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W Betlejem miescie
Zbawiciel siq rodzi.
Niech siq Wam, mili,
Najlepiej powodzi!

I{iech Wam sluzy szczqicie
O ka2dej godzinie
I niech Was dobrego
I{ic w 2yciu nie minie !

Umilowani w
Chrystusie Panu! W ten
radosny dziefi, kiedy
Betlejemska Gwiazda dala
znad nam. Le Zbawiciel
Swiata narodzil sig,
Spiewajmy Jemu wra,z z

ch6rem duch6w anielskich
otaczaj4cych Jego

stajenkg. Z prostot4
pasterzy ktqknijmy Przed
Nim, przed naszym Panem
synem Boga Zywego.
Dzietmy radoSd Matki
Niepokalanej i w milcz4cej
adoracji oddaj my poklon
Norvonarodzonemu
Dzieci4tku wraz z
szczgSliwym Swigtym
J6zefem. Jak mgdrcy ze

\Yschodu zloLyli dary u
st6p Dzieciqtka Jezusa,
tak i my przyniesiemy
Jemu dar potr6jny.
Ofiarujmy Jemu wiarg
naszq wyznaj4c w Nim,
slabym Niemowlqtku'
Boga, kt6rego Swiat
ogarn46 nie moZe.
Zbhilmy sig z nadzieiq,2e
przynosi na nasz4 ziemig
pok6j ludziom dobrej
woli. Dajmy Jemu nasza
miloS6, proszec,Zeby5
raczyl mieszkad migdzy
nami. Kochajmy Go
zloLonego w Zlobku,
obecnego w
tabernakulum.
przebywajAcego w sercach
naszych.

W ten cudowny i
osobliwy dziefi w 2yciu
kaidego z nas pragng byd
razemzwamirwgronie
waszych krewnych i
bliskich oraz przyjaci6l.
Witam ka2dego.

Chrystus Pan sig
narodzil! - P6jdfmy
poklorimy sig Mu!

Ksiqdz proboszcz
Berdyczowskiei parafii

iw. Barbary
Andrzej Jachimowicz.



Wydajemy tysiQc y,{rz dziennie
Wywiad z Konsulem Generalnym, Radc4-Ministrem

Panem SYLWESTREM SZOSTAKIEM

- Proszp powiedzie6 parg sl6w o sobie.
- Urodzilem siq niedaleko Kielc w G6rach

Swiqtokzyskich. Tam ukofczylem szkolq Sredni4.

Potem dostalem siq do Studium Nauczycielskiego

i uzyskalem dyplom nauczyciela geografii. Ale
zycie siq tak ulozylo, 2e nie trafilem do szkoly
jako nauczyciel, a kontynuowalem swoj4 edukacjq
na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Nastqpnie rozpocz4lem pracq w
Mini sterstwi e Spraw Zagr anicznych. Ju2 od 32 \at
jestem zawodowym konsulem. Przeszedlem
wszystkie stopnie kariery dyplomatycznej od

referenta do radcy - ministra.
- W jakich krajach Pan pracowal przed

przyjazdem na Ukraing?
- Przez wiele lat pracowalem w Niemczech

Zachodnich i Wschodnich, W latach 1990 -1995
pracowalem w Ambasadzie RP w Wiedniu,
nastqpnie od 1997 roku bylem Konsulem
Generalnym w Grodnie na Bialorusi. W Kijowie
jestem Konsulem Generalnym od 02.06.2003
roku.

- I jak Panu pracuje sip w naszym kraju?
Jest trudniej czy latwiej?

- Nie ma por6wnania z latami ubieglymi.
Moja praca zbiegla siq z przygotowaniem i
wprowadzeniem obowiqzku posiadania wiz przez

obywateli Ukrainy udaj4cych siq do Polski.
Odpowiadalem tak2e za,,przepr owadzkq" naszej

plac6wki do nowego budynku przy ul.
Chmielnickiego nr 60. W zwiqzku z bardzo
powa2nym zwiqkszeniem iloSci uslug
konsularnych (wczeSniej nie wystawialiSmy
masowo wiz), niezbqdnym siq stalo rozszerzenie
Plac6wki. WczeSniej w Konsulacie pracowalo l2
os6b, w tym trzech konsul6w, teraz mamy I I

konsul6w, a wszystkich pracownik6w - 55.

- A czy zatrudniacie w Konsulacie
obywateli Ukrainy? Jeieli tak, to na jakich
zasadach?

. Tak, wSr6d pracownik6w plac6wki
konsularnej jest 30 os6b miejscowych. Przed
wprowadzeniem systemu wizowego powinniSmy
byli zatrudni6 dodatkowe osoby. Zglosilo siq 80

kandydat6w, z kt6rych zatrudniliSmy tylko 20.

Warunkiem przyjEcia do pracy byla biegla
znaj omoSi j qzyka polskiego oraz znalomo 56 pracy

z komputerem.
Pracaprzy wydawaniu wiz nie jest latwa, bo

niesie w sobie bardzo wielkie napiqcie nerwowe i
odpowiedzialnoSd, nie wolno nam siq pomylii.
StaraliSmy siq zrobi6 wszystko, 2eby ulatwid
procedurq uzyskiwania wiz przez obywateli
Ukainy i wydawa6 wizy tego samego dnia, kiedy
dostarczq odpowiednie dokumenty.

Dlatego przed I wrzeSnia 2003 roku
szkoliliSmy nowych pracownik6w Konsulatu.
Jeszcze nie pracowali u nas, a ju|przychodzili na

szkolenia, 2eby szybko i sprawnie wykonywai
p62niej swoje obowi4zki.

- A jaka jest opinia Polak6w o

wprowadzeniu wiz dla Ukrairic6w?
- No c62, takie s4 warunki stawiane Polsce

przezUniq Europejsk4. Polska wydala bardzo

du2o pieniqdzy na rozszerzenie sieci plac6wek

konsularnych, na zwiqkszenie ilo6ci uslug,
zakupienie nowego sprzqtu. Zostala podpisana

umowa miqd zy naszy mi rzqdami o wprowadzeniu

bezplatnych wiz dla obywateli Ukrainy, dzialamy

w?ainach tej Umowy. Nie ma ona precedensu w
historii, po nas podobne rozwi4zaniew stosunkach

z tJVr ainq zas to s o wal rz4d Wqg ier. Przyp o mi nam,

2e obywatele Ukrainy mog4 bezplatnie uzyskai
nasz4 wizq w jakiejkolwiek polskiej placowce

ko nsu I arnej niezale2nie o d m i ej s ca j ej lokal i zacj i.
- Ile wiz wydal jui Konsulat Generalny RP

w Kijowie?
- Od 01.09. do korica roku wydano 59 587

wiz.
Pocz4tki byly trudne. ZaczElilmy wydawad

wizy o miesi4c wczeSniej, ju2 we wrzeSniu 2003

roku. Wtedy zglosilo siq po nie tylko 40 os6b. Po

I paldziemika chqtnych bylo o wiele, wiele wiqcej

i wtedy zaczqla siq bardzo ciq2ka praca, kt6r4nie
kaidy moilewytrzymat,.

Przykladowo - dwie osoby pracujqce przy

wydawaniu wiz zrezygnowaly z pracy nie
wytrzymuj4c jej szybkiego tempa. W por6wnaniu

z innymi plac6wkami konsularnymi na

Wschodzie, najwiqcej wiz wydajemy wlaSnie w
Kijowie, Srednio jest to 1000 wiz dziennie.
Rekordowa iloSi to 1380 wiz.

Obecnie mozemy wydawai 1500 wiz
dziennie, mamy do tego pelny zestaw potrzebnego

sprzqtu i wyposazenia. Chcq jeszcze dodal2ew
ci4gu 2003 roku, piQi naszych plac6wek
konsularnych na Ukainie wydalo razem 184 tys.

wiz, w Rosji zaS cztery plac6wki wydaly 7l tys.,

a na Bialorusi trzy nasze plac6wki wydaly
odpowiednio 100 tys. wiz.

- O jakie wizy najczgSciej ubiegaj4 sig

obywatele ukraifiscy?
- NajczqSciej zglaszaj4 siq po wydanie

p6lrocznych i wielokrotnych wiz. Rzadziej
wydajemy wizy roczne wielokrotne. Dla tego

potrzebna j est powa2na przy czyna,potwierdzona
odpowiednimi dokumentami. Obywatele
ukrairiscy powinni wiedzied, 2e Stra| Graniczna

ma prawo za2qdat okazania zaproszenia i
odpowiedniej kwoty pieniqznej na kahdy dzieh
pobytu. Jezeli podr62ujqcy nie bqdzie m6gl tego

uczynii, to nie zurailajqc na posiadan4 wizq po

prostu nie zostanie wpuszczony do kaju.
- A czy s4 przypadki, 2e komu5 odmawiacie

wydania wizy?
- OczywiSci e, 2e s4.Dotychczas wydani wizy

odm6wiono 30 osobom, kt6re naruszyly w Polsce
prawo. Takie osoby jeszcze jakiS czas nie bqd4

mialy prawa wjazdu do Polski i nie dostan4wizy.
Nie wydajemy takze wiz tym osobom, kt6re

wprowadzaj4 w bl4d konsula, np. kiedy podany

celprzyjazdu do Polski nie odpowiada prawdzie
- Czy rz4d Polski planuje wprowadzi

jakieS zmiany w regulach wjazdu do kraju?
- Na razie nie. Przyst4pienie Polski do Unii

Europejskiej nie spowoduje wprowadzenia oplat
zawizy, Moze siq to stai dopiero po przyst4pieniu

Polski do grupy Schengen, nale2y siq jednak tego

spodziewai dopiero za kilka lat.
- Co najbardziej przeszkadza w pracy

Konsulatu?
- Najbardziej przeszkadzaj4 w pracy oszurici

i szachraj e, kt6ny,,nac i4gaj 4'' obywatel i Ukai ny,

staraj4c siq zarobi6 na bezplatnych wizach do

Polski. Mamy informacjq, 2e sq takie biura
turystyczne, kt6re zapoSredniczenie w uzyskaniu

polskiej wizy bior4 grube pieni4dze. My jako
przedstawiciele plac6wki konsularnej zrobimy
wszystko, aby tacy oszuSci nie mieli mo2liwo6ci
robii swoich ciemnych interes6w na naszej

ciq2kiej pracy.
- A jak czgsto obywatele obu naszych

paristw przekraczaj4 granicp polsko -
ukraifisk4?

-W 2002 roku, z polskiej strony na Ukrainq,
zarejestrowano 60 tys. przekoczeri. Z ukaifiskiej
strony 6, 5 miliona.

- A jakie jeszcze funkcje, op16cz
wydawania wiz, wykonuje plac6wka
konsularna?

- Przede wszystkim jest to opieka nad

obywatelami polskimi w naszym okrqgu
konsulamym. Pomagamy tak2e naszej mniejszoSci

narodowej, wsp6lpracuj emy z organizacjami
polonijnymi na Ukainie. Zajmujemy siq takze

dzialalnoSci4 uslugow4: po$wiadczamy
dokumenty, pomagamy w odnalezieniu rodziny na

terytorium Ukrainy (w ramach naszych
mozliwoSci), udzielamy informacji dotycz4cej
paristwa polskiego itd.

-Czego by Pan Lyczylczytelnikom naszego
pisma w Nowym Roku 2004?

- Zycze, czytelnikom ,,Mozaiki
Berdyczowskiej" wNowym Roku powodzenia we

wszystkich sprawach, radoSci w rodzinach,
szczqScia w 2yciu.

- Dzipkujg za interesujqcQ rozmowp.

Rozmawiala: Larysa Wermiriska.



. l4 listopada w. Zytomiernt,w
tamtejszym centrum telewizyjnym,
Konsulat Generalny w tr-ucku - Konsul
Generalny pan Wojciech Galqzka -zorganizowal uroczys te przyjgcie z
okazji Dnia NiepodlegloSci Polski.
Opr6cz przyjqcia odbyl siq wspanialy
koncert muzyki kameralnej na kt6rym
dla obecnych grala doskonala zawodowa
orkiestra symfoniczna z Winnicy
,,Arkana". WSr6d zaproszonych z
Berdyczowa byli prezes miasta Wasyl
Mazur, dyrektor firmy ,,Czysta Krynica"
Aleksander Rudnicki, redaktor gazety

,,Mozaika Berdyczowska" Larysa
Wermiriska, biznesmeni Stanislaw i
Walenty Czekanowscy, nauczycielka
jqzyka polskiego Walentyna KoleSnik.

. 27 listopada2003 roku grupa
przedstawicieli Polonii berdyczowskiej,
czlonkowie nowoutworzonego

Stowarzys zenia Wspierania
PrzedsiEbiorczoSci na czele z'
dyrektorem firmy ,,Czysta Krynica"
Aleksandrem Rudnickim zostala
zapr o szona pr zez warszawsk4 fundacj E

,,Pomoc Polakom na Wschodzie" na

szkolenia biznesowe do Warszawy.
Biznesmenom z Berdyczowa dano
mo2liwoSd zapoznania siq z
'technologiami prow adzenia spraw
biznesowych i handlowych. Do

' szl66lenia przez fundacjq zostali
zaproszeni najlepsi specjaliSci w
dziedzinie menendzmentu, markietingu,
ksiqgowoSci. Na szkoleniach fundacja
byla reprezentowana przez pana
Tomasza Niesielowskiego.

. 26 listopada w Zytomierzu
tradycyjnie odbylo siq seminarium
nauczycieli - polonist6w zorganizowane
przez Stowarzys zenie Nauczycieli

Po lonist6w Zytomiers zczy zny
(przewodn iczqca p. Miro slawa
Starowierow). Pedagodzy zjechali do
?ytomierza, 2eby wymienid siq
doSwiadczeniami, om6wi6 problemy,
kt6re istniej4 w kolach nauczycielskich.
Przed zebranymi wystqpowali
przedstawiciele polskiego
stowarzyszenia naukowego. Odbyta siq
tak1e dyskusja na temat prowadzenia
lekcji otwartych. Po seminarium
wszyscy obecni zwiedzlli muzeum
krajoznaw cze w Zytomierzu.

. 28 listopada2003 roku odbylo siq
zebranie Berdyczowskiego Oddzialu
Zwi4zku Polak6w Ukrainy, na kt6rym
bylo wybrano nowego prezesa zamiast
zmarlego w paLdzierniku b. r. Feliksa '
Paszkowskiego. Zostala nim pani Larysa
Wermiriska; kt6ra pelnila dotychczas
obowi4zki wiceprezesa Oddzialu.

tTydarzenia w Polsce
. W sondazach opinii publicznej po raz pierwszy od bardzo

dawna Sojusz Lewicy Demokratycznej nie znajduje siq na
pierwszym miejscu. Nieoczekiwanie, na pozycjq lidera w
polskiej polityce wysunqla siq centroprawicowa Platforma
Obywatelska.

. Kolejni polscy obywatele zostali ranni w Iraku. Do
niezwykle groZnego ataku w polskiej strefie w Iraku doszlo
tuz po Bozym Narodzeniu - w Karbali. - Byl to spektakularny
atak obliczony na du2e czy te2 bardzo duze straty. Jednak
sqdzq, 2e tego celu terrorystom nie udalo siq osi4gnq6 - m6wil
dow6dca wielonarodowej dywizji gen. Andrzej Tyszkiewicz.

. Kolejna afera w Polsce dotyczy automat6w do gier
hazardowych - tzw. jednorqkich bandyt6w.Jeden z posl6w
oskarzyl Jerzego Jaskierniq, szefa Klubu Parlamentarnego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 2e przyjAl l0 milion6w
dolar6w za korzystne dla wlaScicieli automat6w rozwiqzania
w ustawach. Prokuratura ostatecznie umorzyla sprawq - ale
wiadomo, i2 spolecznym asystentem posla laskierni byl Maciej
Sk6rka, wla6ciciel tysiqcy automat6w. Zddniem specjalist6w,
znaczna czE36 automat6w do gier slu2y tak naprawdq
przestqpcom do ,,prania brudnych pieniqdzy".

. Trwa konflikt pomiqdzy lekarzami a Narodowym
Funduszem Zdrowia - instytucjq paristwowq, kt6ra placi za
uslugi medyczne udzielone osobom ubezpiecznonym

(pracuj4cym i ich rodzinom, emerytom i rencistom). Lekarze,
tak2e szpitale, twierdz4, ze NFZ oferuje im zdecydowanie za
malo. Znaczna ich czE6i nie podpisala nowych um6w - mo2e
by6 klopot ze znalezieniem lekarza zwlaszcza w woj.
zielonog6rskim i w o96le na zachodzie Polski

. Ju2 dziewiq6 polskich wojew6dztw ma swoje biura przy
Unii Europejskiej w Brukseli: lubelski e, l6dzkie, malopolskie,
mazowieckie, opolskie, pomorskie, Sl4skie, warmifrsko-
mazurskie i wielkopolskie. Dzialaj4 te2 dwa inne biura
regionalne: stowarzyszenia Dolny Slqst w UE i Pomorskiego
Stowarzyszenia Gmin Wiejskich. Swoje biuro ma m.in.
Krajowy Zwiqzek Rolnik6w, K6lek i Organizacji Rolniczych,
a tak?e Polska Konfederacja Pracodawc6w Prywatnych:

. Tygodnik,,Polityka" opublikowal ranking hipermarket6w
w Polsce - interesuj qcy takie dla tych goSci z zagranicy,kt6rzy
robi4 tu zakupy. Najtarisze to (pierwsza tr6jka): Kaufland,
Tesco i Geant. Najdrozsze z 6semki: Auchan i Hypernova.
Najbardziej przyjazna jest jednak wlaSnnie Hypernova - a za
niq Geant i Auchan. Ostatecznie, w og6lnej klasyfikacji na
pierwszym miejscu znalazl siq Geant.

. Cena dolar6w na koniec grudnia wynosila - przy
sprzeda|y 3,70 zl, przy kupnie 3,79 zl; ceny euro odpowiednio
4,57 i 4,69 zl.

S. M.



Premier
przeLyl
katastrofg

Polski premier Leszek Miller przeiyl
dramatycznq katastrofg Smiglowca typu Mi
8. TrafiI do szpitala z czterema xlamanymi
krpgami. Maszyna zostala kompletnie
zniszczona.

Do awarii doszlo o godz. 18.30 we wsi
Pilawa, ok. 20 km na poludnie od Warszawy.

Smiglowie c juL przygotowywal siq do
l4dowania na warszawskim lotnisku Okqcie,
gdy nast4pila awaria. P rzy czyn4awaryj nego
l4dowania byla awaria obu silnik6w, by6
moze zwiqzanaz ich oblodzeniem. Zdaniem
ekspert6w, to,2e premier i inni pasa2erowie
przeLyli katastrofq, bylo wynikiem
zdecydowane go dzialania pilota.

