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I(or onacia Berdyc zowskiei Madonny

iewielejest na Swiecie znanych
miejsc kultu maryjnego.

J"doy- z nichjest Berdycz6w. Do Ber-
dyczowskiej Madonny zawsze przfuy-
!r.tt tlumy pielgrzynn6w. Sanktuarium
bylo centrum zainteresowad zar6wno
,rninionych pokolef, pocz4wszy od XVII
iwieku, j"k i ludzi ,yjqcy"h dzisiaj. Ten
'.wspaniaty, ci4gle ,Wy zabytek, ma swo-
j4 historiq, swoje ,jasne" i swoje ,,ciem-
tre" czasy. Podobnie jak w XVII wieku,
tak i dzi6 str6iami i gospodarzami San-
ktuarium s4 Ojcowie Karinelici. Strze.
ga wielkiej Swigto6ci i skarbu KoSciola

rzymskokatolickiego 
- Ikony Berdy-

czowskiej, wslawionej cudami i laskami.
19 lipca odbylo sig niezwykle wydarze-
nie - Koronacja Cudownego Obrazu
Matki Bo2ej Szkaplerznej.

Do berdyczowskiej Swiatyni przybyli
pielgrzymi z calego Swiata, l4cznie oko-
lo 9 Ws. os6b. Pod Scianami klasztoru
ojc6w'Karmelit6w ustawiony zostal
oltatz. Do oltarza poszla proce$a z Iko-
n4 Matki Bozej. Dziewczynki na podu-
szeczkach z aksamitu niosh zlote koro-
ny, kt6re miaty zostainaloicine na skro.
nie Bogurodzicy i Dzieci4tka.

DrLy oltaru budzi siq - rozpocryna
sig msza 6wi9ta. Do biskupaJana Pur-
wiriskiego z',vraca siq general Zakonu
Karmelit6w o. Flavio Calloi i kustosz
berdyczowskiego sanktuarium o. Bene-
dykt Krok. Uroczy6cie brzmi poslanie
Papieila, kt6ry nadaje koronacji bisku-
powi Janowi Purwirlskiemu.

Nastgpqj e n4ivrazniej szy moment calego
Swieta - biskup nakhda korony na skro-
nie Bogurodaq i Dzieciatka. - Ukraina
ma koronowanA Mqde! - wykrzykuje
pnez mikrofon o. Benedykt Krok.

' CiAg dalsry na str. 3
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Chark6w Z udzia\em prerydent6w Polski i Ukrainy

Kamien wggielny pod wsp6lny ctrnerrtarz

podcharkowskim
lesie, pomigdzy

grobem polskim z duirYtn,
prostym, drewnianYm lczY-
i,em, a grobem zkrzYitem
prawoslawnym, stan4l oltatz
polowy. Za nrm., na wojsko-
wej siatce maskuj4cej, umo-
cowany byl obraz Matki Bos-

kiej Katynskiej, trzYmaj4cej
w swych objgciach czlowieka
z przestrzelon4 glow4. Przed
oltarzem znajdowalo sig
miejsce na kamieri wqgielnY
pod przyszly, polsko-ukrairi-
ski cmen ta r z ofrat totalitzryz-
mu.'fo wla6nie tu, z udzialem
prerydent6w UkrainY - Leo-
nida Kuczmy i Polski -Alek-
sandra Kwa"Sniewskie go odbY-
la sig 27 czerwca przejmuj4-
ca, wzrus zaj4ca uroczYsto6i:
wmurowanie tego Po6r,vigco-
nego przez Jana Pawla II
kamienia.

Na Dworzec PoludniowYw
Charkowie dotarl w27. czer-

wca rano specjalnY Poci4g z

Polski, wioz4cy ponad dwu-
stu przedstawicieli Federacj i
Rodzin Katyriskich. Jechali
trzydzieici kilka godzin Po
to, by wzi4(. udzial w wYda-

rzeniu dla nich najwazniej-
szym. - CzekaliSmY na to
ty'e lat - m6wili. I zadawali
pytanie: - Kamieri wEgiel-
ny juLjest. Ale czy doczeka-
my chwili, kiedy zostanie
zbudowany prawdziwY
cmentarz? PrezYdent Alek-
sander KwaSniewski obiecal,
2e stanie sig to do 2000 roku,
cryli przed 60. rocznic4 tra-
gicznego mordu w KatYniu,
Miednoje i wla6nie w Char-
kowie.

Do Piatichatek PrzYjecha-
ly przede wszystkim c6rki i
synowie zamordowanYch tu
polskich ofi cer6w. Pochowa-
nych jest tu ok. 4300 Pola-
k6w, z czego ok.3900 ofice-

r6w, wigzionych przedtem w
Starobielsku, zamordowa-
nych wiosn4 1940 r. Przez
NKWD; opr6cz nich Ponad
2 tys. os6b innYch narodo-
wo6ci. - Lezy tu m6j tatu6,
kapitan Bronislarv Sikora.
Przlj echalam tu trzeci raz -m6wila Irena Witecka z

Wroclawra, trzynaj4ca w
rEkach fotografig swego
ojca. Pan Adam Lis z GoSwi-

nowic kolo NyrY nie jest
pewien, czy jego ojca, star-

szego przodownika Policji
Pa/rstwowej Bronislaw Lis,
pochowano wla6nie tutaj. -Aresztowano go we Lwowie,
tamtej szych wi gZni6w wYwie-
ziono potem do Kijowa,
Charkowa i Chersonia -
wyja6nia. - Moie trafil wlaS-

nie tu...
Podobne historie oPowia-

dali i inni uczestnicY char-
kowskich uroczysto6ci. Nie-
kt6rzy byli tu juz przedtem,
uczestni czyli w ekshuma-
cjach. - Na wlasne oczy
widzialam ich rgce, m,i4zane
sznurem na plecach i Prze-
strzelo ne czaszl<r. Tu wla6nie,
w grobie za oltar zem, zrtalaz-

lam sygnet i zegarek mego
ojca - m6wila Podczas uro-
czysto6ci przedstawicielka
Federacj i Rodzin KatYnskich
dr Ewa Gruner-Zarnoch.

Fakt, ze powstanie cmen-
tarz wsp6lny, polsko-ukraifi-
ski, nie stanowi problemu.

Zmarlych Polak6w,
Ukrairic6w nie da siq roz-
dzielii. Przeciez najPierw na
tym miejscu mordowano
Ormian, potem ukrairisk4
inteligencjE - m6wi Irena
Witecka.

Slowa o wsp6lnYm losie
Polak6w i Ukrairic6w -
podstawie dla polsko-ukraifi-
skie go poj ednania, Przewija-
ly tiE w wyst4pieniach os6b,

uczestnic z4cy ch w uroczYsto-
Sci. Najpierw m6wil o tYm

biskup polowy Wojska Pol-
skiego Slawoj Leszek C;16d2,

w homilii wygloszonej Pod-
czas mszy ( koncelebrowal j 4
wsp6lnie z Janem Purwiri-
skim, biskupem iytomier-
skim) , p61niej obaj PrezY-
denci.

- Obejmijmy dzi6 modlit-
w4 serdeczn4 ludzi dw6ch
narod6w: Polak6w i Ukrairl-
c6w - ofiary zbrodni, ofia-

ry okrutnego systemu, co w
miejsce milo6ci proPagowal
nienawi66, walkg klas,
egoizm i bezwzglgdno66 dYk-

tatury proletariatu. Ten
wsp6lny cmentarz w char-
kowskim lesie moze stai siE

w ainym,symb olic znYm m i ej-

scem nasze go Polsko-ukrairi-
skiego pojednan ra - m6wil
po polsku i po ukrairlsku bP
C'l6dt. - Ten cmentarz jest
Swiadectwem naszej drogi
przezmgkg, naszych Podob-'
nie tragicznych los6w -
podkre6lal Aleksander KwaS-

niewski. - Nigdy nie zaPo-

mnimy, kto i za co tu lezY.

Wszyscy oni, i UkrairicY i
Polacy, s4 ofiarami stalinow-
skiego totalitaryzmu
m5wil Leonid Kuczma.

Kamieri wggielnY, kt6rY
wmurowali obaj PrezYdenci,
poSwigcil bp Gl6dZ i Prawo-
slawny arcybiskup charkow-
ski Nikodim. W ekumeni-
cznej modlitwie uc zestniczYli

przybyli z Polski duchowni

- szefowie duszPasterstw
woj skowych, prawoslawne go
i ewangelickiego. Podczas
uroczysto6ci obecni bYli
liczni go6cie z Polski, Prryby'
li tu drugim - obok Prezry-
denckiego - samolotem
specjalnym, w tFm marszalek
Sejmu Maciej PlaiYnski-

We wsp6lnej konferencji

prasowej obu PrezYdent6w
m6wiono o kwestii ewentual-
nego wprowadzenia wiz dla
Ukrairic6w. Leonid Kuczma
vtyrazll nadziejg, ze Ukraina

- po przy6pieszeniu reform

- stanie sig czlonkiem sto-

warzyszofiym UE, co zaPo-
biegnie tworzeniu nowych
barier na Bugu. OdPowiada-
j4c na pytanie o stosunek do
Bialorusi, Aleksander Kwa6',
niewski powiedzial,2e str 3
wiskojego i Leonida Kuc)frY.
jest identyczrtei nie nalezYjej
izolowai, ale niezrozumiale,
nakierowane na samoizola-
cjg dzialania bialoruskiego
kierownictwa mog4 budzid
niepok6j.

