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Ambasador RP na Ukainie p. Jerz] Bahr w berdlrczowskim klasztorze Karmelit&v Bosych podczas uroczysioscl Inauguracii
Obrazu Bo2ego Milosierdzia

DAR DLA KLASZTORU
Ambasador Rzeczpospolitej Pol-

snieS w Kijowi e Jerzy nafrr przikazal
niedawno obraz Boiego Milosierdzia
berdyczowskiemu klasztorowi Kar-
melit6w. Proponujemy Czytelnikom
t'Mozaiki Berdyczowskiej" rozmowg z
Panem Ambasadorem na temat tego
wydarzenia.

- Panie Ambasadorze, skqd pamysl
ofiarowania obrazu dla berdyczowskie-
go klasztoru?

- We wszystkich krajach, w kt6rych
pracowalem, pracujq i - da 86g - bede
pracowal, chcq zostawi6 jaki6 obraz dla
ko5ciot4 kt6ry tego pottzebuje. Decyzja,
w jakiej Swiatyni ma zawisnqd obraz,
zaleiry przede wszystkim ode mnie i jest
powi4zana z mojq biografi4 i drog4
zyciowq. W podejmowaniu decyzji
wspornaga mnie moja siostra Irena
Bahr-Swidzifiska, kt6ra mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych, w Arizome. Z za-
wodu jest restauratorem zabytk6w i wie-

le lat pracowala nad odnawianiem r6znych
obraz6w. Jej praca i zdobyte doSwiadczenie
daty moiliwo5d sanodzielnego malowania
obraz6w. Namalowala szereg pl6cien dla
ko6ciot6w w USA, Polsce i w innych kra-
jach. Zasadz jest bardzo prosta - to nie jest
dzialalno66 dochodowa, obrazy s4 przeka-
zywanejako s4 dary. Dziqki takiemu wla6-
nie darowi szetzy siE - i m6wiq to z peln4
odpowiedzialnoSci4 - kult Czarnej Madon-
ny [tj. Matki Boskiej Czqstochowskiej -
prrp. red. ,,M. 8."] w bialej Arizonie.

Ciqg dalszy na str.3
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Pierwszy dyplomata n iepodleglei
Ukrainy w Polsce

Zmarl Teodozj usz Starak

We Lwowie zmarl Teodozjusz Sta-
rak, pierw sry przedstawiciel niepodleg-
lej Ukrainy w Polsce, po ogloszeniu
przez UkrainE nrezaleino5ci w sierpniu
l99l r., z;rrarry zwolennik pojednania
polsko-ukrairiskiego. W listopadzie
l99l r. Starak prrybyl do Warszawy
jako specjalny wyslannik rz4du Ukrai-
ny. Poczqtkowo pelnil obowi4pki amba-
sadora. Od marca 1992 r. na stanowisku
charge d'affaires Ambasady Ukrainy w
Warszawie. Opu5cil Polskq w kwietniu
1998 r.

Teodozjusz Starak urodzil siE w
l93l r. w Miqdzybrodziu niedaleko
Sanoka. W 1945 r. deportowano go
wraz z rodzinqdo Ukrairiskiej SRR. W
1948 r. za dzialalnoSd antykomunisty-
czn4.skazano go na 6-letnie zeslanie w
Karagandzie. Starak byl znan4postaci4
w Swiecie opozycyjnej inteligencji na
Ukrainie. Bronil praw prze6ladowanego

w okresie ZSRR Ko5ciola Greckokato-
lickiego. Z wyksztalcenia polonista. Na
Uniwersytecie Lwowskim ukoriczyl
filologiq slowiarisk4. Za dzialalno5d
polityczn4 w 1965 r. wyrzucono go z
pracy na uniwersytecie. Dwa lata p6L-
niei, przyjeto go do wydawnictwa
,,Rbdziecka Szkola", gdzie m.in. opra-
cowywal podrqczniki dla szk6l polskich
w ZSRR. Jest autorem slownik6w
ukraifisko-polskiego i polsko-rosyjsko-
ukrairiskiego.

Po powrocie z plac6wki dyploma-
tycznej w roku 1998 pelnil m.in. funkcjq
dyrektora Inst5rtutu Polskiego we Lwo-
wie, byl honorowym przewodn icz1cym
polsko-ukrairiskiego towarzystwa nau-
kowego i przewodn iczqcym Swiatowej
Federacj i Or gantzacj i Lemkowskich.

Wg. prasy polskiej opr. s.m.

Ukrairicy na ukraifiskich grobach
w Polsce

Na zaproszenie Kancelarii Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej goScila
w Polsce grupa ukraifrskich parlamenta-
rzyst6w, przedstawicieli wladz Lwowa
oraz dziennikarzy. Przybyli, by zapoz-
na6 siq ze stanem miejsc poch6wk6w -
prze de w szystkim ukrairiski ch Zohrierry
ipartyzant6w UPA.

Pr4pomnu*y, 2e tlem dla sporu o
polski Cmentarz Orlqt Lwowskich s4
zarzuty ze strony wladz Lwowa oraz
licznych polityk6w i dziennikarzy z
Zachodniej Ukrainy, 2e trudno godzil
siq na wspanialy widok odnawianego
cmentarza polskiego na Ukrainie, gdy
cmentarze ukrairiskie w Polsce sg w
fatalnym stanie. Go6cie z Ukrainy
odwiedzili m.in. groby hotnierzy UPA
we wschodniej Polsce. W Mtynachzlo-
zyli kwiaty przy pomniku tw6rcy melo-
dii ukrairiskiego hymnu narodowego

Mychajla Werbi6kiego, a w Kali-
szu-Szczlpiornie - prry nowoodsloniq-
tym pomniku zmarlych 2ohtier:ry
ukrainskich, internowanych tu po poko-
ju ryskim l92l r. Generalnie, cal4 sw4
wizytE i to co zobaczyli, ocenili porff-
wnie, co nie oz;rracza,2e nie ma proble-
m6w, jak np. wok6l miejSca pochowa-
nia zolnierzy UPA, ekshumowanych ze
wsp6lnej mogity w Birczy. Na skutek
sprzeciwu miej scowy ch wladz, zostanq
zapewne pochowani w PrzemySlu.

- Nie moze by6 wsp6-lpracy ekono-
micznej, wojskowej czy naukowej bez
atmosfery wzajemnego zaufania. To
dobrze, 2e strona polska pokazuje nam,
,jak stara sie rozwi1zywat problemy
humanitarne - powi edzial deputowany
do Rady Najwy2szej Ukrainy Heorhij
Filipczuk.

P.K.

\Migzi
zMacierzq

Kaildy obywatel Ukrainy pocho-
dzenia polskiego odczuwa potrzebE
wiEzi z Maciev4. Niestety, gl6wnie z
przy cryn ekonomic nry ch, niewielu ma
mo2liwo6d pojechad do Polski, 2eby
zut iedzi| zabytki, poobcowad z rodal,a-
mi. Malo kto ma w domu mozliwo66
ogl4dania telewizji polskiej, nie kazdy
ma mozliwo66 nauki jqzyka polskiego, a
nawet jeileli ma, to nie zawsze mo2e
zr.ale26 polskqksiazkE do czytania.

W Berdyczowie wszystko, co sluZy
wiEzi z Macierz4 zostalo nam po^aro-
wane pnzez Polskq. Wladze tt--uny
nam nie pomagaj4 nawet nigdy nas nie
pytaja o nasze potrzeby. Wladze miej-
skie Berdyczowa zajmuj4 pozycjE neu-
traln4: nie pneszka&ujqw odrodzeniu
polskoSci, ale i nie pomagajq. Polacy
radz1sobie sauri. Polacy gromadz4 siq
gl6wnie wokol ko6ciola. Wiara katolic-
ka to chyba gl6wna cecha, charaktery-
stycana dla narodowoSci polskiej . Prze-
cie? liczrri ukrairiscy Polacy nie poslu-
guja sie jEzykiem polskim. Przewainie
nie umiejq czyta€ po polsku, ale wszy-
stko rozumiej4 kiedy kto6 po polsku
roznawia. Powr6t jezyka polskiego do
ro&in jest najtnrdniejszym zadaniem
organizacji polskich. Nadzieje poklada-
my w mlodzieiry i dzieciach. Absolwen-
ci szk6lSrednich id4na studia do Polski,
ale najczq6ciej nie wracaj4 do ojci-l v.
To nasz problem. Ci,kt6rzy pozo\ali,
kultywujatradycje polskie, ale nie zaw-
sze uSwiadamiaj4 sbbie, 2e odrodzenie
polsko6ci nie zamyka siq jedynie na
oddawaniu Swi 4tyn katolickich.

Berdycz6w czesto jest odwiedzany
przez go6ci, zajmuj4cych wysokie sta-
nowiska w polskich wladzach. Takie
wiryty 6wiadcz4 o waoScie zaintereso-
wania Polski Zyciem Polonii ukrairi-
skiej, kt6ra jest czqSci4 skladow4Naro-
du Polskiego podobnie, jak i Polonia
innych kraj6w.

Nie utracimy tych zwiqzkfw. Od
nas samych zaleiry prry szloSt wsp6lno-
ty polonijnej na Ukrainie. Musimy by6
aktywni zawsze i wszqdzie, bo jesteSmy

Polakami.

Larysa Wermiriska
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Dokoficzenie ze str. 1

Podobne dary dar przekazaliSmy te2
ko6ciolowi w Rosji, w Kaliningradzie, a

teraz do Berdyczowa, a wkr6tce przek,a-

Zemy te| do Turkmenistanu, gdzie
r6wniez pelniq funkcjE ambasadora.

- Cry kaidy ztych obraufw jest inny?

- Kaliningradowi takie podarowa-
liSmy obraz,Jezr;, ufam Tobie", znapi-
sami w jqzyku rosyjskim, polskim, litew-
skim, niemieckim, francuskim i lacifr-
skim. A dla Turkmenistanu przewidzia-
n* zostal obrazMatki Boskiej z Guadelu-

\-,2'Meksyku.

