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Wybory'98
Kaildy obywatel Ukrainy ma

slab4 nadziejq na zmiany na
lepsze po wyborach, zaplanowa-
nych na 29 marca l99g roku.

Moze nowi wybraficy narodu
coS zmienia i bedzie lzei w na_

szym kraju oddychae. To, co
obecnie dzieje sig w naszym

pahstwie, jest niemozliwe do
zrozumienia dla ludzi, kt6rzy ni_
gdy u nas nie'goScili. Czy moze
obywatel ktorego z paristw eu-
ropejskich wyobraziC sobie 2y-
cie w warunkach, kiedy prawa
czlowieka lamane s4 na kazdvm
kroku?

DoSi tylkolvyiSe z domu w ja-
kiejS prostei, wydawaloby siq,
sprawie - na przykl,ad dla zala-
twienia paszportu zagraniczne-
go (kosztuie 90 hrywien i trzeba
czeka( dwa miesi4ce), zalatwie-
nia zaproszenia dla cudzoziem-
ca (tlzeba czekaf p6ltora miesi4-

ca), zalatwienia subsydi6w do
oplat komunalnych (trwa mini-
mum 10 dni), potwierdzenia
r6znych dokument6w u nota-
riusza (minimum caly dziefl, je-

Sli 6w notariusz jest w pracy).

Dokoriczenie str.3
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Prezydent Aleksander Kwa3niewski we Lwowie

Cmentarzorlat
bedzie odbudowany

Of icjalnym powodem wizyty
prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Aleksandra Kwainiew-

skiego w 3 stycznia br. na Ukra-

inie byio otwarcie nowego, du-

2ego przejScia granicznego

Korczowa-Krakowiec. Najwa2-

niejszym wydarzeniem stafo siq

jednak osi49niqcie porozumie-
nia w sprawie odbudowy Cmen-

tarza Orl4t Lwowskich - mer

Lwowa Wasyl Kuibida obiecaf,

i2 nast4pito do 1 listopada br. -
oraz zloLenie przez polskiego

prezydenta oraz jego gospoda-

rza Leonida Kuczmg wie6c6w
na Cmentarzu Orl4t ipobliskim
pomniku Poleglych Strzelc6w
Siczowych.

Juz podczas konferencji praso-

wej na granicy Aleksander Kwa-

Sniewski oSwiadczyl, iz strona

polska ma projekty rekonstruk-

c j i Cmenta rza Orl4t, 2e z wladza-

mi Lwowa rozmawia w te j sprawie

tow avy szqcy prezydentowi se-

kretarz Rady Ochrony Pamigci

Walki i Mqczefrstwa Andrzej Prze-

wo2nik i 2e trzeba znale2c roz-

wi4zanie ,,w duchu deklaracji
o pojednaniu", podpisanej w ma-

ju ub.r. przezszef.ow obu paristw.

Kierownictwo Lwowa do tej po-

ry sprzeciwiato siq odbudowie tej

wojskowef nekropolii wedlug

propozycji polskich, zarzucai4c

im m.in., ze s4 ,,antyukraifiskie".
Zbudowany przed wojnq cmen-

tan zostal zniszczony decyzi4

wladz radzieckich i odbudowa-

r1o go jedynie czqSciowo. Strona

ukrainska kwestionowala m.in.

treSi napisow na grobach (np.

,,Obroflcom Lwowa i Kresow

Wschodnich") i zasadno5i odbu-

dowy innych element6wniz gro-

by (np. okazalej kolumnady).
Oprocz polskich zolnierzy, walcz4-

cych z Ukraiflcami, we Lwowie

sa pochowani takze 2olnierze

z wojnv polsko-bolszewickiej,
poza Polakami takze Francuzi.

BezpoSrednio po ceremonii
skladania wieficow na Cmenta-

rzu Orl4t i pod pobliskim pomni-

kiem Strzelcow Siczow.vch (przy-

pomnijmy: w walkacfi b Lw6w

bezpoSrednio po I wojnie Swiato-

wej walczyly przeciwko sobie tak

zwane Orleta, polska mlodziez

Lwowa, wrazz innymi oddziala-

mi polskimi - a po stronie ukraiir-

skie j m.in. wlaSnie Strzelcy Siczo-

wi) mer Lwowa Wasyl Kuibida

ofic j alnie powiedzial, 2e zapr asza

1 listopada br. na odrestaurowa-

ny Cmentarz Orl4t. Prezydent

KwaSniewski poprosil mera Kujbi-

de, sekretarzaPrzewolnika i m.in.

ambasadora RP w Ki jowieJerzego

Bahra o przypieczqtowanie tej

obietnicy przez rownoczesne po-

danie sobie r4k. Chwilq poZniej

prezydent Kuczma potwierdzil,

ze Cmentarz Orl4t, jak kazda ne-

kropolia, jest miejscem Swiqtym

i ze musi zostai odbudowany -
a takze, 2e sam tego dopilnuje.
Niezmiernie uradowani rozwo-
jem sprawbyli lwowscyPolacy. -
To na j lepsz a wizyla polskiego pre-

zydenta w naszym mieScie - mo-

wili przedstawiciele za j mu j 4cego

siq Cmentarzem Orl4t Towarzy-

stwa Opieki nad Grobami Woj-

skowych. Przed Aleksandrem

KwaSniewskim we Lwowie goSci-

li Woiciech Jaruzelski i Lech Wa-

lqsa.

Z r eprezentac j 4 Polakow ze Lwo-

wa na krotko spotkal sig prezydent

KwaSniewski pod pomnikiem Ada-

ma Mickiewicza, pod ktoryrn - po-

dobnie jak chwilq przedtem pod

pomnikiem Tarasa Szewczenki -
skladal kwiaty razem z Leonidem

KuczmA. Aleksander KwaSniewski

uslyszal ch6ralne ,,sto lat".

Innym waznym punktem wi-

zyty Aleksandra KwaSniewskie-

go na ziemi lwowskiej bylo od-

wiedzen ie ukrainskich Zolnier zy

wchodz4cych w sklad wspolne-

go, polsko-ukrainskiego batalio-

nu. W Jaworowie, gdzie stacjo-

nuje ukrainska cze5i batalionu,
polski prezydent ogl4dal paradg

Zolnieny w panterkach i niebie-

skich helmach, z napisami

,,Ukrpolbat" i nasz\.'wkami w ko-

lorach 2oltym, niebieskim, bia-

lym i czerwonym na ramionach.

Wysluchal tez dwujqzycznej pie-

5ni o batalionie:,,Polsko-ukrain-

ski wspolny batalion, ONZ na

Swiecie sprawnie sluzy ont'. Ba-

talion pierwsze wsp6lne iwicze-
nia miecbedzie na jesienibr. Zda-

niem wojskowych, jest szansa, by

batglion przeksztalcil siq w przy-

szloSci we wsp6ln4 brygadg.

W garnizonie w Jaworowie
obai prezydenci odbyli dlu|sz1

rozmowq w cztery oczy.

Natomiast przez przejScie

Korczowa-Krakowiec pierwsze

samochody mogty przejecha(
juz po polnocy, 4 stycznia. 12

pasow w obie strony (po pol-

skiej - czynna na razie polowa)

bedzie moglo obsluzyi co naj-

mniei kilka tysiqcy samocho-

dow dziennie - ale konstruktor

czesci ukraifrskiej powiedzial

dziennikar zom, 2e j ego zdaniem

kolejki na przejSciach beda na-

dal, ,,bo komuS s4 potrzebne".

Zreszt4 - doiazd do przejScia

z obu stron jest jak na razlebar-
dzo utrudniony. Drogi s4 w4-

skie, nie ma mozliwoSci, by wy-

minqly sie dwie, duze ciqzarow-

ki. Dlatego tez na razie przejScie

jest otwarte dla samochodow
osobowych. Budowa nowych,

szerokich szos ma siq podobno

rozpocz4c tego lata.

Prorn Ko3crNsxr

(xonesroNotNr

,, RzEczloseourE;" w Kuowle)

Spor
nie rozstrzygniety

Podczas wielogodzinnych

rozmoww Radzie Miejskiej Lwo-

wa, prowadzonych 19-20 stycz-

nia br. ze strony polskiej m.in.
przez sekretarza generalnego Ra-

dy Ochronv Pamiqci, Walki

i Meczefrstwa Andrzeja Przewol-

nika uzgodniono, ze prace reno-

wacyjne beda mogly zosta(rc2-
poczete w marcu-kwietniu br.

Jest na to formalnazgoda wladz

Lwowa. Chodzi o remont gro'

boq remont i rekonstrukcjq ka-

takumb i przesuniecie muru

cmentarnego, za kt6rym znaj-

duje siq jeszcze kilkanaScie gro-

b6w. Na czerwiec zaplanowano

rozmowy \\' kwestiach spor-

nych: odbudowy kolumnady,
powrotu figur lwow ktore daw-

niej przed ni4 staly i napisu

,,Nieznanym Bohaterom Pole-

glym w Obronie Lwowa i Kre-

s6w Poludniowo-Wschodnich ".

-Moim zdaniem sprawa posu-

wa siq naprzod, choi moze nie

w takim tempie, iak wynikaloby

to z interesow obu naszych

pafistw - twierdzi gtowny archi-

tekt Lwowa Wolodymyr Szwed.

Jest to jednak problem nie-

zmiernie interesuj4cv nasz4 opi-

niq publiczn4, awladze miejskie

podejmuj4 decyzje po konsulta-

cjach z radnymi i organizacjami

spolecznym i, a zwlaszcza spec j al-

nie powolan4 komisj4 ds. cmen-

tarzy wojskovvych. Stala sie jednak

sprawa najwazniejsza - jest ofi-

cjalne pozwolenie Rady Mieiskiej

na rozpoczqcie prac budowla-
nych.

Wolodymyr Szwed uwa2a, 2e

na rozstrzygniqcie kwestii spor-

nych - czy bgdzie odbudowana

kolumnada i jaki bgdzie

napis - zalelyod wyni- Sg
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Wybory'98
Dokofczenie str. 1

Mozna podawai wiele przr,-
kladow, ale nie zamierzamv szo_

kowai naszvch czvtelnikow z za-

granicv.

Nie nrowimv juz o tvm, ze ob\,_

watele naszego paristwa nie ma ja

zadnej ochror.ry socil'ilnej (nie n r,z_

placane s4 pensie, emervturv itp.).
Urzqdnicv rozn\rch instvtucji
paristwowvch zachowuia siq iak
udzielni ksi4zqta na swoich wlo_
Sciach. Przeciqtnv czlowiek jest za_

lezny od kazdego biurokratt, kto_
r), siedzi w swoirn urzgdzie i stara
sie urytworzvi tak4 svtuacjq, bv
pasowala do dawania i brania la_

p6wek. W kraju po prostu nie rla
porzadku i dzisiejsza wlaclza nie
jest w 51n11is go zaprowadzii.

