt6re izby ustalaj4 teren
swego dzialania nie tylko w postaci rad
polskich, polozonych w jednym admini-
stracyjnym rejonie, ale nawet w dw6ch
graniczqcych ze sob4 rejonach (s4d w
Polonnem obejmuje rejony: Poloski i
Sudinkowski). Przyklad Zmilczyriskiej
izby znalazl szybko naSladowc6w ze
strony ostatnich izb polskich.

Ta forma or ganizacvj na sqdownictwa
okazala siq dogodn4 pod ka2dym wzglE-
dem: sqd uzyskal pewne terytorium
niezaleilnie od narodowoSciowego skladu
stron uczestnicz4cych w procesie sq-
dowym, wybory i praca lawnik6w lu-
dowych mogla odbywad siq normalnie,
naladowanie sqdu zaczglo siE przybli2ac
do norrny, ulatwilo siq organizowanie
sesji wyjazdowych do wsi polskich.

(...) Takie to sA etapy ustalenia naj-
gl6wniejszych organizacyjnych form sq-
downictwa w jqzyku polskim. Pozostale
trudnoSci natury jqzykowej ze stosun-
kami na zewn4ttz mogq byd oslabione (i
po czq6ci jur sa oslabione) przez przy-
stosowanie aparatu rejonowej milicji i
samego Rejwykonkomu do obslugiwania
ludno6ci polskiej w jqzyku rodzimym.

W s4dach okrqgowych, tam gdzie
jest ludnoSd polska, wprowadzony juz or ./
roku instytut tfumaczy sqdowych, Y
r6wniez aparat s4du, do pewnego stopnia
dostosowuje siq do rozpatrywania spraw
w jqzyku polskim.

Wielk4 przeszkod4 w pracy s4d6w
polskich jest jeszcze brak dostatecznej
znajomo6ci aparatu s4d6w z terminologiq
s4dowq w jqzyku polskim, brak kodek-
s6w w jqzyku polskim. Opr6cz tego w
sktadzie kolegium obrotic6w, w niekt6-
rych miejscach nie okazalo siq os6b wla-
daj qcych j qzykiem polskim.

(...) Niespelna jeszcze roczrta praca
s4d6w w jqzyku polskim w okresie ich
organizacji ze wspomnianymi momenta-
mi ujemnymi, dala j ednak dodafirie lvyni-
ki. W6rod ludnoSci polskiej autorytet
sqd6w ostatnio bardzo wzr6sl.

(...) Nawet przy obecnej sieci sqd6w
polskich z jqzykiempolskim urzqdowym, .

blisko 90.000 ludno5ci polskiej na Ukra-t-.
inie juz nie tylko mohe poslugiwad siq -
jEzykiem rodzimym ri' s4dzie przy skla-
daniu zezrtah i Swiadectw,lecz jest cal-
kowicie obsfu2ona przez sam sqd, pra-
cuj4cy w jqzyku polskim. W czasie pracy
tej sieci romriqzano z g6rq 3.000 spraw
cywilnych i karnych w jezyku polskim.

Te fakty majq olbrzym ie znaczenie w
calej pracy Wtadzy Rad w stosunku do
mniejszoSci narodowoSciowych, gdyi
sqdy polskie staty siq nie tylko jednym z
potq2nych czynnik6w wzmocnienia pra-
worz4dnoSci rewolucyjnej w miejsco-
woSciach zamieszkaly ch przez Polak6w,
ale s4 r6wniez namacalnym dowodem
calkowitego r6wnouprawnienia narodo-
woSciowego.

