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Ka2dy pielgr4ym pragn4l dot[nqd Cudownego Obrazu

12 tysiecy
.Ipielgrzym6w

Berdycz6w zrrany jest w r6znych
czq6ciach Swiata katolickiego dziEki
cudownemu obrazowi Matki Bo2ej
Szkaplerznej, kt6ry oz.dzbia Swiatyniq
karrrelitanskiego klasztoru. Tysiqce piel-
grz5m6w co rok przychodd do naszego
miasta, zeby poklonid siq Madonnie Ber-
dyczowskiej i odda6 wjej rEce swoje ser-

ca. l6lipca 2000 roku odbyla siE tu kolej-
na uroczystoS6 Berdyczowskiej Matki
Bo2ej Szkaplerznej.

Pod opiek4 PrzenajSwiqtszej Panny
mozna czu6 siq pewniej, be4pieczniej,
swobodniej. Ka2dy wierny wie, 2e niebo
nad Berdyczowem jest otwarte przrd,
Bogiem, i dlatego tylu ludzi odwiedza
fanktuarium, przybryajqp tu z r6imych
nliejscowo6ci Ukrainy i innych kraj6w.
Wszystko sprzyjalo naszemu S*ietr,
nawet pogoda, kt6ra najpierw straszyla

deszczem, ale w czasie Mszy Swiqtej
u5miechala sig laskawyrr sloricem. Dzjeh
byl pogodny i cichy.

Niedzielna Msza Swigta odprawiana
byla pv,ez nuncj usza apostolskiego, arcy-
biskupa Mikolaja Eterowicza. Obecni
byli takie - biskup ordynariusz diecezji
2ytomierskiej Jan Purwiriski, biskup
pomocniczy tej diecezji Stanislaw Szyro-
koradiuk oraz administrator apostolski z
Zak arpacia Anatol Majnak.

Cieg dalszy na str.6
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POROZUMIENIE W SPRAWIE
CMENTARZA ORLdT LWOWSKICH

Wydaje sig, ie udalo sig osiqgnqd zgode w sprawie odbudovvy Cmentarza
Orl4t Lwowskich. Po interwencji prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy,
kt6ry wezwal ukrairiski rzqd do zakoriczenia prac na Cmentarzu, w War-
szawie zostalo podpisane polsko-ukrairiskie porozumienie w tej sprawie.

Komitetbez efekt6w
A jeszcze podczas lwowskich obrad

Komitetu Konsultacyjnego Prezydent6w
Polski i Ukrainy w lipcu br. nie udalo siE
osi4gn46 najmniejszego sukcesu w spra-
wie dokoric zenia restauracj i Cmentarza.

- Ukraificy zastosowali metodq prze-
targu - za Y,aildy fragment cmentarza w
zanian ma by6 jakie6 ustqpstwo znaszej
strony. Takie wra:2enie mo2na odnie6i z
tych rozm6w - m6wil jeden z czlonk6w
polskiej delegacji.

Ustqpstwa miatyby dotyczyt ukrairi-
skich cmentarzy w Polsce. Lwowscy
Ukraificy mieli np. pretensjg ze odnawia-
ne s4jedynie cmentarze 2olnieny Seme-
na Petlury z okresu I wojny Swiatowej, a
nie 2ohrierzy Ulaaifiskiej Armii Powstaf-
czej z II wojny Swiatowej. Ukraificy
chcieli teL,by zezwolono na umieszcza-
nie na mogilach napis6w wyraftrie wska-
zuj4cych na przynaleino6d do fonnacji
UPA. Z kolei polskie propozycj€, trp.

,polegl za wolno6d Ulaainy" - odrancali.
Ihor Hawryszkiewicz dyrektor

Cmentarza Lyczakowskiego, kt6rego
czE6ciq j est Cmentarz Orlqt - przynraw al
w6wczas, 2e istnialo kilka nierozwi4ga-
nych punkt6w spornych. Dotyczyly one
prac przy katakumbach, treSci napisu na

tzw. plycie gl6wnej cmentarza i kilka
innych - jak m6wil - drobiazg6w.

JednoczeSnie Hawryszkiewicz pod-
kre6lal, irc jest zgoda Rady Miejskiej na
wykonywanie innych prac, w szczeg6lno-
6ei na nagrobkach.

Przed cmentarzem polsk4 delegacjE
przywitalo ok. 30 Ukrairic6w z transpa-
rentani. W rozrnowie z ministrem Mar-
kiem Siwcem z Kancelarii Prezydenta RP
zachqcali do przyspieszenia Wc pwy
odnawianiu mogil ilotnierzy UPA w Pol-
sce. M6wili te2, 2e nigdy nie dopuszr;z6
by Cmentan Orlqt,,mial wyglqd panteo'
nu chwaly orghapolskiego" lub ,godzil w
uczucia ukrairiskich patriot6w". - Zrbb-.
cie fu po prosfu cmentarz, a nie pomnik
chwaly - m6wili. Roanowa z Siwcem
byla nieco nerwowa, ale bez zbEdnych
uniesieri.

Po interwencji prezydenta
Kuczmy

Potem jednak prezydent Leonid
Kuczrna zwrocil siq do rzAdu, aby dopro-
wadzil do zakoriczenia Slimacz4cych siE
prac na Cmentarzu Orlqt we Lwowie.

By6 mo2e wla6nie efektem prezyden-
ckiej interwencji stalo siq mo2liwe poro-
zumienie po roanowach w Warszawie.

- TawarliSmy kompromis w dwoch
kontrowersyjnych sprawach: Crentarza
Orlqt we Lwowie i mogity partpant6w
nkrainskich ekshumowanych z Birczy i
pochowanych na cmentarztr w Pikulicach
kolo PrzemySla. To porozumienie poava-
la miec nadziejE na pomy3lne z*oircz.e-
nie spor6w dotycz4cych rekmstnrkcji
Cmentarza Obroric6w Lwowa - oSwiad-
czyl An&zej Przewo 

^iU, 
sekretarz gene-

ralny Rady Ochrony Palnipt Walk i
Mqczenstrva w warszawskich rozmowach
z delegacj4 Ukrainy, pod przewodni-
ctwem wicemini stra spraw zagnntczny ch

Peha Sardaczuka
Strona ukrairiska przystala * p"t'f

odbudowE na Cmentaran Obrofcow
Lwowa kataktrmb, orazna zachouranie w
przedwojennym ksztalcie napisow na
pylonach Pomnika Chwaty, wyhcza-
j4cych miejsca bitew stoczonych Wez
Polak6w w l9l8 roku we Lwowie i w
Malopolsce Wschodniej. Zgodnla siE te2
na przywr6cenie pffiy gl6wnej z napisem
oddaj4cym hold spoczywajAcytrr na
cmentarzu polegtym w walce o nie,pod-
legloS6 Rzec4pospolitej Polskiej.

Uzgodniono te2, i2 napis na mogile
ilolnrerzy UPA w Pikulicach nie b$zie
wymienial ich pr4rnalerndci do tej for-
macji, natomiast bdzie zawierae - w
j qryku ukmifskim - strvierdze,ni e, ?s w al-
cryli o wolno66 Ukrainy.

Jan Jeiyf,r-J

JAKLEPTEJ
INFORMOWAE

Na Ukrainie potrzebna jest dobra,
rzetelna informacja o Polsce, w Polsce -
dobra, ruetelna informacja o Ukrainie. Jak
to osi4gn46 - zastanawiano siq podczas
warszawskiej konferencji Polsko-Ukrairi-
skiego Klubu Dziennikarzy, kt6ra odbyla
siE w redakcj i,,Rzeczpospolitej ".

Przypomnijmy, 2e istniejq dwa takie
kluby-jeden w Kijowie, drugi w Warsza-
wie. Kijowskiemu przewodniczy Wolo-
dymir Pawliw z tygodnika ,PIK", awal.
szawskiemu (kt6ry organizowal tE konfe-
rencjq) Piotr KoSciriski z ,$zecz-

pospolitej" (zarazem wsp6hedaktor na-
szej ,Jvlozaiki").

Uczestnicy spotkania, w wiqkszo6ci

- dzierurik atrze z obu kraj6w, wskazywali,
2e o ile w gazetach centralnych z informa-
cjami o obu krajach nie jest takide, to ,,na
prowincji" bywa fatalnie. Gazety z Odes-
sy pisuja o Polsce najwy2ej raz czy dwa
razy narok, pisma ze Lwowa - duilo czE-
Sciej, ale tam z kolei pojawiajq siq artyku-
ly Polsce niechEtne. Podobnie jest w Pol-
sce: w Olsztynie w miejscowej gazecie
tekst6w o Ukrainie jest malo, a w Rzeszo-
wie czy Pruemy6lu - sporo, ale za to naj-
czq6ciej z zaloilenia wobec Ukrainy bar-
dzo krytycznych.

Dziennikarz e - pozaniewielk4 grupe

naprawdq zainteresowanych majq
skromnq wiedzq o swoich s4giadach. A na
Ukrainie dodatkowo brak jest pieniqdzy,
by wysylad korespondent6w do Polski.
Zwracano pruy tyri uwag% 2e Polska nie
interesuje siE inwestowaniem w ukrairi-
skie Srodki masowego prze,l<aztt, inaczej
naprzyHadni2 Rosja.

Kluby bed4 staraly sie wspierad
wymianq gnrp dziennikarzy. WSr6d naj-
prostszych sposob6w poszenenia infor-
macji o obu naszych krajach wlmrieniono
doprowadzenie do tego, by w sieciach
kablowych Ukrainy zrnlazla siq przynaj-
mniej jedna telewizja polska, a Polski -
ukraifska.

s.M.
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WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY POLSKICH
ZE WSCHODU - <<Konstancin 2000>

Fundacja Pomoc Polakom na
Wschodzie zorganizowala 9-11 czerw-
ca w Konstancinie kolo Warszawy war-
sztaty dla dziennikarzy polskich ze
Wschodu. Byla to juZ trzeciaich edycja

- tym razem przyj echali przedstawicie-
le prasy polonijnej z bylych republik
ZSRR, a takLe ze Slowacji i Czech.

