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PERT.,A W KORONIE
Krym bez w4tpienia jest jednym z

najpigkniejszych zak4tk6w Swiata.
Katdy kamierfr jest tu owiany legend4.
W ci4gu wiek6w ziemia krymska byla
Swiadkiem b urzlilvych wydarzerfl , kt6re
pozostawily na niej niezatarte Slady.
Nar6d powi4zal te wydarzenit zliczny-
mi pomnikami kultury materialnej i
duchowej, istniej4cymi na Krymie, i w
spos6b oryginalny odzwierciedlil je w
r62nych utworach poetyckich.

Na Krymie, jak i w innych regionach
poludnia Ukrainy, jest tez wiele niepowtarzal-
nych pomnik6w przyrody. Cudowne ksztalty
skalisfych 96r, pokrywajqceje lasy, tajemni-
cze glEbie jaskiri budz4w wyobrazni fantasty-
czne obrazy i postacie, s4 tez h6dlemlegend i
opowiadari.

P6lwysep Krymski wzruszal serca wiel-
kich poet6w Adama Mickiewicza i Aleksan-
dra Puszkina. W swoich utworach niejedno-
krotnie wykorzystywali oni motywy krym-
skie. Przez wiele wiek6w Krym przyciryal
uwagQ licznych znanych i wybitnych osobi-
stoSci. Rosyjska caryca Katarryna II zwie-
dziwszy potwysep naztrala go ,Brawdziw4
perl4 w koronie imperium rosyj skiego".

Wiqkszo66 Polak6w moLe poznal Krym
dziqki ,,Sonetom krymskim" Adama Mickie-
wicza. Poeta odwiedzil ten kraj latem lg25
roku. Cudowne widoki przyrody obudzily w
sercu Mickiewicza natchnienie do napisania
przepiEknych utwor6w poetyckich. Ten
wieszcznarodu polskiego dawno ju|nie Lyje,
ale g6ry opiewane przez niego s4 tak samo
piqkne, jak widziane przezniego.

Cieg dalszy na str. 5
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ZmarlJerzy Giedroyc
We Francji zmarl Jerzy Giedroyc,

zaloiryciel, redaktor i wydawca paryskiej

,,Kultury", polityk i publicysta, wielki
zwolennik wsp6lpracy polsko-ukraifr-
skiej.

Giedroyc urodzil siq w 1906 roku w
Mirisku na Bialorusi. Podczas II wojny
Swiatowej walczyl w polskiej Samodziel-
nej Brygadzie Sfrzelc6w Karpackich w
Libii. Piliniej byl m.in. dyrektorem w
Ministerstwie Informacji Emigracyjnego
Rzadu RP w Londynie.

W marcu 1946 r. wraz z J6zefem
Czapskim, Gustawem Herlingiem-Gru-
dzifskim oraz Zofr4 i Zygmuntem Her-
tzanizaloiryl w Rzymie Instytut Literac-
ki. W lipcu 1947 r. opublikowali oni pier-
wszy numer ,,Kultury". W paZdzierniku
tego samego roku przeni6sl Inst5rtut Lite-
racki pod ParyL, do Maisson Laffitte,
gdzie do dziS mie6ci siq siedziba Instytu-
tu, a tak2e,,Kultury".

W okresie PRL Maisson-Laffitte
pelnilo funkcjq nieoficjalnej ambasady
niepodleglej Polski. Wsp6lpracowali z
tym o6rodkiem wybitni polscy publicySci
i pisarze emigracyjni. W 1953 roku Gied-
royc zainicjowal wydawanie serii Biblio-
teki Kultury obejmuj4cej dziela literackie
oraz ksiqzki o charakterze politycznym i
pamiqtnikarskim oraz od 19 62,Zeszy16w
Historycznych".

Po 1989 r. Giedroyc mimo wielokrot-
rry€h oficjalnych zaproszeri nie prryje-
chal do Polski; pozostal we Francji.

- Ukraina stracila czlowieka, kt6raja
glqboko rozumial. Dziqki Giedroyciowi
Polacy zaczEli patrzet na Ukratq
zupelnie inaczej uwa2a Myroslaw
Popowycz, profesor filozofii Akademii
Kij owsko-Mohylanskiej.

- Giedroyc doprowadzll do przelo-
mu, rozbil mur. I stalo siq to dziEki jego
o s obi stemu zaangailowaniu.

Zkolei zdaniem Oleksandra Hrycen-
ki, dyrektora paristwowego Insfynrtu
Polityki Kulturalnej, gl6wna rola Gied-
roycia polegala na naprawianiu szk6d
wyrz4dzonych stosunkom miEdzy naszy -

mi naro-dami trv6rczo6ci4 Sienkiewicza.

-'Setki malych i duZych przedsiEw-

ziq6 inicj owanych przez Giedroyci a oczy -
wt6cie nie byty w stanie zasypat tej prze-
pa6ci, jakqwyradzila ,,Trylogia", ale -
nie ulega w4tpliwo5ci - przerzucily nad

niq mosty. W tym jest chyba najwiEksza
zasluga nieod2alowanego redaktora
twierdzi Hrycenko.

Tymczasem, jak podkre6la Hrycen-
ko, mimo ogromnego wkladu Giedroyc. _ -
w naprawQ stosunk6w polsko-ukrarfl--
skich, wiqkszoS6 wspolczesnych Ukrairi-
c6w nie nratego nazwiska.

Wg. polskiej prasy
oprac. S.M.

Zaklety kr4g wok6N Orl4t
W poprzednim numerze ,,Mozaiki"

pisaliSmy, 2e problem Cmentarza Orl4t
Lwowskich przestal istnied - w Warsza-
wie podpisany zostal polsko-ukrairiski
protokol miqdzyrz4dowy, wyja6niaj4cy
niemal wszystkie kwestie. Tymczasem
sytuacja nie tylko siq nie wyja6nila, ale
przeciwnie - ulegla dalszej komplikacji.

Przedstawiajqc podloze polsko-
ukraifiskie go (cry raczej: polskoJwow-
skiego) sporu o Cmentarz Orlqt nalezy
powiedzie6, 2e Scierajq siq dwa stanowis-
ka: strona polska chcialaby, aby cmen-
tarz, na kt6rym 1e24 Polacy, kt6rzy w
l9l8 i l9l9 roku zginqli w walkach z
Ukrairicami, byl jak najbardziej podobny
do stanu sprzed miszczefizlat60. Strona
ukraifska domaga siq natomiast, by pol-
ska nekropolia nie byla ,,panteonem
slawy", a jedynie ,,zwyklym" cmenta-
rzem.

Niedawno prezydent Ukrainy Leonid
Kuczrna wydal rozporzqdzenie, poleca-
jqce rz4dowi, aby doprowadzil do szyb-'
kiego zakofrczenia restauracji cmentarza.
Wkr6tce potem w Warszawie podpisano
wspomniany j u2 protok6l.

4 wrze6nia zebrala siE Rada Miejska

Lwowa. Obecni byli wicepremier Mykola
Zut5dski i minister informacji Iwan
Dracz. Wicepremier odczytal list od pre-
miera Wiktora Juszczenki, kt6ry prosil
radnych o pozytywne podej6cie do spra-
wy cmentasa.

Deputowani przyjqli uchwalq, w kt6-
rej polecono zakoriczenie prac na cmenta-
ran do I pafidziernika 2000 r. i ustalono
szczeg6lyjego wyglqdu - nieco inne, ni2
chce strona polska. Oficjalne wladze pol-
skie o6wiadczyly: nas uchwaty Rady
Miejskiej Lwowa nie dotycz4 bqdziemy
wykonywa6 porozumienie miedirytz:1-
dowe.

Ale zdaniem lwowskich deputowa;
nych, to wlaSnie oni poszli na kompromis,

- Szanujemy pochowanych tam 2olnie-
rzy, chcemy, by ka2dy mial sw6j gr6b i
krzyl.Ale nie chcemy, by miejsce to mia-
lo \Mymowe politycarq. Chcieli5my
zachowad r6wnowagq pomiqdzy tym,
czego pragnq Polacy, a opiniami, wyta2a-
nymi pfrzez mieszkafc6w Lwowa - m6wi
Wasyl Bilous, wieeprzewodnicz4cy Rady
Miejskiej, szef komisji, zajmujqcej sie
cmentarzami woj skowymi.

Ledwo zreszt4 Rada Miej ska przyjela

wspomnian4 uchwalq, o w mie5cie poja-
wity siq ulotki z napisem ,,ZDRADA",
sygnowan e przez UNA-Lr.NSO. Czytamy
w nich, 2e deputowani Rady Miejskiej
,,zdr adzili ukraifi skie interesy narodowe",
bo ,,przgglosowali haniebnq uchwalE,
pluj4c na nasze wielkq historiq, na mogfy
bohater6w". Uchwale skrytykowala tez

Koordynacyjna Rada Ukraif skich Polit5*z
cznych Organizacji Lwowszcryzny
,,KRLJPOI-", skupiaj qca prawicowe ugru-
powania, ale akurat te, kt6re we Lwowie
sq do56 slabe.

W ten spos6b powstal zamkniqty
kcag. Warszawa uklada siE z Kijowem,
ale ostateczne decyzje i tak podejmuje
Lw6w - a Kij6w nie mo2e na nim wymu-
si6 zgody na przyjqcie uprzednio wyne-
gocjowanych z Warszawe postanowieri.

Zarbwno Warszawa, jak i Lw6w, unajqb
2e ze swoich porycji wycofa6 siq nie
mogQ.

A I pafidziernika cmentarz i tak nie
byl gotowy

Piotr Ko5cirfiski
( dzien nibart,, Rze c ry o sp o lit ej " )
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KweSxIEwsKI zxow
PREZYDENTEM

Aleksander Kwa6niewski, polityk
wywodzqcy siq z postkomunistycznej
lewicy ovygral vnybory prezydenckie.
Kolejn4 kadencjq zapewnil sobie juz w
pierwszej fiNze wybor6w.

