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Drodzy rodacy!
Swigto Narodzenia Pariskiego - to {wigta Noc, w ktdrej prrychodzi na nasze za{nieione drogi

Boiy Syn. To coi wyjqtkowe i niepowtarzalne. Pasterka Tak, samo tak, bo pasterze, co paSli trzode,

pierwszymi dowiedzieli sig o tym dziwnynt narodzeniu w Betleiem w Kamiennei Grocie i pierwsi
przywitali Jezusa. I my tei moiemy w tq niezwyklq Swiqtecznq Noc wyiflt ze swoich cieplych domdw i
poSpies4yt do naszego wspdlnego Grotu kthrym jest Koicitil. Pfjdziemy tam niosqc ze sobq wielki
-cigiar 

swoich klopottiw, zmartwieri, rozczarowart, niewiary. Prijdziemy tam, ieby jeszcze raz upewnit
sie, ie jesteimy dzietmi Jedynego Boga, kt6ry dba o nas, tgskni razem znami, kiedy upadamy i radaie
sig kiedy zwycigiamy.

ll/ tqietlynq Noc, dwa tysiqce lat temu ,,Slowo stalo sig Cialem,, i ,, zamieszkalo migdzy nsmi".
Dlatego moie w tg Noc wurto jeszcze raz, s moie i po raz pierwszy znalei,i Boga w Betleiemskiei
Stajence, ieby nasze wlasne serce moglo spotkat sig z nowonarodzonym Synem Boiym-

- 
Zyca1,rny Wam, drodzy czytelnir.r,,Mozaiki Berdyczowskiej", ieby w Nowym 2003 Roku nie tylko

poznawaliicie Boga, ale i kochatisiie Go tak, jak On kocha nas, bo ,,Dzisiai nsrodzil sig Wam w
-mieicie 

Dawida Zbawiciel, On ie Chrystus Pan". Imig Jego Emmanuel, co znac4y Bdg z numi....
Ks. B*nard Mickiewicz



13 grudnia 2002 r. w Kopenh adze, po niezmiernie trudnych rozmowach polskiego premiera z

przyw6lcami kraj6w Unii Europejskiij, doszlo do porozumienia. - Jui, niemal jeste5my w Unii
buropejskiej. Wsrystkie nasze poitutatyiostaly przyjgte- powiedzial polski premier LeszekMiller
po kilkunastogodzinnych negocjacjach.

POLSKA PRAWIE W TINII EUROPEJSKIEJ
kilkunastu lat odnie66 taki
sukces jak Hiszpanom, to z
czystym sumieniem
mogliby6my m6wi6, 2e

nalezymy do pierwszej ligi
europejskiej. Polska w UE nie
jest skazana na marginalizacjE
U2ywaj4c sportowych
por6wnari - bqdziemy grad

wedtug tych samych regul co
inni, ale czy bqdziemy
wygrywa6 i zdobywad
mistrzostwo w Europie, bqdzie
zaleilaNo tylko od nas.

Aby Polska znalazla siq w
Unii potrzeba jeszcze by
wiqkszoS6 polskiego
spoleczeristwa powiedziala

,,tak" w specjalnym
referendum, zgoda Parlamentu
Europejskiego i ka2dego
paristwa UE oddzielnie
(zazwyczaj bqdzie to decyzja
parlamentu).

wg. prasy polskiej oprac. s.m.

- JesteSmy Swiadkami
niezwyklego wydarzenia: od
polskiej,,SolidarnoSci", kt6ra
wywalczyla wolno66 i
demokracjq dla Europy
Srodkowowschodniej do
solidarno5ci wszystkich
Europejczyk6w - dodal
Leszek Miller.

Polski sukces byl jednak
poprzedzony dramatyc znymi
negocjacjami. Kilka minut po
6smej rano premier Leszek
Miller spotkal siq z szefem
dufiskiego rzqdu Andersem
Foghem Rasmussenem.
Przedstawil polski e Z1dania,
dotyczqce warunk6w
czlonkostwa w UE. Spotkanie
przebieglo w bardzo zlej
atmosferze i wydawalo siq, i2
rozmowy zostan4 zerwane

Jeszcze raz, okolo
potudnia, Rasmussen spotkal
siq z premierem Millerem.
Spotkanie trwalo tylko
kwadrans. Przelomow a okazala

siq rozmowa premiera z
kanclerzem Niemiec
Gerhardem Schrdderem.
Wreszcie, Leszek Miller
zamknql siq sam na sam z
Andersem Foghem
Rasmussenem. Na
relacjonowane na 2ywo Przez
telewizjq wiegzorn4
konferencj Q prasow4 premier
przyszedl zadowolony.
Powiedzial: - Mam dla
paristwa dobrq wiadomo66.
Przyjmujemy warunki naszego
czlonkostwa w Unii
Europejskiej.

- OtworzyliSmy sobie
szansQ, kt6rej Polska do tej
pory nie miala - powiedzial
,,Rzeczpospolitej " prezydent
Aleksander KwaSniewski. -Ale nie jest tak, 2e szansa ta
zrealizuje siq jednego dnia, ona
spelni siq po wielu latach.
Punktem odniesienia dla Polski
powinna by6 Hiszpania. Gdyby
udalo siq nam w ci4gu

Polsko-ukrairiska
konferencja
parlam entilrzyst6w

W Warszawie spotkali siE

polscy i ukraifscy
parlamantarzyilci. . Ale na
konferencj i,,Europej skie
aspiracje Ukrainy",
zor ganizow anej przez Forum
Polsko-Ukrairiskie i Polsko-
Ukrairiskq G*pq
Parlamentamq oraz Fundacj q

,,Wiedzie6 jak" przybYli,
wbrew oczekiwaniom, niemal
wylqcznie przedstawiciele
opozycji. - To dow6d, 2e

mamy Slepq i gluch4 wladzq,
kt6ra nie chce dialogu - m6wil
,, lider,,Naszej Ukrainy", byly
premier Wiktor Juszczenko.

Rozmawiano na temat
sytuacji politycznej na
Ukrainie, w dzie6 po
zaakceptowanitt przez
parlament tego kraju nowego
premiera. - Nominacja
Wiktora Janukowicza na
premiera, podobnie jak
wcze6niejsza - Wiktora
Medwedczuka na szefa
Administracj i Prezydenta
Ukrainy oznacza,2e do
wladzy doszli ludzie klan6w.
Przedtem funkcjonow ali za
poSrednictwem urzqdnik6q
terazrzqdzq sami -
podkreSlila szefowa
opozycyjnej partii
,,8 atkiw szc zy na", byla
wicepremier Julia
Tymoszenko. - Janukowicz
bez wqtpienia ma by6 nastqPcq
Kuczmy. Prezydent widzi go
jako obroricq swoich interes6w
po spodziewanym odej6ciu. A
klan doniecki, reprezentowany
przez Janukowic za, jest
naj silniej szy i najbardziej
bezwzglqdny.

Przedstawiciele opozycj i
twierdzili, 2e chod oficjalnie
wladze deklarujq chE6

integracji zUE i NATO,
faktycznie jest inaczej. - Brak
jest woli politycznej -
twierdzil Juszczenko, dodajqc,
2e brakjest tak2e akceptacji
warto5ci, oczywistych dla unii
i sojuszu.

Juszczenko wezwal przy
tym, by spolecznoSd
miqdzynarodowa odr6znialy
wladze ukrairiskiego paristwa i
samo paristwo oraz ukrairiskie
spoleczeristwo.

SUKCES POLSKIIEUROPY

. Zrobilismy wszystko, co do nas nale2alo, i uczynili3my to we wla6ciwym czasie. Kiedy inni uznali

warunki proponowaneprzezKomisjq Europejsk4 zawystarczajqce, polski rz4d negocjowal doostatniego

dnia, wrqcz do ostatniefminuty. Dziqki takiej postawie mamy najlepsze z mozliwych warunki czlonkostwa.

Zyskalanatym Polska, zyskaly i inne kraje kandydujqce.- . Wynegocjowany pakiet finansowy oznacza,2e od poczatku Polska bEdzie wiqcej otrzymywala z

unijnego budZetu, ni2 do niego wplaci. Ju2 w pierwszych trzech latach czlonkostwa otrzymamy prawie

25 milLrd6w zlotych. Srodki te wspomogqpolskich obywateli, gospodarkq i budzet. Bqd4 one kierowane

na tworzenie nowych miejsc pracy, rozw6j wsi, poprawq konkurencyjnoSci wielu firm, budowE dr6g,

kolei, ochronq Srodowiska.
. Spo$r6d wszystkich paristw kandyduj4cych uzyskaliSmy najwiqcej rozwiqzah przejSciowych,

chroni4cych wra2l iwe dziedziny pol skiej gospodarki.
. Idea integracji jest konsekwencj4 polskiego Sierpnia (1980 r. - 

przyp. red.) i Okr4glego Stolu.

Zawdziqczamtje wszystkim kolejnym rz4dom demokratycznej Polski, porozumieniu sil politycznych i
wysilkowi calego spoleczefrstwa. W ostatnich kilku latach wykonali6my ogromnq pracQ dostosowujqc
prawo, struktury administracji, funkcjonowanie firm i gospodarki do jednolitego rynku europejskiego.

. Zakohczenie negocjacji to prawdziwy sukces Polski i jednocz4cej siq Europy.

Ju2 niedtugo Unia Europejska bqdzie liczyt, dwadzieScia piq6 paristw. Bqdzie wtedy silniejsza, bardziej
zintegrowana i bezpie czniejsza. Wszystko to bqdzie naszym udzialem - pok6j, stabilnoS6, dobrobyt i
bezpieczeristwo.

. Bqdziemy w Unii jednymz najwiqkszych paristw. Bqdziemy mieli znacz4cy wplyw na jej decyzjq.
Tak, jak dzisiaj Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Wlochy.

. Czq56 obywateli lqka siq, 2e we wsp6lnej Europie przestaniemy byd sobq ze siq zagubimy, nie

damy sobie rady. Aprzecie2juz dziS wielu polskich producent6w konkuruje z powodzeniem na rynkach
europejskich, a w przyszlo6ci bqdzie im latwiej. Pamiqtajmy te2,2e 2aden kraj czlonkowski nie zatracil
swoich tradycji, zwyczaj6w, swojej odrqbno3ci i r6znorodnoSci. Nikt w Unii nie stracil swojej ojczyzny,
nikt nie zostal wykluczony ze swojego narodu. Ka2dy zyskal.



Pozdrowieniu
Rodzina i koledzy, a takie wdzigczni ucaiowie witajq z 70. Rocznicq urodzin Aling

Kryianowskq ktdra od wielu lat pracowala w iytomierskiej ogdlnoksztalcqcej szkole Nr
' 6 jako nauczycielka matematykl 13 grudnia pani Alina ukoriczyla 70 tat. Zyczymy

mocnego zdrowia, sukcesfw te pracy, optymizmu, wesolego humoru! RadoSci!
' SzczgScia! Sto lat!

Wesolych Swiqt dla grona dzialaczy i pracownikdwfundacji ,,Pomoc . m' 
Polakom na Wschodzie" iyczy zespdl redakcyjny polskojgzycznego pisma \.[d5F

,rMozaika Berdyczowsks" na czele z redaktorem naczelnym, Larysq
wermifiskq- 

'ctluwJnu rtu c<'Yte tL reuunturvrt nuui(etrty'ilt rruryrq 
.s1

; Wesolych Swiqt! Bez unartwiefi, z barszczem, grzybani, z karpiem, $#F
' z goflciem, co niesie szczgscie! Czeka nafi przeciei miejsce. Wesolych p;ffi-
, Swlqt, a w Swi4a niech sig snuje kolgda I gatqzki Swierkowe niech qWqh
', *f,*po"hnqnazdrowie. Wesolych Swiqt! A zgviazdkq-pod fwieczek E&$3

,, lunq jasnq iyczcie sobie najwigcej: zwyklego, tudzkiego szczgicia ,.

_ .-1\_ -
z okarti Swiqt Boienarodzeniowych i Nowego ",, ffi

Roku przekazujemy pozdrowienia dla ws4ystkich Frytr
i nas4ych c4ytelnikdw i mieszJtaricdw Berdyczowa.i. nas4ych c4ytelnik6w i mieszJraficdw Berdyczowa. gffiJrN6L,,
i,!::;T'!"fiil"f,"#;;,;:';';:i!;rii{lf!" ,, Rffffi,

wsrystkich marzefi! Etr ' *lt7Ptr7

T T 7 lutym 2002 roku na

\N posiedzeniu plenarnym Sejm
Y Y rozpatrzyl i przekazal do

dalszych prac w komisjach projekt ustawy o
mniejszoSciach narodowych i etnicznych.
Projekt ten w Sejmie III Rzeczypospolitej
Polskiej walkowany juz j est przezdwanaScie
lat. Wywotuje to niezadowolenie w szeregach
mniejszoSci narodowych. Na Ukrainie
podobny dokument, przy czymbardzo dobry
uchwalono po kr6tkiej dyskusji ju? w 1992
roku , czyli w pierwszym roku
niepodlegloSci. Zywiq
nadzieje, 2e Sejm obecnej
kadencji ustawq nareszcie
przyjmie.

