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Zgoda

Berdyczilwiradio
Niedfugo jui bqdzie w Berdyczowie polskie

radio! Tak4 przyjemne nowinq przywieili pol-

scy go5cid - wicedyrektor Biura Kadr i Szkole-

nia Polskiego Radia Piotr Lignar i specialista z te-

go biura Boiena Rzepkowska-Moryto. W Szko-

pdniej nr. 3, kt6ra jest faktycznie polskim

dEfiirum ku ltural no-o6wiatowym, od bylo siq ich

spokanie z przedstawicielami mieiscowych Po-

lak6w.

Polska strona zakupila dla polskiego radia na

Ukrainie drogi i nowoczesny sprzat. Gl6wna siedzi-

ba radia bedzie siq znaidowaC w Zytomierzu. W ber-

dyczowie bedzie sie mieScil punkt korespondencyi-

ny. Audycie bada nadawane na falach ultrakrdt'
kich, dlatego tez sluchacze beda musieli posiadae

speci alne odbiorniki radiowe.

- Ludzie s4 nie tyle zainteresowani, co dzieie siq

w Swiecie. Interesuie ich przede wszystkim to, co lvy-

daruylo sie na. sasiedniej ulicy - podkreSlil pan Li-

Pamieci Stanislawa Szalackiego

przez papiein I ana P awla II i prezydenta

RP Ircha Walese. Znali go i cenili pre-

mierzy Rzeczpoqpolitei Polskiei i ministro

wie spraw zagranicznych. Opinii Stani-

slawa Szalackiego zasiggali poslowie i se-

natorowie Seimu RP. Cenionogo w Sro

dowisku ruchu polonijnego. Byl calkowi-

cie oddanlPolsce i Polakom. Wielokrot-

nie i bez wielszych problemdw m6gl po-

rzuciC trudne zycie w Kiiowie i zamiesz-

kadw Polsce.

gnar. Miejscowe radio musi siq staC mieiscem wy-

poEipdzi zyiqcychtu Polak6w. Dla naszych dzien-

nikarzy strona polska organizuje kursy i warsztaty

w Polsce. Audycie maj4 bye nadawane iuz od kwiet-

nia. Do naszego regionu przyiad4 dziennikatzyifa'
chowcy z Polski, ktdrzy odgrywad beda role na-

uczycieli.
W spotkaniu uczestni cryli te2 prezes Federacji

Organizacii Polak6w na Ukrainie Emilia Chmielo-

wa, dyrektor Szkoly nr 3 i prezes Berdyczowskiego

Oddzialu Zwiazku Polak6wna Ukrainie Feliks Pasz-

kowski (zarazem redaktor,,Mozaiki Berdyczow-

skie j ), wicedyrektor Szkoly n r 3 (zarazem sekretarz

redakcii,,Mozaiki") Larysa Wermifska, wicepre-

zes Berdyczowskiego Oddzialu ZPU Henryk Galic-

ki, nauczyciele Anna Michalewicz i Walentyna ko-

leSni( spiker miejscowego radia Kiryl Dmitriiew i fo
tograf Wladyslaw Zelichowski.

frnr Somun'

buduie,
o

lt.I:gzQoG..(J
aarulnule

Pod takim haslem 9lutego
br. odbyl sig w Chmielnickim

ll Sejmik Federacji Polskich

Organizacji na Ukrainie.

Na ziazd, kt6ry odbywa siq raz

na 3 lata, prrybylo 180 delega-

t6w. Byli to ludzie z r62nych

obwod6w Ukrainy, przedstawi-

ciele polskiei mnieiszoSci z Ki-

i owa, Zytomierza, Lwow a, Tar-

nopola, Czerniowiec, Droho-

by cza, Charkowa, Lugarlska,

Bierdiarlska, Poninki, Polonne
go, Truskawca, MoScisk iwielu
innych mieiscowoSci. Cieszy-

lo bardzo to, 2e wSr6d delegat6w

tak wielu blo przedstawicieli in-

teligencii. potwierdza to fakt,

ze w ukraiflskim parlswie Pola-

gy mog4 braC aktywny udzial

w Zyciu spoleczeflstwa. WSr6d

obecnych byli naukowcy, pra-

cownicy ministentw, nauczycie-

le, aktorry lekarze, inZyniero-

wie.