Wars ztaty r ozp o czgly s iq spotkaniem
w Centrum Animacji Misyjnej w domu

* ,btotetcylnym ksiqzy Paliotyn6w. Mar-

-szalek Senatu RP Alicja GrzeSkowiak
uroczy6cie otworzyla wystawE,"Prasa
polska na Wschodzie 1989-2000". Pani
marszalek Grze6kowiak spotkala siE z
uczestnikami warsztat6w, przy udziale
czlonk6w wladz Fundacji Pomoc Pola-
kom na Wschodzie.

Alicja GrzeSkowiak wysoko ocenila
naszq ,,Mozaikq Berdyczowsk4" i po-
czt6wkq, wydan4na 5-lecie ,MB". - Bar-
dzo dobry pomysl powiedziala o
poczt6wce, lct6ra te? zr:erlazla siQ na
wystawie.

W dyskusji panelowej ,,Sytuacja
polityczna w Europie Srodkowej i
Wschodniej" - kierunki polskiej polityki
zagranicznej, uczesfiriczyli: Radoslaw
Sikorski, podsekretarz stanu (wicemini-
ster) w Ministerstwie Spraw Zagranr-

r tF tych, Jerzy M. Nowakowski - doradca

-premiera do spraw polityki zagraricnrej,
Ryszard Czarnecki - przewodniczqcy
Sejmowej Komisji L4czroSci z Polakami

za Granic6 sesjq prowadzil C:rzegorz
G6rny z,,Frondy".

Czy istnieje polska polityka wscho-
dnia? Czy Polska dopu6ci do posiadania
podw6jnego obywatelstwa (np. jedno-
czeSnie polskiego i ukraifiskiego)? - to
niekt6re problemy, omawiane podczas
tego-spotkania. Radoslaw Sikorski zau-
waLyl, 2e kierunek wschodni polskiej
polityki zagranicntej byl zaniedbarry. Z
pewnoScia jednak obecnie polski rz4d
interesuje siE sprawami Polak6w ze
Wschodu. Minister stwierdzil przy tym,
2e trudno jest pomoc Ukrainie, je2eli ona
sama sobie nie chce pomoc. Na Ukrainie
reformy id4 zbyt wolno, rozwija sie
korupcja, nie ma sprawiedliwo6ci, niskich
podatk6w i prawdziwej wlasnoSci pry-
watnej.

Minister Sikorski powiedzial tez, 2e
Polska jest krajem, kt6ry szanuje swoje
mniejszo6ci narodowe. Polska - stwier-
dzil ponadto - staje siq lrajem normal-
nym. Polacy na Wschodzie powinni by6
dnrnni ze swej historycanej Ojczymy.

Odbyla siq te2 dyskusja z udzialem
przedstawicieli Srodowisk dziennikar-
skich w Polsce na temat warsztatu dzien-
nikarskiego i sposobu przekarywania
infonnacji.

W dyskusji panelowej ,,Kultura pol-
ska a media polskie na Wschodzie" ucze-
stniczyli natomiast: Kazimie rz U jazdow -
ski - minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego, Jan Maria Jackowski - pnewo-

dnicz4cy Sejmowej Komisji Kultury,
Emila Chmielowa - prezes Federacji
Organrzacji Polskich na Ulaainie, Wie-
slaw Turzanski - prezes Fundacji Pomoc
Polakom na Wscho dzie. Y.azimierz U jaz-
dowski zauwatyl, 2e inwestowanie w
kulttne jest inwestycjqw przyszLo66, 2e
trzebawspiera6 kulturE polsk4 na Wscho-
dzie i odradza|polskie Srodowiska inteli-
gencji.

Prezentowane byly te2 idee i dorobek
tw 6rczy Srodowiska Fronda. Bardzo inte-
resuj 4ca byla zor ganizow ana na Uniwer-
sytecie Warszawskim promocja pol-
sko-ukraifskiego wydania wierszy ksiq-
dza Jana Twardowskiego z udzialem
autora, ttumaczy Tatiany Czernysz i Ser-
giusza Jermolenko, wydawcy - domini-
kafskiej oficyny wydawniczej,,Kairos"
oraz sponsora - Fundacji Pomoc Pola-
kom na Wschodzie. Uczestnicy warszta-
t6w wystuchali piEknych wierszy ksiedza
Twardowskiego w jEzyku polskim i
ukrairiskim,ka2dy te2 dostal tomik wier-
szy Jana Twardowskiego ,,Trzeba iS6

dalej, czyli spacer biedronki". O ksiq2ce
tej bEdziemy jeszcze pisad na lamach
,rMB".

Walentyna Kole5nik

. Przy okazji serdecznie dziqkuiq organi-
zatorom warsztat6w za wspaniale przy-
jgcie, za mo2liwo66 poznania koleg6wz
innych kraj6w, za dobre rady, troskliwq
opiekq i wsparcie. W.K.

W SKROCIE
Na Ukrainie go6cil marszalek Sejmu
Maciej Pla4mski. O sytuacji politycznej
na Ukrainie rozmawial z nim prezydent
Leonid Kuczma. Z marszalkiem spotkal
siq takZe przewodniczqcy Rady Najwy2-
szej Iwan Pluszcz i I wicepremierWiktor
Jurij Jechanurow. Z Ylrjowa marszalek
Plaamski udal siq do Lwowa.
Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma
zruurficil siq do rz4du,aby w brybie pilnym
roanti1zal problemy budowy naftoci4gu
Odessa - Brody - Gdafisk w,,duchu
porozumiefr ukrainsko-polskich" (o
wczeSniej s zy ch ronnowach na ten temat

- poniZej), a tak'2e -jak napisaliSmy obok
- doprowadzil do zakofrczenia Slima-
cz4cych siq prac na Cmentarzu Orl4t we
Lwowie i zaktywizow al dziaNalno5d miq-

drynqdowej komisji do spraw zwrotu
d6br kultury.
We Lwowie obradowal Komitet Konsul-
tacyjny Prezydent6w Polski i Ukrainy.
Rozrnawiano o' problemach bezpieczeh-
stwq o pojednaniu miqdzy Polakami i
Ukraif,cami - w tym o problemie cmenta-
rry, m. in. Cmentarza Orl4t Lwowskich
(piszemy o tym obok), a takhe o ruro-
ci4gu Odessa-Gdarisk i o wsp6lpracy
Srodk6w masowego przekaan. Stronie
polskiej przewodniczyl szef Biura Bez-
pieczenstwa Narodowego minister Ma-
rek Siwiec, a ukrairiskiej - sekretarz Ra-
dy Bezpieczefrstwa Narodowego i Obro-
ny Jewhen Marczuk.
Ulaaina vryrazila zgodq, by przysztym
wla{cicielem budowanego z Odessy do
granicy polskiej nroci4gu bylo prywatne
konsorcjum.

Na spotkaniu podsumowano, 2e dotych-
czas Ukraina za wlasne pieni4dze zbudo-
wala 60 proc. z okolo 600 km ruroci4gu i
zacz$a budowq terminalu przeladunko-
wego pod Odessq. Do romriqzania'pozo-
staje jeszcze kwestia zakupu tankowc6w,
kt6re bqd4 dostarczaty ropq z Gruzji do
ukrairiskiego portu. Ogolem - m6wiono
na spotkaniu - na dokoriczenie pned-
siqwziqcia po stronie ukrairiskiej trzeba
ok.200 mln dolar6w.
Inwestycj q po shonie polskiej ma zajmo-
wa6 siq powolana w ubieglym roku firma
,,Golden Gate". Pomysl polega na t5rm,
aby ukrairiski odcinek budowanego ruro-
ci4gu polqczyt z Plockiem, przez kt6ry
przebiega polska nitka ruroci4gu ,"Przy-
jaLrt". W przyszlo6ci moina go przedfu-
Ly6 do Gdariska.

Wg. prasy polskiej oprac. S.M.
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ODPOWIF,.DZ
kiem. Chcemy, by nasze dziecko bylo

okazem zdrowia, a nie kalek4. Kr6tko

m6wi4c, chcemy by6 szczq6liwi i
wolni od klopot6w. Dlatego w
naszych modlitrrach prosimy o zdro-

wie, szczE6cie, sukcesy. I sqdzqc z

teggt 2e w naszym Swiecie tyle jest

chor6b, nieszczqS6 i tagedii, mozna

by wnioskowad, 2e albo ludzie za

malo siq modl6 albo Pan B69 ich nie

slyszy. MySlA, 2e jednego mozemy

by6 pewni - Pan B6g orrysluchuje

nasze proSby, Ulko nie zawsze jego

odpowied:2 jest taka" jakiej siq spo-

dziewamy. Bo to On, a nie my, najle-

piej wie, co jest nam potrzebne, by
osi4gn46 szczq5cie. By6 moile wlaSnie

popfizez wsp6lne nnaganie siq z alko-

holiznem wspol-

mal2onka stanie-

my sie bardziej

wyrozumiali dla

innych, nauczymy

sie pokonywa6

tnrdno5ci irzecry-
wi5cie otworzymy

siQ na potrzeby

blifniego. Byd

mo2e poptzez co-

dzienn4 opiekq

nad wlasnym kale-

kim dzieckiem na-

uczymy siE milo-
sierdzia dla in-
nych, nauczymy

siq wspolcnrcia i
staniemy siq bar-

dziej cierpliwi i
bardziej pokorni.

Byd moze Smierd

kogoS bliskiego

zmusi nas do za-

stanowienia siq nad sensem |ycia,nad
przemijaniem i gl6wnym celem

naszego istnienia.

Spr6bujmy w kazdej odpowie-

dzi Strv6rcy na nasze modlitrrq doj-

rzel'korzySci jakie z niej dla nas wy-

pfywaja. Nie m6wmy,2e On nas nie

wysluchal, lecz pr6bujmy zr.onrmiet

sens Jego odpowiedzi. Bo zawsze

ofizymujemy odpowiedt,ale nie zaw

szemokemyja dojrze|i zrozumi"6. 
V

Ta odpowied? "z niebios" z:'w -

sze jest Hfu,jaka przposi nam iaj-
wiqksz4 kony36, taka" jaka prowadzi

do dobrego, je2eli pofiafimy jq. ,
pokor4 pr'znee i z ni1 siE pogodzid.

