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Berdycz6w
po uryborach

a wybory z nadnej4 eekali nnz,,y
cy mieszkaricy Berdyczowa.

Interesowalo ich przede nnz5rctkim, kto
zwyagi:y w walce o stanowisko szefa tnia-
sta. Ikndydowalo 9 os6b, wSr6d kt6rych
bylo dw6ch Polak6w: Ludwik Maj iWale-
ry Chrnielowski. Najwigcej glos6w zdo.
byl Oleksii Chyluk, kt6ry merem nasze-

go miasta zostal qybrany po rlvz trzeci.
f 0.253 mieszkafc6w Berdyczowa odda-
lo s^'e glory na pana Chyluka.

W Radzie Obwodowej znaletli siq:
Walentyna Bilecka - lekarka, czlonek
Ruchu; Irena Syniawska - przewo dnicz4
ca kuratorium nauczycielskiego, bezp3r-
tt'r.; Wiktor Gorenko - gl6wny lekarz
szpitala dla inwalid6w wojskowych i
wojennych, bezpartyj.y. Deputowanym
do Rady Najwy2szej zostal Michal Kowal-
ko - przewodn icz4q Komitetu ds. Ropy
i Gazu.

Rada Miejska sklada sig obecnie z l6
lekarzy, l5 pedagog6w, l2 przedsrawi-
cieli zaklad6w przemyslowych, 2 woj-
skowych, 3 emeryt6w,l dziennikarza,
I przedstawiciela organizacji spole-
cznej. 36 nowowybranych deputowa-
nych zajmuje stanowiska kierownicze.
Pojawiaj4 sig opinie, ie Rada ma nie
najlepszy sklad, bo przeciei deputowa-
ni nie reprezentuj4 wszystkich warstw
ludnoSci Berdyczowa. Na co jednak
zdatni s4 nowi deputowani, pokaiejed-
nak czas.

Slawik wruz z rodzicami 
- 

jeszcze na srroich wlasnych nogach.
O tragicaych losach tego chlopca - str. 6

Dokofczenie na str. 2-3
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Dokodczenie ze str. I

Mila dla nasjest wiadomo6d,

2e spo6r6d 50 deputowanych,

10 jest polskiego pochodze-
nia. WSr6d nich s4: Feliks
Paszkowski, redaktor naszego

pisma, czlonek Zarz4du
Zwi4zku Polak6w na Ukrai-
nie; Jerzy Sokalski, redaktor
pisma "Berdycz6w" i czlonek
redakcj i " Mozaiki Berdyczow-

skiej"' Eugeniusz Giniewski,
dyrektor w berdyczowskiej
garbarni.

Na pierwszej sesji Rady
Miej skiej Jerzy Sokalski zapro-

ponowal powolanie komisji
ds. religii" i mniejszoSci naro-
dowych. Niestety, pomyslu
tego nie poparla wigkszo66

deputowanych i sprawg odlo-
Zono. Uwaiamy,2e taka komi
sjajest dla Berdyczowa. konie-
cznie potrzebna, bo w mie6cie

mieszkaj4 ludzie r6inych
narodowo6ci i wyznari. Berdy-
cz6wj est przeciei kolebk4 wia-

ry katolickiej i Zydowskiej
( chasyd6w) . hnqtu protestan-
ci r62nych odlam6w, katolicy,
prawoslawni, grekokatolicy,
chasydzi, starowiercy i nawet
krisznaici, czyli czlonkowie
Wsp6lno ty 

-wiadomo6ci 
Kri-

szny). Sokalski zostal wybrany
sekretarzem komisji kultural-
no-o6wiatowej, kt6ra z pewnG.

5ci4 zajmowad sig bgdzie spra-

wami mniejszo6ci narodo-
!\rych.

Czy nowowybranbj Radzie
uda sig co6 zrobi6 dla rozwo-
ju miasta? Je6li nie, to Berdy-
cz6w przeksztalci sig chyba w

wioskq, a Rada Miejskaw Radg

Wiejska.

lzabela Rozdolska

Polacy
w Radzie Miejskiej

o Eugeniusz Giniewski,

s. Stanislawa,

ur. 1967 r., wyksztalcenie
vtyzsze, zonaty, ma syna, pra-
cujejako dyrektor w garbarni
im. Iljicza.

Do Rady Miejskiej wybrany
zostal po raz pierwszy. J"go
celemjest walka o dobry stan

6rodowiska naturalnego w

miedcie i o socjaln4 ochrong
ludnoSci.

J.go zdaniem najwigkszym
problemem jest niedofi nan-
sowanie urz4dzefi o czy szcza-

jacych przez miasto. Urz4-
dzenia te musz4 stale praco-
wa.(, inaczej Berdycz6w
moZe pozostad bez wody pit-
nej. Pan Giniewski twaza, ze

bez dodatkowych naklad5w
instalacje te b9d4 pracowai
jeszcze 3-4 lata, a potem
moie po prostu stan46, co
poci4gnie la sob4 katastrofg
ekologiczn4.

Dzisiaj najwigkszy dlug za

oczyszczanie wody ma kana-

lizacja (60 tys. hrywien). Pan

Eugenius z jako deputowany

bgdzie mial wiqcej moiliwo-
Sci, by dziala(. dla rozwi4zania

tych problem6w. bycrymy mu
powodzenia!

. Jerry Sokalski,

s. Eugeniusza,

ur. 1969 r., wyksztalcenie
v,tyLsze, dziennikarz, pracuje
jako redaktor pisma "Berdy-

cz6w".

Do Rady Miejskiej wybra-
ny zostal po raz pierwszy. W
rozmowie z przedstawicie-
lem redakcji powiedzial: -
Zamn4 jestjuZ walka wybor-
cza, napigcie nerwowe.
Przede mn4 kolejne stresy.

Jeieli nie chce sig po prostu
by6 obecnym na sesjach, a

aktywnie i nieobojgtnie prze-
|ywai sprawy wyborc6w. Za

czas6w radzieckich utrwalil
sig zwyczaj, 2e bycie deputo-
wanym to misja honorowa,
ale bez realnego wplywu na

wydarzenia, pozostaj4ce w
rgkach wielkich polityk6w.

Kiedy6 zreszt4 wyborca nie
mial wyboru. Pozostawalo
mu tylko podej6d do urny i
wrzucid biuletyn z jednym
tylko nazwiskiem i podzigko-

Berdycz6w
wa6 partii zz wszystko dob-
re, co zrobila...

Terazjest trochg inaczej.
M6j okrgg wyborczy byl
jednym z trudniejszych. O
mandat. deputowanego wal-

czylo siedmiu kandydat6w,
w5r6d nich kierowniczka
przychodni dla doroslych.
Rating lekarzy i pedagog6w
jest u nas do6d wysoki, wiec
przedstawiciele tych zaarr
d6wj eszc ze przed wyborami
mog4 siebie uwazai za wyb-
ranych. Dlatego do Rady
Miejskiej trafi li przewaznie
kierownicy zaklad6w leczni-
czych i szk6l. Dlatego moje
zwycigstwo stalo sig sensacj4.

Zrozumialem, ze slowo
dziennikarza, slowo prawdy,'

czasem jest wainiejsze niZ

pigulka czy zastrzyk.
Na pierwszej sesji zwr6ci-

lem sig do swoich koleg6w z

propozycj 4 stworzenia komi-
sji do spraw narodowo6ci,
wyznair i informacji. Nieste-

ty, nie uzyskalem poparr;a.
Natomiast wybrano mni\-d
komisj i kulturalno-o6wiato-
wej. Zostalem jej sekreta-
rzem i upowainiono mnie
do zajmowania sig tymi spra-

wami.
W og5le - bycie deputo-

wanym do Rady Miejskiej to
spoleczna praca, zabieraj4-
ca prywatny czas. Niekt6rzy
z podziwem mnie pytaj4: po
co to tobie? Zgadzam sig,
darmowa praca i zarazem
opozycyjno66 nie s4 rzecza-

mi sympatycznymi. Ale z

pewno6ci4jest co6 wyZszego,

czego nie moin a wymierzy(.

pienigdzmi, dla czego pra-
cujq"'
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po wyborach
o Feliks Paszkowski,

qm Bronislawa,

ur. l95l r. Wybrany do
Rady Miejskiej po raz drugi.
Od 1990 r. byl deputowanym
do Rady Obwodowej. Wyk-
sztalceni e wyzsze, pracuje
jako dyrektor Szkoly -re-dniej nr 3, kt6ra jest siedzi-
b4 Berdyczowskie go Oddzia-
lu Zwi4zku Polak6w na

Ukrainie. Jest prezesem
oddzialu ZPU, v zarvzem
redaktorem "Mozaiki Berdy-
c7 -skiej". Na pytani e; "cze-
gdv(oze dokona6 pedagog w
Radzie Miejskiej ?" odpowie-
dzial: - Nie bede sig zajmo-
wad jedynie sprawami szkol-

Od redakcji
Zprzycrynod nas niezaleinych drugf, tegoroczny numer

"Mozaiki Berdyczowskiej" nie m6gl ukaza6 sig we
wla6ciwym terminie, to znaczy w maju tego roku.
Przeptaszamy! Niestety, tak byrra, gdy wigkszofit, praq
wykonl'rrana jest spolecznie. Dlatego teL teraz wydajemy
numer podw6jny, 2-3 w f 998 r. By zrekompensowad
Czytelnikom utrat4 jednego numeru, postaramy sig, by
jeden z kolejnych w tym roku mial wigksz4 objgtoire, rlrri
zazwyczaj - co najmniej 16 stron zamiast 12.