Dokotlczenie str.4
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Dolskie korzenie
mieszkafrca
Berdvczowa

J

6 stycznia 1996 r. odszedl od nas

Stanislaw Szafacki, pufkownik w sta-

n ie spoczynku, utalentowany dzien-

nikarz, pierwszy redaktor gazety

I Korpusu Wojska Polskiego,,Pancer-

ni". Byl czfowiekiem bardzo zasfu-

ionym dla kultury polskiej na Ukra-

inie, przyw6dc4 polskiego ruchu kul-

turalno-ofwiatowego oraz honoro-
wym prezesem Zwi4zku Polak6w na

Ukrainie.

- Stanislaiv Szalacki byl osoba znana

i szanowan4 w Polsce - przyimowany

"1922 rok: Berdycz6w: P6fsieroty. Naimfodszy- Staszek

Dokoriczenie str.2



MOZAIKABERDYCZOWSKA

Pamieci Stanislawa Szalackiego

Polskie korzenie mieszkarlca Berdyczowa
Dokorlczenie str. 1

Wiedziat iednak, ze jego miej-

sce jest tutaj,2e to tu iestpotrzeb-
ny,2e tu w Kiiowie na Ukrainie,

spelnia swdi patriotyczny obo-

wiazek wobec Oiczymy 
-podkre-

SlilJerzy Kozakiewicz, do niedaw-

na amabasador RP na Ukrainie,

w mowie wygloszonei podczas

pogrzebu Stanislawa Szalackiego.

Za Lycia pomagal wielu Pola-

kom z Berdyczowa. Jako prezes

Polskiego Stowarzyszenia Kul-

turalno-OSwiatowego byl jed-

nym z zalo|ycieli berdyczow-

skiego oddzialu tei oraganizacii.

Wiele os6b, zwlaszcza komba-

tanci Woiska Polskiego, czlon-

kowie zespolu PieSni Polskiej

z LeSnej Slobodki, nauczyciele

oraz polscy ucmiowie z Berdycze

wa, do dziS wspomina zebranie

zalozycielskie stowar zy szenia,

kt6re odbyto siq w auli Szkoly nr
3 . Nalezy wspomniee ,2eprzed
II woin4 sam Stanislaw Szatacki

uczgszczal do tej szkoly.

Ze wspomniefl jego starszego

brata Cezarego wynika, 2e ich
dziadkowie ze strony matki uro-

dzili sie w Polsce. Dziadek Karol

Pyffel cale Zycie przepracowai

w fabryce,,Progres". To hr wla5nie

spotkal przpdego zi6ia, Antonie
go Szalackiego, kt6ry urodzil sit
w 1886 r. w Zytomierzu, gdzie ie-
go oi ciec, Karol byl burmistrzem.

Po Smierci oica w l9OZr., An-

toni, jako naistarszysyn, musial

zaopiekowaC sie rodzinA.W po-

szukiwaniu pracy przybyl do

Berdyczo#a. W 1909 r. poSlubil

Aurelie Pyffel. Z tego zwl4zku
urodzily sig dzieci: Marian, Ceza-

ry, Wladyslaw i i najmlodszy Sta-

szek. Kilka lat p6Zniej, na zapa-

lenie pluc, zmarla im matka.

W rodzinnym albumie odnalezio

no zdigcie z nastgpui4c4 dedy-

kaci4: ,,Na pami4tkg drogieiBab-

ci i Dziadziowi odosieroconych,

kochaj4cych wnuk6w i zigcia.

2O.VIIII L922. Antoni Szalacki".

