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Stosunki

polsko-ukrairiskie

Pow6d1wPolsce
W pierwszych dni-

ach lipca, w wyniku
ulewnych deszczy, na
poludniu i zachodzie
Polski rozpoczeia sie
pow6d2.

- Nulgro2niej wylala
Odra i i rzeki, bedace iei
doplvwami. Wielka fala

powodziowa osi4gnqla

koleine miasta - zalala

miqdzy innymi znaczn4

czqsi Opola i Wroclawia.

Przez caly niemal lipiec
trwala walka z wielka
wod4 - ludzie umacniali
n'alv przeciwpowodzio-
we, ukladali worki zpia-
skiem, budowali baryka-

dy na ulicach, zamuro-
wyivali wejScia do bu-
dvnkow i nizej polozone

okna. Bardzo wiele uda-

lo sie uratowac - m.in.
ezcenne zabytki na

Yvroclawskie j Star6wce -
ale jest teZ bardzo wiele

strat. Bardzo, bardzo
wiele.

W wyniku powodzi
w Polsce zginglo ponad 50

osob. Pod wod4 znalazlo

sig kilkaset tysigcy hekta-

row i ponad tysi4ca miej-

scowoSci. Ewakuowano

dziesiatki tysiqcy ludzi.

Gdy ten numer,,Mozaiki"
oddawaliSmy do druku, trwala prawdziwa bitwa

o polozone nad granic4 niemieck4 Slubice.

Fala powodziowa poiawila siq tez na WiSle, ale

byla mniej groZna od tej na Odrze. W Warszawie wo-

da nie przekroczyla stanu alarmowego, zostaly ie-

dynie zatopione polozone tu2 nad rzek4 basenv

i nieliczne budynki.

Wwyniku powodziw Polsce zginqfo ponad 50 os6b. Pod woda znalazlo sie kil-

kaset tysigcy hektar6w i ponad tysi4ca miejscowo5ci.

Cala ,,sucha" Polska poSpieszyla na pomoc

powodzianom.

Zbierano pieni4dze, zywnoSi, odzie2 - tysi4-

ce ludzi pozostaly bez dachu nad glow4, bez

Srodk6w do zycia. Pornagala teZ zagranica -
w tym Ukraina.

P.K.

Od wizyty prezydenta
Polski Aleksandra Kwa-

Sniewskiego na Ukrainie
(pisaliSmyotymwPo-
przednim numerze ,Mo-
zaiki") minqfy ponad dwa

miesiAce. Nasza wyslan-
niczka w Warszawie Wa-

lentyna KoleSnik poprosi-
la o wypowiedi na temat
stosunk6w polsko-ukrai6-
skim ministra Marka Siwca

z Kancelarii Prezydenta
Rzeczpospolitei Polskiei,
szefa Biura Bezpieczeti-
stwa Narodowego i wsp6l-
przewodnicz4cego Komi-
tetu Prezydent6w Polski

i Ukrainy:

- Jestem wielkim zwolenni-

kiem zblizenia ntiqdzy dwoma

naszymi paf'rstwami i dwoma

narodami, ale jestem tez realist4.

Po gestach politykow, wa2nych

ipotrzebnych, poiawiai4 siq in-

cydenty, nastgpuje dziefi co-

dziennv, ktory niekoniecznie

rnusi byiwzniosly i bezkont'lik-

towy. Mieli5my do czynienia

z pr zeiaw ami braku wyobr ai,ni,

z przejawami - nazwiimy to -
egoizmu. Dobrze, ze te sYtuacii

udaie siq pokonywai.lb wielkie

zadanie dla pragmatvkow, lu-

dzi, kt6rz.v widz4 nasze zbl i2en ie

- wlaSnie w kategoriach procesu,

dziania siq, rozwoju, pokony-

wania barier, uprzedzeri, stereo-

typon'. Nadszedl czas konkret-

nej, pozytyrruistycztrei pracy

w relaciach polsko-ukrainskich

i coraz wiqcej jest os6b kt6re to

widz4, czuj4 i s4 gotowe w tym

uczestniczyc.
r Minister Siwiec m6wi4c

o przejawach ,,braku w,vobra2-

ni" rnial zapewne na rnySliwY-

darzenia z Przemy5la i Lwowa.

Piszemy o tym na str.6.
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Berdyc zowska mle cz;rnia podc zrls kryzysu
Podczas ostatnich paru lat w Berdyczowie

zaszloduhozmian. Trochq zmienilo siq na gor-

sze, trochq na lepsze. W sklepach pojawilo sig

duzo rozmaitego towaru, kt6rego nie bylo
wczeSniej. KiedyS, podczas mojego pierwszego

Linia produkcji lod6w w mleczarni

pobytu w Polsce, doznalam szoku po odwiedze-

niu sklepow. Zaczasow Zwiazku Radzieckiego

w naszych sklepach bylo pusto i golo. I tak by-

lo zawsze,bez przerwy. Wszqdzie defi c1't. Pudel-

ko dobrych cukierkow mozna bylo dostai tyl-
ko ,,po blatu" (po znajomoSci).

Butelka szampana byla wielk4

rozkosz4, czekolady i kielbasy sta-

nowily rzadkoSe, ktora zawsze po-

wodowala tworzenie w sklepach

niesamowitych kolejek. W ciagu

calego 2ycia iedliSmy tylko trzy

rodzaje lod6w: sliwocznoje (Smie-

tankowe), plombir, kasztan. Te-

raz mo2na kupie rozmaite lody.

Ale s4 one przywo2one z Polski

i kosztuj4 drogo (od t hrywni do

5 i wiecei ). Ale niedawno w sprze-

dazy pojawily sig lody tanie i nie

gorsze od importowanych. Kosz-

tuj4 w sklepach firrnowych 35 ko-

pieiek. Wyrabia je mleczarniaber-

dyczowska, ktora pracuje, jak

i wigkszoSi przedsiqbiorstw, w wa-

runkach bardzo trudnych.

Dyrektor mleczarni, pan Gon-

czaruk powiedzial nam tylko, ze

w mleczarni pracuje wielu Pola-

k6w. Zaprosil nas na spotkanie

ze swoj4 zastgpczyni4, pani4 Ha-

lina Szachrajczuk, oraz gl6wn4

ksiqgow4 pani4 Walentyn4 Ricz-

niak. Podczas rozmowy dowie-

dzieliSmy, ze mleczarnia ma kontakty z Polsk4.

Kupuj4 tam papierdo opakowania lod6w i in-

neneczy,kt6re nie sa wytwarzane na Ukrainie.

Niedawno w mleczarni ustawiono nowa wlo-

ska linia dla produkowania lod6w. Wkrotce po-

tem w mieScie poiawily sig w sprzeda2y lody
podobne do irnportowanych i nawet lepsze.

