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Leonid Kirczma i Aleksander Kwa$niewski o polsko-ukrairlskim poiednaniu

Be:dziewspilIna
deklaracf a

- Polska bqdzie popiera( d4ienia Ukrainy do in-

tegracji ze strukturami europejski mi - powiedziaf
prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander
Kwa3niewski po spotkaniu z prezydentem Ukrainy
Leonidem Kuczm4, kt6ry gofcif w Warszawie 23
stycznia tego roku. Rozszerzone NATO powinno,
zdaniem polskiego prezydenta, zawrzee osobny
traktat z Ukrain4, bez kt6rejtrudno sobie wyobra-
zi( system bezpieczeistwa w Europie.

Aleksander KwaSniewski wyrazil nadziejc, ze

w czasie jego mafowej wizyty w Kiiowie zostanie
podpisana deklaracja o polsko-ukraiflskim pojedna-

niu, kt6ra ,,pozwoli na zamkniqcie przeszloSci, by
nie przeszkadzata w budowaniu przyszloSci". Leonid
Kuczma podkreSlil zaS, ze dla jego kraiu niezwyklewa|-
ny jest fakt, i2 Polska ,,na kazdym kroku akcentuje ro-

17* Ukrainy w systemie bezpieczefistwa i wsp6lpracy
europejskiej".

Prezydenci zaznaczyli, 2e polityczna i gospodar-

cza blokada Bialorusi nie bgdzie sprzyjala stabiliza-
cji w regionie. Moze natomiast sprawie, ze krajowi te-

mu pozostanie tylko jedna droga - do Moskwy.
Kuczma i KwaSniewski s4 zatem gotowi przyj4e pro-

Straik nauczycielski
NaucTyciele w Berdyczowie sa w rozpaczy.

W miarq upfwu czasu, warunki pracy sq coraz gor-
sze. Pafstwo przeciei oszczqdza na oiwiacie, co
oznacza oszczgdnoici na etatach nauczycielskich,

liczbie dzleci w klasach, iloSci godzin nauczania
i gospodarczych potrzebach szk6f.

Trzeciego stycznia wybuchl straik nauczycielski.
Setki przedstawicieli r62nych szk6l miasta, z inicja-
tywy grona pedagogicznego szkoly nr l, przyszly do

pozycjg prezydenta Bialorusi Aleksandra Lukaszen-

ki dotycz4c4 spotkania przyw6dc6w Ukrainy, Polski

i Bialorusi.

W obecnoSci prezydentdw ministrowie Wieslaw

Kaczmarek i Serhij Osyka podpisali miqdzyrz4dowe

memorandum, kt6rego celem jest usunigcie prze.

szk6d wystqpuj4cych we wsp6lpracy gospodarczei

miqdzy obu krai ami. WSr6d r ozvm4zafi ma j 4cych ula-

twiae wsp6lpracq wymienia siq uznawanie wynik6w
badafl oraz certyfikat6w iakoSci, poprawe funkcjo-
nowania przejSC na granicy, wsp6ldzialanie bank6w.

Liberalizacig handlu z Ukraina Polska wi42ezzaawan-

sowaniem rozmdw dotycz4eych czlonkostwa tego

kraju w Swiatowej Organizacji Handlu.

Prezydenci uczestniczyli w posiedzeniu migdzy-
prezydenckiego Komitetu Konsultacyjnego. Gl6w-

nym tematem obrad Komitetu byly zagadnienia in-
tegracji Polski i Ukrainyze strukturami europejskimi,

co jest strategicznym celem obu paristw. Omawiano

teZ wiele spraw dotycz4cych polsko-ukrairlskiei
wspOlpracy gospodarczej, w tym m.in. zakladania
polskich bank6w na Ukrainie oraz ruchu bezwizo-

wego na przejSciach granicznych.
'Dokoriczenie na str. 3

Zarz4du Mieiskiego. Nauczyciele oczekiwali na spo.
tkanie z merem Chilukiem. Ale pan Oleksii nie uwa-

ial za potr zeb ne po rozm aw ia( z I u dZm i, wyj a$nid czy

tez wytlumaczyc prawdziw4 sytuacig w mieScie. Za-

miast przyjSd osobiScie, pan Chilukwyslal przewod-

nicz4c4 kuratorium nauczycielskiego lreng Siniaw-

sk4, kt6ra swoim kolegom, nauczycielom, nie mogla
powiedzied nic konkretnego. Mogla tylko poinfor-
mowad, 2e pienigdzy nie ma,

Dokorlczenie na str. 3

Zwiazek Polak6w na Ukrainie

iest obecnie iedn4 z dw6ch
(obok dzialaj4cei glOwnie na za-

chodzie kaiu Federacii Organi-

zacji Polskich na Ukainie)zrze-
szai4cych Polak6w organizacji,

funkcjonui4cych na szczeblu

paflsnva. W minionych 2-3la-
tach fu nkcjonowal, niestety, sla-

biej - dlatego teZ niekt6rzy
wr62yli mu kr6tka przyszloSC.

Ale w ci4gu ostatnich miesigcy za-

szty duze zmiany i mo2na m6iviC

o odrodzeniu ZPU. Nailepszym

dowodem na to iest przystapie-

nie do ZPU, na zasadach autono-

micznych, dw6ch stowa rzy szefr

z Kiiowa - im. Adama Mickie-
wicza oraz ,,Zgoda". WlaSnie

one opuScily ZPU w 1992r.

III Kongres Zwi4zku Polak6w

na Ukrainie z powodu braku

Srodk6w finansowych musial
zostac przelo2ony ni grudzierl

1996 r. Dzialacze ZPU musieli
pargrazy ieldzic do Wsp6lnoty

Polskiei i do Fundacji ,,Pomoc
Polakom na Wschodzie", by
prosiC o pieni4dze na zwrot

koszt6w biletdw dla delegat6w.

I chociaZ niekt6rzy delegaci rna-

rzyli o tym, by zakoriczyC pracq

w ci4gu iednego dni a,rzeczfi-
stoSd byla nieco inna.

Pcidczds inauguidcii III Kon-

gresu z bard.zowa2nym przem6,

wieniem wyst4pilambasaitor RP

na Ukrainie Jerzy Bahr. |yczyl
tw6rczych obrad i m4drych de-

cyzji. Po sprawozdaniu pre2esa

ZPU Stanislawa Kosteckiego roz-

gorzala dyskusia, podczas kt6rei

poruszano wiele r6mych proble-

m6w: umacniania organizacji,

odradzahia polskoSci i rozwiia-

nia szkblnictwa polskiego na

[Jkrainie.
'Dokoiczenie 

na str. 2
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Joseph Conrad-K or zeniowski

Dziecle - sryt4 Spiibez trwogi.
Luli, Iuli... Swiat ten ciemny.

TIS bezdomny i bezziemny

Lecz Spij z Bogiem, boS u b o g i.

Dziecle - sryu, powiedz sobie:

heS bez ziemi, bez miloftci,
bez oiczyzny, bez ludzkoici,
pdki Polska - Ma*aw grobie.

Luli, syttu md| dziecino!

