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60 rocr;nrica deportacii
Polakdw do Kazachstanu

Piennrsza tura wyw6zek polskiei ludnoici zPrzy'

granicznych reion6w Ukrainy w dalekie stepy Azii

Srodkowei byla przeprowadzona od 20 maia do 5

Gzerwca 1936 roku. Od pofowy wrzeinia tego ro-

ku roku poci4giznowu zaczqly przewozi( Polak6w

na nowe miejsca,,specposielenia". Dost4pny obec'

nie materiaf archiwalny pozwala stwierdzie, 2e

w ramach tejakciido Kazachstanu zostafo depor-

towanych nie wigcej, nii 60 tysiqcy Polak6w.
'Ia niew4tpliwa zbrodnia stalinizmu byla realizowa-

rra rownolegle z takinri antypolskimi dzialaniami, iak

li kwidacja jednostek aclministracy j no terytorialnych

(rady wieiskie i reion nrarchlewski), zamkniqcie polskich

szkrif i innych instytucji kulturalno-narodowoScio-

wych, eliminacja KoSciola rzymskokatolickiego, zsyl-

ki i wyniszczenie zywiolu polskiego. Szacuje sig, 2e na

Ukrainie, w tragiczrtych latach trzydziestych r62nymi

czefistwa i calego paflstwa. Wy-

brawszy drogq demokratycznych

przeobra2en, ukraif, ski nar6d powi-

nien zdobyi realn4, polityczn4

i gospodarcz4 niepodleglo5f, na-

lezn4 cywilizowanemu, europej-

skiemu panstwu. WlaSnie dlatego

SBU, iako struktura niezale2na od

jakichkolwiek d4zeft partyjnych

(politycznych) iak i indyferentna

wobec dowolnej dzialalnoSci poli-

tycznej, u podstaw swojej pracy

postawila zasade praworz4dnoSci

i poszanowania godnoSci i praw

czlowieka, bezpartyjnoSci i odpowie-

dzialno5ci przed narodem Ukrainy,

a tak2e dopuszczalnei, w granicach

prawa, otwartoSci i iawnoSci. Nie iest

dziwne, 2e organy SBU dopiero za-

formami represji poddano od 150 do 200 tys. Pola-

kow, co dla calej ich populacii mialo katastroficzne

konsekwencje. Polacy bez przesady stali sig nie tylko

,,pierwszym narodem ukaranym" w radzieckim impe-

rium, ale i narodem naibardzief ukaranyrn.

Dlaczego wlaSnie Polacy wywolali tyle gniewu ty-

raflskiej wladzy? Okazali sie nietatwym materialem dla

sowietyzacii, abardzo czesto wrecz przeciwnie - maso-

w<l demonstrowali niechqc i wrogoSi do bolszewickich

przedsigwziqc. Zalamanie siq ba jecznych proiekt6w go-

spodarczych, obni2enie stopy Zyciowci, zaostrzenie kur-

su polityki wewnetrznej oraz infornracie o warunkach

Zycia po'drugiej stronie Zbrucza wywolaly niepokoie

wSr6d polskieiludnoSci Ukrainy. Na pocz4tku latttzy-

dziestych podejmowano zar6wno poiedyflcze, iak i zbio

rowe proby ucieczek z ,,socialistycznego raiu" do Polski.
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6 marca br. oglqdafem tele.

wizjq. Byfa 1 1.1 5'wieczorem.

Nagle uslyszalqnl straszliwy

huk. Zadrialy Sciany pbkoiu,

zatahczyl iyrandol pod sufi-

tem. Od razu pomySlalem, ie
zawalila siq wschodnia iciana

naszego budynku, gdyl glo-

5ny dzwiqk pochodzif wla3nie

z tamtej strony. OtworzYlem

okno w pokoju i zobaczylem

obfoki kurzu, kt6re zasfonily

ulicg.

Wyszedlem na dwor. Zauwa-

2ylem milicyiny patrol. Jednego

z milicjant6w spytalem, co siq

stalo. Powiedzial, 2e clryba byla

iakaS eksplozja. Spojrzalent

w 9619, na okno domu przy uli-

cySwierdlowa 6. Bylo p6lotwar-

te. Potem zauwa2ylcm, zebraku-

ie teZ czqsci dachu. Nagle dach

zawalil siq. Ksig2yc oSwietlal

resztki stercz4cych belek. Potem

spotkalem sAsiad6w: Aleksan-

dra Prokopczuka, Leona Stroka-

tiuka i Wladyslawa Stanislaw-

skiego. Wyskoczyli z domu, iak
stali. Wladyslaw wlaSnie nakla-

dal skarpety. Leon byl caly

w prochu.

Zapytalem dlaczego tak wygl4-

daia. Aleksander odpowiedzial,

ze wybiegl, zeby wezwai odpo-

wiedznie slu2by, ponicwaZ

strasznie trz cszczaly Sciany. Zo-

rrie powiedzial, 2eby zabrala

dzieci i czym prgdzcj opuScila

mieszkanie. Niestety, jego ro-

dzina wyjsc z domu ju2 nie zd4-

2yla. Po powrocie, Aleksander

zamiast domu zastal zwalisko

gruzdw. Zawalily sie dwa piqtra.

Pod gruzami zginqla 2ona Alek-

sandra Prokopczuka, Alla i ich

dzieci Wlodek i Witalik oraz

Walerii Tokarski i iego matka

Emilia. Strazakom z Berdyczow-

skiej Stra2y l'o2arnej udalo sig

uratowai iedynie 2one Walcrc-

go, Jadwige z malym synkiem

Artemem. J e szcze przezki I ka go
dzin Swiadkowie,slyszeli glos

Walcrego, kt6ry wolal o pomoc.

Na pr62no.
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Jednoczy nas obywatelstwo Ukrainy
Rozmow a z naczelnikiem Berdyczowskiego Oddzialu Stu2by Bezpieczelistwa
Bronislawem Rozwadowskim

f ak dlugo pracuje pan w sfui-
bach bezpieczeristwa?

