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zjap!aszamy
na Zytomierszczyzne!

Zastanawiaj4c siq nad tym,
gdzie ijak spqdzi( urlop albo
wakacje, wybieramy w myilach
tradycyjne mieisca wypoczyn-
ku: egzotyczne wyspy, cieple
morza. Sa jednak miejsca,

w kt6rych moina tanio i zzado-

wofeniem spedzi( czas, zoba-

czy€ wiele interesuj4cego - i to
na Ukrainie.

Na odpoczynek
zaprasza Berdycz6w

Zytomiersz czyzna to region
wielce osobliwv i malowniczv za-

razem. Ma bogat4 histore - ze

Swiatem, a szczeg6lnie z Polsk4,

wi4hego wiele nici. W ci4gu wie-

k6w na Wotyniu (jak tradycyinie
okreSlano Zytomiersz czyzne -
przyp. red.) mieszkalo bardzo

wielu Polak6w, niemalo sie tu
urodzilo.

Urodzili sie tutei bohaterowie

Komuny Paryskiej Jaroslaw D4-

browski i Anna Pustowojtowa.

Klasyk literatury angielskiej, ro-

mantyk morzaJ6zef Conrad Ko-

rzeniowski urodzil sie w L857 r.

we wsi Terechowa niedaleko Ber-

dyczowa. Jak wiemy, wcale nie

byl Anglikiem, ale Polakiem.Je-

go dzieciristwo i mlode lata mi-

nqlyna Ukrainie. Do Ukrainyza-

chowal w swym sercu miloSe

przezcale zycie.

WSrdd przedstawicieli litera-

tury i kulturypolskiei, Zyiacych

na Zytomie rczczy Znie, bylo nie-

malo znakomitoSci. WSr6d nich

Karol-August Geicz (Ggcz), zna-

ny tw6rca teatralny pierwszei

polowy XIX w.

Po rozmowach premier6w

Ukrainy - Pawlo l,azarenki

i Polski 
-Wlodzimierza 

Cimo-

szewicza w Warszawie (17-18

marca br.) pojawila sig szansa,

2e wkr6tce latwiej bqdzie moz-

na przekraczad granicq migdzy

naszymi krajami. Wkr6tce wej-

dzie w 2ycie - po pozytywnei

decyzji polskiego rz4du -
umowa o ruchu bezwizowYm;

na przejSciu Zosin-Ustilug Pro-
wadzona bedzie wsp6lna od-

prawa paszportowa i celna

(w tej kwestii odpowiedni4

umowe podpisali szefowie

sluzb celnych i straZy granicz-

nych); obarz4dy wyst4pity do

Europeiskiego Banku Odbudo-

wy i Rozwoju o kredyt naroz-

budowg przejSf granicznych.

- Podzigkui4 nam zatowszy-

scy przekraczai4cy granicq -
powiedzial premier l,azarenko.

Zarfwno on jak i premier Ci-

moszewicz podkreSlali wagq

wzajemnych stosunk6w i m6-

wili o strategicznym partner-

stwie Polski i Ukrainy.

Obaj szefowie rz4d6w dysku-

towali m. in. o problemach mie-

dzynarodolvych. Jestem

wdzigczny prryiaciolom ukra-

iriskim za pelne zrozumienie

naszych aspiracii do czlonko-

stvva w NATO - powiedzial pre-

mier Cimoszewicz.

Rozmawiano te2 o planowa-

nych centrach (czy te2 instytu-

tach) kultury - polskim w Kijo-

wie i ukrairlskim w Warszawie

(o sprawie tej pisaliSmy we

wczoraiszym numerze,,Rzecz-

pospolitej"). Uzgodniono, 2e

wladze Kijowa i Warczavty prue-

kaL4 - na zasadach wza j emno-

Sci - odpowiednie budynki dla

tych instytucji. Wlodzimierz

Cimoszewicz zaproponowal na-

tomiast stworzenie na wsp6lnei

granicy domu ipotkaf mlodzie-

zy polskiei i ukraiflskiej.

Pierwsrypolski
banknaUkrainie

fako pierwszy polskibank na

Ukrainie rozpocznie wkr6tce

dzialalnoS€ Bank Depozytowo-
Kredytowy SA - Grupa Pekao SA

w Lublinie. 28lutego br. Naro-

dowy Bank Ukrainy zarejestrowal

sp6fkq BDK (Ukraina) Ltd.

BDK SA iako jeden z kilku pierw-

szych polskich bank6w zorganizo-

wal swoje przedstawicielstwa na

wschodzie Europy. Przedstawiciel-

stwo w Lucku uruchomione zosta-

lo w polowie 1994 roku . Zaimowa-

lo siq ono monitoringiem systemu

bankowego i rynku ukrairiskiego

oraz promocia BDKSA.

Spolka-c6rka
Prace nad uruchomieniem od-

dzialu banku w t ucku ruszyly
peln4 para w 1995 roku. Zloilone

w6wczas dokumenty do re j estra-

cji w Narodowym Banku Ukra-

iny w migdzyczasie stracily swo-

j4 wa2noSe, poniewaz zmienily

sig ukrairiskie przepisy.

W ubieglym roku na nowo pod-

jgto prace nad zalozeniem na Ukra-

inie banku o statusie banku zagra-

nicznego, ze L00 proc. kapitalem

polskim o nazwie Bank Depozyto-

wo-lGedytowy (Ukraina) Ltd. 28

lutego zostal on zareiestrowanY.

Dokoficzenie str. 3

Artykul ten przeznaczony jest przede wszystkim dlatychnaszych Czytelni-

k6w, ktdrzy nie mieszkaiqw Berdyczowie czy Zytomierzu. Sqdzimy iednak,
2e mohe byf interesuiqcy dla wszystkich. Redakcia

Dokofczenie str. 3 Dokoriczenie str. 2
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Iatwiei
ptzezSramce
Dokoiczenie str. 1

Na mai i czerwiec planowale

sa konferencie naukowe history-

k6w, poSwiecona trudnym okre-

som wsp6lneihistorii.

W$r6d kwestii gospodar-

czychznalazla sie m. in. sprawa

produkowania polskich kom-

bain6w ,,Bizon" w Kowlu -
rz4d polski zaoferowal gwaran-

cje kredytowe - oraz w Charko-

wie polskich traktor6w na po-

trzeby prywatnych, ukrairlskich

gospodarstw farmerskich.

W obecnoSci obu premier6w

podpisana zostala umowa o wy-

maczeniu miejsca pot4czenia au-

tostrady A-4 na graniry polsko-

uknituhei w okolicadr miejscowo

Sci Korczowa (Polska) i Krakowiec

(Knkowed, Ukraina), o utzynuniu
most6w na wspdlnei granicy.