Dlaczego jest to wazne?
Z wielu powod6w - natury
historycznej i czysto praktycznej. Polska w
przeszloSci byla pafstwem
wielonarodowo6ciowym. Wszystkie narody
i wyznawcy wszystkich religii cieszyli siq
wielkimi swobodami i korzystali z
powszechnej tolerancji. W Polsce nigdy nie
plonqty stosy.

Dzisiaj jeste6my paristwem prawie
narodowoSciowo i religijnie jednorodnym.
Wedlug szacunkowych danych Ministerstwa
Spraw Wewnqtrznych i Administracji w
Polsce mieszka obecnie tylko 200-300 tys.
Bialorusin6w, 20-25 tys. Litwin6w, 60-70
tys. Lemk6q 300-500 tys. Niemc6w, 200-
300 tys. Ukrairic6w, 5-8 tys. Ormian, 20-30
tys. Rom6w (Cygan6w), l0-15 tys. Rosjan,
10-20 tys. Slowak6w, 8-10 tys. Zyd6w, 5 tys.

Tatar6w. Dzialacze mniej szo6ci narodowych
uwailajq" 2e dane te s4 zani2one. L4cznie na
now4ustawq czeka co najmniej I milion 200
tysiqcy os6b, czyli 3% polskich obywateli.

Znaczy to, 2e tyle ludzi o niepolskiej
narodowoSci, odmiennych jqzykach, kulturze
i tradycji 2yje obok Polak6w. Sq oni ich
sqsiadami. S4 obywatelami polskimi.
NajczqSciej od wiek6w. l naleLy im, zgodnie
z wsp6lczesnymi standardami paristw
cywilizowanych, zapewni6 gwarancje

prawne i faktycznqr6wnoS6 w zyciu.
Polska nie zaczyna niczego od nowa. Po

wojnie r62nie bywalo z prawami, niekt6rych
zwlaszcza, mniej szoSci narodowych, j ak
niemieckiej czy ukrairiskiej. Zmienilo siq to
radykalnie po 1989 roku. Problemy
mniejszoSci narodowych i etnicznych
uregulowane zostaly w licznych aktach
prawnych, trp. o szkolnictwie.
Stowarzyszenia mniej szoSci korzy staj1te2 z
pomocy i dotacji finansowych paristwa. Nie

, spotykaj4 siq z nietolerancjq. Oczywiscie,
zdarzajq siq wybryki chuligariskie, np. w
stosunku do ludnoSci romskiej (cygariskiej)
czy 2yd,owskiej. Ale sq one potqpiane i
Scigane z urzqdu.

Konstytusja w artykule 35 glosi, ze:

,,1. Rzeczypospolita Polska zapewnia
obywatelom polskim nalezqcym do
mniejszoSci narodowych i etnicznych
wolno6d zachowania i rozwoju wlasnego
jgzyka,zachowania obyczaj6w i tradycji oraz
rozwoju wlasnej kultury.

2. MniejszoSci narodowe i etniczne majq
prawo do tworzenia wlasnych instytucji
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji
sluz4cych ochronie to2samo5ci religijnej oraz
do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw

dotycz1cych ich to2samoSci
kulfurowej".

Przyszla ustawa ma
stanowii rozwiniqcie tych
sl6w konstytucji oraz ujai w
jednym akcie prawnym
rozproszone dotychczas

prawa i obowiryki mniejszoSci narodowych
i etnicznych. W Sejmie sama zasad,a

uchwalenie podobnego dokumentu nie
wywoluje sprzeciwu. W4tpliwoSci
niekt6rych posl6w budzi jednak kwestia
wprowadzenia jqzyka pomocniczego na
obszarze gmin zamieszkalych tradycyjnie
czy w znacznej ilo6ci przez osoby nale2qce
do mniejszoSci, wprowadzenia tam nazw
dwujerzy cznych oraz utworz eni a specj alnego
urzqdu do spraw mniejszoSci narodowych.
Zy*iqjednak nadzieje, ze poslowie znajdq
wsp6lny kompromis, dopracuj4 dokument i
uchwal4 dobrq ustawq.

Eugeniusz Jabloriski,
Warszawa.

Razem zPolakami



KRONIKA POLONIJNA

IV Festiwal Polskiej Kultury
na Ukrainie

22 - 24 listopada w Konstancinie

-Jeziornej kolo Warsz^wy odbyly sig

warsztaty dziennikarskie prasy
polonijnej kraj6w Europy
Wschodniej. Zjechali tu redaktorzy
pism wydawanych na Litwie,
Ukrainie, Bialorusi, Lotwie, Rosji,
Moldawii, Jugoslawii. Byla
zorganizowana wystawa prasy
polonijnej ze Wschodu. Wszyscy
obecni mogli skorzystad z mo2liwoSci
wymiany do5wiadczefi i zapoznania
migdzy sob4.

Przyjemnie bylo dowiedziei siQ, 2e

ilo56 pism wydawanych w bylych
republikach ZSRR powiqkszyla siq. Na
Ukrainie ju| 14 pism ukazuje siq w
jqzyku polskim. Wladze fundacji
,,Pomoc Polakom na Wschodzie"
zorganizowaly serd eczne przyj Ecie
go6ci ze Wschodu, stworzyly milq
towarzysk4 amosferQ naszego pobytu w
Polsce. Przewidywany takLe byl
program kulturalny: wszyscy z
zadowoleniem obejrzeli nowy film
Andrzeja Wajdy ,,Zemsta" wedlug
komedii Aleksandra Fredry.

Spotkanie zostalo otwarte przez
prezesa fundacji, posla Tadeusza
Samborskiego. Potem przed zebranymi
wystqpowali przedstawiciele Senatu i
Sejmu RP oraz Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.

Opracowanie dotycz4ce stanu prasy
polskojqzycznej'wydawanej na
Wschodzie przedstawila pani dr. Julia
Konowrocka.

Z referatem ,,Oblicze polskich
medi6w dziS i w przyszlo6ci" wyst4pil
pan Andrzej Ziemski, wiceprezes
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualne problemy redakcji, uwagi
i propozycje zostaly przedstawione
przez redaktor6w naczelnych pism
polskojqzycznych wydawanych na
Wschodzie.

Wiceprezes urzqdujqcy fundacji pan
Henryk Banasiuk poinformowal
obecnych o zasadach wspierania
polskiej prasy na Wschodzie ze Srodk6w
budzetowych.

L. W.

Swigto weteran6w Wojska potskiego
na Zytomierszczyhnie

Do piqknie przystrojonego flagami
pafistwowymi Polski i Ukrainy Domu
Polskiego w Zytomierzu w dniu 29 listopada
2002 roku przybyli dostojni goScie z obu
kraj6w. W progu powital ich po staropolsku
chlebem, sol4 i kwiatami dyrektor Domu
Polskiego panJerzy Bagiriski. Celem wizfi
bylo spotkanie z weteranami Wojska
Polskiego na Zytomierszczylnie. Swoj4
obecnoSci4 tutejszq uroczysto56 uSwietnili
m.in.: - Jan Turski - Minister, Kierownik
Urzqdu ds. Kombatant6w i Os6b
Reprisjonowanych RP; Krzysztof Swiderek

- konsul generalny RP w Kijowie; gen.
Edward Szwagrzyk - attache wojskowy
Ambasady RP w Kijowie; a takLe - Mikotaj
Siurawczyk - kierownik Wyddzialu ds.
Mniejszo6ci Narodowych, Migracji i Kultu
Zytomierskiej Administracji Obwodowej;
Igor Rafalski - zastqpc a szefa A.dministracji
Obwodowej; ge.n. Stepan Siemionow -
przewodnic zqcy Zytomierskiej Obwodowej
Rady Weteran6w Ukrainy.

Spotkanie otworzyl przewodniczqcy
Stowarzyszenia. Weteran6w Wojska
Polskiego na Zytomierszczyznie pan
Zygmund WEglowski. W imieniu wlasnym i
wszystkich weteran6w przywital serdecznie
czcigodnych go6ci. Nastqpnie w kr6tkich
slowach wr6cil wspomnieniami do czas6w
II Wojny Swiatowej. Podkre5lil trud,
cierpienie, krew i lzy, kt6re towarzyszyly
walce z faszyzmem. Zaapelowal do
zebranych aby zrobi6 wszystko, by ta
tragedia nie powt6rzyla siEju2 nigdy. Zwr6cil

Dnia 9 listopada 2002 roku o godzinie 19 w gmachu Narodowego Teatru Opery i Baletu
im. T. Szewczenki w Kijowie odbyl siq koncert symfoniczny podsumowujAcy IV Festiwal
Polskiej Kultury na Ukrainie 2002,kt6ry zostalprzeprowadzonypodpatronatemprezydent6w
Polski i Ukrainy.

Po odegraniu hymn6w narodowych obu paristw na scenie pojawili siq: minister Kultury
i Sztuki Ukrainy Jurij Bogucki, Minister Kultury RP Waldemar Dqbrowski, Ambasador RP
na Ukrainie Marek Zi6lkowski oraz przedstawiciele wladz Kijowa.

W przem6wieniach okolicznoSciowych podkreSlano wysoki poziom artystyczny
uczestnik6w Festiwalu, dziqkowano za olbrzymi trud organizatorom, atak2e zwr6cono uwagQ
na to, iz kultura nie zna granic.

Nastqpnie odczytano w obu jqzykach - ukraifskim i polskim - listy gratulacyjne, jakie
do organizator6w i uczestnik6w skierowali prezydenci Polski i Ukrainy Leonid Kuczma i
Aleksander Kwa6niewski.

Po czq6ci oficjalnej nast4pila czgilC artystyczna. W wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
pod dyrekcjq zastu2onego artysty Ukrainy Wolodymyra Kozuchara uslyszeliSmy uwerturq
do opery,,Halka" Stanislawa Moniuszki, Koncert na orkiestrq Witolda Lutoslawskiego oraz
I Koncert fortepianowy c-moll Fryderyka Chopina. Solist4byl polski pianrsta JanKrzysztof
Broja, kt6ry gral nie rqkoma, a cal4 duszq, co bardzo szybko zrontmiala widownia i
oklaskiwala artystq stoj4c. Bisom nie bylo korica. Nie znalazl siq wSr6d sluchaczy iladen
Polak, kt6remu nie zakrqcilaby siq lzaw oku. Nale2y r6wniez podkreSli6 niezwykle wysoki
poziom przygotowania i muzyczne mistrzostwo Dyrygenta i Orkiestry. Koncert pozostawil
po sobie niezwykle wra2enia. Tego po prostu siq nie zapomina.

Jerzy Swi4tecki,
nauczyciel j gzyka polskiego, Zytomierz

tak2e uwagQ na to, ze wielu ilolnierzy nie
wr6cilo z p6l bitewnych i wielu tez w wyniku
odniesionych ran zmarlopo wojnie. Poprosil
przybylych o powstanie i uczczenie minut4
ciszy pamiqci polegtych na polu chwaly.

. Zkolei glos zabral pan konsul Krzysztof
Swiderek, kt6ry poprosil ministra Turskiego
o udekorowanie przewodniczqcego
Zygmwta Wqglowskiego Krzy?em
Kawalerskim Orderem Zaslugi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Minister Jan Turski
olgraczaj1c pana Wqglowskiego powiedzial,
ie Polska nigdy nie zapomni o swoich
obroricach i pamiqd o nich bqdzie wieczna.
Odznaczyl r6wnie2 Wielkim Medalem
Urzqdu ds. Kombatant6w pana Franciszka
Brzezickiego, bylego wiq2nia obozu
koncentracyjnego i lagr6w radzieckich.
Ponadto przyznal I 0 -u weteranom Dyplomy
Honorowe Potwierdzenia Stu2by w Wojsku
Polskim w czasie II Wojny Swiatowej oraz
wrEczyl upominki. Pan konsul Krzysztof
Swiderek obdarowal weteran6w WP drobnq
pomoca finansow4.

O godzinie l6rozpocz$o siq przyjqcie na
kt6rym honory domu pelnil pan minister Jan
Turski. Byli 2olnierze Wojska Polskiego
wauszaj4co izeNz,ani w oczach opowiadali o
swoichprzeLryciach.Najserdeczniej jakumieli,
dziqkowali Polsce i Polakom za Swiadczonq
pomoc finansowqi zato,2ektoS o nichpamiqta.
PodkreSlali fal*,2e byd mo2e, jest to dla nich
jedyna okazja w zyciu, 2eby zobaczyt
polskiego ministra, konsula cry generala, m6c
ich uSciskad i porozmawiac z nimi.



Kailda lokalna organizacja ZplJ wy slala
swego przedstawiciela na ten zjazd
ukrairiskich Polak6w. Najwazniej szym celem
Kongresu byly wybory nowego zarzqdu i
prezesa Zwi4zku. NastEpne trzy lata naszq
dzialalno6ciq jak i dot4d, bqdzie kierowal
pan Stanislaw Kostecki (na zdjqciu). Do
zarzqdu weszlo 35 os6b, a w6r6d nich takze
redaktor naczelna,,Mozaiki Berdyczow-
skiej" Larysa Wermiriska.

Na kongresie byly reprezentowane
organizacje polskie z Kijowa, Zytomierza,

7 grudnia 2002 roku do Puszczg - Wodicy kolo Kijowa 4iechalo ponad stu delegatdw V
Kongresa Zwiqzku Polakdw na Ukrainie. Oprricz nich na zebraniu byli obecni liczni goflcie
honorowi, a wirdd nich - pan Marek ZiflIkowski 

- ambasador RP na Ukrainie i pan
Kr4ysztof Swiderek - p. o. konsula generalnego Rp w Kijowie.