- Dlaczego na Ukrainie Pana wybdr
padl wlainie na Berdycufw?

- ZloLryLo siq na to kilka prrycrp.
Po pierwsze - Berdycz6w jest miastem
bardzo ananym i powa2anym na Ukrai-
nie i nie tylko przezkatolik6w. To wazne
miejsce na mapie ukraifiskiej Swiadomo-
Sci. Po drugie, Berdycz6w, w kt6rym
go6cilem wiele razy, daje Swiadectrvo
dw6m sprawom: z jednej strony skali zni-
szczenia i antyreligijnej furii, kt6re do-
prowadzity klasztor do fatalnego, I z dru-
giej strony skali podjqtej rekonstrukcji,

Obraz Bo2ego Milosierdzia

kt6ra jest tam prowadzona. Je6li siq nie
mylE, to najwiqkszy obiekt sakralny na
Ukrainie, dziS odbudowywany. Dlatego
te2 jego potrzeby sA ogromne. Nawet w
kategoriach czysto praktycznycb gdy juz
klasztor zostanie odrestaurowany, a na to
potrzeba jeszcze wielu lat, bqdzie w nim

miejsce na r6zne rzeczy. Dlatego teL
uznalem, 2e talll^ nasz obraz na pewno
bEdzie potrzebny. Wazne jest i to, ze od
samego pocz4tku spotkalem siq z wielk4
2yczliwoSci4 oj c6w karmelit6w.

- Jak Pan Ambasador uwaia, jak falct
p rzekazania obrazu B otego Milosierdzia
do berdyczowskiego sanktuariam wply-
nie na wiernych?

- My6lq, 2e maczenie tego wydarze-
nia zaleiry od ludzi, ltfirry beda siq kolo
tego obrazu zbiera6. Wspaniale,2e obraz
zostal poSwiqcony pnzez Ojca SwiEtego
Jana Pawla II. Stalo siqto 17 czewrca tego
roku podczas jego pielgrzymki do
Ojczyzlrry, w czasie porannej Mszy Swiq-
tej, kt6r4 odprawil na krakowskim Wawe-
lu. Dokument w tej sprawie maj4w swym
posiadaniu ojcowie karrrelici. W p."y-.
szloSci kolo obrazu najdzie siE tabliczka
z infonnacj4 o tym, 2e P apie? blogoslawi
wszystkich,kt6rzy pned nim siE modlq.
Jestem przekonany, 2e gdy ko6ci6l kar'
melit6w zostanie zostanie odbudowany,
obr az najdzie w nim miej s ce szczeg6lnie
sprzyjajqce medytacji. Wierzq, ze ojoo-
wie kanrrelici uczyni4to jak najlepiej.

Rozmawiala Nadia Popacz

(Pelny tekst wywiadu ukazat siq w jqzyku ukrai6-
skim w,,Parafialnej Gazecie")

\ilicemarszulek Senatu RP w Berdyczowie
,,) l6wrze5niabr. berdyczowscyPolacy
Vnan u siebie wicemarszalka Senatu RP
Tadeusza Rzemykowskiego w towarzy-
stwie konsula generalnego RP w Kijowie
Kazimierza Chyca i konsula lkzysztofa
Swiderka. Dla Berdyczowskiego Oddzia-
IrrZPU go6cie pwywieflli telewizor kolo-
rowy i magnetowid, a takze kasety z
nagraniami lektur szkolnych.

W klasztorze Karmelit6w Bosych
odbylo siq spotkanie wicemarsz.alka z
Poloni4 berdyczowsk4. Pan Rzemykow-

i ski opowiedziat o wiqziach Polski zrcda-
' kami, kt6rzy mieszkaj4 za gnnic4. Go6cie
r oddali czefit cudownemu obrazu Matki

Boskiej Berdyczowskiej. W szkole nr. 3

uczniowie, uczqcy siq jqzyka polskiego,
wyst4pili dla nich z przedstawieniem
muzyczno-literackim. Potem odbylo siq
spotkanie z zespolem redakcyjnym
,,Mozaiki Berdyczowskiej " i dzialaczami

ZPU. Przelo2ony klasztoru Kannelit6w
ojciec Benedykt Krok wreczyl wicemar-
szalkowi po6wiqcony obraz Madonny
Berdyczowskiej. Go6cie dowiedzieli siE
jak powstaje nasze pismo, i intere-
sowali siq dzialalnoSci4 Berdyczow-
skiego Oddziatu ZPV.

Praca Berdyczowskiego Oddzia-
tu ZPV polega na rozszerzeniu
nwiqzk6w z Polsk6 propagowaniu
kultury polskiej, odrodzeniu o6wiaty
polskiej w Berdyczowie i okolicach.
Czqsto nadaje siE pom6c tym, kto
wstqpuje na studia do Polski albo
wyjehdlana pobyt staty. Mieszkaricy
miasta moga dowiedzied sig co mia-
nowicie jest potrzebne dla zalatwie-
nia wyjazdu, dok4d powinni sie
wr6ci6 dla otrzymania pofrzebnych
dokument6w. W przyszloSci mo2e
by6, 2e strefa dzialalno6ci naszej

orgamzacjirozszerzy siq. I bEdzie to tylko
wtedy, kiedy mtodzieL kt6ra wyjechala
na studia do Polski powr6ci z chqci4odra-
dzad polsko66 na Ukrainie.

Od lewej: konsul K. Swiderek, o. Benedykt Krok,
wicemarszalek Senatu RP T. Rzemykowski, konsul

generalny K. Chyc, sekretarz Senatu RP
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Zapisane pod tgcz4, ciQg dalszyr ...
Tych kitka sl6w powstalo po pielgrzymce z Mirflska do Budslawia, kiedy tak

wpdrowati6my w spiekocie dnia. Od tego wydarzenia minql jui ponad rok, ale
my6lqr ie warto przedstawid tg historig. Tamara co chwilg wycierala mokre od lez
policzki i m6wila, ie te slowawdzigcznoSci naleZ4 sig przede wszystkim jej mamie.

Ojcze, zycie mnie nie rozpieszczalo,
od samego pocz4tku przeszlam gehennq.
Terazkiedy m6wiq te slowa, a2 trudno mi
uwierzyi, 2epo prostu mnie mogloby nie
by6. Ja na ten Swiat przyszlam zupelnie
niechcianaprzez nikogo, no chyba tylko
tego chcial sam 86g. Moja mame
zgwalcil w obozie koncentracyjnym
faszysta. Bylo to Muldorfie, mama zaszla
w ci42E. Ona doszla do wniosku, 2e mnie
naleiry urodzi6, mimo 2e wiqZniarki z blo-
ku namawiaty ja do tego, aby mnie zabit,.
Mama nie wyrzekla siqmnie, ale postano-
wila mnie wychowa6. Urodzilam siq w
tym obozie na pocz4tku wiosny 1945.
Wkr6tce przyszlo wyzwolenie. Ameryka-
nie, kt6rzy tutaj przyszli wyslali nas do
ojcryzny. Wiele kobiet, kt6re wyjeidialy
do domu po wyzwoleniu, a kt6re miaty
male dzieci, staraly siE pozbyd tych dzie-
ci. Kiedy poci4g towarowy przeje2dilal
ptzez most na Renie, przez dziury w
wagonach wyrztrcaty maleristwa do rzeki.
Moja mama nie zrobila tego. Bardzo bala
siE Boga. Ona zawsze byla osobq wie-
rzqc4. To, co onaprze?ylaprzeze mnie po
przyjefidzie do Miriska, to jeden 869 wie.

W kraju KGB nie dawalo jej spokoju.
Biedn4kobietq ci4gle brali na przeslucha-
nia. Do dzisiaj mana ciele widocane Slady
tych przesluchari, czerwone pregi na ple-
cach. $imo tego wszystkiego wychowy-
wala mnie, nie oddala mnie do domu
dziecka. Schylam glowqprzedni6 to oso-
ba bardzo prosta, to ona dala mi irycie i
zachowalaje. To ciekawe, ale ona nigdy z
mojego powodu nie plakala, nie przekli-
nala losu, Pana Boga... My6le, 2etakieto
jej powinny by6 wdziqcme moje dzieci,
piqciu syn6w, kt6rych by nie bylo, gdy-
bym ja ne iryla. Starszy ma 27 lat, a naj-
mlodszy 12. Wsryscy oni to wspaniali
chlopcy, zdrowi, dobrze siq ucz4. Dwoch
uczy siq za granicqr. ChcE takie powie-
dzie6,2e nie ma z nimi i.adnych proble-
m6w, chociaz przez dlugie lata wychowu-
jq je sama. M6j m4z, dawny sportowiec,
zgin$ 9 lat temu. Ludzie m6wiq ,,ona
samotnie wychowuje dzieci", ale to tylko
tak jest przyjqte m6wi6; ja wiem, 2enanr
zawsze pomaga Pan 869. Moje dzieci
bardzo dobrze to rozumiejq dlatego teL
ich stosunek do wiary jest bardzo praw-
dziury. OczywiScie, trudno6ci w zyciu

byty i s4 od nich nie uciekniemy. Na sw6j
los ja tez nie narzekam. Jabardzo lubiq
Zycie,przecie? ono tyle kosztowalo. Bar-
dzo szanujq Zycie drugiego czlowieka -
zycieswoich dzieci. Ro&ilam tyle dzieci,
ile dawal 86g. Niektorzy, ,,z!czliwi",
Smiali siq ze mnie, m6wili: ,,Co ty tak te
dzieci rodzisz, po co dzisiaj tyle dzieci!"
Ale ci, co tak m6wili, chyba nie wiedzieli
co m6wi4 oni godni s4po2alowania. Je6li

ktoS mySli, 2e dywany,t'rysztaly, dacza,
samoch6d maja wiqksz4 warto6i, daj4
wiqcej radoSci ni daeci, jest w wielkim
bledzie. Czas szybko leci. Ci, co tak mvS-
leli i Smiali siq ze mnie, z moich &. ,,
tercz mi zazdroszcz4.lJ pelvnej rodz)ily,
ich jedyne dziecko, syn, siedzi w wiqzie-
niu. Tego bogactwa, kt6re bylo w domu,
bylo niewystarczajqco, chcial wiEcej... U
innej rodziny, jedyna c6rka prowadzi siq

,,nieprzystojnie", ateraz to nawet gdzie5

zniknqla. Rodzice tych dzieci ci4gle pla-
czqD przecie2 na stare lata nawet nikt im
nie poda szklanki wody. To smutne i stra-
szne zarazem. Niech ta moja historia, dro-
gi Ojcze, bqdzie moim Swiadectwem,2e
mimo wszystko warto i36 za glosem swo-
jego sumienia, nawet takjakmoja mama,
kt6ra bala siq Boga i tylko zbojainiprzed
Nim mnie nie zabila...

