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Zptof.. Mlroslawem Pietrewiczem, wicepremierem ruAduRzeczpospolitei Polskiei
i ministrem-kierownikiem Centralnego lJrzedu Planowania, kt6ry zaimuie sig
r6wnie2 sprawami Polak6w zagranic4, rozmawia Feliks Paszkowski.

f ak polski rz4d ocenia sytuacjg poprawiala. Obecnie Polacy po-

-\*/ Polak6wwbylymZwi4zku Ra- winnibydaktywnymiuczestnika-

dzieckim, a zwlaszcza na miwydarzefwparlstwach,wkt6-
Ukrainie? rych|yi4.
Spoleczeristwa krai6w, powsta-

lych po rozpadzie Zwi4zku Ra-

dzieckiego, przelywai4 cig2kie

chwile zwi4zane z przeksztalca-

niem ustroju politycmego i spolecz-

no-gospodarczego i to w warun-
kach, gdy kilkadziesi4t lat budo-
wano tam ustr6i odmienny. Jest
to sytuacja niew4tpliwie trudniei-
sza ni2 w Polsce. Zfi 4cy na Ukrainie

i w innych pafl stwach Polacy prze-

2ryaia te trudy razem ze spole-

czeflstwami swoich krai6w, i my-

Slq, 2e dobrze dai4 sobie radq, 2e

nie s4 grupa mniei aktywn4,
a wrecz przeciwnie. Mo2na oczeki-

- _- waf, i2wtaz z postepem reform
i popraw4 sytuacii gospodarczei-

a nie4tpliwie do tego doidzie -
tak2e sytuacia Polak6w bedzie sie

fakiej pomocy udziela Polska

sYvym rodakom zzaBuga?

Spoleczerlstwo polskie iest
otwarte i bardzo pozytywnie na-

stawione wobec Polak6w mieszka-

iqcych na Wschodzie. To waLne,

to ulatwia dzialanie oficialne i nie-

oficialne, spontanicane. Udzielamy

pomocy r62norodnei, moZe ieszcze

niewystarczai4cei wobec skali ist-
niei4cych problem6w, ale na tyle,
na ile nas stad.

Wspieramy polsk4 prasg i audy-

cje radiowe w kraiach b. ZSRR, po-

magamy w budowie i utrrymaniu
szk6l polskich, udzielamy pomo-

cy w postaci stypendium dla stu-

dent6w i uczni6w, ksztalcacych sie

w Polsce. W naszym kraiu ucry sig

okolo 500 student6w i 30 doktoran-

t6w. Poza rz4dow4 Fundaci4 Po-

moc Polakom na Wscho dzie dzia-

la naiwiqksza z organizacii nios4-

cych pomoc - Stowarzyszenie

,,Wsp6lnota Polska", a tak2e licz-

ne organizacje i fundacie prywat-

ne, iak np. wspomagai4ca,,Mozai-

kg Berdyczowsk4" Fundaci a,, Roda-

ry-Rodakom".
fak w kontekScie rezultat6w
nfedawnej wizyty w Polsce

prezydenta Ukrainy Leonida

Kuczmy ocenia Pan moiliwo-
5ci i perspekt)ru/y wsp6lpracy
polsko-ukraifi skiej i strategicz-
nego, polsko-ukrai6skiego

partnerstwa?

Powstanie niepodleglei Ukra-

iny iest dla Polski waZnym lvyda-

rzeniem, bo zmienia nasze polo-

Zenie geopolityczne. Sadze te2,2e

dla Ukrainy istnienie silnei Polski

ma du2e znaczenie polityczne.

Dokoficzenie str.2

Prezydent Leonid Kuc zmaw Warszawie

Nasz cek Polak ffii przyiacielem
- Powinni3my przytoczyt

wieszcze sfowa wielkiego syna

Pof ski l6zel a Pilsudskiego:,,Bez

niepodlegrlej Ukrainy nie moie
by€ niepodlegilej Polski" - po-

wiedziaf prezydent Ukrainy Le-

onid Kuczma urystqpuj4c w pol-
skim Sejmie.

- Przeka2my wiqc wszystkie

problemy przeszlo3ci historykom.
Musimy wlo2yf wielki wysilek,
aby stosunki miqdzy naszymi na-

rodami staly sig wzorcowe - po-

wiedzial, dodai4c, 2e,,wsp6lnym
nasrym celem korlcowym ma siq

stad ten szczg5liwy dzierl, kiedy
przecigtny Polak zobaczy w ptze-

cigtnym Ukrairlcu - i odwrotnie

- swego przyiaciela i brata".

Leonid Kuczma goScil w Polsce

25-26 czerwca br, na zaproszenie

prezydenta Aleksandra KwaSniew-

skiego. Naiwa2nieszym punktem
wizyty byto podpisanie wsp6lnei

deklaracii. Oto iei naiwaZnieisze

zalohenia: istnienie niepodleglei
Ukrainy i est czynnikiem sprzyiaia-

cym utrwaleniu niepodlegloSci
Polski, podobnie iak istnienie nie-

podleglei Polski sprzyia utrwale-
niu niepodlegloSci Ukrainy; oba

kraie bqd4 rozwiiad wsp6lpracq

dwustronrt4 i wspdldzialad na are-

nie migdzynarodowei, w tym
w kwestii integracii ze strukturami

Doko6czenle str. 2

Na stronie 7 prezentujemy

dzii trzy gry umyslowe: elimi-

natkg, ci4g6wkq obrazkowa i ro-

zetg. OtrzymaliSmy w prezencie

od popularnego, warszawskie-

go pisma ,,Sam na sam". Jest la-

to, mamy nadziej4,2e nasi Czy-

telnicy beda mieli trochq czasu

i spr6bui4 ierozwi4zaC. Ci, kt6-

rym sig to uda, niech przy3l4

rozwi4zania- nailepiei na kar-

tach pocztovvych - pod adre-

sem naszei redakcii (ul. Puszki-

na 46, 261 400 Berdycz6w). Pro-

simy o vryralne napisanie swo-

iego imienia i nazwiska i -
oczywiScie - adresu. Pomiqdzy

osoby, kt6re przySl4 dobre rozwia-

zania rozlosuiemy atrakcyjne

nagrody!