Berdyczowa, Szepiet6wki, Chmielnickiego,
Czernihowa, Bialej Cerkwi, Kirowogradu,
Odessy, Symferopola, Winnicy i innych
miast oraz miejscowoSci.

- "Zwi4zek Polak6w na Ukrainie jest
najstarsz4 organizacj4 polonijn4 w naszym
pafstwie. Wszystko zaczynalo siq od ZPU.
Odrodz.enie polsko6ci trwa ju2 ponad 10 lat.
Przez ten czas wiele siE zmienilo. Teraz jul
nie sq nowin4 studia w Polsce, nauka jqzyka
polskiego w szkolach, wyjazdnaszych dzieci
na kolonie letnie do Polski. Dzisiaj
organizac.ie polskie na Ukrainie szybko siE
rozwijaj4. Powstajq nowe stowarzyszenia,
poszerza siq grono czlonk6w. Do organizacji
wstqpuj4nie tylko nauczyciele. S4tu lekarze,
in2ynierowie, artySci, urzqdnicy, ekonomiSci,
biznesmeni, bankowcy, studenci i inni
przedstawiciele r6znych grup spolecznych.

V Kongres pokazal,ze Polonia ukrairiska
nie zanika, chocia| s4 pewne problemy.

PrzecieL Polacy ukrairiscy dzielq z
Ukraifcami wszystkie trudno6ci zyciowe, bo
s4 obywatelami jednego pafistwa. A w tym
paristwie dzisiaj nielatwo jestLyt i pracowai.
Caly cywilizowany Swiat wie o ukrairiskich
problemach.

Polacy na Ukrainie nie sqpasywni.Przez
caly czas dziatajq, starajq siq coS zmienii.
Bo Polak nie moze Zy|bez aktywnej pracy.
Taka ju2 jest nasza mentalnoS6. W paristwie
ukrairiskim spoleczno66 polska bierze
aktywny ludzial w 2yciu spolecznym i jest
jedn4 z najliczniejszych wSr6d mniejszo6ci
narodowych.

Nasz zesp6l redakcyjny przekazuje
Swiqteczne 2yczenia dla nowo wybranego
prezesa ZPU pana Stanislawa Kosteckiego,
nowego zarzqdu i wszystkich dzialaczy
polonijnych na Ukrainie.

Iza Rozdolska

- 2J litops.ts v Zwnieau odbstlo sii koteine seminarium obwodoree dla nauc4tcieli -trmlonistiw, lak zawszc byto mo,li',osi spot*sd
sk z kole-gsui i kolebnkani, htdtq niesz*ajq w rdi:nych mlejscoteoschch obwodu Zyonienkicgo, Nic moina nle zaitacry1, ir nsaczJgiele
- polonltci nie maiq wtelkiei noilireoici cqstych spotksfr i obcowsnis z holegaml,bo takie seiinsris o.rbyt'ojq stc rylko drra r.ry ,tu rohI dlqtego z ,tiecterylbeoiciq cuktjq na delegacjg .lo ,r.iasts obwodov,ega

sEilfl ] f{AR] [J}fl NAIJGZYEruffi K] E
ostatnie seminarium bylo bardzo interesui4ce. Najpierw odbyla

siq prezentacja ksiq2ki znanej poetki zLabaralaroslawy pawluk pod
t5rtulem ,,Spiewaczki gwiazdy przewodni czej,,. zamieszczono * niei
wiersze genialnych poetek Marii Konopnickiej w jqzyku ukrairiskim
i Lesi Ukrainki w jqzyku polskim. Autork4przekladu z polskiego na
ukrairiski i z ukrairiskiego na polski jest nasza rodaczka Jaroslawa
Pawluk. Pani Jaroslawa te2 pracuje jako nauc zycielka jqzyk6w
polskiego i niemieckiego. ogromnqczqill swojego serca oddaje nie
tylko dzieciom, lecz i tw6rczoSci poetyckiej.

specjalnie dla wszystkich pokazano lekciq iEzykapolskiego w
szkole Nr 3, przygotowanqprzez pani4 Swietlanq Makarow -
Udowkin. Tematem lekcji byl ,,Opis osoby,'. Na zaiqciach pani
swietlana zastosowala mn6stwo r62nych metodyk nauczycielskich i
pedagogicznych, kt6re kazdy nauc zyciermo2e yykorzysta6 na swoich
lekcjach.

Nie mniej ciekawe bylo takze posiedzenie klubu intelektualist6w
w szkole Nr 36 pod przewodnictwem nauczycielki historii pani
Lubow Kotenko, kt6ra jest autorkqwielu prac naukowych o historii
Ukrainy. Tematem posiedzenia klubu byly stosunki polsko -

ukrairiskie. uczniowie oglqdali film o J6zefie pilsudskim i Symonie
Petlurze a potem wystQpowali z referatami. Mrodzie| szkolna
wypowiadala siE w dw6ch jqzykach: polskim i ukrairiskim.

Seminarium nauczycielskie jest dowodem tego, Le niezwailaiqc
na trudne warunki zyciowe nauczyciele pracui4 w nienajgorszy
spos6b. uczq dzieci, przygotowuj4 nasz4 mlodzie| na studia i do
2ycia doroslego. Szkoda, ze paristwo ukrairiskie nie docenia ciq2kiej
nauczycielskiej pracy i nauczyciele dzisiaj ryjqw niebywale trudnych
warunkach materialnych.

organizaci 4 seminarium zajmowala siq metodyk pani Miroslawa
Starowier6w, kt6ra pr6cz pracy metodycznej zajmuje siq
zorganizowaniem audycji radiowych w jqzyku polskim w radiu
obwodowym.

Na dzieri dzisiejszy wszystko w organizacjach polskich trzyma
siq na nauczycielach. Inne grupy zawodowe sq bardzo pasywne i
apolityczne. A pedagodzy zawsze s4 i bqd4 stu2yli wsparciem we
wszystkich sprawach spolecznych.

Larysa Wermirflska.



Ztmkniecie III Dni Polskiej Kultury w Berdyczowie
W ramach tej imPrezY odbYlo siq

spotkanie oficjalne wNadz Berdyczowa i

pbsl6w na SejmRP - Tadeusza Samborskiego
-i 

Franciszka Jerzy'stefaniuka. W delegacji

polskiej uczestniczyl p.o. ,konsula
irn.rutn.go w Kijowie Krzysztof Swiderek,

kt6ry wrqczyl odznaczenia pami4tkowe za

wspieranie wsp6lpracy miqdzy Ukrain4 a

Polskq proboszczowi parafi i Niepokalonego

Poczqcia Maryi Panny o. Benedyktowi
Krokowi, merowi miasta BerdYczowa

Wasylowi Mazurowi i kierownikowi
berdyczowskiej filii banku <Awal>

Eugeniuszowi Galeckiemu.
Uroczysty koncert przeksztalcil siq w

spotkanie oplatkowe. I publicznoS6, i arty6ci

Spiewali na stojqco kolqdy i dzielili siq

oplatkiem. Przybylo mn6stwo mieszkaric6w

miasta. Wolnych miejsc na sali nie bylo'

Polacy berdyczowscy jeszcze raz upewnili

siq, 2e Polska o nich pamiqta i prezentem

noworocznym dla wszystkich stalo to

spotkanie przyjahni polsko - ukraifiskiej'
L. W.

ilfydarzenia .!q fglsce
. Trybunal KonstYtucyiny uznal, 2e

uchwalona przezsejm ustawa o abolicji dla

,,przestqpc6w Podatkowych" oraz o
obowi4zkowym wypelnianiu deklaracji
majqikowych jest niezgodna z Konstytucj4'

Zgodnie z ustaw6 mozna byloby ujawni6

,,nieuj awnione dochod y" i zaplaci6 podatek

w wysoko6ci 12 proc. Z kolei deklaracje
wypisywaliby wszyscy, posiadaj4cy
mieszkania o powierzchni ponad 70 m.kw'

. Po wyborach samorz4dowYch
ukonstytuowaly siq wNadze wojew6dztw,
powiat6w, gmin i miast. W Jaworze -

miescie na DolnYm Sl4zku, ktore
wsp6lpracuje z BerdYczowem
burmistrzem zostal Andrzej Urbafiski,
reprezentujQcy Porozumienie Prawicy
(wygral uzyskuj4c ponad 6 tys. glos6w z

przedstawicielem lewicy, ten ostatni dostal

2600 gtosow). Przewodniczqcym Rady

Miejskiej zostal Mariusz Baraiski, tez z

Porozumienia Prawicy. Oznacza to '

calkowit4 zmianq wladzy w Jaworze.

Poprzedni burmistrz Stanislaw Tomczak

odszedl w atmosferze skandalu.
Najbardziej spektakularna zmiana miala
miejsce w Warszawie - nowy, prawicowy

prezydent Jaroslaw Kaczyfrski ju? zaczS

wymienia6 wielu urzqdnik6w miejskich'

. Przestal ukazYwad siq dziennik

,,?ycie". Pismo to powstaloT lat temu, po

oAiisciu du2ej grupy dziennikarzy z,,Zycia
Warszawy" - i bylo gazetq o wyrainie
prawicowym charakterze. Ostatnio
przynosilo coraz wiqksze straty, a nowy

wla6ciciel - firma 4Media - nie placil
dziennikarzom. Nie wiadomo, czy ,,Zycie"
kiedykolwiek bEdzie wychodzi6. Powa2ne

klopoty ma teLlewicowe pismo,,Trybuna",

bqdqce kontynuatork4 ,,Trybuny Ludu" -
choi akura t ta gazetazdecydowanie popiera

obecny rzqd premiera Leszka Millera.

o $y' O2arowie kolo WarszawY
protestowali robotnicy z likwidowanej tam

Fabryki Kabli. Kilkakrotnie doszlo do star6

z policj4, kt6ra spychala demonstruj4cych

robotnik6w z drogi wjazdowej, abY

umozliwi6 wYw6z maszyn i miedzi,
uzywanej do produkcji kabli. Z kolei na

Sl4sku omal nie doszlo do strajku
generalnego g6rnik6w, protestuj4cych
przeciwko planowanej ' likwidacji
nierentownych koPalfi.

. S4d Rejonowy w Lodzi aresztowal na

trzy miesi1ce 49-letniego obywatela
Ukrainy Mikolaja M., pseudonim Kola,

podejrzanego o kierowanie zorganizowanq

grup4 przestqpcz4 o charakterze zbrojnym'

Do aresztu ttafrla teZ, zatrzymana wtaz z

nim jego 27'letnia konkubina Nina H',
podejrzana o udzial w gangu oraz m'in'
usilowanie zab6jstwa wlaSciciela kantoru

w Lodzi. ,,Koli" obok'kierowania grupq'

zarzuca siq m.in. zab6jstwo i usilowanie

zab6jstwa. Grozi mu kara do2ywotniego

wiqzienia. ,,Kolq" ujqli w Lublinie
funkcjonariusze l6dzkiego oddzialu
Centralnego Biura Sledczego. Policja
podaje, 2e kierowal on jednYm z

najgroZniejszych gang6w w Polsce.

. Nieoczekiwanie, z funkcji trenera

polskiej reprezentacj i pitkarskiej
zr ezy gnow al. znany pilkarz Zbigniew
Boniek.

. Cena dolar6w w Polowie grudnia

wynosila - przy sprzedaLy 3,85 zl, przy

kupnie 3,95 zl; ceny euro odpowiednio

3,94 i 4,04 zl,
s. M.



Kronika
kryminalna

Z Domu Kultury berdyczowskiej
cukrowni skradziono sprzQt muzyczrly.

Zlodzieje ukradli samoch6d przy ulicy
Kotowskiego. WlaSciciel auta na chwilq
postawil go obok sklepu. Kiedy wr6cil,
samochodu juz nie bylo.

Na stadionie ,,Kolos", znajdujqcym siq
we wsi Skragliwka, skradziono 50 metr6w
siatki metalowej.

Ksi42ka
naszej rodaczki

Romualda Michalewicz z zawodu jest
lekark4. Przez dlugi czas pracowala jako
wykladowczyni w berdyczowskiej szkole
medycznej. Obecnie pani Michalewicz
pracuje w medycznym centrum
diagnostycznym. Dlugich lat pracy nie
spqdzila na pr6zno. Przed nami ksiqzka
naszej rodaczki ,,Anatomia i fizjologia z
zasadami patologii>. To ksiqzka
podrEcznik, gdzie s4 zamieszczono 500
pytafi i odpowied zi, kt6re dadzqmo2liwo66
studentom szkoly medycznej doskonali6
swojq wiedzq zawodow4.

Uwaga!
Barbarzyricy!

Jak ju2 zauwa2yli mieszkaricy miasta,
porzqdek na ulicach siQ polepszyl:
remontowane sq drogi, sprz4tane sq ulice,
na chodnikach postawiono kosze na Smieci.
Ale to komuS siq nie podoba. Ju2 rozbito l0
koszy, przy tym niekt6re z nich zostaly
zniszczone z zastosowaniem lom6w
metalowych. Czy nikt tego nie zauwa?yl?
Czy wszystkim jest obojqtnie w jakich
warunkach 2yjemy?. Milicja w tej sprawie
jtt| rozpoczgla Sledztwo i ju2 dysponuje
informacjami o sprawcach. Nie wyklucza
siq, ze bqd4 odpowiadat za swoje czyny.