Po Smierci Zony, Antoniemu
nie wiodlo sig najlepiei. Zostal

sam z czw6rk matych dzieci. Na|
pierw pracowal w fabryce ,,Pro-

Br€s ", potem kierowal warszatem

szewskim, sklepem z artykulami

przemyslowymi i spozywcrymi,

nastgpnie zostal dyrektorem

przedsiqbiorstwa,,Metaloobiedi-

nieniie" ( obecne zaklady ,,Be-

wers"). Dokoflczenie str. 3
1 938 rok - Kij6w: Rozmarzony dziennikarz

\,,/

Dnia 6 stycznia 1996 roku zmarl nagle

Stanislaw Szalacki

ZaloLyciel i honorov{y prezes ZwiAzku Polak6w na Ukrainie

Czefi(,Jego pamigci!
Serdeczne wyrazy wsp6lczvcia rodzinie i bliskim sklada

Oooznt ZPU w Benovczowr
r Reonrqn,, MozArKt BenovczowsKtEf "
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Pamieci Stanislawa Szalackiego

Polskie korzenie mieszkafica Berdyczowa
Dokof,czeniestr.2

Zmarl w ostatni dzietl grudnia

L929 r. Po iego Smierci dzieCmi

zaopiekowali sie teSciowie.

Dziadkowie dbali, aby w domu

dzieci rozmawialy po polsku.

W szkole natomiast igryka pol-

skiego ucryla ie pani Raszkow-

ska. To w szkole w{aSnie Saszek za-

cz4l pisad do polskich dodatk6w

do kiiowskich gazet m.in. ,,Glos
Radziecki" i,,B4dLGot6w".

Po maturze, zacz4l pracowad

-:., iako tob,anw zakJad"ie ,,Progles".

JednoczeSnie wspdlpracowal z lo-

kalnagazetabranZowa. W 1937 r.

dzigki pomocy swego przyiaciela

z lat szkolnych p. Pryla - kt6ry
byl ia| dziennikarzem - Vzyie-

chal do Kiiowa. W iego 6wcze-

sirych artykulach mo Zna vty czuC

'wrodzona.mu delikatnoSC oraz

mtJzy c?ny talent rodu Szalackich.

W iego rodzinnym domu bo-

wiem gralo siq na skrzypcach,

harmonii, gitarze i pianinie.

W czerwcu 1995 r. Stanislaw

Szalacki opublikow al, w,,Dzien-
niku Kii owskimFriostal grcmy u-
tykul zatytulowany,,Pocz4tek
dro$ - Berdycz6w" .,,Nigdy nie

mySlatem - pisal - 2e w moim ro
dzinnym mieScie - Berdyczowie

i iego okolicachbeda sie tworzy-
tyiednostki I Korpusu Pancerne-

go Woiska Polskiego. Ze po uli-
cach, po kt6rych chodzilem, be-

da maszerowali ludzie w rogatyw-

kach. Zebeda modlili sie w ko-

Sciele Sw. Barbary, gdziezostalem

ochrzczony i gdzie - kiedy to by-

lo - bytem ministrantem".
W niewielkieiwsi Osykowo, 9

lipca 1988 r odstonigty zostal po
mnik ku czci polskich i ukraifi-

skich czolgist6w. Na pami4tko-

wym zdiqciu, wSr6d qs 6b ptzyby'

lych na uroczystoSC, stoi zaduma-

ny Stanislaw Szatacki. O czym my-

Sli? O Lyciu? Zolnierskim brater-

stwie? A moie zupelnie o c4tmS in-

nym...
W ostatnich miesiaca ch Lry cia

Stanistaw czesto iontaktowal sig

z bratem Cezatym i z nami,
czlonkami zarz4dn oddzialu
Zwi4zku Polak6w na Ukrainie

otaz z' zespolem redakcyinym

,,Mozaiki Berdyczowskiei". Cie-

szyt sig rrrszymi sukcesami, dzie-

lil nowinam i. Maizylo og6lno-
ukraiflskim festiwalu polskich

zespol6w aftystycznych, kt6ry
miat odbyC sig w maiu w Berdy-

czowie. Py'tanie tylko, czy tenz fe
stiwal ten w og6le sie odbedzie.

W swoim ostatnim tekScie

skierowanym do dzialaczy ota-
ganizacii poloniinych pan Stani-

slaw napisat: ,,Nie mamy co dzie-

lid.Jedyne, co mamydo podzia-

lu to wielkie obowi4zki spolecz-

ne, to nienvykly cieLar codzien-.

nych dziata fr na ruecz polskoSci " .