Ale za tym wszystkim stoi ciezka praca calego

grona naszych rodak6w. Jest mn6stwo pro-

blemow. Na sezon letni przyjqto do pracy 140

bezrobotnych. Oznaczato,Ze latem bgda oni

mogli z zarobii na 2ycie. Srednia pensia w mle-

czarni wl,nosi 170 hrywni na miesiac. (Dla

por6wnania - dyrektor szkoly otrzymu je 1.60

hrywni).
Najwiqkszym problemem jest to, 2e kol-

chozy nie dai4 mleka, ktore jest glownym su

rowcem przy produkcii lodow. Poszukiwani!-,,

taniego mleka bardzo utrudnia prace. Dlate-"

go mleczarnia nie wykorzystu je calych swoich

mocy. W zimie bylo bardzo trudno, bo nie do-

wo2ono potrzebnej iloSci mleka. Dzisiaj mle-

czarnia przyjmuje mleko nie tylko od kolcho-

z6W ale i od os6b prywatnych. Dzieki temu usta-

bilizowala sig jej sytuacja finansowa. Mleczar-

nia wyrabia 25 gatunkow lod6w. Produkcia

jest wywozona do roznych miast Ukrainy - Ki-

jowa, Winnicy, Cherso na, ZaporoLa, Szostki,

Symferopola. W Berdyczowie sprzedaje sie sie

20- 30 proc. wytwarzanych lod6w. Pozostal4

czesf sie czqS€ wywozi innych miejscowoSci.

Llnvsn Wtnuttisxl,

Euctxtusz Kuunrtx

Chelm wital dzieci z Ber dy czowa
Organizatorem Kolonii Polonij-

nej miesz4cej siq w internacie
ZSB w Cheimie byf Chefmski Od-

dzi al Stowa r zy szenia,,Wsp6l n o-

ta Polska", kt6rego przewodni-
czecym jest senator Piotr Misz-

czuk. Kierownikiem kolonii byl
mgr Zbigniew Wladysiuk. Na ko-

lonii polonijnej przebywafo 1 01

dzieci, w tym 74 osobowa grupa
z Ukrainy: Nowogrodu Wofyri-

skiego, Berdyczowa, Suslow Za-

bary i Emilczyna. Grupa polskich

dzieci przybyla ze Skierniewic
oraz domu dziecka z Krasnego-

stawu.

Dzieci z Ukrainy ucz4 sig u sie-

bie iqzyka polskiego przede

wszystkim przy ko5ciolach.

W niewielu przypadkach dzieci

uczestniczA w nauczaniu jqzyka

polskiego w szkolach. Podczas

kolonii wszvstkie dzieci zostaly

objqte testem zeznajomoSci pol-
skiego. Okazalo siq, ze og6lna

znajomoSi jqzyka polskiego jest

slaba. Prawie wszystkie dzieci po-

trafi4 czytai, natomiast naiwiqk-

sze trudnoSci sprawiaj4 im poslu-

giwanie siq jgzykiem polskim
w formie pisemnej i ustnej. 54

bardzo zainteresowane nauk4 ig-
zyka polskiego i chgtnie uczestni-

czyly w lektoracie.

MySl4 przewodni4 programu

kolonijnego byly slowa: ,,Na ko-

lonii nie jesteS sam - jesteS z in-

nymi". Oprocz uprawiania spor-

tu dzieci chgtnie bawily siq

i uczestniczyly w r62nych zajg-

ciach programowych. Zwiedzaly

Chelm, wy iehdialy na wvcieczki

do Krakowa, Jablecznej, Roma-

nowa, Kodnia i Wlodawy, byly
nad jeziorem Bialym. W progra-

mie zajge byla nauka polskich
pieSni i piosenek, taric6w narodo-

vvych i regionalnych, przekazy-

wana byla wiedza na temat o naj-

slawnieiszych Polakach - tw6r-
cach literatury, biez4cych wyda-

rzeniach z 2y cia kulturalnego.

Celem dzialafi kadry koloni j ne j

bylo dobro i radoSi dzieci, ich

v
rozw6j inteleiitual ny i fizyczny,

stworzenie takiei atmosfery

i form wypoczynku, aby dzieci

wyjechaly z kolonii z przekona-

niem, 2e prze|yly tu wyj4tkow4

i niepowtarzaln4 przygodq.

Grazyna Kontek-Rybiriska ( Re-

jowiec)

W imieniu rodzic6w
uczni6w szk6l berdyczowskich

chcemy podzigkowai gronu pe-

dagogicznemu kolonii w Zespo-

le Szkol Budowlanych, a tak2e

stowarzyszeniu,,Wsp6lnota
Polska", za ptzyigcie naszych

dzieci w Polsce.

Llnvsn Wrnut r(sxl, Wltcxrvttl
Kouixtr, Aurslxotn Ruoxtcrt
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Szkolaprzyszlo$cidzisiai
W Eerdyczowie dziala 14

szk6l, z czego 13 Srednich i 1

podstawow a. 2y cleszkolne, pra-

ca nau(zycieli i w og6le istnienie

szk6l w czasie kryzysu ekono-

micznego jest bardzo trudne. Ale

nawet w tych trudnych ekono-
micznych warunkach pojawily sig

male promienie Swiatla w ciem-
nofci. f ednym z nich jest szkofa nr
10. Przeprowadza siq w niej 12-

letni eksperyment nauczania mo-

dulowo-rozwijaj4cego .

Szkola nr l0 jest jedn4 z naiwiqk-

szvch w Berdyczowie. 1997 rok jest

dla niej jubileuszowy- skoriczyla 75

lat. Oprocz iqzyk6w ukrairiskiego

irosyiskiego uczniowie ucz4 sie an-
. gielskiego, niemieckiego,francu-

skiego i polskiego. Jest to 6 iezy-

Ukraifisko-polskie sympozium w Kiiowie

kow. Nie kazda szkola mo2e po-

chwalii sie taka iloScia. ChociaZ ie-
zyk polski wykladany jest w naj-

mniejsziei iloSci godzin, ale jednak

- jest. I ie2eli ktoS chce, mo2e siq

uczyi. Wszystko to iest mo2liwe

dziqki dyrektorowi szkoly nr. 10, Ta-

marze Semeniuk. Entuziazm, ak-

tywnoS(, talent kierownika, widze-

nie przyszloSci,$igkne ludzkie ce-

chy - wszystko to charakteryzuie

pani4 dyrektor Semeniuk.' 
JuZod Zlatw szkoleprzeprowa-

dzany jest eksperyment i iu|Zlata
nauczyciele pracuj4 i ucza pod kie-

rownictwem pracownik6w nauko-

lvych. Profesor A. Furman wprowa-

dza tu eksperymentalny system

o5wiaty. Nauczyciele, uczniowie

i ich rodzice razem tworza,,Szkolq

rozumienia ",wptowadzai4c modu-

larno-rozwiiaiacy system naucza-

nia na Ukrainie.

