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Dzisiaj obchodzimy Swiqto, kt6rego ludz-
ko5d oczekiw al^ przez 2000 lat. Bo2e Narodzenie
2000-go roku niesie naszej ziemi zbawienie od
zla, nadziejg n a polep szenie ustroj u spolecznego,
dla kaZdej rodziny - nadziejg na szczpscie, ra-
do56, obfite laski Bo2e

Jezus Chrystus przyszedl na ten Swiatr Zeby
pocieszy6 placzqcych, ogarn46 sw4 miloSci4 ser-
ce kaZdego czlowieka, dad rgkg pomocnq temu,
kto sig myli, kto cierpiutrapienia. Nie ma naZie-
mi Zadnej duszy, kt6ra nie bgdzie obdarowana
troskami naszego pana Jezusa Chrystusa.

Dwa tysi4ca lat minet"v od tej pory, kiedy stal
sig najwigkszy cud na planecie, kt6ra jest koleb-
k4 wszystkich ludzi. Nastal nowy okres w historii
ludzkiej, bo 869 zszedl na ziemig i przyni6sl
Swiatlo duchowe, kt6rego potrzebuj e kaildy z
nas. Szczg6liwi byli ci, kt6rzy miefi moiliwo5d
j ako pierwsi przyrvita 6 Nowon arodzonego Jezu-
sa. To szczgScie spotkalo nie tych, kto rz4dlzil,
kto mial przywileje kr6lewskie, kto cieszyl sig
bogactwem. Aniol Pariski o Narodzeniu Boiej
Dzieciny zwiastowal najpierw prostym, bied-
nym pasterzom. Bog przyszedl do nas,Zeby oka-
zad najwiekszrt na Swiecie milo56. Niesie nam
zbawienie od mocy szatana, czeka na nas w na-
szych domach, z pra,sza nas do wsp6lnej modlit-
wy za stolem figilijnym w kole rodzinnym.

Od dnia dzisiejszego rozpoczyna sig nowy
okres historii. Wypadlo nam Ly(. na przelornie
tysi4cleci. Czas ten nie jest latwy. Problemy
og6lnolurlzkie przyjety rozmiary globalne. Lecz
nadzieja nieda nam wpaSd w rgce szatana.Tylko
wiara w Jezusa pomoie czlowiekowi walczyd z
trudno5ciami dnia dzisiejszego. Nie zapominaj-
my o t5rm, ie wiara wzmacnia, podtrzymuje,
leczy.

Chcialbym serdecznie pozdrowid wszyst-
kich mieszkaric6w Berdyczowa i okolic. Niech w
Waszych domach nigdy nie zga5nie Swiado przy-
niesione przezNarodzenie Chrystusa, niech pro-
wadzi Was przez Lycie Gwiazda Beflejemska,
kt6ra ISni w sercu kaZdego chrze5cijanina.
MiloSd, nadzieja, wiara niech towarzysz4 Wam
w trzecim tysi4cleciu i sluZq n rzeczodrodzenia
duchowego.

Ksiqdz Benedykt Krok
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JUREK I STEFAN
Do gl6wn ej bazy polsko-ukrairiskie-

go batalionu wracam wojskowym auto-

stopem.
Jestem Jurek, sier2ant z Pol-

sko-ukrairiskiego batalionu. DwadzieScia'

dziewiq6lat, wlaSnie co dopiero skoriczy-
lem. A z ndzwiskal-ucysryn. Dziadek -
po linii matki - Polak. Zamieszkujq w
Potoczje, to nie bedzie wiqcej jak tysi4c
metr6w od granicy z Polsk4. Zona, dwie
c6reczki, cztery i dwa latka, mam tez

rodzinq w Horyficu - m6wi przesympaty-
cny, ci4gle uSmiechniqf, potyskuj4iy
zlotymi zqbami kierowca ogromnego

ciqgnika ,,(Jrhl". Ma ,,pod nogd' fonad
dwie$cie koni mechanicznych. Byl ju2 na

misji w Bo5ni i Hercegowinie, pelnit stu:2-

bq w Mostarze, na mo6cie na Neretvie.
Dow6dc4 Jurka j est porucznik Stefan

Danio, mlodszy od sierzanta o piq6 lat.

Ukoriczyl oficersk4 szkolQ samochodo-

wq. Zonaty, synek ma p6hora roku.

- Polskiego nauczylem siq z waszej
telewizji i fi1m6w... Zachwycilo mnie

,,Ogniem i mieczem". Odkrywa prawdq o

tym co bylo pomiqdzy nami Ukrairicami a

Polakami. Trzeba zna6 prawdq, wtedy
bqdziemy sobie ufa6... Teraz glo6no w
Kijowie o naszych dzwonach, kt6re le2q

zakopane gdzieS w ziemi w Polsce, a
wasze dzwony zakopane s4 pod Kijo-
wem. Starsze ludzie pamiqtajq gdzie.

Podobno politycy siq dogaduj4 i dojdzie
do wymiany. Tak trzeba... Zanim my tu
przyjechaliSmy, przeszli6my poligon w
Nowej Dqbie. Dobra szkola, tam warunki
podobne do tych co tu, bezdro2a i ci4gle
piasek w oczy siq pchal - m6wi porucznik
Danio. - Ja mieszkam trochq dalej od pol-
skiej granicy, jakieS dwadzieScia kilome-
tr6w, ale do PrzemySla mam niewiele
ponad godzinE drogi. TeZ odnalazlem
polskie korzenie, pradziadek pochowany
jest na cmentarzu w Jaroslawiu. Grobu
jeszczenie zlokalizowalem, ale bqdq szu-
kal. Cmentarze to historia. Kto nie szanu-
je cmentarzy, ten traci korzenie - m6wi
porucznik - a czasem i zycie...

- To siE ju|fiizdarzylo w Kosowie -
opowiada. Park maszyn postawili6my w
niewla6ciwym miejscu, teren wydawal
siq sprzyjajqcy, ale nikt nie zauwa2y|2e
tam siE znajdowal kamiefi nagrobny. Kt6-
rego6 dnia ,,beerdem" siq na trasie prze-

chylil i przygni6tl naszego kolegq, Lubo-
mir mial na imiq, byt z 37 rotY. To siq

wydarzylo czterdziesci dni temu. Nic, tyl-
ko pod nami byl stary albariski cmentarz.

Szkoda, 2e tak zaniedbanY, bo nie posta-

wiliby6my tam pojazd6w. Co bylo robi6,
kazalem przenie6d park w inne miejsce i
wypadki siq skoriczyty...

Samochodziarze, to specjalny

rodzas 2olnierzy. Mujq swoje, mo2na

powiedzied, przesqdy... Nie, to nie prze'
sAdy, to mqdro6ci. Kiedy6, jeszcze u nas

na Ukrainie, jechaliSmy na dwiczenia. Na
drodze le2al pies. Nam siq Spieszylo,

wziqliSmy go miqdzy kola, 2adnym nie
zawadzaj1c. I co? Najpierw zabl4dziliS-

my, ujechaliSmy dwadzieScia kilometr6w
.w zlym kierunku. Potem jedna awaria.

UsunEli5my. Druga, wiemy co siq stalo,

ale nie mozemy naprawii. M6wiq chlop-
com, zostajemy na noc. Rano zaczrrtiemy

nowe Zycie.Takte2 bylo. Szybko napra-

wiliSmy w6z i dalej ju2 bylo dobrze-..

Dam ci radq, nawet gdyby6 musial chwilq
zaczekal, bo jest duzy ruch na drodze, to
zaczekaj i omiri zutievaka. A jak by$ go

przejechal, to sprzedaj samoch64 nic ciq
bowiem dobrego nie czeka. Nie zalnru-

dzam?

- Gdzie2 tam.
No to jeszcze powiem, 2e na drugi

dzieri po tym nieszczq6liorrym wypadku
waszego Zolnierza,kaprala J erzego Abra-
ma- kt6ry wypadl z samochodu i z powo-

du licznych obra2eri glowy zmarl w szpi
talu - jechaliSmy i nie ominqliSmy miej-
sca, gdzie siq to wydarzylo. Nie uwie-
rzysz, ujechali5my jakieS siedemset
metr6w i awaria. Do bazy w Brezovicy
zamiast na o6miu, zajechaliSmy na sied-

miu cylindrach. 
**r<

Porucznika Danio spotkalem dwa dni
p6hiej w Brezovicy, gdzie mieSci siq
jedna z .baz ukrairiskich. Wygolony,
pachnqcy perfumami, a nie benzyn4.

- Przepraszam,2e jataki elegant, ale

to 24 sierpnia, Swiqto narodowe Ukrainy

, -,,tlumaczyl siq".
Przem6wienia. Odzn aczenia. Swiqte-

czny obiad. Wspaniale piero2kit Barszcz,
oczywiScie ukraifski.

Pomiqdzy pierozkami a barszczem
udalo mi siqnamowid na chwilqrozmowy

zastqpcE dow6dcy polsko-ukrairiskiego
batalionu, podpulkownika Wladimira
Szkurata. Ma dopiero trzydzieici trzy

lata, a dosluzyl siq ju2 stopnia podpulko-

wnika i powierzono mu dowodzenie
ukrairisk4 czqSci4 polsko-ukrait'rskiego

batalionu.

- Jak byla pana droga do 2olnierskie-
go munduru?

- To rodzinne. Brat teLjest wojsko-
llrym. Po maturze wst4pilem do Szkot"
Oficerskiej w Kijowie, specjalno66 pit--"
chota zmotoryzowana.

- ProszE co6 powiedziet, o swoich
podwladnych. Co to za 2otniene? Jak s4

wyszkoleni? Uzbroj eni?

- Tu przyjechali sami zawodowcY,

podpisali kontrakty na trzy lat4 nie ma

ani jednego ze sfuzby czynnej .Majqt62-
ne specjalno5ci, jak to w zmotoryzowanej
piechocie. Kwalifikacje bardzo wysokie.
Wiqkszo66 z nich byla na misji w Bo6ni i
Hercegowinie. Sprzqt mamY dobrY.

- Jakie sq zadanie pana zotnierzY?

- Chronid Serb6w w Sztrpcach i serb-

skie konwoje, kt6re eskortujemy do admi-
nistracyjnej granicy z Serbi4. To bardzo

wa2ne polqczenie dla Serbo*'-

- Cel waszego PobYu?
Wspolpracowa6 z Polakami i

pomagad w normalizacji zycia w Ko'
wie. Poznajemy te2 stnrkrr-rry NATO-ot/
skie... A - upnedzajec pana pytanie - to
nie od wojskowycb, lecz od polityk6w
zale\ decyzja o tym, czy bqdziemy sta-

rad siq o przyjqcie do sojuszuczy te2 nie.

Po obiedzie miqdzYnarodou'Y mecz

koszyk6wki. Grajq reprezentacj e polskiej
i ukraiiskiej czE6ci batalionu. Wygrywaja
Polacy: 27 do 22.

