
ipd lat

Nrl GRUDAEN 1994 R.

ffiffiflffi;ffi:***.^
dir-

chowe4p. Mam hr na myfli
oddanie 6wiqty6, a tniano-
wicie pgmieszc r*6 lslafio-
nr lkmelit6w Booych i ke
dciola Svr. Barbary

Dokdieenb nt.2

Oczehiwanie
t'ry z hSwifusia sW-*6h, w ktdtych oczekiwalifimy

fulrfowdanaluw*uii
rullry, pzyiadu dawno nb wi.
fuiaqp pzyjecbl* Wiemy, 2e

nie tylko $wfituwanie ma &ns.
Wsine jest takin acz*kiwaaie
na'dzieri 6wiOta. W iryciu wsfrl-
noty chn*6ciian, jake ieat I(o-

.6ci6l, prz!$otowuiemy sig do
6wkt&ai4o Ntirdznnia w eza'
sie kilkutygodaiowego okresu
zwan$o dwentcm. Adwant ma

-t- dla nas dwa naeqriu z j&rej
frwry Wzwala namt iakby sqi'/d wstw. Mki zamvsbf ab
du*nnicqprzvi@
qfj d4ie nam *ujg znziwi€ sia

, tym cudownym wydarzeniem
wnd pnwie dw6,ch tysipy IaL

- ^' ". 869 stal aie iednym z nas!
I wylde n arrisk;rfimt! W ezu-
n€ni# zwiqzanych z pzygo-

' folwaniem do Wigilii w ostatrich
pzd$wiatrcznyoh dn*rch, w rc-
do6ci Swi?towania, wzajemnego
dwidzania sry i skladania iy-
czert mogliby$my latwo 4ubi6 tp
pdetawowqpnwdg: 869 stal si9

nam Bmtoml Adwent pozwala
nam dofwiadczy€ niepokoju
oczekiwania, a przez to daje
nam okazjp j*bv dotknipcia ta-
jemniq.

Jdnak adwent to nie tylko
tzrt *a wtu, n takin ryj-
Emb &He b pzdu: wian
na&a n 6vt/i nam, in Ckryws
wadcil Ocznkiwanie name jest
wip nb tylko wwznkiwan*m
kolejnych w naszym byciu
6wiqL l*zieje ffiiej de-
vwwew&iwmie- &;ww
yv eie ponownego pruyi9cia

Cfu*syny kc,fo.t wi.*6vr.
I dlat4o irycie prawdziwe(o
cfuzn*ijanina ie iry,fun ed-
warfulr,ym - irydm w*iwa.
nbnawicsr*rle7Atnsn
Wa

To &ugte ztsarb dwur
ht je spffirie wsine dzi-
eiaj. lVie wezye&in sp6r6d
nasldra*rdfiWab
24o Natrodzenia w glronie ro-
&imym pny wffiivm, b
gab z,atuwionlim &. MsiE
wlatubchwila' gdy inni n&lie
sie i Swiehti* Szie dla kqgoi
caafEm

dostatku. Pamigtajmy: nasz
Pan pw&i'Ostatumie On
okaie sb Zwycig.4 i nawym
Wybawicielem. On nie tylko

rez pnzyszedl na ziomig.
@brwies.l

Na tcgorwzne 6wigh Bo-
hego Narodzenia praSng
zloiy€ wezyetkim czytelni'
kom oMozaiki Berdyczow-
ekiejn z serca plynqce 2y-
czenia zdrowia, rado$ci
i glgbokiego wewnefrznqp
pokoju. Pok6i tan ptyrie n
9wiadomo9cl E FOA $gf,r--
umilowal, ie Syiia-i*€go
dal dla naczcgo zbawienia.
byczymy wigc Wam' obfite'

W imieniu Ojdw Karrrla;li-
t6w Bosych pracujqcych
w Haeztorrew Myenwie.

:o.BdykKt*ffi,
pfuvnz panfri

pracy
W?dqts *bbilotcbar-

dzo niedtwno: w lutyu
l99tl r. w BerQrczowb po-
wctalo Polekis Stowerzy-
scnbKulffi
we, Miejr&o-Refimwy Od-

'frid w Bendyczmb "fitF-nizowany zostd w lokdu
Szkotv.Srpdniej r 3.

