
MOZAIKA
Czy pr zeLy iesz, szkolo ?

Notatki

BERDYCZOWSKA
z posiedzenia
wZytomierzu

20 maia br. w Muzyczno-
Dramatycznym Teatrze im. l.
Koczergi w Zytomierzu od-
bylo sig posiedzenie kadry
kierowniczej o5wiaty z calei

Zytomiers zczyzny.

Bylo to liczne grono dy-
rektor6w szk6l, kuratorzy
oSwiaty miast i rejon6w, na-

ukowcy zWyZszei Szkoly Pe-

dagogicznel im. I. Franki,
pracownicy administrac ji
obwodowe j. Przewod niczyl
obradom przedstawiciel pre-

zydenta Ukrainy w obwodzie
zytomierskim, pan Antoni
Malinowski.

Kryzys w ukrainskiei go-

spodarce, spadek wytw6r-
czoSci w takich tradycyi-
nych dla naszego Polesia ga-

lqziach, jak porcelana, me-
ble, obuwie, odzieL, takze
przemysl spo2ywczy - to
wszystko, zdaniem pana

Malinowskiego, doprowa-
dzilo do deficytu budzeto-
wego. Oznacza to, 2e wydat-
ki na utrzymanie oSwiaty
zmniejszyly sig w porowna-
niu z 1996 r. przynajmniej
o iedn4 trzeci4.

Dokoriczenie str. 2

Prezydent Polski Aleksander Kwa3niewski na Ukrainie
a

Przez kilkanaScie dni na poczqtku czerwca goScif w Polsce papie2 Jan Pawel ll, odwiedzaj4c miasta na poludniu

-kraiu - od Wrocfawia, poprzez Krak6w, do Dukli. Na zdjgciu: papiez modl4cy siq przed obrazem Matki Boskiej
'zgstochowskiej w klasztorze na fasnej G6rze. Kilka wypowiedzi z homilii i wzst4pieri Ojca Swigtego - str. 3.\-/

Zytomierz: witamy was, allelui a !
Z trzydniow4 wizyt4 go3cil

w maju br. prezydent Rzeczpo-

spolitej Polskiej Aleksander Kwa-

Sniewski.

Najwazniejszym punktem jego

wizyty bylo podpisanie z prezyden-

tem Ukrainy Leonidem Kuczm4

wspolnego oSwiadczenia o porozu-

mieniu i pojednaniu (piszemy

o ti/m na str. 4-5). 22 maja prezy-

dent odwiedzil Zytomier z gdzie roz-

mawial z szefem administracji
obwodowe j Antonim Malinowskim

i spotkal siq z przedstawicielami zy-

i4cych na ulirainie Polak6w -
glownie z Zytomiers zczyzny.

Prezydenta pon'ital biskup
pomocniczy Stanislaw Szyroko-

radiuk oraz dzieci Spiewaj4ce

,,Witamy was, alleluja!" i kilka
tysiqcy mieszkancow miasta. -

To dzieki wam, dziqki KoSciolo-

wi mogla tu przetrwac polskoSi

- podkreSlil Aleksander Kwa-

Sniewski. Biskup zaprosil prezy-

denta do swej siedziby - daw-
nej str6zowki, mieszcz4cei siq

tuL przry katedrze. Kuria bisku-
pia bezskutecznie zabiega
o zwrot dawnej siedziby, gdzie

obecnie mieSci sie muzeum kra-
joznawcze.

W budynku telewizji prezydent

r ozmaw ial z przedstawicielami Sro-

dowisk polskich z 2y6mierza,
a takze Winnicy i Kiiowa. Z Berdy-

czowa przybylo kilkanaScie osob.

- Mo2ecie byi dumni ze swoiej pol-

skoSci, mo2ecie byi szczgsliwi - Pol-

ska rozwi ja siq - m6wil prezydent.

- Wytrwa jcie, b4dZcie konsekwent-

ni, nie dajcie siq przeciwno5ciom.

Dokoriczenie str.4
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ffi"* Rok niezwyklyi
w Zytomierzu
Dokonczenie ze str. 1

I chociaz, jak powiedzial
p6lzartem pan Malinowski,
banknoty produku je wytw6r-
nia w Malinie na Zytomiersz-
czyLnie, rz4d nie bqdzie po_

wiqkszal ich emisii.
OtoZ- w obwodzie mamy

950 szk6l, w tym 933 ogolno-
ksztalc4ce (84 proc. szkoly
Srednie, pozostale - pocz4tko-
we i dziewiecioletnie) i 19 tys.
nauczycieli. Ich los jest bar_

dzo trudny. OpoZnieni e zvql
plat4 wynagrodzeri siqga prze-
ciqtnie 1,7 miesi4ca; w niekto-
rych rejonach - 3 miesi4ce. Do
wrzeSnia,,zamro2ona,' zosta-
la pensja za luty i marzec...
Tymczasem spadek produkcji
przemyslowej wynosi - tyl_
kowBerdyczowie-41,6
proc.. . Jest to na jgorszy wskaZ-

nik w obwodzie.

W dyskusji uczestniczyli
dyrektorzy lepszych szkol, ale
w notatkach do prezydium
trafialy informacje o proble-
mach i codziennych biedach.

Zebranie swoim ksztaltem
przypominalo narady gospo_

darcze: ogrzewanie pomiesz-
czen, uprawawar4rw dla szkol-

nych stoldwek przez uczni6w
i pedagogow, zainstalowaniu
licznik6w gazu, poszukiwanie
sponsorow dla szk6l. Oczywi-
Scie, nic nie m6wiono o po-
wstawaniu szk6l mniejszoSci
narodowych, a nawet o tak
zwanych fakultatywach (tj za_

jgciach fakultatywnych).

Dyrektor gimnazjum z No-
wogrodu Wolyriskiego w pry-
watnej rozmowie ze mn4 powie-
dziala, 2e po wy ieldzie nauczy-
cielki polskiego, sprawa krze-
wienia polskoSci nie posuwa

siq ani trochg. Samego entu-
ziazmu i apeli nie wystarczy.

Feurs pnszxowsxr

Dobiegf korica rok szkolny
1996-1997. ByI to rok niezwy-
kfy itrudny. Warunkipracy na-
uczycielskiej jeszcze nigdy nie
przybraly tak strasznego
ksztaftu.

Dla przeciqtnego nauczy-
ciela zupelnie niezrozumiale
jest to, co sobie my5l4 urzqd-
nicy z Ministerstwa OSwiaty.

