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z0.lecie ponQfikatu

/^\ d gl6wnej bramy Cmentarza
U, Lyczakowskiego trzeba i66 alej-

kq wiodaca nieco w prawo, na ukos. Blot-
nista alejka, przykt6rej stoj4 dziesi4tki sta-

rych i nowszych grob6w z napisamiw jery-
ku polskim i ukrairiskim. Pod koniec alej-
k4 trudno i66: rozkopana, pelna ogrom-
nych kah.rt. Po prawej stoi rozgrzebana
budowa pomnika Strzelc6w Siczowych,
ukrairiskich oddzial6w walcz4qch w I 9 1 8
r. z Polakami; nawprost- odrestaurowa-
ne groby, zadbane alejki, chod wszystko
najwyrainiej w stadium budowy. Oparci o
ogrodzenie kolo katakumb stoj4 milicjan-
ci, kilku przechadza sig po terenie.

To Cmentarz Orl4t Lwowskich, stan na
drug4 polowg pztdziernika. Gl6wny
pbiekt sporu pomigdzy Polakami i Ukraif-
carni, budz4cy dumg i smutek ujednych,
a niechgd lubwrgcz nienawi66 u drugich.
PrzypomnU*yt w nocy z3l pafidziernika
na I listopada 1918 r. oddziaty Strzelc6w
Siczowych opanowaly Lw6w. 1 listopada
ogloszono we Lwowie polt'stanie Zacho-
dnioukrairiskiej Republiki Ludowej. Ale
lwowscy Polacy tego nie uznali.

Ciagdalszynastr. G7
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Droga do krplahstwa
d lavietriategonokuw
ko6ciele sw. Barbary

pracuje jako proboszcz ksi4dz
Albert Galecki. Jest to czlo-
wiek mlody, pelen energii i
nadziei na popraw€ dzialalno-
6ci parafii, kt6ra przez dlugi
czas praktycznie byla bez pro-
boszcza - przecie2 ksi4dz
Ambro2y Mickiewic z caly
czas pr zebyw al p oza Be rdy-
czowem i wsp6lnot4 kato-
lick4 opiekowal sig jego
brat, ksi4dz Bernard Mic-
kiewicz. Ojcu Bernardowi
bardzo trudno zajmowa(
sig tak4 ilo6ci4 spraq musi
talra.e caly czas dojeidZai w
okolice Berdyczowa, gdzie
w ostatnich czasach powsta-
lo wiele wsp6lnot katolic-
kich. Du2o wysilk6w zabie-
ra odnowienie ko6ciola far-
nego, kt6ry zostal rvtr6co-
ny wiernym trzy lata temu.
No*y proboszcz ks. Albert
Galecki pracowal wcze6niej
w Zytomierzrr, w ko6ciele
6w. Zofii. Terazpowr6cil do
Berdyczowa, miasta, w kt6
ytn *y{ll i gdzie mieszkali naLitwq inava4zalkontaktyz Seminariumznajdowalosigw
je_go rodzice do 1937 roku. W seminarium podziemnym, Kownie, przyul. Traku l. Tam
1937 roku zato,ie nie chcieli r,azryanym 'lartyzantk4". mie6ci sig i dzisiaj. Wydawalo
wst4pi6 do kolchozu, zostali Postanowilje ukoficzyt trud- sig,2e bgdzie mOll spokojnie
wywiezieni doJakucji, gdzie no6ci byly wietkie. Wladze siEuczy6, aleza.rLO*etthro-
przebywali dwadzie6cia lat. litewskie nie dawaly zgody na powa, bylego KGBisty, wsemi-
Th-m, w osiedlulgarka, w 1955 meldunek, bez kt6rego nie narium'ci4gle prrep rowadza-
roku urodzil sig nasz rodak, moLna bylo w6wczas dostad no rewizje.-nriut" siq tak i w
obecnieksi4dzAlbert.WlgST pracy. Byl jui rok 1981. W dziefi, i i nocy. KGBiSci szu-
roku rodzina wr6cila ro lgS2zabraLi go dowojska. Shr- kali zabronionych w Zwi4zku
rodzinnego Berdyczg,"l. lylnaDalekimWschodzie. Po Radzieckim ksiazet. Klerycy
Tutal Albert ukoricryl szkolg dw6ch latach powr6cil na Lit- potajemnie czytzliprace nau-
6redni4 nr 6, kt6ra niegdy6 wg, maj4c zaiiar wsqpi6 do kow6,kt6rebylyzaiazane.Na
byla pol:ka, potem za6 studio- seminarium oficjalnego, ale przyklad "Filozoficzna kryrykq
wal w Zytomierzu w szkole wladzelitewskiezn6wniechgt- Marksa, Engelsa, Lenina",
technicznej. Po ukoriczeniu nie widziaty przybyszaz Ukrai- wydan4 w Kanadzie w jgzyku

ny. Na podanie, skierowane
do rektora, otrrqal odmowg.
Ale swojego zamiaru nie zmie-
nil. My6lal, 2e jeSli nie wst4pi
tu, to p6jdzie do seminarium
"w partyzantce", ale nagle w
paidzierniku otrzym al zavm*
domienie, 2e zostzl prryJgty.

litewskim. KtoS doni6sl do
KGB, co spowodowalo kolej-
n4 rewizjg, podczas kt6rej zna-
leziono ksi4ikg u Alberta
Galeckiego. Natychmiast
zostal wyrzucony z uczelni i
nadziei na powr6t nie mial.
Pan B69 takjednak chcial, ze

Andropow do6d szybko
umarl i Albert Galecki
zn6w zostal przyjgty do
seminarium. Szkoda bvlo
straconego roku, ale -przeciwko woli Pana .ic
nie da sig zrobid. W. .]
roku ukofczyl studia iI7
maja zostal wy6wigcony na
kaplana z r4k biskup aJ6ze-
fa Zymajisa w Mariampo-
lu, w tamtejszej katedrze.
Dzisiaj Albert Galecki pra-
cuje jako proboszcz w
ko6ciele 6w. Barbary w Ber-
dyczowie. Ta praca wyma-
ga wiele wysilku, cierpliwo-
5ci, samowyrzeczenia.
KoSci6l potrzebuj e remon-
tu, zostal przeciez oddany
wiernym dopiero trzy latz
temu, a przedtem wykorzy-

stywany byl jako szkola spor-
towa. Mamy moino6i by6
6wi adkam i wy dar zeri histo ry-
cznych - powstaniaz popio-
l6w znakomitego ko6ciola,
gdzie bral6lub wielki Balz^^
gdzie byl ochrzczony lt^--,
Conrad Korzeniowski, gdzie
modlili sig.nas i wasi przod-
kowie, gdzie teraz modlimy
sig my i nasze dzieci. Nowe-
mu proboszczowi skladami w
j.go trudnej, ale tak potrzeb-
nej nam pracy - najlepsze
2yczeniz.

Larysa Wermifska

stusi6w mial zamiar wst4pi6 do
seminarium duchownego w
Rydze, ale to mu sig nie uda-
lo. P rzy cryna, j ak na tzrnte cza-
sy, byla oczywista 

- rodzic6w
uwa2ano za nie do66 lojal-
nych. Z pornoc4 ksigdza Ber-
dnarda Mickiwicza wt'echal

Ksiqdz Nbert Galecki z grupA parafian obok pamigtnej t"bliry, lit6ra stwierdza,
ie w 1850 roku tu bral Slub wielki francuski pisarz Honore de Balzac
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II Festiwal I(ultury Polskiei na Ukrainie
roczynstlm koncertem we huow-
skim Teatrze \trielkim rozpe

czel sie II Festiwal lfuitrrryPolskiej na
Ukrainie. Wsp6lorganizatorami tej
imprezy, kt6ra odbyla siE w pierwszej
polowie wrze6nia br., byly: Federacja
Organizacji Polskich na Ukrainie,
Towarzystwo Kultury Polskiej Zieml
Lwowskiej i Zwr4zekPolak6w na Ukrai-
nie. Od arii Jontka z opery Stanislawa
Moniuszki 'Flalka' po stare lwowskie
piosenki, od poloneza po galicf ski
taniec'trzgsionke" - inauguracyjny
koncert byl przede wszystkim przegl4-
.. y' polskich zespol6w z calej Ukrainy.
W'ystgpowali polscy artySci- amatorzy,
migdzy innymi kij owskie Jask6lki', "PG
leskie Sokoly" z Zytomierza oraz "Weso-
ly Lw6w". N{gorgcej oklaskiwano dzie-
ci i mlodziei,, a koricowe "Hej, sokoly"
6piewali nie tylko wszyscy arty6ci, ale i

od koniec rmze6nia br. poligonie
kolo Jaworowa, niedaleko grani-

cy ukraitrsko-polskiej, odblf sig w
rannach programu "Partnerstwo dla
Pokoju' dwiczenia "Tarcza Pokoju
'98'. Uczestniczyli w nich iolnierze i
oficerowie z kilkunastu kraj6w NAIO
oraz Europy Srodkowej ora? kraj6w b.

'/ RlL a tal<ze - po raz pierwsry -\<f6tny, polsko-ukrairlski batalion sil
pokoj owych. W otwarciu twrczefr ucze-
stniczyli m.in. mister obrony Ukrainy

cala sala. - Zespoly amatorskie pows@4
stosunkowo n{lanviej, jest wigc ich na
Ukrainie sporo - m6wi wsp6lorganiza-
tor koncertu, wieloletni rezyser Teatru
Polskiego we Lwowie Zbigniew Chrza-
nowski. - Lw6w ma o ryle lepszA sytua-
cjg, 2e rylko fu po wojnie dzizlaly pol-
skie szkoly, funkcjonowal na profesjo-
nalnych zasadach polski teatr i ch6r
'Echo". Zdaniem prezesa polskiego
towarry3twa we Lwowie Emila Legowi-
cza, festiwal winien l4czy (. Polak6w mie-
szk{4cych na Ukrainie i potwierdza{2e
na co6 ich stad. - To zreszt4 irnpreza
nie rylko dla nas. Pokazujemy swoj4 kul-
turg Ukrairicom, chcemy, by mogli ja
poznat. - powiedzial. - Thkie festiwa-
lel4cz4narody. Przez kilka dni we Lwo-
wie pokazany zostal m.in. spektakl "Bal-
lady i romanse' Adama Mickiewicza w
wykonaniu Teatru im. Stanislawa

Wyspiariskiego z Katowic oraz "Polowa-
nie" Stanislawa Mroika w wykonaniu
Polskiego Teatru Ludowego ze Lwowa;
odbyl sig koncert Capelli Premislensis
oraz Polskiej Orkiestry Radiowej, atak-
ie sesja naukowa po$rrvigcona tw6rczo-
6ci Adama Mickiewicza. Q&,arte zostaty
dwie wystawy: *Adam Mickiewicz i jego
epoka" oraz rysunk6w mlodej lwowskiej
artystki Krystyny Grzegockiej. Duiej i
waznej imprezy nie zdolaly naszczEilcie
przytmit niemile wydarzenia wok6l
Cmentarza Orl4t Lwowskich. Wbrew
obawom, przed Teatrem Wielkim nie
pojawity sig iadne pikiety. Na inaugura-
qiny koncert obok przedstawicieli pol-
skich wladz przybyl gubernator obwo-
du lwowskiego Mychajlo Hladij i wiele
zrracz4qch postaci lwowskiego iycia kul-
turalnego i politycznego.