Redakcja

nymi. Jest przeciez du2o
innej pracy. Na przyklad
poprawa mikroklimatu mia-
sta ijego okolic. Poprzednia
Rada byla bardzo konserwa-
tywna i zmieni6 cokolwiek
bylo trudno. Pomy6lmy na
przyklad o odrodzeniu pol-
sko6ci. Zrobiono fible, ale to
jeszcze nie koniec. Kultura
polska na Ukrainie wci42
potrzebuje rozwoju. Berdy-
cz6wj est j ednym z ty ch miast
naszego kraju, gdzie Polacy
mieszkaj4 od wiek6w. Zawsze

byty tu LW, tradycje i oby-
czaje polskie. Teraz, po roz-
padzie Zwi4zku Radzieckie-
go, zyj4cy na Ukrainie Pola-
cy odradzaja sw4 zagubion4
polsko56. Pocz4tki jui s4:

wydawanie "Mozaiki Berdy-
czowskiej" w jgzyku ojczy-
stym, audycje radiowe po
polsku, nauczanie jgzyka

yjf:t" w szkolach Berdy-

W przyszlo6ci chcemy
nawi4zai stale kontakty z pol-
skimi miastami i rozwija(
wymiang kulturaln4 i o6wia-

tow4 oraz wsp6lprac9 gospo-
darcz4. Mam nadziejg, ze

uda sig nam to zrobi(.

Czterech Polak6w
w Radzie Naiwyzszei

W dotychczasowej Radzie
Najwyiszej bylo dw6ch depu-
towanych polskiego pocho-
dzenia: Igor Kwiatkowski i
Bronislaw Rajkowski. Obaj
zostali wybrani ponownie:
Igor Kwiatkowski jest deputo-
wanym Partii Ludowo-Demo-
kratycznej, a Bronislaw Raj-

kowski - Komunistycznej
Partii Ukraina.

Opr6cz nich w ukraifiskim
parlamencie znalazlo sig
dw6ch nowych deputowa-
nych N Polak6w: Michal
Pawlowski (z Chmielnickie-
go, Ukraifska Partia Repub-
likafska) i Witalij Zurawski
(?ytomierz, prezes Partii
ChrzeScij ari sko-D e mo kraty-
cznej).

Postaramy sig o nich napi-
sa6 w kolejnych numerach
naszego pisma.

P.K"

I
I
I

Financial Director,
Sales Manager,

Executive Secretary

to work in Poland or in Ukraine

Position requireill€ot:

Fluent in spoken and written English and Russian,

Computer skills; Wordperfect preferably,

Professional attitude and appearance,

Hard-working, willing to learn,

Polish nationality favourable.

-*t****
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Berdvczowski Stiditz
Srodkach masowego
przekazu ukazuje sig

w ostatrich latach wiele mate-
rial6w o n'alkach niemieckiego
i radzieckiego rqnviadu Pod-
czas II wojny Swiatowejr w
latach 1941-1945. Na Ukrainie
o udziale Polak6ww tej wojnie
mamy pojgcie jedY.i" z filmu
*Czterej pancerni i Pies".

Po zmianie systemu PolitY-
cznego w Polsce pod koniec lat
8Gtych, badacze uzyskali moili-
wo6d opracowywania dokumen-
t6w z tajnych archiw6w, oPisu-
jE.y.h dzialania Armii Krqi owej.
AK kierowana byla Przez Polski
rz4d emigra.yjny* LondYnie, a
jej sluiby specjalne prowadzilY
aktyrnrn4 dzialalno6i wywiadow-
cz4 zar6wno przeciwko Nie-
mcom, jak i ZSRR.

Jot * 1940 r., po zajqciu Pol-
ski na zasadach uzgodnionYch
w tajnym protokole paktu Rib
bentropMolotow, agenci Pol-
skiego wywiadu z dokumenta-
mi na nazwisko IkmiliArgasifi-
skiej i doktora Henryka Urba6-
cryka odbyli podr6i Po teryto-
rium ZSRR. Ich celem bylo zba-

danie problemu przymusowe-
go wywiezienia Polak6w na
Syberig, a takie sytuacj i j eric6w
w obozach w Starobielsku i
Kozielsku.

Rezultatem ich dzialaf byl
dz iewig tn asto s tro ni c owY
raport, po raz pierwszy opubli-
kowany w krakowskim czasoPi6-
mie "Przekr6j'w 1991 roku.
Prawdziwe nazwiska agent6w
staly sig znane p6Lniej, o czym
napisal polski historyk JetzY
Krryianowski w nr. 4'Wojsko-

wozdana... It{ma wioda w pobliiu
Berdyczowa. Wla6nie tutaj od 8 do

I I stycaria grupa mlodneiry znaszego mia
sta spgdzala sruoje rekolekce, prowa&one
przez go6ci z Wroclawia.

Byly to bardzo wesole i pigkne dni. Mie'
li6my ciekawe zajgcia, na kt6rych wigcej
dowiedzieliSmy sig o Bogu i o grzechu. Wie-
czorem modliliSrriy sig, by 869 prryszedl do
nas, ulecryl nas i napelnid swoja lask4, kto-
ra sprawia, ze ttasze rycie staje sig dosko-
nalsze. Wszyscy umocnili swoj4 wiarg.

wego Przegl4du HistorYczne-
go" w 1996 r., w artykule "Niez-
wykle przygody m{ora Klotza"-

Ot6i pod przykryciem dokto-
ra Urbariczyka wystgPowal ma-
jor Aleksander Klotz. O nim
wiadomo tyle, ze urodzil sig w
1898 r., sluiyl w I BrYgadzie
Legion6w J6zefa Pilsudskiego

[walcz4cej podczas I wojnY 6wia-

towej po stronie Austro'Wggier
przeciwko RotI; Po wojnie jej

. ofi cerowi e i zolnierze wsp6ltrroo-

rzyli Wojsko Polskie N PrzYP-
red.l. W 1921-23 r. Pracowal
zagranic4, a Potem zn6wwwoj-
sku (55 PulkPiechoty). W f925
r. ukof czyl Wyzsz4 Szkolg Woj-
skow4. Po II wojnie Swiatowej
mieszkal w Anglii, gdzie zgin4l
w 1976 i. w zagadkowYch okoli-
czno6ciach.

Przyjazd agenta Polskiego
wyrn'iadu do Zwi4zku Radzieckie-
go we wrze3niu 1940 r. nie bYl

ostatnim. Po napadzie Niemiec
na ZSRR dow6dznuo Zvi4zku
Walki Zbrojnej lpierwotna naz-
wa Armii Krajowej - PrzYP.
red.l rozbudowalo 2. Oddzial
[tzw. "Dw6jka', w6wczas II
Oddzial Sztabu Gl6wnego, bYla

polskim wywiadem jeszcze
przedwojnaN przyp. red.l, nuo-

rz4c Referat "Wsch6d. W jego
sklad wchodzily trzY o6rodki
w)rruiadowcze: 0-I, 0-II i O-III,
kt6re dzialaly na trzech kierun-
kach natarcia wojsk niemiec-
kich na wschodnim teatrze dzia'
laf wojennych.

I jeieli dzialalno6i o3rodk6w
O-1 (Bialoru6) i O-II (Dotrua,

Litwa, Estonia) byla do66 dok-
ladnie opisana we wsPomnie-

W czasie wolnym mieli6my moiliwo66 spa-

cerowania po lesie, po wiosce, sluchania
muzyki u kogo6 w domu albo w klubie.
Go6cie z Wroclawia r6wniei mieli wesoly

odpoczynek: spacerowali po lesie, bawili sig

I w Snieiki z mlodziez4 berdyczowsk4-
Prgdko lecialy dni i nast4pil czas poieg-

nania. Tizy dni. Tak malo, ale viszyscyw ci4-

gu tego czasu byli szczg6tiwio i to szczgScie

zabrali ze sob4 do BerdYczowa.
Chcialabym powiedziei, 2e ludzie w

Gwozdawie s4 bardzo go6cinni- Kazdego

niach ich aktywnych uczestni-
k6w, to o6rodek O-III (Ukrai-
na) zaledwie wspominanY jest
w artykule S. Templa "W)'r'r'iad

AK - Ukraina: na tYlach wro'
ga". Kierownikierri tego o6rod-
ka byl major Klotz, kt6rY Prze-
kazal do dyspozycji kierowni'
ctwa swoich ludzi z Podziemia
lwowskiego.

Szefostwo O-III mie6cilo sig
w Berdyczowie, gdzie kontakt z

polskim rezydentem utrzymy-
wala rzekoma krawcowa Jana .

Liwak pseudonim Janiszek".
Wsp6lpracowal z nimi takie jej
"m4i" Thdeusz Lach. SPotYkali
sig w mieszkaniu konspiracYj-
nym przy ulicy6smej 12 (Dawna

Mala Jurydyka, obecnie Si6str
Slomnickich). Major Klotz
posiadal dokumentY na naan'is.

ko Piotra Barszaka, dentYstY.

Mieszkal przy tE samej ulicY, w
domu nr 34; tzm tez Przecho-
w)r^rat radiostacj g. Rolgjego'io-
ny', Heleny, odgrywala l4czni'
czka "Wanda". Po zajgciu Kijo'
vla przez Niemc6w we wrze6niu
l94l r. tam wla6nie utworzono
rerydentur e " K zoddzialem "A-

2" w Berdyczowie, co nie zmie-
nilo faktu, ie calo6ci4 o6rodka
kierowal mjr. Kloz.

Znaczne nasycenie terenu
pracownikami polskiego wYrn'ia-

du musialo doprowadzi6 do tra-
gedii. Jui wiosna 1942 roku
Abwehra [niemiecki kontrwY-
wiad - przyp. red.l PrzeProw:l-
dzil masowe aresztowania rezY-

dentury "A' na czele z jej sze-

fem, rotmistrzem Oktawianem
Ostrowskim ("Kazimierzem") .