Wiersz,,Synowi urodzonemu
w 85 roku niewoli moskiewskiei

piosenka w dzierl chrztu $w." -
napisany zostal 5 grudnia 185 7 ro-

ku w Berdyczowie. Autorem byl
Apollo Korzeniowski -poeta, ko-

mediopisarz, tlumacz i wybitny
podziemny ddalacz niepodleglo-

Sciowy. A,dziecinq" z wlersza iest
naislawnieiszy dzisiai niew4tpli-
wie na Swiecie czlowiek, pocho-

dzaq- z Berdyczowa:J6zef Teodor

Konrad Korzeniowski, herbu Na-

lqcz, many 
f 
ako wielki pisan angiel-

skiJoseph Conrad. Autor ksieZek,

wydanych fui w wielu milionach
egeemplarzy i wielu dziesi4tkach

lezykdw. Utwor6w, kt6re nalezado

lektur obowigkowych nie tylko
w Anglii i Stanach Ziednoczonych,

ale takle we Fran$i, w Poke czy we

Wloszech - takich, iak,Thjfun",

"Jadro 
ciemnoSci", ,,Lord Jim",

,,Tainy agent", ,,W oczach Za-

chodu".
W Berdyczowie i okolicy maly

Konradek nie przebywal dlugo.Je'
go rodzice (matk4 byla Ewa z Bo-

browskich, siostra Stefina, p62niei

pierwszego Naczelnika Warszawy

w Powstaniu Styczniowym, i Thde-

usza, autora gloSmych pamiqtni-

k6w) zamieszkali w Zytomierzu.
W roku 1861 Apoll udal sie do War-

szawyi tam wkrdtce zorganizowal

Komitet Ruchu - zalaZek prryszle-

go powstanczego Rzadu Narodo-

wego. W pq2dziemiku 1861 zostal

przez wladze rosyiskie osadzony

w warszawskiei Cytadeli. Po wie-

lomiesiqcznym wiqzieniu i on i ie-
go 2ona zostali skazani na zesla-

nie. Wyuiezionoich, razemz syn-

kiem, naipierw do Wologdy; p62-

niei przeniesiono do Czernihowa,

gdzie Ewa zmarla w roku 1865.

Apollo zostal zwolniony z zesla-

nia w roku 1868. Wyiechal z sy-

nem naipierw do Lwowa, p62niej

do l0akowa, gdzie wkr6tce zmarl.

Osierocony Konradek opuScil Pol-

skq w roku 1874. Zostal maryna-

rzem, naipierw francuskim, p62-

niei an$elskim. Po dwudziestu la-

tach spgdzonych na morzu osiadl

wAnglii i rozpocz4lwielke kariere

pisarsk4. Zmarl w roku L924. Za-

wsze przyznawal siq do polskiego

poehodzenia i nigdy formalnie nie

zmienil nazwiska,,Korzeniowski".

W Terechowej pod Berdyczo-

wem, na terenie dawnego mai4tku

babki Conrada Teofili z domu Pili-

chowskie j, znajduie siq wzr.uszai4-

ce muzeum poSwiqcone Conrado-

vn, zot ganizowana staraniem miei -

scowego dzialacza kulturalnego, p.

Michaila Szepeljuka. Jest to raczei

izba pamiqci, bo nie zawiera zabyt-

k6W lecz tylko fotografie i zbi6r

ksia2ek. Niestety, muzeum jestmy-

kle zamknigte, malo kto o nim sly-

szal, i doiechaC tam trudno.

Kiedyw listopadzie ubieglego ro-

ku pracowalem w archiwadr Kiiowa,

Zytomieva i Kamieica Podolskie-

go, poszukuj4c dokument6w doty-

cz4cych rodzin Korzeniowskich

i Bobrowskich - odwiedzilem oczy-

wiScie r6wnieZ Berdycz6w. A takie

wspanialy i slawny klasztor Karme-

lit6w, dzisiaj z daleka Swiec4cy bie-

l4 odbudowanych mur6w ko5ciola.

Zakonnik z tego wlaSnie klasztoru,

ks. Romatiski, ochrzcil przed stu

czterdziestu dwu laty malego Kon-

radka. hryszlo mi do glowy, 2e wla-

Snie w murach klasztoru powinno

male2d siq miejsce na bardziej dostep

ne, stale muzeum Josepha Conra-

da. Urodzonego na Ukrainie Polaka

i pisarza an$elskiego (kt6rego dru-

gim iqrykiem byl francuski - an-

$elskiego zacz1l siq uczyc dopiero

Zwi4zek Polakdw na Ukrainie

Bagiiskiego, Elwirg Gilewicz i Wa-

lentego Marzuchowskiego z hyto-

mierza oraz Feliksa Paszkowskiego

i Larysq Wermiflsk4 z Berdyczowa.

Na Kongresie mdwiono, 2e Zwia-

zek Polak6w nie ma dlug6w finan-

sowych. Ma natomiast ieden, wiel-

ki obowiazek: dalszei pra cy na ruerz

swoich rodak6w, Polak6w calei

Kongres sie odbyl, problemy pozo::.staly
Dokotlczenie ze str. 1

Mowiono tei m.in. o krytycz-
nym stanie polskich cmentarzy.

Dobre slowa padaty i o ,Mozaice
Berdyczowskiei".

Nie bydo oboieu ydr, hedySo za-

bnl Walenty Grabowski - wielolet-

ni p,rezes odddalu ?lU zhytometza.
Autorowi tych notatek prr vq/a-

dla nidanra misia * pzewodnicze

nia komisii wyborczei. Na stanowi-

sko prezesa ZPU kandydowaly trzy

osoby: Aniela Jurkowska, Stani-

slaw Kostecki i Boleslaw lGasno-

polski. W I turze wybordw na pa-

niaJurkowska padty 35 giosy, na pa-

na Kosteckiego. - 29, a na pana

Krasnopolskiego -- 24. Jak spra-

wiedliwie zauwa|yl obecny iako
goSC konsul z Konsulatu General-

nego RP w Kiiowie Eugeniusz Ja-

bloliski: ka2dy z kandydat0w za-

lazl swoich wielbicieli.

Nastqpnego dnia w drugiej turze

wybor6w zwy cig2yl Stanislaw Ko-

stecki - wybiano go prezesem

Zwiqzku Polak6w na Ukrainie.

Wybrano Zuz1d Gt6wny ZPU.

Zytomierszczyna iest w nim repre-

zentowana przez piqc os6b:Jerzego

w wieku 20 lat!), Syna pis arzaidzia-

lacza, kt6ry pracowal na zecz nie@-
leglo3ci Polski - i na rzecz r6wno-

upraw4ienia Ukaifc6w.
Oicu Benqdyktowi lGokowi, kie-

rownikowi klasztoru, projekt qiq

spodobal. Obiecal mi, 2e jeSli zakon-

nicy odzyskaia budfrg poklasztor-

ne, znajd4 siq w nich pokoie na mig-

daynarodowe muzeum Conradow-

skie. Pomysl spodobal sie takZe Pa

nu Petro Sardaczukowi, ambasado

rowi Ukrainy w Warszawie. PoparlF
go r6wnie2, wimieniu rzadu Wiel-

kiei Brytanii, ambasadorJei Kr6tew-

skiei MoSci w Warszawie Christo-

pher Hum. Pomoc obiecal drJerzy

Bahr, ambasador Rzeczypospolitei

Polskieiw Kijowie.

