
MO ZAIKA
BERDYC ZOWSKA

1(30) DWTJMTESTECZNTK STYCZEN.LUTY 2OOO

Z okazji S-lecia "Mozaiki Berdyczowskiej" w redakcji "Rzeczpospolitej" odbylo sig uroczyste spotkanie.
Na zdjgciu: od lewej, ztylu, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wieslaw Turzariski, posel Wit Majewski, zastgpca
kierownika Dzialu Zagranicznego "Rzeczpospolitej" Ryszard Malik, dziennikarz 6'Rzeczpospolitej i dyrektor "Mozaiki" Piotr

Ko5ciriski, redaktor naczelna "Mozaiki" Larysa Wermifiska. Szczegdly str. 3

Migdzynurodowy
poclag

*POLSKA-

Pewnego tazu, w sloneczny poranek
(bylo to siedem lat temu) poci4g powi6zl
mnie w nieznanq dal. Nale2y podkreSli6,
2e do tamtego czasu znalem jedynie
Ukrainq. Pamiqtalem nieco P6lnocny
Kaukaz, gdzie mieszkaj4 moi krewni.
Wyobra2enie o innych krajach tworzylo
siq za pomocq przegl4du telewizyjnego
zwanego "Klub Podr6znika".

Zatem, gdy po wielu godzinach od
wyjazdu z Berdyczowa zjedliSmy sma-

czny obiad w klasztorze w Przemy6lu,
pomy6lalem sobie - oto jest pierwsze dot-
kniecie nieznanych wra2efi, prawie
szczE6cia. Nie, nie tylko posilek, ale cala
zagadkowa Polska czarowala krajobra-
zem p6l i zadbanych dom6w. Z niekt6-
rych ukwieconych okien wygl4daly
schludne kobiety - ciekawe wydarzefi
dziej4cych siq na zewn4trz.

UKRAINA'' Ci4g dalszy na str. 6
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Polski prezydent przeciwko wizom
W Krakowie go6cil prezydent Ukrai-

ny Leonid Kuczma. Z polskim prezyden-
tem Aleksandrem KwaSniewskim rozma-
wial na Wawelu m. in. o utworzeniu pol-
sko-ukrairiskiego uniwersytetu, nowej
doktrynie obronnej Rosji, projekcie ropo-
ci4gu Odessa-Gdarisk oraz o wyborach
prezydenckich w Polsce i wsp6lpracy
wojskowej.

Aleksander Kwa6niewski, pytany
podczas konferencji prasowej o wprowa-
dzenie wiz dla obywateli Ukrainy, czego
wymaga siq od Polski po jej przystqpieniu
do Unii Europejskiej, odpowiedzial, Le to
zle romiqzanie. - Byloby to, w moim
przekonaniu, najgorszq rzeczqb jakq w
wieku XXI mo2na zrobi6 - m6wil.

Jego zdaniem, trzeba skutecznie
ztralczat przestqpczo6d i terroryzm, ale
"granice powinny byi dla ludzi - fury-
st6w, przedsiqbiorc6w - jak najszerzej
otwarte, bo to jest potrzebne". Polski pre-
zydentdodal, 2e polskie wladze bqdqroz-
mawialy z UniqEuropej sk4 o utrzymaniu
ruchu bezwizowego miqdzy polsk4 a
Ukrainq.

Leonid Kuczma i Aleksander KwaS-
niewski rozmawiali takze o powolaniu

wsp6lnego, polsko-ukrairiskiego uniwer-
sytetu. Prezydenci chc4 zachqcii rekto-
r6w Uniwersytetu Lwowskiego, tr uckie-
go oraz Uniwersytetu Marii Curie-Sklo-
dowskiej w Lublinie, atakie Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego i uczelni w
Rzeszowie do przygotowania projektu
nowej szkoly wyhszej.

- Uczelnia polsko-niemiecka istnieje
juz w Frankfuriie nad Odra i Slubicach.
Tam ksztalc4 siE prawdziwi ambasadoro-

o- Wie spraw obu narod6w. To z jednej stro-
ny pomnik pojednania i dobrej wsp6lpra-
cy, z drugiej najlepsza inwestycja w przy-
szlo56 - m6wil prezydent KwaSniewski.

Dodal, 2e wsp6lny uniwersytet nie
zacznie dziala| przed j esiennymi wybora-
mi prezydenckimi w Polsce, ale na pewno
przed korlcem rzqd6w Leonida Kuczmy.
- Prezydent Kuczma jest w latwiejszej
sytuacji, bo ma przedsob4piqi lat kaden-
cji - 2artowal Kwa$niewski.

Prezydenci omawial i pozatym budo-
wq linii kolejowej i ropoci4gu z Odessy
do Gdarisk a. - Przy gotowanie eksperckie
projektu jest nraczrrrie zaawansowane -
poinformowal Aleksander Kwa6niewski.
Dodal, 2e fiitajqroznowy o finansowa-
niu tych przedsiqwziqd.

Podczas konferencji prasowej prery -
dent Kuczma odni6sl siq te2 od ogloszo-
nej w ubiegtym tygodniu nowej doktryny
obronnej Rosji, kt6ra zentala na szersze
stosowanie sity i daje wiqksz4 swobodE
uzyciabroni atomowej. Wedlug Kuczmy,
nowa doktryna jest w du2ej mierze
mri1zana z kampani4 prezydencke w
Rosji.

Podczas powitania Leonida Kuczmy
na dziedziricu Zamku Kr6lewskiego na
Wawelu zaprezentowala siq kompania
honorowa Korpusu Powietrzn o-Zmecha-
nizowanego w Krakowie ze sztandarem
pierwszego polsko-ukrairiskiego batalio-
nu, kt6ry istnieje od 1998 r. i ma l- (

wykorzystywany podczas operacji .--,
Narod6w Zj e dno czony ch.

W Katedrze na Wawelq w'Krypcie
Srebrnych Dzwon6w obaj prezydenci
zloZyli kwiaty na grobie Marszalka J6ze-
fa Pilsudskiego.

Przed odlotem z Krakowa obaj prezy-
denci pojechali na cmentarz Rakowicki,
gdzie zlo?yli kwiaty na pomniku ku czci
ukrairiskich wiEari6w, kt6rzy zmarli w
obozie internowania Krak6w-D4bie w
latach l9l8-21.

Wg. prasy polskiej oprac. s. m.

Telemo st Wa r szawa-Kij 6w
Dwa kanaly telewizji komercyjnej, kijowski 1*1, oraz Polsat z Warszary zor-

ganizowaly telemost, po5wiecony przede wszystkim filmowi Jerzego Hoffmana
"Ogniem i mieczem". Ten film, jak siq rychlo okazalo, byl tylko pretekstem do
dywagacji na temat stosunk6w ukrair[sko-polskich.

W studio Polsatu w Warszawie
opr6cz prowadz4cego zasiedli: Jerzy
Hoffinan rezyser, minister Marek
Siwiec zKancelarii Prezydenta Rp, oraz
Miron Kertyczak, szef Zwi4zku Ukraif-
c6w w Polsce. Go5ciem Studia l+l byl m.
in. Bogdan Stupka, aktor - odtw6rca roli
Chmielnickiego w filmie Hoffmana (od
niedawna minister kultury Ukrainy
prrp. redakcji).

Ze strony Kijowa padaly pochleb-
stwa: uznano, ze "Ogniem i mieczem"
jest filmem epokowym dla ksztaltowania
relacji Polska-Ukr aina, 2e jest to zarazem
krok do humanizacji narodu ukrairiskid:
go. Pr6bowano odpowiedzie6 na pytanie,
jakie s4 nastroje w Polsce wobec dzisiej-
szej Ukrainy. Kerfy czak, podsumowujqc
ten w4tek powiedzial,2e - por6wnuj4c z

"Ogniem i mieczem", ksi42k4 oraz frl-
mem - w jego odczuciu dzisiaj w Polsce
stosunek do Ukrainy bardziej przypomina
ten pokazany przez Hoffrnana, niz sien-
kiewiczowski.

Z Kijowa wyemitowano ekstremal-
nie ostry material filmowy. M6wiono w
nim o akcji "Wisla" w 1947 r., tragedii
Ukrairlc6w w polskim obozie w Jawo-
rznie, o napisach w Przemy6lu "UpA na
szubienice". Wypowiadali siq te2 Miro-
slaw Pole6, Tadeusz Renkas oraz Leonid
Semeniuk, mieszkajAcy w Zytomierzu i
pamiqtaj4cy dawne, ponure czasy.

Byly i s4 2ale kierowane do Polak6w
i do Polski. Tymczasem nar6d polski tak
naprawdq nie ma gdzie kierowa6 swych
2al6w, poniewaz pafstwo ukrairiskie w
okresie, o kt6rym m6wiono w materiale,

nie isfirialo. Nie istnieje te| Zwi4zek
Radziecki, tw6rca owych barbarzyfstw.

Polsat teL nie pozostal dluzny. W
przedstawionym materiale opowiedziano
bezwizowym ruchu turystycanym miqdzy
oboma krajami, m6wiqc ztftaszcza o r
fii ulaaifskiej, dziataj4cej na terenie V
ski i okradaj4cej gl6wnie swoich ziom-
k6w. Jednak podkreSlono, Le nie nale2y
tego ani generalizowai tego, ani bagateli-
zowa6. PrzyjeLdLaj4 do Polski gl6wnie
ludzie, kt6rzy majq tu koleg6w i przyja-
ci6l; przyje1dilajqte2 Ukrairicy do pracy
nie zawsze legalnej, ale to ju2 inny prob-
lem. Podkre6lono, 2e Polacy chcq poje-
dnania.

Trzeba zatern dzisiaj szukad tego co
l4czy oba nasze narody, a nie wygrzeby-
wa6 to co dzielilo je od blisko 300 lat.

Andrzej Heniuk
o Na marginesie telemostu Kij6w-Warsza-
wa: szkoda,2e .majqca znakomite programy
f ntormacyjne telewizja 1+l wybrala jako par-
tnera .najwigkszq pgllkq te tewizjg kbmeicyj-
1e are_TaJEcS-cto_sc stabe programy tego
typu - Polsat. R6znicq poziom6w bylowidii
- na niekorzyi6, strony polskiej...

Obserwator
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Kronika
stowarzyszenia

26 stycntia 2000 r. w siedzibie Berdyczowskiego Odziatu
ZPU odbyla siq noworocaly impreza, zorgarizowana pfizez

Zarzqd Oddziatu. Czlonkowie k6lka milo6nik6w kultury pol-
skiej *ik6detko" przedstawili "Jaselka" w jezyku polskim.
Wyst4pili czlonkowie sekcji mlodzie2owej, uczniowie szkoly
Nr 3, uczgszezajAcy na zajgcia fakultatywne z je4yka polskiego
(nauczycielka Larysa Wermifska):

. Narrator - Jan Czerniawski, 9 klasa

. Matka Boska, Anna Tiemnogradzka,klasa 6 ' r

. Swiqty J6zef - Wikienty Tiemnogradzki,klasa l0

. Aniol Pariski - Wiaczeslaw Owczinnikow, klasa 9

, 
')rzej Mqdrcy - Andrzej Rudnicki, klasa 7, CyryLiKolada,

-klasa 7, Wiktor Kalinowski, klasa 7

. Pasfuszkowie - Roman Bondarenko, klasa 7, Dmytro
Szczybia, klasaT

. Jan Chrzciciel - Witalij Gula, klasa 7

. Gospodarz - Bogdan Kolada, klasa 7

. Piosenkarki - Alicja Wenniriska" klasa 9, Ewelina
Tarnopolska, klasaT.