- W organach bezpieczefistwa

paristwowego pracu jq od 1 980 ro-

ku, a w systcnrie SBU od dnia iei po-

wstania.

Ukraina jest mfodym pati-
stwem. SBU iest wigc organi-
zacj4 now4. Na podstawie ja-

kich doSwiadczeri SBU orga-

nizuje swoj4 dziafalnoS(?

- OczywiScie, SBU, tak iak
i patistwo, kt6rego ma bronii, jest

organizacja now4 i zarazemszcze-

g6lnq. Jej zasadnicza odmiennoSi

ocl bylego KGB polega na tym, 2e

zgotlnic ze swymi zasadami broni

przede wszystkim obywateli Ukra-

iny, a w dalszei kolr'jnoSli spole-

czgly gromadzic doSwiadczenia,

zdobywa j4c ie w codziennej pracy,

wyraZrrie rcglamentowanej usta-

wami przyjqtymi przez Radg Naj-

wyLsz4 Ukrainy i dostgpnymi dla

wszystkich bez wyj4tku obywateli.

lakie sA naiwainiejsze dzie-

dziny dzialalnoSci SBU?fakie sa

jejfunkcje?

- Zgodnie z obowi4zuiacym

prawem SBU zapewnia bezpie-

czeflstwo paflstwowe Ukrainy.

W tei dziedzinie dzialalnoSci jest

wiqc obrona suwerennoSci pafl-

stwowej, ladu konstytucyinego,

caloSci terytorialnei, potencjalu

gospodarczego, naukowo-tech-

nicznego i obronnego kraiu, praw-

l)okoriczenie str.4
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W 1 0O-tysiqcznynl Bcrdyczo-

wic rric nta spec jalnych ekip ra-

town iczych. Micszkaricy pobli-

skich domow santi usil<lwali

wydobyi spod gruz6w ofiary
wypadku. W zupclrtych cicttt.

noSciach Iuclzie bicgali dookola,

z truclenr wyci4gali zwalone bcl-

ki i ccgly. Na rtriejscc tragedii

przyjcchaly trzy karctki pogo-

towia ratunkowego. Milicjattci

nic dopuScili jeclnak lekarzy

w poblizc gruz<iw. Strazacy bie-

gali z latarkami i wygl4dali iak
dzicci, ktorc bawi4 siq w woirtg.

Nastqpncgo clnia nacl ranetrt ic-

den z ratownikow wydobyl Ar-

tcma, syrtka Jadwigi'Iokarskici.
Nicco p<iZnici urat<lwano Ja-

clwigq.

W styczniu br. w pobliZu do-

rnu nr.4 przy ulicy Swicrcllowa

pekla rura. Woda zalala piwnice

tcgo budynku oraz sasiednicl.t.

Piwnica icst bardzo glgboka, Iric-

rnal na wysokoSi calego budytt-

ku. W ci4gu iedncidoby nic uda-

to sig wyglnrpowai wocly. Dopic-

ro na clrugi dzieri i to tylko zgor-

nych piqter, w dolnych woda

pozostala. Stoj4ca wocla zaczqla

niszczyi fundamertty. Na Scia-

nach budyr.tku po jawity sig pgk-

niqcia. Tydzieri p6Ztriei, po raz

drugi pgkla ta sama rura wodo-

ci4gowa i zn<iw woda zalala piw-

nicc.

Wladze rniejskie wiedziaty

o awarii, zclawaly tcz sotric spra-

wg, 2c rttoze do jSi do targedii. Alc

oicowie nriasta z lagodnym

uSmiechem mowili, ze ieSli clont

przterwal p6ltora wicku, prze-

trwa i kolejnych 100lat.

Wtlovstlw 2rucnowsxt
o W odpowiedzi na artykul

,, Berdyczowska tragedia" listy

prosinry przesylai pod adresem

redakc ji,,Mozaiki Berdyczow-

skiei " lub 261 400 Berdycz6w ul.

l.ibknechta 82, hotel ,,DruZba"
p. 225 Wladyslaw Zelichowski

60 rocznica deportacii
l)okonczenie ze str. l, 

.

I'rzcz clluZszy czas w polskich

wsiach utrzyrhywaty sig naini2-

sze wskaZniki wstgpowaltia chlo-

llow do kolcltoz<iw w por<iwtta-

niu z innymi wsiatni. l)la Pola-

k<iw naiwigkszym autorytetenl
p<lzostat KoSciol rzyrnskokatolic-

ki, jcdnoSi narodowa, a nie klaso-

wa, iak sig spodziewali kontuniSci.

Istotne byto i to, 2e Polacy za-

mieszkiwali przeclc wszystkinl I'}o-

clole i Wolyni wiec zientie grani-

cz4cc z,,bwLuazy in ynr pa tistwe m

p<llskim", z kt6rynt ZSRR nie za-

wsze potrafit to2yi norntalnych

stosunkow. Wladzc radzicckie

traktowaly wci42 Polskq iako ak-

tualnego przeciwnika w sensie

wojskowynt i politycznym. Dlate-

go oczyszczenie pasa przygranicz-

ncgo z elerncntu rtiepewttcgo

i wrogicg<l stalo sig korticczltoSciA

i realizowano to w akompania-

mencie nasilerria psychozy ,,ob-

lq2onei twicrdzy" i nasilenia bu-

down ictwa obicktow inZynicryi-

no-fortyfikacy j nych wzdlu2 gran i-

cy z Polsk4. Ju2 w 19.1.5 roku kilka

tysiqcy Polak6w zostalo wysiedlo-

nych do wschoclnich obwodow

Ukrainy - (lharkowskiego, Do-

nieckicgo i Dniepropietrow-
skiego.