Gromkimi brawami nagradzal4 906-
cie Ukrairic6w za Spiewan4 gran4 i tari-

czonQ musztrQ.
P62niej wystQp zesPol .,salono-

wego". Spiewa porucznik Danio, polsk4
piosenkE: ,,Miala matka synq syna jedy-
nego, chciala go wychowa6 na Pana
wielkiego".

Specjalnie dla,nMozeiki"
Ryszard Bilski, Brezovica w Kosowie

( a utor j esl dz ie nn i ka rcem,. Rzeepospolitej " )
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OJCIEC SWI4TY PRZYJEDZIE, NA UKRAIN4
Ojciec Swiqty Jan Pawel II goScid

bqdzie od 2l do 24 czerwca 2001 na
Ukrainie. Zaprosil go prezydent Leonid
Kuczma oraz episkopaty Ko6ciola kato-
lickiego dw6ch obrzqdk6w - laciriskiego
oraz greckiego (bizantyjskiego).

Papie2 go6ci6 bqdzie dwa dni w Kijo-
wie i dwa dni we Lwowie. Nieoficjalnie
wiadomo, 2e - po raz pierwszy w historii
papieskich pielgrzymek- i tu, i tu odpra-
wione zostan4 po dwie msze - jedna w
obrzqdku laciriskim (zapewne w kilku
jEzykach, w tym po polsku), druga zal w
greckim (bizantyjskim). M6wi siq, 2e w
Kijowie miejscem, w kt6rym zostanie
odprawiona msza, bqdzie Plac Sofijski,

r'---245 we Lwowie - hipodrom.
Na Jana Pawla II czekaj4 katolicy

dw6ch obrzAdk6w. Ko6ci6l podaje, 2e

,,lacinnik6w" jest 1,5-2 miliony, za(i gre-
kokatolik6w okolo 4 miliony. Katolik6w
obrz4dku rzymskiego najwiEcej jest na
zacho dzie, lqcznie z obwodami 2ytomier-

skim, winnickim i chmielnickim. Z kolei
grekokatolicy w przewa2aj4cej wiqkszo-
Sci skoncentrowani s4 w Galicji.

Hierarchia prawoslawn a - a przeciel
prawoslawni stanowi4 wiqkszo$6 w6r6d
obywateli Ukrainy - wizytE papie2aprzy-
jmuje co najmniejbez entuzjazrru. Przy-

pomnijmy, 2e patriarcha Wszechrusi
Aleksy II wykluczawizytEJana Pawla II
na obszarze dzialalno5ci Rosyjskiego
Ko6ciola Prawoslawnego. Pafoiarcha
zarztrca katolikom,,unicestwienie" pra-
woslawnych parafii na Ukrainie zacho-
dniej napbcz4tku Lat90., oraz uprawianie
przez KoSci6l katolicki prozelityzmu
(nawracanie prawoslawnych na katoli-
cyzm). Ale po II wojnie Swiatowej to
wla6nie prawoslawie, pod naciskiem
wladz komuni sty czrty ch, silq pr zylqczylo
struktury greckokatolickie.

Dotychczas bardzo niechqtny wizy-
cie papieha Ukraifiski KoSciot Prawosla-
wny podporz4dkowany Patriarchatowi
Moskiewskiemu - milcry. Pozostale dwa
odlamy prawoslawia - Ukrairiski Ko6ci6l
Prawoslawny podporzqdkowany Patriar-
chatowi Kijowskiemu oraz Ukrairiski
Autokefalicnry KoSci6l Prawoslawny sQ

bar dziej otwarte na tqwizyte.

Jan Skrywski

Wizyta Wiktora
Juszczenki...

Kontrowersyjna sprawa nowego
gazoci4gu z Rosji do Europy Zachodniej,
kt6ry - jak chc4 Rosjanie - mialby omijad
Ukraing byla jednym z gl6wnych tema-

: 'J* rozm6w premier6w Polski - Jerzego
\duzka i Ukrainy - Wiktora Juszczenki w

Warszawie. - Polska i Ukraina bede
respektowa( wzajemne interesy obydwu
kraj6w - podkreSlil premier Buzek pod-
czas wczorajszej konferencji prasowej w
Warszawie.

Szefowie obu rz4d6w uzgodnili
powolanie migdryzqdowego zespolu
pod kierownictwem wiceministr6w
gospodarki, kt6ry ma na biehqco roz-
wiqzywad problemy zuri1zane z projekto-
wanym gazoci4giem.

Premierzy rozrnawiali teL o
wsp6lpracy dwustronnej, zar6wno gospo-
darczej - m.in. o wymianie handlowej i
jej kredytowaniu-jak i kulturalnej, atak-
2e o problemach rnniejszoSci narodowych
w obu krajach. Dyskutowali r6wnie2 o
Cmentarzu Orl4t Lwowskich. - Wdziq-
czny jestem stronie polskiej za cierpli-

W skr6cie
wo56, zwlaszcza wobec zachowania

,,gor4cych gl6w" niekt6rych ukrairiskich
polityk6w - m6wil Wiktor Juszczenko. -
Cmentarz bqdzie odbudowany, trwa efek-
tywny dialog, razem z premierem Buz-
kiem osobiScie kontrolujemy sprawe.

W Lublinie na Uniwersytecie Marii
Curie-Sklodowskiej premier Juszczenko
otrzymaL doktorat honoris causa.

...i Jewhena Marczuka
Zagadnienia nuiqzane z propozycjq

budowy gazoci4gu, kt6ry lqczylby Rosj q i
Europq Zachodni4z pominiqciem Ukrai-
oy, a tatie prowadzonq przez Kij6w
budow4 ruroci4gu, kt6rym kaspijska ropa
bylaby transportowana z Odessy do Bro-
d6w i ewentualnie dalej, aL do Gdanska,
byly gl6wnymi tematami rozm6w sekre-
tarza ukraifskiej Rady Bezpieczenstrva
Narodowego i Obrony Ukrainy Jewhena
Marczuka w Warszawie.

Nasza sie6 przesylowa garrwyko-
rzystanajest w 70-75 proc., a chcielibyS-
my, by bylo to 100 proc. Nie jeste6my
zainteresowani budowq gazoci4ga, omi-
jaj4cego nasz kraj - m6wil Jewhen Mar-

czuk. - Ale uznajqc realia musimy siq
zastanawiai, w jaki spos6b Ukraina mo2e
wziqt udziat w tym projekcie.

Ukrairiski 9o56 podkre6lil, ze rozu-
mie trudnq sytuacjE Polski. - JesteSmy
wdziqczni za wsparcie Polsce - powie-
dziat. - Rozumiemy jednak, ze Polska nie
chcialaby podejmowal decyzji pr4mo-
sz4cych jej szkodq lub powoduj4cych
utratq zysk6w.

Skona ukrairiska jest bardzo zaintere-
sowana ukoriczeniem ruroci4gu Odes-
sa-Brody-Gdarisk. Niedawno ukrairlska
Rada B ezpieczeristwa Narodowego pod-
jqla decyzjE w sprawie stworzenia miq-
dzynarodowego konsorcjum, kt6re mia-
toby zajql siqjego budow4i eksploatacjq.

- Chcemy, by w tym konsorcjum domino-
wala Polska i Ukraina - podkre6lil Jew-
hen Marczuk.

Rozmowy Marczuka dotyczyly teL
wsp6lpracy w ramach Komitetu Konsul-
tacyjnego Prerydent6w Polski i Ukrainy
- sekretarz ukrairiskiej RBNiO jest jego
wsp6lprzewodnicz4cym (obok szefa pol-
skiego Biura Bezpieczerlstwa Narodowe-
go Marka Siwca).

S.M.
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J)oSwiadczenie jawnej niespra-
rJ wiedliwo5ci, zawsze lub prawie
zawsze rodziw sercu czlowieka b6l,
gtqbokE rane, tak, 2e bardzo trudno
jest drugiemu czlowiekowi popa-
trzet prosto w oczy. Zlo1t, moze
przerodzii siq w nienawiSi, w prag-
nienie zemsty a nawet w obojqtnoS6.
St4d prosta droga do calkowitej
rczygnacji, chqci do |ycra. Mohna
tak 2yt latami nios4c w swojej
pamiqci wspomnienia przeszloSci,
gdy wszystko bylo rnaczej,lepiej, a
teraz pozostalo 2ycie na poziomie
,,wegetacjt", gdzie tak na prawdqnie
spodziewamy siq niczego lepszego.
Przerwanie takiego krqgu, ktory jak
pqtla nas Sciska, wydaje siqrueczq
niemozliwq.

W 2yciu zdarzajq siq rzeczy
niemozliwe. Jest chyba tak dlate-
go,2e 2ycie zawsze nas zaskakuje,
a my czasami zachowujemy siq
tak, jakbySmy byli obok niego.
Wydaje nam siq, ze to nas nie doty-
czy, 2e irycie plata nam ci4glego
figla. Mozna wejSi w my6lenie, Le
nic nie ma sensu,2eto wszystko co
siq wydarza to kaprys losu a nami
kieruje Slepy los, jakieS fatum,
przedkt6rym nie spos6b uciec. Jak
przemrat taki kr4g, takie mySle-
nie? Czy rzeczryiScie warto tru-
dzii siq nad tym, aby co6 zmienii,
tym bardziej, 2e rana uczyniona
przez drugiego czlowieka jest zbyt

,4 '7
G

CHLEB PET,EN MIT,OSCT
(O przebilczeniu)

Swie2a, aby sie zagoila. Zreszt4
nawet zagojona, pozostaw ia bliznq,
kt6ra Swiadczy o prze?yt)'m b6lb,
cierpieniu. Potrzeb a czasu, nie po to
by zapomniei, ale by przebaczy6...

Prosty gest uczyniony z petnq
czytelnoSciq znaku mo2e by6 wyra-'€'
zemprzemiany, jaka dokonala siq w
nas samych. Przykladem tego niech
bqdzie zdarzenie z Placu Czenvone-

Eo, z parady zwyciqstwa w 1945 ro-
ku, zarejestrowane na kamerze dla
kroniki filmowej.

Z okazji obchod6w dnia zwyciq-
stwa oglqdamy kronikq z tamtych
czas6w. Niemieccy jericy maszeruj4
ulicami Moskwy. Dtuga kolumna
posuwa siQ powoli, 2ohierze se
obszarpa ni, nierzadko ranni, niekt6-
rzy bardzo mlodzi, prawie dzieci,
inni starzy, wszystkie glowy opusz-
czarLe, oczy wbite w ziemiq. Kilka
metr6w za nimi polewac zki zmyw a-
j4 asfalt. Obraz nie do zniesienia,

twarze w tfumie wyraLajq uczucia
narodu, kt6ry z\ryciazyl po tych
latach mqki: pogardq, nienawi66,
ni ezdrow4 radoS 6. Ni ekt6rzy placzq"
pr4nvofuj qc na pamiqd cierpienia.
Wszyscy jednak stojq w milczeniu.
Zadnych krzyk6w i obelg, tylko te

spojrzenia i szum wody spfukuj4cej
haribi4cy brud.