Dzieki pomoqy Kmrfur
CsrerrheSo Rzcczfryorpo-
litej Polehiej w Kijowic,
prz.y wep6ludziel,c 6wcze-
sm*o WzrtaZ:wfuJrrrrPe
lak6w na ukrainie pana
Stenirlawa Szolackieto
i prezeso Oddziafu Obwo-
dowelo pena Walentego
Grabowekiego robiliSmY
pie.rwcze kroki dla odrodze'
nia poleko$ai i lacznnia gie

Polak6w na ziemi ukreitt-
dcie.j.

Citci*r'*.cilloffi-*
tach nakre6li6 eta-

rue-

B edyv,owski Hasztor karmelitfw.
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i
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Doeodczcni6 o F. I , kowckiej. Pigknie zapisala
Panrigtamy, jak w tej qr€ - p*d ucrzni6w ber-

lRrlwie wyetqpili na sesji dyczowekhh shfilparri Ka-
Rady _Miejekiej ksiqdz Ber- tarzyna 2*;,f.eya - magi-
.nard Mickiewicz, deputo- ster filologii z poznania.
wany Eugeniusz Jurkowski Tw6rczo pracowd i pracu-
ar'o inni dzialacze naszej je jako nauczyciel pan Wla-
or$qnizacji. dyslaw Wysoczyrieki, kom-

{ gprawach szkolnictwa baront II wojny Swiatowej.

nia (obecnie bqd{qo oddzia-
lem Zwi4zku Polak6w na
Ukrainie) sq@rrc w Polsce.
Pis"ty o tym Sariy i czasopi-
sna - ,rRzmzpoqtolitB", ,rca-
zeta Wyborc,za"r rrCdt kra-
kowski,,,Polska Zbrojna",
kwartalnik,,Rodacy-Roda-
kom'. Najwigcej artykul6w
o naszym mie5cie publikuje
pan Piotr lbdcifski, dzienni-
karz ,Szxzpospolitej" i wi-
c@rezes Fundacji'Rodacy-
Rodakom", kt6ra .wiqle po-
rn4anaszej o4utwacji.

Z parrdr4,Larysl Wermiriskq
od gnrdnia ub.r. przygotorvu-
jemy i prowadzimy audycje '

w jgzy'ku polskim. Teraz ma-

'Z gysia
szkolnego

W Szlolo Srcaoiej nr 3
frqic k6lkc raitoSoik6w'
L&y pdrkiej frSdeft,a".
Ltcipb mqil nnri[wo66
nia ty|ho uczyG cig jgzyka
polelicgo, ale i poznawid
trrdyoje i obyczaje, nie-
cfrrranb u nas zapomniane.
W szlrole ictnieje malutlca
biblbteczka z t&Lnymi pol-
skimi ksiqikami. Tu wla-
6nie rno*nr dowiedziec sig
cr,egcf' o kulfure*literatu-
rze, historii i geografii-Pat
slcr. '\.' Zdntcresowani mogq na-
uery& sig popularnyoh pio.
senek i 6bejrze6 reproduk-
cje obrqz 6w znakomitych
malarzy polslcich (Jana Ma-
tejki, Jana Piotrii Norblina,
Kazimie rza Woflniakow-
ekiego i innych).

... .JL-qR.a,iu-1994 '- S,tgwa-
rzy ezenie,Wsp6lnota Pol-
ska" przdsazalo w darze
dla szkoly telewizor i caly
zestew vrzqdzeti do odbio-
ru telew.izji satelitarnej.
nti€'tt" Emn ruibnicy kul-
tury pdokre3 u.*6i -**e1p14l

w telewizji programy z PoT-
ski. t-Ifatwi'to naukg jezyka
polskiego i powerzy wi"drg
uczni6w i nauczyeieli.
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woiq* odczuwamy pomoc
Ambasady i Konsulatu C'e-

byrrffiiikLepn-
ntr J; ,Aiarr_fbki enru z Fun-
ri:;iji im, Tadeuerza &nb-
.EEg}, l-"tto't" *1''.akala
sig mipdzy innymi w doe-tifir-
czaniu podrgcznik6w, ga-
zet, kalendarzy itd. W ty*
'rrlcu otrzymali6my w darze