Jak mozna pracowai iako na-
uczyciel, nie otrzymui4c pen_
sii po trzy-cztery miesi4ce?
Jak mozn a zrealizowai pro-
gram szkolny przy zmniejsze-
niu liczby godzin i poszerze-
niu temat6w programowych ?

Czy mo2liwe jest nauczanie
uczniow w klasie, w ktorej
siedzi ponad 40 dzieci? Jak
uczyC bez podrqcznikorv i lite-
ratury specjalne j? Jak glodny
nauczyciel moze normalnie

wygl4dai, zeby nie przestra-
szyf swoich uczni6w?

Ale to czarny humor. Gdyby
nie nasz optymistyczny nastroi,
nie wiadomo, co dzialoby siq da-
lej. Nasz nar6d zawszeduzo cier-
pial i mial nadziejg na nadejscie
Iepszych czasow Nadzieia ta ra-

towala w chwilach rozpaczy ira-
tuje nas dalei. Trudno5ci nie
przeszkadzai4 w przek azry aniu
mlodziezy swo j ei wi edzy.

W szkole nr 3 - gdzie zna jdu-
je siq redakcja ,,Mozaiki,,- mia-
lo tez miejsce wiele interesuj4-
cych wydarzen. Jednym z nich
byla prezentacja wystawy prac
mlodych plastykow, Wiktorii
Zdaniewicz i Maryny Skoma-
rowskiej. W marcu 1997 r. pre-
zentowana byla galeria wycina_
nek, kt6rei autorkami sa uczen-
nice klasy 8 b szkoly nr 3, W li-
stopadzie 7996 r. odbylo sie

Swiqto poezji, iako kon- [g>
kurs mlodych poet6w

Dzieci czytaly swoje wiersze,
w ktorych opowiadaly o Ukra-
inie, iej wspanialej przyrodzie,
o matce, przeLyciach uczucio-
wych itd.

Caly rok pracowal fakultatyw
jqzyka polskiego. W pozosta-
tych szkolach Berdyczowa
(opr6cz szkoly nr 10) na godzi-
nach jqzyka polskiego pafistwo
zaoszczgdzilo. Uczestnicy faku l_

tatywu nie tylko uczyli sig iqzy- -ka, ale i polskich pioseqek. prq(__
wadzone byly zaigcia k6lka mi-
lo5nik6w kultury polskiej ,,216-
delko", do kt6rego nalez4 nie
tylko dzieci i mlodzie 2 ze szko-
ly nr 3, ale i uczniowie ze szk6l
nr 4 i nr 10. ,,2r6delko,,, nie
zwa2ai4c na trudnoSci finanso-
we, wystepowalo w Zytomierzu
na ,,Tgczy Polesia".
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Podczas prezentacji wystawy wycinanek. Na zdjgciu: Maryna skomarowska, Feliks paszkowski, Laysa we-
rmifiska i Wiktoria Zdaniewicz.
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Nauczycielki 

i gzyka polskie_
go - Walentyna KoleSnik i ni-
zej podpisana - pracowaly
wspolnie, by przygotowai
uczniow do wystgpu.

Praca w tym roku byla bar-
dzo trudna. Nie wiadomo, iak
dlugo moze byi tak, by czlo_
wiek pracowal i nic z tego nie
mial.

Co czeka nasz4 szkolq
w przyszloSci? Trudno powie-
dziei - i strasznie o tym mySled.
Uspokaia nas to, Ze nadzieia

ji |yie zawsze, nawet, gdy czlo-
wieka iuZ nie ma.

L.W.

Pierwszy karrnelita
zBerdyczowa
Trzeeiego maja do klasztoru

karmelit6w bosych od rana ci4-
gnety tlumy wiernych. Oczekiwa-
no na przyjazd biskupa iytomier_
skiego, fana purwiriskiego. pod_

czas oczekiwania odmawiano 16-

ianiec. Przed bram4 grupa para-' fian stafa sig iwiadkamiw zrusza_

Jiacei sceny: rodzice blogosfawil i
swojego syna, kt6ryza kilka chwil

mial zostac kapfanem. lch syn,
mfody diakon lgor Skomarowski,
otrzymywal tego dnia iwigcenia
kaplariskie.

Po wielu latach, nawet nie wia_
domo, ilu, po raz pierwszy w ber-
dyczowskim Sanktuarium Naj_
Swiqtszei Maryi panny odbyl siq ob-
rzed wySwiqcenia jednego z za-
konnik6w na ksigdza. Wydarze_
nie to jest dowodem wielkich
zmian w naszym kraju. Jeszcze
siedem lat temu nie wolno bylo na_

wet pomySlei i wyobrazii sobie, 2e

bqdziemy Swiadkami takiego histo
rycznego wydarzenia, i ze nie be-
dzie ono czgsciq historii Zwi4zku
Radzieckiego, lecz wolnej Ukra_
iny, naszego miasta, naszego ko_
Sciola.

Mamy slvego karmelitq. Jest
nim27 letni nasz rodak, Igor Sko_

marowski. Pochodzi z polskiei ro_

dziny,mieszkai4cej obecnie w Ber-

dyczowie i Zytomierzu. Igor jesz-

cze nie wie, gdzie podejmie swoie
nowe obowi4zki. Moze zostanie

w Berdyczowie, a moZe pojedzie
do Kiiowa. Na iego wySwiqcenie
przybyli tez bracia - karmelici
z seminarium krakowskiego, a tak-
ze ksi4dz rektor i prowincial.

W rozmowie z nami lgor powie_

dzial,2euczyni wszystko dla odro_
dzenia cudownego sanktuarium
w Berdyczowie.Jest mlody izpew_
no5ci4 ma wiele sil by nad tym pra-
cowaf. Naiwazniei sze, Lelgor wy_

r6sl tutaj i dobrze znaLycienasze_

go kraiu, kt6re ma swoje osobli-
woSci i nie zawsze iest zrozumiale
dla ksiqzy z Polski.

Nasza polska kultura SciSle

zwi4zanajest z KoSciolem. polacy

zawsze szanowali swoj4 wiarq.
Klasztor karmelit6w bosych jest
przedmiotem dumy nie tylko
mieszkaric6w naszego miasta, ale
i wszystkich Polak6w Ukrainy.

W imieniu naszei redakcii gra-

tuluiemy nowowySwigconemu
ksiqdzu lgorowi, Zyczymy pomySl_

noSci i sukces6w w nielatwym
dziele duszpasterstwa.