Nagle od ttumu odrywa siqjakaS
kobieta, podchodzi do mlodziutkie-
go jerica. Mozna by pomySled, 2e go
uderzy, ale nie, spod swej lichej, za
duLej mEskiej kurtki wyci4ga kawa-
lek chleba i podaje wziqtemu do nie-
woli dziecku. Nigdy nie zapomnQ
reakcji maszeruj4cych ludzi: od
wstydu do niedowierzania i wdziq-
cznoSci. Wszyscy odwr6cili glowy i
patrz1 dfugo za kobiet4 kt6ra im
przebaczyla.

Mariusz WoiZniak OP
(Przyklad wziqty z l{siq2ki: Marina Wady, Wysocki,

czyli przerwany lot, Czytelnik 1990; s.174-175)
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SWIADEK
Wok6l Berdyczowa, niedaleko wiosek

Chatyn, Terechowa, Bystryk, RadianSkie,
Kikisz6wka zrajduj4 siq ogromne mogily,
w kt6rych zrtalelli sw6j ostatni spoc4mek
mieszkaricy naszego miasta narodowo6ci
zydowskiej . Zgingli od kul faszystowskich
w czasie II wojny Swiatowej. Sq to cywile:
kobiety, dzieci, starcy, kt6rzy stali siq ofia-
rami terroru faszystowskiego przeciwko
Zydom.Minqlo od tej poryjuz okolo 60. lat,
lecz pamiq6ludzka zachowala wszystko, co
dzialo siq wtedy.

Przy ulicy Bogunskiej w Berdyczowie
mieszka Michal Wajnszelbojm, Swiadek
owych czas6w, kt6ry niedawno vkohczyt 7 2

\ lata. Spotkali6my zrimpewnego piqknego,
jesiennego dnia i w6wczas opowiedzialnam
swoj4historiq.

- Razem zwojnqzaczqli siE dla nas dni
tragicnrc. Kiedy hitlerowcy wdarli siq do
Berdyczow a, zaczElirabowad. Potem chwy-
tali ludzi do pracy przymusowej. tr apali nie
tylko Zyd6w, a takie Ukrairic6w, Polak6w,
Rosjan. Pierwsza masowa zbrodnia miala
miejsce 15 wrzeSnia l94l roku. O 5 rano
zastukali do naszego mieszkania. Rozkazali
zbierat siq i iS6 do pracy. Nigdy nie m6wili
prawdy, po co nas zabierajE Nie analiSmy
na pocz4tku prawdziwego celu faszyst6w.
W tym dniu moja matka zamiesila ciasto na
chleb i wsadzila do pieca. Ja mialem iv| 13

lat i mama powiedziala: ,,Misza, nie id? z
nami a zostari, 2eby chleb wyci4gnq6 zpie-
ca. My ciq zamkniemy, a za godzine !vyj-
miesz chleb". Schowalem siE. Mama, tato,

" lnlodszy brat i dwie siostry poszli. Ja zosta-
. em.\v- 

GodzinE p6Lniej wyszedlem ze swoje-
go schronienia, wyci4gn4lem chleb, nakry-
lem go i raptem do mieszkania wchodz4
dwaj policjanci. Zobaczyli mnie i pytaj4:
,,Po co fu siedzisz?" ,,Mama mnie zostawila,
2eby chleb wyja6 z pieca" - odparlem.
,,Tobie chlebem ziemia bqdzie" - powie-
dzieli.

Gdy policjanci przewracali wszystko w
mieszkaniu szukaj 4c zlota,wyskoczylem na
ulicq. Zrozttnialem, co chc4z nami zrobi6.
Dobieglem do stajni, kt6ra znajdowala siq

. niedaleko od domu. Tam spotkalem jakie-
i goS starszego czlowieka. Schowal mnie w

pudle z jedzeniem dla koni. Le2alem tam
okolo trzech godzin, dop6ki oblawa siq nie
skofczyla. Tego mojego pierwszego ratow-
nika nigdy potem nie spotkalem, nie znam
nawet jego imienia, lecznazawsze go zapa-
miqtalem.

Balem siE wr6ci6 do domu od razu i
dlatego poszedlem do Griszkowiec, do

naszych znajomych. Tam mi powiedzieli,2e
m6j ojciec zyie ijest w domu. Okazalo siq,
ze to prawda. Niemcy go wypu$cili, bo byl
jeszcze potrzebny jako specjalista. Tato
zostal malarzem na budowie. W domu
powiedzial ,2e faszyilci klamiq kiedy zabie-
raj4Zyd6w na robotq. Zabierajqpo to, zeby
zabi6.

Na pocz4tku okupacji niemieckiej w
miescie wydano rozkaz, ze wszyscy Zydzi
maj4 przenie66 siq do getta, kt6re zostalo
rozmieszczone przy ulicach Staromiestnej,
Ruskiej, Malo2ytomierskiej. To byla dziel-'
nica Star6wki. OhzymaliSmy tam mieszka-
nie, ojciec byl wykorzystany przez Niem-
c6w na robotach. Ojcu nie udalo siq oswo-
bodzi6 mojej matki z siostrami i bratem, ale
udalo mu siq wyzwoli6 mojE ciotkq z jej
dwoma dzie6mi. Tak oto razemmieszkaliS-
my w getcie przez jaki| czas.

Druga masowa zbrodnia miala miejsce
juz w pa1dziemiku. Pewnego poniedzialku
hitlerowcy razem z policjantami zaczEli
wygania6 nas z dom6w izaganiat do twier-
dzy (Hasztoru Karmelit6w). Ludzi zamyka-
no w dolnym ko6ciele. W czwartek po obie-
dzie wyprowadzili nas na Sukulino (obecnie
dzielnica Berdyczowa), heby rozstrzela6.
StEd juz po raz drugi udalo mi siq uciec.
Mialem 13 lat i bardzo chcialem iryt,. Ju2
styszalem strzaly,lazyki ofiar i postanowi-
lemprze|y6.

Faszy6ci kazali nam siq rozebra6. Do
dolu, przed kt6rym rozstrzeliwali, bylo oko-

lo 100 metr6w. W Em miejscu gdzie nas
rozbierano roslo du2o krzak6w. Tato, kiedy
zobaczyl, ze musimy siE rozbiera6, staraj4c
siq mnie uspokoi6, powiedzial: ,,Misza, p6j-
dziemy ju|do mamy i siostrzyczek. Niedtu-
go bqdziemy razem." Nie chcialem umie-
ra6. Zrnrciwszy koszulE skocdem do
krzak6w. Na szczq6cie policjant tego nie
zauwairyl. Lelalem w chwastach dtugo i
sluchalem strzal6w. Postanowilem opowie-
dziet przyszlympokoleniom jak to bylo.

Wedtug niemieckich danych w Berdy-
czowie zamordowano w czasie wojny 40
tys. Zyd6w. Kiedy Armia Radziecka wyz-
wolila miasto i zaczqto otwierai mogity,
liczba ta potwierdzila siq. Le2alem do chwi-
li, gdy zapadly ciemno6ci, pot€m wyczolga-
lem siq i pobieglem naNowosiolki (dzielni-
ca Berdyczowa). Bylem zupelnie goty. Na
dworze byla chlodno - jesiefi. Zastukalem
do pierwszego lepszego domu. Wyszla sta-
ruszka. Poprosilem, by mnie przenocowa-
no. Wpuscili mnie do Srodka. Powiedzia-
lem, 2e rodzicri zginqli. Gospodarze domu
plakali razem ze mnaL. Dali mi je66, dali
ubranie.

Na drugi dziefi poszedlem w stronq
Terechowej. Rozumialem, 2e nie mogq fu
zosta6, bo to niebezpieczne. Szedlem jak w
bajce - prosto przed siebie, nie. wiedzqc
dok4d. Niedaleko Terechowej spotkalem
mqicrynrq, kt6ry okazal siE brygadzist1z
kolchozu wsi Terechowa.

Cieg dalszy na str. 9

Michat Wajnszelbojm i Dora Kurylina, kt6ra go uratowala w czasie okupacji niemieckiej



Podczas seminarium polonistyczne-
go, kt6ry odbyl siq w puhdzierniku wla6_
nie w Domu polskim, spotkaliSmy siq z
pani4 Miroslawq i wiele interesuJqcego
dowiedzieli6my siq o dzialalnoS.l 

-t"!o
o6rodka polonijnego.

- Pqni Mirosluwo, jak rozpoczgla sip
praca Pani jako dyrektorki Domu pol-
skiego i co udalo sig zrobii h, tym czasie?

- Przez pierwsze dni, a nawet mie_
si4ce, wnikalam w sedno dzialalnoSci,
sedno pracy, dokumentacji Domu pol_
skjego. Oczywi6cie, za nami jest juz
zakonczenie roku szkolnego, wakai.le,
rozpoczEcie nowego roku szkolnego.
Uw a2am, Le pracy zrobiono du2o. przede
wszystkim, tr ady cjq- stalo przeprowadze_
nie seminari6w dla nauizyciiti jqzyka
polskiego. 4-5 kwietnia mieli6my debiut:
jeden dzieh w Domu polskim, drugi w
llolbyszu (bylym Marchlewsku). Nastep_
nie odbylo siq uroczyste ,,wielkanocne
jajko SwiEcone" z tradycyjnymi pisanka_
mi, malowankami. Zaproszeni Uyfi zar6_
yTo-Po_lacy, jak i Ukrairicy, prryszedl
ksiadz. Odbylo siqtak2e *orryri" zakoh-
czenie roku szkolnego, poniewaz w
Domu Polskim mamy zajqcia z j9ryka
polskiego. Podczas wakacji w Domu pol-

,.rkiT zostaly zorganizo*un. p6lkolonie'letnie dla dzieci z ubogich,o&in. przez
dwa tygodnie dzieci przy chodzily na zajE_
cia do Domu polskiego, leiazity 

-ia
wycieczki, organizowali6my im pla2owa-
nie, mecze, konkursy, zajqcia'z jEzyka
polskiego, kt6re dobroc4mnie prowadzi_
lapani Ania. Udalo siEtak2e organizowai
wyzywienie: obiad i podwieczorek. pod_

czas wycieczki do Kijowa dzieci zostaly
takhe zaproszone do Konsulatu.

- Kto to ws4ystko sJinansowal?

- Przede wszystkim Konsulat, ale w
jakiejS czE6ci takheDom polski.

- Jakie jeszcze imprezy odbywaly sig w
Domu Polskim?

.- 
We wrzesniu odbylo siQ od-nacze_

nie {liortowc6w obwodu, kt6rzy brali
udzial w zawodach w polsce, w LomZy.
Nastqpnie mieli$my prezentacje Isierid
ksiEdza Bernarda Mickiewic za-,,Czy wia_
ra w Boga jest sprzeczlrta znauk4". Zain_
teresowanie ksi4zk4 bylo bardzo du2e,
ksiEdzu Mickiewiczowi zadano mn6stwo
pytari i uwazam, 2e sam autor byt zado_
wolony ztego spotkania. Ksiazka zostala
wydana w dw6ch jEzykach- rosyjskim i
polskim. Zorganizowali6my ,b*"i.2
konkurs recytatorski dla azieiii ndodzie-
zy im. Adama Mickiewi cza ,{*esy _
?00,0". Wytypowani zostali uczestnicy,
Iaureaci na konkurs do Kijowa. 9 maja w
Domu Polskim odbylo siE tez uroczyste
odmaczenie kombatant6w Wojska pol_

:F"g" Przyjechal kierownik UizEdu ds.
Kombatant6w i Os6b Represjonowanych,
minister Jacek Taylor, kt6ry kombatan_
tom wrEczyl pamiqtkowe medale. Wete_
ranie bardzo milo to wspominaj 4. Takhe
w Domu Polskim 8 paldziemika odbylo
siq spotkanie weteran6w z mlodzie?q z
okazji Dnia Ludzi Starszych, podczas
kt6rego kaldy weteran otrzymral- prezent
w postaci paczki zyrvnoSciowej. Inicjato_
r9m tego spotkania byla organizacja mlo_
dzie2owa.