Premier Miller szybko pod ochron4
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz4du zostal
zabrany z miejsca wypadku. Trafil do szpitala
Ministerstwa Spraw Wewnqtrznych i
Administracji w Warszawie. Budynek zostal
obstawiony przez policj q. Dziennlkarze
widzieli tylko konwoje dowozonych pod
eskort4 uczestnik6w wypadku.

Polskie stacje telewizyjne bardzo czqsto
nadawaty informacje o katastrofie, prywatna

telewizja informacyjna TVN 24 -niemalbez
przemty. Najpierw pojawialy siq nieoficjalne
informacj e, 2e premier zlamal nogq i
obojczyk. Sprawq wyja5nila dopiero ok.
21.30. wicedyrektorka szpitala, m6wi4c, ze

premier ma zlamane dwa krEgi. Juip62niej
okazala siq, ze nie dwa, a cztery.

Na pokladzie Smiglowca bylo 15 os6b, z
tego 14 os6b trafilo do szpitali. Szefowa
gabinetu politycznego premiera,
wiceminister Aleksandra Jakubowska
dozna\.a rany glowy. Ma teL uszkodzony
krqgoslup.

UwiEziony w maszynie zostal ranny
pracownik Biura Ochrony Rz4du, utknql
nrrqdzy fotelami. Po godzinie oficera
uwolniono. Stan byl ciqzki - mial powazne
obrazenia wewnqtrzne. Trzeba bylo
operowad inn4 poszkodowan4 - pracownicq
Centrum Informacyjnego Rz4du. Miala
uszkodzone pluco.

Smiglowiec mial26lat i mialprawo latai
jeszcze przez dwa lata - do 2005 roku.
Nalezal do 36. Pulku Specjalnego Lotnictwa
Transportowego, w kt6rym latajqte| duile
Tu-154 i male Jaki-40, a takie Smiglowce.
Niestety, opr6cz Tupolew6w (wozqcych
prezydenta i premiera na duzych
odlegloSciach) i jednego nowoczesnego
Smiglowca typu Bell, pozostale samoloty i
helikoptery sq stare i dawno powinny byd
wymienione.

Wg. prasy polskiej oprac. s.m.

Nicea
albo
5mier6?

Stanowcze stanowisko Polski
spowodowalo, ie przywddcy Unii
Europejskiej i paftstw do niej
p r 4y s t gp uj qcy c It n i e zd.o I a I i p o d c aas s 7c zy t u
w Brukseli uzgodnii tekstu konstytucji
lYspdlnoty. Powszechnie uznano, i,e
brukselski szczyt to powaina poraika unii.

Polsce chodzi o to, 2e proponowane
zapisy w konstytucji Unii Europejskiej
ograniczaja jej wplyw na podejmowanie
decyzji w UE. Korzystniejsze zapisy
uzgodnione zostaly wczeSniej w Nicei (we
Francji), st4d pojawiaj4ce siq nad Wisl4haslo

,,obrony Nicei", czy wrecz - 
jak glosz4 to

niekt6rzy poslowie opozycji w Sejmie L
,,Nicea albo Smier6! "

Zmian, korzystnych dla ,,starych", a

zarazem duzych paristw czlonkowskich UE,
chce zwlaszcza Francja i Niemcy. Polskq
popiera m.in. Hiszpania. Przedstawiciele
polskiego rzqdu - w Brukseli goScil premier
Leszek Miller (na w6zku inwalidzkim po
katastrofie Smiglowca) - chcieli odlozenia
decyzji w sprawie unijnego podejmowania
decyzji, ale nie zyskali aprobaty. Zdaniem
Francji i Niemiec proponowana przez nich
reforma jest pilna i konieczna w nowej,
poszerzonej unii.

Co prawda kompromisowy projekt
konstytucji mieli przedstawii
przewodnicz4cy obradom Wlosi, ale tego nie

uczynili. Zwolennicy konstytucji oskarzali
p62niej PolskE o ,,up6r" - strona polska
oskarzenia te odrzucala.

Wobec fiaska pr6b znalezienia
kompromisu przyw6dcy Francji, Niemiec i
Belgii zaczEli rozwaZat mozliwo66
zawi1zania bli2szej wsp6lpracy w grupie
,,starych" czlonk6w UE. ,,Twarde j4dro" Unii
mialoby skladad siq przede wszystkim z

szeSciu kraj6w zaloLycieli EWG, czyli
oprbcz wspomnianej tr6jki tak2e Wloch,
Holandii i Luksemburga.

Kilka,,starych" pafistw UE wkr6tce po

brukselskim szczycie zaproponowalo
ograniczenie budzetu unii, co oznaczaloby

- mniejsze pieni4dze dla Polski i innych
nowych czlonk6w. Polski minister spraw
zagranicznych Wlodzimierz Cimoszewicz
nazwal to polityk4,,kija i marchewki".

Od I stycznia 2004 roku
kontrowersyjnymi kwestiami zajmie siq
Irlandia, kt6ra przejmuje przewodnictwo w
UE.

Jan Durvcz.

Kr6l Jan III
Sobieski l4czy
PolskQ i Ukrainp
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

rozpoczglo przlgotowania do realizacji
migdzynarodowego projektu kulturalnego,
zwiqzanego z osobq krdlu Jana III
Sobieskiego. Projekt proponuje
innowacyjny sposdb wspdlpracy
transgranigsnej, w ktdrym kaltura iwspdlne
dziedzictwo historyczne majq stai sig
podloiem rozwoju regiondw.

- Kr6l Jan III Sobieski nieprzypadkowo
zostal wybrany jako posta6, wok6l kt6rej
zbudowany jest program. Jego osoba l1czy
bowiem tereny dzisiejszej Ukrainy i Polski,
przypomina czasy pokojowego
wsp6listnienia tych narod6w w dawnej
Rzeczypospolitej 

- m6wi dyrektor Muzeum
Regionalnego w Stalowej Woli Lucyna
Mizera.

Slady kr6la Jana III wiod4 od polozonego
niedaleko Lwowa Oleska, gdzie przy szedl na

6wiat, poprzez sam Lw6w, pelen pamiqtek
po tym monarsze, do Rozwadowa (dziS
dzielnica Stalowej Woli), kt6ry kr6lowi
zawdziqczal prawa miejskie, a miejscowy
klasztor OO. Kapucyn6w honoruje
Sobieskiego za to, ze sprowadzll ten zakon
do Polski.

- Polozone w pobli2u miejscowoSci do
dzi6 kultywujq zwyczaj wielkanocnych
stra2y grobowych zwanych,,Turkami" na
pami4tkq odsieczy wiederiskiej - dodaje
dyrektor.

Projekt przewiduje wsp6lne
przygotow anie przez specjalist6w polskich i
ukrairiskich wystawy,,Rzeczpospolita w
czasach Jana III Sobieskiego". W sferze
ekonomicznej projekt zaklada
przeprowadzenie konkursu na biznesplan pod
nazwq,,Kultura kluczem do ekonomicznego
rozwoju regionu lwowskiego i
stalowowolskiego" oraz seminarium pod tym
samym tytulem.

Partnerami muzeum regionalnego w tym
przedsiqwziEciu s4 - Lwowskie Muzeum
Historyczne i WyLsza Szkola Ekonomiczna
w Stalowej Woli. Wystawa i seminarium
planowane sq na wrzesieh 2004 r.

Wg. prasy polskiej opr. S.M.



Przedstawiamy artykul, opisujqcY
ciekawy fragment ksiq2ki Daniela Beavois

,,Walka o ziemiq - szlachta polska na

Ukrainie prawobrzeinej pomiqdzy caratem
a ludem ukrairiskim 1863-1914".

S.t a0 na Ukrainie centralnej, w tym
L)w okolicach Berdyczowa, tyle

polskich wsi? Jak chce Daniel Beauvois,
znaczna czg5d Polak6w - mieszkarfic6w wsi
(ale nie tylko) to potomkowie dawnej
polskiej szlachty czynszowej, p6Zniejszych

,jednodworc6w". Czy tak jest naprawdg?

Jak pisze autor, ,,od czasu zabor6w, to
znaczy od panowania Katarzyny II, Rosjanie
marzyli o usuniqciu Polak6w oraz o

usuniqciu spolonizowanych od wielu stuleci

Los drobnej szlachtY
Nas jednak najbardziej interesuj4 losy

dawnej drobnej polskiej szlachty. W 1831 r.

carat stworzyl nowq kategoriq chlop6w,
zwanychjednodworcami. Planowano, 2e w
ci4gu 20 lat szlachta bezrolna zostanie
wchloniqta wlaSnie przez grupQ
jednodworc6w.

Szlachectwa pozbawiono 7 2 -144 osoby.

Jak pisze autor ,,Nastqpnie ten sam los

dotkn4l 93 139 os6b w okresie 1834-1839.

Tych 165 000 jednodworc6w degradacja
dotknqla bez wqtpienia pod rosyjsk4 presjq
ale teL pozostawili ich swemu losowi
panowie-bracia. Komisja Rewizyjna
stworzonaprzez Bibikowa w Kijowie w roku

t g40 zdeklasowala kolejnych 160 000

szlachcic6w".

zdeklasowana korzystala jeszcze z

dobrodziejstw walnej szlacheckiej
prerogatywy: w przewaLai4cej czqSci

mieszkala w dobrach naleL4cy ch do ziemian,

ktorym wyplacala symboliczny czynsz
wieczysty, zgodnie z prastatq zasadq
okreslonqprzez Statut Litewski. Dlatego teL

zw ala siq szlacht4 czy nszow q. Admini stracj a

rosyjska zwala szlachtq czynszow4:
czynczewlki".

P6lniejjednak calata grupa - po prostu

ulegla likwidacj i. Czer36 sama wolal a znale26

siq w warstwie chlopskiej lub mieszczariskiej,

ze wzglqdu na korzystniejsze przepisy'
Ostatecznie, Ministerstwo D6br Pafistrwowych

postanowilo w pazdzierniku 1867 r' o

faktycznym zr6wnaniu jednodworc6w z

chlopami w dobrach paristwowych. Azziem

JEDI{OD1^|0RCY - PRZ0DK0ll'lfE SPRZED STULEC|A
Ukrairic6w, do kt6rych nale|aly na
prawobrzeznej Ukrainie prawie wszystkie
maj4tki ziemskie, ikt6rzy sprawowali wladzq
nad miliona mi pafiszczvZnianego chlopstwa.
(...) W latach czterdziestych XI wieku
general-gubernator Bibikow staral siq
pomniejszyi polskie wplywy na Ukrainie
przede wszystkim poprzez rewizjq tytul6w
szlacheckich oraz masowe redukcjq
pozwoleri na przynalezno6d do pierwszego
stanu spolecznego".

Wedlug Beauvois,,,po przeprowadzeniu
rewizji tytul6w w latach l83l-1850 w
regionie poludniowo-zachodnim cesarstwa

rosyjskiego pozostalo okolo 70 000 szlachty;
w tym 9/10 nie posiadalo ani chlop6w
pahszczyLnianych, ani ziemi. Liczbe,
wlaScicieli wielkich majqtkow ocenialem
wiqc pocz4tkowo na ok. 7000. (...) Je2eli
jednak we2miemy pod uwagq liczne juz
przed rokiem 1863 bankructwa i postqpy
rusyfikacyjne, wydaje siq pewne, 2e liczba
polskich ziemian nie przekraczala 5000-5500
w roku 1863".

Potem przyszlo powstanie styczniowe
1863 r. i kolejna fala antypolskich represji -

,,po dziesiqcioleciach zw alczania polskiej
kulfury i polskiej obecnoSci, Rosjanie zaczgli
prowadzid r6wnie wytrwal4 i systematyczn4
politykq wyniszczania".

Pierwszym ciosem, jaki trafit w polskie
ziemiaristwo ,,stal siq ukaz o obowiqzkowym
wykupie przez chlop6w ukraifrskich
uprawianego przez nich pola". W polskich
maj4tkach wprowadzono 10 proc.
kontrybucjq - rodzaj kary za powstanie
styczniowe. Z kolei w grudniu 1865 r.
wydany zostal ukaz ,,O zakazie nabywania
nowych d6br przez osoby polskiego
pochodzenia".

Co ta deklasacja oznaczala dla dawnej
szlachty? Przede wszystkim - obowi4zek
dostarczan ia holnierzy. Jednodworcy mogli
byi brani ,,w soldaty".

Po drugie, od 1841 r. istnial zakaz
dostqpu jednodworc6w do szkol
podlegajqcych Ministerstwu Edukacji oraz

zakaz sluzby w administracji cywilnej.
Nast4pila,,systematyczna degradacja i
systematyczne upodlenie tej grupy
spolecznej".

Beauvois cytuje broszurq, kt6ra ukazala
siq na emigracji i tak opisywala
jednodworc6w:,,Zostawali pod bezpoSredni4

wladzqczynownikoq kt6rych oplaca6 nie
mieli czym. Wyzuci ze swej wlasno6ci,
rolnicy z tradycji i potrzeby, rozsiedli siq po

obszernych ziemiach szlachty heraldycznej.
Oddani na pastwq samowoli moskiewskich
zbir6w, kt6rzy ostatni grosz krwawo
zapracowany wyciskali, tulili siE pod
skrzydla pana. Ale ten odepchn4l braci
swoich, nie podal ton4cym rqki pomocnej,
zapomnial o nich, pozwolil im upaSi, a
nawet, o wstydzie! obracal powoli w zysku
swoje narzgdzie, nakladajqc powinnoSci i
daniny, kt6re siq prawie pafiszczyLnie
r6wnaly". '

Koniec jednodworc6w
Jednak informacji o losach zdeklasowanej

szlachty jest bardzo niewiele. Jak wspomina
autor,,,poszukiwania dziejowych rozbitk6w
tym bardziej sqtrudne, ze najpierw zwano ich
szlacht4 potem byl4 szlachtq j e szcze p62niej
jednodworcami, lecz w koricu w og6le
pozbawiono ich mienia w oficjalnej
administracyjnej nomenklaturze rosyjskiej."

Pamiqtajmy, ze ,,przed wybuchem
powstania styczniowego [1863 r.] szlachta

prywatrych usuwali j ednodworc6w wlaSciciele

tych ziem. Autor cytuje list przewodnicz4cego

berdyczowskiego trybunalu z wrzefinia 1867

r.: ,,Ostatnimi czasy liczni wlaSciciele ziemscy

w obawie, 2eby ziemia dzier|awiona
jednodworcom nie pozostala zbyt dlugo w ich

rqkach i po cenach obecnie uznawanych,
zaczEli im odbiera6 pola i domostwa".

Sprawa byla tym trudniejsza, iz (wedlug

sl6w gubernatora Bezaka) Rosjanie uwazali,

ze dawna szlachta,,tworzy najszkodliwszy i
najbardziej niezadowolony element, zaw sze

byta i nadal pozostaje tworzywem podatnym

na wszelakie rewolucyjne manipulacje i to
ona nade wszystko zapelnia szeregi
buntowniczych band podczas ruchawek". l8
stycznia 1868 r. Komitet Gl6wny Spraw

Wlo5ciafskich i departament prawny Rady

Pafistwa postanowily,,znie66 prawa szlachty
polskiej i jednodworc6w w celu stopienia ich

z caloSci4 mieszkaric6w wsi i miast (...)
Znieitr6zni4ce ich od innych grup polozenie

i zlikwidowa6 nawet przedawnion4 nazwQ -

<szlachta polska>. Odtad cala grupa miala
byt przeniesiona albo do ,,kriestianstwa",
albo do,,mieszczahstwa".

Poszukujemy potomk6w
Zdaniem autora, to wla6nie potomkowie

jednodworc6w - czyli dawnej, drobnej
szlachty - zamieszkuj4 zar6wno wsie wok6l
Berdyczowa i innych miast
?ytomierszczy zny, j ak i miasta te go regiony.
Apelujemy wiqc: czy ktokolwiek pamiqta o

losach swych przodk6w - jednodworc6w?

Czy ktokolwiek zna takie osoby? Prosimy o

kontakt z redakcj4.
Piotr KoScifiski

(autor jest dziennikarzem

,,Rzeczpospolitej")



WO"Udzierniku 2003 r. w naszym miescie powstala nowa organizacja polonijna
V Y pod nazwq ,rBerdyczowskie Polskie Stowarzyszenie Wspierania

Przedsigbiorczo5ci". Prezesem zostal wybrany dyrektor znanej berdyczowskiej firmy
,,Czysta Krynica" Aleksander Rudnicki. Pan Aleksander uprzejmie udzielil n"r".j
redakcji wywiadu.

- Panie prezesie, w jakim celu zostalo
stworzone nowe stowarzyszenie?

- JUL od dawna rozmySlam nad
warunkami pracy przedsiqbiorc6w na
Ukrainie. Nie tak dawno sam trafilem do
biznesu, i od razu napotkalem sig na
mn6stwo trudno6ci w swojej pracy.
Najwiqkszym problemem byla moja
niekompetencja w dziedzinie biznesowej -
wielu rzeczy trzeba bylo siq uczy6 od, zera.
Teraz ju2 latwiej, bo mam doSwiadczenie
w takiej pracy i mogq nawet podzielii siq z
innymi swoj4wiedzqr. Zrozumialem, ze jest
potrzebna organizacja, kt6ra bqdzie
pomagala poczynaj4cym biznesmenom w
zaloheniu r6znych firm. I takq organizacj4
mo?e by6 stowarzyszenie wspierania
przedsiqbiorczo6ci, gdzie kaildy obywatel
Ukrainy, kt6ry chce zaloty6 swojq firmq
albo przedsiqbiorstwo, bqdzie m6gl dostai
potrzebnej konsultacji prawniczej,
gospodarczej, psychologicznej itd. Dlatego
stworzyliSmy takie stowarzysz enie i teraz
pracujemy nad organizacj4jego dzialalno6ci.

- Kto naleZy do stowarzyszenia?
-W zasadzie to s4przedsiqbiorcy, kt6rzy

pracujq w Berdyczowie juz od wielu lat i
firmy kt6rych sAznane nie tylko w miescie i
rejonie. Ci ludzie mogq pom6c tym, kt6rzy
tylko zaczynaj4 swoj4 dzialalno6d w biznesie.

- Dlaczego stowarzyszenie ma w
nazwie ,,polskie"?

- Sprawa w tym, 2e wiqkszoS6 naszych
czlonk6w ma polskie korzenie. I jeszcze
jedna przyczyna, bardzo walna.
Wsp6lzalo2ycielem organizacji jest
warszawska Fundacja Pomoc polakom na
Wschodzie, kt6ra przekazala nam
podstawovre fundusze i pomoc materialn4.

NO\MA ORGAI{IZACJA
WBERDYCZOWIE

- Co planujecie na pocz4tku swojej
pracy?

_ o- Przede wszystkim chcemy zaloLyc
sZkolq biznesu, gdzie kaildy chqtny bEdzie
m6gl dosta6 potrzebne szkolenia i
konsultacje. Dlatego s4 nam potrzebni ludzie
wyksztalceni: ekonomiSci, finansiSci,
prawnicy, ksiqgowi, tlumacze, wykladowcy.
WSr6d biznesmen6w niemalo jest takich
os6b, kt|rzy chqtnie podziel4 siq swoimi
do6wiadczeniami z mlodymi kolegami.