Rroexcn

Pan
Grzegorz
nie traci
nadziei

Sz6stego marca 1996 ro-
ku Berdyczowem wstrzesne-

fa tragedia. Zawalll sig stary
budynek na ulicy Swierdfo-
wa 6. W awarii straclfo 2ycle
piqciu mieszkaf c6w miasta.

Do dzisielszego dnia zrujno-
wa ny dom str aszy pr zech od -

ni6w gruzaml I gorzklmi
wspomnieniaml.

W mieszkaniu nr I tego bu-

dynku zyl Grzegorz Stanislaw-

ski, Polak, kt6ry za swego 2y-

cia widzial wiele r62nych ka-

taklizmdw. Nieb6icie siq, pan

Gt zegorz ocalal. ZdaLyl wcze-

Sniei opuScid mieszkanie, iak-
by ptzeczuwai4c powiew nie-
szczgScia. Pok6i, w kt6rym ryI
przez wiele lat, prrypominal
raczei nieprzystosowan4 do
2ycia komorq. Kiedy podnosi-

lo sig iedna z plyt sluZ4cych

za podlogq, przed oczami po-

Dokofczenie str.5
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Ci4g dalszy ze str. 1

Dlatego molna m6wii
o wsp6lnocie interes6w s4sia-

d6w, pafistw o okreSlonym po-

tenciale, maj4cych dostqp do Bal-

tyku i Morza Czarnego. Mozemy

wsp6tpracowaf i wsp6lpracuje-

my na plaszczy2nie politycznei,
gospodarczei, w dziedzinie
obronnoSci. MySlg, 2e i my, i rz4d,

Ukrainy, zdajemy sobie doskona-

le sprawq, ze jest to dobra pod-
stawa trwalego wsp6ldzialania.

Trzeba budowai to, co nasl,4czy;

musimy patrzye nie w p rzeszloSf ,
ale w przyszloSC.

fak ocenia Pan moiliwo5ci
wsp6fpraca takich miast jak

Berdycz6w z podobnymi
miastami w Polsce? Bardzo

chcielibySmy, aby nasze mia,
sto nawi 4zafo ta kie kontakty.
W Polsce mamy do czynienia

z samorz4dnymi, autonomiczny-

Dokoriczenie str. 3

t'i

Wicepremier Mirosfaw Pietrewicz i redaktor naczelny,,Mozaiki Berdyczowskiej" Feliks Paszkowski.

Prczydent Leonid Kuczma w Warszawie

For. Pprn Kofcrirsrr

Nasz cel: Polak Ukraificow i przyiacielem
Dokoiczenie str. 1

europeiskimi; opowiadai4 siq

za r6wnoprawnymi stosunka-
mi miqdzy paflstwami i beda
przeciwdzialai podzialowi
kontynentu na ,,strefy wply-
w6w"; uznai4, 2e Ladne pafi-
stwo nie ma prawa weta wobec
decyzji innego kraiu o przyl4-
czeniu sie do sojuszy obron-
nych, a poszerzenie NATO win-
no mieC charakter ewolucyjny
iprzyczyniac siq do umocnienia
stabilizacji i bezpieczeflstwa
w Europie.

Obok deklaracii podczas wizy-

ty prezydenta Leonida Kuczmy
podpisanych tez zostalo szeSe

um6w migdzyrz4dowych (m. in.
o ruchu bezwizovtym i o zwro-
cie d6br kultury utraconych

i bezprawnie przemies zczony ch
podczas II Woiny Swiatowei)
i miqdzyresortowych.

Podczas konferencii praso-
wei po podpisaniu deklaracii
i um6w obai szefowie pafstw
m6wili o wspdlnych pogl4dach

na wiele spraw i o lvzaiemnym
poparciu - takze osobistym. -
Nasze uczycia i |yczenia sA po
pana stronie i po stronie tych
wszystkich sil w Kiiowie, kt6re
budui4 niezaleLn4 i demokra-
tyczn4 Ukraine : m6wil pre-

zydent KwaSniewski, wyraZnie
nawi4zui4c do proSby Leonida
Kuczmy o poparcie propono-
wanego przez niego projektu
konstytucii ukraiflskiego parl-
stwa. Polski prezydent zapevtnial
zatazem,2e Polska popiera d4-

