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SwiEto dzisiejsze, oczekiwane przez caly rok, jest odrodzeniem duchowym
kuLdego chrzeScijanina, kazdego czlowieka. Syn Bo|y rodzisiE dlateg o,Lebywybawii
Swiat od mocy szatana, oczyilci(, dusze i serca wiernych z grzechu, uratowai tych co
upadli. Dzisiaj Chrystus przychodzi do kahdej rodziny, do kazdego mieszk ania.
Spotkanie z Bogiem w ludzkim cielejest najwa2niejszym wyd,arzeniem nasze go Lycia.
Co rok obchodzimy Boze Narodzenie jako dziefi laski Bo2ej, dzieh przebaczenia,
milosierdzia, milo6ci do bliZniego. W tym dniu musimy zafomnied o nieprzyjem-
no1ci19h, kl6tni, obelgach. Przebaczymy wszystkim kto nas obrailal, bo Jezus siE
rodzi dla Przebaczenia i pokoju. Wspomnijmy o swoich grzechach, bo Chrystus
przyclrodzi,Zeby dai nam mozliwoSd pokuty. Pomodlimy siQ za dusze zmarlych, bo
Zl"awiciel chce aby6my zamySlili siq nad swoim Zyciemi postqpowaniem. ZyczEaby
w kazdym domu, w ka2dym sercu Jezus nowonaro dzony znalazl dla siebie miejsce!

Ksi4dz Benedykt Krok OCD
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Niespodziewanie, podczas pierwszych
miesiqcy funkcjonowania nowego, polskie-
go rz4du, wiqksze emocje niz zwiqkszenie
podatk6w przyniosla afera wokol
niespodziewanego wygranego wrzeSnio-
wych wybor6w parlamentarnych, Andrze-
ja Leppera.

We wrzeSniu w nowym,licz4cym 460
posl6w Sejmie koalicja Sojuszu Lewicy
Demokratyeznej i Unii Pracy uzyskala216
mandat6w. Jest to duzo - ale za malo, by
rzEdzit, samodzielnie. Centrowa,,Platfor-
ma Obywatelska" ma 65 posl6w, radykal-
na, glownie wiejska ,,Samoobrona" - 53,
prawicowe,,Prawo i SprawiedliwoS6" - 44,
centrolewicowe i wiejskie Polskie Stron-
nictwo Ludowe - 42,prawicowa i katolicka
Liga Polskich Rodzin - 39, u funkcjonuj4ca
przede wszystkim na Sl4sku Opolskim
Mniejszo66 Niemiecka - 2.

W Senacie przewaga SLD-UP j est jeszcze
bardziej widoczna - na 100 senator6w, a2
75 reprezentuje wlaSnie t4 koalicjq.

SLD i UP oraz PSL to ugrupowania
istniej4ce juz od dawna. Sojusz Lewicy
Demokraty cznej grupuj e w wiqkszo6ci
dawnych czlonk6w Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Unia Pracy to niewiel-
ka partia o charakterze l"-wicowym.
Dzialaj4ce na wsi Polskie Stronnictwo Lu-
dowe istnieje - 

pod r6znymi nazwami -od pocz4tku XX wieku. Pozostale powstaty
stosunkowo niedawno, nawet kilka miesiq-
cy temu. Nieco dluzsz4historiq ma jedynie
,,Samoobrona", ale w poprzednich wybo-
rach uzyskiwala ponizej I proc. glos6w.

do porozumienia miqdzykoalicjqslD i UP
a Polskim Stro4nictwem Ludowym. Podo-
bny rz4d (tyle, 2e PSL bylo w nim o wiele
silniejsze) istnial jlu? przed czterema laty.

Premierem zostal lider Sojuszu Lewicy
Demokraty cznej Leszek Miller. Wicepre-
mierami zostali: Marek Pol (Unia Pracy),
Jargsfaw Kalinowski (Polskie Stronnictwo
Luilowe), Marek Belka (SLD). Nowym
ministrem spraw zagranicznych zostal
Wlodzimierz Cimoszewicz (SLD).

Maj 4ca zdecydowana przewagQ koalic-
ja SLD-UP-PSL w szybkim tempie przejela
wladzE Marszalkiem Sejmu zostal Marek
Borowski z SLD (jednym z
wicemarszalk6w - niespodziewanie -Andrzej Lepper, bardzo kbntrowersyjny
przyw6dca,,Samoobrony"); marszalkiem
Senatu r6wnie2 przedstawiciel SLD, prof.
Longin Pastusiak. Blyskawicznie wy-
mienionych zostalo 16 wojewod6w - teraz
wszyscy s4 z SLD.

Wystqpuj4c w Sejmie, nowy premier
przedstawil program rz1du na pierwsze 100
dni jego uizqdowania.

Rz4d zamierza:
. Ustabilizowa6 finanse paristwa. W

2002 roku deficyt nie przekroczy 40
miliard6w zNotych.

.Ucryni| paristwo tariszym i sprawnie-
jszym. Rz4d wystqpuje o zamrolenie plac
w administracji paristwowej.

. Wznowid dialog spoleczny, w tym na
linii rz4d - pracodawcy - zwiqzki zawo-
dowe.

. Wprowad zit, jasne kryteria udzielania
pomocy spolecznej, adresowanej przede
wszystkim do najbiedniejszych i naprawdq
wymagaj4cych pomocy.

Leszek Miller

(czyli 20 zlotych) bqdzie trzeba odda6
paristwu.

Banki zaoferowaly r62ne ,,bezpo-
datkowe" formy oszczEdzania - i do
bank6w w kolejkach ustawily siq tysi4ce
ludzi. Czy rzeczywiScie bqd4 to formy bez
podatku 

- to siq okaie. Faktycznie,kaidy
bqdzie placi6 wyisze niz dot4d podatki -bo wprowadzono tez kilka innych.

Najwiqkszy rozgNos zyskala jednak
sprawa Andrzeja Leppera. Sw6j zwi4zek
zawodowy i partiE stworzyl na pocz4tku lat
90-tych, grupuj4c niezadowolonych
chlop6w. Zaslyn4l z organizowania
protest6w w postaci blokad dr6g. Przed
wrze6nibwymi wyborami swoj4 kampaniq
wyborcz4 prowadzil glownie na rynkach i
bazarach. Zdobyl niespodziewanie wiele
glos6w 

- 
przede wszystkim niezadowo-

lonych, mieszkaric6w wsi i malych miaste-
czek. Do56 niespodziewanie wybrany
zostal wicemarszalkiem Sejmu - i
wydawalo sie,2e zlagodzi sw6j styl bycia.
Ale tak siq nie stalo - a szalqprzewa?ylo
jego oSwiadczenie, w kt6rym ministra
spraw zagranicznych nazwal ,,kanali4", a
jego ojca oskarzyl o mordowanie ludzi.

Leppera odwolano z funkcj i
wicemarszalka Sejmu. On sam, tuz przed
glosowaniem, wyglosil dram aty czne
przem6wienie, w kt6rym oskarzyl
czolowych polityk6w o korupcjE. Proku-
ratura w szczEta Sledztwo.

Edward Stokowski

Podczas inauguracyjnego posie dzenia
Sejmu IV kadencj i zlo2yl dymisjq premier
Jerzy Buzek. Jego ugrupowanie, Akcja
Wyborcza Solidarno5i Prawicy, w og6le
nie dostala siq do Sejmu.

Wystqpuj 4c na pierwszym posi edzeniu
Sejmu m6wil, 2e jego rz4d odchodzipNacqc
polityczn4 cene(za niezbqdne reformy. -Z pewnoSci4 wymagajq one korekt, ale
najwa2niejsza praca jest ju2 7v 1as1i -powiedzial.

Kilka godzin p62niej prezydent Ale-
ksander KwaSniewski powolal nowy gabi-
net. Zgodnie z przypuszczeniami, doszlo

Zeby jako6 zbilansowat bud|et, rzqd
musial podj a6 decy zje bardzo niepopularne

podnieSi podatki. Najbardziej
bulwersuj4ce bylo wprowadzenie 20-pro-
centowego podatku od dochod6w z
oszczqdnoSci, zgromadzonych w bankach
i np. w funduszach inwestycyjnych. Od I

r marca 2002 roku, kahdy obywatel Polski'posiadaj4cy rachunek w banku, bqdzie
musial taki podatek placi6. Jak to bqdzie
wygl4da6? JeSli np. mamy lokatq 1000
zlotych i rocznie bank wyplaci nam 100
zlotych odsetek, to 20 proc. z tej kwoty

ittr



Nowe wladze
Rzeczpospolitej Polskiej

Premier - Leszek Miller
Urodzil siq w 1946 r. w Zyrardowie. W latach 1963-70 pracowal jako robotnik.

W 1969 r. wst4pil do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Po studiach, w 1977 r. rozpocz$ pracQ w Komitecie Centralnym PZPR. W lipcu

1986 zostal I sekretarzem Komitetu Wojew6dzkiego w Skierniewicach, a w grudniu
1988 r. - sekretarzem KC. W lipcu 1989 r. zE;tat czlonkiem BiuraPolitycznego
KC.

Po rozwiqzaniu PZPR i powstaniu Socjaldemokracji RP stan4l na czele tej partii
wraz z Aleksandrem KwaSniewskim. W pa1dzierniku 1991 roku zostal wybrany
poslem na Sejm z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (koalicja utworzona przez
SdRP i mniejsze ugrupowania).

Po zwyciqskich dla SLD wyborach we wrze6niu 1993 znowu zostal poslem, a w
pa2dzierniku tego roku zostal ministrem pracy i polityki socjalnej.

W lutym 1996 r. pozycja Millera ulegla wzmocnieniu 
- zostal ministrem-szefem

Urzqdu Rady Ministr6w. Jego znaczenie w rz4dzie jeszcze wzroslo, gdy w ramach
przeprowadzonej na przelomie 1996 i 1997 reformy struktury gabinetu stan4l na
czele nowo utworzonego Ministerstwa Spraw WewnEtrznych i Administracji.

Po przegranych wyborach 1997 roku Miller zostal szefem Klubu Parlamentarnego
SLD. W grudniu tego roku zostal przewodniczqcym SdRP. Wkr6tce zacz$. forsowa6
pomysl przeksztalcenia SLD w jedn4 partiq, co nastqpilo w czerwcu 1999. Zostal
przyw6dc4 Sojuszu.

Marszalek Sejmu - Marek Borowski
urodzil siq 4 stycznia 1946 roku w warszawie i z polityka- jak powiedzial 

-zwi4zany byl,,od zaw sze" .

Podczas studi6w dzialal w organizacjach mlodzie2owych, byt teL kapitanem
uczelnianej reprezentacji siatk6wki. W marcu 1968 r. organizowal protesty student6w
przeciwko policyjnym metodom wladz. Zakarqzostal usuniqty zPZPR.

Pracq zaczynal od zwyklego sprzedawcy.W 1975 roku zn6w wstqpil do PZPR.
W 1989 roku w Ruchu 8 Lipca, reformatorskiej grupie w PZPR. Od 1990 roku czlonek

- zaloLyciel Socjaldemokracji RP, a po jej rozwi1zaniu w 1999 r. - w SLD.
1989 - 1991 wiceminister rynku wewnqtrznego. 1993 - 1994 roku wicepre-

mier i minister finans6w, 1995 
- 1996 szef Urzqdu Rady Ministr6w. Od lutego

1996 r. wicemarszalek Sejmu.

Urodzil siq. 22 sierpnia 193 5 r. w l-odzi. Byl czlonkiem PZPR od I 96 | r. aL do
jej rozwiqzania.

Studiowal na Uniwersytecie Wirginia w USA, a sta? doktorancki odbyl na Uni-
wersytecie w Waszyngtonie. Juz w Warszawie siq doktoryzowal i habilitowal.

Przez ponad 30 lat pracowal w Polskim Instytucie Spraw Miqdzynarodowych.
Wykladal na uniwersytetach w USA i Kanadzie. Byl rektorem Wy2szej Szkoly
Spoleczno-Ekonomicznej .

Obecnie jest profesorem Uniwersytes.Jr Gdariskiego, aktualnie na urlopie
bezplatnym. Jest autorem 60 ksi42ek o stoiunkach miqdzynarodowych, a takhe o
prezydentach USA i ich malzonkach.

Bialoruskie sluiby podatkowe
uznaly, 2e pomoc charytatywna, jak4
w 2001 roku otrzymal Zwi1zek
Polak6w na Bialorusi, jest dochodem
ZPB - i 24daj4 obecnie zaplacenia

rogromnego podatku oraz licz4cej
tysi4ce dolar6w kary.

- Tak4 decyzjE podjqly sluzby
podatkowe Grodna - m6wi prezes
ZPB Tadeusz Kruczkowski. 

-Uznaly,2e od otrzymyw anej ze Wspolnoty
Polskiej pomocy nale2y siq 20 proc.
podatku i 3l proc. odsetek karnych. Do
tej pory zbadano marzec i kwieciefr
2001 roku i naliczono ponad 5 tys.
dolar6w do zaplacenia.