PowinniSmy o tym pamigtaC.

Frurc Prsztowsn

1988 rok - Osykowo w pobli2u Berdyczowa
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Zgodabuduie,
niezgodaruinuie

Dokoriczenie str. I
Cieszylo tel,Zenikt nie bal sie otwarcie

przyznawad do polskoSci, dyskutowad
i wypowiadad opinie, omawiae sprawy
polskie.

Przed rozpoczgciem obrad na sali poiawi-

li sig przedstawiciele miejscowei organizacii

,,Ruchu" i serdecmie przywitali swydt polskich

wsp6lobywateli. Serecznie im za to podzigko-

waliSmy.

Zebranie otworzyly hymny Ukrainy
i Polski. Naipierw wystqpowali goScie Sej-

miku. Byli to: konsul generalny Rzeczpospo-

litei PolskieiwKiiowie Eugeniusz Panek, na-

ukowiec z Warszavry Andrzej Kowalczyk,
wiceprzewodnicz4cy Komisji ds. Polonii
polskiego Seimu Wit Maiewski, wicepre-

zes Fundacii ,,Pomoc Polakom na Wscho-

dzie" Krystyna Lachowicz. GoScie podkre-

Slali, i2 wladze polskie - w tym Seim, Se-

nat i ru1d- popieraia dzialalnoSd Federa-

cii. Odczytano list prezesa ,,Wsp6lnoty

Problemy naszego miasta

Polskiei" Andrzeia Stelmachowskiego, tak-

ze podkreSlaj4cy sympatiq i poparcie dla

FOPnU.

W swoim sprawozdaniu pani Emilia

Chmielowa powiedziala o osi4gnieciach Fe'

deracji w ciagU minionych trzecb lat. Przyiem-

nie bylo uslyszeC, 2e Iiczba polskich oSrod'
'k6rgna Ukrainie wzrosla 222 do 40.

Po sprawozdaniach prezesa i skarbnikaroz-

poczgla siq dyskusia delegat6w. Omawiane

byly najczqsciei te problemy, na kt6re napo-

gkaia dzlalacze polscyw swoich regionach.

54 one r6zne: nie ma iak zdobyC lokalu, nie

ma lekarstw dla chorych, nie mazaco zala-

ffiie paszport6w na wyjazd do Polski, nie za-

wsze mi€iscowe wladze uwailai4polsk4 orga-

nizacigzapowazn4. TrudnoSci sA. Ale czy mo-

hebyflatwo po T0latach przeSladowarl, re-

presii, milczenia? Czy mohebyC latwo w wa-

runkaci krytycznego stanu gospodarki? KaZ-

dy tak szuka wyiScia z trudnei sytuacii, iak
moze?

Poruszano tez pytanie: czy watto, by istnia-

ta Federacia? WiekszoSC delegat6w luwalala,

ze bez niei nie moZe byC iednoSci, a w iedno.ci
sila. Przecie 2 zasada,,zgoda buduie, niezgoda

ruinuje" istnieie juz od dawna.

Mamy nadzleie, Le liczba polskich oSrod-

k6w na Ukrainie bgdzie rosla. Wiemy, 2e nie

wszyscy Polacy mieszkai4cy na Ukrainie sie

ziednoczyli. Ale kazdymusi sobie uSwiado-

miC: trudne warunki zawsze latwiei znosiC

razem.

Gl6wnym celem Federacii iest ziednocze-

nie Polak6w mieszkai4cych na Ukrainie

w f edn4, siln4 organizacie, a takZebudowanie

dobrych stosunk6w pomiqdzy Polska i Ukra;

ina. Aktywna praca organizacji Polak6w,

zmierzaj4ca do utrwalania w stosunkach

ukrairlsko-polski zasad pokoiowego wsp6t-

irycia, stwarza warunki dalszego rozszerzania

wzaiemnie korzystnych stosunk6w gospo-

darcrych, kulturalnych i naukowYch.