Premier Lazarenko zostal

przyiety ptzez prezydenta RP

Aleksandra KwaSniewskiego. -
Frezydent wyrazil wdziqcmoSd, 2e

Ukraina przyiaZnie widzi polskie

czlonkostwo w Unii Europei-

skieji NATO. Zapewnil,2e po-

dobna Karta, iak4 NATO podpive

z Rosi4 zostanie te2 podpisana z

Ukrainai w tymkierunkudzia-

la polska dyplomacja - powie-

dzialpo spotkaniurzecmikpre-

zydenta Antoni Styrczula.

Podczas planowanej na maj

wizyty prezydenta RP w Kiiowie

zostanie zapewne podpisana pol-

skoukaituka deklaracja o pojed-

naniu. Nie bedzie iednak zawiera-

lazadnydodniesierldo konkret-

nych wydarz efi z przeszloSci (np.

tragiczne wydarzenia na Woly-

niuw czasiell woinySwiatowej,

kiedy to wymordowano tysi4ce

Polak6w, oraz akcja,,Wisla", czyli

przesiedlenie po II wo jnie Swiato-

wej Ukrairicdw z poludniowo-

wschodniei Polski w rejony p6l-

nocne i zachodnie), ale do pew-

nych og6lnydr, negatywnydt zja-

wiskw naszej wsp6lnei historii.
Ptorn KoScrrtsn

(oaexxrnnz,, RzEczPosPoLrrE;",
Wlnsznm)

Debata Senatu RP

WielPolonii
zMacieruq
f edno5( i r6wno3( wszystkich Polak6w iar6w-

no mieez*ajacych w kraju, jak ina obczylnie,ze
wszystkimi wynikajacymi z tego konsekwencja-

mi prawnymi, podkre5llla uchwafa Senatu Rzecz-

pospofitej Polskiej, nad kt6rym wylszaizba pol-

skiego parlamentu dyskutowala podczas dwudnio
wego, specjalnego posiedzenia 45 marca br.,

pierwszego w dziejach parlamentaryzmu pol-

skiego w caloici poiwiqconego sprawom Polo-

nii i Pofak6w na Swiecie, oraz podtrzymaniu ich

wieziz Macierz4.

Senacka uchwala byla owocem kilkumiesiqcznych

przygotowari w senackiej Komisji Spraw Emigracji

i Polakdw Za Granic4. Stwierdza m.in.,2e:

- kaZdy Polak za granic4, posiadai4cy polskie oby-

watelstwo, winien mied takie same prawa jak Polak

mieszkai4cyw Kraiu;

- wladze III $,P powinny doprowadzif do jak naj-

szybszego przywr6cenia polskiego obywatelstwa tym

naszym rodakom na Wschodzie, ktflrzy sobie tego

2ycz4, a Senat podejmie niezwlocznie w tej sprawie

inicjatywe ustawodawcz4;

- obowi4zkiem wladz RP iest zapewnid rodakom

uczestnictwo w kulturze polskiej za poSrednictwem

medi6w orazpopruez powolywanie instytut6w kul-

tury w krajach polskiego osiedlenia;

- $enat z szacunkiem odnosi sie do opieki nad

polskimi emigrantami, jak4 sprawuie duchowief-

stwo i wyraLa wole harmoniinego wsp6ldziatania

z duszpasterstwem migracyj nym;

- Senat niezwlocznie podejmie inicjatywe ustawo-

dawcz4 dla ustanowienia Dnia Dziedzictwa Polonii;

-izbawidzipiln4koniecznoSinowychrorwi4zaf 
r

instytucjonalnych dla lepszego koordynowania ak-

cji pomocy Macierzy dla Polak6w za granic4;

- oraz popiera ideg wybudowania w Brukseli do-

mu dla Europeiskiei Rady Wsp6lnot Polonijnych.

Marszalek Senatu Adam Struzik, przewodnicz4-

cy komisji senator Jan Sqk, a takze senatorowie

sprawozdawcy, w debacie wysungli postulaty id4-

ce dalei, ni2 proiekt uchwaly. Marszalek Struzik za-

proponowal, Zeby zasad g r6wnoSci wszystki ch oby-

wateli polskich, bez wzglgdu na kraj zamieszkania,

wpisae do konstytucii. Zdaniem marszalka Senatu,

przyiaznapolityka parlstwa polskiego wobec Swia-

towej wsp6lnoty Polak6w powinna zostai uiqta

w karte zasad. Czlonkowie Polonii powinni m6c

uczestniczyd w obu turach wybor6w parlamentar-

nych i prezydenckich, miee w Polsce nieruchomo-

Sci i ubiegac siq o ich zwrot, korzystad z emerr"

ry i renty kombatanckiej, swobodnie dzialaC*-.-

wolnym rynku gospodarczym. Kahdy, kto chcialby

wr6cic na stale do kraju, powinien uzyskae nie-

zbedna pomoc instytucji i urzqd6w.

Senator Alicia GrzeSkowiak przedstawila stan-

dardy i konwencje ochronypraw mnieiszoSci naro-

dowych przyjete przez Radq Europy, por6wnala z ni-

mi traktatowe uregulowania tych spraw miqdzy RP

i drugimi (przewaZnie sAsiednimi) paristwami; kry-

tycznie ocenila stan przestrzegania tych praw w nie-

kt6rych krajach zamieszkalych przez Polak6w,

zwlaszcza w paristwach powstalych po rozpadzie

ZSRR, oraz niedostatecznA obrone i pomoc roda-

kom ze strony sluZby dyplomatycznej RP. Zanaiwal-

nieisz4 sprawe senator Grze3kowiak uznala przy-

wr6cenie - sil4 wydartego w Zwi4zku Radzieckim

- obywatelstwa polskiego naszym rodakom, kt6-

rzy beda sobie tego 2yczyC, oraz uproszczenie i libe-

ralizacjq praktyki nadawania Polakom zzagra

obywatel stwa RP; zaproponowala uznae za nieu*z'

ne radzieckie akty prawne pozbawiai4ce Polak6w

(i ich potomkdw) obywatelstwa polskiego, lub - iesz-

cZe lepiej -'uregulowanie 
nabywania obywatel-

stwa RP odrqbn4 ustawa.

Do udzialu w senackiej debacie poloniinej zo-

stali zaproszeni czlonkowie naczelnych wladz RP

(m.in. przemawiali marszalek Sejmu J6zef. Zych,

w imieniu prezydenta Aleksandra KwaSniewskie-

go minister Wojciech Lamentowicz, ministrowie:

spraw zagranicznych Dariusz Rosati oraz kultury
i sztuki Zdzislaw Podkatlski), biskup Zygmunt Ka-

mirlski reprezentui4cy Konferencig Episkopatu

Polski, ostatni prezydent Rzeczpospolitei Polskiei

na uchodZstwie Ryszard Kaczorowski. Przyiecha-

lo tez kilkunastu parlamentarzystdw polskiego po-

chodzenia z r62nych kraj6w na Wschodzie i na

Zachodzie.
Axonzq l(lczvt(sKt

(oaeHxrHnz,, RzEczPosPotmf ")
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zw alai4cei na rczpoczecie dzialalnoSci opera-

cyinej i prowadzenie konkretnych operacii

bankowych.