KwaSniewski pokonal ll kontrkan-
dydat6w. Polska postkomunistyczna
lewica przyjeta zwyciEstwo KwaSniew-
skiego z uczuciem tryumfu. Zacz$awry-
wa6 prawicowy rzqd do podania siE do
rymisji i wskazywat nakonieczno 66 roz-

4riqzania parlamentu i rozpisania przed-
terminowych wybor6w.

Kwa$niewski przez cal4 poprzedniq
kadencjq cieszyl siE bardzo duzym zaufa-
niem spolecznym. Unikal podejmowania
kontrowersyjnych decyzji. Niekt6rzy
jego oponenci m6wiIi, 2e byl leniwym
prezydentem.

Sama kampania wyborcza byla
wyj4tkowo nudna. Tak jakby wszyscy
konkurenci Aleksandra Kwa5niewskiego
nie wierzyli,2e mogqz nim !vygra6.

Przelom nastqpil dopiero u jej korica.
Sztab wyborczy Mariana Krzaklewskiego
(lider Akcji Wyborczej Solidarno6d)
pokazal dwa filmy kompromitujqce Alek-
sandra Kwa6niewskiego. Na pierwszym
minister Kancelarii Prezydenta Marek

^twiec przedrzeflnia Jana Pawla II
.--zychodzi z helikoptera, blogoslawi ocze-

kuj4cych ludzi. Obecny jest tak2e Alek-
sander KwaSniewski. Rozbawiony zacho-
waniem ministra namawia go do dalszych
drwin. W drugim filmie widzimy Alek-
sandra KwaSniewskiego na uroczysto-
Sciach na cmentarzuw Charkowie, gdzie
IeLq polscy oficerowie zamordowani
przez NKWD. Prezydent chwieje siq i
m6wi belkotliwie. Wygl4da jakby byl
prjany (prezydent wyttuma czyl, Le bolala
go noga).

Te skandale nie zaszkodzlty zbytnio
Kwa6niewskiemu i to on bqdzie reprezen-
towal Polskq przeznastqpnych 5 tat.

Drugie miejsce zajg Andrzej Ole-
chowski. Olechowski to czlowiek, kt6re-
go nie popierala hadnapartia, a kt6ry ma
zrraczqce do6wiadczenie w wielkiej poli-
tyce - byt ju2 szefem ministerstwa finan-

s6w i ministerstwa spraw
zagraniczrtych. Staral siq
prezentowa6 jako apoli-

Wcnry, przywi1zany do
liberalnych i demokraty-
cznych wartoSci facho-
wieg.. Jednak jego prze-
ciwnicy przypomin ali, 2e

ten liberal i demokrata
wsp6lpracowal z wywia-
dem PRL, w czasach gdy
inni demokraci siedzieli
w komunistycznych wiE-
zieniach. T eraz Olechow-
ski zastanawia siq co zro-
bi6 z tak doskonalym wynikie m - zatoiry 6
swoj4 partiq, zapisat siq do juz istnie-
jacej?

Na trzecim miejscu jest Marian
Krzaklewski. Przewodniczqcy NSZZ
,,SolidarnoS6", lider ruqdz4cej partii
AWS. Czlowielg kt6ry zjednoczylpolsk4
prawicq i odsun4l w 1997 r. postkomuni-
st6w od wlafuy.Dla niego wynik wybo-
r6w jest klEsk4. Chwilq po zamkniqciu
urn, gdy byty j uz zrrane wstqpne r ezriltaty,
prawicowi politycy zaczgli wzywat,
Krzaklewskiego, by nezygnowal z prze-
wodniczenia rzqdz1cej koalicji AWS.
Wkr6tce potem trzy partie wchodzqce w
sklad AWS zagrozily, 2e wyst4ptq z tego
ugrupowania. Krzaklewski jednak nie
bardzo ma ochotE ust4pi6. Trwaj4 2mu-
dne negocjacje, kt6rych wynik jest nadal
niepewny. W tej sytuacji jeszaze trudniej-
sza jest pozycjarz4du Jerzego Buzka. Od
kilku miesiqcy jest to gabinet mniejszo-
Sciowy, a premier ostatnio znajduje coraz
mniej czasu na rzqdzenie, gdy|musi lago-
dzi6 partyjne spory i mediowa6 miqdzy
zwaSnionymi politykami.

Na koniec warto przypomnie6, 2e
wSr6d kandydat6w, kt6rzy otrzymali 61a-

dowe poparcie w wyborach znalazl sig
jeden z najslawniejszych Polak6w, legen-
da ,,Solidarno6ci" Lech WalEsa - dostal
mniej niz I procent glos6w.

Specjalnie dla,,Mozaikio'
Pawel Reszka, Warszawa

(dzien nikar z, Rzecq, o sp o litej')

podczas glosowania

Aleksander Kwa6niewski urodzil
siq 15 listopada 1954 r. w Bialogar-
dzie (woj. koszaliliskie, obecnie za-
chodniopomorskie), iona Jolanta z
domu Konty, c6rka Aleksandra (ur.
1981 r.). Studia (1973-1977) na Wy-
dziale Ekonomiki Transportu Uni-
wersytetu Gdafiskiego (nie ukoriczo-
ne). Dzialacz ruchu studenckiego,
redaktor naczelny tygodnika studen-
ckiego ,,lTD" (listopad 1981-luty
1984), redaktor naczelny dziennika
,,Sztandar Mlodych" (1984-1985).
Minister ds. Mlodzieiy w rz4dzieZbl-
gniewa Messnera (1985-1987), na-
stqpnie przewodnicz4cy Komitetu
Mlodzieiy i Kultury Fizycznej (do
czerwca 1990). W rzqdzie Mieczysla-
wa F. Rakowskiego czlonek Prezy-
dium Rzqdu i przewodniczqcy Komi-
tetu Spoleczno-Politycznego Rady
Ministr6w (paidziernik 1988 - wtze-
sief 1989). Uczestnik obrad ,,okr4g-
lego stolu". Czlonek PZPR (1977-
1 990). Wsp6ftw6rca Socjaldemokra-
cji Rzeczypospolitej Polskiej i pier-
wszy jej przewodniczqcy (do grudnia
1995). Posel na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej - przewodniczqcy Klubu
Parlamentarnego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w I i ll kadencji
(1991-1995). Przewodniczqcy Komi-
sji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego (listopad '!993 - listo-
pad 1995). Zwyciqzca rqybor6w pre-
zydenckich w 1995 r.

Prezyde nt Al eksand er KwaSniewski wraz z 2onqJol a nt4

S. M.
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zAersAA{E reD lnCZ4
(Pod dwiema tpczami...)

Sobotnie, jesienne popofudnie. Dro-
ga z Kijowa do Czerkas. PiEkna, zlota
pora roku. Przed wyjazdem ze stolicy
Ukrainy zaczelo pada6. W pewnym
momencie deszcz przerodzll siE w
ogromne ulewq, wycieraczki ledwo nad-

ryzaty zbierat wodq. Raptownie stalo siE

ciemno i nieciekawie, za Boryspolem
pojawilo siE slorice. Ale po kilkunastu
minutach zrlowu deszczi slorice. Ciekawe
zjawisko: slofce Swieci adeszczpada. W
pewnym momencie przed samochodem
wida6 bylo wyraLnie tqczE Byla ona
ogromna, wygl4dala jakby kto$ post-
awil ogromny luk nad polami, lasami.
Po pewnym czasie obok ju2 istnie-
j4cej tqczy ,przykleila" siq druga.
Niesamowite zjawisko. Dwie tEcze

obok siebie jak siostry pochylone nad
czdmq ziemi4. Zbliilajqc siq do tego
dziwnego zjawiska wyratnie wida6
bylo wielobarwne cienie rozklada-
jqce siE przed szyba samochodu.
Wok6l szaleje burza, ulewa, Swiat
ogarnia ciemno56, a tutaj takie zja-
wisko, jakby wbrew wszystkiemu...

Za tqczami ciemnoSi, a przed
nimi caly Swiat o6wietlony; to tak
jakby Swiatlo dawalo nadziejq na
wkroczenie w ciemno56, kt6ra nie
jest w stanie ogarn46 i niszczyt,
swoim mrocalym Swiatem.

Dla mnie tgcza zawszejest ana-
kiem nadziei, tak biblijnie to przeciez
nrak prrymierza z Bogiem.

Dojeild1aj1c do Czerkas, miasta
maj qcego ponad 700-1etni4 historiq wida6
z daleka ogromne bloki. Droga prowadzi
po nasypie ci4gn4cym siq chyba z l?Y,tlo-
metr6w poprzez ogromny zbiornik zbu-
dowany w czasach sowieckich. Ma siE
wra2enie jakby siq wjechalo w ogromna
wodE, tak jak Moj2esz, ktory prowadzil
nar6d wybrany przez Morze Czerwone,
maj4c wodq po lewej i po prawej stronie.

Samo miasto nie robi wra2enia a2tak
starego, nowe ,,blokowiska", ulice pelne
dziur, slabo o6wietlone. Taka jakaS sza-
ro56. TEcze pozostaly gdzieS z tylu, jak
wspomnienie wszechogarniajqcej rado-

Sci. To byla chwila, a teraz juz ciemna
noc.

ZnaleL| domek, gdzie mieszka mlo-
dy kaplan Aleksander graniczy prawie z
cudem. Pamiqtam jak ksi4dz Saszka

m6wil mi, 2e trzeba siq kierowa( na
reslruracje Mc Donald'sa. Po kluczeniu
po ulicach miasta podjeildiaay do domu
przy ulicy Pionierskiej 22;,W Baranowi-
czach, na Bialorusi mieszkalem piq6 lat
te? przy ulicy Pionierskiej. Taka zbieL-
no56, a mo2e jaki6 nrak?

Ksi4dz Aleksander czekal:: przy
domu. Okazuje siq, 2e palafra zostala
,,zamkniEta" w I 938 roku, atBrazod roku
jest tutaj na stale kaplan, jest,'regularnie
Msza 5w., katechizacja... Parafia liczy 70
os6b. Przy chodz4ftini ludzie; wiadomo,
kaplica przy ci4ga r6znych. Tym bardziej,
2e to pocz4tki. '

Domek pelni rozmaite funkcje: jest
tutaj kaplica mieszcz1cal}} os6b, zal<ry-
stia bqdqca konfesjonalem, miesdcaniem

, i bibliotekq parafialn6 miejscem pracy i
odpoczynku. Jest tatie kuchenka i to, co
jest potrzebne do zycia...