Wielu ludzi nie lvierzv w zrnia_
r1\r po rwborach i nie pof dzie glo_

so\t'ai, a ten kto bqdzie rv nich bral
udzial, zastalla\via siq, na kogo ocl_

dacswojglos. Nasze pisrno chceza-
znaiornii czvtelnikor,v z kanclvda_

tanri do Rad1, Na jwv2szei i Rady
Mieiskief , do tei porv nie pelnia-
cvnri tvch hurkcji i bqdacvch IudZ_

mi nort'cgo Swiatopogladu.

Wolodvnrvr Irvanowvcz Serhi i_

czuk - kandvdat do Racl1, Naiwvz-
szei {okrqg nr. 6.5). Ur. 1.1 ntarca
1950 r. rve rt'si l)rzvberezne re jonu
ruzvriskiego. pracorval 

iako
dziennikarz w gazecie ,,Silski n,i-
sti". Ukoriczvl studia ekonomicz_
ne na Ukrairiskiej Akademii Rol_

niczej i obronil prace lta tenlat
,,Annii ludowejna Ukrainie pod_
czas rvoin\' 16+U-1 65+,,. Od I 9gZ
r. icst docentern, profesorern Ki_
jowskiego Na rodowego Un iwers\,_

tetu int. Tarasa Szewczenki. N{a

na swvln koncie wiele prac na_

uhowrych. .lest bezpartyjnv. Oto
jego propozyc je programowe:

- wprowadzii ieden podatek
na ziemie.

- wprowadzii progresvwne
opodatkowanie rnalych i Sred_

rtich przedsiqbiorstw i obr,rn'ate-

li, tak, bv stvrnulowai rodzint4
wrytw6rczo5i i zarazeru inwestrr_

cje zagraniczne,

- lepiei rii2'dot4cl chronii Sro-

dowisko naturalne, wprowadza-
jac konkretne prograrru clla kaz-
dei nriejscowoSci,

- budzet paristwowl, formo-
wa( ,,zdolu", sprawiedliwie dzie_
l4c jego dochody,

- realizowai zasadv sprawie_
dliwoSci spolecznei (propozycja

konkretnvch przepisowy.

Ltrdwik Konradowicz Mai _

kandydat na urz4d przewodnicza-
cego Radv Mieiskiei Berdvczowa.
Polak. Ur. 1 1 czerwca 19.1.1r. wBer-
dvczowie. lVvksztalcenie wt,zsze
(Leningradzki Instvtut Elektro-
technicznv). Od 1983 r. pracuie ja-

ko pornocnik dvrektora gencral_

nego fabryki ,,progress,,. Ma do-
Swiadczenie w dziedzinie buclow_
nictwa mieszkaniowego i obiek-
t6w socjalnvch i przemyslowych.

W sprawach ogolnoparistwo_
n'vch Ludwik Mai proponuje:

zachowanie bezplatnvch
tuslug lekarskich i lekarstui

- buc'lorvni ctlvo m ieszka n iowe
wirrno bvi finansowalle pnez
paristwo,

- spoleczeristwo i instvtucje
paristrvorte nalezv zorielt towai
rta tn'orzenic warunkon, dla roz_

n'oi u przedsiebiorczoSci,

nom wielodzietnvni i ubogim,
pornagaf sierotom i inwalidorn,

- niezbqdne jest materialne
wzmocnienie oSwiaty, przed-
szkoli, instytucji kultury i sportu.

W sprawach Berdyczowa Lu-
dwik Mai proponuie rn.in. budo-
wq SZLACHOPROWODU na
Czenvonei Gorze, odtworzenie
historycznego oblicza centrum
miasta, usuniqcie poza granice
Berdvczowa magazvnow che-
micznvch, r ozw iazanie proble-
mu rozwoiu gospodarki miei_
skie j, stworzenie spec jalnych
sluzb kontroli ekologicznej arty-
kul6w spozvwczych, walke
z przestepczoSci4. Ludwik Mai su_

geruje, ze przewodnicz4cy Radv
Miejskiei winien co rniesi4c skla-
dai sprawozdanie ze swej dzia-
lalnoSci i sytuacji w mieScie.

Przedstawi eni przez nas kan-
dydaci nie zajmowali dot4d wv-
sokich stanowisk. Moze jednak
potrafia coS zmienii - a przeciez
kazdv wie, ze aby doszlo do
zrniarl, trzeba najpierw znrienii
wladze. Bylobv dobrze, zeby kie-
rowali nami nowi ludzie, mySl4-
cy inacze j, o Swiatopogl4dzie in-
nvm niz prokomunistycznych

,, przedstawicieli narodu,,.

.lezeli Ukraina chce byi pari-
stweln ci,v,rilizowanym, to co czte-
rv lata rlusi zmieniai swe wlaclze _

tak, jak dzieie siq gdzie indziei. Do
tyczy to i naszego miasta. Bvi mo_

ze w interesie Berdvczowa, trzeba do
prowadzii do zmiany zarzadu miei_
skiego. Nigdv dotad nave miasto nie
bvlo w tak trudnej srtuacji.

lzastr-A Rozoorsxl

daliSmy, gdy| - spoSrod osob
ubiega j4cych siq o mandat depu-
towanego do Rady Najwyzszej
i stanowisko mera Berdyczowa _

jedynie oni zglosili siq do naszej

redakcji i przedstawili swoje pro-
gramv wvborcze.

Ponize j przedstawiamy infor-
maciq o kandydatach - pola-

kach. Przepraszamy, jeSli kogokol-
wiek pornipqli5my - w spisie
kandydatow jest wiqcej osob
nraj4cych nazwiska wyralnie
polskie, iednak w chwili odda-
wania tego numeru ,,Mozaiki,,
do druku nie potrafiliSmy po-
wiedziei, czy rzeczryiScie s4 na-
rodowoSci polskiei.

Do Rady Obwodoweiw 2y-
tomierzu:

r Eugeniusz.f urkowski - dyrek-
tor Szkolv Medvcznej w Berdy-
czowie, b. prezes Rady Berdy_

czowskiego Oddzialu Zwiazku
Polakow na Ukrainie .

Do Rady Mieiskiei w Berdvczo-
wie:

r Feliks Paszkowski - obecny
deputowany do Rady Mieiskiei
Berdvczowa, nauczyciel, dyrek-
tor Szkolv nr 3, prezes Rady Od-
dzialu Berdvczowskiego Zwiazku
Polak6w na Ukrainie i redaktor
naczelnv,,lv{ozaiki Berdvczow_
skie j",

o Witalii Lewkowski- zastqp_

ca przewodnicz4cego Komitetu
ds. Sportu,

, Jerzy Sokalski - redaktor pi-
snta ,,Berdvcziw", czlonek Kole_
gium Redakcyjnego,,Mozaiki
Berdyczowskiej"

r Wiktor'Iomaszewski - prze-
wodnicz4cy' Rady Weteranow.

Rrolxc,r

- trzeba zapervnii wszech- . Ir.rforrnacie o \Volodvmvrze
stro.na opiekq sociar'4 rodzi- serrrijczuku i Ludwiku lvraju po-

Spor nie r ozstr zygniety
ku wvborow. - Zobaczvml kto
bedzie kicrovyal nriastern - ntowi.

'lakze zdanicrn sekretarza 'fo_

$'a rzvst\va Ku lturv l)olskie j Zienii
l-tvowskiej Boleslawa Suclonr laka,
to, kto zasi4dzie we wlaclzaclr
niiejskicl-r, iest kluczowe dla przr._

szloSci Cntentarza Orlat l_wow_
skich. -,f eSli pozostana clotvch-
czasowi ludzie, w tvrn mer Wasvl
Ku jbida, bgdzienrv barclzo sig cie_

szvc..lczeli r.ratonriast przvida no_

wi ludzie, wiele moze sig zmienii.
P.o. konsula gcneralnego Rp

r.r'e Lwowie piotr Konowrocki
podkreSla, ze ze strony polskiei
niezbedna jcst iasna i clobrze
udokulrientowana argumenta_
cja. -I)antiqtajm1', ze pomimo za_

pewnieri mera Wasvla Kujbidv,
ze do 1 listopacla br. cmentarz zo_

stanie odbudowany, decyzje po-
deintu je nie on satn, a Rada Miei-
ska, ktora albo przyjrnie argu-
nreltty polskie, albo przeciwne _

kornisii ds. crnentarzy wojsko-
!\rych - lnowi korrsul. 

p.K.
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Notatnik
W listopadzie i grudniu 1997 r.

ukazaly siq dwa wydania ,,Notat-
nika Korostyszowskiego" - for-

malnie rzeczbior4c, dodatku do

,,Mozaiki Berdyczowskiei". Ok.

700 egzemplarzy ukazalo siq w iq-

zyku polskim ,apolnlei, drugie tY-

le - w iqzyku ukrainskim. CaloSi

sfinansowal panian Olizar, poto-

mek wlaScicieli Korostyszowa.

Nasza redakcja pornagala w \tryda-

niu ,,Notatnika" i mamy nadzie-

je, ze pierwszy numer tego pisma

nie bedzie ostatnim. Obok przed-

stawiamy skroty kilku artykulow,

ktore ukazaly siq w,,Notatniku".
Rtonxcll

Byl ko3ci,6l, iest koSci6l
W Korostyszowie koSciol

rzymskokatolicki zamknieto

w 1936 roku (...). Po zamknieciu

koSciola, ateiSci, ktorzy go Prze-

iqli, zaczqli go systematyczuie

niszczy(..Jeszcze w 1935 roku

aresztowarto pracuj4cego w ko-

rostyszowskim hoSciele o. ZYg-

rnunta Klimczynskiego, a w 1936

r. zas1dzono go na 5 lat obozu

pracy. PrzeSladowano teZ wier-

nych.

Od 1938 do 1989 r. wsPanialY

niegdyS budynek korostyszow-

skiego koSciola sluzyl - oszpeco-

ny - jako kino.

Dopiero po 50latach, po wei-

Sciu w zycie nowej ustawy ZSRR

w sprawie organizacji religii-

nych, doZarz4du ds. Religii przy

Obwodowym Komitecie Wyko-

nawczym w Zytomierzu przesla-

no list o odtworzeniu wspolnotY

parafialnej. Podpisalo sie 340

osob.

Z pocz4tku wladze wydallr zgo-

dq na funkcjonowanie wspolno-

ty religiinei w prywatnym domu.

28 listopad a 1989 r. zgodnie z de-

cvzj4 Korostyszowskiei Rady Re-

ionowej przekazano nam tzw.

rnala sale, a caly budynek koSciel-

t'tv - 29 czerwca 1991 r. W tym

czasie miasto liczylo 40 tys. lud-

noSci, a parafia ok. 500 osob. Roz-

poczqly siq prace restauracyine

w koSciele, ale odprawiana byla tez

msza w iqzyku ukrainskiru i Pol-
skim. W parafii pr4cuj4 oicowie Sa-

lezjanie.

Wysilkiem calci' naszei spo-

lecznoSci, koSciol stal siq Swi4tv-

nia MiloSci Bozei, mieiscem zycia

duchowego parafian.

WlluNwNn SzlPowarown

Zlx4on W{oNen

Jak powstal
Korostysz6w?