J. S-c2., Charkdw
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MAT,,A MO ZAIKA
M6j przyiaciel

Puch
Bardzo chcq opowiedziet, o swoim

niezwyktym kocie. Ot62 trzy lata temu
dostalam wspanial4 niespodziankq - kot-
ka Pucha. Sama go przywiozlam ze wsi.
Kiedy zobaczylam Pucha, to zronrmia-
lam,2e bqdzie moim nowym i najlepszym

Tyjacielem. Dotknqlam miqkkiego
\=rterka, kotek schylil glowq i otarl siq o

mnie. Dal mi zrozltrmiel, ze moje pie-
szczoty sprawiaj q mu duz4 przyj emnoSi.. .

I to bylo moje pierwsze przywitanie z
nowym pnyjacielem. Mama powiedzia-
la, 2e Pych nale?y do rasy norweskich
kot6w leSnych, Wedfug niej, jego przod-
kowie mieszkali w lesie i stamt4d trafili
do naszych dom6w. Kotek Puch ma nie-
zwykl4 urodE - piqkne futerko i ladne
26he wielki oczy. Chod urodzil siq na wsi,
jest nie mniej urodziwy od swoich przod-
k6w. Przyjechal do Berdyczowa pociq-
giem i od razu wszystkim (kto go zoba-
czyl) siq spodobal. W naszym domu ulu-
bionym miejscem Pucha jest kuchnia.
Bardzo lubi le2e6 na parapecie, obserwu-
j4c co siq dzieje za oknem. Kryjqc siq za
wazonami obserwuje golqbie i inne ptaki.

1-/V9Uy2a sobie, 2enanie poluje i nawet
z nimi rozmawia. W takiej chwili kot
Puch jest prawdziwym drapie2nikiem.

Chocia2 wyglqda powaznie, ale przy -
pada za r6znymi zabawami. Gdy ci4gnq

po podlodze przywi4zany
do sznurka pomponik, maty
urwis zaraz to zauwa|y i
zaczyna polowanie: czai
siq, chowa siq za meblami,
przegotowuje siq do skoku.
Nagle celnym susem ataku-
je i chyyta kulkq.

Bardzo lubiq karmid
swego kota. W kuchni stojq
podw6jne naczynia, w kt6-
rych jest mleko i jeszcze

coS. Woda dla kotka Pucha
stoi w lazience, w wiadrze,
bo lubi pi6 wodq wlaSnie z
wiadra. Przepada za melo-
nem i Whiskasem zkurcza-
kiem i wqtr6bk4. Nie cierpi natomiast
nrpy, ale smakuje mu ziemniaki ze Smie-
tanq. Podczasuczty Puch lubi, zeby jedze-
nie podawad mu na czubku palca, a on je
ze smakiemzlinrje.

Kiedy przychodzimy do mojej cioci,
to spotyka siq tam z psotkq Nor4. Na
pocz4tku bardzo siq bal groLnej Nory. Ale
kiedy zauwa|yl,2e jest do56 silny i wielki,
nie pozwolil Norze zachowywa6 siq jak
ktoS wa2niejszy od niego. Pewnego razu
stanowczo jej siq przeciwstawil. Pacn4l
lap6 daj4c do zrozumienia, 2e te| ma
swoje prawa. Od tej pory Nora trochq boi
siq naszego kota. Puch nawet zaprzyja2nil
siq z Nora, ale ta prryjazfitrwa nie bardzo
dtugo. Koty i psy inaczej rozumiej4swoje
zachowanie. Na przyklad, gdy kot uderz1
w ziemiq ogonem, to znaczy,2e jest zly.
Pies natomiast wykazuje rado56 machajqc

ogonem. Gdy Puch widzi ciesz4c4 siq
Norq, to mySli, 2e ona chce go zaatako-
wa6 i zamvyczaj siq broni. Ale jestem
pewna, 2e nasz kot nie zrobitby lazywdy
Norze i na pewno bardzo chcialby siq z
ni4pobawi6.

M6j maty przyjacielj est niezmiemie
zabawny po przebudzeniu, gdy przeciera

swoje oczka i ziewa tak szeroko otwiera-
j4c pyszczek, jakby to byla paszcza lwa.
Wygl4da to komicznie, gdy|jest wtedy
wp6lprzytomny i strasznie zaspany.