- Kto zostal wybrany do wladz
stowarzyszenia?

- Do zarz4du weszli moi koledzy -
Eugeniusz Galecki, przewodniczqcy
berdyczowskiej filii banku,,Awal" i Larysa
Wermifiska, prezes Berdyczowskiego
Oddzialu Zwiqzkt Polak6w na Ukrainie.
Tych ludzi znamod wielu lat i my6lq, Lenam
bqdzie latwo pracowad razem.

- A co pan my5li o przyszlo5ci waszej
organizacji?

- Wedlug mojego zdania przyszloil
naszego paristwa jest nierozerwalnie
zwiqzana z biznesem. Biznes to jest ta
dziedzina, kt6ra dzisiaj pomaga wielu
ludziom karmid swoje rodziny. I ona siq
rozwija, nie stoi na miejscu. WiqkszoS6 z
naszych czlonk6w zaczynalo odzera, maj4c
tylko parq r4k i glowq na karku. lterazmaj4
juz swoje wlasne fi.my i przedsiqbiorstwa,
kt6re pracuj4 i dajq pracQ dla innych
bezrobotnych. My chcemy, Leby w naszym
paristwie nie bylo bezrobocia i dlatego
staramy siq co6 stworzyi. I przyszloSd bqdzie
siq opierala mianowicie na przedsiqbiorstwa
prywatne, stworzone przez bylych
in2ynie16w, finansist6w,' ekonomist6w.
Uwa2am,ze Ukraina jest w tej kwestii bardzo
perspektywicznym krajem i tu mamy
nieogranic zony obszar dla dzialalnoSci.

- A jak pan my5li, czy stowarzyszenie
zyska popularnoSd w5r6d mieszkaric6w
Berdyczowa?

- To zale2v przede wszystkim od nas
samych, od naszej pracy. No i tak2e sytuacja
w paristwie tez jest nie malo wahna. polityka
paristwowa wobec przedsiqbiorczoSci
odgrywa wielk4 rolq. Od niej zale2y chq6
naszych obywateli zajmowania siq biznesem.

Czym wiqcej ludzi podejmie decyzjq
zajmowania siq przedsiqbiorczoSciq, tym
bardziej wzroSnie potrzeba w takich
or ganizacjach j ak nasza.

- A odpowiedzi na jakie pytania bgd4
mogli otrzymat. osoby zwracaj4ce sig do
Stowarzyszenia Wspierania Przedsigbio-
rczoSci?

- Postaramy siq, zeby ci ludzie kt6rzy do
nas przyjd4 z pro6bA o pomoc dostali
informacje w takich kwestiach jak: wymogi
prawnicze przy zakladaniu firmy; czynnoSci
zwiqzane z rejestracj4 firmy; wyb6r formy
prawnej fi*y; zasady sporz1dzania um6w;
systemu podatkowego; wybranych zagadnieri
marketingu; organizacji i zarz4dzania firm6
systemu rachunkowo6ci i 2r6del
finansowa nia dzialalno Sci gospodarczej ;
opracowywanie biznesplanu i analizy
ekonomiczno-finansowej przedsiqwziqcia
itp.

Zalo2eniem prowadzonego przez
personel SWP doradztwa musi by6
maksymalna pomoc klientom,
uwzglqdniajqca z jednej strony realne
mo2liwoSci doradc6w i z drugiej strony
potrzeby i poziom wiedzy klient6w.

- A jak przyjgly powstanie
stowarzyszenia wladze miejskie?

- Zadny chproblem6w podczas rej estracj i
naszej organizacji ze stron wladz
Berdyczowa nie bylo. Mamy zamiar i w
przyszlo6ci wsp6lpracowad z Zarzqd.em
Miejskim, bo nasza wsp6lpraca dzisiaj jest
bardzo dobra, doskonale rozumiemy siQ
nawzajem. Zawsze pomagamy naszemu
miastu i miasto tak2e pomaga nam, jeileli w
tym powstaje potrzeba. My staramy siq
reagowai na kazd4proSbq mera Berdyczowa
pana Wasyla Mazura i on nas chqtnie
wspieral, kiedy zdecydowaliSmy zalo2y6
nasz4 organizacjq.

- ?,yczymy nowej organizacji
powodzenia w dzialalnoSci, a panu
sukces6w w biznesie. Dzipku jemy za
interesujqcQ rozmow€.

- Nawzajem!

Rozmawiala lzab ela Rozdolska.



lfionifia mieislm . lftonifta mieislra . Iftoniln mieislm
. Zarobki wainiejsze od ludzi
Z biegiem czasu w Berdyczowie

zwiqksza siE liczba mikrobus6w prywatnych,
kt6re przewoLqpasaher6w po mie6cie. I to
jest dobrze. Nie trzeba przez dlugi czas
czekat na transport. Ale wielka ilo56
mikrobus6w stala siq przy czynq problem6w.
Wiadomo, ze wiqkszoS6 pasazer6w to
emeryci, ludzie w podesztym wieku. Muj4
prawo na przejazd bezplatny, lecz kierowcy
mikrobus6w bardzo niechqtnie przewo24
takich pasazer6w. Czasem dochodzi do
awantur i kl6tni. Z jednej strony molna
zrozumief kierowcq: przecie? musi zarobid
na 2ycie i powinien bra6 do samochodu nie
wiqcej czym jedna-dwie osoby z ulgami. Ale
czqsto kierowcy zachowuj4 siq niegrzecznie
w stosunku ludzi starszych i nie puszczajq
Zadnego emeryta, goni4c za latwymi
pieniqdzmi. W taki spos6b zarobki staj4 siq
wazniejsze od ludzi. A czy pamiqtaj4 dzisiaj
mlodzi jeszczeludzie o tym, ze staroS6 i ich
nie ominie?

. Zloto dla mieszkaric6w Berdyczowa
Niedawno zytomierska obwodowa

dyrekcja banku,,Awal" zorganizowala akcjq

,,Jesienne zloto od ,,Awalu". WaScicielem
szwajcarskiego zlota m6gl sta6 ten, kto z I
do 30 wrzeSnia otworzyl w banku rachunek
na sumQ od 1000 hrywien. Nowymi klientami
banku zostalo ponad 2000 osob. I chociaz w
obwodzie dzialaj4trzy frlie i 50 oddzial6w
bankowych, gdzie obsluguje siq ponad 170

tys. os6b fizycznych i 7,3 tys. os6b
prawnych, wiqkszoS6 tych co wygrala
przypadla na filiq Berdyczowskq, kt6r4
kieruje doSwiadczony bankowiec pan
Eugeniusz Galecki. WSr6d wielu
berdyczowskich szczqSliwc6w wlaScicielem
zlotej sztabki pr6by 999,9 zostal nowy klient
banku obywatel K., kt6ry nie chcial podawa6
swego nazwiska do gazety.

. Jubileusz szkoly
Szkola Nr 7 znajduje siq na okolicy

miasta, daleko od jego centrum. Ale znana
jest swoim utalentowanym gronem
pedagogicznym na czele z pani4 dyrektor
Antoninq Grankowsk4 i piqknymi
tradycjami. W szkole jest prowadzona nauka
jqzykapolskiego dla chqtnych uczni6w (uczy
p. Walentyna KoleSnik). W okolicy
zamieszkuje wiele polskich rodzin.
Absolwentami szkoly jest duzo znakomitych
osobowoSci, takich jak bohater

berdyczowskiego podziemia w czasie II
wojny Swiatowej Wladzimierz Zawadzki,
zaslu2ony mistrz sportu alpinista Wiktor
Pastuch. Dzisiaj tutaj siq uczy znany na

Ukrainie mlodypoeta AleksanderBuniak (I I
klasa). W listopadzie o96lnoksztalc4ca
szkola Nr 7 obchodzila sw6j jubileusz - 80

lat. Witamy pedagog6w, uczni6w,
absolwent6w!

. l0lat Ruchu Ludowego

-l'9 listopada 2003 roku odbylo siq
zebranie jubileuszowe i obrady za stolem
okr4glym czlonk6w miejskiej
berdyczowskiej organizacji Ludowego
Ruchu Ukrainy w zwi4zku z 10. rocznicq
powstania. W wystqpach obecnych zrobiono
analizg heroicznych i tragicznych stron
historii Ukrainy, podkreSlono wielkie
znaczenie Ruchu w stanowieniu mlodego
paristwa ukrairiskiego. Bylo takLe
uszanowano pamiq6 wybitnego dzialacza
politycznego Wiaczeslawa Czarnowila.
Odbylo siq uroczyste przyjqcie nowych
czlonk6w do partii Ruchu.

. W pamigci ludowej
22 listopada obok tablicy pami4tkowej

na gmachu bylego pomieszczenia NKWD
(obecnie fabryka napoj 6w bezalkoholowych)
odbyl siq mityng poSwiqcony pamiqci ofiar
glodu 1933 roku na Ukrainie. W tym roku ta
historyczna tragedia ma jubileusz - 70 lat.
Na mityngu wyst4pili przedstawiciele partii

politycznych, organizacji spolecznych,
Swiadkowie tragicznych wydarzeh. Przy
tablicy polozono kwiaty.

. Rating Berdyczowa wzrasta
Gl6wny Zarz:4d ds. polityki gospodarczej

Administracji Prezydenta Ukrainy ocenil
rozw6j miast wedtug szeregu wskaznik6q
kt6re cechuj qzmiany z sferach ekonomicznej
i socjalnej. Ot62 w 2003 roku Berdyczow z
53. miejsca, kt6re posiadal w 2001 r.,
przeni6sl siq na 23., omin4wszy w rozwoju
20 innych miast. Przy wszystkich naszych
problemach i niedoskonalo6ciach to jest doSi
wysokie tempo i w tym jest zasluga
dzisiej szych wladz miej skich.

. Milosierdzie
Berdyczowskie Centrum Slu2b

socjalnych dla mlodziezy przy wsparciu
ko6ciol6w chrzeScijariskich,,Nowy czas",

,,Siloam", misji,,Switanok",,,Caritas - Spes

- Berdycz6w", firmy ,,Chlebny Dom"
organizowaly w mieScie akcj q

,,Milosierdzie". W czasie akcji przekazano
pomoc charytatywn4 (ubrania, obuwie) dla
100 rodzin. Rodzinom, w ktorych niedawno
urodzily siq niemowlqta podarowano w6zki,
rowerki, meble. Co miesi4c 22 osoby dostajq
bezplatne obiady i paczki z artykulami
spoLywczymi. KoSci6l chrzeScijafrski,,Nowy
czas" prezentowal dla dzteci z rodzin
wielodzietnych 270 bilet6w na premierq
show muzy cznego,,Spotkanie z Robikiem".

nrsAlagI,U \tM€ffi POZDROWIENIA REDAKCYJNE +"42*,qS: t v u.u I\\-' YY II-II \ Irr l\I-,I-".cr.I 
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Serdeczne pozdrowienia i najlepsze Zyczenia z okazji Swi4t
Bozego Narodzenia redakcja,,Mozaiki Berdyczowskiej"

pr zekazuje naszym stalym wsp6lpracownikom
Eu geniuszowi Jabloriskiemu (Warszawa)

Ludwigowi Wojslawskiemu (Chark6w, Ukraina)
Irenie Zawadzkiej (Berdyc z6w, Ukraina)

Eugeniuszowi Klimakinu (Kij6w)
i wielu innym, ktorzy dopisuja do naszego pisma

interesuj 4ce artykuty.

SzczgSciu, zdrowia, pomyflnoSci, powodzeniu w iyciu,
radosnych dni w Nowym Roku 2004!

lfionilm mieisln ' llronifta micisln. lltonila miGisfia



Portretkoiciola

opracowaniu i nakladem
Katolickiej Agencji
Informacyjnej w drugiej

polowie biez4cego roku tkazal siQ

,,Leksykon Ko6ciola katolickiego w Polsce".

Jest to obszerny, wnikliwy i bardzo
interesuj4cy zbior informacji o dzialalno6ci
Ko6ciola w Polsce, o jego bogatej
rzeczywistoSci i r6znorodnej aktywnoSci.
Wraz z danymi zawaftymi w ,,MalYm
roczniku statystyczny m" za

rok 2003 uzyskujemy
wyczerpuj 4cy i intere suj qcy

portret polskiego KoSciola
katolickiego.

Z danych rocznika
wynika, ze w koflcu 2001

roku w Polsce dzialalo 10018 parafii i
ni2szych plac6wek katolickich, bylo 29 259
ksiq2y i 34 498 27 | wiernych (os6b
ochrzczonych). Ko6ci6l greckokatolicki mial
w tym czasie w Polsce I37 Parafti, 7l
duchownych 123 000 wyznawc6w.

Polak6w uznaje siq za nar6d bardzo
religijny. Z danych przetoczonych z w
leksykonie wynika, 2e lud2mi wierz4cymi
jest 92,9 proc. obywateli polskich, a tylko
2,3 proc. ocenia siE jako zdecydowanie
niereligijnych. W Polsce przynajmniej razw
tygodniu w mszy Swiqtej uczestniczy 47
proc. katolik6w. Pod tym wzglqdem Polacy

korzystnie wyr62niaj4 siq na tle innych
narod6w.

Polski katolicyzm uchodzi za trady cy jny

i ludowy. Jednakze w lonie wierz4cych
zachodz4 wieloraki e zmiany. Obok
zobojqtnienia religijnego daje o sobie zna6

silny nurt Swiadomego wyboru i Swiadomej

dzialalno6ci. Obserwuje siq prawdziwa
eksplozja ruch6w, wsp6lnot i stowarzyszeri
katolickich. W ich dzialalnoSci
zaangailowanych jest ponad 2 miliony
wiernych.

W Polsce bardzo mocno rozwiniqty jest

ruch pielgrzymkowy. Istnieje ponad 500

miejsc, do kt6rych pielgrzymi udaj4 siq
pieszo, autokarami, samochodami,

rowerami... Polacy nawiedzaj4 licznie tak

zwane sanktuaria, jak Czqstochowa (3,5

miliona rocznie) czy Licheri, ale r6wnie2 te

mniejsze - w miastach i wsiach. Sanktuaria
zwiqzane sqze Swiqtymi i pustelnikami; inne

gromadz1 wiernych z powodu relikwii,
cudownych obraz6w i krzy2y, kalwarii,
objawief Matki Bo2ej itd. Wpolsce 85 proc.

tego rodzaju zwiqzanych jest z kultem
maryjnym.

Polscy katolicy wyr62niaj4 siq r6wniez
wielk4 ofiarnoSci 4 i zaangazowaniem w
dzialalno66 charytatywne. Caritas Polska

prowadzi 100 jadlodajni dla ubogich, ponad

170 stacji opieki dla chorych. Z Caritasem
wsp6ldziala okolo 60 tys. wolontariuszy.
Organizacja pomaga nie tylko biednym i
ubogim Polakom w kraju, ale takze
imigrantom, uchod2com, o6rodkom
polonijnym, ofiarom kataklizm6w oraz

wojen na calym Swiecie.

Nauka religii w szkole prowadzona jest
ju2 od klasy pierwszej, a nawet w
przedszkol ach. Z lekcj i religii korzysta ponad

90 proc. dzieci. Uczy ich przeszlo 36 tys.

katechet6w, z kt6rych ponad polowa to
katecheci Swieccy - pozostali to ksiqza i
siostry zakonne. Tresciami religijnymi
przesiqkniqta jest polska kultura i nauki
spoleczne. Do nauki i spu6cizny Ko6ciola

odwoluj e siq wielu tw6rc6w.
Trwa dialog
miqdzyreligrjny. Dobrze na

o96l ukladaj4 siq stosunki
paristwa z KoSciolem.

Nadal obserwuje siq
liczne powolanie

kaplariskie. Czynne te| zakony 2eriskie.

Jeden duchowny przypada przeciqtnie na 
,

1200 wiernych. Ksiqza s4 stosunkowo
mlodzi, dobrze wyksztalceni, czuli i wrazliwi
na znaki czasu i nowoczesno6ci. Niemal
polowa ksiq2y ma mniej jak 40 lat. Blisko 2

tys. ksiq2y pracuje w misjach zagranicznych,
gl6wnie w Afryce i Ameryce Laciriskiej,
najwiqcej w Kamerunie, Zambii, Brazylii,
Argentynie, Boliwii, ale odbYwa siq
okresowa slu2ba tak|e na Ukrainie,
Bialorusi, w Rosji.

KoSci6l w Polsce prowadzi r6wniez
ozywion4 dzialalnoS6 wydawniczQ, prasowfo

radiow4, telewizyjnq, czego dobitnym
wyrazem stalo siq wydanie ,,Leksykonu
Ko6ciola katolickiego w Polsce".

Eugeniusz Jablorfiski,
Warszawa.

Lato - przyjemna pora roku, kiedy moina bawid sig, odpoczqt od nauki, pr4ygotowai
sig do nowego roku szkolnego, w czasie ktdrego ma sig wiele obowiqzkdw, zadafi i
odpowiedzialno{ci. lY czas wakacyjny duio dzieci pozostaje na ulicach' chociai iest
mndstwo rdinych organizacji mlodzieiowych i dziecigcych: kolonie, sanatoria, obozy

sportowe. Jednq z takich organizacji dla ptokolenia mlodego jest Harcerstwo Polskie

na Ukrainie (HpnU).

Harcerstwo to bardzo ciekawa i wesola po razpierwszy byly w obozie harcerskim,
gra, gdzie w czasie zabawy dziecko uczy gdzie ich spotkaly ciekawe zajqcia,
siq wielu rzeczy, kt6re mu przydadzq siq niezwykle, dla nich zupelnie nowe.

w przyszlo6ci. Tego lata dzieci z Winnicy Jechali6my przez Lw6w, gdzie

zwiedzili6my duzo ciekawych miejsc. Gdy
przybyliSmy do Karpat, gdzie zostal
rozmieszczony nasz ob6z, to otaczajqce nas

piqkno przyrody prosto wywolalo u wielu
z nas ogromny zachwyt. Pobyt w obozie

byl doskonale zorganizowany i na zawsze
pozostanie siq w naszej pamiqci. Na koniec
nikt nie chcial jecha6 do Winnicy, ale
powinniSmy byli wraca6. Teraz
wspominamy to piqkne lato i czekamy na

nowe wakacje.
9 listopada braliSmy udzial w IV

Festynie Kultury Polskiej, poSwiqconym

85. rocznicy odrodzenia niepodlegloSci
Polski. Za|piewaliSmy dwie piosenki
(harcerskq i ludow4). Wszyscy byli
przyjemnie zdziwieni,2e w Winnicy jest
dru2yna harcerska.

