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BERDYCZOWSKA
Uklony gosciom Berdyc zow a,
czylirefleksie o Swiadkach Swietnosci polskich rod6w

Berdycz6w lubi przYimowa€

go5ci. Ze wszystkich sfowiafi-

skich kraj6w. Szczeg6lniez Pol-

ski - sesiada naibliiszego,
z kraju, kt6ry pierwszy uznaf

;podlegiloS€ UkrainY. iad4 do

\as dyplomaci i dziennikarze, lu-

dzie biznesu i kultury.
W korlcu sierpnia br. goScili-

Smy senatora RzeczPosPolitej

Polskiei panaJana StePulg wraz

z osobami towgr?ysz4cYmi,

dzialaczami oddzialu,, WsP6l-

noty Polskiei" zLomLY. WSr6d

tych os6b byly sympatyc zne Pa'
nie Miroslawa Cholewicka

i Wiestwa Szymariska, ta druga -
architekt zabytk6w. Opr6cz roz'
mowy w Radzie Mieiskiei (nieste-

ty, pora byla urlopowa i rozmo-

watoczyla siq z zastqPcami me-

ra) odlylo sig gor4ce sPotkanie

z przedstawicielami diasPorY

polskiei i oczywiScie z zesPotem

redakcyinym,,Mozaiki BerdY-

czowskiei". Ostatnia impreza -
w siedzibie Polskiego StowarzY-

szenia w pomieszczeniu szkolY nr

3przy ulicy Puszkina.

Doko6czenie str.2

Drogado
polsko$ci

festem z pochodzenia Po-

lakiem. Moi rodzice s4 iui
ludZmi starszymi - Pobiera-
li nauke w szkole polskiei,

a mianowicie w szkole nr. 6.

W 1936 roku szkola zostala

zamknieta i w ten spos6b zakoft'

czono praktyczne wYkorzYsta-

nie mowy polskiei. Tego ok aza-

lo sie nie dosyC. W owYch cza-

sach zaczy nali sig wYSmiewad

z tydr, kto romrawial Po Polsku.

Wielu Polak6w pod wPlYwem

takich ziawisk zgubilo swa na-

rodow4 to2samoSc. Tak bYlo

i w moiei rodzinie.

Teraz wracamy do polskoSci.

Ka2dy po swoiemu, iak moze...

Pewnego razu, podczas tu-

rystycznej wycieczki na Lo-

twe, mialem taka oto przygo-

de. Jechalem poci4giem z RY-

gi do Siguldy, aby obeirzef Sre-

dniowieczne zamki. Do wago-

nu wsiadla mlodzieZ. Usiedli

obok, wyiqli z podr6znYch to-

reb ksiazki , zaczgliczytat,.

Zwr6cilem uwagg na niezna-

ny, lacifl ski druk i pomySlalem

otym, ZeLotysze- 1,5 milio
nowy nar6d, a znai4 oicryst4

morrrq,'mai A swe ksiazki.

Specialfi ie poi ectralem do ZY-

tomierza i kupilem tam slow-

nik. Potem zaprenumerowalem

gazete,,2ycieWanzawY" . Cza-

sem artykul czytalemcaly tY-

dzief , wypisywatem nieznane

slowa. Czasem ctrcialem wszyst-

ko porzucid i nie Powracac do

tego. Ale chgf powrotu do swo

ich korzen i mvy ciqLyla i z nowa

aczyrnlensiq ucryd. Okdo 5 lat

trwala ta nauka, poptzez czYta-

nie gazet, ksiaZek, czasoPism.

I nareszcie nast4pil ten dzietl,

hedy moglem w oryginale prze

czyae pohkichklaryk6w.
Praca nad mow4, jei ksztal-

ceniem, iest tego warta. PowrG

cilem do swych narodowych

korzeni. Wiedza o swoiei hi-

storii, kulturze, daie modiwoSe

o wiele lepzego aozumienia in-

nych narod6w, ich kulturY.

Wrop Dusaftsn (Brnovcz6w)

UCZESTNICY OBOZU

,,2 J ezusem ptzezcale Ly tie"
Od 20 do 29 sierpnia w obozie

,,Brzozowy Gaj" odbywal sig

mlodzieiowe rekolek cie. Przy -

byla na nie mfodziei nie tylko
z Berdyczowa, ale i z Kijowa,

Wi nnicy, Starokon stantynowa

i Koziatyna. Rekolekcie byly pro-

wadzone przez mfodzieiowe
grupe zWroclawia.