Wysluchal Mariusz W oiniak OP

P AMIq C
I listopada to Swiqto. W tym, dniu

obchodzimy dziefi Wszystkich SwiE-
tych. Nasza my6l zwraca siq ku bliskim
osobom, kt6rych ju2 nie ma z nami. To
dzieri skupienia i zadumy. Zadumy nad
sensem 2ycia, nad czlowieczym losem,
nad przemijaniem. To przypomnienie
prawdy ,,memento mori" - pamiqtaj, 2e

unrzesz. Ko6ciol katolicki przed wieka-
mi ustanowil to Swiqto, zaS slowiafiska, a
.szczeg6lnie polska tradycja dopisala do
niego wyjqtkowy scenariusz.

I listopada to dziefi, w kt6rym cale
rodziny spotykajq siq przy grobach naj-
bli2szych. Zapalaj46wiece, zrticze, przy -
nosze wierice, bukiety chryzantem. Ply-
ng roznowy, wspomnienia, modlitrva.
Nasi bliscy zmarli sarazem z nami...

PamiEta siq r6wniez o grobach boha-
ter6w narodowych, wybitnych osobisto-

Scizdziedziny literatury i sztuki, 2olnie-
rzy . Mlodzie2, harcerze, czlonkow ie 162-

nego typu organizacji spolecznych i poli-
tycznych porz4dkuj4 te groby, zanim
jeszcze nast4pi dzieh I listopada ludzie.
To talc2e czg36 narodowej tradycji.

Nie jest rzeczqprzypadku, 2e cmen-
tarze okre6la siq mianem nekropolii -
miast zmartych. Cmentarze to nierozer-
walna czgfit, krajobrazu naszych miast i
wsi. To czq66 naszej historii - historii
kraju i historii kaildej z naszych rodzin.
Napisy na plytach nagrobnych to dosko-
naly material do opracowafi naukowych,
to tak2e zapis ludzkiego irycia, milo5ci,
utraty, rozpacry i nadziei... Nar6d, kt6ry
szanuje cmentarze szanuje wlasn4
historiq.

Zarazpo I listopada nastEpuje Dzieri
Zadusnry. Chod zapewne ten numer
,,Mozaiki" dotrze do r4k czytelnik6w kil-
ka dni p62niej - przypominamy o tych
dniach. To wla6nie wtedy wypada upo-

rz4dkowa6 groby swoich najbli2szych, _a
t*ie te groby, kt6re juz nikt nie odwieC
Poprawi6 napisy na ptytach, pruynihrd
hviaty i Swiece. Zapali| nicze r6wnie2 na
grobach polskich bohater6w narodowych,
pi sarzy, poet6w, malarzy, dzialaczy polity-
canych i spolecznych, ilotnierzy, kt6rzy
pochowani sq w ukrainskiej ziemi. Szacu-
nek, kt6ry oddajemy ich prochom jest
wyrazem naszego prrywiqnnia do prasta-
rej polskiej tradycji, dowodem naszej pol-
sko6ci. Stoj4c nad grobami naszych blis-
kich oraz nad grobami ludzi zaslu:2onych
dla Polski, spr6bujmy sobie u6wiadomi6 tE
wie2, lt6ra istnieje miqdzy Swiatem
iry*vych i Swiatem zmarlych. Ta wiqZ trvo-
rzy wla6nie historiq, tworzy tradycjq naro-
du. Zadbajmy o to, by i ten zbli2ajqcy siq
dzief I listopada potwierdzihaz jeszcze, 2e

piqkna, prawdziwie polska tradycja usza-
nowania pamiqci zmarlych nadal zyie
w6r6d Polak6w na Ukrainie.

Dorota Jaworska
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Msza SwiEta. Uroczy5cie zabrzmialo kazanie

biskupa J ana Purwiriskiego.
Ta uroczysto6d byla obecna wszqdzie: i w

ladnej slonecmej pogodzie; i w ludziach, kt6-
rry zgromadzili siq tutaj.

Kazdego czlowieka, Lt6ry przyszedl do
6wi4tyni, Matka Boia ogarnqla swoim slone-
cznym plomykiem. Przed 18 lipca prowadzono
du2o przygotowafi, kt6re daty mo2liwo56 bar'
dzo sprawnego pneprowadzenia tego $wiqta.
Zorganizowano grupy, kt6re odpowiadaty za
konkretne sprawy. I{aLdy pielgruym zostal
przyjaty na nocleg. Kilkuset osobom udzielono

ffrhocy medycznej . Z parafiqwspolpracowaty
wladze miej skie. Za r ok zn6w bqdzi emy czekali
na pielgrzym6w.

My chrze6cijanie wierzymy, 2e przy szlo56,

Pierwsza ro cznica koronaci i
Juz odroku mamy w Berdyczowie korono-

wanq Maryje. Nasze SwiEte miejsce kultu
maryjnego coraz bardziej staje siq centrurn
zainteresowari wielu ludzi. Do berdyczowskiej
ukoronowanej Madonny, jak i w dawne czasy,
pq'bywaj4 ttumy pielgrzym6w. Sanktuarium
zyie, ma swoj4 historiq, swoich str626w i
gospodarzy - Ojc6w Karmelit6w Bosych. MujA
wielki skarb, cudowny i Swiqty -ObrazBerdy-
czowski. Koronacja cudownego obrazu Matki
Boilej Szkapleranej wpisana zostala zlotymi
literami w historiq Sanktuarium, Ko6ciola
rzymskokatolickiego, miasta i calej Ukrainy. W
tym roku do berdyczowskiej 6wi4tyni przybylo
tysi4ce pielgrzym6w. Pod Scianami klasztoru
ustawiony zostal wielki oltarz. Do niego poszla
pr cesja zobrazemMatki Bo2ej, rozpoczqla siq
'l

Polska ksi4Zka na Ukrainie w latach 1927-1934
W okresie 1927-1934 obserwujemy zaska-

kuj4c4 iloSi ksi42ek, wydanych na Ukrainie w
jeryku polskim. Byl to kolejny etap ewolucji
polityki narodowo$ciowej wladz, kt6ry mial na
celu sowi etyzacjg mniejszo6ci narodowych, w
tym i zamieszkalej na Ukrainie ludno6ci pol-
skiej. W 6wczesnej stolicy Ukrainy - Charko-
wie specjalnie powolano Ukrairiskie Pafstwo-
we Wydawnictwo MniejszoSci Narodowych z
sekcj4 polsk4. W omawianym okresie w Char-
kowie, w Kijowie i Odessie wydano w jEzyku
polskim okolo 540 ksiq2ek. Co to byty zaksiq|-

' ki? Ponad 100 t'/tul6w to literatura piqkna, w
tym20 - dla dzieci. Wiqkszo66 tych ksigek to
tlumaczenia z rosyjskiego albo ukrainskiego.

Ftety, w tym okresieniewydano ani jednego
)iutwor6w A. Mickiewicza, J. Slowackiego,
J. I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza, B. Prusa.

Z dzielznanych polskich autor6w zostaly wyd-
rukowane: ,,Nasza szkapa" M. Konopnickiej
(1929), urywek z,,Charytasu" (1927) i ,,Dok-
tor Piotr" (1930) St. Zeromskiego, ,,Kulisy"
W. Sieroszewskiego (1929).

Warto zaznaczy|,2e w migdzyczasie na
Ukrainie uksztahowalo siE grono mlodych lite-
rat6w polskich: S. Bandos, M. Biegowszyc,
S. Grabowski, A. Krycka, J. Kujawiak, P.

, Kwiecinski, B. tr-ogowski, N. Marcinkiewicz,
' A. Niediwiecki, A. Porajewicz, W. Sawicki,
, r. Stiwiriski, St. Stachniewicz, P. Tatomir,
i U. Zefi,kt6ny wydali zbiorki swych wierszy i
' opowiadari: .,,Skty" (1927), ,,Molodniak"

(1932),,,Mlodo56" A. Poraj ewicza ( I 93 I ).
W Um okresie wydano prawie 170 podrq-

cznik6w i program dla polskich szk6l. WSr6d

nich opr6cz podrqcanik6w, tlumaczonych z ro-
syjskiego albo ukrairiskiego, s4 i dziela orygl-
nalne - podrEcaniki jqzyka polskiego i literatu-

ry (elementarze, czytanki, wypisy, gramatyki
oraz inne). Autorami byli pracownicy Polskie-
go Inst5rtutu Wychowania Spolecznego (Polski
Inst5rtutPedagogicznywKijowie)oraznauczy-
ciele polskich szk6t z Charkowa, Berdyczowa i
Ploskirowa: Cz. Angielczyk, L. Arasimowicz,
St. Biernacki, E. Bolin, Z.Brud4rhska, G. Cza-
rneck4 K. Dziubiriski, Gold, Jarewicz, J. Ka-
miriska, Z.Kondracka, B. Koryciriski, P. Kwie-
ciiski, I-ogowska" Malberg, T. Matjas, Mosz-
kowska, Narowska, Roszkowska, W. Rot-
sztejn, L. Rudnicka, N. Skoniecana, So6now-
ska, Szer, Tutakowski, Wierzariski, Wilczy6-
ski, T. Wojslawska. Niestety, p62niejszy los
wymienionych autor6w podrqcanik6w oraz
mlodych literat6w prawie nie jest zrlriny. Cry
moze kto6 z czytelnik6w,,Mozaiki" ma coS do
powiedzenia na ten temat?