Codziennie rozmawiam z kotkiem,
opowiadam mu o swoich prze?yciach,
dzielqc siq radoSciq i u2alam kiedy jest mi
zle. Mam wra2enie, 2e mnie rozumie i
slucha, ale odzywa siq swym kocim jqzy-
kiem. Moze kiedy6 bqdzie rozmawia|?
Kto wie?...

Opowiadala Alla KoleSnik
(12 lat, mieszkanka Berdyczowa)

Oto ja, moja kuzynka i Puch (autorka artykulu z kotem w rqkach)

Sfo lat
PRANIE

Pucu! Pucu! chlastu! chlastu!
Nie mam rqczek jedenastu,
Tylko mam dwie rqczki male,
Lecz do prania doskonale.

Umiem w cebrzyk wody nalac,
Umiem Wprac... no... i zwalat.
Z mydla robiq tyle piany,
Co nasz kucharz ze imietanv.

temu pisano dla

I wypluczq i wykrqcq.
Chot mnie dobrze bolqrqce!
Umiem takie i lcrochmalit,
Tylko siq nie lubiq chwalic!

- A u pani? Jak2e dziatki?
Czy te2 brudzq swe manatki?

dzieci...

- U mnie? Ach! To jeszcze gorzej.
Zaraz zdejmuj, co siq wlo2y!

Ja i praczki ju2 nie biorq,
Tylko sama co dzieri piorg!

Taka praca zewsze nowA,
Gdy kto lalek sig dochowa!

Maria Konopnicka
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Dom dla repatriant6w zKazachstanu
Gmina W6lka pod Lublinem, przy

wsparciu 25 sponsor6w, zbudowala dom
dla polskiej rodziny, kt6ra przyjechala z
Kazachstanu. Na pocz4tku listopada pari-
stwu Sobolewskim uroczy6cie wrQczono
klucze do domu. Parterowy domek o
powierzchni 80 metr6w kwadratowych
stan4l w ci4gu 2latw podlubelskim osied-
lu Borek. Dzialkq pod budowq i 40 tys. zl
przekazala gmina.

W6jt gminy W6lka Wlodzimierz
Hofa podkreSlit,2eudzial gminy w budo-
wie domu dla repatriant6w jest zgodny z
wol4 jej mieszkaric6w. - Nie jesteSmy

bogat4 gmina ale uznali6my, ze sta6 nas
na taki gest dobrej woli, bo trzeba poma-
ga6 tym, kt6rym jest znacznie trudniej -
powiedzial Hofa.

Wladyslaw Sobolewski oraz jego

zona Walentyna m6wili, ze nowy dom to
dla nich wielkie szczqScie. - Sami nie
dalibySmy rady, a dziqki ludzkiej pomocy
mamy nasze wlasne miejsce w wymarzo-
nej Polsce i spokojnie mySlimy o przy-
szlo6ci naszych dzieci - m6wili.

Sobolewscy Zyiqw gminie W6lka od
dw6ch lat. Dotychczas mieszkali w wy-
najmowanym przez gminq mieszkaniu w
starym, zniszczonym budynku.

Wladyslaw Sobolewski pracuje jako
monter. samochodowy w lubelskiej fabry-
ce Daewoo, jego 2ona, pielqgniarka, nie
znalazla dot4d pracy. Tr6jka syn6w siq
tJczy.

Sobolewscy przyjechali do Polski z
Alma-Aty. Ich rodziny pochodzqz Zyto-
mierza, sk4d zostaly wysiedlone do Kaza-
chstanu w latach trzydziestych. Na Lubel-

szczyzne przyjechalo dotychczas 16

rodzin zKazachstanu. Opiekuje siq nimi
Stowarzyszenie Polakow Repatriowa-
nych z Kazachstanu na Ziemiq Lubelsk4
kt6re te?naleLalo do inicjator6w budowy
domu dla Sobolewskich.