Piotr Ko6ciriski

(koresqondent,,RzeczPo'
sqolitei" w Kiiowie)

'':
W maju br. PrezYdenci

Aleksander Kwa{nieumki i
I-eonid Kuczrna uczestni-
czydi w uroczSotof ci odslo
nigcia ponmika ofiar wig
zionych w obozie wJawo-
rzniewPolscerwlatach

: llH&ltl56. Po wojnie vi-ig
zionowuimwielu Ul<r.J
c6w. - Nie wolno uqtr&
wiedliwiad stalinizmu,
j 
"go 

zbrodni, niePrawciei
i przestgPstrr. Ludzie
odpowiedzialni za istnie-
nie tego obozu, za to $rszrl'

stko, co sig tuqi dzielo,
winni s4 przed Polska ijej
histori4 - m6rvil Prery-
dent Kwa6nierryski. Iil uro
,czysto6ci odslonigcia
pomnika-skladasig on
id*d"nwry4rbrrzoznwe
go i przestrzemegor Pr&
woslartnego - uczesbi-
' czyli przedstawiciele
mniejszosci ukraiffiiej i
mies:rkarfic'yJaworzna- ,,

.',",'i. , B&".
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Przez chwilg nad 6wi4tyni4 podnosi
sig grzmot oklask6w wielotysigcznego
tlumu wiernych. Koronacja zostila

nie oczekiwal tak pigknej pogo-
dy. Do tej pory caly czas padal
deszcz i za chmurami nie widai
bylo slorica. Cieple promienie
dotarly do kazdego pielgr4nrv,
jakby dzigkujac im za to, 2e rwy-
gigzVli.nad niepogod4 i trudno-
sclamr.

Uroczysto66 zorganizowano
na bardzo wysokim poziomie.
Nikt nie dozn al ladnych przy-
kro6ci, niezadowolenia i nie-
porz4dku. Panowal spok6j,
6wi4teczna atmosfera dobroLi
iprzyjatni. Przed lg lipca pro-
wadzono wiele przygotowari.
Zostaly stworzone sekcje,
odpowiedzialne za konkretne

sprawy. Olbrzymi i pigkny oltarz,
potginy system nagla6niaj 4cy pozwo-
lily kaidemu chErnemu akiywnie

.l rvu. \rltu rurszttalllt zaltullllllcy wstawa_

i tr "ie 
do Matki Boiej, prosz4c o jego

uwolnienie. On zai stal w kaplicy,
gdzie,,matyki z iyaa zer;zdrej, cialo qre
czryvalo i nad oltarzem tamie wysta-
wionym, matkg niby stojac4 zobaczyl,
qmi do niego m6wi4c4 slonry: Sy-o
Jannszu, ty twierdze przez iadne wie
ki niezdobyt4 masz rqatawid". TyszkieI ro ruezoooy4fitaszvryestawic".'Iieszkie

i wrcz uc4mil6lub, i" gdy bgdzie nmol-
. j niony, wyatawi dla l\flatld Boiej ko6ci6l
't zl<lasztorem dla tych zakonnik6w i zl_q
' I fortec4. Odz;nskannszywolno6 6, zacz4l

gromadzid materialy budowlane.
Bawi4c w Lublinie w 1630 f,r rr dniu
Matki Boiej Szkaplerznej, 16 lipca,

W f 967 r. Janusz z Lochojska
Tlszkiewicz, wojewoda i general ziern
kijonnskich, starosta iytomierski i 6nia-
'- \t .i )K, w potyuce z Thtarami dostal
}!fAo niewoli. ZXakuty w kajdany mial
sen. Oto nieznani zakonnicy nnstawia-

r{nst4pil do ko6ciola karmelit6w bosych.
Kn srrojemu zdziwieniu, zobaczylwlag
nie tych zakonnik6q jakich widzial
przez sen w niewoli. Inauguracj a Lyaa
zakonnego i poSwigcenie ko6ciola frrn-
donnanego przezJanusza Tlazkiewicza
odblo sig 22lipca lil2nFundator ofia-
rowal do ko6ciola obraz Naj6wigtszej
Il{arvi Panny, sllmacy od danma laskami
w rodzinie Tlszkiewicz6w. Ikona, oto-
czonawielkim kultem ludu miejscowe-
go, zaja6niala hr norrymi laskami. Sam
Stanislaw z l{alinowa Zargba, biskup
kij onnki, uzdrowio ny przeiMatkg Boi4
Berdyczomk4, dnia 28 maja t64I n
oglosil obraz zacudoumy. A potem nasta.
l/ wojny kozackie i napady tatarskie, a
crrdbnmy obraz frzeba bylo na |3laa
wywieitt do Lwowa. Budowg ko6iola
wtTuzz ldasztorem i murami obronnl'rni
ukofczono dopiero w 175-4 r. Od tego

czasu datuje sig zloty okres l(armelu
z Berdyczowie. Obraz zaslun4l nouy-
mi laskami: do 1756 roku zapisano
263 potruierdzone cuda. Nie moina
sig wigc ddwierie Ko6ci6l uznal obraz
za cudoumy, a papiei Benedykt )ilV
sam ufundonal dlari zlote korony.

W l83f r. korony skradziono. pow-
t6rnie korononnano obraz w l8b6 r.n
tym razem konony prryslal z Rzymu
papieL Pius DL Po lg26 r. klasztor
zostal ostatecznie przejgty przez wla-
dze radzieckie. W g6rnum koSciele
rrrz4dzono muzeum i obraz motna
blo ogl4da6. W l94l r., wprzeddzieri
okupacji niemieckiej w klasztorze
rv5furrchl pot;an Los cudonmego obra-
zu nie jest znany do dzid. (wg. O.
BenignusJ. Wanat OCD ,,Zakon I(ar-
melit6w Bosych w Polsce', I(rak6w
lgTg).

L

Korotracia
Berdyczowskiei Madonny

Dokoriczenie ze str. I

dokonana, a sanktuarium z
jeszcze wigksz4 moc4 zaSwiecilo
dla Ukrainy i calego Swiata.

Niebo nad Berdyczowem bvlo
jasne, bez chmur, chociaz nikt

uczestniczy(, w mszy Swigtej. Ch6r
parafialny oczarowal swoim wspania-
lym Spiewem. I{aLdy z pielgriym6w
zostal z wielk4 go6cinno (;ci4 przyjEty
przez berdyczowskich katolik6w. W
klasztorze przygotowano kilkana6cie
tysigcy kanapek i rozmaite napoje.
Przez cal4 dobg pracowala przycho-
dnia parafialna. Pomocy medycznej
udzielono okolo 200 osobom. Zostal
zor gantzowany dyi:,ar pogotowia. Tyl-
ko wsp6lpraca Karmelit6w i wsp6lno-
ty paraftalnej z wladzami miasta mog-
la dat- mozliwo6i osi4gnigcia takich
rezultat6w.

Na Swigto przybylowielu go6ci hono-
rowych - delegacje zwielu kraj6w, wla-
dze miasta i rejonu. Byli obecni czlon-
kowie rodziny Rszkiewi cz6w, fundato-
r6w klasztoru, mieszkaj4cych w polsce.
We Mszy Sw. ucrestniciylosiedmiu bis-
kup6w, kilkudziesigciu kaplan6w,
przedstawiciele Nuncj atury.

Koronacja sig odbj'la, ale Swigto
bgdzie trwalo nadal. Bo kazdego roku,
kazdego dnia, Maryja powoluje do Sie-
bie coraz wigcej ludzi.

Walentpra Kole6nik

-J
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Pan Cogito odchodzi
Warszawie zmarl Zbi

VV gniewHerberg poeta,
eseista, dnmafirrg, autor rrpana

gb", o \t6rych bezindnegoryzy-
ka moZemy powiedzie{, Zd ia
arcydzielami liryki polskiej.