Wysluchano polskich kolEd w wykonaniu mlodego piosen-
h,ava Eugeniusza Klimakina. Na imprezie byli obecni przedsta-
wiciele ktratorium nauczycielskiego, biznesmeni, nauczyciele
jeryka polskiego, duchowni. Podziqkowanie dla mlodych akto-
r6w wyglosil probo szcz z Klasztoru Karmelit6w Bosych, oj ciec
Benedykt Krok.

P o przedstawieniu o dbylo s iE p os iedz enie Zarzqdu Oddziatu
ZPIJ, kt6rego tematem byty obchody 5. rocznicy rejestacji pol-
skiego pisma w Berdyczowie - "Mozaiki Berdyczowskiej".

Opr. Eugeniusz Galecki

PIS Z NA BERDYC ZOW
Piqciolecie istnienia "Mozaiki Berdy-

czowskiej" obchodzone bylo w Warsza-
wie w spos6b szczegillny - Efi przed
ubieglorocznymi Swiqtami Boiego Naro-
dzenia, wsp6lnie z Fundacj4 Rodacy-
Rodakom zor ganizowaliSmy r,k"j g "Pisz
na Berdycz6w".

Dziqki sponsorowi, Otwartemu Fun-
vSzowi Emerytalnemu "Pocztylion"
("pisz...", a wiqc poczta, a wiqc "Po-
cztylion"), udalo siq nam wydad piekna
poczt6wkE z widokiem klasztoru Karme-
lit6w w Berdyczowie oraz ulotki z infor-
macjami o "Mozaice". Do Warszawy
przyj echala redaktor naczeLna "Mozaiki"
Larysa Wermiriska i zastqpca dyreklora
"MB" Eugeniusz Galecki. Czlonek n aszej
redakcji Jerzy Sokalski byl akurat w War-
szawie, (rozpocz$. studia doktoranckie na
Uniwersytecie Warszawskim) a dyrektor
"Mozaiki" Piotr Ko6ciriski w sierpniu
ub.r. wr6cit tu po,dwuletnim pobycie w
Kijowie.

Kulminacjq akcji "Pisz na Berdy-
cz6w" byla mila uroczysto5d w redakcji
"Rzec4lospospolitej ". Przypomn ijmy, 2e
to wlaSnie dziennikarze tej gazety poma-
gali przy zaYJadaniu "M8". Do gmachu
przy placu Starynkiewicza 7 przyszli

m.in. - senator Stanislaw Gogacz z
Komisji Spraw Emigracji i Polak6w
ZagranicqSenatu RP, posel Wit Majew-
ski wiceprzewodnicz4cy sejmowej
Komisji l-4czno6ci z Poloni4 Zagrani-
czn% atakze dyrektor Witold Smidowski .

z Kancelarii Prezydenta RP, sekretarz ze
strony polskiej Komitetu Koordynacyjne-
go Prezydent6w Polski i Ukrainy. Obecni
byli - prezes Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie Wieslaw Turzariski oraz
przedstawiciele Stowarzyszenia Wsp6l-
nota Polska i Fundacji Rodacy-Rodakom,
a talrie - nzecz jasna - dziennikarze
"Rzeczpospolitej ". Przybyli te? przedsta-
wiciele Ambasady Ukrainy w Warszawie,
m.in. Wlodzimierz Paliwoda - nasz autor,
rodem z Berdyczowa!

Redaktorzy "Mozaiki" przez kilka
godzin rozdawali materiaty informacyjne

- poczt6wki i ulotki, egzemplarze nasze-
go pisma -na warszawskiej Poczcie Gl6-
vvnej. Ludzie reagowali rozmaicie - wielu
t zaintercsowaniem bralo nasze materia-
ty. Informacje o nas rozdawali6my te2 w
centrum handlowym King Cross (mie6ci
m.in. ogronmy hipennarket Geant) na
warszawskiej Pradze Poludnie. Byla so-
bota rano, tlum gqstnial zkaildqchwil6

take 2e coraz trudniej bylo siE przecisn46.
Tym niemniej, zaaferowani zakupami
lu&ie brali nasze ulotki... Byto te2 spot-
kanie z dziennikarzami "Mozaiki" w Sta-
romiejskim Domu Kultury na Rynku Sta-
rego Miasta.

Jaki bedzie tego efekt -zobacrymy.
ZachEcali6my do kontaktu z"Mozaik{' i
do nawi4Tywania wsp6lpracy z Berdy-
czowem (np. szkola ze szkol4) oraz do
wspierania naszego piSma. Czy w wyniku
calej akcji kto6 siqzglosil, czyktokolwiek
nam pom6gl - napiszemy.

ChcielibySmy serdecznie podziqko-
wa6 tym, ktfirzy pomogli nam zorganizo-
wa6 akcjq "Pisz na Berdycz6w":
. wspolorganizatorowi, Fundacji

Rodacy-Rodakom,
. gl6wnemu sponsorowi, OFE

"Poczt5/lion",
. Fundacji Pomoc Polakom na

Wschodzie,
. redakcji "Rzeczpospolitej",
. Rejonowernu Urzqdowi Poczty

Warszawa- S16dmieScie,
. Centrum Handlowemu King Cross w

Warszawie.
Dziqkujemy!

P.K.
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.\\\SJ !o Odpusty w Roku Jubileuszowym
Rok 200p to dla potrzebne jest spelnienie odpowiednich warun-

wszystkich chrzeScijan k6w. Sq nimi:

. 
_ _,_-

szu, Rok Bo2ej laski i milosierdzia. Tematem
mojego artylcufu bEdzie ukazanie roli odpu-
st6w w ryciuwierz4cego' czlowieka. My6lq, 2e
na lamach Mozajki ,Berdyczowskiej warto
po6wiqci6 temu tematowirtrochQ miej sca.

C[rystus Pan udzietil KoSciolowi wladzy
nad grzechami- iMr 16,19; I;tobie dam kluczl
krolestwa niebieskiego; cokolwi ek zwiq2esz
na ziemi; bqdzie ziiqzane w niebie, a co roz-
wifigsz na ziemi, bqdzie rozutiqzame w nie-
bie;r1,3,18 podobne; J 20,22-23: Weimijcie
Ducha Swiqtego! Ktorym odpu5cicie grzechy,
s4,im odpuszczone, a kt6rym,zatrzymacie, s4
im zatrzyryane), Tq sam4 .wladze Ko6ci6l
uwalnia od kary wiecznej, na kt6rE grzesznik
zasfuiryt. Tym bardziej zatem Ko6ci6lposiada
wladzq odpuszczania' kary czasowbj, mii4za-
nejz grzechami lZejszymi, i stosujejqwnada-
waniu odpust6w.

Odpust jest darowaniem kary za grzechy.
Za grzechy Smiertelne naleiry siE kara wie-
czna, za powszednie - doczesna, czyli ograni-
czona w czasie. 869, Ojciec milosierdzia,
daruje czlowiekowi winq oraz karq wieczn4w
godnie prze$ym sakramencie pokuty i poje-
dnania. Pozostaje jednak kara doczesna. Jej
odpokutowanie dokonuje siq albo na tym
Swiecie przez nalefite spelnienie tzw. pokuty
nadanej przez spowiednika, a takie przez 162-
ne cierpienia, trudy ryciaidobre uczynki, albo
po Smierci pnez karq oczysz czajqcqw czy6cu.
Ko5ciol-Matka pragnie jednak wspom6c czlo-
wieka i proponuje mu darowanie kary poprzez
zyskanie odpustu. Odpust jest darowaniem tej
kary, kary doczesnej. Sk4d Ko6ciol posiada
takie wysokie uprawnienia? Darowanie kar
doczesnych jest odwolaniem siq do nieskori-
czonych zaslug Chrystusa, Naj5wiqtszej Ma-
ryi Panny, Swiqtych czczonych publicznie i
Swiqtych nieznanych, a wiqc takze naszych
zmarlych krewnych, rodzic6w. Dokonane
dobro nie ginie. Z zaslug, modlitw i dokonane-
go dobra powstaje "skarbiec Ko6ciola" i on
jest podstaw4 darowania kar za grzechy.
KoSci6l jako szafarz zbawienia rozdziela ten
skarbiec wiemym.

1. Darowanie kary doczesnej, czyli odpust, moze
zyska6 ka2dy katolik po wlpelnieniu pewnych
warunk6w, kt6re okreSla KoSci6l. Odpust mozna
zyskad dla siebie, mozna go tak2e ofiarowa6 za
zmarlych.
2. Darowanie kar mo2e byi calkowite, petne, tj.
darowanie wszystkich kar doczesnych, na jakie
zaslu2yl czlowiek. Takie darowanie nazywa siq
odpustem zupelnym. Zyskuj4c odpust zupelny,.
czlowiek unika kar czyScowych. Mo2e byi tak2e
darowana tylko czqS6 kar - w6wczas m6wimy o
odpuScie czqstkowym.
3. Odpust zupelny mozna uzyska6 tylko jeden raz
w ci4gu dnia, natomiast czqstkowy - wiele razy
dziennie. Dla uzyskania odpustu zupelnego

a. Sakramcntalqa spowiedZ.
Po jednej spowiedzi mo2na zyskiwad odpusty
przcz dlu2sry czas (np. przcz miesiqc), nawct
codzicnnio;'nie jcst wymagana ponowna spo-
wicdZ.

b. Wymagana jcst wolno6d od przyrviqzania do
jakicgokolwick grzechu, nawet lekkiego.
Oznacza to prak$carie, 2c czlowiek nic mo2c u
sicbic tolcrowa6 ilych prryzwyczajeri, trwa6
dobrorvolnie w' jakims nalogu. Jcst to trudny

- 
yarunek. Jc2cli braknic pctncj tcgo rodzaju dys-r pozacj i, wierny zyskuj c odpust ty I ko czqstkowy.

c. Komunia eucharystyczna.
Wskazanc jcst, aby przyjqcic Kornunii Swiqtcj
nast4pilo w dniu, w kt6rym spclniamy konicczne
wymaganc praktyki cclem uzyskania odpustu.

d.'Modlitvra w intcncjach okre6lonych przcz Ojca
Swiqtego.
Mo2c to byi np. Ojcze nasz, Zdrowa3,Maryjo.
Mo2na tak2c odm6wii innq modlitwq. Modlitwa
w intencjach Ojca Swiqtcgo jest Swiadcctwcm
komunii z Ko5ciolem. Ojciec Swiqty wspomina
tak2c o uc4gnkach milosicrdzia i aktach pokuty,
kt6rc wyrazaj4 nawr6cenie scrca.

e. Wykonani e okre6lonej (przcpisanej ) czynnoSci.