Na zakoriczenie warto powiedziel, Le wla-
dze traktowaly te wydania jako poteiny Srodek

wszczepienia do Swiadomo6ci Polak6w oficjal-
nie zaaprobowanych dogmat6w. Dlatego wiqk-
szo$6 ksi42ek miala Sci6le okreSlone nastawie-
,nie ideologiczne. Inaczej one nie zostatyby
wydrukowane. Taki to byl czas. Ale pomimo
ideologicznego anieksztalcenia byty to ksi42ki
w jqzyku polskim, kt6re razem z zaawansowa-
'nym szkolnictwem - wbrew intencjom inspira-
tor6w - pnyczyniaty siE do zachowania pol-
skiego Srodowiska jEzykowego oraz tozsamo-
Sci narodowej Polak6w.

Ludwik Wojslawski (Chark6w)

Poznajemy
polsk4
szkolg

Ju2 od pocz4tku zeszlego

roku szkolnego w Polsce

wdraLany jest nowy program
dla szk6l podstawowych. Dla
nas, nauczycieLi jqzyka pol-
skiego z Ukrainy (Kij6w, Win-
nica, Zytomierz, Dolbysz,
Odessa), stworzono Piekne
mo21 iwo6 6 bliilszego zapozlira'

nia siq z tym programem.

Osiem nauczycielek zostalo
zaproszonych pfizez dyrek-
tora Oddzialu Stow arzy szenia

,,Wsp6lnota Polska" w Zielo-'
nej G6rze pani4 AleksandrQ
Soltysiak na kurs metodyczry.

Chocia2 warsztaty trwaty
tylko cfiery dni, lecz udalo siQ

zdobyt sporo do6wiadczefi:
odwiedzity6my szkolq podsta-

wow% byty6my obdcne na lek-
cjach jWka polskiego, co

dalo mozliwo56 oceni6 siebie
jako polonist6w i swoje zasa-

dy metodyczrrc. Byty warszta-
ty w ODN, spotkanie ze spe-

cjalistami -irywai bardzo cie-
kawa roanowa o wdra:2aniu

nowego programu.
Przyjemne wra2enie po-

zostalo po odwiedzeniu Bib-
lioteki im. Cypriana Norwida.
Wszystkie sale s4 wygodne i
przytulne. Biblioteka jest
skomputeryzowana. Przygoto-
wano dla nas spotkanie zpoe-
t6 czlonki em Zwiqzku Litera-
t6w Polskich Januszem Ko-
niuszem.

Wr6city5my wdziEcz-
ne wszystkim organizato-
rom kursu, pelne energii i
sil do pracy.

Larysa Polakowa

nauczycietka j. potskiego,
Prezes Winnickiego

O bwodow ego Towarzys tw a
,,Swietlica Polska"



190. RO CZNICA URODZII{
Krzemieniec liczy

na Slowackiego

Cho6 spodziewano siq, ze muzeum
Slowackiego w jego rodzinnym domu w
Krzemiericu powstanie przed 4 wrze6nia
tego roku, to jednak na otwarcie tej pla-
c6wki poczeka6 trzeba caly rok. Delega-
cj a miejscowych wladzgo6cila niedawno
w Warszawie i podpisala protok6l w spra-
wie remontu dworku Slowackich i two-
rzenia nowej plac6wki muzealnej.

6 MOZAIKA BERDYCZOWSKA

4 wrze5nia, w 190. rocznicq urodzin
Juliusza Slowackiego, w rodzinnym mie-
6cie poety odbyty siq r62norodne uroczy-
sto6qi - wystawa wspolczesnego malar-
stwa,,Tam gdzie Ikwy srebrne fale" oraz
I spotkanie pisarzy polskich i ukrairi-
skich, kilka dni potem zaS, w siedzibie
dawnego Liceum Krzemienieckiego,
miqdzynarodowa konferencja naukowa
,,Ukraina i Polska doby romantyanu;
obraz s4siada".

Kiedy bgdzie muzeum

Od ulicy Szewczenki, kt6ra niegdy6
narywala siq Szeroka, odchodzi niewiel-
ka ulica Slowackiego. Inaczej ni2 inne -
porz4dnie wyasfaltowana: Mija siq reda-
kcjq miejscowego krzemienieckiego. ty-

lat - m6wi pani Jadwiga Guslawska,
wsp6lzalo2ycielka Towarzystwa Odro-
dzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Slo-
wackiego w Krzemiefcu, inicjatorka
powstania Komitetu Wspierania Organi-
zacji Muzeum Slowackiego, kt6rego
czlonkiem jest m.in. redaktor naczelny
,,Dialogu" Wiktor Chmileckyj. Pierwot-
nie planowano, 2e muzeum powstanie
jeszczejesieni4 tego roku. Okazalo siq to
niemozliwe.

- Strona ukrairiska wypelnila wszy-
stkie swoj ezobowi4zania- zapewnia mer
miasta Andrij Huslawskij. Przede wszy-
stkim z dworku wlprowadzono bibliote-
kq (nota bene r6wnie2 noszqce imiq poe-
ty). To jednak wla5nie po stronie ukraifi.
skiej pojawity siE klopoty. Swoje uwagi
zaczely zglaszat, wladze obwodu tarno-

godnika ,,Dialog" ze staro$wieck4 dru-
karni4 (tu nie uZywajq komputer6w!),
zaklad pogrzebowy, kilka dorn6w - i j,,xZ

widad dworek Slowackich. DoSi staran-
nie utrzymany budynek tonie w zieleni,
obok stoi zaslonigty przez gatgziepomnik
poety. W dworku jest pusto i gtucho.
Wyprowadzita siq z niego biblioteka,
robiqc miejsce pod przyszle muzeum
Juliusza Slowackiego, ale do powstania
tego muzeum jeszcze daleko.

p. O muzeum walczymy juz dziesiq6

polskiego. Sp6r Tarnopol-Krzemieniec
wynikal, jak moina sqdzit, z przycrp
finansowych: i miasto, i rejon krzemie-
niecki, i obw6d, chciatyby mied coS do
powiedzenia w kwestii wydatkowania
pieniqdzy, kt6re da Polska. Ku zaskocze-
niu krzemienieckich Polak6w, nowe
muzeum bqdzie mialo bardzo nisk4rangq

- zamiast podlega6 Ministerstwu Kultu-
ry, stanowid bq&ie filiq lokalnego Mu-
zenm Krajoanawczego, podleglego wla-
dzom rejonowym. To dodatkowo kompli-
kuje jego stan prawny.

- Budynek, jako zabytek,jest wlas-
no6ci4 obwodu; muzeum podlega6 -uoa

rejonowi, w tej sytuacji niejasna jes( )
wladz miejskich - wyjaSnia mer. Strofia
polska nalega 1a zmi31q stafusu muzeum

- by6 mo2e jednak bqdzie sanodzielne.

Polska tradycja, ukrairiskie miasto

Dla Polak6w - zar6wno Wch zyi1-
cych na zach6d od Buga, jak i miejsco-
lvych - Krzemieniec jest wielkim pomni-
kiem polskiej kultury. Tu ryl Slowacki i
jego bliscy, tu funkcjonowalo stynne
Liceum Krzemienieckie, tu wreszcie, w
odleglej sz ej przeszlo6ci, staro6cinq z nad-
ania kr6la Zygmuntabyla kr6lowa Bona.
Ruiny zamku na G6rze Kr6lowej Bony,
cho6 zes4p econe przez przekain*telewi-
zyjny, s4 Swiadectwem dawnej potqgi
Rzeczpospolitej. Tu, wedfu g przekaz6w
historycznych, mialo goSci6 czterech pd'-
skich la6l6w - Boleslaw Smiaty, Wl\-/
slaw tr-okietek, Wladyslaw IV i Stanislaw
August Poniatowski. W ci4gu calej histo-
rii zamek zostal zdobfijedynie w 1648
r., przez kozackiego dow6dcq Maksyma
Krzywonosa, i to po szeSciotygodnio-
wym oblq2eniu. Ale dziS jest to ukrairi-
skie miasto 225 tysi4cami mieszkaric6w.
Przed wojn4Ukraifc6w bylo tu 45 proc.,
dzi6 jest 96 proc. Odsetek Polak6w z 17
skurczyl siq do zaledwie l. W Krzemieri-
cu zyje zaledwie 250 Polak6w! Trzecia,
dawniej duia grupa narodowo6ciowa -
Zydzi (przed wojn4 36 proc.) jest juz nie-
mal w og6le w mieScie nieobecna. Dla
Ukrairic6w 1648 r. to przede wszystkim
wielkie zwyciqstwo Krzywonosa, kt6ry
ma tu swoj4 ulicq. - Zapominaj4 2e
Krzywonos po zdobyciu zamku doszczqt-

Dworek Slowackich w Krzemiericu
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WIELKIEGO POETY
nie zniszczyl miasto - m6wi pani Gus-
lawska.

Liceum Krzemienieckie tei nie nale-
zy do ich tradycji. Budynek, kt6rego cen-
traln4 czEi;6 stanowi dawny koSciol
(obecnie cerkiew), nazywany jest nie
,,liceum" (uk czyni1 to Polacy), a

,,koled'Z", bo funkcjonuje w nim Koled:2
Pedagogicmy. Zabytkowe Sciany poma-
lowano z zewnqtr'z olejn4 farba kt6ra
teraz zfuszcza siq i odpada. Z calej wiel-
kiej przeszloSci w Srodku pozostala jedy-
nie sala imienia Koll4taja...