Wyl4czenie
ogrzewania

Wedtug stanu na 6 listopada 2002 roku,
sytuacja w mie6cie w kwestii ogrzewania

dom6w mieszkalnych byla krytyczna.
Wszystkie mo2liwe rezerwy finansowe po
wyplatach za zuiycie paliwa zostaNy
wyczerpane. Dla tego, 2eby zakupi6 gaz na

listopad niezbqdnie potrzebna bylo 900 tys.

hry'(vlen, a od mieszkafic6w nadeszlo tylko
337 tys. hr. Zakupionego gazu zostalo tylko
na trzy dni, dlatego niekt6re domy zostaly
odl4czone od systemu ogrzewania. Chodzi
o te budynki, gdzie dlugi s4 wielkie i
oplacono mniej niz 80 proc. wymaganej
kwoty.

Problemy
Zrgrebella

W Berdyczowie mieszka 88 tys.
ludnoSci. Z nich l0 tys. znajduje siq w
miejskiej dzielnicy Zagrebella. (Za groblq).
Nie mozna stwierdzad, 2e tutaj nic siq nie
robi, ale w centrum miasta pracuj4wszystkie
stu2by miejskie, aZagrebelle pozostaje rola
Kopciuszka - bohaterki znanej bajki.
Najwiqcej skarg jest na zle drogi. Brak
cho6by jednej budki telefonicznej.
Naprzeciwko bylego kina,,Dru2ba" powstala
l0 - metrowa wyrwa. Obok przystanku
autobusowego, znajdujqcego siq przy
skrzy2owaniu ulic Czudnowskiej i 30 lat
Peremohy wyrosla ogromna kupa 6mieci. Jest

tu wina takLe i mieszkaric6w, kt6rzy
wyrzucaj4tutaj odpady ale nie ma gdzie ich
wynosii. Niestety, dzielnicy brakuje
wlasnych pieniqdzy. Wszystko idzie na
rachunek centralny, a st4d ju2 nie mozna nic
wzi46 na potrzeby Zagrebella.

Tragedia
czy komedia?

23 listopada obok tablicy pami4tkowej,
umieszczonej na siedzibie dawnej fabryki
napoj6w bezalkoholowych odbyl siq mityng
- rekwiem po6wiqcony ofiarom wielkiego
glodu lat 1932 -1933 na Ukrainie. Przed
zebranymi wyst4pili prezes miejsko -
rejonowej organizacji Ludowego Ruchu
Ukrainy Iwan tr obaj, pierwszy sekretarz

' komitetu rejonowego Komunistycznej Partii
Ukrainy W. Korwiakow, prezes miejskiej
organizacji LRU J. tr-ukuc, uczennica
gimnazjum Nr 2 Irena Rudnicka. Zalosny
mityng przeobrazil siq w skandal. Omal nie

doszlo do b6jki miqdzy przedstawicielami
partii komunistycznej i LRU. Zamiast
uszanowania pamiqci ofiar glodu, zebranie
przeksztalcilo siq w mityng polityczny z

osobistymi obelgami i kl6tni4 wystqpuj4cych
z sluchaczami.

Objazd
miasta

Mer Berdyczowa Wasyl Mazur
praktykuje stale objazdy miasta w celu
sprawdzania wykonania polecefi, analizy
stanu ulic i dr6g. W czasie takich objazd6w
ujawniajq siq obiekty, kt6rych byloby wstyd
nawet w najbardziej oddalonej wiosce. W
taki spos6b wladzamiejska bada problemy i
stara siE je zlikwidowa 6. PrzecieLwlaSciciele
firm prywatnych maje obowiqzek
utrzymywa6 sw6j teren w naleznym
porz4dku, ale nie zawsze wykonuj4 swoje
zobowiqzania.

Konferencja
prasowa mera

Co poniedzialka w Radzie Miejskiej
odbywa siE konferencja prasowa dla medi6w
lokalnych Berdyczowa. Na ostatniej z nich
mer Wasyl Mazur powiedzial o problemie
miasta w kwestii podlqczenia gorqcej wody
w domach mieszkalnych. Pr6ba, aby da6
gorecq wodq do mieszkari nie udala siq, bo
czq56 wodociqgu nie funkcjonuje. Mer miasta
m6wil teL o swym niepokoju, 2e zn6w
zmniejszyly siq oplaty od ludnoSci za cieplo
- i dfug wynosi teraz ju2 3.000.000 hrywien.
Wszystko, co moZna bylo pokry6 kosztem
bud2etu miejscowego, juz zrobiono. Teraz
wszystko zale2y od samych mieszkaric6w
Berdyczowa. Za te dni, w jakie cieplo nie
bylo dostarczone do mieszkari, bqdqzrobione
przeliczenia i placii trzeba bqdzie mniej.

Przygotowala Larysa Wermirfi ska



Sp6r o dworek Slowackiego

W dworku krzemienieckim wciqz nie
otwarto;Muzeum Juliusza Slowackiego. W
piqknie wyremontowanych wnqtrzach wieje
pustkq, a eksponaty przygotowane w
Warszawie czekaj1 na wyjazd. Wstrzymuje
go.sp6r o statut tej plac6wki. Polskie
Ministerstwo Kultury liczy na pozytywne
efekty rozm6w ze stronq ukrairiskq.

Oczekiwania obu stron sq wlaSciwie
podobne. Ukrairicy widzieliby w muzeum
pgety przede wszystkim plac6wkq naukowo-
badawczq, promuj4c4 dorobek naszego
wielkiego romantyka. Pol.acy chc4, by
przyszle muzeum skupialo te2 tamtejszq
Poloniq i bylo miejScem spotkari polsko-
ukrairiskich

Statut ko5ci4 niezgody

Przypomnij my, 2e sprawa utworzenia w
Krzemiericu Muzeum Juliusza Slowackiego
ciqgnie siq od kilkunastu lat. Gl6wn4
przdszkod4 powolania plac6wki byla
w6wczas znajduj4ca siqw dworku biblioteka
miejska. Dopiero w 1999 roku podpisano
stosowne umowQ miqdzy resortami kultury
obu kraj6w.'Strona polska zobowi1zala Siq

wyremontowad i wyposa?yt, dworek, strona
ukrairiska zai przenieS6 znaj duj 4cq siq w nim
do niedawna bibliotekq. Przeprowadzka i
remont zakohczyly siq na pocz4tku tego roku.
Ko6ci4 niezgody stal siq jednak statut
powolanego muzeum. Polacy sugerowali
powolanie polsko-ukrairiskiej rady
pr,ogramowej nadzorujqcej dzialalnoS6
muzeum, uwazali te2, 2e eksponaty nale?y
traktowai jak depozyt. Ukrairicy za6 byli
zdania, 2e krzemieniecki dworek powinien
byd oddzialem miejscowego muzeuni
krajoznaw ciego, a przekazane obiekty
stanowid wlasnoS6 Ukrainy.

Na pocz4tku pafidziernika miej scowe
wladze nie mog4c doczeka6 siq daru z Polski,
postanowily otworzyd muzeum na wlasn4

rQkQ. Do pustych sal wstawiono kilka
zniszczonych mebli z muzeum
krzemienieckiego, a na 6cianach zawieszono

rysunki wsp6lczesnych artyst6w ukrairiskich.
W polowie listopada wladze obwodu

tarnopolskiego ustalily bud2et dla muzeum,
a obowi4zki dyrektora powierzyly Tamarze
Sieninie, kustoszowi krzemienieckiego
muzeum krajoznawczego. Na tamtej sesji, jak
powiedziala nam dyrektor Sienina,
zaakceptowano tez polskq propozycjq
dotyczqc1 powolania rady programowej
muzeum. Mieszkaj4ca od lat w Krzemiericu
tamtej sza Polonia z rado5ci4 p rzyjela postqp
w rozmowach. Ale jej przedstawiciele
skrytykowali fakt, 2e na stanowisko
dyrektora nie ogloszono 2adnego konkursu,
a Tamara Sienina m6wi wyl4cznie po
ukrairisku.

Poproszony o komentarz Krzysztof
Sawicki, konsul RP we Lwowie m6wi: -Gdyby zorganizowano w Polsce Muzeum im.
Tarasa Szewczenki i na funkcjq dyrektora
zaproponowano osobq, kt6ra nie zna
ukraifiskiego, bylaby to dziwna decyzja. Nie
do nas nale2y lansowanie tej czy innej
kandydatury na dyrektora Muzeum
Slowackiego. To oczywiste. Nie wyobrazam
sobie jednak, by szefem takiej placowki byl
kto6 nie znajqcy jqzyka polskiego. To musi
by6 czlowiek dwujEzyczny. MySlq, ze w
swojej dzialalnoSci powinien uwzglqdniad
kilka spraw, zwraca6 uwagq na promocjq
kultury polskiej, szanowa6 i uwzglqdniad
istnienie. w budynku Srodowiska
miejscowych Polak6w. I robi6 wszystko, by
dworek Slowackiego byl miejscem
autentycznych spotkari polsko-ukrairiskich.

Co nagle, to po diable

- Wklhd, zaanga2owanie i wysilek
Polak6w wlo2ony w remont dworku w
Krzerniericu byl ogromny. W tym miejscu
powlnno powsta6 prawdziwe

najszybszym porozumieniem, ale pamiqtam
dobrze zasadq Co nagle, to po diable". Tu
musi byd wszystko dopracowane w
najdrobniej szymszezeg6le. I po6piech bylby
zlym doradc4 - twaLa ksi4dz Tadeusz
Mieleszko, proboszcz polskiej parafii w
Krzemiericu, w kt6rej Juliusz Slowacki
otrzymal chrzest.

lzabella Danis, dyrektor Departamentu
Dziedzictwa w polskim Ministerstwie
Kultury ma nadziej q,2e rozmowy przynios4
pomySlne rozwiqzanie. Z uwagq przyjqla
deklaracjq strony ukrairiskiej, dotycz4cq
powolania rady programowej. Uw a2a, 2e uda
nam siQ zaproponowai Ukraifrcom
kompromis dotyczqcy rangi powolanej
plac6wki. Przez pierwszy rok bqdzie ona
oddzialem Muzeum Krajoznawczego w
Krzemiericu, ale w tym czasie zostanie
przeksztalcona w instytucjq centraln4. Czy
jednak uda siE przekona6 stronq ukraifiskq
ze cenne eksponaty, kt6re czekaj4w Mu2eum
Literatury w Warszawie, mo2e potraktowad
wyl4cznie jako depozyty, a zmiana ich
przeztaczenia, ewentualny wyw6z do inuych
placowek mo2liwe beda jedynie w
porozumieniu z Polsk4?

Pamiptany i szanowany

Zar6wno wladze Krzemierica, jak i
mieszkaricy widzq w otwarciu dworku
Slowackiego wielk4 szansE dla miasta.

- Krzemieniec dal Swiatu Slowackiego,
Slowacki wypromowal Krzemieniec na caly
6wiat - powtarza mer miasta Andrej
Guslawski.

- Juliusz Slowacki jest w Krzemiericu
pamiqtany i szanowany - m6wi ksiqdz
Tadeusz Mieleszko. - Szkoly podstawowe
chqtnie organizujq tu konkursy recytatorskie.
Nigdy nie bylo ztego powodu jakichkolwiek
utrudnieri, wrQcz przeciwnie. Otwarcie
muzeum na pewno wplynie na podniesienie
prestizu miasta, spowoduje,2e rozwinie siq
bardziej wsp6lpraca naukowa miqdzy
naszymi krajami. Ju2 w tym roku
zainagurowal tu swoj4 dzialalnoSi Instytut
Humanistyczno-Pedagogiczny. S4 plany, by
na tej uczelni powstal wydzial polonistyki.

Mer Guslawski ma teL nadziejq, 2e ta
placowka przyci4gnie rzeszE nie tylko
turyst6w, ale i inwestor6w

- W Krzemiericu jestem nie po raz
pierwszy. MySlq, ze to miasto ma nie tylko
wspanial4 przeszloi|, ale i obiecuj4c4
przyszloi;t - mowi spotkany przez nas
Bogdan Rodziewicz, wsp6lwlaSciciel firmy
budowlanej z Polski. - Duzqnadziejerwiq2q
z otwarciem dworku Slowackiego. I corcz
powazniej przymierzam sie do budowy w
tym mieScie hotelu. To miasto ma szansq
przyciqgai tysi4ce turyst6w. Wszystko
zaleLy od dobrej woli wladz.

Jan Boricza-Szablowski
(autor jest dziennikarzem

,rRzeczpospolitej")miqdzynarodowe muzeum. Jestem za jak
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dziela sztuki do dol6w i Smietnik6w.
Cmentarzaju2 nie bylo.

W latach 1935 - 1937 zaczerto tworzyi
park. W gazecie ,,Radianskij Szlach" z

24.01.1937 roku w artykule ,,Nowy
Berdycz6w" A. Toczyriski pisze o rozwoju
miasta i jego urzqdzaniu, o nowych
skwerach, alej ach, klombach.. .

Krajoznawca W. R62ycki takie
potwierdza, 2e w latach 1935 -1937
tworzono nowy skwer (tenz park).