' .-rd ,,Wspdlnoty Polskiej" te-
lewizor ,,Unimor" wtaz
z rrliene satelitarn4. Tak

- _ 'vigc rv opanowaniu jgzyka
- naszych przodk6rv pomagla

niri. ri t -ra'felew'izja Polska.
{,i i..: :iri riziesipciu ucznitirv

!.'t ,,: .. , rlvskich szkol studiu-
.jt: , il .- ;', r;€ fiij 'tfi'ZSZ1.C'rh UCZei-
!,i;, , iloj.s:e. IVrOcq g;Le;n
:r,' ' . iiii..rqi) rniasta jako
i. . ,' . i,;.,:+r,:rlii g,rfig614'6i4t
' .i;;,r:. : .)rcir . i:"lriotlzy, psy-
..'!;..'.',. :r 1'. Fltrir.nit::,. i ieltarZe,
1\.';'.'.-i rii,,-h s4 rn.in. Alina
l\Il', ..'';irt. Oksanrt Sz1"rckich,
Alin l.rmieszyriska i Alek-
tarttir-:, Mirorn'ska (absolwent-
ka Sakc'iy Sre*rie; nr3),

W trz,ech berdyczowskich
szkolach oraz w pobliskiej
wsi Chaiyn uczniowie rdlez1
sig jgzyka polskiego. Jest
w tym :zesft4h itasuidl.tryy-
kladowb ayfr,, pah Lrrisy,
Wermirlskiej, Walentyny
Kole6nik i Heleny Bqcz-

Ptzy okazji wypada powie-
d,zie6, ize od stycznia br.
w Berdycqpwie dziala Rada
Kombetant6w Wojska Pol-
ekiego. Jej prez.esem jest
peunZygrrrunt 2ukowskl

uczniowie naszych ls 4kol .
rokrocznie wyjeidLaj4 na
wakacje do Polski, odpo-
s?ygaie n' pipknych miej-

i Piotrkowie Trybunalskim.
Zwi;,edzaj4 Warszawp, Kra-
k6w, Poznafi, Wroclaw,
Czgstochowg:

Berdycz6w oraz dzialal-
no66 naszego Stowarzysz,e-

-$*zatq-
Fctiks .r8$zrsr,,,-Li

Prezes Oddzialu Zwi1zku
Polak6w na {.Jkrainie, de-
putowany do Rady Miej-
skiej, dyrektor Sredniej
Szkoly nr 3 w Berdyczowie
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nie ambasadtla pana Je-
rzego Kozakiew'bqa i kon-

kkfarsffi
Opolu, Jai-6



Czy jest spok6j na crnentatiffi
Cicho, spokojnie ject na

starym cmentarzu. Zmarli
nie eq tu chowani jui od po-
nad dnudziestu laL Keidego
roku odchodz4 tei ludrzie,
ktorzy porzqdkowali groby
swoich krewnych i bliskich.
Scie2ki na cment arzrf, zzell:a-

staj4, groby sig rozpadaje,
bo nie ma konru sprzqtad,
czy polo izyf kwiaty. Przykro
patrze6, ie nie moi,na jui,
znale26 ani jednegfo calego
grobowca. W wykopane
dziury powyrzucano kosci
zmarlych . Czego szukaj4
zlodzieje? Zlota? Nie rozu-
miejq, he to przestgpstwo
przeciwko samym sobie.
Czy z takimi ludZrni moLna
m6wi6odobrym,oSwig-
tvm? Z pewnodciq nie.