Dru2ynowa 1. Pr6bnej Winnickiej
Druzyny Harcerskiej

Alicja Istoszyna,.
lYinnica,



Spotkani e z Duchem Bietuchem
cryhwakacje w Chelmie

czasie ostatniej wojny. Tutaj mo2na spotkai
siE z mitycznym wladc4 i opiekunem
kredowego labiryntu - Duchem Bieluchiem.
Dzieci wierzqu 2e dziEkijego dobrotliwoSci
w podziemiu czqsto spelniaj4 siq najbardziej
skryte marzenia. Zwiedzajqc kolejne sale,
sluchaliSmy o cennych znaleziskach
archeologicznych, dokonanych w
pEJziemiach. Nie wszystkie korytarze
zostaly do dziS zbadane. Mieszkaricy miasta
s4 przekonani, 2e istniej4 nieznane tuneli,
kt6re ukrywaj4prawdziwe skarby. M6wi4 o
tym legendy...

Po wyj Sciu z podziemi a zastanaw iaty6my
siq z kole2ank4 co bylo by, gdybySmy to
wlaSnie my odkryly jakiS skarb. Niestety,
marzenia przewa|nie zostaj4 tylko
marzeniami.

Stale miejsce w 2yciu kulturalnym miasta
zajmujq obchodzone co roku Dni Chelma.
Zje2d2ajqsiq tu wtedy r62nezespoly. W tym
roku widzialam, na przyklad, zesp6l
dzieciqcy ,,Promyczki", kt6ry istnieje od
1987 roku przy parafii Rozeslania 5w.
Apostol6w. Dowiedzialam siE, 2e przez dwa
kolejne lata ,,Promyczkl" wyje2d|aly na
Swiqta Bozego Narodzenia kolqdowa6 do
Francji. Kazdego roku odbywaj4 siq w
Chelmie te2 przegl4dy muzyki
akordeonowej, ciesz4ce siQ duzym
zainteresowaniem.

Imiq Chelma niejednokrotnie rozslawili
sportowcy. Najwiqksze osi4gniqcia odnieSli
Andrzej Gl4b w Seulu w 1988 r., kiedy
wyw alczyl tytul wicemistrza olimpij skiego,
Piotr Jablofiski, kt6ry otrzymat br4zowy
medal podczas mistrzostw Swiata junior6w
w Grecji (1993 r.), wicemistrzostwo Swiata
junior6w w Iranie (1995 r.).

Mieszkaricy Chelma pracuj4 w
przemySle, w handlu i uslugach. Rolnictwo i
leSnictwo stanowi4 dominuj4ce galEzie
gospodarki oraz 216dlo utrzymania
wiqkszoSci ludzi. Znane s4 nie tylko na
Chelmszczy 2nie cementownia,, Chelm,,,
sp6ldzielnia mleczarska,,Biomlek", zaklady
meblarskie,,Meblotapl, zaklady produkcj i
sk6rzanej ,,Escott".

Czas min4l, jak jedna chwila. Musialam
wracad do domu. I chociaz nie znalazlam
zadnego skarbu, wr6cilam z wakacji pod
wielkim wrazeniem. Mam nadziejg, Le
nastQpnego latate2 odwiedzq piqkny Chelm
i tajemniczego Ducha Bielucha.

Helena Borodenko,
ll/innicu.

Od 17 wrze6nia do 19 paidziernika w
muzeum sztuki im. Bohdana i Barbary
Chanenk6w w Kijowie odbywala sig
wystawa ,,Necke poza czasem''. Jestem
zachwycona t4 ekspozycj4 ukazujqc4 dziela
sztuki bardzo rozpowszechnione w Japonii
w XVIII wieku.

Cz4stka
kultury
Japonii
Necke - to coS podobnego do guzika.

Japofrczycy nosili je na pasie, do kt6rego
przyczepiano przy ich pomocy portfel - torbq.

Slowo to pochodzi od dw6ch hieroglif6w - ne-

cke -, co znaczy ,,korzenie" i
,,przymocywywai". Pojawily siq w drugiej
poiowie XVI -pocz4tku XVII wiek6w. Robiono
ich z drewna, koSci, rogu jelenia itp.

Rzelbiarze wycinali nie tylko zwierzqtg i

kwiaty, lecz i postacie ludzkie. Zatwa|ylam,2e
w japoriskiej mitologii jest du2o bo2k6w
szczqScia. Organizator obj aSnil m| 2e Daj koku

- to gl6wny b6g; Chotej - b6g, kt6ry opiekuje
siq dziedmi i niesie szczqScie; Bisiamonten -
daje bogactwo; Bendzaj - jedyna bogini, kt6ra
opiekuje siQ muzyk4 i malarstwem;
Fukurokudzin - b6g m4dro6ci - b6g nauki,
podr6zy i polowania; i nareszcie, Ebisu - b6g
handlu, low6w ryby, 96r.

Opr6cz tego kaLdaroSlinka albo zwierz4tko
ma swoje znaczenie. Na przyklad zwierzEta,
kt6re oznaczaj4rok - to talizmany. Jezeli
czlowiek jest urodzony w roku smoka, to
talizmanem, jaki przynosi szczqScie tej osobie
jest smok. Znaczenia necke r62ni siq od
znaczenia tych symboli w kulturze ukrairiskiej.

Obraz wiekuiScie zielonych roSlin, atakLe
moreli i bambusa jest ?yczeniem dlugich lat
2ycia. Lotos z ziarnami ibakla2an, kt6ry pqkl - 

]

symbol mqskiej sily, dynia - cnotliwo6ci, kwiat 
I

Sliwy - znak wiosny i milo6ci, bocznica sosny 
I

- gwarancja szczqScia, baiant- znak skutecznej 
I

kariery smok - symbol imperatorskiej wtadzy, 
I

L6lw i 2aba - symbole dtugolecia itd. 
I

Jeszcze dlugo mo2na opowiadai o tej 
I

wystawie, bo byla naprawdE niezapomniana. 
I

Cchcialabym podziEkowai organizatorom 
I

imprezy - ukraifrskiej wsp6lnocie ,,Necke" - za 
I

wspanial4 wycieczkq. Mam nadziejq, ze nie 
I

ostatni raz mieliSmy mo2liwoS6 ogl4dai necke 
I

i zapozna(, siq z oryginaln4 kultur4 i sztuk4 |

Japonii, kt6ra pomaga nam odkrywai 
I

tajemniczy Swiat symboli i mitologii l]

Japoriczyk6w. 
l

Necke mo2na kupi6 we wsp6lnocie ,,Necke" ll

w Kijowie, tel. 8 (044) 484-77-07. ll

Maryna Woloszyna, 
ll

studentka Uniwersytetu Slawistycznego 
ll

w Kijowie. ll

fl TV- razem czekalam na wakacje letnie

ll z niecierpliwo6ci4. Spytacie dlaczego? Bo

fl dostalam zaproszenie od przyjaci6lki aby

ll odwiedzi6 j4 w Chelmie, gdzie mieszka z

ll rodzicami. Co prawda, moi rodzice
ll obawiali sig, czy nie bgdzie ta podr62 dla

fl mnie z^ trudna, jednak bylam

fl przekonana, i,e oni z tym nieco

ll Rrzesadzaiq. A wiqc, pojechalam - o czym

ll 
nie zaluje.

tl

ll Ctretm - to wojewodzkie, malowniczo
.fl Rolozone na zboczach kredowego wzgorza

ll miasto, liczqce okolo 70 tys. mieszkafic6w.

fl Przykuwa uwagQ kazdego przybysza

fl wieloma cennymi zabytkami architektury,

ll 6ladami wspanialej i trudnej przeszlo5ci,

f l Swiadectwem pogranicza kultur i narod6w.

f l Jest tutaj teL wiele zielonych reren6w, raduj4

fl oko liczne skwery, interesuj4ce drzewa

ll egzotyczne. W okolicach Chelma, od

ll noludnia, wschodu i polnocy, znajduj4 siq

ll narki: Skierbieszowski, Strzelecki, Chelmski,

ll a teZ Sobiborski Park Krajobrazowy oraz

ll Poleski Park Narodowy. Przyroda sprawila,

ll 2e tereny te sluz4 jako schronienie wielu

ll rzadko spotykanych gatunk6w ptakow,

f l ssak6W plaz6w orazgad6w. Przykladem tego

ll 
j"st najwiqksze w skali Europy siedlisko

ll 26lwia blotnego w Poleskim parku

ll Narodowym.

ll O tym,2ew Chelmiejestduzo ciekawego

fl do zwiedzania, przekonalam siq juL w
ll nierwsze dni megopobytu. Sprawilo na mnie

ll ogromne wrazenie pojScie do Muzeum

fl Okrqgowego. MieSci siq tam jedna z
ll najwiekszych w kraju galeria sztuki

fl wsp6lczesnej. Mozna w niej zobaczyc prace

ll najslynniejszych polskich tw6rc6w w
ll dziedzinie abstrakcji geomerrycznej i sztuki

ll konceptualnej. Miqdzyszkolna Swietlica
ll Artystyczna zapraszana wystawy prac dzieci

ll ze szk6l podstawowych. Odbywajq siq tu

I tak2e spektakle teatralne, w kt6rych
I wystqpuj4 mlodzi aktorzy.

I Starannie odwiedzalam ro2ne muzea i

I najciekawsze zabytki. Ale chyba

I najatrakcyjniejszym miejscem, jakie

I zobaczylam w Chelmie, jest podziemie

I 
kredowe, o nim wiqc chcialabym

I opowiedziei wiqcej. Powstalo ono jako
I skutek wielowiekowej eksploatacji kredy z

I zalegaj4cych pod miastem poklad6w. W

I 
podziemiu, od najdawniejszych czas6w,

I mieszkaficy Chelma szukali schronienia
przed najazdami i grabielami, takze i w



Polskie krzyile na Zytomie rszczyfrnie
ie ma na Ukrainie takiej polskiej rodziny, kt6ra nie ucierpiala od represji

stalinowskich. Do dzi6 Polacy pamigtaj4 o tych okrutnych czasach, kiedy

wszyscy sig bali, bo nie byli pewni , 2e przetrwaj 4 do j utra. Do dnia dzisiej szego

ten strach nie opu5cil dusz ludzkich i nie kaidy potrafi opowiedzied o swoich bliskich'

ktSrzy nie wr6cili z NKWD. Nasza redakcja pracuje nad zebraniem Swiadectw o

Polakach co zgingli na z^wsze w strasznym labiryncie GULAGu, nie wr6cili do swoich

rodzin, zostali ukarani nie wiadomo za co. Kr6tkie informacje o naszych rodakach

pomogA wigcej dowiedzied sig o tamtych trudnych odcinkach historii, kt6re mamy

nadzieje nigdy ju2 nie powt6rzq sig. I dlatego zachgcamy wszystkich mieszkaric6w

Berdyczowa i okolic do nadsylania informacji o swoich krewnych' kt6rzy byli
represjonowani. Na stronach naszego pisma uczcijmy ich pamigd i przekaZemy

potomkom ich imiona. Niech nie zginq na zawsze!

Wspomnienia z ubieglego stulecia '-
(fragmenty)

1934 rok. Pocz4tek lata. Przeddziefi dni
wolnych. Nie soboty, nie niedzieli, a wlaSnie dni
wolnych. W tamtych czasach byla robocza
szesciodni6wka, i dni wypoczynkowe przypadaly

na te same daty - 6, 12, 18, i 30.

Jutro my, t. j. Tato, Mama i ja, na caly dzieh
wyjeildhamy za miasto do Puszczy Wodyci. Ale to
bqdzie tylko dziefr nastQpny. A pok4d on nie

nast4pil, spr6bujq opowiedzie6 o naszej rodzinie.

M6j ojciec, Karol Wojslawski, urodzil siq w

1899 roku w Grajewie, niewielkim
przygranicznym miasteczku imperium
Rosyjskiego. Dzisiaj, po stu latach, to jest takie

same male miasteczko, 22 tys. mieszkaric6w
(1992), w wojew6dztwie Podlaskim w Polsce.

Na pocz4tku lat 20-ch ojciec przyjechal do

Warszawy, gdzie po raz pierwszy spotkal siq z moj4
mam4. Moja matka, Teofilia Wojslawska, z domu

Gorowic, urodzila siE w 1901 roku w Warszawie,

w doS6 bogatej rodzinie 2ydowskiej. Moi dziadek

i babcia wierzyli w Boga, przestrzegali tradycji
religijnych i bardzo lubili dzieci. A bylo ich
jedenaScie. Los rozporzqdzil tak,2e dziadek z
babk4 do2yl i do glqbokiej staro6ci, prze|yli polowq

swych dzieci i ukoriczyli swoje 2ycie na Ziemi
Obiecanej. .Mama byla nie najstarsz4, nie
najmlodsz4, lecz ulubion4 c6rk4. Oddali j4 na

naukq do gimnazjum polskiego, kt6ry ukoriczyla
z wielkim sukcesem.

Kolezankd mamy Regina, a przyja2nily siq od
pierwszej klasy gimnazjum, wprowadzila j4 do

grupy mlodych ludzi nastrojonych wedlug idei
socjalistycznych. Tam mamazapoznala siq z moim
ojcem.

Jezeli szybko ustalil siq ideal spoleczny, trzeba

bylo dziala(,. Samo zycie podpowiadalo i spos6b

dzialania. Na wschodzie rozwijal siq wielki
eksperyment socjalistycznej przebudowy
spoleczeristwa. Trzeba znaczy jechai tam i
pomagai budowad socjalizm. Wyjechal do

Zw i1zku Radzi eckieg o narzeczony Re giny B orys.

Wyjechal m6j ojciec. Zebraly siq i mama z Regin4.

Decyzjabyla podjqta. Nie powied ziawszy nikomu
zrodziny ani slowa, ona wpadla do znajomych i

poprosila w imieniu rodzic6w poLyczyt jej
pieniqdzy. Ci byli bardzo zdziwieni, ale pieniqdzy

po|yczyli. Mama zebrala trochq rzeczy i rzucila

siq na spotkanie ze swoim losem. Byl rok 1923.

Znajomy odwi6zl ja poci4giem na

przygraniczn4 stacjq Zdolbun6w. Potem wozem do

malego miasteczka. Matkq przebrali w ubranie

wiejskie, i dwoje rolnik6w przeprawilo j4na stronq

radzieck4 do Szepet6wki. Dotarlszy do Kijowa,

mama zglosila siq do GPU. Przesluchali ja i dali
pozwolenie nazamieszkanie w ZRSR.

Pierwsze dwa dziesiqciolecia po rewolucji
paZdziernikowej wladze radzieckie udzielaly duZo

uwagi mniejszoSciom narodowym. Otwieraly siq

narodowoSciowe szkoly, przedszkola, domy
kultury, kluby. Setki tysiqcy Polak6w Podola,

Polesia, Przydnieprowia i innych region6w dostaly

mozliwoSi uczy6 swe dzieci w jqzyku ojczystym.

Szkolom polskim byli potrzebni nauczyciele.
Zakladano technikum pedagogiczne i Polski
Instytut Pedagogiczny w Kijowie. Pojawia siq

zapotrzebowanie w polskich podrqcznikach i innej

literaturze. W Charkowie zostalo utworzone
wydawnictwo w jqzykach mniejszoSci narodowych

- ,,Gosnacm enizdat,,, gdzie dzialala sekcja polska.

Na Ukainie w jqzyku polskim ukazywaly siq

trzy gazety - ,,Sierp", mlodzie2owa ,,Glos
Mlodziezy" i dla dzieci ,,BqdL got6w! ". Opr6cz
tego w miejscach najwiqkszych skupisk Polak6w

w jqzyku polskim ukazywala siq prasa lokalna. Oto

ich zestawienie, prawdopodobnie niepelne, na

koniec 1934 roku: ,,Kolektywista Pogranicza"
(Proskur6w, obecnie Chmielnicki),,,Szturm
socjalistyczny" (Nowograd Wolyfrski),,,Szturm
Bolszewicki" (Berdycz6w),,,Glos Metalowca"
( Dn i eprodz ier2yfi sk), ,,Kolektywista
Emielczyns zczy zny" (Emilczyno),,,Kolektyw
Bolszewicki" (Baran6wka), ,,Lqcznoit

wytw6rcza" (Polonne),,,Polesie socjalistyczne"
(Korostefi),,,Szturmowiec p6l" (miejsce
wydawania ustali6 nie udalo siq), ,,Wolyri
Radzi ecki" (Zy tomier z),,,Komunard Pogranicza"

(Woloczyfisk),,,Pograniczna Prawda" (Slawuta).

BiorE na siebie odwagq i zapewniam, ze nie

zwailajqcna ideologiczne przeslanie (o tym m6wi4

tytuly) w caloSci to bylo zjawisko postqpowe, tak

jak sprzyjalo zachowaniu polskiego jqzykowego i

kulturalnego Srodowiska.

RzeczywiScie, w warunkach, powiem tak,

,,polskiego renesansu" dla moich rodzic6w od razu

znalazla siq praca. Tato stal siq nauczycielem
jqzyka polskiego we wsi Listopad6wka obwodu

Winnickiego. Mama pierwszy rok pracowala

wychowawczyni w Humaniu w domu dziecka. Od

1924 r. do 1926 r. uczy siq w polskim technikum

pedagogicznym. Po ukoriczeniu pracuje jako

nauczycielka we wsi Pogorieloje (okrqg
Berdyczowski). W 1927 roku moi rodzice zawarli

zwi4zek mal2eriski i przejechali do wsi Macharynci

obw. Winnickiego. Cudem zachowalo siq zdjqcie

grupowe: ojciec i dziesiqi uczni6w, wszyscy w
podkoszulach i majtkach. Na odwrocie napisano:

Macharyniecka szkola rolnicza. DruZyna pilkarska

szkoly.
Po roku przyszedlem na Swiat. Niedlugo ojciec

zostaje dyrektorem polskiej szkoly w
Berdyczowie. Mama pracuje tam2e jako
nauczycielka. O tym okesie mnie opowiadal ich

uczeri Artur Wojewski w 1980 roku.

Wiosn4 l93l r. przejechaliSmy do Charkowa.

Tatq powolano na stanowisko redaktora naczelnego

sekcji polskiej Gosnacmenizdata. Od 1933 r. ojciec

byl zastqpc4, a potem redaktorem naczelnym
gazety,,Sierp". W koricu 1933 albo pocz4tku 1934

r. nasza rodzina osiedlila siq w Kijowie przy ulicy
Ofiar Rewolucji. Tato z rana do wieczora jesrzajqty

w redakcji. Mama ma wyklady w polskim
instytucie pedagogicznym. Pracuje nad

podrqcznikami dla klas pocz4tkowych szk6l



polskich. Od 1932 do 1935 r. wydano piq6

podrqcznik6w, napisanych z jej udzialem.

Stalo siq tak, Le dzieri wolny spqdzony w
Puszczy Wodyci stal siq dla naszej rodziny
ostatnim pogodnym dniem 2ycia. Tato zachorowal.

