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Cichanocr Swietanoc
Zbli2a sig cichanoc, Swietanoc

przyi Sc ia Zb awiciela na Swiat.' 
Naiwigksza radoSi, naPelniaiq-

ca serce chrzeSciiafiskie dziS, zmu-
sza nas do rozmYSlania o Prze'
sztych latach, terainieiszoSci
i przysztoSci.- 

,,Porodzila swego Pierworodnego
*,ina, owineta Go w Pieluszkii 2o-

Ioiyta w Zlobie, gdY 2 nie bYto miei -
sca dla nichw gosPodzie" (Lk. 2,7 ),
pis ze Sw. Lukas z o tamtych dniach -

Byto to prawie 200O lat temu, kie-
dy nie pr zyj eli M aii do domu mie s z-

kaficy Betleiem, a razetn z MaryiA -
matkq, nie przyigli lei Syna. Nie po-
tr zebna fi a ludziom stninia z w oI-

nyn miejscem. Tam narodzit sig
Zb awiciel Swiatn I ezus Chrystus.

Aniotowie oznaimili Swiatu
pok6i, Swiatlo PrzYszlow ciemno-

Potska ma nowego prezydenta. Orarybo-

rch piszemy szerzeina stronie 2. Prezydent

-Aleksander KwaSniewski zgodzif siq odpo-

wiedzie€ na pytania pr?edstawicieli,, Mozai -

ki Berdyczowskiei" - Larysy Wermifiskiei

i Piotra Ko3ciriskiego.

fest Pan przedstawicielem lewicy. Nie kai-

dy na Ukrainie wie, ie lewica w Polsce to co

innego ni2 lewica w naszym kraiu. Co

z przemian, iakie po zwyciqstwie,,Solidar-

no3ci" w 1989 roku nast4pilyw Polsce, chce

Pan kontynuowa€, a co ulegnie zmianie po

Pana wyborze?

- Soclaldemokracia Rzeczpospolitei Pol-
skiej, kt6ra vtyznacrylamnie iako swego \an-
dydata w wyborach prezydenckich w Polsce

w 1995 r., iest ugrupowaniem politycz\yry
nawi4zlti4cym do tradycji partii o takich
orientaciach, dzialaiacych od wielu iu2lat
w parlstwach demokratycznych. W naiwiqk-
szym skr6c ie oznaczato, ze w pelni akceptu-

ieiny pluralizm polityczny w spoleczeflstwie,
ineihanizmy demokratyczne takie iak po*

Sci Swiata, ludzie umitowali
ciemnoSC, bo ich uczYnki bYIY

zte. -'t
Czy przyislismY dziS MarYig,

a razem z Maryiq lei SYna? CzY

dzis Swiatlo nauki Chrystusowei

i e st na s zyrn dr o gow ska zem?
ZawdzigczamY Bogu wolnoSC

religiinq na ziemi ukrairtskiei, kt6-
ra prawie w catoSci iest chrzeSciiaiu
ska.mamy swobodg Praw cztowie'
ka, ale i e ste SrnY P o ddani P oku s om
i ztym sktonnoSciom. Potrzeba
przyjqC Zbawiciela - ,,iwiatto na
bSwiecenie Pogan" (Lk. 2, 3 2) i Po-
dobnychim.

Nie chcemy zla, za Przeszte wi-
ny Zaluj uny, cigia na rns skutki blc'
d6w przeszlych lat, blgdY Prze'
szlych pokoleft.Nie chcemY rozla'
mdw, chcemy pokoiu. MamY Prze-

wszechne wybory, wolnoSC stowa, ityzna-
nia, poszanowanie praw obywatelskich i po-

dobne. R6wnoczeSnie uwazamy, 2e nie iest
przezytkiem teza o sprawiedliwoSci spolecz-

irej, troska o ludzi, kt6rzy z rolnych ptzy'
czyn znaiduj4 siq w trudnei sytuacji mate-
rialnej, ze konieczne jest utrzymywanie przez
panstivo - na miarq istniei4cych warunk6w
ekonomicznych - aktywnei polityki spo-

lecznej. R6wnoczeSnie uwazamy, 2e pan'
stwo, jako struktura organizuiaca zycie_spo-

Ieczne, musi byd Swiatopogl4dowo i religij-
nie neutralne.

