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Defilada w Warszawie z okazji Swigtr Niepodleglo6ci

'Wspolne warto6ci
e wsp6lczesnym 6wiecil, w
dobie przydpieszonego rozwG

ju cywilizacyjnego, iadne paristwo i
iaden czlowiek nie funkcjonuj4 w pel-
ni samodzielnie. I paristwa i ludzie
istniej4 w okreSlon)rm otoczeniu spole-
cznp, w przestrzeni politycznej i kul-
turalnej - i przez to musz4 miei wza-
jemne powi4zania. Takie powi4zania s4

szczeg6lnie cenne, gdy towarzysz4 im
zuniwersalizowane systemy warto6ci. W
przypadku stosunk6w pomigdzy pafi-
stWami, a takie wewn4trz paristw, te
systemy warto6ci znajduj4 z reguly
odzwierciedlenie w postaci odpowie-
dnich system6w prawnych. Racjonal-
no56 aksjologi czna przypisywana j est z
reguly "priwodawcy" (np. w Polsce -

Sejm i Senat RP, na Ukrainie - Rada
N{wy2sza . Przez dogmatykg prawnicz4
odwotywad sig moze do odmiennych
system6w ocen - dominuj4cych tak w
r6znyrn czasie,jak i w r6inych 6rodo-
wiskach spolecznych - a la,b'ze odwoty-
wad sig do r6inej wiedzy o sprawach
2ycia spolecznego.

Zakortczenie na str. 2
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\Vsp6lne warto$ci
T,akofrczenie ze str. I

I st4d tei wynika przyjmo-
wanie r 6Lny ch ins trumen tal-
nych dziahrt, jako Srodka dla
osi4gnigc ia zamierzone go
celu (racjonalno66 prakseo-
logiczna przypisywana "pra-
wodawcy") . Zwt4zek racjo-
nalno6ci aksjologicznej z
racj onalno6ci4 prakseolo gi-
czn4 j est nadzwy czal wazny
dla dyskusji o warto6ciach,
wynik{acych nie tylko z usta-
wy zasadniczej, ale i z cale go
systemu prawnego. Jak wai-
ne jest to zagadnienie
uzmyslawiamy sobie, gdy
nvairymy, ii normy te, zawar-
te w konstytucjach np. Pol-
ski i Ukrainy, wykraczaj4
poza granice tych parisrw.
Przenikaja do um6w dwu-
suonnych (np. "Traktat miq--
dzy Rzeczpospoliq Polsk4 a
Ukrain4 o dobrym s4sie-
dztwie, przyjaznych stosun-
kach i wsp6lpracy" - Warsza-
wa, 18 maja 1922 r.) i prawa
migdzynarodowego (np.
do ty cz4ce go'ra n iej s z o 6ci
narodowych - "Europejska
Konwencja Ramowa o
Ochronie Mniejszo6ci Naro-
dowych" - l,rty 1994 r.).

Warto zauwazy(, ii w my6l
wspomnianego' "Traktatu" z
L992 r., cdonkowie mniejszo-
Sci narodowych "*ujA prawo
in dywidualnie i wesp 6l z inny-
mi czlonkami' danej mniej-
szoSci do zachowania, wyra-
zania i rozwijania swojej toi-
samo6ci etnicznej, kulturo-
wej,jgzykowej i religijnej bez
j akiej kolwiek dpkryminacj i w
warunkach pelnej r6wno6ci
wobec prawa". "Prawo Ukrai-
ny o mniejszo6ciach narodo-
wych" 225 czemtrca 1992 r. w
art.3 definiuje pojgcie mniej-
szo6ci narodowej, stwierdza-
j4c,2e naleil4 do niej "grupy
obywateli Ukrainy, kt6rzy nie

s4 Ukrairlcami z pochodze-
nia, wykazuj4 poczucie 6wia-
domo6ci narodowej i wsp6l-
noty".

W tym samym dokumen-
cie, w art 6., Ukraina gwaran-
tuje "uzywanie ffgzyka] inau-
czanie wjgzyku ojczystym" w
szkolach paristwowych albo
narodowych, srowarzysze-
niach kulturalnych, a tzlrae
roau6j wlasnych tradycji kul-
turalnych, uiywanie symboli-
ki narodowej, obchodzenie
Swiat narodowych, wyznawa-
nie swojej religii itp. Niew4t-
pliwym osi4gnigciem zar6-
wno polskiego jak i ukrairi-
skiego systemu prawnegoj est
caly zesp6l regulacji, a wigc i
norln opartych na uniwersal-
nym systemie warto6ci odpo-
wiadaj4cym standardom
europejskim - praw czlowie-
ka. 54 to zasady r6wnych
praw i"szans w iyciu publi-
czlnp i spolecznym (art 9,
13), prawa do nazwiska i
imienia w brzmieniu jgzyka
ojczystego (art 12) itp. Wza-
jemne przenikanie sig syste-

m6w prawnych niezaleitnych
od siebie parisnu moZna wigc
vryb,azat zar6wno na przykla-
dach norrn prawa migdzlma-
rodowego, juk i w umowach
dwustronnych.

Trzebajednak zwr6cit,
uwagg na znamienny fakt, ie
przedmiotem tych uregulo-
waf s4 nie rylko formulowa-
ne bezpo6rednio nakazy
wzaj emne go prze str ze gania
czy chronienia okre6lonych
warto6ci, lecz tzkze sformu-
lowania, vtyrainj4ce uznanie
okre6lonych wartoici za
istotne punktu widzenia pra-
wa. Tego tipr deklaracje,
nawet, je6li nie przybier{a
postaci okre6lonych norm i
procedur postgpowania, to
j ednak wyznaczal4 przeslan-
ki ocenne dla stosowania

regul interpreta cyjnych czy
interferencf nych, w my6l
kt6rych nastqpuj e egzegeza
tekst6w prawnych. Okoli-
czno6e, i oceny i uznawanie
okre6lonych warto6ci, mog4
bye v,ryniane nie tylko w spo-
s6b bezpo6redni, ale tei: i
po6rednio na r6ine sposoby,
bardzo utrudnia analizg war-
to6ci, do kt6rych odwoluje
sig system prawny danego
kraju.

Tym bardziej dotyczy to
paristw, jako autonomi-
cznyc}a podmiot6w prawa
migdzynarodowego - ruila-
szcza, gdy chodzi o regula-
cje praw przynalelnych
mniej szoSciom narodowym
jak i stosunk6w pomigdzy
przedstawicielami r 62ny ch
kr9g6w spolecznych i w rela-
cj i parlstr,vo-pari siwo. Nie qb g
dnyj est wigc ustawiczny dys'
kurs o systemie i normach
wynikajacych z przyjqtych
akt6w prawnych oraz towa-
rzysz4q ch im systemach war-
toSci.