Dla uzyskania odpustu zupelnego w
Roku Jubileuszowym w Rzymie nale?y na-
wiedzi6jedn4zBazylik patriarchalnyc-h. :

Nawiedzenie jednej z bazylik winno siq
lqczyt, z uczestnictwem we Mszy 5w. Iub w
jutrzni, lub nieszporach, lub w innym nabo-
2efistwie, np.w Drodze Krry2owej, modlitwie
r6zaricowej, recytacji hymnu Akatyst ku czci
Bogurodzicy. Spelnia siQ teL koniecme
wymaganie, je3li odwiedzi siq jedn4z wymie-
nionych bazylik grupowo lub indywidualnie i
we2mie siq udzial w adoracji i pobo2nym roz-
mySlaniu, odmawiaj4c na koniec Ojcze nasz,
wyznanie wiary i modlitwq do NajSwiqtszej
Maryi Panny.

Drugim uprzywilejowanym miejscem
gdzie mo2na bqdzie uzyskad jubileuszowy
odpust zupelny, jest Ziemia Swiqta z nawie-
dzeniem odpowiednich bazylik.

Dla wiqkszo6ci wierz4cych podana jest
jeszcze inna mo2liwoS6, jest niq:

' odbycie pielgrzymki do katedry diecezjalnej
lub innych miejsc Wznaczonych w tym celu
przez biskupa diecezji,

'nawiedzenie indywidualne lub grupowe ko-
Sciola katedralnego lub sanktuarium wyzna-
czonego przez biskupa ordynariusza. Nawie-
dzenie to winno by6 polqczone z rozmySla-
niem, zakoficzonym odm6wieniem Ojcze
nasz, wyznania wiary oraz modlitwy do Naj-
Swiqtszej Maryi Panny.

W Roku Jubileuszowyrn KoSci6l jest
szczeg6lnie hojny, dlatego daje jeszcze inne
mozliwoSci, wskazuje na inne czynno6ci,
przez spelnienie ktorych lnozna tak2e zyskac
odpust zupelny. Nalez4 do nich:

' odwiedzenie braci bqd4cych w potrzebie,

' zmagajqcych siq z trudnoSciami, a wiqc cho-

rych, wiq2ni6w, os6b samotnych w podeszlym
wieku, niepelnosprawnych itp.

Charakterystyczna jest molywacja takie-
go ujqcia: odwiedzaj4c,te osoby; idziemy do
Chrystusa, kt6ry powiedzial: "Cokolwiek
uczynili6cie jednemu,z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnie6cie uczynili']. (Mt 25,
34-36).

Nie wszyscy jednak mogA siq poruszad,
dlatego, tez KoSciol daje tym osobom mo2li-
wo66. zySkania odpustu. SpelniajA one waru-
inek nawiedzenia katedry czy sanktuarium,
udaj4c siq do kaplicy w miejscu, w, kt6rym
przebywajq lub gdy i to jestniemozliwe -je6t;
duchowo jednocz4 siq z tymi, kt6rry Wz.:_;
czone praktyki wypelniaj4 i ofiaruj4 swoj6
cierpienia Bogu:

' powstrzymanie siq pnez jeden dziefi od zbq-
dnej konsumpcji, np. od palenia tytoniu, spozy-
cia napoj 6w alkoholowych,

' post, wstrzemiq2liwoSd zgodna z zaleceniami
KoSciola; i Konferencji Episkopat6w; post
powinien siq l4czy6 z datkiem na rzecz tbo-
gich, na dziela o charakterze religijnym lub
spolecznym

,Wszyscy wierni odpowiednio przygoto-
wani mog4 przezcaly czas okres trwania Jubi-
leuszu korzysta6 obficie z daru odpustu, stosu-
j4c siq do ponizszych przepis6w: : :

' Odpust jubileuszowy mo2na ofiarowa6 za

dusze zmarlych. W Roku jubileuszowym po-
zostaje tak2e zasada, ze odpust zupelny mozna
uzyska6 tylko raz w ci4gu dnia.

' Punktem wyj5cia jak i celem calego do6wiad-
czenia jubileuszowego, przygotowanego pr
pielgrzymkq, winno by6 sprawowanie sal\./
ment6w pokuty i Eucharystii - paschalnej
tajemnicy Chrystusa, kt6ry jest naszym poko-
jem i pojednaniem.

' Po nalezytym odprawieniu spowiedzi sakra-
mentalnej, wierny jeSli spelni konieczne
warunki, mo2e otrzymad albo ofrarowa( przez
dtulszy okres dar odpustu zupelnego nawet
codziennie, nie przystqpuj4c ponownie do spo-
wiedzi.

' Jest wskazane, aby przyjqcie Komunii Sw. -
koniecme dla ka2dego odpustu - nast4pilo tego
samego dnia, w kt6rym zostajq spelnione
wymagane praktyki.

' Swiadectwo komunii fednoSci) z KoSciolem
polega na modlitwie w intencjach okreSlonych
przez Ojca Swiqtego; uczynki milosierdzia i
akty pokuty maj4 wyra2at prawdziwe nawr6-
cenie serca, do jakiego prowadzi komunia z
Chrystusem w sakramentach Swiqtych.

Opr. o. MariuszWoLniak OP
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Moje pierwsze miesiqce w Berdyczowie
Na Ukraing przyjeidLalamod 5 lat i wydawalo mi sig, i2 zdpbylamdo6d dobrze

poznad tutejsze warunki ilycia. Jednak widzq, 2e dopiero teraz, gdy rozpoczplam
tu pracq, zaczplam stykad sig z prawdziwymi trudno6ciami, kt6re dla ludzi
2yj4cych na Ukrainie s4 "chlebem powszednim".

W szkolach nrl5 i nrl7, w kt6rych
uczq jqzyka polskiego, przyjEto mnie
Zyczliwie i cieplo, moge liczyl na wspar-
cie i pomoc zar6wno ze strony dyrekcji
jak i nauczycieli. Praca z dzietmiprzyno-
si mi r6wniez wiele rado5ci. Niestety
zalattwianie formalno5ci, zwiqzanych z
zatrudnieniem i mieszkaniem bylo dla
mnie prawdziwym koszmarem. We wszy-
stkich moich zmaganiach zawsze moglam
"czyt na pomoc ze strony pani Larysy

._rrmiriskiej, Ojc6w Karmelit6w, Kon-
sulatu RP oraz mojego frVd,zacobardzo
im dziqkujQ. Na proSbq pani Wermiriskiej
opiszq jak wyglqdaly moje wEdr6wki po
urzqdach.

Nb poczqtku, kiedy zlo|ylam doku-
menty w Wydziale OSwiaU, po kilku
dniach zwr6cono mi je, abym przyniosla
przettumaczone. Na szczqScie pani Wer-
mifiska jest thrmaczem i moglam skorzy-
sta6 z jej pomocy. Nastqpny problem
pojawil siE wtedy, gdy po miesiqcu sko6-
czylo mi siQ zameldowanie. Wedlug
nowych przepis6w, na Ukrainie mozna
przebywat, bez zameldowania trzy doby.
Pracownik WWIR-u w Zytomierzu nie
zgodzil siq na przedhvenie zameldowa-
nia. Nie pomogla obecno66 pana Tadeu-
sza Rqkasa, kt6ry udal siq znamido tego2
urzEdu. Wszystkie dokumenty, w tym' 

vnieL Konsulatu Polskiego, potwier-
'uajqce, i2 zostalam skierowana do pracy

na podstawie umowy miEdzynarodowej,
nie miaty dla urzqdnika najmniejszego
znaczenia. Odm6wil nam r6wnie2 poda-
nia swojego nazwiska i numeru telefonu.
Ostatecznie jednak kazal zadzwonil na
drugi dziefiiprzedluhono mi meldunek na
trzy ryrbsiqce, pod warunkiem, 2e w tym
czasie, j ak o Zona obywatela Ukrainy, zlo-
2q dokumenty zpro6b4 o staty pobyt.

W Polsce zameldowanie obcokra-
jowca trwa piqd minut. Tu urzqdy sq naj-
wyr afiniej dla lu&i bezrobotn y ch, kt6rzy
maja duilo czasu, poniewa|po najmniej-
szy formularz trzeba sta6 w kolejkach
caty dziefr. Czqsto tylko dziqki |yczliwo-
Sci urzqdniczki w berdyczowskim biurze
meldunkowym, moglam te sprawy zalat-
wi6 w ci4gu jednego dnia.

Po miesi4cu dowiedzialam siq, 2e aby
dostad wyplatq, musze otrzymat kod (w
Polsce jego odpowiednikiem jest NIP -
prryp.red.). Udalam siq zatem z moim
mezem do Urzqdu Podatkowego. Pan,
kt6ry zajmuje siq wydawaniem kod6w,
nie nalezal do najmilszych. Stwierdzil, 2e
m6j numer paszportu jest za dlugi i nie
wchodzi do komputera. MuszE wiqc i56
na milicjg 2eby wydali mi dokument pot-
wierdzaj4cy mojA to2samo56 w jqzyku
ukraifiskim. Na milicji mojemu mq2owi
powiedziano, 2e takich dokument6w siq
nie wydaje i "kto w og6le tak4 glupotq
wymy5lil". Skierowano nas do notariu-

sza, kt6ry takiego po6wiadczenia r6wniez
nie wystawil.

Udali6my siq zatem do naczelnika
UrzEdu Podatkowego, z pytaniem co
mamy robi6. Pani naczelnik wenuala
tego| urzqdnika, kt6ry w ci4gu dw6ch
godzin wykonal kilka telefon6w i udzielil
nam w mily spos6b odpowiedzi. Okazalo
siq, ze wystarczy tylko tlumaczenie pasz-
portu w Biurze Tfumaczeri. Tylko, a
moie a2.

Kiedy m6j m Lposzedl do tego biura,
pan powiedzial mu, 2e mo2e mi przetlu-
maczy 6 paszport za darmo,j eS li wystawiq
mu zaproszenie do Polski. O takiej frans-
akcji oczylvi6cie nie moglo by6 mowy.
Dlatego za tlumaczenie paszportu zapla-
cilam 20 hrywien. Kod nareszcie otrzy-
malam.

Na razie chyba koniec zatatwiania
formalnoSci, kt6re kosztowaty mnie wiq-
cej nil moja miesiqczna wyplata. We
wrzeSniu odwiedzili mnie moi znajomi z
Wroclawia (mal2ehstwo). Na Ukrainie
przebywali okolo poltora tygodnia.
Tydziefi we Lwowie i trzy dni u nas. Wra-
cajqc, na granicy zaplacili dwie6cie zlo-
tych kary, poniewaz nie byli zameldowa-
ni. Otrzymalam od nich list, 2e ju2 nigdy
wiEcej nie chc4 przejeildhal na Ukrainq.
Szkoda, 2e obcokrajowcy czqsto spotyka-
j4 siq z takim brakiem 2yczliwo$ci. Prze-
cie2 kontakty z ludfimi z innych laaj6w
powinny pomagai lepiej zrozumied siq
nawzajem i przelamywai negatywne ste-
reotypy. Czy w takiej sytuacji jest to mo2-
liwe? 

iLrnetachargza

Trudno byd cu dzoziemcem
Cudzoziemiec napotyka na Ukrainie

niemalo barier - to prawda. Do5wiad"ry-
lem tego pracuj4c dwa lata (1998-99) jako
korespondent "Rzeczpospolitej" w Kijo-
wie. Zreszt1 - zagranicqzawsze 2yje siq
trudniej ni| w swoim wlasnym kraju.
Choiby - placi siq dro2ej ni2 miejscowi.
Na Ukrainie, je6li nie m6wi dobrze po
rosyjsku czy ukrairisku, dro2ej jest na
przyklad nabazarze czy w taks6wce.