- Staramy siq pomaga6 wszystkim,
gl6wnie przez wyszukiwanie sponsor6w.
Czqsto potrzebne sq rzeczy niewielkie,
jak artykuty gospodarstwa domowego
czy sprzgty domowe, bo przesiedleficom
brakuje wszystkiego. Budowa domu dla
Sobolewskich to nasza pierwsza tak dula
inicjatywa. Mamy nadziejq, 2e zaniap6j-
d4nastqpne i ten przykladz-achEci innych
w calym kraju - m6wi sekretarz Stowp
rzyszenia Anna W6jcik. \J

Wg. prasy polskiej oprac. s. m.

Studiuje w Polsce
Tak m6wi OIga Druh. I nie tylko ona. Niemalo mlodzieLy z Berdyczowa ma
moiliwoSd studiowania w Polsce. Podczas wakacji Olga odwiedzila Berdy-
cz6w i odpowiedziala na kilka pytari dla naszego pisma.

- Jak udalo Ci sig dostai na studia do
Polski?

- Swoje pierwsze kroki w nauce jqzy-
ka polskiego robilam jeszcze sze6i lat
temu w szkole nr 4 na fakultatywnych
zajEciach z paniami Larys4 Wermirisk4 i
Walentynq KoleSnik. P62niej ukoriczy-
lam paristwowy kurs tfumaczy jqzyka pol-
skiego w szkole nr 1. Kurs ten prowadzlLa
pani Helena Bofczkowska. Te zajqcia
dawaty mozliwo6d poznania nie tylko
jEzyka, ale i kultury, literatury i tradycji
polskiego narodu. P6ltora roku temu, w
maju, odbyty siq wstqpne egzaminy na
studia, a dzisiaj uczq siq juz w Polsce.

- Gdzie studiujesz?

- Ukoriczylam tak zwany zerowy rok
w Centrum Jqzyka i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemc6w w Lublinie. Zajqcia byty
bardzo ciekawe.

- Jak wyglqdala nauka?

- UczyliSmy siqpiqi dni w tygodniu -
przede wszystkim 19 godzin godzin jgzy-
ka polskiego. Byly jeszcze m. in.: mate-
matyka, geografia, historia i jqzyk angiel-
ski. W sobotq chodziliSmy do Akademic-

kiego OSrodka Sportowego, na roilne
wycieczki, do teatru, na koncerty.

- Co Ci sig podoba sig w iyciu studen-
ckim? Cz,y sq jakief szczegdlne tradycje
studentdw w Polsce?

- Wszyscy m6wi6 2e zycie studenta
jest bardzo ciekawe i wesole. To prawda.
A u student6w w Polsce istnieje du2o 162-

nych, wesotych tradycji. Na przykJad

,,otrzqsiny'l To Swiqto nowicjuszy, czyli
SwiEto przyjgcia student6w na pierwszy
rok studi6w. Studenci bardzo wesolo
obchodz4 teL tradycvjne katolickie pol-
skie Swiqta, takie jak Wigilia, Bohe Naro-
dzeni.e, r6wniez Mikolajki, Andrzejki ale
te| i Dzieh Sw. Walentego.

- Co Ci sig najbardziej spodobalo?

- Zapamiqtalam szczeg6lnie Wigiliq
w naszym centrum. Spiewali6my duzo
piqknych kolqd i noworoc zny chpiosenek,
robiliSmy jaselka, dzieliliSmy siQ oplat-
kiem, dyrektor centrum, pan Jan Mazur
skladal 2yczenia, a wszystkich nas poblo-
goslawil biskup.

- Kim byli Twoi nowi koledzy?