Jeszcze w dawnych cza-
sach powszechnie znana
byla zasada: nie wolno na-
rusz.,a6 epokoju zmarlych.
Kazdy kto by to uczynil,
m6gl Sciqgnq6 przeklerisrwo
na swoj4 duszg. f)zisiaj
o t-vm zapom-niano. lr{ajgor-
ezer'ite zasady tej nie irczi'-

I-osy berdy en{}\vskich Folakdxv

widzimy na cmentarzu po-
mniki z rozbitymi pormcta.
mi zmarlych. Bylam kiedyd
dwiadkiem, jak chlopcy
w wieku szkolnym sb%elali
z roglatek, starajqc sig trafid
w portret na pomniku.

Jeste$my ciekawi, kto
rozbija twarde kolumny
i l<rzyi,e? Czy robi4 to dzie-
ci? Zdaje sig, ie nie. KtoS
kradnie kamieri z grobow-
c6w. Dlaczego? ilIilicja mo-
glaby odpowiedziet, i,e
cmentarza nikt nie pilnuje.
Str6ia nie ma. Groby zara-
stajE. Sq bardzo stare, jesz-
cze z ubieglego stulecia (la-
ta 1836, 1838, 1865, itd.).
Grobowiec paristwa Pacior-
kowskich .iest z nich naj-
wigks2y. Ma wysok4 ko-
lumng, na kt6rej stoi aniol
z odbitq glow4. Wida6, Le
od dawna nikt ds nie tn-
rzqdkule. Grob zostal ogra-
biony. Trumny wyrzucono,
a co sig stolo z prochami
zmarlych? Tego n-ir-rina li,;
.icC1'nie dornr,Slai. iv*i''w riasz-vrn mie6cie lvklad w tycie spoleczen-
@tanie
znajduje sig grobowiec Ka-

w XtrX rvieku, zaginie nt stwa.
zawsze. Zginie 6la.cl spole-

zimierzaTrr:er;iaka.Po.cze68twarozmawiajqcego
mnik etoi jerzcze mocno, w rodzinrch po pde[u, mi-
ale trumny juiz nie ma. Za- lo$nik6w kultury polakiej
miast niej w gr.obie leiq tyl- zaohowujgcych-tradycje.
ko $mieci. O innych mo$. WSr6d nictr UVto wielu'ny- '

lach moina powiedzied to ksztalconych, 
-zdolnych, 

ro-
samo. zumnych os6b. Wskazujq

Nieetety, nie wiemy, kim na to naprsy na pomnikach;
byli ci ludzie, ktflrzy tyli ,,Wando, aniele nasz drogil
i zmarli nie za naszej pa- M6dl eip za nami!", ,,K;-
migci. Kiedy6 jednak rado. chanemu ojcu od wdzigcz-
wali sig Zyciem, sloricem, nych dzieci,,, ,,Kochanej
wios4, kochali tak jak teraz matce od kochajqcej rodzi-
my, izyj1cy. ny".

Jak uratowa6 stary cmen- C)to inne, charaktery-
tarz? Przeciel tylko on styczne napisy ze starych
Swiadczy o Polakach, kt6- nagrobkOw: ,B 4di w'ola 

--'\'r'
rzy mieszkali w Berdyczo- Twoja, Panie", ,,prosi
wie. tJdaje sig jeszcze od- o westchnienie do Boga,',
czyta€ nazwiska na ply- ,,Wieczny pok6j ram,imda6
tach, ale plyty s4 z materia- BoLe". S4 takie opisy funk-
lu, z ktdrego rmoLna zrobit cji pelnionych przez zmatu
inne pomniki. Dlatego w{a- lych.
Snie kradne je z\7rAe, lr:__,.-.*l)ie-k t6ry_c h gro b 6w n i eniz!;;);;pi;"i; i.o"nf ;di:jcrtdi'c;r.iA,, *;-
czasu i nie zostanie na nogrona i mltowyctrs-tert
cmentarzv Ladna stara plv- 6mieci. L za kn*j1,qn k*'.;*
ta. I lrarnipf .i [1'cir, kt<irz1' sip los czlorvieka i jcgo

rig

f,ae€qlrn

Laryna Wermideka
J-*.

r -_,/\ r. Laili-

;nC,i:'. !rr-1',

i-:ti' illrl;:i:il iftr ri:riz-ij-r.J lt;,,r ;,.
Znirjdo-'','*1 si; iriil.r dri:r3i i''i;ii', -

nek z, ocldzielrr,vnii pol: oj :rrni
dla mgiczyzn i ktrbiet. \4'piiko-
ju go6cinnvnr zarYsze slycha(:
bylo Smiech i krzyki dzieci.