Przez lata uchodzil za pisa-
rza, kt6reeo sig crya z uwag4
i kt6remu sig wierzy. posia-di
bowiem rzadk4 umiej gtno66
q61vre1ia o sprawac h-najwai-
niejszych i najbardziei skompli-
kowanych w spof6b prosty ijas-
ny, bez naduzywani-a wielkich
sl6w. Slowa ponvierdzal posta-
w4. W polowie lat 70. podpisal
sig pod. listem pro,testac$nym
w sprawre poprawek do Konsty_
tucji PRL [m.in. m6wi4cych o
sojuszu ze Zwi4zkiem Radziec-
kim - przyp. ,,Mozaiki"l,
zostal w6wczas obloiony calko-
witym zakazem druku. ptzez
wiele lat publikowal gl6wnie w
czasopismach emigracSnych i
podziemnych.

Nie mie6cil siq w krytyczno-
literackich ramach. Najpierw
ochrzczono go mianem poe-
ty olimpijskiego i klasyczn^ego.
Wedlugjednych byl pbeta liul-
tury, wedlug innych nawet
poet4 katolickim, wedlug
jeszcze innych - publicysryI
cznyy i politycznym. Jedni
m6wili o nim, 2e klasyk, dru-
dzy, i:e romantyk.

Ikewjasna i ciernna

Jego biografi aj est r6wnie fas-
cynuj 4caj ak tw 6r czo(i. Urodzil
sig 29 paidziernika 1924 roku
we Lwowie. W okresie okupa-
cji niemieckiej byl np. karmi-
clelem wszy w Instytucie Beh_
.irg?, produkuj 4cym szcze-
pionki przeciwtyfuiowe. Stu-
gt"*.t filologig polsk4 na dzia-
lq4cym_w konspiracji Uniwer_
sytecie Jana l{azimierza. Nale-
LaI do Armii Krajowej. przed
wej6ciem Armii Czerwonej do
Lwowa przeni6sl sig do Kriko-
wa, gdzie studiowal w Akademii
Sztuk Pigknych. Studiowal tak-
ze prawo i ekonomig. potem
przeni6sl sig do Torunia, by
uczyt sig filozofii.

Redagowaf wydawany w
Gdadsku-,, Przegl4d Kupieiki',
pracowalwbanku.Wroku
_1950 przeprowadzil sig do
Warszawy. Imal sig nalprzer6L-

lrejszych zajgt: pracowil w
Nauczycielskiej Sp6ldzielni
Pracy,,Wsp6lna Sprbwa',, g.rr-
tralnym Biurze Studi6w:,i pro-
jekt6w Przemyslu Torfowego,
w sklepie jako ekspedientl a
takie jako kierownik admini_
st1 acyg2y Zvn4zku Kom p o zy to-
r6w Polskich.

Jako poeta zadebiutowal w
roku 1950 na lamach tygodni-
ka ,,Dzi6 iJutro". W roku tgb+
zamieScil blok swoich tekst6w
w antologii ,...kaidej chwili
wybiera6 muszg". Nawi4zal wie-
loletnQ wsp6lpraca z,,Tygodni-
kiem Powszechnym" i 

-,-Tw6r-

929ki4", na kt6rej lamach pisal
felietonyo sztuce iwroku igb6
oglosil dramat,Jaskinia filozo-
f6y'.'. y ry* samym roku wydal
sw6j debiutancki zbi6r wierszv
,Stnrna Swiatla".

Kolejne zbiory Herberta:
,!I_e1mes, pies i gwiazda',
(1957),,,Studium plzedmio-
tr" (1961), ,,Napii" (l969)
spotkaly sig z entuzjastycznym
pr{gciem.

.W liryce Herberta toczy sig
nieustanny dialog migdzy
mrtem a rzeczyvnsto6ce, trady_

-cjq 
a wsp6lczesno6ci4, miqdiry

konwencj4 a wyobraini4, kultu-
la a latur4, migdzy abstrakcj4 a
konkretem, myil4 a ctynlm,
wiar4 a nieufnoSci4, optymiz-
T..- a sceptycyzmem. T.go
{ialogu nie da sig podsumow6f
2adn4j edn oznaczi4konkluqi 4,
mvlaszczaite skladamysiq z telo
i t9go, b"jak m6wi podczas sJo-
jej- ostatniej lekcji Sokrares,
bohater dramatu ,Jaskinia filo-
zof6w": nfest w nas"krewjasnai
cie-mna. Jasna obmywa- nasze
cialo i krzepije. OkreSla ksztalt
czlowieka. Gromadzi sig pod
czasz*,4- Ciemna bii e glgbolio w
piersi..Jest to ir6dlo mgtnych
obraz6w wr62biarzy i poet6d,.

Na miarg czlowieka
Poezja Herberta jest pelna

paradoks6w. ponvibrdzih to
|plepne tomiki: ,Pan Cogito'
(19741, ${1ne na emig-racji
,$1port z oblgionego Mlasti"
(1994) i "Elegia nf odejdcie"
( 1990), a takie-"Rovigo" ( igg3).

Herbert jest nie tylko
mrstrzem paradoksu, ale
r6wnie2 ironii, kt6ra czlowiek
broni sig przed fwiatem, przed
histori4 i polityka. Herbert zna-
komicie pokazqje, ze czlowiekw
zyciu s@e przed setkami alter-
nagw ijego synracjajest drama-
tyczna, bowiem rzadko kiedv
wybiera migdzy prawd4 a klam-
stwem, migdzy biaffn a czar_
nry, gdy ursqntko wok6ljestjas
ne i oczywiste. Bohatei liryki' Herberta - Pan Cogrto -,iqt-czg6ciej zn4iduje sig w sytuacJi
bez wt'Scia.Jest kirn6, kto cierp"i.

Tw6rczo56 Zbigniewa Her-
perya jest skrojoiu ,ru miarg
kazdego z nas. W swoich pod-
r62nyc\ esejach jest nie tylko
?\aw c4 kul tury an g cznej,wlos-
kiej, francuskiej ,ty iurrrur,-
dzkiej, ale takie trryst4, kt6ry
musi zje$t i $'ypii, a opr6g.z
tego szuka przyg6d. Wystarczy
p"d ry* k4tem przeczytat,,Bar-
bgyzyncE w ogrodzie,l 119621,
,Martw4 naturg z wgdzidlem"
( 1 993), a takieszkice, takiejak:
,,Pr6ba opisania krajobrizu
greckiego",,"A,kropolt',,,Labi-
rynt nad morzem", ,,O Etrus-
kach", ,rsprawa Samos,', ,g{kro-
pol i duszyczka", opublikowa-
ne w latach 60. i 70.

Slawa
Zbigniew Herbert naleiy do

naj bardziej znanych w Swiecie

- czyli najczq6ciej tlumaczo-
nych - polskich poer6w XX
wieku. J.go wiersze przelozo-
l" ?1 lvszystkie najwazniejsze
jeryki 6wiata.

7,a licznymi prze kladam i przv-
szlo migdzynarodowe uzninie.
W roku l965.przyznano poecie
nagrodg im. Nikolasa knaua,
w 1973 im.Johanna Gottfrieda
Herdera, w lg84 Migdzynaro,

{". rpJ51ode Pisarsk4'Walij-
skiej Rady Szruki, w roku l9g?
poeta zostal wyr62niony w
Budapeszcie nagroda im, Gibo-
ra Bethlena. W 1988 przyszla
Nagroda im. Bmnona Schulza,
qfu ldow_a na pr zez ame rykari-
s.k4 Fundacjg Studi6w polsko_
Zydor,rnkich i amerykariski pEN
Club, w 1990 - NagrodaJero-
zolimy, w l99l prTyznawanaw
Slowenii nagroda Vilenica.

?y rl poeta. Zostawil po
sobie wiersze. Przeslanie dla
iyl4cych.

Janusz Drzeururcki
(dziennikarz,flzeczpospolitej', )

Cogito', ,rBarbarzyfucy w ogno.
dzie" r rJaskini filozof6rd'. -Byl

j :{tf - z najwybihiejszych pot-
sRrctr poetow powojennych.
Gesryl sig uzninietn za"6woo
w Qiu, jak i za granica.

W maju tego roku ukazafu
sig dwie j.go ksi4iki: zbi6r
wierszy "Epilog burzy,' oraz
,,89 wierszy" w wyborze i ukla-
dzie samego autora. Ksilki te

. !A poetyckim testamentem
i .:rberta. W pierwszym utwo_
Ve z cyklu ,,Brewiarl,', cig2ko

chory poeta napisal:
Panie,
dzigki Ci skladarn za strzy-

kayki zigl4grube i cienkajak
wlos
bandaie

_ 
wszelki przylepiec, pokorny

kompres, dzieki
za kropl6nkg, sole minsral-

ne, wenflony, a nade mszyatko
za pigulki na sen o nazrryach

jak rz5mskie nim$,
kt6re s4 dobre, bo prosz4,

pr4pominaj4, zastgpuj4
6mie16.