Zenia Ukrainy weiScia do Ini-
c j atywy Srodkowoeurope j skie j,

CEFTA (Srodkowoeuropeiska

Strefa Wolnego Handlu) i Unii
Europejskiej. - Nie ma miqdzy
nami rozbie2noSci co do przy- '

szloSci, istnieie wielka chge
wsp6lpraryi wzajemnej pomo- I '
cy - podkreSlal Leonid Kucz-

mazapytany o formulq ,,strate-
gicznego partnerstwa", doda-

i4c, i2,,mai4c takiego przyiacie-
la iak Polska, iak Aleksander
KwaSniewski, otrzymaliSmy
dodatkowy impuls i przekona-

nie, Le iesteSmy na wlaSciwei

drodze."
W rozmowach plenarnych

obu delegacii, obok kwestii po-

litycznych wiele m.ieisca po-

Swiqcono sprawom gospodar-

czym. Jak powie d,zial d,zienni- :r/
karzom rzecznik prezydenta RP

Anto ni.Styrczula, Polska zaprc -

ponowala Ukrainie kredyt; jest

zgoda na powstanie wsp6lnego
banku i mozliwoSf stworzenia
fqndu,szu gwarancyjnego dla
inwestor6w - strona po.lska go-

towa jest wyasygnowaf 100
mln. dolar6w. Wkr6tce powin-
na byi gotowa umowa o wsp6l-
pracy woi skowo-technicznei.
Polska chce uczestniczye w za-

koriczeniu budowy kombinatu
hutniczo- metalurgiczne go

w KrzywymRogu, a Ukraina za-

proponowala m.in. polskim in-
westorom prywatnym udzial
w prywatyzacii ukraifskich
przedsiqbiorstw.

Prorn Koicr(srr
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mi gminami. Wladze lokalne s4

w pelni kompetentne do nawi4-
zywania wsp6lpracy, takZe
z partnerami w innych kralath.
MySlq, 2e molna znaleZc takie
samorz4dy, kt6re chgtnie wsp6l-
prace nawi424, zwtl.aszcza w za-

kresie wymiany kulturalnei. Co
do kwestii gospodarczych, to
w Polsce coraz wiqksz4 rolq odgry-
wai4 podmioty prywatne. parl-

stwo i gminy maj4 tu niewiele
do powiedzenia. Wa2ne jest, Ze

1..-. Sminy mog4 sprzyiaei stuzyi po-

mocA w nawi4zywaniu kontak_
t6w miqdzy prywatnymi przed-
siebiorstwami.

MOZAIKABERDYCZOWSKA 3

Na ile przeprowadzane w pol-

sce reformy mog4 bye przykta-
dem dla Ukrainy?

- Na to pytanie nie moZna od-
powiedzied wprost, gdyZ sytuacia
wyjSciowa Polski i Ukrainy jest162-

na. Ukaina przez siedemdziesi4t pa-

rg lat poddanabylainnemu ustro-
jowi. ustr6j komunistyczny
w wiqkszym stopniu ,,przeoral,,,
spoleczefstwo 6kiainy, ni2 polski.

Znacznie trudniej jes! jak s4dzg, re-

alizowai reformyu was, niZ w pol-

sce. Potrzebne jest przelamanie
pewnego sposobu mySlenia, wrecz

zmiana mentalnoSci. W polsce na
przyklad rolnictwo. nigdy nie by-
lo skolektywizowane, mieliSmy

stosunkowo du2y sektor gospodar-

ki prywatne j. JesteSmy mentalnie
bardziei przygotowani do reform.

Polska doSi szybko przebudo-

wuje sw6i system gospodarczy,

a zmiany, iakie zaszly w systemie
politycznym trzeba przede wszyst-

kim utrwalid. Obrany przez nas

kierunek iuz daie owoce, co nie
znaczy,2e nie s4 potrzebne dalsze

zmiany. Ukraina niew4tpliwie we-

sda na tq sam4 drogg - budowy go-

spodarki rynkowei - ale wiqksze
jest u was przyzv,ryczajenie do
opiekurlczoSci paristwa, do,,uraw-
nilowki". Bardziej zasadna jest

mo2e u was tworzenie systemu
spolecznei gospodarki rynkowej,

choe ia osobiScie iestem zwolenni-
kiem budowy takiego systemu

i w Polsce. Ka2dysystem musi ied-
nak uwzgl4dniai miejscowe wa-
runki, a jego tworzenie powinno
bye poparte wol4 spoleczerlstwa.

Pamietaimy jednak, 2e gospodar-

ka rynkowa - od kt6rei nie ma
odwrotu - pozw ala v,ryzwolii ini -

cjatywq spoleczerlstwa, pozwala

budowai przyszloSf .Jestem prze-

konany, 2e dobr4 przyszldA.

Pragnq za P ana poSrednictwem

przekaza1 rodakom za wschodni4
granic4 serdeczne pozdrowienia
i 2y czenia pomySlno5ci w pracy za-

wodowej i 2yciu prywatnym

Dziqkujq bardzo za rozmow€.

Pnrzroetcr LroNp Kuczun r Aurs*rorn Km3xuwsxl.

For. flcer Dounsrr
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Uwilgil,tu Berdyczilw!
Audycii w iqzyku Polskim ocze-

kuje z niecierpliwo3ciA wielu

mieszkaric6w BerdYczowa. Nie

kaidy przeciei moie PrzeczYtae
informacje o iyciu Polak6ww na-

szym mie3cie, zawarte w,,Moza-

ice Berdyczowskiei" - nie wszY-

scy umieja czytae Po Polsku.
A z pewno3ci4 zrozumiei4 to, co

m6wia nasi spikerzY. PracY sPi-

ker6w podjgly sig osobY nie ma-

j4ce specialnego Przygotowania.
Zaczynali ja Feliks Paszkowski

i Larysa Wermi6ska. Pierwsza au-

dycja zostala Przygotowana
w grudniu 1993 r., akurat na

Swieta Boiego Narodzenia. Po

jej nadaniu ludzie dziekowali

nam na ulicy. Szczeg6lnie rado-

wafo siq pokolenie starsze, kt6re

pamiqta jeszczeczasy, kiedy pol-

sko5( moina byfo kultYwowa6.