"M6w Panie, bo slucha sluga Tw6j."
I)orota Jaworska

tr[R

Mocno utkwila mi w pamiqci

scena z pewnego filmu. Gl6wni boha-

terowie - brat i siostra spotykaj4 siE

po dlugiej rozlqce. Ich rozrnowa

odbywa siq w koSciele. "Pamiqtasz -
m6wi siostra - po raz ostabri byli6my
tu razem, gdy w szpitalu leilal ciqiko
chory nasz ojciec. Tak bardzo prosi-

lam Boga o jego zdrowie, ale On mnie

nie wysluchal i ojciec zrrrarl." I wtedy

brat nmaca siq do niej w nastqpujqcy

spos6b: "869 cig wysluchal, lecz dal
ci inn4 odpowiedZ, ni? ta, kt6rej

oczekiwalaS".

Tacy juz jesteSmy, my - ludzie.

Ju2 od wczesnego dzieciristwa Zqda-

my,poczqtkowo od rodzic6w a potem

i od innych ludzi, czegoS konkrefire-

go, czegoS na czym bardzo nam zale-

ty, i jeste6my niezadowoleni, gdy

tego nie otrzymujemy. Z wiekiem
zacrynamy by 6 coraz bardziej wyma-
gajacy. Wymagamy od nauczycieli,

by zawsze nam pobla2ali, by stawiali
nam wyl4canie dobre oceny. Wyma-
gamy od pracodawcy, by honorowal

nasze zasfugi dla przedsiqbiorstwa.

Wymagamy od wsp6hnal2onk6w i
wlasnych dzieci, by byli hcy,jak my
tego chcemy. Chcemy by6 bogaci i
zdrowi, nie za$ chorzy i biedni. Chce-

my, zeby nasz Lryciowy parfirer byl
idealem, nie zaS na przyklad, alkoholi-
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Dla wiqkszoSci lato kojarry siq z
wakacjami, odpocrynkiem, urlopem. Jed-
nak dla tych, kt1rzy w tym roku otrzymali
Swiadectwo dojrzaloSci, lato jest prawdzi-
wym b6lem glowy. Przed zdajqcymi na
studia pojawia siQ szereg pytafi: kim chcq
by6 w prryszLofici, na jakim uniwersyte-
cie chcE studiowa6, jaki kierunek studi6w
wybrai? Przed mlodzieiqmieszkaj 4c4 na
Ukrainie pojawia siq jeszcze jedno pyta-
nie: sk4d wzi46 pienitdze na oplacenie
studi6w, kt6re na Ukrainie najczq6ciej s4
platne?

_-,) Mlodzie2naszychczas6wzastanawia
siqnad tym, na ile otrzymane wyksaalce-
nie pozwoli w przyszlo6ci arra\ett cieka-
w4, perspektywiczn4 i dobrze oplacan4
prace. Na ile dyplom danej uczelnibEdzie
dobrym startem do dalszej, naukowej lub
zawodowej kariery. To wla6ni e r6ini dzi-
siejsz4 mlodzie| od pokolenia ich rodzi-
c6w.

Za czas6w radzieckich naj wa2ni ej szy
byl filkt ukoriczenia studi6w. Kazde wy-

Dlaczego chcQ studiowad w Polsce?
Najwa2n iejsze powody ekonomiczne

ksztalcenie zapewnialo pracq i stalq mie-
siqcan4 pensjq. Tegorocznego lata mlo-
dzieL szczeg6lnie martwi siq dzisiejszy-
mi problemami. Od kilku lat Polska daje
mlodym ludziom pochodzenia polskiego
mo2liwoSi studiowania na polskich
uczelniach. Kazdego roku do Konsulatu
Generalnego RP w Kijowie trafia coraz
wiqcej podari o przyjqcie na studia do Pol-
ski.'.,;Mozaika Berdyczowska" przepro-
wadzila ankietq w6r6d kandydat6w na
studia do Polski (30 os6b). Mlodzie?y
postawiono pytanie: dlaczego chcesz stu-
diowad w Polsce? Analogiczne badanie
zostalo teL przeprowadzone w6r6d mlo-
dzieLyjuz od kilku lat studiuj4cej w Pol-
sce, celem por6wnania ich motyw6w.

Ku zaskoczeniu badajqcych, obecnie
najmniejsz4 rolq w podjqciu decyzji
odgrywa chq6 studiowania w laaju
swoich przodk6w (6,7 proc.). Inaczej
wygl4dala sytuacja kilka lat temu: chEt-
nych do studiowania w kraju swoich
przodk6w bylo 16,7 proc. l0 proc. bada-

nych uwa1a,2e poziom wyksztalcenia w
Pols ce j es t wyilszy niit naUkrainie, z Wrrr,
ze wczeSniej 20 proc. os6b kierowalo siq
tym motywem. NajwiEksza r6znica miq-
dzy kandydatami na studia a obecnymi
studentarni dotycryla chEci spqdzenia kil-
ku lat za graruc4: 20 proc. - rok obecny,
3,3 proc. - ci, co wyjechali wcze6niej.

Mo2liwo66 otrzymania wyksztaLce-
nia, kt6re daje wiqksze perspektywy w
przyszloSci, j est obecnie dwtrkrotni e rTza-

dziej branapod uwage Gylo 40 proc., jest
20 proc.). Odwrobrie jest z uzasadnie-
niem wyboru studi6w ze wzglqdu ekono-
micznego (studia be4platne, stlpendium,
wyilszy poziom irycia). Najwiqksza czgst
tegorocznych kandydat6w (42,3 proc.) to
wlaSnie uwaha za gl6wny motyw swego
dqLenra do wyjazdu na studia do Polski.
Kilka lat temu ten motyw wybralo 20
proc. mlodneiry.

Stanislawa Mokrycka,
Roman Zawailzki

UKRAINIEC Z ANTERYKI
O ,,OGNIEM I MIECZF,M"

,,Na jakim6 spotkaniu filmowc6w z kraj6w
demokracji ludowej powiedzialem, Le moim

,__2norZ€riem jest zrobienie ,,Ogniem i mieczem",
na to podnosi siE Bondarczuk i m6wi: w takim
razie ja zrobi4,,Tarasa BulbE'.

Korespondent Wasyl Lopuch opublikowal w
,,Gazecie Tarnopolskiej" rece rr;iQ. z prezentacji
,,Ogniem i mieczem", jaka odbyla siE w Nowym
Jorku. Jest to obraz nakre6lony pi6rem ukrairi-
skiego recenzenta tpoz?,krajem. By6 mo2e wraile-

. nia te odbiegaj4 od tych, kt6re majq jego rodacy
na Ukrainie. Film ten w USA mial innq oprawE i
promocjq. Recenzja napisana jest w umiarkowa-
nym tonie, cho6 nie pozbawionagoryczy.Lopuch
pr6bowal jednak wymusi6 na widzu ukraifskim

, sw6j, szczeg6lny punkt widzenia.
Hoffrnanowi nie chodzilo ptzecie| o dokla-

dne oddanie prawdy historycznej, tego tei nie
uczyniltakieautorpowieSciHenrykSienkiewicz.
Gdyby takbylo, Hoffman musialby anieni6 kon-
wencjE z filmu fabularnego na dokumentalny.
Zanudzilby w6wczas widza.

Recenzjq pisal czlowiek, kt6ry przebywa
poza Ukraina od dtuiszego czasu i zatracrtnieco

sw6j punkt widzenia. Lopuch pisze o czasach
odleglych, bo o roku l649.Razi go w obejrzanym
obrazie, jak to okre6la, subiektywna ocena fakt6w
przez Hoffrnana. Jest to fabula, wiqc o jakich tu
faktach m6wimy? Priecie|sienkiewicz nigdy nie
byl na Podolu. Nigdy nie widzial cho6by klaszto-
ruw Zbarairy a powieS6 ta powstala w jego feno-
menalnej wyobra2ni.

Recenzent zauwaila mistrzostwo Hoffrnana,
podkre6laj 4c szczeg6lnie rolq ukrairiskich akto-
r6w Stupki i Domagarowa. Lopuch uwaia, Le
aktorzy ci mieli prawo do wlasnych interpretacji
postaci, kt6re kreowali. My6le, Le ani Stupka, ani
Domagarow nie mieli takich mo2liwo$ci, jednak
mogli cho6 hochqmie6wptywnajej ksztalt. Hof-
frnan naleiry do re2yser6w wspolpracuj4cych z
aktorem, sluchajqcych jego wizji, ale nigdy nie
ddeje siq tak do korica.

Alkohol, kt6ry jak pisze w recenzji tr opuch,
az kapie z ekranu"j azdakozacka szaleje po chuto-
rach - to obraz Ukrai6c6w. Alkohol.. . tenzawsze
tawarzysryN ludziom tamtych czas6w, pobudzal
namiqEroSci i wyzwalal odwage. Tak toczyla siq
historia. Kaildy z przedstawicieli obu narod6w -
polskiego, jak i ukraifskiego - ma prawo do
twierdzenia: omnia mea mecum porto (prawdzi-
wym bogactwem czlowieka jest jego wartoS6
wewnEtrzn - ,M.8.")!

Andrzej Heniuk

KRONIKA POLONIJNA

. 30 czefiNca w Chmielnic-
kim odbyla siE konferencja
wyborcza Zwi4Tku N auczy -
cieli Polonist6w. Przewo-
dniczqcq Zwiqzklt powt6r-
nie wybrano paniA Juliq
Sierkowq. Z obwodu',zyto-
mierskiego do Zart4du zo-
stali wybrani nauczyciele
iEzyka polskiego - Mirosla-
wa Starowierow (byto-
mierz), Ewa Bagihska (Zy-
tomierz), Larysa Wenniri-
ska (Berdycz6w).

o ![ lipcu grupa berdyczow-
skich dzieci, licz1ca 20
os6b, wyjechala na kolonie
letnie do Polski. Uganiza-
cjq vtyjazdu zajmowala siq
dyrekcja szkoty nr 15, gdzie
nauka jEzyka polskiego byla
w zeszlym roku prowadzo-
na po raz pierwszy. Berdy-
czowski Oddzial Zwiqz/r<u
Polak6w na Ukrainie w tym
roku nie dostal zadnego
miejsca na koloniach w Pol-
sce.