Naczeln4 kwesti4 we wza-
jemnej wsp6lpracy i tworze-
niu wsp6lnej przyszlo6ci dla
Polak6w i Ukrairic6w -zarG
wno Zyj4cych we wlasnym
kr4iu,jak i przynaleinych do
mniej szo6ci narodowych, dla
kt6rych wsp6ln4 warto6ci4
jawi siq Macierz czy tei
Ojczyzna-j est uzasadnianie
czy tez ontologiczne legity-
mizowanie tych warto6ci.
Zwlaszcza bowiem w okresie
transformacj i ustroj owych,
licznych przewarto6ciowaf i
weryfikacj i, Scierania sig pog-
l4d6w i opcji dotycz4cych
kwestii ustrojowych, wyla-
nia6 sig winna wizja takiego
pafsnva neutralnego aksj o-
logicznie, w kt6rym niezalei-
nie od zr6i:,nicowania,
iadnemuzPolak6w-bez
wzglgdu najego pochodze-

nie spoleczrre czy teLprryna-
leino6d do mniejszoSci naro.
dowej - nie moie zabrakn4t.
miejsca we' wlasnym kraju.
Warunkiem, by ten kraj
m6gl by6 w pelni uzravrry za
wlasny,jest to, iekaidy musi
znaleit. w nim miejsce jako
pelnoprawny obyuatel, nie-
zaleinie od wyznawanej reli-
gii czy tei imienia jego
Macierzy, rozumianej jako
ojczyzna przodk6w. Jedn o-
cze6nie takie paristwo , .

moZe byd w pelni neutralne
aksjologicznie, gdq z konie-
czno6ci musi opierad sig na
warto6ciach uznanych za
uniwersalne. W parisnvie w
pelni demokratycznym i
pluralistycznym te krqgi
warto6ci wcale siq nie wyk-
luczaj4, a przeciwnie - s4

zbieLne. WSr6d przyczyrr
takiego stanu rzeczy zTzasa-
dnicze uznat naleLy r6zni-
ce pomigdzy grupami etni-
cznymi, wsp6lnotami naro-
dowymi itp.

Likwidacja tych r62nic,
toisamoSci kulturowych
czy narodowych w trybie
nP. przymusu PrawnePA.
oznaczaloby koniec derl-"
kracj ir- pop.rzez jednocze s-

ne usirnigcie przeszkody w
swobodnym dzialania w
zbiorowej i indywidualnej
pogoni, chodby za pieni4-
dzem. Uniknigcie tegojest
bardzo waitnym zadaniem,
trudnym, ale koniecznym.
Bez niego procesy demo-
kratyzacji tak w Polsce jak
i na Ukrainie, zar6wno w
2y ciu p arls tw rozumianych
jako podmioty prawa, jak i
spoleczeristw, nie bgd4
moiliwe.

llazimieru Chyc

(autor, dol<tor socjologii,
jest konsuJem generalnym 

I

R z e c z po s polit ej P oI sk i ej
w Kijowie)
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Polskie groby na Cmentarzru Baikowym
a C.mentmnrnafl<olytm
w Kiiowie odslonigto

ll listopada br. odbudowany
pornnik na grobach iloLnierry
polskich, kt6ruy zgrngli pod-
'czaswalk z bolszeruikami. Post-
awiony przed II wojn4 Swiato-
w4, po wojnie zostal zniszcze
ny. Zapomniane mogily zacz?
lo porz4dkowad w 1994 r. pol-
skie stowarzyszenie "Zgoda" . -
W6wczas leirala tu po prostu
kupa Smieci - m6wi Czeslawa

S3ubiszko, sekretarz " Zgody",
. ljatorka pracprq "grobach
I-gionist6w", j* naz)4,vano to
miejsce. - Przychodzili6my tu
w niemal kaid4niedzielq. Uda-
lo sig znaleii Wzyi!, a w zeszlym
roku tal<ze gl6wny element
pomnika z krzyitem Virtuti
Militari. Bardzo wiele zrobili$
my sami, pomogla nam takie
polska firma Polnord zGdafv
ska, kt6ra w Kijowie ma swoje
przedstawicielstruo. Wczoraj
przy polskich grobach stangla
warta honorowa - ukraifscy
iolnierze. Na pigknie odbudo-
wanym pomniku widnieje
napis w jgzyku polskim i
ukrairiskim - "Tu spoc4nnra 114
i:.olnierzy Woj ska Polskiego
polegtych w rejonie Kijowa
wigsn4 1920 r. w bojach toczr
*-h przy wsp6hrdziale forma-

cji ukrairiskich przeciw Armii
Czerwonej". Kwiaty zloiryli
przedstawiciele Ambasady RP
w Kijowie z ambasadorem
Jerrym Bahrem, a tal<ze prze-
wodnicz4cy Komi{i ds. Upa-
miqtnienia Ofiar Represji przy
Rz4dzie Ukrainy Wolodymyr
Husakow przedstawiciele pol-
skiej Rady Ochrony Pamigci
Walki i Mgczeristwa, atakze

budynk6w wladz i urzqd6w w
Warszawi,e.

o Akcja rozbrajania rozsze-
rzyla siE pozaWarszawg m.in.
na *,6di, Bialystok, Kalisz,
Siedlce. W niekt6rych miej-
scowoSciach doszlo.do walk.
Niemiecki gubernator Bese-
ler uciekl zWarczawy (Niemcy
okupowali polowg zajgtego
przez nich, a naleil4cego do
Rosji obszaru centralnej Pol-
ski, a Austro-Wggry okupowa-
ty d*ga polowg).

o Wieczorem Pilsudski
spotkal sig z przybylymi z Lub
lina przedstawicielami powsta-

lego tam 7 listopada Rz4du
Tymczasowego. Powierzyl
socj ali6cie Ignacemu Daszyfv
skiemu *irje tworzenia rz4du
w Warszawie.

o KonspiracfnadoqdPol-
ska Organizacja Wojskowa
podporz4dkowala siE tworzo-
nemu Naczelnemu dow6-
dztwu Woj ska Polskiego.

o Tiwaly walki o Lw6w. ll
listopada dotarl do Przemy6la
wyslany z odsiecz4z Krakowa
oddzial m{ ora Stachiewicza.

wg. polskiej prasy

opr. Z.B.

LL listopada 19L3 r.
Cowydarzylo sig tego dnia?

o !f Compiegne we Fran-
cji podpisano zawieszenie bro'
ni, bgd4ce kapitulacj4 Nie-
miec i kofrcz4ce I wojng 6wia-
tow4.

o WWarszawieobserwowa-
no coraz wigksze oznalct roz-

' przgitenia woj ska i administra-
cji niemieckiej. Naulicach roz-
poczglo sig rozbrajanie Nie-
mc6w. Ponad 5 tyr. Polak6w
slui4cych w armii niemieckiej
zalozylo bialo-czerwone opas-
ki i przeszlo do oddzial6wPol-
skiej Sily Zbrojnej.

o l6zef Pilsudski, kt6ry
poprzedniego dnia powr6cil
do Warszawy z internowania w
Magdeburgu, apelowal do zol-
nierzy niemieckich aby spo-
kojnie opuszczali Polskg iwra-
cali do domu. Spotkal sig tak-
ze z grup4 polskich dzialaczy
politycznych. Po poludniu
Rada Regencfna (powolana
wczeSniej przez cesarzy Nie-
miec i AustroWggierjako n{-
wyzsza wladza Polski ) przeka-
zala Pilsudskiemu wladzg woj-
skow4. Od rana trwalo rozbta-
janie niemieckiego garnizonu
i przej mowan ie przez Polak6w

Stowarzys zenia Pilsudczyk6w.
Wptgpujacy podczas uroczy-
sto6ci podkre6lali, ii polskie
mogily wojskowe w Kijowie s4

ryrnbolem wsp6lnej watki Pola-
k6w i Ukrai6c6w o niepodleg-
1o66. Walki o Kij6w, w kt6rych
polegli nasi Zolnierze, toczylo
wsp6lnie Wojsko Polskie pod
dow6dznvem J6zefa Pilsud-
skiego oraz oddzialy ukrairi-

skie, kierowan e ptzez atamiana
Semena Petlurg. W najblii-
szym okresie planowane jest
oddanie kolejnych, odrestau-
rowanych mogil polskich 2ol-
nierzy z okresu wojny polsko'
bolszewickiej, poleglych na
obszarze dzisiej szej Ukrainy.