Chce unikn4e dalszego rczw iiania zaloheft
program owych, i akie le24 upodstaw_dziala-
iria iewicy demokratycznei w Polsce. Dodam
wigc tylko, Ze,chcemy budowad demokra-
tyczne parlstwo prawne, iadnako |yczliwe
dla wszystkich swych obywateli, atakheroz'
wijai samorz4dnoSi obywatelsk4 na wszyst-

kich mozlitvych szczeblach.
W chwili sweSo powolania Socialdemo-

kracja RP - mialo to mieisce w L991 roku -
opowiedziala sie za zasadniczymi prrzemia-
nami ustroiowymi w Polsce. DokonaliSmy
krytycznej oceny przyszloSci, kt6ra w Polsce

ni-e moze powr6cid pod Zadnymi sztandara-
mi. R6wnbczeSnie nie mozemy pogodzif siq

ciwnika, tego, kt6ry zbuntowal
Aniol6w, zwi1dl Adama i Ewe
i wprow adzit w Swiat zto, Po dlo S f ,
osiukafistwo i kJams:two. Nasze
sity slabe, potrzeba Pomocy, Po-
trzeba Boga.

Z cale odpowiedzialnoSciq PrzY-
blihamy sig do trzeciego tysi7clecia.
odpowiadamy za SwigtoSe tYch,

k{6rzy tamweidq, ktdrzY narodzq
siC w nim i ktdrzy odei d4 do wiecz-
noSci z tysiqclecia Po nas. DoA-
kaiqnas cie2kie skutki czamobYl-
skiei katastroft, z kt1rych nie Po-
tr aftmy wy zw ohe si g Pr ze d tt ze cim
tysiqcleciem. Mo2emY i musimY
natomiast przY Pomocy Bohei wY-

zwolii sie zroztamdw religiinYch,
musimy poiednaC sig, ,,abYwszY-
scy byli iedno", iak nauczal lezus
Chrvstus.

Mamy obowiqzek PtzekazaC
przysztym Pokoleniom czYstq'

Swictg, nie skaian4 wiare Chry-

Dla o si qgnie cia tego mamY mvr6 -

cie uw agg na nas ze nawr 6 cenie, na
naszq pokutg i na Poiednanie-
z braemi. Tak Prosil i tak nakazat
n am Oi cie c Sw igty I an P avttl II pr ze d
nastaniem tr ze ci ego ty siqclecia.

Z okazii nadchodz4cYch Swiat i-
c zg bto go stawiertstw a Bo 2ego i ra-
doSci rodakomw Polsce i zagrani-
c4, mieszkaftcom BerdYczowa
i Ukatury. Oby te Swietn zbIiLYtY tas
do Zbawiciela, uSwigcilY nas, Po-
iednaty serca nasze z lego Sercem

i sercami ludzi otaczai4cYch nas
i zyjqcychna Ziemi.

Ks. Aurno2Y Mtcnrwtcz
Dziekan Dekanatu
BerdYczowskiego

Kapelan ;ego Swi4tobliwoSci
fana Pawfa ll

stusowq.

Polskiprerydent
dla,,M-ozaiki Berdy czowskie i"

z traktowaniem powojennei historii Polski ia-
ko ,,czarnei dziiry", w kt6rei mai4 zniknaf
wszeikie dokonania, kt6re byly udzialem kil-
ku pokolefl uczciwi'e pracujacych na tei zie-

mi.
Jako prezydent bade z cal4 *9.a- sprzyia!

kontynuacii przemian, kt6re zachodz4w Pol-

sce. Chca byV-i uczyniq wszystko, aby tak
sie stalo - prezydentem odgrywajacym ro-
l9 czynnika r6wnowa gi, lagodz4cym spory
i szui<a j 4cym skuteczny ch rozwi4zafl moZli-
wych do zaaprobowania przezwigkszoSC spo
leczefstwa. Mam peln4 SwiadomoSd, jak zlo-
zone procesy przebiegaj4 obecnie w Polsce

przez w szystkie dzied ziny 2y cia polityczne-
go, spolecznego, gospodarczego i_wiem r6w-
iiez,hew najbliZszych latach beda to proce-
sy jeszcze bardziei zlolone. Dla ich skutecz-
nelo rozwi4z:yvaniaw interesie calego kra-

iu ijego obywateli konieczne jestposzukiwa-
nie kompromis6w, lagodzenie spor6w, wytwa-
rzanie kl'imatu spolecznego spokoiu. Dzia'
lalem i dziatacbedq na rzecz tworzeniawPol-
sce demokratycznego pafistwa prawa, bez-

warunkowo respektui4ceSo prawa cztowieka
i ograniczonei do minimum ingerencii w sfe-

re wolnoSci osobistych obywateli.
Dokoriczenie na str.2 i 3
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W swoim programie wyb orczym' kt6remu
bede wierny, akcentowalem cztery problemy,
kt6re musz4 bye skutecznie rozwiAzywane
w ci4gu moiei kadencji prezydenckiei. 54 to:

