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fak dlugo trwa odnawlanle

*rr klasztoru?

Pod koniec 1991 roku wla-
dze udostepnily nam nie caly
klasztor, lecz jedynie g6rny

i dolny koSci6t. Od razu ptzy-
st4pili3my do odnawiania, re-

konstrukcii otrzymanef czgSci

obiektu.
Co zroblono przezten czas?

- hzede wsrystkim oczyszczo-

no piwnice oraz slu2ece do wenty-

lacii komory powietrzne, znaldu-

i4ce sie pod dolnym koSciolem.

Osuszono i na nowo zaizolowano
' fundamenty, odnowlono ze-

wnqtrzn4 elewacfg, zmieniono
pokrycie dachu - na nowo po-

kryto go blacha mieszian4, wsta-

vyiono nowe okna. W dolnym ko-
. 

_-riele zamontowano ogrzewanie,

zainstalowano now4 instalaciq

elektryczn4, oSwietlenie i naglo-

Snienie, poio2ono kamienn4 po-

sadzke. Tio tylko ntekt6re, podsta-

wowe prace remontowe. Przymie-

ruamy sig powoli do renowacll

gOrnego koSciola - bazyliki, kt6-

r4 chcielibySmy rozpoczaC firt ie-
sieniAbie24cego roku.

Sked macle plenlndze na od-

budow€ fwlqtynl?

- Zdobycie fundusry stanorvi

powaZny problem. Pochodza one

przede wszystkim z ofiar, kt6re

otraTmujemy podczas naszei po-

slu$ duszpasterskiei, zar6wno na

Ukrainie, iak i w Polsce. Czasami

,,kapnie coS" z Zachodu, ale nie

moiemy m6wid o wystarczaf 4cel

pomocy. hrysloliowa,,rzeka pie-

nrqdzy' z Zachodu -o kt6rei kr4-

2y mn6stwo plotek - f est nieste-

tytylko mitem.

Nr4 ilPtEC-StERPtEN 1995 R.

Cty w odbudowle pomagafq

wfadze mlasta? fetell tak, to
wfaklm zakresle?

- Obecnie rvtadze miasta ani nie

pomagaf4, aninie przazl<adzaf a. Je-

2elt lednak nie przeszkodz4, to moZ-

na powiedded, 2e fui w pewien spo-

sdb pomagai4. Wierny, 2e Herorvnic-

twa miast na calei Ukrainie, podob-

nie jak w Berdyczorvle, rnaf4 wiele

problern6w. Nie moZna sie wiqc spG

ddewad faldelS speclalnef pomocy.

Czy Sanktuarlum zostafo od-

dane wlernym w cafofcl?

- Nie. Jak wspomnialem wcze-

Snief, w 1991 roku ,,po ciqikich
boiach" przekazano parafii

w dzier2awe tylko dolny i g6my

koSci6t. PodkreSlam - parafii,

a nie naszemu Zakonorvi. Mezna-
stepne piqC lat prowadzone byty

Dokofczenle na str.2

W przeszfo5cl Berdycz6w
wsp6lpiacowaf z lednym z pol-

sklch mlast. Potem, w latach

oslemdziesiqtych, wszystkle

takle kontakty zostaly zerwane

-a szkoda. Dlatego proponu-

femy nawlqzanle wspofpryg
z Sledlcaml - mlastem bede-

cym $ollce wof ew6dztwa, po-

folonego godzlnq drogl na

wsdr6d od Warszawyt, zHlione
go wielkofcl4 do Berdyczowa.

Taka wsp6fpraca mogfaby
przyfl€ konkretne postaG kon-

takt6wwladz obu mlast, a tak-

ie przedslgblorstw, szk6f I In-

stlrtucfl -zkorzyficle dla obu

stron. Nasz4 propozycfq
przedkfadamy pod uwage me-

ra Berdyczowa -wladze Sle-

dlec, jakwynlka z naszych roz-

m6W se nle bardzo zalntereso-

wane.

Poni2ej publikuiemy artykut

ptzybllhalacy nam Siedlce, au-

torstwa redaktora naczelnego

fednego z trzech ukazuf4cych

sie tam czasopism - ,,Kuriera
Siedleckiego" 

* * *

Codziennie, w samo polu-

dnie, z siedleckiego Ratusza,

zwanego Jacftiem, rozbrzniewa-

ia dtruieki kurantfiu z polonezem

,, Poie gnani e Olcryzny' Micha-

la Kleofasa Ogiliskiego. WlaSnie

z rodami O$frskich lCzzarto-

ryi skictr, a nrlaszcza z Alelaan-

dt4 z Czartoryksich Ogitisk4

zwiqzany iest okres naf buf nief -

szego rozwkwltu miasta, kt6ry
mial mieisce na przelomie XVII
i XVII wieku.

W prryszfrm roku 7S-tysigcz-

ne ddS Siedlce beda obchodzid

iubileusz 450-lecia nadania
praw mieiskich. Pieiwsze

wzmianki o mieScie pochodz4

z roku 1448. Byla to wdwczas

wieS stanowiaca wlasnoSd Gnie-

woszdw-Siedlecktdt. Niespelna

sto lat p62niei, bo w roku 1547,

Siedlce uzyskaty prawa mief skie

magdeburskie. Okolo roku 1670

Dokoficzenle na str. 3Ksiadz Benedykt Krok podczas msry
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fihnerozmowy i pertraktacie na
r6Znych szczeblach admninistra-
cii patistwowei. W ich wyniku
podpisano tzw. ,,peredacze prak-

tyczn4" (umowq), na podstawie

ktdrei ptzekazano parafii na
okres remont6w czgSC pLaan z ty -

tubazyliki. Teren ten jednak ci4-
gle formalnie nale2y do paflstwa,
konkretnie uZytkownikiem iego
jest kiiowska firma budowlano-re-

nowacyi na kierowana pr zez pana

Kowalczuka.

Woiew6dzkie wladze admini-
stracyine zwiqkszyly te2 zakres

dziefiawy obiektu o czeSC placu
przed koSciolem wraz z komplek-
sem mur6w i zruinowanych zabu-

dowafl na prawo od dawnei
gl6wnei bramy wiazdowei.
ZniszczenLa tej czgSci Sanktuar-
nium s4 iednak takwielkie, ze za-

budowania wymagai 4 calkowitei
rekonstrukcii.

Co jest najwlqkszym proble-
mem w 2yclu parafil, w odna-
wianlu kofclofa?

- Przede wszystkim gl6wny
problem stanowi4 r62nego ro-
dzaiu,,nowinki" - w wyniku
gtgbokiei pustki duchowei pozo-
stalei po trwai4cym tyle lat ate-

istycznym systemie, ludzie bardzo

uwiklali siq w r6znego rodzaiu
zabobony, niekiedy takZe w ma-
giq, zar6wno bialA, iak i czarn4.