23 kwietnia w Fastowie are-

dnia czgstowali nas smacznlrmi Sniadania-

mi, obiadami i kolacjami. Dzigkujq im bar-

dzozaten z nami klopot, za'ichgo6cinno66!

Chcialabym r6wniei podzigkowa6 orga-
nizatorom tych rekolekcji.Jeszcze nigdy nie
spgdzilam tak wesolo swoich wakacji,
jeszcze nigdy nie odczuwalam tak blisko
obecno6ci Boga. Dzigkujg Wasm i goSciom

z Wroclawi^rit pigkne dni!

Olgu Druh

uczmnica szkolY nr 4

sztowana zostala l4czniczka z

Berdyczowa Eleonora Ptaszek
("Wanda"). Dalszyjej los (uda-
lo sig jej uciec) w rozmaitY sPo'
s6b opisywali uczestnicY tYch
wydarzef. Agentkg widziano w
Krakowie w towarzYstrn'ie ofice-
r6w SS, aw 1944 r. zginqla, jak
sig przypuszcza, w powstaniu
warszawskim.

Pomimo postgp6w w likwida-
cji o6rodka O-III wywiadu AK
na Ukrainie, Abwehrze nie uda-
lo sig zlapat. "Piotra", kt6ry sku-
tecznie dzialal do ko6ca woj nY.

Pod konie c 1942 i na Pocza"-'r
1943 roku niemiecki kont *l
wiad zorganizowal zasadzkq ria
mjr. Klotza w Nowogrodzie
Wo\rfskim, ale wpadlo do riiej
kilka innych os6b.

W lipcu 1944 n agent polskie-
go wywiadu wraz ze swoimi
ludfmi przebyrd we Lwowie,
gdzie zamieszkal na ulicY Strze-
leckiej, nie kontaktujac sig z
miej scowym dow6dznuem okrg
gu AK. To uratowalo ich od
deportacji w gl4b ZSRR. Do$
wiadczony konspirator Po uwol-
nienia miasta od faszYst6w
zacz4l pracowa6 w PrzemY6le
g6rniczym. Ale wkr6tce wezwa-

li go do wojenkomatu, gdzie
oficer NKWD nie tYlko zacz4l
wypytywad Klotza o in:iYniersk4
przeszlo6d, ale i o to, co robil w
Berdyczowie. Tego samego
dnia Klotz urfechal do Lut ),
ap6iniej - dalej, na zach,'d.

wlodzimieIz Paliwoda

historYk-archiuista

Czlonek TouarzYstwa
BadaczY WoIYnia

Rekolekcie w Gwozdawie
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I(lo poty z polskirr insQrtutern
kultuqyw lfiiowie

T nstytutkulturypolskiej w
I Kijowie powstanie p6L-

niej, nii sig spo&iewano. A gdy
zostanie utworzony, to w zna-

cznie skromniejszej postaci nii
zakladano to np. rok temu.

Z obj gcia funkcji dyrektora re
zygnowala wiosn4 br. Bogumila
Berdychowska, kt6ra jesieni4
zesdego roku wygrala rozpisany

, ez polskie Ministerstwo

{raw Zagranicznych konkurs
na to stanowisko. Po wygraniu
konkursu nie stawila sig na prze-
pisow4 prakrykg w MSZ, co unie-
moiliwito jej nominacj e. Zapya-
na, co bylo powodem takiego
wla6nie przebiegu wydarzef,
odm6wila komentarzy. - Nie
2sstalam powolana na stanowis.

ko dyrektora, tnrdno wigc m6wii
o mojej rezygnacji - powiedzia-
lajedynie.

W tej sytuacji MSZ -jak siE

nieoficjalnie dowiadujemy -zmuszonyj est rozpisa6 kolej ny
konkurs, co ze wzglgdu skom-
plikowan4 procedurg potrwa
kilka miesigcy.

Tymczasem-zbrakupie-
nigdzy - przyszly instytut nie
bgdzie mial zapefiie wlasnej,
stalej siedziby. Moina sig spo-
dziewai wynajgcia skromnego
pomieszczenia i dorainego
wynajmowania wigkszych sal.

Jeszcze rok temu zakladano,2e
zakupiony zostanie budynek w
Kijowie i przedstawiciele pol-
skiego MSZ ogl4dali propono-
wane przez stron€ ukrairisk4
obiekty. Koncepcja przyszlego
instytutu zakladala, ie ma on
byi czymSwigcej, nD tylko zwyk-

14 plac6wk4 kulturaln4, wy6wiet-

laj4c4 filmy, organizuj4c4 spot-

kania i wystawy. Mial by6 swoi-

stym "oknem na Polskg" N

informowa6 nie tylko o spra-

wach kultury ale i w og6le o

polskich przemianach. Sqd tei
w zeszlFm roku lansowano kon-
cepcjg kupienia calego budyn-
ku, kt6ry posluZylby nie na
pare, ale na dwadzie6cia parE
lat. Byloby to przedsigwziqcie
wlaSciwe i z ekonomicznego
punktu widzenia: wynajmowa-
nie lokalijestw Kijowie drogie,
a odpowiednio wykorzystywany
budynek m6glby nawet na sie-

bie zarobi6.
Pieni4dze dla instytutu kultu-

ry polskiej w Kijowie obiecywa-
li kolejni polscy premierzy,
p o crynaj4c o d J6zefa O I ekse go.

Jeszczew patdzierniku 1996 r.

premierzy RP Wlodzimierz
Cimoszewicz i Ukrainy Pawlo
l,azarenko obiecywali, ze decyz-

ja o powolaniu, a nawet kon-
kretnych siedzibach instytut6w

- opr6cz polskiego mial tei
powstai ukrai6ski w Warszawie

- zapadnie do lutego ub.r.
Ukraina ze swego zrezygnowala
ze wzglgdu na brak 6rodk6w, a

wok6l polskiego trwaty spory
pomigdzy rz4dem koalicji SLD
PSL i opozycj4 - ta ostatnia
dowodzila, ie brak kijowskiej pla-
c6wki jest dowodem na niesku-

teczno3d koalicji w dziedzinie
polityki zagranicznej. Minister
spraw zagranicznych Dariusz
Rosati twierdzil bezpo6rednio.
przed ubieglorocznymi wybora-
mi, ie instytutjui istnieje - i fak-
tycznie istnial, ale jedynie na
papierze. Thkjest do dzisiaj.

Wieslaw Bialkowski

P. S. Jut po oddaniu tego nu-
meru do druku dowie&ieliri-y
sig, ie nowy dyrektor polskiego
instlrtutu przyjedne do Kijowa
najesieni 1998 r. - Red.

Narodowa rlrys tmra - 
nieuryp al

-f o najmniej zagrubenie
\,*-r porozumienie uznad

moina wystawg "Expol-98",
okre6lan4j ako "polska wystawa
narodowa', kt6r:a odbprala sig
w drriach l&21 marca br. w Kijo
wie. Organizowana ze strony
polskiej przez Krajow4 Izbg
Gospodarcz4, a ukraifiskiej
przez firmg ACCO, okazala sig

calkowitym niewypalem . U cze-

stniczfo w niej tylko 14 pol-
skich wystawc6w kt6rym nie
zapewniono ani wystarczaj4cej
reklamy na Ukrainie, ani tei
choci azby p rztru oitego h otelu.

- Na wystawe przychodzq
zupelnie przypadkowi ludzie,'
potencjalni kontrahenci nic o
niej nie wiedzieli. Sami cho-
dzimy po kijowskich sklepach
i zapraszamy - m6wi pani

Anna Migdal, dyrektor ds. eks-
portu pruszkowskiej firmy "In-
terszyk", kt6ra przywiozla
odziez. Wystawione ubrania
moglyby zostat. natychmiast
sprzedane - ale tylko indywi-
dualnym klientom, kt6rzy
pojawiali sig na wystawie. -KIG nawalila, do kofca nie
wiedzieli6my, ilu bgdzie
wystawc6w. Ta wystawa to nie-
porozumienie - twierdzi
Dorota Lewifska z Olkuskiej
Fabryki Naczyn Emaliowanych
"Emalia".

Przedstawiciele jednej z

firm, oburzeni fataln4 organi-
zacj4 przedsigwzigcia, zaraz
po przyjeidzie wyjechali do
Polski i ich stoisko bylo puste.
Niestety, przez wigkszo6d cza-
su - tak przynajmniej twier-

dzili wystawcy - zamknigte
na glucho bylo takie stoisko
KIG, nie mogliSmy wigc wys-

luchad racji organizator6w.
Pomimo fatalnej organiza-

cji, uczestnicy "Expol-98"
twierdz4, ii udalo im sig
nawi4zat. kontakt z potencjal-
nymi klientami i kontrahen-
tami. 

- 
Zanim tu przfecha-

lem, mialemjuZ kilku powai-
nych, ukraifskich kontrahen-
t6w. Nawet, je6li nie znalaz-
lem nowych, to przynajmniej
promowalem moich dotych-
czasowych partner6w - beda
mieli wigcej klient6w - truier-
dzi Wadyslaw Leszek Nazar-
czuk, kt6rego firma "AGPArt.
Glas Plus" wvstawiala szklo i
porcelang. N eo3awili sig zain-
teresowani, my6lg, 2e bgd4

konkretne zamowienia -m6wi Dorota Lewiriska z

"Emalii".
Przedstawiciele polskich

firm podkre6laj4, ii handel z

Ukrain4 nie jest lanary: klien-
ci najchgtniej braliby towar w
komis; bardzo skomplikowa-
ne i uci4Zliwe s4 przepisy,
zwlaszcza celne i dotycz4ce
certyfikacji; polskie przedsig-
biorsrwa spedycyjne niechgt-
nie podejmuj4 sig przewoz6w
na Ukraing. - Trzeba mied
tu wiarygodnych partner6w, o
co niejest lanvo - m6wi Wo-
dzimierz Guzik, wla6ciciel
handluj acego wyposaieniem
lazienek przedsigbiorstwa
"Stanex'.