PapieL
powiedzial

Podczas swego czerwcowego
pobytu w Polsce papiei fan pawel

| | wygilosit wiele przem6rie6 i ho-
milii. Powiedzial migdzy innymi:

y' ,,Pozdrawiam cig polsko, Oj_

czyaro moia! ChoC przyszlomi 2y(
w oddali, to iednak nie przestajg
cztti sig syrtem tej ziemi i nic, co iei
dotyczy, nie iest ni obce. Raduig
sig razem z wami i uczesfiticzg
w waszych troskach. (...) Mo2na
odttotowaC niemato sukcesow

w dziedzinie ekonomiiirefonn spo_

tecznyclt, unnnych przez autory_
tety migdzynarodowyttt. Ale nie
brak rownie2 problernfw i napige ,
nieraz bardzo bolesnych, kt6re
w s p 6 I nym i s o I i da mym wys ilkiem
trzeba rozwiqzywai z poszanowa_

niem praw kaidego czlowieka,
zwlaszcza zaS tego naibardziej bez_

bronnego i stabego. lestem przeko-
harry, i2 Polacy to nar6cl o ogront_
,tytn potenci ctle talent6w ducha, in_

telektu i woli, kt1rych staC na wie_

le (..)." (podczas powitania we
Wroclawiu,3l maja)

r' ,,ChrzeSciianom 2yiqcynr
w spolecznoiciach, gdzie wielu lwlzi
tragicmie doSwiadcza zewngtrz-
rrych i wewngtrznych podziathw, po-
trzebn tej ustawicznie poglgbianei
Swiadonrcsci poiednania z Bogiern

w leatsie Chrysfisie. Tylko w ten
sposdb oni sanfi mogq staC sig krze:
wicielatni pojednania wir6d tych,

kt1rzytgskniq za pbjeclnaniern z Bo-
giem, wnos zqc w ktad w poi ednanie
migdzy KoSciotami i W sp1htotami
koScielnymi, kt6re z kolei jesi rlrog4
i zachgtq do poiednania migclzy na-
rodctrni " . (podczas spotkania eku_

menicznego we Wroclawiu, 3l
maja)

y' ,,Untilowani Bracia i Sio_

stry, 4ie wstydZcie sie (...) krzy_
2a. Staraicie sig na co dzieft podei_

mowaC krzy2 i oclpowiadaC na mi_
IoSC Chrystusa. Broficie krzyia,
nie pozwolcie, aby Imig Boie by-
Io obrahane w waszych sercach,

w Zyciu rodzinnym czy spolecz-
nynt" . (podczas mszy w Zakopa_
nem, 6 czerwca)

Zesp6f ,,2r6delko,'
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Wzaiemna ProSba o wYbaczenie
wszczelniewypelnionymstudentamiho.tycnychdokumentach.-Natow}darzmiecze-omozliwoscipolozumimiaPolak6wiUkratfi-

|u|nstytutusprawM|gazynaroaowyctrlan.l"toni"i"ar,oporolenienaszychnarod6w-c6w_odzi{iazk6wdynastycznychl4czlcych
stwo\,yego uniwerrytetu Kiiowskiego im' Ta- podlrcslil prczydent Kuc?ma Piast6wi kijoviskich Rurykowiczowpo soiuszJ6-

rasa szew<zenki prezydenci ukraint Lconld wkoniernciiFasoweiucz€stniczylilic4iki- zefa PilsudskieSo i semena Petlury' Przekony-

Kuczma, i poliki, Alerrander xwusni"wsri p"o.y r*a*.i ito r 
^"*r.imierze 

do nich wal tet deputowanych' ze poszerzenie NATo

podpisali 2l maia br. wsp6lne oiwioo.r*ii iao r*oOrieiy obu kraibw skierowanebyty slo- ,,zwiekszysumebezpiecz€istwaeuopeiskiego'

o porozumienlu lpoicdnaniu. wa obu preddent6w. - politycy mauiirun- awieczwiekszytakiEbezpieczeistwoukainy"

w dokumencie, kt6rego uzgadnianie trwalo damenty polsko-ukainsnel pzy;azni, a ;ati - chce zapewnic, 2€ Polska tak'e ialo czlonek

niemal do ostatniejchwili, \4)'mimiane s4 re wy- gmach zostaniena nich zbudowany' iak utoz4 NATO i UE nadal bedzie ze wszystkich sil sprzy-

darzenia, kt6re ciaza na nawel wspdlnel tristo- il€iasze stosrrnki w trze.irn tysiatteJu "utezy 
jdaumacnianiubezpieczefstwaUkainyiukra-

rii _ od wojen xvtl i xvttt wieku po 
"t<rew 

po- oi was - podkre$al prezydent Kucara. A pre- iltskim aspitaciom do udzialu w strukturach eu-

lak6w przelln. na wolynio,,*t.rr.,u rn t"t".h zyaent xwxniewsu itwierdzil, ze mlodzi Pola- ropeiskich - podkeslal Kwasniewski'

l94z - 43,, i akcje ,,wista". cyl ukraiiicy mai4 wante uloiPniawzaiermych Prezydmt LeonidKuczmaodanaczl Alelcan-

_Wtymdokumencieprcsimysiebiena-stosunkownieobarczonychprz€5zlo6cia.draKwasdervskiegoordercmJarcslawaMadrcgo,

wzaiem o wybaczenie - powiedziai podczas zat6wnona konferencil iakiwczesnieiwwy- apolskiprezydentweczlswemuuknirlskienu /

korferencii prasowei p,""ya"n, 
"o.rru.,li.t- 

stapieniu w Radzie Naiwyiszeiporrn p.""ya"nt gotpodu.-tni*l*y'"ttodznaczeniepolskie'oF L

sander Kwalniewski podkreslit, zenie uzyto podkeslal, ze trzeba mo,nie o tyr, .o rn i"rr"i l"'btarialego noac"uswi4'typodpisanokiika 
--'

sldw prz€praszamy czy p,r.un.r".y i"ofri. historii bylo trudne, ale wskazywal tei na te um6wmiedz''rz4do!'rych:owsp6lFacykultulal-

dlatego, ze znalazly siq loz on.,n in"vti'lorl- p"vrtluav"t'n'pornvtt'dziei6w'kt6reswiadcza trl:lll"#HfflffirTffiiJ"lf"

Powitanie Aleksandra KwaSniewskiego przez biskupa stanistawa szvrokoradiuka'

Zytomier zz witamy was, allelui a !