I'rzy koflcu tcgo roku zaptadla

decyzja wladz partyjnych i rz4do-

wych o wysiedleniu ludnoSci pol-

skiei i nicrnieckiei z Ukrainy do

Kazachstanu. Nicdlugo potern

Moskwa poblogoslawila special-

n4 uchwalq spis 15 tys. gospo-

clarstw do wywozki na wschod,

a potulna wladza w Kijowie na-

tychmiast rozpoczqla prace przy-

gotowawcze dla wykor-rania pole-

cenia centrum.

Akcja wysiedlcncza Polakow

do Kazachstanu, jak Swiadcz4 do-

kumenty archiwalne, byla reali-

zowana'przez NKWD z wykorzy-

staniem milicji, woiska oraz or-

gan6w partyinych i pafistwo-

wych. W rejonach, okrggach i ob-

wodach dzlalaly specjalnic utwo-

rzorle- komisje do sprawy wysie-

d,lepia,, polsko-nicmieckiego elc-

mentu kontrrewolucyinego",
w sklacl kt6rych weszli- lokalny

sekrcatrz partii, przewodn icz4cy ra-

dy wykonawczei i szcf NKWt)

1,,tro jka'f ). Na jwiqcei pracy wyko-

nywaly' oczyiviscic : organy

NKWD,:bo ich pracowtticy wy-

znaczali rodziny i sporz4clzali spi-

sy przcsiedlciicow i odpowicdni

matcrial ich komprontitui4cy,
wyznaczali dokladny czas przy-

bycia rodzin zcalymdobytkiem na

stacjg kole jow4, odjazd poci4gow,

mianowali odpowiedzialnych za

ka2dy transport itp.

Do kazdej polskiei wioski, ob-

igtei depotracj4 skierowany byl

agitator, kt6ry mial zadanic jakoS

wytlumaczyi zdespcrowanei lud-

noSciostr4 decyzig wladz. Naiczg-

Sciej po prostu klamal w zywe

oczy, mowi4c, 2e wszystko robi sig

c'lla dobra ludzi; przekonywal o ko-

niecznoSci utnacniattia pasa przy-

granicznego i kotchoz6w. Spccial-

nie przy tym podkreSlano, ze wio-

ske muszA opuScii clementy nie-

pewne, spolecznic bierne i szko-

dliwe dla pozostalych. ,

Inaczei starano sie rozmawiac

z rodzinami, wyznaczonymi do

przesiedlenia. Wedlug specialnei

instrukcii NKWD wmawiano im,

ze w noym miciscu w Kazachsta-

nie oczekuje ich ,,osiedlenie sig

na wolnych ziemiach sowchozu

zprzydzialem 25 ha na iedno go-

spodarstwo". Wrazenie mialo

tak2e robii zapewnienic o zwol-

nieniu rolnikow od podatkow

i kontyngentow w ci4gu pierw-

szych trzech [at, wydzielenie na-

sion, materialow budowlanych

i kredyt6w ze strony pafistwa.

Szczytem zuchwalych klamstw

i obludy bylo twierdzenie i obiet-

nica, ze w Kazachstanie czeka iu2
na nich ,,zorganizowana siei

handlowa, instytucje medyczo-

no-sanitartra i kulturalne", a do-

my i budynki gospodarcze bada

oddane na kredyt na 8lat. Cho-

cia2 malo kto z llolakow wierzyl

partyinei propagandzie, wyjScia

jcdnak nie bylo i tysi4ce ludzi na

zawsze musialo zostawii rodzit't-

nc strony i icchai w nieznatr4

przyszloSi.

WiadomoSi o wysiedletriu ro-

<lziny przekazytvano'na kilka dni

przed akcj4, aby zd4|ono odpo-

wiednio si€ przygotowai do dale-

kiei podroZy. Wladze pozwalaly

zabra( zc sob4 cale mienie domo-

we, z krowamii koncmi wl4cznie.

Gdzieniegdzie zostawion4 wla-

snoSi (zbozc, zasiewy) rekompen-

sowano finansowo. naturalnioe,i

w zadnej micrze nie moglo to zla-

godzii gorzkicl.t uczui ukarsanych

Polak6w.

Najwigcej Polakow zostalo de-

portowanych z okrgg6w Szepe-

towskiego i Nowogrodzko-Wolyn-

skiego, w rezulztacie czego w o96-

le znikaly chutory, wsie; z braku

dzieci zamykano szkoly. Znane s4

wypadki ostrych reakcii ludnoSci

na dzialan ie wladz poprzez uciecz-

ki, pogro2ki, podpalanie itp. Dosko-

nale zorganizowany i sprawny

aparat przemocy latwo radzil sobie

z zalaman1 ludnoSci4, wysylaj4c

j4 na wschod lub organizu j4c repre-

sie.

Na nowym mieiscu Polacy mu-

sieli walczyi z surow4 natur4, nie-

ludzkimi warunkami bytowymi

o przetrwanie. l'o woinie tylko

nieliczni z nich mogli powr6cii

w rodzinne strony, gdzie ich do-

my byly zajgte przez sprowadzo-

n4 z innych obwodow Ukraiuy

ludnoSi. W Kazachstanie iu2 wy-

roslo kilka nowych pokolen Pola-

k6w z Ukrainy, strasznie wynaro-

dowionych i adaptowanych do

otaczai4cych warunk6w zycia. Mi-

lo,2e coraz wigcei z nich zaczyna

uSwiadamiai sobie swoie polskie

pochodzenie, wracai do igzyka,
obyczajow i wiary swoich przod-

kow.