Slowacki teL nie naleiry do ukrairi-
skiej tradycji - inaczej ni2 na przyklad
., -/s Szewczenko, kt6ry w mie6cie
g-oScil kr6tko (nota bene bardzo pozyty-
wnie wyrailal siq o liceum), ale to jego
imieniem naztnano gl6wn4 krzemieniec-
k4 ulicq. Niemniej jednak krzemienieccy
Ukrairicy od polskiego poety siq nie
od2egnuj6 a przeciwnie - widz4 w nim
swojq szansQ. Na powstanie muzeum nie-
cierpliwie czeka pani Tamara Sienina,
opiekuj4ca siq salami Slowackiego w
Muzeum Krajoanawcrp (maja tu m.in.
oryginalny obraz narnalowan y pfizez poe-
te!). - Mam nadziejg ZeKrzemieniec sta-
nie siqwaznym centrum turystycznym na
Ukrainie - m6wi mer Huslawskij.

Dziesigcioprocentowy budiet

Ato bardzo przydaloby siEtemu mia-
""t. Zdaniem mera, budzet, jakim dyspo-

.,-jqlokalne wladze,to zaledwie l0 proc.
potrzeb - 1,7 miliona hrywien, gdy trzeba
17-20 milion6w. To wida6. Gl6wna ulica
jest w doSd dobrym stanie, ale - poza
wspomnian4 ulic4 Slowackiego - boczne
s4 gorzej ni2 fatalne. Samochodem nie
spos6b przejecha6, a w razie deszczu
grzgn1t, trzeba w blocie. Woda dostar-
czana jest do dom6w czasami -przewai-
nie tylko rano i wieczorem, a i to jedynie
zinrna. Nie ma Srodk6w na remonty, nie
ma na wymianq instalacji wodnej, kanali-
zacyjnej, gazowej, kt6ra po prostu siq
sypie.

W Krzemiericu istnieje kilkana6cie
wiEks zych zatJad6w pracy.,,Czysto sym-
boliczna produkcja" - tak miejscowy
,,Dialog" informowal niedawno o syfuacj i
krzemienieckich fabryk. Jako tako trzy-

ma siq piekarnia i mleczarnia, ale wyt-
w6rnia waty i watoliny ,,Watyn" wlaSci-
wie stoi, podobnie zakJady tytoniowe.
ZaHady s4przestarzale i chod je sprywa-
tyzowano, to nie trafity w rece bogatych
inwestor6w. Nie majq wiqkszych szans
na modernizacjeunie majq zbytu na swoje
produkty, nie majqpieniqdzy na surowce,
kt6re -jak np. dla,,Watynu" - muszqbyd
sprowadzane z zagranicy. Nieliczni,
miejscowi biznesmeni zaczynai musz4
odzera. Ale co6 siq dzieje: powstala pry-
watna, calkiem niezlarestauracja o swoj-
skiej nazwie ,,Bona", a jei wla6cicielka
kupila zabytkowy dom po drugiej stronie
ulicy - m6wiqc wprost, przedwojenny
,,dom schadzek pana Molskiego", z czter-
nastoma pokojami, kt6ry po gruntownym
remoncie moze by6 wykorzystlnvane na
pensjonat. Pojawi siq szansa, 2e turySci
pozostanq w mie6cie na dLuhej ni2
tylko kilka godzin. Miejscowy ho-
tel ma standard tak niski, 2e nikt
nie chce w nim mieszkai, woli szu-
ka6 noclegu w Tarnopolu, tr-ucku,
czy nawet we Lwowie. Byl zresztq
kto6 z Polski, zainteresow any zdin-
westowaniemwten stary hotel, ale
chyba siq rozmySlil.

. Tolerancja pomaga

To, 2e Slowacki nie jest obcy
dla dzisiejszego Krzemierica, Le
miejscowi Ukrairicy nie przekreS-

laj4polskich tradycji, wynika m.in. zfak-
tu, 2e nie ma fu spor6w narodowo5cio-
wych. - lnaczej ni2 we Lwowie, inaczej
ni| na przyktad, w niedalekrm Zbarainr
czy Beresteczku, tu o Polakach nie m6wi
siq Zle - podkre6la pani Jadwiga Guslaw-
ska. I mo2e dlatego w tym bardzo dzi6
ulaairiskim mieScie Polacy - zar6wno
miejscowi jak i przybysze z Polski -
moge siq c26 dobrze. A dawna tradycja
mo2e byd kultywowana. Na Cmentaran
Tunickim, poSr6d smutnych, nriszczo-
nych mogil stoi piqknie odrestaurowany
prizez polskich specjalist6w gr6b matki
Juliusza Slowackiego, Salomei. Starannie
odrestaurowanA ptytg 4 wrzeSnia przy-
kryty kwiaty.

. Piotr KoScirf,ski
(dziennikarz,, Rzeczpo sp olrtej ")

Fot. PiotrKowalczyk

Panorama Krzemiefica z Gory Kr6lowej Bony

Slynne Liceum Krzemienieckie



150. rocznica Smierci Chopina
W niedziele( 17 pafidziernika minqla

I 50. rocznica Smierci Fryderyka Chopina.
Pianista zmarl. na gru1licE w Pary2u 17

paldziernika 1849 roku. Trudno ustali6
kiedy pojawity siE pierwsze objawy cho-
roby, kt6ra w trzydziestym dziewi4tym
roku zycia zabila pianistq. Historycy sza-

cujq,2ew czasach Chopina co pi4ty Euro-
pejczykchorowal na gru:Zliceo o zaraLenie
siq nie bylo wiqc trudno. Chopin od dzie-
ciristwa mial slabe zdrowie. Jedna z jego

si6str, Emilia, zmarla na gruZlicq we
wczesnym dzieciristwie.' Pewno56, 2e

liczne trapiqce Chopina dolegliwo5ci to
grufllica, pojawila siq jesienia 1835 roku,
kiedy w nastEpstwie uci42liwych podr6zy
po Niemczech i przebytej tam grypy
wyst4il pierwszy krwotok pfucny. W
niespelna trry lata pliniej kochanka i
przyjaci6lka pianisty George Sand w
swych pamiEtnikach zapisze zalecenie
lekarza:,,JeSli pani wywiezie Chopina do
lagodnego klimatu, na poludnie, bEdzie
jej... winien zycie". Niestety, pobyt na

cieplej Majorce spowodowal nie popra-

we, a dalsze pogorszenie zdrowia Chopi-
na.

Po powrocie do Paryila Chopin pr6-
bowal siq leczyt, aIe okazal siE opornym
pacjentem. Nie ufal lekarzom i nie stoso-

wal siq do ich zalecefi. Co prawda prry-
jmowal przepisywane mikstury, ale ciqz-
ko pracowal, ubieral siqzbytlekko, p6Lno
chodzil spa6 a od:2ywial siqnieregularnie i
to najczEsciej w restauracjach. Gru:ilica
krtani rontrijala siq nieublaganie, a w wil-
gotnyfil'klimacie Anglii, dokqd Chopin
wyjechal w 1948 roku, jego choroba
p o czy nila s zybkie po stqpy.

l7 wrzefinia 1849 roku Chopin pisal
do Augusta Franchomme'a:,,Lekarze
zdecydowali po konsylium,2e nie powi-
nienem teraz wyjeildhal, tylko wzi46 mie-
szkanie od poludnia i pozostal w ParyZu.

Po dlugim szukaniu znalazl siE bardzo
drogi apartament odpowiadaj4cy wszy-
stkim wymaganym warunkom - przy pla-
cu Vendome nr 12".

Cieple i sloneczne mieszkante przy
placu Vendome mialo siq okazad ostat-

nim mieszkaniem pianisty. | 6 paLdziemi'
ka 1849 roku stalo siq jasne, 2e Chopin
umiera. W mieszkaniu przy placu Vendo-
me zebralo siE okolo dwudziestu os6b,
przyjaci6t i anajomych pianisty. Hrabina
Potocka Spiewala, a polski kapelan udzie-
lil choremu ostabriego namaszczenia.

Pogrzeb odbyt siq 30 pa1dziernika.
Chopina zairyczyl sobie, aby podczas

mszy w koSciele Sw. Magdaleny wykona-
ne zostalo,,Requiem" Mozatta, co lqczy'
lo siq z pewnymi problemami - wykona-
nie utworu Swieckiego, wymagaj4cego

udzialu kobiety, podczas mszy 2alobnei,
musialo uzyskat specjalne pozwok._-,,
wladz ko6cielnych.

1999 rok - z okazji prrypadaj4cej ry
nim 150. rocznicy Smierci wielkiego
kompozytora - ogloszono MiEdzynaro-
dowym Rokiem Chopinowskim.

Wg. prasy polskiej oprac. s.m.

ZjLZd Mlo dzie?y C hr zeficii ariskiei
Ukraina to chrzeScijafskie paristwo.

Historycznie zloirylo siq tak, 2e na jej
terytorium istnieje oficjalnie osiem wyz-
nafi ctuze6cijariskich. Se to: Ukrairiski
Ko6ci6l prawoslawny (podporzqdkowa-
ny Paffiarchatowi Moskiewskiemu, pod-
porz4dkowany Patriarchatowi Kijows-
kiemu oraz Autokefaliczny), Ukrairiski
Ko5ciol greckokatolicki, Ko6ci6t rzym-
skokatolicki, Ko5ci6l chrze6cijan bapty-
st6w, KoSci6t adwentyst6w dnia si6dme-
go, ChrzeScijanie Wiary Ewangelicznej.
Nauki tych konfesji czq5ciowo r62ni4 siq
miqdzy sob4 i st4d wynikaj4 sprzeczno6ci
i nieporozumienia. Lecz gL6wna prawda
naszej wiary jest niezmienn4. Jezus Chry-
stus przys zedl naten Swiat jako czlowiek,
Zeby vmrzel za nasze grzechy i przez to
da6 nam zycie wieczne.