Dokoficzenie ze str. 1 na Ukrainie Stanislaw Kostecki' norodowq' Szczeg6lnie wo2ny

Aleksander Kwasniewski zwr6cil Ksi4dz Bernard Mickiewicz z Berdy- iest dlo nos fokt spotkonio pre-

sig do obecnego na sali premiera czowam6wilopotrzebiezachowa- zydentoRP zL':liqcyminozyto-

ukrainy pawro Lazarenki z prosb4 nia w&tosci duchowych w dzisiei- mierszczylnie polokomi. Po roz

opomocwnauczaniuiezykapolskie- szych, trudnych czasach' P'K' pierwszyodrozpodu ZSRRmo-

go. Na spotkaniu gtos zabierali 
- 

.:. lismy otvvorcie rozmowioe

m.in. prezesi dw6ch naiwiqkszych Prryiozddo Zytomierzo tok o swoich snrowlcf '.pl\t"
polskich struktur: Federacii orga- znqmienitei osoby iest wydo- osobqwporlstwie, kt6reiestno-

nizacji porskich na ukrainie Emilia rzeniem niezwyklym, rozbu- szo historyczn qoio.ymq'Momy

chmielowa orazzwi4zku polak6w dzojorym nqszq swiodomosf nodzieie, 2e po wizycie ptery'

23 maia Aleksander KwaSniewski Odessq iZy-

tomierz (o czym piszemy oddzielnie)' Pobyt

w Odessie poSwiqcit gl6wnie sprawom gospodar-

czym - zaproponowal m.in. budowe ruroci4gu

l4cz4cego terminal naftowy wJu2nym z Gdafr-

skiem. Prezydent spotkal sie z wladzami miasta

iwziai udzialw seminarium ekonomicznym na

temat transeuropei skiego szlaku komunikacyi -

nego Odessa - Gdafisk' W wyst4pieniu pod-

kreSlil, 2e to przezOdessq prowadzi naikr6tsza

droga z Bliskiego i Srodkowego Wschodu do

Warszawy i Gdafrska oraz na Zachod Europy'

Szlak ten wymaga dzi5 odbudo1y i moderniza-

cii, a iego elementem winien stae siq ruroci4g'

kt6ry pol4czylby terminal naftowy w Ju2nym \t.
z Gdarlskiem. Prezydent podkreSlil, ze inwesty-

cja taka umoZliwilaby transport wyladowywa-

nei w Odessie ropy z kaspiiskich z162 do Europy

Srodkowei i Zachodniei. Pprn KoScttlsrt

dento RP stosunek niekt6rych

urzednik6w odministrocii ob-

wodowei i mieiskiei do nos, Po-

lok6W zmieni siq no lePsze' Nie

zowsze we wlodzoch mieiskich

troktowono nos Powoznie' Te-

roz powstolo szonso PrzemYSIe-

nio dqlszei wsP6iProry w Sci-

slym zwiqzku Polok6w z Ukro-

irlcomi. lnnYsnWrnutxsxl
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*ootnr O3WIADCZENIE PREZYDENTOW RP I UKRAII{Y

o POROZUMIENIU I PO|EDNANIU

_--_]:=F, .\

Prezydent Rzeczypospolitei Polskiei i Prezy'

dent UkrainY,

Swiadomi historycznei odpowiedzialnoSci wo-

bec dzisieivego i praszlych pokolen Ukrainc6w i Po-

Iak6w oraz roli Polski i Ukainy w umacnianiu bez-

pieczenstwa i stabilnoSci w Europie Srodkowow-

schodniei, a takZe doceniai4c wagq strategicznego

partnentwa obu kai6w, kierui4c siq postanowienia-

mi Traktatu o Dobrym S4siedztwie' Ptzyiaznych

Stosunkach i Wsp6lpracy z dnia 18 maia 1992 ro-

ku, pewni, 2e przyszloS( stosunk6w polsko-ukraifl-

skich nale2ybudowac na prawdzie i sprawiedliwo-

Sci oraz glqbokim i szczerym porozumieniu i poied-

naniu, pragn4c wsp6lnie przezwyciqZyi skompliko-

wane dziedzidwo polskoukraifiskich losow aby cie-

nie przeszloSci nie kladly siq na dzisieiszeptzylutrc

' rrtnerskie wiezi miedzy obydwoma kraiami i na-

^rdami, ninieiszym oSwiadczaia: W wielowieko

wych dzieiach polsko-ukrainskiego s4siedztwa iest

wiele wzruszal4cych przyklad6w szczer ei przyla2'

ni, wzaiemnei pomocy i wsp6lpracy miqdzy obo-

ma narodami. Sa w nieiw4tki braterstwa broni'

wzaiemnych wplyw6w kulturowych wzbogacai a-

cych oba narody is4siedzka 2yczliwoSf ' Nie powin-

no sig iednak pomiiai takZe w4tk6w tragicznych'

'takich iak dziesiqciolecia woien w wieku XVII

i XVIII, przeiawy antyukraifrskiei polityki wladz

polskich w latach dwudziestych i trzydziestych XX

wieku, przeSladowania ludnoSci polskiei na Uka-

inie radzieckiei w okresie represii stalinowskich'

Nie mo2na zapominad o krwi Polak6w przelanei na

Wolyniu zwlaszczaw latach 1942- 43' o oku-

ciefrstlvie ukraifrsko-polskich konflikt6w w pierw-

szych latach powoiennych' Oddzieln4' dramatycz-

na karta w historii nasrych stosunk6w byla akcia 
"Wi-

sla", udelzai4ca w og6l spolecznoSci ukaifrskiei

-s-214r po1r.a. Przemilczanie lub iednostronne naSwie-

tlanie tych wszystkich fakt6w nie lagodzi b6lu po-

krzywdzonych i ich bliskich, nie sprzyia poglqbie-

niu zrozumienia miqdzy naszymi narodami' Dro-

ga do autentycznei przyiami wiedzie przede wsryst-

f.i* przez prawdq i wzaiemne zrozumienie 'Uzna-

lemy, Ze 2aden cel nie moZe stanowie usprawiedli-

wienia dla zbrodni, przemocy i zastosowania odpo-

wiedzialnoSci zbiorowel' Pamiqtamy iednoczeSnie'