Swtqro PATRSI\KI BBRDYczowA
Dokorf,czenie ze str.l

Kahdy chqfiry mial mo2liwo56 PrzY'
jEcia komunii. Kaplani spowiadali pod
gotym niebem. W tym roku wida6 bYlo,

2e woczystoS6 Berdyczowskiej Madonny
staje siq corazpopularniejsza nie tylko w
Berdyczowie i okolicach, leczi w innych

miastach i wsiach LJkrainy.
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modl4cych siq mo2na bylo zauw airy 6 tak'
2e Mnrzyn6w, Indian iZYd6w.

CzqSd pielgr4mr6w zostala zapro'
szona na nocleg do mieszkaf miejsco-

wych parafian. Inni zostali rozrrieszczeni
w szkolach nr 1,2,4 i przedszkolach nr I 7
i 26. Nikt nie zostal bez dachu nad glow4.

Or ganizacja uroczysto Sci byla do skonala.

Proboszcz Klasztoru Kannelit6w Bosych

ojciec Benedykt Krok umial przewidzre|
wszystkie osobliwoSci i niebezpieczeh-

stwa, kt6re zawsze towatzysz4 wielkim
sktrpiskom ludzi, i tak zorganizowa6 pra-

cq, Zeby dla ka:Zdego ta uroczystoS6 stala

siq prawdziwym 6wiEtem.

Szef wtedy jest dobry, kiedy umie

dobra6 sobie takich pomocnik6w, lctbr.zy

potrafi4 skutecznie pracowad - a tacy ota-

czajqnaszego probo szcza. SAto ojcowie -
kannelici Piotr Hewelt, Igor Skomarow-

ski, brat Oleg Kondratiuk i inni.
Dobtze zorganizowana bYla Praca

shr2b porz4dkowych. Porz4dkowi caty

czas pilnowaty, 2eby nie bylo tlokg ileby, ,
nikt nie ucierpial. Za pracE tej slu2byv
odpowiadal Leonid Janowicz' Sp'rawnie

pracowala grupa pielqgniarek na cz-ele z

Allq Liturin6w. Punkt medyczny byl
cz.ynny calodobowo. Na szczqScie nie

zdarzy\y siq powa:ine wlpadki. Opr6cz
jednego urazu (skaleczenie nogi) i proble-

m6w z ci6nieniem u ludzi starszfcb'
2adnych klopot6w nie bylo. Nie zwaiajqc

na trudne warunki, dobrze pracowala

slu:2ba sanitarna. Jej pracE organizowali
Nila Kwas i Walery Nicecki. Warto te2

doda6, 2e pielgzymi mieli mo2liwoS6

tanio kupowa6 kanapki, przygotowane
pfizez grupe
Bo4msk4.

kobiet na czele z Mariq

Ogrom przygotowafi
Podczas niedzielnej uroczysto6ci na

mszy obecnych bylo blisko 12 tysiEcy

os6b. PielgrzrTmi zaczqili przychodzi6 do

Berdyczowa w sobotE 15 lipca. Przed

godzin4 18.00 byl tego dnia ju2 gotowy
olbrzymi oltarz przy bramie klasztornej.
Obraz Matki Bo2ej Berdyczowskiej stal

w koSciele dolnym. Pielgrzymi modlili
siq przed nim, Spiewajqc.

Kahda grupa przybysry byla serde-

cznie witana pfizez ojc6w karmelit6w i
katolik6w zBerdyczowa i okolic, kt6rzy
zebrali siq na placu przed Sanknrarium.
Reprezentowane byty takie miasta Ukrai-
ny jak Kij6w, Chark6w, Zytomierz, '

Pottawq Chmielnicki, Czerniowce, a tak-
2e R.i2yn, Andrusz6wka, Dolbysz, Sze-

piet6wka, Polonne i Krzywy R6g. Z Pol-
ski przybyla grupa z Wrodawia. WSr6d

Odpoc4fnek pielgrzym6w po dlugiej podr62y

Kahdy m6gl skozysta6 ze sPowiedzi
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W niedzielq, 16.07 .2000 r. Nuncjusz
Papieski w Ukrainie Mikolaj Eterowicz

w asy6cie ukraihskich biskup6w
celebrowal uroczystq Mszg Swiqt4w

Berdyczowskim Sanktuarium.

W czasie urocrystej Mszy Swietej
podziwiano cudowny 6piew ch6ru para-
fialnego (kierownik Swietlana Gawry-
luk). Milo bylo widzied wSr6d solist6w -
absolwent6w szkoly nr 3: Eugeniusza Kli-
makina, Juliq Ricarialg Irenq Ganol i Julie
Gnatiuk.

Miasto pomoglo
Milo bylo zauwairyt,2e wladze miej-

skie nie pozostaly obojqtne podczas przy-
gotowari do Swiqta. Dziqki ich wsp6lpra-
cy rozstrzygniqto wiele problem6w,
nr i1zany ch z or ganizacjq uroczysto 6ci.

My6lq, ilew przyszlym roku do Obra-
zu Matki Bo2ej Berdyczowskiej gzyjdzie

. jeszcze wiqcej pielgrzym6w, co bEdzie
wymagalo jeszcze lepszej wsp6lpracy z
miastem. Trwa odbudowa ko6ciola i kla-
sztoru. Niestety, jeszcze nie wszystkie
pomieszczenia zostaly oddane zakonni-
kom. Rozwi4panie tego problemu zaleiry
wyl4carie od wladz. Pozostaje tylko cze-
kad na dalsze zniany w SwiadomoSci
tych, kt6t y rzqfu.qnani dzisiaj - i tych,
lrt6t y bEda rzqdzil juto.

Izabela Rozdolska

Nauczycielskie troski
W ci4gu roku szkolnego ka2dy nau-

czyciel z niecierpliwoSci4 czeka na
urlop. Marzy, by wykorzystai go na

odpoczynek na wczasach, na podr62, na
wyjazddo uzdrowiska, czy chociazby na
zrobienie remontu we wlasnym mieszka-
niu. Przecielnauczyciele te2 s4ludfmi, i
tak sano jak i inni potrzebuj4 jedzenia,

ubatania" dachu nad glow4. Oprilcz
pobzeb materialnych nauczyciele maj4
tez. potrzeby duchowe - i po prostu
zawodowe.

Przez caly czas pracy w szkole
musze powiqksza6 swoj4 wiedzE, bo
program szkolny nie stoi w miejscu, caly
czas siq anienia. Nauczyciele powiruri
prennmerowai prasg ileby wiedzie6, co
dzieje siE w Swiecie, kupowad potrzebne
w pracy ksi42ki, i nareszcie, nauczyciel

.powinien dobtze siq prezentowad; 2eby
nie wywolad wstrqtu u uczni6w i ich
rodzic6w. Zrealizowanie tych potrzeb
wymaga du2ych wydatk6w. Dlatego w
naszym paristwie marzenia nauczycieli
zaw sze pozo staj 4 marzeniami.

Urlop nauczycielski jest dtogr.
Wynosi 48 dni roboczych. Jak wiadomo,
pensja nauczycieli ukrairiskich jest bar-
dzo mizerna, okolo 120 hrywien, to zna-
czy,2e za caly okres urlopu naoczycie-
lom iqplaca siq 230 hrywien, za kt6re
musze zye aZ do wveSnia. Dzisiaj za
takie pieni4dze nie da siq przetrwa6.
Nauczyciele naleflli siq w okropnej
sytuacji.

Nie zwa2ajqc na to, pracuj4 jednak
dalej i nie strajkuj6 nie domagaj4 siq
niczego od rz4du Ulaainy. Obcokrajow-
cy podziwiajq naszq cierpliwo6 6. Prze-
cie?przez ostafirich 6 lat nie bylo 2adnej
podwyiki pensji, chocia:2 ceny rosn4bez
przerwy. Nie wiem jak objaSni6 taka
cierpliwoSd naszego narodu. Mo2e spra-
wa w braku nadziei? Spoleczeristwo
mySli, 2e nicjuz nie pomoie i zrrian na
lbpsze nigdy nie bgdzie. Dlatego l<aZdy

licry Ulko na siebie i stara siq przetnva6
przy pomocy dzialek, na kt6rych pracuje
rqcznie, juk * ubi'eglpr stuleciu.

Nauczyciele w czasie urlopu hoduj4
warrywadla swych rodzin, bo kupii ich
nie maj4 za co. Dzialki te czqsto leil4za
miastem i dojazd do nich kosztuje co naj-
mniej I hrywnq w obie strony na osobq.

Na dzialce codziennie trzeba by6,ileby
stonka nie zjadlaziemniak6w - ato jvz
siq nie oplaca. Dlatego na dzialki id4na
piechotE. Czqsto dzieje sie talq 2e w
nocy, gdy gospodane s4 w domu, plony
zbiera kto6 obcy. Wtedy rodzina zostaje
bez jedzenia na zimE.

Wzroslo niebe4pieczeristwo kra-
dzieL.y w mieszkanit'ch, Gdy go spo darze
sAna dzialce albo na targu, gdzie dera-
biaj4w czasie urlopu" nieproszeni goScie

moge zawitat do mieszkania i wynieSi
wszystko, w tym rueczy stare i calkiem
anfie. Ofiarami zlodziei czqsto staj 4 siq
i nauczyciele. Powstaje wiqc pytanie: kto
w tym pafstwie moze ocalid nauczy-
cieli?

Zwi4zek zawodowy drzemie. Nie
wiadomo czp siE w og6le zajmuje. Co
najwyilej zbiera wnioski - i nic wiqcej.
Szefowie 'mi4zk6w zawodowych to
przewaanie ludzie starego systemu.
Pvynryczajeri sA pracowa6 pod kiero-
wnictwem wLadz pafistwowych i nie
maj a 2adnej samodzielnoSci.

Tak. Trudno dziS nauczycielom.
Z pewno6ci4 nasz rz1d nie zdaje

sobie sprawy zrolipedagog6w w spole-
czeristwie. Nie chce sobie u5wiadomid,
2e nauczyciel jest budownicrp przy-
szlo6ci parlstwa. Od niego zalezy,jakie
wyroSnie mlode pokolenie. Od warun-
k6w pracy zaleiry jej jakoS6. Paristwo
nzucrto z siebie obowi4Tek troski o
szkolq. Ju:2 odparu lat nieprzekazywane
s4 2adnych pieni4dze na remonty szkol-
nych pomieszczeft, na nowe meble dla
szkol i inne pofrzeby. To wszystko wiel-
kim ciq2arem leglo na plecy nauczycieli.
Szkola ukraifiska znajduje siq w stanie
glqbokiego kryzysu, & w daj4cym siq
przewidzied czasie wyjScia z niego nie
wida6.