Ksi4dz Aleksander jest pelen humo-
ru, rado6ci i wiary w to, ze warto by6 tutaj
z tymi ludZmi. Najbli2sza parafta, gdzie

')a

mieszka drugi ksiqdz jest 150 km st4d.

Jak sam m6wil, kiedy nie bylo go przez
kilka dni to ludzie my6leli, 2e ich zosta-
wil...

Niedzielny poranek, dziefi sloneczny,
pelen Swiatla. Przed rozpoczeciem Mszy
kilka os6b do spowiedzi, potem liturgii_
Ludzie z rrwagqshuchajq irywo uczestni-

czq w Bozych sprawach. Potem jest
czas na rozmowy, zalatwianie r62nych
spraw.

Ale trzeba siq,,zbiera6" do Smily,
miasta oddalonego od Czerkas o 38
kilometr6w. Tam jest dojazdowa para-
fia ksiqdza Aleksandra.

Obecnie budynek ko6cielny jest
pozostalo6ci4 po domu kultury. W
przybud6wkach znajduje siq bibliote-
ka. Przewodniczqcy rady miejskiej
m6wi, 2e jak ksiadz zbuduje bibliotekq,
to oni oddadza ko6ci6l. P6ki co, nie-
wielka grupa parafian gromadzi siq co
niedzielq na Eucharystii. Troche dzi-
wne to miejsce. Wcze6niej, jak byl tutaj
dom kultury ktoS wpadl na pomysl, aby
postawid we wnqtrzu automaty do gry -

Po nich zostalo tylko puste miejsce V
napisy na Scianach inforrrujqce, 2e

tutaj mo2na gra6. Przy jednej ze Scian

stoi samoch6d Audi, taki niemy Swia-

dek tego, co teraz tutaj siq dzieje.
Od kilku Ugodni tnva ,,walka" o

koSci6l. W sumie s4 wszystkie papiery,
ale opieszaloS6, niechEd uruqdnik6w robi
swoje. Pozostaje modlitwa. Ludzie starsi,
trochq mtodych, ucz4 siq ewangelicrrego
czekania. To tak2e ma sens.

Mariusz Woiniak OP
Kij6w, 28.09.1999

Ten tekst powstal ponad rok temu,
obecnie stan na koniec 2000 roku jest
nastgpujqcy: ko6ci6l oddano, wierni
rnog4 spokojnie siq modlie i iye Ewan-
geli4 kt6ra daje Swiatlo ha prryszlo56.
Zar6wno ksi4dz Aleksander jak i para-
fianid pelni s4 nadziei na przyszlo66,
przecie2 i ona w pelni zale?y od Boga.

. $\r) ^d
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PERT_,A W KORONIE
Dokorficzenie ze str.l

Nam czy slorice dopiekn, czyli
mgla ocienia,

Czy szararicza plon zetnie, czy giaur
pali domy -

Czatyrdachu, ty zawsze gluchy, nieru-
chomy,

Miqdzy iwiatem i niebemjak drogman
stworzenia,

Podeslawszy pod nogi ziemie, ludzi,
gromy,

, "tcltAsz 
tylko, co m6wi 869 do przy-

rodzenia. "
Tak opisywal poeta Czatyrdah, jednA

znajwyilszych 96r na Krymie. (Czatyrdah
- po tatarsku namiot). Wqdruj4c po Kry-
mie wszqdzie mo2na zobaczyt to, co
o czar ow alo Mickie wicza.

,,Jeszcze wielka, jui pusta Giraj6w
dziedzina!

Zmiatane czolem basz6w ganki i
przedsienia,

Sofy, trony potqgi, miloici schronie.-

nta
P rzes kakuj e s zararicza, obwij a gadzi;,

na.

Te slowa, zamieszczone w sonecie
,,Bakczys araj", doty czqpalacu chan6w w
'r.chczysaraju, mie6cie polo2onym w
o-lowie drogi miqdzy Symferopolem a
Sewastopolem. Du2o jeszcze mozna
podawad przyHad6w wspanialej poezji
Mickiewicza, stworzonej pod wptywem
wraLeh poety z wqdr6wek po Krymie.
Kiedy wielki Polak mviedza\ Krym, kraj
ten byl jeszczenawp6t dziki. Slady czlo-
wieka trafialy siqrzadko i cywilizacjaryl-
ko zacrynala pojawiai siq na dzikich
dot4d terenach.

Dzisiaj obecnoSd ludzi widoczna jest
wszEdzie, nawet w najbardziej trudno
dostqpnych miej scach. Niestety, stworzo-
ne przez ludzi budowle nie zawsze s4
pomnikami architektury. Tego lata, jak
nigdy, Krym tonql w Smieciach, a morze
czEsto wyrzucalo na pla2q ropq i mn6stwo
odpadk6w. Smieci zbierano tytko na tere-
nach park6w i pomnik6w architekhrry,
gdzie za wejScie trzeba placii. Odniesd
mozna wra2enie, 2e miejscowi mieszkari-

cynie dbajqo czysto6d swoichpodw6rzy i
klate! schodowych.

Zycie na Krymie nie jest latwe. Ten
kto przyje2dzatylko na urlop, nie odczu-
wa problem6w, kt6re caly czas drEcz4
miejscowych mieszkaric6w. Mieszkaricy
Krymy moga zarabial tylko latem, kiedy
przyje2dLaja turySci i peln4 par4 pracuj4
zahJady Lecnicze. W innych porach roku
mieszkaricy p6twyspu prowadz4 nqdzne
zyci€ bo pozostajqbez pracy. Na polu-
dniowym wybrzeltt krymskim s4 proble-
my z gazem, wod6 elektryczno6ci4.
Krym nie dla wszystkich jest uzdrowis-
kiem. Dla miejscowych kraj ten stal siq
polem walki o Zycie, o przetrwanie.

Szukaj4c interesujqcego materiatu
dla,,Mozaiki", trafili6my do Jalty. Legen-
da opowiada,2e miasto to zostalo zaloLo-
ne przez greckich marynarzy, szuka-
j4cych nowych, zynry ch ziemdo osiedle-
nia, i nazura go pochodzi od greckiego
,jalos", co rwcry ,,brzeg". Otoczone jest
ze wszystkich stron g6rami i ma dziqki
temu szczeg6lny mikroklimat. Kiedy5
mieszkali tu przedstawiciele r6znych
narodowo6ci, co udowadnia wielka ilo66
Swiqqm nale2qcych do rozmaitych wyz-
nari religijnych.

Jest tu cerkiew prawoslawna, koSci6l
katolicki, Swi4tynia ewangelicka, meczet,
cerkiew onniariska. Katolicki koSci6l pod
wezwaniem Niepokalanego Poczqcia
Marii Panny zostal oddany wiernym 25
lutegol9g3 roku. Znajduje siq przy ulicy
Puszkina 25. Historia powstania Swi4tyni
katolickiej w Jalcie jest taka: w 1898
roku, po l0 latach klopot6w, pozwolono
na ro4poczqcie jego budowy. Proj ektowal
go rosyjski architekt N. Krasnow. Budo-
wa prowadzona byla z trudno6ciami, bo
nie starczalo pieniEdzy. Pierwsza Msza
5w. zostala odprawiona w 1906 r., w
jeszcze nieukoriczonej Swiqtyni.

20 pufudziernika 1927 roku, po trzq-
sieniu ziemi, ko5ci6l zostal zamkniqty na
remont. Trwalo to do korica lat20. potem
zostal zamkniqty, a jego pomieszczenie
wykorzystywano w r62nych celach. W
roku 1989 zostala tam urz4dzona sala
koncertow a, gdzie organizowano koncer-
ty muzyki organowej.

Teraz w koSciele pracuj4 misjonarze
Dominikanie na czele z proboszczem

ojcem Andrzejem. Jest szkola niedzielna,
przez nauczycielkq OlgE Raduzn4 prowa-
dzone s4 zajEcia jeryka polskiego, dziala
niewielkie stowarzys zenie Polak6w.

Na Krymie przewantie mieszkajq
Rosjanie. Po wygnaniu Tatar6w w 1945
roku, do Krymu na ich miejsca, do ich
dom6w, zawieziono Rosjan z Syberii i
innych rejon6w ZSSR. W taki spos6b
rz1d stalinowski pozbawil krymskich
Tatar6w ich ojczynry . T eraz T atarzy wra-
caj4 na swojq ziemiq, buduj4 nowe domy,
bo w ich starych ryjqprzesiedleni z lqdu
Rosjanie.

KrJm jest krajem rosyjskojqzy-
cznym. Duzo mieszkaric6w tqskni za
Zwiqzkiem Radzieckim, kiedy Rosj anin
byl starszym bratem .i m6gl stwarzat
warunki zycia dla wszystkich innych
narod6w w ZSSR. W czasie pobytu na
Krymie czuliSmy siq ,,zapadencami", jak
nas okreSlil spotkany na przystanku auto-
busowym mieszkaniec Jalty. Powiedzial,
2e po rosyjsku m6wimy z zachodnim
akcentem i od razu wida6, Le przyjecha-
liSmy z Ukrainy Zachodniej. To dla nas
byto odkrycie, zawsze uwailalam, ze po
rosyjsku rozmawiam doskonale.

O Krymie monta opowiadad bardzo
wiele. Na koniec powiem tylko, 2e zga-
dzam siq twierdzeniem cesarzowej rosyj-
skiej Katarzyny II. Krym - to perla, ale
ju2 nie w koronie imperium rosyjskiego,
Iecz p erla niezalentej Ukrainy.

Larysa Wermiriska
Foto: Mykola Kuzyk
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KOMBATANCI Z ZYTOMIERSZCZYZYY
Nie wiadomo, jaki odsetek formowanej na terytorium ZSRR

ilolnier zy Armii B erli n ga s ta n o wili o b yw a tel e Zw iqzku Rad zi ecki e go.