A. Kazmierczuk w artykule ,,Historia
m. Berdyczowa" w gazecie ,,Radianskij
Szlach" z 16.06.1940 roku opowiada o

istnieniu cmentarza zydowskiego na
miejscu skweru w centrum miasta. W lipcu
l94l r., na pocz4tku II wojny 6wiatowej
teren skweru stal siQ wojskowym
cmentarzem niemieckim, gdziepogrzebano
do 1000 |olnierzy niemieckich i kilku
radzieckich. Po wojnie w latach 1945 -
1947 skwer zostal uporz4dkowany i w 1960

roku ustawiono przed wejSciem centralnym
pomnik Tarasa Szewczenki.

Miejsce obok pomnika bardzo lubi4
miejscowi politycy, kt6rzy czqsto
organizuj4 tu r6zne zebrania i mityngi.
Dzisiaj park im. Szewczenki jest spolk4 z
o.o. Czlonkowie spolki chc4nada6 parkowi
poziom europej ski . P an Cezary Kry2ewski
marzy o tym, 2eby tutaj mozna bylo
odpocz46 i wesolo spqdzi6 czas w ciqgu
dnia z cal4 rodzin4. Rodzinny odpoczynek

to glowne zadanie, ktore chce
zrealizowat sp6lka. Okolo 20
pracownik6w i mloda dyrektorka
Walentyna Szewczuk (z domu Zuzuliriska)
majq tutaj wielkie gospodarstwo. Przeciez
teren parku ma6,2 ha. Na zdjqciach moZna
zobaczyt zmiany po prywatyzacji parku.
Warto doda6, 2e w czerwcu 2002 podczas
huraganu tereny parku zostaly bardzo
uszkodzone przez klqsk4 zywiolow4. Ale
dzisiaj nie ma po tym Sladu.

Zyczymy sukces6w i powo dzenia
ludziom, kt6rzy pragnq podnieS6 poziom
kulturalny naszego miasta. Zachqcamy do

wsp6lpracy!
Walentyna KoleSnik

Parkiem chodzi zima. Bialy Snieg
przypr6szyl Sciezki i dro2ki. W 2003 roku
miejski berdyczowski park kultury i
odpoczynku bqdzie obchodzil swoje 35 -
lecie. Jaka jest historia powstania tego
ulubionego zakqtku naszego miasta?

2 lutego 1968 roku uchwalq Rady
Miejskiej skwer w centrum miasta bylo
przemianowano na park kultury i
odpoczynku imienia Tarasa Szewczenki.
Ale powstanie samodzielnego zakladu
kulturalno wypoczynkowego
poprzedzala dlu2sza historia...

W XVII - XVIII w. na terenach parku
znajdowal siq stary cmentarz zydowski,
gdzie chowano bogatych i znanych Zyd6w
nie tylko zBerdyczowa, ale i z Chmielnika,
R62yna, Winnicy i innych miast. Mozemy
tylko sobie wyobrazi6 ten stary cmentarz,
przej|t alejami i dr6zkami pokrytych
plytami kamiennymi, poczud ducha
przeszlo6ci naszego malowniczego miasta.

Po otwarciu nowego cmentarza na
poczqtku XIX w., ten cmentan i jego
tereny stracily sw6j pierwotny wyglqd. Po
I wojnie Swiatowej, w latach 1923 -1925
wladza radziecka zniszczyla stuletnie
drzewa, kt6re ozdabialy to miejsce. Latem
1929 roku 6wczesne wladze zaczEly
przeksztalca6 cmentarz w park, wyrzucaj4c
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Nigdy by nie uwierzYla, ze kiedYS

bqdzie taka okazja - odwiedzid krainq
dziec iristw a. T o znaczy odwiedz it, jeszcze

raz, bo juz dawno bYla tam, lecz bYla

incognito, po prostu uciekla z wycieczki

do Kij owa i wynaj Et4 taks6wk4 p rzyjechala

na parE godzin, zeby tylko zobaczyt, tq

ziemiE....
Pani Alfreda gdy opowiada o tYm, ma

lzy w swoich szarych oczach-jest bardzo

sentymentalna i uczuciowa. Wiqc kiedy

dzieci zaproponowaty pojechac na te ,,stare

Smiecie,,-nie mogla siqopanowa6 i zn6w

plakala, lecz c6rka Ula byla stanowcza: -
Mama, jedziemy, mamy tetaz czas, a

mamie naleLy kilka dni ,,urloPu"!
No to i pojechali, Prawie w ciemno, bo

miaty tylko namiary na ksiq2y w parafii w

Kowlu.
Pani Alfreda, c6rka osadnika

wojskowego z Wolynia, urodzila siE w
kolonii Podryze nad Stochodem. Tam

mieszkala z calym rodzeristwem a2 do

wojny 1939 roku. Tam te2 chodzila do

szkoly, miala kolezanki i koleg6w z klasy.

Pamiqta wszystkie drogi i Sciezki...
WlaSnie ta pamiq6 nie daje czasem
spokoju. Nieraz budzi siq w nocy,
wspomina ten nowy dom, ojca i matkq,

biegnie bosymi n62kami Po tYch
kwitn4cych wrzosach, Po tYch
piaszczystych poletkach...,,Bo2e, m6j
Boze! Jak dawno to bYlo! ,,

Ju2 w pociqgu, trzYmajqc w rqku
p aszport zagr anicmy, jeszcze nie wierzyla,

2e zobaczy za kilka godzin tq krainq
dziecifrstwa. PrzejScie pograniczne w
Jagodzinie; kontrola paszport6w; ukrairiski

celnik pyta dok4d jad4. Z dum4 odpowiada:

- Urodzilam siq tam, jadq zobaczyt to

miejsce. Zolnterzpatrzy na ni4 i m6wi po

chwili z uSmiechem na twarzY: - To co?

Pani jedzie zobaczy6 swoje? No to
przenoScie siq tu!

Patrzyla na tego 2olnietza i niP

wiedziala co mu odpowiedziel, byla po

prostu rozczulona. A celnik oddal paszport

i Lyczyl szczqSliwej drogi. BYla
zaklopotana i nieco zdziwiona. A za

godzinE juz wysiadala na peronie dworca

w Kowlu. Taks6wk4 PodjechalY Pod
ko6ciol. Ksiadz Tadeusz juz na nich czekal,

byl jednak zatroskany, bo liczyl, 2e mialy

by6 dzieri wcze5niej. Zattowaljednak i
g>yiedzial , 2e to na pewno winien telefon.

Zaptoponowal herbat, ciastka, prosil siE

rozgoScid, a sam wyszedl do zakrystii-za
p6l godziny rozpoczynala siE msza.

Wla6nie tam, w koSciele, zaPoznalem

siq z t4 rodzin4. Na ProSbq ksiqdza

zaopiekowalem siq ni4. W ten spos6b

wyruszyliSmy w drogq, a wlaSciwie w

nieznane, bo ani ja, ani pani Alfreda nie

wiedzieli6my co nas czeka w tym dniu.

Pani Alfreda pamiqtala tylko jedno

nazwisko zPodryZ, wiqc udali6my siq do

tego czlowieka - niest ety, ju? nie iryl,a jego

Zona malo co mogla nam Powiedzie|.
Pojechali5my we wskazanym kierunku -
hen za wieS, w stronE W6lki Miryfiskiej.
Do36 latwo znale2liSmy miejsce, gdzie

kiedyS stala szkola. W burzanach
dostrzegliSmy kawalki skruszonych cegiel

i dach6wki.

- To tutaj, na pewno! - krzyknqla pani

Alfreda. - Tak, to bylo po prawej stronie

oddrogi. O,patrzcie! Tujeszcze dalej rosnq

drzewka Sliwowe! - Cieszyla siq jak male

dziecko pokazuj4c nam szPaler
zdziczalych Sliwek wzdlu2 drogi.
Faktycznie: i droga, i Sliwki, i szkola -
wszystko siq niby zgadzalo, malo tego,

zgadzaly siq takze wszystkie kierunki,
wskazywane przezpani4 Alfredq. - O tam

byty Sitowicze,atam Wolka, o tu, w lewo

od drogi musi by6 pomnik legionisty. -
pokazywala nam rqk4.

Niestety, zapadal ju2 wiecz6r i trzeba

bylo wracai do Kowla. PrzY kolacji
rozmawialiSmy, planowaliSmY, co

bqdziemy robi6 w dniu nastqpnym. A rano

pojechaliSmy tam jeszcze raz.

Terazpostanowilem j echa6 inn4 drog6
nieco lepszq. TrafiliSmy doS6latwo. Jednak

pogoda popl4tata nam wszystkie szyki.

Zacz$ padad deszcz. ZatrzymaliSmy siq

najpierw przy pomniku legionisty (to
dziqki pani Alfredzie dowiedzialem siq o

tym pomniku). Du2Y betonowY cok6l,
obtluczony i zepchniqty z podstawy, a obok

wielki glazzczerwonego gtanitu, z wykutq
tablicq i napisem: ,,Nieznany legionista 4

p. p. Leg. Pol. Polegl w 1916 r. "
- To wlaSnie ten Pomnik, codziennie

chodzilam tqdy do szkoly. Tylko wydaje

siq mi, 2e ten pomnik byl jakiS wyLszy, a

jeszczedookola byly takie grube lafrcuchy

na slupkach - m6wi Pani Alfreda.

Nie ju2 laricuch6w, nie ma Sladu Po

ogrodzeniu, a sam pomnik nosi Slady

wandalizmu. Cala okolica takie wygl4da

inaczej:wszqdzie rowy melioracyjne, pola

zagajniki... Nic dziwnego, minqlo juz sporo

lat. Nie ma Sladu i po zabudowaniach.

- Tam bylo nasze gosPodarstwo -
pokazuje rqk4 pani Alfreda.

Niestety, nie ma ju2 niczego. Dookola

roSnie las: sosny, osiki, btzozy. Ale jeszcze

kwitn4 wrzosy, kt6re pamiqta Alfreda
Winter (tak brzmi jej nazwisko
paniefiskie), niestety, one te2 nic nam nie

powiedz4. A deszcz zaczynapada6 co taz

mocniej. Nie mamY jednak wYjScia -
zanurzamy siq w gqste poszycie le6ne -
gdzieS tu mog4 bY6 jakieS SladY Po
budynkach. Po godzinie bezowocnych
poszukiwah - zbieramy siE znowu przy

pomniku.

- Trudno! - m6wi4dzieci pani Alfredy.

- Nic opr6cz tych zi6tek dla mamy nie

znale2li5my, byla jeszcze jaka5 dzika
grusza, lecz to chyba ju2 powojenna.

C6z, wracamy . ZajehdLamyj eszcze do

Hol6b, podobno tam zostal przewieziony

dom pafrstwa Winter6w, gdy w 1940 roku

rodzinq wywieZli do archangielskiej tajgi'

Niestety, nie majuz tego domu. Miejscowi

thtmaczqu ze splon4l w czasie wojny, a na

tym miejscu bylp62niej sklep, ksiqgarnia,

aterazjest jakaS knajpa. No i tyle. Oskar,

syn pani Alfredy robi jeszcze kilka zdjqt
pami4tkowych. Gdy wracamy wieczorem

do Kowla, na nas nie ma suchej nitki. Pani

Alfreda jednak szczq6liwa, spelnilo siqjej
dawne marzenie.

- A jeszcze mam to! - u6miecha siq do

nas i pokazuje maty bukiecik kwitnqcych
wrzos6w" 

Anatol F. Sulik
Kowel



Pocz4tek stulecia wydaje sig pomySlnym dla odradzania polsko5ci w Winnicy.
O tym Swiadcz4 wzrost aktywno5ci spolecznej miejscowej Polonii, szereg rozmaitych
wydarzeri i imprez, a takie dobre perspektywy na przyszloSd.
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o \try' pa2dzierniku 2001 r. na
paf stwowym Uniwersytecie
Pedagogicznym im. Michala
Kociubyfiskiego odbyla siQ sesja
popularno-naukowa I powodt' 200-nej
rocznicy urodzin Seweryna
Goszczyfiskiego. W sesji uczestniczyli
liczni goScie ze Lwowa, Kijowa,
Tarnopola. Po zakohczeniu sesji wszyscy
jej uczestnicy odbyly wycieczkq do
Humania, znakomitej Sofrjowki.

. W listopadzie tegoL roku odbyla siq
og6lnoukraifi ska konferencj a naukowa
,,Podole w kontekScie dziej6w Ukrainy,,.
WSr6d innych omawiano liczne tematy,
powi4zane z historiE Polakow na Podolu:
,,Dzialalno56 zakon6w katolickich na
Podolu", ,,Szlachta Podola w koricu XVIII
- na pocz4tku XX wieku,,, ,,J6zef Antoni
Rolle: 2ycie, dzialalnoSd, tw6rczoS6",
,,Podole w kontekscie wspolpracy polsko
- radzieckiej w okresie destalinizacji,,.

.I jeszcze jedna konferencja naukowa,
tym razem miqdzynarodowa, zostala
zorganrzowana przez mleJscowe
stowarzyszenia,,Prosw ita" i Zjednoczone
Towarzystwo Bylych Wiqzniow
Politycznych i Represjonowanych przy
poparciu miejscowych wladz
obwodowych. Temat konferencji
,,Represje polityczne na Podolu w XX
wieku,,. Liczne potwierdzone
dokumentalnie Swiadectwa niew4tpliwie
przekonywuj4, 2e totalitarny rezim
stalinowsko-komunis ty czny prowadzil

prof. dr hab. Lech Mr6z (UW), prof. dr hab.
Grzegorz Babirlski (Uniwersytet
Jagielloriski), dr Wlodzimierz Osadczy
(KUL).

