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BERDYCZOWSKA

Polska - Ukrainabezwiz

Przej5cie graniczne Dorohusk - Jahodin
For. Eucrmusz GowsARo

17 sierpnia tego roku we-
szfa w 2ycie polsko-ukrai6ska
umowa o ruchu bezwizowym.
Oznacza ona zupefnie now4
jako3( w stosunkach migdzy
oboma krajami- cho( i do tej
pory obowi4zywala umowa
o ruchu bezwizowym, zawar-
ta jeszcze przez Polsk4 Rzecz-

pospolit4 Ludow4 oraz ZSRR.

Stare rozwi1zania, jak dobrze
wiedz4 tzytelnicy,,Mozaiki",
byfy jednak do5( skompliko-
wane. Nowe s4 proste i przej-
rzyste.

- Obywatele Polski i Ukrainy
przy wieldzie na Ukrainq i do
Polski po prostu nie potrzebu-

i4 wiz - m6wi Grzegorz Kacz-
marek, wicekonsul w Konsula-
cie Generalnym Rzeczpospoli-
tei Polskiei w Kiiowie. - Po-
przednio wymagane byty m.in.
zaptoszenia i vouchety. Teraz
nie iest to potrzebne. Strona
polska zobowi4zala natomiast
pragnacych przyiechaf do Pol-

ski obywateli ukraifrskich do
posiadania co naimniei 50 do-
lar6w USA na kazdy dziefipoby-
tu, iednak nie mniei ni| 200.
Ukraina nie postawila takiego
warunku obywatelom polskim,
przynaimniei na razie.

Dokoiczenie str.3
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Los r odziny Zelichowskich
Pdtora roku minqfo od dnia, gdy zawalif sig budynek stoj4cy

przy ullcy Swierdlowa6, o crym pisafa ,,Mozaika Berdyczowska"
w nr.2i 3 z marca-kwietnia i maja-czerwca'|.996 r. Wla5nie od te-
go czasu mieszkamy w hotelu. Bardzo wiele razy zwracaliSmy siq

do wladz miasta, ieby daly nam mieszkanie, ale nie doczekaliSmy
siq pozytywnej od powiedzi.

Dla mojej zony Anny wydzielono mieszkanie, kt6re budowano

6lat, atrry latapodl4czaia gaz, wodg i kanalizacje. OtrzymaliSmy
dokumenty na to mieszkanie od mieiskiej slodowni3htaprzedza-
waleniem sig starego budynku, ale do tei pory nie mozemy siq do
niego przeprowadzie - wlaSnie dlatego, ze nie zostalo ieszcze ukofr-
czone.

S4siedzi, co mieszkali z nami w starym budynku, juz od wiosny
mieszkaia w nowych budynkach. SpoSr6d tych, kt6rych osiedlono
w hotelu, pozostala iedynie nasza rodzina.

Cficemy zad,afproste pytanie wladzorn miasta Berdyczowa, na

czelezmerem Oleksijem Chilukiem oraz dyrektorem mieiskiej slo-

downi. Kiedy konkretnie przeidziemy do nowego mieszkania?

Po j esieni nastapi zima, to iest normalne w przyrodzie. Ale j ak j est

zimaw duszach i sercach ludzi, to sytuacja jest o wiele gorsza. Ma-

my nadzieie, ze po trzeciei iuZ publikacii w ,,Mozaice Berdyczow-

skiej" wladze miasta uSwiadomiA sobie, jaka jest nasza sytuacia. Ze-

by nasza rodzina mogla w wigiliiny wiecz6r spotkae sig w nowym,
wlasnym mieszkaniu, w nowym budynku.

Wtlovstlw, Axnn, |ut-t lttttl
r Trnrsxl2rucxowscv

HoTEL,,DRU2BA,,

Benovcz6w
.My teLprryl4czamy sie do apelu : proSby rodziny pafrstwa Ze-

lichowskich. Rozumiemy, 2e dla miasta sprawa nie jest latwa, ale dla
tei rodziny brak wlasnego mieszkania to prawdziwa tragedia. Oby
siq wreszcie zakofrczyla.

Rroxc,,l

odpowiednie Srodki na papier

i druk naszego pisma, aprzecieL

i este Smy in stlrrtuci a niedochodo-
w4, nie zamieszczamy reklam,
pieni4dze pochodz4 wyl4cznie
z dotacii od os6b prywatnych
i organizacii spolecznych. Po

drugie - od spraw technicznych.

Obecnie w r,yydawanie pisma za-

angazowani s4 ludzie zar0wno
w Berdyczowie, iak i w Warsza-

wie. Powoduie to konieczno3f
ci4gtego poszukiwania os6b, iad4-
cych do Warszawy lub z Warsza-

wy do Kiiowa, bytomieva lub

Wladysfaw Zelichowskiz c6rk4 Teresk4 w hotelu ,,Dru2ba" . Mieszka-
ja w5r6d karaluch6w ju2 od ponad roku. fest ciasno i niewygodnie

bo pok6jbardzo maiy. v
ror. lmvslWrrmfisH

Berdyczowa. Sprawa nieprosta - wiqcei informacii o Polsce i Pola-

wrecz uniemozliwiai4ca zwiek- kach w innych kraiach, a takZe

szenieczgstotliwoSciwydawania o malo znanych wydarzeniach

,,Mozaiki" i przeksztalcenia iej... z historii. Postaramy siq te zycze-

np.w miesigcznik. 'nia zaspokoie.

Staramy siq iednak, w miarg Naraziepragniemyzachqcie do
naszychskromnychmozliwoSci, pisaniadonas-osobie,oswoieiro

dokonywaezmianw,,Mozaice". dzinie,oswoichmaiomych,oBer-

WBerdyczowieupowszechniana dyczowieiinnychmiastachUlua-

byla ankieta na temat naszego pri- iny, o wsiach, w kt6rych mieszka-

sma. Z tych odpowiedzi, kt6ie do i4 Polacy. Postaramy sig te listy
nas dotarly, wynika, 2e ieden eg- opublikowaf -takiakzamieszczo
zemplarz,,Mozaiki" czytany iest nypowyZei wstrz4sai4cylistrodzi-
przez kilka os6b, co naimniei ied- ny paristwa Zelichowskich.

Wiecei do czytania
Ten numer,,Mozaiki Berdy-

czowskiej", jak zapewne zauwa-
iyli nasi Czytelnicy, jest nieco
grubszy od poprzednich -liczy
12 stron. Zaczynaliimy od 4
stron i 4 numer6w w roku, potem

by'o 5 stron i 5 numer6w rocznie,

teraz bedzie 12 stron i6 nume-

r6w rocznie. Trochg wigcej do
czytania.

Czy uda sig ieszcze,,pogrubie"

,,Mozaikg" i zwigkszyd czestotli-
woSC iej ukazywania sig? Zaleiry to
od dw6ch czynnik6w. Po pierw-

sze - od pieniqdzy. Musimy miee n4 rodzing. Nasi czytelnicy chc4 Rrorrcll
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J.tteSmy Polska-Ukraina
wlnternecie! bgZWiZ

Ukraina pomogla polskim powodzianom
Podczas tragicznej powodzi

w Polsce z pomo€a poSpieszylo

bardzo wiele kraj6w. fak pisati-
5my o tym w poprzednim nume-
rze,,Mozaiki Berdyczowskiej",

byfawir6d nich r6wniei Ukraina.

Prosto z Wolynia, gdzie poma-

gaty usunae fakty fatalnej w skutkadr

powodzi i huraganie, na polski
S[sk wyiechala grupa specialist6w

z Ministentwa ds. Sytuacii Nadnty-
czajnych oraz pododdzial Obrony
Cywilnei ze Lwowa.Jak podala nam

Ambasada Ukrainy w Warszawie,

,,Mozaika Berdyczowska" ma swoi4

,,strong" w Internecie - og6lnoSwiato-
wei sieci komputerowei. Jest to, iak na
tazie, ,,strona" bardzo prostar_ tzec by
mo2na - tymczasowa, ale iest. zawarto
na niei podstawowe informacie o re-
dakcii i o piSmie, a tak2e o Berdyczowie.
Mo2na nas ogl4dad pod adresem:

http://www.webspaw-
ner.com/users/mozberd

Przy okazii tez podaiemy adres e-mail

. )ocztyelektronicznei),naiakimoZnawy-\-/
sylai do nas listy:

piotr. koscinski@mailexcite.com
/- 

.

O Internecie napiszemy wigcej w ied-
nym z koleinych numer6w ,,Mozalki".
Tych, kt6rzy mai4 dostgp do komputera,
a za iego po5rednictwem do Internetu, za-

chgcamy do ogl4dania ,,stron" polskich,
a zwlaszczapolskich gazet. Podaiemy adres

tei, kt6rei dziennikarze pomagal4 w reda-

gowaniu,,Mozaiki" -,,Rzeczpospoliitei".
Pod adresem www.rzeczpospolita.pl moZ-

na czytae naiwaznieisze artykuly nainow-
szego wydania pisma i przegl4dai artyku-
ly zpoprzednich kilku miesiqcy. Nam do

,, Rzeczpospolitei Onlin e" (czytai,,onlaj n",
na linii, czyli w komputerowei sieci) iest

ieszczebardzo, bardzo daleko - ale moZe

w przyszloSci bgdzie istniei prawdziwa,
komputerow a,,Mozalka" ?