Do tego jednak dochodz4 uci42liwo-
Sci administracyjne. Niew4tpliwie, naj-
bardziej skornplikowana jest procedura
rejestracji (czyli - po polsku - meldowa-
nia si$. Ostatnio zabrakrejestracji groilq
wysokie kury. Naklada je milicja przy

wyjeLdzie z Ukrainy. Nie6wiadomym
przepis6w cudzoziemcom na lotnisku w
Boryspolu kazano placii po kilkaset dola-
r6w - pisal o tym niedawno anglojqzy-
czny "Kiev Post".

Dobrze, 2e wladze rrezygnowaly t
nakazu uzyskiwan ia przezcudzoziemc6w
zezwolen na wyjazd do rejon6w grani-
cz1cy ch z granicq paristwow q. Oznacza-
loby to bowiem konieczno66 uzyskiwania
zezwolefinp. na wyjazd do Odessy -le2y
nad morzern! - czy Symferopola - rejon
symferopolski teL graniczy z Morzem
Czamym!

Bardzo trudna dla cudzoziemc6w
pozostaje natomiast sprawa samochod6w.

Zwyk-tyturysta moze wjecha6 na U[<rainE
swym samochodem jedynie na l0 dni.
Dlaczego akurat na dziesiq6? Moze
Ukraina nie lubi zmotoryzowanych tury-
st6w?... Natomiast slu2bowo wolno wje-
chad na dwa miesi4ce (opisujq to w skr6-
cie, w rzeczywistoSci sprawa jest bardziej
skomplikowana). Sam wiEc jeldzilem z
Kijowa co dwa miesiqce do polskiej gra-
nicy, w obie strony tysi4c kilometr6w, czy
padal deszcz czy teZ Snieg - byle na czas
ukrairiskim celnikom odda6 deklaracjq
celn4!

Czy cudzoziemcy to na Ukrainie zbE-
dni i uci42liwi przybysze? Tak by siq
moglo wydawa6...

. Piotr Ko5ciriski
(dzie n n ikarz " Rze czp o sp o litej')
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Migdzynarodowy poci4g
..POLSKA - UKRAINA"

Dokoriczenie ze str.l

Prawie tak, jak na Ukrainie. Obiad w
klasztorze byl cudowny chod postny
(piqtek). Jedno danie zapadlo mi w
pamiqci na dfugo: leniwe pierogi. Podlu2-
ne, smaczne, ze Smietankq. Staly siq one
swego rodzaju symbolem polskiej
kuchni... A jeszcze do tego ksi4& w mun-
durze wojskowym... Siostra zakonna
sprzqtaj4ca koSciol odkurzaczem. W
ko$ciele napis: BOG, HONOR,
OJCZY ZN A. T erazwiedzialem, co to j est
Polska.

JUL podczas nastqpnych odwiedzin
tego kraju zauwafilem ciekawe szczeg6-
ty: konduktor w ukrairiskim wagonie
Spieszyl natozy| krawat, gdy zbliilaliSmy
siE do polskiej granicy, a nasi pasa2ero-

wie wzbogacali sw6j slownik obcymi dla
wiqkszoSci Ukrairic6w "pan" i "pani". A
to nraczy, ze patiotyzm Polak6w, ich
honor oddziatywuje.

W og6le miqdzynarodowy poci4g to
jakby kawalek Polski i Ukrainy na
k6lkach, posuwaj4cy sie ku jednemu
celowi, ale r62nymi drogami. W ukrairi-
skim wagonie konduktorry naka2dej sta-

cji Spieszq zanh,nql toaletq, a nawiedze-
nie j"j ustala niekiedy konduktorka:
"dziewczEta, jrti mo2na!". W polskim
wagonie toalety nie zamyka siq (przezna-
czona jest dla obywateli uSwiadomio-
nych), tam jest mydlo, papierowe serwet-
ki...

Polski konduktor, w zasadzie me'.z-

ezyzna, w bordowym garniturze i fura2er-
ce, zachowuje siq z godno6ci6 a jego
wa2no66 przechodzi w napuszonoS6 w
przypadku, gdy pojawi siq tutaj pasa2er
"klas4", "rang{' ni2szy. - To niedobrze,
2e macie bilet. Bilety kupuje siq u nas -
mo2e oznajmi6 polski konduktor, delek-
tuj4c siq pomarariczq (roztxrrie sig wasz
bilet zostanie przyjEty i miejsce siq znaj-
dzie).

A w czym Polacy podobni do
Zyd6w? Jedni i drudry dobrze anajq siE
na biznesie. Ale Ukrairicy nie gorzej.'
Nasz konduktor wie, jak zdobyd kopiejki:
czy to na pojedynczympasa2erze, cry na
poScieli, czy na butelce w6dki. Jasne,
ukrairiskiego konduktora z pom arahczqw

rqku nie zdarzalo siq widzie6, prEdzej z
miotlq.

Polak ukrairiski i Polak polski to duza
fiZnica. Pierwszy malo co r6zni siE od
Ukrairic6w, je6li nawet wyuczyl siq
"dziqkujq","dzieh dobry". Drugi jest jak
pra1r6dlo, wybraniec. On ma siq czym
szcrycil- tak jak i dostojeristwa Polski s4

oczylviste.
Jednak twierdzi6, ze wszyscy Polacy

sqjednoznacnie dobrzy i godni naSlado-

wania, byloby nieporozumieniem, zafal-
szowaniem. Np. z goryczq wspominam
epizod, gdy w sklepie w Chelmie sprze-
dawczyni (najprawdopodobniej kiero-
wniczka tego sklepu) postanowila zrewi-
dowa6 mnie i mego kolegq. Jej, jakwidzi-
cie, wydawala siQ podejrzana nasza
"krzqtanina" w hali sprzedairy. My po
prostu straciliSmy glowq ze wzglEdu na
obfitoS6 produkt6w, bo po mqczqcej dro-
dze byliSmy glodni. St4d nasza "krzq-
tanina". OczywiScie, pani4 czekalo wiel-
kie rozczarowanie - nic nie znalazla. A
nam bylo wstyd zateuwydawalo siq, m4d-
r4kobietq, kt6rej braklo zaufania i kultu-
ry.CzyZ nie dlatego nasz milcz4cy, nie-
Smialy rodak, gdy trafi do -jego zdaniem

- zagranicrrego raju, odczuwa pewnego
rodzaju kompleks ni2szo6ci? Wsp6lczes-
nelnu Swiatu konieczna jest tolerancja,
cierpliwo66 do ludzi, z woli losu zyj4cych
w krajach slabszych ekonomicznie. Tym
wiqkszy szacunek (a nie wyniosloSd)
powinni Polacy okazywa6 ziomkom z
innych kraj6w. Chocia2 komu s4potrzeb-
ni biedni krewni?

Kiedy6 sowiecki poeta Majakowski z
uniesieniem opisywal, jak wyjmowal ze

spodni "czerwon4 ksi42eczkq" - paszport
ZSRR, jakie wra2enie robil on na celniku

- bur2uju, kt6rego skrqcalo na widok
sowieckiego paszportu. Nie wiem, czy
sowiecki obywatel odczuwal dumq, ale

s4dzq, ze dzisiejszy mieszkaniec dawne-
go kraju Sowiet6w, pokazuj4c czerwon4
ksi42eczkq czuje siE jak skruszony komu-
nista, kt6remu wlepiono nagane.

Kolejne polecenie celnika: pokazat
200 do1ar6w, przypomina procedurE
oglqdzin u urologa. I w pierwszym i dru-
gim przypadku jest siq zmuszonym poka-
za| to, czym trudno siE chwali6...

Ale czemu to ci4gle rozmawiamy o
poci4gu i celnikach. Porozmawiajmy np.
o hotelu. Kilka lat temu, w nagrodq za

zwyciqstwo w literackim konkursie, mia-

lem przyjemnoSd spqdzid dwie doby w
krakowskim, piqciogwiazdkowym hotelu
"Forum". Wtedy bylo to r6wnoznaczne z

kosmicznym lotem na Marsa. Wyj4tkow4
uwage zwr6cil pakiecik w lazience. Celo-
fanowa czapeczka, aby rie zmoczyd glo-

W prry kqpieli. Jedna moja przyjaci6lka
na Ukrainie prosila mnie potem, abym jej
przywi6zl takq czapeczkq. Bqdzie siq w
niej kqpa6 w morzu, aby nie uszkodzi6
uczesania. A berdyczowski hotel "Przy-
jaLrt r6wnie2 stara siE iSi z postqpem. W
tzw. numerze luksusowym jest papier toa-
letowy, ale nie cala rolka. Dwa skromne
pasemka, kt6re wedlug opinii personelu
powinny wystarczyd klientowi. Obok stoi
wiadro z wod4. W kranie woda pojawia
siq na okres trzech godzin rano i wiecz
fem. \../

In6w jedziemy kolej4. Gdy w Kow-
lu przesiadasz siq z polskiego wagohd w
nasz"dyzel", to jakbyS wpadl w inna epo-
kq. PowojennA. Drewniane lawki, zakop-
cony wagon i ludzie. Konduklorkazaczy-
na sprz4tanie "na sucho", podnosz4c
tuman kurzu. Na zrobione uwage reaguje
specyficznie. A co, nie moLna? Przecie?
to pasazerowie sami na6winili. Okna
zamkniqte szczelnie. Ludzie patrzq na

sprz4tanie i... wlpluwajq luski ze slone-
cznika na podlogq.

Niedawno goScil u mnie m6j arajo-
my polski dziennikarz. Pan podeszly w
latach, ale trrymaj4cy siE bardzo rzeSko.

Biegal z aparatem fotograficzrrym wok6l
koSciola jak chlopczyk.

Czysta koszulka, krawat, u6miech.
Damy calowal w rqkE. Nasze panie rt-.
ptywaty siE z zadowolenia, komentuj4C:
zaraz wida6, 2e zagraniczniak. Potem
odprowadzilem go na dworzec. Wsiadl do
elektryczki, popatrzyl na obdarte siedze-
nia, napolamane drzwi, nabrudne dzieci i
smutno powiedzial: KOLCHOZ. Trzy
razy u6ciskaliSmy sig,2yczqc sobie powo-
dzenia. Pomy6lalem sobie: mo2e tak
wypadaloby objqi siE Polakom ze wszy-
stkich zak4tk6w Swiata? W6wczas "kol-
choz" przeistoczy siq w gospodarstwo
farmerskie.