- Co Poni moie powiedzie| o pracy bi-
blioteki pr4t Domu potskim?

- Biblioteka w czasie roku szkolnego
jest. c4mna fizy rcz! w tygodniu: w
poniedzialek i Sroda od godziny 1g.00 do
19.30, a w sobory od 9.00 do 11.30.

Yu*y pewne problemy, gdyi nie posia_
damy regal6w na ksi47ki. it ciatoLy siq
zorganizowat czytelniE, kt6ra jest nam
bardzo potrzebna. CzytetnitcOwlest wi"_
lu, czqsto dzwoniq pytaje siE, czy biblio_
teka jest cqrrrna, czy mohna przyjill,
v{y-pory czyd ksiqZki. Naj starsza c zytelni_
czka,kt6ra do66 czqsto przycho dzi,magl
lat i m6wi, Lebezksiazek jej fudno 2yi.

6

Rok w naszym Domu
W sierpniu min4l rok od dnia, gdy

zostal uroczy6cie otwarty Dom polski w
Zytomierzt W kr6tkim czasie stal siq on
prawdziwym oSrodkiem polonijnym ob-
wodu 2ytomierskiego. Od marci 2000 r.
frrnkcjE dyrektora pelni pani Miroslawa
Starowierow, nauczycielka jqzyka pol_
skiego, kt6ra pnyjechata z polski na Uk_
rainq ponad 20lattemu, i dla kt6rej Zyto-
mierszczyzrn stal siq drugq ojczymqt W
ci4gl niedfugiego okresu jej dyrektoro-
wania w Domu polskim odbylo siE wiele
rozmaitych imprez, kt6rych celem bylo
umocnienie nxriqzk6w ukrairisko-pol_
skich, odrodzenie polskbSci w obwodzie
zytomierskim.

- Ile ksiqiek ma biblioteka?
Biblioreka liczy sobie 13 tys.

tom6w. Jest to ksiqgozbi6r, kt6ry zostal
zlikwidowany w polsce i przywie ziony
tutaj. Caly czasjest uzupebriana nowymi
porycjami.

Il/ jaki sposdb prowadzona jes-t nauka
jgzyka polskiego?

- Nauka j ezykapolskiego jest zorga_
nzowana w grupach dzieciEcych, mlo_
dziehowych i grupach doroslych. .-/
- Kto prowadzi u Was zajgcia?

- Uczq polskiego przede wsrystkim
nauczyciele zytomierscy. Obok pani
El2biety z Polski, kt6ra r6wnie2 tu uczy,
pracuj4 tu: Anna OsmolowskE Anna Slo_
wiriska, Wiktoria Rozbick4 Walery
Galecki, Olga Fidorenko, a takis jasama.

- Jakie sq lVasze zpmierzenio na najblii_
szy okres?

.. - 
P.lanujemy zorganizowanie prezen_

tacji ksigki,Rycersko66 ducha" ioetki zLubar4 pani Jaroslawy pawluk, kt6ra
pisze w drv6ch jEnlkach, planujemy te2
Swiqtowai hadycyjne Andrzejki. p6zniej
przewidujemy obchody 10. rocznicy
utworzenia zespofu ,,poleskie Sokoty', no
i - rzecz jasna - uroczystoSi noworoczne.

Rozmawiala Larysa Wermiriska
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. 18-19 listopada w bibliotece im.
Adama Mickiewicza w Kijowie obrado-
wal zarzqdZPlJ na czele z prezesem Sta-

nislawem Kosteckim. Na posiedzeniu ze

sprawozdaniem wystqpili skarbnik Anna
Cybulska i prezes Kostecki. Om6wiono
plan dzialalno6ci ZPU na rok 2001. Z
interesuj4c4 informacj4 wyst4plla prze-
wodnicz4ca Stowarzyszenia Opieki i
Ochrony Zabytk6w i Cmentarzy Czes\a-

wa Raubiszko. Opowiedziala o pracach

stowarzyszenia, przedstawiaj4c zdjercia

polskich pomnik6w na Cmentarzu Bajko-
wym i informacjq o Polakach pochowa-
rych w Kijowie. Pani Raubiszko i jej

wsp6lpracownicy odnale2li m.in. gr6b
ll4 ilolnierzy polskich, kt6rzy zginqli w
1918 roku. 19 listopada pani Czeslawa
poprowadzila interesujacq wycieczkq po

Cmentarzu Bajkowym, gdzie s4 grobY

polskie.
. W Zytomierzu w Domu Polskim 18

listopada odbyla siq uroczysto6i poSwiq-

cona l0-leciu powstania zespotu artysty-
cznego,,Poleskie Sokoly" pod kierowni-
ctwem Pawla Antoniewskiego. Odbylo
siE przyjEcie i koncert.

. 25 listopada w Domu Polskim w
Zytdrhierru na prezentacjq zbiorku poe-

tyckiego autorki z Lubara (obw. iryto'
mierski) Jaroslawy Pawluk przybyli
ucmiowie szk6l frednich, studenci, nau-

czyciele-poloniSci, dziennikarze. Tomik
nosi tytul,,Rycersko66 ducha". Jaroslawa

Pawluk pisze wiersze w dw6ch jqzykach

- ukraifiskim i polskim. Pracuje w szkole
jako nauczycielka iWka niemieckiego i
polskiego, pisuje do miejscowych gazet.

Jej trv6rczofl6 zaprezentujemy w nastEp-

nym nnm erze,,Mozaiki".
. 9 grudniaw Berdyczowie odbyla siq

uroczysto 36 zakofrczenia Roku Reymon-
towskiego . Organizatorami byli: Depar-
tament Kultury i Sportu Rady Miejskiej
Berdyczowa i Konsulat Generalny RP w
Kijowie. Szerzej napiszemy o tym w
nastepnym numerze.

Kronikq prrygotowal
. Eugeniusz Galecki

Nauc zy cielska akcj a protestu
14 listopada nauczycielski zwiqzek

zawodowy nareszcie zorganizowal akcjE
protestu. Zcalej Ukrainy do Kijowa zjecha-
ly tlumy nauczycieli, naukowc6w, studen-

t6w. Pod Rad4 Najwy Zszqzebralo siq okolo
7 tys. os6b. Demonstranci pr4mieSli
dzwonki szkolne, plakaty z napisami: ,,Mi-
zerna pensja nauczyciela - hariba pafst-
wa", ,,Deputowanym - pensjE nauczyciels-
ke", ,,Studentom-godne warunki sfudi6w i
warunki zyciowe". Nauczyciele dzwonili w
dzwonki i skandowali,,Hariba" i,,Pensja".

Tym czasem po lewej stronie placu
pracowala jakaS masryna, terkocz4c silni-
kiem, po prawej lrrzyczal gloSnik, przez

.,--6ry obrady parlamentarnej sesji byly
transmitorvane na zewnqtrz, warczal teL

inny silnik, przy pomocy kt6rego toczono
kamienie do wylo2enia ulicy.

Za oknami Rady Najwyzszej stali
deputowani, wybraricy narodu, i patrzyli,
jak milicja pelni swoje obowi4zki, strzeg4c
ich przed ,$ozpaczqludu". Milicjanci szar4
chmurq otaczalibudynek parlamentu i dtu-
gim laricuchem tworzyli zaporewzdtu2 uli-
cy, nie dopuszczaj4c demonstrant6w na
plac przed Radq. Plac wlaSnie remontowa-
no i nie m6gl pomieScid wszystkich, chc4-
cych pokaza| deputowanym chociazby...
figq. Ale 2adnych nieprzymvoitych zacho-
wari nie bylo. Przecie? zebrali siq przed

Radq ludzie wychowani, inteligentni.
Po godzinie do nauc ry cieli zaczqli wy -

chodzid z wyrazami wsp6lczucia narodowi
wybraricy. Pokazal siq minister edukacji

Kremieri, pomachal rqk4na znak solidarno-
Sci. Potem wyszedl Moroz, powiedzial, 2e

popiera dqzenra protestuj4cych, podawal
rqkE stoj4cymi w pierwszych szeregach.

Potempojawila siqpani Witrenko ze swym
kolegq Marczenk4. O co5 pytalanauczycie-
li,wyrahaj4c swoje poparcie dla ich proble-
m6w. Potem niHa,jak i inni.

Najdtu2ej czekaliSmy na przewodni-
czqcego Rady Najwy2szej Iwana Ptuszcza,

kt6ry mial przyjqt zlo2one na pi6mie 2qda-

nia nauczycieli, naukowc6w i student6w.
Ale on wcale siq nie Spieszyl, pojawil siE

dopiero po godzinie 15.00. Problemy nau-

czycielskie majq zostat wkr6tce rozpatrzo-
ne prrzez Radq Najwy2sz4.

Czy bgdqj akie6 skutki nauczycielskiej
akcji? Poka2e to czas. Dzisiaj nauczyciel
znajduje siE w sytuacji ,paristwowego nie-
wolnika". Pracuje jak w6l, gloduj e, cierpi z
powodu rozmaitych problem6w. Z niego
siq Smiejq od niego wymagaj4 rzeczy nie-
mo2liwych, wci42 kontroluje go kurato-
rium miejskie, rejonowe, obwodowe, mini-
sterstwo, stu:2by medyczne, inspekcja sani-
tarna, sfra?po2arna i inne instfucje. Wielu
pedagog6w rzuca pracew szkole, dorabiaj4
na targu, budowie, w rolnictwie, kto gdzie
potrafi. Je2eli jest mozliwoS6, to wyjehdla-
ja do innych kraj6w. Na razie sytuacja siq
nie poprawia. Rada N ajwyilszamusi podj q6

decyzje, kt6re uratuj4 potencj al intelektual-
ny Ukrainy. lnaczej nasze paristwo nie
bqdzie mie6 przyszlo6ci.

Leon Wrojski, nauczyciel

Powiedzieli
o orMozaic€'i Pola-
kach w Berdyczowie
Stanislaw Kostecki, prezes Zwi4zku
Polak6w na Ukrainie:

- Cieszy nas bardzo, 2e ,,Mozaika
Berdyczowska" z ka2dym numerem sta-
je siq lepsza. Zawsze czytam jqzbardzo
duz'/m zainteresowaniem i jestem prze-
konany, 2eWaszepismo staje siq te?nie
tylko gazetq obwodu zytomierskiego,
jakto jest dzisiaj, ale czasopismem o96l-
nie znanym w5r6d Srodowisk polskich
na Ukrainie. O Was m6wi4 na wscho-
dzie, na poludniu, na zachodzie.