Obecnie programy radiowe

przygotowywane s4 r6wnie2 gl6w-

nie przez amator6w. Pan Feliks iest

dyrektorem szkolY i redaktorem

naszej ,,Mozaiki" i nie moZe Po-

Swiecie wiele czasu na radio. Uda-

lo sie znaleZi innY, meski glos. To

absolwent szkolY nr 3 Kiril Dmi-

triiew. Dobrze umie czYtaf teksty

w jqzyku polskim, ma dobr4 dYk'

cjq, a przede wszystkim chef do

pracy w radiu. ltenz mieszkaflcY

Berdyczowa czqsto maj4 mo2li-

woSi sluchai w swoich domach

swojego mlodego rodaka.

Ostatnia audycia bYla PoSwieco-

na LeSnei Slob6dce, wiosce, w kt6-

rej mieszkaj4 Polacy. Podczas nasze-

go pobytu w tei mieiscowoSci, wraz

z Kirilem spotkalismY sie z Emilia

Ulianowska, naistarsz4 iei mieszka-

nA, kt6ra ma juZ 87 lat. Staruszka

jeszcze pracuje w ogrodzie, Prowa-

dzi gospodarstlvo. Opowiadala, 2e jq-

zyka polskiego nauczyla si4 w rodzi-

nie. Cale Zycie spedzila w Slob6dce,

nigdy nie byla w Polsce, ale nie za-

pomniala o swoich korzeniach.

Na naiwa2niejsze Swiqta kato-

lickie w gloSnikach brzmi4 glosY

naszych ksig2y (oica Bernarda Mic-

kiewicza, o. Benedykta Kroka). Po-

lacy Berdyczowa i inni mieszkafl-

cyz okazji Swiat katolickich zawsze

maj4 mmo2liwoSf zostai Pozdro-

wieni przez naszych kaPlan6w, na-

wet, ieSli nie id4 do koSciola. Sa lu-

dzie, kt6rzy nie moga bYi obecni na

uroczystoSciach koScielnycj i ra-

dio im stwarza mo2liwoSe uslYsze-

nia glosu kaplana w domu.

Praca w radio nie obYwa siq bez

problem6w. Nie mamY, niestetY,

dobrego dyktafonu, kaset magne-

tofonowych i pieniqdzY navtYiaz'

dy. Zbieramy materialY i PrzYgo-

towujemy audycie na zasach sPo-

lecznych, wyfe2d2amY do lYto-

mierza na sw6i rachunek' KiedY

w pracy placili nam Pensje, bYlo

latwiej, ale teraz, gdY od kwietnia

nie otrzymu jemy pieniq czy, zbier a-

nie informacii o 2Yciu Polskiego

spoleczeristwa w BerdYczowie

i okolicach stalo siq bardzo trud-

ne. MoZemy zrobi1 du2o, ale ist-

nieja bariery materialne. ChcemY

dalej prowadzii audYciq w jqzYku

polskim. WlerzymY,ze trudne cza-

sy przejd4 i Poiawi siq mozliwoSi

pracowania na rzeczPolskoSci bez

niepotrzebnych trudno3ci i Pro-

blem6w.

LnnvslWrnunsrn

Oto fragment iednei z audYcii:

-Uwaga!Tu 
BerdYcz6w.

- Kolein4 audYcjq w jqzYku

polskim pro w adz4 czlonkowie Pol-

skiego stowarzyszenia kulturalno-

oSwiatowego.

-Larysa 
Wermiriska!

- I Kiril Dmitrijew!

- Dzieri dobrY, szanowni roda-

cy!

- Dzisiaj w audYcii: nowinY

mieiskie, przegl4d artYkul6w,,Mo-

zaiki Berdyczowskiej", a takze

przywitania i muzYka na zam6wie-

nie.

- Nareszcie doczekali5mY siq

wiosny. Razem z ni4 PtzYszlY do

nas nowe klopoty, zwi4zane z Pra-

ca na dzialkach. NiestetY, dzisiai

wiele rodzin Poklada du2o nadziei

w swoich wlasnYch gosPodar-

stwach. Przecie| sYtuacla w Pafl-

stwie nie zmienila sig na lePsze.

Trudno utrzymac rodzing, kiedY

zatrzymuj4 wYPtatq Pensii' Pai-

stwo nie iest w stanie Placic we

wlaSciwym czasie PieniqdzY, sPra-

wiedliwie zarobionych p rzez ludzi

w przedsiqbiorstwach Pafistwo-
lvych.

Trudna sYtuacia Panuie

w mieiskich szkotach. NauczYcie-

le nie otrzymuja pensii iu2 od mar-

ca biez4cego roku. Dziwne, 2e da-

lej pracui4 i nie strajkuj4. M6wi to

otym, 2e nar6d rozumie, w iakiei

trudnej sytuacii znaiduje siq wladza

miejska, kt6ra stara sie rozwi4za-

ten problem r62nYmi sPosobami'

Jakimi - o tym nikt nie wie...

Kirif Dmitr.ijew i Laqrsa Wermiriska
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Do redakcii
Do tarf do mnie pierwszy nu-

mer gazety ,M.B:' za ten rok,
z artykulem o moim ojcu. Dziq-

kujg, bardzo trafna publikacja!

R6wniei chcq pogratulowa( -
gazeta sprawia sympatyczne
ipowaine wraienie.

Wracaj4c do mojego ojca - ule-

glem idei iednego z pracownik6w

,,Dziennika Kiiowskiego" - B.

Dragina-wydania ksi4zki o fciu
oica, o pocz4tkach ruchu polonii-
nego na Ukrainie. Stworzylem
plan ksi42ki, zebralem materialy

rkumentalne, zdigcia, wywiady
\ziego kolegami z Ukrainy i Polski

i... zostalem z tym prawie sam.