Piotr Ko6cinski
(korespondent " Rz eczpospo -

litej" w Kijowie)
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lo66 przede wszystkim dzigki
"odwadze i walecznodci tych,
kt6rzy za Ojczyzng krew Prze-
lewali". Wedlug prezydenta, z
wydarzefi 1918 r. plynie dla
nas nauka, ze dla przyszlo6ci
Polski bardzo waina j est wsp6l-
praca migdzy r62nymi ugrupG'
waniami politycznymi. - To
wielka rocznica, kt6ra przywo-
luj e ducha porozumienia mig-
diy r6iLnymi sllami - m6wil
prezydeni dzierinikarzom. Nie
przybyl by\ prezydent Lech
Walgsa, kt6ry w tFm dniu zlo-
zyl kwiaty na grobie marszal-
kaJ6zefa Pilsudskiego w Kra-
kowie. - Szanujg parlament,
ale dzisiaj pragne by6 sam na
sam z pamigci4 o marszalku -
powiedzial Walgsa.

w NATO. Program koncertu
wypelnily pie6ni patriotyczne,
legionowe i ulariskie w wykona-
niu artyst6w Filharmonii im.
Romualda Traugutta a takie *k
Deum" lkzysztofa Pendereckie-
go w wykonaniu Orkiestry Tea-
tm Welkiego pod batuta kom-
pozyton. Wcze6niej w Muzeum
Narodowym polski prezydent
otworzyl biografi czna wystawq:
"Ignacy Jan Paderewski i J6zef
Pilsudski". Prezydent wr gczyl tei:
33 wysokie odznaczenia Pari-
stwo\Me za zaslugp w dzialalno6ci
spolecznej, kulturalnej i wojsko
wej. WSr6d odznaczonych s4

m.in. gen. Stefan Tarnawski,
uczestnik walk o niepodleglo6d
(Krzp Wielki Orderu Odrodze-
nia Polski), r eryser J erzy Hass, ks.

Pilsudski
ma dnrgi pomnik

Kolo warszawskiego
Belwederu-przedwojn4
siedziby m arszalk aJ 6zefa
Pisludskiego - 8 listopa-
da odslonigty zostal pom-
nik pierwszego Naczelni-
ka Paristwa w odrodzonej
Polsce. Jest to juz drugi
jego pomnik w Warsza-
wie.- pierwszy stoi na pla-
cuJego lmlenra.

Hold walczrytrn
o wolno6d

Zebrane na wsp6lnym
posiedzeniu l0 listopa-
da br. Sejm i Senat zlo-
|yly "hold pokoleniom
Polak6w, kt6rych oftara
krwi, rzetelna praca,
wiara w sens po6wigce-
nia po zwolila OjczyLnie
naszej przetrwat. znie-
wolenie oraz odzyskai
niepodlegloS6 i suwe-
renno56". Uchwalgwtej
sprawie pr4j gto przez aklama-
cjg. Opr6 cz parlamentarzy-
st6w, w uroczysto6ci uczestni-
czyli prezydent Aleksander
Kwa6niewski, premier Jerzy
Buzek, prymas J6zef Glemp
oraz ostatni prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej na ucho-
distwie Ryszard Kaczorowski.
Przybyli teL weterani walk z lat
l9f 4-f920. Otwieraj4c posie-
dzenie marszalek Sejmu
Maciej Ptazynski podkre6lil, ie
Polska odzyskala niepodleg-

Koncert
w Teatrze'Wielkin

W Operze Narodowej - Tea-
trze Wielkim odbyl siE wieczo'
rem uroczystykoncert, na kt6ry
przybyli prezydenci Polski, Litwy,
t oW ; Estonii, Ukrainy i WEgier.
Premier Jetrry Buzek przFpo-
mnial historig walki o niepodleg-
1o66. Podkre6lil, ie Polskai Euro
pa stoja przed historyczn4 szan-
s4, a zabezpieczeniem naszej nie-
podle glo6ci bgdzie czlonkostwo

biskup polowy Slawoj Leszek
C,l6dt (Ik zyre Komando rski e z

Gwiazd4 OOP), aktor Daniel
Olbrychski i piosenkarka Ire-
na Santor (Ikzyze Komandor-
skie OOP).

Urocrysty capstrzyk

W.przeddzief 80. rocznicy
odzyskania niepodlegloSci na
Placu Pildsudskiego w Warsza-
wie odbyl sig uroczysty capstrzyk
i apel poleglych. Minister obro-

80 focztrica
ny narodowej Janusz Onyszkie-
wicz, przemawiaj4c do
zebranych na placu inhrierzY i
mieszkaf c6w Warszawy pod-
kre6lil, ze nasrym n{wigkszym
zadaniem w dziedzinie obron-
no56 przy koricu XX snrleciajest
integracja z NAIO. UroczystoS6
poprzedzil "Przemarsz Gvnai-
dzisty" - parada reprezentacf-
nych pododdzial6w Woj ska Pol-
skiego. Zolnierze piechoty, lot-
nictwa, marFnarki i kawalerii w
galowych mundurach oraz har-
cerze w pala&ach przemaszerG'
wali na plac z trzec}n kierun\
spod Belwederu (gdzie ktL/
dni temu odslonigto pomnik
Marszalka), z ul. Moniuszki
(gdzie znajduje sig tablica
pami4tkowa po6wigcona Pil-- 

dsudskiemu) oraz z lul.
Mokotowskiej 50, gdzie
bylo pierwsze warszaw-
skie mieszkanie Mar-
szalka. Na plac przybyli
takze iolnierze z I
szwadronu konnego
pr4nposobieniawojsko
wego "I(rakus", kompa-
nie reprezentacyjne
policji, iandarmerii
wojskowej oraz przed-
stawiciele or ganizacji
kombatanckich. Przed
pomnikiem Pildsud-
skiego ustawil sig szpaler
zolnierzy z pochodnia-
mi. Minister Onyszkie-
wiczpowiedzialpodi
uroczysto6ci : - ti o6wihd
czenie historyczne
ostatnich 80. lat uczy
nas, ie.w paristwie waz-
ne miejsce.{muje dob
f ze zorgurlzowany, pow-
szechny i odpowiad{4-
cywymogom czasu-Sys-
tem obrony paristwa.
Pragniemy, aby byla to

armia no\troczesna i uzbrojona,
wyszkolona wedlug najnow-
szych zasad trktyki operacf nej,
aby nigdy nie musiala walcry(.
w osamotnieniu. Minister pod-
kre6lil, i dla osi4gnigcia tych
cel6w powinniSmy istnie6 w
sojuszu paristw demokraty-
cznyc}il. - Dlatego nasar,rn n{-
wigkszym zadaniem w dziedzi-
nie obronnoSt przy koricu XX
stulecia jest integracja z soju-
szem p6lnocnoatlantyckim -
stwierdzil.