, F wyznanie jest bardzo cha-
rakterystyczne dla Herberta,
kt6ry przeciwno6ci losu uczyl
nas znosid po stoicku, w,po-
s6b o_panowany i wywazony. To

. 
- \Herberta naleiry jedna z

\atrcp"trialszych fr^.'w p".r-
ji polskiej, doskonale wsp6l-

. brzmi4ca z wyiej przytoizo-
nym cytatem:

dzigkujg Ci Panie Le stworzv-
le6 6wiat piekny ir6iny
aje6lijest to Tlvoje rnvo&enie

jestcm rndedziony na um(sre
i bez nybaczenia

(,,1t[od]itwa pana Cogito _
podrdznika")

Arcydzielaliryki
' Pozostawil po sobie wiele

wierszy, takich jak: ,studium
przedmiotu", ,,Apollo i Mar-
sjasz",,,Tren Fortynbrasa',,
,,Kamyk',,,Przeslanie pana
Cogito", 

"Pan Cogito - pow-
r6t",,,Rapo r t z oblqinnego ^Mia-
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onad 60lat minglo od
czas6w, kiedy Przez

rasz kraj krwaw4 fal4 Prze-
rzly masowe represje, maso-
vo zabieraj4c jednYch i
riszcz4c losy innych. Razem
r represjonowanymi, nie-
iprawie dliwo6ci zaznaw alY

ch rodziny. Byt Lon4, synem
:zy c6rk4,,wroga ludu" i nie
Nyrzec sig go, oznaczalo bYt
rrzestgpc4. Wiele,
tardzo wiele opo-
lyiedziet rnozna
historii, podobnych
lo tragedii rodziny
Korieniewskich.

Michal - glowa
rodziny byl
potomkiem zaloiY-
cieli wsi Browki - 2
(obecnie w rejonie
Andruszewskim) i
czlowiekiem szano-
wany. Na pocz4tku
lat dwudziestych
Michal i jego zona
Ludwina Korie-
niewska prowadzili
do6i duie gosPo-
darstwo - posiada-
li t ha ziemi, kilka-
na6cie koni, kr6w i
owiec...

W rodzinie dora-
stalo sze6cioro dzie-
ci - prawie doro6-
li J6zek, Bronek i
Leonida, nastola-
tek Franek i dwie mlodsze
dziewczynki - Cezia i Sta-

sia. Pomagala dzieciom i
bawila wnuki babcia Maria.
W koricu 1921 roku, rodz4c
si6dme dziecko, Ludwina
gmarla. Po jakim6 czasie
,Michal oienil sig po raz
idrugi - trudno mu bYlo
samemu utrzymywa6 wielk4
rodzing i gospodarstwo.
Wyb6r okazal sig byd dobrY

- I{atarzyna Korie niewska
sporo umiala i byla Praco-
wita. Jej przybrane dzieci

cale zycie - nawet Po JeJ
6mierci nazywaly iq
,rmam4".

Kiedy rozpoczgla sie
kolektywizacja, Michal nie
chcial przylqczy6 sig do kol-
chozu, oddad swojej ziemi i
mienia. To wyznaczYlo dal'
szy los rodziny. W 1929 roku
Kor2eniewskich,,rozkula-
czyli".Nujmlodfry syn

Leonida i Bronislaw Korienieroscy

gospodarza, J6zek, bYl juZ
w6wczas i,onaty i mieszkalw
Dobowej (rejon berdYczow-
ski). Bronek i Leonida w te
tragiczne dni goScili u kre-
wnych w Teterewie. Wa6nie
tutaj Bronek zostal powola-
ny do wojska.

Tylko to, ie nie byli w
rodzinnym do.mu, uratowa-
lo starsze dzieci Michala
Korieniewskiego od are-
sztu. Ale w nastePnym, 1930
roku, po gospodarzu zabta'
li takie mlodszego syna i

chal z Dubowej J6zek. Po
gospodarstwie w Browkach
nie zostalo nawet 6ladu, a

liczba przeciei rodzina -znikngla.
Nauczony ojcowskim do6-

wiadczeniem, J6zek nie
upieral sig, kiedy zabierali
mu ziemig, ale do kolcho-
zu nie wst4pil. Z i,on4,
dziedmi i siostrami PrzYje-
chal do Skakowki, zostal le6-

niczym.
Bronek, odsluiyn'sr1 v{Yz'

naczony termin, pozostal w

razem ostatni. Do PoPrze-
dnich oskarieri, do ucie-
czki, dodali spekulacjg.
T"go wystarczylo w zuPelno-
5ci.

Michala, KatarzynQ i
Franka zabrali do wigzienia
Wcze raj szej skie go . Cezatia,
kt6ra kilka dni po areszto-
waniu zaniosla paczkg ojcu
i bratu, wr6cila ze slraszn4
nowin4 - ojciec nie iYje,
paczkg dla niego Przezna'
czon4 oddali. Jak zgin4l
Michal Korieniewski i gdzie

Losy dziadk6w
2ong. Wszystkich troje -Michala, I{atarzynq i Fran-
ka - wyslali'do Altajskiego
Kraju na osiedlenie. Nie
lepsza byla dola babci Marii
ijej dw6ch wnuczek, Cezi i
Stasi. Najpierwjako6 Poma-
gali im s4siedzi. P6iniej sta-

14 i cigiko chor4 Mariq zab-
rala do siebie jedna z iei
c6rek, a po siostrY PrzYJe-

wojsku i zdecydowal sig
zosta(. oficerem. Do swej
wioski juZ nie wr6cil, ale
przez wiele lat PrzYei.diLal
tutaj w go6ci. Leonida
wyszla za ri4z w Teterewie.
Tutaj tei wr6cili - a wla6ci-
wieuciekli-zzeslania
Michal z 2on4 i Franek.
Zabrali do siebie Cezig ze

Stasi4.
Ale rodzing cze-

katy jeszcze bardzo
cigZkie chwile. Naj-
pierw gl6d, nad-
lhodril przecii- ',
rok 1933. nUy ptrV.
zyt,, cigzko praco-
wali - od najstar-
szego Michala, zjui:'
poderwanym zdro-
wiem, do najmlod-
szej, l4letniej Sta-
si. Od Smierci glo-
dowej 869 uratowal
wszystkich, przed
ludimi jednak sig
nie ochronili.

Wptowadzono
reiim paszportowy.
W Teterewie nie
mogli ju| pozostad.
Byty gospodarz bar-
dzo nie chcial wra-
cad do Browek, 4lq
wyboru nie bY(
Wreszcie ttads"etf
krwawy rok 1937. I
zn6w areszt. TYm
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oczyfira wnuk6w
zostal pochowany - nikt z

rodziny nie wie do dzi6.

Najgorsze bylo to, ze -jak sig okazalo - na Micha-
la doni6sl jego wlasnY, strY-
jeczny brat. KatatzYnq i
Franka zn6w odprawiono
do dawnego miejsca zesla-

nia, do Altajskiego Kraju.
Listy od Katarzyny PrzYcho-
dzily do 1947 roku. W

chorowala od
dawna, aprzed
Smierci4 w
matzeniach
wspominala
swego syna
Bronka, kt6ry,
j.j zdaniem,
mial przyje-
chai i zabrat
matkg do

Stasia i Cezia

Kijowszc zylnie, takie jako
le6nik. Poszedl na wojnq i
ju2 nie powr6cil... Bronek
zostal oficerem. Po wojnie
ukofi czyl Akade mig Woj sko-

w4 w Moskwie, oienil sig.
Na emeryturq przeszedl w

stopniu podpulkownika,
Razem z i,on4 Barbar4, c6r-
kami Halin4 i LarYs4 oraz
synem Andrzejem mieszkal
w Iwanowie w Rosji.

Leonida vtyszla za tn4z za

wojskowego, ale nie bYlo to
' udane malieristwo. Po woj-

nie sig rozwiedli i Leonida
zostala sama z ttojgiem
dzieci. Udalo sig jej o tYle,'
2e te6ciowie byli po jej stro-
nie i pomagali, jak tYlko
mogli. Franek, wr6ciwszY Po
50. latach z zeslania, zamie-
szkal w Berdyczowie. O2enil
sig z wdow4, kt6ra jui mia-
la dwoje dzieci. Cezatia tez
zamieszkala w BerdYczowie.
Miala juZ syna Stanislawa,
kiedy spotkala wdowca
Todozija. On mial dwie c6r-
ki. Razem wychowYwali swo-
je dzieci i wsp6lnego syna
Anatolija. Stanislawa na
jesieni 1941 roku PrzYlqla,
jak powiadala, ,,trzech Ptry-
jmak6w" - mELa, wdowca
Prokopa, j.go ojca Mikola-
ja i syna o ty1n samym imie-
niu. Urodzil siq jeszcze sYn

Bronislaw i c6rka Helena.
Stanislawa j est j edYnYm sPo-

5r6d calej rodzinY, kt6rY
obecnie mieszka w Brow-
kach-Z.