Wedfug nieofi cj alnych informacj i,
wczoraj inspektorzy podatkowi mieli
siq zjawi6 w siedzibie wladz ZPB w
Grodnie, by spisa6 majqtek zwiqzku
dla jego ewentualnego zajqcia w razie
niezaplacenia podatku ale
zrezygnowali z tego, gdyL prezes
Kruczkowski byl akurat w Mirisku.
By6 moze przyjdq dzisiaj.

Podstaw4 dzia\ahwladz jest dekret
nr. 8, wydany l6 marca, kt6ry zakazaje
wykorzystywania pomocy zagranicznej
do cel6w politycznych i polec ajqcy
placenie podatk6w i cel od wszelkiego
wsparcia zagranicznego. Wedlug
bialoruskiej opozycji, wladze chciaty
uniemozliwi6 j ej otrzymywanie pomocy
zwlaszcza przed wyborami
prezydenckimi w tym kraju.

- Pytali5my siq o to juz dawno w
Departamencie Pomocy Humanitarnej,
gdzie poinformowano nas, 2e ZPB
sprawa nie dotyczy. Wynika to
chociazby z traktatu polsko-
bialoruskiego 

- twierdzi Tadeusz
Kruczkowski. Dlatego
protestujemy, wysylamy pisma do
naszych wlad,z, a tak2e do wladz
polskich i do polskiej ambasady. Nie
wiemy, kto podj4l takq decyzje. Byi
moie chodzi o pozyskanie pieniqdzy,
bo budzet paristwa ma klopoty. W
Polsce mniej szoSd bialoruska
otrzymuj e spor4 pomoc, ffiy dostaliSmy
od wladz Bialorusi jedynie tonq
papieru na ,,Glos znad Niemna".

wg. prasy polskiej oprac. s.m.opr. s.m.



MOZAIKA.BERDYCZOWSKA

:l!i::l:i

.t..iir

B erdyczowskie przy gody
Konrada Korzeniowskiego -
ktory wiele lat p62niej
zastyn$ jako angielski pisarz
Joseph Conrad - zaczqly siE
ju2 od chwili jego urodzenra.
J.ego matka,Ewa z domu Bo-
browska, na okres ct42y
przylechaLa razem z mg2em
do maj4tku swojej matki, w
Terechowej kolo Berdy-
czow a. Z dr ow ra byla mezby t
rnocnego, wymagala opieki.
Najwidoc zniej obawiano siq
jakicho6 komplikacjt przy
porodzie, a2e do Terechowej
i dzisiaj po deszczu nie latwo
doj echa6, umreszczono Ewq
Korzeniowskq w berdy-
czowskim szpitaliku, pro-
wadzonym przez doktora
Michala Romariskiego,
zaprzy laLnionego z r odzinq
Bobrowskich (opiekowal siq
p62nie1 Korzeniowsk4 w jej
Smiertelnej chorobie, juz w
Czernihowie). Tam 3 grudnia
urodzil siE przyszly prsarz;
datq tq i miejsce podaje
p62niejszy prawny opiekun
Konradka, Tadeusz Bo-
browski, w swoim obszei-
nym ,,Dokumencie dla wia-
domoSci Kochanego Siost-
rzenca Moj ego" . Ochrzctl
go zakonnrk ze slynnego
klasztoru oo.karmelit6w,
ojciec Romafrski, brat le-
karza.

Przez wiele lat nikt w
Berdyczowie o Conradzie
nie pamiqtal. Kiedy bylem
tam po ruz pierwszy w roku
1969, o Conradzie nikt nie
sly szal, o Korzeniowskicn
nikt nie wspominal.
Wspaniatry niegdyS klasztor
byl tylko ruin4. (Dopiero od

dziesiqciu lat restauruj4 go

niezmordowani ojcowie.)
Natomiast dziesiqc lat
pS2niej w Terechowej
znalazt siQ entuzjasta
Conrada, miejscowy
dziaLacz, Micfi ail S z ep e lj uk.
W tamtejszym wiejskim
Domu Kultury dwie salki
po6wiqcil Conradowi. Nie
bylo to wla6ciwie muzeum,
bo nie zawreralo 2adnych
oryginalnych eksponat6w -
raczej izby pamiqci, z fo-
tografiami prsarza i jego
rodziny, zksiq2kami w an-
gielskim oryginalne i w
przekladach. Znaczna rch
czE36 byla darem polskich
odwiedzaj4cych. Byly to i s4
pomiesz czertra bardzo
skromne, ale wzruszaj4ce,
jedyne na calej Ukrainie
miejsce, upamiqtniaj4ce
naj slawniej szego pisarza
Swiatowego, urodzonego na
tej ziemi. Prawdziwego mu-
zeum jednak zast4pi6 nie
moze.

Zap ew ne z faktu istni eni a

,,muzeum Conrada" w Tere-
chowej, a mo|e jeszcze z
czegoS innego, wziqla siq
legenda, ze Konrad Korze-
niowski tam wlaSnie, a nie w
Berdyczowie siq urodzil. Nie
byt2r6dlem tej pogloski sam
tw6rca placowki Szepeljuk,
kt6ry w rozmowie ze mn4
stanowczo potwierdzil
wersjq berdyczowsk4 i
przekazal wiadomoSi o szpi-
taliku dr Romariskiego.
Jednakze wersja terechow-
ska zostala utrwalona w
druku w jedynym (i
porz4dnie opracowanym)
bEd4cym obecnie w obiegu

przewodniku po Berdyczo-
wie i okolicy, napisanym
przez M. J. Kostrycq i
Feliksa Paszkowskiego,
wydanym w roku 2000 w
Zytomierzu. Wersjq tq
powtarzajq.te2 z uporem
przedstawiciele wladz
Obwo du Zytomierski e go.

Nie ma ona jednak
zadnego najmniej szego
nawet oparcia w dokumen-
tach. W ci4gu ubieglego roku
napisalem trzy listy do Wa-
syla Mazura z zarzqdu mias-
ta Berdyczowa i do Feliksa
Paszkowskiego, prosz4c usil-
nie o wyja6nienie 2r6del nie-
porozumienia i podanie mi
cho6by jednej udokumen-
towanej poszlaki,
wskazuj4cej na Terechowq
jako miejsce urodzenia wiel-
kiego pisarua. Nie dostalem
ani slowa odpowiedzi.

Co gorsza, okazuje siq
zarazem, 2e piqkna inic-
jatyw a Michaila Szepeljuka
stala siq obecnie przeszkodq
na drodze realizacjr plan6w,
popierany ch przez ambasadq

Ukrainy w Warszawre oraz
licznych przedstawicieli
kolej nych wladz centralnych
w Kijowie, aby w samym
Berdyczowie, miej scu
urodzenia Conrada, ut-
worzyc prawdziwe i
miqdzynarodowe muzeum,
po6wiqcone pamiqci nie
tylko autora Lorda Jima, ale
i jego ojca. Apollo Korze-
niowski byl wybitnym pol-
skim dzialaczem
niepodleglo6ciowym: to on
utw orzyl zalq2ek p o dzi emne -
go Rz4du Narodowego, le-
gendy Powstania 1863 roku.

ByI te2 przyjacielem Ru-
slnow, Swiadomie
nawi4zuj4cym do dawnego
hasla,,wolni z wolnymi, r6w-
ni z r6wnymi".

Polskie, brytyjskie i fran-
cuskie Towarzystwa Conra-
dowskie od kilku lat
wsp6lpracuj4 nad planami
takiego muzeum. Sar
przeprow adzllem wiele roz-
m6w. tak2e z ministrami
rz4du Ukrainy. S4 zgroma-
dzone eksponaty, s4 obiecane

dary - i jest nasuwaj4ce siq

w spos6b oczywisty miejsce:
lewe, na wp6l zrujnowane
skrzydlo budynku przybram-
nego klasztoru. Drugie
skrzydlo zakonnicy sami od-
budowali. Gdyby im poz-
wolono odrestaurowac ruinq,
obiecuj4 za darmo udostqp-
ni6 dwie sale na muzeum!

Gdyby siE tak stalo, ber-
dyczowskie przy gody Con-
rada-Korzeniowskiego
znalazlyby szczElhwe za-
kofrczenie. Ale dotychczas
nie wida6, na horyzoncie
2adnej nadziei. MusieliSmy
nasze plany zawiesi6 na
przyslowiowym kolku.
Tymczasem muzeum Con-
rada powstaje - w dalekim
Opolu. Tam Uniwersytet i
wtadze lokalne dostateczni e

ceniq zar6wno Conrada, jak
i wspolpracQ kulturaln4
miqdzy narodami onz przy-
jazne wiqzi polsko-ukrain-
s ki e. M amy zamrar
niebawem zaprosi6 przedsta-

wicieli berdyczowskiego
samorz4du na otwarcie.
Moze siq zawstydz4?

Zd,zislaw Najder
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wszelkiej pomyfllno{ci w Nowym 2002 Roku Wszystkim Rodakom
oraz Czytelnikom <Mozaiki Berdyczowskiej>

Konsulat Genersrr, *ilfiioospolitej potskiej w Kijowie.

Nailepsze tyczenia z okazji Swiqt Boiego Narodzenia i Nowego 2002 Roku
wszystkim oJiarodawcom, ktdrzy ftnansowo wspierajq wydawanie naszego pisma.

Dzigkajemy serdecznie Fundacjom <Pomoc Polakom ns Wschodzie>,
<Rodacy - RodakomD oraz firmie <<Kamis - PrzyprawyD z Kijowa.
Zdrowia, szcz7ficia, pomySlnofici, obtitych lusk Boiych!

-..
Zespdl redakcyjny gazety <Mozaika Berdyczowska>
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Tradycje strzeleckie siqgaj4 Srednio-

wrecza. Uczono poslugiwania siq broni4
sieczn4, strzelania z luku i kuszy, p62niej
r6wnie2 z broni palnej. Uczono i<ainoSci i
posluszefstwa braci strzelc6w. Pierwsze
bractwa kurkowe powstaly w miastach
europejskich, posiadaj4cych system umoc-
nieri obronnych i fortyfikacji. Obroricami
miast byli kupcy orazrzemieSlnicy zrzesze-
ni w cechach. Bractwa Kurkowe w Polsce
istnialy w miastach posiadaj4cych ustr6j
prawny. Najstarsze bractwo powstalo w
1286 r. w Swidnicy. Nastqpnie powstawaly
one w Krakowie, Warszawie, Toruniu,
Lwowie, Poznaniu oraz Kaliszu.

Rozkwit bractw przypada na okres
XIII-XVII wiek. Urz4dzano coroczne za-
wody strzeleckie, zwykle w poniedzialek
po oktawie Bozego Ciala, zbierano siq na
strzelnicach zwanych z niemieckiego Cel-
sztatami, kt6re budowano na przedpolach
miejskich mur6w obronnych. Strzelano do
celu bqdEcego wyobra|eniem tzw. dzikiego
czlowi eka, ale gory czny ch bqdl mito lo gic2-
nych figur, dzikich zwierzqt, a glownie do
ptaka - Kura. Co roku odbywaly siq za-
wody o tytul najlepszego strzelca. ZwyciEz-
c_a otrzymywal tytul Kr6la Kurkowego.
Sqdziowie, kt6rzy stwierdzali celnoSi
strzal6w nazywali. siq trafarzami. Zawody
organizowano z wielk4pomp4 przy udziale
or ganizacji kupiecki ch i cechowych, wladz
miejskich, a czqsto nawet os6b panuj4cych.

W Polsce strzelanie z bioni-painej
wprowadzil krol Henryk Walezy. Bractwo
p_elnilo rolq prawdziwej szkoly iycerskiej.
Cnwajqcy Kur stal siq godlern bractwa.

.od roku 1539, przywilejem Kr6la Jana
Kazimierza z roku 1652 otrzymuje ob-
szerny plac do twiczehw strzelaniu miEdzy
ulicami Leszno, Przejazd, Nowolipie. W
roku 1794 warszawskie bractwo 

-biene
udzial w .Powstaniu KoSciuszkowskim,
_Uroniag 

'na rozkaz Jana Kiliriskiego
KoSciola Bernardyn6w.

Upadek miast w XVIII wieku oraz ro-
zw6j sztuki wojennej spowodowaly utratq
znaczenia bractw. Ich rola zaczEla ogra-
)riczad siq do przysposobienia my6l-iw-
skiego, organizacji zabaw, zawod6w
sportowych oraz uczestnictwa w
obchodach uroczysto6ci miejskich i
koScielnych. W okresie rozbior6w
istniej 4ce bractwa pelnily rolq

kultywowania tradycj i oraz ksztaltowania
SwiadomoSci narodowej. W okresie
miqdzywojennym wiele bractw kurkowych
wznowilo dzialalnoS6. Okres PRL
przetrwalo Krakowskie Bractwo Kurkowe,
bqd4ce j edynym istniej 4cym i dzialajqcym
w Polsce. Po roku 1989 restytuowalv sie
historyczne bractwa, powstato #iete
nowych. S4 zorgani zowane z Zjednoczeniu
Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpo-
spolitej Polskiej z siedzrb4 w Poznaniu.
Nalez4 do Europejskiej Federacji Bractw
Kurkowych (EGS). Pozdrowienia brackie:
,,Czuj duch" ,,Cwicz oko i dlonie w
Ojczyzny obronie".