Jerzy Sokalski
Od redakcji:
Na Sympozjum Literackim w War-

szawie (sierpiefi 1999 r.) praca kon-
kursowa Jerzego Sokalskiego zdoby-
la ll nagrodq!

Gratulujemy!
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Szlakiem ooPis arze na Zvtomiers zczv1nie"
Osykowo

Id4c szlakiem turysty cznym "Pisarze
na Zytomi erszczy 2nie", kt6ry zaczyna siE
w ?ytomierzu i kohczy w Berdyczowie,
traficie do niewielkiej wsi Osykowo.
Dookola wioski rozci4gajq siq zielone
pola, chmielniki, lasy pelne rozmaitych
drzew. W samej wiosce stoj4ladne, oto-
czone sadami domy, raduj4 oczy wielk4
iloSci4 kwiat6w. Mieszkajq tu skromni,
pracowici ludzie, lubi4cy pielqgnowa6
swe ogrody, hodowad owoce, azuilaszcza
truskawki.

Przyj emnie dziwi4 imiona mieszkari-

. ,c6w, zwlaszczakobiece -milo i lagodnie
" brzmi4ce: Wilina, Wiktoria, Paulina, Kle-

ment5ma, Adelina, Julia, Kamila, Jadwi-
ga, Regina, Albina, Janina.

OsobliwoSci4wioski jest to, 2e sporo
w niej mieszka Polak6w. Niestety, nie
udalo mi siq znale26 ani w literaturze kra-
joznawczej, ani w dokumentach archiwal-
nych wiadomo6ci o powstaniu
tego osiedla i jego nazlty.Zasied-
lenie terytorium Ukrainy pnez
Polak6w, aw szczeg6lnoSci jej
czq5ci zachodniej, mialo miejsce
zwlaszcza w XIV stuleciu.

Wedlug danych archiwal-
nych, w 1926 r. we wsi Osykowo
mieszkalo wielu Polak6w, w
wiqkszo5ci wierz4cych. Dziatal
koSci6l, byl ksiqdz. Zeby zmniej-

' szy(, liczbq wierz4cych, a zwla-
'-'szeza mlodzie2y, angailowano j4

do pracy polityczno-oSwiatowej
(politproswiet), do udzialu w
k6lkach dramatycznych. W po-
mieszczeniu miejscowej szkoly
byla zor ganizowana chata- czytel-
nia.

W 1927 r. terytorium wsi
Osykowo skladala siE z futora
Osykowo i Borysiwki, kt6re po-
siadaty 77 gospodarstw, 408 os6b
ludnoSci, z nich 366 Polak6w, 40
Ukrairic6w i 2 Zyd6w.

Zgodnie ze wspomieniami
mieszkanki wsi, dzi6 87-letniej
Marii Rysicz, pierwsz4 budowl4
przyszlej wioski Osykowo byl
dom jej ojca, kt6ry pobudowal siq
na swych l0 desiatynach. Pomalu
zaczElo siQ zasiedlenie teryto-

Osykowo. Pomnik 2olnierzy Wojska Polskiego. Napis
glosi: "Stqd w lecie 1944 r. na walkq zfaszyzmem
wyruszyl 1-y internacjonalny korpus czolg6w WP"

rium, zwiqkszala siq ilo56 ludzi, zufia- gospodarstw, mieszka w nich 787 os6b.

szczaPolak6w, powstala tez polska szko- Polacy stanowi4blisko I I proc. Niestety,
la. liczba Polak6w siE zmniejsza, dlatego

Dziejsry sklad narodowoSciowy wsi coraz rzadziej mozna uslysze6 imiona
jest zupelnie inny. Znajduje siq tu 301 mEskie takie jak Alfred, Lusik, Kazi-

mierz, Tadeusz, Waclaw, Franci-
szek, Narcyz, Bronislaw, Feliks,
Karol.

Nasi rodacy wslawili siq w
latach II wojny Swiatowej. Prze-
cie?to we wsiach Agat6wka i Osy-
kowo powstawala brygada czol-
g6w Wojska Polskiego, tworzona
gl6wnie z miejscolvych Polak6w.
Dziqki staraniom mieszkarica Osy-
kowa, prezesa Rady Rejonowej
Kombatant6w Wojska Polskiego
Juliana Galeckiego, we wsi tej w
lipcu 1988 r. odsloniEta zostalata-
blica pami4tkowa, po6wiqcony
tym wydarzeniom.

Pomimo wszystkich proble-
m6w wieS 2yje, jej mieszkaricy
pracuj4 ciesz4 siE, tqsknq wierz1.
Wierz4cy Polacy majq mo2liwoS6
modlii siE w wioskowym pomie-
szczeniu modlitewnym, jeildil4 teh
do koSciol6w Berdyczowa. Chce-
my wierzy6, 2e mlodzie| polska
bqdzie wierna tradycjom i obrzq-
dom swoich ojc6w, postara siq je
zachowat i przekazat swoim
potomkom.

WieS Osykowo w zimie

Jadwiga Kowalska
(Osykowo)
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Poniiej prezentujemy obszente frog-
menty jednego z przedwojennych do-
kumentdw, odnalezionego w arclti-
wach Ukrainy przez profesora Wolo-
dymyra Serltijczuka, historyka z Ktjo-
wa. Zachowaliimy pisownig orygi-
nuIu.

Polacy w skla dzie
Proletariatu USRR

Obecnie s4 juz podsumowane wyniki
badari skladu narodowo6ciowego czlon-
k6w w zwi1zkach zawodowych, dokona-
nego prez og6lno-ukrairlsk4 RadE Zwiyz-
k6w Zawodowych. Jest ciekawe, jakie
miejsce zajmuj4Polacy w skladzie proleta-
riatu USRR.

Osoby, ktore daly wiadomoSci o swej
narodowoSci podczas tego badania stano-
wiq liczbE 993.457, z nich Polak6w
19. I I 5, czyli I /9. Badanie ogarnql o 89,3 Yo

skladu czlonk6w zwiqzk6w zawodowych,
zatrudnionych w tych przedsiqbiorstwach i
instytucjach, gdzie byla przeprowadzona
ewidencja narodowoSciowa skladu (za
wyj4tkiem okrqgu Humariskiego), w sto-
sunku za!; do og6lnej liczby pracuj4cych,
wediug stanu na I/IV br. (1.563.355); wy-
Zej wskazanaliczba stanowi tylko 63,5 o/o 

.

Z powy 2sze go mo2na z pewny m przybli2e-
niem ustali6, i2 w USRR liczba Polak6w
zatrudnionych w przedsiqbiorstwach i in-
nych instytucjach siEga 30.000, czyli o ile
weZmiemy pod uwage przeciqtny sklad
rodziny robotniczej i wliczymy mieszane
rodziny, og6lna iloS6 ludnoSci polskiej,
ktor4 mo2na zarachowai do proletariatu,
znacznie przel<r acza I 00. 000.

Co do swej ilo3ci w skladzie proleta-
riatu USRR - Polacy zajmujq czwarte
miejs.ce (Ukrairicy 49,4 yo, Rosjanie 31,6
o , Zydzi 12,8 %). Ilo6i Polak6w w
poszczegolnych zw i4zkach zawodowych
pokazanaw tablicy.

Jak widad z przytoczonej tabelki,
najwiqkszy procent Polacy stanowi4 w
zwi1zku pracownik6w papierni, potem -
cukrownik6w i chemikow, najmniejszy -u
pracownikow igly i g6rnik6w. NajwiEksz4
liczbq absolutn4 maja Polacy w zwi4zku
cukrownik6w, metalowc6w, urzqdnik6w,
pracownik6w zierni i lasu, chemik6w;
najmniejszq. - u pracownik6w igly, dru-
karzy i transportu wodnego.

Terytorialne rozlokowanie Polak6w -
czlonk6w zwi4zk6w zawodowych widai z
tego, ze najwiqkszaliczba takowych przy-
pada na okrEg kijowski - 2.503 (2,8 oA),

odeski - 1877 (2,7 yo), najmniejsza - na
starobielski - 8, gluchowski, prylucki,
iziumski, kupafiski, romefiski, czemi-
chowski, lubiefrski (ponizej 100). Okrqgi,
w kt6rych Polak6w, czlonk6w zwiqzk6w
zawodowych jest powyzej 1000, sA nastQ-
puj4ce: charkowski, berdyczowski, win-
nicki, wolyfski, szepetowiecki, staliriski,
ploskirowski. Najwiqkszy procent Pola-
k6w, czlonk6w zwiqzk6w zawodowych, w
stosunku do ogolnej liczby jest w okrE-
gach: szepetowieckim - ll,60 , berdy-
czowskim - 9,2oA, ploskirowskim - 9,0oA,
wolyriskirn - 8,7o, korosterlskrm - 6,90/o,

winnickim - 5,6oh, tulczyriskim - 5,4yo,
mohylowskim - 5,3oA.

OSCAR DLA WAJDY
Tegorocznego honorowego Os'

car^ zx caloksztalt tw6rczoSci przy-
znano wybitnemu polskiemu reZyse-
rowi Andrzejowi Wajdzie - oglosil
prezes Amerykafi skiej Akademii Fil-
mowej, Robert Rehme.

"Wajda zostal okre6lony przez
Radq Gubernator6w Akademii jako
jeden z najbardziej szanowanych rety -
ser6w naszych czas6w, czlowiek, kt6-
rego filmy daly widowni na calym
Swiecie artystyczn4 wizjq historii,
demokracji i wolnoSci. Realizuj4c je,
Wajda sam stal siq symbolem odwagi i
nadziei dla milion6w ludzi powojennej
Europy" - czytamy w komunikacie
Akademii. -"Andrzej Wajda systema- v''
tyczrie przyciaga uwagQ opinii do
europejskiego kina. Pokazujqc zar6-
wno wzniosle wyzyny, jak i najciem-
niejsze gtqbiny ewopejskiej duszy, stal
siQ dla nas natchnieniem, aby raz
jeszcze wypr6bowad silq naszego
humanizmu. Wajda nale2y do Polski,
ale jego filmy s4 czqSciq skarbca kultu-
ry calej ludzkoSci".

O tym, kto otrzymuje honorow4
nagrodq, decyduj e Rada Gubernator6w
Akademii, zlo2ona z 39 os6b - wybit-
nych przedstawicieli trzynastu specjal-
no6ci filmowej profesji, w tym rezyse-
r6w, operator6w i scenarzyst6w.

Pod listem zaprzyz\aniem nagro-
dy polskiemu rezyserowi podpisalo siq
okolo 70 najbardziej znanych amery-
kafskich filmowc6w, jak Steven Spiel- '--"
berg, Woody Allen, George Lucas,
Francis Ford Coppolh, a takile aktorzy
Meryl Streep i Alec Baldwin.

Mimo kilkakrotnych nominacji do
Oscara (za " Ziemiq Obiecan4", "Panny
z Wilka" i "Czlowieka z Zelaza"), ftI-
my Wajdy nie docierajqw USA do ma-
sowego widza. Znane s4jednak dosko-
nale bardziej wybrednym odbiorcom w
krqgach akademickich i artystycznych.

