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f u2 pogafiskie plemiona przystrajaly choinkiw czasie przesilenia zimowego

Stawianie choinki -to ttryczaidawny, pochodz4-
cy jeszcze z czas6w pogafskich, a rozpowszechnio-
ny zwfaszcza wir6d lud6w germafrskich. W czasie
przesllenia zimou,ego, ldedy dnie starnnfy sie coraz dlui-
sze w mies'zkaniach u sufitu zawieszano gat4zki: jemio
ty, jodly lub Swierku, jako qymbol zwy'ciestwa iycia nad
Smierci6 dnia nad nocA Swiatfa nad ciemnoici4.

KoScidt prryiAl ten w{y czai i ako zapowiedl i znak
Jezusa Chrystusa. On byl bowiem dla ludzi prawdzi-
wym raiskim drzewem 2W ota.Na drzewie Krzy La da
konal On naszego zbawienia.

Na drzewku zawieszamy Swjatla, gdy2 Chrystus
czgsto nazywal siebie Swiatlem. Na drzewku zawie-
szamy tak2e lakocie i oz doby, aby przypmnieC dobre
dzie j stwa Chrystusa. Zvty czai ten rozpowszechnil siq

niemal na calym Swiecie. Choinki stawia sie w ko-
Sciolach, domach, sklepach i naulicach. Do polski

rvtyczaiten dotarl w XVIII w. od zachodnich sasiad6w.

Narodzilo sie nam dzisiai Swiatto. To nie krzak ogni-
sty g6ry Horeb, kt6ry nie pozwalalzbliLyCsig do sie-

. bie, to nie ogierl Synaiu, na kamieniu wypalai4cy Dzie-
siqC Przykazarl. Dzisieisze Swiatlo iest inne. To Swiatlo r

ogrzewa serca, daie sercom iasnoSd,.pok6i i radoSC.

Nie porazilo ono ani pasterzy, ani mqdrc6w. Tto Swia-

tlo nie porazi takze i nas. ,,Wszystkim tym, kt6rzy ie
przyiqli - pisze Sw. Jan w prologu do Ewangelii - da-
lo moc, aby sig stali dzie(mi Boh/mi,'. Jak2e sig wiqc nie
cieszyC, 2e to Swiatlo iuz plonie? Dla nas powinno ono
byc wielka radoScia - odnaleZC w blasku tego Swiatla
cel i slns rysa,zmieniC smutne i szare dni na jutrzei-
sz4 nadzieie .Czylniebgdae to radoSC, gdySwiatlo po
zwoli mi doirzed w drugim czlowieku nie wroga, lecz
brata, kt6rego B6gprzygarniataksamo iak mni&

Ten Swiqty dziefl przlpomina nam, Le noc iu|prze-
minqla, a ptryblilylsie dzieti. Tutai otrzymamy moc,
aby odrzuciC uczynki ciemnoSci i zacz4C LyC, iakLyle
sie w dzierl

Wten dzierl narodzin Swiatla pragne sobie i Wam
zyczyC, abySmy umieli odnaleZd Jezusa, a wszystko
inne, zar6wno male iak i to naiwiqksze, bqdzie nam
dodane.

o. Bmcovrr Knor OCD
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Wwyborycos zffiienia?
Niedfugo -w lipcu 1998 r. - odbede sie uty-

bory do naszej Rady Miejskiej. Berdycz6w

czeka na zmiany, ale jakie? Nadzieja miesz-

kaic6w nakierowana jest na zmianq w skfa-

dzie wladz miasta. Oczekuje sie, ie fotel
mera zajmie ktoS... kto bedzie w stanie po-

lepszy€ stan spraw w Berdyczowie.

Dzisiaj nasze miasto prze?ywa czasy nie

najlepsze. Problem6w iest wiele, tak, 2e zliczyt.

ich nie spos6b. Naiwigkszym jest brak pie-

niqdzy. Ogromne podatki nie pomagaj4. Nie

pracui4 przecie2 na jwiqksze przedsiebiorstwa

miasta. Fabryki stoi4, robotnicy siedz4 w do-

mach na przymusowych urlopach na sw6j

rachunek. Ludzie znajduj4 siq w rozpaczy.

W 1996 r. i w pierwszym p6lroczul997 r.
nie wyplacano pensii pracownikom sferybu-

d2etowei. Nie mamy informacii o tym, co

zrobily wladze miejskie dlaznalezienia wyi-
Scia z tej trudnei sytuacii. Niestety, mieisco-

we czasopisT3 o takich rzeczach nie pisz4.

Bronislaw Geremek w Kiiowie

Wydarzeniem dla Berdyczowa byl artykul

Jerzego Sokalskiego w piSmie 
"Berdyczdw 

Re-

klama" na temat naszych rodakdw, kt6rzy wy-

iechali do Niemiec - a mianowicie wptriad ze

znan4 w Berdyczoryie Malgoruat1 Radbiel,

kt6ra przez dlugi czas pelnila obowiazki dyrek-

tora Palacu Kultury fabryki ,,Progress". Rok

temu pani Radbiel wyemigrowala do Niemiec.

Niedawno przyiechala do Berdyczowa w pry-

watnych sprawach i znalazla swoie miasto

brudne i zaniedbane. W swoim wywiadzie

zwr6cila uwagq na to, 2e ruiny domu, kt6ry za-

walil sie w marcu ubieglego roku przy ulicy
Swierdlowa, leinlcr:z anian. Nie posadzono na-

wet kwiat6w, by uczcie pamiqc tragicznie
zmarlych mieszkaflc6w niesnego domu.

Po ukazaniu sie wywiadu w ,,Berdycz6w
Reklamie" ruiny zostaly nareszcie rozebrane

i zr6wnane zziemi1.To Swiadczy, 2ewberdy-

czowskim merostwie od czasu do czasu czy-

tai|gazety.

1. wrzeSnia rozpocz4l sig rok szkolny.

W czternastu szkolach Berdyczowa zadzwo-

nil pierwszy dzwonek. Pomimo trudnych wa-

runkOw szkoly zostaly przygotowane do przy-

iqcia uczni6w. Nauczycielom wyplacono pen-

sie. Ale kaZdy tak czy inaczei boi sig, 2e - po-

dobnie iak bylo w ubieglym roku - wyplaty

m6w zostana ?attzymane.

2y aenaszego miasta zaw sze bylo spokoi -

ne i ciche. Zwluzcza,w sferze polityki. Prze-

ra2a oboiqtnoSC mieszkarlcOw wobec losu

wlasnego kraiu. Nie ma masowei aktywno-

Sci politycznei. KaZdy martwi siq tylko swo-

imi sprawami. ByC moZe Berdycz6w potrze- 
,

buie 40-letniei ,,wqdr6wki po pustyni", aby \-z'
zmienid sw6i stosunek do Zycia polityczne-

go i do losu Oiczyzny. Naibli2szewyborypo
ktz4, co zmienito sie w glowach i duszach ber-,

dyczowian podczas 6 lat niepodlegloSci

Ukrainy.
llvsrllllEmnt(tsH

2
Ukraina zadowolona
zTapewnten

Podczas swych rozm6w w Kijowie (14
l5listopada br.) z prerydentem Ukrainy Le-

onidem Kuczma sekretarzem Rady Bezpie-

czefi stwa i Obrony Wolodymyrem Horbuli-
nem oraz lzastqpc4 ministra spraw zagra-

nicznych Antonem Butejk4, szef polskiej dy-

plomacji Bronislaw Geremek przekonywal,

2erzad premiera Buzka uwaia Ukraine za

partnera strategicznego i 2ew polskiejpo-

lityce zagranicznej Kij6w zajmuje prioryte-
towe miejsce. f ak powiedzial min. Geremek
prerydentowi Kuczmie,,,jeSli w polityce no-

wego polskiego rzedu wobec Ukrainy mo-
g4zaiitzmlany, to tylko na lepsze".

Wolodymyr Horbulin stwierdzil, ze stro-

na ulaaifska jest szczeg6lnie zadowolona
z zapewniefl min. Geremka,,,bo zmianatz4-
du ozpcza czesto zmiang polityki ".

Rzecznik ukrairlskiego prezydenta Dmytro
Markow powiedzial po spotkaniu dziennika-

r?rtlm,Ze Leonid Kuczma takZe mdwil o priory-

tetowei roli Polski w polityce Kiiowa. - Polska

czesto otwiera nam drzwi, tak iest w przypad-

ku naszego daZenia do integracii ze struktura

mi europejskimi -podkreSlil prezydent. W sie-

dzibie szefa ukraifukiego paflstwa przy ul. Ban-

kowei w Kiiowie Ieonid Kuczrna i Bronislaw Ge-

remek rozmawiali o wsp6tpracy dwustronnef

i europejskiei, o qytuaciiwWNP. Porytywnie oce

niono polskoukraifi ska wsp6lpncA woi skow4

oraz wzrost wymiany handlowei.

