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Dni Kultury Potskiej w Berdyczowie

Spotkanie Ambasadora RP p. Jerzego Bahra z mtodzie2il polonijnq w szkole Nr 3

Swigto polskoSci
Sala Miejskiego Domu Kultury w

Berdyczowie zostala zapelniona niemal
calkowicie - przyszlo okolo oSmiuset
os6b. Gdy ch6r berdyczowskiej pomatu-
ralnej Szkoly Pedagogicznej Spiewal
,,BoLe coS Polskq" - pieS6, uznanqw pol-
sce za,,drugi hymn narodowy" - wstali
najpierw goScie z Polski. Potem po kolei
wstawaty rzqdy siedz4ce za nimi, a p6L-

niej - ogl4dajqc siq za siebie - siedz4cy
przed nimi... WiqkszoS6 obecnych za-
pewne pierwszy raz slyszalo ,"Boze co6
Polskq"...

Z pewno6ciq dla mieszkaric6w Ber-
dyczowa bylo to w og6le pienvsze takie
spotkanie z polskq kulturq. 20-Zl maja
odbywaty siq tu Dni Kultury polskiej.
Bardzo obszerny program ulo2ony zostal
przez komitet organizacyjny, kt6remu
przewodniczyla wicemer Berdyczowa

Irena Siniawska. W Domu Kultury mie-
szkaricy i goScie miasta gorgco oklaski-
wali znakomite wystepy zespol6w arty-
stycanych z Polski (zesp6l ,,Bene", for-
macja tafrca,,Twist") i z Ukrainy (zesp6t
folklorystyczny,,Jask6lki" oraz zesp6l
muzyki dawnej ,,Kantyczki" z Kijowa;
zesp6l ,,Jaroslawka" z Lubara, ch6ry
,,Puere Kantores" i,,Dzwone czki" z Zyto-
mierza).

Ciqg dalszy na str.6
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ilI Szc zyt gospod arczy Polska-Ukraina
w Rzeszowie

Nie bqdzie kurtyny
Granica polsko-ukraifska, w mo-

mencie przyst4pienia Polski do UE, nie

moze stad siq nowq kurtyn4 oddzielaj4cq

Ukrainq od kraj6w wsp6lnoty - o6wiad-

czyl prezydent RP Aleksander KwaS-

niewski na III szczycie gospodarczym

Polska-Ukraina w Rzeszowie. Do Rze-

szowa, na spotkanie kilkuset przedsiq-

biorc6w przyjechat tel prezydent Ukrai-
ny Leonid Kuczma.

- Polska nie moze byt,iladnym no-

wym kordonem, 2adnq nowe kurtynq.

M6wiq o tym z Wlochami, Francuzami,

Niemcami, Hiszpanami, 2e byloby wiel-
kim politycznym blqdem, gdyby w
momencie wej6cia Polski do Unii Euro-
pejskiej granica wschodnia, polsko-

ukrairiska stala siq nowe kurtynq. Nawet,
gdyby to nie byla kurtyna 2elazna tylko
aksamitna, bylaby to jednak kurtyna -
powiedzial Aleksander KwaSniewski.

Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma
powiedzial, ze cele strategiczne obu

paristw s4 zbiezne, ale r62ni4 siq czasem

w realizacji. PodkreSlil, 2e nadrzqdnym
celem Ukrainy jest integracja z Europ4 i
jest wdziqczny prezydentowi Kwa6niew-
skiemu za wspieranie Ukrainy w d42eniu

do tego celu oraz za poparcie jakiego

udziela Ukrainie na forum miqdzynaro-
dowym.

Aleksander KwaSniewski podkreSlil,
2e granica ta musi by6 otwarta m. in. po

to, by perspektywa europejska nie byla
zamkniqta dla Ukrainy. - Nie mozemy
ustawai we wsp6ldzialaniu i pomocy dla
wlqczenia Ukrainy do wsp6tpracy miq-
dzynarodowej, struktur europejskich i
organizacji, kt6re decyduj4 o ksztalcie
wsp6lczesnego Swiata - m6wil prezy-

dent.

Jego zdaniem, Ukraina ze swoim po-
tencjalem ludzkim i gospodarczym oraz

szczeg6lnym polo2eniem w Europie bq-

dzie jednym zk,raj6w decyduj4cych o kli-
macie politycznym i bezpieczeristwie w
najbliilsrym dziesiqc iolec iu.

Zdaniem polskiego prezydenta, na

kahdym mozliwym forum Polska powin-
na domagai siq, aby pozycja i rola Ukrai-
ny zostaly docenione przez wszystkie

kfje Swiata.

- Glos Polski, dzisiaj ju2 jako czlon-

ka NATO, ma swoj4. wagQ. Jestem prze-

konany, 2e zakilka lat bqdzie to m6gl byd

glos czlonka Unii Europejskiej - dodal

Aleksander KwaSniewski.

-Fakt, ze slowa te padajq zustprezy-
denta Kwa5niewskiego, a nie z moich,

sprawia, ze jest to bardziej przekonujqce

dla lider6w zachodnich, od kt6rych zale-

2y ta decyzja - oSwiadczyl Leonid Ku-
czma.

Prezydent KwaSniewski podkreSlil

r6wnie2 potrzebq wsp6lpracy gospodar-

czej obu pafrstw. Docenil inicjatywE

utworzenia wsp6lnego uniwersytetu. Z
inicjatyw4 takq wystqpity trzy uczelnie:
Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej w
Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, a taltlze Uniwersytet im. Tarasa Szew-

czenki w Kijowie . Zastrzeg).jednak, 2e na

razie nie powinno siqustala6 miejscajego
powstania, lecz nale2y skoncentrowad siq

na podstawowych zaloheniach.

Prezydent podkre6lil, ze polska stro-

na uporzqdkowala juz ukrairiskie cmenta-

rze w Polsce. Wyrazit nadziejq, ze strona

ukrairiska dotrzyma termin6w odrestau-

rowania cmentarza Orlat we Lwowie.

Zaklady Azotowe -
,rOrianao'

Jako sukces III szczytu gospodarcze-

go Polska-Ukraina jego uczestnicy uznali
uzyskanie poparcia prezydent6w i przed-

stawicieli rz4d6w obu paristw dla wsp6l-
pracy ZaHad6w Azotowych w Tarnowie
i Koncernu Chemicznego,,Oriana" w Ka-

fusru. List intencyjnyw sprawie wsp6lne-
go przedsiqwziqcia Zaklad6w Azotowych

i ,,Oriany" zostal podpisany w lutym tego

roku. Polska firma wykorzysta do pro-

dukcji polichlorku winylu nie w pehri

uzywanq bazq produkcyjn4 ukrairiskiego
przedsiqbiorstwa.

Polski minister gospodarki Janusz

Steinhoff pozytywnie ocenil rozw6j pol-

sko-ukrainskich stosunk6w gospodar-

crych. Podkre5lil, ze wsp6lpraca bqdz'

siq jeszcze lepiej ukladai, jeLeli zostah/
usuniqte bariery zuti1zane z certyfikacj4

towar6w. - My6le, 2e usuniqcie innych
problem6w, ztr,r iqzanych przede wszyst-

kim z obslug4 bankow4 ubezpieczeniem

kredyt6w eksportowych, teL pozwoli na

rontr6j naszej wsp6lpracy - dodal.

Zdaniem ukrairiskie go wiceministra
gospodarki Andrija Gonczaruka, jest naj-

wyhszapora, by podpisad porozumienie o

wsp6lprac y przy granicznej. Wedfu g nie-

go przedsiqbiorcy ukrairiscy za niekorzy -

stne uwazajq wprowadzenie przez Polskq

10-proc. cla na ich towary. W tej sytuacji

bardziej siq im oplaca eksportowat je
przezkraje trzecie - Wlochy i Wegry.

Przedstawiciele obu paristw sq zgo-

dni,2e umowa o wspolpracy miqdzy I _
kladami Azotowymi w Tarnowie a kon-

cernem,,Oriana" to kolejna istotna forma

wsp6lpracy obu kraj6w, po wczeSniej zai-

nicjowanych przedsiqwziqciach - budo-
wie ropoci4gu Odessa-Brody-Gdarisk

oraz wsp6lnym poszukiwaniu i eksploa-

tacji zt62 ganr na Ukrainie, przez powola-

ne do tego celu przedsiqbiorstwo ,,De-
wontt.

Wedfug Stefana Gieronia, prezesa

Polskiego G6rnictwa Naftowego i Gazo-

wnictwa, kt6re wrazz ukrairiskim partne-

rem utworzylo przedsiEbiorstwo,,Ds-
won", pierwsze wydobycie gaat nast4pi

prawdopodobnie juz w lipcu tego roku.

Wg. prasy polskiej oprac. S.M.
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Wizy do Polski
najwcze5niej
w 2003 roku

Jak napis ala ,,,Rzeczpospolita", Po[-
ska z pewnoSci4 zobowiqile siE do przyje-
cia polityki wizowej Unii Europejskiej.
Tym niemniej wprowadzenie restrykcji
wizowych w ruchu osobowym z Ukrain4
jest przewidziane dopiero w dniu przy-
st4pienia Polski do Unii, czyli najwczeS-
niej 1 stycania 2003 roku, a wedtug bar-
dziej pesymistycznych ocen - od poczqt-
ku 2005 roku.