"Popi6l i diament" i "Kanal" s4

nadal pokazywane na uniwersytetach.
R6wnie2 zgLoszony do Oscara naj-

nowszy film Wajdy "Pan Tadeusz" byl
pokazywany w kinie w Nowym Jorku.
W Polsce obejrzalo go juz ponad 6

milion6w widz6w.

Wg. prasy polskiej oprac. s.m.

Nazwa
zwi4zku w nrm

oh Pola-
k6w

w sto-
sunku do
o96lnej
liczby

Prac. ziemi i lasu

G6rnik6w

Metalowc6w

Chemik6w

Sk6rzany

Cukrownik6w

Przem. spoz.

w6k.
Pra6.'igty

Drukarzy

Prac. papier.

Drzewny

Budowlany

1437

12t8

r682

1569

436

1907

n97
282

46

129

322

349

804

2,8

0,7

1,5

6,4

2,9

7,0

2,1

2,87

0,5

1,0

l4,l
3,8

1,6

Kolejowc,6w

Transp. wodnego

Transp. miejscowe-
go

PoczW i Teleerafu

r 1.388

1.454

151

466

177

2,0

1,6

1,8

1,9

0,1

Urzqdnik6w

Prac. medycyny
i sanit.

Prac. o5wiaty

Prac. sztuki

2.248

r.602

r.241

1.019

186

126,0 ':

1,3

ZtJ

lr5

2,1

Prac. komunalnych

"NarDit"

4,048

772

669

l:r,6Yo'

2,8

2.5

Razem: 19.n5 l,gYo

J. S-cz.
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Za oknem hulala styczniow azawieja.
Jednak w berdyczowskiej siedzibie Zwiq-
zku Polak6w na Ukrainie bylo przytulnie,
cieplutko. Przy herbatce rozmawialiSmy z
naszyrn go6ciem z Lubelszczyzny - Janu-
szem Ro2kiern. Pan R.ozek go6cil wla6nie
u znajomych w Korcu,,znaj'dujqcym siq
niedaleko r Polonnego:" Przejechal. z Korca
prawie,sto,piq6dziesi4t kilornetr6w; zeby
przedstawi6 problemy, rolnictwa na la-
mach,'lMozaiki Berdyczowskiej'1.,

Po chwili znajomoSci dowiedzieli6-
my siq, 2ew latach 1989'92jako posel na
Sejm RP Janusz Ro2ek pracowal w Komi-
,sji Polityki Spolecznej , zajmowal,siq,pfo-

'.-,, blemami emeryt6w, bezrobotnych.
Obecnie 'sam emeryt, patr'Janusz''

mimo' swoich 79.lat - skutecznie gospo.
daruje jako rolnik indywidualny,'Ucze-
sth ik pol skiej :parly zantki,'po dczas wojny
walcz4cy w' szeregach,qrmii' Krajowej,
nasz goSi rozmawial z nami o ziemi -
jako niezbqdnej' potrzebie wiejskiego
czlowieka

- Ma pan |r' tej dziedzinie"niemale do|-
wiadczenie...

':: :r'.' .. .:

- 22 lata ternu wystqpowalem jako,
inicj ator powolani a p ierwsze g.o' niezale2-
nego od wladzy komunistycznej'Komite-
tu Samoobrony Chlopskiej Ziemi,Lubel-
skiej. Mieli6my wtedy warunki w por6w-
naniu z Ukrain4 lepsze w tym sensie, 2e

80 proc. ziemi znajdowalo .siq w rEkach

r',i ,,',i ::,t'i i."'l',,i i;.,r, j ,, r ",.i', .
Zimowa rozmowa o rolnictwie

indywidualnycfr, nqtomiast wUkraipig,dn ,,, ,urodz4j, g jednqgo hektara indywidualny
niedawna ai 98 proc. zierni podlegalg : . wla$ciciql zbiera f0 tonggrnidor4,,60 lgn
kolchozom (w. Polsce ich odpowiedni- buraka cukrowego, 80'ton marchwi, oko-
kiem byly sp6titzielnie rolne) i soWchb- lo 30,ton cebuli czy ziemniaka. Gospodar-
zom (w Polsce funkCjonowaly'zbtiilone stwa s4 zmechanuowane: Kofi jestdzisiaj
paristwowe gospodars'twa'rolne, PGR-y). jui przezytkiem:'Nic dziwnego ' prze-
Ale'w Polsce draisznbyla ropariijej prol eiEtny gospodaiz uiytkujeiponad l0 ha
d'ktv'.a'takae macaiieit'*-- szA'ziemia: ziemi. :' : .' '|l': '','; :i.'!'1j : 'rl l i

w::oko1icachi.Lub.1ina1ihektar.kosztujd,o.^,-.^-..'...^,^,^-.....--,-...,^oi
dziS co naimniei 1000 dolar6w. A w roz- -A rafi czy"t st?'sant zalmuJe!

-o*i. 
t i"' ^iu 

lp.*i.r, 'mieszkaniec ,'u2Ytkujq 15 hektar6w; wtym Zha-
n6W-'i"nrr"ty,otj'"i serioichwalillsiq, 2e Porzeczki czamei' zbieramy j4 kombaj-

kilii.;Ai"ki^it ;; so a;r"ro*i iut nem, To juz stalo siq regulq: sqsiedzi naw-

ffi;. Udui;-;;r*oi".*uf"* ail;;- zajem u|yczajq sobie maszyny i narzg-

;"j" g"rpgd"*il prywutny.tr 
' dzia. W 2000 roku planujq od 3 do 5 ha

-i",;;r*"r'";;";ri;;o;"ur**t*,oiol,r:rT fffr'.f Tfi l;:tli31[;:l#:
wie prezydenci Aleksantder Kwasniewski duzo produkowu6. nu*.t,3e6li sprzedam
i'LeonidKubimamdwili:'Idziemyjednq taniej, bede mial wiEcej pieniEdzy,'Wu-
drogq-. Jak Pana'zdaniem moglaby PoI' tr1*ispir.O.iq nie iil tirgu, Ub to:siq nie
qka wspierat'Ukraing w dztEilzinlie trans; oplaCi."'Oplacaina' jest sprzbdai 'hurtern

formacii rolnittwaT' i''': ;' "; ! zakladogprzetw6rczyrlr;lub chlodniom-

nie jest mo2liwa szybka )miana sytuacji. W sezonie zatmdniam f O robotni-
To jest dtuggfalowy proces, kt6ry moZe k'6w,.'np stale w ciAgu rolu - 3, osoby.
trwa6 wiele lat. Jednal<ze ziemia musi Bede staral siq wplywat na MiniSterstwo
mie6 prywatnego wla6ciciela. Byloby Rolnictwa, heby ulatwialo zatrudnienie

,'dobrze, ,,ieby ,mlodziez z Ukrainy, kt6ra ,, :, obywateli,Ukrainy, dla'praktyki w gospo.
-pragnie: pracowai.w rolnictwie, zdobyla, ' ' daRtwach polskich. rr' ;i, io ' 

' 
''

g$fltewe wzor'owych gospodarstrvach 
- natrazo dzigkujg za ro,zmto|eQ.'Polski.

; ,Iak wyglqdajq-wyniki pracy przeciet-
nych polskich gospodarzy?'

- Sredni poziom charakteryzuje taki

Ro,zmawial Feliks' Paszkows ki

Dla zainteresowanych - adrgs pana
Roika znajduje siq w redakcji !

Konsekracja katedry w MoskWie
W niedzielq 12 grudnia ub. r. w Moskwie

odbyla siq konsekracja Katedry Niepokalane-
go Poczqcia Naj6wiqtszej Maryi Panny, pier-
wszej i jedynej katolickiej katedry w Rosji.
Uroczyst4 Mszq konsekracyjnq odprawil oso-
bisty wyslannik papie2a Jana Pawla II, sekre-
tarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynal
Angelo Sodano.

Kardynal Sodano przekazal zgromadzo-
nym przeslanie papieza, gratuluj4cego wier-
nym odnowienia i ponownej konsekracji
katedry.

Na ponad 2,S-godzinnej uroczystej Mszy
zgromadzilo siq ok. tysiqca wiernych, ktorzy ,

siq ledwo mieScili w ogromnej katedrze. Mszq
odprawiano po lacinie i po rosyjsku.

Katedra Niepokalanego Poczqcia Naj-
Swiqtszej Maryi Panny znajduje siq w starej
czqSci miasta, w dzielnicy, w kt6rej wczeSniej
rnieszkali katolicy, Gruzini iZydzi. Dzisiaj w

poblizu mie6ci siq ambasada polska. Ulice
nadal nosz4 nazwy przypominaj4ce "gru-
ziriskie" korzenie dzielnicy - sama katedra
znajduje siq na ulicy Mala Gruzirisk'a.

Jest to du|y, elegancki budynek,z czer-
wonej cegty o wysokich sklepieniach i skrorn-
nym, prawie ascetycznym wnqtrzu, kt6rego
j edyn4 ozdobq sq kolorowe witra2e w oknach.

Los tego ko6ciola zawszebyl zwiqzany z
losami miejscowych Polak6w. Zbudowano go
na poczqtku XX stulecia z ich ofiar oraz dziqki
pomocy z Polski. W odr6znieniu od wiqkszo-
6ci cerkwi prawoslawnych, ko6ciolowi udalo
siq prze2-yt rewolucjq pa2dziemikow4 i - z
trudem - stuzy6 wiernym az do 1937 roku.

W czasach stalinowskich koSci6l jednak
zamkniqto, podzielono na cztery piqtra i prze-
ksztaicono w biurowiec. Od polowy lat 50.
znajdowala siq tarn siedziba biura projektan-
ckiego Mosspecpromproj ekt.

, Pierwsz4MszqSwiqtqodprawionodopie-
ro w 1990 r. na placu,przed ko6ciolem. Przez
pierwsze dwa lata odprawiano Mbze Swiqte na

stopniach Swi4tyni lub na podw6rku. W marcu
1995 roku miejscowi katolicy pr6bowali sil4
wprowadzi 6 w zycie dekret pfezydenta Jelcy-
na o zwrocie iwiatyri. Do najwrqks rych sitart z
rosyjskim OMON-em doszlg 7 i 8 marca 1995
roku, gdy kilka os6b zostalo,rannych":,

.W pa2dzierniku l995,roku mer Moskwy
Jurij tr u2kow oficjalnie przekazal ko3ciol
moskiewskim katolikom, Wkr6tce rozpoczQto
pracy restauracyjne. Wykonywaly je finrry
polskie.

Obecnie w koSciele odprawiane sA msze
po polsku, rosyjsku i korearisku. W samej
Moskwie rnieszka ok. 65 tys. katolik6w'po.
chodzeni a niemieckiego, fq4ncuskiego, rosyj-
skiego, polskiego, koreahsiiiego i hiszpafr-
skiego.

Wg. prasy polskiej opr. s. m.
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Ile wartajest Polska
Dziesipd tysigcy polskich inst5rtucji wycenilo uiytkowany przez siebie maj4tek,

bgd4cy wlasno5ci4 Skarbu Pafistwa, za5 ministerstwo dokonalo podsumowania.

Stosowny raport przedstawiony zostal Sejmowi.