Inny problem stanowi ogrom-
na bieda, czasami prawie ngdza

naszych wiernych, nie pozwala-

i4ca na godne fcie. Stad nie mo-
Zemy zabarh licryC na fi nanso-

wA pomoc z ich strony w pracach

remontowych.

Kto jest odpowiedzlalny za

spr.wo ekonomiczno-gospo-

darcze Sanktuarlum?

- Z ramien ia naszego Zakonu

delegowany iest o, Tomacz Za-

rzecki, on bezpoSrednio koordy-
nuie prace remontowe.

Czy jest nadziefa, ie klasztor

bedzle cafkowlce odnowlony
w najblitszych latach?

-Trudno o konkretne obietni-

ce, terminy. Trzeba oczywiScie

miec nad.deiq. Jezeli ze stronypaf-
stwa nie bqdzie przeszk6d, nie
zmieni sig sytuacia na Ukrainie, to
mozna LiczyC,2e za okolo piqc lat
Sanktuamium Matki Bo2ei Berdy-

czowskiei zaSwieci na nowo bla-

skiem swoiei dawnej SwietnoSci.

Rozurwnr: Ktnyr, Durnffw

Prace restauracyjne w g6rnym ko5ciele

Redakt ot zy,rMo zaiki" w wa rszawie
Na zaproszenle Fundacji,,Ro-

dacy-Rodakom" w llpcu br. go-
Scili w Warszawie przedstawi-
ciele naszego plsma - redak-
tor naczelny Feliks Paszkowski
I sekretarz redakcjl Larysa We-
rml6ska.

Feliks Paszkowsk i ptzyigty zo -

stal ptzez wicepremiera i szefa

Centralnego Urzqdu Planowania
Miroslawa Pietrewicza, kt6ry
udzielit naszemu pismu wyuia-
du (ukazal sig w poprzednim nu-

merze,,Mozaiki") onz ptzez wi-
ceprzewodnicz4cego Komisii
Spraw Emigracii i Polak6w Zagra-

nic4 Senatu RP J6zef a Ktczyft-
skiego. Podpisat (e2 umowe
o wsp6lpracy z tz4dowa Funda-

ci4 Pomocy Polakom na Wscho-
dzie, kt6ra udziela wsparcia fi-
nansowego naszei redakcii, opla-
cai4c papier i druk,,Mozaiki".

Larysa Wermi/rska gofcila
m.in. w redakcji III Programu
Polskiego Radia i odwiedzila Sie-

dlce, gdzie z wiceprezydentem
miasta Stanislawem Mrdwczytl-
skim rozmawiala o mo2liwo$ci
wsp6lpracy Siedlec z Berdyczo-
wem (piszemyo tym oddzielnie).

Zar6wno Feliks Paszkowski iak
i Larysa Wermitlska rozmawiali
w Fundacji,,Rodacy-Rodakom"

o moiliwo$ci dalszei wsp6lpracy
i ewentualnei pomocy Fundacii
dla Berdyczowa. Odwiedzili teZ

redakcig,,Rzeczpospolitei", zapo-

znai4c siq z pracami naipowaZ.

niejszego i iednego z naiwiqk-
szych polskich dziennik6w.
Dziennikar ze,,Rzeczpospolitei "
pomagai4 w wydawaniu naszego

pisma.

Miqdzy innymi efektem wizy-
ty w Warszawie jest poszerzenie

obigto3ci,Mozaiki Berdyczow-

skiei", kt6ra - mamy nadzieiq -
bedzie w przyszloSci regularnie,

szeSC nzy do roku, ukazywaC sig

w obietoSci co naimniei I stron.

P.K.
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Powstanie i likwidacia
Ra dzie cki ei Marchl ewszc zy zny

W numerze z marca-kwietnia
br. pisaliSmy o 60. rocznicy wysie-

dlefi Polak6w z Ukrainy do Ka-

zachstanu. DziS przedstawimy
refon, kt6ry wysledlenla te do-
tknq{y nafbardzief - tzw. Mar-
chlewszczyzng.

Inicj atorami utworzenia autonG

micznego reionu polskiego na

Ukrainie (a takZe na Bialorusi) byli

_,rokresiemied4rwoiennymczolo-'**i 
polt.y komuniSci - w tym Felils

Kon, Julian Marchlewski, Feliks

Dzier2ytiski wraz z Lon4i Franci-

szek D4bal. Byli wSr6d nich czlon-

kowie tzw. Polskiego Komitehr Re-

wolucyinego, utwouonego po za-

iqcia w 1920 r. Bialegostoku prznz Ar-

miq Czerwon4 - niedos zlel wladzy

Polskiej Republiki Radzieckiej.

W eftkcie polshdr aryciqstw Komi-

tet przestal istnieC. Polscy komuni-
Sci postanowili wiec ddalad inaczei :

stwotzyC zala2ki Polskiei SRR na te-
rytorium ZwIAzJ<! Radzieckiego.

Autonomia
Na wszystkich szczeblach

WKP(b) - od KC po komitety cen-

.rlne w republikach i komitety

-obwodowe - powstaty kom6rki
polskie. Biuro Polskie KC KP(b)

Ukrainy przygotowynralo powsta-

nie polskief autonomii i nairozrna-

itszych polskich instytucii. W Kif o-

wie utworzono Polski Inst5rtut Wy-
chowania Spolecznego (pd2niei ,

Polski InstFtut Pedagogczny), po-

wstaly polskoiqrycme gazety.

29 sierpnia 1924r. Rada Komi-
sarzy Ludowych Ukrairiskiej SRR

rrydal postdiowienie ,,O tworze-

niu narodowych rad wieiskich".
22 marca 1925 roku na wsp6lnyrr
posiedzeniu wladz gubernii wo-

fnskiei i okrqgu 2ytomierskiego
postanowiono powolad polski re-
jon w Dolbyszu (wkr6tce przemia-

nowanego na Marchlewsk). We

wszystkich wioskach, w ktdrych
mieszkalo ponad 500 Polak6w,

tworzono polskie rady wieiskie.
Pierwszy, zaloZycielski Zjazd Rad

Reionu Marchlewskiego odbyl sig

w kwietniu 1926 r. Uczestniczyli
w nim m.in. Feliks Kon oraz 2ona

Dzierfiskiego -Zofia.
W pocz4tkowym okresie spo-

Srdd 40,5 tys. mieszkarlcdw reJo-

nu, 69,8 procent stanowili Polacy.

W p62niefszym okresie rejon zo-

stal f eszcze po s?rlr?ony, a odsetek Po
iatOw sie zwiekszyl.

W Matchlewszczyrnie dzralalo 89

polsHdr uk6l z 289 naucrydelami.

Funkcionowaty 83 polskie czytel-

nie - ,,chaty". Rozchodzity sig pol-

skie gazety - moskiewska ,,Trybuna

Radziecl,a", &arkowski (a potem ki-
jowski) ,,Sierp" i ,,Glos MlodzieZy",

pisma lokalne, w tym,,Radziecka

Marchlewszczyzna".