Gdy ten numer ;,Mozaiki" oddawany byt do

druku, przygotowania do rozpoczqcia dzialal-

noSci operacyinei dobiegaly koflca. Tworzo-

ne byly jasne i proste procedury, zbierane

oferty os6b zainteresowanych prac4 - zakla-

da sig, ze pocz4tkowo w oddziale operacyjnym

w t ucku pracowai bedzie okolo 30 pracow-

nil6w. Trwaly te2 rozmowy w sprawie zakre-

su dzialalnoSci banku.

BDK (Ukraina) Ltd. jest trzecim bankiem
na Ukrainie ze stuprocentowym kapitalem

a* 
Zapr aszamy na Zytomiers zczy zne!

Pierwszypolski bank na Ukrainie
Dokoriczenmie str. 1

Jest to sp6lka-corka Banku Depozytowo-

Kredytowego SA Grupa Pekao SA. Jei kapital

wynosi na pocz4tek 5 mln ecu (tj. ok. 4,4 mln
dolar6w). Udziatowcami sa BDK SA oraz dwie

spolki kontrolowa ne przezbank. BDK SA po-

siada 35 proc. udzial6w, Wschodnie Towa-

rzystwo Inwestycyjne z Lublina - 35 proc. oraz

Drukbank zZamoScia - 35 proc.

Przygotowania
do rozpoczgcia dzialalnoici

Po rejestraciiprzezNBU potrzeba bylo jesz-

cze okolo miesi4ca na uzyskanie licencji, po-

Doko6czenie str. 1

Napisat caty szereg utwor6w dramatycz-

nych o 6wczesnym zyciu chlopow na Woty-

niu. Inny polski poeta i pisarz Aloizy Felifrski

Zylitworzyl na Wolyniu w koftcu XVIII i na

pocz4tku XIX w. Slawg przyniosla mu boha-

tersko-patriotyczna tragedia,,Barbara Radzi-

witl6wna". Wiele nry bywalwZytomierzu pol-

ski poeta Juliusz Gtowacki (1889-1849),

w kt6rego utworach Wolyfi i Podole zaimui4

miejsce szczegolne.

Z Wolyniem iZytomierzem zwi4zana jest

tw6rczoSi Jozefa Ignacego Kraszewskiego

(1812-1887) - iednego z tw6rc6w polskiej

literatury realistycznei XIX w. Kraszewski

mieszkal w Zytomierzu od 1853 do 1860 r.

- Byt kuratorem miejscowego gimnazjum,

sprzy iaI powstaniu tute i szego teatru i bibl io-

teki publicznej.

Naszym rodakiem byl tez pisarz-demokra-

ta Leonard Sowinski (1831-1887) - ieden
z pierwszychbadaczy i tlumaczy utworow Ta-

rasa Szewczenki w iqzyku polskim.

Ziemia wolyrlska urodzila i wychowala
wielu wybitnych i utalentowanych ludzi,
w5r6d kt6rych godne miejsce zajmu jeJuliusz

Zargbski, polski kompozytor i pianista, kt6-

ry - jako drugi po Fryderyku Chopinie -
zdobyl slawg europejsk4. Urodzil sie w 1854

r. w Zytomierzu, tutaj tez zostal pochowany

w 1885 r.

ZylnaWolyniu znany polski poeta idzia-
lacz spoleczny Gustaw Olizar (1798-1865).'

Bliski byl krggom dekabryst6w i polskich re-

wolucjonist6w, spotykal sie z Puszkinem

i Mickiewiczem.

Do Polki, pani Eweliny Konstancii Hafi-

skiei, jednej z najpigkniejszych i najlepiei
wyksztalconych kobiet Europy polowy
XIX stulecia, przyie2dLa na Wolyfi ge-

niusz literatury francuskiej Honor€ de

Balzac. Tutaj szczgSliwie zakonczyl osiem-

nastoletni romans swojego 2ycia.14 mar-

ca 1850 r. w Berdyczowie ozenil sie z uko-

chan4 kobieta.
Zpisavy XX w moZna wskazai na Thdeusza

Borowskieg o (1922-195 1 ). Utalentowany li-
terat-antyfaszysta urodzil siq w Zytomierzu.

' Pierwsze utwory drukowal w Warszawie

w 7942 roku, w 1950 r. zostal wybrany preze-

sem Zwi4zku Literat6w Polskich.

Wolyn lubili i rwiedzalinie tylko Polacy, ale

i artySci innych narodowoSci. Z koncertami

wystqpowali u nas - znakomita, niezr6wna-

na artystka francuska Paulina Viardeaux,

wielki wggierski pianista i kompozytor Fe-

renc Liszt, wielki rosyiski Spiewak Fiodor Sza-

lapin. Bywali tu rosyjscy literaci Iwan Tirrgie-

niew, Maksym Gorki, Wlodzimierz Majakow-

ski i inni, bo przeciez miejscowoSi nasza jest

piqkna, malownicza, interesui4ca.

PrzyieLdlaicie na Wolyri, do nas, do Ber-

dyczowa! Nie pozatujecie!

Berdycz6w jest miastem starym, w koricu

XVIII i na pocz4tku XIX wieku bylo to jedno

z gl6wnych centr6w handlowych Europy.

W polowie XIX wieku, pod wzglqdem iloSci

mieszkaricoW byl Berdycz6w - po Kiiowie
i Odessie - trzecim miastem na Ukrainie.
W mie5cie istnieie stara polska twierdza
z koflca XVI wieku. W Berdyczowie dzialai4

dwa koScioty katolickie, w tym najstarszy

zagranrcznym (obok Credit Lyonnais i So-

ciete Generale Ukraina). Na Ukrainie dzia-

late|12 innych bank6w z udzialem kapita-

lu zagranicznego; amerykafrskiego, szwa j car-

skiego, niemieckiego, rosyjskiego i slowac-

kiego. 12 innych bank6w czeka na reiestra-

ciq oddzial6w.

Mozna sie spodziewai, ze BDK (Ukraina) Ltd

rozpocznie dzialalnoSi w drugiei polowie ma-

ja br. W dalszych planach iest wyiScie poza t uck

- bye moze do Kijowa.