Polska stala siq pierwszym krajem w
Europie Srodkowo-Wschodniej, kt6ry
podjal pr6bq oszacowania swego maj4t-
ku. Po raz pierwszy zarejesffowane zosta-
ly te? podmioty uprawnione do korzysta-
nia z praw maj4tkowych Skarbu Paristwa;
naliczono ponad sto takich instytucji. S4
to wzqdy administracji centralnej, agen-
cje parlstwowe, urzqdy wojewod6w.

Obecnie mo2na okre$lii jaka czq56
maj4tku, o charakterze strategiczno-spo-
lecznym, zawsze bqdzie stanowila wlas-
noS6 Paristvta, ajak4 czqS6 mienia prze-
zrraczy siE na doch6d bud2etowy oraz
pokrycie wszelkich program6w spole-
czrych.

Ot62 maj4tek prawie trzech tysiEcy
przedsiEbiorstw i bank6w pafistwowych
wyceniono na piqidziesi4t miliard6w zlo-
tych. Nie rwczy to wcale, by za tq kwotq
moma komukolwiek te podmioty sprze-
da6. Dodatni wynik finansowy uzyskala
zaledwie polowa tych firm, a mo2na w4t-

pit,czy ktokolwiek chcialby mie6 udzialy
w zakladzie przynosz4cym straty. Na
okolo 70 miliard6w ryyceniono fundusze
wlasne prawie 350 jednoosobowych sp6-
lek skarbu paristwa; i w tym przypadku
sto znajduje siE w stanie likwidacji lub
upadlo6ci. Akcje iudziaty w innych pod-
miotach warte s4 teoretycznie okolo 25

milictd6w zlotych. Grunty w paristwo-
wym wladaniu oszacowane zostaty na
prawie 120 miliard6w zlotych.

Tych kwot nie wolno mechanicznie
sumowa6, poniewaz wyjdzie z tego war-
to56 urojona. Przyjmijmy zatem zape-
wnienia ekspert6w z Ministerstwa Skarbu
Pafstwa, 2e praktycznie kwalifikuje siq
do sprzeda2y czqSt wsp6lnego majqtku
warta - teoretycznie - l3 I miliard6w 700
milion6w zlotych. lle zaplaci za to rynek
- nikt nie potrafi przewidziel.

Wprawdzie calo56 paristwowego
mienia warta jest znacznie wiqcej, ale
czq5ci maj4tku w og6le nie wyceniano, bo

nikt nie zamierzajej sprzedawal aniroz-
dawad - d6br kultury narodowej (zabyt-
k6w, zbior6w Muzeum Narodowego,
Wawelu i Zamku Kr6lewskiego w War-
szawie), zasob6w naturalnych (kopalin,
jezior, 1as6w, zwierzqt wolno 2yiqcych,
owoc6w le6nych), kt6re muszQ stu2y6
wielu przyszhym pokoleniom albo nie
poddaj4 siq oszacowaniu warto6ci. W
ewidencji zralazlo siq ponad 43 tysi4ce
zabytk6w, dwie5cie kilometr6w akt pari-

stwowego zasobu archiwalnego, prawie
siedem tysiqcy stanowisk archeologi-
cznych, a takhe dziesiqd pol bitewnych,
68 nied:Zwiedzi i ok. 14 tysiqcy bobr6w.
Zasoby surowc6w metalicznych oszaco-
wano natrzy miliardy osiemset milion6w
ton. Zewidencjonowane zostaty zasoby
surowc6w chemicanych, skalnych, w6d.

Z przedstawionym tu problernefil, Zr--,
ewidencj4 i wycen4 maj4tku paristwa,
Swiat mocuje siq od dawna i niekt6rzy
eksperci rcantailajq nawet, czy na przy-
klad slup powietrza nad pafrstwem ma
jakas warto56. Natomiast okre6lenie
"komu - ile", ma charakter politycrrry i
nale2y do kompetencji parlamentu, kt6ry
nie moze jednak rozdat wiqcej ni2 posia-
damy.

Wieslaw Wesolowski (PAI)

Ponhej pubtikujemy kotqny felieton autorslryra Janusza Kowina-Mikke, polskiegp polityka i publicysty. Pan KoMinilikke iest liderem
pnwthrwei Unii e&ityt<iR6atnej i zwolennikiem libenlizmu - A. makswalnej prywatyza.cji i zmniejszenia roli uladz pahstt tow$h do
'minimum. jedte2 p;eciwnikie:m demokrccji, ale z pozycji libeda i pmwbowca- Jego felietony budzqw-Polsce.l<ontrowe,aie ale i du2e
zainteresowanie. bziqki zgodzie pana faririna-Mii4e'bCdziemy je zamieszcza' w kdejnych numera&. (Redakcia)

ZAAFANIE
Wiqkszo66 ekonomist6w ostatnich lat

wierzybezgranicznie w komputery - aprry-
najmniej w matematykq. Konstruuj4 coraz
bardziej skomplikowane modele matematy-
czne-kt6re jednakZe niemal nieodmiennie siq
nie sprawdzajar...Dlaczego tak siq dzieje? Czy
winna jest matematyka?

Nie, winna jest wiara. Wiara 2le skiero-
wana. Wiara w maszynq - zamiast wiary w
czlowieka.

Zapomnienie o tym, 2e czlowiek nie jest
przedmiotem, obiektem, lecz podmiotem, czy-
li subiektem nauki. Dlatego prawa ekonomii
musz4by6 subiektywne, a nie obiektywne.

Cala na prryklad gospodarka opiera siq na
ZAUFANru.

Dlaczego za swoj4 pracq przyjmujq od
pracodawcy banknot z napisem "Sto zlotych"?
Przecie2 - obiektyrvnie rzecz bior4c - jest to
tylko prostok4tny kawatek papieru, kt6rym
nawet podetrze6 siq nie mozna.- a jako ozdob-
ny rysunek na Scianie wart jest co najwyilej 2
zlote?

Ano: przyjmujq go tylko dlatego, 2e
UFAM, i2 zaten banknot dostanq wytw6r czy-
jejS pracy wart mniej-wiqcej 100 zlotych...

Ufam wiqc,2e ten ktoS, kto go ode mnie
weZmie, zaufa,2elufat bqdzie kto5 nastqpny.

Na banknocie jest napisane, ze jest to
legalny banknot Narodowego Banku Polskie-
go - i NBP rqczy za jego warto56. Gdyby np.
jutro ktoS obalit Rzad - to zobacrylibySmy,
czy ludzie chcieliby przyjmowa|.te banknoty

- cry raczej powiedzieliby: "E, lepiej zaplat
Panzato dolarami, bo kto, co bqdqjutro warte
te papierki..."

Sytuacja bank6w teLzalezy od zaufania.
Bank "Bieda z Nqdz4'' moze byt, zadlu2ony
ponad granice wyplacalno6ci. Innymi slowy:
prowadzil zl4gospodarkq, winien jest ludziom
2 biliony, ma u ludzi raptem 1,7 biliona...

Upadnie?
Niekoniecznie!
JeSli nikt o tym nie wie, nowy zarz1d

"Biedy z Nqdz4'' mo2e zacz46 prowadzi6
odwazn6 ale rozs4dn4 politykq. Po roku bank
odrobi straty - i bqdzie Smialo rozwijal siq ku
radoSci udzialowc6w i klient6w.

A "Superbank", maj4cy wypracowanq
nadwyzkq, nagle utraci zaufanie klient6w. Ci
r^rc4 siq podejmowa6 pieni1dze. Kilka od-
dzialow nie zdola w tym dniu wyplaci6 im
wklad6w. Natychmiast rozchodzi siq wie66:
"To rzeczywiScie prawda, 2e ten Superbank
bankrutuje!". Przed kasami wyrastaj4 kilkuki-
lometrowe kolejki. Bank nie mo2e wyplacil -
bo przecie?jego pieniqdze s4 u innych klien-
t6w, kt6rzy zwrocqje za miesi4c, za rok... No,

i niestety: trzebazamlcrqt kasy. Koszty utrzy-
mania lokali jednak lec4 kasjerom trzeba pla-
ci6 pensje...

i bank naprawdq bankrutujel Bez
zadnego obiektywnego powodu. Po prostu.
utracil zaufanie! \-/

Przycryn4upadku banku moze by6 to,2e
pani Dziunia, 2ona wiceprezesa, nieopatrznie
powiedziala przyjaci6lce przez telefon:
"Wiesz, mq| wczoraj wr6cil z pracy zdener-
wowany...". Przyjaci6lka to rozpowie - albo
nie. Ludzie wyci4gn4 z tego wnioski - albo
nie.

I zaden komputer nie moze tego przewi-
dziett

Dlatego tak wame w 2yciu jest ZAUFA-
NIE. I polityczna STABILNOSC.

Ieili rzqdzi koalicja partii - to nigdy nie
wiadomo, kt6ra przewazy. Je5li mamy Demo-
kracjq - to nigdy nie wiadomo, co ciq Demo-
sowi spodoba... Gdy rz4dzi nawet j edna partia,
ale nie oparta na ideologii - to tez nie wiado-
mo, co jutro uzna za najwla6ciwsze.

Chwala Bogu, 2e prrynajmniej zlotowk4
zarz4dza Narodowy Bank Polski, a ludzie
maj4 do jego prezes, p. Hanny Gronkiewicz-
Walc odrobinE zaufania.

I to siq liczy!

Janusz Korwin-Mikke
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koniec grudnia 1999 r. - luty 2000 r.

Rzqd upow_a2nil ministra spraw zagranicznych do wypowiedzenia "w ci4gu najbliz-
szych lat" 8 um6w o ruchu beztlizowym obejmuj4cych 15 paristw. Uchwala Rady
Ministr6w_jest zwiqzana z koniecznoSci4 dostosowania polityki wizowej do wymo-
g6w Unii Europejskiej i wynika z narodowego planu dostosowania do czl-onkostwa w
UE. Kraje, do kt6rych maj4byi wprowadzone wizy to m. in. Rosja, BialoruS i Ukrai-
na..Decyzje maj4 byi podjqte w takiej formie, by mialy jak najmniejszy negarywny
wplyw na ruch granicrrry.

fgrypfikuje siq sytuacjarzqduJerzego Buzka. Na skutek wewnqtrznych konflikt6w w
+k.I W-yb-o1c,zej SolidarnoS6 (tworz4cej rzqd razem z lJniq Wolno6ci), zmalala
liczebnoS6 klubu parlamentarnego AWS, a kilkunastu posl6w formalnie bqdacych w
klulie regularnie-glosuje prreci*ko propgzycjo- o4dowym. W ten rpoiou wiEk-
szo56, na jakq w Sejmie moileliczy(, prenaier Buzek, zmalila do zaledwie kilku gio-
s6w.