2e niekiedy 2r6dla tych konflikt6w byly poza Ukra-

' 
''1 i

ina i Polsk4, 2e uwarunkowane byly one przez nie-

zaleZne od Polak6w i Ukraifrc6w okolicznoSci oraz

przez niedemokratyczne systemy politycme na-

,ru.on. nurzym narodom wbrew ich woli' Sklada-

my hold niewinnym - pomordowanym' pole-

glym i przymusowo przesiedlanym Polakom i Uka-

iricom. Potqpiamy sprawc6w ich cierpieri' WyraZa-

my jednoczeSnie wdziecznoSi wszystkim' kt6rzy

w ci4gu tych trudnych lat dzialali na rzecz zbliile-

nia naszych narod6w. Obecnie Polska i Ukraina sa

paflstwami suwerennymi, dobrymi s4siadami i stra-

tegicznymi partnerami' Dlatego teZ tak szczeg6lnie

waZne iest przezwycig2enie Sotyczy pozostalel

w pamiqci wielu Ukraific6w i Polak6w' Do tego

sklania nas nie tylko poszanowanie wartoSci de-

mokratycznych, szacunek dla praw czlowieka' pod-

stawowych zasad i norm prawa miqdzynarodowe-

go, lecz r6wn ielLyczeniezobaczenia Ukainy i Pol-

it<i w zlednoczonei Europie' Interpretaci4 naszei

wsp6lnei przeszloSci, iel zlo2onych ohes6w po-

winni zaiae sie specialiSci, kt6rzy w atmosferze

otwartosci rzetelnie zbadaia fakty oraz przygotui4

ich obiekrywne oceny. Dla lepszego wzaiemnego zrG

zumienia miqdzy narodami polskim i ukairiskim

pobudzad naleZy dialog Srodowisk opiniotw6r-

czych. Nalezy verzei wykorrystywae moiliwoSci oby-

wateli polskich pochodzenia ukraifrskiego i ukraifi-

skich pochodzenia polskiego, kt6rzy poprzez swg-

ia prace wnosz4licz4cy sie wklad do kulturalnego

i gospodarczego rozwoiu naszych pafrstw' Powin-

ni oni byc animatorami Scisleiwsp6lpracy Polski

i Ukrainy. Oba pafrstwa ze swei strony powinny

opiekowae sie nimi i wspierai rozw6i polskiei

mnieiszoSci na Ukrainie i ukrainskiei mnieiszoSci

w Polsce. Rzeczpospolita Polska i Ukraina doloZa

statafi, aby SwiadomoSe mlodych Ukraifrc6w i Po-

lak6w nie byla obci42ona wspomnieniami tragicz-

nych kart historii. Niech przyszle pokolenia 2yia we

wsp6lnyrn europeiskim domu, w kt6ryrn nie bdzie

mieisca dla uprzedzefi i nieufnoSci!W tym przeko-

naniu, my, Prezydenci Rzeczypospolitei Polskiel

i Uklainy, postanawiamy wsp6lnie obiad patronat

nad utrwaleniem idei porozumienia i poiednania

polsko-ukraifiskiego' W dawnych wiekach nasi

przodkowie wylewali wodq na szable na znak po-

koiu, prry*ierza i braterstwa' I dzisiai iny' Polacy

i Ukrairicy, chcemy wlad w nasze serca uczucla prry-

iaZni i solidarnoSci' Na progu XXI wieku pamiqtai-

my o przeszloSci, ale mySlmy o przyszloSci!

PnsvorNr RzeczvpospoLtttt Pounel'

PnrzvorNr Urnnxv, Auxslnon Kwl5xlswsrt' Lr-

onto Kucztrln KrFw,21 uan 1997 noru

Poiednanie migdzY narodem

potskim i ukraifrskim iest z pewno'

Sciq fzeczq niezmiernaie waing'

Warto i ednak, bY Pre zY denci Polski

i (J krainY wiedzieli, 2e u naq w B er'

dyc zowie, na ZYtomierszczY lnie,

Polacy illkraifrcY nie muszq sobie

wybaczaC Z,adnYchkrzYwd' O tYch

ponurycfi wY dar zeniach, kt6re mia'

Iy miei sce kilkaset tat temu, dawno

juL zapomnieliSmY. TYmc zasem za

c zas6w Zwigzku Radzie ckiego Sta'

lin i e dn akow o p r ze Sladow aI i P ola'

k6w, i Il kraific6w. Zardwno P olacY'

jak i lJkraifrq, wywo2eni byli na Sy'

berig czy do Kazachstanu' AI sekre-

turz Komitetu Centralnego Komu-

nistycznei Partii UkrainY, kt6rY

w 1935 r. zlilcwidowal,,Polskgau'

tonomig", czYli ,,Radzieckg Mar-

chlew szczY zng", bYI "' Polakiem'

Aw czasie lI woinY Swiatowei ied-

nakowo i Polak6w, i Ukraiftcdw'

gnqbiti N iemq. P o woi nie ani P ola-

cy, ani (l kraifiq, nie mieli mo Zliw o-

ftci narodowego ro zwoiu'

MamY go doPiero teraz, w niePod'

tegleil,lkrainie. REDAKcIA
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WSanDiego
Przedstawiamy pismo polo-

nijne, ukazuj4ce siq po drugiej
stronie kuliziemskiej: w Kalifor-
nii, na samym zachodzie Stanow
Zjednoczonych. Artykuf o ,,Po-
lonii Kalifornijskiej" i Polakach,

2yiacy ch w piqknym mieicie San

Diego otrzymali5my od redakto,
ra naczelnego tego miesiqcznika.

RED Kcf,A ,M.B:'
OdpowiedZ na pytanie: jaka jest

Polonia sandieganska jest bardzo

trudne. Chyba, jak wszgdzie, jest

zr62nicowana. Nie jest bardzo licz-

na. Rozne lrodla podaia cyfry od

1000 do 5000. W sz6stym co do
wielkoSci mieScie w Ameryce - ja-

kim jest San Diego - to bardzo ma-

la grupa. Dotychczas bardzo rozpro-

szona, lecz od ponad roku dumna

z posiadania wlasnego koSciola

i wlasnego Centrum Kultury Pol-

skiej. Taki obiekt jednoczy i zespala.

Centrum Polonijne jest wielo-

funkcyjne. Przede wszystkim polski

koSciol, a wigc co niedziela ldwie),
a takzewpi4tki (iedna)msza 5w. w jq-

z,vku polskim. Drza sala,,pod" koScio

lenr to miejsce wystep6w artyst6w

z Polski, kt6rzy od czasu do czasu

goszcz4 w San Diego. To r6wniez

miejsce spotkan i prob polonijnego

zespolu tafic a ,,Polonez" , a takze Klu-

bu Zeglarskiego. Tu spotykaj4 sig

rowniez wszystkie inne organizacje

(np. komitet miast siostrzanych San

Diego - Wojew6dztwo Warszawie

itp.". Dzigki temu, ze mamy miej-

sce-oazq polskoSci, duzo wigce j Pola-

kowbierzeudzial nie tylko w mszach

Sw., lecz po nich zostaje ,,na kawie".