Caly Swiat przygotowuje siq do wiel-
kiej rocznicy - 2000-lecia Bo2ego Naro-
dzenia. Nie wolno wiqc mySle6 o podzia-
lrrch i r62nicach. Trzeba polqczyt swoje
starania po to, ileby razembudowa6 swoj4
przyszloS6. Wla6nie dlatego, z inicjatywy
mlodziezovyych or ganizacji chrzeScij ati-
skich 12-19 wrze6nia w Kijowie obrado-
wal Zjazd Mlodzie?y ChrzeScijafskiej.
Gl6wnym wydarzeniem zjazdu byto Fo-
rum (14-15 wrzeSnia). Otrvorzyl jeprezy-

Prezydent L.Kuczma wraz z uczestnikami
Forum

dent Ukrainy Leonid Kuczma. - Instlrtu-
cje paristwowe i prezydent zawsze bgda
okarywat wsparcie i pomoc dla ko6cio-
l6w w sprawach wychowania rrrtodziezy

- powiedzial w swym wyst4pieniu.
W niekt6rych wystqpieniach dalo siq

odczud posmak przedwyb orczej agitacji,
chocia2 Forum nie mialo nosi6 charakteru
politycznego. W grupach roboczych m6-
wiono o chrze6cijariskim wychowaniu w
szkolach; miejscu chrzeScijaristwa w
Zyciu rrilodzie|y; wptywie telewizji,
radia, gazet, czasopism na Swiadomo66;
wptywie chrze5cijafistwa na politykq;

socjalnych aspektach chrzeScijaristwa.
Prac4 sekcji kierowali specjaliSci, nau-
kowcy, liderzy chrze5cijariskich wsp6l-
not. Debatowano na ogol zgodnie, jedynie
w sekcji, kt6ra rozpatrywala problemy
istniej4ce miqdzy r62nymi ko6ciolami,
temperatura dyskusji czqsto siq zaogniala.
W sekcji, dyskutujqcej nad wptywem
telewizji i radia na mlodziez wypowiaQa-
no siq m.in. o potrzebie stworzenia chr".

Scijafiskiego kanatu telewizji i zaka)6
prezentacji amoralnych fi 1m6w.

Bylo naprawdq wi6le interesuj4cych
idei, pomysl6w, ale gl6wny problem - to
brakpieniadzy. W efekcie wszystko moze
pozostad w sferze pomysl6w. W ramach
zjazdu w Kijowie odbywala siq wystawa
chrze5cij aiskich wydawnictw. W Ukrairi-
skim Domu odbywal sie festiwal - kon-
kurs mlodzieilolvych koScielnych ch6-
r6w. Progr anr zjazdubyl naprawdq intere-
suj4cy i bogaty.

Takie imprezy s4 bardzo potrzebne.
Chrze6cij anie musz4 siq jednoczy6. Jeden
taki zjazd niewiele zmieni. Ale mlodziez

- to nie przy szLo56. Mtodzie? - to terafl-
niejszoSd. Dlatego ludzie mlodzi powinni
juL teraz my51e6, jak bqd4 ZyC w ffzecim
tysi4cleciu.

Eugeniusz Klimakin
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Zycie polityczne na cichej prowincji
Berdycz6w jest bardzo spokojnym

miasteczkiem. Zawsze tu cicho i spokoj-
nie. Mieszkaricy zajmujq siq przewaLnie
wlasnymi problemami, a sprawy paristwa
ich malo interesuj4. Ale ten stan rzeczy
pomalu siq zmienia i nawet dziadkowie i
babcie w bardzo podesztym wieku zaczy-
naj q uczes niczyt w 2yciu politycznym.

Mlodzie? jeszcze jako6 moze sobie
poradzil, a ludzie starsi nale2li siq w
sytuacji chyba najgorszej. Emerytura nie
pozwala dzisiaj prze2y6. Mo2e wystar-
czy6 tylko na parQ dni. Dzieci i wnuki nie
zawsze mogq pom6c, bo same cierpi4
nedze. Starsze pokolenie po prostu nie
ject w stanie normalnie funkcjonowa6, bo
\ ;ie? nie ka2dy ma syna biznesmena,
al6o c6rkq - 2onE ministra. WiEkszo66
ludzi w wieku starszym 2yje swoj4 prze-
szlo6ciq a najlepsze Iata swego zycia
wi424 ze Zwiqzkiem Radzieckim i rc2y-

mem komunistycznym. Zapomnieh - a

mohe nie chc4 pamiqtai - o wszystkich
tych strasznych rzeczach, z kt6rymi
kojarzy sie ZSRR, o stalinowskim
terrorze i milionach ofiar.

Dlatego te| ll paidziernika br. na
spotkanie z kandydatem na stanowisko
prezydenta Ukrainy Petro Symonenk4
liderem ukraifiskich komunist6w, do
miejskiego 9omu kultury przyszly tlumy
emeryt6w . Zaden z przybylych do Berdy-
czowa kandydat6w nie przyci4gal tylu
lu&i.-Sala nie pomieScila wszystkich
chEtnych. Wielki tfum stal wiqc przy uli-
cy, obok wej6cia. Wystqpienia Symonen-
ki mogli slucha6 z glo6nik6w.

Kiedy lider komunistyczny wszedl na
scenQ, powitano go na stoj4co okrzykami
,,hurra"! Symonenko powiedzial o stanie
pafstwa do czasu wybrania Leonida
Kuczmy na urz4d prezydenta i o tym, do

jakiej sytuacji doprowadzil on Ukrainq
podczas czterech lata swojej dzialalnoSci.
Przyklady byly przerailajqce: w kraju jest
15 mln bezrobotnych, Kuczma przyj$
pafrstwo z dlugiem w 300 mln dolar6w -
dzisiaj Ukraina powinna oddai l2miliar-
d6w dolar6w, I mln dzieci jest bezdom-
nych, przez osiem lat25 razy miEkszyla
siE ilo56 chor6b wenerycznych, Ukrairi-
c6w jest ju?nie 52 mln a 49 mln itp. Petro
Symonenko powiedzial, 2e odpowiada za
swoje slowa. Nie powiedzial natomiast
niczego o komunistycznych zbrodniach -
tego zresztq zebrani nie oczekiwali.

Niestety, chod Leonid Kuczma pla-
nowal przyjecha6 do Berdyczowa, ale -
po triumfie Symonenki - jako6 siE nie
zdecydowal. A szkoda, bo w drugiej
turze bqdziemy mieli wyb6r wla6nie
miEdzy nim i Petro Symonenk4.

Izabela Rozdolska

1 i 17 wrzeSnia 1939 r. Kto byl agresorem
Wrzesiefi - to dla Polski i

Polak6w kilka waanych, a za-
razem,,okr4glych" rocznic. I
wrze6nia obchodzono 60-le-
cie niemieckiej napa5ci na
PolskE, l7 wrzeSnia - 60 lat
agresji radzieckiej.

I wrze6nia byl okazjq do
podkre6lenia koniecznoSci
poj ednania miqdzy Polakami i
Niemcami. O takie wlasnie
nojednanie apelowal metro-

,ita gdariski, arcybiskup
)I6deusz Goclowski na mszy
odprawionej w 60. rocznicq
wybuchu II wojny $wiatowej
ptzy cmentarzu na Wester-
platte, gdzie w6wczas padty
pierwsze strzaly.

- Nie jest latwo podai
rqkE tym, kt6rzy do nas strze-
lali, ale co znaszyrn chrze6ci-
jaristwem, je6li rEkq bqdziemy
odsuwa6 do tylu - m6wil pod-
czas kazania apb. Goclowski.

Wojna niosla ze sob4 nie-
wymowne cierpienia - naj-
pierw dla milion6w ludzi w
Polsce, potem w calej Euro-
pie, a w koricu r6wnie2 dla nas
Niemc6w - m6wil prezydent
Niemiec Johannes Rau. Pod-
kreSlil, ze,,pojednanie i dobre
s4siedztwo nie sq oczywisto-

Sciq. Sqone owocem dlugich i
bolesnych starari".

Tymczasem dzieh 17

wrze6nia nie stal siq okazj4 do
pojednania polsko-rosyjskie-
go - a wrecz przeciwnie, do-
szlo do konfliktu dyploma-
tycznego. Rosyjskie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicz-
nych wystosowalo oficjalne
o6wiadczenie, w kt6rym uz-
nalo za pozbawione podstaw

,,twier&enia Warszawy, a
ta|ie niekt6rych jej przedsta-
wicielstw za gtanict', i2 17

wrze6nia 1939 roku ,,byly
ZSRR dokonal agresji na
Polskq". W Polsce o6wiadcze-
nie to przyjqto niezwykle kry-
tycznie. W rosyjskim o6wiad-
czeniu stwierdzono, 2e m6-
wienie o agresji nie znajduje

,,potwierdzenia w dokumen-
tach prawa miqdzynarodowe-
go i jest nie do przyjqcia".
Stwierdzono te2, 2e,,okreSlo-
ne krqgi w Polsce" staraj4 siq
postawi6 znak r6wnoSci po-
miEdzy faszystowskq agresjq
na Polskq adzia\aniami Armii
Czerwonej 17 wrze$nia 1939
roku i wysuwaj4 roszczenia
materialne wobec wsp6lczes-
nej Rosji. Polska prasa opubli-

kowala oSwiadczenia polskich
polityk6w, bqd4ce reakcj4 na
twierdzenia rosyj skiego MSZ.

Przewodniczqcy sejmo-
wej Komisji Spraw Zagrani-
canych Czeslaw Bielecki (po-
sel Akcji Wyborczej Solidar-
no56), s4dzi, 2e o6wiadczenie
MSZ w Moskwie mo2na trak-
towai jako przejaw rosyjskie-
go szowinizmu. - Rosja aspi-
ruje do rodziny kraj6w demo-
kratycznych, ale nie po2egna-
la siq z imperialistyczn4 prze-
szlo6ci4- stwierdzil.