Stefan Skar4/6ski

Pols ko -ukr aihs ki batalio n iui? dziala
gen. Oleksandr KuZmuk i szef polskie-
go Ministerstwa Obrony Narodowej
Janusz Onyszkiewrcz.

Ponad trzystoosobowy batalion
sklada sig ze strony polskiej z zolnie-
rzy z brygady pancernej zPrzerny(la,
a ze strony ukrairiskiej - z ilolnierzy
dywizj i zme chanizowanej, s tacj onuj 4-
cej we Lwowie (ta czg(t. batalionu ma
swoj4 siedzibg wla6nie w Jaworowie) .

Nie wiadomo jeszcze,jakie bgdzie
j.go praktyczne wykorzystanie. Na

razie konieczne j est "dogranie" wsp6l-
pracy obu jego czgfici, polskiej i uk-
rairiskiej.

Zasadniczo j ednak manewry "Tar cza
Pokoju '98" rozgrywaly sie nie na poli-
gonie, a na ekranach komputer6w -byty to typowe 6wiczenia dow6dczo-
sztabowe. Ofi cerowie i Zolnierze twiczy-
li operacj g pokoj ow4 w warunkach zbli-
ionych do tych, kt6re panuj4 obecnie
w Kosowie' 

Ryszard Kowalski

Pasowanie trawcznia
hyrc^i"rru, w Szkole Sredniej
w 17 funkcjonuj4 obecnie trzy

klasy - od pierrvszej do trzeciei - z
jgzykiem polskim, w kt6rych ojcz5nste
go jgzyka urcry sig ponad sto dzieci.
)OO( pierwszoklasiS d, zloiyli Sluborua-
nie i zostali pasowani na uczni6w.

Trady{a pasouania w zytomierskiej szko
le majnz nzylata. Pierwszoklasi6ci Slubo-
wah,ze b9d4 sig dobrze uczyt. i nie zawio
d4 swoich rodzic6w. \{aidy z nich ofrzy-
mal ksiqzkg do naukij Azybpolskiego.

Kazdego roku do polskich klas zgla-
sza siE coraz wigcej dzieci. - Najwaz-
niejszym bodZcem jest to, 2e mlodziei
rnoLe pojecha6 na studia do Polski. To
ogromna zachgta- m6wi Natalia Sie-
r adzka, nanczy cielka j gzyk z p ol skie go,
a zarazerr. wicedyrektorka szkoly.

W szkole ucry sig p6ltora tysi4ca
dzieci w klasach o rozszerzonym pro-
gramie jEzyk6w obcych. Duie zrracze-
nie przywi4zuje sig d.o nauki literatu-
ry i historii oraz do poszanowania

tradycji narodowych. PodkreSla to
dyrektor szkoly Jrttj Romaniuk. -Chcemy, aby dzieci z pi4tych klas zao-
piekowaty sig polskim cmentarzem. W
ten spos6b lepiej poznaj4 wsp6ln4
historig - m6wi.

'Polska klasa - rrasza klasa', m6wily
dzieci podczas uroczysto6ci. Mamy nadzie
je,r.bEdrie to naprawdg ich klasa.'

Wieslaw Romanowski

( aut or j est kore spond ent em
Telewizji Polskiej w Kijowie)
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nia 16 paidziernika
biei4cego roku ming

lo dwadzie6cia lat ponQrfika-
fir papieiaJana Pawla II, czylr.
d\r'adzie6cia lat sluiby KoScio
lowi jako nastgpca Swigtego
Piotra. Taka okragla data jest
oka{ a do robienia r6inorakich
statystyk, wykres6w, a nawet do
dumy, ze rrasz rodak przez tak
dt"gt okres czasu jest kim6 o
kim siq m6wi, kt6rego pokazu-
ja * telewizji, w gazetach.
Obchodz4c ten jubileusz warto
spojrzed na papieZa jako na
czlowieka, kt6ry pelni swoja
posluga pasterska jako piel-
grzym. Mydlg, ze wlainie slowo
pielgrzym jest takim slowem -
kluczem, kt6ry bardzo dobrze
okre6la i pozwala zrozumie(
Jana Pawla II. Dokladnie dwa-
dzie6cia lat temu, o godzinie
18.45 kardynal Pericle Felici
oglosil wyb6r nowego papieia
i od tego czasu rozpoczgla sig
jego shrzba na stolicy Piotrowej.
Kardynal Karol Wojtyla jako
papiei przyjal imiona Jan
Pawel, z jednej strony na cze|t
swoj e go poprzednikaJana Paw-
la l, oraz dw6ch ulubionych
papieiryJana XXI[, kt6ry roz-
poczql II Watykafiski Sob6r i
tym samym rozpocz4l novty
okres w dziejach Ko6ciola, oraz
Pawla M, kt6ry zako 6czyl Sob6r
i dalej kont'Tnuowal &oge Tapo-

cz4tkowan a przez "papieZa dob
roci". Slowa, kt6re skierowaldo
wszystkich zgromadzonych
tego pamietnego dnia na pla-
cu Swiqtego Piotra zawieraly
podstawowe wezwanie, kt6re-
mu papiez zostal wierny przez
te lata swojej poshrgi. S4 to sle
wa: "Otw6rzcie drzwi Odkupi-
cielowi..., ... nie lgkajcie siE".
Moina powiedzie6, ze to jest
jego program, program piel-
grz;4a, kt5ry z rym przesla-
niem idzie do kazdego czlowie-
ka. Dlatego tez moiemy zoba-
czyi papieza w otoczeniu "wiel-
kich" tego 6wiata, juk i po6r6d
biednych w slumsach bnzyllj-
skich, w otoczeniu chorych i

cierpi4cych. Zreszt4 sam do6-
vuiadcz1u4 b6lu, cierpienia, po
zamachu najego zycie, dnia 13
m{a 1981 roku.

Od samego pocz4tku, at po
dzisiejszy dziefiplan dnia Ojca
Swigtego, je6li tylko jesr w
Watykanie jest niezmienny a
wygl4da nastgpuj4co:

. 5.30 - pobugka

. 6.00 - Poranna modlitwa,
czas rra rozmy6lanie w swojej
osobistej kaplicy. Wci4gu dnia
kilka razy papieZ udaje sig na
modlitwg, spEdzaj4c na niej
do trzech godzin.

. 7.00 - Msza Swigta, na
kt6ra zos@4 zaproszeni bisku-
pi, Swieccy, kt6rzy w tW cza-
sie znajduj4 sig w Rzymie.

o 8.00 - Sniadanie (kawa,
mleko, ser, konfitury).

. 8.30 - Papiei udaje sig do
swojego gabinetu, gdzie pra-
cuj e, sprawd za rozne materia-
ly, wiadomoSci, kt6re otrzymu-
je z Sekretariatu Stanu i
innych urzgd6w Kurii Rz'im-
skiej. Przygotowuje takie ofi-
cjalne dokumenty oraz swoje
wysqpienia.

o 11.00 -Audienqawppies-
kiej bibliotece. Tutaj przychdz4
kardynalowie, biskupi, glowy
pa.n st w, mi ni st rowi e i arnb as ad o -

rowie oraz mde grupy.
. 13.45 - Obiad z zaproszo-

nymi gosciami, w sklad l<t6rego
wchodz4 - wloska kuchnia, z
polskimi potrawami : pierogt,
ryba w sosie pomidorowry,
ziemniaki piure)

o 15.00 - sjes,ta.
o 15.30 - Godzina na wol-

nym powietrzu; jest to czas aby
sig pomodlii, jeszcze nz prze-
myilec swoje wyst4pienia, czas
na naukg jgzykow obcych.

. 16.30 -Povwot do swojego
gabinetu.

. 18.30 - Audiencja dLa Se-
krctafiatu Stanu, dla przedsta-
wicieli Kwii Rzltmskiej .

. 20.00 - Kolacja, po l{torcj
papiei kontynuuje swoja pnce.

. 22.45-MdLitwa na zakon-
czenie dnia w sumjej kaplic y i sen.

Dwa razy.w ci4gu tygodnia
wprowadzane sa zmianyw ten
porz4dek dnia, w niedziele -
Msza na placu sw.Piotra, a w
5rod9 - audiencja og6lna w sali
Pawla VI, gdzie jednorazowo
moina przyjat 7000 go6ci.
Takile pewne zmiany nasqpi-
ly wtedy gdy przez 77 dni
papiei spgdzil w klinice "Ge-
melli' po zamachu na j.go
zycie dnia 13 maja 1981 roku.
Z powyi:,szego zestawienia
wida6, ze dziefi pracy Ojca
SwiEtegojest od rina ao {at
nej nocy bardzo wypelniony.
Dziqki takiej organizacji
papiei dobrze wykorzystuje
czas, a owocem tego jest 13
encyklik, czyli oficjalnych
dokument6w, w kt5rych Jan
Pawel II porusza waine kwe-
stie dotycz4ce calej ludzkoSci:
obrony i:,ycia ludzkiego,
potrzeb g milosie rd zia, dziala-
nie Ducha SwiEtego w 6wiecie,

prace ludzk4. Nazwa kazdej
encykliki pochodzi od pier-
wszych jej sl6w. Przypatrzmy
sig, ich tytulom, obok na7- -.
wjgzyku laciriskim podaje --,,
maczenie najEzyk polski oraz
datg napisairia:

1. "Redemptor hominis"
(Odkupiciel czlowieka) -
4.03.1979.