Trudne i niewesole bYlo
iLycie tej rodziny, przeszli
przez wiele pr6b - 

jak i
inni. Najwa2niejsz4 z nich
okazala sig pr6ba pamigci.
Nie zapomnie6 swojej Prze'
szlo6ci, nie wyrzec siq jej,
lecz przekazat potomnYm.

Natalia TtYnczuk

(wnuczka StanistawY
Korzeniewskiei)

J6zik na weselu

jednym z nich powiadomila,
2e w obozie przej6ciowym
spotkala swego dawnego
donosiciela (teraz s4dzono
go za to, ze podczas wojny
sluiyl w policji). -,Jakbym. zrzucilaz ramion te dziesig6

' lat, kiedy zobaczylam swego
, najzacigtszego wroga w takiej
I samej niedoli co i my" -pisala l{atarzyna. Rok p6i-

niej przyszedl list od pani
Szulgacz, s4siadki Korie-
niewskich na zeslaniu -
,,Kasia umarla". Ona i tak

domu. Ale to
marzenie sig
nigdy nie
zi6cilo.

W r6iLny
spos6b ulozyly
sig losy dzieci
rodziny Kor-
2eniewskich.
J6zek po tym,
gdy zakofrcfrl
prace w Ska-
k6wce, prze-
ni6sl sig do
Kodry na Michal, Katarzyna i Franek Korieniewscy
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Historia i dokumenty
Poniiej prezentujemy

kolejne, obszerne fragmen-
ty jednego z przedwojen-
nych dokument6w, odnale-
zionego w archiwach Ukrai-
ny przez profesora Wolody-
myra Serhij czuka, historyka
z Kijowa. Juk j"" pisali6my,
w kolejnych numerach
bgdziemy przedstawiad dal-
sze materialy.

Prezentowany poniiej j est
fragmentem wigkszego
opracowania, najwyr ainiej
po roku f926.

(z zachowaniem pisowni
oryginatu)

Lata dwudzieste: polskie
szkoty na Llkrainie

Wychowanie spoleczne

Sied szkolna
Na I stycznia 1926 r. szk6l

polskich bylo 337, z tych 17
szk6l konc. W tym roku na20
marca CPBO fCentralne pol-
skie Biuro Oswiatowe -przyp.,,Mozaiki"] posiada
wiadomodci o iloSci szk6LZG4,
czyli mamy zwigkszenie o 27
nowych szk6l, w tej liczbie i
szkolyll konc. Nie mamywia-
domo6ci z okr. Humafskiego,
Kamienieckiego i Tulczyri-
skiego. Przypuszc zamy, ze we
wskazanych okrggach ilo6d
szk6l pozostala bez zmiany.

W roku zeszlym ilo56 dzie-
ci w szkolach polskich lvyno-
sila 204600. Obecnie Scislych
danych ze wszystkich okrq-
g6w CPBO nie posiada, nato-
miast wiadomo6ci otrzymane
z niekt6rych okrgg6w m6wi4
o znacznym zwigkszeniu ilo-
6ci dzieci (Berdyczowski, pro-
skurowski, Wolyriski, Koro-
steriski i t.d.). Naleiy pod-
kre6li6 zwigkszenie w tym
doku ilo6ci komplet6w w
istniej4cych szkolach. Ilofi
jednak czynnych obecnie
szk6l pracy nie zadowalnia
potrzeb ludno6ci polskiej i

jest obawa, ze w ztti4zku zbra-
kiem nauczycieli polskich
oraz brakiem odpowiednich
lokali plan powszechnego
nauczania nie bgdzie urzecry-
wistniony w okre6lonym ter-
minie.

Stan materjalny szk6l
Wszystkie szkoly s4 na

utrzymaniu budzetu miej sco-
wego. Wog6le stf,ri materjal-
ny szk5l polskich, jako szk6l
przewaznie nowych nie
dor6wnywa stanowi szk6l
og6lnych, za v,ryl4tkiem kilku
s.zk6l, jak szkola w Kijowie,
Zytomierzu, Kamiericu i t.d.
Lokale szkolne po wigkszej
czg(ici nie odpowiaduja
wymogom szkoly (chaty wlo-
6ciariskie, ciasne, niskie,
ciemne). Coprawda ilo56
specjalnie budowanych dla
szk6l lokali corocznie wzra-
sta, lecz bardzo powoli (...).
Przez CPBO i polskich
inspektor6w okrggowych s4
czynione i nadal odpowie-
dnie kroki, aby przy opraco-
wywaniu okrggowych plan6w
i budzet6w budowlanych
brano w rachubg potrzeby
szk6l polskich.

Inwentarz szkolny w wigk-
szoSci szk6l polskich nie zada- Zwi4zek szkoly

walnia poirzeb takowych z otzczai4c4ludno6ci4

(brak tablic, nowych lawek, Szkotyjako calo56 pr{mu-
szaf, stol6w, zegar6w, i t.d.) . iq dotad slaby udzial w iryciu
Ilo66 podrgcznik6w i pomocy spoleczno-kulturalnym ota-
naukowych wzrosla w por6- czaj4cej ludno6ci w m'ti4zku z
wnaniu z rokiem ubieghm. niedostateczn4 organizacj4
Na rynku ksiggarski- tii.tig dzieci w szkole, brakiem
my w pocz4tkach bieZ4cego }tl" pionierskiego i przeci4-
roku rikolrr.go podrgcrniki ieniem nauczyciela (naucnJ-

dla I, II i czgsci"o*L lU *r. oru, ciel czgstokroi prowadzi trzy
pewnA iloSd literaturv ita UiU gruPy i ilo66 dzieci na jedne-

ijotek szkolnych. Co sig qcry 8.o nauczyciela dochodzi do
podrgcznik6w dla II konc. 'Jo)'
czg1( ich obstalowali.mv Stosunek ludno$ci do szk6l

zagranic4, teczd;;;;;, ;: #f..fi,?:3.K9[:J"t';otrarrn2li5-t jetny. To ostatnie zjawisko
rr_ . r moina *umaczyt. slab4 prac4Nauczycielstrvo wychowawcz4 szkoly w6r6d

Ilodi nauczycieli znacznie rodzic6w (...).

wzrosla w por6wnaniu do
roku ubieglego. W 7926 r.
mieli6my 534 nauc zycieli,
obecnie zai mamy 596. Ilo6i
nauczycieli z okr. Korosteri-
skiego, Chersoriskiego, Hu-
mariskiego, Kamienieckiego,
Kij owskiego, Mikolajowskie-
go, Mohylowskiego wziqli6my
zeszloroczn4, poniewai do-
tychczas Scislych danych nie
mamy. P r rypuszczamyj ednak,
2e iw tych okrggach ilo6i nau-
czy cieli r6wn i ei wzrosla.

Kwalifi kacj a naucry cie li j es r
jeszcze naog6l slab4. Tyczy si7
to szczeg6lniej mlodych nau-
czycieli, nie posiadaj4cych
dostatecznego zakresu polity-
cznej, og6lnej i fachowej wie-
dzy, ktorych byliSmy zrrrusze-
ni pr{mowai na posadynau-
czycielskie z powodu malej ilo
6ci absolwent6w z polskich
technik pedagogicznych. (... )
Posiadamyj u2 jednak pewien
aktyw nauczycielski, kt6ry
wyr6znia sig nie glko w pracy
szkoly, lecz i w pracy spole-
cznej. Akty* ten stopniowo
wzrastai daje moino66 CPBO
obsadzan ia przez niekt6rych
naucry cieli bardziej odpowie-
dzialnych stanowisk. (... )

Ruch pionierski
W szkolach wiejskich ruch

pionierski nader slabo sig roz-
wija. Brak przodownik6w pio-
nierskich, niedostateczne
u6wiadomienie ro dzic6w, czg-
sto wptyw czynnik6w wrogich
jest tego przyczyn4. (...)

Nalezy podkresli6, 2e pisem-
ko dziecigce ,,B4di Got6w",
kt6re od pocz4tku roku szkol-
nego wychodzilo bardzo nie-
systematycznie i kt6rego tre66
i forma nie byla calkowicie
dostosowan4 do potrzeb
naszej szkoly r6wniez mal4
odgrywalo rolE w rozr -r

ruchu pionierskiego. (...)v.

W ykszt al cen i e z awo d owe

Polskie Technikum
Pedagogi czrre w Kij owie
Stan mate{ alny Technikum

jak r6wnieL i praca jego
wewngtrzna znacznie sie
polepszyly. Dla normalnego
jednak rozwoju Technikum
nalei:y usun4i nastgpuj4ce
przeszkody: brak odpowie-
dniego internatu przynaj-
mniej dla lg0-200 os6b, brak
gabinet6w oraz slabe zabez-
pieczenie materjalne slucha-
czy, kt6rych ilo56 w rFm roku
wzrosla do la3. (...)

Kijowska szkola \/'
mechaniczna

Szkola otwarta w roku
ubieglym zakartcza okres
organizacyjny i ma du2o
danych dla normalnej pracy.
(. ..)