LmvslWhnufisxl

Pieddziesiat procent w obwodzie winnic-

kim, reszta na Zytomierczczyhnie i na

ChmielnicczyLnie.
Czy macie jakie5 kontaktyz browaradri
polskimi?
Niestety, nie mamy takich kontaktdw.

W obecnei sytuacii gospodarcz ei Laden za-

graniczny biznesmen nie bedzie chcial an-

gahowaC swego kapitalu w niepewnA spra-

wg. Zaden rozs4dny czlowiek tego nie zro-

bi, nie bedAc pewnym, hew ptzyszloSci nie

bedzie mial dochod6w. My ze swei strony

nie moZemy tego gwarantowaC, na skutek

warunk6w, w iakich znaiduie sig gospodar-

ka.

Czy zaklad j est sprywatyzowa ny?

Tak. Browar iest sp6lk4 akcyin4 typu
otwartego. WaScicielami akcii s4 nasi pra-

cownicy.
Rozulwlr.: Eucrnlusz Kuulxur

(sruonr I runsu Brnovczowsrcrco

Kouofu Buooutrv Msern)

Berdyczowski browar czekana lepsze cznsy
Od wielu jui lat funkcjonuje w Berdy-

czowie browar, produkuj4cy bardzo po-
pularne w naszym mie3cie i nawet na ca-

fej Ukrainie piwo,,2y gulowskie". Dzi| za-

klad istnieje w znacznej mierze dzieki ak-

tywnoici s,vego $rektora, pana Leona Le-

pieckiego. Pan dyrektor byt przylemnie za-

skoczony, gdy dowiedzial siq, ie w mie-

Scie ukazuje siq polskojqryczne czasopi-

smo - ,,Mozaika Berdyczowska" - i zgo-
dzil sie udzieli( nam wywiadu.

Prosimy o kilka sl6w o sobie.

Urodzilem siq w 1935 roku w Berdyczo-

wie, wpolskieirodzinie. Mama dobrze m6-

wila po polsku, bo uczyla siq w polskiei

szkole. Niestety, ia ifi do polskiei szkoly

nie mogtem chodziC, bo wszystkie zostaly

zlikwidowane. Studiowalem w Kiiowskim

Inslrtucie Spozywczym. Pracowalem na

r6znych stanowiskach, a ostatnie 16lat-
iako dyrektor zakladu.

fakie s4 najwainiejsze problemy wa-

szego przedsiqbiorstwa?
Mamy ich bardzo wiele. Po pierwsze, ie-

steSmyduszeni podatkami. Po drugie, bar-

dzo silnym ciosem byla dla browaru kam-

pania antyalkoholowa, rczpoczeta pruez

Michaila Gorbaczowa, podczas kt6rej nasz

zaklad faktycznie ulegl likwidacii. Trzeba

bylo rozpocz4iwszystko od nowa. Obecnie

nasz zaklad pracuie na 30 procent swoich

mozliwoSci, ale iest i tak lepiei, niZ bylo.

Udalo siq nam przygotowaC trochq surow-

c6w dla produkcii piwA. KupiliSmy teZ tro-
chq nowych urzadznfi . Z wielkim trudem !ry-
placamy robotnikom pensie, bo ludzie nie

maia pieni edzy lpiwo kupuia rzadko.

Wasze piwo jest bardzo lubiane. Czy

istniej4 jakieS nowe technologie jego

wytwarzania?

Jest !flko iedn4 klasyczna tednologia wy-

twaruaniapiwa, reszta to rylko szczeg6ly.

Gdzie sprzedajecie piwo?



Mowanaszych przodk6w
fezyk polski... Mowa ojczysta naszych

il;: 
*u*, babci, dziadk6w, przekazana

Dzieki Bogu, iyje w naszych rodzinach
i wr6cifa do naszych szk6l prawie 6 lat
temu.

W Berdyczowie zai gci a z igryka polskiego

prowadzone s4, opr6cz szkoly nr. 3, takZe

w szkolach nr. 4 i 1,0.