Mnrcx GEorr

(nuron tEsr RzEczNtKtEM PRAsowYu BDK SA)

z 1642 roku, Swi4tynia PrzenajSwigtszei Ma-

rii Panny. 16lipca, na Swigto maryine przy-

iedlaia tu tysi4ce katolik6w zcalei Ukrainy.

Jest tez koSci6l Swietei Barbary, gdzie bral Slub

Balzac, a koSciol karmelitow bosych (1739-

17 54) jest remontowany.

Niedaleko Berdyczowa znaidui4 siq Zyto-

mierz, Winnica, Kii6w, ze swymi wspanialy-

mi zabytkami, muzeami i parkami. W pobli-

zu Berdyczowa mieSci siq mai4tek Eweliny

Hariskiej - Wierchownia, a takze slynne den-

droparki, malownicza Aleksandria (Biala Cer-

kiew) i legendarna Zofiowka, perla architek-

tury parkowej, z kt6r4 wi42e sig mn6stwo ro-

mantycznych legend.

Przyie2d2ajcie do nas! Zobaczycie baiko-

wej urody lasy, ogrody, szerokie pola, zielone

l4ki zwierzbami nad sre[rzystymi rzeczkami

i jeziorkam i. PrzyieLdLaicie do nas, uslyszycie

zachvtycai4c4 opowieSi o wielkiej miloSci Bal-

zaca, o niezwyklych przygodach slynnei

awanturnicy, hrabini Potockiej i wiele in-
nych. PrryiehdLaicie - a wyiedziecie napraw-

dq zadowoleni.

Molna przyiehdlaf do nas w grupach tury-
stycznych (aqtobusem) lub rodzin4 (wlasnym

samochodem), a pomoZemywam milo prze-

Zyi wakacie.

Prosimy o kontakt z dyrektorem prywat-

nego biura turystycznego ,,Alonu szka" ,Zan-
n4 KoleSnikow4. Oto adres: 26I-400 Berdy-

cz6w, ul. Swierdlowa 65 m26, telefon (414-

3\ 2-36-68;

NrHlGosn{ewn
(rnznrooxrczn, rEL. (41 4-3) 6-32-85)



4

Pilsudski w hytornierzu
nowae Zytomieru i Berdycz6w. R6wnoczeSnie
z tym gt6wnym uderzeniem zantierzanoprzeci4i
liniq koleiow4 miqdzy Korosteniem a Ki jowem,
stanowi4c4linie odwotu dla pdlnocnei grupy
rosyiskiej. Wwyniku pzerwania frontu i dalszych
dzialafi polskich w kierunku poludniowym 14
armia rosyjska bylaby odrzucona od Ki iowai za_

grozona zepchnigciem na Dniestr.
W dniu 1 7 kwietnia wyszedl rozkazNaczel_

nego Wodza pt. ,,UgrupowaniewyiSciowe do
ofensywy na Ukraini e,, orazkoleiny, zawie_
rai4cy ,,Dyspozycie operacyjne do ofensywy
na Ukrainie". CaloSci4 dzialafimial kierowai
osobiScie Naczelny Wodz; obj4l on rowniez :-z
bezpoSrednie dow6dztwo utworzonej wte_
dy 3 Armii, kt6ra otrzymala gl6wne zadanie.
Armia ta skladala siq z grupygen. Smigtego-
Rydza (l i 7 Dywizie piechoty i 3 Brygada Ka-
walerii), nacierai4cei w kierunku Zytomie_
rza, oraz 4 Dywizii piechoty i grupy ptk. Ry-
baka (Brygada G6rska, 41 pulk piechoty i 7

Brygada Kawalerii), kt6re otrzymaly zadanie
koncentrycznego natarcia na Korosten. Sa-
siadui4ca na poludnie 2 Armia miala opano_
waf reion Berdyczowa.

Przed odpraw4. J6zef pilsudski w jasnym plaszczu, idzie po lewej

To, 2e l6zef pifsudski 
- Naczelnik Rzecz_

pospof itej Polskiej w latach .l 
9.1 g-.1 922 i n a-

czelnyw6dzWojska polskiegq a od l920tak-
2e marszafek polski- podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej przebywalw Kijowie, wia-
domo powszechnie. poza w4skim gronem
historyk6w malo kto jednak na Ukrainie
wie, 2e Pifsudski co najmniej kilkakrotnie
go5cil w 2ytomierzu i Berdyczowie. Wla-
Snie w Berdyczowie spotkal siq z gf6wnym
atamanem Semenem petlur4.

Ponizei publikuiemy obszerne fragmenty
artykulu B. Walig6ry,,Naczelny W 6dzMarsza_
tekJ. Pilsudski w ofensywie na Ukrainq 1920
r." , zamieszczonymw piSmie ,,Wiatus" z 74
maia 1938 roku. ,,Wiarus,,byl czasopismem
podoficer6w Woiska polskiego i ukazywal siq
do 1 939 roku. Znaczna czqsi tego wlaSnie nu-
meru ,,Wiarusa,, poswiqcona byla trzeciei
rocznicy Smierci pilsudskiego (umarl lZ ma-
ia 1935 t). Zwracamy siq tez z apelem do
wszystkich, kt6rzy cokolwiek slys zeli owizy-
cie Pilsudskiego w Zytomierzu i Berdyczowie
o kontakt z nasz4redakci4.

Kiedy w pierwszy.n ,"r.rt4. ach 7920 r.
Rosia sowiecka, wyst4p iwszy zpropozyciami
zawarciapokoju nie przerwala dalszych przy_

gotowaf woiennych i przerzucala swe sily
z front6wwojny domowej przeciwko polsce,

Naczelny WodzJozef pilsudski widzial, ie
Rosji sowieckiei chodzilo o uzyskanie poko-
ju celem wykorzystania go do wszechstron_
nego przygotowania sie do urzeczywistnienia
daleko siqgai4cych plan6w. Skoro do zawie_
szenia broni i uklad6w nie doszlo, bylo wia-
dome, 2e nieprzyiaciel zastosuje waln4 ofen_
sywg celem przeforsowania drog4 orgzn4 pla-
n6w politycznych do polski. Licz4c siq ztym,
Naczelny W6dz nie chcial czekai, a|nieprzy_
iaciel dokona swei koncentracii i, ukoriczyw-
szy wszystkie przygotowania, przeidzie do
dzialafi zaczepnych i postanowil uprzedzif
gl6wn4 ofensywq nieprzyjaciela i rozbie ie-
go Zywe sily. W zwi4 zku ztymMarszalek pil_

sudski zdecydowal sig podi4i natarcie na
Ukrainie i, rozbijai4c tam armig Rosji sowiec_
kiej, osi4gn4f Dniepr. Oswobodzenie tych
obszar6w spod okupacii Rosii sowieckiei da_
walo mozliwoSi powolania d.o Lycia Ukra-
iny Ludowei, jako paristwa wolnego i sprzy_
mierzonego z polska.