Jan Proszynski
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Cierpienie
€ kobietg czgsto spotykam w
koSciele. Ma wielkie, niebieskie

oczy, jasne wlosy, regularne rysy twany.

JestjeszCze mloda, nie ma czterdziestu lat.
Bylaby ladna, gdyby nie zmgczenie
widoczne najej twarzy. Nie my6lalam, i.e

ma takie cigikie problemy Zyciowe, bo
przeciez nigdy nie narzeka na sw6j los.

Jako6 podczas rozmowy powiedziala, ie
ma tr6jk9 dzieci i jedno dziecko jest
chore. Zdecydowalam sig odwiedzit. t9

rodzing, by bliiej ich pozna6.

Kiedy po raz pierwszy zobaczylam ich
mieszkanie, nie wierzylam wlasnym
oczom. Nie byl to ani dom, ani
mieszkanie, ani nawet piwnica. To jest
barak. Chlodny, wilgotny barak. Nie ma
korytarza. Wej6cie prowadzi przez
kuchnig, kt6ra wyglada okropnie, a

potem do malutkiego, ciasnego pokoju.
Wszgdzie panuje straszna wilgo6, do
baraku nie trafiaj4 promienie slorica.
Zawszejest tak ciemno,ze w dzie6 trzeba
wl4czat elektryczno66. Widok takie'-- -'

"mieszkania" prrypomnial mi wycieczV
do muzeum w bylym hitlerowskim obozie
koncentracyjnym w Majdanku - al,e

tamte baraki wygladaja lepiej. Nie
moglam zrozumiet., j"k w takich
warunkach moie mieszkad rodzina z

tr6jka malych dzieci.
Na starym, poniszczonym l62ku leial

dziesigcioletni chlopczyk. Przepigknaj ak

u aniolka twarz byla blada jak pl6tno.
Nazywa sig Slawik. LeiLy jui dwa lata.
Choroba jest bardzo cigika i w takich
warunkach nieuleczalna. Nie znamy jej
polskiej naz''ty, rosyj ska brzmi: " apifrzarna
dysplazija", choroba Pertosa .gl6wki
prawego uda. Oznacza to,2e rozpadaja
sig ko3ci miednicy. Ten proces przerzucil
sig i na lew4 nogg. Slawik nie mo; -

chodzi6, a nawet siedzie6. Tylko leiryi trl r'
to jui dwa lata. Potrzebuje dobrego
jedzenia, ale to nie jest moiliwe, bo
rodzice nie maj4 pracy i nie s4 w stanie
zaplacii nawet za ten potworny barak.
M"jq jui dlug, wynosz4cy ponad 80
hrywien.

Chore dziecko ani przez chwilg nie
powinno znajdowad sig w takiej wilgoci.
To po prostu jest dla niego zguba N ale

na nowe mieszkanie rodzina nie ma
Zadnej szansy. Kiedy pracowala cegielnia,
w kolejce po mieszkanie byli jui trzeci, -
ale zaklad zbankrutowal i perspektywa
posiadania normalnego domu po prostu
znikngla.

Chlopca moina byloby wyleczy6 w
Niemczech, ale potrzeba na to 34 tys.

dolar6w. Z tej sytuacji nie ma 2adnego
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Slawik po pierwszej Komunii.
Stoi w pienrrczp tzgdde, tneci z lewej

wyj6cia. Trochg pomaga Ko6ci6l, trochq
szkola, gdzie ucz4 sig dzieci. Matkawozila
go na leczenie do Eupatorii, ale po

leczeniu nie powinno go sig zawiei6 do
zimnego baraku. Dokad jednak mial
p6j66?

Starsza dziewczynka Inna, ucierpiala na

skutek awarii w Czarnobylu. Teit
potrzebuje lepszych warunk6w 2ycia.

Najmniejszy,Jurek, ma tylko trzy lata ijak
doqd jest zdrowy, ale jeieli nie opu6ci

baraku, tzkie moze zachorowa6.

Matka tych dziecijest wierz4ca i nigdy
nie narzeka na sw6j los. Wierzy, Le B69
nie opu6cij ej dzieci . P atrz4c na cierpienie
chorego Slawika pytam sama siebie: w
kt6rym wieku iyjemy? Wjakim pafsnvie?

Co to za rz4d rz4dzi, ze nasze dzieci
oddaje na powoln4 6mie16? Nam,
dorostym ludziom, musi by6 wstyd, ie nie

moiemy pom6c, nie mo2emy uratowad.

Zwracamy sig do wszystkich, kto chce

pom6c polskiej matce ijej dzieciom. Oto
adres: Ukraina, obw. 2ytomierski, 261 400

Berdycz6w, ul. MIMa 34 m 1. Ludmita
Rubczak (z domu Rudnicka, c6rka
Piotra).

PS. Slawek caly czas rysuje Jezusa
umieraj 4cego na krzyitu.Jest milcz4clm,
spokojnym chlopczykiem. Nie zwazajac

na chorobg ro6nie i sig roavija. Jaki los

czeka to dziecko? Czy przeiryje? Czy

potrafimy pom6c jego rodzinie?

I-arpa Wermifska

Olirnp iafu J gzyl<a Polskiego i Literatury
-t.15 marca 1998 r. w Kijo-

Modbyl sig final Olimpiady

Jgzyt<a Polskiego i Literatury

- m etap - kt6r4 zorgani-

zowal Konsulat Generalny
Rzeczposp olitej Polskiej.

Po eliminacjach lokalnych
i obwodowych, przeprowa-
dzonych w ?ytomierzu,
Chmielnickim, Winnicy i
Kijowie, do finalu zakwalifi-
kowaty sig 24 osoby. W6r6d
nich byla uczennica I I klasy

Szkoty -redniej nr 4 w Ber-

dyczowie, Olga Druh. Ucze-
stniczyd w finale, byd napraw-

d9 jedn4 z najlepszych,
przej66 wszystkie etapy olim-
piady- do tego trzeba mie6

dobr4 wiedzg i kochad wszy-

stko, co polskie.
Dla Oli Polska to nie tylko

kraj lei4cy migdzy Odr4 i
Bugiem, migdzy Morzem Bal-

tyckim i Karpatami, tojej dru-
ga Ojczyzna, to jej rodzinny
dom, w kt6rym rozmawiaje po

polsku.

Pierwszego dnia Olimpiady
uczestnicy pisali wypracowanie

najeden z trzech podanych
temat6w a tzkie testj qzykowy.

Na pocz4tku Olimpiady kon-

sul generalgy pan l(azimierz
Chyc swoim wyst4pieniem
opiekuf czo podtrzymal na

duchu jej mlodych uczestni-

k6w. Pogratulowal auycigstwa

w poprzednich etapach i
powiedzial ,ie ci,kt6rzy dotarli
do trzeciego sA 'pierwsrymi
w6r6d pierwszych".

Po zakofczeniu pracy
pisemnej na mlodzieZ czekal

smaczny obiad w "Energopo-
lu', kt6ry skladal sig z daf
tradycyjnej, polskiej kuchni.
A potem byl wystgp zespolu
"Kantyczki', kt6rego kiero-
wnikiem jest Natalia Goliri-
ska. Repertuar zespolu skla-

da sig z piosenek polskich,
ukraifskich, a takie laci6-
skich.

Drugi dzief Olimpiady
zaczql sig od ogloszenia przez

komisjg nazwisk gch, kt6rzy

przeszli do kolejnego etapu. Z

Z4przeszlo 16 os6b. Po zakori-

czeniu czgsci ustnej, kt6ra skla-

dala sig ztrzech pytaf (ieryk,

literatura i Polacy w twojej
miej scowof ci ) poinformowa-
no, kto lvygral. Pierwsze miej-

sce zdobyla Joanna Skulewicz

z Kijowa.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-

li nagrody ksipkowe i dyplo-

my za udzial w eliminacj ach III
stopnia OlimpiadyJqzyka Pol-

skiego i Literatury. Konsul
Chyc pogratulowal zwycigz-

com i uczestnikom.