M6wiono teZ o stosunkach'ukrairlsko-
i polsko-rosyiskich, m.in. w kontekScie pi4t-

kowej wizyty w Kiiowie I wicepremiera Fede-

racii Roryiskiei Anatoliia Czubaisa i nieformal-

nego spotkania Kuczrna - BorysJelcyn pod Mo
skw4, zaplanowanego na niedziele. Zgodzo-

no siq, 2e wsp6tpraca naszych krai6w ze

wschodnim sasiadem powinna ukladaC sie

iak nailepiei, gdyZ Rosia iest bardzo waZnym

czynnikiem w Europie.

Pbdczas spotkania z Leonidem Kuczm4

polski mi nister zaprezentow al tel zary sy pla-

nu wsp6lpracy Warszawa-Kii6w nad trans-

formaci4 ekonomiczna w Ukrainie. Jak po-

wiedzial podczas konferencii prasowei min.
Geremek. Szczeg6ly tego planu powinny byC

dopracowane ieszcze przed koflcem tego mie-

si4ca. Rozmawiano teZ o planowanym na ko-

niec listopada spotkaniu w Bukareszcie pre-

zydent6w Ukrainy, Polski i Rumunii.

O innego rodzaiu,,tr6ik4cie" tot*u*inl r-;
Bronislaw Geremek z Wolodymirem Horbu-

linem, zastanawiaiac sie nad'moZliwoScia

wspdlpracy Polska-Ukraina-Stany Ziednoczo

ne. Jak powiedzial po spotkaniu sekretarz

ukraif,skiei Rady Bezpieczenstwa i Obrony,

dyskutowano nad wlryetnieniem tieScia sl6w

o strategicmym partnerstwie. Za niezwykle

wa2ne uznano zbudowanie magistrali

Gdarlsk-Odessa, mai4c ei l4czyC Europq Za-

chodnia i Srodkowa z Bliskim Wschodem.

Podczas konferencii prasowei, wsp6lnei

z Antonem Buteik4, polski minister podkre- \

Slal teZ, 2e ,,chcemy by bylo tak, Ze gdy Pol-

ska wchodzi do NATO, Ukraina czula sie bez-

pieczniei, gdy Polska wchodzi do UE - szan-

se Ukrainy na poprawq sytuacii ekonomicz-

nei byly bardziei realne". - Niepodlegta Pol-

ska potrzebuie niepodleglei Ukrainy, ale slo-

wom tym trzeba nadaC nowy sens - stwierdzil

Bronislaw Geremek.
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Czy bedzieakcia

,rBi zrres-Pols zcza ,,trx)moc nauczycielom " ?

'97" wKiiowie
Od 21 do24pa2dziernika br. otwarta by-

fa w Kijowie wystawa ,,Biznes-polszcza
'97" (,,Biznes-Polska '97").90 stoisk zajmo
wafo rekordow4 powierzchniq ok. 1700
m kw. Zdaniem prezesa organizuf4ceivry-
stawg firmy Polexpo Exhibltions ferzego
Karaima, byla to najwiqksza polska uy-
stawa narodowa zagranic4 od 1989 r.

i w odr6inieniu od poprzedni ei z 1993 r.,
eksponowano na niej przede wszystkim
male iSrednie firmy prywatne.

Przed otwarciem wystawy w Ambasadzie

Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie odbyla
siq konferencja prasowa. Zdaniem polskie-
go radcy handlowego Zbigniewa Szmuniew-

skiego, w biez4cym roku mozemy spodzie-
wad sie analogicznych obrot6w handlo-
lvych miqdzy Polska i Ukraina jak w ub. ro-
ku, kiedy to wyniosly ok. 1,4 miliarda dola-
r6w. Od stycznia do sierpnia br. obroty han-
dlowe miqdzy naszymi krajami wyniosly
ok.900 mln. dol.. Przewa2a eksport z polski.

Godny uwagi iest talqe wzrost polskich in-
westycii na Ukrainie. W br. siggngly one co
prawda tylko 40 milion6w dolar6w, ale zan-
zem czterokrotnie wzrostyw ci4gU ostatnich
dw6ch lat. Ukrairlskie inwestycie w polsce r6w-
nie2 rosn4, chod s4 na razie wigcei ni2 skrom-
ne - w br. wyniosty zaledwie 3,5 mln dolar6w.
Radca Szmuniewski poinformowal, 2e trwa-
j4 obecnie prace nad 15-20 konkretnymi
projektami wspOlpracy firm polskich i ukra-
irlskich. Przykladem moze byc monta2 pol-
skich kombain6w Bizon w Kowlu.

27 pa2dziernika odbylo sig uroczyste
otwarcie wystawy w salach Ministerstwa
Stosunk6w Gospodarczych z Zagranic4,
kt6re - razem z lzb4Przemyslowo-Handlo-
w4 w Kijowie oraz polskim Ministerstwem
Gospodarki patronowalo calej imprezie.
Uczestniczyli m.in. wiceminister stosun-
k6w gospodarczych z zagranic4 Olijnyk,
oraz wiceminister gospodarki Maciej LeSny.

Ambasador RP w Kijowie odczytal list pre-
zydenta Aleksandra KwaSniewskiego. polski

prezydent zachgcal do rozwoju wsp6lpracy
gospodarczei, podkreSlai4c, i|stosunki po-
lityczne miqdzy naszymi kraiami s4 znako-
mite.

Polskie firmy po teiwystawie oczekiwa-
ly przede wsZystkim rozwiniecia kontak-

t6w handlowych z Ukraina. W Kijowie i in-
nych miastach iest bardzo wiele produk-
t6w z Polski - ale wiele z nich pochodzi
z drobnego importu prywatnych ukrairi-
skich handlarzy.

- WiqkszoSd towar6w z Polski pochodzi
zpvemytu. My musimy dzialaC calkowi-
cie legalnie , gdy|iesteSmy firmA parlstwo-
w4 - m6wi przedstawia jacy produkty kilku
polskich firm Ryszard Biernacki z Grupy
,, Ciech-Pol fa " . - O cryt r iScie, z przemytni ka-

mi nie moZemy konkurowae cenowo. Li-
czymy jednak na to, Ze kosmetyki bqd4 trak-
towane podobnie iak leki - apteki nie przyj,
muj4 lekarstw przemycanych, bez odpo-
wiednich atest6w i zaSwiadczerl.

Staly przedstawiciel Ciechu w Kijowie Ro.

bert Sewastianowicz uwaha,Ze nasze pro-
dukty mog4 wygrad na ukrairiskim rynku ja-

koScia i wzglqdnie nisk4 cena. 54 tez ,,zrrkta-
inizowane" b4d2,,zrusyfikowane" - posiada-

ia odpowiednie oznakowanie w jqzyku ukra-
iflskim lub rosyiskim. - Nasz udzial w wysta-
wie to pierwsry krok do powrotu na rynek iuZ

. niepodleglej Ukrainy. Do ZSRR eksportowa-
liSmy znacz eiloSci kosmetyk6w- m6wi.

Produkui4ca wykladziny Novita z Zielo-
nej G6ry iest dobrze znana na ukrairlskim
rynku. - Jedna trzecia naszego eksportu
prrrypada na Ukraing - mdwi dyr. Andrze j Si-

powicz. Novita ma iuz partner6w ukraif-
skich, zdaniem dyr. Sipowicza - bardzo so-

lidnych i wiarygodnych.- Ukraina iest du-
zym krajem, szanse na wsp6lprace sa bardzo
duze, choi nie iest to latwe, m.in. ze wzglg-
du na zmieniai4c4sie politykg celn4 ipodat-
kow4 - twierdzi.

W przypadku innego wystawcy - produ-
centa puzzli Trefl z Sopotu - wystawa byla
szansa znalezienia kontrahent6w na ukra-
iflskim rynku. - Mamy licencjq na Ukraing
m.in. od Disneya, mozemy wigc tu sprzeda-

waC nasze produkty-m6wi Kazimierz Rosz-

kowski, szef krakowskiego oddzialu Trefla.

- Do tei pory nasze puzzle kupowali poSred-

nicy. Teraz chcemy sami weiSC na tuteiszy
rynek, tym bardziej, ze ceny naszych pro-
dukt6w oferowanych np. w kijowskich skle-

pach s4 o kilkaset procent wy2szenilte, za

kt6re mu ie sprzedaiemy.