. UroczyScie odznaczono l0-lecie
obvrrodsYlggo TowarzYstwa
Dobroczynnego,,Dom Polski" w Winnicy.
UroczystoSci odbyly siq, co prawda, w
Tulczynie. Liczne stronice dziej ow,,Domu
Polskiego" przepelnione rozmaitymi
wydarzeniami, a energia jego prezesa pani
Terezy (Tatiany) Jqdrusinskiej dobrze
znananie tylko w Ukrainie, ale i Rodakom.
JesteSmy przekonani, Le pani Jqdrusiriska
jeszcze dlugo bqdzie ofiarowala swoje
zdrowie i swoj entuzjazm sprawom
spolecznym. Gratulujemy!

. Corocznie w obwodowej bibliotece
naukowej im. Timiriaziewa odbywa siE
Swiqto mowy ojczystej. We wsp6lnym
gronie swoich m6w ojczystych
przedstawiciele 12 narodowoSci,
zamieszkalych w Winnicy, w tym i Polacy,
mieli mo2liwo56 m6wii o swoich
uczuciach, o swojej kulturze, o Ojczylnie
w swoim sercu. Tylko Rosjanie, a raczej
,,r azgow arlw aJ u szczlJ e na
obszczieponiatnom jazykie", uparcie i nie
do rzeczy m6wili o ,,nasilstwiennoj
ukrainizacii".

o $y' listopadzie odbyl siq juz
tradycyjny, bo trzeci Festiwal Kultury
Polskiej, zorganizow any przez polonijne
miejskie Towarzystwo kulturalno-
o6wiatowe (prezes - pani Alicja Ratyriska)
i obwodowy Kuratorium kultury i
tw6rczo6ci narodowej. W Swiqtecznym
koncercie uczestniczyly zespoly i artySci
nie tylko z Winnicy, a i z polonijnych
stowarzyszeri wielu rejon6w obwodu
Winnickiego.

. Czybqdzie w Winnicy szkolapolska?
To pytanie teraz nikogo nie zostawia
obojqtnym.

Po otwarciu w Grodku Podolskim
szkoly z polskim jqzykiem nauczania
obwodowe Towarzystwo Dobroczynne
,,Swietlica Polska" podjqlo inicjatywq o
budowie takiej szkoly w Winnicy. Warto
zaznaczy|,2e ta inicjatywa ma wsparcie
ze strony wladz miejskich, w tym i
burmistrza pana Aleksandra
Dqbrowskiego. Modlimy siQ o
urzeczywistnienie marzeh i o zdrowie
wszystkich, od kogo zale2y sukces w tej
powaznej sprawie.

Przygotowal Bogdan Siwakowski

Ukraifiska
<<Historia Polskb>
W ambasadzie RP w Kijowie odbyta
siq w Srodq prezentacjaT52-
stronicowej ilustrowanej,,Historii
Polski", napisanej przez lwowskich
naukowc6w Leonida Zaszkilniaka i
Mykolq Krykuna.
To pierwsza po 1991 r. pr6ba
ukrairiskich historyk6w wlasnego
spojrzenia na dzieje Polski.
Praca obejmuje dzieje Polski od jej
zarania do roku 2001. Obecni na
prezentacji autorzy podkreSlali, 2e

napisali jqprzede wszystkim z mySl4 o

ukrairiskim czytelniku. - Wciq| 2yje
wiele stereotyp6w na temat Polak6w,
kt6rzy, rzekomo, wciq| czegoS chc4 od
Ukrainy. StaraliSmy siE pokazai
Polak6w obiektywnie, w tym jako
nar6d inicjuj4cy procesy europej skie,
zwr6ci6 uwagQ nie tylko na to, co nas
dzielilo, ale tak|e lqczylo - m6wil
profesor Zaszkilniak.
Dodal, ze jest to praca naukowa, bez
zabarwienia politycznego, co oznacza,
ze obok pozytywnych moment6w
czytelnik znajdzie teL negatywne ,,o
kt6rych chcialoby siq zapomnie6".
Ukrairiscy historycy niewiele jednak
uwagi poSwiqcili np. tragicznym
wydarzeniom na Wolyniu w czasie
drugiej wojny Swiatowej, kiedy to
mialy miejsce masowe mordy
dokonywane przez Ukrairic6w na
Polakach. Recenzent ksiqzki, znany
lwowski historyk Jaroslaw Hrycak
zasugerowal nawet, 2e dzielo jest zbyt
,,poprawne politycznie", zwlaszcza w
tych miejscach, gdzie traktuje o UPA,
czy wlaSnie o wydarzeniach na
Wolyniu.
JednoczeSnie Hrycak uwaila, 2e
ukazanie siq ksi4zki to wydarzenie
bezprecedensowe. - To jedna z
pierwszych historii obcego kraju
napisana po ukraifisku przez
ukrairiskich naukowc6w - powiedzial.
Pochlebnie na jej temat m6wil na
prezentacj i tak2e ambasador RP w
Kijowie Marek Zi6lkowski. - Wydaje
siE, ze wywa2one podejScie autor6w
bodaj2e do wszystkich poruszanych
zagadniefi daje tej ksi4zce szansq, aby
stala siq popularna nie tylko wSr6d
student6w i naukowc6w, ale w ka2dym
Srodowisku, gdzie jest zainteresowanie
Polsk4 - stwierdzil.
Ksiq2kq wydano przy wsparciu
finansowym ze strony amerykariskiej
Rady Towarzystw Naukowych.

tkrwawe i brutalne ludobojstwo ludnoSci,
w tym i na Podolu.

WSr6d wygloszonych referat6w -
,,Dlaczego Polacy? Zmiana stosunku wladz
radzieckich do Polak6w w Ukrainie w
latach 3O-ch" (Henryk Stroriski, profesor,
prezes Towarzystwa Uczonych Polskich na
Ukrainie),,,Represje w\adzy radzieckiej
przeciwko katolikom regionu
Podolskiego" (Anatol ij tr-ysyj, wykladowca
Uniwersytetu Pedagogic znego w
Winnicy).

. Liczna grupa krajoznawc6w z
Winnicy uczestniczyla w sympozjum
naukowym ,,Polacy ry Podolu",
zor ganrzowanym przez Towarzystwa
Uczonych Polskich na Ukraini e, Zwi1zek
Polakow na Ukrainie, Instytut Historii i
Stosunk6w Miqdzynarodowych
Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w
Olsztynie. Sympozjum odbylo siq w
Kamiericu-Podolskim na poczqtku czerw ca
br. Referaty na sympozjum wyglaszali
znani historycy Ukrainy i Polski, w tym

wg. prasy polskiej oprac.



Brzeg pamigci

Brzegmojej pamiqci.
Coraz czqSciej

Tfiaj przychodzq.

Monotoniczny szum przyboju.
(Rozr6zniam glosy ludzi odes zty ch).

Byd mo2e naprawdq
Czas przemieni kierunek -
Wr6ci wszystko co bylo?..
A jednak fala rozbija siq,
Inne glosy jul, coraz inne...
SamotnoSi.

Snieg -
Historia mojej rodziny.
Popatrz:
Stady przodk6w
WiodA w przezr oczy stq przestrzeh.
Popatrz:
StaOy nart -
Czy naprawdq bylem

kiedyS dzieckiem?
Snieg
Wypetnia milczeniem
hi erogliff milczqcy ch Swi erk6w,
znieruchomiale powie trze...
Chod2, wnuczku,
Nie b6j siq,
Ten 6nieg nie

grozi ci niebezpieczefi stwem.

Bohdan Siwakowski.

.Wsp6fpra,ca
.Winnicy z povt/iaterrr

Staszowskirn
jak to si€ zaczglo?

W ubieglym roku w powiecie
staszowskim go6cila czterdziestoosobowa
grupa Polak6w ze szkoly niedzielnej przy
p4pafii p.w. Matki Boskiej Anielskiej w
Winnicy. W tej grupie bylo kilku
biznesmen6w. W czasie rozm6w w
Staszowie powstalo pytanie, czy niemogliby
Polacy z Winnicy z obop6ln4 korzySciq
posluzy6 dla polskich podmiot6w
gospodarczych, jako pomost dla wej6cia
polskich towar6w na rynekukrairiski, bardzo
chlonny ,,bez dna", ale potrzebujAcy oparcia
na sprawdzonych partnerach. P62niej
spotkaliSmy siq w gabinecie w6jta gminy
Szydl6w Stefana Zieliriskiego, z prezesem
Ekoplonu dr Stefanem Sajkiewiczem.
Niestety, w naszej grupie nie bylo fachowc6w
od rolnictwa, ale po powrocie na Ukrainq
zlo2yliflmy ofewrtq w kilkunastu firmach w
Winnicy - niestety bez odpowiedzi.
Natomi ast wr az ze zmianqwladz na szczeblu
obwodu i miasta, udalo siq nowych
decydent6w zaciekawii nowatorskq
produkcjq Ekoplonu. Pod czas kr6tkiego
pobytu pana starosty Czeslawa Pargiety w
Winnicy, jedn4 z gl6wnych propozycji
wsp6lpracy gospodarczej, byly wlaSnie
oferta Ekoplonu. Tym bardziej, 2e parg
miesiqcy temu na wiosnq tego roku,
fachowcy z Ekoplonu odwiedzili u nas
typowe gospodarstwa rolnicze,
funkcjonujqce obecnie jako kolchozy z
dopiskiem S.A. Kierownictwo niekt6rych z
nich przyjqlo ofertq z zaciekawieniem, ale i
slysze6 nie chcialo o operacjach
importowych. Natomiast 6wczesne ceny na
niekt6re produkty Ekoplonu, kt6re trafity do
kilku sklep6w w Winnicy po przez
poSrednik6w u6wiadomilo, 2e handlowiec
ukrairiski potrafi wywindowa6 cenq nawet
trzykrotnie. Z tego wniosek - Ekoplon
powinien uruchomid wlasny sklep w
Winnicy. Tq idee podtrzymal pod czas
spotkania z prezesem dr Sajkiewiczem i
pierwszy wicegubernator obwodu
Winnickiego, jednocze6nie zastEpca ds.
rolnictwa, dr nauk rolniczych Grygorij
Zabolotny. Podkre6lil otr, 2e takiej
technologii w Ukrainie dotychczas nie ma i
obw6d jest zainteresowany, aby firma zaczela
swoje dzialaniawla5nie tutaj. Dr Sajkiewicz

planuje jednak wcze6niej, przekona6
rolnik6w ukrairiskich o efektywnoSci
stosowania nawoz6w dolistnych i
premiks6w, poprzez praktyczn4
popularyzacje ich zalet. W dzialaniach tych
pomagaj4 obecne kontakty, jakie posiada
obw6d szarogr6dzki z powiatem
Staszowskim, a kt6re to znajomo6ci zostaly. ll..

nawiqzane w czasie wspomnianej wczeSnil
wizyty u nas starosty staszowskiego.
Roboczq kontynuacjq pobytu starosty
Czeslawa Pargiely na naszym terenie, byla
wiz-ytaw dniach 10-15 wrze6nia br., prezesa

dr Stefana Sajkiewicza i dr Dariusza Kotara.
Zostali oni przyj qci ju2, j ako przedsiqbiorcy
z ter enu przy jaznego powi atu Staszowskie go.

Caly dzieri pobytu towaruyszyli im:
przewodniczaLcy Rady Rejonu, wice starosta
oraz mer miasta Szarogrodu. GoSci z Polski
zapewniono, 2e zostaty ju? wydzielone w
kilku gospodarstwach doSwiadczalnie pola i
farmy, jako baza naukowo - badawcza w
powiecie Szarogr6dzkim, dla przekonywania
rolnik6w z calej Ukrainy o celowo6ci
stosowania nawoz6w i innvch produkt6w
Ekoplonu. Poczyniono tak2e plany na
najbli2szqprzyszloS6, co do utworzenia w
Winnicy siedziby firmy. O poparciu tego
projektu zapewnil dr Sajkiewicza na
spotkaniu mer (prezydent) miasta Winnic
Aleksander D4browski. W planach mamyjak
najszybsze podpisanie umowy wsp6lpracy
powiatu Szarogr6dzkiego z powiatem
Staszowskim, co by6 mo2e oSmieli innych
d,zialaczy gospodarczych obydw6ch
powiat6w do nawiqzania blizszych
kontakt6w. Kieronicnvo Starogr6d szczyzny
zaprosilo do zloLeniawizyly l0 - osobowo
delegacjq z powiatu Staszowskiego, przede
wszystkim w celu szczeg6lnego zbadania
konkretnych kierunk6w wsp6lpracy miqdzy
innymi w zakresie: o6wiaty, kultury sportu,
wymiany mlodzieilq i t.d.. Wszystkich
chEtnych zapraszam na wstqpne rozmowy za
po5rednictrvem Biura Promocji i Rozwoju
Gospodarczego w Starostwie Powiatowym
w Staszowie.