Larysa Wermifiska



frena Kowurz wierzy w przysCoflC
Znam jqod dawna, pamiqtam jeszcze

jako uczennicq. Zawsze byla staranna"
malom6wna, opanowana. WSr6d innych
nigdy nie wyr62niala siq odzieilqojednak
zawsze - mqdro6ci6 pragnieniem wie-
dzy, niewyklymi sqdami o zwyktych
rzeczach i zjawiskach. Spotkali6my siq w
Koziatynie w niedawno poSwiqconym
ko6ciele p.w. Matki Boiej Dobrej Rady,
podczas Mszy 6wigtej. Po jej zakoficzeniu
dtugo rozrnawialiSmy. Uwazam, Le ta
rozlnowa z lren4 Kowarz, sfudentk4
Wydzialu Cybernetyki kijowskiego Uni-
wersytetu Narodowego im. Tarasa Szew-
czenki, moile zainteresow aC czytelnik6w
,Mozaiki Berdyczowskiej ".

- freno, prosze powiedzied kilka sl6w o
swojej rodzinie.

- Moja mama Wladyslawa z domu
Kotlarskich jest PolkA ojciec - Czeslaw
Kowarz - Czechem. Przodkowie ojca
zamieszkali na ziemi koziatynskiej na
pocz4tku ubieglego wieku, kiedy car
rosyjski dal zezvrolenie na przesiedlenie
do Ukrainy (nazywanej wtedy Malorosj4)
niewielkiej liczbie g6rali czeskich. Zycie
podczas burzliwego XX wieku nie bylo
dla nas latwe. Wujek mamy zostal roz-
strzelany podczas terroru stalinowskiego,
zawsze byliSmy pod duzym naciskiem
proces6w asymilacyjnych. Dzisiaj te|
prueirywamy nie najlepsze cz&sy, tym
razem jednak pod wzglEdem material-
nyrn.

- Mdwisz o asymilacji A jednak c4ujesT
sig Polkq?

- Tak - i to dziqki babci. To ona
utrzymala nas w katolicyzmie. Z dziecjfr-
stwa pamiQtam najuroczystsze dni w roku
- Bo2e Narodzenie i Wielkanoc. Modli-
li6my siq w domu, bo koSciol zostal zbu-
rizony, a do cerkwi ucaniom tez nie bylo
wolno uczgszczal. JvZ kiedy bylem

nastolatkq zaczelarn chodzii na Msze
Swiqte w kaplicy, ap6iniej w nowobudo-
wanym ko6ciele.

- A wigc dla Ciehie polskoi6 oznacza
wylqcznie katoliqtzm?

- Nie, na pewno, nie. M6wiqc jgry-
kiem matematyk6w, religia dla u6wiada-
miania narodowoSci jest wanrnkiem
koniecznym, lecz nie wystarczaj4cym.
Du2q. rolq odgrywaj4 tradycja i jEzyk"
mowa ojczysta. Ztym,niestety, bylo naj-
gor6gj. Skutkiem represji i wysiedlenia
Polak6w bylo ariszczenie Srodowiska
kultury polskiej na Podolu. Jeste6my,
cho6 brzmi to przykro, juz tylko reliktami
przeszlo6ci. Wla6ciwie odrodzenie tego,
co bylo prze| powiedany, 60.-70.laty,
jest ju2 niemozliwe. A jednak fizeba oca-
li6 chociazby to, co jeszcze istnieje i moze
siq rozwijad.

,- Jak moina realizowad ten program?

- Mamy ju:Z w Koziatynie odbudowa-
ny ko5ci6t. Rozwija siE pomalu szkolni-
ctwo polskie. Dziala miejscowe stowa-
rzyszerie Polak6w. Dziqki temu moglam
uczyt siE mowy polskiej, jefldzilam na
kolonie letnie do Polski. Dziqki temupol-
sko56 to dla mnie nie tylko wspomnienie
o przeszlo$ci, ale i realia zyciowe, do6-
wiadczenia osobiste.

- Jeste{ studentkq powainego wydzialu
na najleps4tm uniwersytecie Ukrainy.
Jak to sig stalo?

- Nie jest to 2aden cud i ma swoj4
cenQ. Nigdy nie mialam za wiele wolnego
czasu, przestudiowalem du2o takiego
materialg o kt6rym w szkole nawet nie
wspominano. Uczesfir icrylamw olimpia-
dach z matematyki i informatyki. I
jeszcze du2o zawdzigczam swemu ojcu,
kt6ry zawsze powtarzat: ,,Nie jesteS gor-
sza od innych, dlatego jak najwy2ej sta-
wiaj sobie poprzeczkq".
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- Jak wyglqda twoje iycie studenckie?

- Na pocz4tku byto bardzo trudno,
teraz nieco l2ej. Otrzymuj E podwyzszone
stlpendium (warto wyjaSnid, Ze,,jEst to
jest 28 hrywien -to nraczy nieco pdni2ej
piEciu dolar6w - B. S.). Poza lekcjami
mam zwykle rozrywki studenckie
wycieczki, poznawanie Kijowa, jego
zabytk6w . Lecznajwiqcej czasu spEdzam
w czytelni naukowej. NajwiEkszym pro-
blemem jest, niestet5r, praca z kompute-
rem. Swojego nie mam, na uniwersytecie
zawszejest duZo chqtnych, a malo, zbyt
malo czasu komputerowego. Muszq aa-
le26 prac1w jakiej$ dobrze skomputery-
zowanej firrnie, ale to znowu problem. v

-MoglaSpojecha€ na studia do PolskL..

- Moglam, oczywiSc ie, zdawal e1za-
miny wstqpne na studia wyilszew Polsce,
nawet mySlalam o tym, jednak rodzice
bali sig 2e to zbyt daleko od domu. Tro-
chq tego 2atujq. Chqtnie skorzystalab ym z
wymiany student6w miqdzy Polsk4 a
Ukrain4 lecz nie wiem, jak to zalatuitt.
Moze p6iniej, juZ po zakoficzeniu stu-
di6w uniwersyteckich pojadE na studia
podlplomowe...

- Nie masz marzefi o bogaem naupczo-
nlm z Polski? (Irena Smieje si{.

- Kiedy6 lubilan baSnie Andersena,
teraz patze.na irycie realistycznie. Przy-
najmniej tak mi siq wydajq. Oczywi6cie,
2e chcq byd szczqSliwa, jednak nie bqdq 

_

szukala swego szczq6cia gdzie indziej..
ZostanE tutaj. Jestem przekonan4 2e ode v
mnie, od moich r6wiesnik6w zaleiry, jakie
bEdzie prryszle zycie na Ukrainie. Musi-
my to irycie ulepszyd, zmienid we wla6ci-
wytrr kierunku. O czym naprawdq marze
- 2eby przyszlofiC Polak6w na Ukrainie
byla naprawdq dobra i sloneczna.

Rozmawial: Bohdan Siwakowski

REZYGNACJA
PREZESA ZPB

Z funkcji prezesa Zwiqzku potak6w
na Bialorusi zrerygnowal - oficjalnie z
powodu choroby - Tadeusz Gawin. pozo-
stal spolecznym czlonkiem wladz ZZPB.
Zast4trlil go wiceprezes Tadeusz Male-
wicz.

Zdaniem Malewicza, cele awiqzku

pozostan4 te same - by6 mohe jednak
znieni4 siEmetody dzialania,w tym kon-
takty zwladzarri Bialorusi. Aztym wtaS-
nie byty w ostatnim czasie nalwiqksze
problemy.

Rezygnacja Gawina jest wydarzeniem
o bardzo du2ym anaczeniu dla ZpB -
liczqcej 30 tysiEcy czlonk6w reprezentacji
polskiej mniejszo6ci narodowej na Bialoru-
si - a tak2e dla calej spoleczno6ci polskiej w
tym kraju, szacowanej na od okolo 420 tys.
(wg. danych oficjalnych) do miliona ludzi

(nieoficjalnie). Gawin przewodniczyl
zvri1zkowiprzezdziesiE6 lat, od chwili jego
powstania. Pochodz4cy spod Grodna Gawin
dwieri wieku spqdzil na rosyjskim Dalekim
Wschodzie jako,,pogranicznik". Dopiero w
1987 roku przeniesiony zostal na zach6d -
zostal szefem l4cznoSci grodzienskiego
oddzialu wojsk ochrony pogranicza. 16
czerwca 1990 r. zostal prezesem ZPB, z
wojska odszedl rok p6zniej, w stopniu pod-
pulkownika.

P.K
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LUSTRACJA PREZYDENTOW
W Polsce frwa kampania przed prze-

widzianymi na pocz4tek patdnen*ra
wyborami prezydenckimi. Najwiqcej sen-
sacji wzbudzity lustracj4 w kt6rej dwaj
kandydaci - obecny prezydent Aleksan-
der Kwa$niewski i byly prezydent Lech
WalEsa - byli podejrzewani o ,,klamstwo
lustracyjne".

Prz5pommjmy, 2e kaildy kandydat
musi zlozyt o6wiadczeni a, c4 wsp6lpra-
cowal z komunistycznymi shr2bami spe- -'
cjalnymi (ntlaszcza ze Slu:2b4 Bezpie-
czeristwa). Sad Lustracyjny sprawdza

- prawdziwo6i tych o5wiadczefr - karanevjest jedynie wspomniane ju?,,klamstwo
lustracyjne" (czyli np. je5li lto6 napisze,
ze nie wsp6lpracowal - a bylo przeciw-
nie). Osoba" kt6ra sklanal4 nie mo2e
kandydow aC na prezydenta.