Aby dostosowai siq do unijnych regu-
{acji, Polska musi wypowiedziei umowy o

.-zruchu bezwizowymz 15 krajami. Nast4pi to

stopniowo. W 2000 roku wypowiedziane
zostan4 umowy z Kirgistanem, Tad2ykista-
nem, Turkmeni6 Kazachstanem, G*jA
Azerbejdhanem, Macedoni6 Mongoli4 i
Kubq. W 2001 roku wizy zostan4 wprowa-
dzone w dla obywateli Rosji, Bialorusi i
Moldawii, a w 2002 roku - Rumunii i
Bulgarii, cho6 by6 moile sama Uniazrezyg-
nuje z wiz dla obywateli tych kraj6w. Tak
czy inaczej, Ukraina bqdzie ostatnia.

,,Kraje Unii zamierzajqw ci4gu najbli2-
szych 2-3 lat wprowadzid wsp6lne reguty
wydawaniawiz. Jest to konieczne, bo wraz
ze zniesieniem kontroli na granicach we-
wn4trz UE przyjezdny maj4cy np. wizq Por-
tugalii mo2e bezpneszk6d pojecha6 np. do
Szwecji" napisala ,,Rzeczpospolita".
Obecnie niekt6re warunki wydawania wiz
s4 odmienne w r6inych krajach ,,Piqt-
nastki". Przy pobytach do trzech miesiqcy

wladze Niemiec wymagajq by podr62ny
dysponowal kwotq pr4majmniej 25,5 euro
na kazdy dziehpobytu, Holandii - 34 euro,
Belgii - 37,2 euro, ,a Francji - aL 46 ewo.
Ale Luksemburg w og6le nie stosuje takie-
go wymogu. Szereg kraj6w Unii wymaga
wykupieni a pfizez przyjezdnego ubezpie-
czeniazdrowotnego na okres pobytu w UE.
Wszqdzie potrzebne jest posiadanie biletu
powrotnego do swojego kraju.

Wszystkie te warunki niemalnapewno
najd1siq we wsp6lnych wymogach wyda-
wania ,,wiry europejskiej". BEdzie siE wiqc
musiala do nich dostosowai takLe Polska.
Zdaniem,,Rzeczpospolitej",,,ze wzglqdu
na niskie dochody naszych wschodnich
sqsiad6w wprowadzenie takich regulacji
zasadniczo ograniczy ruch miqdzy Polsk4a
krajami b. ZSRR."

Opr. s.m.

Na granicy musi
by6 normalniej
Polski rzecznikpraw obywatelskich prof.

Adam Zieliriski napisal do Ministerstwa
Spraw Wewnqtrznych i Administracji, kt6re-
mu podlega Straz Graniczna, ze ,,Funkcjona-
riusze Stra2y Granicznej odnosz4siq lekcewa-
24co do obywateli Ukrainy, m6wiqdo nich per

,,t!" i cryni1niewybredne uwagi". Prof. Zie-
lifiski dowiedzial siE o incydentach podczas
swego pobytu w Kijowie, w rozrnowie z
ukraifiskimi i polskimi dziennikarzami.

Roman Kryk, korespondent Polskiej
Agencji Prasowej w Kijowie wracal pnzez
przej6cie graniczne Dorohusk-Ustifug na
Wielkanoc do Polski. Funkcjonariusze Strazy
Granicznej byli kompletnie pijani i nie reago-
wali na klakson. - Kiedy wyszedlem z samo-
chodu, 2eby poprosi6 o podniesienie szlabanu,
jeden krzyknal do mnie: ,,SiedZ!", i wyci4gn4l
rekE w wulgarnym ge6cie. Pnejeitzajqcy
obok pahol zandarmerii nie interweniowal.
Kiedy 2otnierze zorientowali siq, 2e jestem
Polakiem, mqtnie tlumaczyli, 2e gdybym sie-
dzial tu jak oni p6l roku, to te2 bym mial dosyi
- opowiadal Kryk,,Gazecie Wyborczej".

Wlodzimierz Warchol, rzecznik komen-

danta SG, powiedzial ,,Gazecie", 2e sprawa
zostanie zbadana. Wyja6nienie zarzrtilw
zapowiedz ial t*2e rzecznik sze fa M SWiA.

- To wykluczone, by funkcjonariusze SG za-

chowywali siq w ten spos6b - m6wi Marcin
Trzciriski. - Jeheli zarzuty siq potwierdzq
zostanie wszczqte postEpowanie dyscypli-
name.

P6:foiiej z apelem do wladz polskich, by
zapobiec takim wlaSnie wydarzeniom, wy-
st4pila grupa dziennikarry polskich i ukraifi-
skich. Apel zostal opublikowany w kilku pol-
skich gazetach.

Opr. s.m.

Problemy
W Kijowie obradowal ZarzqduGl6wny

,Zwiqzku Polak6w na Ukrainie. Omawiano

--,in.in. problemy finansowe i organizacyjne.
Skarbnik ZPU Anna Cybulska poinfor-

mowala, 2e na konto ZPU od I stycznia
2000 roku nie wptynqto ani kopiejki i posie-
dzenie zarz1du (pr zy jazd uc ze stnik6w, noc -
legi, wy Lrywienie) sfi nansow ano z funduszy
poiryczonych od znanego polskiego biznes-
mena, pana Konika. Rozmaite opinie wy-
wolalo wystqpienie konsula generalnego RP
w Kijowie Kazimierza Chyca, kt6ry powie-
dzial,2e Polska marnuje pieni4dze na niee-
fektywna pomoc organizacjom polskim.
Niestety, konsul Chyc nie przedstwil 2ad-
nych fakt6w na potwierdzenie tej tery.

Konsul generalny zaznaczyl tel,2e na
kursy jezykowe do Polski mog4by6 skiero-
wani jedynie nauczyciele uczqcy iEzyka
polskiego w plac6wkach oSwiatowych
Ukrainy. Zwr6cil tak2e uwagQ na konie-
cznoSd wlaSciwego dodboru kandydat6w na
studia w Polsce. Najwa2niejsze jest udowo-
dnienie pochodzenia polskiego.

Kazimierz Chyc zauwa|yl, ze 90 proc.

uczestnik6w olimpiady jerryka i literatury
polskiej uczy siq pozazajgciami szkolnymi,
prywatnie. Wypada w tym miejscu zauwa-
iry6,2e ilo56 godzin objEtych planem nau-
czaniaw szkolach ukrairiskich nie odpowia-
da wymogom udzialu w olimpiadzie. Dlate-
go rodzice szukajq wyjScia z sytuacji, ko-
rzystaj 4c z dodatkowy ch zajEt, prywatnych,
kt6re sami oplacaj4.

Konsul Chyc zaznaczyl takie,2e przez
ostatnie 5 lat w organizacjach polskich na
Ukrainie nic siq nie zmienilo. Jest to skut-
kiem ci4gtych kl6tni miEdzy nimi. Konsul
otwarcie m6wil o problemach, o kt6rych
ukrairiscy Polacy wiedzqod dawna, ale nie
chcq m6wi6 o nich na glos. Przycrynqtego
jest niepewnoSd dnia jutrzejszego i wci47
irywapamiEd o tych czasach, kiedy za,dlugi
jqzyk'mozna bylo trafid do lagru.

Wybrano kandydat6w do odznaczenia

,/ashuony dla Kultury Polskiej". Zostali
nimi: Aniela Jurkowska - dzialaczka spole-
czna, Kij6w; Wiera Awksientjewa - nau-
czycielka iqzyka polskiego, Kij6w; Stani-
slaw Panteluk - redaktor naczelny gazety

,,Dziennik Kijowski", Kij6w; Bozena
Rafalska redaktor naczelny ,,Gazety

Lwow- skiej", Lwgw; Jerzy Bagifiski -
dziaNacz spoleczny, Zytomieru; Nela Roma-
nowa - dzialaczka spoleczna, Kij6w; Wita-
lij Dzemajlo - lekarz, dzialacz spoleczny,
Kij6w; Julia Jaworska - docent, dziaNaczka

spoleczna, Kij6w; Henryk Stroriski - do-
cent, historyk, dzialacz spoleczny, Tarno-
pol.

Na posiedzeniu Zanqdu ZPU wystapil
tel prezes oddziatu ZPU w Odessie Ta-
deusz Zatucki. Poinformowal o konflikcie
stowarzyszenia polskiego zwladzami miej-
skimi, kt6re nie chc4 odda6 Domu Polskie-
go, zabranego Polakom w 1923 roku przez
bolszewik6w. Tadeusz Zaluclr,r zarnrcil
konsulowi generalnemu nieLry czliwy stosu-
nek do Polak6w mieszkaj4cych na Ukrai-
nie, na co Kazimierz Chyc ttumaczyl, wska-
nrjqc konkrebre ustawy i inne dokumenty,
w kt6rych sqwymienione obowi4pki plac6-
wek konsularnych. Podkre6lil taYie, 2e
jeszcze nie wszystkie drogi romriqzania
problemu Domu Polskiego zostaNy wyczer
pane i nie zgodzil siq z twierdzeniem,
Tadeusza Zahrc\iego, 2e Polacy na Ukrai-
nie nie majqpraw.

Larysa Wermirfiska
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Zapisane pod tgczq... $1
Wolanie zzakrat...

Moj2esz odpowiedzial ludowi: ,,Nie b6jcie siq!
Pozostaricie na swoim miejscu, a zobaczycie

zbawienie Jahwe, kt6re zgotuje nam dzisiaj.
Egipcjan, kthrych widzicie teraz, nie bgdziecie jui nigdy oglqdat.