,,Wszyscy do pracy" - taki
rozkaz ojca czgsto slyszaly
dzieci. A pracowa6 musial kai-
dy. Gospodarstwo bylo dosy6
du2e: kilka koni, osiem kr6w,

, ii-.. i13." '

illugSt" I iak Ft,li..ia zrjc do dziS.
f-,czvta sip r polskiej szk<;le,
chodz.ila do ko6ciola, *-$azfuire.

Pewnego razu matka powie-
dziala Feli: - Wystarczy juL, na-
uki. Trzeba zabraf sig za doje-
nie kr6w.

A tymczasem niejeden chto-
piec mial chgd zostad narze-

' 
tii,., i;:.,., r: .. II l \', i l,: :,,-. :.-: rfi t.

.:ri il_i i riu, \,;: i r lt,i:hii_:li.,, ti r_\.;; :..'
;i1;i,.;,.1'..r :r;,:ilrl,.l'ti,iilr-i,r...rr'l
ur'o;1 ,-;1-;t it i:: [ricli iii.i t*, 12..;,',..:i-ti

f,lratJi) f'! if 1,'Ii1 t-iri;,.r1;1 i rlle pr'ze-
l;p{:r};',/ln uOCrarn! z;tlUdofvali
skrcrnny dornek 'rv inne; czgsei
Berelyozowa.

Starszemu brafu Stanisla'wo-
wi zabroniono uczy€ sig
w uczelni medycznej. Pow6d:
pochodzenie z zamo nej, pol-
skiej rodziny.A Fefiksa poszla
uczy6 sig w tzw. uniwersytecie
mlodzie|y robotniczej. Tam

:-..,,-'i1., t4d,-:i;.,!: :r': .'1, !i,:';;

,'"1 :t t 7* m i ;iii;.1 :lt i.r :: i,,tJ ;: i :t i';t t : t'- r -

ri iiI
'{rzymaj 4c adrkp omdlaI7.

Nie placz Kar<ilu,
Nie placz aniele,

Niejeden Leon na 6wiecie.
Chociai on u nas nie mial wie-
le,

AIe powr6ci, nie rzuci.,."
Jurck Sokalski



Z, dg;azii$wi*t Bde*o Nrodzerria ;wrgr,wv Wam dlugidr lgltirytis
z&wviui raffit

Waoa5rch Silded
W, zastrivied, nbotrszr. ., z grzytnm{ z karpiem,
Zgotukmooniecb sp#l
Cz*onsd pneffi,miejcce.
Wecotych S*i*t
A w Swtta,
nieh sie muje k#a-
I gdqzki Svrkrt<owe
nich Wam pachnq na zdrowie.
Wesotych Swi*t
A z Gwiazdkq
pod Swie@ek hne jasn4
Lycz,cie sobie - najwigcej:
zwyt<t*u ludzkiEp sr*24fui*
( Wlodzirnierz Melzacki)

". dla Pio-
tra X

rF**

Tlc:zryd@ Sowrarczenb Polak6w
*** 

_ 

-----r_.-

ijego koleg6w.

Najlqpsze Lyczenia dla ojc6w-karmelit6w i ksigiy z ko6ciol" Sw.
Barbaryl Sz*24rlc;ia w obfitych taskacli B- plych otzilrazlui4 czlonkowb
Stowarzyszenia Polak6w Berdyczowa.