2. "Dives in misricordia"
(Bogaty w milosierdzie) -
30.11.1980,

3. "Laborem exercenst'
(Wykonuj4cy prace)
14. I l. lggl,

4. "Slavorum Apostoli"
(Apostolowie Slowian); na
ll00 lecie sw. Cyryla i Meto-
dego - 2.06.1985,

5. 6'Dorninurn et vivifican-
tem" (Pana i Oiywiciela; o
Duchu Swietyn w zyciu Ko6cio-
la i 6wiata) - 18.05.1986,

6. "Redemptoris Mater"
(Matka Odkupiciela; o Mu.F
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w iyciu pielgrzymujecego
Ko6ciola) - 25.03.1987,

7. 'solicitudo 1si secialis'
(Troska o sprawy spoleczne;
na 2Glecie encykliki PawlaVI
'Populorum progressio') -
30.12.1987,

8. *Redemptoris r.issiot
(Misja Odkupiciela; o stalej
aktualno6ci misji) - 7 .L2.L990,

9. *Centisimus annus'
(Rok setnli w setna rocznice
encykliki Leona XIII "Rerum
novarum') - 1.11.1991,

10. *Veritatis splendor'
(Blask prawdy; o niekt6rych
podstawowych zagadnieniach
nauczania moralne go Ko6cio-
la) - 6.08.1993,
'* ,I. 'Evangelium vitae"
@wangeliazycia; o wartoSci i
nienaruszalno6ci iLycia
ludzkiego) - 25.03.1995,

12. 'LJt unum sint' (Aby
byli j edno ; o dnalalno6ci eku-
menicznej KoSciola) -
25.05.1995,

13. *Fides et ratio' (O
relacjach miedzywiara i rozu-
mem) - 15.10.1998.

Trudno przedstawi t wsry-
stko co Papiei napisal, ale war-
to podkreSlit,, ze od samego
pocz4tkuponqrfikatu, na I sty-

cznia kieruje do wszystkich
ludzi Orgdzie na6wiatowe dni
pokoju. Zawartajest w nich
troska o to aby $rdat nie zatra'
cil sig w wy6cigu zbroje6, by

.- ie bylana daremnie przele-

\r/na krew. Z tym orgdziem
pokoju papiei odwiedza
wsp6lnoty katolickie rozsiane
po calej ziemi. Swoje slowa
kieruje do wszystkich ludzie.
Wszyscy Go sluchaj4, nawet
je6li do kofca nie rozumiej4.
Pierwsza podroi apostolska
odbyla sig na przelomie sty-
cznia i lutego 1979 roku, do
Meksyku, Dominikany i Chi
le. I tak przez te latz odwie-
dzil wszystkie kontynenty,
gdzie spotykal sig z katolika-
mi, przedstawicielami nie-
chrzeScijariskich religii. W
kaidej sytuacji papieijak dob
ry pasterz wracal sig do ludzi
z przeslaniem nios4cym
nadzieje, otuchg. By6 moie
pamigtamy Jego wyjazd na

Chorwacje, aby uspokoid wal-
cz4ce ze sob4 narody, abyrue-
cz)ryviScie zapanowal prawdzi-
wy pok6j i aby nie byla na dar-
mo przelewana ludzka krew.

Papiei jak pielgrzym niesie
nadzieje, kt6ra czerpie od
Boga,Jego Matki, Maryi, kt&
rej zawierzyl swoje pasterskie
poslugiwanie. Mottem, has-
lem, kt6re przyJ4l na lata pon-
qfikatu, s4 slowa Totus Tuus
("Caly Tw6j"), synowskie
oddanie Matce wyraia sig w
powierzeniu Swiata Matce
Boiej Fatimskiej Fkt6rej opie-
kawyraia sig w prowadzeniu
papiein przez te trudne lata
droga cierpienia i dialogu .

o.Maciej Zigba, dominika-
nin, znawca lnarrczartria spole-
cznego Kosciola, zapytany
przez dziennikarza, jakie trzy
punkty wymienilby z nauc zania

Jar" Pawla II, na kt6re powin-
ni6my zwr6 cit. szczeg6lna uwa-

Bg, powiedzial: Po pierwsze
Papiez nam m6wi, ieby6mynie
bali sig iadnych weanra6. Sta-
wi{cie czolo ws4rstkim proble
mom. W Chrystusie istnieje
zawsze n{lepsze, jedyne i pel-
ne roanri4zanie. Trzeba je zna-
lefd. Nie uciekajmy przed pro
blemami, nie ignorujmy ich,
nie b6jmy sig. Niezmiernie
wainajest pewna odwaga kon-
frontowania z odmiennymi
pogladami i uczciwoSd w poszu-
kiwaniu prawdy.

Druga wskaz6wka to wezwa-
nie do caloSciowego chrze6ci-
j ansnua. Chrzesc$ anienem jest
sig i w rac'y, iw domu, i pod-
czas odpoczynku, uczestnicz4c
w iyciu kulturalnym, garajac
na boisku, czy tez bgdac kibi-
cem. Zawsze i wszgdzie jestes
my chrze6ciianami i trzeba w
spos6b m4dry Bleboki i wyra-
zisty skladac 6wiadecnro swoj ej

wiury. Pr6bujmy zatem - z

Boia pomoce -byt coraz lep
sztrmi chrzeScij anami.

Trzeci punkt, to dostrzeie-
nie konkretnego czlowieka.
Nie masowe irkcje, nie wielkie
grupy, ale zywi, konkretni
ludzie, kt6rzy Swiadomie
buduj4 wiqzi spoleczne, l1cza
sig w organizacje,stowarzysze-

nia, wcieluja. * rycie migdzy-
ludzka, a moie przpajmniej,
migdzyosobowa solidarno66.
Papieiowi, nawet gdy spotyka
sig z wielomilionowym tlu-
mem czy pisze tekst, uirywajac
trudne go ieryka, adre sowane-
go do calego swiata, zawsze

chodzi o to, aby dotrze6 do
konkretnego czlowieka, zj ego
rado6ci4 i troskami, pytaniami
oraz problemami, zjego nie-
powtarzalna godno-
5ci4. fMistrz, rozmowa z ojcem
Maciej a Zigb4, zamieszczona
w miesigczniku W drodze,
r0(302) 1998, s.341

Na zakoriczenie naszej ref-
leksji warto mr6cit uwage na
slowajakieJan Pawel II powie-
dzial w homilii wygloszonej
podczas Msty Swietej na Pla-
cu sw. Piotra LSpaidziernika,
kiedy r onraial 20 lat swoj ego
pontyfikatu. Nawi4zuj4c do
sl6w z Ewangelii wg. Sw. Luka-
sza: 'Syn Bory gdy przydzie,
czy znajdzie wiarq na.Ziemi?"
Papiei podkre6lil., ze pytanie
to, postawione kiedy3 przez
Chrystusa swoim uczniom, na
przestrzeni dw6ch tysigcy lat
ery chrze6cij anskiej powraca-
lowiele rarywobec ludzi, kt6
rych Opatrzno66 w4m'ala do
przyjgcia drogi Piotrowej.
"My6lg w spos6b specjalny
sobie, o tym wszystkim co sig

wydarzylo 16 paidziernika
1978 roku. W dzisiejszej celeb
racji dzigkuje Bogu warz z

wami wszystkimi za tych 20 lat
pontyfikatu" - powiedzialJan
Pawel ll. Zdaniem Ojca Swie-

tego, biskup, a tym samym
papiei, winien stale powracad
do ir6del m4dro6ci, kt6re
prowadza do zbawienia. Musi
milowad Slowo Boie. "Po dwu-
dziesnr latach na Stolicy Pig-
trowej nie mogg dzisiaj nie
postawi6 sobie kilku pytafi:
CzyS dotryzmal tego wszystkie-
go? Cry byleS zapobiegliwym
i czuj nym nauczycielem wiary
w Ko6ciele? Cry staraleS siq
przyblilyd ludziom naszych
czsaow wielkie dzielo Soboru
Watykariskiego! Czy starale6
siq zaspokoi6 oczekiwania
wierz4cych w KoSciele oraz

gl6d prawdy, jaki daje sig
odczud na Swiecie poza
Ko6ciolem? Papiei podkre6lil,
ze podczas tych dwudziestulat
pontyfikatu staral siq pozosta-
wa6 wierny wezwaniu sw.Paw-
la do gloszenia nauki:"Glosic
nauke! To moje zadanie, czy'
nic wszystko, co w mojej mocy,
azeby Syn Czlowieczy, kiedy
przyldzie, znalazlwiare na zie-
mi". Wazna jest potrzeba
modlitwy, gdyz "modlitwa
pasterza wspiera stado. To
rzecz pewna. Prawda jest
r6wniez, ze modlitwa ludu
wspiera tego, kt6rego zada-
niemjest mu przewodzic. Tak
bylo od poczatku (...) Modlit-
wa Kosciola to wielka moc!".

Zwracajac sig dowiernych z

Rzymu, Woch i swiata, Papiez
podkreslil, ze intencja dzisiej'
szej Mszy sw. na Placu sw. Pio-
tra jest "skladac dzieki Bogo
za opatfznosciowa troske, z

jaka prowadzi i wspiera sw6j

Lud na drogach historii; z mej
strony odnowic <tak> wypo-
wiedziane dwadzie6cia lat
temu". Prosilwiernych o mod-
litruq "za tego Papieza, zzeby
m6gl do kofca wypelnid swa

misje". Jan Pawel II odnowil
tez zawierzenie swego ityciai
poslugi Pannie Marp, Matce
Odkupiciela i Matce Koscio-
la. "Powtarzam sig zJej synow-
skim oddaniem: Totus Tuus!
(Caty k6j)".

Talcie z naszej strony nie
moze zabrakn46 modlitr,rty za

naszego Papieita, ale nie tak
od 6wigta, ale na co dziefr,
gdyz u kofca kofcz4cego sig

drugiego tysi4clecia Papiez
przychodzi d,o nas jako dar
od Boga, jako prorok, kt6ry
chce nas przygotowad do
tego abydmy moze porat.
kolejnyw swoim zyciu powie-
rzyli Panu Bogt swoje zycie,
troski i problemy, rado6ci,
by6my mogli dawa6 Swiade-
ctwo swojego chrze6cijari-
skiego itycie bez leku ale pel-
ni Boiej mocy.

[Material opracowal
o.Mariusz Woadak OR

Ofigma wydarunicza
KAIROS, Kij6wl
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Ciag dalszy ze str. I

Rozpoczgty sie walki z udzia-
lemochotnik6w-wtym
lwowskiej mlodziez-y, lnarywa-
nej "orlgtami'. Po uderzeniu
polskich oddzial6w z Krakowa
i Przemyila, 222 listopada
Lw6w ostatecznie przeszedl w
polskie rece, co wcale nie
oznaczalo korica walk polsko-
ukrairiskich w Galicji Wscho-
dniej. Zdaniem Polak6w Lw6w
zostal wyzwolony, a zdaniem
Ukrairic6w - okupowany.