Rozbrajanie Niemc6w w Warszawie, listopad 1918 r.
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niepodleglo3ci Polski
Urocrysta
odprawa wart

I 1 listopad a, z udzialem naj-
wyiLszy ch wladz parlstwowych
przed warszawskim Grobem
Nieznanego olnierza odbyla
sig uroczysta odprawawart. W
trakcie uroczysto6ci prezydent
Aleksander Kwa6niewski
powiedzial, ze dzigki pracy
kolejnych rz4d6w i wysilkowi
calego spoleczeristwa Polska
jest krajem wiarygodnym,

'ybko rozwijajacym sig, stabil-
-._/'m politycznie i gospodar-

czo. PodkreSlil, ie Polska jest
"krajem przyjaznym wobec
s4siad6w, otoczonym przez
bliskich i iLyczliwych partne-
r6w, otwarqrm i toleranct'nyrn
wobec Swiata". - Mamv do cn-
nienia z wielk4 zrnian4. Euro-
pa Srodkowa przechodzi ze
statusu obszaru do statusu
regionu. Jestem przekonany,
2e niedlugo spotkamy sig w
NAIO i w Unii Europejskiej.
Polska tego chce ibgdzie czy-
ni6 wszystko, aby jak najszyb-
ciej do tego doszlo- dodal.
Jego wysqpienia sluchali pre-
zydenci: Litwy Valdas Adam-
kus, Rumunii Emil Constanti-
nescu, Wggier Arpad Goencz
i Ukrainv Leonid Kuczma. Na
honorowej trybunie obecni
hvli premierJerzy Buzek, mar-

. alkowie Seimu i Senatu-Maciej Plazdsfu i Alicja Grze6-
kowiak, prymas Polski kard.
J6zef Glemp i przedstawiciele
innych vlyznart, czlonkowie

' rz4du, korpus dlplomatyczny,
kombatanci, harcerze i zgro-
madzeni warszawiacy. Nad Pla-
cem Marszalka J6zefa Pilsud-
Skiego przelecialy dwa samo-
loty - Su-22 i MiC-29. Plano-
wany byl przelot dwunastu
samolot6w, Iecz z powodu tra-
gicznego wypadku samolotu
Iskra wyko nuj 4ce go r ozp ozna-

. nie meteorologiczne lot wszy-
stkich l0 Iskier zostal wstrzy-
many. Kompania reprezenta-
cfna Wojska Polskiego zapre-
zentowala pokazywany tylko
podczas wt'atkowych uroczy-
sto6ci program musztry para-
dnej. Zolnierze za swoj4 pre-
zentacjg otrzymali gromkie
brawa z trybuny honorowej.

Odbyla sig tei defilada podod-
dzial6wi plutonu konnego. Po
defiladzie prezydent z delega-
cj4 rz4dowo - parlamentarn4
zloiyl vienie c pod pomnikie m
J6zefa Pilsudskiego. Wierice
skladali r6wniei kombatanci i
harcerze.

Komendant Pilsudski
w Valszawie

. Poci4g specjalny z Komen-
dantem J6zefem Pilsudskim
(tak w6wczas laazryar'o przy-
szlego marszalka), w kt6rego
posta6 wcielil sig znany aktor
Janusz Zakrzeirski, wjechal
1l listopada na stary i nieu-
zywany obecnie Dworzec
Gl6wny w Warszawie. Na
dworcowym peronie czekal
na marszalka ksi4ie. Zdzislaw
Lubomirski grany przez
Macieja Rayzahera, a takze
postacie j pk najbardziej
wsp6lczesne - wojewoda war-
szawski Maciej Gielecki,
Strzelcy z Zwi4iku Strzelec-
kiego, zastgp harcerzy ze
Zwi4zku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej oraz setki warsza-

wiak6w. Komendant Pilsud-
ski przyj e ch.al zabytkowym
pocr4grem cl4gnrQtym przez
parow6z. -Ja nigdy nie szczE-
dzilem 2ycia i krwi dla obro-
ny ojczyzny - i nigdy nie bgdg
szczg dzil - p owi e dz ial pr zyby -
ly Pilsudski. Po ceremonii
powitania zwladzami i mie-
szkaf cami Warszawy Komen-
dant wsiadl do odkrytego
powozu. Eskortowany przez
ulan6w, dostojnie przejechal
przez Warszawg do Teatru
Polskiego. Przez cal4 drogg
towvr zy szyla,mu melodia "My
Pierwsza Brygada" (pie6ri 1.
Brygady Legion6w Polskich,
stworzonej r'apocz4tku I woj-
ny Swiatowej przez Pilsud-
skiego) oraz tlum warszawia-
k6w. Inscenizacje przyjazdu
Pilsudskiego z Magdeburga
do Warszawy przygotowal
wojewoda warszawski Maciej
Gielecki z okazji 80. roczni-
cy odzyskania niepodleglo-
6ci. Prawdziwy przyjazd
Komendanta mial miejsce l0
listopada 1918

Na podstawie prasy
polskiej opr. S. M.

Prezydent Ulaainy Leonid Ifuczma po zloieniu kwiat6w npisal sig do t<sieg pami4tkowej
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......;;....i"N ie. b6lcie siq,, bo olo zwiastu)e *c vn rado6t. 
.....i.i.

Polskie Stowarzyszenie
Autor6w, Dziennik arzy i Tlu-
maczy nl Ukrainie utworzone
zostalo podczas zebrania zalo-
zycielskiego, kt6re odbylo siq
23 listopada br. w Kijowie. Ini-
cjatorami byli dziennikarze
"Dziennika Kijowskiego", a
prezesem zostal przedstawi-
cie . tej redakcji Eugeniusz
Tuzow-Lubariski. Podczas
zebrania nasz4 redakcjg rep-
rezentowali - Larysa Wermiri-
ska, redaktor nacz e\ny, oraz
Piotr Ko6ciriski, dyrektor.
Nowa organizacja skupiad ma
przede wszystkim dziennika-
rzy-P olak6w, zar6wno profe-

sjonalist6w jak i os6b wsp6l-
pracuj4cych z polsk4 pras4 na
Ukrainie lub organizuj4cych
j4 spolecznie. Gl6wne o6rod-
ki na Ukrainie, w kt6rych
znajduj4 sig polskie mass-me-
dia to Kij6w ("Dziennik Kijow;
ski", "Krynica"), Lw6w ("Ga-
zeta Lwowska", regularne
audycje radiowe) , Zytornierz
( re gularne pro gramy radiowe

i telewizf ne) oraz Berdycz6w
("Mozaika Berdyczowska",
okazjonalne audycje radio-
we). Wszystkie one borykaj4
sig z ogromnymi problema-
mi, przede wszystkim finan-
sowymi i technicznymi i
mog4 istniei gl6wnie dzigki
pomocy z Polski. -Jednym z
wainiejszych cel6w naszego
stowarzys zeniaj est nawi4za-

nie bliskiej wsp6lpracy miq-
dzy p o szcze g6lnymi o6rodka-
mi - m6wi EugeniuszTuzow-
Lubariski. - Chcemy teit po
prostu bronid naszych inte-
res6w. Pomimo trudno6ci,
polskie mass-media na
Ukrainie rozwtjaj4 sig. Nie-
dawno ukazal sig setny ju2