Eowlno Bonrucru

Przeiyramy trudne czasy.' Wszechstron-
ny, systemowy kryzys spofeczny, zaciekly
op6r alolennik6w totalitaryzmu, ciqiar men-
talnoici ,,homo sovieticus" w Swiadomo5ci
ludzi, miernota duiej cze3ci kadry kierowni-
czei-wszystko to prryczynfro sie do wytwo-
rzenia bardzo niebezpiecznej sytuacji. Wid-
mo ngdry i beznadzieino5€ jui nie w sensie me
taforycznym, ale jako realia iciowe, pojawi-
ly sig w naszych domach. Ciosy skierowane
w narodonry intelekt m{a jui charake r zagra-
Laiacf, Smiertelny. Czas jui wola€ o ratunek.

Jestem nauczycielem, mam za sob4 30 lat
pracy w szkole i w vtyhszeiuczelni pedagogicz-

nej. To o czym piszg, poznalem nie z rozm6w
z innymi lu dflmi, ale zwlasnego doSwiadczenia.

Nie tylko j a, ale i moi koled4y, Lry iacy tylko z pr a-

cy zawodowe j, pozbawieni zostaliSmy Srodk6w

do Zycta.Sa iuz przyktady hagicznych los6w. Wa-

runki Zycia zmuszaj4 do siqgania po zarobi w4t-
pliwe, czasami pozaprawne. Do instytucii
oSwiatowych przenika korupcia.

Moim zdaniem dramat wsp6lczesnej inte-
ligencji ukraif,skiej polega na tym, ze iest ona
obecniec sparalizowana, ponizon a, pozbawio-
na glosu i autorytetu spolecznego. BezkarnoSf

wpvodzon a z ateizmu (wspomni j my Dostoi ew-

skiego: ,,ieSli Boga nie ma, to wszystko jest do-
zwolone") przemienila sig wbezkaenoSd, wy-
wodzona z oby czaiow Swiata przestqpczego.

Dlatego td? zwracamsie domiedzynarodo-
weiopinii zwolaniem o pomoc.

Nie powt6rzmy gorzkiego do5wiadczenia
Europy miqdzywoiennei, nie pozwdlmy, aby

bezprzeszk6d narodzil sie Smok Kt6regoJesz-

cze Nie Znamy. To, co powstaie na gruzach

bylego ZSRR, moZe przynieSe wsp6lnocie Swia-

towej cigzk4 pr6bq, iuz nie w postaci woien Swia-

towych, ale czegoS innego, nie mniei straszne-

go, bo dotycz4cego Ducha i Rozumu.

Wsluchaimy siq w ciszg Czarnobyla. Przestra-

szymysiq, przerazimy sie. Po teiciszymolena-
dejSe milczenie Intelektu. Chcialbym zwr6cif
teZ uwagg na poSredni skutek tych zjawisk.

Nic dziwnego, 2e inteligencja aktywnie \
uczestniczy w pracy sfolecznei. Zreszt4, takie

iest iei powolanie i obowi4zek - budzic spole-

czeflstwo do czyn6w niecodziennych. Dzialal-

noSC ta, zawsze ofiarna i dobroczynna, pole-
ga na uSwiadomieniu swoich moralno-etycz-
nych zobowi4zafi.Teraz nastgpuie iei upadek.

Aby ia o|yvvie , potrzebny program pomocy
dla mniej i bardziej wybitnych dzialaczy spo-

lecznych. Dokoriczenie str. 5

fr
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Po trzech miesiacach dzialalno3ci

Polskibank
W pierws zel tr ry dziestce

fedyny, jak do tei pory, bank ze stuprocentowym kapitafem

polskim dzialajqcy iui na ukrainie - Bank Depozytowo-Kredyto-

wy (Ukraina) Ltd. w tucku, w trzy miesi4ce po uzyskaniu licencii

na prowadzenie dziafalnoSciznaiduie sig iui na28 mieiscu spo-

6r6d ok. 130 bank6w,zrzeszonych w ukraifiskim Stowarzyszeniu

Bank6w (wg. ocen wlasnych). Zainteresowanie bankiem ze stro-

ny klient6w jest bardzo du2e, planowane iest znacz4cerozwiniq-

cie dzialalnoici.
Bank ma eleganck4 siedzibe przy ulicy chopina (Szopena) I - ze

wzglqdu jednak na fakt, i2 pierwotnie mial to byc iedynie oddzial

banku lubelskiego , iu2terazwiadomo, ze iest ona zbyt mala w stosun-

ku do potrzeb. Nie wystarcza mieisca, by przyimowae klient6w indy-

widualnych. Planowane iest rozdzielenie centrali banku i oddziatu ope-

racyinego.

wspomniane wyzei ukrairlskie Stowarzyszenie Bank6w, regularnie

publikuj4ce wlaine ratingi, ocenia, i2 pod wzglqdem funduszu zalo-

Zycielskiego polski bank znaiduie sie na 19 mieiscu (5 milionow ecu,

czyli umownych europeiskich iednostekwalutowych, ado korlca ro-

ku ma byc podwyzszony do 10 milion6w ecu), zas pod wzglqdem ak-

tyw6w - na 7 6 mieiscu (lz,Ll-mln hrywien)'

- Pierwotnie planowano powolanie w Lucku, kt6ry jest stolic4

pierwszego na wsch6d od Bugu ukrairlskiego obwodu, oddzialu BDK

s.A. z Lublina - m6wi Adam Madyniak, prezes BDK (Ukraina) Ltd. -
Zostalo iednak zmienione ukrairlskie pfawo i musielismy powolai no-

wybank. Zgodnie zprzepisami musial on miec co naimniei3zalo?y'

cieli, a Zaden z nich nie powinien obi4e wigcei, ni2 35 proc. udzial6w.

Dlatego teZ bank lubelski ma 35 proc. udzial6w, tyle samo Wschod-

nie Towarzystwo Inwestycyine, a 30 proc. Zaktad Uslug Poligraficz-

nych Drukbank z ZamoScia.

BDK (Ukraina) Ltd. zostal zareiestrow'any 23 lutego br. - pisaliSmy

o tym w,,Mozaice,' - a licencie na wykonywanie operaci i bankowych

otrzymal 14 lipca br. - w rym generaln4 licencig na operacie waluto'

we.

- Przez kr6tki okres kilkumiesiecznei dzialalnosci otworzylismy

rachunki NosTRo w BDK S.A. Grupa Pekao s.A. w Lublinie, w Ban-

ku Polska Kasa opieki S.A. Grupa Pekao s.A. oddzial w NowymJor-

ku, w Deutsche Bank AG we Frankfurcie oraz w banku Mriia na Ukra-

, inie - m6wi prezes Madyniak. -Jestesmy wl4czeni w siec centrum

Miqdzypaflstwowych Rozliczeri przy Narodowym Banku Ukrainy

w Kijowie ustanawiamy te|bezpoSrednie stosunki korespondenckie

bez otwierania rachunku z Z|wiod4cymi bankami ultaiflskimi. Mo-

Zemy byc bankiem clearingowym dla partner6w polskich i ukaifskich.

Zdaniem prezesa Madyniaka, BDK (Ukraina) Ltd. zostanie w przy-

szlym roku wlaczony do sieci S.W.LF.T. co umo2liwi sprawna obslu-

gq klient6w banku w zakresie platnoSci migdzynarodowych'

wiceprezes BDK (Ukraina) Ltd. Dariusz Klimont podkresla, 2e luc-

ki bank nie nastawia sie na drobnego klienta, jest to niemoZliwe choe -

-

Ae,n o 3 r't T tf o - ]<peAr'lTH nn
/}/rcc,aiHa/ xta

by zewzglgd6w lokalowych.- Nie zamieruamy rozwiiaf duZei sieci,

iestesmy natomiast zainteresowani otwarciem oddzial6w w duzych

miastach ukrainy, na pewno w Kiiowie i we Lwowie - m6wi. - Bedzie'

my siq koncentrowai na obsludze polsko-ukrairlskiei wymiany han-

dlowej i, w miarg moZliwosci, wymiany ukrainy z innymi kraiami'

w tei chwili naszymi klientami s4 zar6wno firmy ukrairlskie, iak

i ukraiflskie z Polskim kaPitalem'

wiele propozycii kredytowania, skladanych do BDK (Ukraina) Ltd.,

przekracza mozliwosci banku. - wynika to m.in. z wysokosci nasze-

go kapitalu zaloZycielskiego - wyiasnia wiceprezes Klimont. - Mamy

jednak zamiar udzielaf kredyty konsorcialne (ti. wsp6lne przez kilka

bank6w - p rzyp.,,Mozaiki"), szukamy w tym celu partner6w ukraifl '
skich. Nie liczymy teZ na znacz1ce lokaty, Srodki na udzielanie kre'

dyt6w czerpac bedziemy z funduszu zatozycielskiego, z BDK w Lubli-

nie lub na rynku migdzYbankowYm.