Plan Naczelnego Wodza przewidywal wysu_
nigcie silnej grupy kawalerii, kt6ra miala przedzec
sig przez front rosyjski i szybkim, naglym ru_
chem dopaSe do Koziatyna, iednoczeSnie rzuco.
napiechota miala r6wniez iaknaiszybciej opa_

Z?kwietniaw nocy Marszalek pilsudski wy_
ruszyl zWarszawy na front. 23 kwietnia o go_

dzinie 8 rano pociag naczelnego wodzaprzy_
byl do BrzeScia: ,,zebranina peronach 2olnie_
rze, koleiarze i grupki obywateli, wzruszonymi
oczpa pr zenikai4 pr zezszyby poci4gu, ktoryrm

iedziemy" -wspomina 
jeden z koresponden-

t6w. ,,Ten, kt6rego pragngliby zobaczyf, spi \J
ieszcze. Jest godzina ranna, a on czu wal do fiZ_
na w nocy". Wkr6tce poci4g przybyldo Kow_
la, a nastgpnie ruszyl w kierunku Rownego.

O Swicie dnia 25 kwietnia NaczelnyW6dz
udal siq na miejsce, sk4d na Korosteri, Zyto_
mierz i Koziatyn miala wyruszyi dywizia ka-
walerii, a mianowicie na most na Sluczy pod
Rohaczewem. Okolo g odz. 4 nadci4gngly ko-
lumny dywizii kawalerii gen. Romera i defi_
lowaly przed Naczelnym Wodzem. W kilka go-
dzinpolnieistraz przednia dywizii starla siq
znieprzylacielem pod wsi4 pust6wk4. Tego dnia
ruszyla r6wniez grupa gen. Sm.igtego_Rydza.
Ofensywa na Ukrainie rozwinqla sig w pelni.

W dniu 26 kwietnia NaczelnyWod,zvtyd,al
odezwq do mieszkancow Ukrainy, glosz4c
w niej idee wsp6ld zialaniapolsko-ukraifi skie_
go w walce ze wspolnym
wrogiem: [g>



iBerdyczowie
,,Wojska Rzeczypospolitei polskiej na m6i

rozkazruszfy naprz6d, wstgpuj4c glqboko na
ziemiq Ukrainy. LudnoSci tych ziem c4miq wia_
domym, ze woiska polskie usun4 z tych teren6w,
przez nar6d, ukrairiski zamieszkalych _ ob-
cych naieZd2c6w,przeciwko kt6rym lud ukra_
iriski powst aw al z orglem w rgku, broni4c swo_
ich sadyb przed gwaltem, rozboiem i grabiez4.

Wojska polskie pozostanA na Ukrainie przez
czas potrzebny po to, aby wladzq na ziemiach
tych m6gl obiae pravyy rz4d ukrairlski.

Z chwil4, gdy l'z4d narodowy Rzeczypo_
"oolitei Ukraiflskiej powola do Zyciawladze

1-zanstwowe, gdy na rubiezy stan4 zastepy
zbrojne ludu ukrairiskiego (...) - Zotnierz pol_
ski powr6ci w granice Rzeczypospolitej pol-
skiej, spelniwszy zaszczytne zadanie walki
o wolnoSi lud6w.

Razem z wojskami polskimi wracaj4 na
Ukraing szeregi walecznych jej syn6w pod
wodz4 Atamana Glownego Semena petlury (...).

Wierzq, ze nar6d ukrairiski wytezywszyst-
kie sily, aby zpomoc4 Rzeczypospolitei pol_

skiei wywalczyf wolnoSi wlasn4 i zapewnii
2yznymziemiom swei ojczyzny szczqscie i do_
brobyt, kt6rym cieszye sig bqdzie po powro_
cie do pracy i pokoju.(...)

wooz * 
^-r,.-1; 

),lrXii 
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W dniu 27 kwietni4 a wi6 w trzecim dniu
dzialafi zaczepny ch, Naczelny W6dz udal
- lo2ytomierza,iBerdyczowa, chc4coso-
l--ie stwierdzi€ rozwfii dzialari i zebraC
dane o nieprzyiacielu. po przyie1dzie do
Berdyczowa Naczelny W6dz odebral ra_
porty od dow6dc6w, zapoznai4c sig z wy_
tworzonym polo2eniem. W Berdyczowie
udal sie do mieiscowego koSciota karmelic_
kiego na nieszpory. U wei5cia oczekiwali Na_
czelnika ParistwaJ6zefa pilsudskiego miei_
scowi obywatele z procesi4. po wyslucha_
niu nabozefstwa Jozef pilsudski rozma_
wial jeszcze z oo. karmelitami, informui4c
sig o losach Swi4tyni w dniach pobytu bol_
szewik6w.

W dniu 28 k:wietnia Marszalek pilsudski, zwie_
dza j4c odcinki frontu, przyiechal samochodem
zgeneralem francuskim Henrysem do Koziaty_
na. 29 kwietnia pisal Marszalek do pani Aleksan_

dry Pilsudskiej: ,Jestem okropnie zmeczony
i niewyspany, gdy2przez dwa dni wloczylem siq
po calym froncie: Zytomierz, Berdyc z6w iKozia-

qm". Jednakze uczucie odniesionego zwyciq_
stwa g6ruje nad wszystkim. pilsudski pisze:
0Pierwszy skok skoriczony, musicie tam byi bar-
dzo zdumieni i frochg przerazeni tah wielkimi suk_

cesami, a j a tymczasem przygotowu ie drugi (... ).
Dotad rozbilem w puch cala 12 armiq bolsze-
wick4, ale to istotnie w puch: prawie polowq iei
skladu mam ialo ieric6w, od liczby materialu wzie-
tego a*sie w glowie krgci, reszta w wiqkszym
stopniu iest zdemoralizowana i rozsypana, a stra-
ta moja liczebnie niezwykle mala,,.

Podejmuj4c dalsze dzialania Naczelny
W6dz wybral jako cel Ki j6w, kt6ry, iak zdawa_
lo siq wtedy, nieprzyiaciel zamierzal bronii,
gdylw razie powodzenia natarcie moglo dai
ogromne korzySci polityczne, umozliwiai4ce
realizacjg dalszych plan6w operacyinych na
ob szar ze pr aw obr zeln e i U krai ny.

Kilka dni pozniei NaczelnyWodz przeni6sl
swoi4 kwaterg gl6wn4 do Zytomierza.
W dniu 5 maia przyiechal do Berdyczowa,
gdzie powitaly go na dworcu delegacie
mieiscowei ludnoSci. Nieco p6Zniei przyie_
chal ataman Petlura i udal sig do wagonu
Marszalka Pilsudskiego. W tym mieiscu na_
st4pilo serdeczne spotkanie Wodz6w, kt6_
ry ch zl4czyl pocalunek powitania.