Fundui4 teraz sktad komputerowy

-wykonuie sig w Kiiowie -mam
kosztorysy na wydanie ksi42ki od
dw6ch drukarrl. Ale co z tego, ie-
Zeli niewiadomo czy takaksiazka

w og6le iest potrzebna - bylo by
to dobrym pocz4tkiem do wydawa-

nia bibliotecznei serii ZPU.

Posytam (...) list, kt6rymialbyd
rozeslany przez S. Kosteckiego do

wszystkich oddzial6w (...) - mo-

2e ,,M.8." iakoS pomoze, chociaZ

moralnie, w moich dzialaniach?!

frnzv Sanlcrc

Zwi4zek Polak6w na Ukrainie
Zarz1d Gl6wny

Historia polskoSci na Ukrainie
ma wiele stuleci..famiqd o pol-

skich dokonaniach i wplywach

trwa w zabytkach historii, literatu-
ry, w nutach pieSni i pt6tnach ma-

larzy. W nazwiskach wielu wybit-
nych Polak6w, kt6rzy na tej ziemi
przyszlina Swiat (...). Ocalid od za-

pomnienia. Itzywr6ci- wlakiwy, hi-
storyczny wymiar pracom tych lu-

dzi. Nadrobid stracony, wieloletni
okres przymusowego milczenia

o polskim dorobku na ukrairlskiej
ziemi. Takabyla mySl przewodnia

stworzenia biblioteki Zwi4zku Po-

lak6w na Ukrainie, kt6r4 wysun4l
w redakcji gazety,,Dziennik Ki-
jowski" niedawno zmarly Prezes

zwi4zku Polak6w na Ukrainie p.

Stanislaw Szalacki.

DAS, gdy abraklo Pana Stanisla-

wa, chcialoby siq, abyJego osobi-

sty wklad pracy, organizatorska
pasja i to, co stworzyl, zostalo uho-
norowane i uwieiczone wydaw-

nictwem z cyklu, o kt6rym On
sam tak duZo mySlal.(...)

Materialyo Zyciu i dzialalnoSci

St. Szalackiego (wspomnienia, ar-

tykuly, zdi gcia) prosimy kierowai

na adres Zwi4zku Polak6w na

Ukrainie, 252054Kii6w, ul. Gogo-

lewska 23, sekretarz p. Lidia Ko-

stiuk. Kwoty od Sponsor6w i pry-

watnych os6b (...) prosimynadsy-

laf: w karbowafcach: 700 2031-
KF,,Va-Bank"

Pnras ZPU

SrlrtrrlwKomcrr

P rzyl4czamy siq do apelu Jerze -

go Szalackiego i ZPU - taka ksi42-

ka iest potrzebna. Prosimy wszyst-

kich o pomoc!

Rroxcf,l

Niezadowolony
rektor

9 maja br. odby{y siq w Zy-

tomierzu egzaminy wstqpne

na studia do Polski. 54 chqt-
nych do wst4pienia na studia
pisafo testy egzaminacyjne.

Planowano przeprowadzi€

egzaminy w Instlrtucie Peda-

gogicznym.

Jest tam duZa sala, gdzie mohra

bez przeszk6d roznie*ii 54 abitu-

rient6w plus 5 czlonk6w komisii

epaminacyinei. Nagle, w ostatriei

drwili, rektorznienildeclziq i od-

m6wilwyporyczrnia sali polskiunu

stowarzyszeniu. Dlaczego pan Ku-

czeruk zrdenil swoia deqzie, nikt
nie m6gl zrozumiec. W osatriei
drwili bzebabyto uukad innego

mie jsca - i j e maleziono. dyrektor

s*dynr. 1 7 panJtuii Romaniukgo

kinnie otwozli drzr^'i szlrctydh PG

lak6w. Egzaminysig odbyty. Nie

udalo sig im zapobiec-i ktoS z te-

go powodu jest niezadowolony.

@nieAb panieKuczenrk?

Rrulr, Brr

W Bibliotece Narodowej
znajduje siq najkompletniej-
szy w Polsce zbi6r ksi4iek
iczasopism w jqzyku polskim,

takie tych wydawanych poza
granicami kraju. Z Ukrainy
kompletowana jest przede
wszystki m,,G azeta Lwowska"
i ,,Dziennik Kijowski". Teraz

bedzie i ,,Mozalka".
W nastqpnei koleinoSci po-

staramy siq dostarczyc pelne

roczniki,,Mozaiki Berdyczow-

skiei" do innych bibliotek,
a zwlaszcza do Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego.

. O wizycie Feliksa Paszkow-

skiego oraz sekretarza redackcii

Larysy Wermirlskiei w Warsza-

wie napiszemy w nastepnym

numerze. Rro.

,,Nlozaika"
wBibliotece

Pan Grzego rznie traci pa dziei Narodowei
)okofczenie str. 1

r-'dlogg, przed oczami poiawial sig

wstretny widok: glgboka piwni-
ca ze Smierdz4cymi strugami,
ciekn4cymi z rur kanalizacyi-
nych. Niekiedy dochodzil stam-

t4d szczurzy pisk. Pan Grzegoru

Zartow al czasami z tego powodu :

,,Dobtze, 2e chocia| krokodyli
tam nie ma".I oto pewnei nocy
budynek sig zawalil.

P at.rzg na siwowlosego Polaka.

Stracil caly mai4tek, ale nie pod-
daie sig rozpaczy. Grzegorz Stani-

slawski iest zrgqznym szewcem. Je-

go zaw6d tym bardziej dziwi, gdy

widzi sig praw4 reke z amputo-
wanym przedramieniem. To po-

zostalo5e po woinie. KiedyS pasl

krowy przy lotnisku i'jaka5 bab-

cia znalazla na polu dziwne Zela-

stwo. Grzesiek byl chlopcem
sprytnym, chwcil za kamieri
i uderzyl w nieznany przedmiot.