Dariusz Klimont podkreSla, 2e mieiscowe wl adzes4ptzychylnie na-

stawione do banku, chc4, by w Lucku pozostala centrala BDK (Ukra-

ina) Ltd. Bank w stolicy wolynia podnosi prestiz miasta' I nie nalezy

sie dziwiC, ze straZnik przy weiSciu nosi kalasznikowa i starannie kon-

troluie wchodz4cych - nie wynika to ze szcze$6lnego niebezpieczef-

stwa, groz4cego polskiemu bankowi, ale z obowiazui4cych tu przepi-

s6w.

w ostatnim okresie mohna zaobserwowai vryraany wzrost zainte-

resowania polskich bank6w i innych podmiot6w gospodarczych in-

westowaniem w sfere bankowoSci na Ukrainie. t tak np. niedawno Kre-

dyt Bank - PBI zgtosil zamiar obiecia czesci akcii Zachodnioukraitl-

. skiego Banku Komercyjnego nowei emisii, a szesf polskich organiza-

cii ma wykupic wiekszosciowy pakiet akcii charkowskiego Banku

Kredytowo-lnwestycyinego' Z pewnoSci4 pomoze to w rozwinieciu

wspdlpracy gospodarczei miqdzy Polska i Ukraina'
Ptorn Ko3ottsrt

(romsnoxmNT,, RzEczPoslotttq")
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Kobiety mowi4:

Potrzebny
fest gospodarz

Sytuacja kobiet byt tematem konferencji,
zorganizowanej20 paidziernika br. w ber_
dyczowskiej Radzie Miejskiej. Inicjatorem
imprezy byfa sekcja kobieca miejskiej Rady
Weteran6w ll Wojny Swiatowej iWetera_
n6w Pracy z Domarq Wojciechowsk4 na cze_

le. Wfadze miejskie reprezentowal zastqp-
ca mera Wlodzimierz Lanskich.

Uczestniczki spotkania m6wily wyraZnie:
kobiety s4 zaniepokojone sytuaci4 politycz-
n4 i ekonomiczn4 na Ukrainie. Co wiqcei,
uwalai4, ze nar6d zostal oszukany i okradzio_
ny przez wlasne paristwo. W najtrudniejszei
sytuacji znajduj4 siq emeryci. Im zabrano
wszystko, daj4c starszym ludziom nqdzne
emerytury, nie doSi, ze nie wyplacane miesi4-
cami, ale jeszcze dzielone na polowy.

Ci4gly wzrost cen doprowadzil do tego, ze
wiqkszoSi starszych ludzi nie ma zaco kupif
chleba i cierpi glod. Chore, starsze kobiety, in_
walidzi, nie maj4 za co kupii lekarstw, nie
zwracai4 siq o pomoc do lekarzy, bo za wszyst_
ko trzeba placii. Nie wielkie ulgi dla poszcze_
g6lnych osob nie poprawiaj4 sytuacji.

Uczestnicy konferenc j i postawili wladzom
miasta szereg pytan:

- dlaczego nie ogrzewane s4 mieszkania?

- czemu po kilka nzy na dobq wyl4czany
jest pr4d?

- dlaczego w mieScie nie ma pafstwowego
notariusza?

- dlaczego w mieScie tak Zle odbierana jest
telewizja?

WigkszoSi pytafi pozostala bez odpowiedzi,
Czym zaimui4sig wladze miejskie? p ruecie|

Berdycz6w ma wiele mozliwoSci, zeby jego
mieszkaflcy Zyli dostatnio. W mieScie 

f est
wiele fabryk, kt6re moglyby nas nakarmii,
ubrae, gdyby tylko ich praca byla rozumnie
kierowana.

A pradawna historia naszego miasta mogla
uczynii zBerdyczowa iedno z centrow miq_
dzynarodowej turystyki, co bardzo pomoglo_
by napelnii nasz nqdzny, miejski budzet.
U nas jest wszystko, Leby dobrze iyc.

W ci4gu ostatnich lat nic nie zbudowano
- rozpadai4 siq stare budynki. Wok6l Berdy_
czowa, iak grzyby po deszczu, wyrosly roz-
maite wspaniale ,,dacze', , zbtrdowane przez lu-

dzi, ktorzy zd4|yli wykorzystaf sytuacig
i ukradli materialybudowlane i pieni4dze na
budowg dom6w. W daczach tych nikt nie
mieszka, bo ich wlaSciciele mai4 mieszkania
w samym mieScie.

Przepiqkna prryroda,w centrum miasta za-

lew, zewsrystkich stron lasy, cudownewioski,
ale w Berdyczowie nie ma dobrego gospoda.
rza, kt6ry by kochal swoie miasto i jego miesz_

karlc6w, Nie ma utalentowanego organ izato-
ra, kt6ry by m6gl i chcial wyci4gn4e nas z bie-
dy, zprzepaSci, w kt6reisig znaleZliSmy.

Gl6wnym celem naszego kierownictwa
jest to, by w mieScie bylo jak najwiqcei pry-
watnych handlarzy i rozmaitych bar6w. Ale
to nie pomoze nam wyrwai siq ze zlychwa_
runk6w 2ycia.

Prace konferencji zostaly przerwane przez
wyl4czenie pr4du -ico zatym idzie, Swiatla,
Przewodnicz4cy zebrania pan Wiktor Toma-
szewski ledwo zd4|yl oglosii projekt decyzji
i apel kobiet do rz4du Ukrainy. przyjqto 

ie
jednogloSnie.

Nlrnun SrrrnNsxl
WETEMN pRAcy, MtESzxANKA BeRoyczou

Czy bedzieakcia
,,pornoc na uczycielom " 7
Dokoriczenie ze str. 3

Zwracam siq w szczegolnoSci do REoda_
k6w. Popozcie tym, kt6rych wysilki skiero_
wane sA na odrodzenie polskoSci na Ukrainie.

Nie chodzi o pomoc w rozumieniu uprosz_
czonym. Nie o przekazanie pieniqdzy czy
o wysylanie paczek z odziel4. potrzebuiemy

przede wszystkim uznania naszych zdolnoSci
zawodowych. WSr6d nas sA fachowcy o wy_
sokim poziomie w swoich dziedzinach. Jed_
nak nasze zdolnoSci s4 Ukrainie albno nie-
potrzebne, albo nieoplacalne.

Widaomo, ze pracownicy nauki, profeso_
rowie, otr4rmu 

i A zaproszenia. od uniwersyte.

t6w, udzielaja wykladow, zdobywai4c w ten
spos6b uznanie i honoraria. Ale wSr6d dzia_
laczy polskich s4 tez ludzie, kt6rych umieiqt_
noSci moglyby przynie5i korzySi polsce.

a iednak nie mog4 oni liczyi na podobne za_

proszenia. Dlaczego?

Powiem o sobie.Jestem nauczycielem ma_
tematyki, metodykiem, piszq podrqczniki. Co
prawda, nie zrobilem Swietnej kariery, alewy.
starczalo mi to, ze mialem autorytet, uznanie,
wd,zigcznych uczrriow. Dzisiaj to wszystko:
nale|y do przeszloSci. 2yig czasem utraco-
nym. A jednak mam tylko pigidziesi4t lat _
i m6glbym tyle zrobii!

Jestem Polakiem. Naprawdq jestem polakiem.

Moglbym wyiechai do polski. Urodzilem sie na
Ukainie, kocham ten kai, choi nie jest on dla
mnie iryczliwy. A wiqc j ak mam Lry f dalei?

Jestem przekonany, Le czasowe zaproszenie

do pracy w Polsce dla nauczycieli polskiego
pochodzenia byloby dla ukrainskich pola-

k6w przekonywui4cym dowodem troski Ma-
cierzy o potencial intelektualny rodak6ws za-

grahic4,:,Swia0ectwem, ze inteligencia pol-
skiego'rpoChodzerria nigdy nie zostanie po-
rzucona na pastwg losu.