Dzialania, ktore siq rozwinqlywykazaly, Le
wbrew przewidywaniom nieprzyjaciel nie za-
mierzal bronii Kijowa i wycofal sig na drugi

brzeg Dniepru. W dniu 8 kwietnia Kij6w zo-
stat za jgty przez woisko polskie. W dziesigi go-
dzin po zaiqciu stolicy Ukrainy przybyl tu
Marszalek Pilsudski. O swoich wrazeniach
pisal do Aleksandry pilsudskiei:

,,...Bylem parq godzin w Kiiowiezarazpoie-
go wzigciu. No, wiesz, losy s4 rzec4rwiscie zabaw-
ne: zeby Polak6w witano w Kiiowie zzapalem
i radoSci4, 2e Rosianki sypaly kwiatami na ofi-
cer6w i Zolnierzy, to iu2 doprawdy Nemezis
dzieiowa, nie wyl4czai4c nawet robotnik6w,,.

W kilka dni p6Zniej opowiadai4c wWarsza-
wie o swoich wrazeniach Marszalek pilsudski

wspominal, ze w Kijowie widzial wszgdzie,,we-
sole rozradowane twarze,, Ukraifc6wi Rosjan,
ze Polacy,,plakali z niezwyklego wzruszenia,,.

W dniu 15 maia Marszalek pilsudski odwie-
dzil w Winnicy atamana petlurq. 17 maia odiel-
d2al z Ukrainy, pozostawiai4c na mieisca szefa

Sztabu Generalnego, t::;tau"islawa Hallera.

Wkr6tce na Polskq uderzyla silna ofensy-
wa wojsk bolszewickich i woisko polskie mu_
sialo wycofae siq z Ukrainy. To iednak temat
na oddzielny artykul.

W artykule z,,Wiarusa,, pominglismy od_

noSniki do przypis6w i poczyniliSmy skr6ty,
pisz4c zar azem pelne nazwy iednostek woisko_
wych, ktore w oryginale mog4 byC niezrozu_
miale dla czytelnika. Ro.

Nabo2eristwo w Zytomierzu. pilsudski- pierwszy z lewej
li'llil':.1
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NadD1winq
Kultura izwYczaie Polak6w na

t otwie sa 5ci5le zw't4zane zrel i giq

i Koiciofem. PolacY na totwie -
w cafo3ci katolicy - obchodz4

uroczystoici religiine tak samo,

jak Polacy w kraiu i na Litwie.

Dzieje sig tak od czas6w Panowa-
nia Stefana Batorego, kt6rY

wprowadzil w podbitYch Inflan-

tach kalendarz gregoriafiski. Tra-

dycjq t9 prryiqli i utrzymali polscy

\-/ zakonnicy-jezuici idominikanie.

Stefan Batory I wofna
lnflancka

Na terenach Latgalii (lnflant Pol-

skich) osiedlaly siq licznie rody ma-

gnackie, kt6re wywarlY duzY wPtYw

- Di rozw6j gospodarczy i kulturalny

regionu. Do najslawnieivydt pami4-

tek polskiej dominacii na tych tere-

nach naleZa liczne koScioly i palace.

Najbardziej znanym zabYtkiem za-

chowanym do naszyctr czas6w j est ko

5ci6l aglofrski - bazylika lotewska

z cudownym obrazem Matki Boskiej'

Podstawowe fufidla Swiadcza, ze

pocz4tek dziej6w kultury polskiei na

t otwie datuie siq na dok 1561. Wte-

dy to podczas woi ny infl ancfu ej, bg-

v' d4cej wynikiem rywalizacii Szwecii,

Danii, Rosii i Polski o Inflanry Pol-

ska zdobfa nowe terenY. Odtad Inf-

lanty pozostawaty w mnieiszei badZ

wiqkszej mierze w zaleinoSciod Pol-

ski. W przypadkuksigstwa Kurlandii

trwalo to a2 Po rok 1 795. W tYm cza-

sie rozwijala sie kultura szlachecka.

Osrodkami jej byly dworki szlachec-

kie w Dagdzie, Prelach, Warkkinach.

W du2ych miastach budowano. 
szkoly, koScioly i oSrodki kultury. Po-

lacy zapuScili na Lotwie korzenie.

Pod wladz4 Rosfl

Rozw6f kultury Polskiei w Inflan-

tach znacznie poglgbil siq po zaig-

ciu Inflant przez Rosiq Po Pierw-
szym rozbiorze Polski. Kultura pol-

ska wraz z kultura lotewska two-

rzyla opozyc j g narod6w. Pod zabo-

rem Polacy skutecznie oparli sig ru'

syfikacii, wielokrotnie potwierdza-

j ac wlasn4 to2samo5e i patriotyzm.

SpolecznoSf polska na Lotwie

przywi4zyvvala wielk4 wage do w)'-

ksztalcenia i kultury. Poziom szkol-

nictwa byl w XIX wieku tak wYso-

ki, 2e wielu rodak6w zftZnYchza-

k4tk6w Polski zdobywalo tu wY-

ksztalcenie gimnazialne i wy2sze.

Po Powstaniu ListoPadovvym

(1831 r.) car Mikolaj I zamkn4l,

a p62niei zrusyfikowal, uniwersyte-

ty w Warszawie i Wilnie. PolacY nie:

chetnie udawali sie na studia do Mo
skwy i Petersburga, coraz liczniei

przybywali do Rygi. W Ryskim Insty-

tucie Politechnicznym 1/3 studen-

t6w - ok. 2 tysiqcy - stanowili Po-

lacy. Tworzyli wlasne organizacie.

Po studiach wielu z nich Pozostalo

przezdlulszy czas na Lotwie.

W wielu dziedzinach, tak2e nauki

i sztuki, Polacy pochodz4cY z Lo-

twypozostawili po sobie trwale Sla-

dy. Izabella z Barch6w Platerowa

byla pierwsz4 w Polsce redaktork4 pi-

sma dla dzieci- ,,Prryiaciel Dzieci"

(7789-17 93). Stanislaw KierbedZ

zbudowal most koleiovvy na Dlwi'
nie w Dyneburgu onz na WiSle

w Warszawie (w latach 1850-60).

Po Powstaniu StYczniowYrn

(1863) polskie 2ycie kulturalne na l,o
twie zaczelo siq koncentrowaf

w oSrodkach mieiskich, szczegfll-

nie w Rydze, Mitawie i Dyneburgu.