Na pocz4tku jeszcze chodzil do pracy, coS robil w
domu. Wpadali przyjaciele, i on gral z nimi w
szachy. Przychodzili lekarze - jeden, drugi... Po

ka2dej wizycie czekalem i mialem nadzieje, 2etato
wyzdrowieje. Ale uzdrowienie nie nastqpowalo.

Lato zmienilo siq w jesieri. Tacie robilo siq

gorzej i gorzej . Nie podej mo w al siq z l62ka. M ama

powiedziala, 2e napewien czas zaprowadz4 mnie

do naszych dobrych znajomych. Przed odejSciem
poszedlem poLegna( siq z ojcem.LeLal slaby i
szczuply. Z trudem podni6sl siq i powiedzial kilka
sl6w Oczy mu blyszczaly.

Bardzo mi siq chcialo zucii siq mu w ramiona,

ale mama mocno trzymala mnre za rqkq i nie
podpuszczala blisko. U znajomych bylem przez

rarq dni. Chcialo siq do domu. Prosilem zadzwonil

"--.do mamy, ale ona czemuS nie przychodzila.
Nareszcie chmurnym rankiem mnie zaprowadzili
do g6ry wzdluL bulwaru. Na skrzy2owaniu
Wadzimierskiej (wtedy nazyw ala siq Korolenko)
na nas czekala mama. Chwyciwszy mnie w
ramiona zaplakala i powiedziala,2e tato nie Lyje,

zmarl.
Nie minElo miesiqcajak u nas zabrano telefon.

TatE uwa2ano za odpowiedzialnego pracownika,

a my byliSmy przeciqtnymi ludZmi i nam nie
nalezalo siq miei takq wygodq. W pokoju nad

biurem mama zawiesila portret ojca.

Zimq, kt6ra nast4pila, zapamigtalem dziqki
jednemu wydarzeniu - zab6jstwu Kirowa.
Kr6tkie zimne dni, na ulicach flagi czerwone z

czarnymi wstqgami 2alobnymi. Potem zn6w
pnyszlo lato. Mama dostala dla mnie skierowanie

do sanatorium dzieciqcego im. Gorkogo. Tak po

raz drugi okazalem siq w Puszczy Wodycie. W
jednej grupie zemnabwSr6d innych dzieci, byl syn

znanego pisarzalwana Mykytenki. Nikt nie m6gl
przewidywad, 2e temu chlopczykowi zgotowany

. Judny los. Pzez dwa latapisarzazrobi4,,wrogiem
Vnarodu", 

a jego ksiaZki na dlugo znikn4 z p6lek
bibliotecznych. W koficu lata my z mamQ
pojechali6my do Moskwy odwiedzii brata mojego

ojca - wujka Zygmund,a. Po raz pierwszy
spotk?lem siqz jego 2on4Ann4i ich synem, moim

bratem stryjecznym Wlodkiem. GoSciliSmy okolo

dw6ch tygodni. W ostatni dzieri wujek zaprowadzil

mnie do zoo, gdzie po raz pierwszy zobaczylem

dzikich zw ierzqt. JeZdzili Smy metrem. Wieczorem

po2egnaliSmy na dworcu Kijowskim. To bylo nasze

ostatnie spotkanie.
Jesieni4 1935 roku na mamQ czekaly nowe

nieprzyjemnoSci. Zamknqli polski instytut
pedagogiczny. Stworzony w 1925 roku na

Zytomierszczylnie Marchlewski rejon polski
narodowoSciowy zostal zlikwidowany.
Prowadzono przygotowania do gwaltownego,
masowego przesiedlenia Polak6w z pogranicznych

rejon6w Ukrainy do Kazachstanu i innych
obwod6w Ale to byla wielka polityka. Lecz w
.u*uih naszej rodziny mama zostalibezpracy i
Srodk6w do |ycia, nie licz4c emerytury
przeznaczonej dla mnie po Smierci ojca. Do tego

zachorowalem na szkarlatynEi przez szeS6 tygodni

przebywalem w szpitalu. Wyszedlem dopiero przed

Nowym Rokiem. Niedtugo matka znalazla prace,

w bibliotece publicznej Akademii Nauk.

Nowy Rok rozpocz4l siq bardzo dobrze.
Dostalem zaproszenie na Swiqto noworoczne w
miejskim domu pionier6w. Bylo Swiqto jeszczeu

mamy w pracy. Przepiqkna choinka, ,,died Moroz",
wystQpy artystyczne i wiele prezent6w i rado5ci.

Ferie przeleciaty jak jeden dzieri. Wiosn4 dziqki
klopotom mamy nam bylo wydzielono mieszkanie:

dwa pokoje w komunalce przy ulicy
Czerwonoarmiej skiej niedaleko placu Tolstoj a.

Wszystko ukladalo siq dobrze. Skoticzyl siq rok
szkolny. Przeszedlem do trzeciej klasy. Czerwiec

spqdzilem w sanatorium dla dzieci w Worzelu.

Mama przyjehdilala do mnie prawie co dziefr.

Pamiqtam w te dnie nasprzerazllo zawiadomienie

o procesie s4dowym nad Tuchaczewskim, Jakirem

i ich towarzyszami. To jakoS nie ukladalo siq w
umySle. ZnaliSmy ich jako bohater6w wojny
domowej i raptem stali siq szpiegami i zdrajcami.

Pr6bowalem wypyta6 matkq, ale ona milczala.
Drug4 polowq lata spqdzilem u naszych znaj omych

paristwa Wojewskich. Mieszkali w rejonie
Kalinowskim obwodu Winnickiego. Odjazd byl
naznaczony na 20 lipca. Przed tym zwiedziliSmy

cmentarz, uporz4dkowaliSmy mogilq ojca.
W drodze byliSmy prawie caly dzieh, od rana

do p62nego wieczora. Najpierw przyjechaliSmy do

Berdyczowa. Tam dlugo czekaliSmy. Potem
pzesiedliSmy na kolejkq w4skotorow4 i dotarliSmy

do stacji Lulincy. Paristwo Wojewskich cal4
rodzin4spotkalo nas na dworcu. Powiem, 2eJerzy

Wojewski pracowal jako ksiqgowy na Uladowo-
Lulinieckiej stacji seleksyjnej, jego 2ona Halina,
rowie Sni c a moj ej mamy pr acow ala zootechniki em

i jak mieszkanka wsi uprawiala du2e gospodarstwo

domowe. Ich synowi Arturowi, kt6ry uczyl siq w
technikum bylo osiemna6cie lat.

Mama pogoScila jeden dziehi22lipca zebrala

siq z powrotem do Kijowa. Bardzo nie chcialem,

*eby ona odjeildilala. Na sercu bylo niespokojnie.

Prosilem j4 zostai siq chodby na k6tki termin, ale

bezskutecznie. Razem z paniq Halin4
przeprowadzili6my mamQ na stacjq. Podjechal

poci4g. Matka wsiadla do wagonu. Poci4g ruszyl i
wk6tce znikl.

W pierwszych dniach przede mn4otwieral siq

nowy nieznajomy Swiat zycia wiejskiego. Bylo
interesuj4co spostrzega6 jak pani Halina uprawia

gospodarstwo, jak doi krowq, jak przerabia mleko

w maslo i Smietanq, jak kura prowadzi na spacer

kurczqta. A jakie zadowolenie zbiera( maliny!
Zostawal siq czas i na czytanie. U Wojewskich byla

niezla biblioteka.
Jednego dnia po zabawie wr6cilem do domu.

W pokoju siedzieli nieznajomi mqLczyLni i o

czyms rozmawiali z Wojewskim. Pan Jerzy
poprosil mnie bym jeszcze sobie poszedl
pospacerowai i nie zachodzil do mieszkania, pok4d

goScie nie odejd4. Zapadal wiecz6r. Przegnano ze

stawu gqsi. Wr6city z pastwiska krowy. Zapadl

zmierzch. GoScie nie odchodzili. Co robi6?

Usiadlem na kuchni i czekam. Z pokoju slychai
glosy i jak4S szamotaninq. Zegar wskazywal na p6l

do jedenastej. Chcialo siq spa6. Nagle rozlegl siq

krzyk i glo6ny placzpaniHaliny. Wszyscy wyszli

do kuchni. Dwoje nieznajomYch
wsp6lpracownicy NKWD po cywilnemu -
zabierali Jerzego Wojewskiego. Dobrego,
przyjaznego czlowieka, kt6ry i muchy nie obrazil,

zabierali od 2ony, syna, od rodziny i ludzi...

Do domu Wojewskich przyszlo nieszczqScie.

RadoS6 moich. wakacji byla zepsuta. Wojewskim
teraz bylo nie do mnie. Z niecierpliwoSci4
czekalem na koniec miesiqca, kiedy przyjedzie

mama. Budowalem plany. Mama bqdzie 30

wieczorem, a moze.3l. wsi4dziemy do poci4gu,

ileby l. wrzeSnia zdq|yt do szkoly. Chcialo siq do

Kijowa, do swojego mieszkania, by6 obokmamusi,

zobaczyt koleg6w z klady. Nast4pil koniec
sierpnia. Artur odjechal do Zytomi erza. Zaczynaly

siq zajqcia w technikum. Trzydziestego wieczorem

siedzialem w domu i niecierpliwie oczekiwalem.

Mama nie przyjechala. Nie bylo jej trzydziestego

pierwszego, pierwszego i inne nastqpuj4ce dni.

Miejscowe dzieci poszly do szkoly. Ja zostawalem

w domu. R62ne mySli szly do glowy. Mama
zachorowala i le2y w szpitalu? Ale dlaczego nie

napisala? NieszczqSliwy wypadek (trafila pod

tramwaj)? Robilo siq strasznie. Rzeczywi$cie, coS

siq stalo. Po prostu tak nie przyjechad po mnie ona

nie mogla.
Zakoficzenie na s. 12.



Wspomnienia z ubieglego stulecia
Zakoirczenie ze s. 11.

Ju2 nie pamiqtam w jaki spos6b przyszla do

moj ej glowy myS I s tra szn a i r azem z ty m Io grczna.

Mamy nie ma. Jej ju2 nigdy nie bqdzie. J4 zabrano
do NKWD. Jak zabrano? A tak. Jak zabrali wiosn4
dyrektora naszej szkoly Muzykq, jak zabrali
Wojewskiego, jak zabierajq innych. Czy
przestraszyla mnie ta mySl? Teraz trudno
powiedzie6. Raczej nie. Na pewno dlatego, 2e

nadzieja umiera ostatni4. Do ostatniego na coS

masz choi malutk4nadzieje. - A mo2e to wszystko

nie tak i mama niedlugo przyjedzie? Mnie siq
wydaje, 2e w dziewiq6 lat sieroctwo nie mozna

uSwiadomi6 od razu. Sieroctwo - nie jest stanem,

to jest los, i 2eby poznat go do korica trzeba
przeLy(, cale 2ycie.

Minqty dwa niespokojne miesi4ce. Zmian na

lepsze nie bylo. Mama nie przyjechala. Tymczasem
zbliilalo siq wielkie Swiqto, 20. Rocznica Wielkiego
PaLdziernika. W przeddzieri Swiqt pani Halina
powiedziala mi, 2e niedlugo pojadq do domu z

jednym z jej znajomych kijowian. Ale przed tym
jak mnie odprawi6, trzeba bylo jakoS mnie ubrai.
Moje buty rozwalily siq wcale, a sandaly byly nie
na ten sezon. W kladowce znale2li i podprawili
buty, z kt6rych wyr6sl Artur. Na mniebyly zadu|e,
ale cieple. S4siadka pani Sledziewska poszyla dla
mnie z czegoS ciepl4kurteczker.Znalazla siq i stara

czapka Artura. Teraz jui bylem ubrany i m6gl
bawi6 siq z miejscowymi chlopcami.

Przedwyjazdem rano polozylem siq do l6zka,
lecz snu nie bylo. Pani Halina podeszla do mnie
uklqkla rzaplakala - Moje dziecko, czy zmo2esz
mnie kiedyS przebaczyfl - Le|alem milcz4c4.
M6wii i pytai o czymkolwiek nie moglem. Na
drugi dziefi wsiadlem do wagonu. Poci4g ruszyl.

Na peronie pozostala siq zaplakana pani Hala.

Wiqcej jej nigdy nie widzialem.
Kij6w spotkal nas mn6stwem Swi4tecznych

ogni. Pod znajomq ark4 wchodzimy do dworu.
Wchodzimy na pierwsze piqtro. Na sercu
trwo2liwie. Otwiera nasza s4siadka, Maria
Grygoriewna Agieszkina. Wchodzq na korytarz.

Na prawo i na lewo drzwi naszych pokoi, one sQ

zamkniEte. Na wieszaku moje palteczko. Maria
G ry gori e wn a, pr zy jaLnie u S m iech aj 4 s iE, zapr asza

do siebie, karmi kolacj6 Scieli na kanapie po6ciel

i uklada spa6. Wszyscy zachowuj4 siq tak, jakby

nic siq nie stalo. Rano to samo. Sniadanie.
Propozycja p6jSi na spacer, czym od razu siq

kdfzystam. Tylko po obiedzie sqsiadka zaczyna

trudn4rozmowq:
- Twoja mama musiala wyjechai w bardzo

wa2nej sprawie.
- Kiedy wr6ci?
- Dokladnie powiedziei nie mogE, ale ona na

pewno powr6ci... A tobie trzeba siq uczy6. Ju2 trwa
druga iwieri, i ty mo2esz odstai. Lepiej, jezeli w
tym czasie, pokqd mama przyjedzie po2yjesz w
domu dziecka. Tam du2o dzieci, wszystkie one sq

nakarmione, ubrane i chodz4 do szkoly.
Moja przyszloSt zaczyna przyjmowai jaki6

ksztalt. To jest lepiej ni2 nic nie wiedzie6. Minqlo
kilka dni. JakoS rano mnie uprzedzili, 2ebym nie

wychodzil z mieszkania, bo po mnie przyjd4. O

godzinie jedenastej wpadl nasz ,,uprawdom"
Chancyn, i my odprawili siq w ,,rajnarobraz"
(kuratorium oSwiaty).,,Uprawdom" powiedzial
kobiecie - inspektorowi w czym rzecz.

- Gdzie s4 rodzice dziecka?
- Ojciec zmarl, a matka zostala aresztowana 6

sierpnia. - wypalil,,uprawdom" otwartym tekstem.

Jak to! Matka ju2 ponad trzech miesiqcy w

wiqzieniu. J4 zabrali nawet wczeSniej od
Wojewskiego.

Pani inspekt or z przestrachem powie dziala:
- Takimi dzie6mi nie zajmujemy siq. Chlopca

trzebazda(w NKWD.
W taki spos6b trafilem do schroniska

(prijomnik) NKWD, ale to ju2 zupelnie inna
historia.

Po wielu latach odczytalem w sprawie Nr 7000,

ze Gorowic - Wojslawska Teofilia c. Piotra za

dzialalnoSd kontnewolucyjn4 zostala skazana na

dziesiqd lat lagr6w poczynaj4c od 06.08.1937 r.

W Swiadectwie o Smierci I - 535776 wydanym
przez kijowski urz4d stanu cywilnego oprzyczynie
zgonu napisano: ,,gruZlica pluc", miejsce zgonu -
,,miesta zakluczienija" (wiqzienie). DwadzieScia

lat po Smierci mama zostala zrehabilitowana. W
1965 roku w Warszawie zapoznalem siq z pani4

Bohdanowicz, kt6ra znala matkq jeszcze w
Kijowie. Tak siq stalo, 2e znalazly siq razem w
wiqzieniu tr ukjanowskim. Potem szly w jednyn'

etapie i byly w jednym obozie. Opowiedziala, i
po drodze na Syberiq mama przeziqbila nerki.
Choroba rozwijala siq. Mama zostala polo2ona do

szpitalu obozowego. Ostatni raz paniBohdanowicz

odwiedzila j4 za kilka dni przed Smierci4. Mama

leilala cala opuchla. Kiedy to siq stalo, po takim
czasie lat nie pamiqta. Snieg juz stopnial, ale bylo
jeszcze zimno. Los pani Bohdanowicz byl mniej

ftagiczny. W 1945 roku j4 bylo zwolniono przed

terminem i skierowano w rozporz4dzenie Polskiej

Partii Robotniczej. W domu dziecka ona odnalazla

swoj4 c6rkq i wyjechala do Polski.

Ludwig Wojslawski,
Charkdw.

O p r acow al a i p rze tlumaczyla
na jqzyk polski

Larysa Wermifska

Uwaga! Na tym
zdjgciu widniej4
nauczyciele i absolwenci
z roku 1929
Berdyczowskiej Polskiej
Szkoly im. Dombala. W
pierwszym rz4dzie trzeci
z lewej (z lewej w
centrum na dole)
Mieczyslaw Dqbrowski
syn Mariana, dzisiaj 90-
letni mieszkaniec
Berdyczowa. Moie kto5
poznal swoich bliskich
czy znajomych z tego
zdjgcia? Niestety, pan
Dqbrowski jest w
podeszlym wieku i malo
co pamipta z tych czas6w
i nie jest w stanie
wymienid nazwiska ludzi
na zdjgciu. Czekamy na
listy naszych
czytelnik6w. Moie kto5
pozna znajom4 twarz?

Redakcja.