PrzeiScie szkoly do tego syste.

mu nauczania ma wiele zalet. Ta-

ka forma daje mo2liwoSf stworze-

nia klimatu wzajemnego zrozu-

mienia miqdzy nauczycielem

i uczniem, daie uczniom moZli-

woSi oceniania swoiei wiedzy,

tworzy kaidemu uczniowi sytu-

acie, w kt6rei mo2liwy iest suk-

ces. Uczniowie wsp6lpracui4 z na-

uczycielem tak blisko, 2e razem

tworza proces nauczania. Modu-

larno-rozwi jai4ce nauczanie odr-au-

ca problem przeci42enia uczni6w

Lekcja trwa 30 minqt, potem ieSt
przerwa. Uczniowie przyggtowg:
j4 w domu 2-3 przedmioty, za:

miast l-6 Frzedmiot6w w zwy-

klei szkole.

' W kwietniu b.r" wszkole odbylo

siq ogOlnoukrairlskie semi narium

na temat nauczania modulamo-
rozwiiai4crgo. Do naszego miasta

przyiechali naucryciele z calei Ukra-

iny- Sptgm nauczania modularno-

rozwiiajqeego zostal ocenio ny Wzy -

tywnig. Szkotq nrl0 to szkola poro

zurnienla, szkola przyszloSci. Jei na-

ueepietqr pracqi4c pod kierownic-

twem dy.relitor3 T.Semeniuk, id4

z pgwlo$ci4 ku przyOzloici.

,i e taplaszamy do wspdlpracy

nauczycieli i gzkoly w Polsce, kt6,
rychaairttetqser{al systefl naucza-

ni? modulnarno.rozwiiaiacego.

Czekamy n1 li$V[,
' ,' ' .-ii. w.qqnrrl Korqiur

-'...'

-:,-

..: ',' r"'. '- t i.,. li, ,

-.r..: ' " 
'ri'. :.', .'

.,. .r -;,- . ., , : ...,

',. ;.:'t:,i'' ,"1'' .": ''
kl6re w z. qacari m$rzeprzycz-yni.

lo sie do powstania poliolenia szes-

tydesi4tny[nw.

Syqpoziurn, ktore z,biegto sie z ob
chqdami 50 rocznic.y istnienia ,,Kul-

tury" - wydawaneiw obecnie Pary'

2u i od 1989 r. dostqpnei takZe w Pol-

see (przedtem iei przyw6zdo Polski

byl nielegalny) - dalo zebranym

1po2llwo3f omdwienia szeregu py.

tari natury socialnopolitycenei, geo

pglitycznei, kulturalnei, historycz-

nei i litenturoznawczei. Byla to r6w-

nie2 okazia do ponownego zade-

nronstrowania egody intelektuali-

$ow, w Lttesti i dalszego zacieSnia n ia

'$polp{es,y miedzlt Polska i Ukrain4,

ale iednpczetnie pr6ba obiektywne..
go spoiraenia na kondycig navych

sp-ofgzf,f,s.tw.; ng historiq i perspekty-

wy rpzu'Su stpsunltpw. Wiele uwa'

gi po$wiecong roti intelektualist6w

w dobie przemia.n, a takie realnej

r.n2litg,g5-ci ich wSytu na nie. Na

zakofczenie trwai4cei trzy dni sesii

wg4ygcy zebrani wyrazili nadzieiq na

kontynuq,vanie dialpgu w Polsce.

Dororr D:sH

Zvryciestwo,, Kultur r{ "
,,lntelektualiSci, kultura, polity-

ka: doSwiadczenia Polski i Ukrainy
( ku 50-leciu paryskie j,,Kultury" ) "-
tak brzmiala nazwa ukrairlsko-pol-

skiego syrnpozium, iakie odbylo sig

w dniach 5-7 czerwca br. w Kijowie.

Zorga nizowane m. in. przez niezalel-

ne czasopismo naukowe ,,MySl po-

lityczna" i Ukrairiska Fundaciq Filo-

zoficzn4, bylo pierwszym tego rodza-

ju spotkaniem okolo 60 znanych

ludzi nauki i pi6ra z Ukrainy (min.

Iwan Dziuba, OksanaZabu2ko, Wo-

iodymyr Polochalo), Polski (m. in.

Jan Malicki, Andrzej Nowak, To-

masz Jastrun), USA (profesorowie:

George Grabowicz, Roman Szporluk,

Piotr Wandycz), Niemiec (prof.

Bohdan Osadczuk), a tak2e z Fran-

cii (prof. Krzysztof Pomian) i Kana-

dy. Spotkanie intelektualistdw bylo
holdem zlozonym Jerzemu Gie-

droyciowi i redagowanemu przez

niego pismu,, Kultura", zaimu j4ce-

mu wyj4tkoya pozycie w rozwoiu

stosuk6w polsko-ukrainskich.

W niemal ka2dym wyst4pieniu

m6wiono o wielkim znaczeniu, ja-

kie miala dzialalnoSi intelektuali-

st6w skupionych wok6l,,Kultury"

w obalenlu systemu komunistycz-

nego w Europie Wschodniej i prze-

la mywan iu uprzedzeri migdzy nav,v-

mi narodami. Od momentu po-

wstania w 1946 roku w Rzymie, pi-

smo propagowalo ideq narodowego

poiednania migd4r Polska i Ukrain4,

walcz4c z wszelkimi fobiami i szowi-

nizmem. ,,Kultura" w znaczacy spo-

s6b przyczynila sie do zrozumienia

koniecznoSci nieustannego umac-

niania polsko-ukrairiskiego dialo-

gu, maj4cego na celu prawdziwie

demokatyc ilny rczw oi obu pt ri stw.

Oddzielna sesia byta poSwigcona

gl6wnemu my6licielowi polityczne-

mu ,,Kultury" -Juliuszowi Miero-

szewskiemu. Wychodz4c z zaloLe-

nia, 2e w narodowym interesie Pola-

kow i Ukrairicdw le2yuznanie rady-

kalnych zmian terytorialnych, kto-

re nast4pily w wyniku II woiny Swia-

towei, Mieroszewski stworzyl now4

koncepcig wsp6lpracy ze wschodni-

mi s4siadami Polski. Program pisma

dla Europy SrodkowoWschodnie j

mo2na zamknai w kilku stworzo.

nych przez niego, a przypomnia-

nych przez prof. Piotra Wandycza

formulach: ,,Opowiadamy sig za

programem wyzwolenia narod6w

uiarzmionych przez Rosjg-niez ro
mantyzmu tylko dlatego,2e innej

drogi przed nami nie ma i de facto ni-

gdy nie bylo l....lJedyna nasza szan-

s4 iest l4cgyi sie z tymi, kt6rzlr, podob

nie jak my, chcieliby wyzwotiC siq

i stanowid o wlasnym losie [...] W sto
sunkach z przyszl4 Ukrain4 le2y

klucz do politycznega bezpieczerl-

stwa Polski". Porozurnienie polsko

ukraiiiskie miafo stat s.ig pqq$tawr do

ukladupr-zy-vtychsquntowmiqdz-y-

narodowych w tym regionie Europy.