Ze Slownika Geograficznego

Krolestwa Polskiego i Innych Kra-

jow Slowianskich

Warszawa, 1UU3 t.

Korosteszow, Korestyszow, Ko-

rysteszowo, mko, pow. radornY-

ski, lezy na lew. brz. rzeki Tetero-

wa, w Slicznei miejscowoSci.{...)

Wedlug podafr zasi4gniqtYch

na miejscu, w zamglonvm Pra-

wieku K. mial by( stolic4 daw-

nych Minczan albo Miczan, od-

nogi plemiennej Drewlan, kto-

rych gtown4 siedziba bYl Koro-

sten, czyli dzisiejsza IskoroSi. (...)

Toz i starozytne zagadkotvc ho-

rodyszcza, ktorych tu Peltro, ttlo-

g4 byc niernniei zabYtkarni tego

plemienia. (...)

Czy zaS K., owa domniemana

stolica Minczan daw-.

nych, istnial nastqPnie [g



MOZAIKA BERDYCZOWSKA 5

Korostyszowski
i za Kijowszczyzny ksi4zqcej?
O tym dawne kroniki ruskie mil-
cza. Wprawdzie podanie ludowe
m6wi, ze tu byl niegdyS grod
wielki, z zamkiern i mnogiemi
cerkwiarni, ie tatarzv, chcac go
dobyi, scl-rwytali za rniastem
pewnego cztowieka i kazali mu,
aby ich wiodl pod zamek ocl stro-
ny najslabszei, ale ten przeciw-
nie zaprowadzil ku stronie zam_

"u iak najrnniej przvstepnej, nai-
'---fepiej utwierdzonej, tak, 2e na_

iezdcy ponieSli porazkq, ale za ka-
rq zdradv owego czlowieka pora-
bali w kawalki, tak, ze dotad ist-
nieje w K. wloScianska rodzina

,, Rubanvch ", wyprowa dzai4ca ia_
kobv sw4 ltazwe od owego por4-
banego czlowieka. Ale to wszyst-
ko moglo miei miejsce nieko-
niecznie za Rusi ksiazqcej, lecz
ipoZnieiza Rusilitewskiej, a mia_

nowicie za naiazdow na ten kraj
Iirnur Kutluka (1399) lub Menclli-
gireia (1-183), tembardziei, ze re-
wizva zamku zytornirskiego z r.

1596 wvra2nie mowi, 2e za na-

iazdu ostatniego K., ulegl bvl,
zcal4 okolic4, zupelnemu znisz-
zeniu. Ta2rcwizva m6wi, ze K.,

--inaz z przyleglvnt towkowem
i Kroszni4, przed zniszczeniem
nalezal do zamku zvtomirskiego,
ale po zniszczeniu wszvstkie te
trzy miejsca hospodar ziemia_
nont rozdarowal. iakoz wiem,v

iuz sk4din4 d, Ze w 1499 r. wielki
ksi4ze lit. Aleksander nadal K. zie_

mianinowi Krzysztofowi Alek_
sandrowiczowi Krlicie. (...)

Nastepnie Krzysztof Krnita
otrzymal w 15.10 r. od kr6la Zyg_

munta I zamek owrucki. Zszedl
on atoli bezpotomnie, i K. iak tez
i inne dobra spadly na brata Seme_

na Kmitq, rotmistrza_1. K. M. (...).
Tenze Semen Kmita zostawil tvl-
ko jedn4 c6rkq za Iwanem pro-

skura i syna Filona. Filon Kmita
tedywzi4l po oicu K., Litvn, pikow,

Poltawg i Hlinsk. Krol na proSbq

iego wzamian za Litvri ofiarowal

mu Czarnobyl t...1. Nie zostawil
mgskiego potomstwa, tylko dwie
corki: Bohdannq za Jerzym ks.

Druckirn-Horskim i Zofie za [.uka-
szenr Sapieha. On to jeszcze

w 1.196 d. 15 grudnia bratu (krew-

nemu) Iwanowi Olizarowi przedal
bvl K. za 100 kop gr. monetv
iliczby lit. (...) -,
Z,,Encyklopedii Ukrainy,,

t. ilI
Toronto-Buffalo-Londyn 1 993
OIyzar (po polsku Olizar).

Ukrainska rodzina szlachecka
z regionu Kiiowa i Wolynia. pra-

przodkiem byl Olizar Wolczkie_
wicz, starosta Czarnobyla t1533_
-15) i jeden z organizatorow
Unfi Lubelskiej. Rodzina spolo_
nizowala siq w koricu XVI wieku.
Adam Olizar (ok. 1522 do 162$,
polski dow6dca iazdy ktory
przeszedt z prawoslawia na
rzvmski katolicyzm, posiadal
znaczne tereny (7 miast i 33

wsie) wokol Korostvszewa, kolo
Zvtomierza. On i jego syn Ludwik
(ztnarl 16.tS ) rozwinqli tu kopal_
nie rud 2elaza. S1,n Ludwik a, Jan
(zmarl ok. 1700), zostal wvbranv
marszalkiem wojewodztwa ki_
jowskiego w 1665 r. Svn Jana,
Adam (ok. 1657 do 1213) byt
drobnvm szlachcicern w Owru-
czu lta Wolvniu. Jeden z potom-
kow .f ana, Filip (ok. 1ZS0 do
1816), syn urzqdnika kijowskie-
go Onufrego (ok. 1722do 1u16)
byl polskirn kanclerzern k16lew-
skirn od 1771r. i podczaszvm li-
tewski rn (17 80-9 41. Rozbudowal
posiadloSci rodzinne i zbudowal
pierwsza hutq zelaza w reionie
Kijowa, na poczatku 17g0 r. ko-
Io Horodskiego w powiecie zv-
tomierskim. Znaidui4c siq pod
wIadz4 rosyjsk4, doszedl do god-
noSci prezesa glownego sadu
Gubernii Podolskiej. Syn Filipa
Gustaw (1798-1868) byl mar-
szalkiern szlachty Gubernii Ki-

iowskiej (1821-6) i byi polskini
poet4, tlumaczem i publicyst4.

Zostal uwiqziony za udzial w ru-
chu dekabryst6w. Gustaw poma-
gal niernieckim kolonistom
w zbudowaniu fabryki wlokien-
niczei w Korostyszowie. (... ) Brat
Gustawa, Narcyz (1791-1962)
byl r6wniez polskim poetA, pa-

miqtnikarzem i publicysta emi_
gracyjnym i byl wolvnskim przv_

wodca polskiego powstania
1830-1. W 1832 r. uciekl zagrani-
cq. Kilku innych czlonk6w rodzi-
ny Olizarow bvlo marszalkami,
starostami t Oo.rtlr".r na Seim.

M6wiJan Olizar:
Potomkowie Olizarow, wv-

wodz4cych siq od Iwana Oli-
zara, ktory wybudowal w

Korostyszowie pierwsz4 cer-
kiew prawoslawn4 w XVI
w i iego syna Adama OIizara,
ktory w I602 r. wvbudowal
w Korostyszowie pierwszv ko-
Sciol rzvmskokatolicki, 2yi4
obecnie w Kanadzie, Anglii
i Polsce.

Pomimo oddalenia od
Ukrainv i ziemi korostvszow-
skiei (ostatni Olizarowie zo-
stali zmuszeni do wvjazclu
z Ukrainy po 19.15 r.)w Rodzi-
nach Olizar6w zawsze byla
przekazywana tradyc ia zwi4z-
kow z Ukrain4 z nadziei4, 2e

w przyszloSci Olizarowie be-
d4 mogli sluzyi pomoc4 Ko-
rostyszewowi.
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Mnie polskich piosenek skowronki vczy't',
Do naszei redakcii zatelefo-

nowala pani Bronislawa Czer-

niecka i spYtala, czY nikt nie

chce kupi( dziesiqciu tom6w

Henryka Sienkiewicza i Pigciu
tom6w I gnacego Kraszewskiego.

Wdomu nie bylo coieS( irodzi-

na koniecznie Potrzebowala
pieniqdzy, iebY kuPi( 2Ywno5(.

W niedziele Postanowilam od-

wiedzii pafi stwa Czernieckich.

Bronislawa Czerniecka okazala

sig bye mocllo starsz4 Pani4 -
urodzila sie w 1909 r. i ma iuz 88

lat. Razem z ni4 mieszka 20-letni

wnuk Oleksij. Mieszkanie iest

iednopokoiowe, bardzo ciasne.

RozmawialiSmY w iqzYku Pol-

skirn. Pani Bronislawa dobrze Pa-

miqta ojczysta mowe, wiele wier-

szy zna na Pamiqi. Oto ieden
ztych, ktore mi wYrecYtowala:

Pontigtttttt in o tYttt, co rtuile

I tt tl t tt il 1t ttr i o d a I a,

Zem tlziecie tei zierni, Zern ia
Polko ntot0,

lwiem iakLlkroitttt rni iest dro-

ga i tnila,
Bortr trt polskq ,now€ i Pocie-

rzettt ttczytn,

Bo ukrnifiskie niwlt cltlebent

rnrie konrtity',

A polskiclt Piosettek skowron-

ki uczyly.

I ttcr ttnie tnm w ttiebie czeks

Matkn Boska,

W kwietniu obchodzi( be-

dziemy trzeci4 rgcznicq reie-

stracji naszei ,,Mozaiki",
w grudniu min4 czterY lata od

czasu, gdy siq ukazuie. Obok

,,Gazety Lwowskiei" i,, Dzienni-

ka Kijowski€9o", ,,Mozaika" iak-
by zamyka tr6ikat Polskich Pism

na Ukrainie.

Kiedy dowo zimY,,Mozaike" do

innych miast na Ukrainie, ludzie

czesto dziwi4 siq i ciesz4, ze nie

zgasla polska mowa w naszym

prastarym BerdYczowie. W sa-

mym mieScie mieszka co nai-

Ta naszo Kr6lotvtt, ttlszl ber'

dltczowsko.

I przy Bo2ytrt trortie PariscY

fuieci stoitt

I co dziefi si( tnodlq za OiczY'

zttg tttojq.

OIeksii, Pomimo mlodego

wieku, tez dobrze mowi Po Polsku.

To babcia Przekazala wnukowi

wiedzq o tym iEJiY.l.u, nauczYla

czyta( i rozmawiai. BYIam tYm

rnile zaskoczona. Przecielw dzi'

sie j szych czasach rzadkoSci4 iest,

by mlodzi ludzie umieli m6wii

po polsku. Oznaczato, ze wyna-

rodowienie do dotknelo tei ro-

dziny.