Widnieje na sztandarach, insygniach, or-
derach, odznaczeniach i pieczqciach. Bract-
wa cieszyly siE opiek4wladz paristwowych,
kr6lowie polscy podpisywali statuty, fun-
dowali klejnoty, zapewniali bractwom up-
rzywilejow anq pozycjq wSr6d mieiskich
korporacji. Bractwa kurkowe (lucinicze)
warszawskie, kt6rego pocz4tki datuj4 siq Lech Prawdzic-Orliriski
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W Kijowie powstal oddzial Banku Pekao (Ukraina) Ltd. z Lucka. Oferuje swoim
klientom rozliczenia w zlot6wkach, co moie okaza(, sig bardzo korzystne. To kolejny,
po Kredyt Banku, polski bank dzialaj4cy w stolicy Ukrainy.

WMffiffiWffiWffiIffiE
Propozycja rozliczefi w zlot6wkach

Banku Pekao (Ukraina) Ltd. powstal w I iri', ,.jako Bank Depozytowo-Kredytowy
(Ukraina) Ltd. Jego wsp6lwla6cicielami byly - lubelski BDK (35 proc.), atak2e BDK
Faktoring Sp. z o.o. (35 proc.) i Drukbank Sp.z o.o. (30 proc.), te dwie ostatnie - zaleLne
od BDK (taki uklad wynikal ze specyfiki przepis6w ukraifrskich, wymagajqcych wiqcej
niz jednego udzialowca w bankach zkapitalem zagranicznym). Bank ulokowano w tr ucku,
gdy2zamierzano przede wszystkim obslugiwa6 polskie i ukrairiskie firmy wsp6lpracuj4ce
w re gionach przy gr anicznych.

Po przejqciu BDK przez Pekao SA, Bank Pekao SA stal siq oficjalnie udzialowcem
BDK (Ukraina) Ltd. 13 pa2dziernika 2000 r. Narodowy Bank Ukrainy zarejestrowal
zmiany w statucie banku, a w(r6d nich jego now4 nazwe- Bank Pekao (Ukraina) Ltd.
Obecnie, obok Pekao SA, jego wspolwlaScicielami s4 Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz
Drukbank Sp.z o.o. - zaleLne od Pekao SA. Kapital zalo|ycielski luckiego banku wy-
nosi 10 mln euro.

Kijowski oddzial Banku Pekao (Ukraina) Ltd. powstal 26 paLdziernika 2001r., a

rozpoczql dzialalnoS6 operacyjnql4 listopada. - Orientujemy siq przede wszystkim na
biznes polski i wloski, tak przynajmniej chce nasz gl6wny udzialowiec, Pekao SA -
powiedzial dyrektor oddzialu Wolodymyr Szypko. - To, co teraz dla nas najwazniejsze,
to klienci, klienci i jeszcze raz klienci.

Dyrektor kijowskiego oddzialu Banku Pekao (Ukraina) Ltd. liczy przede wszystkim
na atrakcyjnoS6 proponowanych przez niego rozliczeh w polskich zlotych. PLN jest na
Ukrainie tzw. walut4II kategorii i nie podlega- jak np. USD - obowi4zkowi odsprzedaLy
50 proc. wplyw6w na Ukrairiskim Miqdzybankowym Rynku Walutowym. To wa2ne dla
ukrairiskich eksporter6w, kt6rzy moge wykorzystywa(, wplywy eksportowe w PLN
chocia2by do zaplaty za kontrakty importowe. Ukrairiscy importerzy mogqz kolei kupowai
PLN bezpoSrednio w Banku Pekao (Ukraina) Ltd.,bez poSrednictwa Ukrairiskiego Miq-
dzybankowego Rynku Walutowego.

-Bez problemu mo2emy przekazywad pieni4dze z Polski na Ukrainq i odwrotnie -m6wi Wolodymyr Szypko. - W ciqgu dw6ch godzin trafiaj4na wskazane konto.
Wbrew pozorom, Bank Pekao (Ukraina) Ltd. w Kijowie bqdzie konkurowal nie tylko

z ukrairiskim Kredyt Bankiem, nalei4cym do polskiego banku o tej samej nazwie, ale i z
powaznymi bankami ukrairiskimi, z kt6rymi ju2 teraz wsp6lpracuj4 polskie firmy. Ale
wzrost obrot6w handlowych pomiqdzy.Polsk4i Ukrain4mohewikazywal,2e nowy oddzial
wcale nie bqdzie mial malo pracy. W pierwszych 8 miesi4cach 2001 r. obroty pomiqdzy
naszymi krajami wyniosly 864 mln USD, z czego polski eksport - 580 mln, a import z
Ukrainy - 284 mln. We wsp6lpracy gospodarczej z Ukrain4 uczestniczy stale ponad
I 200 polskich podmiot6w gospo darczych.

Jak m6wi Waldemar Pytel, radca zWydzialu Ekonomiczno-Handlowego Ambasady
RP w Kijowie, polskie inwestycje w sektorze finansowym se znacz4ce w stosunku do
caloSci. Na I lipca 2001 r. nasze inwestycje nad Dnieprem i Dniestrem wyniosly lqcznie
63,5 mln USD, a w sektorze finansowym - 22,3 mln (35,2 proc.). Warto jednak przy
tym zauwaLy(,,2e polskie inwestycje to 1,6 proc. wszystkich zagranicznych inwestycji
na Ukrainie - daleko za USA, Cyprem, Holandi4, Rosj4, Wielkq Brytani4 i Kore4, kt6re
stanowi4 tam czol6wkq inwestor6w.

Piotr KoScirfiski (dziennika rz ,,,Rzeczpospolitej ")

ANI K(IJBIDA,
A]VI STA]VIK

Zuzanna Stanik nie zast4pi
Dmytra P awNy czki na stanowi sku
ambasadora Ukrainy w
Warszawie. Prezydent Leonid
Kuczma mianowal pani4 Stanik

- do niedawna ministra spra-
wiedliwoSci Ukrainy - przed-
stawicielem w Radzie Europy.

Wedlug nieoficj alnych infor-
macji, Zuzanna Stanik miala ju|
zgodE wladz polskich na
przyjazd do Warszawy. Oczeki-
wano. 2e lada chwila dotrze do
stolicy Polski.

Jak pisala Polska Agencja
Prasowa, nie wykluczone, 2e

prezydent Leonid Kuczma
zmienil zdanie pod wplywem.
doniesieri polskiej prasy,
sugeruj4cej, 2e pani Stanik nie
nale?y do ,,pierwszego garnituru"
ukraifrskich polityk6w, a tylko
tacy powinni reprezentowa6
Ukrainq nad Wisl4.

Miej scowa prasa zwr acala te2
uwagQna skojarzenia, jakie moglo
budzi6 w Polsce nazwisko pani
Stanik. Dla tych os6b z Ukrainy,
kt6re dobrz e majqjerryk polski, ale

okreSlenia ,,stanik" nie znajq,
wyjaSniamy, ze jest to dokladnie
to samo co ,,biustonosz".

Pani Stanik jest juz drugim
kandydatem na ambasadora,
kt6ry mial jecha6, lecz nie po-
jedzie do Warszawy. Z nieofic-
jalnych informacji wynika, ze

kilka miesiqcy temu wNadze
Polski odrzucily kandydaturq
mera Lwowa Wasyla Kujbidy.

Na razie nie wiadomo, kogo
wladze Ukrainy zaproponuj4 po
raz trzeci. Nie wykluczone, 2e

nikogo, gdyz kadencja obecnego
ambasadora Dmytro Pawlyczki
koficzy siq dopiero za okolo 2lat.

Wedlug ukraifrskiej prasy,
minister spraw zagranicznych
Ukrainy Anatolij Zlenko od
dawna pozostaje w konflikcie -z powod6w osobistych - z
obecnym ambasadorem w
Warszawie i zaleLy mu na jak
naj szyb szym odwolaniu
Pawlyczki z plac6wki.

wg. prasy polskiej oprac. s.m.
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Dzigki Stowarzyszeniu ,rWsp6lnota Polska", dzieci z Berdyczowr

mialy mo2liwoSd odwiedzid Polskg, o kt6rej uczQ sie"w szkolach i parafiach.
A oto ich wspomnienia: ,rMoje wesole wakacje".

W tym roku moje wakacje byly
naj ciekawsze. Naj lepsze co
zapfuowalem w pamiQci, to dwa ty-
gbdnie w Polsce. Odpoczywalem
tam na kolonii w Nowym Sqczu.
Nastqpnego dnia po przyjeidzie jui
wszyscy koloniici grali w pilkq
noinqi koszykiwkq. R6wnie2 tego
dnia byla dyskoteka, bo padal
deszcz. Na kolonii bylo wiele
konkurs6w z prezentami. W niek-
tirych z nich wziqly udzial i
ukrairiskie dzieci. Czqsto otrzymy-
wali pierwszq, drugq lub trzeciq
nagrodq. Np. pierwszq nagrodq
otrzymala grupa z Berdyczowa za
udzial w konkursie ,,Reklama ko-
lonii". A ja zajqlem pierwsze
miejsce z wyr62nieniem za udzial
w konkursie tarica. lVszyscy tak2e
mieliimy lekcje jqzyka polskiego,
na kt6rych uczyliimy sig historii
Polski. Bylo r6wniei wiele
ciekawych wycieczek. Byliimy w
Zakopanem, gdzie jest bardzo
piqkny widok, w Krynicy (miasto
mineralnych w6d), w Nowym
Sqczu, gdzie jest centrum pielgrzy-
mowania Jana Pawla II, a takie w
Wieliczce. ByliSmy w Domu Goty-
ckim (muzeum), Sqdeckim Parku
Etnograficznym i na wystawie.
Mogqjeszcze duio razy powtarzqt,
2e to byly moje najlepsze wakacje.

Sasza MaSIuk

Bardzo spodobala mi siQ
Polska, jej przyroda i piqkno. Na
naszej kolonii odbywaly siq roine

.ciekhwe zajqcia i konkursy, takie
jak: malowanie na asfalcie, hula-
hoop, pilki. Za konkursy otrzyma-
liimy piqkne prezenty.

Kasia Maniszczak

Moje wakacje byly bardzo
piqkne. Na poczqtku bylem w
Berdyczowie, a potem pojechalem
do Polski. Mieszkalem tam w
internacie samochodowym w
Nowym Sqczu. Bylo bardzo dobrze.
Graliimy wszyscy w pilkq noinq i
inne zabawy. MieliSmy lekcje
jqzyka polskiego, ne ktorych
poznawaliimy historiq Nowego
Sqcza. Nasza nauczycielka
prowadzala nas po mieicie i
pokazywala sup ermarkiety, p arki,
domy, koicioly, cmentarze. W
Wieliczce - miasto, w ktorym jest
kopalnia soli, tam byly figury z
soli, a sama kopalnia byta 150 m
pod ziemiq. Byliimy tei w domach
jakie majq 100-200 lat. Mogliimy
rozmawiac z Polakami i jeszcze
lepiej uczyc siq jqzyka polskiego.

Dima Gumeniuk

Wszystkim,
dzigki kt6rym

mogli5my
odwie dzi( Polskg -

dzigkujemy.

Letni czas kaidy wspomina.
Tego lata jezdzilam na koloniq do
Polski do Nowego Sqcza. Tam nas
milo przywitali, nakarmili i
rozdzielili do czystych i jasnych
pokoi. Ze mnq mieszkaly trzy
dziewczynki z Berdyczowa.
Chodziliimy na wiele wycieczek,
np. do galerii Mari Richter. W Za-
kopanem bylo zimno, bo na
wierzchach gor leial inieg.
Byliimy tei w kopalni soli, tam byly
piqkne figury i rzeiby z soli. W
Starym Sqczu odwiedziliSmy
koi ciol Sw. Kingi. B ardzo
podobalo mi siq na basenie, ale
naj bardziej zj eidialnia do bas enu.
To zapiera oddech, kiedy niesie ciq
maleriki strumyczek wody, a potem
wrzuca do basenu. Takie
j eidziliimy wyciqgiem gorskim,
niekt6re kole2anki nie chcialy
jechac, a ja pojechalam i nie
zalujq, bo na g6rze zobaczylam
piqkne krajobrazy. Na koniec
otrzymaliimy dulo prezent6w.
Wiele moina pisac o piqknych
wspomnieniach, ale kiedy sam
odwiedzisz te miejsca, to wtedy
zrozumiesz piqkno i goicinnoic
Polski.