Polska autonomia funkciono-
w ala ptzez dnesiqC lat. Ostatnie kil-
ka bylo iednak okresem schylko-

wym. Wladze w Moskwie i Kiiowie
przestaly uwaiaC polski reion za

rozwoiowy. Przeciwnie, represje

nasilaty sie aZ do zlikwidowania
Marchlewsz czy zny (i D aerLfisz-
czyzny na Bialorusi) i wiqkszoSci

polskich inst rtucji.

Likwidacia
Historycyzgadzai4sig co do te-

go, 2e podstawowym powodem li-
kwidacii polskich autonomii bylo
to, 2e eksperyment stworzenia,,ra-

dzieckiei Polski" sie nie powi6dl.

Polscychlopi nie mieli checi wste-
powania do kolchozdq a liczba
Polakdw - cdonk6w partii komuni-
styczneJ byta niska. Co waZnieisze,

Stalin z;ezygnowal z pomyslu

stworzenia Polskiei SRR.

Byty i inne pruy cryny. Zdaniem

dr. Adolfa Kondrackiego z Akademii

Nauk lJkrainy, na lilcwidacle pol-

skiei autonomii wptynela Smierc

Felilaa Dzier@skiego. - Moina
i trzeba oceniad go bardzo nega-

tywnie, chod iego nastgpcy okaza-

li siq ieszcze gorsi -twaia Adolf
Kondracki. - l)rm niemniej Dzier-

zftlski wiele zdzialal dla Polak6w

w ZSRR. To p rueae| on, v,naz zMav
chlewskim i Konem, licz4c na Swia-

tow4 rewoluciq, podsunqli Lenino-

wi ideq stworzenia polskiei auto-

nomii. Po Smierci Dzier{rtiskiego
Stalin mial ulatwione zadanie.

Likwidacji - doslownie - ule-

glo cale kierownictwo reionu mar-
chlewskiego, Za ,,centrum kontr-
rewolucii" uznano Polski Instytut
Pedagogiczny w Kiiowie. ,,Ufaw-
niono" istnienie tajnei Polskiei Or-
ganizacii Wojskowei, do ktdrei
mialo rzekomo nale2edwielu dzia-

laczy polskich struktur KPO)U.

Wreszcie - systematycznie wywo-
Zono Polak6w ze wsi 6wczesnei za-

chodniej Ukrainy- m.in. zMat
chlewszczyzny- do Kazachstanu.

Paradoksem mo2e byC fakt, 2e pol-
ski refon wsp6lorganizowany byl
ptzezOwczesnego I sekretarza KC

KP(b)U Stanislawa Kosiora, Pola-

ka. W 1939r. samKosioruznanyzo-

stal za ,,wroga ludu" i stracony.

Ppn Kokrfisn
Dzlennlkarz

,, Rzeczpospolltef " (Warszawa)
(rnrvxur operw M.tN. trlt pnAcrclt DG
crrrr Hwryrr Srnoftsrurco z Ten-
Nolorl r ooxronrAooue Kotonrc-
KrEGoz Krpwr)

Itoponuiemy Siedlce!
Dokoiczenle ze str. 1

miasto stalo sie wlasnoSci4 rodu
Czartoryskich. W6wczas to nasta-
pit iego dynamiczny rcm6i dzig-
ki kanclerowi literuskiemu Frydery-

kowi Czartoryskiemu. Za spraw4

iego c6rki ksig2nei Aleksandry
Ogiflskiei Siedlce staty sie powai-
nym oSrodkiem rzemieSlniczym,

handlowym i kulturalnym.Po III
rozbiorze Polski Siedlce traflly na
kr6tko do zaboru austriackiego.

W latadr 1809-1815 miasto nale2a-

lo do lGiqstwa Warszawskiego i by-
Iy stolic4 departamentu. XIX wiek
nie obszedl sie z miastem nailepiei,
podobnie z przylegtymi ziemiami.
Byty one arena powstail narodo-

wych, zrnlaszcza listopadowego
i styczniowego.

Po odzyskaniu niepodlegloSci

pzez Polskq w 191.8 roku miasto sta-

lo sie oirodkiem administracyi-
nym i handlowo-uslugowym dla
p6tnocnej czqSci woiew6dztwa lu-
belskiego. W roku 1924 Siedlce zo-

staly siedzib4 biskupa podlaskie-

go. Przed wybuchem II woiny
Swiatowei miasto liczJrlo ok. 40 tp.
mieszkafrc6w. hzez pierwsze 20 lat
od zakotlczenia II wojny Swiato-

wej Siedlce byly miastem powia-
towym, naipienu w woiew6dztwie
iubelskim, a potem w warszarr-

skim. Dopiero w latach 60. i 70.

rozpoczqla sig szybka i intenrywna
rozbudowa Siedlec, iako oSrodka

pnemplowego i oSwiatowego. Po-

wstaly wdwczas potudniowa i pdl-

nocna dzielnica przemyslowa.

W 1959 roku utworzono w mie$cie

Wyilsz4 Szkolg Nauczycielks4,

obecnie Wy2sz4 Szkolg Rolniczo-Pe-

dago$czn4.

Od roku 1975 Siedlce sa stolica

woiew6dztnr4 kt6re zamies*uf e po-

nad 660 tys. mieszka/rc6w i ma wy-
bitnie charakter rolnicey. Ostatrie
duudziestolecie to dynamicznyroz-

w6i Siedlec, miasta, wktdrym mieu-
ka obecnie 76 t''siecymieszkafrcdw.

Drnusz Dvrcnr
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Brodeckie

Za,Erbione polskie Slady
Ta wloska nazywa sie Brodec-

kie. f est pofoiona 20 km na pofu-

dnie od Berdyczowa i liczy oko-

fo 3 tys. mieszkafic6w. Przewail-

nle se to Ukraificy. Polsklch ro-

dzin zostafo tu mafo, ale se. Taka

iest sytuacia dzisiaj. Wwiosce s4

jednak ludzle, kt6rzy pamietaia in-

ne czasy.

Przed woin4 w Brodeckim
mieszkalo wielu Polak6w. Swiad-

czy o tym cmentarz, na kt6rym

moZna odczytad na grobowych

plytach i krzy2ach polskie na-

zwiska i imiona. Brodeckie bylo
znane dzigki cukrowni pana Ja-

na Matuszewskiego. O tym czlo-

wieku pamigtai4 do dziS, choC

juZ dawno nie 2yie. Przecie2 ty-
le lat minelo. Ale pamigc o sobie

pozostawil Jan Matuszewski do-

br4. Wspominai4go jako dobre-

go gospodarza, kt6ry troszczyl

siq nie tylko o siebie, ale przede

wszystkim o swoich robotnik6w.
Wybudowal dla nich domy,

w kt6rych i dzisiai mieszkaj4

pracownicy cukrowni i emery-

ci. Nazwano ie ,,domami Matu-
szewskiego".