Pani Brouislawa Powinna
otrzymywai 38 hrYwien emery-

tury miesigcznie - ale i tego nie do-

staje. Wnuk nie Pracuie, bo

przedsiqbiorstwa stoia' Nie ma za

co 2t1C. Kiedy zyla corka Zosia,

matka Oleksiia, bYlo latwiei. Cor-

ka pracowala w kilku roznYch

mieiscaclt, zebY utrzYmai rodzi-

nq. Pracowala sama - z mqzem

siq rozwiodla. Trzeba bYlo utrzY-

mywai staruszkq-matkq i PsY-

chicznie chorego sYna. ChloPak

wiecznie chorowal, trzeba bYlo

go leczyi. Tutai, na Ukrainie, zY-

cie stawalo siq z kazdYm dniem

trudnielsze. Czlowiek nie iest

z kamienia i ma.swoi zaqaswytr4l

maloSci. Trudne warunki zYcia

Zle wplynqly na stan PsYchicznv

Zofii. Zamknela siq w sobie, Prze-

stala jeSi.

Pani Bronislawa oPowiada, 2e

w ten tragicznY dzien corka za-

chowlrwala siq normalnie, bYIa

tylko bardzo smutna. W noc.v,

kiedy rodzina sPala, PoPelnila sa-

mobojstwo. Staruszka i 18-letni

Oleksii zostali sami, bez wsparcia.

Pani Czerniecka zwracala siq

o pomoc do CzerwonegoKrzYla,

ale odpowiedzi ieszcze nie otrzY-

mala. Zwracam siq wiqc ia w iei

imieniu - do wszYst\ich dobrYch

ludzi, do tych, ktorzY sa w stanie

pomoc tei rodzinie. Nie Pozosta-

wiajmy swoich rodakow w bie-

dzie. Naiwazniejsze - Panstwo
Czernieccy potrzebui a 2Y'wnoSci

i ubran.

Polakow pozostaie na Ukrainie

zkazdym dniem mniei: wYnarodo-'

wiaia sie albo umierai4 z glodu' Na

Ukrainie panuie gl6d i nqdza. Nie

boiq siqtego powiedziei, bo i zYcie

moiei rodzinY iest nie lePsze' Nie

moga przezyi ci ludzie, kt6rzY ma-

j4 pracq, a co mowii o tYch, ktorzY

nie pracuia. Rodzina Czernieckich

jest jedn4 z wielu, ktore Potrzebu-

f a pomocY. 54 Przeciez tacY ludzie,

ktorym niczego nie brakuie i mo-

94 siq podzielif z tYmi, ktorzY zna-

leZli sie w trudnei sytuacii' Ludo-

we powiedzenie mowi: ,,Nie wY-

rzekai sie wiezienia i torby Zebra'

ka". Kazdy z nas moze znalelC '' '

wpodobneisYtuacii. v
LiczymY na milosierdzie

i wspolczucie.' 
Llnvsl WrnulNsxl

Bronislawa, Oleksii, Zofia Czernieccy

Scie2kami ,,M ozaiki"
mniej 10 tysiqcY Polakow, a wokol

s4 polskie wsie, takie iak Nizg6rce'

Gwozdawa, LeSna Slobodka, Cha-

zyn. Pomimo wszYstkich PrzeSIa-

dowafi, jakich doznali tu PolacY-

obok Ukraincow i ZYdow - Pol-

skoSi trwa tu nadal; w szkolach, na

zajqciach takultatYwnYch dzieci

ucz4 sie polskiego, PrzY 3. szkole

dziala kolko miloSnikow kulturY

polskiei - zespol,,2rodelka" .

Podczas stalinowskich rePresi i

wielu Polakow rozstrzelano kolo

zydowskie$o cmentarza. Teraz

znajduje sie tam zbiorowa mogi-

la. PoSwiqcili i4 duchowni trzech

wyznan-w imieniu katolikow ks.

Bernard Mickiewicz, Prawoslaw-

nych - ojciec Grze gorz, a sPolecz-

noSci zydowskit.i- Pan Michael

z berdyczowskiei sYnagogi. Pod-

czas niemieckiei okuPaciiw Ber-

dyczowie rozstrzelano 38,500 ZY-

dow. Niemcyw klasztorze zrobili

oboz dla woiskowYch i getto dla

Zyd6w. We wsPolnei mogile sPo-

czrya 300 osob.

Teraz BerdY czow PrzeLYwa trud-

noSci, tak iak w wielu miastach i wsi-

ach ludzie po kilka miesiqcY, nawet

do roku, nie dostai4 Pensii.Jednak

Berdyczowianie nie traca nadziei,

handluj4 na rynku, PrzY dworcu ko

le jowym, w,,elektrYczkach"..'

,,Mozaikq" kolPortuiemY do

Zytomierza, KoziatYna, Polon ne-

go, Ostroga, t ucka, Lwowa i Kow-

la. Jest jeszcze mlodYm Pismem -
laktrzyipolletnie dziecko. Ale ma

swoich miloSnikow i to nie tYlko

wSrod Polakow. Droga ,,Mozai'
ko", niech twoimi Sciezkami wq-

druje coraz wiqcei czYtelnikow!

Wuovstlw 2eucnowsrt

(Brnovczow)
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,,D ziertnik Kii ows ki" bezPienig dz,v
Zagroilony iest,,Dzienni k Kiiowski" - iedno

z gilownych polskich pism na Ukrainie. Formal-

nie bgd4cy dodatkiem do pisma Rady Naiwy2-

szei ,,Hotos Ukraiiny", otrzymywaf - za iego

poSrednictwem - dotacie od Skarbu Paristwa.

Niedawno zaprzestano przekazywania dotacii.

- Na koncie nie mamy ani kopieiki, co wiqcei-

jesteSmy winni drukarni za ostatnie numery -
m6wil w pierwszych dniach lutego redaktor

naczelny,,Dziennika", Stanistaw Panteluk.

Gdy ten numer ,,lvlozaiki" oddawaliSmy do dru-

ku, Fundacia Pomoc Polakom na Wschodzie

.. (otrzymui4ca pieni4dze od Senatu Rzecrypospoli-

..-,/ tei Polskiei m.in. po to, by wspierai polskie pisma

w bvlvm Zwi4zku Radzieckim) obiecala pour6c.

Bqdzie to iednakwsparcietylko na iakiS czas. WIa-

dze Ukrainy ieszcze nie podiqly zadnei decyzii co

do dalszego wydawania pism dla mnieiszoSci.

,,Dziennik Kiiowski", nawi4zui4cy swA nazwa

do pisma ukazui4cego siq przed rewoluci4, iest

dwutygodnikiern. Powstal w 1992 r', a od 1993

r. stanowi dodatek do ,,Holosu Ukraiiny"' Ma

3 tys. egzemplarzy nakladu i rozchodzi sig

glownie na Ukrainie centralnej i wschodniei.

- To Rada Naiwyzsza przyigla kiedyS uchwa-

le o stworzeniu dodatkow do ,,Holosu Ukraiiny",

pism mnieiszoSci narodowych - mowi Stani-

slaw Panteluk. - Na tei zasadzie iak ,,Dziennik"

istnieje jeszcze 5 czasopism: zydowskie, bulgar-

skie, rumut'tskie, ormiafrskie i tatarskie. Okaza-

lo siq iednak, ze uchwala nie okreSlila zasad ich

finaasowania. Kontrola paftstwowa w redakcii

,,Holosu Ukraiiny" wykazala,2e nie ma podstaw

prawnych, by,,Holos" wyplacal nam dotaciq. Re-

dakcia ,,Holosu" uwaZa cal4 sprawq za absurd, ale

musiala wykonai zalecenia pokontrolne.

Szefowie ,,Holosu Ukraiiny" zwr6cili siq do

parlamentu o anulowanie uchwaly i przekaza-

nie spraw,v finansowania pism mnieiszoSci do

rzadu - do Komitetu ds. NarodowoSci i Migra-

cji. Na razie iednak sprawa stoi w martwym

punkcie. Zdaniem pragn4cych zachowai ano-

nimowoSi przedstawicieli wladz, czasopisma

mniejszoSci padly ofiar4 walk przedwybor-

czych - starc pomigdzy prezydentem i rzadem

z jednei, a parlamentem i niechqtnym prczy-

dentowi i premierowi,,Holosem Ukraiiny".

- Zwracamy siq do wladz Ukrainy z proSb4

o iak najszybsze rozwi4zanie sprawy, takze do

wladzPolski i do polskich instytucii i organi-

zacii, zaimui4cych sig pomoc4 Polakom na

Wschodzie. Moze pbmoga nam w uzyskaniu pie-

niqdzy choi na kilka numerow, zanim caly pro-

blern nie zostanie wyiaSniony po stronie ukra-

inskiej - mowi redaktor naczelny,,Dziennika"'

Petro Owczarenko, dyrektor Departamentu

MnieiszoSci Narodowych w Komitecie ds. Naro-

dowoSci uwa2a, ze iego urz4d robi wszystko, co

moze. - Sami nie mamy mozliwoSci finansowa-

nia pism mnieiszoSci - twierdzi. - ZwracaliSmy'

siq do Rady N aiwylszeii do rz4du o rozwi4zanie

calej kwestii, ale iak na razie nie ma efektu'

lnn Szwvorowsxt

ludzi, ktorych zYcie zwi4zanebY'

lo z Ukraina. A w BerdYczowie

dawno iu| trzeba bYlo otworzYi

muzeum literaturY na SwiatowYm

poziomie.

- Co chce Pan PokazaCzLYcia
i kultury Polak6w na Ukrainie?

- Podczas rnoiei PracY w Prasie

i radio zebralem niemalo materia-

low oi,,sladach i sentYrnentach"

znanych Polakow ktorzY Pozosta-

wili po sobie pamiqi na terYtorium

Ukrainy. Bardzo bYm chcial, abY

zostalyopublikowane ksi4zki o zy-

ciu wybitnych Polakow - literatow

i artystow, opowiadaiace o dzie-

jach wsi, ktorych nazwY Pochodz4

z ,,polszcryzny"i aby gdzieS oPo-

wiedziano tragiczne losY ukrain-

skich Polakow. U nas malo ieszcze

wiadomo o tym, co stworzYli wY-

bitni polsry tworry, ktorych losy PG

l4czone byly zaksamitem ukrain-

skich nocy i radoSci4 sloirca' Trud-

no mowii teraz o tYm wiqcei, ale

wspolne, glgbokie korzenie obu

narodow s4 wielce ciekawe...

Rozulwllt: Fst-txs Paszxowsrl

JakoS zwykle pokladamy nadzieie
Rozmowa zJanem Kozielskim ze Starei Siniawy (obw6d chmielnicki),

redaktorem naczelnym gazety,,Kolos'i i autorem ksiA2ki ,,Bal?ac u Werchiwni" (,,Balzac w Wierchowni")

- Co spowodowalo, 2e zainte-

resowat siq Pan drogami, Po

kt6rych wiel ki Balzacwqd rowaf

po 2ytomierszczy2nie?

- I'}omogl w tyln szczqSliw,v

przypadek. Ucz4c siq na Wiz-

dziale Dziennikarstwa Uniwer-

sytetu Lwowskiego i PrzYgotowu-

iac siq do zaiqi ziezYka Polskie-
go, kupileln w kiosku czasoPi-

smo ,,l'erspektywy", ktore trze-

ba bylo omowii na zaiqciach.