I I Ichodze do szarego bloku przy ulicy.Zwirki i Wigury, dumrie zwstrego Domem Studenckim. Jui od trzech lat wracrm

Vl/ " 
uczelni do trzyosobowego pokoju, kt6ry wla6ciwle stal siQ moj{ twierdz{. Co roku nieco sit zmietrir. Wladze

V Y Uniwersytetu warszrwskiego, n. kt6rym studiujQ stosunki miQdzynarodowe, corocarie pr6buj{ polepszyt wrrunki
iycia iwoich studett6w Poci{ga to za sob4 ocrywiscie podwylke oplst Jednak na zrwsze pozostetrle &kad€mikiem i pnwdopodobtrie
nigdy nie riQ zmicni zdrnie os6b z zewn4trz tra temat tego czym jest,

Student spelniony, czyh ffiot w akademiku
Powszechnie siguwaia, i2 akademikjest dostrzegad Dawet pewne dobre strony w i akademik zar6wno jak cala stolica robi

tym miejscem, gdzie imprezy toczq siQ od takim Zyciu. Mamy dostep do sieci jeden ciq2,ki wydech, by w poniedzialek
zmierzchu do 6w1tu. MySlq jednak, 2e jest internetowej, moiemy tez korzystad z obudzit siq ze spokojnego snu i
szczeg6lnie uricjscem, gdzie moina latwo telefon6w w pokojach, wprawdzie, kotrtjmuowad zabalvQ,

znalciE koleg6w, ale nie tylko takich do polqczenie jest tylko miqdzy akademikami Jestem w pewnej mierzc dumny z tego'
zabawy. Podobnie do burzy na morzu wrze univplsyteckimi, ale za darrno, i w6wczas Ze dostalem siq na studia do kaju, kt6rego
w olresie zajQd dydaktycznych i uspokaja przynamniej kto6 moie zadzwoni[ z duch tkwi w moich pruodkach. Czasami

sie dopiero podczas sesji, by odpoczqwszy zewnqtz, lod6wki, pokoj6w cichej nauki, jednak, gdy robiq kolacjq w doSd przytulnej
od nadmiaru przeiyC, spowodowanych sali ielewizyjnych, pralni i tenisa stolowego. kuchni lub le2q drzemi4c na l6iku po

naml, znowu pogr4zyc
siQ w wir szalonego
studenckie go 2ycia. Dopiero
wakacje przynoszE dlugo
oczekiwany odpoczynek
Scianom, co przeLyly epokq
Zwiqzktt Radzieckiego.
Przyzwy czailem siq powoli
nawet do najbardziej dziwnych
rzeczy, kt6re siq zdarzajq w
tym miejscu. Ju2 nie wkurzaj4
mnie d2wiqki muzyki, kt6ra
dobiega z klubu studenckiego

,,Proxima", znajduj4cego siq
obok. Wcale nie gardzq tym
miejscem i czasami siq tam
pojawiam (oczywiScie bez
przesady). W pewnym sensie
dyskoteka j est ni'eodlqcznym
atrybutem kazdego studenta.
Rozrywka i nauka to s4 dwie

, kt6re - moim zdanrem
- bEda towarzyszyt
studiuj4cym. Jestem prawie
pewien, 2e ten laricuch nigdy
nie ulegnie destrukcji. Minie
sporo czasu, ale powqtpiewam
w to, by prawo akademickie
zmienilo siq w zasadniczy spos6b. Ciekawostk4 z pewnoSci4 bqdzie fakt, ze

Szczerze m6wi4c, nie mySlalem, 2e warunki 2ycia w akademikach polskich
kiedyS zmieniq swoje pogl4dy co do tego wcale nie s4 takie zlejak na przyklad na
miejsca. Na pocz4tku po przyje2dzie do Slowacji i Litwie. Gorsze s4tez w Albanii,
akademika czulem niesamowitq chqi do jakstwierdzajqdziewczyny Lindita,Mirela
tego, by.rzuci6 te studia i uciec do domu, i Rudina, pochodz4ce stamt4d (raczej nic
gdzie jest milo i przyjemnie. Prze?ylem dziwnego, bo s4 za friko). Niestety nigdy
zalamanie,gdypo razpierwszy zobaczylem nie mialem okazji, by odwiedzi6 podobny
malutki pok6j, w kt6rym mialem spEdzid Dom Studencki w Kijowie, ale w
parq nastqpnych lat swojego Zycia. Nie byl Zytomierzu, z kt6rego pochodzq, warunki
zbyt ladny. Chociaz meble nie wygl4daly Lycia s4 mniej wiqcej przyr6wnywane do
staro, ale pqkniqta na Scianach farba jeszcze symbolicznej oplaty pobierane j 

"ebard,ziej podkre6lala raiqc1 r6znicq student6w.
pomiqdzy rzeczywistoSci4 domow4 a Z calq pewnoSci4 nie da siq odpocz46
studenckq. Teraz jednakrozumiem,2ebyly tutaj od wrza:wy, kt6ra prawie przez caly
to my6li szalehcze i dziecinne . ZaczSem tydzieri dokucza, lecz przychodzi weekend

Nareszcie zima Swiatem zawladngla
Spadl na gal€zie szron uroczy
Jak matka ziemig Sniein4 koldr4 owingla,
W jeziora lustro swe wpatruje oczy

Brat mr6z bajeczke opowiada skrzypi4c
I zimny wiatr piosenkg ulubion4 Spiewa

Balwana dzieci lepi4, slowa dziwne krzycz4c,
A starsza siostra dalej sypie Snieg na drzewa

Panuje wszgdzie duch Swi4teczny
Poprawia humor Pani swej
I oSwiecaj4 gwiazdy blaskiem Swiat bajeczny
Zasypia stary mr6z i skrzypi l2ej

Noc, chroni4c Pani sen, nad ziemi4 dlugo lata
Mrok tronu jej pilnuje
Dop6ki wiosna pigkna nie zawola gor4cego lata,
Dop6ty, tafrcz4c dziwnie, Snieg puszysty przelatuje.

mQczacym dniu, zastanawiam
siq nad tym, czego wlaSciwie
siQ spodziewalem po
studiach, ale jeszcze przed.
tym jak tu przyjechalem?
Czego siq spodziewa kazdy
cudzoziemiec, gdy otwiera
pierwsz4 stronQ ksiqgi
studenckiego Zycia?

- PrzeLylam szok,
spowodowany nadmiarem
nauki- m6wi Zuzanna
Agbaryova ze Slowacji.
Niekt6rzy j ednak tw ier dzq,, i2
wcale nie zostali zaskoczeni
studiami. Nalezy do tych
drugich te2 Alina
Kaczanowskaya zLitwy.

Nie wiem, do kt6rych
zaliczg siebie, bowiem
prze?ylem zaskoczenie, ale z

kolei wiedzialem teL o tym, i2
studia nie bqdq bardzo latwe,
tym bardziej dla czlowieka,
ktory przez cale swoje
dotychczasowe 2ycie
rozmawial w jqzyku zupelnie
innym, anizeli otaczajqce go

w chwili obecnej spoleczefstwo.
Na pewno nie odkryjq Ameryki, jeileli

napiszq, 2e wlaSnie takie zycie hartuje i
pomaga zwalczat wszystkie problerny
samodzielnie. Czasami chce siq rzucid to
wszystko, ale zmuszasz siq do tego, by
skofczy6 sprawQ. Z kolei jak wielk4
satysfakcjq prze?ywasz, gdy osi4gasz coS

sam. Z cal4 pewnoSci4 nie jestem tE jedynq
osob4, kt6ra przeLyla podobne uczucia i
nigdy nie bqdq.

Potrafilem przyzwyczai6 siq do tego
Swiata. Cho6 nie wiem czy na pewno
zwiedzilem go do korica?

Aleksander Wyszyrf, ski.



28 wrzesnia 2003 roku Berdyczowska parafia Swigtej Barbary witala nowo
naznaczonego ksipdza proboszcza Andrzeja Jachimowicza. Do tego rnlodego kaplana,
pelnego sil i m4droSci, od razu pociqgngli ludzie, a mlodzieL znalazla w nim dobrego
przyjaciela. iLeby zapozna(, czytelnik6w ,,Mozaiki Berdyczowskiej" z nowym
proboszczem, zadaliSmy ojcu Andrzejowi kilka pytari, na kt6re uprzejmie zgodzil sig
odpowiedzied.

- W Bialej Cerkwi wierni nie maj4
swojego koSciola. W pomieszczeniu Swi4tyni
na dziefi dzisiejszy znajduje siq sala muzyki
kameralnej. Z oddaniem Swi4tyni wiernym
wladze miejskie wcale siqnie Spieszq nawet
nie zwracaj4 uwagi na rozporzqdzenie
Prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy z 2l
marca 2002 roku nr 2'79 - 4, dotyczqcego
ostatecznego oddania kultowych
pomieszczeri wsp6lnotom parafialnym.
Nawet nie kazdego dnia bylo wolno
odprawia6 mszq Swiqte w koSciele. Tylko w
niedzielq od 8.00 do 13.00., dopiero w
ostatnim roku mojej pracy pojawila siq
mozliwo56 odprawiad mszq Swiqt4w Srodq i
w piqtek rano. Ale nie zwaLajqc na te
warunki, kazdego dnia odprawialem mszQ w
jednym z pokoj6w swojego wlasnego
mieszkania.

W Biatej Cerkwi parafian jest mniej niz
w Berdyczowie. Na Wielkanoc 2003 roku w
Bialej Cerkwi we mszy uczestniczylo 150
wiernych. W czasie swojego duszpasterstwa
tam przygotowalem dwie grupy dzieci do
Pierwszej Spowiedzi i Komunii. Pierwsza
grupa liczy\a l0 os6b, druga - 7. Jak
widzimy, 62nica jest w tym, 2e w Bialej
Cerkwi nie ma swojego koSciola i parafian
jest mniej. Ale potrzeby tych ludzi wszEdzie
sqjednakowe. Tam i tutaj glosi6 trzebaslowo
BoLe, udziela6 dla wiemych sakrament6w
Swiqtych itd.

. Jakie ksiqdz proboszcz ma plany co
do pracy w Berdyczowie?

- Przede wszystkim pragnE kontynuowa6
sprawQ rozpoczetq przez moich
poprzednik6w, wzrastal to, co bylo nimi
zasiane w zeszlych latach. Mam starszego
brata w kaplaristwie, ksiqdza Bernarda
Mickiewicza,kt6ry jest dla mnie wzorem do
naSladowania. BqdE stal siq pomagai jemu
prowadzi6 tq duszpastersk4 dzialalno66, kt6r4
on rozpocz4l w Berdyczowie 26lat temu.

. Proszg powiedzie6 kilka sl6w
czytelnikom <<Mozaiki Berdyczowskiej >>

Nie dlugo ten rok dobiegnie korica.
Chcialem wyrazit najlepsze 2yczenia dla
wszystkich mieszkaric6w miasta. Mam
nadziejq, ze Nowy 2004 rokprzyniesie nowe
radoSci, nowe przyjemnoSci, nowe laski i
blogoslowieristwa Boze, bez kt6rych nie jest
mo2liwe normalne 2y cie kaildego czlowieka.
Ot62 2yczQ wam, zebyScie wkroczyli
Nowy Rok jak dzieciBo2e, ufaj4c Jemu r w
szczESciu i w biedzie, w radoSci i w smutku.

. Dzigkujemy ojcu za rozmowQ

Rozmawiala Irena Zaw adzka.

Zespdl redakcyjny
< M o zaiki B er dy c zow s ki ej >

wita ksigdza Andrzeju Jachimowicza w 7- rocznic?
kaplufistwu, ktdra nastryila 27 grudniu.

hyczymy zdrowis duszy i ciala, sit i mqdroSci.
Niech dobry B,ig zuwsze blogoslawi waszq

duszpasterskq pracQ!

Bgdg wzrasta' ziarno zastane

przez moich P oryrzednikdw

" Czy powie ksiqdz nam par€ sl6w o
sobie?

- Narodzilem siq 22 kwietnia 1972 w
rodzinie Antoniego i Haliny Jachimowicz6w
w Nowogrodzie - Wolyriskim w obwodzie
Zytomierskim. Mam brata Aleksandra
mlodszego o osiem lat. Rodzina moja jest
katolicka, wlaSnie z niej i wynioslem swoj4
wiarq. Od samego dzieciristwa z rodzicami
chodzilem do kaplicy. Gdy ukoriczylem
dziesiqi lat, odbylem pierwsz4 spowied2 i
komuniq Swiqt4 w Polonnym, bo w
Nowogrodzie Wolyriskim nie bylo stalego
ksiEdza (ksiq2a dojehdlali). Po zakoriczeniu
matury wst4pilem do technikum
maszynowego, kt6ry ukoriczylem i dostalem
zaw6d technika - technologa.

W 199 I roku odczulem, ZePan 869 wola
mnie, zeby poszedlem za Nim. MojA
odpowiedziq stalo siq postanowienie
poSwiqci6 siq sluzbie kaplariskiej. WlaSnie
wtedy dostalem siq do Wylszego Seminarium
Duchowego w Grodnie, na Bialorusi (bo
w6wczas na Ukrainie seminarium jeszczenie
byto).

27 grudnia I 995 roku dostalem Swiqcenie
diakonatu z r4k biskupa Jana Purwiriskiego
w zytomierskiej Katedrze Sw. Zofii. Rok
p62niej27 grudnia 1996 roku, w tym samym
miejscu, z rqk tego| biskupa, zostalem
wySwiqcony na kaplana razem z moim
przyjacielem ksiqdzem Wiktorem
Makowskim. Po Swiqceniach od razu
zostalem naznaczony wikariuszem w parafii
Korosteriskiej bl. Honorata KoZmifrskiego.
Pracowalem tam z ksiqdzem Ambrozym
Mickiewiczem. Od l0 marca 2000 r. bylem
naznaczonv proboszczem w miescie BialQ
Cerkiew, na Kijowszczyfinie. A 28 wrzesnia
zostalem proboszczem Berdyczowskiej
Parafii Sw. Barbary, gdzie bqdq slu2y6
ludziom na chwalq B,o24.

. Czy jest r62nica migdzy parafi4
Berdyczowsk4 a Bielocerkiewsk4?



Kaczka kaczc e wykwakala,
Co gqS o niej nagergata.

Na to rzelda gQS, 2ekaczka
Jest zlodziejka i prjaczka.

O indyczce zal pantarka
Powied ziaLa, ze plotk nka.

Teraz bojka wSrod podw6rka,
Ze aL lec4 barwne piorka.

Juliun Tuwim.

Przygotowala Larysa Wermiriska.

ryry}r
W%KPLorKr

EF'"ffit
KOMEHTAP:,fr,

rlecapKa
rlecapKa

';a#nfftif.T#?:nxzki,

gil' ffi # ffJl$il:Hs:T,?rftl:'0.,'-Fw 
W Przyszrakaczka do perliczki,

O b gadaLy dzi6b indyczki.

-affift***,.M

perliczka -
pantarka -

A za dzbankiem taleru skoczyl,
DokoluSka siq potoczyL,
Piec, cho6 grubas, zlapal ktju
I ochoczo z nim wywija.

Biedna miotla w kqcie stoi,
TeL by chci ala,lecz siq boi,
Bo jak w taricu siq rozluLm,
To ja beda zbierat p62niej.

Tahczy skrzynia i siekiera,
Az siq miotle na placz zbiera, '

Juz nie moile ustad dtuhej
I tak p14sa, ze siq kurzy.

Julisn Tuwim.

KOMETITAP:

hyc -

HapoAHr4r.r TaHoK

CKOK

MEHE

M ITNA IOTOBA 3AIIJIAKATI,I

3yrruHnTficfl,

dokoluSka sig potoczyl -
ryr spo6un rolo

miotle na placz zbiera -

tak pl4sa, 2e sig kurzy -
rar ni4nlxcye,
IIIO IIHJIIOKA CTOBNOM



MrcTA nonbt4t

?/ep,'nna 6 Knpofte ?/oauqi
Tr,rxo Hece Bicna cnoi soAu Ao cllBoro

Bamificrroro Mopfl i uporxrou 6imIrr qK

10 crorirr y cuorcifise A3epKano pirr'I

Ar4Br,rrbcr Kparin - nepnl,IHa n roponi
flonsrqi.

IIe uicro focrLIHHo 3anPoruy€ Bac

npofirncr fioro npr.Inituutrlu ByIrvl\flv.vI,

niAnoquru y :ariuxy 3eJIeHI'Ix crnepin.
Mafixe 700 porie oKpacorc KPaxona

e rcoporincrrnfi 3aMoK i apxirertypHnfi
KoMrrJreKc Ha nereHAapnifi ropi Baeen.

Baserr r,nfl Kpaxona - Te )I(, uro
Kpeulr 4rx Mocrnu, 3unosufi nanaq

4na llerep6ypry, Jlanpa Ars Kresa. Tyr
KoJrr.rcb KopoHyBanl4cb tloJlbcrri ropoli,
Tyr 3aBx(AI,I MoJII,ITrcs Haficsqrirunfi
Oreqr, roru npuixA)Kae Ao cBoro pi4uo-
ro uicra.

Basem cras MicIIeM ocraHHboro cno-
r{r.rHKy 6ararrox pI4AarHI'Ix npannrelin i
nonirn.rnr.rx Air.Iis llonrqi: xopolin - Bla-
Ar.rcnaBa Jloxetrca, Kasnuupa Beluroro,
Bra4nclana flrai,l^rra:' floera AAarraa Miqre-
Br{qa, naqiouamuux repoin - Ta4eyrua Ko-

crrorrKo, IOseQa flincygcrxoro ra 6ara-
rrox inurux.

B XVI cr. Koponb 3uruyHt Crapufi
rrpu Kare1pi no6yayBaB KanJII,Iqro, s qrifi
nisHiue caM sHafiuos si.IHufi cnorifi.
Ha 3r.rrvryHrosifi nexi s roro 'racy 6ylo
poevriqeuo nafi6inrurufi (earorc eicilvl
ronH) y flonrqi 4rnin, Iqo A3BoHHTb

Jrnrrre y Br,InaAKy nafi6inrurux ypouncro-
creir, a raKox uafirolocniure s ycix rr,teur-

raHqin Kparona nirae nany pl'IMcbKoro B

lsi fioro npuia4y. Kaxym, qKrlo ropKHy-

Tr4cr pyKoto 3xruynToBcbKoro A3BoHy ra
3araAarl,I 6axannx, eouo 060n"t3rono
s6y4errcr. Hanenuo, rncs'Ii nro4efi rvrpir-

roTb noBepHyTIucs. cIoAI.I 3HOBy.

flopyu s ropolincbKuM nanalreM Ta

fioro MypaMpI s CeuaropcbKolo, CauAo-

Mgtr).cbKolo ra 3noaificbKolo BexaMI4 no-
qyBaeuct HeMoB y ra:qi. A xasra goscil'I

ropyq: y ne.repi ni4 rvrypaul'r 3aMKy, Ae,

.f,K po3[oBiAae lerenAa Konucb ]KI'IB Apa-

KoH - nloAoxep. Jlereu.uapHnfi ropolr
Kpar, srfifi ssaxaerbcff 3acHoBHI'IKorra Kpa-

KoBa, Ha3aBlKAH 3aJll{tuprBcfl y uasri uicra,
a ApaKoH- na nlnri repeAneqepolo ra B

rrucneHHux cyneuipax, mi npoAalorbcfl

ryr. Tirrru ui cyvacni ApaKoHIII'IKI'I
soscir,I He crparxHi, noHu ycuixarorrcx,
nigr'ropryrors, pa4irorb BaM.

llporyrrcrcqucb yctrlixnenuMu ByrHq-

KaMr,r, Br4 IroTpt[JIteTe Ao IIeHTpy crapo-
ro uicra - unoui Punor.

Tyr MoxHa npocu,qitn qilufi AeHb,

roAyroqu rory6ir, cnyxarcqu napoAui rue-

nogii y suroHaHHi BynfirIHI,Ix My3I'IK, MI{-

ryroqucb IIpeKpacHI,IMI4 CTapoBrrHHI'IMH

6ytisntuu.
3 XIV cronitrs nnouy Pzuox nPn-

Kparrarorb roproni pr4u Cyreniqn, no-

6yaonaHi s cruni peHecaHcy. Hanporn ne-

nr.rqHo n[co.Iie roruqrrufi Mapiaqmufi xo-

creJr, g sexi tKoro qoroAl,IHll rpae ropH,

ruo flonbcbKolo MoBoIo Ha3l'IBaerbcs <<xefi-

HaJrD. fonosHxfi ninrap Ilboro Kocreny -
nurnip pyK BLIAarHofo MI'IrIrt XV cr. Bira
Crnoura, eirpaxi - fllaa Marefixn, BeJIH-

Koro noJrlcbKoro xyAoxHI{Ka, uysefi rxo-
ro 3HaxoAptrbcf, nopyq, na nynaqi @lo-
piancsxifi.