Opr6cz ,rimportowanych" z Armii Radzieckiej dow6dc6w, byla w
niej grupailolnierzy, podoficer6w i oficer6w, obywateli ZSRR pocho-
dz4cych z teren6w na wsch6d od przedwojennych polskich granic -
gl6wnie radzieckich Polak6w. Do polskiego wojska szli chgtnie, nikt ,,

nie pytal ich o obywatelstwo. Problemy zaczply sig dopiero po wojnie. ,

Ich rodziny zostaty co najmniej parpset kilometr6w na wsch6d od pol-
skiej granicy, a oni sami stangli przed bardzo trudnym wyborem:
zostad w Polsce? Wr6ci6?

Ci, co wr6cili i mieszkaj4 obecnie w ZSRR-ayje w na o96l bardzo
trudnych warunkach. Oczekuj4 wsparcia od Polski, ale nie mog4 go
otrzymywad - tak stanowi4 polskie przepisy. I choc niechgtnie m6wi4
o tym wprost- czujq sip pokrzywdzeni. Nie mog4 zrozumied, dlaczego
oni - byli 2olnierze Wojska Polskiego! - traktowani s4 gorzej ni2 inni
polscy kombatanci. Nie majg szans na pomoc z Polski.

Klopoty z powrotem

Julian Galicki pochodzi z Karwinow-
ki w okolicachZytomierza. Gdy na prze-
lomie lat 1943 i l9M pnzez Zytomier-
szcry zne przeszedl front radziecko-nie-
miecki, zostal wezwany do Armii
Radzieckiej.

- W lutym 1944 r. zostalem wyslany
w gtqb ZwiqzkuRadzieckiego, do szkoty
mlodszych dow6dc6w. Byli wSr6d nas i
inni Polacy. Wiedzieli,2e fonnuje siEpol-
ska armia. Japrzedtem nic o tym nie sly-
szalem. Skierowali6my do dow6dznva
list z proSb4 o wyslanie nas wla6nie do
polskiego wojska - opowiada.

Ale Armia Radziecka nie chciala ich
oddai. Obiecali powolanie specjalnego,
polskiego batalionu... w skladzie jednego
zradzieckich pulk6w.

- Akurat jeden z 2otnierzy jechal do
Moskwy. DaliSmy mu list i powiedzieliS-
my: idZ do polskiej ambasady - m6wi
Julian Galicki. - Za trzy czy cztery dni
przyjechal przedstawiciel z Moskwy i
wszystkich Polak6w skierowano naj-
pierw do Sum. Ja ostatecnie trafilem do
szkoty motocyklist6w - zwiadowc6w, a
p6iniej - do batalionu zwiadowc6w kor-
pusu pancernego Woj ska Polskiego, kt6ra
formowala siq w okolicach Berdyczowa.

Pan Galiclo przez Warszawq i Poz-
naf ruszyl na Berlin, ale zrozkazu Stalina
zamiast do niemieckiej stolicy jego
oddzial musial ruszy6 na Wroclaw, a

potem Drezno i Budziszyn. Podczas woj-
ny doszedl do stopnia sierzanta, a ju? po

wojnie, po szkole ofi cerskiej, zostal kupi-
tanem.

Wojna siE skoriczyla, pozostal w Pol-
sce. - Bylo mi dobrze, ale na Ukainie
zostala cala moja rodzina - opowiada -
Pisalem do nich listy, nie dochodzity.
Listy od nich nie docieraty do mnie. W
1947 roku napisalem proSbq o zwolrrienie
i o zgodqna powr6t do ZSRR- odm6wio-
no mi. Ponownie napisalem w 1949 r-
Wreszcie pojechalem do Ambasady
Radziecki ej. Okazalo siq, 2e nadalj estem
obywatelem ZSRR i nie mozna mnie
zatrzymat w Polsce.

W ten spos6b wr6cil. DziS mieszl'aw
Osykowie kolo Berdyczowa. - Prawdzi-
we klopoty mialem dopiero po powrG-
cie... - przynaje

.

Z Wojska Polskiego do Armii
Radzieckiej

Prezes Stowarzyszeria Weteran6w
Wojska Polskiego Zytomierszcryzrry,
Zygmunt Wqglowski, slu2yl w 13 Putku
Artylerii Samochodowej, wchodzqcym w
sklad I Armii WP. Doszedl do stopnia
poruczrika i dow6dcy baterii. W 1947

roku wyslano go do Moskwy, do Akade-
mii Broni Pancemej. W 1949 rokupolscy
dow6dcy uznali, 2e jego obecnoSd w Woj -

lsku Polskim trzeba ostatecznie sfonnali-
zowa6 i zaproponowali mu zrniane oby-
watelstwa.

- Musialbym wyst4pi6 do Rady Naj-
wyhszej ZSRR o rezygnacjq z obywatel-

fto:ffiXadrih"{

stwa radzieckiego - opowiada p* W;g-
lowski. - A to byloby bardzo niebezpie-
cane. Nie wiem, czy nie trafiSp za

Ural... Szkoda mi teL bylo mojej matki,
bo ojciec przed wojn4 byl represjone
wany.

Pozostal wiqc w ZSRR, przeniesiony
do Armii Radzieckiej, w kt6rej sfuZyl
jeszcze20lat. Podobny los spotkal wielu
Polak6w z ZSRR, sfu24cych w Wojsku
Polskim.

Do niedawna w Polsce nie styszalo
siq o tym, 2e do formowanej w ZSRR
armii Berlinga trafiali Polacy, mieszka-
jqcy na wsch6d od przedwojemej pol-
skiej granicy. Nieprzypadkowo kilka
jednostek formowano w okolicy ZVV
mierua i Berdyczowq czyli w najwiEk-
sz)ryn skupisku ludnoSci polskiej na
wsch6d od Zbrucza. 'Czasami ich droga
do polskich jednostek na-naczone byla
przeszkodami, tak, jak * fz5rpadku pana

Galickiego. Czasami pzeciTtie - poszu-

kiwano ochotnik6w. Polak6w wysylano
ich do formowanych wla6nie batalion6w,
pulk6w i dywizji. Po wojnie ich losy byty
r62ne. Na o96l przezj"ki6 czas sluzryli w
Wojsku Polskim. W wiqkszcici zmuszeni

byli wr6cii do ZSRR.
Na Zytomierszczyinie zosdo ichjuz

bardzo niewielu. - Weilug dmych na
maj, jest nas 270 - m6wi Zygnl.lort Wqg-
lowski, przewodn iczqcy Stot'qs znnia
Weteran6w Wojska Polskiego Zytomier-
szcryrty. - Jeszcze piq6 lat temu bylo
360...

Julian Galk*i
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Dwie grupy kombatant6w

Polscy weterani na Zytomierszczy|-
nie dziel4 siq na dwie grupy. Piqciu bylo
przed 1939 r. obywatelami Rzeczpospoli-
tej,walczyli w szeregach Wojska Polskie-
go w kampanii wrze6niowej. W tutejszej
organizacji takich wla6nie kombatant6w
jest piEciu. Pozostali caty czas byli oby-
watel ami Zw i1zku Radzi e ckie go.

- Zgodnie z polskimi przepisami nie
mozemy otrzymywad pomocy z Polski,
nigdy bowiem nie byli5my obywatelami
polskimi - m6wi pan WEglowski.

Podczas zeszloroczrtego,,telemosfu"
Warszawa-Kij6w (ze strony polskiej
organizowal go Polsat, ze strony ukrairi-
skiej prywatna telewizja,,l+ l") przedsta-
wiono jednego z polskich kombatant6w z
?ytomierza, kt6ry stwierdzil, ze dawni
2otnierze Armii Berlinga sq juz Polsce
niepotrzebni i po prostu siE ich dyskrymi-
nuje. Tym bardziej potrzebna okazala siq
niedawna wizyta szefa Urzqdu ds. Kom-
batant6w i Os6b Represjonowanych, min.
JackaTaylora, w Zytomierzu (pisali6my o
tym w ,,Mozaice"). - To bylabardzo wai'-
na wizyta, zostala u nas bardzo dobrze

przyjerta - m6wi Roman Petrangowski,
wiceprzewodnicz4cy zytomierskiej Rady
Obwodowej.

Kombatan ci, kt6rzy byli w przeszlo-
Sci obywatelami RP, otrzymuja wsparcie
z Polski. W sprawie zytomierskich wete-
ran6w urzqd wystqpowal o specjalne
zapomogi do Kancelarii Prezesa Rady
Ministr6w. Na razie jednak nie ma pory-
tywnej decyzji.

Piotr KoScirfiski
(d.zie nnikarz,, Rz€ czpo sp olitej ")

PIERWSZY PANCERI..{Y
Na poczqtku maja 1943 roku w orga-

nie Zwiqzku Patriot6w ,rWolna Polska"
nr 10 ukazal sig komunikat o utworzeniu
.Polskiej Dywizji im. Tadeusza KoS-
ciuszkitt. Ten historyczny dokument za-
tytulowany duiymi czcionkami umo2li-
wil polskim tulaczom odnalezienie drogi
w polskim mundurze, z rosyjskim kara-
binem, zziemi radzieckiej do polskiej.

W dniach 12-13 paLdziemika 1943
roku I Dywizja Piechoty im. Tadeusza
KoSciuszki stocryla sw6j pierwsry z\ty-
ciqski b6j na ziemi bialoruskiej pod Lenino i
okryla nieSmierteln4 chwal4 2otnierza
Ludowego Wojska Polskiego. Czas szybko
przesuwal wskaz6wki zegara. Polscy tula-
cze i ochohricy z Syberii, Kazachstanu, szu-
kali mozliwo6ci walki w jednostkach Woj-
ska Polskiego. Powstaje potrzeba formowa-
nia nowych oddzial6w. Zgodn ie z r ozkazem

.-/generala Zygmunta Berlinga i dyrektyw4
Sztabu Generalnego Armii Czerwonej w
pierwszych dniach lipca 1944 roku przy-
stqpiono do formowania oddzial6w 1 Kor-
pusu Pancemego Wojska Polskiego. I Kor-
pus Pancemy mial by6 formowany na tere-
nie obwodu zytomierskiego w rejonie Ber-
dyczowa w terminie do 5 wrzefinia 1944
roku. Dow6dztwo i sztab korpusu formowa-
no w Berdyczowie, a poszczeg6lnejedno-
stki w rejonie Berdyczowa, w okolicnrych
wioskach i lasach: Agatowka -2brygada
pancerna, Skragliwka - 3 bry gada pancerna,
Osykowo - 4 bry gadapancerna, Gryszkow-
ce - 2 pulk moZdzierzy, Polowieck - 24
pulk artylerii pancernej, Terechowa - 6
batalion l4cznoSci, ChaZyh - 27 pulk artyle-
rii pancernej i 15 warsztaty polowe, tr-ysa

G6ra - 1 brygada piechoty zmotoryzowa-
nej.