Odwazne pogl4dy glovone pruz pi-

smo ksztaltowaly sposdb mySlen{a

o sprawach wschodnich nie tyllig
opozycjonist6w, ale tak2e mlodych

ludzi z kregu wladry komunistycmei.

Jednym z wielkich osi4gniqc,,Kul-

tury", przypomnianym podczas se-

sii, bylo wydanie przez ni4 w 1959 ro
hu @ redakci4Juriia tawrynenlii an-

tologii,, Rozstrzelane Odrodzenie",
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Utalentowani Polacy Berdyczowa

Murykawsercu

,,Sen w rozkwitaj4cym kwiecie"

Wioletta Nagrebiecka zajmo-
wala siq muzyk4 od dzieci6-
stwa. Po ukoficzeniu klasy 8-ej

wst4plla do 2ytomierskiego Li-

ceum Muzycznego. Po ukon-
czeniu nauki pracowafa w szko-

le muzycznej.

Tenz pracuje w Panstwowym

Kursie Jgzykdw Obcych. Tam

moZna coS zarobiC, bo iako na-
uczycielka muzyki nie iest w sta-

nie utrzymywaf swojej rodziny.
Wioleta umie te2 tanczyC i rysowad.
Prowadzi w Szkole nr.l7 k6lko
taflc6w wsp6lczesnych. Rysunki

Wioletty ilustrowalu ksia2ke ki-

iowskiego poety Leonida Sapy.

Pracu j 4c w szkole ogdlnoksztal-

c4cei, nasza utalentowana rodacz-

ka ukorlczyla zaocznie Instytut

\J

Muzyczno-Pedagogiczny w R6w-

nym. Wioletta pisze te2 wiersze

w jqzykukraiflskim i piszedo nich

wlasne melodie. W taki spos6b po-

jawiaj4 sig piosenki. Piosenki Na-

grebieckiei s4 w Berdyczowie bar-

dzo popularne. Pomaga pani Wio-

leta w przygotowaniu wystgp6w

k6lka milo5nik6w kultury polskiei

,,1rldelka". Jest dobra pianistk4

i wykonawczyni swoich wlasnych

piosenek. Kiedy zapytalam, co nai-

bardziej przeszkadza w jei twor-
czo3ci, Wioletta odpowiedziala, ze

najwiqcei przeszkadza jei ogrom-

na iloSd zaiqe w pracy i w domu. Jei

najwiqkszym marzeniem jest wy-
picie kawy na Wie2y Eiffela w Pa-

ry2u. -Je2eli tampoiadq, tobedzie
oznaczalo,2e iestem w dobrej sy-

tuacii finansowej - mdwi. -Chcia-
labym te2 w przyszlo5ci widzief

swoiego synka, Jaroslawa, czlowie-

kiem wyksztalco-

nym, kt6remuto-
wanyszy sukces.

Pani Wioleta
prosila o przeka-

zanie pozdro-
wiefl dla naszych

czytelnikdw
i sprezentowala

naszej redakcji
kilka swoich ry-
sunk6w - jeden

z nich prezentuje-

my powy2ej. Ich

treSi kt6rych
uczy kochad lu-,
dzi, nie dopusz:

nvs. Wourrr NlcnnrtcH

czai4c do serca zazdroSci i zlo-

Sci. Przecie2 w zloSci nie ma mi- U
losci. Rerlt Blr

Wioletta tlagrebiecka z synkiem faroslawem
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Wieziefi dw6ch lagr6w
Wspomnienia siostrzenicy ksigd za J6zef.a Kozifrskiego, Waclawy

Ksiadz Kozifiski urodzil sie we wsi lezier-
na kofo Ruiyna w 1889 roku. Studia w semi-

narium duchownym rozPocz4t w 2ytomie-

rzu w 1916 roku. W Berdyczowie do tei Po-

ry o nim pamiqtai4. By'dobrym duszpaste-

rzem, pomagaf kaidemu, kto o to prosil.

Opr6cz tego by' plastykiem. fego rysunki

i obrazy do dzisiaj znaiduil siq w rodzinnei

parafii ksiedza we wsi Topory poiloionei

w 7 km od Ruiyna. Umialtakie pracowadia-

ko stolarz I ilusarz. Swymi reltami m6gf zro-

bi€ wszystko. fak wielu Polak6w zostaf

aresztowany wiosn4 1935 roku we wsi To-

pory, nalei4cei do diecezii 2ytomierskiei.

Wyslano go na Kolymq, gdzie spqdzif 5 lat.

- -.ostal zwolniony na pocz4tku sierpnia*if+o 
roku. Powr6cil do oiczystych Topor6w.

Do 1941 roku musial pracowaf w kolchozie,

2eby zarobie na 2ycie. Nie zezwolono mu na

podjecie obowi4zk6w duszpasterskich. Ko-

sil, byl stolarzem.

Pani Waclawa taka ciekawa historiq opowia-

da o ksiedzuJ6zefie. We wsi Topory byla fabry-

ka kuSnierska. Wyrabiano tam kolnierze, czap'

ki, pelisy, ale ludzie potrzebowali te2 obuwia.

Wtedytradycyinie noszono walonki. Niestety,

fabryka nie posiadala sprzgtu potrzebnego do

wyrabiania walonek i ksiadz Koziriski um6wil

sig z dyrektorem, 2e poiedzie do Berdyczowa i zo-

baczy iak wygladaj4 i pracui4 maszyny do ich

produkcii. Wr6cil z Berdyczowa do Toporow sam

zrobil tak4 maszyne. I tak zaczgto wyrabiae

pierwsze walonki i wieSniacy byli bardzo za-

dowoleni. A msze Swiet4 odprawiano po cichu

r zamknietvch okiennicach. W koSciele
t-/'

fraidowal siq magazyn zbola, a katolicy zbie-

rali sie w prywatnych domach.

Na pocz4tku woiny ksiadz Koziftski zn6w

zostal aresztowany.Tym razem aresztuia go

Niemcy. Przyszedl starosta i polician-

ci i rozkazali, ZebY iechal z nimi do

komendantury. Trafil do hitlerow-

skiego obozu koncentracYinego na

Ukrainie Zachodniei. Wrocit do To'

pordw, rehabilitow any ptzezwladze

niemieckie.

Naipierw trafil do Z,r'tomierza. Od

ksiqZy pracujacych w katedrze Zyto'

mierskiei dostal skierowanie do ko-

Sciola farnego 5w. Barbaryw Berdvczo-

wie, mial te2 doiezdzaf do ToPor6w

i Ruzync Podczas okupacii niemiec-

kiej koScioty w tych mieiscowo5ciach

zostaly otwarte. Mieszkaricy Topordw

serdecznie witali ksiedza Koziflskie-

go - przyiechal do nich w sutannie.