"nurher "Dziennika Kijow-
skiego" (piszemy o tym
oddzielnie), a polskie dzien-
nikarki ze Lwowa przyniosly
dobr4 wiadomo36 byt
moie wkr6tce w mie6cie tym
powstanie polskie radio z
prawdziw ego zdarzenia.

P.K

Powstalo stourarzys zetrte
dziennikarzy polskich
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Skad Polacy tra ?VtomierszczyLnie
\\ff 1934 roku, kiedymia
\/V lem 8 lat i poszedlem

do 2. klasypolskiej szkoly6re
doi.j we wsi Marian6wka rejo-
nu marchlewskiego (obw6d
iytomierski), u6wiadomilem
sobie, ie jestem Polakiem, 2e
rodzice moi to Polacy, dziad-
kowie i babcie - teil. Ze mie-
szkali6my w polskim rejonie -
n;^ b$o iLadnych w4tpliwo6ci:
q*_/'c prenumerowal polskie
dzienniki i czasopisma, w szpi-
talach, w szkole, w radzie wiej-
skiej byty polskie napisy na tab.
liczkach. Marian6wk e otacza-
ly zewsz4dwsie o polskich naz-
wach: Jawne, Czwarte, Dro-
gari, Byk6wka, Jablon6wka,
Jalysz6w, Tartak, Tartaczek,
Kamienny Br6d, Dzikunka,
Slob6dka Czarnecka i inne.
Nie rozumialem natomiast,
dlaczego w domu i.w goSciach
rodzice rozmawiali po ukrairi-
sku, dlaczego w klasie lekcje
prowadzila nauczycielka, a
uczniowie odpowiadali po pol-
sku, a na przerwach migdzy
sob4 rozmawiali po ukraifsku?
W 1935 roku polski rejon zlik-
\,ro' 

' .wano. W 1936 rOku z
l{t*-<hn6wki i wiosek j4otacza-
j4cych duZo rodzin wyslano do
Kazachstanu - i nas tei:. Tarn
dowiedzialem siq, ie w obwo-
dzie zytomierskim byly nie tyl-
ko polskie, ale i czeskie, nie-
mieckie i inne, a taLtze, ocry-
wi6cie, ukrairiskie. Niemcy w
rodzinach rozmawiali tylko po

niemiecku. M6wili, ie na
Ukraing ich przodkowie prry-
jechali jako koloniSci. Czesi -
tak samo. Podczas nauki w 5-7
klasie szkoly rosyjskiej zrozry
mialem, i,e jgzykukrairiski j est
tu malo potrzebny, natomiast
kazachski powiniett by6 nau-
czany jako republikaf ski.

Ze studiowania historii
dowiedzialem sig, ie Kij6w
zalozyla p olari ska r o dzina zlo-
zona z trzech braci i siostrv.
Ale wielu py:crfi nie udalo mi
sig rozstrzygn46. A najwazniej-
szeznich-wjakispos6b
osiedlili sig Polacy na tak wiel-
kiej przestrzeni, od starej gra-
nicy z Polsk4 do Kijowa? To
pytanie wyniknglo j ako podsta-
wa do innego, bardziej aktual-
nego: czym zawinili Polacy
wobec ZSRR, ze z ziem, gdzie
zamieszkiwali ich dziadowie i
pradziadowie, przesiedlono
ich do obcego Kazachstanu?
Uczylem sig wigc w szkole
rost'skiej do 7 klasy, w osiedlu
Ostrownoje nr. 28, pracowa-
lem w kolchozie, potem z Lg42
do 1946 uczylem sig w techni-
kum g6rniczo-hutniczym w
miefcie Szczuczyirsku, zdoby-
waj ac zaw 6d technika-geologa.
Podczas tej nauki i pracy zgo-
dnie z moim zawodem w 194&
1948 r. wDzezkazganiu, dowie-
dzialem sig, 2e na ziemi kaza-
chskiej mieszka wielu Polak6w,
kt6rzy prqyjechali tu lub byli
wysiedleni jeszcze w latach

1861-1944 z r6imych miejsc z
Polski (nawet z Warszav,ry), z
Petersburga, Moskwy i innych
miast Rosji. I - co ciekawe -
prawodnieprzariskiej czg6ci
Ukrainy. Po6r6d tych ostatnich
byli ludzie pochodzenia *i.j-
skiego. M6wili, 2e s4 Ukrairi-
cami, chociaz ukrairiski znaLi
slabo, a polski - prawie zupel-
nie. W 1948 r. powr6cilem w
raz z rodzicami na Ukraing, na
Zytomiers zczyzne. Mieszkali6-
my w.Czernihowie, Korostyszo-
twe, Zytomierzu, a wreszcie we
Wolodarsku Wolyfskim (od
1950 r.). Pracawzawodzie geo-
loga wymagala podr6iy po
calym obszarze Zytomier-
szczyzny. Mieszkaj4c w hyto-
mierzu w 1949 r. zaznajomi-
lem sig z miejscowymi Polaka-
mi, uczgszczalem do miejskiej
biblioteki polskiej . Dowiedzia-
lem siE, ie na Zytomierszczyi-
nie zamieszkuje wielu Polak6w
nie tylko w miasta ch (Lyto-
mierz, Nowogr6d Wolyriski,
Berdycz6w, Korostysz6w), ale
i we wsiach - i to nie tylko w
granicach bylego rejonu mar-
chlewskiego.

Skad sig wziglo tyle ludno6ci
polskiego pochodzenia na
terytorium nie tylko Zytomier-
szczyzny, ale i s4siaduj4cych
obwod6w winnickiego,
k{jowskiego, czerkaskiego? W
rosyjskiej lub ukrairiskiej pra-
sie lat f948-1950 niewiele
napisano o pochodzeniu mie-

szk{4cych nr Polak6w. Nauczy-
ciele historii czgsto m6wili
swoim uczniom, 2e "pariska"
Polska w r6znych czasach
wysiedlala buntuj4cych sig
przeciwko polskim obszarni-
kom na "czartte lasy" (iyto-
mierskie Polesie). Byly i inne
"teorie". Kwestia tozmieszcze-
nia Polak6w na ?ytomier-
szczyLnie nie byla do korica
rozstrzygnieta, pytania poja-
*iuly siE jedno po drugim. W
rwi4zku wigc z tym, i,e ze wzglE-
du na m6j. zaw6d musialem'
jeidzi(, po Zytomierszczylnie i
nawet zamieszkiwa6 we wsiach,
pr6bowalem bada6 to samo-
dzielnie, jako swoje "hobby".
Rozpytywalem " staroiyl6w",
zapisywalem r6ine osobliwo6ci
pobytu Polak6w, to, co bylo.
charakterystyczne dla ich
codziennego i:ycia, dla 6wi4t,
dla rytual6w; pochodzenie
naz'v wiosek, nazwisk, imion,
folklorystyczne osobliwo6ci i
inne.