79 _t-Vt.mlodych ludzi zcalej Europy z wszystkich Ko5ciol6w chrzescijariskich-takae
z Ukrainy - uczestniczy\o w Europejskim Spotkaniu Mlodych w Waiszawie. Mlodzi
ludzie uczestniczyti y spotkania-ch, gdzie-rozmawiano o modlitwie, wyzwaniach
rytpg1.l:tlo6ci, nadziei ipojednaniu. Zbiorowe modlit*y 

"dtyilt rie * warszaw-
skiej hali Torwaru. -Z calej duszy starajmy siq tak unzecz'lwisiniae Bwangelie, 2eby
ZYgigstawalosiEpiqkne:zyjmywprostocie,znadziejawwolnoSciiwpok6ju:*oj-
wal brat Roger, zalozyciel Wsp6lnoty zTaize.
W Sejmie odbylo siq pierwsze posiedzenie Forum Polsko-Ukrairiskiego, stowarzy-
s'enia utworzonego m. in. z incjafywy minister sprawiedliwo6ci Hanny Suchockiej,
wiceminis[a s.gr1w wewnEtrznych Bogdana Borusewicza i b. przewodnicz4cego
Zwiqzku Ukrairic6w w Polsce Janusza Rejta. Przewodnicz4cym Fo*- jest Herulk
Yyjt_l- Gl6wnym celem Forum jest"przelo2enie" strategiCznego panenerstrva Pol-
ski i Ukrai.y tl praktyczne dzialanianawszystkich pola-h, od-wymiany gospodar-

2r1,-9_"_Tieczeristwa i obronno6ci, do wsp6lpracy niukowej i kuituralnej-- powie-
dzial wujec. Na ukrainie dziala ju2 Forum ukrairisko - podkie.

Zmarl minister kultury i dziedzictwa narodowego Andrzej Zaktzewski, wybitny pol-
ski polityk, byty ministerw Kancelarii Prezydentaraczasiurzqdowania LechaWutg-
sy.

SejT oglo_sil rok 2000 - Rokiem Reymo.ntowskim. "W 75 rocznicq Smierci Wladysla-
wa Stanislawa Reymonta Sejm Rzeczypospolitej - oddaj4c hold iizacunek wybitne-
mu Polakowi, wielkigmu pisarzowi, laureatowi Nagrody Nobla - oglaszarok Z0O0
RokiemReymontowskim" - glo si uchwala. Reymoni w swych powieS-ciach podej mo-
wal problgTatyE obyczajow% spoleczn4 history czrtL. 2nair4c4 pozycJq* l"go
tw6rczo6ci jest 'lZiemj1 obiecana", przedstawiajqCa narodziny pizimysio.i,igo ini-u-
sta- W latach 1899-1908 stworzyl Reymont swoje najglo6niejize dzielo - p'owiesd
"Chlopi". w 1924r. otrzymal literack4NagrodaNobli. Zmarlw 1925 roku.
Liczba ludno6ci w Polsce_ w najbli2szychlatach, do 2005 roku, zmniejszy siq o okolo
J0 tyt. os6b,_po czym bqdzie wnastat w tempie 0, 1 proc. rocznie i w 2OiS rok , po.-
kr99rY 39 mln os6b - yynikg zbadanGl6wnego Urlqdu Statystycznego. Poczawszy
od 2019 roku liczba os6b w Polsce zacznie siE znowu-zmniejszil
Podczas powodzi w G6rowie Ilaweckip na p6tnocy Polski zginqlo troje starszych
os6b. Prawie dwumetrowa fala zalalani2ej polo2one ulice mia-sta."Kilkina6cie oi6b
zostalo.rannych, a ponad 20 ewakuowano. Straty materialne s4 du2e. Czq$d mie szkafi-
c6w G6rowa to Ukrairicy, przesiedleni tu z poludniowo-wschbdniej rokki w ramach
",A.k9j-i wisla" niedlugo po. II wojnie Swiitowej; znajduje siE tu jedyna w polsce
ukrairiska szkola Srednia - liceum.-

Przemyt prawie 49 tys. litrow spirytusu o warto6ci ok. 1,5 mln zlotych udaremnili cel-
nicy na przejSciu kolejowym w Hrubies-zowie. Celnicy zakwestionowali264beczki,
przywiezionezUkrainy, 

Jv kt6rych mialznajdowad siqpreparat do wyrobu lakieru do
wlos6w. Okazalo siE, ze byl to spirytus.

W polowie lutego w kantorach dolary kupowano po 4.06 zl, sprzedawano po 4.15 zl.

ooRzeczpospolita"

dla Polak6w
na Wschodzie
Ponad 62 tys. egzemplarzy

"Rzeczpospolitej" trafi w 2000 roku
do oSrodk6w Polonii w Europie
Wschodniej i Azji. Porozumienie w tej
sprawie podpisaty - polskie Minister-
stwo Spraw Zagranicnry ch, wydaj qca
"Rzeczpospolit4" sp6lka Presspublica
i Poczta Polska, kt6ra "Rzeczpos-
polit4'' wysylai bEdzie za darmo.

"Prenumerata 2000" - to haslo
akcji, dziqki kt6rej oSrodki polskie na
Ukrainie, Bialorusi, Litrvie, tr-otwie, w
Kazachstanie, Gruzji, Rumunii, Bul-
garii i Rosji beda otrzymywatprzez
caty rok prenumeratq "Rzeczpos-
politej".

Akcjq zainicjowal polski resort
spraw zagranicnrych. Dzialania
doty czqnaszych rodak6w na 6wiecie,
ale te? wszystkich oSrodk6w, kt6re
szerzq polsk4 kulturE. Slowo pisane,
slowo m6wione za po6rednictwem
radia - slowo o Polsce i slowo polskie
bqdzie moglo wszqdzie docierad.
Ogromnie siq z tego cieszE - powie-
dzial szef polskiej dyplomacji Broni-
slaw Geremek.

Najpowa2niej szy polski dziennik
juz trafil do polskich organizacji (na
Ukrainie miqdzy innymi do wladz
centralnych orv oddzial6w tereno-
lvych Zwiqzku Polak6w na Ukrainie
oraz do Federacji Organizacji Pol-
skich na Ukrainieizrzeszonych w niej
towarzystw), ata|ie do nraczqcych, a
zainteresowanych Polsk4 osobisto6ci,
do zainteresowanych dziennikarzy i
redakcji gazet i czasopism.

200 odbiornik6w radiowych
ufundowalo Polskie Radio, z nadziejqu
ze w ten spos6b przyczyni siq do po-
prawy odbioru swoich audycji. Zosta-
ly one przekazane przede wszystkim
polskim organizacjom.

O efektach akcji "Prenumerata
2000" napiszemy wnastqpnych nume-
rach "M.B."

S.K S.M.
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Papiei w Ziemi Swiqtej w TV Polonia

Dla os6b mogqcych odbiera6 telewizjq Polonia wazna informacja: podczas piel-

grzymki papie2aJana Pawla II do Ziemi swiqtej planowane s4bezposrednie transmisje

ielewizyjne, m.in. - we i;rodq11marca o 9.50 (podajemy czas_ukrai6ski, czyli polski-+ t

goOrin.i -MszaSwiqta w Bitlejem, we czwartek 23 marcao 8.20 - Msza Sw. w Kaplicy

fuieczernika, w sobotq 25 marcio 9.50 - Msza Sw. w Nazarecie (program wizyty papie-

2a moheulec zmianom, a wiqc i terminy transmisji telewizyjnych!).

Ponadto, polecamy stale programy - informacyjne, a nrlaszcza "WiadomoSci"

codziennieo2i.00, atabecykliczneprogramydladzieci:wniedzieleo9.50"AlaiAs",
w soboty tak2e program redikcji katolickiej dla mlodziefi "ziamo" o 9.45' Zwtacamy

te2 uwalq na niekt6re ciekawsze pozycje w marcu - l3 marca w poniedzialek o-21'00
.,Amatoif znakomity film Krzysztofa Kie6lowskiego z Jerzym Stuhrem w roli gl6wnej;

19-go w nledzielq o i t .OO aostbnala "spiral a" Krzyszrofa Zanussiego, a 20-go w ponie-

Oziatet< zabawny stary film z 1953 r. "Pizygoda na Mariensztacie" Leonarda Buczkow-

skiego."Ni.r,.ty 
- Polsat, Polsat 2 iRTL-7 , inne polskie programy odbierane czasami po-

przez telewizjq kablow4 w r6znych miastach Ukrainy, p99.uje swoje plany w ostatniej

chwili i dtatego nie mozemy ich zamieSci6'

Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
o Co miesiac, w kazdq pierwsz4 sobotq miesiEca o godzinie 20'00, moana

sluchad p6lgodzinnejaudycji w jqzyku polskim w Radiu zytomietz'

. Nieregularnie nadawana jest audycja w jqzyku polskim w Radiu

Berdycz6w. Jest zapowiadana wczeSniej.

Telewizja Zytomierz dla Polak6w

' Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w'

Potskie stowarzys zenia w Zytomierzu
o Dom Polski w Zytomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34b,

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Kazimierz Ratuszyfiski, godziny pracy -
codziennie (pr6czniedziel) od 9.00 do 18'00'

t Zj edno czenie P ol ak6w Zytomiers zczy zny "P o I onia"

- przewodniczqcY Tadeusz Rqkas,

tel. domowy $12) 22-16-36.
o ZwiEzek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu

- pt.i.t Walentyn Grabowski, zastqpca lerzy Bagiriski,

tel. domowy $12) 37-89-97.

' Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzu

- przewodn rczqca Swietlana Gre2, tel. : 3 6- I 4 -88, 37 -40-46'

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie

' Zwrqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -
pr.r.i Feliks paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46,

tel. (414) 32-s0-30.

Msze w jpzyku polskim w ZYtomierzu
o Katedra Sw. Zofii - codziennie 19'00.
. KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. sw. Janaz Dukli - codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13'00.

Msze dwujgzyczne - czpsciowo w jgzyku polskim, czQsciowo po

ukrairisku w Berdyczowie
. Ko$ci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 8.00, 10.30 ,17 '30,

codziennie 8.00 i 1l.30.
. Ko6ci6l Sw. Barbary - codziennie 8.30, 17.30, niedziele takie 13.00'

' Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

Nauka jgzyka polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych, godz.

17.00: wtorki - nau."ycielka z. chareza, Srody - L. Wermiriska,
pi4tki - W. Kole5nik.
(Przepraszanty za wszelkie braki i nieicisloici w naszym informatorze'
'Ikzystkich 
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( 5E PA[4L,| | BCbKA MO3AIKA))
(flonucuxoto MoBoto)

SnaroAifiHa rpoMaAcbKa KynbrypHo-ocairHn
ra3era.

Brxogrru KoxHhx 2 rvriccqi.

BraAaeequ - PaAa SepgraviacbKoro aiAAinet
Cninxn nonsxia VrPaTun.

3apeecrPoBaHa25 rairxs 1995 P.

XnrorurpcbKt4M o6nacHnu ynpaeniHHnu
no npeci, ceiAoqreo npo peecrpaqirc

cepil XT Ns 70.

rr,t. Eepgravie, eyn. flyr.lrina, 46.
Ten.2-23-78.

Haua

Ha,qpyroeaHo Ha Kfl "flonirpa$ivna $a6pura"
M. Beppravie, eyn. KornnpeecbKoro, 2'

TNPax 1 000 nPnruiPuurie.

Polski informator Zytomierza i Berdyczowa

t*,6,ich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)