Jakie to maznaczenie dla nas, Polak6w na
obcryZnie? Qowiada o tym pieknie wiersz Mi-
chalaPrzyulaka,,Nie rzucim ojcrystej mouy" :

Kahdy Polak na obc zy hnie
Zye powinim w oi c6w wierze
Pielggnowae swoi4mowe
i przekazaC i q mlodzieiy !

Wszakhe ona trwa odwiekdw
Takw niewoli, iakw wolnoflci.

Iq oicowie nam ustrzegli

Pr zeka zui 4c p otomno S ci.

Ka2dy Polak na obc zyhnie
Winien zawsze to pamigtae,

2e oiczyzna - matka j ego,

Polska mowct - to rzecz Swigta!

O! Nie rzucim polskiei mowy.
C62 zdobedzieszw zamian zaniq?
Nie rafi snca twoiei matki
Bo i obcy ciebie zganig.

W szkolach nr.4 i 10 sa grupy fakultatyw-
ne nauczania igzyka polskiego, zorgarizowa-
ne dzigki dyrektorom - 2annie R6iyriskiej
i Tamarze Siemieniuk . U cz4c dzitri postepu-

iq zgodnie z regul4 m6w4c4,rtvtybbr metody
prowadzeniazaief zaleiry od og6lnych cel6w

,
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nauczania i wychowania oraz od wieku dziec-

ka. R6wnie2 wyb6r tekst6w zalefi odsytuacii,
a wiqc korzystania z uroczystoSci szkolnyctr, ro
dzinnych, dat dotycz4cych 2yciorp6w wybit-
nych ludzi, Swi4t koScielnych i narodowych.
W swe j pracy korrystam z podr9cmik6w,,Cry-

tam po po[sku",,,Pokochaj polsk4 mowq"
Heleny Metery, ,,Czytanka" Boreckiego; ko
rzystam te| z innych Zr6del,,Historia Polsk

. 
dla Piotrka", czasopisma ,,Rota" i gazet.

Opr6cz tych podrqcznik6w i ksi4Zek mam
wlasn4 biblioteczkq, z kt6rej korzystam na
zaieciach.

Prawie na wszystkich zaigciach uc4rmy siq

wierszy, chociazby kr6tkich.
CnJtat, pisa( m6wiC - to naiwa2nieisze ce-

le ka2dego zaigcia.

Bardzo ciekawie byly lekcie zotganizowa-
ne na takie tematy iak ,,BoLe Narodzenie",

,,A to Polska wlaSnie",,,Polacy,kt6rych pomad
warto".

Dlaczego dzieci ucz4 sig igzykapolskiego?
M6wia o tym same:

Antoni Kaczyfiski, szkola nr. d kl.8: ,,Pol-
ska - to bardzo piekny krai. Mnie podoba
sig igryk polski, chcialem go lepiei poznaC. Me
ia babcia i dziadek, atakhe rodzice s4 Polaka-

mi".

Afra Kamifiska, szkofa nr. d kl. l0:,,Bardzo
zainteresowala mnie Polska, iei obyczaie
i polski iezyk. Dlatego chodze na zaigcLa z ig-
zyka polskiego. Na zaieciach wszystko mnie
ciekawi, ale chcialabym, aby w szkole byl ga-

binet igzyka polskiego, gdzie byloby duZo

ksiazek i innych materialdw z Polski".

Inna D4browska, szkola nr. d kl.8:,,Pol-
ska, wszystko co iei dotyczy,bardzo mnie in-

teresuie. Chciatabyn poiechaC na wycieczkg
do Polski, aby lepiei poznaCiezyk polski".

Dasza Maklejewa, szkola nr. .4, kl. 8:

,,Mnie igzyk polski batdzo sig podoba. Moia
babcia i mama s4 polskiego pochodzenia.Ja

sama chcialabym poiechaC do Polskt i zapvy-

iahni- sig z polskimi dziecmi".

Ola Rabieszkq szkofa nr. 4 kl. 8:,,Moia bab
cia iest Polk4 i ia chciatabym nauczyC sig m6-
wiC po polsku, wigcei dowiedzieC siq o tym kra-

iu, iego ludziach iobyczaiach".