My teitgratuluj emy. 2y crymy

kolejnych zwycigsnu!

w.K
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/^ dy w czasieostatriego
\J pobytu w Warszawie

spg&alem wiecz6r w mojej
ulubionej kawiarni, zupehrie
nagle pojawil sig w niej dobrze
mi znany Waldek I(. Nie spo-
dziewalem sig go spotkad w
stolicy, gdyZ wiedzialem, 2e

wyemigrowal do Ameryki
do66 dawn o, jeszcze za czas6w

towarzysza Gierka. Mimo up
lywu lat Waldek rozpoznal
mnie bezblqdnie i natych-
miast podlyl w strone stoli-
ka, przy kt6rym siedzialem.
Cze((Jurasie - zachrypial - a

gdy podalem mu r€kg, wypalil
- co tojuZ tak sig zamerykani-
zowale6, ie nie dasz mi pyska
na przpvitanie? Rzeczywi6cie,

wAmeryce nie tylko odrvtycza-
ilem sig od obcalowywari, ale
nawet od codziennego poda-
wania sobie rqki. Zawstydzony
wyci4gn4lem sig wjego strone
i po mgsku strzeliliSmy sig
policzkami. Co ty tu robisz
Waldziu - spytalem autentycz-
nie zaciekawiony - przeciez
pamigtam, ze wylechaleS, po-
dobnie jak ja, do Stan6w.
CzyzbySmy wybrali siq w tym
samym czasie na odwiedzenie
starej ojczyzny? - kon tynuowa-
lem. - St"ry gdzie tam, ja tu
jestem na stale, wr6cilem do
kraju jui 6 lat temu. Ja mam
teraz tutaj Amerykg, u siebie,

\,ve wlasnym kraju. - A ty co
mieszkasz tu czy tam - zain-
teresowal sig nagle Waldek.
Tam - odpowiedzialem lako-
nicznie i, aby podnie6d walor
moj ego miej sca zamieszkania,
dodalem - w Kalifornii. Nie
zrobilo to jednak najmniej-
szego pozytywnego wraienia
na Waldku. WrEcz odwrotnie,
gdyL wyd4wszy z wyraLn4
dezaprobat4 usta snvierdzil -

stary tam w Ameryce to . ..i ju2
chcial chyba ui:yt bardziej
dosadnego wyrazu t tojest syf
- powiedzial. Tyralemjak glupi
przez dobre parg lat za marne
pieni4dze. Mimo ie skofczy-

lem Politechnikg, musialem,
stary zrryae azbesty. Potem
jako kierowca przewozilem
samochody, zbieralem robaki
na polach golfowych, remon-
towalem stare domy. Po-
szczg6cilo mi sig dopiero, gdy
spadlem z drabiny przy je-
dnym z remont6w - i tu Wal-
dek podci4gn4l nogawkg
spodni i pokazal mi Slad po
otwartym zlamaniu podudzia.
- A jak mnie *-r...J Ameryce

Waldek spojrzal na mnie z

wyraznym politowaniem.
Widzisz, a.jednak Ameryka
jest tutaj, a nie tam. Na tak4
pensje jak tr,voja - powiedzial
Waldek - to ja pracuje przez
tydzieir i pewnie nie mam
takiego uszarpania jak ty.
Mam teraz kilka sklep6w, tak
zwanych Beauty Salon, do
kt6rych sprowadzam kosme-
tyki, nawet gdzie6 tam prawie
od ciebie, bo z Los Angeles.

murem z drutem kolczastym
w trzech szeregach, brama
orworzfa sig automatycznie i
moim oczom ukazal sig
rozlegly budynek przypo-
minaj4cy jako zywo dw6r
szlachecki. NieZle - pomy3-
lalem - to olbrzym w por6w-
naniu z moim kalifornijskim
domem o powierzchni 2600
st6p kwadratowych. Jak4 masz

powierzchnig, zapytalem.
Ponad 500 metr6w kwa-
dratowych, odpowie dzial b ez

wydymania sig Waldek. W do-
mu staty pigkne henrykowskie
meble, szable wisialy q' \

kominkiem, co wskazywal"X
Waldek lubi szalachecki wy-

str6j wngtrza. Waldek, po-
dszedl do 6ciany i zastukal w
ni4 palcem. To, stary lita ce-

gla, a niejakie6 ameryka6skie
domki " z zapalek" - powiedzial
z p6lu6mieszkiem. Ten dom
przetrwa wiele pokolef -

stwierdzil z dum4. Rozgl4-
dalem sig z zaciekawieniem
po mieszkaniu, gdyi Waldek
zgromadzil w nim spore
zbiory.Jego dom byl mi bliszy
rzecrywtficie od wielu dom6w
amerykafskich, bo mial euro-
pejski charakter. Waldek wi-
dz4c moje zainteresowanie
powiedzial, ie sztukg uwaz'
dobr4 lokatg nadmiaru kbF"
talu. To obraz Malczewskiego
- powiedzial - ijest to oryginal.
A ta martwa natura jest Cy-

bisa. Obejrzalem pigkny zbi6r
mi6niefiskiej porcelany, kt6r4
Waldek nabyl niedawno na
aukcji w Poznaniu. Milo roz-
mawiali6my do p6Zna w nocy
o jego sukcesachjako biznes-
mena w Polsce. On byl na-
prawdg szczg6liwy i nie po-
trzebowal Ameryki. On mial
Amerykg w Ikaju.

J"rry B. Aninski

Artykul przedrukowan) z

wydawanego w San Diego mie-

s igcznika' P oln ni a Kaliforn ij ska "
za zgodq redakcji tego pisma. 

,.

Polska
a'trrerykanska

traktowali, jak Amerykarlce
nie mieli interesu to sig im
nawet nie chcialo do mnie ust
o*rorzyi. - Stary w tej Ame-

ryce tonie ma w og6le uczci-
wo6ci. Musialem walczy6 jak
lew o odszkodowanie - ale bylo
warto, bo odszkodowanko
dostalem calkiem pokaZne.
Stary - kontynuowal Waldek -
nawet do lekarza nie moglem
normalnie p6j56. Przeciez z

tymi ubezpieczeniami lekars-
kimi to oni s4 tam, stary zupel-
nie do tylu. Nie widz4w og6le
czlowieka pacjenta, tylko
szmal. Nie masz szmalu, to se

choruj. Teraz, dziEki temu od-
szkodowaniu, iyjg sobie jak
panisko. Najpierw dobrze za-

inwestowalem na naszej giel-
dzie, no wiesz, w Domu Partii,
a po tem zacz4l.em sprowadzad
z Indonezji ratanowe meble.
Ty, wieszjak to poszlo. A gdzie

ty 2y1esz, zapyt:,l nagle. Odpo-
wiedzialem mu uczciwi e, ie w
San Francisco. No, a ile zara-
biasz w tej Ameryce - spytal
znienacka. Cho6 odwyklem
od tego rodzaju pyhfi,odpo-
wiedzialem uczciwie, 2e okolo
5 tyrie.y dolar6w miesigcznie.

Idzie to bracie jak woda, bo
wiesz, nasze panienki zawsze

chc4 zaimponowa6 Ameryk4.
Mam tez zakladzik produ-
kuj4cy r62nego rodzaju ele-
ganckie opakowania papiero-
we, a tak2e handlujg ostatnio
z Rosj4 lekarsrwami. Teraz ja
tu jestem dyrektor, chlopie -

powiedzial z dum4, a i interes
idzie jak po ma6le. Czasy sig

zmienily i chociaz ty jesteS z

Ameryki, to nie tyzamnie, ale
ja za ciebie zaplaca dzisiaj
rachunek - powiedzial Waldek
i wyci4gnal plik niechlujnie
zwinigtych banknot6w. Wiesz
co, zapraszam cig na reszte
wieczoru do mnie, zobacrysz
jak mieszkam. Zgodzilem siq,

bo bylem ciekawy, jak4 to
Waldzio ma w Polsce "Ame-
ryke". Gdy wyszli6my z ka-
wiarni Waldzio nieustannie
mnie zaskakiwal. Wsiedli6my
do jego tegorocznego merce-
desa E430. Nawet mi sig taki
wAmeryce nie marzyl, pomy6-
lalem, i pojechaliSmy Wislo-
strad4 na p6lnoc w strong 2o-

mianek. Wkr6tce minqliSmy
lociny i podjechaliSmy pod
dom, ogrodzony solidnym
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Rado$d i snrutki iednei rnilo$ci
f aninajestsamotna.Niktdo la, aby ich c6rka miala $zsze
| "i.j nie przycho&i, a ona wyksztalcenie.

te7nikogonieodloiedza.Zdomu Potem nagle m4i umarl i
do pracy, z pracydo domu" Caly Janina zostala sarna, ale posta-
czaswtlmsaqrmubraniuista, nowienia o tym, aby Marig
rych butach. Janina jest bardzo ksztalci6, nie zmienila.
chora, ale o tym wjej pracy nie C6rka chciala byd aktork4.
wiedz+ Nie prz5mosi zrvohieri, Ale wstgpnych egzamin6w do
a srvoje leki bierze w toalecie, szkoly teatralnej ani pierwszy,
ieby nikt nie widzial ani drugi raz nie zdala.

Ludzie w mie6cie zastanawia-
ja sie, co Janina robi z pienig-
dzmi. Nie wydaje ich na ubra-
nie, na jedzenie, do domu
niczego nie kupuje. Kiedy c6r-

''rudiowala, wysylala j ej wig k-
\*12966 pensji, sobie zostawia-
la mniej. Ale teraz Mariajui siq
usamodzielnila i powodzi sigjej
znakomicie. Na coJanina wyda-
je pieni4dze?

Nikt nie wie i nikomu nawet
przez my6l nie przechodzi, Le

Janina musi pracowad, bo z
emerytury nie utrzyma siebie
ani swojej doroslej c6rki.

Maria zawsze byla n{ wainiej-
sza. J eszcze kiedy zyl m4z, liszy-
la sig tylko ona. Maria miala
wsrystko, co chciala. Uczyla siq
dobrze. Ja nina z m gie m marry-

Janina byla pewna, i:e c6rl<a
nie dostala siq {o= szkoly tylko
dlatego, ie nie tfiita protekcji.
M6wila to Marii, Leby ja pocie-
szy6. Ale c6rka nie porzebowa-
la pocieszgnia. J To wszystko
przez nvoje sk4psnuo, wigc nie
opowiad{ mi bajek - o6wiad-
czylamatce.- GdybyS nie iale'
wala pieni g dzy na kilka przynaj-
mniej lekcji u wybitnego akto-
ra, bylabym studentk4, ale tobie
izalbylo tych paru groszy...

To byla nieprawda. Janina
nie wiedziala, jak takie lekcje
zalatwie, gdzie i do kogo p6j66.
Oddalaby na to wszystkie swoje
oszczgdno6ci.

W nastgpnym roku c6rka
Janiny zdalaegzaminy na histo'
rig sztuki i zostala przyjgta.

Maria dostala stypendium,
pr zyznano j ej akademik.