Jahwe bqdzie walczyl za was, a wy bqdziecie spokojni.
wj 14, t3-t4

tolurrirty cznq.Wolal zostatwiernym
Stolicy Apostolskiej, nawet za cene
prze6ladowania, poniZania. Ten stary
kaplan,,zaliczyf' kilkana6cie lat ciE2-
kiego wiqzienia.

Czas spqdzony w wiqzieniu, to
okres trudny do opisania. W tym piekle

na ziemi miala miejsce
nastqpujqca historia: W
ogromnej wiEziennej
celi zgromadzono kil-
kana6cie os6b. Warunki
bytowe byty okropne,
straszna wilgo6, roba-
ctwo, brak jedzenia.
Po6rodku celi byla
ogronma kaluha wody,
kt6rej nie dano !vy-
schn4i. Codziennie
straznik otwieraj4c celq
i podaj4c jedzenib dole-
wal do niej kilka wiader
wody. Ta przestrzeh
wody stanowila natu-
raln4 granicq pomiqdzy
lud2mi, atMzezcza-
sem stala siq czymS co
nie dawalo spa6...

WSr6d tej grupy
ludzi zloilonej z dojna-
lych wiekiem mei^
czyrr byl takie mlody
czlowiek. Cala ta sytua-
cjamiryanazpobyem
w wiqzieniu doprowa-
dzlla go rozstroju ner-
wowego. Wszystko i
wszyscy go dra2nili.
Szczeg6lnie nie darzyl

,,-

Jest takie Swiadectwo starego kap-
lana chiriskiego, kt6ry wiele lat spEdzil
w wiqzieniu w czasie prze6ladowania
Ko6ciola katolickiego w Chinach. Nig-
dy nie opowiedzial siq za KoSciolem
oficjalnym, zwanym patriotycznym,
kt6ry poszedl na kompromis z wladz4

sympati4 starego czlowieka, kt6ry
mimo ci4glego poni2ania ze strony
stra2nik6w, nigdy ich nie przeklinal--
Zawsze byl spokojny i mrucz4cy pod
nosem jakie$ slowa. Ten emanuj4cy. od
niego spok6j jeszcze bardziej go dra2-
nil i wyzwalalzloil| i agresjq. I do tego
jeszcze ta woda cuchn4c4 nie daj4ca w
nocy spa6, aza dnia 2y6. Kt6rego6 dnia
nie wytrzymal i podszedl do tego stare-
go czlowieka i zapytal, jak to jest, ze
mimo tego wszystkiego jest on spokoj-
ny, co daje mu silq aby tu trwai i nie
zwariowad. Stary czlowiek spokojnie
m6wil o tym, ze jest czlowiekiem wie-
rzqcp, kaplanem Jezusa Chrystusa i
wie, 2e to wszystko co siE dzieje jest
zaplanowane przez Boga. Mo2e tego
teraz nie rozumiemy, ale tak powinno
bvi.

P6zniej pruy rlinych okazjach wie-\v
le rozrnawiali. Pomiafuy star5rm, scho-
rowan)rm kaplanem tr mlodym czlowie-
kiem zawiqzala siq ni6 przyjuini.

Dni mija$, a pobyt w wiqzieniu
ci4gle byl mqczqcy. Smierdz 4cy zapach
wody stawal siE nie do zniesienia. Kt6- 

'

rejS nocy t4 wod4 stary kaplan polal glo-
wQ mlodego wiEzria wlpowiadaj4c
slowa Trojcy PrzenajSwiqtszej. Byla
glqboka noc, wszyscy spali. Stychad
bylo glEbokie oddechy Spi4cych ludzi,
pruerywane od czasu do czasu krzyka-
mi.

Budzil siq kolejny dzieh, za zatra-
towanym oknem 

'widad 
bylo wscho-

dzqce slorice.

l, 't

s

o. MariuszWotniak OP
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Ofiary
Stalina

Cmentarz wojenny oficer6w polskich
zamordowanych pfizez NKWD na rozfcaz

Stalina i najwyilszych wladz Zwi4pku Ra-

dzieckiego na wiosnq 1940 roku zostal uro-
czy6cie otwarty i po6wiqcony w Charkowie.
Oficjalnym delegaijom pafistwowym pne-
wodniczyli premierzy Polski Jerzy Buzek i
Ukrainy Wiktor Juszczenko.

Aktu poSwiEcenia cmentarza dopelnili
zwierzchnicy katolickiego, prawoslawnego
i ewangelickiego duszpasterstwa Wojska

Polskiego. Modlitury odprawili takhe bisku-
pi KoSciola bizantyjsko-ukraifiskiego w
Polsce i Cerkwi prawoslawnej na Ukrainie,
a takhe przedstawiciel wyanania moj2eszo-

wego.

W parku leSnym w Piatichatkach,

osiedlu na przedmieSciu Charkowa, spoczy-

waj4 oficerowie polscy, od jesieni 1939

roku wiqzieni w obozie jenieckim w
dawnym klasztorue prawoslawnym w Sta-

robielsku, 230 kilomeh6w na potudniowy

wsch6d od Charkowa. Prawie polowa z nich
brala udzial w obronie rejonu Lwowa; ich
doyQdcy wybrali radzieckq a nie niemiec-
kq propozycjq kapitulacji na honorowych
warunkach.

Od 5 kwietnia do l2maja 1940 roku ze

Starobielska w codziennych konwojach
wywozono okolo 250 jefic6w. W wiqkszo-
Sci zamordowano ich strzalem w tyl glowy
w podziemiach siedziby NKWD w Charko-
wie i grzebano w dolach Smierci w VI lavar-
tale ,,lesoparku", kolo o$rodka wypoczyn-
kowego w osiedlu Piatichatki, gdzie od
1937 roku masowo mordowano ludno6d

ziemi charkowskiej. Wedtug,,Indeksu
represjonowanych" O6rodka Karta, zamor-

dowano w Charkowie 3739 jeric6w Staro-

bielska, inne ir6dla podaj4 liczbE 3820

os6b' 
Andrzej Kaczyrflski

(dzien nikarz o Rze czp o sp olitei')

Dziesigd tysigcy pomordowanych

Malo kto wie, 2e w Charkowie lub w
jego okolicach znajduje siq jeszcze bardzo
wiele polskich grob6w. - Niedtugo przed
wojn4 zamordowano tu dziesiqd tysiqcy
Polak6w - m6wi pani J6zefa Czernijenko,
prezes charkowskiego Stowarzyszenia Kul-
tury Polskiej.

W Charkowie istniala niegdyS spora
dzielnica polska, polozona wok6l ko6ciola
katolickiego, znajdujqcego siQ na ulicy
Gogola. Funkcjonowaty dwie szkoty i gim-

'- nazjum. Na pierwszym roku medycyny stu-
diowal tu Pilsudski. Miasto odwiedzali i
inni wybitni Polacy.

Po rewolucji, do 1934 r. bylo stolic4
Ukrairiskiej SRR. Tu wlaSnie mieScity siq
rozmaite polskie instytucje republikariskie,
dziatajqce przy KC KPU. Tu wydawano
polskojqzyczn4 gazete,,Sierp". P6zniej
przeniesiono je do Kijowa, by po 1935 roku
ostatecznie zamkn46.

Polskie inst5rtucje i organizacje, fun-
kcjonujrye w systemie radzieckim, likwido-
wano na Ukrainie od 1935 roku. Razem z
nimi likwidowano i ludzi. W latach 1938-39
dzielnica polska w Charkowie calkiem siq
wyludnila. - To przerahaj4ce - m6wi pani
J6zefa. - Nagle musialy opustoszed ulice.

Grob6w tych dziesiqciu tysiqcy jak na
razie nie odnaleziono. Tymczasem pod
Chark6w zaczEli trafia6 inni Polacy
wysiedleni z bytomierszcryzny, gl6wnie z

ZA DALEKO NA WSCHOD
W podcharkowskim lesie w Piatichatkach pochowanych jest kilka tysiqcy pol-
skich oficer6w. Do podcharkowskiego lasu podqiajq kolejne pielgrzymki z
Polski. W cieniu grob6w Piatichatek iyje tymczasem spora grupa charkow-
skich Polak6w. - W Polsce malo kto prrypuszcza chyba, ie na wschodniej
Ukrainie mogq mieszka6 Polacy - m6wi4.

rejonu Marchle'wska, przed 1925 i po 1935

roku nazywajqcego siq Dolbysz. Deporto-
wanych najpierw kierowano wla6nie tutaj,
pbLniej - do Kazachstanu.

Przybyli zc lego ZSRR

Wedtug spisu z 1989 r., w ponad polto-
ramilionowym Charkowie mieszka 3,5

tysi4ca Polak6w. Ile jest naprawdq - nie
wiadomo. W polskiej organizacji skupio-
nych jest piEciuset.

W niewielkim lokalu polskiego stowa-

tz1szenia rozmawiam z jego dzialaczami.
Ich losy wiele m6wi4 o dzisiejszej charkow-
skiej Polonii.

Wspomniana juz pani l6zefa urodzila
siq na Donbasie, ale rodzice pochodz4 z
obwodu Chmielnickiego, byli wysiedleni
do Jakucji i dopiero w 1949 r. mogli wr6cii
na Ukrainq. Oleg Czemijenko pochodzi ze

wsi Boleslawczyk, w poblizu kt6rej zbiega-
ly sie niegdy6 granice Rzeczpospolitej,
Rosji i Turcji. Janina Mienszowa pochodzi
z Wilna, podobnie, jak Gretta Erdik. Poma-
ga im Sylwia Biesaga, nauczycielkaz Kielc,
uczqca jqzyka po lskie go.