Hrnnvx Srno*srt

Docrm Nsrrnm.l Pomcxrrczmco

wTnuopor.u
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Polakdw do Kazachstanfl ,

Z oficialnych 2r6del,

Po ustaleniu granicy polsko-ra-

dzieckie j na Zbruczu, wladza bolsze-

wicka w latach dwudziestych roz-

poczqla szybk4 sowietyzaci g miesz-

karic6w Ukrainy. WlaSniewtym ce-

lu dla ludnoSci polskiei na Wolynitt

otwierano polskie szkoly, wydawa-

nowojczystym igzyku ksi4zki i pra-

se, zakladano narodowo.ciowe ra-

dy wiejskiei. W 1925 roku zostal

proklamowany polski rejon auto-

nomiczny, tzw. M archl ew szczy zna,

60 km na zachod od Zytomierza.

Przeprowadzony w 1926 roKu

powszechny spis ludnoSci pokazal,

2e na terenie obecnego obwodu 2y-

tomierskiego mieszkalo 175,7 tys.

Polakow, z kt6rych ponad 40 proc.

wladalo jqzykiem oiczystym. Wtym

sam)'rn czasie w diecezf i zytomienkiej

znajdowalo siq 350 tys. katolili6W 107

koSciolow i 68 ksig2y.

Na pocz4tku lat 3O-tych stosunek

wladzy komunistycznei do Pola-

k6w zaczal siq gwaltownie zmie-

niai, co bylo zwi4zane z nasile-

niem stalinizmu, przymusowej ko-

lektywizacji i oporem ludnoSci.

Eksperyment z wychowaniem

,,czerwonych Polak6w" zostal

uznany przez kierownictwo par-

tyj no-polity czne za zalamany. Dla-

tego wla5nie Polacy zostali nie tyl-

ko pierwszym narodem ukaranym,

ale i jednoczeSnie narodem ukara-

nym najbardziej.

Masowe represie spadly i na Po-

lak6w Zytomierszczyzny. W ra-

mach oczyszczenia pasa przygra-

nicznego w rozpoczeto przesiedla-

nie ludnoSci polskiej do wschodnich

obwodow Ukrainy (charkowski,

doniecki, dniepropietrowski).

w nastepnym roku przeprowadzo-

no deportacjg tysigcy ludzi do Ka-

zachstanu. Tylko z samego reionu

marchlewskiego deportowano 10

tys. Polak6w; a.reion zlikwidowa-

no.

W szcz.yton'ym okresie repre-

sji, w latach' t23z-tr8, kilka tysiq-

cy Polak6w'roegtrzelano na miei-

scu w zwia2kuize sfabrykowanq

przez NKWY.,5p14.wa POW (Pol-

skiei Organlea,qj|Woi skowei ). Do

koflca tragicznlrchlat 30-tych na

ZytomierszczyZnie rrie pozostalo

ani iednej polskiej szkoly, pozamy'

kano SwiAty4ie katolickie, a ka-

plandw wyrslano na'P6lnoc lub

rozstrzelano.' Wladza komuni-

styczna ju2 nigdy nie pozwolila

miejscowym Polakom na naucza-

nie swoich dzieci po polsku i re-

alizowac inne potrzeby kultural-

ne. Skutkiem tego bylo po-

wszechne wynarodowienie

i ukrywanie polskoSci.

Wrazzrozpadem ZSRR i prokla-

mowaniem, niepodlegle j Ukrainy

'l

zaczglo sig odrodzenie ludnoSci

polskiei. Powstaia polskie towarzy-

stwa kulturalno-oSwiatowe, Pol-
skie zespoly artystyczne, rozwiiai4

siq kontakty z Macierz4. Odnowio-

no diecezjg 2ytomierska (obejmu-

je 8 obwod6w Ukrainy). Na ZYto-

mierszczy lnie zare j estrowano po-

nad 50 parafii rzymskokatolickich,

zwracane sa i budowane nowe ko-

Scioly. Coraz wigcej ludzi zaczyna

uSwiadamiai sobie swoie pocho-

dzenie.

Proces odrodzenia Polak6w na-

potyka dzisiaj na wiele trudnoSci,

wynikai4cych nie tylko z trudnej sy-

tuacii ekonomicznej kraiu za-

mieszkania, ale i zbraku inteligen-

cji i calego negatywnego dziedzic-

twa przeszloSci.

Opt HrnRvx Srnoxsrt

Zalacznik do programu odro-

dzenia i rozwoju Zytomierszczy-

zny, Lwow-Kii6w, grudziefi 1995

i. ^ l, .i f, iI,';, ' . ..

'F "l 'i 
.j ',

,,Sierp" - jedna z wielu polskojezycznych gazet, lvydawanych do 1935 roku na Ukrainie, Niemal wszystkie zlikwidowano, raz€m z likwidacia

polskiego rejonu autonomicznego- Marchlewizczyzny - polskich szk6'l i innych instytucli.
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Dokoriczenie ze str. I
nych interes6w pafstwa i praw

obywateli. wobec wywiadowczo-

wywrotowej dzialalnoSci obcych

sluzb. Obowiazkiem pracownikow

SBU iest uprzedzanie, ujawnianie,

przerwanie i wykrycie przestepstw

przeciwko pokojowi i ludzkoSci,

terroryzmu, koruopcji, a takze zor-

ganizowanej przestqpczoSci w kie-

rownictwie i gospodarce, a tak2e

innych przestepczych dzialalno-

Sci, stwarzaiacych zagrozenie wo-

bec Zyciowo wa2nych interes6w
panstwa.

Czy SBU wtr4ca sig w iycie
spofeczeistwa i czy stara sig

wplyn4d na wydarzenia w kra-

iu? Czy tei wasza organizacja

zawsze zajmuje pozycjq ,,ob-
serwatora z boku"?

- Jak iul zaznaczylem, dzialal-

noSi SBU prowadzona jest na zasa-

dzie przestrzegania prawa i swo-

b6d obywatelskich. Pracownicy

SBU niezaleZnie od swych stano-

wiSki stopni musz4 szanowac ludz-

k4 godnoSi i nie dopuszczac do

rozgloszenia wiadomoSci o 2yciu

osobistym. W wyi4tkowych przy-

padkach, celem powstrzymania

i ujawnienia przestepstw przeciw:

ko panstwu, prawa i swobody oby-

watelskie mog4 byi czasowo ogra-

niczone ale jedynie na zasadach

i w granicachv'ryznaczonych pra-

wem.