Reo.

od 16 do 27lipcabr.w akcji uczest-

niczylo 213 ludzi i 53 jednostki

sprzetu, samochod6w itp.
Znane s4 iuz szczegolowe dane,

dotycz4ce ich dzialalno5ci. I taknp.
w Opolu samobieznymi dZwigami

przemieScili 4200 plyt Zelazobeto-

nowych dla umocnienia wal6w
przeciwpowodziowych; ciq2ar6wki

przewiozly 50 tys. metr6w szeScien-

nych piasku, a buifiozery przesu-

ngly 26 9s. m szeSf. piasku. W in-
nym Sl4skim mieScie - Gluchola-
zach - wywieziono z ulic 300 ton

Dokoficzenie ze str. 1

Umowa podpisana zostala doSe dawno, ale

na iei weiScie w zycie trzeba bylo poczekae . Jak
nieoficialnie wiadomo, wprowadzeniu pol-
sko-ukrainskiego ruchu bezwizowego niechgt-
ne byty kraje Unii Europeiskiej. Jak wiadomo,
Polska chce by( czlonkiem UE, a to w perspek-

tywie ozna cza, Le zllkvmdowana zostanie kon-
trola na granicy Polski z Niemcami i innymi
czlonkami UE (w przyszloSci np. Czechy).
WiehdLaiacy do Polski np. z Ukrainy bgdzie

wie|dilal na terytorium Unii Europeiskiei,
a wigc bez zadnych przeszk6d bedzie m6gl po
drolowaC zWarszawy do Berlina, Brulaeli, Pa-

ryza, Kopenhagi i tak dalei. hoblem polega na
tym, 2e obywatele Ukrainy mieliby wolny
wiazd do Polski - a Niemcy, Belgia czy Dania
moga nie chcief (przynaimniei na razie) tego
samego w odniesieniu do siebie. Prrybraku kon-
troli granicznei byloby to niemoZliwe do wy-
egzekwowania. Jak sprawa zostanie rcnti4za-
na - nie wiadomo. Zres fr4, prerydent Ukrainy
Leonid Kuczma podkreSlal, ze chce aby Ukra-
ina weszla do Unii Europeiskiei.

- Ukraina iest bardzo zadowolona, bo Pol-

ska'iest pierwszym kraiem poloZonym naza,
ch6d od nas, kt6ry zdecydowal sig na do wpro-
wadzenie ruchu bezwizowego - powiedzial

,,Mozaice" Wolodymyr Jacenkiw5ki, naczel-

nik Wydzialu lnformacii Ministerstwa Spraw

Zagranicznych Ukrainy. -Jest to niezmiernie
wa2ne, odzwierciedla bowiem istnienie stra-

tegicznego partnerstwa migdzy naszymi kra-

mulu, wypompowano te2 wode

z 20 budyhk6w mieszkalnych.

Ukraifscy specialiSci oczy5cili te2

600 metr6w kolektor6w i rur kana-

lizaryj nych. Dla umocnienia brze-

g6w rzeki - Odry - przewieZli 130

ton kamieni . 7-e szczatklw drzew, ka-

mieni i mulu oczy5cili 3 kilometry
zalanei przez wodq drogi.

Tyle fakty, w skr6cie - pelna li-
sta dzialafi ukrairiskiei ekipy
w Opolu i Glucholazach iest dlu2-

sza. Same faktyto iednakniewiele.
Trzeba pamiqtai, ze dwieScie os6b

z Ukrainy pracowalo w bardzo

trudnych warunkach.,,Wielka wo-

da" zrujnowala wiele dom6w, pod-

myla ulice. W budynkach, na par-

terze i niZszych piqtrach, pozosta-

lawarstwa cuchn4cego mulu. Z ka-

nalizacii na ulice wydostaly sig nie-

czystoSci. Ulice trzeba oczyScii

i nierzadko wyremontowaf.

W mieszkaniach trzeba ztywal
i kla5i na nowo podlogi i tfnki. To

ogrom prac. CzgSf z nich zrobila

ukraiflska ekipa.

P.K.

iami. Nasze stosunki przechodz4 od teorety-
zowania po poszukiwania praktyczne. Ptze-

cie? ru4dy umawiai4 siq po to, by coS mieli
z tego zwykli ludzie. Ruch bezwizov,ty oznacza

ulatwienie spotkafl migdzy biznesmenami -
a wiec latwieiv4 wymiang handlow4, oznacza

teZ ulatwienie we wzaiemnych wyiazdach
przedstawicieli Srodowisk kultury i nauki,
czestsze, wzaiemne wizyty dzieci i mlodzie-

2y, ulatwienie w spotkaniach czlonk6w ro-
dzin.

Podsumuimy wigc: bezwi zowy wiazd oby-

wateli Ukrainy do Polski i Polski na Ukraine
mozliwy iest na trzy miesi4ce (przed uptywem

trzech mie.sigcy nalezy wyiechae - hb uzyskad

wize). Obywatel Ukrainy potrzebuie miec przy

sobie co naimniei 200 dolar6w, aby wiechad

na terytorium Polsh. Obywatel RP nie musi dp.
ponowad tak4 kwot4.

Jak powiedziano na konferencii prasowei

w ukrairiskim Ministerstwie Spraw Zagta-
nicznych, trwai4 rozmowy zinnymi kraiami
w sprawie wprowadzenia ruchu bezwizowe-
go. Dotyczy to np. Wggier oraz krai6w nad-
baltyckich. Litwa zgad,za siq podobno na
zniesienie obowi4zku wizowego, ale uzaleL-

nia ten krok od wprowadzenia na Ukrainie wy-
lAcznie nowych, ukraif,skich paszport6w. To

zaS ma nast4pii wkr6tce, bye moZe wiqc i do
krai6w baltyckich podr62owanie bgdzie ula-'

twione.

PtonKoiofsn

{oztrxnunz,, RzEczpospoltrg")
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Dohrze I ale mo Le by(lepiei
Centrum Stosunk6w Migdry-

narodowych Instytutu Spraw
Publicznych w Warszawie opu-

blikowafo ostatnio raport,,Sto-

sunki Polsko-Ukraifi skie", autor-

stwa Antoniego Z. Kamifiskie-

go i f erzego Kozakiewic za. Prot.

Kami6ski jest socjologiem ipra-
cuje w Polskiei Akademii Nauk,

przedtem pracowal w polskim

Ministerstwie Spraw Zagranicz-

nych i kierowaf Polskim Insgrtu-

tem Spraw Migdzynarodo-

wych. Dr Kozakiewicz t6wniei
pracuie w PAN, byf ambasado-

rem Polskiw Kijowie.

Ta bardzo interesui4ca publi-

kacja szczeg6lowo omawia hi-
storie i obecny stan stosunk6w

Polska-Ukraina. Nie mamy moz-

liwoSci opublikowania nawet ob-

szerniejszego streszczenia. Spr6-

bu j emy j ednak zapo znaf Czytle-

nik6w z podsumowaniem, za-

wartym w rozdziale ,,Zakoncze-

nie":

,,Jaki iest bilans partnerstwa,

kt6re tylekroi okreSlane bylo
przez czolowych polityk6w obu

krai6w jako "strategiczne"?" -
zastanawiai4 sig autotzy. - ,,Po

stronie aktyw6w wymienif

. mozna koncepcje "dwutoro-
wych stosunk6w" miqdzy Pol-

ska a ZSRR, ti. zinstytucionali-
zowanie w latach 1990-1991

pewnych form kontakt6w dy-
plomatycznych z oSciennymi
republikami (sowieckimi). Ula-

twilo to prowadzenie powaZne-

go i glgbokiego dialogu miqdzy
polskimi i ukrairiskimi Srodowi-

skami demokratycznej opozy-

cii, kt6ry rczpocz4l siq zreszt4

iuzwczeSniei, w 1987 roku, oraz

mialo wplyw na natychmiasto-
we uznanie przez polski rz4d

w grudniu 1992 roku niepodle-
glego paristwa ukraifskiego.
Czynniki te pozwolily Polsce--r.kaf 

w stosunkach z Kiio-

wem uprzywilejowan4 pozycie

oraz stworzyf wplywowe Pro-
polskie lobby w naiblizszym

otoczeniu politycznych dorad-

c6w prezydenta Ukrainy.

Zbudowano teZ trwal4 podsta-

we prawno-traktatow1 dla rcz-

woiu stosunk6g .obustronnych.

Jei zasadniczymi elementami s4

uznanie nienaruszalnoSci granic

i postanowienia o prawach

mnieiszoSci narodowych. Prze-

strzeganie tych postanowief
przez obie strony waln ie przy czY -

nilo sie do normalizaciiwzaiem-
nych stosunk6w. Do zacieSnie-

nia stosunk6w na ni2szych szcze-

blach administagi przycrynilo sie

stworzenie euroregion6w,,Kar-
paty" i ,,Bug", choe aktywnoSi

tych struktur wciAZ pozostawia

wiele do Lyczenia.