Muzeum Literatury w Warsza-

wie oraz Polskie Towarzystwo, Con-

radowskie obiecaly nadeslanie eks-

ponat6w. Mamy nadziejg, 2e uda sig

doprowadziC do otwarcia muzeum

w roku "1,999, na 75-lecie Jmierci

Conrada. W ramach festiwalu Kra-

k6w 20@ (i Roku Kultury Srodko-

woeurope j skiei) odbqdzie sig w6w-

czas miedzynarodowa sesia nauko-

wa. ChcielibySmy i4 zakoiczyc
wlaSnie w Berdyczowie, gdzie przl. _
szly wielki pisarz pierwszy raz-
otworzyl oczy na Swiat...' 

Zozt*ew Nrloen

Prczrs Poururco

Towrnarsrwe Comroowsnrco

LJkrainy. Frurs Peszrowsn
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Tlum zdenerwowanych nauczycieli w Zarz4dzieMiasta 3. stycznia br. przyszli, b,y zadacpytanie: dlaczego
nie dostaj4 pensji?

Dokorlczenie ze str. I
Poiawia siq pytanie, dlaczego

mer Berdyczowa nie spotkal sig

z nauczycielami? Boi sie? Chowa
sig za kobiet4, przewodnicz4c4

kuratorium? Nie szanuie ludzi?Je-

go postepowanie wywolalo no_

we plotki w sprawie $nagro-
dzerl dla nauczycieli. Nie bede

iednak upowszechniai niepew-
nych informacji o rzekom oza$-
nionych funduszach. Dzisiai
wiadomo, 2e naucry ciele otrzy-
muj4 pensie z op61nieniem

trzech miesigcy. Paristwo oszu-

kuie swoich obywateli. Ludzie
nie mai4 informacii o tym, kiedy
ten dlug zostanie im oddany.
Ka2dy z nas boi sig przyvlo5ci. Nic
dobrego nie moZe czekai oby-
wateli w parlstwie, w kt6ryin
wladza klamie. Koniec m oLebyt
taki, ze praca w szkole, z dzie1mi,
nie bedzie potrzebna, zabraknie
pedagog6w i rozsypie siq caly
system szkolny. A bez tego pan-
stwo ukainskie nie mo2e istniei.

lmvslWrnurfrsxl
(luront<n psr wtcEDyREKToREM

Szrorv Hn 3)

Bedzie
wsp6Ina
deklaracia
Dokoriczenie ze str. I

Podczas uroczystoSci na Zam-

ku Kr6lewskim wWarszawie, Le-

onid Kuczna obzymal gospodar-

czego Oscara 
-wyr6Znienie 

pol-

skiego Klubu Biznesu. p.K.

Z wywiadu prezydenta Le-
onida Kuczmy dla dziennika
,,Rzeczpospolita,, (24 stycz-
nia br.):

Kwestia d4ienia Ukrainy do
czlonkostwa w Unii Europej-,
skiej uydaje sig bezsporna.

Czy Ukraina llcry nawsp6l-
prace z PolsQ wtejsprawie?
Polska moze odegrad wielka

rolg w integracii Ukrainy ze

strukturami europeiskimi. M6-
wi4c otwarcie, stopief zaufania
EuropyZachodniei do polski 

iest
wyLszy, niz do Ukrainy. Niktnie
ma w4tpliwoSci co do kierunku
rozwoiu Polski. Przez polske

chcemy wigc d4ZyC do Europy

- geograficznie i politycznie.
Przed Pana wiryt4. pojawrly

sig w Polsce sugestie, ie
wkr6tce moie dojs( do pod-
pisania polsko,u krairiskiej de
klaracji w sprawie pojedna-

nia, kofcz4cej dyskusje nad
trudnymi problemami prz+
szlo5ci- akcja ,,Wisfa,,, tra-
gedia Wofdia. Kiedy dekla-
racja bgdzie gotowa ico Uka-
ina ctrce, by sig w niei znalazlo?

Chcemy, by doszlo do pelne-

go porozumienia w ocenie trud_

nych okres6w stosunk6w polsko-

ukraifl skich. Jestem przekonany,

ze nastal czas podsumowania dys-

kusii w sprawie pr^lcryni efek-

t6w tragicznych wydarzerl lat
czterdziestyd, 2ebylepiei skoncen-

trowaf siq na zadaniach, kt6re sto_

j4 dziS przed naszymi parlstwarni.

Zaproponowalem wiqc podczas

rcnnovry z prerydentem Aleksan-

drem KwaSniewskim podpisanie

wsp6lnego oSwiadczenia. MoZe

to nast4piC podczas iego koleinei,
ofi cialnei vnryty naUkrainie.

wyslana przez mera oreksija chiruka, do oburzon ych nauczycieri wy-
szla lrena siniawska. Nie dala zadnej, konkretnej odpowieizi.
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Wgdrdwka do Koziatyna

Przeieildlai4c przez to niewielkie miasteczko
nigdy nie zastanawiamy siq, jacy mieszkaj4 tu lu-
dzie, czym2yje miasto , c4 s4tu jakieS zabytki.

Niestety, niewiele wiemy o tym mieScie.

Wspominamy o nim tylkowtedy, kiedydok4dS
vrylehd2amy. Koziatyn jest przecie2 wqzlow4 sta-

cj4 kolejow4. Kto nie zna miasta, mySli, 2e istnie-
je w nim iedynie du2y dworzec. A dworzec jest

naprawdq niezwykly. Nie spotkalam takiego ni-
gdzie, chociaz jeZdzilam du Lo iw r6imych kierun-
kach. Koziatyfiski dworzec jest pornnikiem archi-
tektury XIX wieku. Ma wiele r62nych wejSc

i wyj SC, j est restaurac j a i platna poczekalnia, wie-
le kas biletowych, w kt6rych mo2na kupif bile-
ty na r62ne pociagl. Pozostaly jeszcze Slady cza-

s6w radzieckich. Przy wejSciu stoj4 dwie rzelby

- kolchoZnik i kolchoZnica, z owocami swojej

,,radosnej " prary, a we wnqtrzu dworc a, prry roz-
kladzie jazdy, o nietakprzecie2 odleglych czasach

przlpomina nam,,wo2d mirowogo proletariata,,.

Wgdrujac po Koziatynie moma jednak dowie-
dzieC sig czego5 wigcei. Okazuj e siq, 2e w miastecz-

ku Zyje wielu Polak6w. Swiadczy o tym przede

wszystkim stworzona niedawno parafia katolic-
ka, na czele kt6rej stoi ki4dzJ6zef Moszki evncz. Za,

czas6w Zwi4zku Radzieckiego koSciola w mieScie

nie bylo 
-'zostal 

wysadzony w powietrz ew 1937

roku. Katolicy doie2dzali do najbliiszych miast,

w kt6rych pozostaly kaplice. Mieszkancy Koziaty-

nia najchgtriej kor4ntali z kaplicyw Berdyczowie.