Po 4S latach badari stworzy-
lem sobie wyraLne pojgcie na
temat pochodzenia Polak6w,
zylacych w tym kraju. ChcA o
tym opowiedzie(. swoim roda-
kom - czytelnikom.

Feliks Murzanowski

Od Redakcji:
Kolejne aftykuty pana Mu-

rz anowsk i e go b gd zi emy d ruko -
wai w nastgpnych numench
"Mozaiki"

Z dat1 o'listopad 1998' ukazal sig setny jui numer
"Dziennika Kijowskiego". Gratulujemy! A tym, kt6rzy
nie mieli go jeszcze w rgku, serdeczni'e radzimy 6w
historyczny num e r zd,oby 6,. Pole camy nrlaszcza stron g
4 i 5, w caloSci po6wigcon4 jubileuszowi - w ftrrn m.in.
artykul Borysa Szewczenki o pbwstaniu ..Dziennika"
w 1992 roku. Naszym Koleiankom i Kolegom z

"Dziennika Kijowskiego" Lyczymy drugiej setki, a
przede wsrystkim nybrnigcia z klopot6w finansorrych
- przypomnijmy, Le uHolos Ukrajin!", kt6rego
dodatkiem jest "Dziennik'', przestal wyptacad
dotacje, niezbgdne dla wydawania pisma.
Powodzenia!

Redakcj a "Mozaiki Berdyczowskiej o'
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Zofia zrraczy nqdro6d
Mieszkanka Berdy czo-

wa, pani Zofra Kniirrk, ma
siedemdziesi4t dziewig6 lat.

Jej nazwisko panieriskie to
Kostianowska. Jest Polk4.

Stara kobieta cigZko
choruje i musi porusza6
sig w w6zku inwalidzkim.
Lata nie dotknely jednak
jej twarzy. Jest prawie bez
zmarszczek i niemal zaw-
sze u6miechnigta.

Pani Zofia urodzila siE w
wielkiej, polskiej rodzinie.
Dziewigcioro dzieci. Nieste-
ty, dwie siostry i brat J6zef
zmarli jeszc_ze w dzieciri-

' stwie... Kiedy w 1917 roku
zad4lwiatr rewolucj i, oj cie c

- Mikolaj Kostianowski
poparl rewolucjg. Pracowal
jako frezer w fabryce "Po-
stqp", zostal pierwszym
naczelnikiem komitetu fab-

rycznego, kt6ry decydowal
o problemach proletariac-
kiej bieCoty.

Wynagrodzenie musieli
wozit. zKoziatyna (a wtedy
wyplacano je co sobotg).
Peynego razrt ojciec mial
wypadek, kt6ry kosztowal
go iucie. Mikolaj Kostia-
nowski, jak zwykle, wi6zl
pieni4dze dla pracowni-
k6w.

Nagle poci4g otoczyla
banda, kt6rych w tych
zanar chlzowanyc h czasach
bylo duio. Ratuj4c sig, pan
Mikolaj wyskoczyl z poci4-
gu do zaspy SnieZnej. Prze-
zigbil sig i zachorowal na
zapalenie oplucnej.

Z czasern organizm, zfre-
czony trudami wojny i glo-
dem nie wytrzymal. Pocho-
wany zostal I stycznia 1922
roku.

Kiedy Zofia skoficzyla trzy

Zofn Kostianowska

lata, dw6ch jej rodzonych
braci - Wincentiusz i Bole-
slaw - wt'echali na studia
do Polski. To uratowalo
ich od przyszLych stalinow-
skich represji, kt6re nie
omingly rodziny Kostia-
nowskich...

Nasza bohaterk a zostala
wigc sama. Nadszedl czas
nauki. Co do wyboru'szko-
ly, w4tpliwo6ci nie bylo,
przeciei w rodzinie zawsze
rozmawiano w ojczystym,
polskim j ezyku.

W Berdyczowie, gdzie
mieszkalo niemalo Pola-
k6w i 2yd,6w,funkcj onowa-
ly zaklady pocz4tkowe:
Szkoly nr. 3, 6 - polskie,
Nr. 4, 9 - iydowskie, Nr. 7,
8 - ukrairiskie. W szkolach
polskich wszystkie przed-
mioty wykladano w jgzyku
polskim. WiedzE uczni6w
oceniano wg. nastgpuj4ce-

8o, trzypoziomowego
systemu: "3' - dobrze, "2"
- 6rednio. "1" - lle. Cza-
sem z niekt6rych przed-
miot6w zdolna Zosia otrzlr-
mywala "3+", to znaczy

najwyitsz4 oc e ne. Uwielbia-
la botanikg, czego nie
moina powiedzie6 o jery-
ku niemieckim.

Z pani4 ZoR4 uczyly sig
wtedy dzieci, kt6re p6iniej
staly sig znanymi ludZmi. Na
przyklad zmarly jui Stani-
slaw Szalacki - pierwszy pre'
zes Zwi4zku Polak6w na
Ukrainie. Jui w6wczas StaS

drukowal swoje wiersze i
opisy w kljowskim czasopi6-
mie dla dzieci - Polak6w,
"B4di, Got6w". W 1935 r.
szkola zostala przeksz talco-
na w rosfsk4.

Wszystkich nauc zycieli
aresztowano. Rodzina
Kostianowskich nie tylko
byla polska, ale i katolicka.
Nawet ojciec regularnie
chodzil do kofciola.

Pani Zosia pamigta pier-
wsza swoj4 komunig. Jasne
Swigto na tle ciemniej4cej
nocy represji. 6 listopada
1937 roku aresztowano
brata Stanislawa. Jak to sig
stalo, opowiada pani Zofra:
- StanislawaZabrali w pier-
wszy dziefi sezonu my6liw-
skiego polowarl na zaj4ce.
My6lal, ze przyszedlj.go
kolega, z kt6rym mieli
razem i6d na polowanie. A
to byli inni "koledzy"...
Obst4pili budynek ze wszy-
stkich stron, tak, jakby iryli
tam nie zwykli, porz4dni
ludzie, a zlodzieje. A po
szeSciu miesi4cach zabrali
innego brata - Michala,
kt6ry mial 26 lat i byl stu-
dentem technikum. Matu-
sia z i:,alem m6wila: "Misiu,
wstawaj, bo juZ za tob4 prry-
szli" . Micha... my6lal, 2e go
niedlugo 'iypuszcz4 i
bgdzie uczyl siE dalej...