Trzeba tez wspomnied o sto-

sunkowo intensywnei i dobrze

rozwijai4cej siq wsp6lpracy re-

sort6w ob rony. Zaw arta migdzY

obu resortami umowa dala pod-

stawe do stalych kontakt6wkie-

rownictw ministerstw sztab6w

generalnych i dow6dztw okre-

B6w, a takile organizowania

wsp6lnych fwiczefi , wsp6tpra-

cy przy remoncie sprzgtu itp.
Trzeba tez wspomniei o dobrze

rozwijaj 4cej sig wsp6lpracy w ra-

mach programu Partnerstwo dla

Pokoiu: udziale w wielostron-
nych manewrach, utworzeniu
batalidnu polsko-ukrairi skiego

dla potrzeb misii pokoiowych

itp. Polska wiele zrobila natzecz
promowania interes6w pafl stwa

ukrairiskiego na arenie miqdzy-

narodowej oraz r6wnowaZenia

stosunk6w migdzy USA, Europa

Zachodnia a Rosi4 i Ukrain4, wy-

korzystui4c w tym celu dostgpne

kanaly dyplomatyczne. To zada-

nie realizowane byto bodai nai-

bardziei konsekwentnie i przynio-

slo naibardziei widoczne rezulta-

tv.

Liste negatyw6w otwiera

brak kompleksowei, daleko-

sigZnei koncepcji polskich sto-

sunkdw z Ukraina" - podkre-

5lai4 prof. Kamiriski i dr Koza-

kiewicz.,,Nazywanie "dobrosa-
siedzkich stosunk6wo z Ukra-

in4 "511n1sgicznym" czy "Prio-
rytetowym( celem polskiei Po-
lityki zagranicznei (minister

Dariusz Rosati w wyst4pieniu
w Seimie 21 pahdziernika 1996

r.) pozostanie dop6ty zwrotem

retorycznym, dop6ki slowa nie

zostana poparte konkretnYm
programem, ti. nie zostana

p:rzyznane Srodki finansowd
i organizacyine niezbedne do

wykonania politycznie uzgod-

nionego dzialania.

Jak dotad nie podieto w Polsce

powaZnej pr6by budowy sPolecz-

nego (w tym intelektualnego) za-

plecza polityki,ukraifskiei".
Tworzenie "Forum polsko - ukra-

ifskiegoo trwalo przeszlo dwa la-

ta, co nie Swiadczy dobrze o ran-

dze nadawanei tei instYtucii

przez odpowiedzialne krqgi poli-

q czne. W konsekwenci i, decy zie

polityczne nie posiadaia niezbed-

nei akceptacii spolecznei i zako-

twiczenia w SwiadomoSci Poli-
tycznej Polak6w. W "kwestii
ukraifskiej" utrzymuie siq nie-

bezpieczny stan pr6zni Swiado-

moSciowei.

Nie wykorzystana zostala

szansa pomySlnei dla Polski ko-

niunkturyw stosunkach z Ukra-

ina. Ukrairlskie pr6by zbudowa-

nia wok6l stosunk6w z Polska

podstaw dla zachodniei alterna-

tywyw iei polityce zagranicznei

nie znalazly po polskiei stronie

silnego, konstruktywnego odze-

wu. Polskie poparcie dla UkrainY

uiawnialo sig przede wszystkim

w sferze werbalnei, w oficialnych

deklaraciachoraz, co warto pod-

kreSlif, w dyplomatycznych wY-

st4pieniach.

Wreszcie, podeimowano dzia-

lania, kt6re podw aialY vnary go d'
no5d polskiei polityki wschodniei

i Polski iako politycznego Part-

nera. Brak loialnoSei nie nale2Y

w historii stosunk6w migdzyna-

rodowych do rzadkoSci. Jednak-

ze paf,stwo, kt6re chce zachowae

wiarygodnoSd, nie moze sobie na

to pozwolif, chyba, 2e w ostatecz-

noSci. Dotyczy to szczeg6lnie sto
sunk6w z >partnerem strategic 

-

flyrn., czyli zkraiem, od kt6regi/
losow zaleLy w zraczrrpstoPniu
nasza wlasna przyszloSf.tt c

Zdaniem autor6w,,nie stwo-

rzono dot4d podstaw wsPotPracy

gospodarczei iako istotnego i efek-

tywnego instrumentu ksztaltowa-

nia stosunk6w polsko-ukraitl-

skich i czynnllra zmnieiszaiacego

zalehnoSf Ukrainy od Rosii. (...)

Wypada zadaf pytanie: skoro

przetrwanie niepodlegtego Patl-

stwa ukaifukiego iest w "sfategicz-
nym interesie" Polski, to co zrobi-

la ona narzmzrcalizacii tego in-

teresu?"

Podsumowuiac, obai speci ali
Sci od stosunk6w Polska-Ukraina

dodai4: ,,toleruie sig w polsk. .
Lyciu publicznym agresywne

i wplywowe - przynaimniei lo-

kalnie - sily szerz4ceproPagandg

antyukrairlska i podeimui4ce

dzialania niezgodne z podstawo-

lvymi zasadami wsp6l2Ycia sPo-

lecznego. Nie czyni sig prz-eciwko

nim wla5ciwych krokdtc Praw-
nych. 7a przyklad slu2ye mog4

notorycmie powtarzai4ce sie wy-

st4pienia an$ukraif skie w Prze-

mySlu mai4ce swe Zr6dlo zar6w-

no w konfliktach wewngtrmych,

iak i w zewnetrznei insPiracii.

Szczeg6lnym smutkiem naPawa,

2e niekiedy przewodz4im kaPta-

ni, niepomni na stanowisko Oi-

ca Swigtego i zasady ekumenii."

Cryli: iest dobrze, ale mo2e

bye lepiei. Du2o lepiei.

Opr M.Srm.
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0 szkolnictwie
polskirn

Dzisiaj na Ukrainie nikt nie zaprzecza fakfu.,odrodzenia
m n iejszo ici narod owy ch, a zwl aszcza Pol a k6w. pol skoi€ od-
radza siq przede wszystkim na ziemiach, gdzie Polacy maia
dawne korzenie, tak konsekwentnie niszczone przez reiim
Stalina. S4 to, jak wiadomo, Ukraina Zachodnia, polesie, po-

,. _ dole

Co straciliSmy w przeszloSci - iuL mnie j wiqcei znamy, do cze-
go doidziemy w przyszloSci - jeszcze trudno powiedziee. Aksjo-
matem iest chyba tylko to, 2e nie wr6cimy iul do punktu wyj-
Sciowego, sk4d zaczgla sig DrogaKrzylowa przeSladowaf,, wysie-
dleft, zaglady. Nie bqdzie nas iuZ tyle, ile bylo. Niestety, iako mniej-
szoSe narodowa na Ukrainie, nie bgdziemy iuz odgrywali decy-
dui4cei roli w 2yciu spolecznym. Jednak mozemy zrobil duho,
wspierani pruez Macierz. Mozemy bye walnym czynnikiem we
wsp6lpracy miqdzy Ukraina a Polsk4:

Rozwiiamy sig w swoim odrodzeniu. Mielismy okres ,,czab
nej przeszloSci", kiedy otwarta rozmowa o represjach wypelni-
La nasz4 wy obr alnig obrazami mo rd6w, tlum am i ofia4 prze mo-
c4 i krwi4. MieliSmy okres ,,romantyzmu folklorystycznego,,,
kiedy polska piosenka, Spiewana przed mikrofonem w prze-
pelnionei sali koncertowej, budzila zachwyt i powodowala
szczere lzy tozczulenia i radoSci. Teraz zaczynamy okres osta-

-. teczny- okres ,,realistycznei dzialalnosci". Na tej zasadzie bu-
.. - ,.duiemy rczwi4zanie problemu, kt6ry uwaZamy zagl6wnieiszy

w omawianei tematyce. A wigc iakim ma bye szkolnictwo pol-
skie na Ukrainie?

Ze zrozumialych powod6w wigkszoSe ocalalych .tu nurffht.-
renach polskich rodzin nie wykorzystywala polskiei mowy na po-
ziomie codziennei rozmowy, kt6ry iest podstawa dla Srodowiska

iqzykowego. Czlowiek, kt6ry zna kilka modlitw po polsku, umie
czybe i coS tam powiedzief po polsku, u nas iest iuz uwaLany za
Polaka. Dziwnie wygl4da polskoSd tych, ktdrzy i tego nie umiei4!

St4d wynikai4 bynaimniei trzy wnioski. przede wszystkim mu-
simy uczye polskiego, zeby stwar zaf sprzyiai4ce warunki dla roz-

, woiu polskiej molt'y w gronie rodzinnym. po drugie, musimy
dol4czyfsie do polskiej tradycii kulturalnej, etycznei, moralnei.
ByC Polakiem - to brzmi zbyt znacz4co, Leby.lekcewazyc odpo-
wiedzialnoSf za ten byt. Prawd a, Lehrabiawoperetce - to po pro-
stu czlowiek we fraku, ale prawdziwy hrabia - to o wiele wiqcej.
Po trzecie, nauka polskoSci ma byi przeznaczona przede wszyst-
kim dla dzieci i dla mlodzieLy. w ten sposdb nauczanie staie sig
konstruowaniem, programowaniem naszej przyszloSci.

Z tego punktu widzenia wydaie siq oczywiste, iakie ma byf
szkolnictwo polskie.Jqzyk, podstawowe wiadomosci z historii, li-

teratury, zi awisk kulturalnych (plastyk a, muzyka, teatr, architek-
tura), znajomoSe geografii, gospodarki Polski, polska tradycia
i 2ycie religiine. Opracowanie i realizacia program6w takiego na-

. uczania iest rzecz4 niezbqdn4 i potrzebuie wsp6lnego wysilku,
wsp6lpracy, a takLe dyskusi i wszystkich, kt6rzy mogliby podi 46
tg pracq tak w Ukrainie, iak i w Polsce.