Przybyli ludzie z okolicznych wsi. Sta-

rosta Melnyk, kt6ry wydal ksiqdza po-

liciantom, teraz byl bardzo uprzeimy.

Odprawione zostalo uroczyste nabo'

Zer1stwo. Wydawalo siq, ze skoflczy-

la sig wojna. Ludzie radowali sig, 2e

otwarto koScioly. Ale radoSetrwala

krotko. W 1949 roku zaczqla sie,,ateistyczna

woina". Na nowo zamykano ko5cioly, cer-

kwie, synagogi. Nauczyciele w szkolach wy'

rywalidzieciom Boga. WySmiewali sie z nich,

zdzierali krzy2yki i medaliki z ich piersi' Ro-

dzic6w prze5ladowano w miejscach pracy.

W taki spos6b ateistyczna akcia dotarla do

koSciola 5w. Barbary w Berdyczowie. Jesienia

1949 roku zostal zamkniqty. Zniszczono or-

gany, wyrzucono obrazy, zdiqto krzy2e na sy-

gnaturce i froncie koScielnym. KoSci6l zamie-

niono na salq sportowa.

Od 1949 do 1953 roku msza Swigta byla

odprawiana we wsi Chalaimgr6dek, 27 km

od Berdyczowa. W 1953 roku ksiedzu udalo

sie razem z parafianami Berdyczowa kupi(

chate i przeksztalcii i4 w kaplica. Udalo sie tez

uratowai obraz, sluZ4cy iako oltarzyk w pro-

cesjach w Klasztorze Karmelit6w Bosych

i przynie5e go do kaplicy przy ulicy Czud-

nowskiej. Ksiadz Kozifrski odprawial mszq Sw.

w tej kaplicy i doie2dZal do Chalaimgr6dka.

Tak pracowat do 20 stycznia7967 roku. Zmarl

z powodu choroby serca w wieku 78 lat. Po-

chowano go w Berdyczowie na starym polskim

cmentarzu przy ulice Puszkina. Pamiei o ksie-

dzu Kozirlskim w Berdyczowie i okolicach nie

zginienapewno' 
wuovstlwieucxows*
MtEszKANtEc B rnoYczown

Po$wiecenie cudownego obrazu
Podczas swei pielgrzymki do

Polski,9czerwca 1997 roku Pa-
pieifan Pawef ll po5wiqcilkoPiq

obrazu Matki Boskiei BerdY-

czowskiej. Do krakowskiego ko-

Sciofa 3w. fadwigiprzybyfa gru-

pa katolik6w z Berdyczowa, na

czele z zakonnikiem - karmelita

fanem Dudka. Reprezentowali

nasze miasto icafe Ukraing.

Godzine po mszy Swietei, kt6'
r4 odprawil arcybiskup lwowski

Marian Jaworski, przYbYt PaPie2.

Trzymal4c kopie cudownego ob'

razu, do oltarza podeszli oiciec

Jan Dudka i dyrektor szkolY me'

dycznej w Bgrdyczowie Euge-

niusz Jurkowski. Przekazali Oicu

Swietemu pozdrowienia od bi-

skupa Diecezji Zytomierskiej i ca-

lego miasta i zaprosili PaPie2a do

Berdyczowa.

Dowiedziawszy sig sk4d PrzYie-

chali goScie, papiez, Zartui4c,

przypomnial dawne Polskie Po-

wiedzenie,,pisz na BerdYcz6w", co

znaczy - wysylai list bez adresu.

Jan Pawel ll uScisnal rece wY-

slannikom miasta, Podarowal 16-

2ar1ce i poblogoslawil obraz, kt6'

ry 20lipca zostal uroczyScie przy-

wieziony do naszego miasta.

PoSwiqcenie obrazu iest Pierw-

szym punktem uroczYstoSci, kt6-

re w ci4gu tego roku czekai4 Ber'

dycz6w i cala Ukraine. W taki

wlaSnie spos6b odradza sie Sank'

tuarium BerdYczowskiego Klasz-

toru Karmelit6w Bosych.

fenzv Sornsrt
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Polska- Ukrain ai r azem ube zpiecza(
W nowym polskim piSmie,,Ase-

kuracja 6r Re", poiwiqconym ryn-
kowi ubezpieczen iowemu, ukazaf

siq wywiad z prof. Romualdem
Hollym, dyrektorem Krajowego
Instytutu Ubezpieczeri, autorstwa
Hanny M4drej. Prof. Holly i jego In-

stytut rozwijai4 bardzo interesu-
j4c4 wsp6lprac€ z Ukrain4.

-Zaczglo siq od wizyty u nas de-

legacji ukraiiskich towarzystw
ubezpieczeniowych przed ponad

dwoma laty. P.vtano o mozliwoSci

wsp6lpracy i jej ewentualne formy,

przygl4dano siq polskiemu rynkowi.

Potem przezdlu2szy czas Ukrairicy

nie dawali znaku zycia. Przed ro-

kiem zjawili siq ponownie. Okaza-

lo siq, 2e przez ten czas poznawali 162-

ne rvnki ubezpieczeniowe: angiel-

ski, austriacki, francuski, amervkafl-

*ft.;i ff'1t1i;:ltj;X*filt;r;:n]

Na zlofl(
W poprzednim numerze,,Mo-

zaiki Berdyczowskiej" opubliko-
waliSmy tekst podpisanego przez

prezydent6w Polski - Aleksandra

KwaSniewskiego i Ukrainy - Le-

onida Kuczmy o6wiadczenia o po-
jednaniu. Tymczasem w czerwcu

br. mialy miejsce w Polsce -
w Przemy5lu i na Ukrainie - we
Lwowie, wydarzenia, zdecydowa-

nie sprzeczne z podpisanym kilka

tygodni wczeiniej dokumentem.
Na koniec czerwca planowany

byl w PrzemySlu kolejny iuz festiwal

kultury ukrainskie j, organizowany

pr.zezZwi4zek Ukrairic6w w Polsce.

Glowne imprezy mialy siq odbyi
na stadionie klubu sportowego

,,Czuwai". Tymczasem 2 czerwca

klub zerwal umowe ze Zwiqzkiem.

Nieoficialnie wiadomo, 2e stalo sig

to w wyniku nacisk6r,r', jakie na

klub wvwierali czlonkowie wladz

mieiskich PrzemySla - sugeru iac, ze

ieSli festiwal odbedzie sig na jego

ski, a nawet brazyli jski. Ostatecznie

uznali jednak, ze chc4 wsp6lpraco-

wai przede wszystkim z Polakarni.

Wtedy tez doszlo do podpisania

pierlszych um6w z Krajowym In-
stytutem Ubezpieczen - mowi prof .

Holly.