Opowiadai4, 2e iei,eli kt6ryS

z robotnik6w potrzebowal po-

mocyi zwracal sie do panaJana

Matuszewskiego, ten nigdy nie

odmawial. Kreda pisal na ple-

cach potrzebnA sume pieniqdzy

i robotnik m6gl i4 otrzymaC

z buchalterii. PrzecieZ napis na

plecach uczyniony byl rqk4 pa-

na.
Wioska poloZona iest w ladnei

okolicy. Wszedzie zielono. Jest tu
i pole, i las, i ruekazbiatymi lilia'
mi. Raiskie mieisce. Dlaczego wigc

starry mieszkalicy opuScili Brodec-

kie?

Tak sig uloZyto Zycie. Naipierw

Rewolucia PaZdziernikowa. Ma-

tuszewski ucieka do Polskl. Cu-

krownia traci gospo darza- wla-

Sciciela. Przedsiebiorstwo bylo
duZe. \zAdzlC nim trzeba bylo

Cukrownia w Brodeckich -widok z 1 935 r.
For. Ancrruuu

umied. Pierwsza rekonstrukcia

cukrowni odbywa sie w 1.926 r.

Potem w 1959 r. Od lat osiemdzie-

siAtych zaczyna siq zn6w i trwa

do dziS. Imienia Matuszewskiego

nie zapomniano. Robotnicy cze-

kai4 na nowego wlaSciciela cu-

krowni, kt6rybedzie tak samo do-

brym gospodarzem. Teraz cu-

krownia iest sp6lk4 akcyin4.

Obecnie nie pracuie, prowadzony

jest remont. Pod wzglgdem po-

ziomu zaimuie do$C wysokie

miejsce w reionie. Naiwigksz5nn

problemem jest system podatko-

rvy. Gl6wny inZynier Anatol
Masztaler m6wi, ie system ten

iest bardzo niedoskonaly i musi sig

zmienic. Inaczei przedsigbior-

stwo nie bedzie mogto sie rozwi-

iad. Cukrownia zostala zbudowa-

na w 1898 r. Niedlugo bedzie

Swietowad swoie stulecie.

SpotkaliSmy sig z iedn4 znaJ-

starszych mieszkanek Brodeckie-

go, pani4 Ludmila Tyczyliska. Ma

88lat. Dobrze m6wi po polsku.

Naucryla sie w rodzinie. Opowia-

da, 2e przed wojn4 molrya polska

byla tu ruecz1 zvrykl4 i znali j4

dobrze nie tylko Polacy. ale

i Ukrairlcy. LudnoSC polska, jak

opowiaia starsze panie, zostala

poddana represjom stalinow-

skim.

Druga starsza pani, pani Akuli-

na Szwec, iest Ukrainka. Zamql
wyszla za Polaka, Byla bardzo

szczesliwa ze swoim mgZem. Ale

zabrali go do NICMD w Chmielnic-

kim. Cztery razy bylpoddany tor-

turom. Chcieli, by podpisal si4,

2e iest winny. Bili go okrutnie.
Bielizna, kt6ra dostala p62niei

z wiezienia byla podarta i zakrwa-

wiona. Nie wytrzymal tortur. Byl

tak pobity, 2e nie widzial, co pod-

pisuJe. Zeslaligo do Workuty, po-

tem do Nowospirska. Zmarl na ze-

slaniu. Akulina Szwec nie mogla

dtugo dostaC ptacf, bo traktowa-

no ia iako 2on9 wroga narodu.

Opowiadai4c swoi4 smutn4 hi-
storiq ptakl ala. Cale hycie cierpia-

la ptzez to, 2e wyszla za m42 za

Polaka. Takie to byly czasy. Teraz

teZ sa trudnoSci. EmerYtom ilt_.,
sie cieZko. Osobliwie samotnym.

Emerytura iest mizerna i nie za-

wsze mo2na i4 dostaC we wlaSci

wym czasie. Problemy wszedzie

s4 iednakowe.
Brodeckie Zyje dzisiai swoim

Zyciem. Zycie sie teZ zmienilo.

Nie iest takie, iak do czas6w re-

presfi stalinowskich, do woiny.

W wiosce nie ostata sig nawet

kaplica. Tenz budui4 cerkiew
prawoslawn4. Katolicy ieilsL4 na

msze do Komsomolskiego, kt6re

znaiduje sig w odlegloSci 7 kilo-
metr6w. Tam teZ znaiduie sig

cmentatz katolicki. Jedna
z mieszkanek opowiad ala, 2e P o-

lak6w z Brodeckiego po Smierci

zawsze woZono na tamten

cmentarz.

Dokoficzenle na str.5
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Brodeckie
Terechowa

Zagubione polskie Slady prznmule
Dokoftczenle ze str.4
MySle, 2e nie byta to ostatria mo-

ja podr62 do tei niegdyS polskiej

wioski. Wielka szkoda, 2e mlodzi Iu-

dzie czesto nie pamigtaj4 o swoictr

koneniach, o przesdoSd swojej ma-

lei oiuymy.Ale po 73 latadr wtadzy

radzieckiei to nie takielatwe.Jeszcze

dziS stoi w Brodeckimpomnik Leni-

na i s4 napisy - cyt^ty ziego dziet.

Na przyktad:,,lskustwo prinadleiit
narodu" (,,Sznrla naleZy do ludu").
Nabramie cukrowni wielkimi lite-
rani napisano komunistycae hado:

,,Slawa trudu" (,,Chwala pracy!").

Spytalam, dlaczego jeszcze wisz4 te

napisy. Odpowied2: ,,One nikomu

nie przeszkadzai4. I kto ie ieszcze
czyta? Niechpani nie zwraca uwa-

gi". Wzwuszai 4ca oboi gtnoSd na to,

co sig dzieie wok6l. Ludzie sa zme-

czeni trudnoSciami 2ycia, walki po-

lityczne im nie w glowie.

Brodeckie rryglada iak tlpowa
wieS. 54 domy z cegty, z czptymi po
dw6rkami, a s4 i takie, 2re i domem te-

go naatraC nie molna. Po prostu dn-

lupki kryte slom4. Pomiqdzy mia-

stem i wsi4 istrieie dzisiai wielka 162-

nica. W wioskad cz6to nie ma gazu.

Pali sie wqgiel Nie ma wodoci4gu.

Wode ncr;z1 zasftrdni. Zycie w wio
sce nirc zawsze iest latwe. Du2o pracy

w polu, na wtasnydr dzialkad, kolo

bydla" I to bez zadnydt wyg6d. Ale lu-

dzienaUkrainie zawszebylipncowi-

ci. Chc4pncowaQ zebyulatwi- je-

Sli nie swoje Zycie, to Zycie swoich

dzieci. Mamy nadziei g 2e nikt pracy

tei nie bgdzie pvnszkadzal,pafstwo

ukniliskie sie udoskonali i kraj nasz

dolaczy do cywilizowanei Europy.