W piSmie tym zwrocilem uwagq

na artykul Moniki Warnef,skiei,

ktora pisala o pobYcie Balzaka

r-ra Ukrainie i iego romantycz-

nei rniloSci do EwelinY Han-

skiei. Na Wydziale Dzientrikar-

stwa jeden dzien w tYgodniu bYl

wolny od zajei. Nazywano go

,,tworczvm" - chodzilo o to, abY

przyszh dziennikarze mieli
rnozliwoSi poiScia do biblioteki
lub do iakieiS redakcii, albo

przygotowai iakiS wYwiad czY

te2 znale2c ciekawY temat. Ar-

tykul w warszawskim czasoPi-

Smie sklonil mnie do przeiScia ty-

rni samytni drogami, iakimi
chadzal slynny Pisarz.

- Co mySli autor o wlasnei

ksia2ce, gdy powqdrowala iu2
do czytelnik6w...

- Stala sig czymS innYm, ale

jest dla mnie droga i dlatego, ze

jest w nich pol4czenie moich ro-

mantycznych studenckich lat

z mlodoScia. Ksi4zka wydana zo'

stala za moje wlasne Pieni4dze,
a osoby pracui4ce w redakcii Po-

winny wiedziei ile to kosztuie.

Wykorzvstanie slajdow i innYch

ciekawych materialow okazalo

siq po prostu marzeniem.Jestem

iednak przekonany, ze temat

,,Balzac i Ukraina" wYmaga iesz-

cze gruntownyclt badaft.

-faka posta(, jaka osobowo5(

z polskiego otoczenia Balzaka

interesowala Pana szczeg6lnie?

- Ewelina Hanska. Co bY o niej

nie mowili wsp6lczeSni, trudno

znaidowaiw jei uczYnkach iedY-

nie ciemne strony. Bedac daleko

od Paryza umiala stae siq tA cz4st-

k4 Wielkiei MiloSci, dta ktorei tY-

le lat zyl wielki Honore. PrzYPo-

mni'imy, co o niej PowiedzialTa-
deusz Boy-Zelenski: ,,Umiala bYi

kochank4, zon4 wielkiego czlo-

wieka, ale nie calkiern umiala bYi

wdow4 po nim. Bywaia inne ko-

biety: zle kochanki, zle zonY, ale

wspaniaie wdowy..."

- lakie nadzieie poklada Pan

w jubileuszowei dacie - 200-le-

ciu od dnia narodzenia tego

f rancuskiego klasYka literaturY?

- Nadzieie na lubileusz? JakoS

zwykle pokladamY nadzieje

w tym, 2e ktoS do nas PrzYiedzie,

wigc przygotowr.ri emy sie. Podczas

jubileuszu planu je siq zorganizowaf

miqdzynarodow4 konferenciq'

Udzial w niej zglosili specialiSci

zajmuj4cy siq Balzakiem z Francii,

Rumu4ii,'Polski... Poiawia siq pro-

blem: gdzie ia PrzeProwadzic?
W Wierchowni czy BerdYczowie?

Kt6ry, zreszt4, jakoS nie Przelawia
iniciatpvy. Moie marzenie to ztla-

lelcludzi, ktorzy nie czekalibY na

jubileusz, a rozbudzali i odkrl'wa-

li te bogate strony zycia slawnYch
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Berdyc zowska linia rodu Radziwill6w
Z histori4 Berdyczowa, podob-

nie jak innych miast Ukrainy, by-

fy w XVlf f i Xf X wieku nt fiqzanevty-

bitne rody, kt6re odegraly znacz4-

c4 rolq w 2yciu Wielkiego Ksig-

stwa Litewskiego, Polski, Prus

i innych kraj6w. Szczeg6lny Slad

w historiimiasta zostawila rodzi-
na litewskich magnat6w, ksia2at

Radziwill6w.

Niestety, radziecka historiogra-

fia do5i sk4po pisala o przedstawi-

cielach tego rodu, ktorzy w ciagu

400 lat zai mowali wysokie stanowi-

ska w paflstwach, w kt6rvch przy-

szlo im 2yi. Jedvnym Zrodlem,

w ktorym krotko, ale treSciwie
(chociaZ z odpowiednim, ideolo-

gicznym ukierunkowaniem) mo-

wi sie o Radziwillach, iest,,Sowiet-
skaia istoriczeskaia enciklopedi ja".

,,RadianSka ensiklopediia istoriji
Ukraiiny" poSwiqcila im zaledwie

38 krotkich wierszy - zapewne ze

wzglqdu na ich udzial w zduszeniu

nrchu narodowo-wyzwolenczego.

Radziwillowie - ksi4zgcy r6d

Wielkiego Ksiqstwa Litewskiego,

potem Rzeczpospolitej, w XVIII-
-XX wieku Rosji i Prus. Pierwszym

historycznie uznanym ich przed-

stawicielem iest Mikolai (zrnarly

w 1177 r.) - woiewoda trocki
i kasztelan wileflski, Mikolai III
(anarl w 1522 r.l byl kanclerzem li-

tewskinr, a w 1518 r. otrzymal ty-
tul ksiqcia Cesarstwa Rzymskiego,

p6Zniei prze jqty prz ez caly rod. Ra-

dziwillowie dzielili sie na trzy ga-

lqzie: pierwsi, to ksiqzqta na Go-

ni4dzu i Medelach (ze strony me-

skiej wygasla w 1546 r.), drudzy -
ksi42qta na Birzach i Dubinkach
(wygasla w 1669 r.)i trzecia - ksi4,

zeta na NieSwie2u i Olicie (starsza

gal4Z nieSwieska wygasla w 1813 r.).

Mniei znana ;esf'ghlaz berdy-

czowska, ktorej zalo2ycielami byli
ksia2e Mikolai Faustyn (1688-

-17 161, woiewoda nowogrodzki,
oraz iego malzonka BarbaraZawi-

szanka (l 690-17 7 0). Potomkowie tei

galqzi nie cieszvli siq jednak naj-

lepsz4 reputac j 4, zwlaszczazaS na j -

mlodsze jej pokolenia. W l72l r.

Berdyczdw - jako posag - otrzymal
ksi4zq Mikolai od ojca Barbary -
Krzysztofa Zawiszy herbu Labed2.

Ksiq2na byla osob4 gospodarn4

i energiczn4, nie odzegnywala sig

iod polityki. Zbudowala w Berdy-

czowie cerhiew unick4, a w 1759 r.

- farnv koSciol Sw Barbary.

Kolei nvm wlaScicielemr miasta

byl starszv syn ksigcia Mikola ja Fau-

styna - Udalryk Krzysztof (1712-

-17701, posel na sejmy, koniuszy li-
tewski, poeta, kt6ry otrzyrnal wy-

ksztalcenie w kolegium teologicz-

nvnl w Warszawie, a potem -

w Akademii Rvcerskiei w Legnicy.

Tenze Radziwill, oprocz posiadane-

go wyksztalcenia, co bylo rzadkoSci4

poSrod 6wczesnych magnat6w,

znany byl jako wielki oryginal - za j-

mowal siq muzyk4, literatur4 i po-

ezj4. Ksi4ze Udalryk Krzysztof 2e-

nil sie dwa razy, ale dzieci powila mu

iedynie druga Zona- Eleonora Ka-

mienska (zm. 1818 r.). Rodzina

mieszkala wewsi Gryszkowce, le2a-

cei 3 km od Berdyczowa. Tutai dwa

razy bywal kr6l Stanislaw August

podczas swei wqdr6wki po Ukra-

inie. Ich syn - Mateusz (1768-1818)

ukorlczyl szkolg woiskow4 w Pe-

tersbufgu, zostal generalem i tal-

nym radc4 panstwowym. Pomimo

to w swym domu pod Berdyczo-

wem nie bal sie przyjmowai ofice-

r6w wojsk Tadeusza KoSciuszki.

Ksiq2e Mateusz, jak i oiciec, mial
dwie Zony, ale potomstwa siq nie

doczekal. Interesuj4ce, 2e po rcz

drugi ozenil sig zJuli4, cork4 Miko-

laia Radziwilla (1751-1811) zLyr-

murlskiei galqzi rodu. Byla ona je-

go stryjeczn4 siostrzenic4.

Po Smierci bezdzietnego ksiqcia

Mateusza Berdyczow przeszedl

w rqce braci jego mal2onki - ksi4z4t

Michala, Franciszka i Mikolaia. Do

spadku dopuszczono te2 przedsta-

wiciela innei linii - ksiqcia Aleksan-

dra, syna Dominika z Annopola.

K. Michal ( 1 791-01849), pulkow-

nik Wojska Polskiego, osiedlil siq

w Gryszkowcach. Tadeusz Bobrowski

wspominal o nim, iako o czlowieku

rozumnym, praktycznym, powa|-

nym, doskonalym administratorze.

Ks. Franciszek (1800-1840) zmarl ia-

ko kawaler i jego czgSiofr4ymal hs. Mi-

kolai ( I 79101853). Mial on trzy cor-

ki: Wandq, 2on9 Adolfa Grocholskie-

go, marszalka szlachty powiatu ber-

dyczowskiego; Marie, 2onq Michala

Tvszkiewicza, znanego archeologa;

Stefanig, primo voto Chrapowicka, se-

cundo voto - Oskierko.Jedynym sy-\r.
nem ksiqcia Mikotaia byl Mikolai Fi-

lip (1827-1870), ostatni ztei galgzi

wlaSciciel centrum Berdyczowa u ie-

go rezydencji.

Ks. Aleksander Radziwill (zm.

1863 r.)bylZonaty trzy raTy.Trze-

ci4 jego zon4 zostala c6rka znane-

go berdyczowskiego kupca -Jana
Szafnagela. Z drugiego mal2enstwa

mial syna Wilhelma II Trojdena

(1830-1883), ktory byl ostatnim
przedstawicielem berdyczowskie j

galqzi znanego rodu.

Do 1900 r.znacznaczqSi Berdy-

czowa nalezala do kupca Rukawisz-

nikowa, a spadkobiercy Radziwill6w

po k4dzieli - Czartoryscy - posiada-

li tylko 137 dziesiatk6w ziemi.

Wtoozlulsnz Pnuwool .*.,
(nrsronvr-lncxwlsrn)

Rozebra(sig, co to rqczka
Czy nie byliby5cie zdziwieni,

gdyby ktoS poprosil Was nie o rqkq,

a o... rqczkq? Mnie siq to kiedy5 zda-

rzvlo. Nie wiedzialem o co chodzi,

dopiero po chwili okazalo siq, ze

o dlugopis (z rosyjskiego - ,,rucz-
ka" ). Znacznie gorsza sytuacia przy-

darzyla sig pewnemu panu z Pol-

ski, kt6remu podczas jakiegoS wigk-

szegospotkania w Kiiowie mieszka-

j4ca na Ukrainie Polka powiedzia-

la: ,,poidziemy p62niej do pokoiu
obok i rozbierzemysiq". Wszysrywy-

buchnqli Smiechem, bo zabrzmia-

lo to co na jmniej dwuznacznie, ale

ona podobno dalej nie rozumiala,

2e rosyjskie,,razbiriomsia" (tu: po-

dyskutu jemy, przeanalizu iemy) to
zupelnie co innego ni2 polskie,,roz-

bierzemy sie" (czyli: zdeimierny

ubranie).