Ania Jurczuk

Dzieci z Berdyczowa



W czasach zamierzchlych w
Europie nie bylo 2adnych gra-
nic. Nie bylo dr6g, kt6re Nqcz1
miasta miqdzy sob4, nie bylo i
samych miast. Europa rczlegala
siq nieobjqtymi lasami, 96rami,
l4kami. Tu bylo mn6stwo rzek,
jezior z przezroczyst4 wod4.
Czym dalej na wsch6d tym gqst-
szej staly lasy. W gqszczach
tych mieszkalo mn6stwo dzi-
kiej zwierzyny. Wody byly pelne
ryb. W dziuplach drzew dzikie
pszczoly przechowywaly sw6j
piqkny mi6d i bylo go tyle,2e
splywal on po pniach, r drzewa
te mienily siq zlotem w blaskach
slofrca. Bogaty i cudowny kraj
* Europa.

Na ogromnych, dzikic,h
Jeszcze obszarach mieszkalo
plemiq slowiairskie. Slowianie
to se nasi przodkowie. Mieli
wysoki wzrost, jasne wlosy, nie-
biesko - szare oczy.MqLczyLni
byli dzielnymi wojami, silni i
zdrowi, bo nie pili alkoholu i
caly czas mieh zwi4zek z przy-
rod4. Kobiety wyr6znialy siq
nieprzyzwoit4 urod4, bo nie
paliiy papieros6w i nie pily
kawy. Swoj 4 urodq
podtrzymywaNy r6Lnymi
ziolami i k4pielami. Slowianie
od dawna wiedzieli tajemnicq
obrabiania ziemi. Umieli ho-
dowai bydlo i uprawiad pola, na
ktorych siali zboLa, hreczkq,
groch, a tak2e warzywa

W tych zamierzchNych cza-
sach nasi przodkowie nie byli
zapoznani z naukami Chrystu-
sa i prowadzili pogariski tryb
2ycia. Czclli rozmaitych bog6w
i bozk6w, przynosili im ofiar;<.

Wszyscy Slowianie m6wili
w jednym jqzyku i caly czas
wEdrowali. Osiadali w jakiejS
miejscowoSci na taki czas, w
ci4gu kt6rego ziemia dawala
urodzaj. Potem szukali innego
miejsca by siE osiedli6 i tam
obrabiali nowe pola. A stare
uprawne dzialki tymczasem
odpoczywaly. Za parq lat ple-
miq moglo zn6w wr6ci6 na t4
sam4 rolq, zeby ponownie up-
rawiai tam zbo2a. Pol nie
starczalo, bo wszqdzie rosly
gqste lasy. Zwolnienie ziemi
pod pole od lasu wymagalo
duzo ciqzkiej pracy i dlatego
Slowianie nie tylko zajmowab
siq rolnictwem, lecz takLe
rybo16wstwem, my6listwem,
bartnictwem.

Byl to nar6d wolny, bez
wlasnego pafrstwa. W6wczas
nie istnialo potrzeby granic, bo

plemiq slowiafiskie jeszcze me
bylo d,o6i liczne. Obszar6w i
ziem starczaNo. Nie ziemia
naleiaNa do ludzi, lecz czlowiek
nale2aN do ziemi i byl jej dziec-
kiem, jej czqstkq"jej dzieckiem.
Z upNywem czasu Slowian
stawalo co wiqcej. Zaczyna siE
podzia\ plemienia. Cale grupy
rodzin rozchodzqsiq w r62nych
kierunkach Europy w poszuki-
waniach nowych ziem do
zasiedlenia. Legenda o Lechu,
Czechu i Rusie opowiada o tym
okresie, kiedy nasi przodkowie
szukali sobie ju2 stalego miejsca.

Dokladnie nie wiemy jak to
bylo, bo nie-4achowaly siq do
naszych czds6w 2adne doku-
menty pisane opr6cz legend i
podari. Wiadomo, 2e w6wczas
jeszcze nie istnialo u Slowian
pismo. PrzecieL byli dzie6mi
przyrody, do skonale
umiej 4cymi obcowa6 ze
zwterzertamt, drzewami,
wodami. Wiedza naszych
przodk6w o zwiqzkach
przyrodni czych czlowieka ze
wszechSwiatem siq nie
zachow ala. Zo stala zniszczona
ptzez postQp cywihzacji.
Obecnie malo co wiemy o zyciu
naszych wsp6lnych przodk6w.

Dzisiaj j esteSmy podzieleni
na Ukrairic6w, Polak6w, Rosjan
i inne narody slowiariskie.
M6wimy w r62nych jqzykach,
chocra| i pokrewnych, bardzo
podobnych. Polska i Ukraina to
dwie siostry, urodzone jedno-
czeSnie z jednej matki
Slowianki. Musimy pamiqta6 o
tym zawsze. Polska le|y bli2ej
Zachodn i dlatego przejeJadu2o
tradycji zachodnich od narod6w
germariskich, z kt6rymi przez
caly czaswalczyla o terytorium.
Plemicna germariskie tak2e
kiedyS prowadzily tryb 2ycia
podobny do slowiariskiego.
Lecz, polozone niedaleko Im-
perium Rzymskiego, caNy czas
walczyly z Rzymianami. Ich
ziemia nie dawala tyle zywnoSci
jak ziemia Slowian. Germano-
wie 2yli z lupieLy wojennych.
Slowianie nazywali ich Niemca-
mi od slowa ,,niemy", bo nie
rozumieli ich jqzyka. Naszym
przodkom wydawalo siE, 2e tak
m6wi4 ludzie bez jEzyka, to
znaczy niemi.

W nqowie ukrairiskiej ,Nim-
ci", po.polsku Niemcy. Duzo
jest sl6w s4 podobnych w obu
jqzykach. Ptemja - plemiq, ro-
dyna - rodzina, pracia - praca,
nebo - niebo itd. Przvklad6w

jest duzo. Maj4c wsp6lne ko-
rzenie, Polacy a Ukrairicy s4
bardzo podobni. Zaczynajqc od
wygl4du zewnqtrznego,
koirczqc na mowie i tradycjach
ludowych, a takLe los6w histo-
rycznych.

Przez dlugie lata dwa nasze
narody byty podzielone granic4,
kt6rej przeciqtny czlowiek
przekroczy6 nie m6gl. Zelazna
zasN,onarozlqczy\a nas na dlugie
lata. Zostaly rozerwane zwiqzki
rodzinne, wiqzi z macierz4.
Liczna grupa Polak6w byla
oderwana od Ojczyzny na

Nie kazdy obywatel Ukrainy
moLe zaplacil za zalatwienie
paszportu zagranicznego. Wiqk-
szo66 ukrairiskich Polak6w tak
i nie zobaczy swojej historycz-
nej ojczyzny. Wielu naszych
rodak6w jeieli i jedzie do Pol-
ski, to nie jako turySci dla
zwiedzania zabytk6w. Musz4
wy je2dLat z kr aju, 2eby zar obi(,
na2ycie, bo paristwo ukrairiskie
nie w jest w stanie dac
mozliwoS6 normalnej pracy na
Ukrainie.

Nasi rodacy czEsto w Pols-
ce s4 traktowani jako Rosjanie.

zawsze. To wielka tragedia. Z
uplywem czasu narastalo wy-
narodowienie. Represj e i
prze6 I adow ania ze strony wladz
radzieckich przymuszaly wielu
Polak6w ukrywa6 swoj4 naro-
dowo56, zmieniat nazwiska.
Zeby przetrwal, trzeba byNo
milczet. Ukrairiscy Polacy
zostali izolowani od Swiatu ze-
wnqtrznego. Wielu z nich
wywieziono do Kazachstanu i
na Syberiq. Smok stalinowski
chcial nas pochlonq6,lecz to nie
bylo mo2liwe bez naszego roz-
proszenia i wynarodowienia.
Dlatego komuni6ci starali siq o
niedopuszczenie do istnienia
duzego skupiska Polak6w w
jednyrn miejscu i wywozili
naszych pradziadk6w na malo
zaludnione tereny 6wczesnego
ZSRR.

Obecnie miqdzy Polsk4 a

Ukrain4 ci4gnie siq granica,
kt6rej ju2 nie tak trudno
przekraczad. Ale problemy s4.

To Swiadczy o tym, 2e nie
wszyscy Polacy dobrze znajq
wlasn4 historiq. Polak zawsze
zostaje Polakiem, nie zwaLajq
w jakim paristwie mieszkaV
Niestety nie wszyscy to
rozumiej4.

Ter az Polska przygotowuj e

siq do wst4pienia do Unii Eu-
ropejskiej. Kiedy to siq stanie,
to mieszkaj4cym na Ukrainie
Polakom trzeba bqdzie
zalatwiatwizy. To utrudni nasze
obcowanie. My6lq, ze wkr6tce
Polska juz bqdzie nale2ala do
UE. Ukraina tez powinna d42y c
do tego. Siostry musz4 by6
tazem. Jak napisala ,,Rzeczpo-
spolita", Polska z pewno6ciq
zobowi1ie siq do wprowadzenia
polityki wizowej Unii Europej-
skiej. Tym niemniej wpro-
wadzenie restrykcji wizowych
w ruchu osobowym z Ukrain4
jest przewidziane dopiero w
dniu przyst4pienia Polski do
Unii, czyli najwczeSniej
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I stycznia 2003 roku, a wedlug
bardziej pesymistycznych ocen

- od pocz4tku 2005 roku. Aby
dbstosowac siq do unijnych re-
gulacji, Polska musi wypo-
wiedziei umowy o ruchu bez-
wizowym z l5 krajami. Nast4pi
to stopniowo. W 2000 roku
wypowied ziane zosta\y umowy
z Kirgistan em, Tad|ykistanem,
Turkmeni4, Kazachstanem,
Gruzj 4, Azerb ej dLanem, Mace-
doni4, Mongoli4i Kub4. W roku
2001 wizy zostan4 wprowa-
dzone dla obywateli Rosji,
Bialorusi (to zapewne nie
nast4pi p62niej - przyp.,,Mo-
zaika") i Moldawii, a w 2002
roku - Rumunii i Bulgarii, choi
mo2e sama Unia zrezygnuje z
wiz dla obywateli tych kraj6w.
Tak czy inaczej, Ukraina bqdzie
ostatnia.

Zdaniem,,Rzeczpo spo litej ",
ze wzglqdu ,,na niskie dochody
naszych wschodnich s4siadow
wprowadzenie takich regulacji
zasadniczo ograniczy ruch miEdzy
Polsk4 a krajami bylego ZSRR. "

Rozw6j Ukrainy, kt6ra
wydostaje siq z socjalizmu
wymaga reform. Polska jest
gotowa podzielii siq tym do-
Swiadczeniem. Ostatnie
wydarzenia po raz kolejny
potwierdz rly, 2e suwerenno36
Ukrainy jest mocno
ugruntowana. Lecz nie naleLy
siq spodziewad, by Ukraina
miala wkroczy6 na drogq
budowy modelu gospodarczo -
politycznego, zbh2one ulo
funkcjonuj4cego w Europie
Zachodniej.

Ostatnia kampania wybor-
cza radykalnie zmienila
ukraifrsk4 scenQ polityczn4 i
zdeterminowala na lata kierunek
przemian politycznych w tym
kraju. Moze siq tez okazac, 2e
umacnianiu paristwa i
pr zeksztalc eniom go sp o dar-
czym bqda towarzyszyc
r ozw iEzania po li tyczne, dal ekie
od wsp6lczesnych pojei o
demokracj i. Procesy polityczne,
zachodz4ce na Ukrainie pot-
wierdzaj4 pogl4d o ,,deficycie
demokracji" jako elemencie
ustroj 6w postsowieckich.

Marzymy o tym, 2eby
miqdzy Polsk4 a Ukrain4 nie
bylo |adnych granic. Te dwa
pafistwa powinny dVy( do UE.
Najpierw przyst4pi Polska, po-
tem Ukraina. Dzisiaj to s4 tylko
marzenia. Teraz musimy
wsp6lpracowa6 , wiqcej za-
pozna( siq miqdzy sob4, rozwi-

jat zwi4zki. Polacy bardzo chc4
do Europy, bo na Zachodzie jest
cywilizacja. Lecz powinni
pamiqtad, Le me zawsze w cy-
wilizowanych krajach 2yj4 cy-
wilizowani ludzie. Bez cy-
wilizacji wewnqtrznej nie
mozna stai prawdziwym Eu-
ropejczykiem.