Tu chcialbym poruszye ieszczejeden, ale jakze walny problem.
Polacy na Ukrainie s4 obywatelami Ukrainy nie tylko z praw-
nego punktu widzenia. Sa to ludzie, kt6rych Lycie jest powi4-
zane z ziemi4 ukrairlska tysi4cami niewidzialnych, a iednak
nierozerwalnych nici. Nie moZemy wychowywai Polaka na
Ukrainie wyl4cznie z mentalnoScia polsk4. Tym bardziei, 2e

mamy tyle wsp6lnego w losach (nawet nasze hymny narodo-
we mai4 identyczny pocz4tek: ,,Jeszcze Polska nie zgingla..."
i ,,Szcze ne wmerla Ukraina..."). Musimy dbaf o synteze, pota-
czenie w SwiadomoSci naszych uczni6w dw6ch bliskich - ale
i r62nych - kultur. Nie iest to latwe d4zenie do takiego celu, ale
nie pozwolimy na wzmacnianie nastroj6w emigracyjnych, wy-
jazdowych czy iworzenia Srodowiska izolowanego, Srodowi-
ska ,,emigracii wewngtrznei". Dla Polaka na Ukrainie Polska mu-
si bye Macierz4, a nie ziemi4 obiecan4.

Z innei zaS strony musimy dae szansq dla zdolnieiszei mlodzie-
zy. Szansq na studia w Polsce. Ale iak to zrobif? Przez zt62nico-
wanie interes6w? Chcesz do Polski na studia, ucz siq matematy-
ki pb polsku? Nie chcesz - to sig nie ucz? Istniei4 dwa sposoby po-

dejScia do tego problemu.

Jedni uwaLai4, Ze szkolnictwo polskie ma byf podstawowe i hu-
manistyczne. Inni - marz1 o szkolach polskich nie tylko we

Lwowie czy Kijowie, ale iw |ytomierzu, Chmielnickim, Win-
nicy...

Moim zdaniem, orientacia szkolnictwa polskie! o wyl4cz-
nie na podstawowy i humanistyczny charakter nauczania,
sztucznie ogranicza poziom ksztalcenia mlodzieZy, o ile igno-
ruie podstawy wiedzy naukowei iako skladnika oSwiaty wsp6l-
czesnei.

Z innei strony, nie chodzi o nauczanie matematyki czybio-
logii wyl4cznie iako przedmiot6w szkolnych, tylko o podsta-
wy wiedzy. Stworzye takie elementarne, popularyzui4ce idee
i metody naukowe podrgczniki, to znaczy dad uczniop moZ-

liwoSe znaiomoSci z terminologi4 i stylem literatury nauko-
wei w igzyku polskim, co ulatwiloby w przyszloSci kontakty za-

wodowe, nie m6wi4c iu2 o walnym aspekcie rozwoiu intelek-
tu uczni6w' 

Bocorur swerows*
(Kozrlwx)
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Doprow adzie do kontakt6w rodzin
Pomimo wielomiesigcznych starai naszei

redakcji nie doszlo jeszcze do nawi4zania ofi-

cjalnych kontakt6w migdzy Siedlcami i Ber-

dyczowem - i to nie z winy Siedlec.

Latem 1997 t. Siedlce - miasto poloZone ok.

100 km od Warszawy- odwiedzila przedstawi-

cielka Polonii berdyczowskiei (i zarazem na-

szej redakcji) Larysa Wermirlska. Przyi4l ia pre-

zydent miasta pan Henryk Gut, kt6ry udzielil

wywiadu ,,Mozaice".

. Siedlce leza nad zek4 Muchawk4 i zaimui4 po-

wierzchniq 32 km kw. Zamieszkuie je obecnie 74

tys. mieszkanc6w. Od 1975 r. miasto jest stolic4

woiew6dztwa siedleckiego, polozonego w Srod-

kowowschodniei Polsce, wwidlach Bugu i Wisly.

- Panie prezydencie, iak przygotowywa-

ny iest budiet miasta i iakie instytucie fi-
nansowan e s4 przez miasto?

- Budzet miasta na 1997 rok wynosi 670 mi-

lion6w zlotych (ok. 330 milion6w hrywien -
prz.p.red.). Jest to doSC wysoki bud2et, co ozna-

cza,henasze miasto plasuje siq w pierwszei dwu-

dziestce polskich miast Srednich, czyli od 70 do

100 tysigcy mieszkafc6w. Natomiast finansu-

iemy tylko i wyl4cznie Mieiski OSrodek Pomo-

cy Spolecznej, kt6ry zaimuie sig wspieraniem ubo

gich, Miejski O5rodek Kultury i Klub Sportowy

,,Pogorl Siedlce", a takZe kilka innych, mnieiszych

stowarzyszeri. Natomiast wszelkie zaklady ko-

munalne, takie iak Przedsiebiorstwo Uslug Ko-

munalnych, kt6re zajmuie sig czystoSci4 w mie-

Scie i Sciekami, czy Przedsiebiorstwo Energety-

ki Cieplnei, kt6re zaopatruje w cieplo cale mia-

sto, to s4 sp6lki prawa handlowego. Miasto iest
ich wla5cicielem w 100 proc. i nie dotuje ich.

Utrzymui4 sie same i jeszcze przynosz1zyski.

- A czy Siedlce nie mai4 problem6w z re-

alizaci4 bud2etu?

- Jestem prezydentem miasta od czasu

pierwszych wybor6w samorz4dowych, czyli od

siedmiu lat. W pierwszych trzech latach mia-

sto bylo zadluzone na tzy czwarte budZetu

rocmego. Natomiast po wlprowadzeniu Siedlec

z tei zapaf;cifi nansowei co roku budZet realizo-

wany iest w 100 proc., a nawet pod koniec ro-

ku budZet iest powigls zany. Okazuie si€, 2e wie-

. cej Srodk6w zdobywamy, nil planowaliSmy -
ale to sa niewielkie kwoty.

-Kto finansuie szkolnictwo i lecznictwo.

- Przedszkola i szkoly podstawowe finansu-

je miasto. SzkolySrednie i oczywiSciewyZsze s4

natomiast fi nansowan e przezparlstwo. SluZbe

zdrowia, opr6cz 2lobk6w, tak2e finansuje pafr-

ror. Ancnwuu

stwo - zar6wno tzw. otwart4 (ti. przychodnie,

ambulatori a - przp.,,Mozaiki") j ak i zamkniq-

t4 (szpitale -przp. ,,Mozaikl"). Skutki tego sa

takie, 2e nasi nauczyciele oraz opiekunki w zlob-

ku dostaj4 wynagrodzenie i to chyba niezle, pie-

nigdzy bowiem nie brakuje. Gorzei iest w przy-

padku szk6l Srednich. W tym roku woiewoda ma

problemy z zapewnieniem wystarczaj4cych

Srodk6w naczwarty kwartal. Nie ma jednaksy-

tuacii, Zeby lekarz czy nauczyciel nie dostal pie-

niqdzy w terminie, w kt6rym powinien.

- W tym roku obchodzicie 45Gta roczni-

cA uzyskania przez Siedlce praw mieiskich.

Jak ta rocznica iest Swiqtowana?

- Rocznicy nie obchodzimy ta( iak w innych

miastach, gdzie organizuje siq urocrysQ ses j g ra-

dy mieiskiej oraz dnefi czy tydzefiobchod6w. Po-

stanowiliSmy caly rok 1997 pu4unczyena obcho-

dy 45Glecia. RozpoczgliSmy je 1 stycmia wsp6l-

nym balem na gl6wnym Placu Sikonkiego. 17

stycznia odbyla siq uroczysta sesia Rady Miej-

skiei. MieliSmy go3ci z calei Polskr, atakiezzaprzy-

jaZnionych miast z innych patutw. Co miesiac od-

bywa sig przynaimniej kilka imprez wlaSnie pod

haslem 45Glecia i tak bedzie a2 do kofca roku.

- Siedlce przygotowuia sie do wizyty Oi-

ca Swigtego Jana Pawl all. Czy iest iui pro-
gram wizyty papiein?

- WlaSnie w przeddziefl naszei rozmowy wr&
aila delegacja, kt6ra ieszcze raz ponowilazapro

szenie. Zostala p:rzy igta przez OicaSwigtego na

audiencii og6lnei. Papiez wrecz stwierdzil, 2e

Siedlce sa miastem,,poktryw dzonym ", gdy L do

tei pory nas nie odwiedzil i zapowiedzial, 2e przy

najbliZszei okazii bedzie staral sig to naprawie.

Nie ma jeszcze szczeg6lowego planu wizyty,

bo nie ma teZ dokladnego terminu. Liczymy, ze

moze to nastapid w maiu przyvlego roku i do te-

go staramy sig przygotowaC miasto. Powstal iuZ

komitet sprawu i4cy pierz;g zar6wno nad organi-

zaci4wizyty, iak i budow4 pomnika - chcemy

w przyszlym roku, na wiosne, postawid pomnik

Jana Pawla II, czlowieka wszechczas6w, zarazem

honorowego obywatela naszego miasta.

-Wiemy, 2e Siedlce utrzymui4 kontakty
z wieloma miastami zagranicznymi. Co

Pan sadzi o mo2liwoSci nawi4zania wsp6l-

pracy z Berdyczowem, o co zre szt4 zabiega

nasza redakcia?