- Chark6w to miasto student6w i nau-
kowc6w, funkcjonuje tu 34 wyilsrych
uczelni - m6wi pani J6zefa. - Do Charkowa
przyjeLdilalo siq, by siEuczyd. Tutaj te2 fun-
kcjonowaty dziesi4tki duzych fabryk. Char-
k6w $ci4gal ludzi nie tylko z Ukrainy, aleiz
cale go Zw iqzku Radziecki e go.

DziS coraz wiqcej tutejszych Polak6w
wie o polskim stowarzyszeniu. Funkcjonuje
ko6ci6l, w kt6rym czE5i mszy odprawiana
jest w jqzyku polskim. Bardzo pomaga fakt
isbrienia w mie6cie polskiego konsulatu
generalnego. - O charkowskiej Polonii do-
wiedzialam siq tylko dlatego, 2e ujrzalam
polskq flagq na siedzibie konsulatu, we-
szlam do Srodka i spytalam - m6wi pani
Gretta.

Bez sponsor6w

NajwiEkszym problemem charkow-
gkich Polak6w-jest brak pieniQdzy. Na pry-
watnych sponsor6w nie ma coliczy|-miej-
scowy bank z udzialem kapitatu polskiego
odm6wil wsparcia.

- Miasto, niestety, te2 nie jest bogate -
m6wi pani J6zefa. -I takpomaga, jak mo2e.

Wla6nie otrzymali6my nowy, nacznie
wiqkszy lokal, wkr6tce siq do niego prze-
prowadzimy

Niewqtpliwie najwiqkszym przedsiq-

wziqciem Stowarzys zenia Kultury Polskiej
w Charkowie jest nauczanie jezykapolskie-
go. Lekcje odbywajq siq w szkolach, uczel-
niach, w siedzibie polskiego stowarzysze-
nia.

ZaS najnowsza inicjatywa stowarzysze-
nia, to ,,Polonia Charkowska" - niewielki
miesiqcznik. - Wydajemy go wlaSciwie za
wlasne pieni4dze - podkre5la pani J6zefa.
Na razie nie ma sponsor6w.

Tymczasem wla6nie teraz jest najwiqk-
sza szansa na odrodzenie tutejszej Polonii.

- Czasami my6lq, 2e chybamieszkamy
za daleko na wsch6d - m6wi pani J6zefa. -
Ale wlaSnie to moze by6 naszym atutem.

Piotr KoScirf,ski
(dzien nikarz, r, Rze czp o sp o litej')
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Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie
Dokoriczenie ze str.l

W szkole nr 5 mo2na bylo ogl4dad
przedstawienie,,Meleagr" wedlug dra-
matu Stanislawa Wyspiariskiego. W San-
ktuarium Maryjnym (Klasztor Karmeli-
t6w) zorganizowany zostal koncert muzy-
ki religijnej i wiecz6r poetycki z udziaNem
zespolu,,Bene" i ksigdza-poety Waclawa
Buryty. W koSciele 5w. Barbary mo2na
bylo posluchai piosenek religijnych i
zapomat siq z interesujqcym progmmem
przygotowanym przez mlodzie? z miej-
scowej parafii.

Dtrhe powodzenie miala ,,Zabawa
polska" w miejskim Parku Kultury im.
Tarasa Szewczenki . Uczestniczyty w niej
zespoly ,,Bene" i ,,Twist". A zakohczyla
Dni Kultury Polskiej w Berdyczowiepro-
jekcja filmu ,,Chlopi" wedlug powie6ci
Wadyslawa Reymonta.

Spotkania i konkursy
Na Dni Kultury Polskiej przyjechali

do Berdyczowa go6cie z Polski - senator
Anna Bogucka-Skowroriska i posel na
Sejm, wiceprzewodnicz4cy sejmowej
Komisji ds. Polonii Wit Majewski . prry-
byli te2 przedstawiciele Ambasady Rp w
Kijowie z Ambasadorem JerzymBahrem
oraz Konsulafu Generalnego z Konsulem
Generalnym Kazimierzem Chycem. Z
goSimi spotkali siq czlonkowie wladz
Berdyczowa, w tym - mer naszego miasta
Oleksij Chyluk.

Bardzo wiele os6b - rrrtodzieiry polo-
nrjnej i nauczycieli jqzyka polskiego -
przyszlo do szkoly nr 3, kt6rajest siedzib4
Berdyczowskiego Oddziafu Zwiqdu
Polak6w na Ukrainie. GoScili6my Amba-
sadora RP Jerzego Bahra.

W ramach dni polskich dla uczni6w
szkol Srednich zostaly przeprowadzone
konkursy ,,IJkraina i Polska w III
tysiqcleciu" i ,,Wladyslaw Reymont -
pierwszy noblista niepodleglej polski".
Ich rozstrzygniqcie odbylo siq podczas
uroczysto6ci w Domu Kultury. Natomiast
pned rozpoczqciem Dni odbylo sie
otwarcie lvystawy pod tSrtulem ,fiycie i
tw6rczo6d Wladyslawa Stanislawa
Reymonta". Razem z wystawq prezentu-
jqc4 tw6rczoS6 wielkiego pisarza przed-

stawiono obrazy absolwentki Wroclaw-
skiej Akademii Sztuk Plastycznych
Julii Kodz z Kijowa, lvystalvy,,Polacy
Berdyczow a: pnrywracanie polsko6ci" i
,,PiE6 lat Mozaiki Berdyczowskiej".
Wystawione zostaly tez rysunki ucze-
stnik6w konkursu ,,Ukraina i Polska w
III tysiqcleciu".

Sk4d pieni4dze
Program Dni byl bardzo bogaty. W

ka2dej imprezie uczestniczylo wielu ludzi
interesujqcych siq kultur4 polskq. Wypa-
da jednak wspomnie 6,, 2e przygotowanie
tego Swiqta polskoSci wymagalo ogrom-
nego nakladu pracy organizacyjnej i
wsparcia finansowego. Najpierw pojawi-
lo siq pytanie: sk4d wzi46 pieni4dze?
Wedtug wstqpnych podliczeri okazalo siE,
2e potrzeba ponad dwa tysi4ce dolar6w
USA. Zaczglifimy szuka6 sponsor6w.
Najaktywniej dziatali - ojciec Benedykt
Krok (proboszcz klasztoru Karmelit6w
Bosych), szefowie banku,yA.wal" Broni-
slaw Giniewski i Eugeniusz Galecki.
Dziqki ich pracy, berdyczowscy biznes-
meni i szefowie przedsiqbiorstw polskie-
go pochodzenia zgodzili siQ okazat
pomoc w organizacji nocleg6w i Wzy-
wienia pnybyly ch goSci.

Dyrektor bazy transportu autobuso-
wego Lusik Swidziriski dal autokary dla
przewiezienia zespol6w artysty cnrych z
Kijowa i Zytomierza. W tej sprawie
pomogli takile kierownicy PKS - 11856:
Eugeniusz Weselowski i Sergiusz R6zyc-
ki. Koszty paliwa czqscibwo pokryla fir-
ma ,,Suwema" (wla6ciciel - Oleg
Pyszniak).

Firma,,Prodimporttorg" (szefowie -
Walentyn Czykanowski i Wiktor Rylskij)
pomogla w organiz acji wyirywienia, prze-
kanjqc artykuty spoirywcze o zr:rrczrrej
wartoSci. Wprzygotowaniu flag i dekora-
cji scenicznych pom6gl dyrektor fabryki
krawieckiej Grzego rz T aran.

Firmy ,,Czysta Krynica" i ,,Info-
pejdz-serwis" (dyrektorzy -Aleksander
Rudnicki i Leonid Petrowski) sprezento-
wali ponad 100 butelek napoj6w bezalko-
holowych. Berdyczowska piekarnia
(dyrektor - Piotr Krasnodub ec) przekaza-
la bezptatnie 140 bochenk6w chleba.

Roztrzygniqcie konkursu "Ukraina i Polska w
lll Tysiqcfeciu". Od lewej: J.Kodz, W. Buryla,

Konsul K. Swiderek

Finansowo pomogla nam Berdyczowska
Mleczarnia (dyrektor - Stanislaw Gon-
czaruk). Piwo dal browar (dyrektor -
Leon Lepiecki). Na pro6be o pomoc pozy-.
tywnie odpowiedzial szef administra"jf-,
rejonowej Alfred Bilecki. Pomoc pieniqz-
ne przekazal nam te| przedsiqbiorca
Walery Pilecki.

Redakcja,JVlozaiki Berdyczowskiej"
przygotowala dwie opisane vtyhej wysta-
wy z kolorowymi zdjqciami o Polakach w
Berdyczowie i o piqcioleciu naszego pis-
ma.Zwr6cila te2 koszty podr6zy zespo-
lowi,,Jaroslawka" z Lubara.

Bardzo cenne bylo wsparcie Konsu-
latu Generalnego w Kijowie. Wla6nie
dziEki niemu mozna bylo zaplacilzanoc-
legi i wyirywienie zespol6w artysty-
cznych z Polski. Konsulat RP w Kijowie
pom6 gl te2 zor ganizow aC lyystepy ze spo -
l6w,,Bene" i,,Twist". Dodajmy przy tym,
2e wszystkie koncerty i imprezy dla
mieszkaric6w i goSci Berdyczowa byty "

bezplatne. \.r

Najwigksza w historii
miasta

W taki spos6b odbyla siq najwiqksza
w historii miasta impreza, prezentujqca
polskqkulturq, Polskq i ukrairiskich Pola-
k6w. JesteSmy naprawdq szczqSliwi, 2e
naszApraca siqudala i jeszcze raz mogliS-
my upewnid siq, ze polsko6i nie przemi-
nqla wraz ze starszymi pokoleniami.
Polacy Berdyczowa nie zapomnieli swo-
jej kulqry i sq dumni ze swoich pie6ni,
tafc6w, muzyki. Swiadectrvem tego byla
ilo$6 widz6w na sali i uczestnik6w spot-
kafr, obecnych na naszych imprezach.