Nasi przodkowie me znali
cywilizacji. Dla nich najwiqksz4
cennoSci4 byla Matka -Przyro-
da, kt6rq szanowali ponad
wszystko. Czy mo2na po-
wiedzied o cywilizowanych
czlonkach UE to samo? MySlq,
2e nre. Cywilizacja ulatwia
2ycie. ale tak?e prowadzi do
sirasznvctr k6tat<tizmow. Ile
niqszczqS 6 wydarzylo siq w
latach ostatnich. Zanieczy-
szczenie Dunaju. Dniepru,
Wisly, morza Baltyckiego,
morza Czarnego, ogromne g6ry
brudu. Smieci na okolicach
duzych miast Europy i,
nareszcie, nios4ca strach zona
czarnobylska, naklaniaj4 nas do
trwo2liwych mySli o losie
naszych potomk6w. Co
zostawimy im w spadku?
Zniszczone pola, ziemi, martwe
rzeki, jeziot a, pus tyn i q

nieprzydatne do 2ycia? Za-
stanowimy siE o tym teraz, bo
wkr6tce bqdzie za p62no. Pol-
ska a Ukraina w Europie bez
granic powinni posiadai dosto-
jne miejsce. Na razie to jest
mitem. Obydwa te paristwa naj-
pierw muszq dojSi do pewnego
poziomu kultury obcowania,
wsp6lpracy itd. A potem mo2na
m6wi6 o przyst4pieniu do Unii
Europej skiej.

Poiozenie paristw
slowiariskich na kontynencie
europejskim jest takim, 2e po-
jawia siq mySl o stworzeniu Unii
Slowiariskiej. Jestem pewna, 2e

stworzenie takiej Unii staloby
wielkim wydarzeniem
historycznym I przymusiloby
traktowa6 rnaczej nas, Slowian.
W przyszlo6ci moze tak i bEdzie
i narody slowiariskie zjednocz1
siq w jedn4 mocn4 rodzinq jak
bylo to tysi4ce lat temu.

Alicja Wermifska,
studentka liceum
pedagogicznego.
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WtrWWtrap@ilsha"
Nazwa wigilia pochodzi od lacifrskich sl6w ,,vigiliare,, -

czuwat oraz ,,vigilia" - czuwanie, straz nocna, warta. W
ko3ciele katolickim okreSla siq tak dnie poprzedzaj1ce
wszystkie wahniejsze Swiqta. Wigilia otwiera cykl 6wi4teczny
Bozego Narodzeni a, wyznacza poczqtek roku obrzqdowego i
wegetacyjnego, posiada teL odrqbn4 obrzqdowoS6
uksztaltowan4 w toku dlugotrwalych proces6w hi storycznych.
Boze Narodzenie jest Swiqtowane dopiero od V wieku naszej

ery. Pierwszawzmranka o tym Swiqcie zamieszczona zostala
w rzymskim kalendarzu Swi4t chrze6cijariskich, z 354 roku. Z
tego te2 okresu pochodz4 pierwsze hymny koScielne o

narodzeniu Jezusa i najstarsze znane przedstawienie Swiqtej
Rodziny, wizerunek znajduj4cy siQ w katakumbach Sw.

Sebastiana w Rzymie. W pierwszych wiekach chrzeScijaristwa
Swiqta te obchodzone byly w r6znych terminach wyznaczonych
przez hipotetyczne daty narodzenia Chrystusa - np.2 stycznia..

28 maja, I 8 kwietni a, 6 stycznia (dotychczas w tym terminie
obchodz4 BoLe Narodzenie chrzeScijanie obrz4dku
ormiafrskiego.) Ostatecznie jednak i nieprzypadkowo
zwierzchnicy koSciola wybrali i zatwierdzili datq 25 grudnia
jako dzief Narodzin Boga - Zbawiciela Swiata, zal 24 grudnia
j ako wi gi I ig, czyli,,przedSwi qcie" z ob ow iqzuj 4cym po stem,
modlami, czuwaniem i oczekiwaniem na Swiqto. KoSciol
chrze6cijafrski uznal zatem ten wla6nie dzieh zanajwlalciwszy
dla obchod6w narodzenia Chrystusa, bowiem symbolika
narodzin slofica i Swiatla i narodzin Chrystusa, Boga i
Zbawiciela dawala siq tu latwo zespolid. Taka strate gia przy jqta

przez koSciol w pierwszych wiekach i stosowana tak2e w
przypadku innych 6wi4t i uroczystoSci religijnych, zapewniala
skuteczne przenikanie idei chrzeScijarlskiej na znaczne obszary

Europy.
W wyniku tej strategii nastqpowalo mieszanie siq i

przenikanie form obrzqdowych pogariskich i chrzeScijariskich
i temu to wlaSnie zawdziqcza wigilia, a takLe caly cykl
iiwi4teczny Bozego Narodzenia - bogactwo w4tk6w i wielka
r6znorodnoS(, zwyczaj6w i obrzqd6w. Tak|e w polskich
Swiqtach Bozego Narodzenia i zwl.aszcza w obchodach
wigilijnych wystqpuj4 pewne relikty obrzqdow pogafiskich:
pozostalo 5 ci ar chaicznych praktyk ro lniczy ch, wy r aLne Slady

obrzqd6w zadusznych. Mamy teLw obrzqdowoSci wigilijnej i
Bozego Narodzenia pewne elementy folkloru klasycznego i
folkloru innych narod6w. Na ziemie Slowian, w tym wiqc
r6wniez do Polski, przynie6li je w wiekach Srednich wraz z

chrzeScijafistwem i elementami kultury lacifiskiej duchowni,
zakonnicy i misjonarze z Europy zachodniej, gl6wnie z Wloch
i Francji.

Niezaleznie od wszystkich tych relikt6w Boze Narodzenie
i p oprzedzajqcq j e wigilie obcho dzimy przede wszystkim j ako
Swiqto chrzescijariskie, kt6remu podporz4dkowane zostaly
wszystkie wczeSniej sze, zachowane w nim elementy. Ma
wreszcie wigilia polska wiele wlasnych, rodzimych zwyczaj6w
i obrzqd6w, z pietyzmem kultywowanych z pokolenia na
pokolenie i stale wzbogacanych nowymi tre6ciami.

Barbara Ogrodowska
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Legion Maryi na czele z Cezarym Szukajlem.

o

C HA ZYN
IVieS Chaiyn leiy 10 km od Berdyczowa. Dom6w - 461, ludnoici - 1190 os6b, z

nich Polak6w 139, co stanowi I1 procent og6lu mieszkafic6w. Przed wojnqwe wsi
dzialala polska szkola poczqtkowa, kt6ra zostala zamkniqta w 1934 roku. We wsi
iyjq jeszcze ludzie, kt6rzy uczyli siq w tej szkole. Jednq z nich jest Jadwiga Mure-
wicz, urodzona w 1922 roku.

Ukoficzyla 4 klasy w Chaiynie i dwa lata uczyla siq w polskiej szkole nr 3 w
Berdyczowie. Jeszcze teraz pani Jadwiga dobrze czyta po polsku. Jej kole2anka Nela
Kadlubowska, urodzona w I927 roku, ukonczyla I klasq szkoly polskiej. Dalej nauki
nie pobierala, bo szkola zostala zamkniqta, a jej pomieszczenia oddano na miesz-
kanie. Obecnie iyjq tam ludzie.

LT zbieraniu tych informacji pomagali - Nela Kadlubowska i prezes wsi. Pani
Kadlubowska jest starostq tutejszej kaplicy katolickiej i razem z parafianami utrzy-
muje tu porzqdek. Do kaplicy we dni zwykle na mszQ przychodzq okolo 20 wiernych,
w iwiqteczne - do 40. To sq przewainie ludzie w podeszlym wieku, mlodzieiy i
dzieci jest malo. To bardzo niepokoi paniq Nelq.

Polacy jeidiq takie na msze do berdyczowskiego klasztoru. WSr6d katolik6w sq
ludzie starsi: Jadwiga Murewicz, Janina Dqbrowska, Feliksa Tonkewicz, Adela Pod-
wysocka, Aniela Pietrowska,Jdzefa Palikowska , Zofia Knop, Antonina Kiriszewska.
Przy parafii dziala Legion Maryi na czele z Cezarym Szukajlem. Rodzina Cezarego
jest wierzqca, nie odstqpowala od wiary nawet w czasy najtrudniejsze. Pan Szukajlo
ma piqcioro dzieci. Uczy ich kontynuowat polskie tradycje i obyczaje. Ma takie brata
Stanislawa, kt6ry wybral drogq kaplariskq i w przyszloici ma zostad ksigdzem.

. 25 parafian z Chaiyna uczestniczylo w pielgrzymce do Berdyczowa w czasie
Swiqt. Pani Kadlubowska razem z innymi katolikami wioski przyjmowala w swojej
wsi pielgrzym6w z R62yna. W tym roku ich bylo 50. I5 wiernych z Chaiyna jeidzilo
do Kijowa na spotkanie z papieiem w czasie jego wizyty na Ukrainq.

We wsi takie mieszkajq weterani i uczestnicy II Wojny Swiatowej: Narcyz
Tonkiewicz, Jan Pawlowski, Jan Wysoczynski. Mieszkaniec wsi Wladyslaw
Wysoczynski jui 20 lat przewodniczy wiejskiej radzie weteran|w wojny i pracy.
Przeszedl przez wojnq, Dzieri Zwyciqstwa spotkal w rejonie Pragi. Walczyl w
szeregach Wojska Polskiego. Ukonczyl szkolq polskq. Do niedawna uczyl polskiego
dzieci. Prowadzi aktywny tryb iycia i wyglqda bardzo mlodo na swoje lata.

Polacy z Chaiyna sq ludimi pracy. Nie mogq nic nie robic. Kaidy pracuje na
swoim gospodarstwie, ma dzialkq z warzywltmi. Zyjq ci ludzie w warunkach bardzo
trudnych. lT domach nie ma ogrzewania. Lliywajq drewna i wqgla. Po ciqikiej pra-
cy nie majq moiliwoici siq umyc i normalnie odpoczq|. W pokojach jest zimno,
domy sq stare, warunki bardzo skromne.

Jadwiga Kowalska

DWIE
ROCZ]VICE

W grudniu 2001 roku minqlY dwie
rocznice, - 

20lat temu wprowadzo-
no stan wojenny w Polsce, a l0 -
r ozw iqzany z o sta\ Zw iqzek R ad z i e c k i .

l3 grudnia l98l r. obywatele Pol-
ski obudzili siE w zupelnie innym kra-
ju. Na ulicach bylo wojsko, nie
dziaNaly telefony, w radiu i telewizji
nadawano obwieszczenia Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego - insty-
tucji, kt6ra - mo2na tak rzec -powolala siq,,sama z siebie" i zupelnie
bezprawnie coS nakazywala i coS

zakazywala.
DziaNaj4c wbrew konstytucji Pol-

skiej Rzeczpospolitej Ludowej, Rada
Paristwa uchwalila dekret o stanie
wojennym, a nastqpnie ten stan wojen-
ny wprowadzlla. Oczywi3cie, nie byla
to wlasna inicjatywa Rady Pafstwa,
kt6rej przewodnicz1cym byl malo
znaczqay w6wczas dzialacz partyj ny.

To kierownictwo Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej uznalo, 2e

nie mo2e sobie poradzi6 z,,SolidarnoS-
ci4"iwogolezpolskim
spoleczefstwem - i zastosowalo silq.

Ale niewiele p62niej okazalo siq,

2e poza sil4, wladcy Polski nie maj4
wiele do zaoferowania. Na szczq5cie

byli w stanie to zrontmie6. Bo przecieL
byla i inna mozliwo5d - kolejny stan

wojenny i nastqpny...
13 grudnia 1981 r. prowadzil wiqc

wprost do wydarzeh z 1989 roku i do
polskiego,,okr4glego stolu". Mial
umocni6,,blok paristw socjalisty-
cznych" - a go oslabil. W konsek-
wencji te2 oslabil Zwiqzek Radziecki.

Spotykaj 4c siq w Bialo wie2y, przy -
w6dcy Rosji, Ukrainy i Bialorusi tylko
podsumowali wszystko to, co juz
nast4pilo.,,Blok kraj6w socjalisty-
cznych" siQ rozpadl. Zwiqzek
Radziecki siq rozpadl. Posluguj4c siq
terminologi4 marksistowsk4 - taka
byla historyczna prawidlowo36. Ten

system musial siq rozpaS6. Pytanie
brzmialo tylko - kiedy? I jak?

MoLna tylko siq cieszyi, 2e caly
ten proces rozpadu nie poci4gn$ za

sob4 zbyt wielu ofiar. Ponad 70 lat
Zwiqzku Radzieckiego - to miliony
zabitych. Dobrze, 2e choe, koric6wka
byla bezkrwawa.