W Rydze pojawili sig polscy robot-

niry i drobna inteligenci a. Jtiprzed
1900 r. powstawaly tu r62ne organi-

zacje polskie, korporacje studenc-

kie, stowarzyszenia. Dzialai4ce od

1903 r. stowarzyszenie ,,OSwiata"

zasluzylo siq przy nkJadaniu prywat

nego polskiego szkolnictwa.

W nlepodlegrtef totwle

Od 1918 r., po powstaniu nie-

podleglej l-otwy, w kulturze rdzen-

nych Polak6w zaszly istotne zmia-

ny. Polary stali siq mnieiszoSci4 na-

rodow4, ze wszystkimi tego kon-

sekwencjami. Kultura Infl ant odda-

lila sie od Polski.

W rym czasie rozpowszechnilo sie

poiqcie Polonii. Znaczn4czgSi Po-

lak6w z Lotwy stanowili autochto-

ni, status Polonii nadawano na Lo-

twie tylko emigrantom. Du2a ich

liczba pojawila sig tu Po wYbuchu

wojny i zamknigciu granic.

Polska aktywnoSd kulturalna

byla realizowana prawie wyl4cznie

przez ludnoSi autochtoniczna. Od

tamtych czas6w do dnia dzisiejsze-

go gt6wnym Zr6dlem wartoSci kul-

turalnych dla lotewskich Polak6w

byla kultura narodowa. W Wm wY-

padku trzeba podkreSliC zaslugq

naszych dziad6w w zachowaniu

trwalych tradycji polskich, ele-

ment6w kulturq i wysokA zdolno5i

samoorganizacji i przetrwania. To

oni przede wszystkim sPrawili, 2e

kultura polska nie byla dla nas tyl-

ko ,,prywatn4 kultur4 domow4".

Stworzyli szczeg6lny system warto-

Sci.

Po rz4daml ZSRR

I w odrodzonei totwle

W 1940 . l,otwa zostala zaieta

przezZwi4zek Radziecki. Po II woi-

nie Swiatowei mnieiszoSci naro-

dowe - w tym PolacY - nie mo-

gly swobodnie Prowadzif dzialal-

noSci kulturalnej. TYlko od czasu

do czasu wladze radzieckie zezwa-

laly na organizacjq imPrez kultu-

ralnych. Pozwolenie takie miala

pani Wanda Puke, zalo2Ycielka

polskiego klubu ,,Polonez" (1978

r.) w Rydze. Przez wiele lat w klu-

bie,,Oktobris" pani Puke organizo-

wala dla Polak6w bale, sPotkania

towarzyskie i wieczorki kultural-

ne. Z tamtych czas6w Pozostala
te2 tradycja gromadzenia sie w ko-

Sciolach katolickich.

Po powstaniu Pafrstwa lotew-

skiego (1990) dzialalnoSc mniej-

szoSci narodowych ujqto w ramy

prawne, co w konsekwencii ozna-

czalo peln4 legalizacjq 2ycia kultu-

ralnego. Prezesem Zwi4zku Pola-

k6w na t otwie zostala Pani lta Ko-

zakiewicz. Szybko zdobYla uzna'

nie polskiej spolecznoSci. Jako de-

putowana do Rady NaiwY2szej Lo-

twy wsp6lpracowala z wladzami

i byla oddana sprawom totwYmo-

2e nawet bardziei ni2 niejeden Lo-

Wsz. Bedac we Moszech na miedz;r-

narodowei konferencii zgingla

w wypadku. W dow6d iei zaslug

nazwano jejimieniem Polsk4 szko-

lg w Rydze, kt6ra w 1996 r. obcho-

dzila pi4t4 rocznice istnienia.

Po 1990 r. powstalY liczne or-

ganizacje: Harcerstwo, Kolo PrzY-

i aci6l Harce rzy, Tow arzystwo Do-

broczynnoSci, Klub Mazurka D4-

browskiego, Kolo Polskich Leka-

ruy.Przy Lidze Polskich Kobiet na

Lotwie drugi rok dziala zesP6l ta-

neczny. Przy klubie ,,Polonez"

z wielkim powodzeniem dziala

ch6r. Te liczne organizacje urz4-

dzaj4 r62ne spotkania, wieczorki to -

warzyskie, koncerty, bale i inne

imprezy.

Zwl4zek Polak6w
na totwie

Na t otwie mieszka obecnie oko-

lo 62 tysiqcy Polak6w. Naiwigksz4

organizaci4 polsk4 jest Zwiazek Po-

lak6w na l,otwie, maj4cy oddzialY

w najwiqkszych miastach LotwY.

Na jbli2szym wsp6lpracownikiem

ZPnL j est Ambasada RzeczyposPo-

litei Polskiei na Lotwie. Prq2na

dzialalno5f polskich organizacii

przy dobrej w.sp6lpracy z Ambasa-

da RP umo2liwia rozw6i PolskoSci

na terenie t otwy.

RouuHo Bvrowsxl
RroxroR NAczEtNY MlEslEczNll(l

,,PourutonME"
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llllydarzenla w marcu I kwletniu 1997 r.

o Prezydent Aleksander KwaSniewski rozpisal na 25

maiaI997 r. referendum w sprawie proiektu Kon-

stytuc j i Rzeczpospol ite j Polskie j, przy ietego 2

kwietnia przez Zgr omadzenie Narodowe (tzn. Sei m

i Senat razem). Konstytucia zostala uchwalona 451

glosami. Przeciwko bylo 40, a wstrzymalo siq 6 glo-

sujacych. Do poparcia Konstytucii wzywaly ugru-

powania ru4dz1ce - So j usz Lewicy Demokratycz-

nej i Polskie Stronnictwo Ludowe, orazopozycii-
Unia Wolno5ci i Stronnictwo Pracy. Przeciwko wy-

stgpowala,,SolidarnoS (' otaz l4cz4ca,,S" i ugrupQ-'

wania centrowe i prawicowe Akcia Wyborcza ,,Soli-

darnoSf".

r Kongres Ukrairlc6w w Polsce, kt6ry 6-7 kwietnia

br. obradowal w Warszawie, zwr6cil sie do narodu

polskiego z,,poslaniem pojednania i przebacze-

nia". Kongres zwolano w 5O-lecie akcji ,,Wisla", ti.
przymusowego przesiedlenia po II wojnie Swiato-

wej Ukrairl c6w zpoludniowo-wschodniej Polski

na p6lnocne i zachodnie obszary kraju. Uczestni-

cy kongresu wezwali wladze polskie do zwrotu za-

branego podczas akcii ,,Wisla" mienia.

o Papie2Jan Pawel II przyi4lwWatykanie prezydenta

RP Aleksandra KwaSniewskiego. Prezydent zabiegal

o to od pocz4tku swego urzedowania. Wkr6tce po
tem polski rz4d prryi4l,deklaracjq uSciSla j aca niekto-

re punkty konkordatu (ti. umowy pomiqdzy Polska

i Watykanem). Ratyfikacjq konkordatu blokowala

dotad w Seimie lewica, Rz4dowa deklaracja moze

_P-lzFzynie,t{ 
do zmiany stanowi s ka Se j rnu.

o Trwaly protesty,,solidamgsci" po upadku Stoczni 
.