9 sierpnia 1944 roku zostal wydany w

Lublinie przez naczelnego dow6dcE Woj-
ska Polskiego rozkazprzyjazdu tych jedno-
stek do kraju. Na nowe miejsce rozlokowa-
nia 1 korpusu pancernego zastala luq1zrra-

czona ziemia chelmska. 17 sierpnia odje-
chaty brygady pancerne, a 20 sierpnia odje-
chaty reszta j ednostek.

Przegrupowanie jednostek korptrsu ze

stacji kolejowej Berdycz6w do Chelma
odbyla siq bez zakl6cefi.8 wrze6nia 1944 r.
na stanowisko dow6dcy I Korpusu Pancer-
nego zostal vryzrorczony general J. Kimbar.
Jednostki korpusu na Ziemi Chelmskiej
byty rozlokowane w miejscowoSciach:
Rod2an6w -2brygada pancerna, Klitno - 3

brygada pancerna, Zaw ad6wka - 4 bry gada
pancema, Sawin- I brygadapiechoty zmo-
toryzowanej, Jan6w - 2 pulk mofldzierzy,
lasy Zawad6wki - 15 batalion saper6w,
Le5niacz6wka - 27 pulk artylerii pancernej,
lasy W6lki Czltficzyckiej - 24 i 25 pulki
artylerii pancernej, Nowina - 2 batalion
motocyklist6w, Sztab Korpusu, 14 i l5 war-
sztaty polowe i 26 pulk arfylerii przeciw lot-
niczej - w Chelmie.

Ziemia Chelmska byla rejonem rozlo-
kowania Korpusu Pancernego przed wyru-
szaniem w b6j. I Drezderiski Korpus Pan-
cerny byl najwiEksztrrm zmotoryzowa-
no-pancernym zwi4Tkiem taktycznym
LWP w okresie II Wojny Swiatowej.Prze-
byl liczqcv ponad 2150 km szlak bojowy
spod Berdyczowa na Ukrainie, gdzie pow-
stal,przez ziemie polskie na obszar III Rze-
szy, bior4c aktywny udzial w rozgromieniu
hitlerowskich Niemiec. Ten bohaterski
szlak wyznaczajq takie nazwy jak Chelm
Lubelski, Warszawa, Krzy2, MySlib6rz,
OleSnica, Boleslawiec, Nysa tr uZycka, Nie-
sky, Budziszlrn, Drezno, Mielnik. Historia I
Korpusu Pancernego to zaledwie l6 miesiq-

cy, ale slawa i bohaterstwo zolnierzy-pan-
cerniak6w wyros-la wla6nie w tym czasie.
Piqknym, niejako historycznym podsumo-

waniem bojowego dorobku I Korpusu Pan-
cernego, byl udzial jego przedstawicieli w
stynnej Paradzie Zwyciqstwa w Moskwie.
Za bojowe zastugi i wykazane mqstwo w
walce zfaszyzmem korpus zostal wyr6znio-
ny radzieckim orderem Czerwonego Sztan-
daru oraz polskim Krzy2em Grunwaldu III
klasy i nadaniem imienia,,Drezdefski".

Nasz zolnierski trud pragniemy przeka-
za6 dla potomnych. JesteSmy ju2 weterana-
mi walki i pracy. Patrzymy w przyszloilf z
poczuciem odpowiedzialnoSci za perspekty-
we naszego najwiEkszego skarbu - jakim
jest mlode pokolenie, kt6re nie zantalo
okruciefrstwo wojny. Pomni wlasnej krwi,
Smierci bliskich towarryszy broni; trudu
wojennego, m6wimy: ,,Nigdy wiqcej woj-
ny!"

O tym wlaSnie rozmawialiSmy na
YIll Zlocie Kombatant6w I Drezderiskie-
go KorpusuPancernego, kt6ry odbyl siEw
latem tego roku na go6cinnej Ziemi
Chelmskiej, w 55. rocmicq zakoriczenia
II Wojny Swiatowej . W zbiorze starych i
czqsto jtaz zatartych fotografii, dokumen-
t6w history czny ch widzimy tylko cz4stkE
z 10.500 2otnievy I Korpusu Pancerne-
go. Przyjrzycie siq tym chlopcom, co
przed piq6dziesi4t piEciu laty wojnq
wygrali i tym, kt6rry dozyli i po 55. latach
ciE2kiej pracy gotowi s4 w ka2dej chwili
odda6 wsZystko dla dobra swojej Ojcryz-
nY' 

Boleslaw Puchalski
Delegat na VIII Zlot Kombatant6w

I Drezdefiskiego Korpusu Pancernego WP
w Chelmie
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Kontynuuiemy cykl wspomniert Bogdana siwakowsklego. oto kolejny odcinek.
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,,KrzyZacf' jeszcze nie zdsrau pneuuna_ sercu.

11vt31i^*19:i:ckiego, wiemego syna par- czeni (pneklad Stefana fowganiirkaukazal CDN 
\-/

ht. Wr6cilem tego wieczora ao io1nu - siq p6Ariej). I co dalej? A dalei - cud! M6i
Jeszcze nie polakiem, ale i uie prqjaciel, kt6remu opowiadalem o rym Bogdan Siwakowski

Trzeci koSci6l w rejonie wolodarsko-wolyrflskim
W sierpniu 2000 r. w Wolodar_

sku-Wotsmskim odbyla siq wielka uro-
czysto6d - otwarto drzwi nowo wybudo-
wdnego w tym rejonowym centrum (a
tyegieeg w rejonie) ko6ciola rzym_
sko-katolickiego. Jego budowa ci4gnQla
siq 9 lat.

. . .lyiuttniE po6wiEcil biskup zytomier-
ski i kijowski Jan purwiriski. pizyjechalo i
przy szlo wielu katolik6w, takheprzedstawi-
ciele innych wyznafi chrystusowych. piel-

ryyli3 Nowej Borowej przeszli pieszo
okolo 25 kilomeh6w. Obetni byli _ ks.

|V93ra Szmist (kierowal budow4 trzech
ko6ciol6w), ksiqza Ambrozy Mickiewicz _
dziekan z Korostenia, Jarosiaw pawka, Ste_
fan Amelawski, Wojciech prrygoda, J6zef
Hacek, prawoslawny duchowny eleksander

?^y^ry i ewangelicki pawel Ijaniuk. pny-
byli i pwywiehli podarunki dla nowego
koSciola konsul RP w Kijowie Krzysztof
Swiderek i jego zastepcrqj ZofiaSzmit.

DuLa sala nowego koSciola nie mogla
pomie6cid wszystkich. TysiEcany tlum ludzi
dookola ko5ciola sluchal nabozefistrva
przez glo6niki. Potem grala orkiestra dqta,

iFiewal polskie pie$ni miejscowy zesp6l
dzieciqcy,,Kolorowe ptaszki".

Ksiadz Ryszard Szrnist podkreSlal, ze
gromada koScielna co dzieh dokladala
ogromnych wysilk6w, 2eby zbudowa6
koSciol. Ci, kt6rzy pracowali _ przewainie
niemlodzi ludzie, tacy jak bracia Antoni i
Roman Rozbiccy, Franciszek Rudnicki i
wielu innych - zasluguje na laskQ Boga i
pamiqd parafian. Wierni dziqkuj4 za wspar_
cie, talc2e z Polski, a deputowanemu do
Rady Najwy2szej Witalijowi Zurawskiemu
- za pomoc finansowq.

Feliks Murzanowski
mies zkaniec Vlrolodars ka_Woty rts kieg o

,rMozaika nislaw Lis. To dziEki niemu i innym
wspolorganizatorom, przedstawiciele poio_
nijnych medi6w maj4 mozliwo66 spotiania
z ciekawymi osobami, wymiany do6wiad_
czeh.

. Program Forum byl gqsto nasycony
wizytami,podr6zami i warsitatami dzienni-
karskimi. W clgu rygodnia odwiedziliSmy

?!"rV wojew6dztwa. W Krakowie wl4czy_
liSmy w obchody 600-lecia odnowienia
Akademii Krakowskiej i Festiwuf frutO*
2000. Warsztaty dziennikarskie zostaly zor_
ganrzowane w rzeszowskich mediach. W
Warszawie odbyty siq spotkania z kierow-
nt:ry3-t 

ryfkcji,,Rzec4pospolitej ", Tele_
wizji Polskiej i polski.go Rudiu.

10 wrze6nia na stadionie w Spale odby_
yalo sie Swiqto 

- Dozynki prezydenckie.
Przed ich rozpoczqciem mieliSmy wsobnia_
lq-mozliwo66 spotkania z prezyaentem np
Aleksandrem KwaSniewskim. Na konferen_

cj i prasowej dominow aly pytania doty cz6ce
spraw Polak6w zza wschodniej granicy.
Komentuj4c stosunki polsko_ukriiriskie,
prezydent powiedzial, ze rachunek krzywd
przeszloSci z obu shon jest bardzo duiry, ale
lepsza jest polityka pojLdnania i przebacze-
nia, ni| eksploatacj a Lal6w. Trziba szuka6
roa wiqzafi europejski ch, ronuiqzafi na mia-
rq XXI wieku. polska widzi w Ukrainie
swojego partnera strategicznego.