W 1 99 1 r. zostala zarejestrowana parafia w Kozia-

tyniu.Zaczqto budowad koSci6l. Aby zdobyd pie-

Tehst I zdfgcla larysa Wermiriska

ni4dze na budowq, parafianie wziqli w arendq 12

ha ziemi. Itowadz4 gospodarstwo, hoduj4 warzy-

wa i sprzedaj4 je, a z tego mai4 hochq pieniqdzy.

Odbudowa parafii katolickiej nie postqpuie bez

problem6w. Naiwigkszym z nich jest ba zar,kt6ry
przylega do zaniedbanego cmentarza katolickie-
go, na terenie kt6rego budowany jest nowy koSci6l.

Katolicy walcz4 o usunigcie bazarowego muru,
przylegtych sklep6w, aw przyszloSci i bazaru, ktG

ry utrudnia rekonstrukcje cmentaza i normaln4
budowq Swiatymi - jej gl6wna fasada pozostaie

zasloniqta. Nie udato sig maleZf wyjScia z trudnej
sytuacji. Wszystko zaleLy od decyzji wladz miej-

skich. Ksiadz Moszkowicz usilnie pracuie nad od-

rodzeniem parafii. Jest dzielnym czlowiekiem

i wystarcza mu energii nie tylko na odprawianie

mszy Swiqtei, ale i na pracq w gara2u, w gospodar-

stwie koScielnym. Spotkalam go na podw6rzu ple-

banii. Byl ubrany iak zwykly robotnik, rece za-

brudzone mial glin4. Prowadzi pnectelremont.
Po zapoznaniu sig z naszymi naibli2vymi s4sia-

dami w Koziatynie, wzrosla nasza nadzieia na na-

dejScie lepszych czas6w. Dop6ki s4 lu dzre,kt6rry
coS robi4, mamy jakieS szanse.

W Koziatyniu istnieje polskie stowarzyszenie.

Jego prezesem fest Bogdan Siwakowski. Pan Bog-

dan regulamie pisze do naszego czasopisma.Je- - ,
go artykuly ni e razwzbogacalystrony,,Mozaiki". -
Z zawodu jest pan Bogdan nauczycielem rRatema-

tyki. W tym roku przy szkole m 2 zorganizowal

klasq licealn4, do kt6rei vczeszcza 15 uczni6w.

Satakze dwie grupydzieci, pragn4rych uczyC siq

polskiego. Zajgcia prowadzi sam. Opr6cz tego
pan Siwakowski pisze wiersze i to nie tylko w i9-
tyku ukrairiskim, ale i po polsku. Doskonale zna

trry igzyl,tpokrewne: polski, ukraiflski i rosyiski.

Posiada bogat4 wiedzq na tematy naukowe, filo-
zoficzne i literackie, tak, ze rozmowa zrim zawsze

iest prawdziw4 przyjemnoScia.

Proponuj emy naszym czytelnikom zapozna-

nie siq z kolejnym artykulem Bogdana Siwa-

kowskiego i prosimy o listy do naszej redakcii

- o sobie, o 2yciu Polak6w mieszkaj4rych na

Ukrainie.

Rzelba przedstawiaj4ca Lenina na koziatyriskim dworcu

Ksi4dz J6zef Moszkowicz podczas mszy Swiqtej w wiosce Listopad6wka kolo Koziatyna
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SkAdtutal , Polaq?
podstawy m6wit o doSd

wyraZnie okreSlonym Sre

dowisku, tworz4cym jed-

noSC poleczn4, kultural-
n4 i etnograficzn4.

Co prawda, naturalnd

ewolucia tego Srodowiska

lostala przerwana wsku-

tek wydarzerl pierwszei

polowyXXwieku,drama-

tycznych na terenach Eu-

ropy Wschodniei, a po-

wi4zanych z powstaniem

i utrwaleniem re2imu bol-

szewickiego, a p6frriei sta-

linowskiego. Fantasmago

ryczne marzenia,,komisa-

rzy ludowych" o rewolucii

Swiatowei, a takie tegi we-

zel sprzecznych interes6w

geopolitycznych pafl stw

europe j skich spowodowa-

ty, ze Polak6w, zakorzenio-

nych na Podolu i Polesiu

wciagnietowgryikombi-

nacie polityczne.

Pienusza $a - to pr6ba

wychowania,,czerwonych Polak6w" iako od-

dzialu sdurmowego przeciwko ,,zgnilei buriu-
azyjneiPolsce". Nie szkoda bylo pienigdzy na ga-

zety i kia2ki w iezyku polskim, na utzymanie pol-

skich szk6l, a nawet wydzial6w na wyZszych

uczelniach, na rozw6i,,demokracii socjalistycz-

nei" w postaci polshch nd wieiskidr...Jazcze dmi-
la i p6ida bracia Polacy braci robotnikdw wyrira-
laC z rAk strasdiwego, kapitalistycznego smoka...

Gra druga - z krwiA i zaglad4 - iest to cal-

kowite zniszczenie polskoSci na terenach, kt6-

re okaza sie le2eC blisko granicy. Trzy fale prze-

mocy - zamkniecie szk6l, likwidacia Zycia re-

ligijnego (zniszczenie koSciol6w), spolecznego

(zamtcniecie rad wiejskich); wpiedlanie Polak6w

naipierw na wschodnie kresy Ukainy, a potem

do Kazachstanu; lvreszcie, przeSladowania fi-
zyczne - represie, masowe rozstrzeliwania...

Ten los nie or-nin4l Polak6w, zamieszkaty& na

zigmi koziatplskiei. Zikwidowano 7 wczeSniej

istriej4cych polskich rad wieiskidr, mivczono
koSci6l w Koziatyniu, zamkniqto koScioly

wMadn6wce, Samhorodku, Biatopolshch. Dzie

siatki rodzin wysiedlonyctr, setki ludzi pomordo

wanych albo zeslanych do oboz6w na Syterii...

Polak6w iako caloSd, jednolit4, zintegrowan4

wsp6lnotq na Podolu i Polesiu zniszczono. To byt

,,etnocyd", Swiadome, zaplanowane morders-two

- zaglada duZego odsetku ludnoSci z powodu

prrynalehnoSci ofiar do iednei narodowo$ci. Mi-

n4l eas. Tatarl on w Swiadomo5ci mlodsrych po-

kolerl straszliwy obraz ,,oica wszystkich naro-

d6w', miklo wreszcie widmo ,,przyszloSci obie-

canei". Wraca do nas pamiqC, kt6ra naprawdg ni-

czego i nikogo nie zapomina. W tei pamiqci sa moi

rodacy- Adam Krasucki, Mec4rutaw Puzyiewicz,

Flillary i Wadaw Lulawry, Zygmunt Mo$cicki, Kor.

neliusz MoScicki - setki, tysiace tych, ktdrzy od

dziada-pradziada prowadzili gospodarstwa na zy-

znych czarnoziemach, a kt6rych rozgrywano

w kombinacjach politycznych na lGemlu w imiq

wrogich ludziom i calej ludzkoSci cel6w.

Mimo wszystko - ieste5my. Musimy istnied.