- umacnianie dernokracii, budowanie
prawdziwego demokratycznego patlstwa
prawnego, wyposaZonego w nowoczesna
konstytucie, ze skutecznym wymiarem spra-
wiedliwoSci, z ins$rtuc j ami demokr aty czny -
m| dzialai4cymi dla dobra obywatela;

- uttzymanie tempa wzrostu gospodar-
izego,od czego zale2y skuteczne torwi1rywa-
nie naitrudnieiszych obecnie polskich proble-
m6w: zwalczanie bezrobocia, biedy, stwarza-
nie startu dla mlodzi eLy w dorosle Zycie. To

opinii publirzn e j r az v,tykazyw aly,
hevtygtaWatesa, araz- 2e Kwa-

Sniewski. Obai kandydaci starli sie

ze soba w dw6ch debatach telewi-
zyinych.

W niedziele lg listoPada sztabY
wyborcze Lecha WalgsY-i Aleksan-
dra Kwa5niewskiego czekalY tra

wyniki badarl sonda2owYch (dv'a
instytuty badania oPinii PYtalY
wychodz4cych z kilkuset komisii
wyborczych, iakiego dokonali wY-

boru). Przed poludniem wYgrYwal
dotychczasor,ry prezYdent, Po Po-
ludniu szala zwycigstwa przechyli-
ta sie na strone iego Przeciwnika.
Rzecz zadztvnai 4ca: zwolennicy Le -

cha Walqsy glosowali gl6wnie rano,
a zwolennicy Aleksandra Kwa-
Sniewskiego - wieczorem!

W efekcie - zwy cLg|Yl Aleksan -

der KwaSniewski (51,72 Proc. glo-
s6w),. Dlaczego? Politycy i socjolo-
gowie na to pytanie udzielai4 16z-

nych odpowiedzi. PoPieraj4cY
KwaSniewskiego m6wia, 2e mial
lepszy program i wzYwal dobudo-
wania ,,wsp6lnej Polski", bez Po-
dzial6w na bylych komunist6w
i,,SolidarnoSC". Jego Przeciwniry -
2e ladnie m6wi iwiele obiecuie.Je-

go kampania wyborcza bYla na
pewno zorganizowana bardzo Pro-
iesionalnie. Na kandYdata len'iry
glosowali - rzecz jasna - ludzie
:rnt1zani z dawnym, komunistYcz-
nym systemem, ale PoParli gotez
ludzie mlodzi,ktbrzynie moga Pa-
mietad czas6w komunistYcznYch
iuwailaj4,2e KwaSniewski iest Po
prostu lepszy.

Tak czy inaczei - Polska siq Po"
dzielila. Zaczgly siq spory i protesty.

Okazala sig, 2e Aleksander Kwa-
Snie lvski podawal, iz ukotlczyl stu-
diawyzsze, a nieukoflczYl (niema
dyplomu) ; ponadto, w niekt6rYch
komisjach wyborczYch odkrYto
falszerstwa " D o Sadu Na iwY Zszego,

kt6ry stvrierdza waznoSe wYbor6w,
wplynely setki ff sigry Protest6w. 9
grudnia S 4d r o zp atr z y-l ie, i - cho C

umal zasadno5C czgSci Protest6w -
stwierdzil, ze wy'borY bYlY wazne.

22 grudnia skofczYla sig kadencia
prezydenta Lecha lValqsY, a 23 grud-

nia mialo sie odbvf zaprysiqZenic no
wego szefa Parlstwa Polskiego.

o Lech Walqsa oSwiadczvl, iz za-

loLy Instytut tccha Walssy; kt6rybe-
dzie organizowal ugruPawania
centrum i prawicY, Przede I'rszyst-

kim dla pokonania Soiuvu LewicY

Demokratycznei i zwyciestwa
w najbli2szych wYborach do f
mu i Senatu. \-/

. Alekander KwaSni*Y ski m4 4 1

Iat, jest ilonaty, ma c6rkg. Pocho-
dzi z Bialogardu. Stucliowat na
U niw er sy tecie G daft skim. D zialal
w SocjalistycznYn Zwiqzku Stu'
dentdu Polskich. W listoPadzie
1,981 r. zostal redaktorem naczel-
nym studenckiego Pisma ,,ITD,,
a w L 9 84 r, redaktorem naczelnYtn

,,sztandaru Mlodych" . W 198 5 r.
zostal ministrem do sPraw mlo'
dzieiy i sportu. W lutYm 199O ro-
ku, po rozwi4zaniu Polskiei Zied-
noczonei Partii Robotniczei, Po-
w stata Soci aldemokraci a Rzec'zpo -

spolitei Polskiei - Aleksander
Kwasniewski zostal iei Przewod-
nicz4cym. Od 1991bYl Przewod-
ni c z qcym KIub u P arl am entam e g o

Soiuszu LewicY DemokratYcznei,
ktdrego glfwnq czSci7 iest SdRl'.