AgresjE niemieck4 i
sowieck4 we wrzeSniu 1939
roku r62ni tylko data - uwaila
szef klubu parlamentarnego
Unii WolnoSci Jerzy Wiercho-
wicz. - W obu przypadkach
chodzilo o ekspansjq teryto-
rialnq.

OSwiadczenie, potqpia-
jqce radzieckq agresjq wydal
r6wniez prezydent Aleksan-
der KwaSniewski, kt6ry 17
wrze6nia odwiedzil miejsca
masowych grob6w polskich
oficer6w w Katyniu i Charko-
wie.

Pakt Ribbentrop -
Molotow

Tajny Protok6l Dodatkowy

Art. 1. Na wypadek prze-
ksztalcenia terytorialno-polity-
cznego obszaru nale24cego do
paristw baltybkich (Finlandia,
Estonia, tr-otwa, Litwa), polnoc-
na granica Litwy tworzy auto-
matycznie granicq streff intere-
s6w Niemiec i ZSRR, przy
czym obie strony uznaj4 rosz-
czenia Litwy do terytorium
wileriskiego.
Art. 2. Na wypadek terytorial-
no-politycznego przeksztalce-
nia terytori6w nale24cych do
paristwa polskiego, strefy intere-
s6w Niemiec i ZSRR bqdq roz-
graniczone w przybli2eniu przez
liniE Narew - Wisla - San. Kwe-
stia, czy w interesie obu stron
uznane bqdzie za poz4dane
utrzymanie niepodleglego Pafr-
stwa Polskiego, zostanie defini-
tywnie zdecydowana dopiero w
ci4gu dalszego rozwoju wypad-
k6w politycznych. W ka2dym
wypadku oba rzqdy romriqiq to
zagadnien ie poprzez przyj aciel-
skie porozumienie. (...)

Moskwa, 23 sierpnia 1939 r.

Za Rzqd Rzeszy Niemieckiej
v. Ribbentrop

Pelnomocnik Rzqdu ZSRR
W. MolotowStefan Miarkiewicz
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Wkr6tce rep ryw atyzacj a
Reprywatyzacja - to przekreslanie

nacjonalizacji w spos6b szczeg6lny, pole-
gajqcy na zwrocie maj4tku bytym wlaSci-
cielom bqdt ich spadkobiercom - i tym
r6imi siE od prostej prywatyzacji przez
sprzeda? mienia paristwowego temu, kto
zaplaci wiqcej.

Zadne z ugrupowah liczqcych siE na
scenie politycznej nie wyst4pilo dot4d, z
r6anych wzglqd6w, z pomyslem uniewaz-
nienia uchwalonych przed p6hvieczem
akt6w o nacjonalizacji i reformie rolnej.
Nikt te2 nie protestuje przeciw zadoS6u-
czynieniu, wyr6wnaniu krzywd tym oso-
bom, kt6re pozbawione zostaly maj4tku
wbrew 6wczesnemu prawu. Jednak2e
mimo tej zgodnoSci pogl4d6w od prawie
dziesiEciu lat brak jakiegokolwiek postq-
pu w legislacji. I oto zanosi siq na roz-
wi4zanie tej kwestii. Wszystko wskazuje
na to, ze projekt ustawy wejdzie pod obra-
dy Sejmu, kt6ry - tym razem- nie powi-
nien zwleka| z decyzjqL.

Z duzym prawdopodobieristwem
mozna przyjq6, ze piqtnasta pr6ba wyr6-
wnania krzywd bytym wla6cicielom, w
tym sporej grupie ,,zabuhan", obywateli
polskich przesiedlonych z b. ZSRR, kt6-
rzy powinni ju2 przedwieloma Iaty otrzy-

mac mienie zastqpcze w zamian za pozo-
stawione na Wschodzie, zostanie wre-
szcie zakohczona powodzeniem. Kilka-
naScie poprzednich, parlamentarnych
debat zakohczylo siq niepowodzeniem,
skasowaniem kilku projekt6w ustaw w
Sejmie wskutek braku politycznej woli.

Tym razem rzqd Jetzego Buuzka ne-
zy gnow al z po szukiwan ia r ozw iqzari ory-
ginalnych,Ieczw zasadzie siqgn4l po pro-
jekt z roku 1993. Przyjmuje siq w nim
wyr6)ynanie krzywd tym wszystkim, kt6-
rzy w latach 1944-1962 pozbawieni
zostali nieruchomo6ci w spos6b niezgo-
dny z 6wczesnym prawem, w rodzaju
nacjonalizacji dzialek poni2ej 50 hekta-
r6w lub nie otrzymali przysluguj4cych im
odszkodowari, w tW za mienie pozosta-
wione za Bugiem.

Oczywi6cie, stosownie do uptywu
czasu i zmian w Swiadomo6ci prawnej
oraz w gospodarce wprowadzono liczne
korekty - pozostawiaj 4c ideq zado(;6uczy -
nienia. Na pierws4rm miejscu stawia siq
zwrot w naturze wszystkiego, co mo2na,
zaf w nastqpnej kolejno6ci przyntanie
maj4tku zastEpczego, I dopiero w ostate-
czno5ci - wyr6wnanie w bonach, zamie-
nianych nastqpnie na akcje prywatyzowa-

nych przedsiqbiorstw. Powstanie te?
Towarzystwo Funduszy Powierniczych,
kt6re za bony przekazywat majednostki
uczestnictwa.

Za rekompensacyjne papiery warto-
Sciowe mozna bqdzie takhe naby6 mie-
szkanie kwaterunk owe. Z postqtrlowania
reprywatyzacyjnego ma byd wylqczone
mienie, kt6re w dobrej wierze przejqli
nowi wlaSciciele.

Tak wiEc nie ma mowy o odbieraniu
ziemi, nadanej podczas reformy rolnej,
nawet je6li pochodzila z gospodarstw
poni2ej 50 ha, ro4parcelowanych wbrew
normie zapisanej w 6wczesnym akcie
nacjonalizacyjnym. Z dobrodzie.' 

',
ustawy skorzystaj4 osoby posiadaft(
obywatelstwo polskie w chwili wywla-
szczenia oraz ich aktualni spadkobiercy.
Roszczenia maj 4 by 6 roryatrywane w try-
bie administracyjnym.

Na 190 miliard6w zlotychokre6la siq
warto6d maj4tku niegdy6 odebranego.
Nalezy siq spodziewa6 okolo 170 tysiqcy
wniosk6w o wyr6wnanie krzywd z tytufu
bezprawn ej - zdaniem wnio skodawc6w -
nacjonalizacji na sume I 10-130 miliar-
d6w zlotych.

Wieslaw Wesolowski (PAI)

Polskie szkoly dyskryminowane na Litwie?
Polskie szkoly na Litwie s4 dyskry-

minowane - twierdzi polski posel do
litewskiego Sejmu Jan Mincewicz. Ztym
twierdzeniem nie zgadza siE Ministerstwo
OSwiaty i Nauki Litwy. Podczas konfe-
rencji prasowej na pocz4tku wrzeSnia br.,
posel Mincewicz powiedzial, 2e proble-
my szkolnictwa polskiego na Litwie s4
lekcewazone. O dyskryminacji Swiadczy
fakt, 2e polskie szkoly s4 finansowane z
bud2et6w biednych samorz4d6w, kt6rym
podlegajq a szkoly litewskie podlegaj4
bogatszym powiatom . ZdaniemMincewi-
cza, obtnzajqcejest r6wnie2to, ze w tym
czasie, gdy szkoly polskie na Wile6-
szczyfinie pqkaj4w szwach, otwiera siqtu
szkoly litewskie, czqsto tylko dla kilku
uczni6w. Posel przytoczyl teL przyldad
polo2onych 20 km od Wilna Lawaryszek,
w 94 proc. zamieszkanych przez Pola-
k6w, gdzie powstaje, jak powiedzial, luk-
susowa szkola litewska. Tymczasem
samorzqdowi rejonu wileriskiego nie uda-
lo siq wyprosii uwladz Litwy pieniqdzy

na dobud6wkE do szkoly polskiej w tej
miejscowo6ci. Mincewicz przypomnial
r6wnie2 o braku podrqcznik6w. - W tym
roku nie wydano na Litwie prawie 2adne-
go polskiego podrEcznika - stwiefizil. Z
zarzutami posla nie zgadza siq Minister-
stwo O5wiaty i Nauki Litwy.- Twierdze-
nie o dyskryminacji polskich szk6t na Lit-
wie jest nonsensem - uwaila sekretarz
ministerstwa Dainius Numgaudis. Wed-
lug sekretarza, w tym roku dla szk6l pol-
skich wydano piq6 podrqcznik6w w nak-
ladzie 18 tys. Egzemplarzy.

Tymczasem Mincewicz zapowie-
dzial, 2e w najblizszym czasie polskie
organizacje na Litwie zwr6cqsiq do orga-
nizacji miqdzynarodowych w sprawie
lamania praw mniejszoSci narodowych na
Litwie. Na Litwie dzialaobecnie 125 pol-
skich szk6l, w kt6rych uczy siq okolo 22
tys. Uczni6w.

Specj alnie powolana komisj a zadecy -
duje, kto bqdzie wla6cicielem budowane-
go w Wilnie Domu Polskiego - postano-

wila" Komisja Spraw Emigracji i Polak6w
za Granic4 polskiego Senatu. Wieczy-
stym uzytkownikiem &iatki, na kt(
jest wznoszony Dom, jestZwiqzek Polts
k6w na Litwie. Pieni4dze na budowq
wyasygnowal Senat RP, ale dotychczas
nie okre6lono, czyjqwlasno6ciq bqdzie ta
plac6wka.

W maju przyszlego roku Dom ma by6
otwarty, a brak okre6lonego wla6ciciela
utrudnia okre6lenie, co bqdzie siq tam
dziaLo. Zdaniem czqSci polskich senato-
r6w, Dom Polski powinien realizowat
przede wszystkim programy kulturalne,
o6wiatowe, informacyjne, a sprawy ko-
mercyjne powinny by6 na drugim planie.
Tymczaem jak twierdzi prezes ZpL
Ryszard Maciejkianiec, w Domu bqdzie
hotel, restauracja, trzy sklepy, sala kon-
certowa, du2y hol z przeznaczeniem na
cele wystawiennicze - one to majq zara-
biai na Dom.