Obserwator z Warsz^wy



KRONIKA POLONIJNA

. 26 -27 listopada w by.tomierzugdlVl
siq seminarium nauczycieli polonist6w
na temat ,,Wykorzystanie Srodk6w
dy dakty cznych na zajqciach je,zyka
polskiego". Pierwszy dzieh seminarium
byt poSwiqcony zajEciom praktycznie -
teoretycznym. Byly zorganizowane
dyskusje i wymiana do6wiadczeniami
pracy pedagogicznej. Drugi dziefi
seminarium trwal w Berdyczowie. W
szkole N 3 zostaN.a pokazana lekcja
jqzyka polskiego z tematyk4,,Berdycz6w
- miasto w centralnej Ukrainie"
(nauczycielka p. Larysa Wermifiska).
Potem odbyla siq wycieczka po mie6cie
Berdyczow ie oraz zwiedzenie muzeum
J 6zefaKonrada Korzeniowskiego we wsi
Terechowe. Seminarium bylo
zorganizowane przez pani4 Miroslawq
Starowierow, kt6ra podej muj e obowi q,zki
przewodnicz4cej Zytomierskiego
Oddzialu Nauczycieli Polonist6w
Ukrainy i pracuje jako metodyk jqzyka
polskiego w Instytucie Podyplomowej
OSwiaty Pedagogicznej obwodu
Zytomierskiego. Informacj a o
seminarium zostala wySu,ietlona w
audycji radiowej w obwodzie
Zytomierskim przygotowanej przez p.
Miroslawq Starowierow. Wszyscy
nauczyciele poloniSci pracuj4cy w
obwodzie Zytomierskim maj4 mo2liwoS6
doskonalii swoj e umiej qtnoS ci, zwracat
qiq za pomoc4 metodyczn4 do
Zytomierskiego Oddzialu Nauczycieli
Polonist6w pod adresem ; m. Zytomierz,
ul. Michajlowska, | 5, tel.37 -46-7 5.

14 grudnia 2001 roku w Klasztorze
Karmelitow Bosych w Berdyczowie odbyl
siQ wspanialy koncert kolqd
wykonywanych przez zesp6l
mlodziezowy z Lubelskiego Uniwersytetu
im. Marii Kury Skladowskiej pod
kierownictwem Stanislawa
Leszczyriskiego. Zesp6l ten ju? po raz
drugi przyjehd2a do naszego miasta.
PisaliSmy o jego wystqpach rok temu.
Spotkanie z kolqd4 polsk4 dla
mieszkaric6w Berdyczowa jest wielk4
radoSci4. Ludzie czekali ponad dwie
godziny na przybycie zespolu, kt6ry
op 6fu11 s i q w sku tek zatrzy mania autokaru
na granicy. Dziqkujemy za przepiqkne
chwile spotkania z polsk4 kolqd4.

20 grudnia 2001 roku w Ambasadzie
RP w Kijowie odbylo siq spotkanie
oplatkowe. Zapr oszeni byli Kombatanci
Wojska Polskiego, ksiqza, dziaNacze
polonijne. Z przem6wieniem do
obecnych zwr6cili siq Ambasador
Rzeczy Pospolitej Polskiej na Ukrainie
pan Marek Ziolkowski i Konsul
Generalny pan Krzysztof Swiderek.
Kombatantom byly wrQczone medale i
pomoc finansowa. Potem wszyscy
dzielili siq oplatkie m a takle 2y czeniami
Swi4tecznymi. Atmosfera panowala
2yczliwa i radosna.

Okres Swipta Boiego Narodzenia to czas pelen wraierfl i glgbokich przeLy(,.

Nastr6j tych dni udziela sig nie tylko dzieciom, ale i doroslym. Kt6L' z nas nie

pamipta chwil, gdy zebrani przy stole modlimy sig, Spiewamy kolgdy oraz

lamiemy sig bialym oplatkiem i skladamy sobie Lyczenit. Czgsto w tym czasie z

potrzeby serca jednamy sig z ludimi, nierzadko bliskimi nam' i przystqpujemy
do sakramentu pokuty i uczty Milo5ci, czyli Eucharystii. Z glgbi naszego

wngtrza wyrywaj4 sig radosne dZwipki <<Wesola Nowina!>> - wlaSnie narodzil
sig Jezus, Syn Maryi.

Kochani, przyjmijmy Dzieciq BoLe jestesmy mocniejsi tym ogl4daniem
do swoich serc, do naszych rodzin i do Slowa, kt6re Bog po raz kolejny daje

naszego codziennego 2ycia. Radujmy siq nam laskq zobaczy|?
wszyscy, bo to radosne wydarzenie mo2e Dobrze co$ zobaczy6, to znaczy
byttak2einaszymudzialem.ZwaSnieni, uczynid to treSci4 swego Lycia. Czy
skl6ceni podajcie sobie dlonie, a jeste6mytegoSwiadomi?

4lpomnijcieurazy. Czy dociera do. nas przeslanie
Niech Nowonarodzony Jezus samego Boga m6wi4ce, iz Swiqcid Boze

Chrystus przySwieca odnowie naszego Narodzenie - to Swiqcid tak?e swoje
2ycia osobistego, rodzinnego i narodzenie jako dziecka Bozego. To

spolecznego. GloScie wszystkiemu bowiem narodzenie otwiera nam drogq

YKTYTilOITIJNTM STOM
stworzeniu na Ziemi, 2e nar odzll si E B 6 g

Odkupiciel. Przynie6my do ZlobkaBo2ej
Dzieciny nasze rado5ci i troski orazr62ne
problemy dnia codziennego. On, Jezus
Chrystus, jest 2r6dlem Dobra, Prawdy i
Piqkna. Oddajmy mu czeS6, bqdLmy prry
Nim i z Nim nie tylko w te szczeg6lne

dni, ale i w calym naszym 2yci\.
Trzeba nam, zabieganym, zadumat

siq, ze 869 co roku jest Dzieciqciem jak
kaLdy czlowiek, zaczyna mie6 sw6j
2yciorys, wpisany w cykl roku
liturgicznego.

B6g poprzez swoje Swiqte
Narodzenie nasz4 zwyczajn4 ludzk4
historiq uczynil swoj4 histori4 zbawienia
i stal siQ Bogiem z nami. Czy
u6wiadamiamy sobie fakt, 2e Odwieczne
Slowo stalo siq Cialem i zamieszkalo
miEdzy nami - w Tobie i we mnie, w
naszych rodzinach, wsp6lnotach, w
naszej OjczyLnie i na calym 6wiecie.

Dlaczego wielu znas zachowuje siE
tak, jakby chcialo pozosta6 na poboczu
tej nowej historii zbawienia, tak jakby
Boga nie bylo?...

Okres Bozego Narodzenia to
wyj4tkowy czas, w kt6rym latwiej nam
uczymt, pierwszy krok, by p6j66 i
zobaczyt,.

W tym roku liturgicznym, w okresie
Bozego Narodzenia idziemy do
betlej emskiego 2l6bk a, by oczyma wiary
zobaczyt Slowo Wcielone. Jak przed
rokiem. Jak przez wiele jlu? lat. Czy

do Kr6lestwa Dobra, Prawdy i Piqkna.
Tylko wtedy mozemy doSwiadcza6
Kr6lestwa Bozego w nas i wok6l nas.

Bo2e Narodzenie po raz kolejny
przypomina nam o wspanialej godnoSci

kazdego czlowieka, kt6ra jest darem
miloSci samego Boga.

Patrz1c na betlejemski zlobek
spytajmy siebie, co stalo siq z naszym
czlowieczeristwem, w czym i dlaczego
odeszlo ono od Bozego ksztaitu, od
MitoSci. Czy wpatrzeniw bialy oplatek
podejmiemy trud odnowy naszego
czlowieczeristwa w wymiarze
osobistym, rodzinnym, spolecznym i
narodowym? Czy to nie wyj4tkowy dar,

2eB69 kazdego roku rodzi siq dla ciebie
i dla mnie, aby w swojej maloSci
pokazat, nam drogq do prawdziwej
wielkoSci?

Kochani, trzeba nam podj46 trud
bozonarodzeniowej refleksji, by Boze
Narodzenie w 2001 roku nie stalo siq
dla nas tylko jeszcze jednym
wspomnieniem, histori4 czy
zapamigtanym j eszc ze z dzieciristwa
nastrojem . Zy czmy sobie wzajemnie,
aby z pragnienia naszego serca 869
wszedl pomiEdzy nas przy wigilijnym
stole, by serca do serc przylgnqly i stal
siq cud, by przy wigilijnym stole znalazl
siq czlowiek z czlowiekiem, a poSrodku
nich stan4l 869.

Jan Chmielewski,
Wroclaw
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. Wystqpujqc z okazji 20. rocznicy
wprowad zenia w Polsce stanu
woj ennego, prezydent Aleksander
Kwa6niewski powie dzial w Instytucie
Pamiqci Narodowej, ze nikt rozsqdny nie
ma dzisiaj w4tpliwoSci, 2e stan wojenny
byl zlem, poniewaz ,,wymierzony byl w
odradzaj4c4 siq wolno56, skierowal
przeciwko sobie Polak6w, zniszczyl
entuzjazm narodu". 

- 
Krzywd w6wczas

wyrz4dzonych nie da siq wyr6wna6, a

strat nadrobie - mowil. Jako najwiqksz4
tragediq stanu wojennego wymienil
Smieri gornik6w kopalni ,,Wujek".
Przypomnial nazwiska 9 zabitych.

Jak m6wil, historia przyznala racjE
tym, kt6rzy nie godzili siq na stan
wojenny jako sposob funkcjonowania
pafistwa. 

- Tym, kt6rzy walczyli,
poniesli straty nale|qsiq w 20. rocznicE
stanu wojennego slowa wsp6lczucia i
podziqkowania 

- 
mowil prezydent.

Powiedzi al zarazem, 2e wierzy, i2
general Jaruzelski wprowadzaj4c stan
wojenny kierowal siQ motywami
patriotycznymi. 

- Po 20latach od stanu
wojennego, po trudnej drodze do
wolnoSci, Polska zaslu?yla na
pojednanie 

- dodal.
Sejm minut4 ciszy uczcil rocznicq

wprowadzenia stanu wojennego. Sejm
nie podj4l uchwaly, gdy2 poslom nie
udalo siq opracowai jednego wsp6lnego
projektu uchwaly.

. Papie| Jan Pawe\. Il przyjql na
prywatnej audiencji generala Wojciecha
Jaruzelskiego na jego proSbq. Po
audiencji general 

- byly premier i I
sekretarz KC PZPR 

- 
podkre(lil, 2e ta

6sma z kolei rozmowa z lanem Pawlem
Il byla dla niego bardzo wa2na i cenna.
Dodal, 2e audiencja nie byl.a wyrazem
jego ,,chqci znalezienia w osobi e papre2a
jakiejS podpory wobec wlasnych
problem6w". Dla mnie
najwazniejszym autorytetem jest
spoleczeristwo i jego opinia. W tym
oczywiScie niezwykle cenna jest dla
mnie opinia papreLa 

- 
powiedzial

general. - Nie prosilem go jednak ani
o rozgrzeszenie ani o poparcie - dodal.

PodsumowujEc swoje spotkanie z

papiezem Jaruzelski powiedzial:,,Sam
fakt,2e mnie przyjil Swiadczy o tym,2e
docenia i to, co zrobilem po?ytecznego".

-; Wedlug Centrum Badania Opinii
Spolecznej, 30 proc. Polak6w ocenia, 2e

sytuacja kraju zmierza w dobrYm
kierunku, 50 proc. jest przeciwnego
zdania,20 proc. nie ma opinii na ten
temat. Sondaz przeprowadzono w
listopadzie. CBOS podkre6la, ze mimo
utrzymuj4cej siE przewagi opinii
negatywnych, s4 to najlepsze oceny
rozwoju sytuacji w kraju, jakie
odnotowalo od ponad dw6ch lat. Mimo
zmian na lepsze we wszystkich grupach
spoleczno- demo grafi cznych przew aLajq

oceny negatywne.

. Rz4d w dalszym ci4gu pr6buje
ogranicza6 wydatki paristwa. Na jego
wniosek Sejm uchwalil miEdzy innymi
ograniczenie ulg dla student6w, kt6rzy
do tej pory mogli kupowa6 bilety
kolejowe w cenie 50 proc. normalnych.
Teraz zni2ka wyniesie jedynie 37 proc.
Studenci protestowali przeciwko tym
ograniczeniom, organizuj4c miqdzy
innymi demonstracje przed siedzib4
premiera.

. Trwaj4 negocjacje pomiqdzy
przedstawicielami polskiego rzqdu oraz
Unii Europejskiej w sprawie warunk6w,
na jakich Polska przyst4pi do UE. Polska
zgodzila siq juz na ograniczenia w
dostqpie swych obywateli do pracy w
krajach UE - do 7 lat, przy czym okres
ten mo2e by6 skr6cony przez
poszczeg6lne kraje UE. Z kolei
Warszawa chce, aby unijni rolnicy mieli
ograniczone mozliwoSci kupowania
ziemi w Polsce - na zachodzie kraju po

7 latach od przystqlienia do UE, a na

wschodzie po 3.