Jezeli jaka5 konkretna osoba

dokonala albo zamierza dokonai
przestepstwa, a sprawa le2y w na-

szych kompetenciach, musimy

odpowiednio reagowai. Stopiefl

tei reakcii zale|y od konkretnych

dzialarl danei osoby, warunk6w

i stopnia niebezpieczenstwa jei

dzialalnoSci skierowane j przeciw-

ko.prawu: Zajmowanie w takiei

iYtl|r$:lt PozYci i,,obserwatora "

byloby. pq p{ostu niedopuszczal-

ne, Takh rcakcia SBU bqdzie doty-

czyla nie tylko po ied yirczeiosoby,

ale tak2e grup i organizacji, je2eli

prowadz4 one dzialalnoSi prze-

ciwko prawu izagralai4c4 bezpie-

czefi stwu pafi stwa, spoleczefl stwa

i poszczeg6lnych obywateli. Stara-

my sig nie dopuszczatdo tego, 2e-

by przestqpcza dzialalnoSi doszla

do stadium koncowego - czyli,

Zeby naprawdq doszlo do prze-

st€pstwa. Ujawnieniego i ukaranie

winnych byloby zarazem Swia-

dectwem zaniedbafi i niedopra-

cowania znaszei strony. NajwaZ-

niejsze jest ujawnienie przestep-

stwa jeszcze * 6ri" prry gotowania

lub nawet zamiaru jego dokonania.

A nastqpnie-w drodze dzialalno-

Sci profilaktycznej - odwieSi od

tego zamiaru osobq lub grupq lu-

dzi zamierzaj4c4 jego dokonai.

JeSli m6wid o naszym wplywie

na przebieg wydarzef, w dziedzinie

bezpieczenstwa os6b, spoleczeri-

stwa i paflstwa, to iest on sciSle

zgodny z prawem Ukrainy i mie-

dzynarodowym.JeSli chodzi o ca-

le spektrum 2ycia spoleczno-po-

litycznego, a tak2e obywatelskie-

go w naszym kraju, to wplywai na

nie nie mo2emy i jest to wrgcz nie-

moZliwe. Wizerunek KGB - wszq-

dzie obecnego, stale czuwaj4cego

- do nas nie pasuje. Wtr4canie

siq w zycie spoleczerlstwa byloby

powrotem do dnia wczorajszego,

drog4 totalitaryzmu i represii.

Niezalezna Ukrainy wybrala inn4

drogq rozwoiu. Nasze dzialania

nakierowane s4 w przyszlo5i. Po.

wrotu do przeszlo5ci nie ma i byi
nie moze.

N a 2ytomi erszczy 2nie miesz-

ka duio Polak6w. Czy znacie

prawdziwq albo chocia 2 przy -

bli2ona liczbe polskiej diaspo-

ry w Berdyczowie i okolicach?

- Takimi badaniami statystycz-

nymi zajmuie sig, jak wiadomo,

obwodowe kierownictwo staty-

styczne i jego lokalneoddziaty. Dla

SBU nie ma znaczenia, do jakiej

narodowo6ci nale2y ten czy ihny
obywatel. Na jwa2nie j sze,Zeby po-

stqpowal zgodnie z prawem Ukra-

iny.

Czy moie Pan, jako przedsta- - Jak wiadomo, naibardziej

wiciel SBU, scharakteryzowa( ostre represje w stosunku do os6b

stan stosunk6w pomiqdzy na-

rodowoiciami w naszym mie-

Scie? Czy sq konflikty narodo-

woiciowe?

- Polityka pafrstwa ukrairlskie-

go w sferze stosunk6w pomiqdzy

narodowoSciami bazuie na wsp6l-

nocie, l4cz4cej ludzi r6znych prze-

konari politycznych i religiinych,

niezale2nie od narodowoSci. Jed-

noczy nas jedno - obywatelstwo

Ukrainy. Baza prawodawcza, stwo-

rzona w suwerennym panstwie,

pozwala j ed nakowo 2y C i rozw iiae

siq wszystkim obywatelom Ukainy.

I to jest fundamentem normal-

nych stosunk6w miqdzy Ukrainca-

mi i Rosjanami, Polakami i Zyda-

mi, Niemcami i Slowakami... Nie

mamycodzielii i ludzie to rozumie-

i4, rozwi4zuj4c problemy wsp6l-

ne dla spoleczerlstwa Ukrainy. Ta-

ka polityka popzwala w ramach

og6lnoludzkich norm budowai
zycie spoleczne w paristwie, unikad

konflikt6w narodowoSciowych.

Musimy byi z tego dunni, bo po-

k6i i zgoda w spoleczefrstwie s4 do-

brym znakiem dla umocnienia na

Ukrainie pelnej demokracji i postg-

pu. Berdycz6w w tej dziedzinie nie

jeSt wyj4tkiem.

Przypomni jmy wra2enia pol-

skiego senatoraJana Stepuly, kt6-

ry w czasie rozm6w z wladz-ami

miejskimi w sierpniu ub.r-"zapna-

iomil siq z |yciempolskie j diaspo-

ry w mieScie i byl zaskocaon)r tyrn, :.

2e polska czesf mieszkaricdtt'mia-

sta w niczym nie r6zni sig od o96-

lu ludnoSci. Wyrazil tez zadowole-

nie z tego powodu, 2e niezale2nie.

od tego, 2e miasto zamieszkuj4

r6wne grupy etniczne, wladza

w sferze stosunk6w narodowo-'

Sciowych nie ma 2adnych proble-

m6w.