Jako pozostaloSd celowo i Swiadomie miszczo-

nego Srodowiska kulturalnego, etnognficznego

i spolecmego. Jako spadkobiercy niezapomnia-

nei cz4stki dziej6w Podola i Polesia. Musimy ist-

nieC i rozwiiad siq, Zeby nigdy w prryszloici stra-

ch nie crpylnad czlowiekiem ani z powodu ie-

go pochodzenia, ani z powodu 
f ego przpaleho

Sci do tei czy innei grupy spolecznei. Innymi slo
wymusimydbado prawo istnienia na Ukrainie

kaZdei mnieiszoSci narodowei, w tym i Polak6w.

Nie iesteSmy na tei ziemi goSdmi. Kochamy Ma-

cierz, a iednak nave losy pol4czone sa z LJkraina.

Jei przyszloSC - to nasza przysdoSd. I odwrot-

nie, przysdoSd Ukrainy le2y w naszei przyvloki.
Dlatego pragniemy, ieby w nowoczesnych

dzieiach stosunk6w Ukrainy i Polski nie bylo nie-

porozumief, podeirdiwo3ci, tym bardziei wre
goSci. Zeby te stosunki byly dobrosasiedzkie,

prryiacielskie. Spodziewamy siq, 2e parlstwo

ukairlskie - mimo wszystkich trudnoSci - b,€-

dzie mialo program rozwoiu mnieiszoSci naro-

dowych, a pomoc Polski w rozwiianiu polsko-

Sci nigdy nie bedzie traktowana iako ingeren-

cia w sprawy rtrewngtrme, iako,,inwazia" czy ia-
ko pr6ba tworzenia ,,pi4tei kolumny".

Chcemy, Zeby nasze przyvn4zanie do mowy

przodk6w, ich kultury i zwyczai0w nie bylo
uwa2ane za bemadzieine wysilki,,reanimacii

zmarlych", ale ocenione iako prawdziwe odro-

dzenie. Bo tylko wtdy nikt nie zdziwi sig 2e w Ko
ziatyniu s4 Polacy, kiedy - m6wiac slowapri

poety-,,razem w imiq Chrystusorve odbudu-

iemy rai nasz cichy".

Bocorn Smxorvsn (Kozem)

Bogdan Siwakowski pracuje nad kolejnym artykulem

Gdy pada to pytanie, w glosie pytai4cego za-

zvryczai wyczud moZna zdziwienie. Niestety,

pada ono doSC czesto , z czego wyci4gam wnio-
sek, 2e istnienie Polik6ww Koziatyniu podob-

';iest 2yciu na Marsie - to ciekawostka , czy na-

Vt r.t runcia, kt6ra rozpala wyobraZniq ale nie

ma nic wspOlnego z realiami codziennoSci.

WaSnie dlatego powtarzam uparcie, konse-

kwentnie, stanowczo: iesteSmy. Bez wzglgdu

na to, czy fakt naszego istnienia podoba sie ko-

mukolwiek, czy te|nie bardzo - iesteSmy" Od

dawnych czas6q a2 do dzisiai.

Jak iesteSmy liczni? Wedlug slownika geo-

graficznego (Warszawa 1883), wSr6d 3700

mieszkarlc6w Koziatynia naliczono 450 katoli-
k6w-byli to niew4tpliwie Polacy-ti, ponad

12 proc. W pobliskidr miasteczkadr (teraz s4 wsia-

mi w reionie koziatyrlskim) Machn6wka i Sam-

horodek naliczono odpowiednio 735 katoli-
kdw na 4280 mieszkarlc6w (nieco ponad 17

proc.) i 375 katolik6w na 2240 mieszkarlc6w

(okoto 17 proc.). Musimy tei wziaSd pod uwa-

gq istnienie w okolicach Koziatynia doSC du2ei

liczbywsi zamieszkalych przez Polak6w (Bogu-

dzieka, Pikowieg Pustocha itd.). A wiec mamy
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Los Koiciola rzymsko-katolickiego byl nie-

gdy5 nierozerwalnie nti4zany zlosem Rzecz-

pospolitej. Tak bylo do roku 1 596. Historykom

rok ten kojarry siq z zawarciem w Brzeiciu unii
miqdzy wyznawcami katolicyzmu i prawosla-

wia (wcze3niejsze nie udane pr6by miaty miej-

scew 1274 r. w Lyonie i 1439 r. w czasie Sobo-

ru Florenckiego). W tym tei czasie pojawito siq

pojqcie Polak-katolik. Warto zastanowi( siq

w jakim stopniu stwierdzenie to odnosisie do
naszej ukraifi skiej rzeczyristo5ci.

U schylku XVI wieku rzeczywiScie Ukraifcy
byli wyznawcami prawoslawia, a Polacy katolicy-

zmu. Obecnie wymania i narodowo5ci tak bardzo

sig wymieszaly, 2e wszelkie analizy bqd4 zludne.

Po prostu wszyscy jesteSmy chrzeScijanami. I iest
to naivry 2sz4wartoScia. Sami powinniSmy zatem

dbac o rozw6icalejnaszejwsp6lnoty, gdy2 iako
katolicy i prawoslawni jesteSmy bradrni. Nie zawsze

jednak jest to latwe. Nailepszym przykladem s4 mi-

nione lata systemu totalitarnego, a pewne analo-

gie do temtego olaesu moZemy dostrzec i dziS.

Od1642 roku w Berdyczowie isteieje klasztor

i koSci6l karmelit6w pod wezwaniemNajswigszej

Marii Panny. JuLw pocz4tkach swego istnienia,

w czasie woien kozackich, klasztor bardzo ucierpiat.

Potem m6w, rtdo 1699 roku niszczyly go najaz-

dyTurk6w. O2ywienie klasztoru nastaprlow 1717

roku. Przy klasztorze berdyczowskim zalo2ono

szkole Sredni4, internat dla mtodziezy i biblioteke,

peln4 rzadkich druk6w i manuskrypt6w. Korzysta-

li z niej zar6wno katolicy jak i prawoslawni. Oko-
- 'lo 

7760 r. zaloLonowlasn4 drukarniq, kt6ra prze-

trwala do roku 1840. W ci4gu tych lat wydano oko
lo 650 dziel w iqzyku polskim i ukraifskim, aW roz-

biorach Polski, zaczgto drukowad r6wnie2 po rosyi-

sku. KoSci6l klasztorny stal sie sanktuarium dziqki

cudownemu obrazowi Matki Bo2ej podarowanemu

przez fundatora, wojewodg kijowskiego Janusza

Tyszkiewicza. 1 6 lipca 1 756 r. papieZ Benedykt XIV

dokonal koronacji obrazu. Kr6lewskie diademy;

jakie naklada sig na skonie NaiSwiqtszei Marii Pan-

ny sa wyrazem uznania jej za Kr6low4. W 431 ro-

ku, kiedy nie istnial jeszcze podzial na chrzeScijan

wschodnidr izadodni&, Sob6r Efesh pzpnal Mat-

ce Boskei tyhrl Kr6lowej. Od tego momentu w iko
nografli katolickiei jak i prawoslawnei Maryjq za:

czyna siq przedstawiad na tronie jako Kr6low4 ubo
ku jej Kr6lewshego Syna. W tym roku pr4pada 350.

roczrica koronacji obnar Matki Boshei z budyczow-

skiego koSciola. W liturgii koronaryinei KoSci6t

modli siq ,,Niech ci, ktbrzy wierlcza wizerunek

Chrystusa iJego Matki, id4 SladamiJezusa i Mary-

ji, niech sluz4 Tobie i wlpelniai4c przykuania mi-

loSci, niech sobie wzaiemnie slu24 pomoc4".