. Stronnictwo Konserwatywno-

Ludowe podpisalo deklaracjq
wsp6lpracy dwiema ukrai6skimi
partiami centroprawicowymi:
Ukraifiskim Ruchem Ludowym oraz
Ludowym Ruchem UkrainY. Partie
postanowily wsp6ldziala6 ,,dla
wzmocnienia w Europie demokracji,
gospodarki wolnorynkowej i

kultywowania tych wartoSci, kt6re
stanowi4 o tozsamoSci EuroPY i

16znorodnoSci kultur poszczeg6lnych
narod6w europejskich".,,Partie widz
koniecznoS6 przeciwstawienia siQ

tworzeniu w Europie nowej >>2elaznej

kurtyny<<, kt6r4 moie sta6 siq granicaha
Bugu" - czytamy w deklaracji. SKL
oraz URL i LRU zadeklarowaly, ze bqd4

dzialaly w kierunku rozwoj u

dobros4siedzkich stosunk6w miqdzy
mieszkafcami Polski i Ukrainy.

. Policjanci z Pabianic (woj. t6dzkie)
zatrzymali trzech mELczyzn
podejrzewanych o wyw6z na Ukrainq
samochod6w i wspoludzial w
wyludzeniu od firm ubezpieczeniowych
co najmniej 500 tys. zl. - 

Zatrzymani
to mieszkafrcy tr-odzi i Pabianic w wieku
23, 25 i 27 lat. Dwaj z nich byli juz
wczeSniej notowani przez policjq -poinformowal nadkomis arz Tomasz
Klimczak z Komendy Wojewodzkiel
Policji w N,odzi. Jeden z zatrzymanych
byl kurierem i bezpoSrednio przerzucal
pojazdy za granicer. Pozostali dwaj bracia
zajmowali siq naganianiem klient6w i
przygotowywali przerzut. Czlonkowie
grupy kontaktowali siq z wlaScicielami
samochod6w, kt6rzy mieli spore klopoty
z ich sprzedalq i proponowali uklad.
Samochody sprzedawali na Ukrainie, a

po kilku dniach zwracali wlaScicielom
aut dokumenty i kluczyki pojazdu. Ci z
kolei zglaszalikradzie2 policji i firmom
ubezpteczeniowym.

. 20 grudnia w kantorach dolary
kupowano po 3.97 zL, sprzedawano po

4,04 zl.
S. M.
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WlodzimierzMelzacki (brak danych)

Wesolych Swi4tl

Wesolych Swi4t!
Bez zmartwieri,
z barszczem, z gtzybami, z karPiem,

z go6ciem, co niesie szczqScie!

Czeka nah przeciez miej sce.

Wesolych Swiqt!
A w Swiqta,
niech siq snuje kolqda.
I gal1zki Swierkowe
niech Wam pachn4 na zdrowie.
Wesolych Swi4t!
A z Gwiazdk4 -
pod 6wieczek lun4 jasn4
2yczcie sobie - najwiEcej:
zwyklego, ludzkiego szczericia.

Strona dla dziecr.
P rzyg otow ala L ary s a Wer mifi s ka

Kolgda

l"P6j-diny
ilo Je-

ry$ry- scy
ftJ - Sfi.

gta-ien - ki.
P*- irtan - hil

do
i

'li

Fo*ri*trrj*"y

mn-lei-kie*ge i *l*-ry-fq ltr-tkq "I*-F, lila*tka J**1

Pojdimy wszyscy do stajenki, do

Jezusa i Panienki. Powitaimy

Malenkiego i Maryjq, matkq Jego.

Witaj dzieciqtrrrt o'* nroUrr, wyznajemy

Boga w Tobie, co{ siq narodzit tej nocy,

by nas wyrwat z czarta mocy.

25 grudniu -
Swigto Boiego Nurodzeniu

Tadeusz Kubiak (1924-1979)

Wiecz6r wigiliiny

Bialy obrus lSni na stole,
pod obrusem siano.
Plon4 Swieczki na choince
co tu przyszla na noc.
Na talerzach kluski z makiem,
karp jak ksiqzyc srebrny,
zasiadajqwok6l stolu
dziadek z babci4, krewni.
Juz siq z sob4 podzielili
oplatkiem rodzice,
ju| zho2yli wszyscy wszystkim
moc serde czny ch 2y czeft
Kiedy mama siq dzielila
ze mnqtym oplakiem
miala w oczach lzy, widzialem,
otarla ukradkiem.
Nie wiem, co teL mama chciala
szepn46 mi do ucha:
bym na drzewach nie darl spodni,
pani w szkole sluchal...
Niedojrzalych jablek nie jadl,
but6w tak nie brudzil...
Nagle slyszq, mama szepce:

b4d2 dobry dla ludzi.
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Qe 6yno ua eycrpivi a BerepaHaMu. Cuguuo, cnyxaeMo npo-

uoa4ia. l-onoaynvufi oronouye: 'Cnoso Ha4aerbctr lTaany laa-
u o e uvy )l(e 6pia ct xouy, npe3uaeHry xon4 u uro eo| rou na uii'9u ".

lTaano laauoauq nituoa ua rpu6yuy, a uo|cycigu cnepeqa-
torbcq: "flonsK, ua6yrt, qert npesugeHT?" - "Ta grurt x<e eiu
nonsrc? Tu x< vye: "flaBno lBaHoBr4rt"?" -'A npisauqe -)l{e6pi-
ac*uti? Ta qe rt Qipua rtoro seertca'9H"?". -'Ane lsauoauq.
I pogou 3 TyreuHboro cena.u -'H)/, ro cnurai fioro."

Ane [laano laauoauq ax@ rtu]oe e rpndyun. Biu, arc saax<gu,
6ye uedararocnisuuu. Craeaa, r4o nparHe poduru go6po nn-
qnu crintKu e Mo)KnuBocri. I r4o EonoMora BerepaHaM, nirniu
nrcAnM Ane Hboro re caMe, t4o rt gonouora 6artrau.

Posiilr.un14ce yqacHnKr
eycrpivi, a n noAyMaB, u{o,
Moxe, n ereigan y l-laena laa-
HoBr4L{a ioro pogoeig. AAxe
npeca ft icHye gnR roro, 14o6
aignoai4arh ntoAeM Ha ri nu-
TaHHe, sxi ii qiraennru.

[1paenil 6ye roil BerepaH,
Rxnft aaaxaa Xe6piBcbKoro
noneKoM. V Huoro cnpaegi
nonbcbKe xopiHHn. flpa6a6ycn
i npagigycu npra6ynu a VrpaT-
Hy e qpyrifi nonoehHi no3aMh-
Hynoro cronirrs. Ta ft ocenr-
nilcb BoHr4 e ceni Hunaupeuqi
nnniurnuoro PpxnncbKoro pa-
iloHy. Tana xe Hapognacn i

flaeno laaHoer,{. Y po,qnHi
3gaBHa AOTpt4MylOTbCF
nonbcbKt4x sail.{aTe i rpa4uqifr .

flaeno leaHoeu,{ 3 Tenno-
Toto 3ra,qye 6a6yoo, flKa BLl4-
na ioro MaMy, fioro cauoro i

Bcro poAr,iHy, FK s6epirarra
ciuetZni rpa4nqiT.

Koxxon,ty 3anaM'sroByerb-
cn ArrhHcrBo. flaeno leaHo-
BHr.{ po3noaigae npo PisgsnHi
cBera, Hoarfi pix sa nonbcbKt4-
un o6pnganan. Oco6nuBo 3a-
naM'flTanucb frotr,ty einii
(eirinii), nepegpiagesHi ee.{o-
pn. Y qe ciueiHe casro s6r,t-
panvc+ eci pigni. Binin - qe
qine canrroee Aiftcreo. ,Qo

Hboro Ayxe cTapaHHo roTyBa-
nuct.3apas qe Maflo npaKTu-
Kyerbcs, a ro4i po6unu 3 co-
noMH "nafioHKr4", TaKi nipaui-
AoqKr, nxi npurpauann Ko-
flbopoBHM14 crpivKaMil,
xni6Huur 3naKaMu i,{innnnh ii
Ha ocHoBHifi 6anqi creni. Y
poAuHi Xe6piecuxux i Aoci
Aorp14Myrorbcfl einifi curhx
npaBiln noee4iHxn, sri ahMa-
ralorb 6yru yaaxHuMu oAr4H Ao
oAHOrO, npou{aTh oAl4H oAHO-
n,ty o6pasn, He cBapurrce.
O6oe'ssroeoto i Aoci e "xoTH-
Ka", rapHo e6paHa gnuxra. Y
uicri sapa3 BaxKo sxafiru cFro-
nu>Kura, nuennqi, eieca, qo6
po3craBuru ix y KyrKax KBap-
tupn i, sar4qafiHo, xa noryri,
roMy qe po6nrucn y uiHiarnpi.
A e ceni y pigrlol nrarepi Br,tKo-
Hyerbce nosHicrlo i ciHo Ha
crin rnagerucn nig o6pyc (cra-
reprnHy). A einifiHi crpaeu i e
MarepilHcuxifr xari, i e Micurifi
xaaprupi llaena leaxoeh,{a xa-
MaraKlTbc9 npuroTyBaTH
srigxo rpagnqil. lje - "xyp"
(cyn e rpu6arrau), Kyrs, KneqKH,
pu6a eK o4MBon Soxoro xa-
poAXeHHq. O6oa'Rgroai o6-
narKh, sxi e nonucbKt4M aapi-
aHToM HauJux npooryp, nicnufr
vepeoHufr 6opq 6es ranycrn

s rpn6anan i syurxan,tn. I 6ara-
ro, 6araro nuporia s nicHr4rrl4
HAqhHKAMN.

V poguni s6epiraerucf, 3Br4-
.{afi cniaarr "KaneHgu", Kongg'
xu. Y 4uruxcrai l-laano leaFro-
Br4r{ caM xoAr4B ronngyearu aig
Pisgea ax Ao cBsra Tpuox ro-
ponie. Tenep 6inuue nn6uru,
qo6 fiouy KonFAyBanu. Hy, a
nonucurufi pisAenHhfi gahr{afi
o6gapoeyearh Aireft aig iueHi
cBflToro Mnxonas 6yRe
sgificHeuo i Ha quoropivHi
pisgenHi cBera.

f'laano leaxost4q Xe6pi-
acurhfi eiA AiAa-npaAiAa Karo-
nux. KaronuqbKa rpaguqin e
cina'I He snaixxa, xoq f'laeno lea-
HoBl4r{ qinrona go6posnvnilBo
craBurbcs i Ao ecix iHurhx
penirifi . Ane naarepuHcbKa
eipa - Hafrgopox.{a, xafr6nhx-
qa, HaftcrnuHiua.

Konn y vepaHi Mr4Hynoro
pory VxpaTxy eigeiAyaaa horo
Cesricru flana PuMcuxufi leaH
flaeno ll, ciu's Xe6piecuKr4x He
aigpnaanacu eiA reneeisopa,
qo6 crexvru 3a nepe6yaaH-
HFM rnaBh KaronuqbKoi qepr-
eu. A Ha Mecy, s(y npoBoAr,iB
fi ana Ha nborHoruy noni aepoA-
poMy Hafixa a Kneai, noMqanil-
cn eciep cina'elo i npnfiuur

3B|AT14 U{aCnUBhMil, npocBffne-
HvlMaA. flaeno laaHoau,{ Kaxe,
qo eiH cxhflf,erbcn nepe,q tZoro
Casricrto, cnocrepirap,{h sa
fioro unporBopqolo, go6po-
AifiHop AisnsHicrp.

Kaxyru, qo "Snarogap"
r{]4MOCb HaraAye KaTOnUqbKy
cnyx6y "KapiTac". flpaega,
"Snarogap" He qepKoBHa
opraHiaaqin, a arpo6Hilqa, ane
BoHa rex Mae Ha ueri nocriiHy
6narogifrny pinnuuicru, eK i

Karonr4llbKi cnpr6u "KapiTac".
Haneexo, poAr4HHa Karonhllb-
Ka rpaAhqin i ryr npoeBuna
ce6e.

F poaaopylur4B y flaana
leanoan.{a cnoraAu. I aix qe
6araro posnoai4aa uexi npo
Kpacy AaBHrx nonbcbKl4x 3BH-
vale, o6pn4ie, rpaguqiil, npo
Te, FK aoxr eigeHa.lanucb Ko-
nhcb i gx ei4sFraqalorbcn Te-
nep. 1 r raK sposylrria, u-lo B

Hboro qe 6inuue suiqHino 6a-
xaHHe s6epiraru i sigpogxy-
Baru 6arari 'i npexpacHi
nonucuxi xapogni rpagnqii i

noeAHyBaru Ix 3 cyqacHolo
Kynbrypolo.