Pr zew o dnic zyt Ko mi si i Krtnsty tu-
cyin4, opracowui qcei now q KonstY-

tucj g Rzeczp o s Politei P ol skiei -

Ptorn Ko3ctNsxt

(oawwlHnz,, RzEczPosPoun;")

Polskiprerydent
jedyna tez droga pozyskiwania Srodk6w dla
bm-eryt6w i rencist6w, pienigdzy na oSwiate,
kultuie, sluzbe zdrowia. Wzrost gqspodar-
czy to takierosn4ca pozycia PoIsFi w Swiecie;

- budowanie spoleczetlstwa obywatel-
skiego, kt6re w corazwiqkszym stopniu ma
wpifu na decyzje odnoszace sie do niego,
oinaczato koriiccanoSffiecentralizacii wla-
d!:y,-urnacniania samo ruT\ 6w I pozostawia-
n-ii Ota nich wiqcej pieniqdzy. Towszystko ra-

zem oznacza mniei wladzy w Warszawie
a wiqcej tam, gdzie ludzie ZYia.

- nasze mielsce w Europie' Do 2000 roku
zadecyduie siq, czy Polska bqdzie g-rala ,,w I li-
dze" ,'czy'tel znai,dzie sie na peryferiach na-
szego kontynentu. MusimywlaSciwie wyne-
gocJowad nasze wej Scie do Unii Europejskiei,
mulirny sie starac o wlaczenie Polski do sys-

temubezpieczerlstwaeuropeiskiego. ./'

Kiedy m6wimY o reformach, nie mo2it
zapominae o niezbednym dla nich zapleczu
soclalnym. To nie jest naukowe-laborato-
rium, ani tym bardziei zabawaw klocki czy
przemeblowywanie pokoiu, z kt6rego moz-
ira na pewien czas wyprosic gospodatzy, ana-
st4pnie zawolae,zeby sami znaidowali miei-
sce w nowei rzeczywistoSci. Reformy prue-
prowadza sie na 2yv,rych ludziach-i ttzeba
iviedzie6, jakie iest ich na to przyzwolenie' Ta-

kie spoirzenie na sprawe.odr6znia mnie
i ugrup6wanie polityczne w imieniu kt6rego
Uritem udziat * tei kampanii wyborczej, od
prawicowych liberal6w, kt6rzy kieruiAc prze-
inianami w Pblsce do roku L993,uwalali,2e
wszystkie problemy r on'ri1\e,,niewidzialna
rqkd rynku". To koleinautopia, kt6ra nie zda-

la egzaminu.

Nowy prezydent Rzeczpospolitei Polskiei
Polska ma nowego Prezy-

denta. W wyniku wybor6w, kt6-

re odbyfy sie w dw6ch turach

- 5 i 19 listopadabr. - zvrY'

ciqhyl kandydat Soiuszu Lewi-

cy Demokratycznei Aleksander

KwaSniewski.
W pierwszej turze 5 listoPada

walczfo kilkunastu kandY<iat6w.
Najpowa2nieiszymi bYli: dotYch-
czasowy prezydent Lech Walgsa
(uzyksal 33,3 procent glos6w) i wla'
Snie Aleksander KwaSniewski (34, 7

procent). Pozostali otrzymali o wie-
le mniei glos6w, w tym najwiqcej Ja-
cek Kurofi, znany opozycionista
z czasbw komunistyc znY ch., bYlY
minister pracy w rz4dzie tworzo-
nym ptzez,,SolidarnoSd", kandY-
dowal z ramienia centrowei Unii
WolnoSci (9,5 proc. glos6w); Jan
Olszewski, byly premier, reprezen-
towat prawice (6,6 proc. gtos6w).
Od 2 do 4 proc. otrzymalo kilkoro
pozostalych, a inni kandYdaci
otrzymali znikom4 liczbe glos6w.

Pomiedzy pierwsz4 i druga tura
napiqcie roslo. Koleine badania

Dokoriczenie ze str. 'l

Zapewniam Was, ze moim daZeniembqdzie
likwidowanie podzial6w laczenie a niedzie-
lenie, utrwalanie stabilizacii a nie destabili-
zacia, tolerancia i zrozumienie dla innych
pogl4d6w.