MySlg, 2e wigkszoSC czytelnik6w zgodzi sig

zmoj4opiniA, chod inni moga powiedae(,,2eie-

stem fanatyczk4 religrjn4. Chcialabym zakoflczy...*

ten artykul slowami Henri Dumery'ego,,CryZ ate-

izm, bgd4cy na pemym poziomie intelektual-

nym i odmaczai4cy sig szczeroSci4 nie jest na sw6i

spos6b holdem doZonym Bogu? Absolut odrzuca

sig jedynie w imiq iakiegoS wyZszego absolutu!

CzyliBoga". MLrNwNAGnoorcH

AslorwExrr KEnuNru Htsrontl

ln Uxlwrnswtot Oossnu

Chgi nawi4zania rvsp6lpracy z organizatorami polskiei audycii radiowei w Berdyczowie zglosilo radio
z Stedlec - miasta, z kt6rym - lak mamy nadzieig - m6glby wsp6lpracowad Berdycz6w. PoniZei przed-

stawiamy artykul na temat Katoliclidego Radia Podlasia. (Red.)

Nasze radio
Sluchacze nary*u;a iu, ,,swoim radiem".Je-

steSmy z nimi juZ prawie 5 lat.

Katolickie Radio Podlasia powstalo w t992ro-
ku i do tei pory jest jedyn4 stacj4 radiowa, na-

dajaca w tej czq5ci Polski. Swa siedzibe mamy
w Siedlcach, mieScie le2acym w polowie drogi

miqdzy Walszaw4 a wschodni4 granic4 kraju. Na-

dajemy przez siedemnaScie godzin na dobq,

a nasz sygnal dociera do dwunastu woiew6dztw

Srodkowowschodniej i centralnei Polski.

JesteSmy radiem katolickim, gdyZ zostaliSmy

zalo2eni przez ins$rtucj e zwi4zane zKoSciolem

katolickim i informujemyo Zyciu KoSciola po-

wszechnego i lokalnego, realizujemy te| po-
przez Swoie programt cele ewangelizacyjne Ko-

Sciola. W strukturze naszego programu audycje

religijne zajmuj4 ok. 20 proc.

JesteSmytak2e radiem lokalnym. Nie pomi-
jai4c wa2nych wydarzerl, kt6re dzieiA sie w kra-

iu i na Swiecie, informuiemy o zyciu naszei ,,ma-
lej ojczyzny" - mieisca, w kt6rym 2yj4 nasi

sluchacze. WSr6d naszych propozycii progrirmo-

wych nie brakuie audycji o Podlasiu, Polesiu, Ma-

zowszn, p6lnocnej Lubelszczylnie - regio-

nach, do kt6rych dociera sygnal radia.

Nasze audycje obejmui4 swoim zakresem sze-

rok4 problematykq. Nie boimy siq trudnych tema-
' t6w religiinych, moralnych czy spolecznych. In-

formujemy naszych sluchaczy na bieZ4co o tyrn,

co dzieie siq w zyciu politycznym naszego kaiu.
Staramy siq SledziC waZniejsze wydarzenia kultu-
rabre. Nie pomijamyr6wnie2 problem6wnaszych

Rodak6wzyiacy& zawsdodniqgranic4. Swoie,,k4-

ciki" w programie mog4 znaleZC r6wnie2 miloSni-

cymuzyki, dobrei kiazki i poezii. Nasza rozglo5nia

poSredniczy takZe w pomocy naiuboZvym miesz-

kaflcom regionu. O zainteresowaniu, jakim cie-

sza sie nasze audycje, Swiadcz4 listyprzychodz4ce

do redakcii i autor6wposzczeg6lnych audydi, wi-

zyg sluchacza w sfudiu, spotkania ze sluchaczami

w terenie, jak r6wnie2 licme telefony towarzysz1-

ce audyciom prowridzonym na zywo.

Katolickie Radio Podlasia to nie tylko studic*

w Siedlcach. W dziewieciu miastach regionu znaj-

duj4 sig nasze redakcje terenowe. Naplywaj4

z nich informacje, korispondencje, przygotowy-

wane s4 teZ audycie wzbogacaj4ce program. Pisz4c

o Radiu, nie spos6b nie wspomnied o ludziadl kt6-

rzy jetworz4. WgkszoSC zespolu redakcyinego to

Swieccf - ilsko 50 os6b zwi 4zanych zrozgloSni4

na stale i ok. 300 wsp6lpracownik6w. Dobra zna-

jomoSc terenu, w kt6rym Ly,lemy ipracuiemy, po-

zwala nam na tworzenie progmmu, kt6ry trafia do

mieszkarlc6w Podlasia i do wszystkich, kt6rzy je

odwiedzaj4. Sympatia siuchaczy, jak4 udalo sig

nam zdobyd w ci4gu prawie 5 lat dzialalnoSci, do-

wody zaufania i idenbfikowania siq z rozgloSni4,

sa dla nas naiwiqkz4 nagrod4 za wykonywan4

pracg i spnwiai4, 2e lQtolickie Radio Podlasia zro-

ku na rok rozwiia siq i coraz bardziej wychodzi

naprzeciw pohzebom tych, do kt6rych dociera.

Acnuszn Osu6lsm, Anonzq hczur
(oarxnmmzr Klroucnrco Rmn Poousn)
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titewskie kariery
-Przez dlugie lata jak siq wi-

dzialo sprz4taczkq czy kogoS za-

miatai4cego ulicq, to moZna bylo
podej5d i zacz4C rozmowe po pol-

sku. Takbylo i tak ieszcze iest. For-

mowanie nowei inteligencii to bo-

wiem dlugi proces:mdwio Pola-

kach na Litn'ieuwaiany zaich naj-

bogatszego przedstawiciela Mie-
czyslaw Waszkowicz..

Po wojnie Wilno i Wilerlszcry-
znq opuScila prawie catapolska in-

;ligencia. Pozostali niemal wy-

-l4cznie naibiednieisi Polacy, gl6w-

nie rolnicy. Przez lata mni e j szoSci

pol skiei zalehalo przede wszystkim

na przetwaniu. :rJeieli oiciec byl
szoferem, to idealem karierydla ie-
go syna te2 byla posada szofera,

tylko moZe w lepszym samocho-

dzie - opowiada na podstawie

wspomnierl rodzinnych Artur Plo-

kszto, posel do Sejmu litewskiego.

CzydziS sytuacja Polak6wna Li-

twie iest inna, czy chc4 i moga ro-

biC kariery- w jakiclr dziedzinach

i iakim uorr,.T1.

Kiedy Aldont Baranauskiene,

z domu KutuC, zostala na pocz4tku

'*tieglego roku ministrem budow-

. _ -,stnra, prawie nikt w Srodowisku

polskim nie wiedzial, 2e iest Polka.