Izabela Rozdolska
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NIE ZAPOMINAMY
O DNIU

zwYCr4sTWA
Nie ma w naszym kraju rodzin nie

dotkniqtych wojn6 cho6 od dnia jej
zakofrczenia minqlo 5 5 lat. Mlode pokole-
nia uro&one w czasie pokoju wie o tych
wydarzeniach tylko z podrEcznik6w, fil-
m6w wojennych i, co najwazniej sze, z
opowiadari swoich rodzic6w, dziadk6w i
bab6. Malo pozostalo tych, kt6rzy sami
brali udzial w wojnie i z kazdym dniem
jest ich corazmniej.

Polska nie zapomina o mies zkajqcy ch
na wsch6d od Bugu kombatantach Woj-
ska Polskiego. 9 maja do Zytomietza
przyjechat kierownik Urzqdu ds. Komba-
tant6w i Os6b Represjonowanych Jacek
Taylor.

W Domu Polskim odbylo siq spotka-
nie ministra z kombatantami Wojska Pol-
skiego z obwodu lytomierskiego. Jacek
Taylor wrqczyl kombatantom pami4tko-
we dyplomy i medale. Medal Komisji
Edukacji Narodowej ofrrymat dyrektor
szkoty numer 17 Jurij Romaniuk, a wice-
prz;:wodniczqcy Rady Obwodowej Ro-
mdn Petrangowski medal Urzqdu do
Spraw Kombatant6w.

Minister Taylor odpowiedzial na kil-
ka pytari,,Mozaiki Berdyczowskiej":

- Panie Ministrze, jak4pomoc otrzy-
mujq kombatanci Wojska Polskiego?

- Jeden raz na kwartal osoby, kt6re
byty w przeszlo6ci obywatelami RP,
otrzymujq wsparcie w wysokoSci 60
dolar6w USA. Ale tylko te osoby, kt6re
maj a dokumenty potwierdz ajqce, 2e byty
obywatelami RP.

- Czy wiadomo, ilu kombatant6w
Wojska Polskiego mieszka w obwodzie
2ytomierskim? Czy Polska bqdzie poma-
gat takile tym, kt6rry nie byli obywatela-
mi polskimi?

- Wedtug moich danych, w obwo-
dzie irytomierskim mieszka 270 komba-
tant6w Wojska Polskiego. Sprawa porno-
cy kombatantom, kt6rty nie byli obywa-
telami Polski, pozostaje na razie nieroz-
strzygniqta.

W Berdyczowie 9 maja odbyl siq
mityng i parada wojskowa. Uczniowie
szkol stali w ,jrywymkorytarat", witajqc
weteran6w wojny kwiatami. Kolumna
kombatancka pomas zer ow ala do cmgnta-
rza wojskowego pral ulicy Puszkina,
gdzie na grobach 2ohierzy zlohono
kwiaty.

Nie zapomnieliSmy o Dniu ZwyciE-
stwa. Swiadectwem tego bylo obecno5d
mieszkaric6w Berdyczowa na paradzie i
mityngu.

Larysa Wermirflska

,_;, Minister Jacek Taylor podczas spotkania z kombatantamiWojska Polskiego w
2ytomierzu, 9 maja 2000 r.

KOI,KO WNIETYSZYNIE
Powiqksza siq grono milo6nik6w je-

zyka polskiego na Ukrainie. Mimo trud-
noSci ekonomicznych, a wskutek tego
zawieszenia zajq(, fakultatywnych w
szkolach, liczba dzieci i mlodziezy inte-
resujqcych siE polskq mowe powoli wzra-
sta. Dzieje siqtakprzede wszystkim dziq-
ki ofiarnym wysilkom takich entuzja-
st6w, jak pani Wanda SzatkowskazNie-
tyszyna (obw6d chmielnicki).

Ju2 trzeci rok istnieje tu k6lko ipzy-
ka polskiego, kt6re grupuje 20 uczni6w
miejscowych szkol. Sq to przewaarie
dzieci polskiego pochodzenia. Zajgcia

odbywajq siq w budynku
szkoly N 4, gdziejako nau-
czycielka klas mlodszych
pracuje pani Wanda.

Uczniowie przygotowu-
jqtei r6ine imprezy Swiqte-
czne, aktywnie uczestnicz4 w
i"yciu religijnym parafii ka-
tolickiej.

Na zdjqciu: pani Wanda
Szatkowska (w Srodku) z gru-
p4 uczestniczekk6lka.

B.S.
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KRYZYS RZADOWY W POLSCE
Rozpad koalicji

W Polsce rozpadla siE rz4dz4ca koali-
cja Akcji Wyborczej SolidarnoS6 i Unii
WolnoSci. Rzqd tworzy samodzielnie
AWS. - Skoro nast4pilo zerwanie koali-
cji, to zgodnie zporzqdkiem konst5rtucyj-
nym dalej kierujq rz4dem - powiedzial
premier Buzek w telewizyjnym wyst4rie-
niu do narodu. - Odpowiadam za to, by
paristwo dzialato bez z*t6cefi, by oby-
watele nie odczuli skutk6w burzy polity-
cznej, kt6rq pneLylismy, by nie ucierpial
obraz i interesy Polski za granic4.

Z rzqduodszedl wiqc przyw6dca Unii
WolnoSci, wicepremier i minister finan-
s6w Leszek Balcerowicz. Nowym wice-
premierem zostal dotychczasowy minis-
tergospodarki Janusz Steinhoff, zaS mini-
strem finans6w - Jaroslaw Bauc. Zmienili
siq te2 ministrowie obrony narodowej (na
miejsce Janusza Onyszkiewicza - Broni-
slaw Komorowski), a takite sprawiedli-
wo6ci i hansportu. Minister spraw zagra-
nicznych Bronislaw Geremek zostal po-
proszony przez premiera o pozostanie na
stanowisku do korica czerwca.

Rzqd m n iejszo6ciovrrly
OdejScie UW z rzqdu oznacza, Le

premier Buzek i jego ministrowie nie
bedamogli liczyt na poparcie wiqkszo6ci
w Sejmie. I tak dotychczasowa wiqkszo66
AWS + LII\M bylabardzo niepewna- zda-
rzalo siq, ze rz4dowe projekty ustaw nie
uzyskiwaty poparcia. Kilkunastu posl6w
AWS czqsto bowiem glosowalo przeciw-
ko swemu wlasnemu rz4dowi.

Jerzy Buzek ma jednak nadziejE, Le
uda siE mu przetrwatbez stalej wiqkszo-
6ci. - LiczE, 2e nie przeszkodz1nam w
tym grupowe czy partyjne interesy. Naj-
wazniejsrymi naszymi zadaniami na naj-
bli2szy czas bqdq: po pierwsze: utrryma-
nie wizerunku Polski jako kraju stabilne-
go politycmie i gospodarczo. po drugie:
energiczne kontynuowanie wszystkich
prac nri4zanych z przygotowaniem pol-
ski do czlonkostwa w Unii Europejskiej
(...). Po trzecie: porz4dkowanie wprowa-
dzonych reform tak, by jak najszybciej
usun4i wszystkie niedostatki i-blEdy, kt6-
re zostaly dostrzezone. Po czwarte: Wzy-
gotowanie projektu bud:2etu na rok 2001,

stu24cego umacnianiu r6wnowagr gospo-
darczej Polski i jej sil rozwojowych -
m6wil we wspomnianym juz wyst4lieniu
telewizyjnym.

Co w praktyce oznacza po\ystanis
mniejszoSciowego rzqdu? W mySl obo-
wi4Tuj4cych w Polsce przepis6w, premie-
ra mozna anienii jedynie poplzez, untr.
konstruktywne wotum nieufrroSci. Musi
wiqc powstad taka wiqkszoSd w Sejmie,
kt6rr ' przedstawi kandydaturq nowego
premiera i kandydatura ta zostanie pfize-
glosowana. Podobnej wiqkszoSci, jakiejS
nowej koalicji, w obecnym Sejmie nie
ma- Teoretycznie wiqc Jerzy Buzek rcin
jesz*zn n4dzi6 do kofi ca kadencj i Sejmu-

Opozycja mo2e natomiast utmdniac
irycie rz4lowi. Moze zglasz.a6 i pvnglc-
sowywac wofum nieufiro5ci wobec
poszczcg6lnych minish6w i premier
bqdzie musial ich zrnienial. MoLe prze-
ciwstawiac siq propozycjom rzqdowym.
klaniem specjalist6w, rzqd mohe ostate-
crnie upas6 przy glosowaniu nad bud2e-
tern, kt6re niemal napewno pvngra-pre-
mier ustqri i prezydent Aleksander KwaS-
niewski ro4pisze przedterminowe wy-
bory.

Komisanzw gminie
Centrum

Powod6w ,,rozwodu" AWS i UW
bylo bardzo wiele. - Od dawna bylo wia-
domo, 2e uklad jest chory. Mieli6my fik-
cjq koalicji, czyliwiqkszoScioovy rzad i w
gruncie rzeczy mniejszoSciow4 koalicjq
w Sejmie. (...) W sprawach niezwykle
waznych, dotycz1cych programu, rzeczy
wczeSniej ustalone, byly znowu kwestio-
nowane - m6wil w Polskim Radiu lider
Unii WolnoSci Leszek Balcerowicz.