Lfircoury protok6l

Jeszcze kilka miesigcy temu
wydawalo sig, ie z Cmenta-
rzem Orl4t nie bgdzie wigk-
szych problem6w. Na samym
pocz4tku tego roku go6cili tu
prezydenci Polski i Ukrainy,
Aleksander Kwa6niewski i Leo
nid Kuczma - skladali wie6-
ce i pod zacz4tl<tern pomnika
Strzelc6w Siczowych, i na lez4-
cej obok polskiej nekropolii.
W6wczas to rzucona zostala
data ponownego spotkania,
ju2 na odbudowanym cmenta-
rzu, L listopada tego roku.
Znacznie p6iniej mialo sig
okazat., 2e byla to data fatalna.

Potem nast4pily kolejne
rundy rozm6w z ud,zialern
sekretarza generalnego pol-
skiej Rady Ochrony Pamigci
Walki i Mgczefsniva Andrzeja
Przewotnika i mera Lwowa
Wasyla Kujbidy. Powoli docho-
dzono do porozumienia, a
odbudowa Cmentama trwala.
Wreszcie, w lipcu br. Andrzej
Przewotnik i Wasyl Kujbida
podpisali protok6l. Strona pol-
ska zr ezygnowala z prrywr 6ce-
nia kilku oryginalnych ele-
ment6w Cmentarza, zdaniem
Ukrai6c6w obrazaj4cych ich
uczucia narodowe. Postano-
wiono zmieni6 napis "Niezna-
nym bohaterom poleglym w
obronie Lwowa i ziem polu-
dniowo-wschodnich' na cen-
tralnie poloionym grobie.

Pomimo to lwounka Obwodo
wa Miqdzyresoftovra Komisj a ds.
Upamigtnienia Ofiar Wojny i
Represji Politycznych wydala
wkr6tce kryty czr:r4 opinig :'obu-
rz{4ce jes t to, ie jui: ustawione

czy odnowione tablice i pomni-
ki,jukr6wniei te, kt6re s4-przy-
gotowane do ustawienia, m4i4
v{yaz Swiadomego poniienia
narodowej dumy Ukrai6c6w,
po6rednio lub wprost n:aktuja
ukrairisk4 rdzenn4 ludno6d j ako
okupant6w Lwowa, w walce z
kt6rymi polegli Polacy".

Konflikt sig nasila

Do polowy wrze6nia
wsp6lpraca z gospodarzami,
czyli dyrekcj4 $mentarza
f.yczakowskiego, kt6rej podle-
ga nasz Cmentarz, ukladal:a siq
zupelnie dobrze - m6wiJan
Wojciech Wingralek z firmy
Energopol-Trade SA, kieruj4-
cypracami nad odbudow4. -A potem sig zaczglo: pikiety
pod ratuszem, wreszcie na
naszym Cmentarzu. 18 wrzeS-
niawrqczono mi pismo dyrek-
tora Cmen tarr za l,yczakowskie-
go Ihora Hawryszkiewicza,
nakazuj4ce wstrzyma6 niemal
wszptkie prace.

23 wrzeSnia doszlo do zbez-
czeszczertia grobu pigciu nie-
znanych i:,olnierzy - to wlaS-
nie najego plycie znajduje sig
kwestionowany przez Ukrai6-
c6w napis "Nieznanym boha-
terom...". Oblano go farb4,
pojawil sig napis cyrylic4 "laj-
rro" oraz literami lacifskimi
"PL NO" (PL - to symbol Pol-
ski, umieszczany na samoche
dach, 'NO" ozrracza "nie'po
angielsku ), a tal<ze naklej ka ze
znakiem UNSO.

We lwowskich pismach poja-
wialo sig corazwiqcej arrykul6w
nieprzychylnych, wrqcz wrogich
polskiemu cmentarzowi. W pi$
mie'Poshrp" z 23 wrzefinia, kie-
dy to zbezczeszczono cmentarz,
opublikowano zdjgcie jeszcze
nie uiszczonego grobu niema-
nych 2ohri eny wraz z wltt vodem,
ie pochowani tam nie s4 obro6-
cami, a wrecz przeciwnie -naleidicarri. Liczne, niechgtne
Polsce arrykuly pojawialy sig teL
w innych pismach. Sugerormano
wrecz, ie dazgnie do odbudo-
wy Cmentarza Orlatjest przeja-
wem polski ch iadafi terytorial-
nych i grozi calo6ci i integralno
Sci ukraifi skiego paristwa.

Kilka dni p6Zniej nieznany

sprawca napisal farb4 na Scia-
nie budynku, gdzie mie6ci sig
polska Szkola Srednia nr l0 -"Het' PL' ("Precz PL") oraz
"IINSO" i namalowal swastykq.

Ifto to zrobil
Te dwa wydarzenia nadaty

calej sprawie nowego wymiaru.
Czyminnym sa artykuly w gaze-
tzch czy pikiety, cr.4 innym -niszczenie grob6w czy mazanie
napis6w na szkole.

- To nie my - stanowczo
twierdzil Wasyl Dube6kyj,
komendant obwodu lwowskie-
go UNSO. Ostap Kozak, szef
Wydzialu Dokumentacji
Zewngtrznej UNA-UNSO
wypowiadal sig nieco inaczej.

- Nasze kierownictwo takich
polecef nie dawalo, nie moge
jednak wykluczy6, ite kt6ryi z
naszych czlonk6w zrobil to na
wlasn4 rekq - m6wi.

Lwowscy Ukrairicy sugere
wali trzy moiliwe warianty:
akcja jakiego6 Ukrairica, wro-
go nastawionego wobec Pola-
k6q akcja jakiegoS Polaka,
chc4cego "pogryyi" Ukrairi-
c6w i wreszcie - "62s6ia sila".
Oczywi6cie - Rosjanie. Pola-
cy zd,ecyd,owanie odrzucaj4
wariant polski, a wielu tei:, przy-
chyla sig do sugestii, ie tojed-
nak zadzialali Rosjanie. -Chodzilo o to, by Ukrai6c6w
o6mieszyi i to tui przed przy-
jazdem wybitnego amerykari-
skiego polityka polskiego
pochodzenia Zbigniewa Brze-
zifiskiego. Komu6 zaplacono
za tg robotg - nn'ierdz4. Sam
Brzezifski przychyla sig wla^i
nie do wersji "rosyjskiej'.

Tymczase n 22 paf dziernika
doszlo do kolejnego aktuwan-
dalizmu na Cmentarzu Orl4t
Lwowskich. - Przyszla grupa
kilkudziesigciu os6b z UNA-
UNSO, towarzysrylo im kilka
ekip telewizji ukraifiskiej -m6wi Jan Woj cie ch Win gralek.

-Wykuli 
calo66 napisu *Niez-

nanym bohaterom...' na gro-
bie pigciu inlnierzy.

Konsul Wincenty Dgbicki z
Konsulatu Generalnego RP we
Lwowie, kt6ry - zaalarmowa-
ny - przybyl na Cmentarz,
poprosil dow6dc9 grupy mili-

cji, ochraniaj4cej polsk4
nekropolig, by interweniowa-
la, ten j ednak odpowi ednal, ze
czeka na instrukcje przeloio'
nych. Tymczasern lider UNA-
UNSO Andrij Szkil powiedzial
dziennikarzom: "My tylko
wypelniamy postanowienie
lwowskiej R"dy Miej skiej.

Deputowani 14 paidzierni-
ka zai1dali usunigcia napisu,
a poniewai:, od tego wladze
miasta nie podjgly indnych
dzialart, to UNA-UNSO 'wziE-
la na siebie inicjatywg'.

Polacy 
-nikla mnieiszo3d

Tak czy inaczej atmosfbr/
wok6l Cmentarza Orl4t Lwow-
skich sig zaggszc za. We Lwowie
dla poliryk6q dzialaczy i urzq
dnik6w w sprawach polsko-
ukrairiskich jest to problem
numerjeden. Dlaczego?

- Trwa walka polityczna
pomigdzy r6inymi ukrairiski-
mi ugrupowaniami polityczny-
mi - m6wi prezes Towarry-
stwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej Emil Legowicz. -lhzde z nich chce pokaza(.,2e
to nie ono zgodzilo sig na
odbudowg Cmentarza Orl4t,
chce pokazat,ie dba o intere-
sy ukraifiskie lepiej nii inni.
Niestety, w tej walce najbar-
dziej ucierpial sam Cmentarz.

Od innego polskiego dziz'^
czz slyszg, ie powodem na\,,/
nia napigcia wok6l Cmentarza
Orl4t moi e byt. zbliiantre siq nie-
fornrnnej daty ukorlczeniaj ego
odbudowy, a zarazem nikle post-

epy prac pny majaqm stanowid
przeciwwagq pomniku Strzel-
c6w Siczowych. - Nasz Cmen-
tan wy gladapigknie, a ich pom-
nik znacznie gorzej - m6wi.

W dzisiejszym Lwowie Pola-
cy stanowi4 nikl4 mniejszo66

-L-2 
procent rvszystkich mie-

szkaric6w. Co prawda dyspo-
nuj4 wlasnymi szkolami, maja
wlasny teatr, a talra.e audycje
radiowe i czasopismo, wreszcie

- polsk4 organizacjq, ale
wobec niewielkiej liczebno6ci
nie s4 reprezentowani w lokal-
nych wladzach i to calkowicie
uzaleinienia ich od dobrej
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woli Ukrairic6w. Jak podkre6-
laj4 lwowscy Polacy, Cmentarz
Orl4t moie mie6 w meriijedy-
nie mniejszych lub wigkszych
przeciwnik6w.

- Jestem pracownikiem
naukowym i przez lata wycho-
wywalem mlodziei. Tu, we
Lwowie, mieszkali moi rodzi-
ce, dziadowie i pradziadowie,
dziesi4tki pokoleri. Teraz sly-
t iejestem okupantem -Ix-/vijeden ze lwowskich Pola-
k6w ze lzami w oczach. Inny
zaS nuierdzi,ze Ukraifcy chc4
zatrzet. wszelkie Slady polsko-
Sciwe Lwowie. 

-Polskie 
napi-

sy na grobach na Cmentarzt
f-yczakowskim s4 niszczone,
zastqpowane ukraif skimi.
Zmieniane s4 istniej 4ce jeszcze

polskie rlrazlury ulic. - m5wi.
Wszyscy jednak zgodnie

podkre6laj4, ze spraw4 Cmen-
tarza interesuj4 sig przede
wszystkim ludzie starzy. -Mlodych to raczej nie intere-
suje - m6wi4.