Bocplr.r Swnro.wsn

(KozrwH)
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t historii odpust6w Matki Boskiei Karmelickiei w Berdyczowie2

Swiadectwo
w 2yciu religijnym rudnoici porskiej na ukrainie kurt Matki Bo-

ilej Berdyczowskiejod wiek6w miaf szczeg6rne znaczenie, bowiem
ziqkifej opatrznoSci pozwaraf nieraz przetrwa( burze dziejowe
l dawnych kresach. Tragiczne rosy Kosciofa rrymskokatorickiego
xx wieku na ukrainie nie ominqiyanijednej iwi4tyni, anijedne-
r ka pfa na. w s u rowych wa ru n kach komu n istycz n ei dyktatu r-ry no-
i6f na dlu g ie lata byl sk azany namirczenie. Dzisiaj jesteimy swiad-
migwaftownego odrodzenia iycia rerigijnego. To, ie k"tori.ku
ldycja mimo okrutnego czasu przetrwara izachowara siq wsr6d
ernych, zawdzigczamy znanym i nie znanym meczennikom wia-
w fatach 1920-60.

Ponizei zamieszczamy fragmentwspomnieri jednego z nich - ks.
rfila Skalskiego (1822-r95g) o ostatnim odpuscie wBerdyczowie

w czasach sowieckich. publikowany fragment pochod zi zniedaw_
no wydanei ksi4zki - Ks. Teofil skalski, ,,Terror i cierpienie. Kosci6r
katolicki na ukrainie 1900-1932. wspomnienia'. opracowar ks. J6_
zef w6lczaiski, a ksiazka nosi iako mieisce wydania Lublin, Rzym
i Lw6w (1995).

,,Tysi4c dziewiecset Owudzielt O,rO rok dokolatatem iakoS
bez znaczniei szych wy darzefiw mym Ly ciu.owszem, nawer pew-
nego jakby odprqzenia byrem swiadkiem, kiedym sie udal do Ber-
dyczowa na odpust Matki Boskiej Karmelickiei. piergrzym6w na-
plynqlo do klasztoru bardzo wielu. Szli ze sztandarami, na ktorych
czqsto z iednej strony byr wizerunek Matki Boskiei, a z drugiej - \rr
orzel polski- Przewodn icz4cy pielgrzymkom ksieZa opowiadali, iak
ich serdecznie witali i podeimowali bezinteresownie chlopi ukra-
iriscy po wsiach swoich, gdzie wypadaly pielgrzymkom wypo-
czynki lub noclegi. Duchowni prawosrawni nawet ofiarowprali
ksigzom swoie cerkwie do odprawienia Mszy sw., zczego natural-
nie ksie2a nie korzystali, ale na Msze polowe, odprawian e ptzez
ksigZy o swicie na maidanach, grom ad,zila siq zwykle wies cala.
I wszyscy byli zachwyceni i poruszeni do gtqbi tym widokiem re-
ligijnosci okazywane i przezkatolik6w wbrew wszelkim agitaciom
i hecom antyreligiinym, urz4d zanymprzezbolszewik6w. W tym
roku, ktdry byl, niestety, ostatnim rokiem, ksigzy ziechalo siq by-
lo az 30- Trzy dnigorriwie spowiadalismy i do Komunii sw. przy-
st4pilo dwanascie tysiqcy ludzi, wybierzmowalem zas lgoo osob.
Caly gmach klasztorny iu|byl koSciolowi odiqty, w nim, iak na
szykanq, bolszewicyumiescili dwie kompanie zornierzy, ucz4ce sig
muzyki dgtei orkiestry. Jei muzykanciurz4dzariwprost wycia na
swoich instrumentach i w chwili procesii, i w czasie gloszonego
z kruZganku kazania. Na szczqscie drugie kazanie grosilem rn r,"u-
wie, wiqc nie odczulem tych wyc tak bolesnie. Koscidt dolny Ber- 'J
dyczowskiei bazyliki byliuzobr6cony na kino swieckie i widocz-
nie chciano tam mvabifna seanse bezbo2ne pielgrzym6w, bo wra-
Snie w czasie sumy byly tam iakies przedstawienia, na kt6re na szcze
Scie pielgrzymi nie poszli, a schodzily siq tylko, widzialem , z za_
Zydzialego miasta grupki wyrostkdw Zydowskich, po cig2kiei od- 

,pustowei pracy spali ksieZa na korytarzu, iak kto m6gl sig pomie-
Scic, a obiad nam karmelici szykowali w iednei z zakrystii , prry-
noszony widocznie z miasta.

w nastepnymrg26roku iu2 na odpuscie nie bylem, bo iuZ sie-
dzialem zamkniqtym, wiem iednak od ksiqzy, ze bolszewicy,
choC pielgrzymek nie tamowali przemoc4, ale kaplan6w przyby-
lych - opr6cz trzech - rczpgdzili wszystkich, lud wiqc nie miar
u kogo siq wyspowiadaC, bo i koSci6l Sw. Barbary, tak wspoma_
gai4cy w pracy swych ksiqZy klasztor - iuZ nie miat ksigd za, bo
i proboszcz tei swiatyni ks. Zygmunt chmielnicki, kapran nad-
zwyczainei gorliwos ci, iu| siedzial w wigzieniu w charkowie,
a ostatni karmelita, O. Teodoziusz Sztob ryn, iu| dogorywal na
raka w Zol4dku,,.

z Teofil Skalski

Opr Mrrouf Srnofrsn (Ur,rrwrnsrm Czrnxowrcrr)
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Ko5ci6l i klasztor OO. Karmelitan6w w Berdyczowie (litografia XIX w.)

t

SpiewwKoSciele
Kto przyieidia do Berdyczowa i zwiedza

- zabytkiz pewnoici4 nie ominie Sanktuarium

\ rj3wiqtszejMarii Panny. Zabytekten ma bo-

Viem interesujqce historie. Z nim zwi4zane

s4 tei r6ine legendy i przypowie3ci.

Sanktuarium iest duma berdyczowskich

Polak6w.

R6wnieZ dzisiai Swi4tyn ia przy ci4ga zar 6w -

no wierz4cych iak i niewierz4cych. Podczas na-

bozefstwa z dolnego koSciola dobiega glos

Spiewaczki Swietlany Gawryluk, kierui4cei

ch6rem mlodziezowym. Mloda, sympatycz-

na dziewczyna, utalentowana muzycznie, ma

klasyczny kontralt. Gra na organach i dzieki
' niei kaZda msza 5w. zdaie siq prawdziw4roz-

mowazBogiem.
Ziemia berdyczowska miala zawsze wielu

utalentowanych mieszkaric6w. Swieta jest

iedn4 z nich. Ma 2l lat. Pracuje iako orga-

nistka w Klasztorze Karmelit6w Bosych.

Ukorlczyla Liceum Muzyczle imienia Kosen-

ki w Zytomierzu, na wydziale Spiewu ch6ral-

nego.Jest nie tylko Spiewaczk4 ale i dyrygen-

tem.

Swietlana nie lubi duzo m6wie o sobie. Jest

skomna, jaka zreszt4 powinna bye osoba pracu-

i4ca w koSciele karmelitarlskim. Do koSciola tra-

fila przypadkowo. Nie jest przecieLzakonnic4.

Mieszkala w poblizu i wolny czas spqdzala

na podw6rzu kaplicy na ulicy Czudnowskiei. To

tu pierwszy raz uslyszala igzyk polski. Chociaz

sama nie iest Polka, dzis po polsku m6wi dobrze,

a Spiewa bez obcego akcentu. Jqzyka ucryla siq

sama, od ksigzy i mieiscowych Polak6w Potra-

fi Spiewai po ukrairlsku, po polsku, po lacinie

i po rosyisku. Podczas egzamin6w wstepnych do

liceum, Swietlana zaskoczyla komisjq egzami-

nacyjn4, Spiewai4c po polsku dwie pieSni reli-

gij ne:,,Gdy klqczq przed Tob4... " i,,O Maryio Bo
garodzico... ". Nauczyciele Liceum Muzycmego

zwr6cili uwage na zdolna dziewczyne.

Teraz Swietiana Gawryluk propaguje sztu-

kq religijn4. M6wi, ze iei gl6wnym celem iest
doskonalenie swoich umiejqtnoSci zawodo-

lvych. Marzy o wystqpie we Francii, w katedrze

Notre Dame w Paryzu.

Spiew Swietlany ozdabia kaZda msze Swie-

t4. Wydaje sig, ze ten glos dochodzi do same-

go nieba. Nie darmo przeciel m6wi sig,,kto

Spiewa, modli sig dwa razY.

lasrlA Rozoot-sH

Swietfana Gawryluk



MOZAIKA BERDYCZOWSKA

Wigilia
polska

Nazwa Wigilia pochodzi od taciriskich sl6w ,,vidlliare,, _ czu-
wae. oraz ,,vldilia,,- czuwanie, strai nocna, warta. W Ko.ciele ka_
tolickim okreira sig tak dnie poprzedzaj4ce wszystkie najwa2-
niejsze Swiqta. - ,

wigilia otwiera cykl swi4tec zny Bo*egoNarodzenia, wy znacza po -
cz4tek roku obrzgdowego i wegetacyinego, ma tez odrgbn4 obrzg_
dowosi uksztartowan4 w czasie wieroretnich proces6w history cznych.