Janina bardzo cieszyla sig z
tego i my6lala, ie bgdzie wysy-
lad c6rce mniej pienigdzy. Ale
to byty tylko marzenia...

Maria po miesi4cu pobytu w
akademiku o6wiadc zyla matce,
ie nie bgdzie mieszkad w takich
warunkach i potrzebuje inne-
go mieszkania. Oczywi6cie, Jani-
na wynajgla dla c6rki pryvatny
pok6j. Bardzo czgsto wysylala
c6rce paczki z jedzeniem.

Tak bylo przez pi96 lat. Jani.
na przez ten czas bardzo sig
postarzala. Wieczne klopoty
finansowe rpraczponad miarq i
wlasn4 wytrzymalo6d, bo c6rka
wci4z potrzebowala pienigdzy.

Lekarz radzil odpocz46, nie
pracowad ponad sily, ale Jani-
na zapomniala o lekarskich
wskaz6wkach. My6lala, ie c6rka
skofczy studia, p6jdzie do pra-
cy, nie bgdzie potrzebowa6 jej
pomocy i wtedy bgdzie mogla
pozalatwia6 wszystkie sprawy ze

swoim zdrowiem.
Maria jednak nie ukofczyla

studi6w. Nie napisala pracy

magisterskiej. Wciaz potrzebo-
wala pieniqdzy od matki. Pisala
listy pelne nadziei na to, Le juit
wkr6tce wszystko sig odmieni,
ie skofczy naukg...

Gdyw mie6cie pytano o c6r-
kg, Janina odpowiadala, ie
Maria zdala egzamin magi-
sterski, ie pracuje i ie powo-
dzi sig jej Swietnie. I wysylala
pieni4dze z poczty s4siednie-
go miasteczka, gdzie nikt jej
nie znal.

Ale wszystko kiedy6 musi sig
skof czy6. Janina przestala
otr,viera6listyod Marii, bo i tak
wiedziala, co w nichjest napi-
sane. Parq zdawkowych zdafr
na pocz4tku - "jak sig czu-
jesz, co slycha6, u mnie bez
zmian" i pro6ba o pieni4dze.
Koniecznie, natychmiast
potrzebne.

I Janina jui wiedziala, ie
tych pienigdzy nie wy5le. WaS-
nie teraz idzie na emeryturg i
nic Marii pomaga6 nie bgdzie.

U6wiadomila dobie, ze trze-
ba bylo to zrobid wcze6niej. Ale
chociai teraz...

Walentyra Iblerinik

zamiast po polsku "judaika"
wymawiane bywa z angielska
"diudaika", a lzaaka przerabia
sig na angielskiego "Aj"aaka".

Nawet shrdenci polonistyki nie
potrali4 odmieniad polskich naz-
wisk, nie wi edz4, ze panna Macu-
iankajest c6rk4 Macugr. Zanika
tei proste stopniowanie przy-
miotnik6w na rzecz opisowego.
Ale prof. Miodekjest optymist4.

- "Nie przylacam siq do glos6w,
rmeszcz4cych (... ) koniec j gzyka.
Zapewniam (...'), ize on nie zgi-
nie, a zzapozyczeniami, kt6rych
tak sig wszyscy boj4, tei sobie
poradzi, adaptuj4c je do swoje-
go systemu.Przeciez od wiek6w
fu nkcj onuj 4 w polszczyLnie przy-
swoj one zloLa wyrazowe greckie,
lacifskie, niemieckie, wloskie,
francuskie, turecko-tatarskie,
ruskie. Teraz przyszedl czas
angielszcryzny. To tylko kolejna

Dokofczenie na str. ll

MoLe byd niszczarka,
f o dz{iesft zjgzykiempot
-,*-r skim? Nieaqykle intere

\{co opowiadal o tymprofesor
Jan Miodelq ^ny w Polsce ze
surych barrv:rych pogadanek w
telewizji, w dodatku "Plus Mi-
nus" do "Rzeczpospolitej" zll-
13 kruietnia 1998 roliru (rvywiad z
Andrzejem W. Paruluczukiem).

'To nie 6wiat dostosowuje sig
dojgzyka, alejgzyk do 6wiata" -m6wi profesor Miodek. - 

"A
on, ten Swiat, ulegl ostatnio nie-
samowitemu przy6pieszeniu.
Przez kilkana6cie tysiecy lat, na
przyklad, sposoby poruszania sig
ludzi po l4&ie iwodzie byly takie
same: korl, wielbl4d, osiolek,
pow6z,l6di wioslowa i iaglowa.
Tak samo podr6iowano kilka
gsiecy lat przed nasza er4 i...
jeszcze w polowie XIX wieku. Co
sig stalo wci4gu ostamich stu lat
pod tym wzglgdem, nie muszg
m6wi6. Jezyk musi nad4iyt za

naj drobniej szymi nawe t zmiana-
mirzecry'isto6ci. To one stoja o
2r6del nowych sl6w. Zarazem
wiele element6w Swiata zewng
trznego odchodzi w przeszlo6d,
a za nimi odchodz4 r6wniei z
naszego zycia,ztvir4zane z nimi".

"Aby nasze migdzyludzkie
porozumiewanie siE moglo prze'
biegad bez zaklocerl, te koniecme
zmiany mus za pnebiegai bar&o
wolno" - podkre6la prof. Mio
dek. - 

"Czuwa nad tym og6lno
jerykowy mechanizm, sprawi{4-
g, Le fo*y n4iczg6ciej uiywane
zrnieniqj4 sig wszg&ie n4iwolniej.
Dlatego chod owym komunikacyi
nym balastem okazala sig liczba
podw6jna i nikt dzisi{ nie musi
m6wi6 >dwoma palcyma< czy
>dwie slowie<, to jednak w kon-
strukcjach o bardzo duiej frek-
wencji zachowaly sig postacie tej-
ze liczby podw6jnej: na o96l
powie pan >oczami<, >rgkami<,

ale przeciei od czasu do czasu
poshury sig pan przeciei archai-
cznymi brzmieniami >oczyma<,
>rgkoma< - takjak w pr4nlowiu
>m4drej glowie do6d dwieslowie<
ostalo sig dualne >dwie slowie<.

W ostatnim okresie, m.iaszcza"w
ciqgu 9 lag rnst4pila wymiana Srod
k6w stylistycmych obiegowej pol-
szczyny. "MySmy m6wili: >par.
don<, co mi tu jakq! >bumagg<
podzuwasz, tojest >prikaz<, >ruki
po sa^ram<, idziemy>wpieriod<,
>na zapad<, xdus<, >fertig<. Dla
pokolenia naszych dzieci zubstynr-
tem >przepnrzam< nie jest >par
don< ale xorry<. Oni m{a sw6j
Swiat >fan6w<, >top6w<, >bos.
s6w<, >men6w<, okrzyk6w
>wow!<, zaczynaj4 tei wulgaryzo-
wai po angielsku'- m6wi prof.
Miodelc Roam6wca "Rzeczpospo
Iitej" denenuqie sig na obecnoS6
angielskiej wymowy wjqzyku po!
skim - lacffiskie slowo Judaica'
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Historia i dokurrrenty
Poniiej prezentujemy

obszerne fragnenty jednego z
przedwojennych dokument6q
odnalezionego w archiwach
Ukrainy przez profesora Wolo-
dympa Serhijczuka, historyka
z Kijowa. W kolejnych nume.
rach b gdziemy sig przedstawia6
dalsze materialy. Ten prezento-
wany poniiej najrrynainiej jest
odrgczn;ur konqrektem wigk-
szej broszury, st4d tei kolejne
punkty i haslovy opis poszcze-
g6fnych czg6ci przyszlej, wiek-
szej caloSci.

(z zachowmirmpfon'ni cygba[u)

l,a;tzdwudzieste:

Polacy na Ukrainie

( ...)
II. Ludno66 polska w grani-

cach USSR w dobie dorewolu-
cfnej.

Polscy obszarnicy i przemys
lowa buriuazja a proletarjat i
wlo6ciafsnvo polskie. Polityka
wynaradawiania polskiej ludno-
6ci pracuj4 cej przez rz4d carski;
ukazy Mikolaja I. Powstanie 6re-
dniej szlachty w 1863 r. w ode-
rwaniu od ruchu wlo6ciafskie-
go i narodowego, a zniesienie
paflszczyzny.

P rzymierze polskich obszar-
nik6w i przemyslowc6w z rosyj-
skimi obszarnikami i kapitali-
stami ("organiczna praca") w
czasie rozwoju handlowego i
przemyslowego kapitalu w
imperjum rosyjskim. Co ozna-
czal "polski stan posiadania na
Rtisi". Rozw6j kapitalistycznej
gospodarki rolnej w latyfun-
djach magnat6w polskich, pau-
peryzacja drobnej szlachty i
wlo6cian. Ucisk klasowy i naro-
dowo6ciowy, ngdza i ciemnota
na poslugach klerykalizmu
katolickiego. Gospodarka par-
celowa, uchodlctwo prole tary-
zuj4cych sig wlo6cian do o6rod-
k6w przemyslu rosyjskiego,
emigracja do Ameryki. Udzial
polak6w w ruchu rewolucyj-
nym. 1905 rok i ruchy agrarne
na Podolu, Wolyniu i Kijow-
szczytnie.