Szkofy rolnicze
Szkola rolnicza w Nowym

Zawodzie (Wobni) - Szkola
romtrija sig pomimo cigZkich
jeszcze dot4d materjalnych
warunk6w. Brak irywego i mar-
twego inwentarza, cigiki stan
internatu i t.d. znacznie
utrudniaj 4 prace. W t'r'm roku
subsydjum centralne zwigk-
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Polska - Ukraina 221,
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mecz nie byl praroie
- I wog6lezapowiadany:
ot, kilka drobnych notatek w
gazetach. Obie strony pod-
kre6laly, 2ejest to zwykle spot-
kanie towarzyskie, chod zara-
zem historyczne, bo pierwsze

- istotnie, jako6 tak sig skla-
dalo, ie dot4d Polska z Ukrai-
n4 nie walczyla. Wystawiamy
nasz4 d*gu reprezentacje -m6wil polski. trener Janusz
W6jcik. Na pocz4tku takie
Ukrairicy nie wystawili swoich
najsilniej szych graczy. Pier-
rvsza polowa zapowiadala sig

\ pkoinie i sennie, gdyby nie\4 -,.
-niespodziewana bramka pol-
skiego pilkarza Swierczewskie-
go. I mimo wysilk6w Ukraifi-
c6w, mimo calkowitej niemal
wymiany graczy w ukrairiskiej
druiynie, ten mecz udalo sig

Polakom wygra6.
Drtity stadion olimpijski

przy ulicy Czerwonoarmij-
skiej w Kijowie byl niemal
pusty, zreszt4 - g6rna czgii
korony znajdowala sig w6w-
czas w remoncie. Przyszlo
zaledwie 8,5 tysi4ca widz6w,
kt6rzy - wpuszczeni w ostat-
niej chwili - zajmowali miej-
sca juZ po rozpoczgciu spot-
kania. Wigkszo66 zdolala siq
zaopatrzy (, w niebiesko-26lte
-hor4giewski, wstggi lub tak-

Ve niebiesko-26lte tr4bki,
kupowane tym chgtniej, 2e

bilety byly za darmo.
Mecz rozpocz{. sig bardzo

powoli, ieby nie powiedzie6

- ssnnis. Po stronie ukrairi-
skiej gralo pocz4tkowo tylko

dw6ch przedstawicieli najsil-
niejszego klubu - Dynama
Kij6w. Dominowali reprezen-
tanci Szachtiora Donieck
(czterech) i Karpat Lw6w
(trzech) , czyli ukrairiskich
druiyn numer dwa i trzy. Byl
tez jeden pilkarz z CSKA
Kij6w ijeden gr{4cy w Torpe-
do Moskwa. Ukrairiscy dzien-
nikarze tlumaczfli, ie chodzi
o wyr6wnanie poziomu gry z
Polakami. Podczas pomeczo-
wej konferencji prasowej tre-
ner Wieriemiejew wt'a6nial,
2e chodzilo o sprawdzenie pil-
kar zy r zadziej graj 4cyc h w rep
rezentacji.

Tymczasem niespodziewa-
nie, gdy pilkarze znalelli sig

po stronie ukrairiskiej, dogo'
dn4 synracj g znakomicie wyko-
r zystal Pio tr Swierczewski, cel-
nie lokuj4c pilkg w bramce
przeciwnika. Od tej chwili
Polacywyrainie grali na m,ilo-
kg: razzarazem podawali pil-
kg do bramkarza, rozgrywali
bardzo dlugo na swojej polo-
vne. Zarazem czgsto dochodzi-
lo do fauli i sgdzia raz za

razem dyktowal rztty wolne.
W 35 minucie doszlo do

ostrego zderzen\a naszego
bramkarza Kazimierza Sidor-
czuka z graczem w 26lto-nie-
bieskim stroju. Lekarze zade'
cydowali,2e musi zejit z bois-
ka i zastapil go Boguslaw
Wyparlo. Kilka minut potem
ostro zderzyl sig z Ukrairicem

Jacek Zieliriski. Obaj parg
chwil leieli na murawie,
musieli interweniowa6 leka-

rze, polscy - odci4gnigci od
leZ4cego na ziemi Sidorczuka.
Posypaly sig 26lte kartki za

faule - dla.Klosa, dla Ukrairl-
ca Czyiew6kiego. Miroslawa
Trzeciaka po starciu z Czyzew-

Skim musial opatrywa(. lekarz.
Tui przed koricem pierwszej
polowy wydawalo sie, ze
Ukrairicy wyr6wnaj 4: Serhij
Skaczenko nie wykorzystal
sytuacji sam na sam z Bogusla-
wem Wyparlo.

W drugiej polowie zesp6l
ukrairiski zmienil sig niemal
calkowicie: weszlo 8 pilkarzy
Dynama Kj6*, zeszli przed-
stawiciele slabszych klub6w.
Ale Polacy siE nie przestra-
szyli: w 54 minucie, po kon-
trze z prawej, Sylwester Cze-
reszewski znalazl sig sam na
sarr' z ukrairiskim bramka-
rzem i celnie strzelil. Gra
nabrala rumieric6w, chod
Polacy usilowali op6Lniat ja
jak mogli - i wla6nie za to
czerwon4 kartkg dostal Klos.
Ukrairi scy dzialacze spo rtowi
komentowali to tak, ie w
towarzyskim meczu nie
powinno byi czerwonych
kartek - ale fakt, 2e od 63
minuty Polacy grali w dzie-
si4tkq i Ukrairicy napierali
coraz bardziej.

W85 minucie doszlo do bar-
dzo groinej sytuacji: Olek-
sandr Holowko strzelil do
pustej bramki, ale w ostatniej
chwili pilkg wybilw powietrze
Radoslaw Michalski . P6iniei
gratoczyla sig coraz szybciej i
w zamieszaniu tu2 przed kori-

.ii r.,ffi$t-z.i.

cem meczu bramkq strzelil
ukrairlski gracz numer I -Andrij Szewczenko. Odpowie-
dziabylryk ludzi na stadionie.

- Zeby tylko sgdzia przedlu-
zyl gr9, moie cho6 bgdzie
remis - wzdychali obserr,rnr-

j4cy mecz ukrairiscy dzienni-
karze.Ale mimo, 2e ukrairiscy
pilkarze j akby dostali skrzYdel,

wynik 2:l trtrzymal sig do kori-
ca.

Trener zespolu ukrairiskie-
go Wadimir Wieriemiejew
m6wil po meczu, 2e nie jest
wcale zmartwiony - co chy-
ba nie bylo prawd4 - bo w
tym towarzyskim spotkaniu
chodzilo przede wszystkim o
przygotowanie dru2YnY nie-
biesko-Z6ltych przed przewi-
dzianym na 5. wrzeSnia
meczem z Rosj4. Polski trener

Janusz W6jcik podkreSlal, 2e

ten termin nam nie pasowal,
bo ze wzglgdu na przygotowa-
nia do rozgrywek ligowych nie
dotarli nasi pilkarze graj4cyw
klubach niemieckich, wlos-
kich i hiszpariskich. - Ale
grali ci, co naprawdg chcieli
grat. - powiedzial, a Wadmir
Wieriemiejew dodal, ze z taki-
mi co chc4, naprawdg trudno
vtygrat.

Jak sig okazalo, przygotowa-
nie do meczu z Rosj4 okazalo
siE bardzo skuteczne i ukrairi-
ska druiyira - na tym samYm

stadionie - lvygrala 3:2. A
zesp6l polski... no c62, on na
razie wielu innych zwycigstw
nie odni6sl.

Szczepan Wyszo gniewski

szono do 2000. Szkola ma 36
sluchaczyna I kursie. Nadano
jej odchylenie w kierunku
hodowli bydla i mleczarskim.
(...)

Szkola rolnicza w Macha-
rzyncach - sektor polski
(Be rdyczowszczyzna) rozwlj a
sig r6wniei., ale pod wzglg-

dem spolecznego wychowa-
nia praca szkoty pozostawia
duio do zyczenia. Slab4
r6wnie2 stron4 pracy szkolnej
jest brak znajomoScijgz. pol-
skiego przez zrl,aczn4 czgfit
lektor6w. Wobec tego, i2 w
otaczaj4cych szkolq wsiach
ludnoSci polskiej wzglgdnie

niedu2o, agropropaganda
szkoly w jqz. polskim jest
utrudniona. Poczyniono
odpowiednie kroki w celu
reorganizacj i sektora w samo'
dzieln4 szkolg i przeniesienia
takowej do miejscowo6ci z
wigksz4 ilo6ci4 ludnodci pol-
skiej.

Szftoly-l<rrqyzimowe dla
wloddan i mlodzieiy wiejskiej

Pierwsza szkola-kursy
zimowe otworzona zostala
przy szkole rolniczej w
Nowym Zawodzie 15 /Xil
1e26. (...)