LenvseWEnuNsH

ta
goscr

17 sierpniabr. prz5@do Ber-

dyczowa zwiffi prywaha no-

wy I sekretarz Ambasady Rzecz-

pospolitej Polskiei Boguslaw WoZ-

niak. Razem z naucrycielkami iq-
zyka polshego Iaryna Wermifrska

i Walertyna lblefi ik pan nogu$aw

Wohiak arriedzil muzeum Jdze-

fa Korzeniowskiego - Conrada

w Terechowej. Pana sekretarza

bafizo zainteresowal stan, w ia-
kim znai duie sie muzeum. Nieste-

ty, w muzeum nie ma $rdada, nie

ma tei ogrzewania. Dom arajdu- .

je siq w fatalnym stanie.

Dyrektor muzeum Mikotaj

Szepeluk tlumaczy obecn4 sytu-

aciq brakiem pieniqdzy. Muzeum

nie festw stanie oplacad rachun-

k6w za pr4d i remonty. Pensia dy-

rektora do niedawna wynosila

dwa miliony karbowaficdw,

obecnie wynosi osiemset tpigcy.

GoScie zwiedzili teZ cmentarz

wieiski, gdzie maiduje sig grobo-

wiec pafistwa Pilchowskich, od

kt6rych pochodzi J6zef Korze-

niowski. Z b6lem w sercach pa-

tzyti3my na miszczone goby ro
dziny sfynnego pisarza, na drzwi

muzeum zluszcZ4cl sie farba.

Czy naprawdq iesteSmy tak bez-

radni, 2e nie rno2emy ddalad bez

pomocy funduszy zaganiu-
nych? Sprawami muzeum zai-

muie siq tylko jeden cdowiek.

A co robia inni mieszkaticywio-

ski? Co zrobila radawieiska, 2eby

pomdc sobie samym? Na te H/ta-
nia odpowiedzi nie by,lo.

Pan Boguslaw Wo2niak w dro-

dze do Kiiowa ajeclnlteldo ko-

Sdola 3w. Barbary i klasztoru kar-

melitdw bosych. Byt przyf emnie

zaskoczony faktem, ze -w Swi4ty-

niadr katolichdr postgpui4 pra-

ce remontowe. To Swiadcry

o tym, 2e duch nie zostal ieszcze

otldern miszoony i 2e ishieie na-

ddef a na prawdziwe odrodz€nie.

L.W.

For. Awonn
Tak wygl4da dzisiaj cukrownia w Brodeckich

Najstarsze mieszkanki Brodeckiego 
-Akulina 

Saryec i Ludmila Tyczyrlska.
For. rwonru
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KoSci moie mchem porosnAooo
Podejmuj4c decyzig o wyieidzie

na studia doktoranckie do Lublina

myllalam o tym, ie wlainie na Lu-

belszczyinie, gdzie$ nad Wislq, po-

legl w czasie drugiej wojny Swiato-

wej m6jdziadek Pawlo. W mojej ro-

dzinie mOwiono o tym nafczqiciejg

maia, a takie w iwieto zmarfch, bo

babcla skfadafa hdaty na Cr6b Nie-

znanego iolnierza w miejscowoSci,

gdzle mieszka. O Polsce m6wlla jak

o bardzodalekim kraju, dok4d nigdy

nie bqdzie mogila pojechad, ,,bo dale-

ko, bo nikt nie wypuici, bo je$ iui
ttara". Kiedydowiedziala siq, ie jadq

do lublina, bardzo prorila, iebym

znalazfa mogifq mego dziadka.

Klopty polegal na tun, ir nigdl' nie ra-

wiadomlono moiei rodziny, co dokladnie

stalo sie z Palem Iwanowiczern Leszczen-

kowaasiewojny. Infomucii mialam nie-

wiele: dwa lata temu wofskowy komisa-

dat miasteczka Dzieriptsk (Ukraina)

pnulshwil w gurcie reionowel,,Dziennik

Romanowski" Ilstq mleszkafictlw rei onu,

polegtych w czasie drugieln'oiny Srulato-

PopularnoSd Stanlsfawa Przy-

byszewsklego w Rosfl w plerw-
szym dzleslltku naszego stulecla

festfaktem nlezbltym. Plsarz bar-

dzlef znany dzlS dzleki legendom

nli tw6rczof cl, wywart og romny
wpllnr fako osobowo3€ tw6rcza
nletylko nas llteraturq polsklego

modemlzmu. Stal slg tel w stosun-

kowo kr6tklm czasle fednym
z czofouych autorytet6ww krq-

gu modemlst6w rosyf sklch. Wla-

domo, te przyvt6dca cyganerll

mlodopof sklef Stanlslaw Przyby -

szewskl dwukrotnle przebywaf
na Ukralnle, kontaktowaf slg

z Ukralfcaml, azWasylem Stefa-

nyklem t4cryla go serdeczna,

tnvaf4ca do kof ca tycla przflaf;fi ,
Piemna poddi na Ukraine odbyt Frzy-

hy'szewsldw $tyczniu 1904 rohu. W Kiio

wiervedygaliwteauzeSdorvcnwadramat

Itz,/b5melirstdego jnied'.Ua preedstawi+

niezalxxdli aufirai iegoioneJadwige. Sfir-

wej. hzecrytalam, 2e rnlodszy sieriant

Icszczenko Pawlo (u, wr. 19 10) zagin4l t0

sierpda 1944 rukun mirjscuwo3ci SulECtw,

wolew6dzhvo lubelskie. jedyn4 wsi4 nad

Wisla o zbliZonej nanvie do Suligolva fest

wie$ Suleidw (woi. kieleckie).

Usty'szalan od araiomych, 2e to ,,ddn-

ra", gdzie moina doiechaf $'lko samo-

chodem. Ot62. ktdreiS niedrjeli pojecha-

li$ny tam z preyiaddlmi. Sulejdw zasko

czyl nas cisz4, Ifesamon'ity upal pozaga-

nial wie3nialk6wwclerl, tylko jaka$ staro-

winka wpelnym slofcu kl6cila siq zwo-

zaklem o podmieniona bafke na mleko.

Na pro$bq, u1' moglahy opowiedz.ied co

stalo sig wSulejowie wczaslernjny, usty.

szalam: -- A nic iui nie pamigtam, bo to

bylo iuz. dawno ternu. I ch1'ba nikt iuz
o tyn nie wie, bo festem tu nasta$za.

Naf starsza mieszkanka wsi rvytluma-

czyta ledna( jak hafif do szefa wsi - sol-

tpa. Przycrym uprzedeil4 2e to,nlody

drlopak", kt6ry na ten temat ntc wiedzied

nie rnoLe. $oltys okaeal sig chlopakiern pr
piqdddeslAtce i chqtnie siq zgodzil zapro-

wadzi( nas do pana Lipca, ktdr,v iedlny

modgl cof pom6c. Pan Lipiec panietalwy"

rlarzenia z czasdw wolny, miat wted,v 18 lat.