Goszcz4c od kilku miesiqcy na

Ukrainie mam okazjq sluchai, iak
m6wi4 po polsku mieszkaj4cy tu-
taj Polacy. OczywiScie - m6wi4
rozmaicie, niekt6rzy lepiej, nie-
ktdrzy gorze i, w zalelnoSci od hon-

takt6w p innymi Polakami i Pol-

sk4, dostqpu do polskiej telewizii
(np. w Kijowie, w telewizji kablo-

wej, jest kilka polskich progra-

m6w, ale nie wszyscv,,kablow\g"

maia). Niektorzy mai4 silnyakcent

,,wschodni", inni slabszy. To nor-

malne i czasami nawet 2al, 2e ist-

niei4ce przed II wojna Swiatowq,

charakterystyczne akcenty Pola-

kow z owczesnej wschodniej Pol-

ski, lwowski czy wilenski, nie prze-

trwaly. Ostatecznie w Polsce Sl4-

zacy m6wi4 inaczej ni2 Bialostocza-

nie, a Krakowiacy ni2 Poznaniacy.

Poniewa2 jednak ukrainscy Po-

lacy przebywaj4 niemal bez prze-

rwy w Srodowisku ukrairisko- b4dZ

rosy j sko jgzycznym, popelnia j 4

charakterystyczne blqdy, tak zwa-

ne kalki jqzykowe. Czasami sq one

bardzo zabawne, tak, jak opisany

na poczatku bl4d owej pani, kt6ra

koniecznie chciala siq rozbierai

Ja sam nie nie bardzo tez wiedzia-

Iem o co chodzi m6wiacemu, gdy -
jak jechaliSmy razem samochodem

- wspomnial, 2e zar ub$Ae,,powot
na prawo". Chodzilo oczywiScie

o skrqt w prawo. Ten bl4d powtarza

siq zreszt4 bardzo czesto.

Z kolei najczqstszym ukraini-
zmem iest zastepowanie slowa ,,te-

taz" plzez,,zataz" , np. ,,ia zarazie-

stem bardzo zaiety" . Prawidlowo po

polsku brzmialoby to ,, ja teraz...".

Go5€ z Polsrr
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Unia Europeiska 2Ada od Polski ,,uszczelnienia" wschodniei granicy

DoPolski zwizami?
W ubiegfym roku pisaliSmy

o wej5ciu w 2ycie nowej umowy

o ruchu bezwizowym pomiqdzy

Polska i Ukrain4. Byto to wielki
krok naprz6d w stosunkach miq-

dzy naszymi krajami. Obywatele

Pof ski mog4 prryj eidiaina U kra-

ine bez 2adnych ograniczef, oby-

watefe Ukrainy przywie2dzie do

Polski musz4 mie( pewna okre5le

n4 kwotg pieniqdzy na utrzyma-

n.,-conajmniej200dolar6w.
Tyh-czase m p oj awity s iq i nf o rm a -

cje, ie Unia Europejska, ktorej

czlonkiem chce by( Polska, do-

maga siq, by Warszawa wprowa-

dzila wiry dla obywateli wszystkich

kraj6w Wspolnoty N iepodlegtych

Paristw, w tym - Ukrainy.

- Nie, wcale nie nalezy tak te-

go rozumiei - powiedzial nam

posel Czeslaw Bielecki, przewod-

nicz4cy Sejmowej Komisji Spraw

Zagranicznych, ktory na pocz4t-

ku lutego tego roku goScil w Ki jo-

wie. - Unia Europejska chce, aby-

5my skutecznie kontrolowali na-

sze granice z panstwami, ktore

do UE nalezei nie beda. Trzeba

pa4iqtai, 2e gdy znajdziemy siq

v.. .i, nasza wschodnia granica

UeYie zarazemgranic4 UE. Ma-

my jeszcze czas, by zastanowii
siq iak to zrobii. MySlg, 2e mo2-

na tu zastosowai analogig do Pol-

ski i Niemiec-Niemcydo Unii Eu-

ropejskiej nale24, a Polacy moga

przeciez wjezdzai do tego kaju nie

posiadajac wiz. A wiqc wszystko

zaleLy od tego, jak cal4 sprawe

przeprowadzimy.

Jak narazie Ukraina jest jedy-

nym krajem WNP, ktorego nie
. doty cz4zaostrzenia wprowadzo-

newzwi4zku z faktem, 2elstycz-
nia tego roku weszla w Polsce

w Lycie nowa ustawa o cudzo-

ziemcach. Ustawa tawymaga, by

- jeSli nie ma innych porozumieri

migdzypafl stwowych - cudzozie -

miec przybylai4cy zkraju, z kt6-

rym istnieje umowa o ruchu bez-

wizowym, posiadal poSwiadczo-

ne przez wojewodq zaproszenie

z Polski, w ktorym zapraszai4cy

gwarantu je nocleg i wyzywienie,

lub tez zaSwiadczenie oplacenia

noclegow i wyzywienia w Polsce

(voucher).

Voucher
za kilkanaScie dolar6w

Nowa ustawa uderzyla. przede

wszystkim w obywateli Rosji

i Bialorusi. Do tej pory mogli ku-

powali oni vouchery od firm tu-

rystycznych, czqsto za jedyny

sw6j maj4tek posiadaj4cych pie-

czatke i dlugopis oraz paczkq for-

mularzy. Takie vouchery nie gwa-

rantowaly niczego poza swobod-

nym przekroczeniem granicy
i kosztowaly okolo jednego do-

lara. Teraz voucher kosztuje co

najmniej kilkanaScie dolarow za

jeden dzien pobytu w Polsce.

Przecie2nocleg w dowolnym ho-

telu i choiby dwa posilki dzien-

nie nie mogA kosztowai dolara.

W efekcie drastycznie spadla

Iiczba Rosjan i Bialorusinow od-

wiedzaj4cych Polske - przede

wszystkim drobnych handlarzy.

Zapewne po jakimS czasie zosta-

nie wypracowany novvy system

jak najtanszych voucher6w, ru-

szy akcja wysylania zaproszen,

pojawi4 siq i inne mozliwoSci -
na razie jednak sytuacja jest zla.

Na j pierw zaprotestow aly wla-

dze rosyjskie, azwlaszcza lokalne

wladze Kaliningradu. P6Zniej

okazalo sig, ze z granicy bialoru-
sko-polskiej zawracane s4 dzie-

siatki os6b, jad4cych z daleka,

najczqSciej z glqbi Rosji, kt6re nic
nie wiedzialy o nowych przepi-

sach. Teraz najostrzej protestuj4

BialorLsini. lch zdaniem polski

rz4d wprowadzil nowe przepisy

bez jakichkolwielk konsultacji.

,,Sowietskaja BielaruS" - pismo

wydawane przez Administraciq
Prezydenta Bialorusi - alarmowa-

Io, 2e Polska ustawia na swej

wschodniej granicy now4 ,}ela-
zn4 kurtyng".

Tymczasem nowe przepisy

przyniosly ogromne straty pol-

skim kupcom i producentom.

Drastycznie spadly obroty na ba-

zarach, od t odzi i okolic, poprzez

Warszawg (slynny Bazar Europa na

Stadionie Dziesiqciolecia), az po

Bialystok. Na potrzeby przyiezd-

nychzza Buga pracuja dziesi4tki

tysiqcy ludzi, szyj4cych ubrania,

buty itp. Tenz grozi im utrata
pracy, a wlaScicielom malutkich,
malych i wigkszych fabryczek -
bankructwo.

Zdesperowani kupcy bialo-

stoccy zorganizowali blokade
jednego z przeiSc granicznych
granicznych. Faktem iest, ze naba-

zary przyiehdLaia prawie v,ryl4cz-

nie handlarze z Ukrainy olazLi-
twy, ktorzy nie musza posiadai

zapr oszen ani voucher6w.

Skutki iednei ustawy
Polski rz4d odpowiedzial kup-

com, ze sprawe rczpatrzy. Do od-

dania tego numeru ,,Mozaiki" do

druku niebylo jeszcze ostateczne-

go rozstrzygniqcia. Wladze

w Warszawie twierdz4 , 2e musz4

sig na razie przyirzei rozwojowi
sytuacji - zdaniem specjalistow

w zimie obroty na bazarach i tak

spadaj4, na wiosnq bedzie wiec

lepiei. Kupry twierdz4, ze lepiei nie

bedzie.

Faktem jest, ze wprowadzaj4c

nowe przepisy polskie wladze

naiv,ryralniej nie zdawaly sobie

sprawy z ich skutkow - byi mo-

2e zawinll tu fakt, ze stalo siq to
wkrotce po wyborach. Zbyt pot-
niej i w niewlaSciwy sposob poin-
formowano o nich BiatoruS i Ro-

sje. Co prawda polskie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych twier-

dzi,2e uczynilo to w listopadzie

zeszlego roku, ale to i tak polno,
a poza tym fakt pozostai e faktem :

przecigtny Bialorusin czy Rosja-

nin dowiedzial sie o calej spra-

wie dopiero na poczAtku roku.

Polscy kontrahenci rosyjskich
i bialoruskich handlarzy takle

twierdza, ze mogli odpowiednio
wczeSnie zalatwic zaproszenia -
a tego nie uczynili.

NaiwyraZniej polski rz4d po-

pelnit bt4d. Jego skutki trudno

bedzie odrobii. My mozemy siq

cieszyc, ze blad ten nie dotyczy

Ukrainy - i oczekiwac, ze zadne wi-

zy dla obywateli ukraiflskich
wprowadzone nie beda.

f rnzv CzlnNtrcn
o Przy okazji omawiania pol-

skiej ustawy o cudzoziemcach

wypada zwrocic uwagg na jej

fragment, mogacy szczegolnie

zainteresowai Polak6w z bylego

Zwi4zku Radzieckiego. Otoz
zgodnie z nowymi przepisami

stosunkowo latwo jest repatriowai

sie do Polski. ,,Repatriacja" to
niezbyt wlaSciwe okreSlenie,

oznacza bowiem powr6t doOicry-
zny; w przypadku Polak6w

z Ukrainy bytby to raczej wyiazd

do drugiej Oiczyzny, a w ptzy-

padku Polak6w z Kazachstanu -
nawet do trzeciej (ieSli za jedn4

uzna1 Ukraing, skad ich wysie-

dlono, zadrug4 Kazachstan, a za

trzeci4 Polske...). Wiadomo, ze

z samego tylko Kazachstanu chce

przyjechae do Polski 10-50 tys.

os6b.