Od zarzrft6w uwolnieni zostali obaj
kandydaci. Aleksander Kwa6niewski zlo-
iryl prawdziwe o6wiadczenie,2e nie byl

agentem SB - orzekl .S4d Lustracyjny.
Wcze6niej poj awialy siq sugesti e, 2e dzia-
tajqcy kiedyS agent ,,.A,lek" to wla6nie
Kwa6niewski - ale sqd to wykluczyl.
Zdaniem otoczenia KwaSniewskiego cala
sprawa byla spreparowana.

Sad Lustracyjny onekl teL, 2e
r6wnie2 Lech WalEsa zlozyl prawdziwe
o6wiadczenie lustracyjne. Sqd vzrtal, 2e

SB falszowala swe akta w sprawie WalE-
sy, i dlatego dziS nie da sigju2 oceni6 ich
wiarygodno6ci. W uzasadnieniu wyroku
sedzia podlcre6lil, 2e w calej sprawie

, Boza tzeciorzEdq'rri, budz4cymi naj zu-
petniej w tej sytuacji zasadnicze w4tpli-
wo6ci dokumentarni nie ma - opr6cz
wypisu z rejestru bylej SB - jakiegokol-
wiek dowodu" kt6ry potwierdzalby fakt
wsp6tpracy Lecha Walqsy jako tajnego
wsp6lpracownika o pseudonimie "BoleK'
z byl4 SB".

Pozostali kandydaci nie mieli proble-

m6w z lustracj4(przynajmniej ci najwa2-
niejsi), jeden z nich - Andrzej Olechow-
ski, przyznal siE zresrt4 2e wsp6lpraco-
w aN z wywiadem gospodarc rym.. R6wno-
legle tnvala te2 nonnaln4 cho6 coraz
ostrzejsza wyborcza walka.

Aleksander Kwa6niewski ma w dal-
sz)tn ci4gu najwiqcej szans na wygrane-
chq6 glosowania na niego deklarowala w
lipcu (wg. badan CBOS) 62 proc. Pola-
k6w. Po nim najwiqksze szanse maja -
byly minister spraw zagranicnrych, obec-
nie kandydat niezaleiny Andrzej Ole-
chowski (l I proc.) i lider ,,Solidarno6ci"
Marian Ikzaklewski (7 proc.). Dalej pla-
sujq siq - przyw6dca dzialajqcego na wsi
Polskiego Stronnictwa Ludowego (3
proc.), Lech Walqsa (r6wnie2 3 proc.) i
populistyczny, radykalny dzialacz wiej-
ski Andrzej Lepper (takie 3 proc.).

Edward Gronkowski

CMENT ART, W I(ATYNIU JU Z JE S T
W lesie katynskim kolo Smolenska w

Rosji odbyla siq uroczystoSd otwarcia i
po5wiqcenia cmentalz aponad M00 ofice-
r6w Woj ska Polskie go zgladzonych wios-
nq 1940 roku przez NKWD. Na'uroczy-
sto6ci przybyla z Polski oSmiusetosobowa
repreze,ntacja Rodzin Kat5rnskich, kom-
batant6w i wojska. Oficjalnym delega-

r-/cjom panstrvowym przewodniczyli pie-
mier"rzqdupolskiego Jerzy Buzek i wice-
premier rz4du Federacji Rosyjskiej Wik-
tor Christienko.

Obok Polskiego Cmentarza Wojen-
nego, w tym samym lesie jest nekropolia
okolo l0 tysiqcy obywateli ZSR& w tym
talrZe kilkuset Polak6w, wymordowanych
prizez NKWD gl6wnie w latach 1937 -
1938.
' UroczystoS6 w polskiej czq6ci kom-

pleksu cmentarnego rozpoczEla siq od
wojskowej ceremonii powitania oficjal-
nych delegacji. Zwierzclnicy wojsko-
wych duszpasterstw, katolickiego, pra-
woslawnego i ewangelicko-augsburskie-
go, a takieprzedstawiciele religii zydqv-
skiej i muzuhnafiskiej odur6wili modlit-
v,ry zwiryzarte z ceremoniq po6wiqcenia
cmerfiarza. Prymas Polski przewodn iezyt
nastqpnie Mszy 6wiqtej, kt6rq konceleb-
rowali z nim m. in. biskup polowy Woj-
ska Polskiego Slawoj Leszek Gl6dt i

kapelan Rodzin Katynskich, ocalony z
kafoii w Katynira byly jeniec obozu w
Kozielsku, ksi4dz pralat Zdzislaw
Peszkowski.

Wicepremier rosyjski Wiktor Chri-
stienko powiedzial podczas uroczystoSci:

- My, Rosjanie, dobrze rozumiemy uczu-
cia Polak6w zuri4zane z Katyniem. W tej
smoleriskiej ziemi spoczywa cztery i p6l
tysiqca polskich oficer6w, ale takie dzie-
siqtki tysiEcy naszych rodak6w, tak samo
jak tamci niewinnych ofiar skrytob6jstwa
i totalitarnego terroru. Ale pragniemy, by
w imiq lepszej wsp6lnej przyszloSci
rosyjskie naz\rty Katyn i Miednoje stop-
niowo fracily sw4 zlowrog4 dla Polak6w
wymowQ.

- Nie ma w nas, Polakach, glqbszej
rffiy, kt6ra goilaby siE tak dtugo - m6wil
premier Jerzy Buzek. - Katyf bowiem to
nie tylko ohydna zbrodnia wykonana w
majestacie sowieckiego prawa, to
r6wnie2 klarnstwo. Klamstwo powtavra-
ne tysi4ce razy, kt6re mimo to pozostalo
klamstwem. Na cale pokolenia slowo
,,Kaq[i" w Polsce i na calyrr Swiecie
pozostanie znakiem ludob6jstwa i zbro-
dni wojennej.

Po asresjl ;# na Potskq 1t
wrze6nia 1939 roku do niewoli radziec-

kiej dostalo sig nie mnief ni2250 tysie.
cy jefc6w polskich; mniej wiqcei polo-
wq rychlo uwolniono. 15500 oficer6w
uwigziono w trzech jenieckich obozach
oficerskich, wtym w Kozielsku,250 km
na poludnioyvy wsch6d od Smoleiska.

Od 3 hrietnia do14 maja 1940 roku
NKWD, na polecenie Biura Polityczne-
go KPZR, pneprowadzilo akcjq lil<wi.
dacji oboz6w oficerskich.,,Rozlado-
wanie" obozu kozielskiego trwalo od 3
kwietnia do 12 maja 1940 r. Z ponad
4600 jeic6w qkolo 4d;00 przetranspor-
towano do do urocryska Kozle G6ry w
lesie katyfiskim na skarpie Dniepru i
tam rozstrzelano.

Wojska niemieckie zajqty Kahyfr 27
lipca 1941 r., a w lutym nastgpnego
roku wpadly na 6lad zbrodni NKWD. 13
hrietnia 1943 r radio niemieckie oglosi-
lo o znalezieniu masovyych grob6w ofi-.
cer6w polskich w lasku katyriskim.
Zar6wno w6wczas, iak i przez wiele
kolejnych lat wladze radzieckie twier.
dzily, ie Katyi byl dzielem Niemc6w.

Dopiero w 1991 roku na zlecenie
Prokuratury Generalnej ZSRR w lasku
katyfiskim prowadzono nrykopy. Pol-
skim ekspertom wladze ZSRR pozryoli-
ly na badania w 199f r. W czerwcu 1995
r. prerydent Lech Walgsa wmurowal
kamiefi wqgielny i akt erekcyjny tej
nekropolii.

Andrzej Kaczyrlski
6Rzeczpospolitao)
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, W Polsce uroczy6cie obchodzono 80. rocznicQ ,,Cudu nad Wisl4", czyli
zwyciEstwa Polak6w pod wodz4 marszalka J6zefa Pilsudskiego nad armi4
bolszewick4 Michala Tuchaczewskiego w I 920 roku. Tego dnia tradycyjnie
obchodzonajest Swiqto Wojska Polskiego, ustanowione w 1923 t. iprry-
wr6cone w l992roku. Prezydent Aleksander KwaSniewski, m6wi8c o zwy-
ciestwie w wojnie polsko-bolszewickiej, powiedzial: - Cud nad Wisl4ocalil
polsk4 niepodlegloSd i demokracj q europej sk4. O woj nie polsko-bolszewic-
kiej napiszemy w kolejnym numerze ,,Mozaiki".

r Do56 nieoczekiwanie Sejm przyjil ustawe dpowszechnym uwlaszczeniu
obywateli, proponowanA przez rz1dzqcq *tje Wyborcz4 Solidarno6d.
Ustawa zal<\adam.in. przekazanie na wlasno66 mieszkah spildzielczych, a

takilekomunalnych (nale24cych do miast) - ich lokatorom, bytyby te?roz-
dawane tak zwane bony uwlaszczeniowe. Zdaniem zwolennik6w ustawy,
jest ona przede wszystkim sprawiedliwa - oddaje obywatelom chociaz
czqSd maj4tku paristwowego. Przeciwnicy uwahajqo 2e bqdzie mie6 ona
fatalne skutki dla gospodarki. Najprawdopodobniej jednak nigdy nie wej-
dzie w irycie- przypuszczalnie weto zlozy prezydent Kwa6niewski.

r Naczelny Sad Administracyjny stwierdzil, 2e przy wyborze burmistrza i
zarzqdunajwiqkszej w Polsce gmlny - Warszawa-Centrum, radni naruszyli
prawo. Oznaczato,2e od l8 majarada gminy nie istnieje. Premier :ilv1zr:a'-

czyl wiceministra spraw wewnEtrznych J6zefa Ploskonkq na komisarza
gminy i zarzqdzil przedterminowe wybory do rady gminy. Spory wok6l
gminy Warszawa-Centrum - wynikte po tym, jak w Warszawie Unia Wol-
no5ci zmienlla koalicjq, odchodz4c od porozumienia z Akcj1 Wyborcz4
Solidarno66 i nawiqzuj4c wsp6tpracez Sojuszem Lewicy Demokratycnrcj

- byty powodem rozpadu koalicji AWS-UW ,rzqdzqcej krajem. W efekcie z
rzqdupremiera Jerzego Buzka odeszli ministrowie UW.