\- 
WzaJemt\apomoo

Dn'ana6cie, h:4mafuie lat
ternu, na pocz4tku lat osiem-
dziesiatych, dz;ialc eig w Pol-

- soe bardzo iile.W sklepach
pnrzla octem nie bylo niemal
niczego. Po migso staly
ollromne kolejki. Wtedy to
wla6nie otrzymali6my bar-
d,zo duizr! pomoc, przede
wvystkim od naszych roda-
k6w z Zachodu. Do Polski
przyslano setki tysigcy pa-

' --- cznk, przyjechaly tysiaqe.cig
2ar6wek z datami. Co wig-' 

" ej, takire osoby wyleiAi:ajq-
ce do rodzin i znajomych
w bytym ZSRR wracaly ob
ladowane kawq i innymi pro-
duktami zywno6ciowyrni.

Teraz sytuacja w Polqce
jest o wiele lepsza niL w ro-

ku 1981 czy 1982,, co nie
z;nacry, ze idealna Niemniej
jednak wiedzie sig nam
z pewno6ci4 lepiej niL na-
szym sqsiadom zza wschod-
niej granicy. Na Ukrainie
(podobnie jak na Bialorusi
czy w Roeji) gospodarka
znajduje sig w 

",nar,z,nb 
gor-

szym stanie niit w Polsce.
Ludziom teL ryi. sig gorzej.

Skoro tal1" pzyda kolej na
nas, izyj1cych w Warszawie,
Krakowie, Gdansku i hrblinb.
Tmz my powinnifrny poma-

lac naszym mdakonrr znajdu-
jeqyrn silp w trdnych wonrn-
kach ekurunlanyctu I porna-

Sarny ile ty[<o rladrt*rray.
W Polsoe dziaila.obecnie

kilkadziesiqt orga nizacji

i insqrtucji zajmuj4cych sip
pomoce dla Polak6w w by-
lym Zwiqzku Radzieckim.
Najwigks z4 jest,,Wsp6lno-
ta Polska". Ja safir dzialam
w istniejgcej od 6 lat Fun-
dacji,,Rodacy Rodakom",
kt6ra wspiera m.in. Pola-
k6w w Berdyczowie. Wigk-
szoS6 z tych organizacji
oparta jest na calkowicie
spoleeznej pracy prywat-
nych os6b. Pomagamy tak,
jak kiedy6 pomalfano narn.
Kierujemy nasze wsparcie

Betdyvfrw
O*,omvfuWfiwE

jwnn.
Pimrr.l&Jc
Berdyouowtke tlo-

donna w ikutowej d*
ace

- &zEp&r.gl li&lrriF.
Las( pawioh pi6r

@emne-e@gmi+
Piwonia paahnie i:y-

tmtiercIco
- niehywde.
Sen -czywBerdy-

czowie prcresja.fulzie
z Obnrem.
Tak. Uptosili najprc-

stsi ludzie
takq ddzing.
Witaj Jufrzct*o
- przed zmierzchem

smuftieglo wieku-

pisz4cy po polsku
wiersze.

do Polakdw na .Ukrainie.
JeSli tylko jectedmy w sta-
nie, pomagany takia Ukra-
i6com. Bo chociaZ ukrai6-
scy Polacy se jak gdyby na-
sz4 rodzire,. to {Jkraifcy
(i inne narodowo6ci iyjqce
na Ukrainie) s4 sqsiadami.
taAv nam, by dobr:ze Zylo

. sig i jedsrym, i drugim.

Piotr Ko6cifski
dziennikarz gtzety

,,Rzeczgtospolita" (Warsz a-
wa)

XWfKoIan - ;
t;;c.srtr*eo I (Xfz 

F= * - .***t*cr

'/IW4IWffiWW
dodatek w jpzr,ku pol*im do gozety ,Ziffila Berrdycziw6ka" (,I,ienia, Berdycraw*a").

Wydqie Oddzid B€rdyczowski Zwig&u Pdakdw na Ukrainie. kdas# ze1dw d&dzie:

FcH$ P6&ko'w*i ltrysa f,termid*a' Jerzy Sokabki oraz Pioar Kofciffii (Waruawa).

Opracors* Smfic"ao i tdaicae l<tzvrrlrif Zbwer- (Wanzewa), Wgrmz frooqor-
tnizaoyi4 i Gn qwt FrnLcfi Jfod$y.Rodakoo" w l[crrzswie
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