Dowiedeialarn siq, 2e w roku 19i14

przez n1e$ przechodzila linia frontu

i wsryscy mieszkatic,v zostali wysiedleni

na p6l roku. W sierpniu 1944 r. Armia Ib-

dziecki doznala klqski podczas walkl

o przy'czdlek w rejonie $uleiona, wtedy za-

$nat m6f dziadek. Pan l.ipiec rgodzil siq

zaprorndzid nas na miefsce bitw,r'.

TuLza wsiq zobaczyliSmy cudowny

nadrvJflatisht kaiobrai; ktdry trudno by-

lo skolarz,vd z km'anlrnl n'olennvmi wal-

karni, Nasz przewodnik dziarsko, iak na

swoie lata, ma$zerowat, pokazuf4c miei-

sca, w kt6rydr niegdy$ leleli zabtci 2ofuiie-

tze, Zapytalam wtedy: -- Czqsto pan

o tyn opcxt'iada? Na co usl,vszalam: -
Alei komu? Na *'si nikogo to nie intere-

suf e, a wy iesteScie pient'si, co prryiecha-

li$cie tu z pudrtbn{ sprawa.

W slergdu l9il4 roku, po delkidr *'al"

kach opodal$ulejorra, zabicipozoctaliwpr

lu, nleprgncbaf przczsvuoich" Li[radkiem

wracaf 4cy miesz.kattry wsi pozakoppuali

clala, niepoznoawiaf4ciadnvd znakfiu $tC

mole bali sie Niemc6w, ale - ru bardziei

prandopodobne -- po proshr nie chcieli,

aby na i& gruncie zmtalv mogitv.

Dzimpn i nlezrozumiatym iesz dla

mnie to, te nie spotkalam iadnego razu

w Polsce ludz.i r. Ulrainy uy z innvch kra-

irlw bylego ZwiazLt Radzieckiego, pt4v-

ieidiai4rych tu welu restauracli i uporcd-

ko*'ania oddzielnych urogil r:1' anenta-

r4v sloich rodak{rw. Robi4 to ludde z ca-

lego $wiata, przfleidiai4 do Polski Niem-

c1i kancuri, i{losi, aby zatlbad o rurtych

kawalkach ziemi, gdzie lel4 ich przodko-

n'ie, iak rdwnietwyieidiai4 Polacyn'tym 
'^

celu clo innl'ch kai6w (rra Llkraine i Bia- 
v

loru$ tei). lVsastko rnolna nryalit' na trud-

ne czasl ciqtk4 sytuiarrie ekonomlczna,

kiedy targstale sighliisr;m i pobz.ebniei-

szpn od dawno mlnionych czasdw nie za-

$'sze znouumialei historii. Tflko samoz si*

bie wynika tudne pytanie: ,Jaka ma b,vC

przysdo$C nowych i niepodleglych

pafistni ie$li nie pamiqtaiq o przeszlo3ci?"

llnvsl Leszczrnro

doktorantka Unlwerstetu

Marll Curle-Skfodowsklel w Lubllnle

Wrybyszewski a Ukraina
ka zostala plrrtea z wlelklm trlumfem.

ItzytyszewsHwspominal o tymw likie do

snotego prryiaciela i imiennika Zbislawa

Pr4vbyszewskiego: ,,By!i$my tu na ,,Snie

gu", Grali doskonale i zapdacili 150 rubli',

Chwile filuurfdw h jowsldch ze stycznia

1904 r. oprsule thrmaczka 'Sniqgu" na i€zyk

roryiski lrena Rogowska.Sochaczewska:

,,Wterutze drama$'czrrym Softxr'cowa srly

wpdnyn tempie prdby,Sntegu' lpwgo
towania do premiery. Sam autor $pedzal

w teatrze urle ranh i sinra u# dni4 pra-

arj4c nleznordowanie, dogl4dal4c mobiSde

ptrygotolatl reiyserskich... Prqfinzenrsh

$,bo|yszrr,r*,n kifowskief l,olonii i fei

trlumfem narodorvyrn... "

Dnr ga wypra w a Fnyby szewskiego

na Ukraing rniala mief sce latem 1904 r.

Odniosla feszcze wlgkszy sukces moral-

ny i materialny, ni2 styczniowa. ,Jeste.

fmy tu na Uhrainie - pisal Przybyszew-

ski w ll$cte co Zdzlslawa Przybyszew

skiego -.kqdy Tatany lKozary, a takie

p. $knetuski i Zagloba prz*chtxbili. Do.

brze tu nam i ludzle serdeczni, intelt
gentni..."

l@ryszewsry tym rauem przrbywali

wmlasteczftr Smila (obl6d HiormH), by'li

w Chersoniu, Charkowie, Odesde, Ftern
udalisigdoKMyniowa Pqkzas 16<kttuxre

go pobytu w Odessie odbyty sie po fu
przedstawimia dmmatfiuPrz5, nzen'sh+

go,,itotenmo n, o|)h*nga' i jniegi, p
iednynprzsd$anlenfu ,Maddo i,Gofcia".

Nastqpnie pis an z 2on4 odbylipodrd2

do Chersonla, gdzie pracowal wtedy mk>

dy, ale iut znany retyser W. Meyerhold.

O prz.yfeidade pisana do miasta gflzety

pisaty iak o wydareeniu niezwyklym,

przedstan{a 
| 4 c ?tzyb,v szetskie go j ako

,,dro$ego, znanego go$cla'.

lhJnteresuuanie pisarzrrn i iego utwo-

rami w Odessle i Chersoniu tlumaczy si€

mtQdzf lnn)'rniityr4 2emicakalobmwi*

lu Polak0w. Polonia rnieiscowa un4dzala

zebrania trrwarzyskie, na ktdrych odby-

waly siq dyskusje natematy llterackie ipo.

lityczne. Wiqcei ftzylryszen'ski na Ulaaine

nie pzyieid2al (nle biorac pod uwagq

Lwonr t Galicli).

Rola Pz"vblrzewsktego. iako iednego i*-
z puwsz,vdr popularyzator6nr twdrczof d
SefanykawPolsce, a iednocze$niepiowsze

g0 ffiha, kttlry ponafll doceni( talent

,, twdrcy zmd?fiEgo z demi", byla ogornna.

,,Stardslau Pr4foyvewsh, sam wlelld, i jego

w'lelcy towarzyvr naurr,yli mnle szanoania

sztuld" -wspornlnalFtrhi Stefanyk

Pisarz polski znal I lvysoko ocenial

spu$cizng literack4 lhrasa $r,ewsczenki:

,,A le Szewczenko fest f 
ednym z naiwybit-

niefsrych poetdw Slowiarlszczyzny,

o tym nie mof.e by( dwdch r.dati".