Mam nadziejg, 2e podzia'ty iakie uiawli!,v
siq w spoteczeflstwie podczas tychwybor6w,
tryty p. CyltovsaoQ-p1zed-e wszystkim. swg-

ist4 gor4czk 4wybotcz4, emocl aml ;5QoZQ, ze

ich.ewplyw na zycie polityczne i spoleczne
w Polsie bedzie malal w miare uplywu cza-

su. DziS zreszt4 podzialy te nie przebiegaia
w spos6b tak prosty, iak to sadza nigkt6rzy po-

Iitycy. DziS historyczne podliVly,-op.ar1g
w du2ym stopniu o symbole PRl-SolidarnoSi
mocno ifiz5ladly.Nie mozna iSC do przodu,
stale ogiadaiac sie wstecz. Historiq naleLy zo-
stawiehistorykom, przestepstwa - sedziom.
Cale zaS spoleczeflstwo, pamietajAc o swo-
ich doSwiadczeniach, musi patrzeC w przy-
sztoSd. Mija czas, awrazz nim, iak iuZm6wi-
lem bledna sym\ole, kt6re wyznaczaly iesz'
cze przed kilkoma latytemperature zycia spo-
lecznego. W zycie wchodza nowe gen-eracie

i one pizede wszystkim chc4 znale1e dla sie-

bie perspektywy. W czasie calej kampanii
mialem a2 nadto przekonywuj4cych dowo-
d6W 2e dziS w Polsce jawi4 siq inne proble-
my i inne linie podzialu. I biegn4 one wlaSnie
ni-ezaleznie od pogl4ddrw politycznych, czy
spii rzenia na priy szloSC. To podzial na bied-
nych i bogatych, na tych, kt6rry vndzadla sie-

bie przysilo3e i ktorzy nie moga sie odnaleZc
w slybto zmieniai4cych siq realiach pol-
skich. Narastai4 r6wniez niebezpieczne po-
dzialy regionalne.
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fak Pan Prezydent ocenia stan stosunk6w

polsko-ulraifistidr? f akie mieisce P ana zda-

niem powinna zaimowa€ Ukraina w pol-

skiej polityce zagranicznei?

- Priorytetem polskiei polityki zagranicz-
nej powinno byf weiScie naszego kraiu do
struktur ekonomicznych i bezpieczeflstwa
Zachodu, przede wszystkim -do Unii Euro-
peiskiei i Paktu P6lnocnoatlantyckiego (NA-
TO). Lewicademokratyczna, w imieniu kt6-
rej kandydowalem w obecnych wyborach,
w spos6b iasny formuluie swoie poglady
w tej sprawie, sa one zbieLne zdzialaniami
wszystkich proeuropeiskich sil politycznych
naszego kraju.

Istnieie kilka waznych powod6w, dla kt6-
-ych obecnoSd Polski w gospodarczych i woi-

' 

-,/<owych 
instytuQa& Zachodu uwazam za nie-

zbqdne:
Po pierws ze - s4to wzglqdy historyczne

zvn4zanez naszym dziedzictwem. Powoien-
ne oslabienie tych zwi4zk6wzostalo sporvo-
dowane politycmym podzialem Swiata na
dwa przeeiwstawne obozy. Przez weiScie do
zachodnich struktur krai nasz powr6ci do
swego migdzynarodowego otoczenia.

Po drugie - integracia z Uni4Europei sk4

iest nam potrzebna ze wzglgdu na wymogi
i warunki rozwoiu gospodarczego. W ramach
zintegrowanego organizmu europeiskiego
tatwiej nam bedzie przei5d przez okres trans-
formacii gospodarczei i zbli|yfdo czol6wki
wsp6tczesnego Swiata zmnieiszenie, a w per-
spektywie likwidacia luki cywilizacyinei dzie
lacei Polse od pafstw naiwylszeirozwinigtych
jawi siq zaS iako najwaZnieisze zadanie , aza'
razem wyzwanie na naibli2sze dziesieciolecia.

Po trzecie - zabiegamy o uczestnictwo
w sojuszu p6lnocnoatlantyckim dla wzmoc-

- nienia naszego zewnettznego bezpieczefi'' ;twa. ChociaZ zadne bezpoSrednie niebez-
r*-,pieczefistwo dzi5 nam nie zagtaia, zbyt wie-

Ju2 5 lat istnieie w Zytomierzu ze
sp6l pieSni polskiei. Spiewa w nim
grupa entuzjastow polskiego po
chodzenia. Kierownik zespolu

,,Poleskie Sokoly" Pawel Anto-
niewski i est wielkim milofnikiem
jeryka polskiego. W listopadzie
1990 r. przy Zvn4zku Polak6w
vt Zytomierzu, zebralo sig gkolo
20 os6b . Z,aczgli wsp6lnie Spieryaf
i okazalo siq, zebardzo dobrze im
to wychodzi. Pierwvywystgp od-
byl siq w lutym 91.r. wszkolenr 36,
na festrTnie pieSni polskiei. W tvm
samym roku, na festiwalu w Kiio
wie zdobyli pierwsze mieisce.