Feliks Paszkowski, prezes Berdy-
czowskiego Oddzialu ZPU :

- Rok 2000. pokazal, ze Polacy
mieszkaj4cy w naszym mie6cie corazle-
piej integruj4 siE w og6lnomiejskiej
wsp6lnocie. Przez ten rok w naszym
stowarzyszeniu pojawilo siq niemalo
przedstawicieli biznesu, malych przed-
siqbiorstw. Nasza organizacj a przybrala
nowe imiq - Korzeniowskiego - Con-
rada.

W roku 2000. wydana zostala nowa
ksi4Tka krajoznawcza o Berdyczowie,
wsp6lautorem kt6rej jestem wlaSnie ja.
We wstqpie do niej przypomnieli6my, ze
Berdycz6w jest naszym ,polskim Pary-
Zem". Zycie u nas jest trudne, lecz
wszyscy pragniemy, ileby Ukraina po-
konala stoj4ce przed ni4 problemy, dzi-
siaj przeszkadzaj4ce jej rozkwitowi.
Mamy nadziejE na lepszq przy szloi;6.

L.W.



Korzenie - drzewo rodzinne
O przodkach swoich wiem niewiele,

dlatego 2e znarli w mlodym wieku, nie
pozostawiaj4c istotnych 5lad6w w dzie-
jach naszego'rodu. Ojciec mego dziadka
po matce, Karol, po przedwczesnej Smier-

ci 2ony, mojej prababci Stefanii, oilenit
siE z bardzo mlod4 dziewcrynq. Macocha
okazala siE niezyczliwa, z powodu czego
l6-letni Michal, m6j przyszly dziadek,
zostal wyprowadzony z domu - na sw6j
chleb.

Wkr6tce o2enil siq z l5-letni4 J6zef4
z domu, jak juz wspominalem, Rakow-
sk4. Ojciec J6zefy, Wojciech, odbyl stu2-

bE wojskowq we flocie, o crp Swiadczy
zdjqcie. P62niej wr6cil do Piekowca,oile-
nil siq i pracowal na kolei w Koziatyniu.
Znarl z powodu duru brzusznego, zosta-
wiwszy dwie c6rki - J6zefq i Franiq - i
syna Wiktora.

Jego 2ona, moja prababcia Aleksan'
dra, powt6rniezamq| juz nie wyszla, jed-
nak miala jeszczejednq c6rkq, Stefaniq,
od j akiego6 wiej skiego kochanka, kt6rego
jednak nie chcial4 dlatego 2e byt plja-
kiem. Wiktor tez pracowal na kolei w
Koziatyniu, o2enil siE, mial piqcioro dzie-
ci, nnarl w doS6 mlodym wieku od wrzo-
du. Frania w czasie wojny zostala okrop-
nie zgwalcona prze z radzieckich wyzwo-
licieli, byla niezamgfuna i zmar\a na raka.
Stefanii, po mq2u Niegrebieckiej, zaw-
dziqczam,j ak ju2 wspominal em, 2e prze-
czytalempo polsku znane powieSci Sien-
kiewicza.

W mal2eristwie Michat i J6zefa Sko-
morowscy mieli czworo dzieci. Opr6cz
Aliny, mojej przyszlej matki, byla te2

Anastasj a (wyszla za mq2 za J ana Krasuc-
kiego), Mikolaj (nnar\ z powodu szkarla-
tyny w czasie wojny) i jeszcze jeden
Mikolaj, nieco starszy ode mnie. W 1937

roku Michal Skorharowski zostal areszto-
wany przez NKWD. Powodem aresztu
by*a rzekoma przynatehnoSd do Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW) i wspol-
praca z wywiadem polskim... Do ostat-
nich lat swego 2ycia, a zmarl w sierpniu
2000 roku w wieku 94lat, nie m6gl pow-
strzyma6 przerailenia, opowiadaj4c o
okropnych przesluchaniach i torturach.

Przesluchiwal go Sledczy o charakte-

rystycznym nazwisku - Szakalow. Wspo-
mina dziadek Michal: ,,Odwi6zl mnie do

rejonu wiejski pelnomocnik policyjny.
WiEziono mnie na posterunku NKWD w
Koziatyniu, obok dworca kolejowego. Do
celi wiEziennej przeznaczonej dla kilku
os6b upychano nas jak Sledzie. Nie tylko
brakowalo miejsca dla snu, anawet usi456

napodlodze nie mogli. Brakowalo powie-
trza. Ludzie omdlewali, stoj4c po kilka
dni. Podtrzymywano ich pod rqce. W
nocy styszeliSmy przeraidiwe kzyk|
przesluchiwanych czEsto wrzucano do

celi skrwawionych, bez pamiqci. To piek-
lo trwalo bez korica. Czqsto styszeliSmy
groLne "s wieszczami na wychodl". JUL

bylo wiadomo, 2e tych nieszczqsnych "s
wieszczami" odwo24 do Winnicy, a st4d

powrotu juz nie spodziewaj siq, raczej
Smierci. Bylo tamte2 kilku starszych ode
mnie mE2czym z Piekowca, pamiqtam
ksiqdza z Machn6wki. Jeden z wiq2ni6w
poradzil mi, zebym nieprzynrawal siE do
jakiejkolwiek winy. Co by z tob4nie dzia-
lo sig m6dl siqi milcz,inaczejzginiesz-
powiedzial cicho. Nawet tu, w celi, o krok
od Smierci, kto6 m6gl donie66 o takich
slowach, 2eby uratowad siebie jeSli nie od
Smierci, to od niezroSnych tortur i mEki.
Jednej nocy, nad ranem, ustyszalem swo-
je nazwisko. W gabinecie Szakalowa
przed stolem stal taboret. "Siadaj t " -roz-
kazal. Siadlem. "Nie tak!" - wrzasnql. -
"Na btzezku!"

-Dlaczego ozenileS siE z Polk4?

- Bylem mlody, kochalem j4.

- Co, Ukrainka nie pasowala? MySla-
lel,2e u Polki miqdzy udami coS innego
znajdziesz?

Milczalem, przer ahony brutalno Sciq.

- Od kiedy jeste6 czlonkiem POW?

- Ja nie jestem czlonkiem hadnej
POW.

- Wrjosz, priedatiel!
W tej chwili kto6 stoj4cy za mn4nie-

spodziewanie wybil spode mnie taboret.
Odczulem straszny b6l w krqgoslupie.
Tenztylu uderzyl mnie taboretem po glo-
wie. Jeszcze uslyszalem "Oto twoja Pol-
ska!" i stracilem przytomno6d.

NastEpnej nocy wszystko siq zaczqlo
od nowa.
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Kontynuujemy cykt wspomniefi Bogdana Siwakowskiego. Oto koleiny odcinek
(poprzedni nosil $ul ,,"Krzy2acy" - glos krwi")'

-Dlaczego o2enileS siq z Polk4?

Tym nzem powiedzialem, 2e sam
jestem Polakiem.

- A jednak w paszporcie jeste6 zapi-
sany Ukrairicem!

Powiedzialem, 2e ojciec mnie
ochrzcil w cerkwi prawoslawnej i zapisal

Ukrairicem,2ebym m6gl uczyt siq w cer-

kowno-prichodskoj szkole.
Wrjosz, sobaka, lwag naroda,

faszist!
Znowu mordowano mnie okropnie.--,

Nastqpnej nocy padlo pytanie:

- Kto ciq zwerbowal?

- Nikt mnie nie werbowal.

- Kogo ty zwerbowale6?

- Ja nikogo nie werbowalem.
I znowu cios od tytq zrowu b61 i

mqka. Prosilem Boga o 5mier6. Twarz ju?
mialem czarno-sin4, rEce i nogi spuchniq-
te, oczy nalane krwia. Stracilem poczucie
czasu. Wreszcie jednej nocy mnie nie
wezwano, nastqlnej te2... W wiEzieniu
zapanowaLo milczenie. CoS siE dzialo.

- Skomorowski, na wychod!

- S wieszczani?

- Niet, k sliedowatielu.
W gabinecie Szakalowa juz nie bylo.

- Nazwisko?

- Skomorowski.

- ImiE?

- Michat. ''-J
- Jaki, do diabla Michal? Nie jesteS

CezaL Skomarowski?

- Ale to,,,graildanin naczalnik", m6j
wujek. On zostal wyslany jeszcze w
ubiegtym roku. A ja jestem jego bratanek,
Michal Skomarowski.

Po dtugim milczeniu Sledczy prze-
jrzal moje papiery, sprawdzil zapisy i
zfiowu pyta:

- Dlaczego nie powiedziale6, ze nie
jeste6 Cezailem?

- Ale moje imiq nikogo nie intereso-
walo!

Tej2e nocy ja uslyszalem:
Skomarowski, s wieszczami na

wychod!

Bogdan Siwakowski

Kolejny odcinek wspomniert -
w nastgpnym numerze rrMozaiki"
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SwIADEK
Dokorficzenie ze str. 5

Zapytal mnie, dok4d idq. Odparlem, Le
idq z Kijowa do Winnicy. Czlowiek ten od
raztt zrozumial, 2e klamiq. powiedzialem
mu wtedy prawdq, bo innego wyj6cia nie
mialem. Zapewnil,2e zaprowadzi mnie do
pewnych ludzi, kt6rry mnie schowaj4. Tak
tez siq i stalo.

Przywi6dl mnie do chaty, gdzie mie-
szkala baba Piwofika (tak jqnazywano we
wsi), ze swymi trzema doroslymi c6rkami.
U nich przebywalem do korica okupacji. Byl
straszny gl6d. W chacie razemze mnEmie-
szkalo osiem os6b. Rozumialem, Le nie
moEe siedzie6 u ten biednej rodziny.Zapy-
talem babci Piwo6ki: ,,MoZe p6jde popro-
szq kogoS o chleb". I ona odpowiedziala:

'r-r,,KraS6 - to jest grzech, a prosi6 nie wstyd i
nie grzech". Slowa te zapamiqtalem na cale
Lrycie. Od tej pory zaczfi,em chodzii po oko-
licznych wsiach i prosi6. To co dawali,
przynosilem do babci piworiki. W taki spo-
s6b dozylem do sierpnia 1942 roku. potem
mnie zlapali po raz trzeci.