- DowiedzieliSmy sig o tym, gdy

kandydowala w wyborach z ramie-

nia Partii Kobiet i potrzdbne iej by-

ly glosy Polak6w - m6wiJan Sien-

kiewicz, prezes Akcii Wyborczei Po-

lak6w na Litwie (AWPL), naiwiqkszej

polskiej organizacji politycznei.

Pani minister podkreSla, 2e pol-
skoSd rna wpisan4 w paszporcie od

16. roku Zycia. Przymaje iednak, 2e

iest silnie zwi4zana zlitewskoSci4,

skorlczyla litewska szkole, nia mq-

2a Litwina. - NarodowoSd w 2a-

den spos6b nie miala wplywu na

qnoi4 karierq. Bo nie ona jest waz-

na, tylko to iak siq pracuje. I czy

chcialo siq wczeSniej zdobywad

wyksztalcenie - wylicza Aldona
Baranauskiene.

Po wyborcze i porake rz4dpostko

munistycznei lewicy konczyt unedc
wanie. - Bez pracy jednak nie zosta-

nq. Albo sama zalo2g iak4S sp6lkq

budowlan4, albo p6jde do sp6tki

maiomych - m6wila Aldona Bara-

nauskiene; pierwszy i iak dot4d jedy-

ny minister narodowoSci polskiej.

Polak6w'nigma lub prawie nie

ma na vtylszych stanowiskach

w litewskich urzgdach parlstwo-

wych.- Bez znaiomoSci igzyka
urzgdowego w sferze bud2etowei

nawet naibardziei zdolny siq nie
przebije. A litewski w piSmie do-

brze zna tylko 46 proc. mieisco-

wych Polak6w - m6wi dr nauk

spolecznych BoSuslaw Gru2ewski.

W poprzednim Seimie we Frak-

cji Polskiei pracowal Artur Plo-

kszta, dziS posel z ramienia Litew-

skiei Demokratycznej Partii Pracy.

- W zamierzchlych czasach ra-

dzieckich nie bylo czegoS takiego, iak
polscy poslowie, polska frakcja -
m6wi Plokzto - W Radzie Naiwy2-

szej Litewskiei SRR poiawila siq co

prawda traktorzystka Siezantowicz,

ale nie rylko ze wzglqdu na narodo
woS( lecz ak2e dlatego, 2e byto zapo

trzebowanie zarazem na traktorzystq

i na dodatek kobiete. OczywiScie

utrudnienia dla Polak6w,

nacjonalianem wSr6d Utwin6w, na-

dal istriej4, ale mo2na ie pokonad.

Plokszto iest Polakiem, kt6ry zai-

mowal najbardeiej presti2owe stano-

wisko w litewskim parlamencie -
byl wiceprzewodnicz4cym seimo
wei Komisji Bud2etu i Finans6w Je-

go zdaniem trudno por6wnywad

moZliwoSd robienia kariery poli-

tycmei przez Polak6w w czasach ra-

dzieckich i teraz.,,W ZSRR moina ia
bylo robi( wyl4cznie w strukturach

partyjnych, a PolacywlaSciwie nie

wstqpowali do partii."

- W czasadr radzieckictr osobiste

zdolnoSci nie odgrywaly prawie 2ad-

nei roli. Teraz s4 bez por6wnania

wiqkve moiliwoki, Swiat iest otwar-

ty - uwaZa dr Gnuewski, 34-letni wi-

cedyrektor Instr7hrtu Pracy i Badarl

Spolecznych, kt6rego 2yciorys po-

twierdza tq diagnozq. Od dawna pro-

wadzil korespondenciq z insrytucja-

mi zachodnimi i gdy na Litwie poja-

wila siq delegacia Banku Swiatowe-

go, to - ku zdziwieniu cryrurik6w ofi -

cialnych - jego, mlodego Polaka,

wybrala do swojego zespolu zaimu-

j acego sig pafi stwami baltyckimi.

Jan Sienkiewicz, prezes AWPL,

jako iedyny przyklad prawdziwei,

pozytywnei kariery, tzn. takiej, kt6-

ra nie wiaZe sie ze sprzeniewierze-

niem sigzasadom, podaie sqdziwe-

go ks. pralata J1zefa Obrqbskiego

z Meiszagoly, nestora polskiego du-

chowief stwa na Wilefl szc zy fnie. -
Ma doskonale stosunki z hierarchia

litewsk4, to prawdziwy autorytet.

W kof,cu paZdziemika godnoSc

pralata otrzymal od papie2a drugi
polski ksiadz - 35-letniJan Kasiu-

kiewicz, proboszcz z kokiola Sw. Du-

cha w Wilnie - centrum polskoSci

na wileflskim Starym MieScie. Na

odprawiane w nim - wyl4cznie po

polsku - msze Swiete przfiehdilai4

Polacynawet z odleglych wsi.

Dotychczas spolecznoSC polska

nie doczekala sig ,,swojego" biskupa.

Zadenz 10 purpurat6w KoSciola ka-

tolichego na Litwie nie iest Polakiem.

Powolafl iest - procentowo -
jednak wiqcei wSr6d Polak6w niz Li-

twin6w' 
* * *

W podwilerlskich wsiach, w kt6-

rych mieszkaj4 przede wszystkim

Polacy, obok chalupek iakby Zyw-

cem przeniesionych zXIX wieku
powstai4 wielopiqtrowe domy
z p6lkolistymi oknami i wieZycz-

kami. Bieda s4siaduie z bogactw€m.

Przecigtny Polak jest nadal biedny,

ale zwigksza siq liczba tych, kt6rzy

mog4 kupid samoch6d i sobie, iZo-

nie, wyslac dzieci do dobrei szkoly.

Jak uwaza znaczna wigkszo$C

moich rozm6wc6w, nie-Litwinowi

jest na Litwie trudniej zrobic biznes

niZ Litwinowi. - Polak czy Rosja-

nin musi mieC dwa razy wiqcej

energii i dwa razy wiqcei wytrwalo-

Sci - uwa2a 38-letni Mieczyslaw

Waszkowicz, na jbogatszy Polak na

Litwie, przynaimniej z tych co ofi-
cjalnie deklarowali mai4tek osobi-

sty. On zadeklarowal 2,58 mln lit6w
(rdwnowartoSC 1.,9 mlnzlotych lub

1,2 mln hrywien), a do tego trzeba

dodaC infrastrukturq zaimuiacei siq

skupem, przerabianiem i ekspor-

tem domu firmy,,Volmeta", kt6rei
jest dyrektorem generalnym.

Mieczyslaw Waszkowicz jest sy-

nem herowcy i sekretarki. Do prywat-

nego biznesu przeszedl z MSW, pra-

cowal jako kapitan wwydziale kry-

minalnym. Gdy odrodzilo siq parl-

stwo litewskie, wystapil z IVISW. Po p6l

roku wyplyn4l pierwszy statek ze Ao
mem, a w ci4gu nilstepnego p6lrocza

,,Volmeta" wyr6wnala sig tona2em

statk6w z partnerem w Polsce.