34aerrcr, Iqo y Kpaxoni ri6pani nafi-
rpauli xpaMl{ cnity: cs. AH.qpix, cn. Bofi-
qexa (porraaucrrufi crnlr), csxroi Tpifiqi,
Aouiniranqin, $panqzcranqis, 6epnap-

AuHis (panHr rorura), csqtoiBapnapu (ro-

rnra), csmoi AHrua (6aPoxro).

Kpaxin - He JII,IIUe AyxoBHe cepAq

rpainn, qe oAHH s Hafi6iruurnx qeH'rpis

Kynbrypl{ i nayrcu. Y r"ricqi rpaqrc€ ro-
HaA Aectrb BtIIqEx HaBqilIbHHx raxlagin,
cepeA tKI4x - uaficrapiuufi y flonriqi
,flreroncrrufi yninepcurer. B r'ryeei yui-
Bepcr.rrery a6epirarorLct KoJIeKIrii nopr-
perin npoQecopis i l\,IeqeHatin, actpouo-
rrai.rrrlax ra na6aratopHnx npulaAin, mo-
6vcin.

Cnasumcq Kparin i xYAoxutMI{ ra-
JrepeflMll, Ae MoxHa IoAHBI'ITI{cI rari uy-

4oni rapruHll tK <.{aua 3 ropHocratMu))

JleonapAo Aa BiH'Ii, <MulocepAnufr ca-

MaptHI,IHD Pen6panta, <<Koctroumo nia
Paunasiuauu>> -f,na Mareftru ra 6araro
innrux.

IIe oaniero oKpacorc Kpaxoea e fioro
rocrvnni npunirni uerunanqi, .sxi HaA-

gsu.rafiHo nn6rsrr csoe l*aicro. Ide soHI'I

Hacililaltur KypraH uaM'sri Tageyura Koc-

TroruKo, nigpo4ulu gnvuleHi y poKI{ Ii
csirosoi sifiHu uau'qrHpIKI'I. IIe BoHII

BrrraHoBylorb naM'trb cecrpl{ OaycruHu

Kosamcroi, rxa xI,IJIa i uolulacb y IIbo-

uy rtricri, rle BoHH cnopyAHnH vy4onr'rfi

xpau Eoxoro MnlocepLfl, xrnfi unnylo-
ro rira ocBtrLIB nana loau flasro II.

flo-pisuovry cKnaAalorrcq Aori l"Iicr:

oAHHM cyAl,Inoct cflanaxHyrll tCKpaBOIO

riproro i urel,IAro 3racHyrl'I, isurnu -
yyifiru n icropiro i nroAcsxi cepAIIfl Ha-

siru.
flpo Kparis MoxHo HanI4carI'I AYxe

6araro, posnoni4arcvu npo fioro Kpacy

Ta BeJrHtI, fioro ictopirc ra cboroAeHHt.

-fl x, rK i rucs.ri nro.qefi, u1o no6yna-

JrH Tyr, xovy sisuarncb B ToMy, Iqo 3aKo-

xaJracb y ue uicto ai.4pasy i HasanxAll.

-f mo6nro re6e, Kparie!

Ipnua PO3BAAOBCbKA,
BqHTeJrb reorpa$ii urKoJrtt Ns 11,

rvr. Beplnvin.



y cy3tP'i eennrcux

l\ 7f APLfl Kropi-CrraAoecbKa
IVlg'ssarracfl. na csir 7 nuctona-

aa1867 poKy y Bapurani. B qrorr,ry npe-
KpacHoMy rraicri BoHa [poBeJra cBoe Ar4-

rHHcrBo i roHicru. ii 6arrro 6yn nunre-
JreM MareMarrrKr,r ra Qisnru y rirvnrasii.
Mapix r paHHix porin crilra qirannrucs
ToTIHuMI,I HayKaMI,I i, uarcun He[oBHr{x
16 poxin, eariu.runa rirranasirc is soro-
TOrc Me,4annrc.

Y 1884-1885 porax rpoAoB)KyBana

HaBqaHHt y Henera[6HoMy, TaK 3BaHo-

ruy Jlirarovorray Yninepcnreri, y rKoMy

AisquHa MaJra 3B't3Ku 3 rpynorc uo3r,r-

rusicrn.rHo HaJraruroeaHoi r"rono,qi.

Baxxi uarepianrni yrr,ronu srr,rycnnu fi
niru [paqloBarr,r ryBepHaHTKoK), a

siAxoAu ypanonoi pyxw i uurxou rpo-
nirroro anariry iu ngalocs s rLInHi
1898 pory BHJrfrr{rII nosfifi rpoMener-
nopvnfi eJreMeHT, sxuit Ha qecrb noJIbKI,I

Mapii CrnaAoscrxoi nassanu nonoHieu.
V noAanrurux AocriAax, ulo npoBoAI,In[-
cr ptBoM s I' Fe[,roHToM, BoHH AoBeJII,I,

ulo 6nenAa cMoJrr{cra Mae y cBoeMy
crcna.qi n1e oArrH pa4ioarnannnft eJIeMeHT.

3 Bi.qeHcxoi AraAeuii Hayr irr,r sAa-

Jroc{ Aicraru rimra roH siAxogin ypa-
Hosoi pyllvr i nicns rpbox porin Harlo-
ndriusoi npaui BoHrI otpravanz 0,1
rpaMMa rrrrcroro xJropl4Ay paairo.
Bigrpnmx i nnryueHHt ABox HoBI,Ix

xirrai.rHr,rx eneraeHris upuHecJro noAppK-
xro Kropi cnaBy. B 1903 poqi Mapia

MqpE KPPI-GKG6@@BCbK6
nisHirue ra6opaHxoro. Jlnrue s 24 porcn,

3aBArqyrcqu csoifi cecrpi, f,Ka Me[rKa-
ra y <Dpanqii, Mapir 3Moura suixarr .qo

flapr,rxa i rala HaBqarncr y Cop6oni. B
nepio4 HaBrraHHr BoHa nosHafi ol,r firaefl.
s fl'eporra Kropi i y 1895 poqi rufiruna
3a Hboro gauix. I{roro x caMoro poKy
fi .ronosiK cra€ npo0ecopou Ilkoru
@iguxn ft Xirraii. tlepea pir Mapir 3Aana

eK3aMeH[r i ogepxana npaBo HaBqarE y
ruKoJrax Ans Aieqar.

Y 1897 poui Mapir Kropi-Cxna-
AoBcbKa ouy6airynaJra cBorc repilry Ha-
yKoBy rrpaqrc, rKa 6yna npncBrrreHa
MarHeTr,rqHHM BJracTr,rBocTrM raproraHoi
crari. Y qefi uepio.q cepeA uayxonqin
3'tBrflerbcr [pnnyrrleHHr, rqo c[ony-
qeHHfi ypany nnnporuiurororb HesHaHi

.qoci .Iacrru. Hesa6aporta rroApyx)Kt
Iftopi po3uoquro AocniAxeHHr sacroK,
mi rnnporraiHrosanucx ruinepalaMu, rqo

auiqyrorr y co6i ypaH i rop. BoHu 4o-
BeJrH, ulo Aesri naiHepanu (6nen4a cruo-

Iryrcra, xanrolir) Marorb 3HaqHo 6inuuy
npoMeHerBop.ry arcrzsHicrtr, uix 6pr ro
Br{HrrKaJro 3 HarBnocd y nnx ypaHy i
Topy.B.reHi npnrrycKaJrtr, Iqo B Hrdx npu-
cyrHr He3HaqHa rinrxicru 6inrru pa4io-
arrusHoi cy6cmnqii sia ycix.qoci niao-
MI.IX EJICMCHTiS.

Y npnrraiu,rBHnx yMoBax (neo6na4-
nanift qr caiA la6onaropii) nogpyxxx
Kropi ,uocni.qxyBaJlo Ha sracHi KoIrrrI,I

Crna4oncrra-Krcpi orpuMana 3BaHHt

Aoroopa i qroro caMoro poKy IIIseAcr-
ra Ara.{euia Hayr rpu3Haquna Ho6eni-
BcbKy nperrriro Mapii i fl'epy Kropi sa

ui4rpurrr i .qocniAxennx pa4ioaKTr4BHo-

ro Br{npoMiHrosaHHr. y 1904 poui ur He-

seu.rafiHa xisra craJra repinnuroM JIa-

6onaropii na raQe4pi $irurn, yrnopeHifi
cneqiamso Anr fi.ronosira, a KoJrr4 qe-

pe3 ABapoKr'r niu sarunys sHacriAoK He-

rrlacHoro BnnaAKy, BoHa oqoJII{JIa raQe4-
py. Hennosgi ifi 6yro upncBoeHo noqec-
He 3BaHHr npo{ecopa Cop6oHn. Becr
uac Mapir Crra4oBcbKa npoBoAldna

AocniAxenHs BJracrr4Bocrefi pa4iro i
uorottito, a raKox Mo)KJrr,rBocrefi ix sH-

Kopr{crann{ y MeAuqnni (n pa4ionorii).
3a sHHaxiA rr,reranenoro pa4iro y l9ll
poqi ift 6yna npwcBoeHa Ho6enischxa
upeuia, rlboro pa3y B o6racri xiuii.

Y l9l4 poui Mapir CxnaaoBcbKa-
Kropi repepBana cBoro HayKoBy rpaqrc
i saftHflracr opraHisaqiero pa4ionori.rHoi
cnyx6u Ans siftcrKoBrrx runurarin, 4o-
noMararra ifi y urouy craprua 4ouxa Ipe-
sa. flicrs sifiHu Mapir CrnaAoscrra-
Kropi craJra nepIuorc xinroro - qJreHoM

@pauqysrroi AraAerraii Hayx. Belura
xinra-HayKoBerlb po3uorrrua po6ory y
crBopeHoMy s fi iHiqi uil4Br4Paaiaqifi Ho-

rray iHcruryri, y xrolay gairvratacs.BuJry- 
.

qeHHtM npoMeHerBoprII,IX cy6cranqift . ii
yrrHffMr.r 6ynu crunengiauTr,r 3 flonrrqi.

feniamHa rroJrbKa 3aBxAII rig.rynara ne-

ruri po4zHni gs'rgrn si ceoerc Famri-
Brrlr{Horc. flicnx orpLIMaHHr nepuroi Ho-
6eriscrrol upevii BoHa [epeKa3ana
3HaqHycpy Ha 6yaooy cauaropiro e 3a-
KonaHoMy, nicrs 4pyroi - Ha 6y4ieHI{II-
reo pa4ionoriqnoi na6onaropii y Bap-
uragi. ,{rryro.rn if crapaHnrrra y Bapruaoi

6yro posnoqaro 6ylinnuurso Paaiaqift-
noro Iucrvrayry (u 4aHnfi .rac uocilrr i"i'

iu'r), y ni4rprarri sxoro BoHa B3fiJIa

yqacrb y 1932 poqi, no)KerByBaBIIrrI
iucrnryroni 1 rp. paairo.

Mapix CrraAoscrra-Krcpi 6yna

Aylxe cKpoMHoIo nIoAI,IHoIo. Bosa uiro-
Jrr{ He MaJra ua ueri orpnMarr,I nuro4y si
csoei nayronoi npaqi. 3aex4ra crBepA-
)KyBiura: "PaAifi He rroBnnen Hiroro s6a-
ratryBaru; sin Harexnrr yciu rro4f,M."
Ilpo$ecop CuaAoscma-Kropi Kopr{cry-
Banracfl. csirosoro cJraBolo, nporflroM
cBoro )KHTTT HaJrexaJraAo 6ararrox Me-

Ar,rrrHr.rx, Sisi.rHrax, cycuimuux opraHi-
saqifi i ronapucrn.

flocrifini KoHraKrH is pa4ioarcrue-
Hr,rMrI peqoBr,rHaM[ craJrr4 upHrruHoro
saxroi xnopo6n, 6inorpir'x. BoHa no-
Meprla 4 nwnlas.1934 pory y @panuii.

hvr' r Mapii Crna.qoscrr<oi-Kropi cro-
roAni siAor\,re ycboMy csirosi. Hanirr y
rnraficrrorray xparvri KonQyuix MolKHa

:ycrpirn roprper eerr,moi roJrbKr,r.

Onpaqronana Jlapuca BepnincbKa.



HAWA ICTOPIfl

TTA IIIIIPOKOMy, oro{exoMy nicaM[ noni 15 nf,nHf, 1410 poKy noBnHHa 6yna po3irprrxcc o!t|& 3 Eri3ane(nirxnx

l] 6rra XV crorirrs. BeJrrr[fi Maricrp op[eEy xpecronocuis 6yr treBe|I y trepeMGi riaA AlKyEaMr| tr('JrtKaMf,. BiH
I-I-[rBiTE rraxallE rtpxroryBar[ 6arrro Mory3oK i nanqroriB, rqo6 nicn{ nepeuorfi BtrSarrr troroxe[[x. Xpecrottoc-

qrun 6yau Taxox 3NroroBnerd qxMani stnaclt BrlHa AJrfl cBrrrcyBadHr trepeMorn. y ixsEoMy Bilcbxy trepeBffisnr EaxKs
3aKyra y narrr r€Eenepif,. IlonbclKo-nnroBctKa x apuie naai.iyra:ra 6i.irbuy KinLKicrB BoiEiB, y ii ueper.r nepe6yraan 30
T[cttl BosKiB nporl| 20-T[cs.rnoro niMeq6Koro rif,crxa. 3aro [iMeu6xi rriApo3Ain[ 6yn[ Kpaute o36po€Hi.B rpMii tr.inr
laxra rorarepil uepeD&rxant n||rrle cepeA [orrKiB, ! ntlToBc6Ki 3aroEt| ctcrallJucf S rer|(o o36poexru Bep|r|||||riB, oAsrsy-
rxx y uripaxi KrOTaI|I,r 3aMicrr craJreDlr Jrar.
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Xpecronocqi Br,rrur,rKyBanr{ cBoi
nificrxa Ao 6orc. Ha ni4xpuroMy roni BoHr.r

o rrr,r H r,r Jr r,r cr II iA II a Jr roq LrM H np o M e H.rr M r.r

riruroro coHrls. Cnera Ayxe AoKyqana
3aKyrr,rM y cTanb nr,rqaprM opAeHy. Tnrra-
rracoM IIonbcbKo-nHToBcbKa apM ir,
6insruicrs rKoi xoBanacfl y rinracrifi
niconifi ryulaBr4Hi, ApKe roBinbHo roryBa-
nacr Ao 6utnu. -flrafilo HaBMrrcHo 3Boni-
KaB 3 Br.rBeAeHHsM 3aJrr.rrrrKin nifictxa is
nicy, 4o6pe po3yMirorru HeBr.riAHe craHo-
Br.rilIe xpecroHo crliB.

Y nenHy roAHHy nepeA KoponeM Bna-
Ar,rcJraBoM 3'flBt Jil49g, [OCnaHrIi Bennroro
Maricrpa. Cnonarrrra, noBHtrMH nrrxlr, 3aK-

nuKarru flraitna BHBecrH sificrro y [one.
Bpyvunz fiorray rprr rlboMy Ana oroneHi
Me.ri, sKi noBI,rHHi 6ynu, Ha ixHro Ayvmy,
rrocHJrr,rTr.r ni4nary flonflKiB ra nuronqin.
Xo.ra ix xecrz i crosa 6ytu o1pa3Jrr.rBHMH

Anfl BnaAr.rcJraBa fraitta, siH cnorcifiHo
ni4nonir: <Xo.r MeqiB y Hac Bncraqae, i Bce
x raKr,r f flpufiMaro qi naui, flK 3HaK Mafi-
6yrHroi Harrroi repeMorr.r, rKy caM foc-
noAb 3cr.rnae Ha Hac qepe3 nauri pyxu. A
noae 6ursr{ TaKox( 6or nugHa.{prrr. Ao
Hroro croroAsi 3Beprarocr, MoJrroqucb 3a
c[paBeAJrr,rnicrr. Bin 6a.rurb Moro KpuBAy,
a Baruy nuxy i He[paBAy. Aivrinr.>

3 Heer.rcoxoro narop6a xoponr B oro-
.reHi csolx nafixpaulux nr,rqapin ornrAaB
rvricqe uafi6yrnso\ 6urou, cnocrepiraB rK
fioro sificrKo roryerrcr Ao 6oro. Bin su-
cr,rJraB rinqin 3 HaKa3aMn i nocan ruiHl.r
3MiHu y posraruynaHni oKpeMr4x
niaposairis. Oco6ucro trafiro ne 6pan
yqacri y 6urni, flK rle 6yno npnfiHrro y ri
tlacu. Kopo.nr, Ha B3ipeqb rarapcbKr4x
xanin, caM oco6ncro KepyBaB yciM
noJlbcbKo-JIr{ToBcbKHrra sift crrorra. Ha-
peruri, 6nugrro uin4Hr, flrafino si.4Aas Ha-
Ka3 rrpo Hacryr. Cnovarry 3 BoporoM y

Xopynzea Banuxoeo Mazicmps, sdo-
6yma nid lprcneantduv. Kpi*t 4ie'i xo-
pywzsu nepentoltcqnM dicmanucn no nad
5I nodidnuxtaaxie, t4o HannrcaJtu nu-
qopilw opdeuy nta nuqapnfit s 3oxidnot
€eponu. Bci 4i xopyw?su demantuo
6ynu o n u caui n ontc txun nim o n uc4ent
.flaom r(nyeawon. ix xonili noucaa no-
daqumu e Kpaxoei y sarwKy ua BaeanL

6oro sirrHyBcr Jrr.rroBcbKnfi Slaur, a

nisHiure nonrcsrufi. Posnoqaracfl AoBror-
puBarra xopcroKa 6urna. Epmir s6poi,
Kpr,rKr,r noiuin, ipxaHux rcosefi gnrvnncfl. B

oAnn cuilruuit siAroroc 6ursn. Xrraapu
KyprBH, ni4urri BepruHHKaMr.r ra niuruura,
tarpunz nole 6oro. flepenara [epexoAr{-
Jra ro Ha oAHy, ro Ha Apyry cropoHy.