NrnaqrGrrcno

dokorantka Unlwersytetu Marll Curle-

Sklodowrklej w lublinle
* Stanislaw Przybyszewski, 1868-

1927, plntz, czolowy twdrca programu

,,il{ltxlei Polski"; naibardztei z,nane iego

ddziela to powleici uDzlecl szatana"

i nHomo $apiens" olaz dlamat ,,Snieg"; rs
dagowal krakowskie pismo ,hycieu.
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Stasia i fef t,szcze$Iiwet'
dziecinstwo
Trafila do domu dziecka gdy

by'a jeszcze mafe dzlewcrynk4.
A przeciei niegdyf tyla w wielkiej,
szczqfliwej rodzinie. Bli w niej -
matka, ojciec, czterysiostry pie-
ciu braci. Zyliwdostatku iweso-
fo. Wszystko by'o dobrze. Ale
v pewnym momencie doszfo do

r-tragedii.
W l9l7 roku do wladzy doszli

bolszewicy. Oiciec Stasi pracowal

u ziernianinaw ekonomii, iako ?av4d-

ca. Wladzabolszewicka dopuScila do
bezprawia. Piiany dum zacz4l nisz-

czyC i rabowac maj4tek. Wamal sig

i do domu ekonoma. Na szczgscie

oica w tym czasie nie by,lo. Gdyby go

zastali, z pevmoSci4 by go zamordo
wali. W domu byla natomiast mat-
ka iwsz5ntkidr 10 ddeci. Stasia mia-
lawfiwczar 2lata - b/ta naimlodsza.

,,holetariat" zacz4l rabowac dom,
tfuc nacrynia, lamaC meble wposzu-
kiwaniu zkota. Porozcinali podusz-

ki, materace, poniszczyli poSciel.

Dziatali wedfugzaqady: czego rue za-
2etzemy, to miszczymy. W ci4gu

f<oOziny zniszeonoto, co rodzina
geomadzila latami. Stalo sie to na
oqzad matH i dzieci. Matka od daw-

na miala dpre serce. Po pogromie za-

chorowala talq 2e iu2 nie wpdro
wiala. Zmaiaw kwiede wieku, po
zostawiai 4c ddesiqcioro sierot.

Oicieczabral dzieci i pfectrat do
Berdpzow4 do swojejmatki. Spo-

tkal tam inna kobiete. Oienil siq
zma.Bylafrtpo roauodzie ze sti'o-
im pierrvszpn mgzem. Swoich wla-

snyd ddci mida hoie. Nie kazda zde-

cydowalab.y siq wyiSc za m4L za

wdowca z posagiem l0 ddeci. Th ied-
nak zgodzila siq. Zycie zacz{o sig nor-
malizowa( ale n{d obiawil siq by-
ly m4z macodry. Zacz4l prosiC, by do

niggovr6cila, groziL Tonie pomoglo.

Wtdy zastrzelil oica Stasi. po tym
popelnil samob6 j struo.

W ten spos6b dziesiqciorc dzieci zG

stalo osieroconych 
-pozostalo bez

matki i bez oica. Starsze poszly
w Swiat a mlodsze tafity do domu
ddecka. Stasiaznalada siewLubarze.

Przed rewoluci4 byl tu klavtor. Nowa

wladaunadalaw nim dom dziecka.

Gl6d, ndza, droroby-to rdaSnie

towarzlnzylo dzieciom w sowieclictt
domach dziecka. Nie blo cieplych
ubraf . Jedne walonki na caty pok6i.
Korzystali z nidr po kolei, Zebyfi SC

do ubikacii. Dzieci niedof adaty, cier-
piaty gl6d, wskutek czego drorowa-
ly na kurz4 Slepote. Wychowankdw

domdw dziecka zladaly w szy. Zwy -

klym ziawiskiembyl ltszaf, zdotucha,
Swierzb. Du2o ddeci umieralo, nie
osi4gai4c doirzalego wieku. Stasi sig

powiodto. Przezyla . Zawue manyla,
abyprzed Smiercia naieSd sig do qy-

ta I mod[la sie o kawal ctrleba do kon-

a ir1 oa. Jatamogta byd pqndoSd te
gopokolenia?

Stasia odeszla z domu dziecka
w 1930 roku. Jeszcze miala prze-
tnuacgl6d 1933 roku, represie sta-

linowshe 1937 r., woinq 19 4l-19 45
r. Los tei malutkiei polskiei ddew-
crynki fest tylko iednym z wielu.

Stasia - zdjqcie z marca I 930 r.

Mo2na go podad n przylrlad, aby ta
leine pokolenia wiedzialy, co stoi
za idr pomySlnoSci4, i co przeiyli na-

si oicowie i dziadkowie w radziec-

kich czasach.,Nie zapominaimy
o starszych. Oni i tak namgczyli sig

w swych mlodych latach. Nie
utrudniafmyimstaroSci. L.W.

Jeszcze o Wzy26wkach
W poprzednim numeze,,Mozai-

ld " zamie$dli$my krzy26wki i ngad-
ki, zachgcaf 4c do ich rozwi arry ania
i obiecui4c nagrody. Niestety, nie po-.

daliSmy terminu, do kt6reg mo2na

wpylad roaui4zaniat hzeprasamy.
Poniewa2 ten nutrler,,Mozaild,, uka-

2e siq zapewne w drugef polorvie
paZdziernika, przedluhamy wigc
okres, w kt6rym mo2na wysylad roz-

wiazania do 10 listopada! prz5pomi-

namy nzleszcze - spo3r6d tych,
k6rzywySla prawidbrue roari4zania

wsrystkich trze ch zadafi , rodosuf e-

my nagrody. Je3li nikt nie prry$le

wszptkid prawidlourydr rczrtl4fir,
nagody rodosufemy pofr6d pozo-

statychlhyczymypowodzeniaw,,la-

maniuglowy"

Rroxcr,r
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Polacy na olimpiadzie w Atlancie

Strzelanie i iudo
Na lgrzyskach Olimpljsklch

w Atlancie Polska zdobyla 1 7 me-

dafi- 7 dotych,S srebrnych l5
br4zourych (mniej ni2 Ukralna,
ale w klasyflkacji medalowef zna-

lazla si€ ,M!ile|,, bo Polacy otrzy-
mall f4cznie wigcef medali zlo-
tych I srebrnych). Ponltef przed-

stawlamy dw6fkq polsklch zfo-
tych meda![st6w.

Pienusz4 polskA dota medalistka

w Atlancie zostala - iu2 na samym

poeAtku olimpiady, iako pierwsza

dota medalistka w og6let - Renata

Mauer. Sw6i medal ,,wystzelala"
z karabinka pneumatycznego.