Matka - pani Ludwika -
wyplakala chyba wszystkie
lzy. P62niej przyszla wiado-
mo56 - bracijui nie ma. W
straszny spos6b stracila
nasza bohaterka mamg. W
1940 roku pani Ludwika
byla w Poltawie - pomaga-
la starszej c6rce Marii
wychowywa(. dziecko. Na
pro6bg Zosi, kt6ra praco-
wala w fabryce "Postgn" i
mieszkala sama w \-.--
szczo]J_]/rJi Przez wszystkich
dorriu, pani Ludwika wt'e-
chala do Berdyczowa. N
drodze zachorowala. Wypy-
tywal ja milicjant. M6wila
mu, iejedzie odjednej c6r-
ki do innej. Jej slowa nie
wiadomo dlaczego uznal za
dziwne. Odeslano j4 do
szpitalu w Winnicy, ale tam
nie trafila. Zofra dlugo szu-
kala swojej matki. Nada-
remnie.

Ale ponosila nie tylko
same straty. Na szlaku swe-

go losu spotkala pani Zofia
godnego czlowieka - Gri-
gorija Kni2uka, Rosjar ..'l

z pochod zenia, k}-iy
zostal jej mgiem. Zyli
razem pfzez pig6dziesi4t
dziewig6 lat.

Pan GrigorU zmarl tej
wiosny. Pozostaly dzieci -
Sergiusz, Eugenius z, lrena
- kt6re opiekuj4 sig matk4.
Po 6mierci starszej siostry
Marii, pani Zofiajest jedy-
n4 przedstawicielk 4 r o dziny
Kostianowskich. Swobo-
dnie m6wi i czyta w jgzyku
polskim. Na 6wi9ta odwie-
dza j4 ksi4dz.

Thk if e ta kobieta, kt6ra
przez lata zachow ala w sobie
polskiego ducha.

J"rry Sokalski
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2OO lat Mickiewicza

trGlka dat
o tlrodzil sig w Zaosiu

kolo Nowogr6dka (dzisiejsza
, oruS),24 gntdnia 1898
roKu.

o 1815-19 studiowal nauni-
wersytecie w Wilnie.

o 1817 r. byl wsp6lzaloiy-
cielem Towarzystwa Filoma-
t6w.

. 1819-23 byl nauczycie-
lem w szkole powiatowej w
Kownie.

r ![ wyniku wykrycia sto-
warzyszefi mlodzieiowych, w
kt6rych dzialal, zostzl uwig-
ziony i skazany w lB24 r. na
osiedlenie w glgbi Rosji.

o 1824-29 przebywal w
Petersburgu, Odessie, Mos-
kwie, odbyl te2 podr6i:. na
Kn/m (1825).

. o 1829-30 podr62owal po
/- mczech, Wloszech i
SXajcarii.

o Po nieudanej pr6bie
przedostania sig do powsta-
nia listopadowego, dol4czyl
do uchodZc6w pows taficzy ch
w Drelnie.

. W 1832 osiadl wParynl,,
gdzie w 1834 r. o2enil sig.
Rozwin4l dzialalno36 w6r6d
emigracji, redagowal "Piel-
grrqa Polskiego".

. lB34 ozenil sig z Celin4
Szymarisk4.

o 1840 objal katedrg lite-
ratury slowiariskiej w Colle-
ge de France w Paryiu.

o 1848 tworzywe \A4oszech
Legion Polski (rwany Legio-
nem Mickiewicza).

o 1849 wsp6lzaloiyciel i

redaktor "Trybuny Lud6w".
o zmarl (p.o'r,ria"podob

nie na cholerg) w 1855 r. w
Stambule, podczas tworze-
nia oddzial6w polskich,
maj4cych wystapid w wojnie
krymskiej przeciwko Rosji.

I(ilka fakt6w
Pod koniec Roku Mickie-

wiczowskiego nast4pilo na
Ukrainie spigtrzenie imprez
i wainych wydarzeri. Do
szcze96lnie ciekawych
p rze dsi gwz i9 t. nalezy zaliczy (.

wydanie dw6ch dzielMickie-
wicza, obu wjqzyku polskim
i ukrairiskim r6wnocze6nie:
"Pan Thdeusz" (polowa gru-
dnia) i "Sonet6w KrFmskich"
(wczeSniej, bo w lipcu).
Wydane zostaly przez Gl6-
wn4 Specj alisty czn4 Redak-
cje w Jgzykach Mniejszo6ci
Narodowy ch, przy zr:.acz4-
cym wsparciu Ambasady
Rzeczpospolitej Polskiej w
Kijowie. Dzigki pomocy
Ambasady moglo sig odbyi
wiele innych imprez. W
samym tylko grudniu w

Bibliotece Historycznej w
*-awrze Pieczerskiej odbylo
sig spotk anie zatytulowane
"Geniusz Narod6w", pol4-
czorte z wystaw4 ksi4zek mic-
kiewiczowskich z ukrairl-
skich bibliotek i wystaw4
fotografii Wieszcza. Jui po
oddaniu tego numeru "Mo-
zaiki" do druku miala sig
odby6 konferencj a naukowa
"Mickiewicz a Ukraina" na
Uniwersytecie Kij owskim,
"okr4gly st6l" w Zwi4zku
Pisany Ukrainy po6wiEcony
polsko-ukrairiskiej wsp6lpra-
cy przy tlumaczeniu dziel
Mickiewicza i nauczaniu o
nim, a taUze w Muzeum im.
Szewczenki - seminarium
" Szewczenko a Mickiewicz".
Liczne imprezy przeprowa-
dzily organizacje polskie. I
tak np. podczas wrze6niowe-
go II Festiwalu Kultury Pol-

skiej na Ukrainie we Lwowie
(ws p 6 I o rg anizator zy - Fe d e-
racja Organizacj i Polskich
na Ukrainie, Towarzystwo
Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej i Zwr4zek Polak6w
na Ukrainie) pokazano
spektakl "Ballady i romanse"
Mickiewi cza w wykonaniu
Teatru im.. Stanislawa
Wyspiarlskie go z l{atowic,
odbyla sig takie sesja nauko-
wa, po6wigcona tw6rczo6ci
Wieszcza i otwarta wystawa
"Adam Mickiewicz i j.go
epoka". W grudniu w Kijo-
wie mial odbyd sig koncert
w Filharmonii, zor ganizow a-
ny przez Federacjq Organi-
zacji Polskich na Ukrainie.
W Berdyczowie spotkanie
po6wigcone Mickiewiczowi
zaplanowano na d*gu polo-
wg grudnia.