o Na podprzemyskim cmentarzu strzelc6w siczowych w Pikulicach dokona-
no poch6wku ekshumowanych w ub.r. w Birczy 28 2otnierzy Ukrairiskiej
Powstafczej Armii, polegtych 6-7 stycnria 1946 r. podczas ataku na garni-
zon Wojska Polskiego, oraz 19 bojownik6w i wsp6tpracownik6w UPA,
rozstrzelanych w maju 1947 r.po wyrokupolskiego s4du wojskowego. Uro-
crystaceremonia ilahobnaodbEdzie siq w p6fniejs4rm terminie, po wznie-
sieniu pomnik6w.

o \V Neapolu anarlwybitny polski pisarz Gustaw Herling-Grudziriski. Uro-
dzil siq w l9l9 roku. W pierwszych tygodniach okupacji byl jednym ze
wspolzal o iry cie\i or ganizacji konspiracyj nej - P ol skiej Ludowej Akcj i Nie-
podleglo6ciowej. W marcu 1940 r. ujaty w Grodnie pnzez NKWD, zostal
skazany na 5 lat lagr6w. Na poczqtlctr 1942 r. przedostal siq do tworzonej w
ZSRR armii gen. Andersa. Walczylwe Wloszech, pod Monte Casino. Po
wojnie pozostal naZachodzie. Byl autorem opowiadafr i esej6w, w kt6rych
korzystal ze wspomnieri wojennych i emigracyjnych. Otrrymal wiele
nagr6d. Do najbardziej nranych jego dzieLnalehq,,Zywi i umarli" (1945),

,,Inny Swiat" (1953), ,,skrzydla oltarza" (1960), ,,Drugie przyjScie" (1963),

,,Godzina cieni" (1991) oraz,,Dziennik pisany noc4".
o Celnicy i funkcjonariusze Stra2y Granicznej udaremnili na przejSciu grani-

czlrLpw Dorohusku pr6bE przemytu 100 tys. paczekpapieros6w. Papiero-
sy usilowal przemycil kierowca TIR-a, jad4c ego zMoslavy do Wiednia. Na
tym samym przejSciu granicanym, w poci4gu relacji Kij6w - Berlin, celnicy
naletLi 2300 pirackich ptyt kompaktowych z nagrariami muzycznymi,
ukrytych w schowkach na korytarzu. Do wlasnoSci ptyt, wyceniony ch przez
celnik6w na34,5 tys. zl, nikt siE nie prryzrral. Zostaty skonfiskowane.

o gy' polowie sierpnia w kantorach dolary kupowano po 4,27 zl, sprzedawano
po 4,37 zN.

S. IC
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Wtadyslaw Bartoszewski
szefem polskiei dyplomacji

Prezydent Aleksander KwaSniewski na wnio-
sek premieraJetzego Buzka odwolal ze stanowiska
ministra spraw zagranicznych Bronislawa Geremka
i powolal na jego miejsce Wladyslawa Bartoszew-
skiego.

Aleksander KwaSniewski powiedzial, 2e chot
rozumie okoliczno6ci polityczne dymisji Geremka,

2egna go z,,b6lem i mieszanymi uczuciarni". Bro-
nislaw Geremek zrerygnowal po decyzji Unii Wol-
no6ci, kt6rej jest czlonkiem, o odej5ciu zkoalicji z

Ak ja Wyborczq Solidarno66.

- Mam pewno56, 2e nominacja, kt6r4lwQczy-
lem jest w dobrych rqkach - zwr6cil siq z kolei do

Wadyslawa Bartoszewskiego.
Profesor Bartoszewski urodzil siq w 1922 r. w-

Warszawie; jest pisarzem i historykiem dziej6w
najnowszych; zajmuje siq stosunkami polsko-pie-
mieckimi i polsko-zydowskimi.

Podczas II wojny Swiatowej nalehal do Armii
Krajowej, bral udzial w Powstaniu Warszawskim.
Byl wiqiniem OSwiqcimia, zaHadal Radq Pomocy
Zydom ,,Zegotd'.

Po wojnie byl prze6ladowany pnzez rezim
komunistycrry, skazano go pod zarzvtem szpiego-
stwa. Wiqziony 6,5 roku, zostal zrehabilitowany w
1955 r. Od 1957 r. byl wspolpracownikiem, potem
czlonkiem redakcji katolickiego ,,Tygodnika
Powszechnego". W latach siedemdziesi4tych byl
m.in. wykladowc4 historii najnowszej na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim, wsp6lpracowni-
kiem Radia Wolna Europa, wsp6lzaloZycielem
opozycyjnego Towarzystwa Kurs6w Naukowych.

W 1980 r. wsp6ltrvorzylKomitet Obrony Prze-
Sladowany ch za Przekonan ia pr"y,,Solidarno6ci".
W czasie stanu wojennego zostal internowany. .v^

W latach 1990- 1995 pelnil funkcjqambasado- 
-

ra RP w Wiedniu.

- Mam powazne zastrzeienia wobec pocho-
dzenta ideologicznego tej koalicji - m6wil w
jednym z wywiad6w, po objqciu w 1995 r. funkcji
ministra spraw zagr aniczrry ch w rzqdzie lewicowej
koalicji SLD-PSL. - Ale tenrzqd zostal sformowa-
ny zgodnie z wol4 narodu, wyr.lzone w czasie
calkowicie wolnych wybor6w. I to prezydent Lech
Walqsa poprosil mnie o objqcie tej funkcji.

Zrzqduodszedl po290 dniach, w grudniu 1995

roku, po przegranej Walqsy w wyborach prezyden-
ckich. W wyborach w 1997 zostal senatorem

s.M.

OGLOSZENIE
l5-letnia Polka mieszkaj4ca w Berdyczowie
chcialaby nawiqzad kontakt z r6wnowieSnikami.
Korespondencjg prosimy nadsylad na adres
redakcji rrMBt' z z zn^czeniem - rrDla ogloszenia
nr ltt.
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Eararo xro 3 Harrrux 3ellrlflKlB xorlB
6u ogenurucs Ha3aBXAH s [orurqi. Ale,
Iuo6 noqarr4 oQoprvurennr nporleAypn
nepeisgy Ao iHruoi AepxaBH, uorpi6no
3HarH HeMaIIo oco6nrsocrefi, uoB'r3a-
HrD( is 3aKoHoAaBcrBoM Pecrry6nixu
flomula. Tux, xro nupiurnr uepeuinuru
uicqe [poxr{BaHHr, Ha3r{Barorb perrar-
pianrarrrrn. Penarpiarlis, a6o uoBepHeHut
na icropuuuy 6arrxinrquny oci6 uonrcr-
Koro noxoAxeHrutr, e ui.qctanorc Nrfl, lna-
6yrrr,, noJrbcbKoro rpoMaAsHcrBa. 3a
ropuAlrrrHr{Mr{ 3aKoHaMI{ penarpianrou e

raxa oco6a, sKanpufyta Ao floarrqi na
niacrasi penarpiaqifiuoi nigu. Taxy nisy
Moxe Bn4arn repinnux noJrbcbKoro Alrn-
roMarr.rrrHoro npeAcraBHr{rrrBa a6o ron-vcynrcrBa, rKe 3HaxoAr{Tbcr 3a uicqeu
upoxr{BaHnr inogeMqr, nicnr orpl{MaH-
Hr 3roAr4 uiHicrpa unyrpirulrix cnpan i
Aar'rinicrpaqii Peqi flocnomlroi flonr-
uti. Yuosoro AJrr uoqarKy penarpiauift-
Hoi npoqegypu e upeAcraBneuHr KarrArr-

AaroM Ha peuarpianra AoKyMeHTiu, axi
uigrnepgxyrorb MoxJrusisrb oceJrr{Tnct
Ha repr{ropii flonnui. Taruuu AoKy-
MeHTaMr{ Moxyrb 6yru:
1. 3anpourennfl, oSopu.nene y Qopui no-
rapianrnoro aKTy i nncynyre qelre:

- ruiuy(yxBa"Jra paAlr rruir*r),

- Qisuuny oco6y,

- rcpryurrny oco6y (nignpneucrno,
Qyugaqig, rorapncrro).

3aupourennx Mycr4Tb raparrryBaru
ga6esue.reHH.s Marepianrnoro yrpr{MaH-
Hr ra ruicqs upoxr{BauHfi, Nrupenarpian-^ ra Ha repmopii Pn. y rlbolry 4oryuenri

.--itarox BKa3yrorb rpnaalicrb AonoMon{
Nrfl. peuarpianra, ToMy Br.rMaraerbcr,
rqo6 sanporreHHr (a6o lolaroK Ao Hbo-
ro) rtaicruno raKy inQoprurauiro:

- uicqe i yuonn upoxlrBaHux, ro6ro
rcpulurrHufi uaryc nugileuoro rroMeru-
KaHHf, (nanpuxnaA, noMerrrKaHH{ BJrac-
ne, nafiuane i r.g.),

- rurorqa noMerrrKaHns i fioro craH-
A"PT'

- Axepena yrpr{Manut, ro6ro npo-
noHoBaHa po6ora a6o rvrornrrusicrb sna-
ruryBarlrcr ua podory Aopocnr{M tureHaM
ciru'i, nepeg6aveHa rrrrarHt,

- MoxJrr{Bicrr QinaHcosoi AonoMo-
ru, [p]r3Ha.reHoi AJrr BnauryBaHHr ra
onIIaTr{, Ha[pr{KrraA, 3o Kypcn BuBqeHHt ,

roJrbcbKoi ruosrd vn npoQeciftny [epe-
xuaniSiraqirc.

^flrc oceJrl,rrucfl, B floJrblrli
KanAuAar Ha peuarpianra Moxe

npeAcraBr{rn isui AoKyMeHTu, rri niAr-
BepAxyrorr ftoro npaBo nepe'iray,qo flo-
nrqi.
2. Bo.rro.qinnr noMeurKauuflM ua repnropii
PII, niarBepAxene nianonianrrMrr AoKy-
MenraMn npo BJracuicrr na 6ylunox a6o
KBaprrrpy, KynJreui na repnropii P[,
yMoBn alrenArr, nafiuy.