- W Centrum JEzyka i Kultury Pol-

skiej dla Cudzoziemc6w uczy siE mlo-
dzieLz Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Kir-
gistanu, tr-otwy, Moldawii, Bulgarii i
Rumunii. To sq mlodzi ludzie polskiego
pochodzenia, kt6rzy chc4 nauczyi siQ

jqzyka,literatury i kultury swoich przod-
k6w. W mojej grupie byli studenci z
dawnego Zwiqzku Radzieckiego. S4 bar-
dzo weseli i kolezeriscy.

- Jakie sq Twoje pierwsze wraienie o
Polsce, o Polakach?

- Polska to bardzo stare i piqkne pafi-
stwo. W samym Lublinie znajduje siq
duzo ciekawych zabytk6w. Poziom irycia
jest oczywiScie wyzszy ni2 u nas, n:

Ukrainie. A poza tym Polacy to bardzor
weseli ludzie, kt6rzy kochaj4 sw6j kraj,
swojq kulturq i tradycje.

- Twoje plany na pr4yszloii.

- Dokladnie jeszcze nie wiem, ale
zamierzam ukorlczy6 studia ekonomi-
czne. MarzE r6wniez o dziennikarstwie.
Po studiach oczywiScie, chcialabym zna-
le2(, ciekawA pracQ i mied dobr4 rodzinE.

- Co chcialabyS Uc<yi tym, ktdrzy mySlq
o studisch w Polsce?

- Zyczq cierpliwo5ci i sukces6w w
nauce jqzyka polskiego, atakile powodze-
nia na egzaminach - i szczqSliwej nauki w
Polsce.

- Dzigkujp za rozmob'Q, ilyczg sukcesdw i
powodzenia"

Rozmawiala: Walentvna KoleSnik
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listopad-grudzieri 1999 r.

Po burzliwych debatach i sporach Sejm uchwalil nowe przepisy po-

datkowe. W 2000 roku stawka podatku dochodowego od przedsiq-

biorstw ma wynie6i 30 proc. (obecnie 34 proc.). Do 2004 r. podatek

zostanie obnizony do 22 proc. Prezydent Aleksander Kwa6niewski

zlobylweto wobec jednej ztrzechustaw, obnizaj4cej podatek docho-

dowy od osob frzycznych, o l-4 proc (sqtrzy stopnie,w zalefunoSci od

*yrokos.i dochod6w - maksymalna obecnie 40 proc., miala by6 36

proc.). Zdaniem rzqdu obni2ka podatkow pobudzi przedsiqbiorczoS6

- opozycja, kt6ra zglosila tysi4ce (!) poprawek i starala siq na wszelki

sposob przeci4ga6 obrady, uwaila,2e zmiany s4 korzystne tylko dla

naj bo galsz y ch. P r ezydent zgodzit siq z tw ier dzeni ami opozycj i.

Debata nad ustawami podatkowymi i spory pomiqdzy rzqdzqcymi

Akcjq wyborczq Solidarnosi i uni4 wolnosci spowodowaly spadek

kursu zlortegowobec dolara. KaLdazla wiadomo6d - np. gro2ba *it::
premiera i ministra finans6w Leszka Balcerowicza,2e odejdzie, jeSli

no*. podatki nie bqdqwprowadzone - oslabiala zlotego. Ka2da dob-

ra go wzmacniala. Po decyzji prezydenta KwaSniewskiego o zaweto-

*uniu jednej z ustaw podatkowych wydawalo siQ, ze Balcerowicz
jednak od ejdzie - ale zdecydowal siq pozostai. W ci4gu jednego dnia

dolar stanial o7 groszy.