Ola Drug, szkofa nr. 4, kl. 9: ,,Bylam parg

razy w Polsce i krai ten bardzo mi siq podoba.

Chcialabym ladnie rozmawiac po polsku,
znaCobyczaie i historig tego kraiu".

Masza Golowatiuk, szkola nr. 10, kl. 8:

,,Nauka iqzyka polskiego bardzo mi sig podo-

ba. Na zaigciach iest bardzo ciekawie.Jgzyk pol-

ski podobny iest do ukraiflskiego i nauczyC siq

jego jest latwo. Mo2e poiadg kiedyS do Polski,

chcialabym w6wczas rozmawiad po polsku".

Ola Choroszczuk, szkofa nr. 1Q kl.8:

"Jgzyk 
polski iest bardzo interesui4cy. JuZ mo-

ggczytadpolskie gazetyi ksiAZki. Moie kiedyS

b9d9 mogla rozmawiaC ladnie po polsku".

fula faczkowsk4 szkofa nr. 1O kl.8: ,,Jestem
z polskiei rodziny i dlatego chcialabym pomaC

igzyk polski".

Natasza Siemionow4 szkola nr. 4, kl. 9:

,,Chodzq na zaigciaigzyka polskiego, bo mam
w Polsce bardzo wielu przyiaci6t. Pisuiq do nich
listy po polsku".

Werrxrnr Kou3rrr

Zrildelka o sobie
JuZ trzeci rok z wielk4 checia lczeszc:,uny

na zajgoa z igzyka polskiego, kt6re s4 prowa-

dzone przezpania taryse Wermiflska. W ubie-
glym lecoe mieliSmy modiwoSC a,viedzid Pol-

skg. Kontakty z naszymi polski r6wieSnikami

pomogty nam Slebiei poznad kulturq polska i iq
zyk. Po powrocie na Ukrainq zdecydowaliSmy

zaloL^y C swoie k6lko miloSnik6w kultury pol-
skiei i nadaC mu nazwe ,,2r6delb.a".

Pierwszym naszym dzielem byla insceni-
zacja ,Jaselek" na BoZe Narodzenie L994 ro-

ku. Potem nasz zesp6t wpt4pil na festynie ,,Tg
cza Polsesia" i dostal trzeci4 nagrodg. 26

grudnia L995 rokunasze,Jaselka" ogl4dali pa-

rafianie koSciola Sw. Barbary, zaco otrrryma-

liSmy gorAce podziqkowania, a kaZdemu

z nas ksi4dz Bernard mickiewicz sprezento-

wal ilustrowan4 ,,Biblig dla dzieci".

Uczestnictwo w,,Zr6delkaci " pomaga wiq-

cei dowiedzied sig o Polsce, o tradyciach na-

szych przodk6w. Bgdziemy nadal starad si4

propagowad kulturq naszego narodu w Berdy-

czowie.

Ucanrorue SzrowNn 3
Kuluoal Brsr4 Hruru Czniwoxr, Konsrrn-

w Surnextux, Alurol Zmux
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Wydarzenla
w stycznlu
I lutym 1996r.

lNowympremieremzo-
stal Wlodzimierz Cimosze-

wicz, czlonek Soiuszu Lewi-

cy Demokratycznei, Po-
przednio wicemarszalek Sei-

mu, ieszcze wczeSniei - mi-

nister sprawiedliwoSci. No'
wym ministrem spraw za-

granicznych zostal Dariusz

Rosati (bezpartyjny).
yTrwalo Sledztwo w sPra-

wie poprzedniego premiera

Ilzefa Oleksego ,,w sprawie

domniemanego udzielenia

wiadomoSci obcemu wywia-

dowi" (chodzi o KGB i obec-

nywywiad rosyiski).

rz Sejm postanowil, 2e au-

torzy s.tanu woiennego

z grudnia 1981 roku (wtym
gen. Woiciech Jaruzelski)
nie stana przed sAdem.

y Polskie wladze stanow-

czo sprzeciwily sig pomyslo-

wi Rosji i Bialorusi przepro-

wadzenia autostrady -,,korY-

tarza" z bialoruskiego Grod-

na do rosyiskiego Obwodu

Kaliningradzkiego. Rosia

chcialaby omin4C w ten sPo'

s6b Litwe.

z W dotychczasowei Fa-

bryce Samochod6w Osobo-

wych wWanzawie, kt6ra pro
dukuie samoctrody Polonez,

beda wytwarzane samocho-

dy korearlskie - Daewoo.

rz Inflacja, mierzonawska-

li rocmei, spadla do okolo 20

procent. P.K.