Chodzi o UPA

- 
Nie moie byt itadnych

sprzeciw6w co do uporz4dko-

wania j akie gokolwiek cmenta-
rza, cywilnego czy wojskowego

- nivierdzi Wolodymyr Sere-
da, bardzo zaangaZowany w
sprawg Cmentarza Orl4t, szef
stowarzys zenia "Nadsiannia",
skupiaj4cego Ukrairic6w
wysiedlonych po II wojnie
Swiatowej z dzisiejszych pohr-
dniowo-wschodnich teren6w
Polski. - Ale polskiemu
cmentarzowi wojskowemu na
l-yczakowie przypisywano nie
mniej wazn4 funkcjq panteo-
nu, pomnika chwaty, utwier-
dzaj4cego polsko6i na tych
terenach. Th ideologiczna fun-
kcja cmentarzajest dla nas nie
do pr{gcia.

W ukrairiskiej publicystyce
uzy,vana j est nastgpuj 4ca argu-
mentacja: I listopada 1918 r.
we Lwowie ogloszona zostala
Zachodnioukrairiska Republi-
ka Ludowa . Przekazalyjej wla-
dzg instytucje Austro-Wggier.
Paristwa polskiego jeszcze
w6wczas nie bylo. Awiqc Pola-
cy nie bronili Lwowa, byli
natomiast najetdtcami, oku-
pantami.

-Ja rozumiem, zew swoim
przekonaniu pochowani tu
Polacy walczyli o sluszn4 spra-

wg. Ale je6li na ptycie grobu Deputowani
pozostanie napis m6wi4cy o
.a -L,- _ -a^ _- ^l^ tt - ^:^-^-: ^i ^ ---+^obroricach", pojawi sie pyta- o Cmel0lti/tfrZu Od4t
nie, kim my byliSmy ijeste6my
na tej ziemi, na naszej ziemi

- agresorami? - m6wi pan
Sereda.

Wolodymyr Sereda uwaza,
ie mimo wszystko moiliwyjest
kompromis, potrzebne s4jed-
nak ze strony polskiej jakie6
dzialania w sprawie poch6wku
zolnierzy UPA. - Sa odpowie-
dnie porozumienia, ale nic sig
nie dzieje - m6r,vi. - Zr6t>.
cie co6 w tej sprawie, to i nasi
deputowani b9d4 przychylniej
patrzyt. na polski cmentarz.

Teodozij Starak, dyrektor
nowopolvstale go Instytutu Pol-
ski na Uniwersytecie Lwow-
skim, przedtem wysokiej ran-
gi dyplomata w Ambasadzie
Ukrainy w Warszawie, twierdzi,
2e sprawa Cmentarza zostala
po prostu ile uzgodniona. -Protok6l podpisywal mer mia-
sta, a wigc wladzy samorz4do-
wej, i urzgdnik paristwowy w
rand,ze ministra. To nie s4
r6wnorzgdne instytucjel Z
naszej strony tei powinien roz-
mawiai upelnomocniony
przedstawiciel rz4du - m6wi.

fitej" w Kjowie)

Zdaniem Ukrai6c6w wzbu-
rzenie i rosn4cy sprzeciw
wobec odbudowy Cmentarza
Orl4t po stronie ukrairiskiej
wynika nie tylko z niejasnej
sytuacji wok6l poch6wku 2ol-
nierzy UPA, ale tezjest efek-
tem rozmaitych antyrrkrairl-
skich dziala:6 w Polsce, a zt,fla'
szcza w Przemy6lu. Ukrairicy,
potgpiaj a c zbeszczeszczenie
Cmentarza Orl4t, m6wi4 - a
ile antlmkraifskich napis6w
bylo w Przemy6lu?

Niestety, duio wigcej nii
antypolskich we Lwowie.

Piotr Ko6cirfiski

(korespondent " Rz eczpospo -
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na podlodz e, lei,4 na biurkach.
Listy pisane sA po polsku i cYrY-

lic4. Autorzy tych ostanrich zaPe
wni4ia jednak, ze Swietnie wla-
ddajezykiem polskim" - pisze
autorka. Dlaczego chc4 Poje-
cha6 do Polski? M{4 nadziejq,
2e w dawnej UlczyLnie be&ie im
lepiej, owiele lepiej nriwl<aza-
chstanie. " Z ankdet, kt6re wYPel-
ni4f a kandydaci na repariant6w
wynika, ie dla zdecydowanej
wigkszo6ci z nich fiotywem Pr4r
jazdu do Polski s4 wzglgdy eke
nomiczne. Pisz4, i:,e ile im w
Kazachstanie, bo nie dostaj4
pensji lub nie m{4 pracy, s4 w
tarapatach i chc4 wraca6. Na
koniec pragn4, ze chc4 pnYle
cha6 do swej historyczn ej oicrYz-

ny. - 
KtoS im powiedaal,ze tez

zwrotjest dobrze Przez loas

wi&iany i dlatego koricz4 nim

za, ze rozzalenie otoczenia
fiudzie mieszk4i4cy wok6l czg
sto sami nie m{a Pracy i s4 w
trudnej synracji przyp.'Mozai-
ki'l - nie ulatruia adaptacji
przybysz6w.Je6li doda6 do tego
-zgsto slab4 zn{omo6i jeryb,
historii, kulnrrowego dorobku,
nty czzj6w, praktyk religij nYch,
trudno sig dziwi6, ie takie oso-
by czttj4sig i s4 traktornranejak
obce, nilaszcz,aw malych sPole-
cznoSciach" . Zdanal4sig i rage
die. W Kazachstanie Pojawi{a
sig "dobroczyircy", kt.r:irzY clnc4
pomoc. "Potrzebujaj edynie pie-
niedz/ "na koszty". N{lep, !
dolarach. Nair4"ni placa i dbid-
j4 "aproszenia. Likruiduj4 wszy-

stko w Kazachstanie i wyntsz4ia
do Polski. Czgsto czeka ich
bolesne rozczarowanie'.

Opr. M.R

\\f/ toki badania polskiego ksiggozbio-
W' ru Charkonskiej Naukowej Biblio

teki im. Korolenki natrafilem na cenne
zabFki kultury pol*iej zBerdyeorua. S4
nirni ksi4iki, rrydane w)rym i na pocz4tku
>(D( stulecia wjgzylar polskim. Oto ich lista,:

- 
Sewer Czororvski "l(azanie w dzieri

rocznicy urodzin nayj asniej szej i naj potqi-
niejszj l{atarryny II", W Berdyczowie, w
druk. XX Karmelit6w bosych - 1795.

- 
Franciszek Dziglowski "Go6ciniec

prosty do nieba, zyciem Suna Boiego i
j.go S*igtych kochank6w utorowany", W
Beldyczowie, w druk. Fortecy N.P.Maryi

- 1774.

- 
Antoni Janiszevnski "l{zzania prrygr

dne. C2966 I. Tomik'\r'W berdyczowie, w
druk. WW OO Karmelit6w bosych, Forte-
cy N.P.M. - 

L779.

- 
Antoni Janiszewski "l(azantia na 6wi g

ta calego roku, na dwie czg6ci podzielo-
ne. CzgSd I. Tomik III.". W Berdyczowie,
w druk. WW OO Karmelit6w bosych, For-
tecy N.P.M. - 1779.

- 
*Kalendam dlakraju Rossyjskiego na

rok Pariski 1800'. W Berdyczowie, w druk.
uprzywilejowanej WW OO Karmelit6w
bosych - 

f 799.

- 
.I(alendarz astronornicznogospo-

darski na rok Pafski l8l4'. Berdycz6w.
W dru. uprzywilejowanej OO Karmelit6w
bosych, - 1814.

- 
Franciszek Ikrpiflski "Psalterz Dawi-

da, na wiersz polski przetlumaczony'. W

ZKazachstanu do Polski
o z Polakami, ruracqi4cy-
mi do Polski z Kaza-

chstanu? Jakie se szanse na
repatriacjg rrczystkich, kt6rzY
tego chc4? M6\,vi o tym artYkul

Jak zostat Polakiem' autorstwa
Arrny PaczeSniak, zamieszczony
w tygodniku'Polityka" z 24 pat'
dziernika br. Wypada w tYm
miejscu zaznaczye, ie slowo
"powr6t' nie jest wla6ciwe. Do
Kazachstanu wywoiono Pola-
k6w z Zytomierszczyzny (po
1935 r.), a wigc z [Jkrainy, a nie
z Polski. Jednakie nie mYSl4 o
powrocie na Ukraing, a do Pol-
ski wlafnie. "W Departamencie
do SprawMigracji i UchodZsnra
sterty lsuestionariuszy wypehrio-
nych przez chgtrrych do osied-
lenia sig w Polsce rozpatruj4
cztery osoby. SegregatorY z

dokumentami ttoja w szafach,

Vydrukowano w Berdyc zowie
Berdyczowie, w druk XX Karmelit6w -
IXVIII w.l

- 
*Ibronacja cudortnego obrazu Naj-

Swigtszej Panny Mqo". W Berdyczowie,
w druk. Fortecy N.M.PannY - 1780.

- Benedy'a Kotruicki "Pamigd codzien-
na bolesnej mgki y okrytnej Smierci
kochanka dusz naszych Jezusa Chryntusa,
Zbawiciela naszego, C2.2". Berdycz6w -
1778-177s.

- Stanislaw Nadolski "l(azanie kr6tkie
podczas ur o czyzte go poSwigcenia chor4g-
wi regimentu pieszego bulawy polnej
koronnej". W Berdyczowie, w druk- For-
tecy N.M.Panny - 178f .

- 
*Nauka dla nortych spowiednik6w...

z wloskiego na polski ptzezX Pawla Zaw.
Brzostowskiego rvytlumaczon L. 2 vryd.' W
Berdyczowie, w druk. Fortecy N.P.M- WW
OO Karmelit6w bowych - 1774.

- 
Marcin Odlnriec "Kazanie w dzief Blo

goslawionego Bonawentury'. W Berdyczo
wie, w druk. Fortecy N.P. Maryi - 1777.

.- Marcin Rubc4mski "Glos Pana, kru-
sz4cego cedry libafskie albo rekollekcy-
je, osobom zakonnym slui4ce". W Berdy-
czowie, w druk. WWW OO Karmelit6w
bosych, Fortecy N.P.M. - 1762.
. 