. Forum przynioslo wiele milych wrerheh
i satysfakcji dla jego uczestnik6w. IuZ dzi_
siaj czekamy na kolejne spotkani e. I zprzy_
jemno6ciq wspominamy,- 2e nasza,,Mozai_
ka. Berdyczowska" cieszyla siq wielkim
zainteresowaniem wSr6d grona dziennika-
rzy z calego Swiata.

Berdyczowskat'
na VIII Swiatowym

Forum Medi6w
Polonijnych

5-l I wrzesnia 2000 roku juz po raz
6smy go6cinny Tarn6w wital dziennika_
rzy medi6w polonijnych z calego 6wiata.

Y1-o tysiqcy kilomerr6w, lakie dziel1
PoloniE rozsian4 po calym 6wiecie, Tar-
n9* lqczy dziewrikarzy przede wszy-
stkim ze Wschodu i Zachodu.

Inicjatorem i gl6wnym organizatorem
tych. corocznych spotkari jest piezes Malo_
polskiego Forum Wsp6lprlcy z poloni4Sta- Eugeniusz Galecki,

Jerzy Sokalski
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Czas niespelnionych nad ziei
W tym roku obchodzimy dwudziest4 czej kondycji kraju i umozliwienia wszystkim

rocznicq powstania ,,Solidarno6ci", pierwszej obywatelom udziafu w dyskusji nad sposoba-
w historii komunizmu utworzonej oddolnie, mi wyprowadzenia Polski zk,ryzysu. To byly
autentycznej, masowej, niekontrolowanej 2qdania nieslychane jak na owe czasy, gdy|
przezwladze ajednocze6nie legalnej organtza- godzity w istotE ustroju PRL - kontrolq partii
cji. Dalo ono poczqtekprocesowi, kt6ry dopro- komunistycnrej nad wszystkimi obszarami
wadzll do odzyskania niepodlegloici przez irycia spolecznego. Kiedy wazyty siq jeszcze
Polskq i inne kraje Europy Srodkowej, do losy negocjacji na Wybri.ru, io strajku soli-
upadku ZwiqzkuRadzieckiego i nodzenia siQ'-' darno6ciowego przystqpiono we Wroclawiu i
na jego gruzach suwerennych paristw oraz na g6miczym Sl4sku. Skala robotniczych
demokratycznej Rosji. wystqlieri byla tak du2a,Zerzqd"qcy ugiEli siq

Do dzi3 trwaja dyskusje, c4fr byla wkoricuprzednimi,rezygnuj4c zu2yciasi\y.
.;SolidarnoS6". Formalnie byla jedynie mviqz- Efektem bylo podpisanie 30 sierpnia Porozu-

kiem zawodowym, jak glosila oficjalna narua miefi Szczeciriskich a dzieh p6iniej porozu-

-,,niezaletnym i samorzqdnym". mieri Gdariskich.
Bezpo6rednio ,,Solidarno56" zrodzil

robotniczy protest. Najpierw w lipcu i w sier-
pniu 1980 roku przetoczyla siq przez Polskq
fala nieskoordynowanych strajk6w. WystEpo-
wano w nich nie tylko przeciwko podwyzkom
cen, niskim placom, zlym warunkom pracy
czy brakom na rynku artykul6w 2ywnoScio-
\vych i przemyslowych, ale r6wnie| przeciw-
ko ur4gajqcemu poczuciu sprawiedliwo$ci
uprzywilejowaniu funkcjonariuszy komuni-
stycznego paristwa oraz bezsensom i patolo-
giom gospodarki realnego socjalizmu: marno-
trawstwu, niekompetencji, zlej organizacji
pracy. Zasadnicza zmiana w przebiegu prote-
st6w nastqpila w momencie, gdy do strajk6w
w polowie sierpnia przylqczylo siE Wybrze2e.
W TrojmieScie, Szczecinie i Elblagu poszcze-

;6lne przedsiqbiorstwa nie strajkowaly osob-
no, ale lqczyly siq w migdzyzakladowe komi-
tety strajkowe. Wladze nie mogly juz wyciszai
protest6w w poszczeg6lnych zaldadach, ale
musialy pertraktow at z repr ezentacjqwszyst-
kich strajkujqcych w danym mie6cie. Najwa2-
niejszym oSrodkiem strajkowym byl Gdarisk.
To tam na czele protestuj4cych stan4l Lech
WalEsa i to tam wSr6d 2l postulat6w sformu-
lowanych przez strajkuj4cych pojawity siq po
raz pierwszy 24dania wyl,raczajqce poza spra-
wy socjalne. Domagano siq w nich legalizacji
wolnych zwi4zk6w zawodowy ch, zagwaran-
towania prawa do strajku orazbezpieczeristwa
d I a s traj kuj 4cy ch, pr zestr ze gani a kon s tytu cyj -
nej wolnoSci slowa, w tym udostEpnienia Srod-
k6w masowego przekazudla wszystkich fiz-
nari religijnych, przywr6cenia do pracy i na
studia ludzi usuniqtych za przekonania polity-
czne, uwolnienia wiq2ni6w politycznych oraz
podania do publicznej wiadomo6ci prawdzi-
wej informacji na temat spoleczno-gospodar-

Potem wydarzenia potoczyly siQ lawino-
wo. W ci4gu paru miesiqcy do powstaj4cego
od zera zttriqzku zapisalo siq prawie l0 milio-
n6w ludzi. ,,SolidarnoS6" w kr6tkim czasie
przeistoczyla siE w potq2ny ruch spoleczny.
Ludzie nie chcieli }uZ ty| w wielkim klam-
stwie. Pekb okowy strachu i zniewolenia.
Eksplodowala tlumio na przez dziesiqciolecia
aktywno66. Powstaw aly niezale?l.te or ganiza-
cje chlop6w, rzemieSlnik6w, student6w, nau-
kowc6w i tw6rc6w. Spoleczeristwo zapragne-
lo po prostu korzystai z gwarantowanych for-
malnie przezkonstytucjQpraw i wolno3ci oby-
watelskich. Nar6d odkryl, 2e jest wsp6lnot6
czerpiqcq silq z jednocz4cych go przez wieki
kultury, historii, religii, tradycji niepodleglo-
Sciowych a takie wsp6lczesnej mu postugi
Jana Pawla II.

Nastal czas wielkiej odnowy moralnej,
dq2enia do ideal6w. To wlaSnie w ich imiq I
Zjazd,,Solidarno6ci" wystosowal Poslanie do
ludzi pracy Europy Wschodniej, zawieraj4c w
nim pamiqtne slowa: ,,Popieramy tych z Was,
kt6rzy zdecydowali siq wejSd na trudn4 drogq
walki o wolny ruchantiqzkowy".

Szesna6cie miesiEcy legalnej dzialalno6ci
,,Solidamo6ci" uplynqlo jednakze przede
wszystkim pod znakiem nieustajqcych kon-
flikt6w z komunistyczn4 wladzqo kt6ra nie
chciala dopu6ci6 do rzeczywistego upodmio-
towienia siq spoleczefstwa. Z perspektywy lat
widai wyraznie,2e, cho6 sierpniowy bunt byl
samoograniczajqc1 siQ rewolucjq musialo
doj56 do wprowadzenia stanu wojennego, bo
autorytarna wladza mo2ejedynie stlumii nie-
zadowolenie silq b4d2 ust4pi6, a tego uczyni1
nie chciala.

W SKROGIE
Polacy bpda

w rzqdzie Litwy
W zamian za poparcie,

udzielone rzqdz1cej koalicji
liberal6w i socjalliberal6w, par-
tia polskiej mniejszo5ci - Akcja
Wyborcza Polak6w na Litwie
otrzyma stanowiska wicemini-
stra o6wiaty i zastqpcy naczelni-
ka powiatu wileriskiego.

Gdy ten numer ,,Mozaiki"
oddawali6my do druku, brak
bylo jeszcze ostatecznych de-
cyzji. W Wilnie m6wiono, 2e
wiceministrem moze zostad pre-
zes polskiej Macierzy Szkglnej
J6zef Kwiatkowski, kt6ry w
ostatnich wyborach startowal z
listy AWPL.

Funkcjq w powiecie wileri-
skim obejmie natomiast zapew-
ne jeden z licznych polskich
dzialaczy samorz4dowych, na
przyHad z rejonu wileriskiego
lub solecznickiego.

Klopoty z prezesem
ZPB

Nikt nie chce powiedzie6,
jakie s4 powody zakaan wjazdu
do Polski dla pelniqcego obo-
wiqzki prezesa Zwiqzku Pola-
k6w na Bialorusi llzefa Porzec-
kiego - ani polska Stra2 Grani-
czna) ani lolskie konsulaty w
Grodnie i Mirisku.

J6zefowi Porzeckiemu w
marcu tego roku piecz4tkq bez-
terminowo zakantjqcq wjazdu
do Polski wstawil polski stra2-
nik na przejSciu w KuZnicy Bia-
lostockiej.

Przypomnu-y, 2e po tego-
rocznej rczygnacji prezesa Ga-
wina, p.o. prezesa ZPB zostal
Tadeusz Malewicz. P62niej jed-
nak Rada Naczelna ZPB kiero-
wanie miqzkiem powierzyla
wla6nie J6zefowi Porzeckiemu.
Nowego szefa Zwiqzlt<u wybie-
rze zjazd.

S.M.Marek Krukowski
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wrzesien - pa2dziernik 2000 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz zostanie
wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. To bardzo
wailne, prestizowe stanowisko - oznacza jednakzmianq na stanowisku pre-
zesa NBP. Oczekuje siq problem6w zpowolaniem nowego prezesa (kandy-
data zglasza pr ezy dent, akceptuj e S ej m), ze w zglqdu na to, 2e 2adne ugru-
powanie nie ma wiqkszoSci w Sejmie.

Wstrzyman a zo stala pro dukcj a s amo cho d6w w zakladach D aewo o - F S O w
Warszawie, ograniczono produkcjE w zakladach Daewoo w Nysie i Lubli-
nie. Koreariski koncern (maj4cy zresztqwielearoblem6w w swoim kraju)
chce w ten spos6b ograniczy6 straty, spowodowane funkcjonowaniem za-
klad6w. Zwiqzki zawodow e gr oh1straj kiem.