Ale ustawa nie przewiduie za-

pewnienia komukoiwiek pracy

ani mieszkania. Zreszt4, przepi-

sy wykonawcze do niej mowi4,

2eprzy udzielaniu zgodn! na re-

patriacje bedzie konieczne

stwierdzenie, ze zainteresowana

osoba ma za co utrzymae sie

w Polsce i ma tam gdzie miesz-

kai.
Akcia sprowadzania do Polski

rodak6w z Kazachstanu trwa, ale

bardzo powoli. Rocznie przybywa

kilkadziesiat rodzin, ktore z tru-
dem aklimatyzui4 siq w obcym

dla siebie Srodowisku. Ale to zu-

pelnie inny temat. Postaramy sig

podiai go w kolejnym numerze

,,Mozaiki".
Rromcn
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Historiai dokumenty
Poni2ei prezentuiemy ob- niczym sie nie r62ni. zaledwo w ['G dlemistnienia, jednal zarobli po- przez rozszenenie uprawv buraka

szerne fragmenty jednego szcz.€6lnvch osadach polskich,lephi stronne (wpierw przewaznie lesne, cukrowego, zaprowadzenie ftultu-
z przedworennych dokumen- uposazonvch ziemi4, poziom pro- a nastepnie na hutach szllannvch ryMoni;, sadownictwa i intens\ar-
t6w odnalezionego w archi- radzeniagospodartiiestwzszv-j€d- i fabrvczlach porcelany i faiansu) nego chowu swiri, z) rozwiniecie
wach Ukrainy przez profesora nak ialo na osobliwa ceche wsi pol- odr.-racaN uh?ge wtoscian od ulep- mieismra ego przemyslu i wchlonie-
wofodymyra Serhiiczuka, hirto- saiei mozna wskazaa na wiekze od- szenia gospodarki rolnej.(... ) cie zb,vwai4cvch rak do rozwijajq-
ryka z Kiiowa. W koleinych nu- dzial),waniezazadzerial{ronomicz- proces przejjcia od pr}rmitvw- cego sie du2ego przemvstu, i 3)
merach Postaramy rie przedita- n)'ch wir6d znacznei czqici wlo- nej gospodarki, obliczonej li tyl- wieksze n i2 z polesia przesiedlenie
wi' dalize materialywraz z ko' sciaistwa polsliegodzigti iejnieco ko na zaspokoienie potrzeb samei z przeludnionvch i nie mai4cych
mentarzem proc. serhiiczuka. $dszemu pozipmowi kulturalne- rodzinvwlosciaistiei, dobardziei perspeltvw),gospodarczei wiosek

(z z^olol t N|EM prsou,Nr oiyctN&u) mu (wiekszy proent pismienn),ch intensywnel i towarowei bqdzie na step), Ulirain}, i poza jei obrcb.
i t.p. ), a tahoi na to,zebiedota wervsi wymagal znaczn),ch wysilkdw ia- lrzy przeprowadzeniu rvch

1926: Polacy polskiei iest w nieco 8orszl'm stanie ko proces rekonstrukcyinv Tvm srodh6w szczeg6lnie trzeb\-,d
na ukrailiskiei wsi w!'ordwnaniu z ukraiiska zewzglg- bardziej, 2e warunli polesia w),su_ na uwadze stan biedotv wlosciai_

N'laterialv w sprawie stanu elo' du wietszvch na nia wplvw6w ze waia naoer powazne organizacyj- skiei. organizacia sity zapEeznei,
nomicznego wloician polak6w stronv kulactwa polskiego iatie wv_ ne momenty tej relonstrukcji.{... } a dwnie2 narzedzi i maszvn rolni_
ukrainy s4 nieliczne i przvpadlo" jawilo sie podczas rewolucii. Naogdl Przechodz4c do drugiei strefy pra- czych dla wtoscialistwa podola,
vre. Biura okrCgowe mniejszosci zas ro4{6i gospodarti wloscian po_ wobrzeza Ulirain},_lasostepu z iego wielsza polowa litorego nieposia_
nafoclowoicio\'rvch zaledwie lak6w prccesv r62niczlowania sie z.yzn\4n czamolenrem, naleiazra- da silv poci4gowej - iest zadania
obecnie podeszli do pracv co do wlosciaristwa odblwai4 sie w analo- czvi, iz tutaj rewolucia dalawlolcia- bardzo Dowazne.
lvvjasnieDia szeregu ekonomicz- Siczn]'ch warunkach z osciennym nom ogromne obszarv paislie, osta;nia strefa ukrainy (step,,
nlclr p],tai wsi polskiei i clrociaz- wlosciarlstwem i podlegaia w jedna_ zwiefszaj4c tor4Tstanie ziemia gdziezamieszliuia polacvra,lodcianie,
bv pobieine badania w tyD kie- ko$ym Diemalstopniu osobliwo- w szercgu wsiach n ieceinizwdw6i- niemadla nastakiegoznaczenia, ialirunku nie zostalv ieszcze przepro- iciom teisfervprzvrodniczcelonG nas6b.Jednal slutki $.\'zvslu pEez popEednie, nie ze wzgledu na ma-wadzone micznejw ialoweita lub inna wiei obszarnildw malorolnego wlo- la iloiazamieszkatych tam polakdw,

Jednak mozna Prz!'toczvi nai- siqznajduie iciaistwa Podola i Kiiowszczyzn!' aledzieki temu, ze gospodarcze za,
bardziei ogdlne wiadomosci co do Przechodzimy do chociaz 0g6l- dai4 sie odczuwaa do dzis dnia: - gadnienia w tej stretie sa dosd latwo
stanu wloscian Polal6[ ukrainv ncSo scharaltervzowania warun- azebv uniln4c iwiekszenia mizer rczr],ti4zwaneprz1zgmoczvnnosc
bv iakreslii wt'tvczne zadan, ktd- kow prowadzenia gospodarki wlo- nej najemnei plaqv w lat-vfundiach naogdl zamoznieiszego wloscian-
re wvsuwaia sie w dziedzinie roz- sciaiskiej (... ). cukrownianvch obearnic!, nie do_ stwa. polskie wsie, polozone w tei
1\ oiu ekonomiczneSo wsi polskiej cale Polesie odznacza sieulrogc puszczali do rozwoiu innvch galq- strefie, bedQc dostatecznie zah.z-

'\ wicc, z po$ vzei '100 fi)opola- scia glebv, iei zabloc(rriem, zi mieiscowegoprzemtslu. pzezto, pieczone ziemi4, uprawiaiq r.r,.
Ii6w, zanrieszkalvch na ukrninie, a w zwiazku z tvnl ogromnvm pro - chociai pruezzagarniqcie parlslich row4 produkcjezboza, gtdwni€ eks-
It0rl't zarachowuic sie do ltldnosci centem lesnvch obszardw, lak gruntdw wloscianin stal sie samo- portowapvenice. (...)Jesttvlko ied-wieiskiej' w ogrollnej sweiwiqkeo- i nieuzvtkdb. dzieln],m plantatorem burala cu- tro powazne zaoa ewtei strefie.
Jciznaidtl jacei sie na Pr.rwobrzczu Jest charakter\ stvczn\ nr, 2e l)(! kroweio, ciagn4c te docnoor; r.tore zawlera j.;;;; ;il;,;t;;;;
z gnlbyn przvblizeniem mozna lacv {w tnniejszvm stopnir ukraiti- upralr,a tej lulturv daie, - iednak za- w urzadzeni sie przesiedleicdw
ustalii, 2e nastepuj4ca ilosa pol- cv) zamieszliuja na najbardziej li- trudnien ie siq li tvlko nasweiplan- polak6wz lasostepowej strery
skich zagr6d wloscialiskich znajdu- clr\'ch Sruntach {piaszczvst}rh tacii i wcukrowniach nie moie po- Konczqc nasz pollieznv prze-jesiqi takiclr strefach prz!,rodni- i podzolach). Historvcznie to sie chion4a we!,stkie rece robocze, ktd_ glad stanu elo|omicznego wlo-czo-ckononliczrtYch: obiainia tJrn,2e polacv ieszcze redajetastrefa,nie stqpui4cacodo ician polaldwna uk.ainie, mo2e-

I'olesie wolvliskie (olregi Ko- $ czasie kolonizacii przewa2nie gqstosci zaludnienia na ibadziej za- mvwvu,rrioskowaa, izten stan na-
rosteriski' Ivolyiski, Prawie cal] ttPrawiali lesne zarobki (snrolarn ie ludnionvDr miejscowoiciom wiei- r6wni ze stanem gospodarki otacza-
szepietowiecli i pdlnoc Kiiowskie- i tartaki ), wdwczas lepee gnuta za- skimzchodu Europr: przeluclnienie 

i4cego wlosciaRstwa wymaga pew-
go)::|8.000 zagr6d -.55,9rL brane bvlyprzezobszarnildw przv agraflreh,obectegowszereglwsiach, nel pomocy ze srronv pansrwa

Lasostep l']rawobrzeza (b Podo- w)'sprzedazv przed rewolucja pari eczegdlnie daleipotozonych od cu- i liooperaciiku dalszemu rozwoiu
le i poludnie Kijowskiei gub.) slich gruntdh', lepsze z nich popa- krowni daie sie bardzo odczuwaa. ich gospodarki, ku polepszeniu
27 o(n,,'39,7" dlvdo r4knienliectich i czestich kG Jako srodki zwalczania na- warunldw eronomiti. l.s-cz.

Step (lvlilolaiowski, Chersof- lonist6l^, ir takoi miejscowego ku_ stepst$,przeludnicnia i wznozenia CHArx&v ZOIX-I925 r.
ski i Melitopolskie okregi ) :t.(XX) lact$ a, nab'cie zas ziemi wloicia- gospodarczego rozwolu powstai4

"'1'1" nom polakom przv caracie bvlo na- trzy gldwne zadania w stosunku Tytul pochodzi od redakcii.
stan is\'stem pfowadzcnia Sospo' der utnldnione. wobec tcgo, cho- do hrdnoici, zam ieszkalei w tei oryginilny tytut materialu:

darki wieistiei wlosciarlina polala ciaz gospodarstwo wicjskie dta strefie: I ) dalsze poglebienie in- ,,Ekonomiczne zagadnienia
w pordwlaniu z ulraii(em pmrlic wiekszoici zostalo gl6w[],m Zrd- tens],fikacii gospodarti rotDei wsi polskieiw U.S.R.R.,,.
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polowa grudnia 1997 r. - polowa lutego 1998 r.