Ukrairiskfm partnerem Insty-

tuty jest grupa towarzystw ubezpie-

czeniowych, zorganizowana wok6l

najwigkszego obecnie ASK Ener-

gopolis z siedzib4 w Kijowie. Fir-

m4, ktora dzialaw imieniu tej gru-

py na rynkach pozaukrairiskich,
jest najwiqksza na Ukrainie Za-

chodniej ASK Skarbnica ze Lwo-

wa. Dyrektor Krajowego Instytu-
tu Ubezpieczen podkreSla, ze

w Skarbnicy wszyscv rozumiej4
i w wigkszo5ci dobrze mowi4 po

polsku. Byi mo2e wvbrali Polskq ja-

ko gl6wnego partnera m.in. ze

wzglgdow jqzykowych.

- Chca przede wszystkim czer-

pai naukq nie od tych, ktdrzy mo-

2e wiqcej potrafia, profesjonalnie

s4 bardziei doSwiadczeni i bogaci,

ale od tych, od kt6rych moZna siq

uczyi ze wzglqdu na analogiq ich

sytuacji - twierdzi prof. l{olly.

Zdaniem szefa KIU, interesu-
j4co przedstawia siq mo2liwoSd

polsko-ukraifl skiej wsp6lpracy

w dziedzinie ubezpieczen. Chodzi

m.in. o ustalanie wspolnych
standardow ubezpieczen iowych ze

wzglqdu na koniecznoSi aseku-

rowania ryzvk tych kontrahen-

tow, ktorzy prowadz4 jednocze-

Snie interesv i w Polsce i na Ukra-

inie lub te2 ubezpieczanie towa-
r6w i osob w tranzycie przez na-

szekraie zZachodu na Wschod i ze

Wschodu na Zachod.

- MySlq, 2e w Polsce wci42 nie

doceniamy naszej bliskoSci iqzyko
wei i kulturowej. litora daje nam

olbrzyrni4 przewage nad przedsta-

wicielami firm zachodnich - uwa-

Za Romuald Holly. - Nawet, ieSli
polskie towarzystwa ubezpiecze-

niowe i polskie banki nie zechc4

czy nie potrafi4 zaistniec na rynku
ukrairiskim, tomog4 i powinnyza-

istniei tam polskie firmy brol
skie oraz sieci agencyine, proW-ar-

dz4ce sprzeda2 polis na 2ycie. Naj-

wa2niejsze, ze polityczne i logi-
styczne wsparcie tym przedsigwziq-

ciom jednoznacznie deklaruj4 pre-

zydenci naszych obvdwu krai6w,

oba rz4dyoraz kierownictwa izbgo-

spodarczych. Opn Z.B.

stadionie, klub nie otrzyma pieniq-

dzyod miasta. Pomimo, 2eZwi4zek

Ukrainc6w zawarl umowe z kolej-

npn klubent sportoq./m -,,Polonia"

- wladze PrzemySla wydaly zakaz

organizowania t'estiwalu. Po licz-

nych interwencjach Ministerstwa

Kultury iSztuki i wojewody, Zarz4d

Miasta PrzemySla (jako wladza sa-

morz4dowa - w praktyce niezale2-

ny od administracji rz4dowej, zarow-

no z Warszawy, iak i woiew6dzkiej ),

12 czerwca zakaz uchylil i festiwal

mogl siq odbyc - ptzy udziale pre-

miera Wlodzimierza Cimoszewicza

i przy 2yczliwym nastawieniu
mieszkanc6w miasta.

Mnieiwiqcej w tym samym cza-

sie wladze lwowskiego Cmentarza

Lyczakowskiego nakazaly usunigcie

z Cmentarza Orl4t Lwowskich na-

pis6w o ,,antyukraifrskim charak-

terze". Przypornnijmy, co to jest

Cmentarz Orlqt. W 1918 i 1919 ro-

ku trwaly polsko-ukraiflskie walki

o Lw6vr ,,Orlgta" - to mlodzie2 pol-

ska, ktora uczestniczyla w tych wal-

kach. Cmentarz poleglych polskich

2olnierzy wybudowano w okresie

miqdzywojennym. Od 1939 r. wla-

dze radzieckie systematyczn ie nisz-

cz1'lv cmentarz, ostatecznie groby

i pomniki rozwalone zostaly przez

specjalnie sprowadzone czolgi

w 1972r. W 1988 r. przyst4pionodo

odbudowy Cmentarza Orlat.

Zdaniem Polakow 2yj4eych we

Lwowie, decy zia dyrektora Cmen-

tarza Lyczakowskiego mo2e miei
zwi4zekz wydarzeniami w Przemy-

Slu. -To co siq stalo w PrzemySlu by-

lo jakaS przedwyborcz4 zagrywk4

(wybory w Polsce rozpisano na

wrzesien -przyp. red.), ale stawka

jest za wysoka - twierdzi prezes To-

warzystwa Kultury Polskiej Ziemi

Lwowskiel Stanislaw Czerkas. - Co

do cmentarza we Lwowie: rozu-

miem, ze dla Ukrairicdw napisy

,,obronca Lwowa" czy ,,obronca

Kres6w Wschodnich" mog4 byi
spraw4 bolesn4, ale przecie2 taka
jest prawda historyczna - dodal. -
Podobnie, jak prawd4 historyczn4
jest, 2e ukrairiscy Strzelcy Siczc

walcz4co PrzemySl, bronili Uknif;(
Dyrekcja Cmentarza i wladze

Lwowa wyjaSnialy p6Zniei, ze nie

chodzi o napisy stare, historycz-

ne, ale o nowe, wsp6lczesne, stawia-

ne dopiero teraz.25 czerwca mero-

stwo Lwowa zgodzilo siq na pierw-

sz4 czgSi polskich postulatow: eks-

humacji i godnego pogrzebania

szczatl6 tych os6b, kt6rych gro-

by znalazly siq poza obecnymi,
uszczuplonymi granicami Cmen-

tarza Orl4t. Co do drugiei czqsci

polskich postulatow wladze Lwo-

wa zapewnily, 2e powstrzymaj4 sig

od jednostronnych decyzii, aroz-
patuz4je po ponownym dostarcze-

niu przez strone polsk4 planow re-

konstrukc ji Cmentarza.

hx Srowrcrr
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,,Relacje miqdzy Polska a Ukra-

in4 maj4 glowq, ale nie maj4

nog". Ten komentarz lwowskiej

publicystki Anny Steckiw do de-

klaracj i poiednania prezydentow

Aleksandra Kwa5niewskiego i Le-

onida Kuczmy przytoczyl na miq-

dzynarodowej konferencji na-

ukowejw Lublinie prof. Bohdan

Osadczuk, ukraiflski naukowiec

z Berlina. I dodal: ,,Trzeba doro-
bii te nogi". ,,Kontaktv miqdzy

naszymi prezydentami i rz4dami
.../sa dobre, a nawet bardzo dobre.

Najwigksz4 slaboSci4 wzajem-

nych relacji jest rozziew miqdzy

poziomem miqdzypanstwowym

i spolecznym naszych stosun-

k6w" - tak tq sam4 mySl w pro-

tokole konferencji wyrazila ko-

misja wnioskowa, przedstawia-
j4c wladzorn obu paflstw liste 23

praktl'cz r r vch dezyderat6w.