Posel Jerzy Osiatyriski z Unii WolnoSci nie byl agentem sluzb spe-

cjalnych PRL - orzekJ S4d Lustracyjny. Osiatyriski, kt6ry w 1992 r.

inalazl siq na tak zwanej liScie Macierewicza (6wczesny minister

spraw wewnqtrznych), sam wystqpil do sqdu o oczyszczeniezzarz;trtu

wsp6tpracy ze Sluilb4 Bezpieczefrstwa. S4d uznal, 2e "nie mo2na

dopatrzy(: siq 2adnych podstaw do stwierdzenia, aby kiedykolwiek
nawiqzal on wsp6lpracQ z organami bezpieczefistwa w rozumieniu

ustawy lustracyjnej". Od zarzutu wsp6lpracy z komunistycznymi

stu2bimi specjalnymi zostal tez uwolniony Wieslaw Chrzanowski,

byly marszalek Sejmu i minister sprawiedliwoSci, natomiast zawin-
nlgo ..klamstwa lustracyjnego" uznano Mariana Jurczyka - bylego

rrolo*.go dzialacza"solidamoSci" w 1981 r., obecnie senatora i pre-

zydenta Szczecina.

W Bielsku Podlaskim i Biatymstoku odbyl siq VIII Festiwal Kultury
Ukraifrskiej "Podlaska Jesieri". Dominowaly pieSni liryczne i obrzq-

dowe. Jak powiedziala Maria Ryzyk, sekretarz Zwiqzku Ukraific6w
Podlasia, z roku na rok festiwal ma coraz wiqkszq publiczno66.

ZwiqzekUkrairic6w Podlasia skupia okolo 400 osob, dzialanarzecz
pielqgnowania rodzimej tradycji i jqzyka. Oblicza siq, ze okoto 100

tys. osob w p6lnocnej i wschodniej Polsce m6wi gwarA ukraifiskq.

Gl6wne skupiska polskich Ukrairicow to rejon PrzemySla, G6rowo

Ilawieckie, Gizycko i Wqgorzewo na Warmii i MazurachorazPodla-
sie.

W Warszawie powstal Polsko-Ukrairiski Klub Dziennikarzy, skupia-
j 4cy po I skich dzi enn ikar zy zaintere sowanych sprawami ukrairiskimi.

Prezesem zostal Piotr KoSciriski, dziennikarz "Rzeczpospolitej" i
wsp6lorganizator "Mozaiki". Podobny klub powstaje w Kijowie.

Na pocz4tku grudnia w kantorach dolary kupowano po 4,20 zl,sprze'
dawano po 4,28 zl.

Swigto NiepodlegloSci w Polsce

I 1 listopada Polska obchodzila 81. rocznic4odzys-
kania niepohlegloSci. Gl6wne uroczystoSci odbYlV qiq

przed CrbUem Nieznanego Zolnierua w Warszawie'

irlajburzliwszy przebieg Swiqto mialo w Krakowie' W

urdczystoSciacli warszawskich wziqli udzial prezydent

RP Aleksander KwaSniewski, marszalkowie Sejmu i
Senatu Maciej Pla2yfiski i Alicja GrzeSkowiak'

GoSciem honoiowym byl byty prezydent USA George

Bush. Po uroczystej zmianie wart pbrte Grobu pokryly
wiefrce i kwiaty. Kilka tysiqcy warszawiak6w, przybY-

lych na plac Piisudskiego, obejrzalo defiladq 2otnierzy

or az przejazd kawalerii.

- t t iistopada to dziehrefleksji o r6znych drogach

do wolnoSci, o naszych wsp6lnych obowi4zkach
wobec narodu ponad politycznymi podzialami -
p ow i e dzi al prezydent KwaSni ew ski. - W izja zakohcze'

nia zimnej wojny, pokonania ladu jaltafiskiego,-uzys\a-

nia suwerennoSci przez kraje Europy Srodkowej i
wschodniej wydawala siq tak odlegla, 2e a2 nierealna'

Szef pafistwa przypomnial, ze to w Polsce lvyprl-
cowano ideq "oki4glego stotu" - kompromisovyych

zmianpolitycznych.Zacytowalte|wypowied-Zpapi97a
Jana Pawlilt, ie wydarzenia w Polsce z 1989 r. daty