Tytul pochodzi od redakcji
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Reforma administrryina w Polsce

Gm irra, pow iat, woi ew6 dztw o
o dtugiej dyskusji zar6-
wnowSejmie iSenacie,

iak i w terenie, w Polsce pono-
rr'nie wpro w adzony zostal A zy -

rtopniowy podzial administra-
qfjry.J"k podkrefla rz4d, cho-
ilzi przede wszystkim o to, by
rbyrvatele mieli bliZej do tych
nrzgd6q kt6re decyduj4 o ich
prawach 

- a zarazem by mie-
i bezpo3redni wpfyw na ich
Funkcjonowanie. Do tej pory
edynie niewielka czg36 pienig-
lzy publicznych zarz1dzana
>yla przez samorz4dy gminne,
r reszta 

- przez urzgdnikom
rodleglych ministerstwom w
rVarszawie.

Teraz zar6wno w gminach,
akipowiatachiwojew6-
lztwach istnie6 bgdzie samo-
'24d, v,rybierany przez mie-
zkaric6w. To nie rz4d czy
>oszczeg6lni ministrowie lub
ch urzgdnicy decydowad
rgd4 o tym, jak maja dziala(
zkoly czyoSrodki zdrowia, ile
na ich byi i gdzie 

- ale
amorz4dy. Podobnie bgdzie
r wielu innych, okre6lonych
rrzepisami sprawach. Gmi-
ry, powiaty i wojew6dztwa
nied b9d4 wlasne bud2ety i
- oczywi6cie zgodnie z
rg6lnymi przepisami -
rydawat. bEda pieni4dze cal-
.owicie samodzielnie.
Dlaczego trzy szczeble

amorz4du? Same gminy-
lk argumentowali zwolen-
,icy reformy - nie wystar-
z4.Jest ich w Polsce ok. 2,5
[si4ca, bardzo zr 62nicowa-
ych - zar6wno bogatych,
rk i biednych. Duie gminy
riejskie s4 w stanie prowa-
zi( duLe szpitale czy szkoly
:ednie, ale mniejsze gminy
ie poradzilyby sobie z taki-
ri zadaniami. Dlatego wla6-
ie przywr6cono powiaty,
tniej4ce w Polsce od wie-
6w, a zlikwidowane w 197 6

r. 
- 

ok. 300. Inne zadania, o
wigkszej skali, przejgly woje-
w6dztwa. Utworzono ich szes-
na6cie, po dlugich sporach -rz4d chcial 12, opozycja 17
lub wrgcz pozostawienia
dotychczasowych 49.

Rz4d argumentowal, ze
potrzebne s4 woje+6dztwa
duze, silne, bowiem im
mniejszy region, tym mniej-
sze mozliwoSci rozwoju
gospodarczego. CzgSt. miast

- stolic dotychczasowych
wojew6dztw bardzo ostro
przeciwstawiala sig j ednak
projektom pozbawienia ich
do tty chczasowych funkcj i. Aby
pogodzi6 r62ne ambicje, w
kilku przypadkach stolica
woj ew6dz tw a zo stala,,p o dzie-
lona" migdzy dwa miasta 

-w jednym bgdzie urzEdowal
wojewoda, w innym sejmik
wojew6dzki. Nie mniejsze
emocje towarzyszyly ustala-
niom granic powiat6w. Nie
jest wykluczone, ze dojdzie
jeszcze do pewnych zmian w
granicach wojew6dztw i

powiat6w, ale dopiero po
jakim6 czasie.

.GMINYutrzymaj4
dotychczasowe funkcje. Rady
gmin oraz burmistrzowie (w
miastach) lub w6jtowie (na
wsi) beda m.in. budowaty i
utrzymywaty szkoly podstawo-
we, przedszkola i biblioteki.
Finansowat bgd4 gminne
przychodnie i o6rodki zdro-
wia. Mogq teL budowa6 mie-
szkania komunalne, kt6re
nastEpnie beda sprzedawa6
lokatorom lub wynajmowad;
beda wydawa6 zezwolenia na
budowg domu czy sklepu.

Gminy mog4 tworzy( wlas-
n4 sttaz, o znaczrrie mniej-
szych jednak mo2liwoSciach
dzialania niZ policja. To w
urzgdach gminnych zawiera
sig w Polsce 6luby, otrzymuje
akty narodzin i zgonu, otrzy-
muje dowody osobiste. Wa-
dze gminy mog4 nakladai
podatki lokalne, np. od nie=
ruchomoSci czy nawet od
ps6w.

. POWIATY decyduj4

w sprawach prze kra czaj4cy cl't
obszar gminy. Na czele powia-
tu stoi rada, kt6ra wybiera
zarz4d i starostg.

Wadze powiatu buduja i
utrzymuj4 szkoty ponadpod-
stawowe i artystyczne, powia-
towe biblioteki i o6rodki kul-
tury oraz bazy sportowo-
rekreacyjne. Finansuj4 i nad-
zoruj4 funkcj onowanie szpi-
tali ponadgminnych , zstralcza-
ja bezrobocie, m.in. organi-
zuj4c roboty publiczne i wy'

lacaj4c zasilki dla bezrobd/
nych. To kierownictwo powia-
tu sprawuje nadz6r nad
powiatow4 komenda policji.

.WOJEWODZTWA
byly dotad kierowane przez
powolanych przez premiera
woj ewod6w. Woj ewodowie
pozostan4, ale teraz stan4 sig
przede wszystkim przedstawi-
cielami rz4du w terenie.
Nadal sprawowai bgda zwie-
rzchnictwo nad administra-
cja rz4dowa w wojew6dztwie

- nad policj4, straz4 pozar-
n4, inspekcj4 sanitarno-epi-
demiologiczn4 i weteryna-
rYinq.

W sprawach zastrzezo-
nych dla samorz4du woja
w 6 dztw a decydowai bEda r-.,
sej mi k woj ew6dz fr+ a, zar z4d
i marszalek wojew6dztwa.
Samorz4d wojew6dzki
bgdzie m.in. utrzymywal fil-
harmonie ) lr;-uzea, teatry i
biblioteki wojew6dzkie;
utrzymywal i remontowal
drogi woj ew6dzkie ; wsp6lfi-
nansowal szkoly wyLsze.
Przede wszystkim jednak
bgdzie odpowiadal za stra-
tegig i rozw6j wojew6dztwa.

Gdy ten numer,Mozaiki'
oddawali6my do druku, w
Polsce trwala kampania
wyborcza do samo rz4d.6w
wszystkich szczebli.

Edward Kwiatkowski
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polowa kwiehia - polowa sierpnial998 r.
Zloty
teZ ucierpial

osyjski tqurrs finansowywfryarl tei urptyrv na Polskg.
Oto co na ten tematpisala,Rzeczpospolita" (koniec

sierpnia br.):
,,Na fali wyprzedairy przez zagranicznych inwestor6w

rekordowo oslabil sig zloty i stanialy polskie papiery skar-
bowe. Mljajacy tydziefi podbil cene dolara o blisko 30
gr, a marki o 15,45 gr. Tak radykalnej zmiany ceny zlote-
go polski rynek walutowy w swojej historii jeszcze nie
notowal".

,,Rze czpo spoli ta" wskazywala, ze inwes to rzy zagr aniczni,
szukaj4c 6rodk5w nie tylko dla zrekompensowania strat w
Rosj i, ale nawe t n a fi nansowanie bieil4cej dzialalnoSci, wyc o-

fwali sig z Polski. Wyzbywali siq papier6w skarbowych (qzn.
obligacji) , auzyskane ze sprzedazy zlotewymieniali na walu-
ty. Wg. szacunk6w dealer6w, w dwa tygodnie inwestorzy
vryzbyli sig polskich papier6w skarbowych za ponad 700
milion6w dolar6w.

Jednakze zdaniem Narodowego Banku Polskiego zmia-
na kursu polskiej waluty nie j est odzwierciedleniem j akich6
problem6w gospodarczych w Polsce. Co wigcej, polskie
rezefiNy dewizowe, kt6re na koniec czerwca przekraczaly
2 5 miliard6w dolar6w, w lipcu j e szcze wzrosly. We dlug wic e-
prezesa NBP Ryszarda Kokoszczyfskiego podenerwowa-
nie na rynku powinno trwat. kr6tko. A szef misji Migdzy-
narodowego Funduszu Walutowego w Polsce Franciszek
Rozwadowski podkredlil, i,e ,,nie ma powodu do paniki,
nie ma nawet powod6w do niepokoju".

Tymczasem w wywiadzie dla,,Rzeczpospolitej " wicepremier
i minister finans6w Leszek Balcerowicz stwierdzTl, 2e,spa-
dek kursu akcji i zlotego jest przejawem nerwowych zac}l'c-
wari inwestor6w zagranicznych" i nie widzi w tym zagrozenia
dla polskiej gospodarki.J.go zdaniem natomiast, Polska musi
sig przygotowa6 do pogorszeniawarunk6w eksportu do Rosji
i do kraj6w z Roqj4 gospodarczo nd4zanych.