-Mancin 
Rubcz5nfiski "Ofiara sprawied-

iiwo6ci dusz, czyni4cych zadofit. Boskiemu
Majestatowi za pozostale swoje winy." W
Berdyczowie, w druk. Carmelu Fortecy
N.M.P. - t763.

- 
Marcin Rubczynski "Chrze6cijanin

prawie lraidy list - 
truierdz4 w

DepartaNrencie do SPraw
Migracji i Uchodistwt - czY-

tamy w artykule. A tYmczasem
gl6wnym problemem PnY sPrG
wadzaniu Polak6w z Kazachstz-
nu do Polski s4 pienQdze. "-
Sredni koszt sprowadzenia
jednej rodziny z Kazachstanu
wynosi 20 tn. zllczyhtyle samo
hrywien - przyP. "Mozaiki"l -ocenia Bronislaw Kozlowski,
dyrektor Wydziatu Spraw ObY-

watelskich Urzgdu Wojew6-
dzkiego w Szczecinie. (...) WlaS
nie te koszty powoduj4, 2e
dopiero 300 polskich gmin zaP
rosilo do siebie repatriant6w ze

Wschodu." Ci co przyjechali, nie
czuja srg w Polsce n{lepiej. "Dy-
rektor Kodowski badal rodzinY
z Kazachstanu, kt6re osiedlily sig

na Pomorzu Zachodnim. Uwa-

cierpliwo6ci4 uzbrojony w uSciskach bez
zasmucenia albo ffaktat o chrze6cliafskiej
cierpliwo6ci na trzy czqficipodzielony"- W
Berdyczowie, w druk. Karmelu Fortecy
N.M.P. - 1765.

- 
Marcin Rubczyiski'Ko6ci6l Chrystu-

s6w wojuj4cy, najmocniejszymi calego
piekla silami niezwycig Lony; w 

-swej_ 
ku

Bogu wiernoSci zawsze chwalebny". W Ber-
dyclzowie, w druk. Fortecy N.M.P. - 

1777 ..-PawelRuszek 
"Skarb nigdyniepr \

rany Ko6ciola S. Katolickiego Ktzyit *-t-
ski.'W Berdyczowie, w druk. Karrnelu For-
tecy N.P. M"ryi - 1767.

- Paruel krvel'Skaib nigdy nieprzebra-
ny Ko6ciola S*igt go, tojesiniepor6wnany
'lkzyiaPafrskiego szacunek." W Berdyczowie,
w druk. Karmelu Fortecy N.P.M. - 1780-

- Libory Sinischalch *Wiadomoit. o rze-

czy zbawienia wieczne go'. W Berdyczowie,
w druk. XX Ihrmelit6w bosych - 

1797.

- 
*Sposoby praktyczne leczenia wszel-

kich defekt6w kodckich r6inych innych
bydlati domowego ptastwa'. W Berdyczo-
wie - L799.

Pouty4sza ltsta Sutia'dezy, 2e ut tym
okresle krdjtcz6u, W, ulelktm o9rod-
hiem kuhury pokkici, zuthszcza hul-
tury ko&cielneJ na akra.inie. Dlatego
ury fune tu hsiqhkt lraehroczy fi togat'
ki mtejskie t dotarty do biblioteh pob-
*onycb o setki - t3t siqce? - hllomettiut .

Ludwik Wojslawski (Chark6w)
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gnczynaw silewieku
r6mialopatzywtwoje

oczy i... w prryszlo66. On sig
jui sprawdzilw zycirt, do cze-

9o6 doszedl, a ty? Czy jeszcze
moiesz mie6 jakie6 w4tpli-
wo6ci, na kogo glosowad! To
On jest ratunkiem dla ciebie
i nuojej rodziny. To On pgmo-
ze ci w troskach, rozwi4ie
nvoje problemy iryciow e, znaj-
dzie ci godn4 oraz d.obrze
platn4 pracg, sprawi, 2e
wszystkie sobotyi niedziele bg
dziesz mial wolne. A kto wie,
moie i pi4tki, i poniedzialki.
Dzigki Niemu maly Krzysio
pr-estanie rycze(. po nocach,

\-,a wyleczy sig z alergii, a
ilona przestanie przyprawiai
Ci rogi. Onjestzdolny, zdolny
do wszystkiego. Ma tab,4 cza-
rodziej sk4 r6ildikg w kieszeni
(lewej lub prawej ,zaleinie od.
opcji), ale jej magiczna moc
moie wykorzystana tylko i wy-
l4cznie wtedy, Sdy jej Wa6-
ciciel zasi4dzie w Sejmie. Ina-
czej z tob4, troja rodzin4,
przyaci6lmi i s4siadami b9-
dzie fatalnie. Przpaj mniej do
przyszlych wybor6w. Tak wigc
nie zwlekaj i oddaj sw6j glos
na listg... Nazwisko godnego
Kandydatajestj eszcze widocz-
ne na plakacie, numer listy zu
tarl deszcz, 6nieg, a nawetczas.
tak naprawdg ten nieublaga-
\ z?s zatarl r6wniei nazwis-
kb'1Kandydata,, zatzrrl na are-
nie polityc znej oczywi6cie. Wy-
plowiaty plakat, obszarpany
gdzienieg dzie, wisi jeszcze
pod mostem Poniatowskiego
wWarszawie. Plakat, na kt6ry
juz chyba nikt nie zwraca uwa-
gt, zachowal sig jako swoista
pami4tka po zeszlorocznych
wyborach parlamentarnych.
W miarg oslonigty od dzia-
lania c4mnik6w atmosferycz-
nych, nie podzielil losu in-
nych z tamtego okresu. Na
o96l byly one zaklejane plaka-
tami wybo r czymi konkurencj i,
zry$rvlae, czasami kto6 doryso
wal do wizerunku kandydata
okulary albo rogi. Zdarzaly sig
i epitety. Ale iycie ma swoje
prawa, wigc korzysta z nich

id4c naprz6d,. Billboardy
(olbrzymie tablice na plakaty)
zapelnily sig reklahami prosz-
k6wdo praniai piwa, oc4nvi$
cie najlepszego. Sa tak samo
najlepsze, juk kandydat do
parlamentu, kt6ry zostal nimi
zaklejony . Wszak reklama tei
ma swoje prawa i pokazuje tyl-
ko najlepsze wyroby. Mniejsze
plakaty naklejano, gdzie sig
dalo, a praktycznie dalo sig
wszgdzie. Najwigcej byl ich na
przystankach, latarniach, plo'
tach otac zaj4cych budowy.
Tamtei trwala ostrawalka po-
lityczna. Wisz4cy jeszcze wie-
czorem postkomunista w no-
cy zastgpowany byl liberalem
po to, aby nazajutrz u6mie-
cha(. sig do przechodniriw
promiennym obliczem Pola-
ka-Katolika. Kolejno6i tej szta-
fety byla w zasadzie dowolna,
raczej przypadkowa i nie zale-
inla od opcj i politycznych. Pla-
katy po wyborach usungla
kaprySna aura (bo nie sluiby
utrzymania czysto6 ci. Zycie
polityczne ograniczylo sig
znowu do parlamentu, po-
lemik w gazetach i wypowiedzi
urozmaicanych od czasu do
czasu kl6tniami pokazywany-
mi skrzgtnie przez wszystkie
og6lnokrajowe telewizje i
wigkszo66 stacji radiowych.
Go6cilo, jak zwykle na prawie
kazdych imieninach i, chcia-
lem napisa(., w kolejkach do
sklep6w. AIe to raczejzrozpe-
du, gdyi kolejek przecieZ w
kapitalizmie rtie ma! Odpadlo
wigc namjedno forum dysku-
qir.. Rrad tradycfnie robil
swoje, opozycja tradycyjnie
swoje, a ludzie tradycyjnie
kombinowali, jak przeiryt d,o

pierwszego, a niekt6rzy nawet,
w co6 zainwestowali. Od czasu
do czasu tylko ulicami przesz-
la czarrta procesja (czyli mil-
cz4cy marsz sprzeciwu), wrg-
czono list protestacyJny,w ko-
go5 poleciaty jajka, w stron
rz4dowej limu4my z wicepre-
mierem w Srodku nawet ka-
mienie. A poza tym i:ycie
uliczne pozbawione bylo ra-
czej kolorytu politycznego.
Nerwy nie wytrzymaly j ednak
do rozpoczgcia kolejnej kam-
panii wyborczej. Na 6cianach
i pustychj eszcze billboardach
pojawity siq na pocz4tku wrze-
nia olbrzymie hasla "Rgce
precz od krzyLa", pisane t4
samA farb4 i najprawdopo-
dobniej tymi samymi rgkami.
Haslo odnosilo sig do krzyity,
stawianych na Zwirowisku w
O3ruiEcimiu (piszemy o trlm w
rubryce "W Polsce" - prryp.
red. "M.B."). Podobne haslo,
dlugie na kilkana6cie metr6w
kto6 wymalowal na plocie
otaczaj4cym budowq koSciola
na warszawskim Grochowie.
Napis ten nie m6gl dlugo
pozostawa( bez odpowiedzi
prawdziwego radykala. Tej
samej wielko6ci, tyle ie nie-
biesk4 farb 4, ulLyl sobie : " Zeby
precz od Zolgdzi'. Byl to chyba
jeden z pientszych falstart6w
w kampanii do samorz4d6w
lokalnych. Dalszej korespon-
dencji nie bylo. Zostalaptzer-
wana tapetowaniem plotu r6i-
nej wielkoSci, r6inej barwy,
r62nej formy plakatami wy-
borczymi. I zn6w dowiedzie-
liSmy sig, ile to wygrad moie-
my oddaj4c swe glosy na je-
dynych godnych zaufania. Po-
za plakatami firmowanymi

przez Akcjg Wyborcz4 Solidar-
no66 i UniEWolno6ci pojawily
siE tyrn razem ogloszenia
lokalnego komitetu wybor-
czego (w Polsce do wybor6w
tworzone s4 komitety wybor-
cze, kt6re wystawiaja kandy-
dat6w - prrp. red. "M.B.")
oraz jednobarwne kser6wki
poszczeg6lnych kandydat6w.
Plakaty targa wiatr, niszczy
deszcz,wkr6tce dol4czy sig do
niego 6nieg. Na budz4cych
zaufanie obliczach kandyda-
t6w pojawi4 sig ogloszenia o
korepetycjach, kursach na
prawo jazdy, sprzedaiy ku-
chenki mikrofalowej. Plot,
ulica, latarnia zapomna szyt:-
ko o wyborach. My te| o nich
zapomnimy. Pozostanie jed-
nak pytanie, jak szybko, w
jakim stopniu i czy w og6le o
deklaracj ach i obietn icach za-

pomna osoby, kt6re uzyskaly
mandat, mandat zaufania.