Konfcrcncja ,,Ukraina - Pol-

ska. Wczoraj - DziS - Jutro"
w dniach 22-24 czerwca w Lu-

blinie byla rezultatem ubieglo-

rocznei decyzji premier6w obu
panstw, aby dokonai wszech-

stronnego przegl4du wza j emnych

stosunkow.

---, Prawda
ruzwwowiedziana...

- Spotykamy siq w duchu
prawdom6wnej przyjaZni - m6-
wil Jerzy Kloczowski, szef lubel-

skiego Instytutu Europy Srodko-

wo-Wschodniej, kt6ry zorgani-
zowaltg konferencjg.

Rezultaty pracy polsko-ukraifl -

skiej komisji podrgcznikowej

przedstawili profesorowie Stani-

slaw Kulczycki ze Lwowa i Wla-

dyslaw Serczyk z Bialegostoku. - Na

Ukainie do 1990 roku nie uprawia-

lo siq historii Ukrainy, lecz histo-
riq narod6w ZSRR, zwlaszcza Ro-

sji - powiedzial prof. Kulczycki.
. Dlatego-uzupelnil prof. Serczyk

- komisia przyjgla metode stop-

niowego doskonalenia podrgcz-

nikow. Ksia2ka dla kI.5., kt6r4 pol-

scy uczeni zakwestionowali, zo-

stala wycotana z obiegu. A dwa la-

ta temu powstal wprost wzorowy

podrgcznik historii Ukrainy XIX
wieku, ktory warto bytoby prze-

lo2yc i wydae w Polsce. Strona

ukraifl ska u znala, 2e szeSi wiek6w

obecnoSci polskiejwe Lwowie nie

bylo okupacj4. Strona polska zgo-

dzila sig, 2eby UPA traktowaf nie

tylko iako prze5ladowce Polak6w,

ale i iako formacjq walczaca o nie-

podlegloSi Ukrainy.

Profesor Natalia Jakowenko
z Akademii Mohylafl skie j, wsp6l-

autorka przygotowywane j synte-

zy wsp6lnych dziej6w, przedsta-

wila trzy zasady, prrySwiecaj4ce tej

pracy: ustalii prawdg historyczn4

nie poslugujac sie obrazem wro-

ga; pr zy i4C ant ropol o g iczny, czy -

li uwzglqdniaj4cy prawa czlowie-

ka, punkt widzenia; nie przeno-

sie do wsp6lczesnoSci stereoty-

p6w z przeszloSci. ZwiAzek Pola-

k6w i Ukraifrc6w to fenomen za-

razem braci i wrogow - mowila

- ale ,,krwawa przeszloSC prze-

wa2nie okazuje sig problemem

tylko redakcyjnym". Profesor

lwowskiego uniwersytetu Iwana

Franki Mychajto Szwahulak ape-

lowal, 2eby nie m6wii o ,,od-
wiecznym" konflikcie polsko-

ukrairiskim , i za kahdym razem

precyzowai datq, mial on bo-
wiem rolny wymiar i przebieg.

Zdaniem historyka sztuki prof.

Tadeusz Chrzanowskiego,, trudno
jest dzielii wsp6lne dziedzictwo

kultury". - Czyi jest Kamieniec

Podolski? - pytal prof. Olek-

sandr Fedoruk, przewodni cz4cy

NarodoWei Komisji do spraw

zwrotu zabytk6w kultury Ukra-

iny.- Nie ma pilniejszej sprawy

konserwatorskiei w Polsce niZ

ulozenie wspdlpracy w dziedzi-

nie ochrony wsp6lnej spuScizny,

unikalnego krajobrazu kulturo-
wego naszych kraiow - m6wil
generalny konserwator zabytk6w

RP prof. Andrzej Tomaszewski.

Przed zbyt latwym optymi-
zmem historycznym przestrzegal

dyrektor Instytutu Europy Srod-

kowo-Wschodniej we Lwowie

prof.Jaroslaw Isajewycz. - Postu-

lat, 2eby pisai historig z uwagi na

o96lnoludzkie czy europejskie

idealy trzeba pogodzii z idealami

narodowymi, zeby nie wyjalowii
dziej6w wlasnej - malej czy du-

2ei - ctjczy zny. Czy 2 hi storia ma

sie bardziej podobai s4siadom

niz wlasnemu narodowi? - pytat.

Koniunktura
taz na tysi4clecie

Konferencja odbywala sie tu2

po bulwersuj4cych opiniq w obu

parlstwach wydarzeniach: trud-
noSciom stwarzanym przez wIa-

dze Przemy5la organizatorom fe-

stiwalu kultury ukrairlskiej i przez

wladze Lwowa odbudowie Cmen-

tarza Orlat. Ambasador Ukrainy

Petro Sardaczuk tak w Lublinie
skwitowal te fakty: jedna glupota

rodzi druga glupotq.

-Nie mozna budowai wzaiem-

nych stosunk6w na amnezji, ale

m6wi4c o przeszloSci nalezy my-

Slee o przyszloSci - m6wil prze-

wodnicz4cy Komisji Spraw Tagra-

nicznych polskiego Sejmu Broni-

slaw Geremek. - Geografii nie

mo2na zmienii, ale geopolitykq -
owszem. Historia nie powinna na

tym aci4\ C. Prawda raz wypowie-

dziana przestaje byi ran4.

Dobre stosunki polityczne nie

s4 wolne od niepokoj6w.,,Czarny

scenariusz" kontakt6w z Ukrain4

przedstawil Tadeusz A. Olszatlski:

zamet prawny, zapaS( gospodar-

cz4, zagrolenia dla demokracji,

korupciq, fizyczne niebezpieczeri-

stwa dla przybyszow. Ale przed

W duchu prawdom6wnei przylafini
Koxrenmrcn w ruBELsK M I Nsryrucr E EuRopy 5 noorowo-WscxooNt ef

naszymi kraiami stoi4 wielkie

szanse: kooperac ja produkcyj na

i handlowa, komunikacyina,,ma-

gistrala Gdaflsk - Odessa".

Strona ukaifl ska zywi obawy, czy

Polska po wst4pieniu do NATO

i Unii Europeiskiej nie zmieni poli-

tyki wzglEdem Ukrainy. - Wciqz,mu-

simy nawza jem defi niowae partner-

stvvo strategiczne - odpowiedziat

przewodnicz4cy Geremek- jednak

polska polityka w stosunku do Uka-
iny jest niezmienna. Polskie obawy,

czy Ukaina niewybierzedrogi Bia-

lorusi, rozwiewal prof. Bohdan

Osadczuk. -Nie ma dwoch opcii po
lityki ukminskiei. Lewica komuni-

styczna nie ma opcji,,dla Ukainy",
tylko przeciw Ukrainie, opcig likwi-

dacyjn4, i dlatego nie ma w Kijowie

zadnych szans. Mamy koniunkture,

jaka siq zdarza raznatysi4clecie.