W ci4gu 5lat dzialatnofci, po-
nad pigfset razy wyst4pili z kon-
certami na Ukrainie i w Polsce.

mog4liczyena wsparcie Polski. Cry beda mo-

gli spodziewa( siq pomocy takie ze strony

Pana PrezydenQ?

- Dla mnie Wsp6lnota Polska zagranic4
jest czqsci4 skladowA catei spolecznoSci Po-

lak6w. Nie rozr6zniam na tych, kt6rzy miesz-
kai4 w kaju i na tych, kt6rzy mieszkai4 za gra-

nic4, niezaleznie od tego iakie powody i w ia-
kim okresie sklonily ich do osiedlenia poza

Polska.
Nalezywiqc stwarzad spolecznoSci polonii-

nei maklymalnie dogodne warunki do utrzy-
maniawiezi zMaaerz4, prowadzid aktywn4 pe
litykq w Srodowiskach poloniinych - dla
podtrzymania szeroko rozumianei polskoSci

i zainteresowania Polska. Z drugiei strony
slusznym iest by Polacy, kt6rzy na stale osie-

dlili sig w innych kraiacg aktywnie dzialali na
rzecz stosunk6w tych krai6w z Polsk4 , oddzia'
lywali zar6wn o na ru4dy , i ak i opinig publicz-
n4 aby z sympati4 odnosiii siq do Polski. Ocze-

kuiemy r6wnieZ wiql$zego niz dotychczasza'
angazowania siq szeroko rozumianei Polonii
w kontaktach gospodarczych, kulturalnych
i turystycznych z Polsk4 - na miarq mo2liwo
Sci ekonomicznych, iakie mai4 poszczeg6hre
spolecznoSci Polak6w poza kraiem.

OsobiScie b4dq siq opo vnadal za rczwoi em
r62nych form wsp6lpracy, za rozszerzeniem
programu stypendialnego dla Polonii, za

wspomaganiem polskiego szkolnictwa utp.
Baidzo bym chcial, aby tefiZnorodne formy
kontakt6q obejmuiace tak2e Polak6w miesz-
kai4cych na Ukrainie, mialyclrarakter trwa-
ly, rozwijai4cy sig. Wszelkim iniciatywom
id4cym w tym kierunku - bede sptzyial.

Korzystajac z okazii chcq za poSrednic-
twem,,Mozaiki Berdyczowskiei " ptzekazaC

wszystkim rodakom mieszkai4cym na Zytg'
mierszczyfinie, a takZe w innych czqSciach
Ukrainy, naiserdecznie isze Zyczenia z okazii
Swiat Bo2ego Narodzenia i Nowego Roku.

dla ,,M ozaiki Berdyczowskiei"
le dramat6w rozgrywa siq wcale niedaleko
od naszych granic, bylekkoprzechodzic nad
tym do porzadku. NATO stanowi dziS naipo-
teZnieisza strukture militarnA Swiata iztym
nie spos6b sie nie liczyC.

Pol czwarte rvreszcie - zwiLzanie Polski
z instytuciami europeiskimi moZe i powinno
stad sie wsparciem dla zachodz4cych w naszym
kraju demokralvcznych przemian. Ubiegai4c
siq o mieisce wUnii EuropejskieionzNATO
powinni3my dostosowad sig do wysokich de-

mokratycznych standart6w i wzorc6tv, i akie
tam obowi 4zrri4. Zabiegai4c o uczestnictwo
w strukturach europejskich, nie mamy kom-
pleksu petenta, kt6ry oczekuie tylko korzy-
Sci, nic rry zamian nie daiac.

Drzwi do zachodnich struktur stopniowo
uchylai4 siq przed nami, chod dotychczas nie
otworzono ich do korlca, a progi s4 wysokie
i trudne do przekroczenia. Musimy mieC iak
najlepsze stosunki z partnerami na Zacho-
dzie, ale r6wnoczeSnie troszczyC sie o dobre
stosunki,z naszymi partnerami na Wscho-
dzie: Ukrain4, Bialorusi4, Rosia, krajami nad-
baltyckimi. 54 politycy, kt6rzy - i chyba
slusznie - stosunki polsko-ukraiflskie okre-
Slaia iako w czgSci ,,zamtoLone". To nie jest

dobrze. Spore kontrowersie w naszych wza-

iemnych kontaktach wywotywaty kwestie
historyczne, ale czas naiwyzszyby nimi zai-
mowali sig przede wszystkim historycy, a po-
litycy - heby zabrali sie do tworzenia wa-
runk6w dla najszerszych wzaiemnych kon-
takt6q zkorzyf;ci4 dla obu stron. Ukraina

iest iednym z naiwigkszych paflstw europej-
skich, Polska jest dla niei szczeg6lnie waZ-
nym, naturalnym partnerem . Z tego ttzeba
wyci4gn4€ pragmatyczne wnioski.