Czy istniej4 jakiei informacje

o liczbie os6b polskiego po-
' chodzenia, represjonowanych

podczas stalinowskiego terro-
ru?

narodowoSci polskiej mialy miej-

sce w latach 1937-1938, kiedy

NKWD wydalo polecenie rozbi-

cia natyradzieckiego, polskiego

wywiadu i dywersyj no-powstarl-

czej Polskiej Organizacii Wosiko-

wei. Uiawniai4c,,faszystowsko-

powstafl cz4 i terrorysty czn4 dzia-

lalno5i" polskiego wywiadu nisz-

czyli tysi4ce zupelnie niewinnych

ludzi. O wielkoSci akcii przeciw-

ko Polakom Swiadczy na przyklad

pismo narkoma spraw wewnetrz-

nych USRR t epleskiego do nar-

koma spraw wewnetrznych ZSRR,

w kt6rym informowano, 2e na 1

listopada 1937 roku na Ukrainie

w ,,polskiej operacji" zaareszto-

wano 19030 os6b. Praca na ujaw-

nieniem prawdy historycznej
jeszcze przeciez nie dobiegla kof-
ca. Bardziej dokladne liczby bq-

d4 znane w niedalekiei przyszlo-

Sci. Nie ma w4tpliwoSci, ze takie

dane powinny byi koniecznie

przekazane spoleczefistwa, w tym

iprzez lokaln4 p-rase. j,

Podczas preegl4du archiwal.
nych spraw kryminalnych naro:

dowoSci represjonowanych nie

bierze sig pod uwage.

f akie ma Pan wlasne wratenia

co do powstania w Berdyczowie

polskojqzycznego pisma,, Mo-

zaika Berdyczowska"? Czy

ghtiafby Palr przekaza( co5 na-

szym,czytplnilom?
.- M6i stosiinek co,do powsta-

nia nowego pisma iest iak najbar-

dziej pozytywny. Istniei€ mozli-

woSd'pelnieiszego i szerszego na-

Swietlenia pioblem6w Zycia spo-

leczno-politycznego i duchowego

na Ukrainie, a zwlaszEza w Berdy-

czowie. Zyczq tylko iednego - sku-

teczrlei pracy i sukces6iv w tw6rcze j

dzialalnoSci na rzecz.dalszego roz-

wkitu- suwerenne j Ukrqainy, do-

brobytu i szczeScia wszystkich oby-

wateli naszego pafstwa, bez wzglq-

du na ich narodowoSf i przekona-

nia.

Roznrwntr: hrvst Wrnurlsm
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,,Mozaika" w rok po reiestracii
W kwietniu minAf rok od od re'

jestracji naszego Pisma. W tYm

czasie wydaliimy pigi numerow

(nie licz4c pierwszego, kt6rY

zostal wyd any 24 grudnia 1994

roku jako dodatek do ,,Zemli

Berdycziwikiei"). W iaki sPos6b

wydajemy ,,Mozaikq"?
Artykuly pisane sA Przede

wszystkint w BerdYczowic, Przez

mieszkaticow naszego miasta.

Nasza redakcia iest wYPosaZona

bardzo skrontnic: PosiadamY ie-

dynie maszyna do pisania z Pol-

skimiczcionkami i telefaks. Ma-

' nadziciq, zc wkr6tce uda sig

}7m uzyskai dalszc, Potrzebne
nanr do pracy reclakcYittei wYPo-

sa2cnic.

Napisane w llerdYczowie artY-

kuly i zrobione tutai zcliecia wY-

sylanc sA do WarszawY - tc

pierwsze przy pomocY faksu'

W Warszawie przeirnui4 ie dzien-

nikarzc tlzialai4cy w F'undacii

,,Rodacy-Rodakom" (tak sie skla-

Berdycz6w byliedna z pierwszych stacii
'r62y...Nie potrafilbym go dokladnie opi-

hi. Otoctony byl przedmieSciami ton4cymi

w ziefeni sad6w. Przypr6szone kurzem,

ciemne listowie czereini i Sliw wydawaty siq

blaszane. W krytych sloma chatach mieszka-

li tam kofodzieie, kowale, kabannicy;

w drewnianych dworach siedzieli panowie

szlachta, zuboiali, praktykuiacy wolne zawo-

dy i kztalcAcy progeniturq w mieiscowych

szkolach.

W Srodku ntiasta, bgd4cym zarazem dziel-

nic4 handlowa i Scttem, przy wybrukowanych

ulicach staly dwupigtrowe domybielone wap-

nenr, do ktoregotamteiszym zwyczaiem doda-

wano szczyptg ultramaryny lub farbwodnych

barwv ro2y i szaf.ratru. Latem przeie2sZaiace

wozy' ;xrclnosily obloki kurzu.

Naiokazalszym budynkiem byl dawny

klasztor karmelitow, mieszcz4cy wowczas ro-

syjskie urzqdy. Wspomnq tu tylkokr6tko prze-

<la, 2e sA to dziennikarzc icdnei
z naiwaznieiszych Sazet w Polsce

- ,,Rzeczpospolitei"). 
-lam tek-

sty wpisywanc s4 do komPutera,

a poszczeg6lne strony,,Mozaiki"

skladane i lamane (iak sie to m6-

wiw igzyku fachowcow). Nast4P-

nie naSwietlane s4 folie, niezbed-

ne do druku naszego czasoPisma'

ZWarszawy folic wqdrui4 do

Berdyczowa, gdzie,,Mozaika" iest

drukowana.'liochq to skomPliko-

warra clroga , alc ni'razic koniecz-

na - do czasu, gdy w BerdYczowie

nie bedziemy mieli komPutera

z odpowiednimi programami.