Wnioski
Konferenc j a przy iela 23 prak-

tyczne wnioski dla wladz pa6-

stwowych. Oto kilka z nich:

- Wspieranie wsp6lpracy Io-

kalnej;

- Ulatwienie przekaczania gra-

nicy: wiqcei przejSf, wsp6lna odpra-

wa, ,,zielona linia" dla wymiany

niehandlowe j, zniesienie wiz;

- Utworzenie instytutOw kul-

tury i naukiw Kijowie i wWarsza-

wie, powolanie katedr poloni-
stycznych we Lwowie i Kijowie,

polsko-ukraifi skie j fundac j i pro-

mocji wsp6lpracy kulturalnej
i naukowei, utworzenie Europej-

skiego Uniwersytetu Polsko-

Ukrainskieso;
tF"

- Podpisanie miqdzyrz4dowei

umowy o wymianie mlodziezo-

wei;

- Wspieranie dzialafl na rzecz

zachowania dziedlictwa prze-

szlo5ci i toZsamoSci kulturowei
mniejszoSci narodowych.

Axonzq Klczvtrsrt

(oaexxrHnz,, RzEczPosPoun;")
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MOZAIKA BERDYCZOWSKA

Pot-sru tNFoRMAToR

ZwoutERzA I BrnovczowA

Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku
Co miesi4c, w kazd4 pierwsz4 sobote miesi4ca ogodzinie ZO.m,

mozna sruchai porgodzinnei audycii w jqzyku porskim w Radiu Zv-
tomierz.

co miesi4c lub co dwa tygodnie (nieregurarnie) nadawana iest au-
dycia w iqzyku polskim w Radiu Berdycz6w.Jest zapowiadana wcze-
5niei.

Tef ewizja 2ytomierzdla polak6w

Co miesi4c audycia dla polakow, ale w igzyku ukrai6skim.

Polskie stowarzyszenia w 2ytomierzu
o Zie dnoczen i e pola k6w Zvto m i e r szczy zny,, pol on ia,,
- przewodn icz4cy Tadeusz Rqkas, tel. domow y (4121 Z2-16-J6,

o Zwi4zek polakow na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu
prezes Walentyn Grabowski \--

c Zrzeszenie Mlodziezy polskiei w Zytomierzu
- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskie stowarzyszenie w Berdycz6wie

'Zwi4zek Polakow na ukrainie, oddziar w Berdyczo*ie - prezes
Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. puszkina 46, tel. (414)
32-50-30.

Msze w jgzyku polskim w Zytomierzu
r Katedra Sw. Zofii- codziennie 19.00
o Kosci6loo. Bernardvn6wpw. sw.Jana z Dukri-codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwujezyczne - czqiciowo w jqzyku polskim,
czg5ciowo po ukrairisku w Berdyczowie

o Kosciol w Krasztorze Karmeritow Bosych - codziennie g.00.
18.00, niedziele takze 10.30,

r Kosciol 5w. Barbary - codziennie 9.00, l g.00, niedziere takze I 3.00 
.-/

. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 1g.00

(Przeprasza my zawszerkiebraki i niescisrosci wnaszym informa-
torze. wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsylanie informa-
cii na temat swoich organizacii, imprez polskich itp. Redakcia)

WYDARZENIA W LIPCU I SIERPNIU 1gg7 R.

/ wiadomosci terewizyine igazet y zostalv zdominowan eprzez
jeden temat: ogromn4, tragiczn4 w skutkach powodzna porudniu
i zachodzie kraiu (piszemy o tym na str. l ).

/ Podczaslipcowego ,,szczytu,, paristw NATO w Madrycie, pol_
ska zostala zaproszona do negocjacii o przyszrum czronkostwie w so-
iuszu p6lnocnoatlantyckim (obok Czech i Wqgier). po pomySlnych
negociaciach zgodq na przyjgcie polski do NATO bqd4 musialy
wyrazic parlamenty wszystkich r6 pafistw czronkowskich NATO.
BezpoSredn io po ,,szczycie,, do polski przybyl,gor4co witany, pre_
zydent Stan6w Zjednoczonych Bill Clinton.

{ Powoli rozwijara sig kampania przed prFri,iozianymi na 2l
wrze5nia br. wyborami parlamentarnymi (z chwi14, gdy ten numer
,,Mozaiki" oddawaliSmy do druku istniala mo2liwoSi, 2e termin
zostanie przesunigty ze wzglqdu na pow6dZ). Na jwiqcei glosow mia_
ly szansq uzyskai: postkomunistyczny so jusz Lewicy Demokratycz-
nej (obecnie u wradzyr oraz centroprawicowa Akcia wyborcza
,,Solidarno SC" ( zw i4zek zawodowy,,sol idarnosi,, razem z ltczny _
mi, centrowymi i prawicowymi partiami politycznymi). Na dal-
szych mieiscach plasowalysie: Unia WolnoSci (centrowa), polskie
Stronnictwo Ludowe (obecnie u wradzy razem z sLD, centrowa par-
tia chlopska), Ruch odbudowy porski (prawica), unia pracy (lewi-
ca) i nowa Krajowa partia Emerytow i Rencistow (grupui4ca, wbrew
nazwie, nie tylko ludzi starszych).

W wyborach do Seimu obowi4zuje ordynacia proporcionalna,
tzn' w wielomandatowych okrqgach wyborczych riczba mandat6w
(miejsc w Sejmie) przyznawana iest w zareZnosci od riczby zdoby-
tych glosow. Senatorzy wybierani s4 wg. zasady wiqkszoSciowei ( tak,
iak dot4d deputowani na Ukraini e), piZlub 3 z wojewddztwa. KaZ_
da z partii wystawia oddzierne risty do seimu - nie zawi4 zwano
zadnych koaricji. w przypadku Senatu dochodzilo do porozu-
mien - np'w warszawie na 3 miejsca kandydowai rniaro iyrko po
jednyrn przedstawicielu AWS, UW i ROp.

/ Prezvdent Aleksander Kwasniewski podpisar Konstytucie
Rzeczpospolitej Irolskiej, uchwalon4 w pierwszej polowie tego ro-
ku przez Zgromadzenie Narodowe (Seim i Senat razem) i zatwier-
dzon4 w og6lnokra jowym referendum.

/ lednymz efektdw powodzi w porsce byt nagry wzrost kursu
dolara. w pierwszych dniach sierpnia br. w kantorach kupowano
dolarv za3,4S zl, a sprzedawano za3,S4 zI. p.K.

NTozAIKA .*'*,',:*._ yJ:a-:ll,il'i:1fflj"::
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cyjnq i finansow4 Fundacji ,,Rodacy-Rodakom" w warszawie oraz dziqkiwspar_
ciu finansowego Fundacji pomoc polakom na Wschodzie (Warszawa).