Boze Narodzenie swiqtowane iest dopiero od IV w. pierwsza
wzmianka zostara zamieszczona w .,ymskim karen d,atzuswiat
chrze.ciiaflskich z 354 roku. Z tego okresu pochodz' pierwsze
hymnykoscielne o narodzeniu chrystusa i naistarsz. rnun. frr.a-stawienie swiqtej Rodziny, wizerunek znaidui4cysiq w katakum-
bach 5w' Sebastiana wRzymie. wpierwszych wiekach chrzesciiari-
stwa swiqta te byry obchodzone w r6znych terminach, ktore wy-
znaczaly przypuszczalne daty narodzenia chrystusa np.2 stycz-
nia, 28 maia,lg kwietnia, 6 stycznia. ostatecznie leinak i nie
przypadkowo zwierzchnicy Kosciora wybrari i zatwierdziri datg
25 grudnia jako dzieri Narodzin Boga - Zbawiciela swiata, 24
grudnia zaS iako wigilig, czyri d,zieftprzed swiqtem z obowi4zui4-
cym postem, modlami i czuwaniem.

Przed przyigciem chrzesciiaristwa, w okresie zimowego przesile-
nia slofca, okoro 25 grudnia, na ziemiach slowiariskich swiqtowa-
no pocz4tek nowego cykru wegetacyinego i obchodzono w zwi4z-
ku z tym wielkie swiqta rorniczc. R6wniez w okresie antycznym na
ten wlasnie okres przyp adary wa2ne swigta zimowe i uroczystoSci
kultowe: rolnicze, zaduszne i noworoczne.

Kosci6l chrzesciiarlski uznar zatemten wrasnie dzieri zanaiwla_
sciwszy dla obchod6w narodzenia chrystusa, bowiem symbolika na-
rodzin slorica i swiaila oraz Narodzin chrystusa, Boga i Zbawiciela
dawala sig latwo zespolii.

Z dniem, a takze z noc4wigili 
i n4, naidlulsz4w roku, na jbardziei

taiemnicz4 i niezwykt4 byly zwi4zane liczne wierzenia. wierzono
wiqc, ze w noc wigilijn4 ziemiaotwiera sig i ukazuie ukryte skarby,
ze nieruchome i naicigzsze nawet kamienie iglazyporuvai4 sig, 2e
w lesie zakwitapaproe, a pod Sniegiem trawa i kwiaty, w sadach zaS
drzewa okrywai4 siq kwiatami i natychmiast wyaa;a owoce. po-
wszechnie wierzono, ze w wigilig dusze zmarlych mog4 opuszczaf
zaswiaty i niewidzialne lub pod postac i4 zwierz4t,ptak6w, a nawet
ludzi np' zebrak6w i pielgrzym6w, nawiedzae domy, obejscia iprze-
bpvae w poblizu swych bliskich. w dniu wigiliinym zanim siq usia-

|t: lit:"to yt*. dmuchai na krzesta, stotki i tayy i szeptem prze_
prosi( duszg, ktora mogla odpoczywaf na tym wlaSnie miejscu.

Powszechnie wierzono tel, 2e przebieg dnia i *ocy Wigili;ney
ma decyduiacy wplywna przebie;.;;" nadchodz4cego roku.

,.. ]:l 
Ort.n zaimowa,l zawsze, a i dzi5 zalmule ,r.r.gOli. ,,.yr..

w naszym Lyciu orazw kalendarzu naszych Swi4t,

wc. opnAc. Bnnsnnv Ocnooowsxlr;
(Wnnszlwn, I 992, pnl.rsnryowt Muzruu EnrocuaczNr)

Cicha noc
1. Cicha noc, Swieta noc
Pok6i niesie ludziom wszem
A u Zlobka Matka Swieta
Czuwa sama uSmiechniqta
Nad Dzieci4tka snem

2. Cicha noc, Swiqta noc
Pastuszkowie od swych trzod
Biegn4 wielce zadziw ieni
Nad anielskim glosem pieni
Gdzie sig spelnil cud

3. Cicha noc, Swiqta noc
Narodzony Bozy Syn
Pan wielkiego maiestatu
Niesie dziS calemu Swiatu
Odkupienie win

W Zlobie lehy
1. W zlobie le|y,ktoLpobiezy
Kolgdowai Matemu

Jezusowi Chrystusowi
DziS nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywaf cie
Jemu wdzigcznie przygrywa jcie
Jako Panu naszemu

2.My zaS sami z piosneczkami
Zawamipo5pieszymy

A tak tego Malerikiego
Niech wszyscy zobaczymy

Jak ubogo narodzony
Placze w staini polozony
Wigc Go dziS ucieszvmv

3. Naprzod tedy niechaiwszqdy
Zabrzmi Swiat w wesoloSci
Ze poslany nam jest dany
Emmanuel w niskoSci

Jego tedy przywitaimy
Z Aniolami zaSpiewaimy

,,Chw ala n a wysokoSci,,

Bog sie rodzi
1. 869 sig rodzi, moc truchleie
Pan niebios6w obnazony
Ogien krzepnie, blask ciemnieie
Ma granice Nieskorlczony
Wzgard,zonv okryty chwal4 ,

Smiertelny Kr6l nad wiekami [g
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A Slowo cialem sie stalo i mieszkalo miqdzy nami.

2, C62masz niebo, nad ziemiany

869 porzucil szczescie Swoie

Wszedl migdzy lud ukochany

DzielAc z nimi trudy, znoje

Niemalo cierpial, niemalo

ZeSmybyli winni sami

A Slowo....

3. W nedznei szopie urodzonY

Zt6b Mu za kolebke dano!

C6z jest, czymbyl otoczony?

Bydlo, pasterze i siano

Ubodzy, was to spotkalo

Witae go przed bogaczami

A Slowo....

'. PodnieS reke Bo2e Dziecie

ntogostaw O jczyznq mil4

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jei silg swA sila

Dom nasz i majgtnoSe cda
I wszystkie wioski z miastami

A Slowo....

pozostawi go samego w poko ju. wtedy kot ma mo2liwosf coS ukrasc. Nasz

Bazyl kiedyS ukradl barania noge prosto z garnka z gor1c1zup4.

W zimie dla kot6w najulubionym mieiscem stanowi sie kuchnia. Tam

iest najciepl ej.Bazylw zimie ?awszejest przeziqbiony, kaszla, chika, bolA

go usry. Wtedy przychodzi do mieszkania i grzeie swoie gardlo i klatkq pier-

siow4. W tych wypadkach chitry Bazyl wykorzystuie got4q czainik albo

radiator. I stara sie to zrobi(w czasie nieobecno5ci w domu gospodarzy.

Kotka Matylda nigdy nie wychodzi z mieszkania. Boi sie wiel-

kich przestrzeni i uwaila sig za gl6wna kotke w mieszkaniu. Cierpi

tylko obecnoSd Bazyla, i4ne koty nie sa 2yczliwie traktowane. Ma-

tylda iest bardzo ciekawa, caly czas zagl4dado torebek, r62nych to-

rebek, szafek. Dlugo moZe siedzied na oknie i ogl4dae lot ptak6w.

Kiedy ktoS z gospodarzy jest zdenerwowany albo zmeczony po trud-

nej pracy ona skacze na kolana i lagodnie miauczy, pomagaiac w ta-

Lulaihe lezuniu
1. LulajzeJezuniu, moia perelko,

Lulaj ulubione me pieScidelko,

Lulai2e Jezuniu, lulajZe lulaj

A Ty Go Matulu z placzuutulai.

2. ZamknijZe znuZone placzem powieczki

Utul2e zmeczone lkaniem usteczki

LulaizeJezuniu.....

-i. 3. Lulaize piqkniuchny naszAnioleczku
'' Lulaj2e wdzigczniuchny Swiata kwiateczku

Lulaj2e Jezuniu....

' Pdidtrnywsryscy do staimki
1. P6idZmywszyscy do stajenki, doJezusa i Panienki

Powitaimy maleflkiego .

I Maryjg MatkqJego

2. WitaiJezu ukochany
Od Patryarch6w czekany

Od prorok6w ogloszony

Od narod6wupragniony

3. Witai DzieciAteczko w zlobie

Wyznaiemy Boga wTobie

CoS sie narodzil tei nocy
ByS naswyrwal zczatta mocy

Opowiadanie
okotach w zimie

Koty se bardzo dzlwnY-

mi stworzeniami,. Lubia

spa€, ogrzewa( sie, s4 bar-

dzo leniwe, mo94 kraig lu-

bi4 surowe miqso iryby.