Formy ruchu kulturalnego

w6r6d posiadaj4cych warstw
polskich na Ukrainie. Liceum
krzemienieckie, uniwersytet
kijowski; wydawnictwa w Zyto
mierzu. Literatura i sztuka szla-
checka na Ukrainie. Wyrazicie-
le pr4du ukraifskiego w litera-
turze polskiej. Zdlawienie
o3wiaty wjgryku polskim przez
carat. T:-wo O6wiaty Ludowej i
T-wo O3wiaty Narodowej.
Dopuszczenie iyglql6w reakcyj-
no'klerykalnych clo wcielenia w
iycie ochlap6w "swob6d" naro-
dowo6ciowych po 1905 roku.
Nielegalne nauczanie dzieci.
Rozluinienie caratu podczas
woj ny im perj alis ty cznej i zagry-
wanie zburiuazj4 polsk4. Roz-
wini gcie dzialalno6ci burzuazyj-
no-klerykalnej w "Macierzy
Szkolnej". Rola uciekinier6w z

Polski w iyciu kulturalnym
w6r6d ludno6ci polskiej. Teatr
i wydawnictwa polskie. Spole-
czne buriu azyjne organizacj e.

Prady postgpowe i rewolucyj-
ne w6r6d ludno6ci polskiej na
Ukrainie. Postgpowe elementa
w6r6d przyw6dc6w powstania
1863 roku. Pierwsi szermierze
polacy za sprawe proletarjack4
z Ukrainy. Henryk D4browski,
Ludwik Waryfski It pierwszy
w6dz proletarjatu w Polsce.

III. Rewolucja P afldzierniko'
wa. Walka o Wadzg Rad. Rewo-
lucja i kontrrewolucja w3r6d
ludno5ci polskiej. Skutki ucis.
ku klasowego i wojny imperia-
listycznej. Walka o pok6j, zie-
mig i fabryki, o wladzg Rad.
Wywlaszc zanie obszarnik6w.
Udzial polskiej biedoty chlop
skiej i "szlacheckiej" w zagarnig
ciu maj4tk6w, w tworzeniu
razem z proletarjatem czerwo-
nej gwardyji. Polskie partje
buriuazyjne i (??? - nieczytel-
ne). Pol4czenie PPS (lewicy) z
SDKPiL i walki w szeregach
KP(b)U za dyktaturg proletar-
jatu z hetmafszczyzn4, Petlu-
rowcami i najazdem Pilsudskie-
go. Pierwsze organizacje (??? -
nieczytelne), walka z bandytyz-
mem, rozkurkulenie.

Wypgdzenie obszarnik6w i
buriuazji polskiej razem z rosyj-
sk4 i ukrairisk4. Emigracja szo-

winistycznej inteligencji pol-
skiej . Kontrrewolucyj na dzialal-
no6d kleru (??? - nieczytelne,
zapewne nazwiska); szpiego-
stwo na rzecz buriuazyjnego
pa6stwa. Usposabianie ludno-
Sci polskiej przeciwkci wladzy
Radziecki ej. Zasady polskiej
kontrrewolucji i utrwalanie wla-
dzy Radzieckiej w miejscowo-
Sciach zamieszkalych przez
Polak6w. (...)

V. Co przyniosla ludno6ci
polskiej Wadza Radziecka pod
kierownicnuem komunistycznej
par{i. Dyktatura proletarjatu,
opieraj4cego siq na biedocie
wiejskiej w sojuszu ze Srednia-
kami; wyzwolenie klasowe i
r6wnouprawnienie narodowo-
6ciowe. Braterska wsp6lpraca
pracuj4cych wszystkich narodo-
wo6ci nad budownictwem socja-
lizmu. KP (b)U, awangarda pro-
letarjatu na Ukrainie. Czolowa
cz93i proletarjatu w skladzie
KP(b)U: stara gwardja bolsze-
wicka, kadry z epoki bezpo6re-
dniej walki z dyktatur4 proletar-
jatu, leninowski apel, kadry z
biedoty wiejskiej. Biura Polskie
przy komitetach partyjnych
(...). Polska mlodziei robotni-
cza i wiejska w skladzie LI{ZMU ;

biura polskie przy komitetach
komsomolu; ruch pionierski.

Polityka narodowo6ciowa
Parlii Komunistycznej i Wadzy
Radzieckiej. Zzdania w pracy
w6r6d ludno6ci polskiej; orga-
nizacja tej pracy. Rola polskich
biur partyjnych w pracy w6r6d
ludno6ci polskiej. (...)

VI. WciagniEcie pracuj4cej
ludno6ci polskiej do budowni-
ctwa radzieckiego. Przelamywa-
nie nieufno6ci narodowo6cio-
wej, zwalczanie ciemnoty i kle-

rykalizmu. Wzrastanie udzialu
ludno6ci polskiej w radach, ich
zjazdach i wykonawczych komi.
tetach. (...)

VII. Polskie rady wiejskie.
Rrdy - organizacje mas pracu-
jacych. Przeprowadzanie pracy
najezyk polski w radach z wigk-
szo6ci4 polak6q organizowanie
nowych rad. Rozw6j tE pracy.
(...)

VIU. Marchlewski rejon pol-
ski. Uwzglqdnienie chgci
ludno6ci i narodowo6ciowego
skladu przy rejonowaniu
USRR. Zjazd przedstawicieli
zainteresowanych punkt6w
zaludnienia we wsi Byk6wce.
Uchwaty Wo\dskiego (??? - nie-
crytelne) o stworzeniu polskie-
go rejonu. Co przedstawiaja
sob4 czg3ci rejon6w, kt6re
weszly do skladu Marchlewskie-
go rejonu. Zarz4dzenia wladzy
centralnej i Okrggowego Komi'
tetu Wykonawczego w sprawie
rejonu. Organizacja rejonorl
go o6rodka. Organizacja sieLl
szkolnej. Komunikacja i
l4czno6d. O3wiatowa praca; rad-
jofikacja. Rozw6j przemyshi
miejscowego. Postgpy koopera-
cji i gospodarki wlo6ciafskiej;
meljoracja. (...)

>ryI. Polityczno-o6wiatowa
praca wjgzyku polskim. Kluby
i kaciki klubowe w miastach.
Domy ludowe i chaty<zytelnie
we wsiach. Rozw6j sieci i stan
obecny. Kola muzyczne, ch6ro-
we, dram atyczne, literackie,
sportowe. Sekcje mlodzieiy.
Praca w6r6d kobiet.

Polska Cenralna Bibljoteka
w Kijowie -j.j stan. Bibljoteki
lokalne i bibljoteczki ruchome.
(...) Radziecko.partyjne szkoly
polskie w Kijowie i Zytomierzu.
(...) Polskie Teatr. Studjum._..
Kijowie. (...)

XVII. Prasa w jgzyku pol-
skim. Prasa p'e{odyczna. Tygo-
dnik popularno-ludowy
"Sierp"; jego praca za 5 lat, ko-
respondenci "Sierpa". Tygo-
dnik "Glos Mlodzieitf'. Wyda-
wane wesp6l z innymi republi-
kami pismo dla nauczycieli "Ku
Nowej Szkole", pisma dla dzie-
ci"B4di Got6w". Polski dzialw
piSmie dla pracownik6w rad
wiejskich "Czerwone Selo".
Znaczenie'Trybuny Radziec-
kiej" wydawanej w Moskwie dla
pracy w5r6d ludno6ci polskiej
na Ukrainie. (...)

Tytut pochodzi od redakcji.
Oryginalny tyrtul: *Polacy na
Ukrainie Ra&ieckiej'.
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polowa lutego - polowa lat'ietnia 1998 r.

* Zdaniem tygodnika "Iflprost" w 1990 r. przy,r'6dcy Socjalde-
mokracj i Rzeczpospolitej Po lskiej Aleksander Kwa6niewski ( ob e c-

nie preiydent Polski), Leszek Miller i Wieslaw Huszcza przekazali
w depozyt do kancelarii adwokackiej 7,5 miliona dolar6w nalez4'
cych uprzednio do PZPR, a n:rstgPnie znaczne kwoty pozyczali
r 6znym fi rmom, zzlozonym pr zez dawnych dzialaczy PZPR. Je6li
tak N bylo to niezgodne z prawem.

* Okolol2miliard6wzlotych (ok. 7 miliard6w hrywien) wyniosly
straty spowodowan eprzezpow6di w Polsce - nuier&i Gl6wny Utzqd
Statptyczny. Calkowitemu miszczeniu uleglo 7,2 tysr4ca dom6w.

* Obcho&ono 30 rocznica marca 1968 rolgr,.kiedy to czg(i
wladz partfnych zainicjowala antysemickie akcje. Prezydent RP

Aleksander Kwa6niewski powiedzial z tej okazji: "Wadze siggngly
po dyktatorskie Srodki; palkg, knebel i oszczerstwo. Zorganizowa'
: - kampanig antyinteligenck4 i antysemicka.(...) DziS trzeba

.- _-,r,iedzie6: Marzec 1968 roku to karta haniebna polskiej histo-
}Ii;'.3"t sig oblicza, zmuszono do r.vyjazdu z Polski fg-Zo ryi. Uazi

- pojechali m.in. do Izraela, Szwecji, Danii i USA.
* Woj ewoda warszawski vydal z'arz4dzenie, zab ran i aj 4c e Pr ze'

bywania w nocy (od 23.00 do 6.00) na ulicach dzieciom i mlo-
dziei w wieku poniiej 18 lat, o ile nie s4 pod opiek4 doroslych.
Motywuje to rosn4c4 przestePczo6ci4 w6r6d mlodzieLy - ale to
zarz4dzenie zostanie z pewno6ci4 zaskarLone do s4du, gdyi jest
niezgodne z Konstytucj4.

* frrllasp6rwsprawiel<rzyLa, znajduj4cego sig w O6wigcimiu
tui obok ogrodzenia bylego niemieckiego obozu koncentracyj-
nego. Organizacje iydowskie z Polski i calego 6wiata stanowczo
domagaj4 siq usunig cia krzyin, twierdz4c , ii w O6wigcimiu wigk-
szo56 pomordowanych to Zydzi. W Polsce Ko6ci6l i Srodowiska
katolickie zdecydowanie protestuje przeciwko takim pr6bom. Czlo-
nek rz4du, minister Wieslaw Walendziak powiedzial: "Sprawa krzy-
iajest punktem granicznym.Je6li krzyit poza obozem jest nie do
przyjgcia, to za chwilg ktoS zada pytanie, czy w mie6cie O3wigcim
moie stad ko6ci6l w promieniu kilometra".