Gdarlskiej (w 1980 roku to wh3nie tu powstala ,,Soli-

darnoSd") i zwolnieniom z pracy paru tysiecy os6b.

Zdaniern',,S" do likwidac j i Stoczni doprowadz il vad.

W catej Polsce Zbierano pieni4dze na ratowanie

Stoczni. Nad spraw4 radzily te|wladze. Kredyt na do
koriczenie budowy jednego ze statkpw dal bank, co

poavoli na ponowne zatrudnienie 800 os6b.

o Sredni kurs dolar6w w kantorach na koniec kwiet-

nia-skup-3,13 zl,sprzeda23,l6zl. p.K.

#+niili$il*fflfiffi:i*i:f:ii:ilffi

. Statystlka medyczna

- Srednia dtugoSt zycia mieszkan-

c6w Berdyc zow a - 60,2 lata, prry czym

kobiety zyi4 dluzei - 65 lat, a m92czy2-

ni 57 lat. R6znica wielka! Dlaczego ber-

dyczowscy mgLczy lni 2y i4 tak kr6tko ?

-Zeby. 
W 1996 r. Berdyczowianom

usunieto 10.345 zeb6w. Dla por6wnania,

w 1995 rokulI.7Z7 zeb6w. W 1996rza-

plombowano 28.750 zeb6w, zrobiono

848 operacji stomatologicznych, denty-

Sci przyjgli 45 tys. chorych.

-Na co choruiemy? W BerdYczowi'e

najczqsciei choruie siq na zapaleniewo-

reczka z6lciowego. Zjawisko to spowo-

dowane iest zl4 jakoSci4 wody i obec-

noSci4 garbarni w mieScie.

- Choroby nowotworowe. W BerdY-

czowie zachoglwania na nowotwory sa na

poziomie lat poprzednich - 33 1,5 na 100

tys. ludnoSci. Dla por6wnania - w reionie

andruszowskim 330, korosterlskim 314,

lecznarodyckim - 480 (wplyw radiacii).

- SmiertetnoSi dzieci - 4,8na 1 tys.

niemowlat. Na calej Ukrainie wskaZnik

ten jest wyLszy.

. Czy zmienl4 slg nazr,rryr ullc?
Jak wiadom o, w L999 r. Swiatowa spo-

lecznoSe bedzie obchodzita 200. lecieuro-

dzin stynnego francuskiego pisarza Honord

pr zy gotow ane pr ze z lurka Sokalskiego

de Balzaca. W Berdyczowie proponuie sig

zmienif ulice Karla Liebknechta, wlaSnie

na Balzaca. Przy ulicy tej mieSci sig prze-

ciez koSci6l Sw. Barbary, gdzie Balzac bral

Slub. Ale proces zmian nazw ulic z niewia-

domych powod6w zostal zatrry man1.

. Trudna sytuacja przedslgblorstw
W 1996r. praktycznie przerwala swo-

i 4 dzialalno5i cegielnia, uznana zaban-
-kruta. 

W ci4gu roku faktycznie nie pra-

cowala cukrownia. Pewne nadzieie wi4-

zano zewznowieniem rob6t tego przed-

siqbiorstwa w rezultacie otrzymania

z Anglii linii wytw6rczej do przerabia-

nia trzciny cukrowei. Mialo to spowodo-

wai spadek ceny produkowanego przez

ni4 cukru. Ale chroniac ukrairiski prze.-

mysl cukrowniczy, rz4d Ukrainy zabro-

nilwwozu trzcinycukrowej do kraiu. Li-

nia przerabiania trzciny - stoi.

Nie pracowala te| fabryka rekawi-

czek. Gl6wna przyczyna - za wysokie.

ceny wytwarzanych produkt6w, w Po-
r6wnaniu z analogicznymi, choiby gor-

szymi iakoSciowo, ale atrakcyj niei szymi

re kawi czka mi z zagr anicy.

Spadek produkcji w innych przedsig-

biorstwach siqga 50 proc. .

O tym i innych problemach m6wio-

no na posiedzeniu rady miejskiej.

I

Radio Zytomierz,,
Radio Berdy cz6w po polsku

Od maia zmienione bqd4 terminy nadawania audycji w jqzyku polskim w Radiu Zy-

tomierz. Prosimy ich sluchai w kaZda pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00.

Gdy ten numer ,,Mozaiki Berdyczowskiej" dotrze do r4k'czytelnik6w, bedzie iuLza'
pewne po 3 maja, na kiedy to planowana jest koleina audycia po polsku w Radiu Ber'

dycz6w. Koleina - prawdopodobnie w czerwcu.
Rsolrgl
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Wydai e: Rada Berdy czow -

skiego Oddzialu Zwi1zku P o-
.lp.k6tv na Ukrainie (obw6d

,.,'iytomierski). Redaguie ze-

<EEP,IIHTIIBCbKA MO3AIKA>
(nonrcrxoo uonon)

Elaroaifina rpoMaAcbKa KynbrypHo-ocsirHq ta3era'
BuxoAntn qoKBapranrHo. BnAaseub -,paAa-

EepAr.ruincsxor.o siAAineHnq Cnirxr non-qKis Vrpainn.
3apeecrpoBaHa 25 reirHq 1995 PorY

Xnrounpcrruttr o6lacHHM ynpaB{lHr-rlg 19 lBeci'
cnilorlrso npo' peecrpauiro cepii-XT Ne 70'

Harua aapecai u. nepinuin, ny.rl. flyuixina, 46':' TeneQon 2-23-78-

-. H-aApyKoBaHo Ha Kfl <flo.nirpaQiuHa $a6pnxa>

-.r , ., fypu* 1000 nPnuiPHr'xin.

iedzialny,
l otaz

Piotr Ko3ciriski (Wars zaw al.
(Warszawa). Ad

#hBipznb
dihl$iddak-Kr zy sztof Ziew.iec i Dariusz Mafiiftwic2i(Warszawa). Adt€Sfegak'

ci i : Ukrain a, ?.{ilA00 Berdycz6w, ul ; Puszkina 46, tel. (4 1 4) 32- 50;i 
! ':i\

30. Wydano z pomoc4 org3nizacyina i finaRSow4 Fundacii,,ffi?:dr;:1'
dacy-Rodakom" w 1{arszawie"o-iraz dzigki wsparciu fi nansowe$ff'
Fundacii Pomoc Polakom na Wschodzie (Warszawa:). ., '
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