54 oczywi5cie ro2ne plany, CzqSi

z nich jest w trakcie realizacji, np. bi-
blioteka. Tu tak2e zostanie przenie-

siona sobotnia szkola igzyka pol-
skiego szkola jqzyka polskiego, kt6-

ra ma juz szeicioletni4 tradyciq. Nie

ulega w4tpliwoSci, ze jest to miejsce,

gdzie nie tylko slychai mowg polsk4,

ale tak2e ,,czt)C" Polskg...

DotarliSmy do San Diego roznymi

drogami, cz6to z wieloma uprzedze-

niami odnoinie spolecanoSci polonii-

nei. Musialo uplyn4i sporo czasu za-

nim zostaly przelamane pierwsze lo

Trzy lata temu,Jan Andzelm pod-

dal pomysl na wydawanie biulety-

nu miesiqcmego, ktory informowal-

by Poloniq o tym co siq dzieje, lub

dzialo w ostatnim czasie w naszej po
loniinei spolecznofol. Zebral wokol sie

bie kilku zapalencow i tak w maju

1994 roku ukazal sig pierwszy numer

,,Polonii w San Diego" - kilka kartek

skim. Wplynelo to na zmiane nazwy

na,,Polonia Kalifomijska". Przybywa-

Io czytelnik6w, prrybyw alo autor6w

i oczywiScie p rzybyw alo problemdw

CzgSC ze skladu redakcii,,wykruszy-

la" sig w spos6b naturalny z braku

czasu. Po odejsciu pierwszego redak-

tora naczelnego, funkcjq te obiela Te-

resa Barankiewicz. Po pewnym cza-

sie zrezygnowalazniej ze wzglqd6w

rodzinnych. ttaca pzy gazecie wyrna-

gabardzoduZegowkladuczasu iczQ -
sto trudno to pogodzii z obowi4zka-

mi domowymi, zwlaszcza,2e cal4

pracq wykonu je sig spolecznie. Obo-

wi4zki domowe i zawodowe nie mo-

ga na tym ucierpiei. W krytycznym

dla ,,Polonii" momencie zesp6l re-

dakcyiny powierzyl mi tg zaszczyt-

n4 funkcjq i od ponad roku j4 lvyko-

n ui q. Nie bed g zadrgczal czyteln ik6w

opisem trudnoSci z jakimi spotykamy

siq nacodziefr. Sa, byly, b9d4. Najwaz-

niejsze, aby je pokonytvac, aby nasz

miesigcznik ukazywal siq regularnie

i byl czytany. Jeste5my czasopisnrem

spoleczno-kulturalnym, a wiqc

przede wszystkim kultura w szero-

kim tego slowa znaczeniu. .-*
Staramy siq odnotowai ljg

Balboa Park, najwiqkszego i najstarszego parku w San Diego. fest w nim m.in. ZOO - podobno najwigk-
sze na Swiecie.

dy. P oza tym, w wigkszoSci, wszyscy

byli na dorobku i sprawa zapewnie-

nia bytn rodzinie bvla pierwszopla-

nowa. Teraz, po latach pobytu
w Ameryce, wiekszoSc Polonii osi4gne

la pewien rodzai stabilizacii i moze po-

zwolii sobie na,,coS dla ducha". Du-

zo osob spo5r6d sandieganskief Polo
nii, to ludzie zwy2szymwyksztalce-

niem, czqSi z pewnym dorobkiem

naukowym. Tu Polak6w nikt nie

traktuie jako ,,gorszych", lecz wrgcz

przeciwnie. Kaidy z nas moze z du-

m4 mowii o sobie , ze jest Polakiem.

odbitych na kserokopiarce. W na-

stqpnym miesi4cu pojawila siq oklad-

ka drukowana na lepszym papierze.

I to byla ta ,,Polonia", kt6r4 W raz

pierwszy przeczytalem i napisalem,

ze mo2e m6glbym w czymS pom6c,

jako,2e przez ponad l0lat pracowa-

lem w Polsce w tzw. malej prasie, czy-

li gazetach zakladowych. Kontakt na-

wi4zaliSmy doSc szybko i zostalem

przyigty do grona wspolpracowni

kow redakcji. Czas plyn4l, nasz mie-

siqcznik zdobywal czytelnikow
i przestal byc iuL tylko sandiegari-

I W Berdyczowie dziala biuro tlumaczefi. fiumac zymypas4rorty, dowody osobi-
I

I ste i inne dokumenty zftinych iqzykriw - angiclski, niemiecki, wloski, hiszpali-
ski, arabski, ukrairiski i rosyiski.

ZnpRlsznuy - ur. LsNrNl55, rrl. (414-3) 2-4'a-82
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O Polsce w rosyiskich podrgcznikach

Niewielkie pafistwo nad Wisla
W dodatku do ,,Rzeczpospoli-

tej" -,,Plus-Minus" z 7-8 czerwca br.,

Woiciech Stanisfawski, wsp6fpra-

cownik Studium Europy Wschodniei

Uniwersytetu Warszawskiego

i Oirodka Studi6w Wschodnich,

napisal interesuj4cy artykuf, uka-

zui4cy, jak Polska przedstawiana

jest w rosyiskich podrqcznikach

szkolnych. Tekt powstalna podsta-

wie analizy kilkunastu podrecznik6w

historii Rosji, wydanych w Moshruie

w f atach 19+1995.
Stanislawski tak podsumowuie

:#,td6j artykul:,,na kartach wiqkszo-

Sci (chof nie wszystkich) podrqczni-

k6w dawna Polska jawi siq jako nie-

wielkie, nadwiSlariskie paftstwo,

w sztuczny sposob usiluj4ce rozsze-

rzyi swoje wplywy na wschodzie.

Dokonuje tego glownie drog4 doko-

nywanej brutalnie i przebiegle

agresji zbroinei(...) i konfrontacii

z Rosj4 (nierzadko kryi4c siq za

plecami poteznieiszych soiuszni-

k6w), choc wsparcie ze strony tei

ostatniej jest iej potrzebne. Za-

mieszkiwala ten krai jednonarodo-

wa, szlachecko-magnacka (wielko-

pafrska) spolecznoSc, skupiona raczei

na wojaczce niz na innych formach

aktywnoSci. WaLn4 rolq w pan-

stwie odgrywal koSci6l katolicki,

usituj4cy rozszerzal swoie wplywy

kosztem prawoslawia."