A stalo siq to tak. Trafilem w poszuki-
waniu chleba do wsi Wowczyfce. Wszed-
lem do jednej chaty. W pokoju siedzialo
dw6ch policjant6w i pili bimber. Kiedy
zobaczyli mnie, to rado6nie wykrzyknqli:
,,Wa6nie ty nam i jesteS potrzebny. Jvz
dawno na ciebie czekamy. Zaprowadzimy
ciq do Machn6wk i (terazKomsomolskoj e) i
otrzymamy po piqi tysiqcy marek". Oku-

panci za zlapanego party zanta albo Zy da
placili wlaSnie piq6 tys. marek. Powie-
dzialem, 2e nie jeste m Zy dem, ale ukry6
to bylo niemozliwie, bo bylem obrzeza-
ny. W obecno6ci starosty sprawdzili
mnie i zrozumieli, 2e zlapalizydowskie-
go chlopca. Powiedli mnie do
Machn6wki. Kiedy przechodziliSmy
przez most wyrwalem siq z r4k policjan-
ta, zostawiwszy u niego swoj4 fufajkq i
skoczylem do wody. ZaczEli strzelat,
lecz mnie uratowalo od kuli to, Ledobrze
umialem ptywa6 i nurkowa6. Plyn4lem
dlugo, boj4c siq wyj56 nabrzeg. Potem,
nzltrciwszy z siebie ubranie, szedlem po
ptytkiej wodzie. Nastqpnie dtugo sie-
dzialem w trzcinie. Balem siq, ze poli-
cjanci mnie Sledzq. Doczekalem siqwie-
czora i wr6cilem do wioski, z kt6rej
ucieklem.

Na jednym z podw6rek siedzieli
ludzie i rozmawiali o mnie. Zalowali,ie
zostalem zabity. Wyszedlem do nich,
przepraszaj4c, 2e jestem goly, poprosi-
lem o odziel. WynieSli mi jakie6 ubra-
nie. Dali mleka i kawal chleba. Podziq-
kowalem i poszedlem do domu. Gdzie
mieszkalem, nikomu nie m6wilem, bo
za to, 2e mnie przechowujq babcia
Piwofka i jej c6rki z wnukami zostalyby
rozstrzelane. Po tym wydarzeniu malo
juz chodzilem po wsiach, pornagaj4ca
mi rodzina mnie nie paszczala, bala siq,
2e nr6w moge mnie zlapa6. Tak u tych
dobrych ludzi doczekalem siq wyzwole-
nia Terechowej od hitlerowc6w.

Nigdy nie mozna sobie wyobrazi6, ile czlo-
wiek potrafi zniesi. Dzi6 pan Michal Wajnszel-
bojm mieszka w Berdyczowie. W przewaha-
jqcej wiqkszoSci Zydzi wyjechali z rtaszego
miasta, ale on nie chce porzuci6 mogil, gdzie
spoczywajq ojciec, matka, siostry, brat. Zapro-
wadzilnas do Terechowej, w kt6rej ukrywal siq
w czasie okupacji. Juz dawno nie ma babci
Piwofrki. W tej samej chacie mieszka tylko
jedna z jej c6rek - Dora, kt6ra ma jrfi 84lata.
Na pytanie, dlaczego nosi takie zydowskie
imiq, odpowiedziala, 2e kiedy pop chrzcil j4 to
bylzly, bo mama nie dala mu kury. Dlatego tez
nazw al dziew czynkq nie ukrairiskim imi eniem.

Na podstawie przedstawionych Swia-
dectw, imiona babci Piwofki (prawdziwe naz-
wisko Filina Sawelko) i jej c6rek Walentyny,
Judyty i Dory zostaly umieszczone na Scianie
honorowej w stynnym Instytucie Yad Vashem
w Jerozolimie. Pojechali6my taYie na to miej-
sce, gdzie w bratniej mogile spoczywa ojciec
pana Michala. PoSr6d szerokiego pola stoi
ogromna, otoczona wysokimi drzewami
zydowska mogila. Na skromnej ptycie wyciEto
Gwiazdq Dawida i napisano, kto tu zostal
pogrzebany.

Michal Wajnszelb ojm przeLyl horror woj-
ny, pozostal na tej ziemi,kt6ra przesi4kla krwia
ludzkq i opowiada o tym, czego byl Swiadkiem
mlodym pokoleniom, 2eby nie zapomnieli o
wojnie, i 2eby nie powt6rzyla siE tragedia, kt6-
rej ofiarami stali siq niewinni ludzie.

Notowali: Eugeniusz Galecki
i Larysa Wermir{ska

Oddzial nowej partii w Berdyczowie
albo Lycie polityczne cichej prowincji

Mieszkaricy Berdyczowa w wiqkszoSci
nie lubi4polityki. Sq obojqtni wobec wyda-
rzeri politycznych kraju, bo nie wierz4 w
lepsz4 przyszloS6 ukraifskiego paristwa. S4
tak2e i optymi6ci, kt6rzy spodziewajE sie
poprawy sytuacji, ale pozostaj4 biemi, bo
nie wierz4 w swoje wlasne sily, lecz czeka-
jA2epojawi siqktoS, kto bEdzie m6gl zmie-
ni6 nasz4 mentalnoSd, spoleczefrstwo, sy-
tuacjq ekonomiczn4. Cho6 moze to dziwi6,
ale w miescie s4i tacy, kt6rzy nie czekaj4na
pom.ocy z zewn1trz, ale zaczynaj1 dzialal
saml.

- 6 pa1dziernika w sali konferencyjnej
firmy ,,Czysta krynica" odbyla siq konfe-
r91cja zaloLycielska berdyczowskiej miej-
l_k]"j organizacji partii,,pragmityczny
Wyb6r". Szef komitetu organizacyjnego
Aleksander Rudnicki jest z pochodzenia

Polakiem. Pel- ni funkcjq dyrektora firmy
,,Crysta k4r- nica", kt6ra produkuje napoje
bezalkoholowe. WlaSnie ta firma byla
je{nym ze sponsor6w Dni Kultury polskiej
w Berdyczowie w maju 2000 roku.

Pan Rudnicki zostal wybrany przewo-
dnicz4cym berdyczowskiej miejskiej orga-
nizacji,,Pragmatycznego Wyboru". pro-
gram partii jest zbudowany na zasadach
demokratycznych. Przewiduje wsparcie
przedstawicieli malego biznesu. Dzisiaj
drobna przedsiqbiorczoS6 cierpi najwiqcej i
powodu niedoskonalego systemu podatko-
wego, kt6ry funkcjonuje w oparciu o przepi-

, sy pochodz4ce jeszcze z czaslw radziec-
'kich. To nie daje mozliwo6ci rozwoiu ma-
tych przedsiqbiorstw ,lecz na odwr6i prze-
szkadza w ich pracy. Dlatego przedsiqbior-
cy powinni mied swoich przedstawicieli w
Radzie Najwyzszej.

Budowanie Ukrainy, bqd4cej przecie|
mlodym paristwem, nie jest mozliwa bez
rozwoju malego i Sredniego biznesu. Do
wybor6w do Rady Najwyzszej pozostaje
p6ltora roku. ,,Wyb6r Pragmatyczny', pow-
stal 8 kwietnia 2000 roku, kiedy odbyl siq
zjazd zaloirycielski. IdeE stworzenia partii
przedstawil wicepremier Jurij Jechanurow.
Celem gl6wnym ,,Wyboru pragmatycz-
nego" jest udzial w formulowaniu polityki
paristwowej i lokalnej poprzez udzial w
organach wladry i samorz4du lokalnego.

Na konferencji w Berdyczowie byli
obecni: zastqpca p."rrru rady politycznej
tej2e partii, pierwszy doradca wicepremieri
Jurija Jechanurowa - Juri Woderackii czlo-
nek zarz4du obwodowego J. Bilenkij.

Izabela Rozdolska
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Nowy prezesZwiqzku
listopad - polowa grudnia 2000 r.

, Polskgwstrzasnqlo kilka wielkich afer. Najwiqksza dotyczy Urzqdu Wojew6dzkie-
go w Katowicach, opanowanego -jak pisala ,,Rzeczpospolita" -przezpodejrzanych
,,biznesmen6w". Oto np. prywatna firma kupowala od podlegaj4cego Urzqdowi
przedsigbiorstwa stare autobusy, sprzedawala innej firmie, a ta zn6w sprzedawal

autobusy paristwowemu przedsiqbiorstwu po stokrotnie wy2szej cenie. Wszystko to
dzialo siE za wiedz4 i zgod4 pracownik6w Urzqdu. Wojewoda Marek Kempski
oddal siq do dyspozycji premiera, specjalna komisja rz4dowa bada sprawQ.

. W Polsce obchodzono 30. rocznicq podpisania traktatu polsko-niemieckiego.Przy-
pomnijmy,hevklad,podpisany 7 grudnia lgT0r.przezpremiera J6zefaCyrankiewi-
Lza i kanclerzaWilly'ego Brandta ontaczaluznanie przezNiemcy zachodniej grani-

cy Polski na Odrze i Nysie tr uzyckiej oraz zrzeczenie siq jakichkolwiek roszcz6.
terytorialnych. Na uroczysto5ci 30. lecia do,iMarszawy przyjechalzwizytqkanclerz
Niemiec Gerhard Schroder.

o Przedstawicielstwo konsularne Ukrainy otwarto we Wroclawiu. Obslugiwa6 je bqd4

- dwa dni w tygodniu - pracownicy Konsulatu Generalnego Ukrainy z Krakowa.
Przedstawicielstwo umieszczono w siedzibie wroclawskiego kolaZwiqzku Ukrairi-
c6w w Polsce. - To pierwszy maly krok, aby we Wroclawiu powstal konsulat. Ale aL

siq bojq o tym m6wi6, 2eby w Kijowie nie uslyszeli, bo zawsze wtedy chodzi o pie-

ni4dze - ilartowal podczas uroczystoSci otwarcia Dmytro Pawlyczko, ambasador

Ukrainy w Polsce.

o Wcatymkraju II listopadauroczyScieobchodzono 82.rocznicqodzyskanianiepod-
legloSti. Przlmawiajqc przed Grobem Nieznanego Zotnierza w Warszawie prezy-
dent Aleksander Kwa6niewski apelowal o dialog, wzywal, by nie zmarnowad sto-
jqcych przed Polsk4 szans. Przytoczyl slowa Jlzefa Pilsudskiego, kt6ry w listopa-
dzie 1918 roku wzywal:,,Swiat patrzy na nas, musimy mu siq zaprezentowai jako

nar6d zdolny do pewnego wysilku, a nie gromada gadul6w gotowych walczyt ze

sob4 o podzial strzqp6w wLadzy".

o W przeddzieri Swiqta NiepodlegloSci w Warszawie zaprezentowano Szwadron Re-

prezentacyjny Kawalerii. JeLdLcy z korimi zaprezentowali siqna Placu Pilsudskiego.
Jednostka liczy 36 Zotnierzy. Kawalerzystami zostaj4 wylqcmie ochotnicy,kt6rzy
przejdq regularne szkolenie wojskowe. Po zakoriczeniu stu2by szeregowi ulani
mog4 uzyska6 patent instruktora jazdy konnej.

. Prezydent Aleksander KwaSniewski podpisal nowelizacj4 ustawy o przeciwdziala'
niu narkomanii. Wedlug nowych przepis6w, karane bqdzie posiadanie nawet naj-
mniejszej ilo6ci narkotyku. Przeciw osobie posiadaj4cej narkotyki ma by6 wszcry-
nane postqpowanie s4dowe. Sad bEdzie mial tez prawo skierowad oskarzonego na

przymusowe leczenie. Bqdzie r6wnie2 m6gl nakazat zniszczenie narkotyk6w.