Bezpo$redni4 przyczynq konfliktu
stala siq sytuacja w Warszawie. polska
stolica zarzqdzana jest w niezwykle
skomplikowany spos6b i nie mamy do6i
miejsca, by to przedstawid. Tak czy ina-
czej, AWS i UW porozumialy siq, Lepre-
4ydentem Warszawy pozostanie pawel
Piskorski z Unii WolnoSci. Ale czqS6
radnych AWS glosowala przeciwko tej
propozycji. W efekcie, w Warszawie
Unia faktycznie nnienila sojusz, porozu-
miala siq z opozycyjnym dot4d Sojuszem

Lewicy Demokratycznej - i Piskorski
prezydentem jednak zostal. Niejako w
zamian, przedstawiciel SLD mial zostad
burmistrzem najwiqkszej i naj bogats zej w
Polsce gminy Wrszawa-Centrurn, obej-
muj4cej 

' siedem centralnych dzielnic
Warszawy. Radni AWS czynili wszystko,
by do tego nie doszlo, m. in. przewodni-
cz4cy rady gminy *gle zachorowal i nie
m6gt zwolat posiedzenia. Radni SLD i
UW mimo to wybrali burmistrza - zda-
niem wojewody mazowieckiego, czyli
przedstawiciela rz4nrr w Wojew6dztrvie
Mazowieckim, bezprawnie.

Na wniosek wojewody, p'remier Bq
zek powolal w gminie komisarza, zastgY
ptrjqpego wybrane wladze (rada i zan4d z
burmistrzem). Unia Wolno3ci nznal4 2a
jest to zamach na demokracjgi za'qdala
jego odwolania - oraz odej5cia premiera
Buzka Tagr ozila odej Sciem z rz4du.

Przsz dwa tygodnie tnvaty tnrdne
roznpwy AWS - UW. Nie doprowadzily
do niczego. Ostatecznie Unia odm6wita
zaakceptowania jako nowego premiera -
Mariana Krzaklewskiego, przyw6dcy
,,Solidarno5ci" i kandydata na prezydenta
w zbliinj4cy chsiq, j esi ennych wyborach.

Wedlug czolowego dzialacza Unii
Wolno5ci i pierwszego, niekomunisty-
czrrego premie,ra Polski Tadeusza Mazo-
wieckiego, byla to sluszna decyzja. -
Unia Wolnosci nie miala innego wyj5cia
ni| podjqi takq decyzjE Jednoczesn-'
kandydat na prezydenta i na premiera, t€
bylo niemozliwe do przyjqcia - m6wil.

,,AWS z ubolewaniem przyjmuje
decyzjq UW o zerwaniu koalicji sil
posierpniolvych. Koalicja ta dobrze za-
sluiryta siE dla Polski. AWS wyraila po-
dziqkowanie tym wszystkim czlonkom
UW, kt6rzy pnzez 3l miesiqcy wloiryli
sw6j trud i poSwiqcenie we wsp6ln4pracq
dla dobra kraju." - tak brzmiala uchwala
Prezydium AWS.

Z sfiacji niew4tpliwie cieszy siq
opozycja. Ale na razie Sojusz Lewicy
Demokraty cznej zapowiedzial gotowoSd
wsp6$racy z rzqdem w sprawach ,,naj-
wathniejszych i najpilniej s zych" . Wedtug
badari opinii wyborczej, SLD bez wqtpie-
nia wygra najblihsze wybory parlamen-
tarne w Polsce.

Jan Makowski
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Rozlam w Zwiqzku Polak6w na Litwie
W Zwiq?kr Polak6w na Litwie

(ZPL) doszlo do rozlamu. Organizacjata
ma obecnie dw6ch prezes6w - reprezen-
tujqcego zdecydowan4 wiqkszo6d Jana
Sienkiewicza, oraz mniejszoS6 - Ryszar-
da Maciejkiarica. 27 maja obradowal
YlIl Zjazd Zwi1*u Polak6w na Litwie
(ZPL), zwolany pnzez Zanqd Gl6wny,
kt6ry szefem nr iqzlu wybral Sienkiewi-
cza.Dwatygodnie temu jednak zebral siq
,,konkurencyjny" Vm Zjazd, zwolany
pfizez dotychczasowego prezesa Ryszar-
da Maciejkiafica, kt6ry na szefa wybral
wla6nie jego.

. ,) -Decyzje zgromadzenia zwolanego
\nez Maciejkiafica se z pewnoSci4 nie-

prawomocne - m6wi Jan Mincewicz, po-
sel na litewski Sejm z ramienia Akcji
Wyborczej Polak6w na Litwie. -Zebralo
siq jakie6 dwadziescia czy trzydzieSci
os6b, a oni nie mogli reprezentowal ty-
siqcy czlonk6w Zwi1zk\polak6w na Lit-
wie. To prywatne przedsiqwziqcie pana
Maciejkianca.

Wedlug nieoficjalnych informacji,
nie bardzo wiadomo, kto wybral delega-
t6w na zjazd zorganizowany przez Ma-
ciejkiafca,, czE56 z obecnych stanowila
podobno jego rodzina. Zdaniem prosz4-
cego o zachowanie anonimowo6ci pol-
skiego dzialacza, Maciejkianiec wie-
dzial, 2e na naj bli2szym zjehdzie przesta-

. nie byf prezesem - i konflikt personalny
przeni6sl na plaszczyznq polityczn4. 06-

,-'ladc4l, 2e zvr itrkow i zagrahajq polity-
-cy z Akcji Wyborczej polak6w na Lit-
wie, kt6ra jako partia polityczna stanowi
,,emanacjq" ZPL, bqdqcego organizacjq
spoleczn4.

25 mar ca Maciej kian iec nr olal taj ne
konferencj E ZPL, podczas kt6rej posta-
nowiono uniezaleznil dzialalnoill ZpL
od AWPL, jego zdaniem - dazacej do
pelnego kontrolowa nia dzialafi ZpL.

Po taj nej konferencj i Zarzqd Gl6wny
ZPL zawiesil prezesa Ryszarda Maciej-

. kiafica, oskarzajec go o nieprzestrzeganiei statutu i Swiadomr rrLoOrlnieZwiqzko-
. wi. Zarzqd Gl6wny postanowil tei, Le
i Vru Zjazd ZPL odbqdzie siq 27 maja.
' Ryszard Maciejkianiec uznal, Le de-

cyzje zarzqdu nie s4 prawomocne i nieI podporzqdkowal siq im. 14 maja zwolal
sw6j Zjazd. Do polskich redakcji dotarl
wyslany faksem komunikat prasowy,
stwierdzaj4cy:,,Najwa2niejszym posta-

nowieniem zjazdu jest potwierdzenie
niezaleinoSci Zwirylu Polak6w na Lit-
wie od jakiejkolwiek partii politycznej.
Wybrano nowy Zarzqd Gl6wny. W wy-
niku tajnego glosowania prezesem ZpL
ponownie zostal Ryszard Maciejkia-
niec".

27 maja obradowalo natomiast 435
delegat6w zjazdu zwolanego przez Za-
rzqd Gl6wny, reprezentuj4cych okolo oS-
mirpz dziesiqciu tysiqcy czlonk6w ZpL.
Zebraniprzy'j eli miqdzy innymi rezolucj q
o jednoSci ZPL, kt6ra glosi, iL 14 maja
odbylo siq zebranie, a nie Zjazd ZpL, i Le
ono nie ma iadnej mocy prawnej.

,flwiqzek Polak6w na Litwie nadal
bqdzie dzialat zgodnie ze statutem i pro-
gramem or ganizacji, strategi czri e wsp6l-
pracujqc z AWPL, samorzqdami Wilefi-
szczyzny oraz polskimi organizacjami
spolecznymi" - napisano w przyjqtej re-
zolucji.

- Zwi4zek Polak6w na Litwie to
wynik dwunastoletniej pracy tysiqcy
os6b, jest to kapital, kt6rego nikt nie ma
prawa niszczyt - powiedzial Jan Sien-
kiewicz, wystqpujqc podczas Zjazdu.
Jego zdaniem nie mo2na rozgnniczal
zaslug ZPL, AWPL, samorz4d6w pol-
skich i organizacji polskich,,,gdy| reali-
2j4 one pokrywajqce siq programy".

W rozmowie z dziennikarzami Jan
Sienkiewi ez wyrazil gotowoSi rozm6w z
Ryszardem Maciejkiaricem, nie wyklu-
czyl jednak mo2liwo6ci rozstrzy;gniEcia
zaistnialego sporu na drodze sqdowej. -
Jest jeden ZPL i je2eli zajdzie potrzeba
dowodzenia tego dtogq sqdowa wst4pi-
my na nie - powiedzial Sienkiewicz.
Takiej ewentualno$ci nie odrzuca teL
Ryszard Maciej kianiec.

ZPL liczy obecnie okolo l0 tysiqcy
czlonk6w. Powstal w 1990 roku na bazie
zalo2onego w 1989 roku Stowarzyszenia
Spoleczno-Kulturalnego Polak6w na Lit-
wie. Przez pierwsze dwie kadencje, czte-
ry lata, prezesem ZPL byt Jan Sienkie-
wicz.

-Niechby i istniaty dwie organizacje
- m6wi Zygmunt Zdanowicz, redaktor
naczelny,Xuriera Wilerlskiego", jedy-
nego polskiego dziennika na Litwie. -
Niestety, zamiast normalneg o dzialania,
bqdzie trudny sp6r s4dovry o majqtek i
lokale.