Polska zajmuje w podrqcznikach

rosyjskich niewiele mieisca.,,Swia-

domoSi nieuchrotlfte j redukci i po-

winna chronii polskiego czytelni-

ka przed rozzaleniem z racji blq-

d6w" -pisze 
Stanislawski, podke-

Slai4c, ze trudno ,,zwaliC na cho-

chlika drukarskiego winq za sytu-

acjq, gdy niezgodnoSC z prawd4 hi-

storyczna zdaje siq byi skutkiem

nie zaniedbania, lecz Swiadomego

przeinaczenia - tak, jak ma to

miejsce w opisie "humanitarnej
postawy Suworowa( podczas sztur-

mu Pragi" w czasie powstania ko-

Sciuszkowskiego 1794 r. Czytelni-

kom slabo znaj4cym polsk4 histo-

rig warto przypomniei, 2e naciera-

j4ce na Pragg (dzisieisza dzielnica

Warszawy) rosyjskie wojska doko-

naly rzezi jej mieszkaficow.

Autorzy podrgcznikow za nai-

waznie j sze uzna j4 kwestie dotycz4ce

stosunk6w Polska-Rosia - podkeSla

autor. ,,Zwraca uwage silne akcento-

wanieelementu konfrontacii(...). Nie

maczy to, 2e syruacie, w kt6rych Ro

sia byta strona agresywn4, uwazane

przez polskich historykow za szko-

dliwe czy wrqcz tragiczne dla Polski

(lak np. rozbiory) zostaly przemilcza-

ne. 7am.ry cza j 
i 
ednak, przy omawia-

niu tych wydarzefl (...), szeroko przy-

taczane sa uzilsa&rienia, jaliie maido

wali dla tej polityki wspolcze$ni im me-

zowie stanu; dofczy to takZe wyda-

rzeri niemal nam wsp6lczesnych, jak

wojna 1920 roku [polsko-bolszewic-

ka - przyp. ,,Mozaiki"l czy wkrocze-

nie Armii Czerwonei na ziemie II

Rzeczypospolitej [we wrzeSniu I 939

r. - przyp. ,,Mozaiki"]. Oszczednie

natomiast potraktowano kwestiq

polskich ofiar i strat woiennych."

Autorzy podiecznik6w s4,,zwo-

lennikami prezentacii Rosii iako
paristwa sojuszniczego, wigcej -
opiekuficzego wobec Polski.(...)

Polska nie zostala ani razu wYmie-

niona obok Kaukazu czy Azji Srod-

kowei jako cel rosyjskich "woien
zaborczych".

Z tego rodzaju postaw4 MoskwY

ostro kontrastu je opisany w podrqcz-

nikach stosunek Polski i Polak6w do

Rosji - podkeSla autor. - Odium wi-

nym.in. za woiny polsko-rosyiskie

w epoce nowo4rtnej spada na trakto-

wan4 iako agresor Rzeczpospolit4. "

I j eszcze jedno - ignorowanie przez

autor6w podrqcznik6w faktu, 2e

I Rzeczpospolita (ti. rozbiorow) byla

panstwem federalnym, dw6ch, cz,v

nawet hzech narodow Zdaniem rosyi-

skich podrgcznikowbylo inaczej : Pol-

ska, jalio agresor, usilowala sil4 sprawo

wac kontolq nad tlkaina i Bialorusia...

,,Podrgczniki rosyiskie(...) fonuj4 kon-

cepge, zgodnie z kt6r4 terytorium

zakeSlone granicami,,Polski histo-

rycznej" w macznym stopniu PokrY-

wa siq z ,,Polsk4 piastowsk4" b4dZ

,,Polsk4 Rzeczpospolita Ludowa". -
swvierdza Stanislawski.

* A jak przedstawiana iest Polska

w podrgcznikach ukrairiskich?

Zdaniem polskich naukowcow, Po-

za drobnymi szczeg6lami - w sPo-

s6b wlaSciwy. Do sprawY wr6cimY,

poprosimy o wypowiedzi uczo-

nychz Polski. Rro.

WSanDiego
wazniejve wydazenia kulttualne w Kalifomii, cho

vciai nie tylko. Mamy kilka stalych pozycji iak

,,Felieton miesi4ca" (J. B. Aninski), poruszaj4cy spra-

wy polonijne, ,,Przegl4d wydarzefi" (W. Szudel-

ski), czyli wydarzenia w Stanach widziane z Bay

Area (po polsku - Rejon Zatok, tak wlaSnie na-

zywany jest obszar wok6l Zatoki San Francisco -
Wryp,,Mozaiki Berd.") (Oakland - miasto na-

przeciwko San Francisco), a takZe opracowywa-

ne przez T. Barankiewicz ,,WiadomoSci z Kraju",

cryliprzegl4d najwaznielszych wydarzefl z Pol-

ski. Nalezy tez wspomniee w tym mie jscu o tury-

styce, kt6r4 propaguiemy w stalym cyklu ,,L4-

dem, wod4, powietrzem". R6wnie2na stalezago

- Scila u nas rubryka w ktorej nasi czytelnicy, cry

tez wsp6lpracownicy opisuj4 swoje miasta ro-

dzinne. Bardzo dobrze uklada nam siq wsp6lpra-

ca z Konsulatem M w Los Angeles, a szczeg6lnie

zW. Czyilowiczem - konsulem handlowym,

kt6ry na naszych lamach odpowiada na pytania

czytelnik6w ,,Polonii". Dziqki uprzeimoSci S. Swi-

derskiego, kt6ry ma u nas stal4 rubrykq ,,[ntemet",

nasz miesiqcznik jest od ponad roku wydawany

rowniez w wersii internetowej (http://www.per-

fectnet.com/polonia/) . Dzieki temu iesteSmy

czytani na catym Swiecie, co potwierdzaj4 listypze-

sylane przez pocztg elektroniczn4 (e-mail) na ad-

res naszei redakcii. Mile slowa kierowane do nas

t4 drog4 s4 na jlepsz4 zaplat4 za nasz tmd codzien-

ny i zachqca j 4 do dalsze j pracy. Nie wszystko moz-

na (i trzeba) przeliczae na pieni4dze. Satysfakcia,

ze coS sie zrobilo dla popularyzacji Polski iiezy'
ka polskiego jest czqsto bezcenna. Mamy nadzie-

ie, 2e przyjdde taki czas, gdy,, Polonia Kalifomii -

ska" znana bqdzie szerokiemu og6lowi spoleczefl-

stwa amerykanskiego polskiego pochodzenia, adla

nas - jej redaktor6w - duma i chlub4, 2e zosta-

wimy coS po sobie, coS, co nie p6i dzie szybko w za-

Polskie Centrum w San Diego - zdiecie zostafo

zrobione zaraz po zakupieniu go, czyli p6ftora

roku temu.Teorusz Fnvi

(Snx Dteco, KnlronHn)
pommerue.
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WYDARZENTA W MA,U I CZERW(U rgsl R.