- MySmy nawet wyst4pili do wladz Berdyczo

wa z propozycia takiei wsp6lprary, nie chcAc

pomijae nikogo i zaczynaf od wladz wlaSnie.

Do tei pory mer Berdyczowa nie ustosunkowal

sig do nawei propozycii. Mam nadzieig ie po tym --.
wywiadzie odpowie nam, czy iestzainteresowa-
ny wsp6lprac4, czy te2 nie. Natomiast z wielo-

ma miastami z kt6rymi wsp6lpracuiemy nie s4

to koniecmie kontakty wladz. Postaramy siq do
prowadzid do kontakt6w rodzin i bezpoSrednio

os6b zainteresowanych wsp6lprac4. Tak iest np.

z Niemcami, powolaliSmy u nas w Siedlcach Sto-

w avyszenie Wsp6lpracy Polsko-Niemieckiei,

i odwrotnie - tam powstalo Stowarzyszenie

Wspolpracy Niemiecko-Polskiei. I te stowarzy-

szenie przyigly iak rolg organizowania kontak-

t6w. Wladze miast spotykai4 siq przy okazii.

- Dzigkuie bardzo za rozmowe...

-Iateldziekuig i chcialbym pozdrowif Polo-

nie, mieszkaiaca w Berdyczowie i zachgcie do

kontakt6w z nami. Chca poinformowae, 2e w Sie-

dlcach powstal oddziat Stowarryszenia,,Wsp6l-

nota Polska" ical4wsp6tpracq tutai z regionem

wschodnim ten oddzial przeimuie na siebie.

Mam nadzieiq na srybkie spotkanie z patlstwem.
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Przez Kazachstan do Polski
Chcialabym opowiedzie€ o pewnei nauczycielce

z Polski, o jej losie... idobrym, wielkim sercu, kt6-

rego nie zmienily straszne warunki |ycia.
Wladyslawa Drozdowska - Koterba urodzila siq

w 1929 r. w rodzinie nauczycielskiei.Jei oiciec pocho-

dzil z LeSnej Slob6dki kolo Berdyczowa, a matka -
z tarnopolskiego.

Rodzina mieszkala na 6wczesnych zachodnich te-

renach Ukrainy. Zyli w dostatku, wesolo i szczesli-

wie. Rodzice Wladki pracowali w szkole, uczyli dzie-

ci igzyka i matematyki-iwszystkiego, co jestwSwie-

cie dobre. Mala Lalka (tak nazywano Wladyslawg

. _ rodzinnym domu) marryla,2ew prryszloSci r6w-

niez zostanie nauczycielka iak iej ojciec i matka. Po-

szla do szkoly, dobrze sig uczyla. Ale nagle wszystko

sig skof,czylo.

Do tragedii doszlo w 1938 roku, kiedy to rodzina

Drozdowskich zostala wywieziona do Kazachstanu,

podobnie iakwiele innych polskich rodzin. Podczas

podr6fr do Kazachstanu oiciec uciekl i udalo mu sig

dotrze( do Polski. Matka i c6rka pojechaly dalei. Oi-

ciec mySlal,2eudamu sie sprowadzie rodzinq. Byly

to iednak tylko iluzie. Droga, dziel4ca oica od matki

zc6rk4, stawala sig coraz dluzsza.

Byl Kazachstan, potem Syberia... Lalka wraz ze sw4

matka prze\ly straszne chwile. Gl6d, chl6d, ciezkie

warunki zycia, naruszyly zdrowie, ale nie zmienily do-

brego serca Lalki.

Po zakofczeniu II woiny Swiatowei Lalka i iei
matka poi echaly do Polski. Zamieszkaly razem z oi'
cem w Swierkach, w obecnym woiew6dztwie wal-

_ izyskim.
. Lalka ukoriczyla studia i zosta-

la - tak jak chciala - nauczycielk4

jqzyka rosyiskiego. Pracowala

w szkole, vryszlazam42, urodzila
dwie c6rki. Wszystko, co przeLryla

w swych mlodych latach, wspo-

mina iak straszny sen. Prosila Bo-'

ga,heby coS takiego nigdy sie nie

powt6rzylo, by bylo doSC chleba

i do chleba.

Wszyscy, ktorry znali Wlady-

slawq Koterbe (po mqzu), m6wili
o niej tylko dobre slowa. Byla

Czlowiekie m przez duhe,, C " i Na-

uczycielem ptzez duze ,,N".
Odesda z tego Swiata za wczeSnie

-w 1994 r. Pamiei o niei trwae bg-

dzie w sercach iej uczni6w i znajo-

mych.

Wllrnwnl Kottixx
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i marchwi. Leon Sempolowski wyho-
dowal nowe gatunki buraka cukrowe-

go, kt6re zapewnialy wielkie plony.
Dziqki temu moZliwe bylo wstrzyma-

nie importu nasion z zagranicy. Du2o

czasu i uwagi poSwiqcil ksztalceniu
mlodych selekcjoner6w. Za sw oi4 pra-

ce otrzymal liczne odznaczenia.

Opr6cz selekcii nasion Leon Sem-

poldviki przeiawial duZe zaintereso
wanie filozofi4, literatur4 i sztuk4. Po
zostalo po nim kilka prac nauko-
lvych. NajwaZniejsze napisal razem

z bratem - Antonim Sempolowskim

(1847 -1936), kt6ry bylpionierem na-

ukowej hodowli roSlin i nasiennic-
twa w Polsce. Wydana zostala w Peters-

burgu w 1898 r.

luowrx Wolsuwsrc (CHmr6w)

Leon Sempolowski
Gdy m6wisig o Polakach na Podolu,

nie wolno pomin4( takiej osoby, jak Le-

on Sempolowski.

Urodzil sig w 1968 r. w Polsce, w 6wcze-

snym zaborze pruskim. Studiowal w Niem-
czech. W roku 1889 uniwersytet w Rostocku

nadal mu stopieri naukowydoktora filozo-
fii i nauk przyrodniczych. Pracowal w cu-
krowniach wNiemczech. W 1898 r. hrabia
Potocki zaprosil go na Ukrainq, do Ulad6w-
ki (placa: 900 rubli i 6 pud6w cukru rocznie

orazumeblowane mieszkanie). Od tego cza-

su, przez ponad 50lat, prawie do korica Zy-

cia (zmarl w 1960 r.) Leon Sempolowski
pracuje w Uladowo-Lulinieckiei Selekcyi-

nej Stacii DoSwiadczalnej (obw. winnicki -
kilkadziesi4t kilometr6w od Berdyczowa).

Gl6wnym kierunkiem jego dzialalno-
Sci bylo nasiennictwo buraka cukrowego

otwarcie szkoly zrozszerzonym igzykiem polskim w Dolbyszu

W Marchlewszczy1nie dzialalo 89 polskich

szk6l z 289 nauczycielami. Nauczyciele ksztal-

ceni byli gl6wnie w Polskim Instyrucie Wycho-
wania Spolecznego w Kijowie. Funkcionowa-
ly 83 polskie czytelnie - ,,chaty". Rozchodzily
siq polskie gazety - moskiewska ,,Trybuna Ra-

dziecka", charkowski (a potem kiiowski)

,,Sierp" i ,,Glos Mlodzie|y", pisma lokah
w tym ,,Radziecka Marchlewszczyzna" . v

Historyry zgadzaiAsig co do tego, 2e podsta-

wowym powodem likwidacii polskich autonomii
bylo to, 2e eksperyment stworzenia ,,radzieckiej
Polski" po prostu sig nie powi6dl. Polscy chtopi
nie mieli chgci wstgpowania do kolchoz6w,

a liczba Polak6w - czlonk6w partii komunistycz-

nei byla zenui4co niska. Co waznieisze, Stalin
zre.-zygnowal z pomyslu stworzenia Polskiei SRR.

Likwidacii - doslownie - uleglo cale kierow-
nictwo reionu marchlewski ego. Za,,centrum
kontrrewolucii" uznano Polski Inst;rtut Peda-

gogiczny w Kii owie.,, U j awniono" istnienie tai -

nei Polskiei Organ2acii Woiskowej, do ktdref
mialo rzekomo nalezed wielu dzialaczy pol-
skich struktur KPO)U. Wreszcie - systema-

tycznie wywo2ono Polak6w ze wsi 6wczesnej

zachodniei Ukrainy - m.in. z Marchlewszczy-

zny, ptzede wszystkim do Kazachstanu.

Eowrno Knuca<owsn

W dawnym Marchlewsku
. 1 wrze5nia1997 r. otwarta zostata w Doby-
szu (rejon baranowski, obw6d 2ytomierski)
szkola z r ozszerzonym nauczan iem jqzyka pol-

skiego i wiedzy o Polsce. Stowarzyszenie

,,Wsp6lnota Polska" przekazafo hrotg 300 tys.
dolar6w na ukoiczenie budouy nowejsiedzi-
by szkoly. W uroczystym otwarciu uczestni-
czyl przewodnicz4cy ,,Wsp6lnoty", w prze-
szloSci m.in. marszafek Senatu Rp prof. An-
drzej Stelmachowski, pefni4cy obowi4zki kon-
sula generalnego RP w Kijowie Eugeniusz fa-
blo6ski, I sekretarz ambasady Rp w Kijowie
Bogusfaw Woiniak or az przewodnicz4ca Fe-

deracji Organizacji Polskich na Ukrainie Emi-
I ia Chm ief owa i wiceprzewod nicz4 cy Zwi4zku
Polak6w na Ukrainie Bolesfaw Krasnopolski.