Z calego serca im dziqkuiemY!

Dziqkuiemy takZe Wlodzimie-

tzowi Krawczence za pomoc

w organizacii rekolekcii. Ptzez

niego pomagal nam 86g.

Do,,Brzozowego Gaiu" na spo-

tkania z mlodziel4 ptzyieLdLal

biskup Jan Furwiflski. Jego eks-

celencia odprawil mszg Swiqt4,

po kt6rei spotkal sig z organizato-

rami. Podczai rozmowy bp. Jan

Purwirlski powiedzial wiele cie-

kawego, podzielit sig z nami sPra-

wami KoSciola, wiele rze cz1 Wta-
dzil. Szkoda, 2e ksiadz biskuP bYl

z namitylko ieden dziefl .

Dni lecialy i nastal czas PoZe-

gnania. Nikt nie Lal,owal, PrzY'

iazdu do ,,Brzozowego Gaju".

Mlodzie| z ftLnych miast Po-

znala siq nawzai e m, kahdy zdo -

byl nowych braci i siostrY

w Chrystusie, anaiwaLnieisze -
2e umocniliSmy swoia wiare. Ha-

slem na rekolekciach bylo ,,zJe-

zusem prze z cale iry cie". Dziqku-

iemy organizatorom za te Pigk-
ne dni.

Eucrxtusz Kuumx
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Dokorlczenie str. 1

Program miedzania miasta

byl co prawda tlpowy, to iednak
ciekawy: dwoma,,Fordami" do
gmachu Rady Mieiskiei, do ko-

Sciola Sw. Barbary, potem do
klasztoru Karmelit6w Bosych.

Gdybybylo wiqcei czasu, mo-
glibySmy powiedzieC panu sena-

torowi itowatzyszacym mu oso-

bom, Ze na tym samym mieiscu,
gdzie tenz mai dui e siq gmach Ra-

dy Mieiskiei, w koflcu XVIII wie-

ku znaidowal siq mai4tek styn-

nych Radziwilldw. WaSnie tutai,
w 6wczesnych okolicadr Berdyczo

wa, iego dziedziczka Eleonora

z Kamiflskich Radziwill, iesieni4
1781 roku go5cila u siebie ksiecia

rosyiskiego Pawla Pietrowicza,

attzy tygodnie pdZniei - kr6la
polskiego Stanislawa Augusta.

A przedtem, w roku 1759,

ksigzniczka Barbara Zawiszanka

zaloLyla sto krok6w od mai atku,
koSci6l na czeSC swoiei patronki

- Swiqtei Barbary. Zgodnie z le-

gend4, do budowy Swi4tyni po-

wa2nie przy czynil,siq kupiec Ru-

binsztein - dziadek kompozy-
tor6w rosyiskich Antoniego i Mi-
kolaia Rubinsztein6w. Z ust o.

Bernarda Mickiewicea nasi goScie

uslyszeli o Slubie, kt6ry w tym
koSciele pol4czyl pani4 Eweline

Hafska o Honor€ deBalzaca.

ndAyczor,rnkie kamienie pokry-

te s4 kurzem czasu. W pamigcr po-

zostanie iednak nazawsze anktu-

arium Matki Bo2ei w klasztorze

Niepokalanego Poczgcia. St4d nav
r6d, stad bierze pocz4tek centrum

dawnego miasta - berdyczowska

Star6wka. Z dritq zainteresowa-

niem ogl4dali goScie dziedziniec

klasztoru, iego budowle. Bardzo

dziwili sig temu, 2e z takimi tnrd-

no6ciamiw{adza aunca (a nczei nie

zwraca) to, co aalety do koSciola.