Mgr inZ. Jan Glinczewski,
kierownik Wydzialu Kontakt6w

Mi gdzyn aro dowych Zwi4zku
Miast Ukrainv
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Artur Oppman
(1867 _ 1e31)

Stara ludowa
polska gwiazdka

_Chodbym odsze dl poza rzeki,
Plza gilryrhen, ogromne,
Cho6bym bl4dzit cate wietci,
flzej gwiazdki ni" 

"upo.nng.Nie zapomn€ chwiti o*.i, 
-

Co najdalsze serca brata
Ani pie5ni kolgdowej, 

7

Chodbym odszeOt na traj Swiata.Z tob4 aniol w bialej ,ru.i. 
'

l. przecrysta 
s choaziwiara

|-*i.e sig, Swied:tU w n:rvej chacie,
Kolpdowa pie5ni siara! .'Wieslaw Zielirflski

(brak danych)

Rok
Styczerfl

zaczql sip od urlopu,
Luty

w zlotych trawach sig spocil,
Marzec

wciq? marzy o marcepanach,
Kwiecier[

tgskni do listopadao
Maj

opowiada o tgczach $niegu,
Czerwiec

sr€ mrozem zarumienil,
Lipiec

slonecznym Sniegiem darzy,
Sierpieri

sie okryl futerkiem szronu,
Wrzesieri

z nadziej4 wiosny czekg,Patdziernik r -- -.;,

,zacznie od niej uciekad,
Listopad

za to caly slonecznyo
Grudzieri

zakoficzy ten rok bajeczny.

W Zlobie lerY
(Kolgda)

W 2lobi eleiry,ktbt Pobie2Y

Kolgdowad malemu

Jezusowi ChrYstusowi,
DziS do nas zes(lnemu?

Pastuszkowie, PrzYbYwaj cie'

Jemu w dziPcznie PrzYgrYwaj cie'

jako Panu naszemu '- 
MY zaS sami z Piosneczkami
Zawami PosPieszYmi,
A tak tego Malefikiego
Niech wszyscy obaczYmY:

Jak, ubogo narodzonY'

Placze w staj ni Polo2onY;
Wipc Go dziS ucieszYmY'

Ewa Szelbur g-Zargbina
(18ee_1es6)

Nowy rok
A ty, Nory Roku, Rado5d, szczpscie, zdrowieNie po2aluj n6g mamy ich tu doSd.Przestgpuj co iywo foAziefimy ffi;
Iu:".nrz,utki pr6g! I pracA i zn6j.

I:lTtjy 3.rob,,. szybko czas nu. zreci,
BoS narn mity 9o56, Nor"y Roku m6j!



tuTuplfl l]ufiilffiE Hf, ilufllfifil
EorAaH XIXJIATI,

M. KogstuH

Lllrsxercxa flonrura aKTIIBHo 3ace-

Jrrlra roJrrKaMI,I yxpaincrxi ta 6ilopycr-
ri geuni. fleprua xBI{JIt noarcsroi uir-
paqii 6yna nor'fl3ana is sarap6aHntM y
XIV ct faruqrxo- Boluncrroro xnsgis-
crBa. 3 cepe4vnu XVI cr. Ha gaxonleni
geuni flepeceJrrrcTrcs sHxiAlri gi cxi,qnnx
[oJrbcbKr{x BoeBoActs - XeuyBcbKoro,
Jlro6nincrKoro, Keleqsroro, Kparincr-
Koro. Oco6nrlso intencnsHo 3acercno-
c.r Vxpaincrre fIo,qiJIJIt ceJlflHalar,r i lai-
cbKolo 6i,qnotoro s JIIo6riHuIHHH, noqu-
Haroqr g XVII ct Ao qroro vacy xinr-
ricrr nonsris y rpai 6yra uisepHa fi cra-
HoB[Jra cepeA cinrcrroro HaceJIeHHt

4 o/o, a cepe,q Iraicrxoro - l0 %. Tpoxtl
6imrue ix 6yro na 3axi,qnorray floainni -
14,5 oA. B <orpainnl4x> 3eMJIf,x siAco-
ToK floJrrxia 6yr na6arato uenurnu. Ha-
npr.rKJraA, y EapcrroMy crapoctsi - He-

rroBnux 2 Yo, a s XlriruHl,IqbKoMy tinr-
xu 1,5. Pesigii ta cyAoni KHITTLI BKa3y-

rorb, rrlo nomcrri roronictu nafioxo.Ii-
rue ropnynr,rcr Ao trrict ta rraicteqor. Y
Crrrorpuvy s 1565 p. 6yno 15 uorcxis g

8l xnrene (18,5 %). Ilopy6ixttrfi Bap

HapaxoByBas 78 uonsris r^a32l xldreJlt
(23,3 Yo). Ihuwe y 6ararolrcAuoMy Xrvri-
JrbHHKy He 6yno )KoAHoro roJItKa. IIIoao
norsxis - cinrcrrux xt,trenie, To 3raAKH

npo nux y KHr.rrax KaM'rneubKoro 3eM-

cbKoro cyAy 3naqno .Iacrirui nnrue na-
upuxiHqi XVI cr. sHacriAox ro)ICBaB-

JreHHr xononigaqii flo.qirns. O.qHar i ix
6yno na,qss[qaftHo MaJIo - l-2.Ion.

flpuuunu MacoBoro uepeuiulenHr
rroJrEcbKoro HaceJreHHr Ao rlboro Kpalo

6yrr.r nurnnraHi HarsHicrrc <<cro6og>>,

ocna6nennrrr,r Pe.ri llocuorutoi nicnr
rpveAHaHnx Yxpainu,qo Pocii i nopas-
Kr.r rrrJrrxercrroi flonrqi y eifini s Type-
qqI{HoIo (Ey.raqxufi r"rnp 1672 p.)..Oc-.
HOBHHMI,T rIpI,IrrI{HaMI{ BTeq nOJI'KIB 3l
csoei 6arrristqu nu 6ynn nocr{Jreuur Se-
oAamnoi eKcrnyaraqii, spocranns siA-
po6irroaoi penru s caMifi floruu1i, ar-
papHe [epeHaceJreHHr.

y XVU-XVIII ct, nicnr Jho6aincr-
roi ynii, s6imurnracr rilxicrb floJlbcb-

Kr4x nepecenenqis 3 IIeHTptuIbHI{x pafio-
Hie flomrqi, Masonii i qacrroso Masyp-
cbKoro floosep'r. Ha flpano6epexnifi
Yrpaini na rineqr XVIII cr. HapaxoBy-

BaJrocb 6angrro 350 ruc. norsris.
Jlorrru Ha flpaao6epexxi s riHIIi

XVltt cr. 6ynu uanisnrr{ $eo4anururvr
KJracoM, uafixe sci noIuiIqI{KI,l, 3a Bwlgs'

TKoM rinxox crapoBl{Hur,rx yrpaiucr-
Kr,rx poAr.ru, 6ynu npeAcraBurraur qiei
naqii. ,{o nux HaJlexara 6ilrruicrb v.u-

nurosoi rlrJlffxrl,t, to6ro taxoi, .rKa He

MaJra gnacsoi geuni fi opengyaana fi y
uouirqnrie.9ltnruoBa Iursxra - IIe 6yru
Sarrrauuo api6ni rupo6nuru, rri caui
o6po6nrrn 3eMJIK), a qacrl,IHa qI,IHIUoBI{-

ris cKnaAara aArvrinicrpaqiro uorraiulsqr-
rnx i AepxaBHI{x Maerris. 9finruosnrta
cranoBr{Jrr{ BeJll,rqe3ny 6imuricrb IuJItx-
rrr, cepeA sroi norrairqr.mir y 1795 p.6yto
rinrru 9,3 oA. tlactuny, nopiauano ne-
BenflKy, uiqancrroro HaceJlenns Ha flo-
ainni TaKox craHoBI{JII,I [oJItKI{.

3asArrcr.r nonitraui Karepunn II ra fi
HacrynHr{ria, snrun norsxis na flpano-
6epexnifi Vxpaini 6yr snauunrra. Pocifi-
crxufi yprA ne 6a.Ins ryr HapoAy, a 6a-
IIHB JIHIUE IUJI'X;ry, 

'KY 
HAMATABC' IICPC-

Trrru Ha csifi 6ir piannuu rocryflKaMll.
ifi na.qasaJrucb Maers6eri, sinrgi B MI{-

HyJroMy cera fi Micte.Ixa.
flonirury uocryrroK npoAoBxynas i

OnercanAp I. IIpu HboMy ua flpaao6e-
pexnii Yrpaini ra s iHrunx ry6epnirx,
rqo ysifiurrrr Ao cKnaAy Pocificxoi irra-

uepii sa noAirarvru flonrqi, 6yro uafixe
nosHicno siAuosreno roJrbcbKe ynpaB-
riHnq i .qis JIHroBcbKoro Craryry. flia
BrraAoro Pocii Ha flpano6epexnifi Yrpa-
ini ycniruHo po3Br.rBaracfl roJrbcsKa
KynbTypa.

flisAeHno-3axianufi rpafi BKpLIBct

Mepexerc 4o6pe o6naAnanux cepe4nix
rurir, Ae Br{KnaAaHHr rrpoBoA}Inoct
noJrbcbKoro MoBoro, rra Sarruuno 6yaa

ryr orliuifiuoro. ,{rr nuxonanns l\aoroAi

B rrorrbcbKorray Ayci 1805 p. 6yra ni4rpu-
ra Kperraenerlbra riunasix, r,Kay 1809 p.

oAepxana craryc niqero. Bcroro s qefi
rrac Ha Yxpaini 4irno 245 nontcbKl{x ce-

pe4Hix ra BI{IIIHX nasqarlruux sarnagir.
OAnar upr.rxi4 Mnronn I gMinrs cra-

BJreHHr pocificxoro yptAy Ao norsrie.
Oco6nr,rso BoHo craJlo HerarIdBHHu nic-
Jrr IIpl4AyrueHHt noJlbcbKoro noBcTaHHt

1830-1831 pp. Llapcrrr.rfi ypr.q roHQic-
KyBaB MaerKI{ IIoJIbcbKI,Ix nouiurnrin -
arcrnBnr.Ix yvaurnxio [oBcranut. y 1831

p. noqanacr nepenipKa AoKyMendr, xri
6 niarsep.qxyBaJllt rpaBa Ha ABoptHcr-
Bo noJrbcbroi rungxtu s gaxiAul,lx ry6e-
pnixx Pocii. Ocrilrrn y qllnruoBoi urns-
xru eiAnoniAnux AoKyMeHTis He 6yno, to,
BoHa BTparIrJIa ABoptncbri npuninei i
6yra nepeBeAeHa B onoAarKorani crang.

3a neuosHrrMl{.AaHHMI4 reHepaJl-ry6e-

puaropa flis,qeHHo-3axi.qnoro rparo Ei-
6irona, dnrrcu s 1840-1844 pp. ig qucla

ABoprH 6yro rurrlrcqeHo 82 l2l uol.,
nafi6inuue - g floninrcrxoi ry6epnii; ryt
3a craHoM na I rpyans 1843 p. 6yro no-
g6asreuo rpaB ABoptncrBa 44 974,roil.

Kpirta roro, 6yno rxzro psl penpecn-

BHr{x gaxoAis Iqoro uonrcrxoi ocsiru ta
Kynbrypu na flparo6epexuifi Vrpaixi.
3orpeua, nirsiAosano sci nonrcrxi IrIKo-

rn, naucionn, Kpeueneqrxnfi riqefi. Ta-
xox 6yro 3aKprro 6nugrxo 200 ratonra-
rIbKHx MoHacrl{pin, cepe4 HHx - y l83l
p. - Illyr"rcrrufi $panqncrancrxnfi, y
1832 p. - Craporocr*rrnniscrrufi lorvri-
uixascrrufi ra inuri. l83l p. 6yn sa6pa-

uuir y 6agrnniau i nepe4annfi npanocrs-r_-
auifi qeprei floqaiBcrrnfi rrloHacrnp. Yci
qi saxoAz MaJrlI cnpu.nrn niAnecenHro e

rpai poni rpaBocnannoi qeprsu. Yptg,
Muroru I posnoprAllBct raKox [epeBe-
cru Bce AirosoActgo s flisAenno-3axiA-
HoMy rpai na pociftcrxy MoBy fi guinu-
TI,I nOJIbCbKe-JII4TOBCbKe 3aKOITOAaBCTBO

na pocificrxe. Are qi ra inui gaxoAu

rlapcbKoro ypfrpy He 6ynn uocniAosHu-
uu i He 4anu 6axasux pesyrrratin.

Tarnu trr.rHoM, y 30-40-x porax XIX I

cr. rroJrrKu ua flparo6epexnifi Yrpaiui
3 nauyrctroi Harlii [eperBoplrJluct Ha co-
qianrno npurnivennfi ersoc. Tinrrn
fioro nepxinra eyrraina r6epemn B ocno-
BHoMy csoi eronorui.Iui nosnqii, a si,{-
TaK MorJra siAnosiAno Bl{xoByBarn Aircfi,
AaBarn irvr auqy ocairy ToIrIo.