J6zef Oleksy, byly premier i dzialacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej
uzrany zostal przez s4d za ,,klamcq lustracyjnego" - twierdzi, 2e nie
wsp6lpracowal ze sluzbami specjalnymi PRL, a bylo inaczej. Oleksy byl w
przeszlo6ci oskar2any o kontakty zwywiadem radzieckim i rosyjskim.

W Warszawie, w wieku 84 lat zmarlWojciech Zukrowski - wybitny pisarz,
tw6rca m. in. ,,Kamiennych tablic", ,,Sk4panych w ogniu", opowiadari
woj ennych,,Z Vsaju milczenia". Byl teL reportairy stau autorem ksi42ek dla
dzieci i mlodziezy. W latach 1986-89 Zukrowskibyt prezesem Zwi1zku
Literat6w Polskich, byLtakile poslem na Sejm. W l98l roku publicznie
poparl generala Wojciecha Jaruzelskiego i wprowadzenie stanu wojennego.

Pamiq6 i wdziqczno66 tym, kt6rzy przelewali krew podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej w 1920 r. jest naszym narodowym obowi4zkiem -
powiedzial marszalek Sejmu Maciej Pla2ynski podczas obchod6w 80.
rocznicy zwyciEstwa pod Komarowem. W bitrvie pod Komarowem kolo
Zamoilcia, na przelomie sierpnia i wrze6nia 1920 roku, polscy 2otnierze
wsp6ldziatajqcy z oddzialami ukrairiskimi atamana Semena Petlury pobili
oslawion4 armiq konnq Siemiona Budionnego nrierzajqcq. w kierunku
Warszawy. Wedlug historyk6w, byla to ostatnia wielka bitwa kawaleryjska
w dziejach.

Cmentarz 2otnierzy niemieckich polegtych podczas II wojny Swiatowej na
Pomorzu otwarto w Gdarisku. Znajduj1siq tam narazie prochy 300 2otnie-
rzy niemieckich. Gerhard Olter, wiceprzewodnicz4cy ZwiqzkuMniej szoSci
Niemieckiej w Gdarisku, powiedzial,Zenacmentaran ma spocz46 ok. 3 tys.
Zotnierzy. Prezydent Gdariska Pawel Adamowicz podkreSlil podczas uro-
czysto5ciotwarciacmentarza,2eszautrteknale|ysiqwszystkimzmartym.

Do kilku chuligariskich wybryk6w na duhq skalq doszlo w r62nych mia-
stach w Polsce. Na I I tysiEcy zlotych oszacowano straty, kt6re poniosla
poznariska policj a podczas bij atyki punk6w w Poznaniu. Uszkodzono szeS6

radiowoz6w policyjnych. Powybijano w nich szyby i powgniatano nadwo-
zia. Na dziedzif cu pomarisk iego Zanku odbywala siq pi4ta edycj a,,Turbo-
punk Festival". Okolo 400 os6b chcialo wejS6 na koncerty za darmo. Nie
zostali wpuszczeni. Sw4zlo56 wytadowali w pobliskim parku, wszcrynajqc
b6jki, rzucaj4c butelkami, kamieniami i koszami na Smieci. Natomiast 50
autobus6w i 5 tramwaj6w zdemolowali mlodzi ludzie wracajqcy z krakow-
skiego koncertu ,,Inwazja Mocy" Radia,"RMF FM" na lotnisku w podkra-
kowskim Pobiedniku.

Pod koniecpaLdziemika w kantorach dolary kupowano po 4,66 zl, sprzeda-
wano po 4,75 zl.

S. K.

Otwarto polski
cmentarzw Miednoje

W rosyjskim Miednoje w pobli2u Tweru
zostal otwarty i po6wiqcony cmentarz,nakt6rym
spoczywa 6 3 0 0 po lskich policj ant6 w, Zohnierzy i
przedstawicieli elit intelektualnych, zamordowa-
nych przez NKWD w 1940 r. Jest to trzeci taki
cmentarz, otwarty na obszarze bylego Zwiqzku
Radzieckiego - po Katyniu i Charkowie.

Na cmentarzu nie ma grob6w indywidual-
nych. Zalesiony teren zk'rzyLami okala pas tabli-
czekznazwiskami ofiar. Czlonkowie rodzin zlo-
iryli na tych tabliczkach kwiaty i polskie flagi.
Zapalali tez Swieczki.

Hold pomordowanym
Buzek.

oddal premier Jerry

Polski premier przywolal slowa Chrystusa: -
Nie b6jcie siE tych, kt6rzy zabijajqcialo, a potgm
nic wiqcej uczyni| nie mog6 b6jcie siq tego, kt6-

ry po zabiciu ma moc wtr4ci6 do piekla.

- Prawdq o Miednoje, Katyniu, Charkowie,
wladze sowieckie dtugo ukrywaty przed rodzina-
mi ofiar, przed naszym i swoim narodem, przed
Swiatem - przypomnial Jerzy Buzek, kt6ry dodal
zwracaj4c siE do rodzin pomordowanych, 2e

dopiero po 60. latach mogty one malei6 siq w
miej scu spoczynku najbli2szych.

Jerzy Buzek oddal takhe hold milionom
Rosjan, kt6ny podzielili los pomordowanych
Polak6w i oddali irycie w czasie stalinowskiego
terroru.

- To, co wydarzylo siq tu, nigdy nie powinno
siq wydarzy6. Jestem przekonany, 2e nie bqdzie
ju| wydarzefi, kt6re ktad4 cieri na stosunki miq-
drynaszymi narodami -powiedzial rosyjski mir
ister spraw wewnEtrznych Wladimir Ruszajlo. v

W czasie poprzedzaj4cej wyst4pienie pol-
skiego premiera i rosyjskiego'ministra Mszy 5w.,

o pojednanie i przebaczenie zaapelowalw swojej
homilii duszpasterz policjant6w bp Marian Du6.

Jeden z mieszkaric6w Tweru porozkladal na
cmentarzu tabliczki z napisem ,,Ptzebaczcie nam
Polacy".

W Miednoje - ok. 200 kilometr6w na p6tnoc-
ny zach6d od Moskwy - spoczywaj4 szcz1tki
ponad 6,3 tys. ofiar - w tym ok. 5 tys. policjan-
t6w. Zostali oni wziqci do niewoli po radzieckiej
agresji na Polskq l7 wrze6nia 1939 r. i uwiqzieni
w obozie w Ostaszkowie. Wiosn4 1940 r., na
mocy decyzji najwylszych wladz ZSR& jefic6w
Ostaszkowa wymordowano w siedzibie NKWD
w Kalininie (obecnie Twer). Ciala ofiar wrzucano
do ,,dol6w Smierci" w Miednoje pod Twerem.

Wg. prasy polskiej oprac. S.M.
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Hoei llpaenna nepeBe3eHHfl Banx)THl4X

qinnocrefi qepe3 unrnufi KopAoH Yrpainn
3 I xosrHt Irboro PoKY Bcryrulta B

.qito HoBa inctpyruir "flpo repe-

uiuleHus B€uIrorH Yxpaiun, inoseMHoi

BaJIrorI{, 6aHxiscrxnx uetalia, nna-

rixuux AoKyMeHrin, inuux 6aHrincr-

KI{x AoKylaenris i nnarixH}Ix KaproK

qepe3 unnrnft KopAoH YrpaiurE". Uuu
AOKyMeHTOM BCTaHOBJIeHI HOBI HOpMII

BlrBe3eHHs i ssegenHt B Haruy xpaiuy

rporueft i iuruux rliuuocreir. Bpaxony-
toqu, rqo 6arato tlnraqis Haruoi ra3erlr

'.-/AgTb 3a KOpAOH, MI',t rUpiruulu rlpo-

KoMeHTyBarlI .qesxi ocnogHi sluiHu'

3riaHo e porgilorvr 3 Incrpyruii, Qisuu-

Ha oco6a - PeauAeHT YrPaiHu, sxa Bui-

xAxae 3 TyplrcrllrlHolo MgroK, a6o s

[p]IBarH]IX ClpaBax, Mae [paBo BI,IBe3-

TI{:

1.Ao 1000 aonapir CIIIA a6o ersisa-

JIeHr qiei cryll s iHrrifi inogeMnift sa-

nrcri 3a KypcoM HEy Ha AeHL neperlr-

HaHHfl KopAolry, a6o noAopoxni qeKI{

(rce pasoM - Ha3aranbuy cyMy He 6ilr-
rue 1000 sonaPin CIIIA) 3a YMoBH Yc-

Horo AeKJIapYBaHHt sa uumnqi.

2. Ao 5000 gonaPin CIUA a6o exnina-

JIeHr qiei cyrvru s iHIrrift iHo:eruuifi sa-

ryori 3a KypcoM HEY Ha AeHb oQoPu-

.-feuHr uumoi AeKJrapaqii, rodnxoro,

ulo 3HtTa 3 BJTaCHOTO paxyHKy B ynoB-

HoBaxeHouy 6aHxy Yrpaiuu tII{ Kyn-

JIeHa qepe3 Kacy 6aHry ga AosiAxolo
y[oBHoBaxeHoro 6anry Ha B]rBe3eHHs

iHoser{Hoi sanrcrn ra qeris BcraHoBJre-

Horo 3pa3Ka (rotiuxoro i qexalvlu pa3oM

Ha cyMy He 6ilrrue 5000 4onaPiu

CIIIA) - 3a yllroBl't nl{cbMoBoro oQop-

MJIeHHI unrnoi leruapaqii.

3. Heo6rraexeHy cyMy inogeunoi sanrc-

TH - 3a yMoBI't orpl{MaHug iruunray-

alruoi liqengii HEY na il susis.

BpaxonYnuu nPaKTutrHY cKJraAi

uicrr orpI,IMaHHs iHalrsiAyalruoi niqe-

nsii HEV, MoxHa srBepAxyBaru' IrIo

Ha cborolniruHifi AeHb Qisuuua oco-

6a-pern4eur VrPaiuu Mae 3aKoHHe

npaBo BI4Be3TI'I ra fi rcpeHll He 6ilrrue

6000 gonapir CIUA (a6o erniBarleHr B

imnifi nanrori) Ha oAHoro siA'ixAxalo-
qoro. Cyrvra rorisxosoi nanrorv, Eo-

ssoreHoi na susig Ans HenosHorirHix

girefi - ne 6ilrue 1000 Sonapir CIIIA
(a6o erninalenr).