,Wylehdham z mieszanymi
uczuciami" - pod takim tytulem
ukazal sig w,,Dzienniku Kiiow-

skim" wywiad pana senatora (nr.
' 9,1995t.'l.Czytamy wnim mig-

dzy innymi: ,,W Kiiowie mialem

rozrnowe z ministrem d/s mniei-
szoSci narodowych i wyznafl reli-

grinych. Minister zapewnil mnie,

2e zostan4 zwr6cone wszystkie

obiekty kultu religiinego, co teZ

bylo przedmiotem naszych roz-

m6w, i konkretnie dotyczylo mo2-

liwoSci lokalowych ordynariusza

Diecezii Zytomierskiei, iak r6w-

niez klasztoru w Berdyczowie".

Mamy wiqc nadzieig. Z calego

serca, korzystaiAc ze sposobno-

Sci, dziqkuiemy naszym goSciom.

Cieszymy sie takZe iztego, Le

w pozytywne opinie o Berdyczo-

wie wpadai4 nie tylko potitycy.
Z zadowoleniem czytalismy wra-

Zenia pana Andrzeia Rozbeiko,

zamieszczone na lamach dwuty-
godnika,,Myfliborskie WieSci"
(nr5, 1995 r.). Poarriedzeniusta-

rego crnentatza w Berdyczowie,

pan Andrzei napisal i umieScil

w gazecie taki oto, wzruszai4cy

wiersz:

Stoi4 samotne

wfir6d 2elaznych ptotdw
pomniki polskoSci

Sw i adkowie Sw ietno Sci p oI-

skichroddw
kt6re to zostaly

miei sca w iec znego s po c zyr*u
grobowce wspaniate

Str z eli s ta p ika ro d ziny

wyblakte ze staroSci litery
Pawlowskich

bialy aniot z urwanT g!o#n*-
oslania swq piersiq tnblice

. rodow4

znis zc zone grob ow ce ro zr zu-

cone koSci

Swiadczq o naszei nakresach
polskoSci

Naprawdq, dla wszystkich Po-

lak6w brzmi4 te slowa iak muzy-

ka cudownego ocalenia. Nie tyl.
kowDzietl Zaduszny.

Feurc Pesarowsn

Berdyczowscy skauci
Czy slyszeliScie taki wyraz

-,,skauci"? Czy rozumiecie,
co on znaczy? fak by tam nie
bylo, z pewnoici4 bqdziecie
Paristwo ciekawi dowiedzie€
sig, ie tego lata Berdycz6w
odwiedzifa detegacja skau-
towska z Francji. Przyjechali
tu na zaproszenie biskupa i oj-
c6w karmelit6w. lui po raz
trzeci goScie z Francji zawita-
li do naszego miasta, a ich cel
to stworzenie na Ukrainie or-
ganizacji skautowskiej. W mi-
nionych latach rozwi4zywano
sprawy organizacyine. I tego
lata pojawifa sie moiliwoS€
wyjechania na pig( dni na
ob6z. To by'y dni niezapo-
mniane, kt6re mlodziei kato-
licka spqdzila na prawdziurym
obozie skautowskim w pobli-
2u wsi Terechowa.

Si6dma rano. Nad trzema na-

miotami, rozstawionymi na pola-

nie w lesie, slydaC gwizd Czas po-

budki. Za chwile przed namiota-
mi zbierai4 sie ich mieszkaflry.

Dy2urni rozpalai4 w kuchni ogni-

sko, pozostali biegn4 myc siq do

ieziora. Caty poprzedni dziefl wy-

pelniony byl r62nymi za jqciami,

zabawami, nauka prawa skau-

towskiego, modlitwami, spor-

tem. Wieczorem wszystkich cze-

ka ognisko z wesolymi piosenka-

mi, pantomimami, z taficami
skautowskimi. Na piersiach
drlopc6w i dziewcz4t poiawiai4 siq

krawatki - symbol pr4maleZno-

Sci do ruchu. Wieczorem skaut

moZe go zdi4C, ieSli w ci4gu dnia
zrobil chod ieden dobry uczynek.