Pocisk wybuchl, chlopiec w ie-
deni chwili stracit dlofr i przedra-

mie.

bycie Grzegorza obfituie
w krgte drogi. W ciq2kim 1943

roku iego rodzona matka, pani
Szawurska, w trudnym momen-
cie oddala go na wychowanie s4-

siadce. Ta z kolei byla zmuszona
oddaf chlopca pani Stanislaw-
skiei (takze Polce). Ona przyjqla

nowego synka iak swego rodzo-
nego. W rodZinie mdwilo siq po
polsku, regularnie odwiedzano
koSci6l.

Tragiczny wypadek z poci-
skiem nie odebral GrzeSkowi
optymizmu. Chlopiec r6sl i uczyt

siq, z czasem sie oZenil. Urodzil mu
siq syn Edik, kt6ry - nawiasem
m6wi4c - pomaga teraz oicu
w jego warsztacie szewskim.

Gnegorz Stanislawski, jako
lokator zrujnowanego domu, iry-

ie teraz w internacie, spodziewa-

iac sie otrzymaf normalne
mieszkanie. Jednak stoi to pod
znakiem zapytania ze wzglgdu
na stan ekonomiczny kraiu.
I chociaZ rczszedl sig z matZon-
k4 piqtna5cie lat temu, teraz snu-

ie plany ponownego zri4zania
z ni4 swego losu. Tym bardziei,2e
2yi4oniw iednym pokoiu w in-
ternacie: na iednym l62ku Spi

pan Grzegotz, na drugim jego

byla Zona, a na trzecim ulubiony
piesek Bim.

fenz Sour.sn
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Pozrralnry geniusza
Dziwna rzecz, coroczne uro-

czystoSci, nawetw czasach sta-
linowskich, powszechne cyto-
wanie, a najbardziejz ,,Testa-
mentu":

,,1w potgLnym gronie braci,
W gronie wolnym, nowym,

Wspominaicie mnie czasami
Dobrym, cichym slowem".

I tetraz wszgdzie portrety, za-

miast Lenina i kolejnych leni-
nowc6w, portrety, portrety.

A mimo wszystko nie znamy
swego geniusza.

M6wig,,swego", bo Szewczen-

ko nalezy nie tylko do Ukrainy, ale

i do Polski. O tym Swiadczy

wsp6lny los Szewczenki i fego
pobratymc6w, Polak6w, wysyla-
nych do step6w kirgiskich, na
brzegi aralskie. O gm Swiadczy
jego ubolewanie, ze krew Polakow

i Ukrairic6w zalala swego czasu

r6wnicy ukrairiskie i powstaly

w6wczas dwa morza: Czarne
i krwawe. Dzigki Bogu, ze to mi-
nglo.

Testamentem politycznym
poety, programem na przy szloSf

s4 jego do nas zwr6cone slowa:

,,Serce boli, a opowiadae o tym
trzeba: niech widz1 synowie
i wnuki, zegjgowie ich dopuSci-

li siq bl9d6w, niech znowu pra-
gn4 byd braimi. I niech Zytem-
pszenic4, jak zlotem, pokryta,
na miedzy nie rozdzielona zo-
stanie siq na wieki wiek6w, od
morza do morza-ziemia slowiari-
ska".

M6wmy tez o ,,swoim" Szew-

czence, o ile tw6rczoSi iego sigga

szczyt6w humanizmu, wzniosi
sie do problem6w etyki og6lno-
ludzkiej. I w tym iest bliska kaz-

demu z nas.

A jednoczeSnie iest to.syn
kraju, histori4 kt6rego, iak

m6wi4, nie mozna czytaCbez
lek6w na serce. I to tylko czy-
tae !:

,,Cichy Swiecie, kraiu mily,
Moia Wraino!

Za co ciebie zruinowano,
Za co, matko, giniesz?."

O crymtu sig m6wi-czytyl-
ko o biedach dawnych? Czy mol.-
na by bylo inaczej, innymi slo-

wami pisae o przenLai4cym glo-
dzie na czarnoziemach, o cza-

sach, kiedy kochai sw6j krai by-
lo r6wnowaZne przestepstwu
wagi pafstwowei? Zreszt4, o no-
cy czarnobylskiei!

Szewczenko iest poeta
WszechSwiata, ale i wieszczem
narodu ukrairiskiego.

,, Upadnie s z, zginie s z Ukraino,
I starta bgdziesz z lica Ziemi.

A ongi dostatkami swymi
Tak sig pysznilai! Ukraino!
Oiczyzno moja, 2adnq winq

Nie wiem ju2 od kogo slyszala te

slowa moja matka Emilia, moze od
wczeSnie zmarlej swojej matki Ka-

tarzyny Paczkowskiej.Jako ich pa-

migd przenioslam tg pieSfl przez la-

ta milczenia i poniewierki ducho-
wei. I ja kiedy. jechalam z malym
dzieckiem w strone nieznan4, kie-
dy mnie wyrzucano z pracy. I ten b6l

zywil moje natchnienie. To, co sig

tailo w sercu, wybuchlo 2r6dlem
tw6rczoSci w latach odrodzenia na-

szego kraju. Swoj4 tw6rczoSe po-

etyck4 rozpoczqlam w roku 1990,
jednoczeSni e z dzialalnoSci4 peda-

gogiczn4 jako nauczyciekla jgzyka

polskiego w Filincach w rejonie lu-
barskim. Byl to rok 1990. A potem

spotkania zMacierz4 - wyiazdy
do Polski na kursy metodyczne do
Lublina.