Juz parg lat temu,,Wsp6lnota polska,, propo-
nowala wladzom Zytoniierskim zbudowdnie
w Dolbyszu szkoly z polskim iqzykiem wyklado-
wym. Pomysl ten nie zyskal iednak uznania
wladz. Rozpoczqly one budowq szkoly w Do-
lbyszu z wlasnych Srodk6w. Z braku pieniqdzy ,

trzeba i4bylo przerwad. Przewodnicz4cy admi-
nistracii reionowei w Baran6wce zwr6cily siq

z proSb4 o pomoc do senatoraJana Sqka - 6w-
czesnego przewodniczacego senackiei Komisii
Spraw Emigracii i Polak6w ZaGtanic4.W efek-
cie administracja Dolbysza, reionu i obwodu

podpisaly porozumienie ze,,Wsp6ln ot4" .JuL od
ubieglego roku w szkole vczy nauczycielka

z Polski, paniJolanta Praga, a teraz dol4cryla do
niei pani Irena Paszkowska, pochod z1ca z tego
reionu, kt6ra ukoiczyla uczelnig w Polsce.

Historia -byi mo2e - okaze sig szczgsliwa dla
miej scowych Polak6w, kt6rzy juL raz przelyli
tworzenie polskich szk6l i insgrtucii-ponad 70

lat temu. 10lat po1niei byli Swiadkami total-
nei likwidacii Marchlewska i,,polskiei autono-
mli" . Przypomniimy pokr6tce dzieie,,Radziec-

kiej Marchl ewszcryzny", kt6rej stolic4 byl wla-
Snie Dolbysz.

22 marca 1 925 roku na wsp6lnym posiedze-
niu wladz gubemii wofmskiei i okqgu zytomier-
skiego postanowiono powolai polski reion
w Dolbyszu (wkr6tce przemianor4ranego na
Marchlewsk). We wszystkich wioskach, w kt6-
rych mieizkalo ponad 500 Polak6w, tworzono
polskie rady wieiskie. Pierwszy, zalo2ycielski
ZiazdRad Reionu Marchlewskiego odbyt siq

w kwietniu 1926 r. Uczestniczyli w nim m.in.
Felila Kon oraz Zona DzierLyfrskiego - Zafia.

W pocz4tkowym okresie spoSr6d 40,S tys.
mieszkaflc6w reionu, 69,8 proc. stanowili po-

lacy. W p62nieiszym okresie reion zostal iesz-
cze nieco poszerzony, a odsetek polak6w sig

nieco zwiqkszyl.
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Jak dlugo ieszcze.,.?
Nareszcie i do mnie dotarly kolei-

ne egzemplarze ,;Mozaiki Berdy-

czowskiei" za ubiegly 1996 r. Zawar-

ta w nich treSi wywoluie Lyw e zain-

teresowanie. Jednak na szczeg6ln4

uwage zasluguie urywek artykulu

pod tytulem: ,Jednoczy nas oby-

watelstwo Ukniny" (,,M.8. " m 2(7 ),

marzec - kwieciefr, 1996), w kt6rym
pani Larysa Wermiriska w rozmowie

z p. Bronislawem Rozwadowskim

porusza dra2liwy, nabolaly i ngkai4-

cy temat represji stalinowskich* w polowie lat 30-ch. WlaSnie,

w tym roku miia 60 lat od czasu tra-

gicznych wydarzerl tamtego okesu,

poniewaz 1937 rokbyt rokiem nai-

wigkszego nasilenia krwawego ter-

roru stalinowskiego, kt6rego ofia-

r4 padli przede wszystkim Polacy.

Byl okres, kiedy nie wolno bylo m6-

wii na ten temat. JeZeli ktoS coS

wspomnial o ,,ie2owszczy1nie" -
zostal natychmiast oskarZony

o zniewage partii i rz4du, o oszczer-

stwo przeciwko Zwi4zkowi Sowiec-

. kiemu.DziS, po uplywie lat, w dal-

szym ci4gu nie znamy wiele szcze-

g6l6w w sprawie tei zbrodni.
' Gdyw 1995 roku prezydent B.

Clinton przybyl do Kijowa, pierw-

. ,;sze co zrobil, to, w towarzystwie

- przedstawicieli spolecznoS ci 2y-

dowskiej, zlolyl wieniec pod po-

mnikiem holocaustu - pamiqci po-

mordowanych 2y d6w przez hitle-

rowc6w. W ubieglym 1996 r.ming-

la 58 rocznica tak zwanych ,,nocy
krysztalowych",,,nocy dlugich no-

2y", kiedy to w 1938 roku w Niem-
czech hitlerowskich zapocz4tko-

wano przeSladowania i likwidacig

ludnoSci Zydowskiej . Z tei okazii
niedawno po miastach Europy Za-

chodniej odbyly sig manifestacie po-

Swigcone pamigci ofiar hitlery-
zmu. Tak, hydzipamiqtai4 o swo-

ich. Lecz takZe w tamtych latach

r6wnie2 i NKWD wymordowalo

setki tysiqcy Polak6w w bylym
Zwi4zku Sowieckim. I do tego cza-

su dokladnie nie wiadomo, w ja-

kich okolicznoSciach to sig odby-

walo. Gdzie grzebano ofiary? Jak

dotychczas nie bylo r6wniez wigk-

szych demonstracii w obronie po-

mordowanych przez NKWD. Ow-

szem, od czasu do czasu w prasie

ukazui4 siekr6tkie i zdawkowe no-

tatki o niekt6rych ofiarach stalini-

zmu, ale to wszystko nie rozwi4-

zuie calei sprawy.

Na terenie bfldgo Zwi4zku So-

wieckiego nigdy nie istniala Zad-

na Polska Organizacia Woiskowa.

Bylo to wymySlonym i wierutnym

klamstwem ze strony moZnowlad-

c6w stalinowskich, azeby w perfid-

ny spos6b na podstawie falszy-

wych zarntt6w i oskarLefi skazy-

wai wigZni6w na karq Smierci.

Wielu Polak6w przyplacilo swoim

zyciem tylko i wyl4cznie z powodu

swej przynale2noSci do narodowo-

Sci polskiej. Byla to z g6ry zaplanw
wana akcja przeciw polskoSci.

Z chwila aresztowania, wszelki

kontakt siq urywal i wigZniowie

znikali bez Sladu. ,,Zgin4lbez wie-

Sci " - powszechnie m6wiono w6w-

czas. Na przyklad, ogromnyi ponu-

ry gmach wigzienia byl przepelnio

ny wig1niami; bylo to wigzienie

Sledcze. Na Sledztwach, kt6re odby-

waly siq nocami, NKWD uLywalo

przemocy. Bito i katowano wieZ-

ni6w, stosowano okrutne tortury,

wpychano i gly za paznokcie, a pal-

ce pomiqdzy drrwi.W ten spos6b

zmuszano do ,,ptzyznawania sig"

do niepopelnionych win.
W drugiei polowie grudnia 1937

roku gdzieS ktoS zauwa?yl, iak
w nocy z bramy wigziennei wyiez-

dlaly ,,czarne gawrony" (czornyi

woron), z kt6rych przeciekala krew

zostawiai4c na zaSnie2onei drodze

czerwone plamy. A byl to okres Bo-

Zego Narodzenia. GdzieS w Swie-

cie obchodzono iedno z naiwigk-

szych Swiat chrzeSciiariskich,

a wtFmczasiewZytomierzu (i nie

tylko) lala sie krew niewinnie po-

mordowanych ludzi. Nie bylo ry-
wych Swiadk6w egzekuc ii, chyba za

wyj4tkiem samych oprawc6w.

To zaledwie ieden przyklad, a ta-

kich nocy bylo o wiele wiqcej. Pa-

nowala og6lna atmosfera strac-hu

i mrok niewoli. Bylo to krwawe pre-

ludium nim nast4pila tragedia ka-

lmska, z t4 r62nic4, 2e Katyn byl od-

kryty przypadkowo. Natomiast

prawda o ludob6istwie z lat 1937 -

38 pozostala w zaklgtym krqgu mil-
czenia i pozostaje nadal w cieniu, za-

kopana iest w ziemi migdzy szkie-

letami, wSr6d podziurawionych od

kul czaszek, kt6re nale2aty do oby-

wateli sowieckich. Stad teZ-iakby
to byli Polacy z ,,drugiei kategorii".

Wielu te2bylo skazanych na 25

lat lagr6w. l.adowano ich w6wczas

do towarowych poci4g6w (wci4Z

wszystko odbywalo sig nocami)

i w)mro2ono na P6lnoc w nieznane,

bezpowrotnie i na zawsze. Po dro-

dze wiele trup6w bylo wyrzuco-

nych z wagon6w. A ilez t o za t4 tra-

gedi4 krylo sig ludzkiego nieszczg-

Scia, b6lu,lez i krwi.

Niezadlugo uplynie 60 lat od

tamtych wydarzefr. Wszystko zosta-

lo przysypane kurzem czasu i uto-

nglo w mroku nieparnigci.