Szybko minAl czas. GoScie wr&
cili do suoiei Fnncii. A w Berdyczo

wie pozostala grupa mlodzieLy,

kt6ra zapalila sie do kontynuowa-

niasprawy. Na razie to tylko dzie-

si4tka entuzi ast6w prry klasztorze

IQrmelit6w Bosydr. Ale oni wierz4,

2e idea skautingu szybko zaintere-

sui4 szerokie kola mlodzieiry na

LJkrainie. Co to iest skauting? To iest
organizacia mlodzieiow4 kt6ra ra

sw6i gl6wny cel stawia wychowa-

nie w miloSci do Boga, do bli2rie-
go i sn oiei Oiczlzry. W stoiei pra'

cy l4czy wychowanie religii ne, pa-

triotyczne, prace nad charakte-
rem, roau6i zdrowia fizycnego.
I to wsrystko przez pdr6irc, Lyoe

w lesie, r6Znonorodne zabawy,

kt6re tak lubi mlodziez.

Chialbym powiedzieC skautin-
gowi na Ukrainie: ,,szczgSliwei
drogi!".

Orrc Koronrnur
r{AuczrcEr SzcorY nr I

wBrrovczowrr

* Skouting powstol
w l9O7 -O8 roku w Wielkiei
Brytonii, zalo2ony przez l,

Boden-Powello. W Polsce
no wzoroch skoutingu po-
wstolo w 191O roku horcer-
stwo. Od 1918 roku oL d,o

dzisioi istnieie Zwiqzek
Horcerstwo Polskiego
w czosie woiny w konspiro-
cii, o w lotoch stolinow-
skich 1950-56 znacznie
ogroniczony. Obok ZHP ist-
nieiq te2 mnieisze orgoni-
zocie horcerskie, migdzy in-
nymi Zwiqzek Horcerstwo
Rzeczpospolitel. Poza gro-
nicomi Polski, wSr6d Polonii
no Zachodzie i Polok6w
w bylych republikoch ZSRR

istnieiq somodzielne orgo-
nizocie horcerskie.

P.K.
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Polskie Poleglym i pomordowanym
zapohvczenia
wigzyku
rosyiskim

Historia narodu rosYiskie-

go, iego parlstwa i iqzYka,
charakteryzui4 scislYmi eko-

nomicznymi, kulturalnYmi
i politycznYmi stosunkami

z Polska. Wskutek kontakt6w

iezykowych, w iqzYku rosYi-

skim ziawfi siq PolonizmY-
wyrazy albo zwrotY zaPo2Y'

cza ne z iezyla polskie go.

Wiadomo na przyklad,- 2e

I 
-,Xvt*i.korrywaPolskamoweznali nie tylko mieszkaflcy Mo-

skruy, ale nawet car Iwan GroZnY.

Bogatym Zrddlem zaPoiryczenta

- zar6wno w6wczas, jak i P62niei

- stdy $q tumaczenia rekoPis6w,

konik i lsiatek w i 
g4dat Polskim

na iqryk roryiski. Jeryk Polski
wystqpowal iako Pra2r6dto, i ako

jqzyk - poSrcdnik Z tego Powo-

du w iqzyku roryiskim s4 WazY
polskie iak na PrzYklad uwegrl",

,,ztazy' oraz wytaienia zachod'

nioeuropei skie (,,pasovty " z iezy -

ka francuski ego, 7a Polskim Po-

Srednicweml ubtYLe",,,musz'

tta" -ztiemieckiego).
Zasadniczo, z jqryka Polskie-

.- go npoLyczanowYrazY, okreSla-

*.-ic€ przedmoitY, ubrania, Srod-

ki transpornr (;rskarb", ,,htPmr" ,

,,bryczka"), mtietzat (,kr6lik",

,,indyk") i roSliny (,,kasztan").

Polonizmy PtzeszlY dlugo-

trwaty olces pr4ntosowania do ig
zykowego systemu iqzyka rosyi-

skiego. Na przyklad z czterech

maedtwyan,,skarb", do i ezY-

ka rosyiskiego trafiIo tylko iedno

-,,dtudoba, 
maj 4te\ pzedmio-

ty domowe" (w iqryku Polskim:

,,rzeczbatdzo kosztowna, drogo-

cenna", ,,cenne przedmiotY lub

pieni4dze sdrowane w kryidwce,

vczeg6lnie zakoPane w zierd",,,fi-

nanse pafu twowe, kasa Patlstw4
mai 4tek pafu twa"), Pruestarzale.