Caly czas koty myia sie, 2e-

by nie pozostawiad po sobie

woni. Kot lubi siedzied ci-

chutko i obserwowad co

gdzie dzieje siq. Gospodarze

w mieszkaniu mySl4, 2e kot

drzemie. ale to nie tak. Na-

pnwde kot uwala co gdzie le-

fr Zebypotem towzi4c. Naj-

pierw kot patrzy gdzie leZy

miqso albo ryby. Czeka cierpli-

wie na chwilq gdy gospodarz

ki spos6b uspokoic sie'i od-

pocz4C.

Z dziefmi kotka zachowui e

siq inaczej. Lubi siq bawid. Nie

wiadomo iak kotka r62ni doro-

slego od dziecka? Jest bardzo

mAdra. Boi sie wody i kiedY

dziecko sie kapie wtwannie

Matylda alarmuje, heby dziec-

ko nie utonglo. Dziecko spe-

cjalnie nurkuie, a kotka wte-

dygloSno krzyczy.

W naszei rodzinie koty bar-

dzo szanowane. One pomagai4

gluchejbabci slyszed ieZeli kto5

puka do drzwi, albo je2eli dzwo

ni telefon. Po zachowaniu kota

mohnaznaljaka w czasie naibliZszym bqdzie pogoda' Koty to nasze do-

bre przyiaciele, stworzone Panem Bogiem specjalnie dla naszych miesz-

kar1. one pomagaj4 nam nie zapomniecomilosci izalosci dowszystkie-

ZotEcn AucI Wrnutfsnrl

Opownonu Auqn WEnutttsH 1 2 uar,

uczENNrcA szxotY Nn 3 w Benovczowtr

go zywego, co nas otacza.
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Na polsko-ra dzfeckiel granicy
DziS malo ktow bylym ZSRR pamiqta, jak

uygl4dafa przed wojn4 zachodnia granica
Zwiqzku Radzieckiego - granica z Polska.

I bardzo mafo os6b w Polsce pamigta, iak qy-
gl4dafa przedwojenna, wschodnia granica
Polski - ta ze Zwi4zkiem Radzieckim.

Pieedziesiat osiem lat temu panJan Smel-

ski - dziS mieszkai4cy w Stanach Ziednoczo-

nychw poblizu San Francisco-byl podofice-

rem w Batalionie ,,Hoszcza" Korpusu Ochro-

ny Pogranicza, stacjonujacym wlaSnie na gra-

nicy radzieckiei.

Elitarne woisko
Polskie granice zachodnie i poludniowe,

z Niemcami i Czechoslowaci4, ochraniala

w okresie miqdzywoiennym Staz Graniczna (dzi-

siai strzeze caloSci polskich granic). Nie bylo to
woisko - SG nie podlegala Ministerstwu Spraw

Woiskowych, choi byla umundurowana.

Granicy wschodniej strzegl Korpus Ochro-

ny Pogranicza, bqd4cy elitarn4 czeSciA sil
zbrojnych - przez dlugie lata kierownictwo Pol-

ski bylo przekonane, ze Rzeczpospolitej gro-

zi napaSe ze strony Zwi4zku Radzieckiego,

a nie Niemiec. Zolnierze KOP umundurowa-
ni byli podobnie iak wojsko, nosili iedynie oka-
gle czapki, a nie rogatywki. W 1939 roku czqSe

oddzial6w KOP przesunieto na zach6d i we

wrzeSniulraly one czynny udzial w walce

zNiemcami.

- W okolicy, gdzie stacionowal nasz bata-

lion, nie bylo czynnego przej5cia graniczne-

go-wspomina pan Smelski (w6wczas nosil na-

zwisko Smelczyflski, zmienil je w Ameryce).

- Byla co prawda szosa, prowadz4caprzezgra-

nicg, ale poroSnigta trawa i prawie w og6le nie

uzywana. Czasami - azdarzalo sie to rzadko

- gdy chcieliSmy przywolai radzieckich stra2-

nik6W po polskiei stronie szosy ziawiala sig

grupa Zolnieruy KOP i oddawala kilka strza-

l6w z karabinu... Po iakimS czasie po radziec-

kiej stronie ziawiali siq Rosjanie. Bywalo i od-
wrotnie...

To, 2e nie bylo przejScia granicznego nie

oznacza,2e nikt nie przekraczal granicy. ,

- Do Polski przechodzili uciekinierzy
z ZSRR. ByC moze niekt6rzy mieli jak najlep-

sze intencie i byli prawdziwymi uciekiniera-

mi - wspomina panJan. - Niestety, nasze wla-

dze obawialy sig szpieg6w. Dlatego tez wszyst-

kich odstawiano nad granicg...

Zdarualy sie i ucieczki w odwrotn4 stronq.

Zolnierze KOP i mieiscowa ludnoSC byli pod-

dani silniei radzieckiei propagandzie. Kto slu-

chal radzieckiego radia w jgzyku polskim,

m6gl mief wraZenie, ze w ZSRR panuje praw-

dziwy rai...

- Ja tel czasami zastanawialem siq, czy opo-

wieSci o fatalnych warunkach panuj4cych
wISRR nie s4 wymyslami polskiej propagan-

dy - opowiada pan Jan. - W radzieckim radiu

tak przekonywui4co mdwiono... Kilku na-

szych Lolnieruy zdezerterowalo. Rosianie
pr4prowadzili ich nad granicq. Po polskiei stro
nie czekali przedstawiciele KOP i starosta po-

wiatowy (odpowiednik szefa administracji
reionu). Starosta zadaw altakiemu uciekinie-

rowi trzykrotne pytanie: czy chcesz wr6cid

do Rzeczypospolitej? JeSli trzykrotnie usly-

szal odpowiedl ,,nie" , Rosianie zabierali ucie-

kiniera, a nam oddawali brof i pas. Podczas

p6Znieiszego pobytu na Syberii spotkalem ta-

kiego uciekiniera . Przezpierwszy okres trak-

towany byl wspaniale. Po uroczystym wyrze-

czeniu sie Polski, w koricu trafial:.. do lagru.

Ten, kt6rego spotkalem, bal siq wlasnego cie-

nia.

Cicha walka
Wschodnia granica Polski wcale niebyla spo-

koina. Toczyla sie ukryta i iawna walka wywia-

ddw. PanJan przypomina sobie metody, sto-

sowane przezwywiad polski: wewsi, po pol-

skiei stronie, ukladano starannie zamasko-

wane kolo z kabla. Dzieki temu mozna bylo
podsluchiwaC rozmowy telefoniczne, prowa-

dzone na radzieckich liniach po drugiej stro-

nie granicy. Niewykluc zone, LeRosjanie sto-

sowali podobne metody. Polskim 2olnierzom

znanabyla natomiast radziecka metoda ukry-
wania obserwator6w nad sam4 granica. Oto

np.w nadgranicznych krzakach po radziec-

kiej stronie ukrywal siq zolnierz-obserwator.

Od czasu do czasu nad granic4 przechodzil ra-

dziecki patrol wojskowy. Jeden z holnierzy

odlaczal sig i szedl w strone krzak6w, rzeko-

mo ,,za potrzeb4". Tam zmienial lez4cego,

kt6ry dol4czaldo patrolu, udaj4c swego po-

przednika.

- Bywaly i bardziei dramatyczne historie -
m6wi panJan Smelski, - Oto jeden z ,,ucieki-
nier6w" z ZSRR zdobyl zaufanie polskiego

kontrwywiadu, na tyle... 2e zacz4l dla niego

pracowaf. Po roku naklonil iednego ze swo-

ich przeloZonych, oficera kontrwywiadu, do

udania siq nad granicq. Slad po nich zagin4l...

Po iakimS czasie na nadgranicznei szosie po-

iawili sig Rosianie ze zwlokami polskiego ofi-

cera. Domagali siq podpisania protokolu,.kt6-

ry stwierdzal, ze ,,polski oficer nielegalnie
przekroczyl granica i wdal sig w walkq z po-

sterunkiem radzieckim..." Strona polska od-

m6wila podpisania protokolu. W konse-

kwencii Rosjanie nie wydali zwiok Polaka.

Co sie stalo z ,,uciekinierem" - nie wiadomo.

Bylato zpewnoSci4iednazbardziej u rh
operacii radzieckiego wywiadu! Byw)1I6, ze

granica pr zekr aczali polscy,, ucieki nierzy ",

a faktycznie oficerowie polskiego wywiadu. io
sie z nimi dalej dzialo - nie wiem.

Sznur czolg6w
Od 1 wrzeSnia 1939 q, KOP wzm6gl czujno5e.