Bardzo mi to dodalo otuchy, ze

moje wiersze byly drukowane nie
tylko u nas na Ukrainie, ale i w Pol-

Nie obarczona! W cn/rn sig Panu

SprzeniewierzylaS?".
Ten wiersz, chociaz datowany

na rok 1859, nie ma wymiaru cza-

sowego. Tak, jak tego wymiaru
nie ma tragedia Ukrainy. Stwier-

dzam, ze pomimo og6lnego cy-

towania, malo kto zna Szeewcze-

enkq. Bo znae poete, znaczy -
czue go. Prze|yfto, co prze|ywa-
lo iego serce. To znaczypokochai
sw6i pogardzony nar6d. Iheby
to uczyucie wypelnilo twoieiryc'
twoie ,,ia" do korlca, 2eby ono sta.-/.
lo sig kosmosem twego istnienia.

Jest to cigzar krzyha na ramie-
niach Jezusa. Dlatego w slowie
poety, jak i w zmartwychstaniu

Jezusa, znaiduiemy nadzieiq.

,,1wiara w sercach sig zapali
I okradziony lud ocali..."

BoconN Swnrowsru

(KoanwN)

sce w kwartalniku dla nauczycieli

,,Rota" w Lublinie. Potem uczestni-

czylam w konkursach poetyckich,

festiwalach polonam dyplomy, wy.

r62nienia. \J
Rok 1996 jest dla mnie bardzo do-

bry: we Lwowie, w II kwartale, bg-

dzie wydany zbior moich wierszy
pod tytulem ,,Wolam do pamiqci"
w wydawnictwie,,Kameniar'.
W Kijowie zaproponowano mi do-

danie 20 wierszyw iqzykach polskim

i ukrainskim do poetyckiej antolo-
gii. Na nareszcie tez doceniono
mojg pracg poetyck4 e jqzyku ukra-
iflskim u nas, w Zytomierzu. Zosta-

lam laureatk4 II Nagrody im. Lesi

Ukrainki. Jestem autork4 dw6ch
ukraif skich zbiork6w poetyckich.

Wypowiadam sig jako poetka

w dw6ch jgzykach. Thkie s4 korze-

nie mojego rodu.

fnnosrnwn Pnwlur

(Luenn)

Skarbypamieci
O, lzy polskich kobiet! Wi-

dzialne i niewidzialne. Na jakich

tylko drogach Golgoty skrzyw-
dzonego narodu siq nie lafyScie!

I w pie5niach, opiwiadaniach,
kt6re razem z modlitw4i dy-
mem poiar6w przekazywane
byly z pokolenia do pokolenia,
a teraz blyszcz4 jak srebrne
gwiazdy z wysokoSci. O Swiete
perly pamiqci! Przemawiajcie do
naszych dzieci, wnuk6w, nie da-
wajcie zapomnie( przelanej
darmo krwi braci, kobiecych tez!

Swiqta Madonno! Ukryj na-
r6d, kt6ry tak wiele przecierpial,
swym niebiafskim omoforem,
otaczai go tarcz4 swej miloSci!

Oto pieSfl, ktor4 slyszalam od
matki jako male dziecko, razem zd

slowem polskim.

W stronq Sybiru

Westc hnienie mnki i pI ac z dziecig cy.

Spdirz, Panie Bote, na mgkg tg.

W strong Sybiru kibitka leci,

W strong nieznanq i milgliw7.

A dziecko placze: ,,la spaC chca,

mamo,
Mamo, zdejm z ndg mych kaida-

ny te.

I nikt nie widzi, i nikt nie styszy,

. A Slad kibitki zamiata Snieg.

Dokqd my jedziem, gdzie iest
nasz tato,

Gdzie jest nasz domek,

zabawki me.

N i e s zc zg s na matka struchl at a,

zbladla,
I po policzkach strumieft lez ciekt.

Nikt nie zobaczy,

nikt nie uslyszy,

Lecz SwigteiPannie padnie do stdp:

,,la bgdg, mamciu,

u Boga prosit,

Zeby nozia data prgclki ci Gr6b',.
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W diagramie nale2y wykreSlid 27 nazwisk autor6w lektur.
Slowa zaszyfrowane s4 poziomo i pionowo (r6wnie2 wspak),
ukoSnie - z g6ry na d6l i z dolu do g6ry. Pozostale litery, czyta-
ne rzqdami, utworz4 mySl, kt6rej autorem iest Francois Rabela-

is. Do redakcii nale|y nadeslai korlcowe haslo.

Ciag6wka obrazkowa

fi*i:iii rr{l

Odgadnigte znaczenia obrazk6w nale|y wpisad do diagramu,
ostatnia litera wyrazu wpisywanego iest zarazem pierwsz4
nastgpnego. Pocz4tek wpisywania wyrazfw odlitery Z. Litery z p6l
ponumerowanych od 1 do 6, utworz4 rozwi4zanie.

Rozeta
Lewoskrqtnie:

2/ciemnowlosa.

4l trzes4ca siq masa.

6/ pomieszczenie dla nikotyniury.
' 8/gatunbksliivki. ' :'

10/ bogata a{.ystokratka.

tztziitea*.miireraL' ti ' 
;

14l wybiera papieLa.

L6ldzialdmamiki. i .
r t'i

18/ rewan2 wodwiedzinacfr. i

201 Zakieti sp6dnica.

22lwy$anhbezwalki. I

241 czlonek zakonu zaloZonego

przez Adama Chmielowskiego.'
26il zawodowa lub lecznicza. '.

8/ priedmiot w szkole. r

':il
30/ poglad sprzeczny z ugrunto-
wanyriri irzekonaniami. 
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Prawoskrgtnie:

| | dzialkrawcowei.