LuourrPorrPoute

studentka V roku filologli ro'

ryiskiej UniwerqYtetu Odeskiego

I Z wrze5nia tego roku, w 56. rocznicq agresji radzieckiei na Polskq, przy ulicy Muranowskiei w Warszawie od'

sloniqty zostat pomnik Poleglym i Pomordowanym na Wschodzie. lest on pofwiqcony dwum milionom oby-

wateli pzedwojennej polski, kt6rzy powrzeSniu 1 939 roku zostalizamordowani pzez Nl(ffD lub zginqli pod-

czas deportacji i wyw6zek, w obozach Syberii i w wielu innych mieiscach, w tym tak2e symbolicznym dla Po-

lak6w Katyniu (w lesie kofo Smolefrska Nl<\ffD zamordowai kilkana5cie tysiecy polskich oficer6w). V1/ykona'

ny zbr4zui nierdzewnej stali, pomnik przedstawia wagon - platformq, wypefnion4 krzy2amilacifiskimi i pra-

wosfawnymi, sa te2 na nim nagrobki 2ydowski i muzufmarlski. Ma symbolizowae ludzi wywo2onych do obo-

z6w i wiezieh. Do wagonu - platformy prowadz4 metalowe podkfady, na kt6rych wyryto nazwy wielu

miejsc ka'ni polak6w. w odsfonieciu pomnika uczestniczyli miedzy innymi prezydent Rzeczpospolitei Pol-

skiej tech Wafesa, premier f6zef Oleksy i prymas Polski, kardynal f6zef Glemp. P'K'

Zofia r iedna zwielu
Chciafabym opowiedzie€ o mo-

jej babci, Kora przypomina mi sig

Kdy mrc do nk polslde ksia2fi, kb'

dy rysujg na sobie znak krzy2a kie-

dy dlrdram a$rcie Polsldege Radh.

Mineto iui 9 tat, iak babcia ode-

sda z tego Swiata, ale wmoim sercu,

w parnigci, bqdae |yt. nwsze. Prze-

ciei Zofib Trocka ucz.vla mnie iqzy-

ka polskiego, polskich Piosenek

i n'ierszy. W domu zawsze rozma-

wiala z nami po polsku.

tos moiei babci iest podobny do b
s6wwielukobiet polskiego pochodze-

nia, kt6re miesztatyna terurachbyle-

goZwiazku Radzieckiego. Uroclzilasiq

i mieszkala w l.dnei Slobidce. Potern

przyiednla do Bedymn'a" W 1937 w
ku iei m€aAlbertatabraliNl(MDziki.

Zostata z rynem (moim oicern) i mY-

Slala, iE miza szybko wPttszcza, bo

w nicqFm nie zawinil. Ale to bYfY ryL

ko marzenia. lse wvSrucy nndcill nie

w6cili m6i dziadeh Babcia czelda cde

zycie m)rsdabporrdci dtaia2w 1956

rokudocmlazaltiadsnienieoiqtr$nic-'

ci (anad z powodu drolo$ w f 9+l ro
ku). Gdzie to sie sffi, niewimtY.

Bardeo czesto u nas w domu zbie-

raly sig kobiety dla wsp6lnei modli-

twy. Z$omadzenia na r62ar1an Pomo
gly przezyCteciqiakie czasy ateianu.

Czasy zaborbw, woina, ateizrt,

wszy$ko to nzem fle tPtYn$o na Pe

lak6w iednakdziqki przeciowstawie-

niu sie temu polskoSd przetrwala tu-

tai do dzisieiszych dni. Z pervno$ci4

w iakims stopniu poduPadla, ale na

szczqscie polskoSd zachowana pv.ez

rodzic6w, babcie, dziadk6w, w duZei

mier.ze zostata przekazana nam.

Jestem bardzi szczg5liwa, irc zo-

stalam wychowana w maiomoSci

igzykapolshego.
WllrrnmKoufm
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Poezia
Drogi lezu, proszg Cig. Nte odrzucai#r:.

lestem mala i bezradna
lakowieczka
bez pasterza.

I dlatego proizg Ciebie
NiechTwalaska

mipomo2e
DojSt do prawdy,

Drogi Boie.

f ur.a 2rucxowsH (18 ulr)
BrnoYcz6w

dorcdakcii

Welu z nas pragnie zalo|ye
wlasn4 rodzinq. Marzymy

o tym, iaka ona bedzie, jaki b9-

dzie m6j wsp6fmafionek, ile

bqdziemy mieli dzieci. fedni
chc4, ieby ich przyszla rodzi-

na byla podobna do rodziny,

z kt6rej pochodzimy, drudzy
nie.