1863 p. crullloct HoBe noJrbcbKe IIo-



BcraHHt, nicrs npI'IAyIIreHHt sKoro uap-

cxufi yptA rBepAo fi uocniAoBuo craB

Ha IIrJItx piruo6iunnx o6uexenl ((IIoJIb-

cbKoro eJIeMeHTD> i uepetnopennx flin-
.qenso-3axiAuoro Kparo B oAHy g sesiA'-
eMHI{x qacrl{H Pocificsroi ir"rnepii' 3uo-

By aKTHBHO B3'JIHC' 3a lroJlbcbKy lulltx-
Ty, tKa ule 3aJlltuanracr', i raroluqrKy lre-

pKBy, tKa nocryrloBo BTparlara csoi lvlo-

nacrnpi. Kpir"r Ilboro, scix norsrin 6yno
gsinrueHo 3 Aep)KaBuoi cnyx6u, sa6opo-

.*/.HeHo roprinnro noJlbcbKlaun rnurauu i
BI{KJIaAaHHI rronrcbKolo MoBoro naritr y
npHBaTHI,IX 3aKJIaAaX.

Jluure s riHqi 70-x porin yptA Oler-
cauApa II cran BBaxarI'I3a MoxJrI{Be.tle-

tKe IIo cJla6legnr anTrlfloJlbcbKoro 3aKo-

HoAaBcrBa. Ane fioro g6lrsctso i IIoAa-

lruufi HacryII peaxqii He AaJIlr g,qificHn-

ru qi nartriprn. Ypra OaercanApa III npo-

AOBXI{B aHTI4[OJIbCbKy nonlTl{Ky cBolx

ronepeAHrris.
Ha no'rarry 80-x p.p. rinrxictr roJlb-

cbKoro Hacenenut y rpbox ry6epnirx
flis.qeHHo-3axiAnoro Kparo 6yna nenelu-

Koto, a nanpurinqi 90-x u1e 3Menllrr4racb

i crlaAala Y Bonuncrrifi ' 6,5 o/o, 
Y.

Kniscxifi - 2 yo,y floginrcrrifi - 23 %'

Taxa cnryaqix e6eperuacr Ao I csirosoi
eifinr. ,{nr nopiButHHs Moxna B3trI{

lani BcenloAHoro rrepenucy' npoBeAeHo-

., , Fo na VrpaiHis 1926 p. Toni repeBaxHy

- 6irr"-icrr nacenesns floAirr.s crraAa-
nu yrpaiuqi - 84,6 o/oflotnxu x cKJIaAa-

JII{ Bcboro 5,08 o (192,4 ruc.).
Hessaxarcql'I Ha He3HaqHy rilxicrr

norsris y 3aranbHifi rr'raci HaceJleHHt

Kparc, BoHII ei,uirpaeanl{ Ba)KJII'IBy poJlb

y cycninuro-noriru'IuoMy xurri flpauo-
6epexnoi Yrpaiuu, eoroAircql'I BeJII'IKI'I-

MI{ 3eMeJIrHHMI'I6ararctsaMu. TaK, s flo-
.qinrcrrifi ry6epnii BoHI'I MaJII'I y BJIac-

Hocri 51,95 o/o sciei geruli. I qe ne 6epy-
rru Ao yBaru uocrifise BI{AaHHI Bce Ho-

BHx 3aKouin upo o6uexenst npaB floJlt-
ris Ha soroAiHus 3eMnerc. Hutrln, sor-
peMa, sa6opournoct AaBaru niA 3acra-

By MaerKIr oco6au, IKI'IM 3aKoHoM sia l0
rpyAHt 1865 p. 6ylo sa6opoHeHo rpfl-
A6anns y Aen'ltu eaxi4nux ry6epuirx
3eMeJIbHoi snacuocti. 3a6opourJlocf,
TaKOX IOJI'KaM [epeAaBaTE 3eMJIIO B

m ililniEullloiuilil
AosiqHe KopI'IcrYBaHHt.

Taruu rrr{HoM, upufinxrrr qinoi Hlle-

ru garonis MaJIo cfiplltrll3HarIHoMy 3Me-

HrueHHIo 3eMeJrbHoi uacnocrl noJlbcb-

Koro HaceJIeHHt. Ale ne Moxua cKa3a-

Tr.r, uro noJItKI'I cuorifino eiAHocl'ulncr

Ao lrux 3aKoHoAaBqux arris i crapauuo

ixrsraronyBaJlll. Bosn pisnuuu IuJItxa-

Mr.r HaMaraurucfl.ix o6ifirn fi a6eperrn ra

co6oro 3eMJIIo a6o upo4arr'r ii inuru*t

noJItKaM. Kpit't roro, 3axoAI'I qapcbKoro

ypflAy, crpsMoBasi na oycuQiraqiro fli-
sAeHHo-3axiAnoro Kpalo ruJltxoM 3MeH-

rueuHt noilbcbKoro ra g6iluuenHt po-

cificmoro ta yxpaiucbKoro 3eMJIeBoJIo-

ginur, qacro He Aoccrann csoei Merta'

.flx csiA.Iatr apxinni uatepianu' IrboMy

ctrpfi Anv i H e rra i c qe e i po c ifi c r ri n orra irqr'r -

Kr.I, {Ki, npn46arurn 3eMJIIo na ninsro-
BHx yMoBax, nepeflpoAyBann fi 4opox-
.re a6o 3\aBaqfii B opegAy uonepe4Hirvr

BNACHI,IKAM.
y 80-i poKI{ caMoAepxaBcrBo npoAo-

BXyBaJIO 3aOXOqyBarI',I IIpunnEB Ha 3eM-

ni flpaeo6epexxt pocifi crrux qI'IHoBHu-

rin, yuurenin, npanocnaBHoro AyxoBeH-

crBa.,{nr uroro 6yr naeirr npufinrtufi
3aKoH sil 13 uePnux 1886 P., sriAHo g

sKr.IM oco6au pocificrroro [oxoAXeHHt'

3a BI{HtrKotr{ Micqeg[x xuterig, r,a4a-

BaJIact saA6agra Ao nrtatui. Tara cvry'
arlir tpunaJla Ao noqarKy XX cr.

Y poru peuonrcqii 1905-1907 pp. ca-

Mo4ep)KaBctno 6yno 3MyIueHe ircu sa

erosotrliqni, uolirnuni fi naqiosaluri
nocryrK[ i ,qeuto ni6epanisyBarl{ cBoe

craBJIeHHt Ao norsris. IIvI guosy Ao3Bo-

Jrrrrocb opeHAyBarI'I 3eMJIIo na garalrnifi

uiActasi, KynyBaru ii, 6paru niA gacra-

ny ni4 oci6 nolrcbKoro noxoAxeHHt.
Kpirra llboro, nporonouyBaJlacb cso6oAa

nipocnoaiAaHHt, HaAaBanucr nesHi cso-

6 o.qu pI,IMo - KaroJI I'IIIr KH M c Bt IIIeHI'IKaM.

Tarox Ao3BoJltnocb BI'IKJIaAaHHS llonb-

cmoi MoBlt B HaBqaJIbHlIx 3aKnaAax.

Y peaynrtari rarnx rrocrynoK' no-

4inrcrrufi ry6epnatop Efinep AonosiAag
qaprc Hacry[He: <<...flolrcrKe 3eMJIeBo-

loAinss tr_o=lallo 3HoBy r6iluuynarvcfr, B

ry6epnii Ha rporl'Irary pocificmouy...
florsxr.t ocranuiru qacoM rlilrou nigrpu-

TO 3IUIBJI'IOTb, IrIO He flocTylrnflTbct po-

cifi crxorray 3eMJleBoJloAinnro s floAimcr-
xifi ry6epnii i uetporr geuni i rqo flolr-
qa rroBllHna nilpo,utrrLrct' n nouepe4nix

KopAoHax niA rrropr Ealtificrroro Ao

9opnoro>>.
flicns npufinrrtr raKnx no6laxlu-

Br.rx 3aKoHin y flir4enno-3axiAnorrry rpai

3HAtIHO NOCI4JII'IJIAC6 KATOJIIIIIbKA IIPONA-

rauAa, B pe3yJlbrati qe npn3Beno Ao ne-

pexoAy lrcAefi 3 [paBocnaa'fl 40 Karo-

rrr{rrrBa. Tar, 1909 p. e flo.qirucxifi ry-
6epuii nepefiuuo Ao Karonl{arsa - 265
qorl., ay l9l0P.'273.

flepenaxna 6inr'uricrb raKrlx nepex.o-

gir 6yra pe3yJlbraroM KaroJll{qrroi npo-

naraHALI, ale notpi6no rraaru ua yoasi

TaKox i te, u1o 6ylu aunaAKI{ noBepHeu-

Hfl Ao cgoei aipn nolmin, mi paniure s

pisnnx npilquH olrayureni 6ynu npuirnt''
TH npaBocraB'fl.

Baxnuny poJlb y KaroJll{qrxifi npona-

ran4i ai4irparanu raeuni nonrcrri IuKo-

ru, lri aigrpunanu Ha csoi Kolurll tro-

uirqurn-noJltKl'I sa ni4tptEMKu KaroJII{-

rlbKoro AyxoBencrsa. Tarux rurin 6ylo
BntBJIeHo fi sarpuro MicIlesorc BnaAoro:

Iy6epuii:
Kriscrra
Ilo.qilrcrra
Bounncma

1909 p. 1910 P.
65
2l
15

Taxuu rrIdHoM, y 1909-l9l0.pp. y ni-
s.ueHuo-3axi4uonay rpai 6yno BI'IIBJIeHo

i eaxpuro 20 raeunnx [oJlbcbKux ruril'
V qefi xe nepiog rroJlbcbKe HaceJIeH-

Hfl B*rflBuJIo cBolo uonitrqny aKTI'IB-

Hictr. flpo uo cniAqntr nu6opva xau-

nauis 4o flepruoi ,{epxannoi ,,{yr"ru i

Aianrnictr y Hifi 37 nolrcrKl{x Aeny-
rarin, o6'eAnanrax y $parqiro niA na-

3Boro (noJlbcbKe KoJIo). Are s Hacry-

nHLIx ,{epxanHnx ,{yrraax ix rilrricm
HeB[LIHHo cKoporryBaJlacb i, r IV Aytnti

Ao ((rIoJILcbKoro KoJIa> ynifturao JII'Iure

geB'rrb 4euyrarin, rilrxicrb tKllx
Bxe Ha apyrifi cecii 3MeHIuI'IJIacb Ao

IUECTI,I.

Hanepe,qoAni flepuroi ceitosoi nifi nu

qapcrrufi ypfrE npoAoB)KyBaB BBa)KarI4

flonrrqy qacrl{Horo Pociftcrroi irr'ruepii'



Oto waZniejsze programy Telewizji Polonia
(podajemy czas ukraifiski, czyli polski +1 godzina).

Niestety, na styczefi 2003 r. nie mamy jeszcze informacji.
Polecamy stale prograrny informacyjne, a zwlaszcza ,,WiadomoSci"

codziennie kilkakrotnie rano (m.in. 7.00 i 9.00), o 20.30, oraz
,,Teleekspress" o 18.00. W niedziele - transmisja Mszy Swiqtej,
zazwyczaj okolo 14.00.

W grudniu program w dalszym ciqgu zdominowany jest przez
telenowele, dot4d zwykle nadawane w ci4gu dnia, a nie wieczorami.
Popularna telenowela,,Klan" goScii bqdzie o 9.30, 17.00 i 21.15 w
poniedzialki, wtorki i Srody. Zkolei,,Zlotopolscy" bqd4 do obejrzenia o
9.30 i 21.15 we czwartki i piqtki (powtarzane w soboty i niedziele). W
ten spos6b ciekawe filmy pojawi4 siq czasami jedynie w soboty, bo w
niedziele o 21.00 bqdzie w dalszym ci4gu emit&any talk-show ,,Wiecz6r
z Jagielskim".

Na SwiEta Bozego Narodzenia polecamY - w Wigiliq 24 grudnia o 10.25
dla dzieci - film,,Akademia Pana Kleksa'icz.I, o 21.00 homilia Prymasa
Polski, o 0.55 - transmisja Pasterki z Bazyliki Sw. Piotra w Watykanie.
25 grudnia - o 12.55 blogoslawiefrstwo PapieLa,,Urbi et Orbi" z Watykanu,
a o 21.00 program - gala urodzinowa znanej aktorki Ireny Kwiatkowskiej.
26 grudnia - o 21.00 program innej znanej aktorki Hanny Bielickiej.

. Co miesi4c, w ka2dq pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00,
mozna sluchad p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu
Zvtomierz.
Telewizja iLytomierz dla Polak6w
.Dwa rczy w miesi4cu audycja dla Polakow.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,
tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski,
godziny pracy - codziennie (prycz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
. Zjednoczenie Polak6w Zytomierszczyzny <Polonia> -
przewodnicz4cy Tadeusz Rqkas, tel. domowy (12) 22-16-36.
. Zwiqzek Polakow na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu - prezes
Walentyn Grabowski.
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie im.
J.LKraszewskiego, przewodniczqcy Jerzy Baginski, tel. domowy @12)
37 -89-97 .

. ZrzeszenieMlodzie?y Polskiej w Zytomierzu - przewodniczEca
Swietlana Gre2, tel.: 36-14-88, 37-40-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -prezes
Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,
tel.(414)32-50-30.
Msze w jgzyku potskim w Zytomierzu
. Katedra 6w. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli.-
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujgzyczne - czp5ciowo w jgzyku polskim, czgsciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych-
w niedziele 7 .30,10.30,17.00, codzienni e / .30 i 18.00.
. KoSci6l Sw. Barbary - codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30,
13.00. 18.00.
. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

(Przepraszamy zq wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.
wszystkich zainteresowanych prosinty o nadsylanie in/brmocji na temat swoiclt
organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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