Natomias t,,Gazeta Wyborcza" podkre6lala :,, Ekon omi6ci
i analitycy s4 zgodni, 2e dop6ki z Rosji bEda naplywat. zle
informacje, nasza waluta ftj. zloty - prryp. ,,Mozaiki"]
bgdzie traci(, na warto6ci, a dolar zyskiwai. Niekt6rzy ban-
kowi dealerzy przewiduj4 nawet, 2e do korica roku dolar
moie zdroiei do czterech zlotych".

W innym artykule stwierdzano natomiast: ,,Wskainiki
gospodarcze w naszym regionie, a szczeg6lnie w Polsce,
w zaden racjonalny spos6b nie usprawiedliwiaj4 ucieczki
zachodniego kapitalu. WrEcz odwrotnie, powinny zachg-
cai do dalszego inwestowania. (...) Klopot w tym,2e po
zeszlorocznym krachu w Azji Poludniowo-Wschodniej i
Korei Poludniowej migd zynar odowi inwes torzy zaczgli
duio bardziej podejrzliwie przygl4dat, sig wschodz4cym
rynkom. I wla6nie w tym momencie nast4pila finansowa
zapaile Rosji. Podejrzliwo6i zamienila sig we frontalny
odwr6t ze wszystkich wschodzEcych rynk6w."

Opr. R. Szem

Ze zglqdu na to, 2e nasz poprzedni numer ukazai sig dopiero w
sierpniu br., a obejmowal wydarzenia z marca i kwietnia, podajemy
w skrocie informacje z ostatnich czterech miesigcy - Redakcja.

* Polska d,zielit sig bqdzie na 16, a nie na 49 wojew6dztw

- tak zadecydowaly Sejm i Senat (artykul na ten temat na
str. l0).

* Kryzys w Rosji negatywnie wplynal na pozycjg zlotego
(patrz artykul obok). Kurs dolara 3l sierpnia: kupno - 3,75
zl, sprzedai - 3,89 zl.

* N4jbardziej lubiani polscy politycy (wg. OfhOdka Badania
Opinii Publiczn ej ) : Jac ek Kurori (wielole tni opozycj o nista za cza-
s6w komunizmu, p6tniej minister pracy) 58 proc., prezydent
Aleksander Kwa6niewski 53 proc., premierJerzyBuzek 40 proc.

..!. Trzy crwarte Polak6wlhce wsqpienii Polski do NAIO, a
ponad 67 proc. - do Unii Europejskiej. Thk wynika zbadair
. M Indicator zczerwcabr.
Y' Na skutek niewla6ciwego dzialania polskiego rz4du, Pol-
ska stracila blisko 40 milion6w dolar6w, przyznanych jejprzez
Unig EuropejskA w ramach tzt,t. programu PFIARE. Premier
odwolal wiceministra w Komitecie Integracji Europejskiej Sla-
womira Zawadzkiego. P6Zniej, po ostrych starciach pomigdzy
szefem tego komitetu Ryszardem Czarneckim ajego pierwszym
zastEpc4, Piotrem Nowina-Konopk4, Czarnecki zostal odwola-
ny z funkcji przewodnicz4cego Komitetu, chod pozostal czlon-
kiem rz4du. Szefem zostal sam premierJerzy Buzek.

* ercyUiskup Sawa zostal zwierzchnfuiem Polskiego Auto-
kefalicznego Ko6ciola Prawoslawne go. Ma 60 lat, biskupem j es t
od 19 lat, kierowal dotad diecezja bialortocko-gdariska. Wg.
polskie go Gl6wne go Urzgdu Statystyczne go prawoslawnych j est
w Polsce 555 tysigcy; sam Ko6ci6l prawoslawny uwaza,2e jest
ich ponad 800 tys.

{' Przeciwko'zbyt niskim, ich zd.aniem, cenom zboila, pro-
testowali rolnicy. N{pierw zorganizowali manifestacjg w War-
szawie, zostawiaj4c pod Ministerstwem Finans6w - kozg. P62-
niej ustawili ok. 60 blokad na drogach, na kilka godzin zatrzy-
mujac ruch samochod6w. W niekt6rych regionach wladze obie-
-^\ skup zboza po wyitszych cenach i blokady szybko likwido,
\rAo. Prymas Polski kardynalJ6zef Glemp naztral akcje rolni-
k6w "pocz4tkiem terroru" w Polsce.

{' Na Dworcu Centralnym wWarszawi e rozlozylisig bezdom-
ni, i4daj4c prryznania im kilku hektar6w ziemi dla wybudowa-
n ia d o mu . D zialaniami be zdomnyc h ki e rowal du c h owny, oj ci e c
P ale czny. Kierownic two dworca wielokrotnie i4dalo opuszc ze-
nia dworca, a ochrona dworca usuwala bezdomnych - cijed-
nak wracali. W korlcu sig wynie6li.

* lndzkaWytw6rnia Fiim6w Fabularnych - najwigksza w
Polsce, wyprodukowano w niej wiele znanych polskich film6w

- zostala postawiona w stan likwidacji. Nie wiadomo co stanie
sig z ogromnym zbiorem rekwizyt6w i dekoracji, uiywanych w
dziesi4tkach polskich film6w.

* Grupa 
-ekolog6w 

zablokowala budowg fragmentu auto-
strady A-4, przebiegajacy przez Park Krajobrazowy G6ra 6w.
Anny w wojew6dznuie opolskim. Obsiedli drzewa i nie pozwa-
lali^na ich wycinanie. Wadze usungty ich sil4.q' Place w I kwartale 1998 r. wyniosty miesigcznie Srednio
f 206 zl (ok. 710 hrywien - wg. kursu z polowy roku), najwiq-
cej w Warszawie - f 616 zl (950 hrywien), najmniej w Zamo-
Sciu - 903 zl (531 hrywien).

s. K"
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(nonucuroo MoBoo)

SnaroAiilHa rpoMa4cbKa
KynbrypHo-ocBirHfl ra3era.
Bnxo.qurb KoxHLtx 2 tvticslti.

Bugaeeqs - Faaa SepghqiecbKoro
eiAAineHHs Cninru nonflKiB Vrpainu.
3apeecrpoBaHa 25 reirHn 1995 poKy

XnrourpcbKt4M o6nacnuM ynpaBniHHc[,l
no npeci, cBi.qoqrBo npo peecrpa4iCI

cepii XT Ng 70.
Haura aApeca: u. Sepgrrie,

Byn. nylurina, 46.
Tene$oH 2-23-78.

HagpyKoBaHo Ha Kn

" flonirpaQir na Qa6pu rau
M. Eep.qhqiB, Byn. KornnpescbKoro, 2.

Trpax 1000 npilMipHt4KiB.

Radio Zytomierz, Radio Berdycz6w po polsku

Co miesi4c,wkazd4pierwsz4 sobotg miesi4ca o godzinie

20.00, moina sluchad p6lgodzinnej audycji wjgryku polskim

w Radiu bybrnierz (uwaga! od kwietnia ma by6 dwa razy w

miesi4cu!)

Co miesi4c lub co dwa tygodnie (nieregularnie) nadawana

jest audycja w jgzyku polskim w Radiu Berdycz6w. Jest
zapowiadana wcze6niej .

Telewizja Zytornierz dlaPolak6w 
' '

Dwa razy w miesi4cu audycja dla Polak6w. Ponadto, jak
piszemy na str. 72, czgsto nadawane beda filmy w jgzyku

polskim.

Polskie stowarzys zenia * 2ytornierzu

. Zjedno czenie Polak6w Zytomierszczyzny "Polonia"

- przewodnicz4cy Tadeusz Rgkas, tel. domowy (472)

22-76-36,
o Zvm4zek Polak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu

prezes Walentyn Grabowski, zastEpca Jerzy Bagiriski, tel.

domowy (412) 37-89-97

c Zrzeszenie Mlodzieiy Polskiej w Zytomierzu

- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie

o Zwi4zek Polak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie

- prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoty nr 3, ul. Puszkina

46, tel. (414) 32-50-30.

Msze wjgryku polskim * hytotnierzu

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

codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwujgryczne - czg6ciowo w jgryku polskim'
czg6ciowo po ukrairisku w Berdyczowie

. Ko6ci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele

9.00, 17.00, codziennie 8.00 i17.30.
o Ko5ci6l6w. Barbary- codziennie 9.00, 18.00, niedziele

aka.e 13.00

. Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00

(Przepraszamy za wszelkie braki i nie6cislodci w naszym

informatorze. Wszystkich zainteresowanych prosimy o

nadsylanie informacji na temat swoich organizacji, imprez

polskich itp. Redakcja)