3/ gwiazda argentyrlskiego futbolu.

5/ heroina.
'7l skladane ivobecnoSci irotoko-
lanta.

9l' przystaiew oazie.

IU stal.

13 | dzial igzykoznawslwa., .,

L5/ bogacz.
' 17l kompozytor "Blqkitnei rap-

sodii".

19| talizman-zabawka.

2lldosmaZenia.

231 orceaniczny ptak

5/ inspekcja.

Z7l awantura z rqkoczynami.

291 imie Zerlskie.

.. 311rolzaiZaslggy"
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Ko$ci6l Sw. Barbary dzisiai
wydarzenia w maiu iczerwcu

1996r.
. Przed przyiazdem prezy-

denta Ukrainy Leonida KuczmY

do Polski z inici atyw4 ustalenia

zasad,,strategicznego partner-

stwa" Polski i Ukrainywyst4pi-

li politycy obu krai6w - zPol-

ski migdzy innymi byly prezy-

dent Lech Walqsa i byli premie-

rzy Hanna Suchocka, Tadeusz

Mazowiecki iJan Krzysztof Bie-

lecki. Ze stronyukrairlskiei apel

podpisali m.in. Igor Juchnowski,
Mykola Zulynski i Wiaczeslaw

Czornowil.
. Upadla Stocznia Gdafska

- to tutaj w 1980 roku powsta-

la,,SolidarnoSd", tuta j pracowal

Lech Walesa. Bankructwo

Stoczni Gdafrskiej wyniklo

z nieoplacalnych kontrakt6w

i op62nieri w budowie statk6w.

,,SolidarnoSd" krytykuie rz4d za

- jei zdaniem - niewlaSciwe

postqpowanie wobec Stoczni,

a rz1d usiluie opracowai pro-

gram uratowania tego, co sie da

uratowac.
. Prawolawny biskup Sawa,

sprawui4cy opiekg nad prawo-

slawnymi w Woisku Polskim,

zostal generalem. Biskup kato-

licki Leszek Slawoj Gl6dZ iest
generalem (wyZszym stopniem)

ju2 od dawna.
. Sredni kurs dolardw w kanto

rach na koniec czerwca - skup -
Z,70zl,sprzeda22,72zl. P.K.

Zycie parafialne plynie dziS

normalnie .lu|trzy lata, jak fa-

ra zostafa oddana wiernym.
Obecnie koici6f 3w. Barbary
jest ozdobe centrum naszego

miasta. fego icianyvrrygledaie le-

piej, nii zaczas6w radzieckich.

Do Swi4tyni chodz4 nie tylko
katolicy, ale i grekokatolicy, kt6-

rych goicinnie tu przyjmuiq
(nie maj4 swojego wlasnego
pomieszizenia).

W koSciele pracuia ojcowie

Ambro2y i Bernard Mickiewi-
czowie. Proboszcz AmbroZy

, Mickiewicz pracuie na co dziefi
w Korostyniu, na terenach zanie-

czy szczonych podczas czarno-

bylskiei katastrofy. Tu, w Ber-

dyczowie, pozostal oiciec Ber-

nard. Pracy i klopot6w iest sPo-

ro. Opr6cz Berdyczowa msze

Swiete odprawiane s4 w wio-
skach. Trzeba tam czesto vryiel-
dLaf .hyciekaplana nie iest spo-

koine. Caly czas s4 klopoty ze

sprawami parafii. Remont ko-

Sciola musi trwaC bez wzglgdu na

trudnoSci, wymaga wiele czasu

i sil. Obecnie nie prowadzi sig

wielkich rob6t, ale sa plany na

przyszloSf . KiedyS sufit ko.cio-

la znaidowal siq wyZei, nie by-

lo drugiego pigtra. Trzeba wiel-
kich koszt 6w, Zeby przywr6cic

Swi4tyni pierwotny wyglad.

O tym wszystim musi pamigtac

kaplan.

W koSciele du2o pomagai4 sio-

stry Honoratki, ktp6re mieszkai4

przy ul. Czudnowskiei wbytei ka-

plicy, gdzie teraz maiduie sig ich

niewielki klasztor. Przy ko$ciele

dziala grupa kobiet, naryw ana'Le-

gionem Ma ryt, aimui4ca sig opie-

k4 nad chorymi i samotnymi ludZ-

mi. Prowadzi sie katecheze dzieci,

iest teZ grupa ministrancka. Ko-

Sci6t zyie swoim zyciem i w ZYciu

tym kaZdy moZe wziaSe udzizt

wnieSe sw6i wktad w odrodzenivu

naszych polskich tradycji, niewat-

pliwie rw i4zany ch z KoSciolem.

lrnvsrWrnuNsH

r, WYdaie: Rada BerdY-

MOZAIKA #oA_ czowskiesooddzia-

ffi lu ZwiQzku Polak6w
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6raro,qifrHa rpoMaAcbKa xynlrypuo-ocsirHn ra3era.
BnxoAnru uoKBapranrHo. BnAaseub - paAa

Eepanuincuxoro eiAAirenHs Cnilxn nonsxin Vxpainn.
3apeecrposaHa 25 rsirHq 1995 poxy

Xurounpcrxuu o6ulacHnM ynpasriHHqM no npeci,
csiAo[rso npo pe€crpauiro cepii XT Nb 70.

Haua aApeca: u. EepanuiB, ByJt. flyurxiHa. '16.
Tene$oH 2-23-78.

Ha,upyxoraHo Ha Kfl <flonirpaQi,rua $a6pnxa>
u. DepanuiB, ByJt. Kor.nnpencnKoto, 2.

Tnpax 1000 npnuipnuxie.