Piotr KoScirflski, PAP

Afera zBykowskim
zahaczyla

o Chark6w
Po tym, jak w Poznaniu zbankrutowal

Bank Staropolski, jego byly prezes piotr
Bykowski zostal aresztowany i korzystajqc
z okazji (policja zgodzila siq na jego
pozegnanie zrodzinq) wyskoc zyl z drugie-
go piqtra S4du Rejonowego w Poznaniu.
Polamal siq i nafil do szpitala.

W styczniu br. niedob6r w aktywach
Banku Staropolskiego wynosil prawie 500
milion6w zlotych (ok. 150 mln dolar6w).
Wiele milion6w dolar6w ze Staropolskie-
go Bykowski ulokowal najpierw w Invest
Banku Ukraina w Charkowie, a poteni w
Oguzbanku w Kiszyniowie, po to, by mog-
ly zostat przetransferowane do r6anych
sp6lek i sp6ldzielni trvorzqcych kontrolo-
wany przez Bukowskiego System
Auto-Kredyt Polska. Ostatecnie, czES6 z
nich - wla6nie 150 milion6w dolar6w -
zniknqla ostatecznie, a w ka2dym razie
pnzez UkrainE i Moldawiq wlprowadzona
zostala zagranicE

Wedlug nieoficjalnych danych, piotr
Bykowski przed swoim aresztowaniem
zda|yt sprzedai wiqkszo5i akcji charkow-
skiego Invest Banku Ukraina - 20 maja br.
polscy akcjonariusze dysponowali 44
proc. akcji. Zdaniemwladz Invest Banku
Ukraina, bank ten moze shaci6 na bankru-
ctwie Banku Staropolskiego ponad 2
miliony dol., cho6 -jak twierdz4jego sze-
fowie - samo aresztowanie Bykowskiego
,,w zadnej mierze nie wptynqlo na sytuacjq
ekonomicznqbanku".

Bykowski rozpocz$ przejmowanie
AK Kreditno-Inwesticjonnego Banku w
Charkowie ju2 w 1993 r. Nieoficjalnie
wiadomo, 2e Bykowskiemu udalo siQ
kupi6 100 proc. akcji. Nazwq banku nnie-
niono na Inveit Bank Ukraina (tak, jak do
niedawna drugi bank Bykowskiego w pol-
sce).

Invest Bank Ukraina mial finansowad
budowq sieci hipermarket6w oraz Invest
Kredyt, firmq, kt6ra miala udzielad kredy-
t6w. Ostatecznie nie powstal ani jeden
hipermarket, za| lnvest Kredyt nie rozpo-
czql 2adnej dzi alalno6ci.

Jan Helszrnan
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maj - czerwiec 2000 r.
, Szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagraniczrry.ch Bronislaw Geremek przedstawtly [ejpie

podsiawo*{zaloLenia polskidj potity[i zggraiigznej. Po r.9ku of wej3cia do NATO Polsce

irauto siq zapewnid ,,najwyZsLj standard bezpieczefistwa" - o5wiadcz-yl, po$$.e{.lajq9, 2e

,f"trt" rie ira *tog6**'??d"yyi pafistrv Swiata". Podstawowym celem_polskiej polityki
zagranrczneJ w naio:lizszych latach jeit uzyskanie petnego czlonkostwa w Unii Europejskiej-

WEAhg ministra, w sprawie integracji zW.,,.h9ryzontem organizujacym nasze poczynarua

jest dati 1 stycania 2603,jako dzfuii gotowoSci do uzyskania czlonkostwa".

r prezvdenci Izraela -Ezer Weizman i Potski - Aleksander KwaSniewski uczestniczyli w IX
Mutt^ Zywych,kt6ry przeszedl tras4 prowadz4c4 pomiqdzf pf{ryi obozami zaglady,Aus-

chwitz (O6wiEcim) i birkenau (Brzezinka). W Marszu, Pp?ryAt$ajqcym zagf"Og Zydow w

oto"ri. iI wolny Swiatowej, wziqlo udzial ole q ffs. mlodych Vylt y -r 40 kraj6w Swiata oraz

farusetosobowi grupa polii<6w. Frezydent Weizman oddal hold Polakom orazprzedstawicie-

iom innyctt naroi6w,kt6rzy ratowaliz holokaustu Zy!6w ryarazglVc.wlasne 
zycie. W obozie

Auschwitz-Birkenau'hitlerowcy zamordowali ponad 1,1 mln wiq2ni6w - pnede wszystkim
potskich i europejskich Zyd6w-, atakie Polak6w, Cygan6w i jeric6w radzieckich.

o prezydent Aleksander KwaSniewski wygralploces z dziennikiem ,,Zycie". Gazetasu.gerowa-

La, Lekonraktowal siq ze znanymjuto t*Vjqki szpieg dyp!9mafa z apbasl{y Federacji Rosyj-

skiej w Warszawie. ldaniem ,,2ycia",KwlSniewskfgoScil w sierpniu .1994 
r. na wakacjach w

.iijrro*oSci Cetniewo - i r6wnoczesnie przebywaltam 6w rosyjskidyplomata. S4d OkrEgo-

wy"opart wyrok na dowodach przedstawionyth.p-ne7 pelnomocnik6w prezydenta.- iggo
paszpbrcie dyplomatycznym, iniormacj ach z-tinii-lotniciy.ch oraz,zestawieniu transakcji za

postugi*anid iie karta k6Ayiowq. Swiidczyty one, ze w sierpniu 1994 r. Aleksander Kwas-

niewski nie byl w Cetniewie.

o 18 akt6w nadania obywatelstwa polskiego wrqczyl repatriantom z bylego.ZSRRSremier J_"ry
Buzek. UroczystoS6 zorganizowano w siedzibie wladz Gniezna. - W wieku XX wielu Pola-

k6w wyjechaio z krajulPoszukiwaliSmy najczq6ciej chleba i.wolnoSci, ale lVliSmV takie
*y*o#hi sitq. Ci na iachodzienajczqscrej wyjeild2alidobrowolnie, a ci na wschodzie byli do

telo zmus 
"^ni 

ito oni najbardziej iierpieti - powiedzial premie t Jg\ry Buzek. Po6wiadczenie

ob-"ywatelstwa otrzymato tS os66 - repatriant6w z Kazachstanu i Ro.sji. Podczas odbierania

dotument6w z r4i< premiera najstarsza wiekiem 80-letnia J6zefa Kulakowska ucalowala

dokument i poplakala siq: - Jestem szczEsliwa, 2e bqdq mogla umrzel w Polsce - powiedziala

zeslana 60 lat temu na Kolymq Kulakowska.

pa

Rozpoczqla siq juz kam-

pani4 przed wyborami prezy-

denckimi, przewidzianymi na

jesiefi br. Marszalek Sejmu

Maciej Plazyfiski zarzqdzil

lvybory na niedzielq, 8 pab'

dziernika 2000 r. Wedtug

wszystkich badari oPinii sPo-

lecznej najwiqksze szanse tr

obecny prezydent Aleksandits

KwaSniewski.

- Zrobimy wszystko, abY

te wybory rozsfrzygn46 w I tu-

rze. Zaoszczqdzone pieniqdze

pruekaLq na stypendia dla

mlodych ludzi z ubogich wiej-

skich rodzin. Bqdzie tak wiq-

cej po2ytku niz organizowanie

kolejnej rundy glosowari - Po-

wiedzial prezydent KwaS-

niewski podczas jednego z

przedwyborc.rych sPotkari.

Popiera go Sojusz LewicY De-

mokratycznej najwiqksza

partia opozycyjna oraz m. !

Unia Pracy - lewicowe ugruT

powanie,. obecnie poza parla-

mentem.

WSr6d najpowainiej-

szych kandydat6w sa: Marian

Krzaklewski (lider Akcji WY-

borczej SolidarnoS6), Andrzej

Olechowski (bezpartyjnY, bY-

ty minister spraw zagranicz-

nych), Jaroslaw Kalinowski

(prezes Polskiego Stronnictwa

Ludowego) i Lech Walqsa

(byty prezydent).

Kandydaci musz4 tetaz

zebral po 100 tys. PodPis6w.

W
2dzierniku
wybory

r Sejm powolal niezale2nego senatora Leona Kieresa na prezesa Instytutu Pamiqci Narodowej-

Uigadnianie kandydaturi szefalnst5rtutu trwalo \a$zo dtugo - instytut nie m6gl rozpocza26

dziilalno6ci. Now'o wybrany prerej IPN powiedzial,2e udostqpnienie obywatelom teczek

komunistycznych stuZb speliihych nast4pi nieprqdko (a instytut powstal m. in. po.to, by
zwykli otiy*utete mogli iobiczyl, co na i-ch temat zebrala dawna Stu2ba Beryieczefistwa).
Sejm powblal teL Andneja Zolla naRzecznika Praw Obywatelskich.

o Powa2ne trudno3ciprzebywaj4Polskie Koleje Pafistwowe. - PKP wylT:zyty 1.7321<rntor6w,

przewiozly o 7 milibn6wpas-a2er6w mniej i o 7 proc. zmniej.szyly li:7Aqgo9iaegw -^powie-
dzialw Sejmie wiceminisier transportu i gospodarki morskiej Witold Chodakiewicz. 80 proc.

przewoz6'iu pfp stanowi4 pol4cz-enia lokalne, na kt6rych sprzeda? giletow Pgkty*a koszty
Srednio w jednej trzeciej. bla mieszkaric6w niekt6rych miejscowoSci likwidacja polqczefr
kolej owych j est prawdziw4 tragedi4.

o ![ wieku 76lat, zmarl w Warszawie Andrzej Szcrypiorski - prozaik i publicysta. Opubliko-
wal ponad.20 tom6w prozy,w tym powie6ci, *iory reporta|y .i felieton6w, szkice,eseje. Pra-

cowil w ,,ZyciuWars2awy", potenlw tygodniku,,Polityka", pisywal do miesiqcznlka,,Odra".
Pod koniec lat 70. zwiqzal siq z opozycj4 demol<ratycznq. Byl internowany w czasie stanu

wojennego. W latach 1989-1991 pelnituiz4d senatora. P62niejzrezygnowalzzajmowania siq

ngiityq. fublikowal na lamach -Gazgty Wyborczej", ,,W.prost".Szczypiorski lyt najPopular-

rueJszym prsarzem polskim na rynku'niemieckim. Najbaldziej 'nan" powieSci Andrzeja
Szczypiorikiego to ,,Msza za miasto Arras", ,,Pocz4tek", ,,2 notatnika stanu wojennego"- W
zeszlymroku ukazala siq jego najnowsza powieSd -,,Gra z ogniem".