AHgpifr He4auxiacuxvrfr
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Kuuru - MopcbKa rnu6uua;
Xro s uux nipue axAo AHa,
Toti, xov i rpygy MaB rqocurb,

,Quauinepnu BnHocurb.
l.Opauro

Fx sanyurrh loHr4x Ao KHl4-
rn? Raura cuoroAHi crae, Ha
xanb, HeKoHKypeHTHo3AaTHolo y
6oporu6i, HacaMnepeA 3 Tene-
6aqeuuRu - MorrnbHrKoM Ha-
LuoI gyxoaHocri. MonoAb nornr-
HeTbcs Ao KHnrr, gKlqo KHlry
FcKpaBo i.npoSeciilHo npopeK-
na My_Barh. Canae ra Ky-'peKn aMy"
yrpaiucuxifi runai po6rrb crBo-
pexni 4 porn roMy npr4 5ep4u-
v iacuxouy .neAaroriq.Hgyy y.rh-
nr qi rearp-xixocrygin "Sepern-
HF". flpoMoBr4cra Ha3Ba - "5e-
perhHn". Tax, rearp-crygin e
cnpaexxirvr o6eperou yrpaincu-
xoT.nireparyph. ly iucqeHisoea^-
Ho iaigsunro Ha eigeonniexy 170
ropie 65 yxpaiHcuxnx nhcbMeH-
fixia. Lle AhBoBhxHa piv! Cepeg

nhcbMeHHhxia - M. Crapnqurni
ra l.Kapnexxo-Kaprfi, l.Hevyil-
fl earaqsxni, M.Koqrc6hHcbKhfr ,

O.l-oHvap, i C.t{epKaceHKo,
M.3apygnnil i O.Konouiequ,
Il.Xopoaequ i fi .CrenbMax...

e reopn nhcbMeHHhria pos-
crpinnuoro BigpogxeuHc - T. Ko-
chHKl4, M.Kyniua, B.fliguorrnu-
xoro, S.AuroueHxa-[aB],1AoB14-
va. e raopn nucbMeHHrxia giac-
nopn - B.6apxu, l.SarpnHoro,
Y.Cauvyra. e reopn nhcbMeH-
xNxie-geMnnrie - Ileci yrpalurn,
l.Koveprn, B.llJeavyxa, B.KaHia-
qn, O.OnaHacpKa. Taopn xa
rcTop14r{Hy I cyqacHy TeMy,
TpaflqHt I caTHpt4r{Ht, Beceflt I

cyuxi... Tearp "Bi4Kpr,rB" flecp
YxpaiHxy (incqexisoeaxo yci 15
poMaHThr{Hrx noeu), B.BnHxr-
qeHKa (iHcqexisoaaHo 10 gpau,
i4e po6ora xa4 iHcqeHisaqien
rpbox pouaHia), O.Ko6nnnxcs-
xy, l.Opaxxa...

lHcqeHisaqiT uoxryrcrbcn y
Sinuur "Tapac [JeBseHKo",

"laan OpaHKo", "flecf YKpaTHKa",
"fliHa KocreHKo', "[o6po i3no",
"BifrHa nocryKana y gBepi",
"PigHa Marr4 Mofl", "nepnnHh yK-
paTHcuxoT Knachi.rHoI 4paua-
rypriT XX cr.", "Knach.{Ha yxpaT-

nrcx). Mix. iHunu, norbcbxi Ko-
peHr Mae I He3MlHHhil KepIBHHK
cryRiT - T.B.5a6i[vyx (aoxa s

AaBHbOTO UrngXeTCbKOrO pOAy
Maeecsrnx).. Ocu crncnnil noP-
TpeT aKTOplB, y KOrO B Xhnax
Teqe nonbcbKa KpoB.

Bipa l-aneqbKa HaA3eh,{ail-
HO TeMnepaMeHTHa, 3 nepurx
xe pennix BoHa no.lhHae "BXl4-
BaHHfl" e o6pae; MoBa iHroua-
qifiHo 6arata, cnnuurfr ronoc
3ByrtnTb To B]4COKO, TO Hl43bKO,

To ronocHo, To uaniavYruo;
giavnua npeKpacHo sacgolna
BenilKy ponb nay3 y ApaMaTh'.{-
HoMy Mr4creqrai. [o ce6e Bipa
HaA3Bt4qarHO BhMOrnnBa, TOMy
cqeuivHi poni y nel - gocroHani.
Ha[xpaqe Til Aapruce rpa-
reAifixi o6pasr (ponu uarepi y
HoBenax B.Cre$aHhKa "Karpy-
cA" i "Marn", [xeHHi - y n'eci
fi . l-anaHa "BaHTax", IeeaHrhFt h
y noaicri 5.|-pinveHra "Cepeg

eiAAaHnx 6inuuoehria (cnigunil
.Qoriequ y pouaxi l.SarpnHoro
"Ca4 l-erchtrlaHcuxril"), a o6rr,te-
xeHhx BceBnaAHhx qhHoBHhKlB-

6ara,{ie (BoeHril 3 n'ech "Haran-
ra flonraeKa" l.KorntpeBcbKo-
ro), y caigonanx narPioria, He-
nigrynuux. urarqia (4JtT9tl 3 Apa-
Marn.{FroT noeMh fl .YxpaIHxn
"Oprin"). Xnoneqs He KoMnneK-
cye Ha cqeHl, HaBnaKn, crae qe
6inuu iunynucnaunrr,t.

CqeHa go ueanissaHuocri
sraiFrloe HiHy Kacivtoay.,Qievnua
pereflbHo rorye co6i cnPaaxui
KOCTIOM]4 - r nepeA HaMn cMep-
TenbHo xBopa Conouin Kpy-
u rnbHh qbxa (oAHoilrvtex Hnil po-
rvraH B.Bpy6neacuxoT), i genixar-
Ha Binurpyg ("esnpaxcis" l-l.3ar-
pe6enuHoro), i LtBaHbKoBt4Ta,
qecronp6Ha KHRrrHf, Binuxotvti-
pcbKa ("AnnaaeHe xopHo" l.Ko-.
veprr). Oxpitvt iuLunx BflacHrx
cexperie, HiHa uae e$exruY
3OBHltUHrCTb, TOMy npnMyuye
rnsAa,{ie cnigxyaarr 3a KoxHt4M
ceoiM xecroM, cnoBoM, norflq-
AOM.

ulr,t caiAor'iri psinonsxn ceoel
gncoroT uticii, ceoel rRxxol, tLqo-

AeHHoI, xonirxoT npaqi? Tax. Mn
xhBeMo Ha YrpaiHi, oAuoctail-
HO 3aRBn9loTb BOH14, OTXe, Mh
noerHFri 6yrn yrpalHcbKl4Mr nar-
ptoTaMh. He3anexHo BIA Toro,
flKa HaqroHanbHlcrb 3anncaHa y
Hauhx AoKyMeHTax.

Yraepgxytovn YxpaTuy sa
AOnOMOTO1o TeaTpy, Mh Tl4M Ca-
M14M yrBep4xyeMo flonuqy.
Anxe BhcoKopo3BhHeHa, Bnco-
KoMopanbHa, ocBiqeHa Vrpalua
- 6naro gnn flonuqi, YxpaIHa,
ulo AerpaAye, 3arpoxye BcboMy
cBrTy.

l-annua Knqax -
oAHa 3 nepuilx crygiilor,

HhHr cTyAeHTKa
XnrounpcbKoro

neAyHrBepcnrery.

OnexcaxAp Cauonpx y n'eci O.Konouiiqn <l-ony6i onexi>.

HcbKa npo3a", "YxpaTucura npo-
sa XX cr." Toqo.

Marepianh BuKopH-croBy-.
]o.Tbcn Ha ypoKax yKpalHcbKol
n|TepaTyph t3 BAgr{HrcTlo cnpnh-
Ma pTbcc cTyAeHTaM u-rngAaqa-
uu. Ulan.yBanbHhKr4 r-lhx aMa-
TOpCbKl,lX CTpltloK BlA3HalraloTb
rnn6nny po3Kpr4rre nireparyp-
xnx o6paaia xa cqeui Heserqail-
Hr4Mr4 aKTopaMh - caolMu eHai-
oMr4Mr,r - poBecHhKaMh. Y sa4y-
ueBHux cnoBax toHaria i4iavat,
ulo 3Byqarb Ha aApecy Qinumy
- pa4icru, 3Ar4ByBaHHs, 3axon-
neHHfl BrA HenoBTOpHOr 3ycTprql
s yxpaiucuKop KHnroto.

Xto gotrtt, toniaxropn, eHTy-
siacrr4 rearpy-cryAiT? flopsA g

yKpalHqnMn'TyT, I Lle npneMHo,
npaqpprb (vn npaqnaann) no-
nAKA, a raKox pHaKn I AlBqaTa,
qo npnfiunnu Karonr4qury eipy
(tOpxo Penequxril, Caurxo Kauy-
poacuxnfi, CauJKo llanipuur,
HaAin laaqeHro, Haranra flaa-

TeMHor Ho,{i", Auroxiglt y Apaui
B. BuxH n.{eHKa "Memento").

f1o-cnpaaxHboMy Brpa3Ha
rpa y Caura Caruontora. Biu
HanpoqyA nerKo Moxe nepe-
grintogarncR y QaxaruvHo
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Oto wainiejsze programy Telewizji Polonia
(podajemy czas ukrairiski, czyli polski +l godzina).

Pol ecamy stale pro gramy informacyj ne, a zw\aszcza,,Wiadomo6c i"
codziennie o 20.30, oraz ,,Teleekspress" o 18.00. W niedziele 

-transmisja Mszy Swiqtej, zazwyczajbkolo 14.00. Programy dla dzieci

- w soboty emitowany jest program redakcji katolickiej dla dzieci
,,Wakacje z Ziarnem" o 9.45; codziennie wieczorami, o 20.15 -,,Wieczorynka", zaSrano, okolo 10.00-10.30 r6zne audycje dla dzieci.

Niestety, gdy ten numer ,,Mozaiki" oddawaliSmy do druku, nie
byl jeszcze dostqpny program Polonii .po 27 grudnia. Dlatego teL
podajemy jedynie szczeg6\y dotyczqce Swi4t Bozego Narodzenia.

24 grudnia 9poniedzialek), polecamy prggramy ,,Dzieci Spiewaj4
kolqdy" o 8.45 i 19.45, oraz ,,Hej kolqda, kiilqda" o 9.45. O 0.55 (w
nocy z poniedzialku na wtorek) transmitowana berdzie Pasterka z
Watykanu.

Zar6wno 24, jak i w kolejne dni o 17.05 - odcinki ,,Ogniem i
mieczem".

Ponadto, godne uwagi s4: we wtorek 25 grudnia o 21.05,,Amok",
dramat prod. polskiej, oraz we Srodq 26 grudnia o 21.00 ,,Zloto
dezerter6w", komedia polska.

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddzialu
Zwiqzkru Polak6w na Ukrainie
(obw6d Zytomierski).

Redaguje zesp6l w skladzie:
Feliks Paszkowski - prezes
Larysa Wermirflska - redaktor naczelny
Piotr KoScir[ski (Warszawa) - dyrektor ds.
wydawnic zy ch i programowych
Eugeniusz Galecki - zastqpca dyrektora
Walentyna KoleSnik - sekretarz odpowiedzialny
Wasyl Zacharczuk - opracowanie grafrczne
i techniczne
Anna Cybulska - kierownik oddzialu w Kijowie.

Adres redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6w,
ul. Puszkina 46,

adres w Internec,"' 
ttt' (380 4143) 2-23'78'

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

Ewentualne wplaty w Polsce mo2na dokonywa6 na
konto:
Bank Pekao SA li O/Warszawa.
nr 12400 124-21033247 -2700- I 01 I I 0-00 I
z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

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

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

Radio Zytomierz
. Co miesiqc, w kaLdqpierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00,
grozna sluchad polgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
Zvtomierz.
Telewizja Lytomierz dla Polak6w
.Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
P ols kie stowarzys zenia w Zy tomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codzienlie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do18.00.. Zjednoczenie Polak6w Zytomierczczyzny <<Polonia>> -
przewodnicz1cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy @12)22-16-36.._Zwi4zek 

_Polak6w na Ukrainie, Oddzialw Zytomierzu - prezes
Walentyn Grabowski.
. Towarzysfwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie im. J.I.Kraszew-
skiego. przewodni czEcy Jerzy Bagiriski, tel. domowy GIZ) 3j -89-9j .

..Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzu - przewodnicz4ca
Swietlana Gre2, tel.: 3'6-14-88, "37 -40-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiyzek Polakow na Ukrpinie, oddzial w Berdyczowie -prezes
Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel.(414)32-50-30.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. 6w. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
l{sze. dwujgzlczne - czg5.ciowo w jgzyku polskim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosvch-
w niedziele 8.00,10.30,17.00, codzienni'e 8.00 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbary - codziennie 8.30, 18.00, niedziele 8.30, 10.30,
13.00, 19.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.
Nauka jgzyka polskiego w Klasztorze Karmetit6w Bosych:
pqniedzi4lek, godz. 16 - nauczycielka W. Kole5nik, piqtek, 15.30
- Z. Jankowska.