3. Hasnnicrb Arcepera yrpruannr n ffo-
nbqrr ni4rnep4xene AosiAKorc 3 nricqr
po6orn.

-r

flpoqeaypa oQopMnennr
penarpiaqifiHoi nirn

l. Oco6a, rKa AoMaraerbcr oQopu-
JreHHr penarpiaqiftnoi risu, so6oB'r3ana
upeg'rnuru xepinnmy AurrnoMarr{qHoro
npeAcraBHr{rlTBa a6o roncyrbcrBa:

- ABa npurraipnurn oco6ucro 3anoB-
HeHIDt nOJIbCbKOTO MOBOIO 3aSB npo Ha-

AaHHr penarpiaqifinoi nisu,

- SoroxaprKil,
- AoKyMeHTlr, sxi uigrnepgxyrorb

rronbcbKy naqionaarnimr a6o Hoxo-
AXeHHg,

-AoKyMeHr npo necygnrr,ricm i siAcy-
rsicrr Qiuaucoarx go6os'r3aHb nepeA
iHuruuu rpoMaAsHaMr{ Ta AepxaBoro, 3

sxoi uae nu6ytu penarpiaur,
- inrui AoKWeHTu, mi nigrnepaxy-

rorr Qaxu{, HaBeAeui y eaani Ha penar-
piaqirc (saupourenHr 3 ruinu, Kynrra Ha
6yAunox, KBagrupy, gorigra s uicqe po-
6oru i r.l.), a raKox uorpi6no upeg'reu-
ru Aificurnft uacnopr.

.{oxyuenraun, rxi uigraepgxyrorb
noJlbcbKe noxoAxeHur, Moxyrr 6yrn:

- noJlbcbKi goryuentu nocniArreHHfl
oco6u;

- 3anncu arris quninrnoro crany,
po,qosi AoKyMeHTr{, MerpuKu xpeuleHrrt
ra iuui, mi gacsi,qqyrorb 3s's3oK 3 noJrb-
crricrro;

- AoKwerrru, txisacnig.ryrorb cllyx-
6y n uomcrxifi apuii;

- AoKyMeHTlr, sxi niArsepAxyrorb
rroJrbcbKe IpoMaArHcTBo B Mr.rr{yJroMy;

- AoKyMentu, mi sacnig.rytorr Qarr
genopraqii a6o yn'xsHeHHr, Ae e 3anr{c
npo uonbcrxy naqiouanrnicrb AerropTo-
saHoi a6o yn'xsnenoi oco6u;

- AoKyMeurrr npo pea6iniraqirc ae-

noproBaHoi oco6u, y tKIiIx e 3arruc npo
nonbcbKy Harlionanruicru;

- uocsiAqeHHr oco6n a6o inui ypa-
goni goxyMeHTlr AepxaBr{ rronepeAnboro
uicqs npoxlrBaHuf,, B sKr{x € 3arruc npo
noJlbcbKe IIoxoAxeHHr;

- inuri AoKyMeHTu, rrxi Malorb 3a[uc
upo nonbcxy naqionamsicm.

Oco6u inuroi naqionarluocti, rxi
rrparHyrb rrepecenl{Tncfi. Ao flonrrqi sx
qJreHu poAr{H peuarpianra, Moxyrb rro-

Aarv 3a [ocepeAHr{rITBoM siAnoniAuoro
KoHcynlcrBa 3asBy sa Aognir nepei's4y

Ao PfI, Hanr{caHy ua iu's BoeBoAr{ Toro
BOeBOACTBa, y rKOMy pOAI{Ha XOqe OCe-

IItrTvrcs.
l. Koncyn PfI na uigcrasi orpuMa-

noi ittQoprvraqii i Qarrin, BcraHoBrreHnx B

upoqeci cuis6eciAu 3 KaHAr{AaroM Ha pe-
narpianra, a raKox na niAcraui ananisy
npeAcraBneHr{x HI{M AoKryenrin ra iu-
ruux caigorlTB, nepenipre rrr AoKyMeHTn,
rxi nigrnepgxyrorb nonbcbKe noxo-
AxeHHs KarrAr{Aara, giftori. B xo.qi cnis-
6ecr,qu raKox BcraHoBJrroerbcr c:rynilrr
ervroqifinnx gn'cgxin KarrAruara g flom-
r[€K), rxi upocrexyKrrbcr y snanni uoJrb-
crroi MoBr,r, noJrbcbKoi ryrrrypu ra 3Br{-
.rain.

2. BucrosoK npo HaAaHHs peuarpia-
qifiHoi aiau pasou s fioro niAcrasaMra ne-
peAaerbcr ao MBC m a.qMiuicrpaqii PfI
3 MSTOTO OTpr{MaHHr 3rOAr{ Ha BUAaqy pe-
narpiaqifinoi sigu. I{e po6uru xepinnur
rroJrbcbKoro AllruloMaTnrrHoro npeAcTa-
BHr{rITBa.

3. flicnr orplrMaHHr [o3r{TuBni slA-
noni,qi Ha 3arBy npo Br{Aa.ry penarpia-
qiftnoisigu nomcxufi KoHcyn BlrAae pe-
narpiaqiftry riry 3aflBHr{Ky.

Tax npoxoAnri uporleAypa oQopu-
JIeHHt 4oxyrraenriB Nrs.rnisgy Ha nocrifi-
se uicqe npoxr{Banuf, Ao flonrqi. Bcs
nporleAypa safiMae He Meurue poKy.

Onpaqrcna.rra Bepninrcsrca JI,A.

Naszej koleiance

AI\NIE CYBULSKIEJ
ri{Irary Zalu i szczerego

wsp6lczucia z powodu Smierci

MATKI
sklada Redakcja
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PROGRAM TV POLONIA 
.

..' Oto ciekawsze, cykliczne propozycje Telewizji Polonia we wrzeSniu - patlziemi- ,:.

;r ku 2000 r. (podajemy czas ukrairlski, czyli polski +l godzina). ':

r:. Polecamy stale progamy informacyjne, a zotlaszcza ,,WiadomoSci" codziennie o ,,

':,20.30, oraz ,,Teleekspres" o 18.00. w niedziele - transmisja Mszy swiEtej, niestety, w
r.: r62nychgodzinach(np.3.09-o 12.00, 10.09-o 14.00 i17.09-o 15.00). programydla:;
.i. dzieci - w soboty emitowany jest program redakcji katolickiej dla dzieci ,,Wakacje z ,,

::r ziamem" o 9.55, w niedziele ,,Ala i As" o 9.50-10.00; wieczorami, o 20.15 - ,

, ,,Wieczoqtnka". 
:

,,; Koriczy sie pokazywany o 22.00 w pi4tki serial ,,Ekstradycj a 2", na jego miejsce ;,:

ii, pojawi siq jego dalszy ciqg - serial ,,Ekstradycja 3". 5.09 po raz piercrsry pokazany 
,,

:r zostanie odcinek serialu ,,syzyfowe prace". Polecamy nadawany bardzo p6ino - o ,:

,ri godzinie 1.00 w nocy ze 6rody na czwartek (po raz pierwszy - noc z 6 na7 wrzeSnia) se- ,

:: rial ,,Kawaleria Powief.mrt',pokazujQcy jak naprawdgzyjeWojsko polskie. ,i

' Tak jak pisalismy, nie dysponujemy programami Polsatu, polsatu 2 i RTL-7, ,:,

:i innych polskich program6w odbieranych czasami Wpfizeztelewizjq kablow4w r62nych :i

, miastach Ukrainy. ,

Radio i5ytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
o co miesi4c, w ka2dq pierwszq sobotE miesi4ca o godzinie 20.00, mo2na

stuchad p6lgodzinnej audycji w jezyku polskim w Radiu bytomien.
o Nieregularnie nadawana jest audycja w jqzyku polskim w Radiu Ber-

dycz6w. Jest zapowiadana wczeSniej.

Tetewizj a iLytomierz dla Polak6w
o Dwa mry w miesiqcu audycja dla Polak6w.

Polskie sto\ryarzyszenia w iLytomierzu
o Dom Polski w Zytomieran, ul. Czerniachowskiego,34 b,

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

. Zj ednot czenie Polak6w Zytomiers zcry zrry "Pol oni a"
- przewodnicz1cy Tadeusz Rqkas,

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

- prezes Walentyn Grabowski, zastqpca lerzy Bagifiski,
tel. domowy (412) 37-89-97.

. Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomierzu
- przewodn icz1c a S wi etlana Ctr e2, tel. : 3 6 - | 4 - 89, 37 - 40 - 46.

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

prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. puszkina 46,
tel. (414) 32-s0-30.

Msze w jgzyku polskim w bytomierzu
o Katedra 5w. Zofii - codziennie 19.00.
o Kosci6l oo. Bernardyn6w pw. 6w. Jana z Dukli - codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13.00.

Msze dwujgryczne - czpsciowo w jgzyku polskim, czpsciowo po
ukraifisku w Berdyczowie

' Kosci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 8.00, 10.30 ,17 .30,
codziennie 8.00 i 17.30.

o Kosciol 6w. Barbary - codzierurie 8.30, 17.30, niedziele takLe 13.00.
o Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

Y{." itzyka polskiego w Klasztorze Karmelit6w Bosych, godz.
17.00: wtorki - nauczycielka it. ch*eza, srody - L. wermiriska,
pi4tki -'W. Kole5nilc

Qrzepraszarny za wszelkie braki i nieicisloflci w naszym informatorze.
wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie ffirmo"fi no tumat
swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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Konto:
Oszczadnyi Bank nr 73 w Berdyczowie,
nr 010700309
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( EEPAl4t l I BCbKA MO3AIKA)
(l'lonucuron uoaoo)

Enarogiixa rpoMaAcbKa qyfl brypxo-oceirxn
ra3eTa.

Bnxogrru KoxHltx 2 uicnqi.
Br,qaeequ - PaAa Eepgr,rviacbKoro aiggineuxn

Cninrn nonqrie Yxpaixra.

3apeecrpoBaHa 25 xeirxn 19gS p.
XnrouupcbxuM o6nacxru ynpaanixnnu

no npeci, caigoqreo npo peecrpaqiro
cepii XT Ne 70.

Haua anpeca: 
.ua 

6en411Bj:yn. flynrxixa, 46.
Ten.2-23-78.

HagpyroeaHo Ha KFI "flonirpaSivxa Sa6prara"
M. Eepgnvie, eyn. Kornnpeecuroro, 2.

Trpax 1000 npuuipxurie.