Europie szansQ na odrzucenie barier ideologicznych'
Po uioczysto6ciach zloilono kwiaty przed pomnikiem

marszalka J 6zefa Pilsudskiego.
Premier Jerzy Buzek z kolei, kt6ry uczestniczyl w

obchodach Swieia NiepodlegloSci w Krakowie, zlo2yN

kwiaty na grobie marszalka Pilsudskiego -w 
Krypcie

pod Wiez4 Srebrnych Dzwon6w na Wawelu. Przepy-

ihankq zak ohczyly siq uroczysto6ci ptzedGrobem Nie-
tnune[o Zolnierza na Placu Matejki w Krakowie'
Czlonf owie N i ezale hne go Ztzeszenia Student6w, Li gi

Repub likafiski ej i "mlodzie2y antykomuni styczlej " nie

chiieli dopu6cici6, by czlonkowie Sojuszu Lewicy
Demokratycznej zlo|yli kwiaty na Grobie Nieznanego

Zolnierza. Kiedy czlonkowie SLD zblizyli siq dopom-
nika drogq zast4pilo im kilkudziesiqciu mlodyg!lld"i'
Gl6wnym celem stal siq posel SLD Andrzej Urbah'
czyk, titOry musial ukry6 siq za plecami policjant6w'
Funkcjonariusze w mundurach i w cywilnych ubra-

niach utworzyli kordon i odproqadzili posla w bocm4
ulicq.

Wg. prasy polskiej oPrac. B.Z-

KOMUNIKAT
Konsulat Generalny RP w Kijowie informuje, 2e osta-

teczny termin skladania wniosk6w o prryznanie uprawnieri
kombatanckich przez osoby zamieszkal e poza granicami Pol-

ski uplywa 31.12.1999. (Podstawa prawna art.22 Ustawy z
24.01.9L o kombatantach oraz niekt6rych osobach bqd4cych

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, tj.Dzien-
nik Ustaw z 1997 r. Nr 142, poz.950 z p6Lniejszvmi zmia-
nami).

Jednoczesnie informuj emy, 2e termin skladania wnios-

k6w o przyznanie uprawnief kombatanckich z tytul6w oqtS-
lonyctr- w Ustawie z 4.03.99. o zmianie Ustawy o komba-
taniach oraz niekt6rych osobach bqd4cych ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego (Dl. U' Nr 77,po2.826)' to
jesi ukrywania 2yd6w i innych os6b, za ukrywanie kt6rych
-grozila 

kara Smierci w czasie II wojny Swiatowej oraz

poniesienie uszczerbku na zdrowiu w czasie zaj36 w 1970 r. na

Wybrzezu, nie zostal okreSlonY'
S. K.
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Masz kabel? Odbierasz z satelity? Przeczytajl
Polska telewizja dociera na Ukraing - poza niewielkim obszarem na zachodzie

kraju - jedynie za poSrednictwem anten satelitarnych lub kabla. Najczg5ciej jest to TV
Polonia, Polsat,, Polsat 2, ewentualnie RTL-7. Aby uprzyjemnid naszym Czytelnikom
zbliZajqce sig Swigta i Nowy Rok, postaraliSmy sip zdobyd informacje o polskich
programach! Ci, kt6rry majq dostgp do TV Polonia, niech zwrdcQ uwag€ na nastqpujqce
propozycje (wszgdzie podajemy czas ukraifiski, tj. polski+l godzina): |l/igilia, 24
grudnia -21.00 Homilia Prymasa Polski,24,00- Procesja do drzwi Roku Swiptego i
Pasterka z Watykanul sobota,25 grudnia - 15.40 "Pan Wolodyjowski', polski film
fabularny, rei. J. Hoffman, cz.l,2l.00 "Wesele" - film fabularny prod. polskiej, reL. A.
Wajda; niedziela,26 grudnia - 15.15 "Pan Wolodyjowski" cz. ll, 21.00 *Pulkownik