. W polowie czerwca w kantorach dolary kupowano po 4,35 zl, sprzedawano po 4,46 zl.

S. K.
S.M.
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Na stronie 11 "Mozaiki" zamieszczamy artykuty i informacje w jgzyku ukrairiskim.

11

Odpowiadamy w ten spos6b na pro5by tych os6b, kt6re zainteresowane s4 tematami
poruszanymi przez $Mozuik€o', a nie zn t1jgzyka polskiego.

Redakcja

L{i npocri, spoayrraini, ale rnu6oKo

;uarpiorz.rHi cnona oApa3y x 3anaM'r-\-/- TUTITHCT MeHi fi sr,rKrr.rrarn dar:aro po3-

.qylris. .fl - nolrra, 6inruricrr qneHis

pilHi - noJrrKrr, 6araro Moix snafiouux
Tex noJIrK[, aJIe nonbcbKy MoBy 3Ha-

rcTb oAlrHzqi, nxe He Kax)^rr{ npo Mo-
xrnsicrr siAsiAarn cBoro icropuuny
Earuxinulnny. f, Maro rpoMaArHcrBo
Yxpainu, ryr HapoAnrlalcfl.s i rdoiAiru,
ryr rrrifi giu, uor plAHs. Ha serr,rxift
rr:raHeri 3euls ryr suafiuulacfl, Nrr.we-
He 6arrrinqusa. Hafipianirxa MoeMy

ceprlrc. Baxro HaM 3apas r YrpaiHi,
ane rpe6a giry{aru HairexHe repinHnrl-
rny xpainn B ToMy, rrlo Mu MaeMo Mox-
nnsicrr BlrBrrarn rronbcbKy uony, 6es

I{ie tylko kruj ten, w ktdrym iyjecie
Oj czyznq wuszq siQ zowie.

Jest jeszcze drugu ojczyzna w Swiecie
Co w polskiej mieSci sig mowia

sa6opoHu sianiaysarr{ KocrboJrr{, Ao-
rpllMyBarncs cBoix rpa4uqifi , snra.rain.

B Eepauqesi .qie sirt4ilenHs Cnimu
nonqrcis Vrpainu. fl, s4s,qna Aoni, ulo
Maro MoxJr?rsicrr 6yrn qJreHoM uiei op-
raHisaqii, cninrynarucr. 3 rroJrrKaMr,r.

Tax, r xlrBy n Yrpaini, ane s uomra i
qacrorrKa Moro cepqr i gyrraor Hzure-

xlrrb rqe iHuifi npaiHi - Pe.ri flocnonn-
rift flonrui. I nafinepur€, Iqo xorilocr
6, I1€ 3HarH nonbcbKy MoBy, sMiru qn-

TATU, rrIdCATn nO-nOJIbCbKI,t, TaKO)K

HaBrrr,rrr,r cnoix airefi. ,{nr xurelis rvric-

Ta qe ue npo6neMa, aAxe n EepAu.reni e

rinrxa ulrcil, Ae Bl,IBrraerbcr noJrbcbKa

MoBa. Am aopocJrlrx qe nHTaHHs re)r(

nupiureHo, BoHrr Marorb laoxnusicrr

siAsiAynaru 3anflTrs, 3 [oJrbcbKoi uonn
B MoHacrupi. fl,xlrBy n ceri, noisHafio-
ui nonsxr,I Te)r(, i npo6neua BlrBqeHHt

MoBr,r e Ayxe cKJraAHoro. ,{ono4nrrcr
BqvTucfl, caMoTyx(KH, rrlo Aae He flyxe
sucoxnfi pe3yirbrar. 9ac i4e, rrau cra-
pienro, [ocrynoBo BTpaqaeuo naAin
no6yraru n flortrIqi, are Ayxe xorrerb-
cr, rqo6 qa rvrpir s6ynacx y airefi. IIIo6
s6epemu i nepe4arr,r HacrynHr,rM rroKo-

riHHsu snrnuai, rpa4zqii, penirifiHicru
norrrin, norpi6Ho craparucr poen'r-
3arv npo6reIvry BuBrreHHs nomcrroi
MoBrr Ha ceni. IIIo x, 6y.qerrao cuoAina-
Tvrcfl,, rrlo 3 rracoM fi 6yae potu'laaHo.

flanira Kona;rrcrxa,
xrlTeflbKa c. Ocnxoro

v2 V flepesni auaiuruoozo
poKy AnocmoilbcbKuil

Hynqifi e Yxpaiai
apxienucrcon Muxoila
Emeponutt eidnpaeus
ypo.lacmy cnyucfy
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Program TV Polonia
Oto ciekawsze propozycje Telewizji Polonia w maju 2000 r. (podajemy czas

ukrairiski, czyli polski +l godzina). 5.05. pi4tek. 22.05.Na dobre inazle (l) - serial
polski. Wyk. Malgorzata Foremiak, Artur Zmijewski, Krzysztof Pieczyiski. 6.05.
sobota. 21.00. Zlote runo - film fabularny, prod. pol. re2. Janusz Kondratiuk. 9.05.
wtorek. 2l .00 Dekalog III - film pol. re2. Krzysztof Kieslowski. I 1.05. czwartek.
2I.00 Teatr Telewizji ,,Bigda idzie". Autor Juliusz Kaden-Bandrowski, re2.
Andrzej Wajda. 14.05. niedziela. 21.00 Baryton - film fab. re2 Janusz Zaorski.
16.05. wtorek. 21.00 Dekalog IV - re2. Ikzysztof Kie6lowski, wyk. Adrianna
Biedrzyriska, Janusz Gajos. Ponadto, polecamy stale programy - informacyjne, a
nfiaszcza,,WiadomoSci" codziennie o 20.30, a takhe cykliczne programy dla
dzieci: w niedziele o 9.50,*A,la i As", w soboty tak2e program redakcji katolickiej
dla mlodzieiry ,fliarno" o 9.45. Niestety - tak, jak pisali5my poprzednio, Polsat,
Polsat 2 i RTL-7, inne polskie programy odbierane czasami popfizez telewizjq
kablow4 w r6znych miastach Ukrainy, podajq swoje plany w ostatniej chwili i
dlatego nie mo2emy ich zamieSci6. ,, i

Polski informator 2ytomierza i Berdyczowa

Radio iLytomierz, Radio Berdycz6w po polsku

' Co miesi4c, w kazd4 pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, mo2na
sluchad p6lgodzinnej audycji wjezyku polskim w Radiu Zytomierz.

o Nieregularnie nadawana jest audycja w jqzyku polskim w Radiu Ber-
dycz6w. Jest zapowiadana wcze6niej.

Telewizj a ihytomierz dla Polak6w
o Dwa ra4t w miesiqcu audycja dla Polak6w.

Polskie stowarzyszenia w Zytomierzu
o Dom Polski w Zytomieran, ul. Czerniachowskiego, 34 b,

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Miroslawa.Starowierow, godziny pracy -
codziennie (pr6cz niedziel) od 9.00 do 18.00.

. Zj edno czenie Po lak6w Zytomiers zcry zny " P o loni a"
- przewodniczqcy Tadeusz Rqkas,

tel. domowy (412) 22-16-36.
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomiernt

- prezes Walentyn Grabowski, zastqpca Jerzy Bagiriski,
tel. domowy (412) 37-89-97.

. Zrzeszenie Mlodziezy Polskiej w Zytomierzu
- przewodn iczqca Swietlana Grel, tel. : 3 6- I 4 -88, 37 -40 -46.

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -

prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoty nr 3, ul. Puszkina 46,
tel. (414) 32-50-30.

Msze w jqzyku polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 19.00.
o KoSci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Janaz Dukli - codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13.00.

Msze dwujgzyczne - czgsciowo w jpryku polskim, czgsciowo po
ukraifisku w Berdyczowie
o Kosci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 8.00, 10.30, 17 .30,

codziennie 8.00 i 17.30.
o Kosci6l Sw. Barbary - codziennie 8.30, 17.3l,niedziere takie 13.00.
o Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

N3T!" jezyka polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych, godz.
17.00: wtorki - nauczycielka it. chare4, srody - L. wermirflska,
pi4tki - W. KoleSnik.
(_lrzepr-asrymy za wszelkie braki i nieScisloici w naszym informatorze.
lVszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informaiit no temat
swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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