Mamy r6zne doSwiadczenia

rodzinne. Niekt6rzy z nas wY-

chowali sie w rodzinach niepel-

nych, wiedz4, iakim b6lem jest nie

miee ojca lub matki. Wigc co zro-

bi1, Zeby nasze dzieci nie przeLry -

lyczego3 podobnego? Co zrobid,

Leby tw oia pr zy szla rc dzinabyla
szczgSliwa, zeby twoje dzieci ro-

sly w zdrowym klimacie kochaja-

cei sig nawzaiem rodziny? Recep-

ta iest prosta: rodzing mohezalo-

Zy(tylko czlowiek doirzaly psy-

chicznie, socj alnie i firycznie.
Niekt6rym sig wydaje, ze w1rsar-

czy bye rylko fizycznie doroslym,

Serdecznie dziqkuiemy Pa-

nu Dariuszowi Fikusowi, re-

daktorowi naczelnem! gazety

,, Rzeczposp olita", za ofiarowa-

ny nam telefaks. Wykorzystu-

iemy go przede wszystkim do

lacznoSci z Warczaw 4 - nasze

pismo powstaje w ten spos6b,

ze artykuly napisane w Berdy-

czowie przekazywane s4 do

Warszawy, gdzie dokonywany

iest sklad komputerowy nasze-

go pisma.

Rromqn

,, MozAtKt BEnDYczowsruq"

by mclc. aloLyerodzine. Ale nie iest

to zdolnoSd do malzeristwa,lecz

tylko do wydawania potomstwa

i sama z siebie nie bierze odPo-

wiedzialnoSci za inne rycie.
Czlowiek zakladai acy rodzinq

musi byf ieszcze samodzielnY

materialnie, to znaczy sam zata-

biae na utrzymanie rcdziny onz
miee wlasne mieszkanie, by mlo-

da para mogla mieszkaf osobno

od rodzic6w.
?'

Naiwalnieiszym arunkiem

szczescia rodzinnego iest doi rza-

1o SC psychi czna. P ruy szly malLo -

nek musi bye osoba samodzieln4,

byd Swiadomym wlasnych sta-

n6w psychicznych, powinietr

umiee kochae. Nie sA to cechy

wrodzone. Tego wszystkiego

czlowiek powinien sig nauczye.

Przede wszystkim powinien siq

nauczyd kochac. Dolrzala mitoSc

iest nie tylko uczuciem. Samego

uczucia nie wystarczy, heby prze-

KiedyS w jednym kr6lestwie

wst4pil na tron mtody kr6l. Mial

on wtedywszystko, a mimo to nie

byl szczqSliwy.

Pewnego dnia szedlten kr6l la-

sem i zobaczyl dziewczynq. Ona za-

Smiala sie do niego.

- Czemu ty taki wa2ny, kr6lu

JasnowielmoLny? - spytala. -
B4dZ prosty, tak lepiej.

-Nie umiem - rn6wi kr6l.

- Jak to, nie umiesz? Jeste$

przecieL czlowiekiem, j esteS mqZ-

czyzn1, doSe ladnym zreszt4. Nie

musisz byd tytko kr6lem.

trwae pruez lata w malzetlstwie,

zeby pokonae wszystkie trudno-

Sci i w pelni ptzeLy( szczqSliwe

chwile. Prawdziwa miloSe - to
otwarcie sie na inna osobg, chge

coraz glqbszego iei poznawania.

wczuwanie siq w iej potrzebY

przezdzial,anie dla iei dobra. Mi-

loSC malzeflska ci4gle siq rozwiia,

nabywa innych iakoSci, ale za-

wsze zaklada bliskoSc malZon-

k6w wylac znoSfl, wsp6odczuwa-

nie i wzaiemne obdarzanie.Jeze-

li ty i tw6j partner potraficie tak

kochac, to jesteScie dojrzali do

tego, zeby stworzyd prawdziw4

wsp6lnotq malzefrsk4'i wycho-

wae dzieci. I niech wasza pfly-
sigga malzerlska bedzie pocz4t-

kiem szczesliwego wsp6lbrzmie-

nia dw6ch kochaj4cych siq serc.