Ha no.ramy 6urnu, KoJrr.r xpecro-
nocqi 3rpynyBanr{ BaxKy xanalepiro 4.ne
yAapy rro Jrr4ToBcbxorray $nanry, nin He Bur-
pLrMaB i nurosqi Kr.rHyJrucfl sriraru y pisni

cropoHlr. Are ruroscrri saroHu ue 6ytu
qirrou pos6uri. Y uefi cav.ui't MoMeHr.
noJrbcbKa BaxKa xanarepir KpoK 3a Kpo-

roM sr,nicnsra Hirruis 3 noJrr 6rarea. Are
rroJrrKaM Boex raKr{ ule 3arpoxyBana no-
pa3Ka, 6o sarxueuui nepeuororc HaA nr{-
roBrIrMLr xpecroHocqi n4apnnn y 6ir
noJrrcbKoro Q.rranry. I-{ro araxy si.q6ilrr.r
pycrri roJrKH is cr\aoneHrrllrHrd, rxi pani-
rue Bcrr{fJrr{ IIpo6lITHcfl Ao llonbcbKl{x 3a-
ronis. I-{e sirxneHHr 3 xpecroHocrrrMn
o6ifiru.nocs Arr pycutris serurunr{ Kpr,rBa-

BuMu BTparaMr.r. O.q[H 3 Tpbox pycbKux
nomis 6ye nonnicrro 3Hr{rrleHufi Hirarr.f, rvrfi.

flonrcrrufi Snanr, cKopucraBruncb Mo-
MeHToM, 3Ao6yB piruyuy repeBary HaA xpe-
croHocrlsMn, i rorn Ao 6oro 3HoBy Bcry-
IHJrH nuroscrri ui4posginu, To [opa3Ka
aprraii opAeHy 6yra HeuuHyqa. Bificrra
xpecrouocrlis nonarr,r B oroqeHns. Y rofi
qac Bennrufi Maricrp oco6rcro nonpoBa-
,{r.rB 3anr.ruKr,r cBoro sificsra .qo 6orc. IIe
6ynw 16 sia6ipHr,Ix nurlapcbxux garoHis

BaxKr.rx nepurHnxin. Bosu nonnuui 6yln
npopBaTH KoJro oToqeHHfl.,y rKoMy onr.rHH-

Irrrcfl. xpecroHocqi. Are uefi uaueep
gAiftcHuru He BAaJrocr. Kopolr -f,rafino
anin 4o 6oro csoi peeepnni rificrxa, u1o

xoBaJrr{cr y rici, i nia6un araKy Maricrpa.
flia xineqr ,qHc Hilreqrxi ni4pos ginn 6ynu
BrrIeHT pos6uri, a Belurnfi Maricrp 3arn-
HyB Ha nori 6nrsu. flolrcrro-ruroscrri
sificrxa 3aBeprulrnr nonnufi po3rpoM aprvrii

xpecroHocqis. Kinrr a rncflq nnqapin op-
AeHy rroJrrrnu y 6oro, cri.rrrru x Aicranu-
cs Ao nonoHy. Eyno sao6yro rrr,rMano rpo-
Qein, cepeA rKr.rx 3Haxorprnncr. Aexilrra
,{ecgrris xpecroHocbKr,Ix 3HaMeH, B ToMy
.rucri xopyHrBn Beluxoro Maricrpa.

Onpaqrcnala
Arica BEPMIHCbKA.



Hazes xonnda (eid ram.
<calendao) - maK y
p utv c u xi rt bt n ep it H a3 u B &n u
nepuuil deut xoucaozo
nicn4n) y nonrcoxiit
mpadu4ili cnoqamKy
o3usq&na aoeopivuy nicuto,
nxa cxnadanacfl g mpbox
qacntuH, filodaxcauun
ydavi, utacntfl i ypoeran,
dail s npoxaHun npo
nodopyuox i naperani, z

nodnxu sa nodapyuox.

flignirue reprtaiu (<KoJIxAD) nxe 6yn nos'q3aHufi s peliriilHzrrau

rpa4uqixrr.rl,I cBflra Pis.qsa Eoxoro i nepe4yciM 3 IlepKonsuvtlt i
csircrrrdl\ar.I nicsgnu rpo HapoAx(exnr Xpucra y Bz$neeui, uu$lue-
McbKy sip{y, nacryxie ra uarin, uo nocniuralorb Ao crafini 3 noAa-

pyHKaMH Sstt lcyca, i npo iuuri, onncaui y Ei6lii noAii, nos'rgaHi 3

HapoAx(eHHqr\,r Cnacurenr. I{i nicni cnisaJlldct B xpaMax i n Aorrais-

xax, cninarn ix rarox npor.firoM ycboro cBqrKoBoro pir4n.rnoro qur-
ny. IIi nicui, ulo Ao csoroAsiluHboro AHt Ha3uBalorbct y flolrqi r<o-

JrrAKaMr,r, noxoAf,Tb siA rarnHcrrnx riuHiB npo Pig.qso Eoxe, qrci spt-

Hr.rKJrr.{ s Irarii B efloxy Cepeguroeivur, a y enponi po:nonuogxeHi
6ylu op.uenorra Qpanuucxanqie, tK Kynbr fiuruau Icyca i qepxonni

rraicrepii rpo HapoAxeunx Xpucra. 3riAHo nereHAI{ aBropoM nepuroi

Kon.sAKH 6yn car'r cn. lDpanqiurex.

Hafi,qaeHixri norucrxi KoJIIAKH nepeKnaAesi g laruncbKllx KaHu-

ioHaain, a raKo)K 3 qecbKHX, 6o caue a 9exii noJItKH uepefinrln ne

Jrrcure xpucrntHcrBo, [ule raKox i yci enertrenru ni'ryprii, puryanw,

no6oxxi nicui, B ToMy.Ilacri 6rNsrro 30 xonsAor (noxo4rrr s XVI
cr.) .{o Hnx Mo)crra siAHecrr <34opon 6yar, I{apro He6ecrufi> -
pyKonuc s 1424 poKy, BI,I3HatrHfi sa nepeKnaA s qecsxoi MoBH, a raKox

cnisaHr,rfi goci xopan <<AHren tracrl4psM MoBIaB)) - nepeKJIaAeHHfi s

JraruHcbKoro opuriuany.-
Y nisHiurux nirax, foJroBHt4M tII4HoM y XVII-XVIII cr., crpirr,rxo

po3Br.rBaerbcx opuriHanbHa noJlbcbKa KoJItAHa rnopvicrr. flepeaycirr,r

n qefi uepio4, iule raKox i nisuiure, 3'xBrqtorrcq 6araro'Iuclessi rer-
crr{ KonrAoK, qacro Ayxe miuri y nireparypHoMy acnerri. 3raAaru
Tyr Mo)KHa Ayxe [onynrpHy renep nicHto <B xclax JIexI,ITb)), aBTo-

pou rxoi e Hafisr.rAarHiuruft ny6riqucr ra norirn.IHuir Ars'a xinqs XVI
noqarKy XVII cr. llerpo Cnapra, KontAKLI Mopuruana i Koxoecrxo-
ro, a raKox BenHqHy, ypoqucry XlX-niuny KontAKy <Eor cr pox-
AaeD, aBTopcrna @pauqirura KapniHrcsKoro, qr4 TaKox 6imru nisHro,

4o c i norryn npHy KoJrrAKy TeoS ina Jlenapronu.ra <Misepn a, Tvtxa, cr a-

esra rixo> ra 6araro innrux KoJrrAoK, aBTopaMr.r rrux 6yru rrucbMeH-

Huru i noeru, cBrrqeHHHKN i gaxonnuxu.

Cnisanncs BoHH, B ocHoBHoMy, Ha rtaenoAii JIaTHHcbKL{x riuuin,
aJre raKo)K MoDrr{ 3Byqarr,r y purrrai Mapruy, [onoHe3y, nonrcrxoi ua-
3ypKr{ i nasirr HapoAHrrx raHqis ra KoJrr.rcaHor. MeroAii xorrAox
MoxHa qacro sycrpirr y rBop+x noJrbcbKr.rx KoMno3r.rropin, uanpux-
naA y r"rysuqi Opi4epira lllon$na.

flo.rr.rHaroqpr s XVII cr.,y,kottyKax MoxHa rrpocrexr,rru napo4ui
crcxersi ninii. B 6i6rifiuy p/znositt npo HapoAlreHnx Xpucra npo-
Hr.rKarorb eJreMeHTr{ norulroro Qorsr<-rropy. Teuarurorc, xra uafiua-
criure aycrpi.raer""q Konf,AKax AaHoro raryHKy € noAopox

nonbcbKl,Ix nacryxin Ao crafini, Ae HapoAlrBcs 36asnrenb,3 [oAapyH-

xavru i T9KJI6HaMLI Anq Cnrroi fiutunu.I{i neceni ra xsasi nicHi is

rraCTyurecrruu gtrliCrOM, HaC[qeHi CsirCrrUIvIII eJIeMeHTaun, nonHi

peanifi ilIoAeHHoro >KHTrfl Ta ryMopy, qo yni6panu s ce6e eJIeMeHrH

4iarerrin, HzBLIBaIorb flacropanbxal4x. 3agsu'Iaft ix cnigarcm BAoMa,

a He B rcocrroli.
<Paslem owieczki Pod borem

przyszlo wilczysko z wezoren, (ozorem)

a owieczki, do ucieczki, do Pana, do szopeczki

do Jezasa malego...>
XapaxrepHolo o3HaKoIo tloJrbcbKrrx KoJItAoK, a oco6ruso HapoA-

Hux, € cepAeqHa 4onipa 4o Icyca, srnfi xo'Ia i e Eorou, ane - flK

cniearorr ceJrrHr.r: ripcrxux perionin llolrqi - (HapoAuBct MaJIeHb-

rrafi, ualenmlafi -flx pyKaBI,IrrKa>. Torvry Mo]I(Ha xarirncq saA Hnn:
<cy nie lepiei Ci bYlo, Ci bYlo

siedziet sobie w niebie
wsak Twoi Tatu{ kochanY, kochanY

nie wyganial Ciebien

Moxsa fr oro rolptcarl,I necrJII'IBo rIpI'IMoBrtIoqH :

(Sprj, w ian e czku, kan a r e cx,ku,

spij, kochany Jezuniu>
Moxna noxeprByB arvri4ouy KyrotloK BJIacHoro AoMy, Tenny KoB-

Apy, conoAKe MoJIoKo, a nepe4yciM rparll Alx Hroro i cnisaru.

Iuuroro xapaKTepHolo pucorc nonbcbKl4x KorqAoK, a oco6r[so rux
uisHiulux s XIX-XX cr. e npncyrsicrr B Hr4x narpiouruHrx NaorHsis.

B nepioA no.qiris flolrui, HapoAHlIX [oBcraHb ra BoeH sa rraeloAii

crapr{x KoJItAoK, qxi cnisaruct B KocrboJlax ra gouinxax, 6ynu uo-

xraAeni si.(nosiaHi narpirravni TeKcrI{. .{lr nolrcLKl4x KoJItAoK Ta-

Kox e xapaKTepHolo o3HaKoIo ix serlara nonylrpHicrb cepeA Hace-

JreHHr. Cnisarcrr ii no scifi flolruli, y ncix perionax, ni4 vac qep-

KoBHr.rx ra poAHHHLIX ypoqplcrocrefi. Cniearn ix noql'IHalorb 3a rpa-

.quqiero y cnrrnevip, xoqa ocrasniu qacoM cuilrse BI'IKoHaHHI Korq-

Aox savliHse cnyxaHHt ix narpanr.3nyrosanucHi $ipuu BunycKalorb

Ar.rcKI,I Ta KacerH 3 3anLIcaMI,I KontAHt4x uicesr i nacropalror, mi
Ha[epeAoAni Pisaea rpaHcnlorcTbct no pa4io ra rere6a'IeHHlo. I cro-
roAui Mr.I He yrBns€Mo co6i ocuosHoro KaroJII,IubKoro cBsra Pislsa
Xpncronoro, 6es qiei nperpa*roi uyruxu.

Isaderr a PO3IOJIbCbKA.

7e 6qao '/tu4g. ?-tg Vteae
He 6yno uic4n dnn Te6e y BiQnienti o zocnodi,
I uapoduocn y cmuilui, nx mo 6yeae e napodL
He 6yno , nicqn xoq sfiueumo npuitutoe uapod Tu eid MyKu'
3irtwoe z ue6ec nx 36aeuntenb Ha mecni cuntui'i pyKu.

He 6yno uicqn, xoq npazHye ycix nndelt npuzopHyntu'
3 xpecma s xouauui saJrcKowy ycilw e cepqfl 3a3upHynru.
He 6yno uic4n, xo.t s ne6a zifiraoe nn6oei Hacqutnu'
I eid eozunt t4o ! nexni ilcu*ax nrudeil zflxucntumu.

Jfucutqi aopu eci fit&nu i nmautxu znbda 3runoJttr'
A Tu y cmafiai poduecn, me6e y diru He nycK&nu.
Ane vouy ,rc Jspas e ceimi maK oaJIcKo dodporvy ucumu?
Eo do cepde4o ceok nndu Te6e ne xoqymb anycmumu.

Ilepercnad s nonacxoi' J|4oBu Bepaiucurcoi' Jlapucu.



oto wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajemy czas. ukrairfiski, czyli polski

*l godzina - n"ity.ien-i luti 2003 roliu). Uwaga! Podane godziny emisji seriali mogq

w p-oszczeg6lnych tygodniach zmienia6 sig o kilka minut'
' jak wielotiotni6 fiisaliSmy, Polonia mozi byi doskonatym lr6dlem informacji z Polski

- i programem, w kt6rym mo 2emy poznat aktuaine polskie seriale, czy te2 - ,,telenowele"'
^ 

W niedziele o t:.00 pojawiti siq pozycja ,,Aniol Pariski" - transmisja Mszy 5w.

nadal o 14.00. -
Jak zwykli polecamy stale programy informacyjne, a zwlaszcza ,,WiadomoSci,,

codziennie tilkatiotnie rano, gl6wne - o 20.30, oraz,,Teleekspress" o 18.00' Specjalne

piogiu1ny dla dzieci ,awsre'fri"czorem, po 20.00. Tym razem.p.olecamy te1 ,,Ziamo'.',

irofirur trtolicki dla dzieci o 9.35 w soboiy, a tak2e,,Wirtul@ndiq", progam o Internecie

dla dzieci i mlodzieiy - te2 w soboty, o 10.05.

W dalszym ci4gu nadawany jesinajbardziej popularny. w Polsce serial ,,Na dobre i

na zle" - w sobotyi 7.00 i 18.j0. Na elranach bqdqgo6ciinwie.popularne telenowele

,Zlotopotr.y,, i ,,frIan", codziennie o 9. I 5, I ?. l0 i o jt 'oo' Ten pierwszy pojawia siq w

irwuifii piqtki, ten drugi - w poniedzialki, wtorki i Srody.- 
ioteci*y tez inne siriale -^,,Daleko od szosy"tM sob6ti o 14.10 i2l'05 (serial stary

21976 r.,ale dobry); znakomita,,kariera Nikodema Dyzmy" w soboty o 19.20, ,,Plebania"

we wtorki o 13.10.
W niedziele o 21.00 bEdzie w dalszym ciqgu emitowany interesujqcy-talk-show

,,wiecz6r z Jagielskim". Polecamy w poniedzialki ciekawy Proqr-am .ojc.zy.z!2'
polszczyzna,, prlf. Junu Miodka o l5.00,iabawny ,,Dzienni\ TY" o 18.25 w niedziele

iznakomita parodia WiadomoSci autorstwa znanego satyryka Jacka Iedorowicza)' I

ni.liznr fihiry - 3l stycznia w sobotq o 22.35 ,,Pokus zenie",dramat z 1995 r., i 7 lutego

w sobotq o tej samej porze ,,Sauna", komedia z 1992 r.

Wydaje: RadaBerdyczowskiegoOddzialu
. Zwipzku Polak6w na Ukrainie

(obw6d ZYtomierski).

Redaguje zespllw skladzie:

Larysa Wermiriska - redaktor naczelny

Piotr Ko6cirfiski (Warszawa) - dyrektor ds.

wydawniczych i programowYch

Eugeniusz Galecki - zastqpca dyrektora

Walentyna KoleSnik - sekretarz odpowiedzialny

Wasyl Zacharczak - opracowanie graficzne

i techniczne

Alicja Wermifiska - kurier
Adros redakcji: Ukraina, 13312 Berdycz6q

ul. Puszkina 46,
tet. (380 4143) 2-23-78,

adres w Internecie:
www.websp awner. com./users/mozberd'
e-mail:
p.koscinski @ rzeczPosPolita.Pl,
larisa-v @ brdnet.zt.ukrtel.net.

Ewentualne wplaty w Polsce mohna dokonywa6 na

konto:
Bank Pekao SA II O/Warszawa'
nr 1 2400 1 24-21033247 -27 00 -L01'11 0-00 I
z dopiskiem: <<dla Mozaiki Berdyczowskiej>.

Wydanozp9rct&,qorganizacy jnqifinansow4Fundacji

<Ilodacy I Rodako*>> w Warszawie otaz dziEki
wsparciu finansowemu Fundacji <<Pomoc Polakom na

Wschodzie> (Warszawa).

Zapraszamy wszystkich chqtnych do nadsyl4nia list6w

i artytulOw, ale informujemy, 2e za zamieszczone

materialy nie wyplacamy honorarium (redakcja
pracuje spolecznie), a tekst6w nie zam6wionych nie

z]nracamy.

Radio Zytomierz
. co mieiiQc, w kazd4pierwsz4sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mozna

slucha6 pOtgirOzinnej a'udycji wjqzyku polskim w Radiu Zytomien.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w
.Dwa rizy w miesi4cu audycja dla Polak6w.
Polskie stowarzyszenia w Zytomierz.u
.Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b,

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Jerzy Baginski'
sodzinv Dracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
7 zj"aioLtefrie Polak6w Zytomierszczyzny <Po.lonia>> -- -
prlewodni czqcy Tadeusz REk9, tglr $gryowy @12) 22-16-36'
i ZwiqzekPolak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomieruu -
prezes Walentyn Grabowski :i Sto*utryrr.ni. Nauczycieli Polonist6w Zytomietszczyzny -
prezes Miroslawa Starowierow.
Adt"s' 10020 Zytomierz ul. Klosowskiego, l0 m 238.

Tel. (22) 37 -36-7 5 ; 2s -86-7 8
. Towarzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszfzyznie.
im. J. I. Kiaszewskiego, przewodni czqcy Jerzy Baginski,
tel. domowy (412) 37'89-97.
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B erdyczowskie-Polskie Stow ar iy szenie Wspierania PrzedsiqbiorczoSci,

prezes Aleksander Rudnicki, tel. (04 I 43) 2-47 -7 8.
i ZwiqzekPolak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
prezes Larysa Wermiriska, wicedyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,

tel. (04143) 2-23-78.
Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18'00.
. Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli -
codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujpryczne - czgsciowo w jgzyku polskim, czqSciowo po
ukrairisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych -
w niedziele 7.30, 10.30, 17.00, codzienrde 8'00 i 18.00.
. KoSci6l 6w. Barbary - -

codziennie 8.00, 18.00, niedziele 8.30, 10.30, 13.00, 17-30.
. Kaolica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.-- 

@rzepiaszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze.

lllszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat swoich

organizacji, imprez polskich itp. Redakcia)