/ Seim wiekszoSci4 glosow (273 za, przv 761przeciwnych i 2

wstrzymuj4cych sie) ratyfikowal konkordat, tj. umowq pomigdzy

Polska i Stolica Apostolsk4 (Watykanem). PoZniej konkordat za-

akceptowal Senat, a dokument podpisal prezydent Aleksander Kwa-

Sniewski. Przyiqta jeszcze za rz4d6w premier Hanny Suchockiei

umowa zostala zakwestiono\vana przez poprzedni rz4d - koali-

cji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego. SLD glosowalo w Sejmie przeciwko przyigciu konkorda-

tu, domaga j4c sig, aby dol4czona zostala do niego deklaracia tty-
jaSniaj4ca niektore jego szczeg6ly. Tym niemniej, inpc*ei niz

w artykule na temat konkordatu z 25 lutego br. twierdzila kiiow-

skg gazeta ,,Deir" , Polska nie stala siq ,,oficjalnie panstwem kato-
\.. Ilm".t 
rNie uklada siq wspolpraca prezydenta Aleksandra Kwa5niew-

skiego i nowego premieraJerzego Buzka. Premier nie chce zapn-

szai przedstawicieli prezydenta na posiedzenia rz4du. Prezydent

postawil weto dwum proponowanym przez rz4d ustatvom, a po-

slowie n4dz1ceikoalicji zmniejszyli budzet Kancelarii Prezyden-

ta (odpowiednik Administracji Prezydenta na Ukrainie).
y' Marian Krzaklewski - przpv6dca zwi4zku zawodowego ,,So-

lidarnoSi" i lider Akcji Wyborczej SolidarnoSf (AWS, ugrupowa-

nie to, zlohone z\SZZ,,SolidarnoSi" i kilkudziesieciu partii i or-

ganizacji centrum i prawicy) stan4l na czele partii, ktora ma gru-

powai bezpartyjnych dzialaczy AWS i ewentualnie przyci4gn4i

czgse stronnictw prawicowych - Ruchu Spolecznego AWS.

y' Po mec.zu pilki noznej w Slupsku doszlo do starf mlodziezy

z policj4. Uderzony palk4 w glowg przez policjanta 13-letni Prze-

mek Cz. zmarl. Policjant zostal aresztowany, ale w Slupsku na uli-

ce wyszla mlodziez - przewracala Smietniki, budowala barykady,

atakowala policig kamieniami, kijami i butelkami. Policja inter-

weniowala, rozpraszaj4c napastnik6w. W zamieszkach bralo

.- aial okolo tysiaca os6b, kilkunasto- i dwudziestokilkuletnich.'\{zni.i 
Ooszto do walk pomiqdzy kibicami w Katowicach.

y' Trwala dyskusja na temat podzialu terytorialnego kraju.

Obecnie w Polsce jest 49 wojew6dztw i bardzo wiele malych

gmin; planu je siq zmniejszenie liczby wo jewodztw i wprowadze-

nie szczebla poSredniego - 200-300 powiat6w (jak przed 197 6 r.).

Nie wiadomo ile bedzie wojew6dztw mowi sie o 12-15 lub25-32.
y' Po zmianie przepis6w o partiach politycznych, na miejsce

370 zarejestrowanych partii jest ich obecnie okolo 40. Dawniej

pod wnioskiem o ref estracjg trzeba bylo zebrai 15 podpisow, dziS

potrzeba ich tysi4c.

r' Od pocz4tku roku nast4pllznacznry wzrost cen - m.in. cen-

tralnego ogrzewania rozm6w telefonicznych, alkoholu i papie-

ros6w.

r' Glowny Urz4d Statystyczny podal, 2e w 1997 r. inflacja
wPolsce wyniosla 73,2 proc.,gdy rok wczeSniej 18,5 proc. Z ko-

lei przeciqtna placa miesieczna netto (tzn. po odliLzeniu podat-

ku) w przedsiqbiorstwach wyniosla ok. 1400 zlotych, to jest ok.

770 hrywien.
y' W drugie j polowie lutego kantory skupywaly dolary po 3,5 1

zl, sprzedawaly po 3,57 zl. Z.B.

Egaminy
nastudia
w Polsce

fak informuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitei Polskiei

w Kijowie, podobnie iak w latach ubiegfych prowadzona iest re-

krutacja mlodziei polskiego pochodzenia z Ukrainy na studia wyi-

sze w Polsce. Aby na takie studia siq dosta(, trzeba pomySlnle zda(

egzaminy przed polsk4 pahstwow4 komisiq egzaminacyin4, po-

wolan4 przy Konsulacie.

Kandydat winien udokumentowai polskie pochodzenie
(nailepiei poprzez poSwiadczon4 kserokopiq tei strony
paszportu, na ktore j widnieje narodowoSi - polska) oraz po'

siadai Swiadectwo ukoticzenia szkoly Sredniei nie dawniej
niz 3 lata temu. Odpowiednie dokumenty (ponizei w skr6-

cie je omawiamy) trzeba dostarczyi (lub nadeslai listem po-

leconym) do Konsulatu Generalnego RP w Kiiowie do 31 mar-

ca 1998 r:

- wypelniony w jgzyku polskim ,,Kwestionariusz kandyda-

ta na studia w Polsce" (uwaga - w Berdyczowie mozna go

otrzymai poprzez miejscowy oddzial Zwi4zku Polak6w na

Ukrainie),

- kopiq Swiadectwa ukoftczenia szkoly Sredniej (uczniowie uczesz-

czai4cy do szkoly obecnie winni zloLyC tabele ocen za I semestr,

poSwiadczo n4 przez dyrektora ),

- charakterystyke kandydata, sporz4dzon 4przezwychowawca -
opiekuna klasy i poSwiadczon4przezdyrektora szkoly (w przypad-

ku os6b pracu j 4cych - charakterystykq sporz4dza przelohony ),

- rekomendacjq wydan 4 przezorganizacje mnieiszoSci polskiei,

nauczyciela jezyka polskiego z Polski lub ksiedza z mieiscowei pa-

rafii,

- Swiadectwo lekarskie stwierdzaj4ce brak przeciwwskazafi do

odbywania studiow w Polsce, dwie fotografie i przezroczysta tecz-

ka na dokumenty.

A oto informacie o przebiegu egzaminow:

. Odbeda siq one w pierwszef polowie ma ja br., w Konsulacie Ge-

neralnym RP w Kijowie (ul. Jaroslawiw Wal72).
. Skladai sie beda z dwoch etap6w:

1. - pisemny egzamin zigzyka polskiego,

- pisemny sprawdzian z przedmiot6w kierunkowych (w zalezno-

Sci od rodzaju szkolywyzszej i kierunku -z jqzyka polskiego i histo-

rii, matematyki, fizyki, biologii, chemii lub geografii).

2. Ci co zdali egzaminy w etapie 1., beda musieli odbye rozmo-

we kwalifikacyjn4.
. Szczegoly moZna uzyskai w Konsulacie Generalnym w Kijo-

wie pod numerem telefonu 228-04-43 w godzinach urzgdowania
(10.00 - 14.00).
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Radio Zyornierz, Radio Berdycz6w po polsku
Co miesi4c, w kazdq pierwsz4 sobotg miesiala o go-

dzinie 20.OO, mo2na sluchaf p6lgodzinnei audycii
w jgzyku polskim w Radiu Zytomierz (uwaga! od kwiet_
nia ma byf dwa razy w miesi4cu!)

Co miesi4c lub co dwa tygodnie (nieregularnie)
nadawana iest audycia w jgzyku polskim w Radiu Ber_
dycz6w.Jest zapowiadana wcze5nie j.

Telewiz ia Zytornierz dla polak6w ., ,

Dwa razy w miesi4cu audycja dla polakow. ponad_

to, jak piszemy na str. 72, czgsto nadawane beda filmy
w jgzyku polskirn.

Polskie stowarzyszenia w Zytomlerzu
. Z j ednoczenie Polakow Zytomiersz czy zny,, polonia,,

-przewodnicz4cy Thdeusz Rqkas, tel. domowy (412)
22-76-36,

. Zwi1zek Polak6w na Ukrainie, Oddzi al w Zvto_
mierzu

prezes Walentyn Grabowski, zastgpc a Jerzy Bagin_
ski, tel. domowy (4IZ) 37-89-97

. Zrzeszenie Mlodziezy polskiei w Zytomierzu
- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
o Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczo_

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

Msze w igzyku polskim w 2ytomierzu
o Katedra Sw. Zofii - codziennie 19.00
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Janaz Dukli _ co_

dziennie 7 .OO i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwuiqzyczne - czgsciowo w igzyku pol-
skim, czgsciowo po ukraiflsku w Berdyczowie

e KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych _ w nie_
dziele 9.00, 17.OO, codziennie g.00 i 17.3O.

. KoSci6l Sw. Barbary - codziennie g .OO, 1g.00, nie_
dziele takze 13.00

o Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 1g.00

(Przeprasz amy zawszelkie braki i niescisrosci w naszvm
informatorze. Wszystkich zainteresowanych prosimy
o nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, im_
prez polskit'li itp. Redakcja)
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Wydaje : Ra d a Be rdyczows kie g o Od dziafu Zwi4zku

Polak6w na Ukrainie (obw6d 2ytomierski). Redaguje
zesp6f w slcladzie: Feliks Paszkowski - redaktor naizel-
ny. Piotr KoSciriski (Kij6w) - dyrektor ds. wydawni-
czych iprogramowych. Larysa Wermiriska - sekretarz
odpowiedzialny. Walentyna Kolejnik - zastqpca se-
kretarza. lerzy Sokalski. Opracowanie graficzne itech-
niczne Dariusz Markiewicz (Warszawa). Oddziaf
w Warszawie - p.o. kierownika Beata Zubowicz. Ad-
res redakcji: Ukrain a,26'14OOBerdycz6w ul. puszkina
46, tel. (380-41 4-3) 2-SO-30. Adres w Internecie:
www.we bspawner. co m /users/ mozberd. poczta e le k-
troniczna (e-mail): pkoscins@carrier.kiev.ua. Konto:
Oszczadnyj Bank nr 73w Berdyczowie, nr010200309.
Ewentualne wpfaty w polsce moina dokonywad na
konto: Bank Pekao SA ll O/Wa rszawa, nr ,1,24O,1024

-21033247-27OO-N1 I l0-001 z dopiskiem: ,,dla Mozai-
ki Berdyczowskiej". Wydano z pomocq organizacyin4
i f i nansow4 Fu ndacji,, Rodacy- Rodakom', i W ar sziwie
oraz dziqkiwsparciu finansowego Fundacji pomoc po-
I a kom n a Wsch odz ie (Wa rszawa). Zapr aszamy wszyst-
kich chqtnych do nadsyfania do nas list6w lub artyku-
f6w, afe informuje my,zeza zamies zczaneartykuly nie
jest wypfaca ne h on ora riu m (reda kcja pracuje spoie.r-
nie), a tekst6w nie zam6wionych nie zwracamy.

"EEpAt il{|BCbKA MO3AilG"
(nolucuxoto uoeon)

EnaroAifi Ha rpoMa.qcbKa
KynbrypHo-oceirns ra3eTa.
Buxogrrb KoxHl4x 2 rr,licsqi.

Bh.qaeeqb - pafla Eep4rariecbKoro
eiEAineHHs Cninna nonsrie Vxpaixra.

-.SapeecrpoBaHa 25 reirxs lgg5 poKy
XnrouupcbKuM o6nacnuM ynpaBninnsrvt

no npeci, cai4ourso npo peecrparlirrc
cepii XT Ne 70.

Haura a4peca: u. Eep4uvia,
eyn. flyurrina, 46.
TeneSoH 2-2A-Tg.

HaApyroBaHo xa Kl-l

"Florirpaeivna ea6prara,
u. Sepgraria, eyl. KornnpeecbKoro, 2.

Tupax 1 000 npurraipuraxis.