,,Mozaika Berdyczowska" Po-

wstaie dzieki pracy sPoleczrtei -
zar6wno w BerdYczowie iak
i w Warszawie. OczYwiScie, za

wiele rzeczy musimY Placii -
przcdc wszystkim za PaPier

i druk. Sk4d pochodz4 Pieni4dze
na ten cel? Z poczAtku - iedYnie

ze Srodk6w przekazanYch nam

przez Fundacie,RodacY-Roda-

korn" z Warszawy. OtrzYmYwali-

Smy r6zne dotacie od osob PrYwat-

nych i instytucii, migdzY innY-

rni od Polonii kanadYiskiei (na

przyklad od poloniinego banku

z Montrealu). Na ten rok dostali-

Smy dotacjg od Polskiei Fundacii

l)omoc Polakom zeWschodu' Ca-

ly czas wspomaga nas organizacYi-

nie i finansowo Fundacia,,Roda-

cy-Rodakom".

Wszystko to Powoduie, 2e

,,Mozaika" moZe sig w 1996 roku

ukazywai iako dwumiesiecznik'

Planuiemy wydanie Piqciu lub

szeSciu numerow. MamY nadzie-

jq, 2e spotkaja sie z 2yczliwYm

przyjgciem CzYtelnik6w. P.K.

Nasze miasto przed I Woin4 Swiatowa i w czasie rewolucii

od lewej stoj4: Feliks Paszkowski (redaktor naczelny), walkentyna Ko-

lesnik - stafy wsp6tpracownik, Larysa Wermiriska - sekretarz redak-

cii, ler zy soka lski - czfonek redakcii, Piotr Ko5ci riski - przedstawiciel

redakcji w Warszawie.

wanilie i inne towary kolonialne. Byl to central-

ny punkt polskiego Berdyczowa. ,,Na Mach-

nowieckiej, przed samym sklepem Szafnagla"

- pisal Michal Czaikowski.

Dlugi szereg poiazd6w stal przed sklepem:

karety, powozy, faietony, was4gi, bryczki, szla-

bany i wozy drabiniaste. Wzdlu2 nich, para-

mi lub w malych grupach, przechadzali sig

przyjezdni w pudermantlach, prowa dz4c oLy'

wione rozmowy. Dla rozproszonych po po-

wiecie Sarmat6w ziemian czy oficialist6w, uli-

ca Machnowiecka i sklep Szafnagla byly gl6w-

nym miejscem spotkari i Zr6dlem ostatnich no
win. PrzechodzAc slyszalem strzepy rozm6w

o imieninach u ciociTekli, ochrzcinach u Ka-

pruckich, o tym iak Szuldybuldowicz pr6bo-

wat kupii wJarmoliricach czworki koni...

Rozmowy toczyly sig wcsolo, wielkim glo-

sem, iakim m6wi4 na wsi; wszyscybyli radzi

spotkaniu i okazii do wymiany nowin. Mia-

Dokoticzenie str. 6

Esei bgrdy czowski (rragmen,v)

szloSc miasta: zbudowano ie w czasach Gie-

dymina, zdobywal ie Chmielnicki, konfedera-

ci barscy kapitulowali w nim po miesigcznym'

oblg2eniu, po rozbiorach miasto prze|ylo

okres upadku trwai4cy do polowy XIX wieku.

Do trwalych osobliwoSci Berdyczowa nale2y

znaiduj4ce siq za miastem obszerne wzniesie-

nie, szeleszcz4ce na wietrze suchymi trawami.

Jest to slawna na caly krai t ysa G6ra, mieisce

sabat6w czarownic.

Po kilku dniach wyiechaliSmy zBefiyczo'

wa,dokad nie mialem iu2wrocii. Wspomnie-

nie jego drzemalo dlugo w moiei pamiqci' Do-

piero w p6l wieku p62niei zacz4lem wracac

clon mySl4 coraz czqSciei..

Przy ulicy 
"u.nno***,.,, 

,r6*nei arterii

Berdyczowa, znaidowal siq sklep Szafnagla, do

kt6rego panowie szlacht a zblilszychi dalszych

okolic, rwlaszcza przd Swiqta m i i u roczysto5cia-

mi rodzinnymi, przyieZd2ali po pieprz, imbir'
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Wlilarzinla
w marcu
i kwietnlu 1996 r.

/ Prokuratura wojskowa

umorzyla dochodzenie w spra-

wie bylego premiera Jozefa

Oleksego (obecn ie - przewod-

nicz4cy postkomunistycznei

Soc jaldemokracj i Rzeczposgto-

litei l'olskiei), oskar2attego

przez bylego ministra spraw

wewngtrznych Andrzeia Mil-

czanowskiego o szpiegos-two na

zecz Ros j i. Zdaniem prokuratu-

ry nie ma wystarczai4cych do-

wod6w w tei sprawie. Decyzia

wzbuclzila wiele kontrowersii.

r' Prezydent Aleksander

KwaSniewski goScil na Bialoru-

si, gdzie rozmawial z prezy-

dentem Aleksandrem l,uka-

szenk4. Pomysl wyjazdu byl

krytykowany w Polsce ze

wzglqdu nato, i2mialon miei-

sce tu2 przed podpisaniem

unii rosyjsko-bialoruskiei i po

demonstracjach w Mifl sku.

rz Rosyiskie gazety poda-

ly, i2 poci4gi rosyjskie iad4ce

przez Polskg sq napadane

przez bandyt6w. Zdaniem

strony polskiej poci4gi te ia-

d4 zamkniqte i nie s4 dost4p-

ne dla polskiei policii.

W Warszawie nic nie wiado-

mo o napadach.

r/ W Warszawie produko-

wane beda samochody kore-

afi skie Daewoo, a w Gliwicach

na Sl4sku - niemieckoamery-

kariskie Ople. Umowy w tei

sprawie podpisano w Warsza-

wie. P.K.