Organizacia,,Pamigd - Memo-

rial" ma ograniczone mo2liwoSci

dzialaruaze wzglgdu na brakdoku-

ment6w w tei sprawie. Dzisieisza

Stuzba Bezpieczeristwa Ukrainy teZ

niewiele zdzialala w kierunku uiaw-

nienQ prawdy historycznei. A prze-

cie2 wiadomo, 2e wszystkie mate-

rialy archiwalne znaidui4 sig w cen-

tralnych archiwach na Lubiance.

W latach 1937-38 Nikolski i leple-

ski z narkomatu NKWD Ukrainy, re-

gularnie odsylali sprawozdania i ra-

porty, tak zwane ,,swodki" do narko

ma NKWD Jeilowa, a poZniei Berii

w Moskwie. A trzeba stwierdzid, i2

w6wczas NKWD mialo pelne rgce

krwawej roboty; zadanie w,,polskiei

operacii" zostalo wykonane ponad

plan.Je2eli do 1-go listopada 1937

roku w,,polskiei operacii" na Ukra-

inie aresztowano 19.030 osob, to do

polowy 1938 roku ta liczba macznie

sig powiqkszyla. Dzisiaj nie ma de

stgpu do archiw6w z tamtych lat.

Widocznie komuS zaleLry na tym,

aieby calaprawda o zbrodniach sta-

linowskich nadal pozostawala

w ukryciu i milczeniu.

W ubieglym roku przebywala na

Ukrainie grupa student6w polskich

z doktorem Tadeuszem Rudkow-

skim na czele. Podczas swego poby-

tu wykonpv ala poiryteczna robote

- zaimowala sie badaniem grob6w

polskich na cmentarzach. Istnieie

teZ Rada Ochrony Pamiqci Walk

i Mqczefstwa. A iakwiadomo, ofia-

ry krwawych represii stalinizriru

szczegOlnie zaslugui4 na pamiqi.'

Pan Henryk Stroriski r0wniel Ly-

wo iest zainteresowany losem Pola-

k6wzamieszkalych na terenach by-

lego Zwi4zku Sowieckiego.

JuZ do tego czasu powinna bye

odkryta cala prawda i wsrystko na-

zwane po imieniu; powinnybye po-

mane wsryslkie okoliczro5ti i dowo
dy tei potnrornej zbrodni, a szrze-

g6lnie nazwiska ofiar, daty, mieisca

kazni i pogrzebania. Zbrodnia stali-

nowska powinna bye udokumep-

towana z tak4 sam4 dokladno5ci4, iak
zbrodnie dokonane przez hitlerow-

c6w. Powinien byd wmiesiony obe-

lisk z tysi4cami nazwisk ,,ofiar ludo-

b6istwa". Do tego czasuieszczeia-

den z wytitnych kompozytorOw nie

napisal muzycmego utworu - requ-

iem poSwigconego pamigci ofi ar sta-

linizmu. W przeciwnym razie, wy-

daie sig, 2e wkr6tce kamienie wolaf

bqd4, a przesi4kniqa kwia zierniaza-

cmie wydawae $uchy iqk...
KtoS moZe powiedzief: actr, kiedy \

to bylo; od tego czasu byta iu2 wiel-

ka woina, miliony ludzi zginglo, nie

ma co dramatyzowac i tak nic nie

pomoZe itd. Na to moina odpowie-

dziec 2adna drcdnia ludob6istwa nie

ulega przedawnieniu, kto zapomi-

na o tagicznei przesdogi, ten nie wart

iest teraZnieiszoSci. 
"JeZeli 

o nich za-

pomnq, Ty Panie, o mnie zalnmnii "

-powiedzial Wieszcz.

Ocalif od zapomnienia.

F. Nnoiwecru (Ancur)
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PoniZei z-amieszczamy wiersze dw6ch naszych przyiaci6l, Polak6n' z Rosii i Bialorusi: Sergiusza Biernackiego, kt6ry
mieszka w Petersburgu, oraz Leona Podlacha, zamieszkalego w Grodnie.

Srnclusz Btenxncxt (Perrnsaunc, DzrAtAczZwlgxu Pounow) Zacz1leS, Biernacie, serdecznie dziekuie,

Kolej ny Biernacki kontynuu je.

Biernackiego z Petersburga oredzie do przodka

Niestery, m6i protoptasto, Przyczynek do spotecznei roli kawy w Polsce
Nie wywodzimy sig z Piast6w.

R6d nasz iednako sig pleni Naprawdg jestem ciekawy:

Pod wsp6lnym Biernackich imieniem. Ile w Polsce da sie wypii kawy?

I nicto nas nie obchodzi, Kawa,

Kto kiedy i gdzie sig urodzil. ' ' Kawa,

Teraz stoie na Rynku, poSrodku Kawa, '
I mySlq o Tobie, przodku. Wa!

Odczuwam iakbyTw6i lekki dotyk Na rogu kawiarnia

Jak widzg obok renesans lub gotyk. Tam mala czarna

Mnie tez nie bylo tak calkiem swojsko Nie za darmo

Lecz tanio.Zaczynaf pisai po polsku.

MialeS szczgScie -bo zbraku prawidel Wiqc do kawy jakieS danie

Nikt Tobie nie obcinal skrzydel, - AleZ kawa z czym

knlby niemodne, cry zankrem i mlekiem?

2e czasniedogodny, -Zczlowiekiem.
Ze polski iakchrz4szcz, Zeby obok siedzial,

I co powie ksiadz. Zemn4gawqdzil,

M6gl sig znaleltpowr6zlub lina I wykladal kawe na lawe.

I na Biernata z Lublina. Zeby nam bylo
Przecie| polskie slowo pisane Bardzo milo
Dopiero potem zostalo uznane Po takiei kawie

rozpracowane Czy to w Lublinie
i u2vwane. Cntw Warszawie.

Leox Pooucn (Gnooxo)

Grodziefiskie panny Polak w Swiecie

Polak mieszka w PolsceW parku zamkowym koto wodotrysku
Pewien kawaler dostal po pysku. Czgste vryiazdy mar.

Grodzieriskie panny nie s4 do wzigcia, A ia mieszkam na Bialorusi,

Kto o miloSci nie ma poiqcia. Jestem Polak ia!
Chlopcy z Montrmartru, Pragi, Lizbony, Polak mieszka w Niemczech,

Chc4 nasze panny poi4e zahony. Auto, prace ma,

Grodziefskie panny to kwiat Europy, A ia mieszkam na Bialorusi,
Gdy wyida zam4L, trzymai sig chlopie. Polska ci4gloSi trwa!
Naipierw miloSciA ciq zamorduie, . Polak mieszka w Australii,

O Raiu Boski! -Jak mnie szanuie! Kopalnie tam ma,

A gdy mi6d zaschnie, zakwil4 dziatki, A ia mieszkam na Bialorusi,

Wtenczas dbaf musisz odostatki. : Honor polski trwa!

Auto - mercedes, palacprzy wodzie, Polak mieszka na calym Swiecie

A trunek wszelki ma byf na miodzie! I dobrze siq ma,

To iest btahostka za to co mialem, A ia mieszkam na Bialorusi,

Gdyby powtdrzyC, zrobig to samo. W Grodnie pan - to ia!

(cnuozer.r 1992t\
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Wydarzenia w Polsce wrzesierfr-paidzlernik 1997 r.

y'Temotem numer 1 bytywyborydo Seimu i Seno-

tu. Piszemy o tym obok.

r/ Nie udolo sig powoloe Sqdu Lustrocyjnego, kt6-

ry miolby sprowdzoe prowdziwoSf oSwiodczeri os6b
petniqcych funkcie publiczne (m.in. kondydot6w no
posl6w i senotor6w) 2e nie wsp6lprocowoli (bqdz
wsp6lprocowoli) z tojnymi slu2bomi w okresie komu-
nistycznym. Sgdziowie sqd6w r62nych szczebli mieli
wylonif 21 kondydot6w do Sqdu Lustro cyinego, zna-
lozlo siq iednok tylko 11 chqtnych.

y' Pismo ,,Zycie" oroz ,,Dziennik Boltycki" zor:r.tci-
Iy prezydentowi Aleksondrowi Kwosniewskiemu, 2e kil-
ko lot temu wpoczywol no wokocioch w tym somym
czosie i mieiscu co rosyjski szpieg - Wlodimir Algonow.
Prezydent zoprzeczyli pozwol obie redokcie do sqdu,
domogoiqc sig od nich wyplocenio po 2,5 miliono
zlotych (okolo 1,3 mln hrywien) dlo poszkodowonych
podczos powodzi. ,,Dziennik Boltycki" wycofol oskor-
2enie i przeprosil prezydento-powszechnie uwo2o siq,

2e podnociskiem wloscicieli, Niemc6w .,,2y cie" pod-
trzy molo swo j e zor zu|y.

y' W wielu mieiscowoScioch Polski trwol protest
lekorry twierdzqcych,2e zorobiojq zomolo i 2e nie
jestprzeprowodzono reformo sluZby zdrowio. W nie-
kt6rych miostoch lekorze i onesteziolodzy mosowo
zwolnioli siq z procy. Dochodzilo do lokolnych poro-
zumierl wlodz z protestui qcymi, kt6r zy okceptowoli
podwy2ki pensii.