. W plac6wkach sluzby zdrowia w calym kraju protestowaty pielqgniarki i polo2ne.

W ok. 20 oSrodkach przeprowadzono glod6wkE lub okupacja budynk6w, w kilku-
dziesigciu siostry przeruraly pracq, czyli-jak okreSlano to w polskiej prasie -,,ode-
szly od \62ekchorych". Wywolalo to ogromne problemy w szpitalach - wielu cho-

rych, na skutek dlugotrwalych protest6w pielqgniarek, nie ma zapewnionej prawid-
lowej opieki. Pielqgniarki domagaly sie podwyzek plac - obecnie, jak na Polskq,

majqbardzo niskie, Srednio ok. 600-650 zl miesiqcznie.

o Tygodniowy czaspracybezzmian, wszystkie sobotywolne, mozliwo6d wydluzania
czasu pracy do l0 godzin dziennie i zachowanie dotychczasowego wynagrodzenia-
to gl6wne zmiany w Kodeksie Pracy przyjgteprzezSejm. Tak wiEc utrzymano obec-
ne42godziny pracy w tygodniu i wprowadzono 52 dodatkowe dni wolne odpracy.

o Wojewoda podkarpacki wystqpil zpropozycjq zamkniqcia pieszego przej6cia grani-
cznego Medyka-Szeginie (iedynego takiego przej6cia miqdzy Polskq i Ukrain4),
motywuj4c to du2ym przemytem, zwlaszcza alkoholu. Przeciwko temu pomyslowi
zaprotestowata m.in. grupa posl6w na Sejm.

. W polowie grudnia w kantorach dolary kupowano po 4,34 zL, sprzedawano
po 4,44 zl. S. K.

Polak6w na Bialorusi
Nowym prezesem Zwi4zku Polak6w

na Bialorusi wybrano Tadeusza Kru-
czkowskiego, 39-letniego historyka,
docenta Uniwersytetu Grodzieriskiego.
Wcze6niej oczekiwano, 2e szefem ZPB
zostanie ponownie - po kilkumiesiEcznej
przerwie poprzedni prezes Tadeusz

Gawin.

- Bqdzie reforma ntriqzku, w naszej

pracy polozymy nacisk na sprawy najwa2'
niejsze: oSwiatq i kulturq - m6wi Tadeusz

Kruczkowski. - Zwi1zek musi by6 apoli-
tyczny . Trzebarozmawia6 i z wladzami i z
opozycj4. Najwazniejsze jest to, jak odno-
sz4 siq do naszych potrzeb.

Poprzedni prezes Tadeusz Gawin, pN/
dziesiqcioletnim kierowania nxi4zkiem,
podal siq iv lipcu do dymisji - formalnie z

powodu zlego stanu zdrowia. Najpierw
zast4pil go wiceprezes Tadeus z Malew icz,
p62niej- J6zef Porzecki; obaj nie byli jed-
nak ,,pelnymi" prezesami (szefa zrniqzku
wybiera zjazd), Porzecki liczyl na sukces

na zje2dzie, ale okazalo siq ze ma zakaz

wjazdu do Polski, cozocrywistych wzglq-
d6w wykluczalo jego kandydaturq (ostate-

cniezostal I wiceprezesem ZPB). Pojawi-
ty sig pogloski, 2e ponownie kandydowa6
bqdzie Gawin, ale najwyraLmiei w ostatniej

chwili zrezygnowal.
Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu

ZPB o funkcjq prezesa, obok Kruczkow-
skiego, starali siq wiqc Tadeusz Malewicz
oraz mieszkajqcy na Bialorusi obywatel
Kanady i Polski Aleksander Pruszyfiski
przez wiele lat samozwafrczy kandydat \-/
prezydenta tego kraju. Kruczkowski otrzy-
mal zdecydowan4 wiqkszo66 glos6w.

O ile Gawin byl przeciwnikiem
wsp6lpracy z wladzami i wsp6ldzialal z

opozycjq" o tyle Kruczkowski prezentuje

innq opcjq. - Nawet podczas zabor6w
Polacy dzialali w pruskim Reichstagu czy
w carskich urzqdach - m6wil. Faktem jest,

ze obecne bialoruskie wladze uwaLaly
ZPB za organizacjq opozycyjn4 i bloko-
waty r62ne jego inicjatywy, m.in. o6wiato-
we.

Tadeusz Kruczkowski urodzil siq w
obwodzie brzeskim. Ukofczyl studia

historyczne w Grodnie, doktoryzowal siq

w 1993 r. Moskwie. Obecnie wyklada na

Uniwersytecie Grodziefiskim, zajmuje siE

histori4 Polski w rosyjskiej historiografii
przedrewolucyjnej.

s.M.
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roJlbcbKr Pr3ABflHr TP /{il,4trlfi
HadrnxeHHfl Piglna 3aBxru .

npu6npaHnrtrM. V rcoxHoMy .qopri
TpyrrryBaJrocff.

Iluxn PigAnsH[x cBrr po3noqr{Hae
AeHb Birinii. Vci noaii, sxi cranucr uboro' 
AHfl, po3rnrgiurucr flK npopoqTBo Ha pix
nacrynnnfi. I{roro AHfl Muntucfl y
"rporuax", qe 3HaHI4Tb, IrIo Ao HaqI{HHt 3
BoAoro Kr{AirnH MoHery, u1o6 rporui rpH-
Mrlrurcb y .roaonixa. Bipr,rnu raKox, ulo
sKrrlo Ao AoLry y Biriniro neplur{M gasirae
voronix, To Ha rrinufi pix rgopoB'f,, f,Ku1o
xiHxa -ro qi-uufi pix y abui 6y.ue xnopo-

_ - 6u. IcHyuano raKox si,qolae i renep npu-'- criB't "Birilir paAa.qirefi 6'€", lqo o3Ha-
q:uro, rKulo girefi y qeft AeHb Kapa"nr{ 3a
HecnyxHrHicrr, To Hacrynnr,rfi pix npofi-
Ae caMe rax. I{roro AHr norpi6Ho 6yno
Bcrarn paHo i rusr.rAxo niAsecrucs s nix-
ra, u1o6 nporrroM poKy a6epirarr,rgo6pe
caMonoqyrrr. He MoxHa 6yno uinufi
AeHb Jrexarr{, uto6 y HoBoMy poqi He xno-
piru i qo6 nirorra 'oHe norrrro g6ixxs".
He uoxHa 6yno ni.roro uo3nqarv cy-
cigarvr, ulo6 He Hapor(arr.rcr Ha BTpary
uafina. He uoxua raKox 6yno s qeft
AeHb 3rrr{Hrrr{ cBapKy. florpi6no 6yno
,uo6po:r,runilBo craBlrrucff oAHe Ao oAHo-
ro, ulo6 y HacryrrHouy poqi y po4uHi na-
HyBana 3naroAa. V roxnouy nonbcbKo-
ruy goui 24 ,pyntff HaKpuBaerrcg crin
ni,q "nicHy" neuepro. V upocrnx poAlr-
Hax, gK npaBI{JIo, noAaBil[ocn7 crpas,y
[rrrrxrlr -9,y Hafirauoxniurux- ll. y
Haru qac a ycix noJrbcbKtrx poAr{Hax rro-

" qarcrb ua nictry Beqeprc l2 crpar. 3a ssu-
-\-,qaeM xoAHa cTpaBa He a''igaerrcr go xiu-

IIf,, per.ura 3ulldruaerbcs Nn cslircbKlrx
TBapr4H. Crpanra nosuHHi 6yrunpuroro-
saHi s npogyxrin, lri ue uicrrrr s co6i
TBapr,rHHr.rx xrnpin ra M' flea. [onycxaeu-
cr Jrurrre pu6a. Hi s qxol,ry paei He Moxua
ua BirinifiHy Beqeprc BxlrBarr.r aJrKoroJrb.
Hafiuonynrpniruula HanoeM e KoM[or 3
cyxoQpyrris. V naruifi Micrlesocri o6o-
B's3KoBoro crpaBoro Ha nicnifi revepi m-
Jrrerbcr Kyrrr. llepenix nirlrifiHux crpaB
Ayxe serrixt4fi: BapeHriKr{ 3 Kanycroro,
cr.rpoM, rpu6auu, 6inoc 6e3 M'qca, Qap-
rrrupoBaHa pn6a, MaKoBerIb, MaKapoHr,r 3

, uaxona, 6opulrK Ta iHrui. Ilepe4 TuM sK
craBnru sa cril sirinifiHi crpaeu, ni4
cKareprr{Hy KJragyrb rporui, uto6 ix He
6paxynano B HoBoMy poqi. Kpirrl rrboro,
sa croni Mycrdrl 6yru po3KnaAene ciuo
Ha 3HaK Toro, uo Xpncroc nicls Hapo-
A)KeHHs 6ys_uoKnaAenuit y erauorueui
ciHou flcila. [6anoct raKo)K, ulo6 sa cro-
roM saciAana rapna xinrxicrr oci6. Hi s
ffKoMy pasi ue MoxHa 6yno Aofiycrnrv1

cytlpoBoA?r(yBaJrocb BerrrrKrrM
yce MIlJIocfl, BnrtHlllaJlocfl, Bn-

uo6 ga BerrepeKr nepe6ynano 13 nroaefi.
fapunu 3Br{qaeM e re, rrlo AJrr Hecno-
ABaHOTO rOCTt 3illnruarcTb BlIrbHe MIC-

ue. Bcs po.ulrHa ci.qae sa crir roAi, KoJrr{
Ha se6i g'rsrsertrcr nepna sipxa, flKacu-
rr,rnoritye BiQneertacbKy 3opro, tr1o npoBa-
&/rna rpbox lvrylpeqio ri cxogy Ao ruicqs
HapoAxeHnr Icyca Xpncra. fonona po-
AnHu JraMae oruraroK i ainrarrcr Hr,rM 3
KoxHr,rM g.ueHis cirvr'i. .flrrqo Ao rrboro y
po.qr,rni xrocb flocBapr{Bcr, To na sirinift-
Hifi neuepi o6on'ssroBo rroBr{HHo Hacra-
TI{ nplrMr{peHHr.

flepruufi Aenr Pis.uBa npoBoAlrrbcr B

AOMI B OTOqeHHI plAHlrX 3a CnIBOM KOJrr-
Aor. B rlefi Aenr ne 6axauo Br.rxoHyBarr{
6yar-rxy po6ory, xpirra npuroryBaHnt
lxl.

Ha gpyrufi Aenr Pisgna, B AeHb cBr-
Toro CrenaHa, y KocrboJrax cBfrTvtIrvl
oBec, o6cunaro.rrrcb Hr{M niA .Iac 6oro-
cnyxinHx Ha 3HaK BruaHyBaHHr rlboro
cBflToro. Ocss.reHnft osec s6epiranu 4o
uacy ciu6u, suiuryaalu ftoro a oincou,
sxuit 6yu npusnaqeHr,rft 4ne nociny.trlo-
ro AaB:rnu raKo)r( KoHrM, u1o6 s6eperru
ni.q xaopo6. .{e+rr.cs. CrenaHa 6yy AHeM
si.qsilnu poguvin i cyci.qin. B qefi AeHb no
ceJrax noquHzuru xoAHTr,r KoJItAHlrKr{.