Polacy w bylym Zwi4zku Radzieckim -
w tynr na Ukrainie - dopiero od niedaw-

na moga otwarcie m6wi( o swei polskoSci,

organizowa( sie. Takie dopiero od kilku lat

Poleskie Sokoly
W obu kraiach zdobyli liczne na-
grody i wyr62nienia. W 93 r. na fe-

stiwalu w PrzemySlu znaleZli sie
wSr6d szeSciu najlepszych zespo-
l6w. Zostali tez laureatami festiwa-
lu w Siemia ty czach (kolo Bialego-
stoku). Spiewali r6wniez na Ukra-
inie m.in. w Czernowcach, Gr6d-
ku, Nowogradzie Wolyllskim
iw Charkowie.Za swoi4 koncer-
tow4 dzialalnoSC w 1.993 roku
otrzymali list honorowy. Obec-
nie zespdl lic:zy 22 osohy. Spiewa-

i4 w nim nauczyciele, wykladow-
cy, inzynierowie i robotnicy.

2 grudnia 95 r. ,,Polskie Soko-
ly" Swigtowaly SJecie dzialalno-
Sci. W tym samym roku wladze
mieiskie nadaly im tutul ,,zasltt-

Zonego zespolu ludowego kolek-
tv-vvu".' 

DziS Zaden zesp6l nie moze ist-
nief bez pomocy finansowei. Na
szczqScie znalelll sig sponsorry
wSr6d kt6rych najpowaZniei-
szym jest gl6wny inwestor Mini-
sterstwo Obrony Ukrainy. Dzig-
ki iego pomocy, ,,Sokoly" dosta-
ly autobus i instrumentY mu-
zyczne, mog4 teZ mief wlasnego
baiamistq, kierownika ch6ru i so-

listke. Strona polska natomiast
pomogla zespolowi kupif stroie.

Pawel Antoniewski m6wi, Ze

w ptzyszl.oSci chcialby powigk-
szyf grupq orkiestrowa i wokal-
n4, poszerzyi repertuar. Obecnie
wizfl6wk4 zespolu s4 takie utwo-

ry iak ,,Czerlrrone iabluszko",
,,Pi4ty toczek wo j ny mi n41", nKa-
sia". Zesp6l Spiewa r6wniezPieSni
ukrairlskie. Pawel Antoniewski
vwaia,Ze polski zesp6l powinien
starad siq l4czyc kultury dwu wiel-
kich narod6w. Tylko takie zied-
noczenie umoZliwi powstanie
i rozh'vit naszei wsp6lnei oiczyzrry,
Ukrainy. Mieszkamy przeciez na
Ukrainie, w kraju, gdzie ff a ludzie
rdznych narodowoSci. KaZdY na-
fid zaSma prawo do wlasnei kul-
tury, jgzyka i Swiadomo$ci.

,,Sokoly", Spiewajcie nadal,
i niech Spiew wasz odezwie sie
w sercu nie tylko kaZdego Polaka,
ale i naszego brata Ukraifca.

tmvslWrnun{sH
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Wesolychswiat!
Wszystkim n asrym czytelnikom, wszystkim mieszkaf com Berdyczo -

wa i naszei ziemi berdyczowskiej skladamy z okaziiSwi4t Bozego Na-

rodzenia serdeczne zyczenie zdrowia, sukces6ww zyciu osobistym oraz

w pracy i nauce. bycrymy tez wszystkiego nailepSzego w nadchodza-

cym 1996 roku.

Szczegolnie goqceiryczenia kieruiemy do os6b i instytucii, kt6re nam

pomagaja: do Ambasady i Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Pol-

skiej w Kijowie, do Stowarzyszenia ,,Wsp6lnota Polska" w Warszawie

i do Fundac j i,, Rodacy-Rodakom" w Warszawie. Serdeczne 2yczenia kie-

Utntffi1**rt, ruiemy tez do wszystkich polskich organizacii na Ukrainie.

ii+r,i{,,'hi+nii:ii:i+i:i:+i'i::i:r:r:ii:iiir, Wszystkiego dobrego!