y' Plon modernizocii polskieiormii przewiduie, 2e

Woisko Polskie licryCbedzie o 30 tys. mniei ni2 obec-

nie - dzi1 22O tys., w przyszloSci 180 tys. Zolnierzy.
Kodro i infrostrukturo wojskowo w terenie zmniei-
szone bgdq o iednq trzeciq. Slu2bo woiskowo poboro-
lvych skr6cono zostonie z 18 miesiecy do 12. Dow-
niei byly to dwo loto slu2by. Woisko zostqnie zmo-
dernizowone - plonuie sig np. zokup nowoczesnego
somolotu mySliwskiego dlo lotnictwo.

y' Spodo liczbo bezrobotnych w Polsce. Od stycznio
do sierpnio br. ubylo 18 proc. bezrobotnych (430 tys.
os6b). Chodzi o bezrobotnych zoreieshowonych - czqsf
nieprocuiqcych nie reiesbmie sig. Zdoniem ministo pro-
cy Todeuszo Zielifskiego przybylo jednok mieisc pro-
cy i to iestpowodem optymistycznego trendu.

y' Trwo sp6r o przebieg outostrady A2, kt6ro mo
biec z zochodu no wsch6d Polski. Minister ochrony
Srodowisko nie zgodzil sig - pod nociskiem somorzq-
d6w lokolnych i pod wplywem protest6w ludnoSci - no
2oden z woriont6w przebiegu outostrody pfzezWor-
szowe. Mieszkorlcy Worszowy obowiojq sig,2e znacz-
ny ruch na outostro dzte wrecz uniemo2liwi mieszko-
nie w domoch polo2onych blisko n iei.Zadecyrduie sqd.

y' No przelomie wrzeSnio i po2daerniko kontory sku-
pywolydolorypoxxxd sprzedowotypoxxxd. Z.B.

Sukces trudny
dowykorrystania

Po ogloszeniu wynik6w wybor6w w Polsce wszystkie niemal wiqksze partie

oglosily sw6i sukces. Akcja Wyborcza SolidarnoSf zvryctgirylaw wyborach i po czte-

rech latach przerwywprowadzila do Seimu polityk6w prawiry. Postkomunistycz-

ny Sojusz Lewicy Demokratycznei zaj4l drugie mieisce, ale zmobilizowal o ponad

p6ltora miliona wyborc6w wigcej ni|w poprzednich wyborach. Unia Wolnofci

zaS uzyskuj4c bardzo dobry wynik stala siq ,,iezyczkiem u wagi" 
-bez iei glos6w

praktycznie niemo2liwe iest utworzenie jakie jkolwiek koalicii rz4dowej.

Teoretycznie zwycigzc4jest wiec AWS.Jei zderydowana przewaga nad postko-

munistami w Sejmie i uzyskanie wiqkszoSci w Senacie powoduje, 2e stala siq prak-

tycznie iedyna sil4 zdoln4 do tworzeniarz4du. WSr6d jej mozliwych soiuszy nai-

czgSciej wymienia siq dwa: zUniAWolnoSci orazz PSL i ROP. W pierwszymprzy-

padku koalicia bytaby stabilniejsza, dysponui4cawyra1n4wiekszoScia w parlamen-

cie, jednak r62nice w programach obu ugrupowafr , r62ne podeiScie do kwestii
Swiatopogl4dowych i do nainowszej historii moze spowodowaf wiele konflik-
t6w, a nawet rozpad skladaj4cego sie z wielu partii klubu poselskiego AWS. Pierw-

sze spory poiawily sig juz w pierwszych dniach po wyborach, gdy ieden z liderOw .
Akcii Wyborczejzail4dal, abynie dopuScila ona polityk6w Soiuszu Lewicy na sta-

nowiska przewodnic z4cy ch komisi i se j mowych, przlpomin aj4c, 2e SLD to partia

wywodz4ca siq z ,,nurtu zdrady narodowei". Na tak4 propozycje nie zgodzila sig

nie tylko Unia WolnoSci, ale tak2e i czese AWS.

Inna moZliwa koalicja Akcia Wyborcza SolidarnoSi - Polskie Stronnictwo Lu-

dowe - Ruch Odbudowy Polski mialaby niewiele ponad polowg glos6w w Sejmie,

a wiqc ief wigkszoS&ylaby latwa do przelamaniaprzezopozycig.

St4d poiawila.sig koncepcja powolania szerokiej koalicii antykomunistycznei

z udzialem AWS, UW PSL i ROR w kt6rei ani Unia WolnoSci ani Polskie Stronnic-

two Ludowe nie moglyby swoim odeiSciem z rz 4du szantahowai Akcii Wyborcze j .

Jednak takZe jei utworzenie iest malo moZliwe - IJW obawia siq oslabienia swo-

iei pozycji inie zgadza siq na sojusz z PSL.

Wiele wskazuie wiqc, 2e stworzenie stabilnei wiekszoSci rz4dowei przez prawico-

w4 AWS mo zebye duZymproblemem. Zwyciqstwo Akcii nie gwarantuie takZe reali-

zacii iej programu w sferze q'vvilizy$nei i Swiatopogl4dowej. Chof obecny Seim

napewnoprzyjmieblokowanyprzezpoprzedniparlamentKonkordatzeStolic4Ape

stolsk4, to juZ dla planowanego zaostrzenia ubtawy zakaati4cej aborcii zdobycie

wiqkszoSci moZe nie byi latwe. Tak2e zapowiadana przez prawicg dekomunizacja i lu-

stracia moZe nie znalehf zwolennik6w Wza klubem Akcii Wyborczei SolidarnoSf.

Mmcn Dourxrr Zoonr (ozrxxmnz,, Rzrczrosrolm;)

Wyniki ruybor6w parlamentarnych w Polsce

Seim
Akcja Wyborcza Solidarno5(

- 33,8 proc. i 201 posl6w

Soj usz Lewicy Demokratycznej
- 27 ,I proc. i 164 posl6w

Unia Wolnoici
- 13,4 proc. i 60 posl6w

Polskie Stronnictwo Ludowe

- 7.3 proc. i27 posl6w

Ruch Odbudowy Polski

- 5,6 proc. i 6 posl6w

ponadto mniejszoS€ niemiecka
. 2 posl6w

doSeimuniedostala sig m.in. Unia

Pracy (4,8 proc.) - potrzeba bylo co

naimniei5 proc.

(liczbyuzyskanych mieisc w Sei-

mie - nieoficialne, przed poda-
niem wynik6w przez Paristryrya
Komisi4 Wyborcz4)

Senat
AWS - 5l senator6w

sLD - 28

UW-8
ROP-5
PSL-2
niezaleini - 6

(rowniez informacie nieofi ciatne)
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Polski informator
Zytomier ra i Ber dy czowa

Radlo 2ytomlerz, Radio Berdycztiw po polsku

a Co miesi4c, w ka2d4 pierwsz4 sobote miesiAca o godzinie 20.00,

mozna sluchaf p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zy-

tomierz.

I Co miesiac lub co dwa tygodnie (nieregularnie) nadawana iest
audycja w igzyku polskim w Radiu Berdycz6w. Jest zapowiadana wcze-

Sniei.

Telewizfa Zytomierz dla Polalr6w

Co miesi4c audycja dla Polak6w, ale w jgzyku ukrairiskim.

Polskle stowarzyszenla w 2ytomlerzu

1 Ziednoczenie Polak6w Zytomie rszczyzny,, Polonia"

- przewodnicz4cy Tadeusz Rekas, tel. domowy (4I2) 22-L6-36,

aZwiazekPolak6w na Ukrainie, Oddzial w Zytomierzu

prezes Walentyn Grabowski

aZrzeszenie Mlodziezy Polskiej w Zytomierzu

- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskle stowarzyszenle w Berdyczowle

a Zwi4zekPolak6w na Ukrainie, oddzial w Berdyczowie - prezes

Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul. Puszkina 46, tel. (414)

32-50-30.

Msze w jgzyku polsklm w 2ytomierzu

O Katedra Sw. Zofii - codziennie 19.00

a Ko5ci6l oo. Bernardyn6w pw. Sw. Jana z Dukli - codziennie 7.00

i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwufgzyczne - czgiciowo w fgzyku polsklm,
czgiclowo po ukrafuisku w Berdyczowle

a Ko5ci6l w Klasztorze Karmelit6w Bosych - codziennie 8.00, 18.00,

niedziele takZe 10.30,

a KoSci6l Sw. Barbary - codziennie 9.00, 1 8.00, niedziele talcze 1 3.00

a Kaplica ul. Czudnowska - niedziele 18.00

(Przeprasz amy zawszelkie braki i nieScisloSci w naszym
informatorze. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nad-

sylanie informacii na temat swoich organizacii, imprez pol-
skich itp. Redakcia)
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.. EEP,qh ql BCbKA MO3AIKA,
(nonucsxoro rvrosoro)

EnaroAifiHa rpoMagcbKa
Kyn brypHo-ocBiTHfl Fa3eTa.
Brxogrrb KoxHt4x 2 rr,ticsqi.

Bugaeeqb - paga Sepg,rariecbKoro
ei,qAinexns Cninru nonsxie Vrpaixra.

-.3apeecrpoBaHa 25 reirns 199S poKy
XnrounpcbKuM o6nacnur,,r ynpaaninns pr

no npeci, cBiAol-trBo npo peecrpaqiro
cepii XT Ng 70.
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Ha4pyxoBaHo Ha Kfl
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u. Sepguvis, eyn. Kornnpeecsroro, 2.
Trpax 1000 npnuipxrria.