Tak odpowtadala na pytanie -
na czym polega strzelanle z takiego

karabinka:,, W konkurencf i podsta-

wowei wykonuf e sig 40 strzal6w do

tarczy odddonei o 10 met6w Strze-

lamy w pomieszczeniu zamkniq-

tym. Na oddanie ka2dego strzalu

mamy 75 sekund. Strzelamynako-

mendg sgddego. Osiem naf lepsrych

zawodniczek hvaliflkuje sie do fi-
nalu. Tbm wyniki liczone s4 z do-

kladno3cla do 0.1 punkta". I o sa-

mejwalce na olimpiadzie: ,,howa-
ddla od samego pocz4tku Niemka

Horneber. Ona miala trzy dziewi4t-

kJ,laalpigc. Po 395 punkt6wmta-
ly, optficzmnie, cztery zawodnlcz-

ki, ale Ja zafmowalam druge mief-

sce, poniewa2 w ostatniei serii dzie-

siqciu strzal6w mialam nailepszy

w)rnik. W finale zgubilam przeciw-

niczki, ale Niemka byla caly czas

przede mn4. hzed ostatnim shzalem

wyprzedzala mnie o 1,7 punkta".

Tbk4 snatq trudno iest odrobid, ale

Niemka zrobila du|y bl4d' ,Przy
ostatnim stzale pierwsry raz w tych
zawodach trafila w >6semkq<, a ia
w >dziesi4tkg<. Wyprzedzilam i4
wlgc o 0,3 punkta. Niewielka r62ni-

ca, ale ial<2e macz4ca" .

Renata Mauer opowiada, 2e shze
laniem zaimuie siq 12 lat. Mieszka we

Wrodawiu, studiuie tam na Akadeudi

Ekonomicznei. Na pytanie, jak sig

wykuwa formq w strzelaniu odporvia-

da: ,,Nie ma w tym wielhei fflozofii.
Tlzeba swoie wpfrzelad i mied silna

pry&ikq.Janie festerntytatem hentn-

gu. Nie stzelam tylko po to, 2ebywy-

robiC norme. Kiedy czufg, 2e mam

doSd, to przestaie. Wtedy na nastep

nyteningpzydrodd sie z cheda".

Jest ieszcze f eden problem. Rena-

ta Mauer uZpua,,nieirieckich kara-

bink6w, kt6re kosztuf 4 2 tysi4ce ma-

rek i an$elsklch nabof6w w cenie 1

dotego. Rocznie potrzebuiq 10-15

tysigcy dolar6w" - m6wi. A nie ma

sponsora, nikogo nie reklamuie,

oErymui e tylko stlpendium klubo-

we i olimpiiskie. Na pytante, czy slq

cieszy z sukcesu, odpowiedziala:

,,Bardzo, ale niedr sig pan nie obawia:

bylam, iestem i bgdg normaln4 oso-

ba. Woda sodowa na pewno nie ude-

vy mi do glowy. W stzelectnrie nie

ma miefsca na takie ekscesy".

Jednym z kolef nych polskich do-
tych medalist6w byl iudoka Pawel

Nastula. hzez ostatnie dwa i p6l ro-

ku nie przegral ani fednei walkt.

W tfm czasie bzykrotnie zostal mi-
stzem Europy, mistzem Swiata i te-

raz mistzem olimpiisktm. Jest wiec

mistrzem absolutnym, potg2nym

i niezwycigZonym, z kt6rego moZe

byd dmna cala Polska.,Jestem taHm

twardzielem" - m6wi. 
-,,Staram

sig nie cierpiet prydricznie przed du-

zymi imprezami. Je3li wiem, 2e ie
stem dobrze przygotowany i nic q".,
nie dolega, to rvierzg, 2e mogg sobie

poraddC z ka2dym przeciwnildem."

Na p5ftnie, cry 
-wobec f ego licaiyctr

sukces6w - mo2na go lul, razem

z innyni nafwiqkszymi iudokami
w historii umieSddw Galedi Slawy,

odpowieddal: ,,Nie, na to iest o wie-

le za wczeSnie. hosze o to samo py-

tanie za cztery lata, po igrryskach

w Sydney. JeSli tam zdobgdg zloty
medal, rvtedy zastanowimy slg, vy za-

sluguie na to, 2eby umieSdd mnie

wkronikach. Ana razie cieszmysiig

ztego, co iest. Zotymedal oltmpii-
sld sprawia mi napnwde ogromnA fib
do56."

Pawel Nastula mial sie w lr6tce
o2enid. ,,Dopiero tenz zaczng ot
nosid sukcesy'- twieidzi. v

lhzrsrorGuzowsn
(specf al ny. korespondent gazety

,,Rzeczpospollta" na lgrzyska

Ollmpljskie w Atlancie)

Wydarzenla w llpcu
I slerpnlu 1996 t.

o Parlament uchwalif tzw. reformq
centrum. Zlihtidowanych zostanie 7
ministerstw i urzed6w centralnych,
tyle samo powstanie na ich mieisce.
Wbrew pozorom nie jest to anykte
,,przetasowanie" rzqdu lub zmiana
nazw, ale zmiana charakteru mini-
sterstw. I tak np. powstanie silne Mi-
nisterstwo Skarbu, kt6re - moina
tak powiedzied - bedzie rvlaicicielem
wsrysddegq co pafstuor,rrc; bqdzie tei
pzeprowadza C pryvt atyzaciq; z kil ku
ministerstw zajmuj4cych siq ekono-
miq powstanie jedno, duie Minister-
stwo Gospodarki; na miejsce Central-
nego Uzqdu Planowania stworzone
zostanie Rzadowe Centrum Studi6w
Strategicznych. W dwupa(yjnej ko-
alicji rzqdzqcej trwafa dyskusja: kto
i na jakich zasadach obejmie nowe
stanowiska ministerialne?

r !V lipc.u 1ie bylo inflacji (a Scislej
m6wi4c byla ujemna - o 0,1 proc.).
Moinawiec mie€ nadziejg 2ena ko-
niec grudnia inflacja roczha wyniesie
zaledwie 17 proc.

o W ll hrartale teqo roku Srednie wv-
nagrodzenie w Potce wyniosfo 855 zf
(31 5 dolar6w). Prasa polska opubliko-
wafa natomiaslwysoko5d wynagro-
dze6, ja kie otr4lm ujq prezyd6nci -pol-

skich miast (w duiych miastach
w Polsce urzqduj4 prezydenci,
w mniejszych - burmistzowie): od
4300 zf (Lublin -ok. 1 600 dolar6w)
po 1 0.1 00 zf (Warszawa - ok. 3700
dolar6w) miesiecznie.

o W Bialymstoku i innych miastach
Polski grupy arui4zane z Ko3ciofem
rozpgczgty akcjq przeciwko porno-
grafli, domagaiac sie od os6b sprze
9aiAgych gazety (przede wszyitkim
kioskarzy) zaprzestania sprzedai
pism pornograficznych. Ztolyty te2
doniesienia do prokuratury - w ko-
dekie kamym irzewidzia-na jest ka-
ra za upowszechnianie pornografii.

.Spzediwcy twierdzq, ii handluia wy-
fqcznie.legalnymi, zarejestrowdnymi
czasoprsmami.

. Sredni kurs dolar6w w kantorach
na konf ec sierpnia - skup - 2,72d,
spneda22,74d.

P.K.
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