2000-e PisAno lpoMaArnr.r sinruoi
Yrpaiuu, He3uurexHo lio ix uaqionalr-
Hocfl, npoBeAyrr s Hagierc, u1o uaua 6a-
TbKIBIIILIHa cTaHe Ha HOBy Aopory - Ao-
pory npaBAH i cnparegnuaocri, ao6po-
6yry i 6parepcrna. Y qefi vyAonrafi cBrr-
xosuft neuip norpi6no 3raAarr{ npo rr,rx,
KOrO AOnf 3MyCUna CTpaxAaTr4 3a BOJrrO,
npaBAy. flpncarrnrr,ro irra xBr{nHHy naM'r-
ri sa siririfinnu croJroM y rlefi nafirnopy-
rurusiluufi Aenr floJrbcbKoro KaneHAapr.

Koxeu pix rvrn sycrpiuaeMo 3 rppr-
KpalrreHoro rJrlrHKoro. Ale He KoxeH
3uae, Iqo siqHo3eneHe AepeBrre clrMBo-
nisye 6escuepra. V crapo4asHix Kynbry-
pax fir{HKa 6yna cuMBoJroM 6oxecrseH-
Hux icror a6o ogHaxoro rrricqr uepe6y-
BaHHr 6oxoi cr4rrrr. Anusxa y 6ararrox
MoBax Ha3l{Baerbcff "pis4nruuM Aepe-
BoM". {piu xplrctwfr:acrxoi cuuoolixr.r,
BOHA MICTI,ITb TAKO}K EJIEMEHTII CI4MBO.
nixu csoii nonepeAHr{ub - sereHoi aHTw-
quoi rilorrKrr, cocHu a6o frtrr4nu B rep-
uascrrift xynrrypi. B anru.rHorray coiri
3eneHa rurKa AepeBa npr,rKpar[eHa coJro-
A orrlaMr,r, pitHr.run cr4MB oJraMr,r A ocrarKy
siuanacs y .{oMi. BoHa cuunolisyBaila
BecHy i po4rovicrr ser\,rri.

Ha tepnropii rcnepirunroi flonrrqi
6ygr.trxu nprlKpau arncfl snuuxaun a6o
cocHaMll, KoMrlo3r{qis}ru g xririn, poc-
JrI,IH, nlrreuIaqi, xuta, KyAII rracro surira-
r*rcs. riro.rxu oMeJrlr. Y snuHxu spirala-
cr nepxinxa, ii upurparyryy i ninsiuyna-
nn aepxinKoro Ao geuri. O6os'sgxoBlrMr.r
nprKpacaun 6yln n6nyxai ropixn. flpn-
KparueHa AJwrHKa cuuuoniryBiura xr4T-
regafiuy cvrrry coHrlr, rpuualicrb xr.rrrr,
oxopoHfia Airr,r ai4 vap ra 3Jrr{x.Uyxir. Ha
neperorvri l8 i 19 croriru y flonrqi s'flBvr-
Bcr 3Br.rqaft npuxparuarr4 crosqe AepeBrle
fllrunvra6o couru. flpufiruon siHs Hirraeq-
qr{Hr{. Curusorixy caMoro gepenqr r6a-
raqyrorb raKox 3HaqeHHr fioro npr.rKpac.
OcnosHfirvr cepeA Hr,rx e ripra, naHrlro-
xor, e6nyxa, ropixr.r, lixrapnxu, lic-re.r-
Ka.

3ipxa poeuiqyerbcr Ha nepxinqi i
clrMBoJn3y€ AyxoBHe cBlTJro, tKe [poH]r-
xae xpisr reMprBy. flonrxu rpaKTyrorb
qrc rpr,rKpacy sR Bi<fneeucrxy sipry, rxa
csflrra nag crafinero, Ae HapoAr4Bcfr. Cna-
cr,rreJrb. JlaHurcxox o6sunae ffnr{HKy Ae-
rimxa pasiu. Bin crrrasonirye srvris-cuo-
KycHlrKa, a n6nyxa,posniruani na rnunqi,
rofi nnig, sxuit pic na gepeni uisnannr, i
3a AonoMororo rKoro 6yttu cnoryrueni
Aaau i esa.

f,.6r.yxa, porniurani na elunqi, y
nomcrxifi rpaanqii ogHa.rarorr raKox
lgopon'r ra AoBroJrirrn. fllttyKa ra ro-
pixn, rx Qpyxu,r rpr{B:rnoro r6epiraHua,
BH3HaBiuIuc{ cJroB'flHauvr tK qacryHoK
Anr Ayru noMepnux. Ha gHax uau'ari npo
noMepnux npegxin rnuHKy npr4Kparuan?r
csi.rxar\,rr4. B orul nosr,rHHi 6y nu o 6irpina-
rr,r gyrui noMepnux i nignrxynaru gli cn-
nz . JlixrapuKr,r Ha rnr{Hrri crarrasorisyrorb
HapoAxeHe y Bi$neel.ri "csirro csirra" i
Haragyrorb npo HeBracanuy nro6on Eo-
ra Ao rrcAefi. Hafinouynrpniruurrau npu-
KpacaMvr e KyJrbKr{, aHreJrbcBKe Bonocct
(aouilx), Bara, coloAouli, BtrrraHaHKr.r.
Kpiru xapaKTepy ecrerlrqHoro i 4exopa-
TI'rBHOrO, ql [pI,IKpaCI{ CHMBOJII3yTOTb AO-
cTaToK, rrle.qplcTb MaTeplzrnbHHx r AyxoB-
nux qiuHocrefi, yci nacrn, rxi Icyc Xpuc-
TOC npHHlCnrOArM qepe3 cBoe HapoAxeH-
ur y Bi$neeui.

Ira6sna Porgo.rrucrna
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PROGRAM TV POLONIA
Oto wa2niej sze, cykliczne programy Telewizji Polonia w grudniu i styczniu

(podajemy czas ukrairiski, czyli polski +l godzina). Polecamy stale programy
informacyjne, a ntfiaszcza,,Wiadomo6ci" codziennie o 20.30, oraz ,,Teleeksp-
ress" o 18.00. Wkr6tce -przez 5 dni w tygodniu o 20.00 ,,Wie6ci polonijne", w tym
,,Przeglqd prasy polonijnej" (czasami i o ,,Mozaice"!). W niedziele - transmisja
Mszy Swiqtej, zanvyczaj okolo 14.00. Programy dla dzieci - w soboty emitowany
jest program redakcji katolickiej dla dzieci ,,Ziamo" o 9.45, w niedziele ,,Fraglesy"
o 10.00 (uwaga - inny, specjalny program dla dzieci w Swiqta); wieczorami, o 20. I 5

- ,,Wieczor5mka". A oto ciekawsze programy Swiqteczne. Niedziela,24. grudnia:
13.00 Aniol Pariski, 14.00 Msza Sw., 18.15 ,,Noc Swiqtego Mikolaja", komedia
polska; 22.40 ,,Lulaj-2e Jezuniu", kolqdy; o 1.00. - transmisja pasterki zBazyllki
Sw. Piotra zudzialemOjca Swiqtego. Poniedzialek,25. grudnia: 11.05 ,,Jest Miko-
taj - czy go nie ma", dla dzieci;1 1.30 kolqdy i pastoralki Spiewa ,,Sl4sk", 12.55 blo-
goslawieristwo z Watykanu. I programy noworoczne: niedziela,3l grudnia - o
12.30 komedia polska z 1939 r. ,,Sportoliec mimo woJi',', 2l.00,,Wirus", film pol-
ski, a potem do po2nej nocy programy rozrywkowe. Milego wieczoru!

Potski informator Zytomie rza a Berdyczowa

Radio iLytomierz, Radio Berdycz6w po polsku

' Co miesi4c, w kazd4 pierwsz4 sobotq miesiqca o godzinie 20 .00, mozna slucha6
p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.

o Nieregularnie nadawana jest audycja w jqzyku polskim w Radiu Berdycz6w.
Jest zapowiadana wcze5niej.

Telewizj a Lytomierz dta Polak6w
o Dwa rary w miesi4cu audycja dla Polak6w.

Polskie stowarrys zenia w Zytomierzu

' Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czemiachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Miroslawa Starowierow, godziny pracy - co-
dziennie (pr6cz niedziel) od 9.00 do 18.00.

t Zjednoczenie Polak 6w Zytomierczczyzny "Polonia"
- przewodniczqcy Tadeusz Rqkas,

tel. domowy (412) 22-16-36.

' Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomiernt
- prezes Walentyn Grabowski, zastqpca Jerzy Bagiriski,

tel. domowy (412) 37 -89-97 .

' Zrzeszenie Mlodziezy Polskiej w Zylomiernt
- przewodnicz4ca Swietlana GreL, tel. : 36- I 4- 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
o Katedra 5w. Zofii - codziennie 19.00.
. Ko5ci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Janaz Dukli - codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13.00.

Msze w Berdyczowie

' KoSci6t w Klasztorze Karmelit6w Bosycfu: poniedzialek - pi4tek 8.00, 18.00.
Okres zimowy 8.00, 17.30. Sobota 8.00, 17.00. Niedziela 7.30, 9.00 dla dzieci,
10.30 Suma, 17.00.

' Ko5ciol 5w. Barbary: poniedzialek - sobota 8.00, 17.30. Niedziela 9.30, 10.30
dla dzieci, 13.00 Suma, 18.00.

' Kaplicaprzyul. Czerwonej: niedziela I1.00. Sobota 17.00. Poniedzialek, Sroda,
pi4tek 8.00. Wtorek, czwartek 18.00.

o Kaplica w Gryszkowcach: wtorek 9.00. Pi4tek 17.00. Niedziela 9.00.

Nauka jgzyka polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych, god2.17.00:
wtorki - nauczycielka Z. Jankowska, Srody - L. Wermiriska,pi4tki - W.
KoleSnik.
(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym ll/szys t kic h zainteres owa nyc h
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( 6E P,qhL{ I BCb KA MO3ATKAI
(['lonucuroo uoaon)

Snarogifi Ha rpoMagcbKa KynbrypHo-ocBirHs
ra3era.

Bnxognru KoxHHx 2 rvriccqi.

Brgaaequ - PaAa SepgnviacbKoro eiggineunn
Cninxr nonsxie YrpaTxu.

3apeecrpoeatla 25 xeirHn 1995 p.
XurouupcbKuM o6nacHuu ynpaeniHnru

no npeci, caigoqrao npo peecrpaqirc

Haura

cepii XT Ne 70.

nlt. Sepguvie, eyn. f'lyurixa,46.
Ten.2-23-78.

HappyxoeaHo Ha Kfl "flonirpa$ivxa Sa6pnra"
M. Sepgrvia, ayn. Kornnpeacuroro, 2.

Tupax 1 000 npranipHraria.

Polski informator Zytomierza i Berdyczowa

o nadsilanie i na temat swoich ich itp. R