/ Polska ma now4 konstytucie, zatwierdzonq
w og6lnonarodowym referendum. W glosowaniu
wziqla jednak udzial bardzo mala liczba uprawnio_
nych - zaledwie 43 proc. ,,2a,, glosowalo okolo 53 proc.,
,,przeciw" - 46 proc. Do glosowa nia za konstytucj4,
uchwalon4 wczeS ni e j pr zez Zgr omadzen ie Narodowe
(ti. Seim i Senat razem) wzywalakoalicja rz4dz4ca_
So jusz Lewicy Demokraty cznei orazpolskie Stronnic_
two Ludowe, a takze dwie partie opozycyjne, obecne
w parlamencie- Unia \&blnoSci i Unia pracv.. przeciw_

ko byla ,,SolidarnoS C,' wraz z opozycyinvmi partiapi.
i ugrupowaniami centrum i prawicy, zgrupowanymi
w Akcii Wyborczej,,SolidamoSi,,. Niechqtnv lvobec kon_
stytuc ji byl te2 KoSci6l.

W por6wnaniu z ukrainsk4, konstytucj4 polska da_
je prezydentowi znacznie slabsz4 pozycie, silniejsza jest
natomiast wladza polskiego premiera. W odr6znie_
niu od jednoizbowego parlamentu na Ukrainie, w pol_

sce funkcjonuie parlament dwuizbowy_Seim i Senat
(szczegolami roznic pomiqdzy konstytuciami polski
i Ukrainy za jmiemy siq w nastgpnych numerach ,,Mo_
zaiki" - przyp. red.,)

/ Trybunal Konstytucyiny uznal za niezgodne
z konstytucj4 te zapisy tak zwanei ustawy aborcyj_
nei, zezwalaj4ce na aborciq i,z przyczyn spolecz-
nych", tl. ieSli kobieta w ci4ly iest w zlei sytuacii ma_
terialnei. Zdaniem Trybunalu, zycie ludzkie jest ob_

igte szczeg6ln4 ochron4. W chwili obecnej orzecze-
nia ltybunalu mog4 byi uchylon e przezseim, a par_
lanrentarna lewica (Soiusz Lewicy Demokraty cznei,
Unia Pracy) jest zdecydowanie przeciwna remu po_
stanowieniu.

/ Gwiazdor muzyki pop MichaelJackson zapowie_
dzial podczas swo jego pobytu w Warszawie, ze zbudu_
ie w Polsce (zapewne w samej Warszawie) ,,rodzinny
park rozrywki". Odpowiednie decyzie nai4 byi pod_
jqte w ci4gu roku.

/ Sredni kurs dolar6w w kantorach na koniec
czerwca - skup 3 ,22 zl, sprzeda2 3 ,ZS zI.

P.K.

Per{a polsko5ci wSr6d las6w i p6l
Pod162ui4c po Berdyczowie iiego okolicach moina spotka( wielu interesuj4cych

f udzi i poznac wiele obyczaj6 w, zwi4zanych z naszym stylem Lycia.Mieszkancy na-
szego miasta 2yia w wiqkszoSci skromnie, ale jeSli chodzi o goicinnoi(, to bieda nie
przeszkadza przyimowa( goicina do5€ wysokim poziomie. Wwioskach, jeili kto5
przyieLdla, to stoly sq zastawione r62nymi pysznoiciami, jak w najlepsze czasy. od
biedy i glosu na ukrainie ratowafa nas zawsze 2yznaziemia i praca na niej, Kto lu-
bi pracowa(, ten z gfodu nie umrze.

Na Ukrainie zawszeistnial obyczaiobfitego czgstowania gosci. I tak 21 kwietnia br.
mielismy mozliwosi widziei to na wlasne oczy w Lesnei slobodce, dokad przyjechal
konsul z Konsulatu Generalnego Rp w Kiiowie, pan EugeniuszJablonski, a takze gru_
pa dzialaczy Berdyczowskiego oddzialu ZPU. Na jpierw odbylo sig spotkanie i rozmo-
wa z naistarszymi mieszkancami wioski. Starsze kobiety czekaly na przyiazd pana
konsula iuz od rana' Ludzie z niecierpliwosci4 chcieli uslyszei polskie slowo, pogadai
o swoich problemach i nielatwym zyciem. Przyjemnie zaskoczylo nas to, Le rozmawia-
li wszyscy po polsku. Na spotkan ie przyszry proste, wiejskie kobiety, bogate nie zro_
tem i maj4tkami, lecz dobrymi sercami i dusz4. Nie zwazaj4c na to, ze wiqksza czqsi
ich zycia mingla w systemie sowieckim, kt6ry skierowany byl na wyniszczenie zycia
duchowego, nie stracily swojego swiata wewnetrznego, opieraj4cego siq na polskic\.
tradyciach i obyczaiach. Lesna Slob6dka stoi posr6d las6w i piqknych pol i iest iedn4
z malutkich,,wysp,, polskoSci, zachowanej mimo wszystko.

Trzeba sporo zrobic ,Zeby mlodziez nie zaniedb alaobyczajow swoich ojc6w. posta-
ramy siq pom6c jak mozemy w nauce iqzyka polskiego i zapraszamv do tego wszyst_
kich chqtnych i zainteresowanych w krzewieniu polskosci. Lesna slob6dka to perla na-
szei kultury, ktora ocalala cudem posrod masowego wynaradawiania. Musim y zrobic
wszystko, dla zachowania tego srodowiska . Zale2y to glownie od pracy z mlodzie24,
od nauki jgzyka, od utworzenia w wiosce polskiej biblioteki, od pracy klubu.

Dziqkuiemy wszystkim, kt6rzy nas goscili. pragniemy tezwyrazicnadzieiq, ze nie
bylo to nasze ostatnie spotkanie . Zapraszamy do wspolpracy w odnowieniu zycia pol_
skiego wszystkich, kto szanuje tradyciq przodk6w.

L.Wen

Dziekujemv!
Bardzo dziqkuiemypanuJanuszowi Filipiakowi, prezesowi firmy Comarch SA z Kra-

kowa, kt6ry podarowar nam elektryczn4 maszyne do pisania, oraz tsankowi Handlo_
wemu SA z warszawy za dyktafon - otrzvmali5my ie podczas wizyty prezydenta Rp Alek-v
sandra KwaSniewskiego na Ukrainie. 'v

Serdecznie dziqkujemy tez Bankowi ,,Awal" za pomoc finansow4 w zorganizowa_
niu spotkania z konsulem z Konsulatu Generalnego Rp w Ki jowie panem Eugeniuszem
Jablonskim oraz panu Lusikowi Swidziflskie mu zatransport. Reoaxc,l
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