2

Nasze miasto przed I Woin4 SwiatowA i w czasie rewolucii

E sei berd y czort ski (rrasmen,v,

Dokofczenie ze str. 5

lcm przed soba obraz naiglgbszei prowincii; wicSci

ze Swiata przychodzily tam rzadkie i sp6Znione, w re-

lacjach podr6znych. Kronika wypadk6w mieisco-

wych nie zawierala wiadomoSci wazniekszych od

przygdw Szuldybuldowicza w iarmolificach. Zdawa-

lo sig, ze poza terminami platnoSci weksli przechadza-

i4cy sig po Machnowieckiel nie mieli wigkszych

trosk... Zyliw zaciszu,zdalaod glownego nurtu wy-

padkow, ma j4cych przynieSc - takze w Berdyczowie

-wielkidpizeminy.,, * * *

ldac wieczorem ciemnymi ulicami miasta spostrze-

glismy oSwietlone okna, z ktorych dochodzily glosy

przypom i na j4ce modl it wy. 2y dziberdyczowscy byl i

w znacznei wigkszoSci chasydami i mieli- iezeli wie-

rzyd encyklopedii Brockhausa - 74 dorny modlitwy.

Gdy zbli2ylismy si4, glosy staly sig wyra2nieisze.Za-

trzymali5my siq, nasluchujac. Czytano tanr pierwszy

tom ,,Kapitalu" Marksa. Oiciec moi zastukal do okna,

w ktorym ukazala sig blada twa'z. Reszte wieczoru

spgdzilismy na czytaniu ,,Kapitalu" z mieiscowymi

marksistami.

Na stole stala naftowa lampa, oSwietlai4ca ubogi

warsztat krawiecki. l)ookola siedzialo kilku przed-

stawicieli tego bardzo Zle platneSo rzemiosla. ltrsiadacz

jedynego egzemplarza,,Kapitalu" czytal gloSnoo i

Spiewnie tekst, zatrzymui4c sig po ka2dym zdaniu...

W miarq lektury Marks stawal sig coraz ciem-

nieiszy, ale to nie znieclrecalo ich wcale. Czytany

tekst byl dla nich prawdq obiawiot't4, nie wyrlika-

i4c4 z itadnych rzeczy znanych i przez to nie podda-

iaca sie wytlumaczeniu. Czytali sposobem wyznaw-

c6w, przyswaiaiqc tekst nieprzez iego zrozumienie,

lecz.przez iego egzaltacie... 1ry dziwnym podnieceniu

krawcow sklonny bylem widziei o$aw chorobliwy,

wywolany chronicznym niedoZywieniem i brakiem

snu. Mylilem siq. Mialem przed sob4 wz6r postawy

mySlowei, maj4cei szenyc siq p6Zniei tak2e wSr6d

nailepiei odzywionei ludnoSci Europy...

Berdyczow z okresu rewolucii znam tylko z raal-

cji mego brata, zmobilizowanego w 1917 roku i

odbywai4cego slu2bq w oddziale santochodow

panccrnych.

Dokola stacii koleiowei biwakowalo kilkadziesi4t

tysigcy 2oln i er zy z r olny ch formaci i... Czeka i 4c na tra ns-

port, wybra ne przezrozne iednostki rady 2olnierskie

debatowaly nad losem aresztowanego w Berdyczowie

dow6dztwa frontu poludniowego. Wielki tlum

2olnierzy otaczal budynek, w ktorym trzymano aresz-

towanych generalow i kt6rego bronili uczniowie

szkol oficerskich, poZnieisi dobrowolcy. Co pewien czas

tfum przybieral groZn4 postawe rycz4c: Daitie nan

w ruki... Stanelo na tym, 2e aresztowani generaloWre

zostan4 odstawieni do Mohylowa, gdzie znaisowalo

sie dow6dztwo frontu w stanie likwidacii...

Radiostacja wojskowa na Lysei G6rzeznaidowala sie

w rqkach zbuntowanych iwzyuvalanieustannie zol nierry

do zaprzcstania dzialali zbrojnych, do tworzenia rad i

rozprawy z kontrrewoluci4. Pewnego dnia rozeszla si4 w

Berdyczowie wiadomoSi, ze nowy efemeryczny dowod-

ca frontu poludniowego, general Kornilow, wyslal pulk

kozakow orcnburskich w celu obsadzenia lub zniszczenia

radiostacii. Rady postanowily iei bronii... Przypom n iano

wigc sobie obecnoSf w Berdyczowie oddzialu sami-

chodow pancernych...

...Samochody zaigly pozycig na stoku t ysei G6ry.

Bratu przypadlo mieisce przy trakcie, w kt6rym w

obloku kurzu ukazaly siq czarne mundury kozakow.

Zamiast rozwinqc si4 przed Lys4 Gor4, iechali spoko-

inie czworkami na Berdycz6w. W czolowei grupie

klusowal powoli pulkownik i dwirch oficerovt

ruchach mieli coS niezwyklego, co zwrocito uwiff
brata. Gd,y zblizyli sig, zobaczyl, ze mai4 rqce

zwiEzane na plecach...

ftnzv Srrurowsrl

,,W dolinie Dniestru i inne eseie ukraitiskie.
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Andrzei Stanislaw Kowalczyk. Warszawa 1993 r.

MOZAIKA
Wydaie Rada Berdy-
czowskiego Oddzia-
lu Zwiazku Polak6w

BERDY CZOWSKA l;.:I;:Til,1"IX#
gule zespOl w skla-

dzie: Feliks Paszkowski - redaktoq, Larysa Wermifrska - sekretarz od'
powiedzial ny,Jeruy Sokalski oraz Piotr KoSciriski (Warszawa). Ad-

res redakcii: ul. Puszkina 46,llerdycz6w. Opracowanie graficzne i tech-

niczne Krzysztof Ziewiec (Warszawa). Wydano z pomoca organi-
zacyin4 i finansowa Fundacii ,,Rodacy-Rodakom" w Warszawie.

<DEPAHI{I BCbKA MO3AIKA}
(no.nucrxon uonon)

Elaroqifi na rpoMaAcbKa KynbrypHo-ocsirHs ra3era.
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