Polacy na Ukrainie

Jezykpotski w Odessie
Od czterech lat w Odessie tapowa,JuliaBorysowa,Natalia Pomag-aja nam r6wniez czlon-

w Szkole Sredniej m t}lwykta- Crunto*a. lJczyiry zelementa- kowie Stowarzyszenia Polskiego

dany iest jqzyt ptitsti jako j'eden na[.Metery (1 kl ) i podrqczni- w Odessie, a mianowicie prezes

z iezyk1i bUcyctr.'W ciagu ka H. Meterl' 
"l95ochai 

polsk4 panBorysZai4czkowskiipanTa-

pidrwszych trzeih lat polski jest mowq" (2-3 k1.). Niestety, wcl42 d.Sjt Zaluski.

bUowia2t<o*y- ptr.dmiotem aktualne iest pytanie o podrqcz- Nasi uczniowie (wSr6d nich sa

dla wszystkicir ucini6w. Od pia- niki i litefaqre metodyczno-na- Polacy i dzieci innych narodowo-

tej klasy dzieci mog4 wybrae po- ukow4, brak kt6rei wyiaZnie od- ' Sci) bardzo lubi4 lekcie fzyka
mredty polskimj angielskim czuwamy. polskiego, interesui4 siq Polska

i friniuskim dwa yqzy[i, kt6re Mamywszkoledwagabinety i pragn4 nawi4zaf przyialnie
chciatyby gruntowni epoznae,. igzyka folskiego. Zbieiamy in- z rYie(mi, kt6re ucz4 siq igzyka

W s|tirtE pracuje sz6sciu na- iorhacje o Polsce, jej historii, polskiego na Ukrainie onz 16-

uczycieli, w tym Aivie siostry za- zyciu politycznym, kultulallYm wie5nikami w Polsce.

konne-malisterteologiifbre- i-gospodaiczy'h,. Samodzielnie Nasz adres:270020 Ukraiina,
sa Czekala i feresa Matfla, oraz opraiowuiemy materialy po- m.,Odesa, wul. TolstoS_!_], Se- '

Helena Woinowa, Ludniila Po- mocnicze dla naszych uczni6w. redniaia Szkola n. 121, KID.

Wigrtiina
wieczetzfl

Zapraszam na wigiliinq
wieczerzg.

Iamdwie do pamigci
szczerze.

Przychodicie PolscY
bohaterzY,

Legiony PolegtYch
2otniuzY,

Mgczennicy KatYnia,
Charkowa, Ostaszkowa!

Przychodhcie,
wieczerza gotowa.

lui gwiazdka sig pierwsza
ukazala.

Dlaczegowas, bracia,
tak malo?

lesteSmy do SwigtYct
zaproszen-_

W niebieskieimYiuZ
przestrzeni,

U stdp DziecigtkaiMa*i
Dzielimy sigrajskim

oPlatkiem.
Ale czuwamy

wciq2w duchu,
Rodakom niesiemy otuche.

Dlatego wigc, przyi aciele,
Odwaga

w polskoScina czele!

fmosuwn Plwlux
(Lurm)

Wszystkim mieszkqricom Zytonierszczy zn,Y
i zieni berdyczowskiei prdgnQ przeka.zo'e
noilepsze }vizenic zdrowych i spokoinych

Swiot Bo2eqo Noro dzenis
i szczesliweg6 Nowego Roku!

Ambosador Rzeczypospolitei Polskiei
w Kiiowie

lerzy Kozokiewicz

. a' WYdafeRadaBerdY-

MOZAIKA ,&*- "o*'ti"gooddziatu^- ffi ZwiazkuPolak6wna

BERD Y CZOWSKA IiHN\:'J:i1fr:
ie.zesp6l w skladzie:

Feliks Paszkowski - redaktor, LarysaWermifska - sekretarz odpo-

wiedzialny, Jerzy Sokalski oraz Piotr KoScirlski (I{arszawa). Adres

redakcii: ul. Puszkina 46, Berdycz6w. Opracowanie graficzne i tech-

niczne Krrysztof.Ziewiec (Warszawa). Wydano z pomocA organi-
zacylnAi finansowA Fundacii,,Rodacy-Rodakom" w Warszawie.

<6EPN,HqI BCbKA MO3AI KA>
(nollclxon rrloroo)

EraroAifisa fpoMaAcbKa Ky"'IbrypHo-ocsirHq fa3era.
BraxoAurs rqoKBapranltto. BHAaseub -' paAa

BepAHuieclxoro aiAAireuss Cni.nxu nonqxis Vr<paTHra.

3apeecrpoBaHa 25 xeirus 1995 PoxY
XHronanpclxlltu o6nacHHM yrlpasriHHqM no l^peci,

ceiAoureo npo peecrpauiro cepii)KT Nb 70.

Harus, aapeca: rtr. FepanuiB, ByJl. flyurr<iHa, 46'
. Te.reSou 2-23-78-

HalpyxoeaHo Ha KfI <llo"rrirpaQiuHa Qa6puxa>>
rrr. BepAnvin, nyl. Korlapeeclxoro, 2'
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