Nie spodziewano sie iednaktego, co nast4pilo.

- Rano 17 wrzeSnia obudzil nas chrzqst 94-

siennic- m6wiJan Smelski. -Radzieckie czol-

gi iechalv c aly dziefi ,jeden za drugim. Zolnie-

rze wol a I i do nas,Jediem bit' Giermanca! ". Nie-

stety, rzecz)4^'istoSC byla inna. Za czolgami

przyszla piechota. Ja, jako podoficer zosta'

lem aresztowany izabrany do lagru.

PanJan Smelski spgdzil w r62nych radziec-

kich obozach kilka lat i jego opowieSci na ten

temat moglyby zai4C co naimniei kilkadzie-

siat stron druku, DziS pozostaia w i.,r _..t-
mieci bardzo L1u:we.

Tak w Polsce, iak i w byl,ym Zwiazku Radziec-

kim historia stare pomigdzy przekraczai4cy-

mi granica wojskami radzieckimi a oddziala-

mi KOP iest malo znana lub nie znana w og6-

le. Do kwestii tej wr6cimy ieszcze w naszym

piSmie. A ieSli chodzi o dalsze losy panaJana

Smelskiego, to sa one podobne do los6wwie-

lu Polak6w. Trafil do armii polskiei, organizo-

wane j przez gen. Andersa - te j, ktdra opuSci-

laZwi4zekRadziecki iprzezlran udala sie do

Palestyny, a p6Zniej walczylam.in. we Wlo-
szech (armia Berlinga powstala p6Zniei i nie

podlegala emigracyinemu rzadowi polskie-

mu w Londynie, a komunistycznemu Zwi4z-

kowi Patriot6w Polskich w Moskwie), byl
w polskim lotnictwie w Anglii. Po woinie tra-

fil do Argentyny, polniei zaS do Stan6w Zjed-

noczonych.

MrrczYsuw KoRzrrpwsrr
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Sylwetki polskich potityk6w
Pyofesor lerzy Buzek,
prezes Rady Ministrdw

Urodzil sie 7 lipca lg4} roku w Smilowicach kolo Cieszyna naZaol'
ziu. Studiowal na Wydziale Mechaniczno-Energe ty czfiym Politechniki
Shskiei w Gliwicach. W 1-g70roku obronil prace doktorska, dziewiee lat
pilhnieizdobylhabilitacie. W 1997 roku zostal profesorem. Fracowal w In-
sgrtuc{e In2ynierii Chemicznei PAN w Gliwicach, a iednocze3nie byl ko-
ordynatorem.zespolu ekspert6w gospodarczych AWS. Od 1980 roku na-
lehaldo NSZZ ,,SolidarnoSe ". W czasie stanu woiennego, znany Podpseu-
donimem ,,Karol" byl szefem podziemnei ,,SolidarnoSci" na Sl4sku oraz
czlonkiem wladz kraiowych tainei ,,S'. W paildzietniku 1997 roku zo-

stal poslem na Seim z listy AWS.

Maciei PlaLyftski,
marszatek Seimu

Urodzil sie 10 lutego 1958 roku w Mlynarach Elblaskich.
W L982 roku skorlczyl Wydzial Prawa Uniwersytetu Gdafiskiego.
Jako student byl zwi4zany z nielegalnym Ruchem Mlodei Polski.
Byl te|wsp6lzalo2ycielem Niezale2nego Stowarzyszenia Studen-
t6w (NZS). Po wprowadzeniu stanu woiennego 13 grudnia 198L
r. organizowal straiki studenckie. W 1988 r., bardzo aktywnie
wspierat straiki robotnic ze w Gdarlsku , za co zostal honorowym
czlonkiem NSZZ ,,S" Portu Gdaf,skiego. W latach t990'l996byl
loiewod4 gdarlskim. W ostatnich wyborach zostal poslem na

r-rdim z listy AWS.

Profe sor Alici a Grze Skowiak,
marszalek senafit

Urodzila sie 10 czerwca 1-941- roku w Swirzu w woiew6dztwie
lwowskim. Jest prawnikiem. Wyklada na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelski m oraz w Wyhszym Seminarium Duchownym w To-

runiu. W latach 1968-1985 nale2ala do Stronnictwa Demdkratycz-
nego. Od 1980 roku iest czlonkiem NSZZ ,,Solidarno3e". W cza-
sie stanu woiennego dzialala w podziemiu, m.in wykladala we
Wszechnicy Zwi4zkowei i Chrze3ciiariskim Uniwersytecie Ro-

botniczyrr-r, byla teZ iednym zzaloLycieli Stowarzyszenia przeciw-
ko Karze Smierci.

Jest czlonkiem wielu stowarzyszerl prawnic zy ch i chrze3cii ari -

skich, m.in. sprawuie funkcig konsultora Papieskiei Rady ds. Ro-

dziny. Jest teZ DamA Zakonu Grobu Bo2ego wJerozolimie.
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Wyda rzen ia od pofov'ty pa1dzierni ka

do pofowy grudnia 1997 r.

y' Zawi4zaia siq centroprawicowa koalicja Akcia Wyborcza

,,SolidarnoSe" - Unia WolnoSci. W rezultacie powstal rz4d

z premierem JerzymBuzkiem (AWS) na czele. Wicepremierami

zostali: Leszek Balcerowicz (UW minister finans6w) i Janusz

Tomaszewski (AWS, minister spraw wewnetrznych i admini-

stracii). Ministrem spraw zagranicznych jest Bronislaw Geremek

(uw). ,.
y' Wedtug plan6w nowego rz4du, w 2000 r. w Polsce wzrost

Produktu Kraiowego Brutto wyniesie 8 proc. (1997 r. - 6,4

proc.), inflacia spadnie ponizei 5 proc. ( obecnie 13 proc.) o U5
spadnie bezrobocie, a produkcia przemyslowa bgdzie wzrastad

w tempie 16-17 proc. rocznie (1997 r. - 10 proc.)
( SAa Woiew6dzki w Katowicach uniewinnil miliciant6w

oskar2onych o spowodowanie Smierci 9 g6rnik6w z Kopalni
Wujek. 13 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu woiennego

w Polscd, w kopalni tei zabarykadowali siq straikuj4cy gdrniry.
Do akcii wkroczylo wojsko i milicja. 16 grudnia 1981 r. 9 g1r-

nik6w zostalo zabitych, a 21 odnioslo rany. Wedlug katowickie-

go s4du, dziS nie moZna stwierdziC, kt6ry z milicjant6w pluto-

nu specialnego spowodowal Smierd g6rnik6w. Decyzi4 S4du

Apelacyinego w Warszawie zostanie natomiast wznowiony pro-

ces przeciwko gen. Czeslawowi Kiszczakowi, 6wczesnemu mi-
nistrowi spraw wewnetrznych, kt6ry zezwolil na uZycie broni
palnej.

y' Dziennik ,,Zycie" opublikowal liste ponad 20 rosyiskich

dyplomat6w w Polsce, ktlrzy, zdaniem gazety, prowa dzili dzia-

lalnoSd szpiegowsk4. Ambasada Federacii Rosyiskiei w Warsza-

wie stwierdzila, 2e s4 to materialy,,absurdalne w treSci i bezczel-

ne w formie" zaprzeczai4c stanowczo, iakoby iei dyplomaci by-

li szpiegami.
y' ZokaziiSwieta NiepodlegloSci 1.1 listopada Sejm przei4t

uchwalq, kt6ra jednakowo krytycznie odnosi siq do hitlerow-

skiej okupacii z czasdw II Woiny Swiatowei iak i zniewolenia Pol-

ski przez ZSRR po woinie. Rosyiskie Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych ostro zaprotestowalo. Przewodni cz4cf seimowei Ko-

misii Spraw Zagranicznych skomentowat to tak ,,Rosianom wy-

daie sig, 2e skoro uratowali kraj przed hitlerowsk4dhum4przy-
noszac na jego teren sowieck4 cholerq , to powinniSmy byC z te-
go powodu szczeSliwi. Nie byliSmy".

y' XeZyserJerzy Hoffrnan rozpocz4l zdiqcia do filmu ,,Ogniem
i mieczem" wg. Henryka Sienkiewicza. ChoC film opowiada

o walkach Polak6w z powstaniem Bohdana Chmielnickiego,
to - zdaniem re2ysera - nie powinien prowadzid do antago-

nizmdw polsko-ukraifskich. Chmielnickiego zagra aktor ukra-

iflski i nie bedzie on negatywna postaciA. Film ma kosztowac po-

nad 5 mln dolar6w.
y'Kurs dolara na pocz4tku grudnia: skup - 3,51. zl, sprze-

dal - 3,57 zl.

P.r.