Janusz Sawajner
(Warszawa)

ii;ii:iiiiiiijiijii:.iiiii:tiiiiiirii:'iiiiiiiiiii'ililiiiii:fiiiiii:!iiiiiiil.:iiii

PolskiKlubRrbliryst6w
Migdz5marodonych przy-
zral tegoroc 4 nagrodg
naszemu koledze i unp6l-
tw6rcy "Mozaiki Berdy-
czowskiej" 

-PisfrowiKo6citrskiemu. Prrypo-
mnijmy, ie Piotr lfu6citr-
ski jest od ponad roku
korespondentem ttRze-

czpospolitej" w Kijowie i
nagrodg otrzyanal wla6nie
z,a afifliily o Ukrainie. A
takie - co chcemy pod-
laedlid-zapomoc udzie
lana prasie polonijnej, w
tym przede wszystkim
"Mozaice Berdyczow-
skiej". Q naszyrn piSmie
wspomniano podczas
milej urocz5atoSci w War-
szawie, kt6ra odbyla sig
pod koniec wrue6nia br.

Gratuluje^rt 
**o
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Dwa durile i dwa mnieisze

wyborach samorz4do'
nry"h w Polsce, kt6re

odbyfy sig ll paidziernika br.,
*yg""ty cztery ugrupowania:
drm duie (Akcja Wyborcza Soli-
darno56, AWS, oraz Sojusz
Lewicy Demokratycznej, SLD)
i dwa mniejsze (Przymietze
Spoleczne, PS, oraz Unia Wol-
no6ci, UW). Przegraly dwa
inne, kt6re wystawily kandYda-
t6w niemal w calej Polsce: Ruch
P zfroty czny " Ojcryzna" i Stowa-
rzyszenie Rodzina Polska. Naj-
wigcej mandat6w (czyli miejsc
w radach) zdobyla AWS. Ponad
polowa nowych radnych startg
*ala jednak z list zgloszonYch
przez lokalne komitety wybor-
cze (wPolsce partie, inne orga-
nizacje, a takJre gmpy obywate-
li, id4c do wybor6w tworz4tru.
komitety wyborcze, kt6re wysta-
wi{a listy). Paristruowa Komisja
Wyborcza oglosila, ie w wybo
rach do sejmik6w wojew6dztr,v
glosowalo 45,35 procent uPra-
wnionych, do rad powiat6w
47,76 procent, a do rad gmin
45,45 procenl Nigdy przedtem

- ani w1994 roku, ani w 1990
roku - wybory lokalne nie zgro
madzily przy urnach tak duzej
liczby wyborc6w. Cztery lata
temu glosowalo 34 procentuPra-
wnionych, a w pierwszych wYbo
rach do rad gmin 42 procent

Naiwiecei dla
naisilnieisaJch

Im wyitszy szczebel samorz4-
du, tym wig lrsza czr-;ili mandat6w
prrypada dw6m naj silniej szYm

dzi6 w Polsce ugrupowaniom:
AWS i SLD. Na poziomie gmin
Akcja i Sojusz zzjElylacznie pra-
wie czwart4 czg{( miejsc w
radach (24 procent), w powia-
tach ponad polowg (okolo 58
procent), a w sejmikach wigcej
nrivzy cmtarte (78,5 procent).
Akcja Wyborcza Solidarno66
wprowadzila do rad i sejmik6w
wiqcej radnych nii Sojusz Irwi-
cy Demokratycznej. W sejmi-
kach AWS ma 40 procent man-
dat6w, SLD 38,5 procent, w
powiatach jest to odpowiednio
30,5 i 27,5 procent, aw grninach
(wlicz{ ac RadE Wars zzwy i ndy
dzielnic warszawskiej gminY

Centrum) 73,5iprawie 1l Pro
cent. W gminach, powiatach i
wojew6dztwach, w skali ktujt,
trzeci4 sil4 bgdzie Przymierze
Spoleczne, potem Unia Wolno
6Ci. Bardzo niewiele, bo poniiej
1 procent- uzyskaly "AlczYzna"
i Rodzina Polska. lm wYzszY

szczebel, rym mnieisze bgd4
wplywy ,rgt tpo*afi i"nnych ni2
SLD, AWS, IJW, Przymierze SPo
leczne, Ruch PatriotycznY "Oj-
czyzrta" i Stowarzyszenie Rodzi-
na Polska: 68 procentw radach
gmin, 25 procent w radach
powiat6w, 2 procent w sejmi-
kach wojew6dzkich. o Ze wszY-

stkich wybranych radnych, na
trzech szczeblach l4cznie, nie-
spehra 1 7 procent uzpkalo man-
dat, startuj4c z list zgloszonych
przez AWS, 14 procent Przez
SLD, 7 procent przez Przymie-
rze Spoleczne, prawie 2 procent
przez IJW, 0,4 procent przez
Ruch Patriotyczny " Oiczyzna",
0, 2 procent przez StowarzPzenie
Rodzina Polska. Pozostali - oko-
lo 60 procent - to radni z
innych komitet6w (w tym zPol-
skiego Suonnictwa Ludowego,
kt6re wwielu okrggach w1ntarto
walo samodzielnie, nie w ramach
Przyrnierza, Spolecznego). t W
Radzie Warszawy 29 mandat6w
przypadlo kandydatom AWS, 25

- SLD, 13 - Unii Wolno6ci, I

- Rodzinie Polskiej.

Tworzenie koalicii
Gdv ten numer'Mozaiki"

oddawali6my do druku, zebnl1
sig juz rady gmin, powiat6w, a
tal,ze sejmiki wojew6dztw. Ich
podstawowe zadanie to wYb6r
swych przewodnicz4cych oraz
zzrz4d6w gmiri (z w6jtami),
powiat6w (ze starostami lub bur-
mistrzami) oraz wojewfiztw (z

marszalkami) . Poniewaz rzadko
tak sig zdarzzlo, byjedno ugru-
powanie mialo zdecydowan4
wigkszo66 w radzie, musialy pow
stawa6 koalicje. Ze wstgpnych
ocen wynikalo, 2e w polowie
wojew6dztw rz4dzi6 bgdzie
Akcja Wyborcza Solidarno66,
samodzielnie lub w koalicji; w
drugrej polowie - odPowie-
dnio Soj us z l-evicy DemokratY-
cznej. W skali kr{u AWS zawie

ra koalicje najczq6ciej z Uni4
WolnoSci, z kt6r4 zr eszt4 tw otzY
obecnie rz4d. SLD wsP6tPracu-
je n{chgtniej z PrzYrnierzem
Spolecznym, kt6rego gl6wna
sila - 

Polskie Stronnictwo
Ludowe - byla czg6ci4 PoPrze-
dniego rz4du. Jestj eden PtzYPa,-
dek uczestnictwa organizacji
mniejszo6ci narodowej we wla-
dzach wojew6dzkich -w OPol-
skiem koalicjE mialy wtworzYi
AWS, UW oraz MniejszoS6 Nie-
miecka. W stolicy kr4iu - War-
szawie, gdzie istnieje nieslycha-
nie skomplikowana struktura
samorz4du, AWS porozumiala
sig z LIW (poprzednio istnialo tu
porozumienie SLD - I-IW). Moi-
na sig spodziewa6 znianY Prery-
den ta Wars zz;vry. O ostateczrlym,
powyborczym ksztalcie wladz Pol-
skich wojew6dztrv, powiat6w i
gmin poinform{emy w nastgP
nym numerze'Mozaiki".

I"t yKwiatkowski
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wrzesien -patdziernik 1998 r.

r wwyborachlokalnychwybieranosej mikiwojew6dzkie, rady
powiatowe i gminne - po raz pierwszy w nowym, trzystopnio
wym q/stemie administracfnym. Piszemy o tym na str. 10.

I Wicepremier i minister finansdw, a zarazem prryw6d,ca
Unii wolnosci Leszek Balcerowicz zaproponowal radykaln4
reformg podatkow4. obecnie istniej4 trzy progi podatkowe -im kto wigcej zarabia, tym wigcej oddaje ze swych zarobk6w.
Istnieje natomiast ogromny system ulg. Ralcerowicz zapropo-
nowal podatek jednakowy dla wszystkich i zniesienie niemal
wszys tkich ul g. E kspe rc i obli czyl i, i:e zy sk ariby naj bied.ni ej si oraz
najbogatsi. Propozycj a wywolala prawdziw4 burzE.

r Prezydent Aleksander KwaSniewski podpisal usytawg o
r. 'pzechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wcalfm k .jr pow_
budig 16 regionalnych "kas chorychi, kt6re na innych nii
dotychczas zasadach organizowad bgda opiekg zdrowotn4 nad
ludnosci4. 7,5 proc. podatku dochodowego, placon ego przez
osoby frzyczne, trafi do tych wla3nie kas.

f Rzad i prezyden t poparli kan dy datur g Zakopanego - 
(sto-

licy polskich Tatr" - jako organizatora zimowej olimpiady w
2000 r. Przeciwko s4 ekologowie.

I Minister edukacji narodowej Miroslaw Handtke obiecal,
irc po przeprowadzeniu reformy oSwiaty, w ci4gu najbliiszych
trzech lat nauczyciel w Polsce bgdzie zarabial r6wnowarto66
700-f 000 dolar6w miesigcznie.

I stocznia Gdariska, gdziew 1980 r. powstala "solidarn off',
zostala sprzedana- od dluiszego czasu znajdowala sig wfatal-
nej sytuacji finansowej. Glownym nabywc4jest stocznia Gdyn-
ska. Przeciwkojest czq6(. Srodowisk "solidarno sci" , zttri4z:rna gl&
wnie z ko6cielnym Radiem "Marfa'.

' I w Polsce w og6le nie bqdzie reklamy piwa, nawet bezar-
koholowego - sejm poparl w tej kwestii stanowisko senatu.
Do tej pory browary szeroko reklamowaly piwo bezalkoholo.
t tbchodz4cwten spos6b zakazpropagowaniawyrob6walko
frbr6wvch.

r Prokuratura rosyjska oskarzyla polskg, ie podczas i po woj-
nie polskobolszewickiej I g I sr 92 I mordowano radzieckiih jeri-

- 
c6w. Zdaniem Rosjan Polacy zamordowali g0 tys. jeric6w. wed-
hrg polskich badari w obozach jenieckich zmarlJ, gl6wnie na
skutek chor6b, 16 tyr. Rosjanm; inni - uznani w Rosji zazmar-
tych - pozostali na wlasne zyczenie w polsce. Minister spra-
wiedliwo6ci Hanna Suchocka ofuiadczylz, ii nie zostanie otwarte
Sledznvo w tej sprawie, jak tego chce Roqia.