- Polacy musza wchodzid do

polityki i pokazaC, 2e iesteSmy ta-

kimi samymi obywatelami. Jestem

przeciwnikiem konfrontacii -
uwa2a Mieczyslaw Waszkowicz.

Sam wst4pil do nowei organizacji

Sojusz MniejszoSci Narodowych,

zostal jej wiceprzewodnicz4cym.

. 
*tt

Wigcej Polak6w niZ jest ich pro-

centowo pracuje w handlu, trans-

porcie (np. 4 z 5 kierowc6w karetek

pogotowia w Wilnie to Polacy), bu-

downictwie i policii. Polacy-poli-

cjanci zaimui4 niekiedy wysokie

stanowiska, iak na przyklad nad-

komisarz Antoni Mikulski z Wilna.
Wzrasta liczba studiui4cych Po-

lak6w i ich zainteresowanie wy-

ksztalceniem.

-l to, ten wzrost jestnaiwainiej-

szy:podkreSla dr Boguslaw Gru-.

2ewski - Bo tylko ten sie liczy, tyl-
ko ten zwycieila, kt6ry robi poste-

py, a nie ten, kt6ry stoi w mieiscu.

frna HszczvlGn (ozrxuHnz

.,,RzEq;Pgs?grtlE!'lrg4n5zrm)
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Wydarzenla w stycznlu i lutym 1997 r.

/ Dymisjq zlo|ylwicepremier i minister finan-

s6w Grzegorz Kolodko, z iednej strony chwalony,

gdy2 gospodarka polska funkcjonuje dobrze,

a z drugiej krytykowany zablgdy (m. in. Zle sfor-

mulowane przepisy podatkowe pozwalaly przeka-

zywaf darowizny - prezenty finansowe - wla-

snej rodzinie, odpisywac je od dochod6w i placic

ni2sze podatki. W efekcie skarb parlstwa poni6sl

duze straty) i arogancjg, NastepcA Kolodki zostal

prof. Marek Belka, dotychczas doradca prezyden-

ta Aleksandra KwaSniewskiego.

/ WczeSniej wicepremier Kolodko oSwiadczyt,'

i2 rok 1996 byl ,,najlepszy d\a polskiej gospodar-

ki". W por6wnaniu 21,995 r. jest o 400 tys. os6b

niZsze bezrobocie, o 4,2proc.wylsze place realne,

nilszateLbyla inflacja - ok. 18-18,5 proc.

/ Koordynuj4cy pracq slu2b specjalnych mini-
ster Zbigniew Siemi4tkowski oSwiadczyl, i2 polscy

politycy mog4 sig spodziewad prowokacji rosyi-

skiego wyviadu. Wladze Rosji zaprotestowaly.

/ WWarszawie rozpoczal sie proces beatFfika-

cyiny ksiedza Jerzego Popieluszki, zamordowane-

go w Polsce w 1984 L przezoficer6w Slu2by Bez-

pieczerlstwa (za czas6w komunistyc zny ch - ta j -

nej policji politycznei). Zwolennik,,Solidarno-

Sci", od czasu stanu woiennego odprawial w ko-

Sciele Sw. Stanislawa Kostki w Warszawie msze Sw.

za Oiczyznq - z calei Polski przyieLdlaly na nie

setki ludzi. ,,Encyklopedia Popularna" pisze

o nim: ,,bezkompromisowy obroflca prawa do 2y-

cia w wolnoSci, sprawiedliwoSci, prawdzie i milo-

Sci".

/ Podano, i2 pod 31 maja br.przyjedzie do Pol-

ski papieZJan Pawel II. Do 10 czerwca odwiedzi

Wroclaw, Legnicq, Gorz6w Wielkopolski, Gnie-

zno, P oznaft, Kalisz, Czqstochowq, Zakopane,

LudZmierz, Krak6w, Dukle i Krosno.

/ Od l lutego br. zdrolaly bilety koleiowe -
o 11 proc., oraz autobusowe PKS - o 10 proc.

/ Sredni kurs dolar6w w kantorach na koniec

lutego - skup - 3,03 zl, sprzeda23,06 zl.

Wspomnienie

KaLdy nolvy numer

,,Mozaaiki Berdyczow-

kiej" sprawia przyjem-

noSC. Opowiada nie tylko
o zyciu Polak6w stosun-

kowo niewielkiego mia-

sta, ale o Zyciu Polak6w na

terenie caleiUkrainy.

M6j sentyment do

Berdyczowa nie kotlczy
sie na czytaniu ,,Mozai-
ki". Wdawnych, prawie

iu| zapomnianych cza-

sach, iako male dziecko

bylem mieszkaflcem te-

go miasta.

Tu, w latach 1930-31

m6j ojciec Karol Wojslaw-

ski pracowat iako dyrek-

tor polskiej szkoiy, matka Teofi la Woislaw-

ska byla w tej samej szkole nauczycielk4 iq-

zyka polskiego. Ich uczniem byl miqdzy in-

nymi Stanislaw Szalacki ,p62nieiszy prezes

Zwiazku Polak6w na Ukrainie. Ztychcza-

s6w pamiqtam tylko nasze mieszkanie -
jeden wielki pok6i przy szkole.

Po raz drugi odwiedzilem to miast

w lipcu roku 1937. Blisko Berdyczowa,

na stacii kolei waskotorowej Zuliflce, spe-

dzalem wakacie w rodzinie pafstwa Wo-

jewskich - dawnych przyjaci6l ojca

i matki. Tu w sierpniu 1937 r. na moich
oczach glowq rodziny 

-Jerzego 
Woiew-

skiego-zabralo NKWD i potem rozstrze-

lalo...

...Tu na dworcu berdyczowskim w listo-

padzie t 1937 rozpoczgla siq moia dtuga

droga sieroca...

Ale najlepiei poznalem Berdycz6w

w latach 1953-55, gdy pracowalem

w Gluchowieckim Zakladzie Produkcj i
Kaolinu. W rozmaitych sprawach 2ycio-

lvych przynaimniei nzna miesiac iecha-
lem do Berdyczowa. W warsztacie kra-

wieckim szylerm ubranie. U zegarmistrza

repreowalem zegarek. W sklepie i na ba-

zarze robitem zakupy.

Dobrze pamiqtam brukowane kocimi

lbami ulice, parterowe i jednopigtrowe

kamieniczki w centrum miasta, zdewa-

stowany klasztor, wielki, prawie olbrzymi
bazat Na wiosne sprzedawano tu wi4ar..

rzodkiewek, na poczAtku lata truskawkf
w malych koszyczkach ze szczapy, a j esie-

ni4 prawie wszystko, co potrafila urodziC

Zyzna ziemia.

Takie sa moje wspomnienia.

Czyuda mi sie odwiedzie razieszczeBer-

dycz6w, tylko sam Pan 869wie.
LuowrxWofsuwsn

Crnnr6ur
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D;raroaifiHa rpoMaAcbKa KynbrypHo'ocsirnq rasera.
BuxoAurr [roKBapranlHo. BHAaseIIb - paAa

Dep,qu.riscnxoro eiAAiiIeHHq Cnirxu norqxis VxpaiHn.' 
3apeecrpoBaHa 25 xsirun 1995 poxy
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