Kwiatkowski", komediodramat prod. polskiej, re2. K. Kutz; Sylwesterr 3l grudnia -
21.00 Orpdzie Noworoczne Prezydenta RPr 2l.l0 "Sami swoi", komedia prod. polskiej,
re2. S. Chpciriski. W POLSACIE i RTL-7 dominowad filmy produkcji zachodniej. Gdy
ten numer "Mozaiki" oddawaliSmy do druku, nie byly jeszcze znane dokladne godziny
emisji poszczeg6lnych punkt6w ich program6w. POLSAT na Wigiligr24bm., proponuje
komedip amerykaisk4 "Brzdqc w opalach" (21.00?), a w kolejne dni interesujqce filmy,
gl6wnie amerykariskie; POLSAT 2 w Wigiliq przedstawi m.in. stare komedie z Flipem i
Flapem (24.00?). RTL-7 to m.in. - w Wigilig "Uciekajqce zakonnice', komedia
brytyjska (21.00), 25 grudnia - "Poiegnanie z Afryk4", melodramat amerykafiski (iw.),
a 26 grudnia -"Zaprch kobiety", film obyczajowy prod.IISA (iw.). opr. P.K.

Polski informator Zytomierza i Berdyczowa

Radio iLytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
o Co miesi4c, w kazd4 pierwsz4 sobotQ miesi4ca o godzinie 20.00, mozna

slucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu bytomierz.
. Nieregularnie nadawana jest audycja w jgzyku polskim w Radiu

Berdycz6w. Jest zapowiadana wczeSniej.

Telewizja Zytomierz dla Potak6w
. Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.

Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
o Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Kazimierz Ratuszyriski, godziny pracy -
codziennie (pr6cz niedziel) od 9.00 do 18.00.

. Zj edno czenie Po lak6w Zytom i ers zczy zny,,Polonia"
- przewodniczqcy Tadeusz Rqkas,

tel. domowy (412) 22-16-36.
o Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu

- prezes Walentyn Grabowski, zastgpca Jerzy Bagiriski,
tel. domowy (412) 37-89-97.

. Zrzeszenie Mlodziezy Polskiej w Zytomierzu

- przewodniczqca Swietlana Gre2, tel.: 36-14-88, 37 -40-46.

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -

prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoty nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (414) 32-50-30.

Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 19.00.
o KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli - codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13.00.

Msze dwujgryczne - czQ5ciowo w jgzyku polskim, czgSciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
o KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 8.00. 10.30. 17.30.

codziennie 8.00 i 17.30.
o KoSciol Barbary - codziennie 8.30, 17.30, niedziele tak2e 13.00.
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( 6EPA14L{ | BCbKA MO3AIKAD
(flonucuroro MoBolo)

SnaroAifi Ha rpoMaAcbKa Kyn brypHo-ocBirHr
ra3eTa.

Bnxogrru KoxHr4x 2 ruicnqi.

Bugaeequ - PaAa SepguviacbKoro aiAAineuxn
Cninxn nonRxis YxpaTxu.

3apeecrpoBaHa 25 xeirHn 1995 p.
Xnronlt ra pcbKr4 M o6nacHuna yn paaniu Hn n,t

no npeci, caigoqreo npo peecrpaqirc
cepii XT Ne 70.

u. Sepgnvia, ayn. [lyurixa,46.
Ten.2-23-78.

HagpyroeaHo Ha Kl-l "flonirpaQivna $a6prra"
M. Sepgrvie, ayn. KornnpeecbKoro, 2.

Trpax 1 000 npraruripHraxia.

. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

Nauka jgzyka polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych, godz.
17.00: wtorki - nauczvcielka it. Chareza. Srodv - L. Wermiriska.

Haura

pi4tki KoleSnik.
(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.
lVszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat
swoiclt organizctcji, imprez polskich itp. Redakcja)