I Trwa sp6r o krzyLe, stawiane natn*.iwirowisku kolo byle-
go obozu koncentracSnego w oSwigcimiu. Zdan iem Lyd6w, w

, 
O6wiqcimu - gdzie 2yd6w zgrngly &iesi4tki gsiecy - krryLy
(i w og6le iadnychznak6w religiinych) byi nie powinno. orgu-

,,nizatorzy postawilijui setki duzych i matych krzyry,wbrew sta-
nowisku biskup6w. Polscy biskupi uwaz{a , iekrcyLe naleiry prze-
nie56 w bardziej wlafciwe miejsce, apozvtym nie powinny by6
one narzedziem walki.

I spadla nieco cena dolar6w amerykariskich. Na koniec paf-
dziernika w kantorach dolary kupowano po 3,40 zl, sprzediwa-
no po 3,48 zl.

s. K.

Trocltg gorzej,
trocltg tru,dniej

olskie gazety i czasopisma bardzo wiele miejsca po6wig
I caja krpysowi finansowemu na dwiecie, w tyrr w Rosji i

pa fJftlainie. Zastanawiaj4 sig, na ile npfpie on na sytuacjg
gospodarcz4 Polski, awigc i napoziom ,youwpolsce.

" Gazeta Wyborcza" opublikowala wywi ad ze slynnyrn eko n o-
misq amerykariskim i doradc4 wielu rz4d,6w, prof. Jeffreyem
Sachsem ("Kryzys pomysl6w", "G\,v- z2L2b paidzieurika tr.).
Na pytanie 'Jak to sig dzieje, ie wstrz4sy w systemie finanso-
wym, wysoce abstrakcfnym, na drugim koricu Swiata, *og4
wplyne6 na realn4 gospodarkg w polsce?', prof. Sachs odpo-
wiada: "M6wi4c najpro6ciej, wstrz4sy przenoszone s4 przez o'if_
dzynarodowy system finansowy. potska pozycza o goiira i prry_
jmuje bezpofrednie inwestycje zagraniczne. silny wzrosfpol-
skiej gospodarki w ostatnich latach byl napgdzany eksportltt.
Tak wigc synracja na migdzynarodowych rFnkach -oi. rrpty-
wai na sytuacjq w Polsce na dwa sposoby: po pierws ze, poprzez
pogorszenie warunk6w dostgpu do zagranicznego kapitatu, po
drugie, poprzez spadek sprzedaiy polskich produkt6w na euro-
pejskich rynkach (...).w wielu krajach, kt6re tak jak polska
poiyczaly duie sumy za granic4 i je zainwestowaly, nasqpila
sytuacja, w kt6rej nagle wigkszoSi wierzycieli zaz4dala zwrotu
pienigdzy'. Dodajmy - tak wlafnie stalo siq w Rosji, a Ukrai_
nie udalo sig na razie z tego wybrn4d przez poroiumienie z
qnni, co jej poityczali.

Na szczgscie - zdaniem ekspert6w, pytanych przez*Rzeczpo-
spolit4' ("Gospodarka Polski ucierpi, ale nie zalamiesig", "R2."
zl9 paidziernika br.) - Polsce nie grozi kryryrwalutowy. Gdy-
by inwestorzy kr6tkoterminowi 

- czyli ci,kt6rzy poiryczylipol-
sce pieni4dze nakr6tki okres 

-wycofali 
sie, objgloby to kwotg

ok. 2 miliard6w dolar6w. Tymczasem rezerwy dewizowe polski
wynosza ponad 27 miliard6w (dla por6wnania - ukrainy zale-
dwie okolo I miliarda).

"Kryzys finansowyw Rosji nam bezpo6rednio zagraiaw stop
niu niewielkim - uwaia Bogdan wyznikievnci z Instytuiu
Badari nad Gospodark4 Rynkow4. przejawi sig to w spadku ofi-
cjalnego eksportu na wsch6d oraz ograniczeniu handtu prry-
grani czn e go. Te o re ty cznie, hande I pr zy gr aniczny p owin i en sig
y sytuacji kryzysowej romijai - ludzie potrzebuj 4 przecieL
4rvr.nosci i artykul6w podstawowej potrzeby, ale ograniczenia
administra.yjr. naloione nawyvt6zdolar6w z Rosjl bardzo te
obroty zredukuj4'- pisala *Rzeczpospolita'. skgtki kryzysu w
Rosji, atzkie na ukrainie, odczuje najbardziej ludnofd wscho-
dnich region6w Polski.

_ Wg. pytanych przez to pismo ekonomist6w, spadnie wzrost
Produktu Krajowego Brutto, do 5,1 proc. w f9-g9 r., przy *6
proc- w ostatnich latach (dla por6wnania - na ukrainie na
1999 r.rz4d.planujewzrostPKB o I proc., a do ubieglego roku
PKB, bedecy podstawowym wskainikiem sytuacji gospodarki,
wciry. spadal).

Opr. M.Z.
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Radio hyto ierr, Radio Berdycz6w po polsku

Co miesi4c, w kaid4 pierwsz4 sobotq miesi4ca o godzinie

20.00, moina slucha6 p6lgodzinnej audycji w jqzyku

polskim w Radiu Zytomierz (uwaga! od kwietnia ma by6

dwa razy w miesi4cu!) Co miesi4c lub co dwa tygodnie

(nieregularnie ) nadawana jest audycja w j qzyku polskim

w Radiu Berdycz6w. Jest zapowiadana wczeSniej'

Telewizj a Zytomierz dlla Polak6w €.
Dwarazy w miesi4cu audycja dla Polak6w. Ponadto, jak

piszemy na str. 12, czqsto nadawane bqd4 filmy wjqzyku

polskim.

Polskie stowarzyszeniaw hYto iozu
. Ziednoczenie Polak6w lytomierszczyzny "Polo-

nia" -. przewodnicz4cy Tadeusz Rgkas, tel. domowy
(4r2) 22-16-36,

o Zvi4zek Polak6w na Ukrainie, Oddzi alw hytomierzu

- prezes Walentyn Grabowski, zastgpcaJ"try Bagiriski,

tel. domowy (4I2) 37-89-97

o Zrzeszenie Mlo dzieiy Polskiej w hy@mierzrr

- przewo dniczqcy Wadim SYczewski

Polskie stowar4nszenie w Berdyczowie

o Zvi4zekPolak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie

- prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoty tt 3, ul'
Puszkina 46, tel. (414) 32-5U30.

Msze wjgail<u polskim w ZPomiemu

o Katedra 5w. Zofii - codziennie 19.00
o Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw- 6w. Jana z Dukli -

codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwujgzyczrre - czgsciowo w jqzyku polskim,
czgsciowo po ukrairisku w Berdyczowie o Ko6ci6l w
Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele 8-00, 10-30,

17.90, codziennie 8.00 i 17.30. o Ko$ci6l 6w- Barbary -
codziennie 8.30, 17.30, niedziele takie 13-00 ' KaPlica

ul. Czudnowska - niedziele 18.00

Narrka jgzykapolskiego w ko6ciele Sru. Barbary - dla
dzieci w soboty 11.00, dla dorosly.h * niedziele 15-00-

(Przepraszamy zarnszelkie braki i niefcislo6ci wnaszym
informatotze. Wszystkich zainteresoruanych prosimy o

".dtyt""t" 
informacji na temat srroicJr organizacji, imprez

polskich itp. Rcilahcia'1

6aariut wWarezawie - p.o. kierormrika Beata Ztbowicz .

Adres redakcji: tltaaina' 261400 Bendycz6q
ul. Puszkina 46, tel. (38Mf43) 2-50-30

Adres w Internecie:
wrmu.webspawner.com / u*rc / mozberd

P ocztaelektroniczna (email) : pkoscins@carrier.kiey.na

Konto: Osczadilyi Bmknr 73 wBerdyczowie, nr0l07fi)309
Ewentrahre yrplaty w P,olsce moina dokoqnraf natonto:

Bank pd.uo SAfI CifW^o *",nr 1240102+21033241-2708

401110{01 z dopiskiem: *dla Mozaiki Berdyczorrnkiej".
ISdmo z pomocabrymizacyjna i $1sow4 Frmdaqii'RodacJF

R6dakom' w Warszawie oraz dzi$ri Ynparciu nnansowego

Fundacji Pomoc Polakom naWschodzie (Wrsalra)'

zapmsz,amyrnsz,ntkich chgtnych do n-dsyhnia do nas list6w
fut ai-t,kul6i ale informuj emryt i9 \a zamieslzc;arlne *t *y,V
nie jesirqph&ne honorarium (redakcja pracuje spolecznie)'
a tekst6w nie zam6wionych nie zruracamy'

MOZ^$I.I(A
BER.DYCZO\rySKA
Wydaje: Rada Berdyczowskiegg Oddzialu Zwi4zku

polak6w na LJkrainie (obw6d iytomierski).

Redaguje zesp6l w skla&ie:
Feliks Paszkonaki - Prezes
I-ar)4sa Wermifiska - redaktor naczelny
Pioir Ko6cifski (Kij6w) - dlnektor ds. vrydanmiczych

i programovych
Wut"lrtp" Ible6nik - sekretarz odpowiedzialny
Eugeniusz Giniewski
JetySokalski , )
Opracorvanie graficane i technicme Anielika

(Kij6w)

*SEPANIi|BCbKA MO3Ail(Ao \'/
(nonucsxoro MoBoro) .

EnaroAifiHa rpoMagcbKa
|qy'|brypHo-ocBirHf, ra3era.
BuxoAurb KoxHl4x 2 tuicst{i.

BuAaeeq,u - PaEa EePgruiacbKoro
giFrr4ineHus Cninxu nonsKiB Yrpaixn.
3apeecrpoBaHa 25 reirHs 1995 PoqY

XurrounpcbKl4M o6nacnnM ynpaBninnsu
no npeci, cBhoqrBo npo peecrpatJb

cepii XI Ne 70.
Haua agpeca: u; EeP4rrie,

eyn. Flyurrina,46.
TeneQon 2'23'78.

Ha.qpyxoBaHo Ha Kn

" 
IlonirpaSirna $a6pxxap

u. Eepguria, eyn. KornnPeaoKoro, 2.
Tr,rpax 1 000 nPnuiPnrrie.