Ukrainizmy
wewsp6lczesnym
iezykupolskim

Problemy polsko-ukrairlskich kontakt6w i €zI-

kowych to aktualne zagadnienie wsp6lczesnej sla-

wistzki. Nasze narody od dawnych czasow miesz-

kaly w sasiedztwie, mialy regularne stosunki po-

lityczne i kulturalne stosunki. Leksykon oby-

dw6ch m6wwgbogacil siq o nowewyrazy. Wybit-

ny historyk iezyk,ukrairiskirego P. Zytecki w korl-

cu XIX wieku stwierdzill.,2e ,,w igzyku polskim iest

duZo sl6w ukraflskiego pochodzenia" (Zyteckii

P.G., ,,Oczerk literaturnoi istori malorusskogo na-

rccziia6,7 wieka" ,Kii6w 1989 r.), Osobliwei inten-

sywnoSci ukrairlsko-polskie stosunki nabierai 4 od

XUI-XV w. Do kofica XV w. wedlug badati Stani-

slawa Urbarlczyka, do iqzyka polskiego trafia oko-

lo L50 wzraz6w pochodzenia wschodnioslowiafl-

skiego. W XVII wieku wplywy ukraifiskie nastepo-

waly przez,,kresowe gwary polskie" . Adaptacieza'

po2yczefi w Srodowisku iqzykowym sprzyiala

wsp6lnota genetyczna igzyka polskiego i ukraifl-

skiego oraz podobierlstwo ich systemOw. Wiek-

szoSC wzraz6w ukrairlskiego pochodzenia zostala

zapoly czona wrazz przedmiotem, poi gciem i zi a-

wiskiem:,,bandura",,, holubiec",,, korowa j ", Za po'

Srednictwem jgzyka ukraifiskiego do iezyka polskie-

go weszly turkizmy, a mianowicie terminy woi-

skowg:,,esaul",,,kozak", r,buflczuk"r,rnahaika"
i inne., Wyrazy ukrairlskiego pochodzenia przysto-

sowalysig do fonetycznego systemu igzyka polskie-

go: zamiast ukrairlskich dZwiek6w - polskie:

,,hreczka", r,hubka", ,,losza" , r,korow6d" .Zachodz4

zmiany i w morfologicznych kategoriach wyra-

z6w: hargara naleZy do rodzaiu mqskiego, u * ig-

zyku ukrairlskim to rzeczownik rodzaju 2efskiego,

czahary, rozhowory - liczba mnoga, a w iezyku

ukraifiskim te wyrazy m ai4te|liczbe poiedyflcz4,

Z czasem zap oLy czenia nabywai a dodatkowe i

semantyki: hajdawery, dziS ,,zartobliwie o kaz'

dych spodniach", ,,bakun", odmiana machorki

uprawiana dawniej na Ukrainie.Wzyrazy pocho-

dyenia ukrairlskiego s4 uzywane i bez istotnych

zmian: ,,boLan", r,czeremcha", ,rdereli" i inne.
H:uxlWolcrm
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Eraro.qifi na rpoMaAcbKa KyJlbrypHo-ocsirHs ra3era'
BnxoAnrl uroKBapraJltHo. BHAaeelrb - paAa

Bep,ln,rincuxoro eiAAireHHq Cnirxu nofl-sxie VxpaiHn'- 
3apeecrpoBaHa 25 xnitrq 1995 pory

Xnrorta npcrxutra o6lacHHM ynpasriHHslvl no rt^peci,

csi,qourso npo pe€crpauiro cepii-XT Ne 70.
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