- B'ixAxaroqn n VrcPainY, Qienuua

oco6a-pcllAeHT Terep Mae rlpaBo BBe-

3TI,I:

l. Ao 1000.qonapin CIIIA a6o ersisa-

rIeHT rorinxoro 3a yMoB[ ycHoro Ae-

KnapyBaHHs.

2. lercu,elritosaHi iHo gelt{HnuIl 6 anxa-

Mlr, B cyrtai.Uo 1000 Aonapin CIIIA npu

o6on'sgroBoMy nllcbMoBoMy AeKrlapy-

saHHi.

3. Cyrtry rorinxu, BI'IBe3eHy panilu sa

TepeHI{ Vrpainn Ha 3aKoHruax niAcra-

Bax npll o6os'sgroBoMy nl{cbMoBoMy

oQopunesui Aerlapauii i nassHocri

AeKJIapaIIii na ix nnneseHnr).

4.Ao 10000 4onaPiu CruA a6o exsisa-

JIeHT 3a yMoBI'I oQopuleHHs rrl{cbMo-

noi uurnoi .qeKnapauii.

5.Ao 50000 gonapin CIUA a6o ersina-

JIeHT B qeKax, enirosaHux inoselvtHllMlr

6anxaMu 3a yI![oBI{ noAaHHt rII{cbMo-

soi AeKnapaqii.

6. Heo6rvrexeHy cyMy Buulrcrll - npll

HasBHocri y Qiauunoi oco6u iHauslAy-

anrHoi riqeHsii HEY Ha r ssis.

-flxrqo Sisuuna oco6a-Pe3I'IAeHr

BBo3I,ITr rorisrorc Banrlrl'I 6i-nrrue,

nix 10000 4onaPin CruA, ro raKa cY-

ua npnftMaerLct MlrrHl'Iqero na g6e-

piraHHr i nepepaxoByerbct MHrHlIrIen

Ha noroqnuft sanlorHllfi PaxYHoK

Siauvnoi oco6u n yrpaiucbKoMy yrloB-

HoBaxeHoMy 6aurY (npu noAaHHi

SisuuHolo oco6oro 4oxytrleHrin rpo
nagsHicrb nororrnoro B:ulrorHoro pa-

xyHKy - AosiAra 6auxY).

B nosift incrPYruii nePea6aqeHo

nimue [eper]rHaHHt KopAoHy 3 6y,ur

rKoro nnarixnolo KaprKoro, euirora-

Horc yKpaiHcrxurra 6aurou- Tari nna-

rixHi KaprKIa nl{cbMoBo He AeKnapyrc-

Tr;cfl ,Ha MI{THI'IIri Aocraruro rilrrv yc'

HOrO nosi,qol\dneHHt npo nassHicrr

KaprKlr. Buix,qxarorru 3 VxpaiHn, nu

Hiroruy He so6os'ssaHi niAnosiAarl'I

cxi.nrru y Bac rpourefi Ha KaprKoBoMy

paxyHKy.

3 I xosnrs gluinlororrcs i npaBlula

neperl,rHaHHt KopAoHy AJIfl rorisrosoi
rpnaHi. 3artaicrr pauiur Ao3BoJIeHoro

BI{Bo3y 170 rpzneHb' 3apas Qisnuua

oco6a 6yar tKoro niry trlae npaBo BII-

Be3rll 3a KopAoH VrPairu:
l.Ao 1000 rpu. (loninefini ta nau'srui

MoHerlr BKJIToTIHo) - ga yMoBI{ ycHoro

AeKrIapyBaHHt.

2.Ao 10000 rPu. (ao 5000 rPH. no Ho-

rr,rinarry 3 ypaxyBaHutM MoHer is HeAo-

poroqiuul{x MeraJlis ra ,qo 5000 rpH'

no sotuin aury - rosinefiHi ra nau'srni

MoHeru 3 Aoporoqiuuux r"reranin) ra

yMoBI,I o6os'ssxoBoro wlcbMoBoro r€-
KJIapyBaHHfl.

3. [oninbHy cyMy rorisxu i uoner g

6y,q" flKlrx Meraris 3a yMoBI'I nassHocri

inar.rsiAyanrnoi dqeHgii HEY.

Ee3 "naM'trHux MoHer" ra riqensii

HEy MoxHa BI'rBe3rI'I lo 6000 rpu. Ha

oco6y.
@isz.rHa oco6a Moxe BBe3Tn ro-

risxolo n YrPaiHY:

1. Ao 1000 rpu. 3a Yuowl YcHoro Ae-

KJIapyBaHHt.

2. Cyuy paniure BIlBeseHy Ha 3aKoHHrrx

ni.qcrasax (ra uarnuocri Aex-napauii ua

nr.rnir) 3a yMoBI{ nucbMoBoro AeKJIapy-

BaHHt na uutnuqi.

3. .{onilrui cynan ^rpI{BeHb ra MoHer 3

6yar sKLIx Meraris i s losinrsifi xinr-
xocri, 3a HatBHocri inalrslAyanrsoi

niuensii HBY.

Onpaqlonan lennaAifi fa.neqrrcnfi
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PROGRAM TV POLONIA
', Oto ciekawsze, cyklicme propozycje Telewizji Polonia we listopadzie-gru- ,

dniu 2000 r. (podajemy czas ukrairiiki, cnllipolskiil godzina).
Polecamy stale programy informacyj ne, a zwlaszcia,,W iadomo Sci " codzien-

: nie o 20:39, oraz,,Teleekspress" o 18.00. w niedziele - transmisja Mszy swiqtej,
', zamv,lrczaj okolo 14.00. Programy dla dzieci - w soboty emitowany jesi program

redakcji katolickiej dla dzieci ,,ziarno" o9.45,w niedziele,,Fraglesy,'oto.bo; *i.-
:

:: czorami, o 20.15 -,,Wieczor5mka".
., . Koriczy siqpokazyrvuny o 11.00 i 22.00 wpi4tki serial ,,Ekstradycja3,,,na,'.
,,jego 

ryigjsce pojawi siq w ramach cyklu ,,polonica" serial ,,Arsene Lupin". w.
' poniedzialki, wtorkii Srody o 19.35 polski serial ,,Klan" (3 odcinki powtarzane rano' ,

,,; w niedzielq, od 8.30), awe cztrartki i piatki,,Zlotopolscy". 
:

.. -. Polecamy kilka polskich film6w w listopadzie: niedziela (5.11) o I 1.30 kome- ,,

r,: dia ,,Inspekcja pana Anatola", poniedzialek (6.1 l) 22.00 film fabularny,,Krzyk", ,

,. niedziela (12.1 1) l l.25 komedia,,Gdziejest general" i2I.}}komedia,,l.ii. -u ittzy "
.,' bez ognia", sobota (25.11) 21.00 ,,Tydziefi z Lycia mghcryzny,', niedziela 1zo. t iy :..

, 2l.00,,Bilans kwartalny". € i

Pofski informator Zytomierza i Berdyczowa
Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
o co miesiQc, w ka2d4 pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie 20.00, moana

sluchad p6lgodzinnej audycji w jqryku polskim w Radiu Zytomierz.
' Nierelularnie nadawana jest audycja w jqzyku polskim w Radiu Ber-

dycz6w. Jest zapowiadana wczesniej.
Telewizja bytomierz dla polak6w
o Dwa rary w miesi4cu audycja dla polak6w.

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

tel. (412) 24-34-22, dyrektor Miroslawa starowierow, godziny pracy -codziennie (pr6czniedziel) od 9,09 do 1g.00.

' Zjednoczenie Polak6w Zytomiers zczyzny,.polonia"
- przewodniczqcy Tadeusz Rqkas,

tel. domowy (412\ 22-16-36.

' Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomiernr
- prezes Walentyn Grabowski, zastqpca Jerzy Bagiriski,

tel. domowy gl2) 37-89-97.
. Zrzeszenie Mlodziezy Polskiejw Zytomierztt

- pizewodniczqca Swietlana GreL, tit.: ZA-tq-gg,37 -40-46.
Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
. Zwiqzek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie _

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

Msze w jpryku polskim w Lytomierzu
o Katedra Sw. Zofii- codziennie 19.00.
o Kosci6l oo. Bernardyn6w pw. sw. Jana z Dukli - codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30, 13.00.

{sze dwujpzycz\e - czqsciowo w jgzyku porskim, czgsciowo po
ukrair{sku w Berdvczowie

( SEPE t4L{ I BCbt(A MO3AIKA)
([lonucuxoro n,toeon)

Snarogifi Ha rpoMagcbKa KynbrypHo-ocairHn
ra3eTa.

Br,rxo,qnru KoxHt4x 2 nicnqi.
B rgaeer-1u - Paga Sepgr,rv iecbKoro eiAAin e H xn

Cninrr nonsrig yxpaTxra.

3apeecrpoBaHa 25 reirHs 1995 p.
XrrourpcbKt4M o6nacnrna ynpaeninxnnr

no npeci, ceigoqreo npo peecrparliro
cepiT XT Ne 70.

Hau.ra aApeca: rra. Sep4ravia, eyn. flylurixa,46.
Ten.2-23-78.

HagpyxoeaHo Ha Kfl "l-lonirpaSivna $a6prra,,
M. Sepgravia, ayn. Kornnpeecuxoro, 2.

Trpax 1 000 nprarvripxrarie.

o Kosci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele g.00, 10.30 ,17 3a,
codziennie 8.00 i 17.30.

o Kosci6l 6w. Barbary - codziennie 8.30, 17.3},niedziele takie 13.00.
o Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00.

Y$" jgzyka polskiego w Klasztorze Karmerit6w Bosych, godz.
17.00: wtorki - _4auczycielka Z. cnar&a, srody - L. wermiriska,
pi4tki - W. KoleSnik.

(Plzepr_aszamy za wszelkie braki i nieScisloici w naszym informatorze.
wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyranie informo"jl no te:mat
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