* Weang badari Centnrm Badania Opffi Spolecmej, najbar-
dziej popularnym politykiem w Polsce jestJacek Kuro6, dzialacz
Unii Wolno6ci, posel (74 proc. poparcia), za nim Hanna Gron-
I 

".vvicz-Waltz- prezes Narodowego Banku Polskiego (71 proc.),

1 ,lzydentAleksander Kwa6niewski (66 proc.), premierJerzy Buzek
(55 proc.), byla premier, obecnie minister sprawiedliwo6ci Han-
na Suchocka (51 proc.), minister spraw zagranicznych Bronislaw
Ge reme k ( 48 proc. ), przewodn iczan "Solidarno6ci' Marian Krzak-
lewski (46 proc.).

* Co roku ponad f 20 q4s. Polak6w sklada podanie o amery-
kafsk4 wizg. Odmowg dostaje ok. 30 tys.

+ Kurs dolara w polowie lipca: kupno - 3,41 zl, sprzedaz -3,47'zl. 
S.K

Mo2e byd niszczarka
Dokofczenie ze str. 9

faadziej6w jarybpolskiego, a niejego zmierzch" - uwaza.Jest tei
optymist4 w kwestii tworzenia nowych wyraz6w polskich. "Oto np.
pojawil sig wyraz >niszczarka<, czyliurz4dzenie do niszczenia doku-
ment6w. C6itto za nowopotw6r! - powiedzial pewien dziennikarz.
Tymczasem, jesli zwijarka mir1a, golarka goli, loglgbiarka poglqbia,
to dlaczeg6zniszczarka nie moie niszczytdokument6w? Tojest udany
neologizm" - ffis1612i. Bardzo krytycznie odnosi sig natomiast do
licznych wulgaryzrn6wwjgzyku polskim. "-misrn twierdzid, ie pod
wzglgdem arulgarnieniajgzyka bijemy w Europie absolutny rekord"

- Podkrefla' szkoda 
opr' rL w'

Cztery reforilry
w Polsce

\\f/najbliiszym czasie Polskg czekaj4 ogrornne zmiany' zliti4-

W zane po czgsci z c4nrnikami zevmqtrznymi - integracj4

ze strukturami europejskimi, a po czg6ci wevr'nqtrznymi - Prze
prowadzeniem kluczowych dla przyszlo6ci paristwa reform

To,ze przysqpienie Polski do Unii Europejskiej i NAIO bqdzie

mialo wielki wplyw na sytuacje kraju, jest oczywiste. Dostosowywa-

nie polskiego prawa do przepis6w Unii Europejskiej bqdzie imu-
dne i czasochlonne' a negocjacje z IJE N trudne, co wida6 jui
teraz. Z kolei wej6cie Polski do NATO ozrlracza dostosowanie pol-
skiego wojska do norm w NATO obowi4zuj4cych. Dotyczy to
przede wszystkim logistyki i l4czno6ci.

R6wnolegle z tymi dwoma procesami - bo przeciez integracja
z UE i NATO to dlugotrwaly i skomplikowany proces - przepro'
wadzane bgd4 w Polsce cztery reformy:

- Terytorialna.Zamiast 49 wojew6dztw i duzej liczby malych g*i.t
powstanie L2-17 duZych wojew6dznv i kilkaset powiat6w, stanowi4-

cych szczebel po6redni pomiEd4r pina i wojew6dztwem. Gmin4 i
powiatem bgd4 kierowaly samorz4dy, to jest instytucje wybierane
przezmiesikaric6w i dysponuj4cewlasnyrn budietem i sporymi kom-

petencjami. Na szczeblu wojew6dztwa beda co prawda organy sarno-

rz4dowe, ale istotne znaczenie mie6 bgdzie,jak doQd, mianowany
przez premiera wojewoda, bEdacy rePrezentantem rz4du.

Tiwa ostra dyskusja ile ma by6 wojew6dztw, jakie powiaty (sa

zreszt4i zdecydowani przeciwnicy tworzenia powiat6w). Rz4d pre-

mieraJerzego Buzka proponuje 12 wojew6dztw, ale czgii rz4dz4'

cej koalicji wolalaby 13-15, a opozycja nawet lT.Dlaczego? Ot6i
duie miasta, kt6re mialyby zostat. pozbawione rangi stolicy woje-

w6dztwa - mlaszcza Opole, Bydgoszcz, Toruf N zdecydowanie

sig przed tym broni4. Organizowane s4 nawet specjalne komitety
obrony wojew6dztw.

Najwazniejsze jest jednak to, ze o bardzo wielu bprawach - o

o6wiacie, ochronie zdrowia, handlu itP. - na danym terenie
bgdzie decydowal samorz4d, a nie wladze w Warszawie. Na tym

ma polegad reforma: wigcej wladzy dla gmin i powiat6w.
. 

. 
Ubezpieczef spolecznych, czyli sys temu em erytaln ego - Obec-

nie jest tak, Le wszyscy plac4 na tzw. ubezpieczenie, ale pieni4dze

te wgdruj4 do budietu paristwa i dopiero paristwo przekazuje

odpowiednie kwoty do Zakladu Ubezpieczei Spolecznych, kt6ry
wyplaca emerytury. Terazbqdzie inaczej: pieni4dze trafi4 do insty-

tucji, kt6re beda je pomnaialy (na gieldzie, wkladaj4c na oPro-

centowane rachunki bankowe itp.) i na staroSi wyplacaty emery-

turg. Obowi4zkowe ubezpieczenie (i emerytura) bega do66 nis-

kie, ale bgdzie moina dodatkowo ubezpieczy6 sig w prywatnych

instytucjach.
o Ochrony zdrowia. Powstan4 tzw. kasy chorych, kt6re bgde

organizowaly caly system ochrony zdrowia; do kas bqdzie siq wpla-

cad skladki. Obecnie niemal wszystko jest w rgkach pafstr,r'a.
. Szkolnictwa. Zamiast szk6l podstawowych (8 lat) i Srednich

(zan'vyczaj 4lata) powstan4 szkoly podstawowe, gimnazja i licea

- tak w najwigkszym skr6cie wygl4da proPonowany, nowy system.

Poszczeg6lne projekty reform bgdziemy przedstawia6 w "Mo'
zaice". Na razie wicepremier Leszek Balcerowicz powiedzial, ze

pienigdzy stzrczy na dwie reformy. Kt6re zostan4 odloione?...

Eugeniusz Bortniuk
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"EEP[t4t{l BCbKA MO3AIKAp
(nonucsroo MoBoo)

Enaro4i fi Ha. ipoMa.qcbKa
Kyn brypHo-ocB irHn raseTa.
Buxogurb KoxHl4x 2' r.,ticnqi.

Bu.qaeeqb - paAa Eep4ra.riecbKoro
eig4ineuxs Cninru noneKiB Vxpaixu.

3apeecrpoBaHa 25 reirxs 19gF poKy
XurouupcbKytM o6nacnuM ynpaBnixnsu

no npeci, cBigo4rBo npo peecrpaqio
cepii XT Ne 70.

Haura a4peca: u. Eepguria,
Byn. nyulrina, 46.

Tene@oH 2-23-Tg.
Ha4pyroBaHo Ha Kn

"l.lonirpaQirna Sa6prarao
u. Eepgu.tiB, Byn. Kornnpes_cbKoro, 2,

TNpax 1000 npr4MipHirdB.

Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
Co miesi4c, w kaid4 pierwsz4 sobotg miesi4ca o godzinie

20. 00, mo2na sluchad p6lgodzin nej audycj i wj gzyku polskim
w Radiu Zytomierz (uwaga! od kwietnia ma byi dwa razy w
miesi4cu!)

Co miesi4c lub co dwa tygodnie (nieregularnie) nadawana
jest audycja w jgzyku polskim w Radiu Berdycz6w. Jest
zapowiadana wcze6niej. 

?,
Telewi:zja hyto ierz dlaPolak6w

Dwa razy w miesi4cu audycja dla polak6w. ponadto, jak
piszemy na srr. 12, czgsro nadawane bedE filmy w jgzyku
polskim.

Polskie stowarryszenia n Zyto^ierzu
. Zjednoczenie Polak6w Zytomiers zczyzny "polonia"
- przewodnicz4cy Tadeusz Rgkas, tel. domowy $lZ)

22-16-36,
o Zvtt4zek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu
prezes Walentyn Grabowski, zastgpca Jerry Bagiriski, tel.

domowy (412) 37-89-97
o Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzu
- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskie stowarzlazenie w Berdyczowie
o Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdiczowie

- prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoty nr B, ul. puszkina

46, tel. (414) 32-50-30.

Msze wjgzyku polskim * hytorrierua
o Katedra 6w. Zofii - codziennie 19.00
o Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. 5w. Jana z Dukti -codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.90,19.00

Msze dwujgzyczne 
- czgsciowo w jgzyku polskim,

czgsciowo po ukrairisku w Berdyczowie
o Ko6ci6l w Klaszrorze l(aimelit6w Bosych - w niedziele

9.00, 17.00, codziennie 8.00 i17.g0.
o Ko6ci6l6w. Barbary- codziennie g.00, 18.00, niedziele

tzUze 13.00
. Ifuplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.:

(Przepraszany za wszelkie braki i nie6cislo6ci w naszym
informatorze. Wszystkich zainteresowanych prosimy o
nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, imprez
polskich itp. Redakcja)