Wg. polskiej prasy oprac. r.z.
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Nowa polska szkola
wrzesieri -pa2dziernik 1 999 r. na Bialorusi

D*ge na Bialorusi polsk4 szkolq otwarto w
Wolkowysku. Pierwsza szkola od 3 lat dziala w
Grodnie. W wolkowyskiej plac6wce bqdzie siq
moglo uczy| 200 dzieci. Na razie przyjqto 150.
Nauka w klasach l-8 bEdzie niemal wyl4cznie po
polsku, opr6cz lekcji bialoruskiego i rosyjskiego,
historii Bialorusi i literatury. Zgodnie z wprowa-
dzanq na Bialorusi reform4 w szkole bqd4 siq
uczy 6 ju2 sze6ciolatki.

Podczas mszy poprzedzajqcej zor ganizow a-
n4 ZpaLdziernika br. uroczysto66 otwarcia nowej
szkoty biskup grodzieriski Aleksander Kaszkie-
wicz p ow iedzial, 2e wyksztalcenie dzieci j e s t naj -
waLniejsze. - Wyrosne z nich ludzie, kt6rzy
lepiej bEdA wykonywai swoje obowi4zki, latwiej
rozwiqzywai problemy wlasne i innych. Bardziej
aktywnie wlqczq siq w irycie polityczno-spole-
czne Bialorusi - m6wil. Nim to nast4pi, szkolq w
Wolkowysku, uczni6w i nauczycieli czeka sporo
problem6w. Zajgcia miaty zaczq| siq dopiero w
listopadzie. Trzeba bylo przeprowadzii prace
wykoriczeniowe. Do tego czasu dzieci mialy siq
uczyt w pobliskiej szkole bialoruskiej. Nie dla
wszystkich wystarczylo podrqcznik6w. Alina
Jurewicz z wolkowyskiej Rady Miejskiej, kt6ra
ma zostai wicedyrektorkq plac6wki, powiedzia-
la, 2e nastqpity op6anienia w tlumaczeniu na
jerykpolski i drukowaniu (na Bialorusi i Litwie)
ksiq2ek zawieraj1cych program wymagany pnzez
bialoruskie Ministerstwo Edukacji. Jest duzo
podrqcznik6w z Polski, ale nie mog4 by6 wyko-
rzystywane jako podstawa nauczania, a jedynie
jako pomoc.

Budowa szkoty wedlug projektu grodziefr-
skiego architekta Ryszarda Kacynela (uznano go
za Bialoruski Projekt Roku) pochlonqla 3 miliona
dolar6w. Pieniqdze uzyskano ze Srodk6w przeka-
zanych przez Poloniq z calego Swiata. Dzieci z
Wolkowyska otrzymaly te2- z Polski - sprzqt au-
dio-wideo, zeszyty, $rodki piSmiennicze i torni-
stry. Wedtug polskiego ambasadora na Bialorusi
Mariusza Maszkiew icza, to nrakdla bialoruskich
wladz i spoleczeristwa. - W tych trudnych dla
Bialorusi chwilach Polska byla, jest i bEdzie
obecna jako jej dobry s4siad, zawsze gotowy
podad pomocn4 dlori - powiedzial. W otwartej
trzy lata temu pierwszej polskiej szkole na Bialo-
rusi, w Grodnie, uczy siq ponad 500 dzieci.

Zwiqzek Polak6w na Bialorusi, kt6ry koor-
dynowal budowq obydwu plac6wek, zabiega o
zgodq bialoruskich wladz na budowq dw6ch
kolejnych - w Lidzie i Nowogr6dku.

Wg. polskiej prasy oprac. s.m.

o Okolo 30-35 tys. ludzi uczestniczylo w demonstracji antyrzqdowej, zorgani-
zowanej 24 wrzefinia br. w Warszawie. Spodziewano siq, 2e bEdzie ich 100
tys. Manifestacj q prueprowa drlty - Og6lnopolskie Porozumienie Zwi4zk6w
Zawodowych, ,,Samoobrona" i k6lka rolnicze (te dwie ostatnie to organiza-
cje rolnik6w). obecni byli politycy lewicy. Duilqgrupe stanowili g6rnicy,
maszyniSci, nauczyciele, rolnicy orazpracownicy sfu2by zdrowia. Ust4pie-
nia rz4du, kt6ry ma,,wykonywa6 dyktat zgnilego zachodrf', domagal siq szef

--,,Samoobrony" Andrzej Lepper. Pod gmachem Kancelarii Premiera spalono

__r:.,kty 
premiera Jerzego Buzka i wicepremiera Leszka Balcerowicza.

' Co to z:rraczy,2eprenldent Aleksander Kwa6niewski ,,byl niedysponowany"
podczas uroczysto6ci 17 wrzeSnia br. w Katyniu i Charkowie, zorganizowa-
nych w 60. rocznicq ra&ieckiej agresji na Polskq? zdaniem prawicowego
,,Zycia" - byl pijany, lewicowa,,Trybuna" przychyla siq do twierdzenia Kin-
celarii Prezydenta,2e mial chor4 noge.

' Senacki projekt ustawy o Karcie Polaka omawial Sejm. Karta Polaka ma by6
rodzajem ,,wizy narodowoSciowej" - dokumentu wydawanego, by potwier-
dzi6 prrynale2no66 do narodu polskiego bylych obywateli RP i ich potom-
kow. Mogliby siE o ni4 ubiegad ci, ,,kt6rzy nigdy nie opuszczali polski, a na
skutek sytuacji powstalej po wojnie 1939-45 roku znaleZli siE poza jejgrani-
c ami pozbawieni obywatel stwa pol skiego" or az ci, kt6rzy na obczy imi e czuj 4
siE Polakami. Karta uprawnialaby m. in. do wielokrotnego przek,raczania gra-
nicy Polski oraz do nieograniczonego pobytu na terenie kraju, dostqpu do
szk6l publicznych i opieki medycznej na zaspdach obowi4zuj4cych obywate-
li polskich. Kartq Polaka wydawaliby konsulowie Rp.

o Na pocz4tku listopada w kantorach dolary kupowano po 4,17 zl, sprzedawa-
no po 4,26 zl.

S. K.



12 MOZAIKA BERDYCZOWSKA

WKROTCE PIECTOLECIE,,I'4iOZATKI BERDYCZOWSKIEJ',

24 grudnialggg roku minie pigd lat od wydania pierwszego nume-

ru naszego pisma - w6wczas jako wkladki do ,r7-,emli BerdycziwSkiej".

wydaje sig, 2e bylo to tak niedawno! w kwietniu nastgpnego roku

,rMozaika" zostala zarejestrowana jako samodzielne pismo i wycho-

dzila najpierw jako kwartalnik, p6fniej zaf - takile obecnie - jako

dwumiesipcznik O powstawaniu ,rMozaiki" napiszemy w nastppnym

numerze. Terazjednak chcielibySmy zwr6ci6 sig do naszych Czytelni-

k6w: czy pamigtacie poczqtki ,rMozaiki Berdyczowskiej"? Kiedy po

raz pierwszy trafilo do Was nasze pismo? Co w nim zainteresowalo

Was najbardziej, a co sig nie spodobalo? Napiszcie do nas! Najciekaw-

sze listy opublikujemy. REDAKCJA

: , ::t 
:i:: , ::: t: ;: i:ilt,,t:; : ,,:.,, : :: :t 

,,:', ,t.., :.:: . , -::: .i:i

Polski:iinformator

Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
o Co miesi4c, w ka2dQpierwsz4sobotqmiesiQca o godzinie 20.00, mo2na

sluchad p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu zytomierz.
o Nieregularnie nadawana jest audycja w jezyku polskim w Radiu

Berdycz6w. Jest zapowiadana wcze6niej.

Telewizj a bytomierz dlr Polak6w
o Dwa rary w miesi4cu audycja dla Polak6w.

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

teI. (412) 24-34-22, dyrektor Kazimierz Ratuszyfiski, godziny pracy -
codziennie (pr6cz niedziel) od 9.00 do 18.00.

t Zi edno czenie P olak6w Zytomiers zcry zny,,P o I oni a"

- przewodnicz1cy Tadeusz Rq.kas,

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

- prezes Walentyn Grabowski, zastEpca Jetzy Bagiriski,
tel. domowy (412) 37 -89-97 .

o Zrzeszenie Mlodzie2y Polskiej w Zytomiernt

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

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
o Zwtqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie -

prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoty nr 3, ul. Puszkina 46,

tel. (414) 32-50-30.

Msze w jgzyku 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 dwujpzyczne - czgSciowo
ukrairf,sku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Karmelit6w

17.30, codziennie 8.00 i 17.30.

w jpzyku polskim, czg5ciowo Po

Bosych - w niedziele 8.00, 10.30,

. Ko6ci6l 6w. Barbary - codziennie 8.30, 17.30, niedziele takie 13.00.

' Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

Nauka jgzyka polskiego w ko5ciele 5w. Barbary - dla dzieci w
soboty 11.00, dla doroslych w niedziele 15.00.

(Przepraszamy za wszelkie braki i nieicisloici w naszynt infurmatorze.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informacji na temat

swoich organizacji, imprez polskich itp. Redakcja)
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SnaroAifi xa rpoMapcbKa KynbrypHo-ocairxn
ra3eTa.

Br,rxogt4Tb KoxHt4x 2 uicst{i.

BuAaeequ - PaAa EepgnviacbKoro eiAAinexHs
Cninxra nonnxie VrpaTxu.

3apeecrpoBaHa 25 reirxs 1995 p.

Xr,rlolu npcbKt4M o6nacn ru ynpasni x nnu
no npeci, caiAoqrao npo peecrpaqin

cepiT XT Ne 70.
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