Aul Lrursrvt(sxl

studentka V roku psycholo-

gii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego -,

Kr6l pomySlal, 2e dziew czyna

ma racjg i zakochal sie. - Chod? do

mnie, na Zamek, bqdziesz kr6low4

- zaproponowal rozkochany.

-OJalalJaki ry kr6lu, Smiesz-

ny jesteS. Mylisz sie, nie bede k6lo
w4, b mnie ju2JaS czeka. I mikla.

Od tej chwili kr6l zmienil sig.

Czasami stoi zamySlony, patzy
w niebo, na obloki, coS tam sobie

marzy. I nikt nie wie, o crq.
A wigc z ka2dym to stae sie mo-

ze. P6jdziesz do lasu kr6lem, wr6- ,

cisz - poeta.

Bocoml Smxowsn (KozlrvH)

Szanowna'Redakcfo.
Dzieki iyczliwoici ksie2y: WI

tozi6skiego i B. Mickiewiczb*-
otrzymalem dwa pisemka,,Mo-
zaiki Berdy. czowskief . Wszystko
w nich jest bardzo ciekawe iuimu-
iace, ale same gazetki- jakie ma-
fego formatu. Pan Walenty Gra-
bowskiw swoim artykule pod t.
,,Szczg3liwej drogi" slusznie pod-
kreSla, ii naleiy pisa( o doli i nie-
doli nasrych Rodak6w kt6rzy po-
marli z grlosu w 33-m roku, oraz
tych pomordowanych w 1937-
m roku. Wa6nie. Przez 60 lat trwa-
fo grobowe milczenie na temat
ofiar krwawego terroru stalinow-
skiego w polowie lat 30-tych.

Na pocz4tku czerwca biei4cego
roku w Polsce hucznie obchodzo-
no pamiq€ pomordowanych w Kq
tyniu. A o tych rozstrzelanych
w 1 937 roku -ani 

slowa. Ai do cza-
s6w pierestrojki nikt w Swiecie nie
slyszal o Polakach zamieszkalych
w bylym Zwiazku Sowieckim.
Przed wojn4 w Polsce malo kto
o nich wiedzial. W 1937 roku
ogrorqny i ponury gmach wiezie-
nia w Zytomierzu byf przePefnir
nv. Co noc slvcha( bvlo strzafY...
' A gdzie'grzebino otiiryY

Gdzie ich miejsce poch6rku?
jeszcz€ nie wiadomo. Niech Pa-
ni Larysa Wermifiska i w dalszym
ciqgu pisze artykuly na ten tragicz-
ny temat. I dziekijej za to.

Z powaianiem.

F. NtroZwrcrt

N ornutrrpror, Was Bnwnnn

Dziekuiemy! Co zkrillem sie stalo

MOZATKA.fu_ yJitr#ffffi
ffi"----H'tn ZwiazkuPolak6wna

BERDY CZOWSKA lffiiilfi!:'J:frfr.
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redakcii: ul. Puszkina 46, Berdycz6w. Opracowanie graficzne i tech-
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(6EPAht{ | BCbKA MO3AIFA>
(nonucsroto r*oaorc)

6naroAiix.- rpol.raAcbra K*nbrypHo-o.aitxr resera.
Bxxogxru u-loKBaprarbpo, Bx4aeequ - 

paAa
Sep4xviacuroro eipginenxr Cninxx noncrie Yxpa'rHr.

A4peca pegarqii:
2( 1 a0t, r,,r. EepAxqia,

evn, [1yu.rxixa, 46.
Ten. 2-50-30.

3apeccrpoaaxa 25 xeirxs 199,< poxv
}{(rror.lxpcurrm o6nacxrm ynpaenixxnra no npeci,
. ceiAol{reo npo pe€crpal{iro cepii X(T Nc 70.
Hagpyroaexo xa Kfl <florirpaQiuxa Qa6pxra>

,r,r. Eepgr.ria, syr. Korarpeecrroro, 2,
Trpax 1000 npnr,,ripxraxis, 3au. 3984.