Stefan Poplinski
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Pr e zetrtaci a w Zyo m ierzu

o Zytomienajechalem
pierwszy raz w moim

"you. Jak rv5padnie prezenta-
cja? Czy przndq miejscowi
Polacy? Co ja im powiem?
Jestem slabym m6wc4. Na
pewno wl4czg kasetg z glosem
mego Ojca, gdzie opowiada o
swoich korzeniach, o pradziad-
ku Marianie Szalackim, burmi-
strzu hytomierza. No i zaczglo
sig. Pierwszy zabral glos pan
Grabowski - bardzo ityczliwie
odezwalsig o moim Ojcui ciep
lo o ksi4zce. Potem okazalo sig,
ie kolej juz na mnie. Do dykta-
fonu wloifem kasetg z nagra-
niem glosu mego Ojca. Pod-
kre6lilem, irc tzl<siElkajest nie
rylko o moim Ojcu, ale r6wniei
o losie polskiej mniejszo6ci
narodowej i pr6bie jej odro-
dzenia przez ostatnie dziesigd
lat. Potem doszedlem do spra-
wy rozpowszechniania ksiazki.

- Ihida dobroczynna skladka
umoiliwi drukowanie nastgp
nych tytul6w i utworzenie Bib-
lioteki ZPU. Slyszalem, ze kwo-
ta 5 hrywien jest za dttza. AIe
co zrobid, musimy sami na
wszystko zapracowa6. Nama-
wiam was, kupcie t9 ksifikg,

;:::i:iil:

'|ak trudno byt Polakiern!"

naprawdg wat&ajest trzech
kostek masla! - m6wilem. Dalej
przemawial Feliks Paszkowski z
Berdyczowa, dyrektor Szkoly
nr 3, prezes Oddzialu ZPU w
Berdyczowie, redakto r gazety
"Mozaika Berdvczowska" -
"Wyslalem kiedy6do pana Sta-
nislawa Szalackiego z okazji
Swi4t Boionarodzeniowych
cegielkg - obrazek z Matk4
Bosk4 Berdyczowsk4 i nigdy
nie my6lalem, ze ten obrazek
go tak ucieszy. Powiedzial mi,
ie jest on symbolem wiEzi z
jego rodzinnym miastem. Dzig-
ki Panu Stanislawowi jeste6my
tu, rozmawiamy po polsku,
dzigkujemy za to!..." Swietlana
Sztatska - poetka - 'Je6li kto6
osobi6cie znal P ana Stanislawa
Szalackiego, to przec zytawszy tA
ksiazkg latwo zrozumie, co to
byl za czlowiek. Pamigtam Pana
Stanislawa bar dzo dobrze.

szcze g6lnie j ego punktualno56
i iryczliwosc. Kiedy spotykal sig
ze mla4, pytal - "Swietlano,
piszesz?". Wadyslawa Pawlow-
ska - wie6 Lisowa Slobidka,
rejon berdyczowski - "ChcE
potwierdzi(., ze Polakiem by6
trudno. Nasza wie6 jest zamie-
szkana przez Polak6w, byla tu
polska szkola. Ale zostala zarn-
knigta i teraz prawie nikt nie
m6wi po polsku. _Dobrze,2e
ksi4zkajest w trzech jgzykach.
Moiemy pokaza(. naszym dzie-
ciom, jak kiedy6 ludzie starali
sig zachowa6 swoj4 mowg, zwy-
czaje, wiarg." Franciszek Brze-
zi6ski, Zytomierz - 'Jak trud-
no byd Polakiem! - bardzo sto-
sowny tytul.Jestem chyba naj-
starszy. Zytomiers zcryzna mia-
la wybitnych ludzi, ale wielkie-
go Polaka mieli6my tu nieda-
wno. J.go osobisty wklad w
odrodzenie Polak6w na Ukrai-

nie jest niedoceniony. Pamig-
tam pierwsze spotkanie wKijo.
wie, pamigtam haslo'Witaj slo.
wo polskie". To wyszlo od Sta-
nislawa Szalackiego. Jerzy
Bagiriski, hytomierz, wiCepre-
zes oddzialu ZPU - "Bardzo
chcieliSmy mie6 ksiazkg o Sta-
nislawie Szalackim. Dla mnie
pan Stanislaw jest pierwszym
czlowiekiem, kt6ry zaj4l sig
odrodzeniem irycia Polak6w
Ukrainy". Zygmunt Wgglo1.

- przewo d nicz4cy kombataY'-
t6w WP w Zytomierzu - "Slysza-
lem co m6wi4 oZPU, o Szalac-
kim, ie byl komunist4, ja'tei.
bylem czlonkiem partii przez
trzydzie(ci lat. No i co? Nam
trzeba by( razem i to jest naj-
wainiejsze. Ja chca by6 Pola-
kiem od urodzenia do korica".
Po spotkaniu poj echal em z irytc-
mierzanami na cmentarz pol-
ski. Zobaczylem na wlasne oczy
gr6b ojca Paderewskiego, ksig-
dza Fedukowicza, grobowiec
qrna Moniuszki, zapalilem znicz
na grobie mego pradziadka
Mariana Szalackiego. Dzigkujg
Wam, Rodacy, dzigkujg zato,ze
pamigtacie mojego Ojca.

Jutry Szalacki
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Itstopad-polowa grudnia 1998 r.

f Sejm niemaljednogloSnie glosowal za wejSciem polski
do NATO. Poparly to wszystkie kluby poselskie - zar6wno
rz4dz4cejAkcji Wyborczej Solidarno66 i Unii Wolno6ci,jak i
opozycyj n e go Soj uszu Lewi cy D emo kra ty cznej oraz polskie-
go Stronnictwa Ludowego. Przeciwko bylo jedynie Z pos-
l6w prawicowego Naszego Kola, mti4zaneso z katolickim
Radiem Mart'a. w praktyce zostaly spelnione wszystkie
warunki wej6cia Polski do NATo, w gan - zgodawszystkich
paristw czlonkowskich Soj uszu P6ln o cnoatlan tpkie go.

I Po raz pierwsry od dluZszego czasu inflacja w polsce
spadla poniiej l0 proc. rocznie i liczona od puidziernika
1997 do paidziernika.lggS wynosila 9,9 proc.

'Ukonstyruowala 
si€ wigkszo66 nowych wladz woje_

frOdztw, powiat6w i gmin. w wigkszo6ci przypadk6w doclio-
dzilo do soj uszy Akcj i wybo rczej solidarn o st. z IJ ni4wol n o-
6ci lub Sojuszu Lewicy Demokratycznej zprzymierzemspo-
leczn:.c''o 0.go gl6wn4 sil4 jest Polskie Stronnicnuo Ludo-
we), cho6 byA ptrypadki porozumieri AWS - SLD. W War-
szawie sytuacjajest skomplikowana - wojew6dztwem rz4dzi
SLD i PS, w powiecie warszawskim AWS i UW, ale AWS bar-
dzo dlugo nie mogla sig zdecydowa6, kto zostanie starost4.
Prezydent warszawy pozostal narazie ten sam,jest nim Mar-
cin Swigcicki z [IW.

f Wkr6tce rozpocznie sig lustracja - ok. 20 tyr. os6b, w
tym prezydent, premier, ministrowie, poslowie i senatoro-
wie, sgdziowie i adwokaci bgd4 musieli publicznie oswiad-
cry e, czy wsp 6lprac owali z komunistycznymi taj nymi sluiba-
mi (przede wszystkim sluib4 Bezpieczerlsrwa). Karane jest
podanie falszywego odwiadczertia, a nie przyznanie sig do
wsp6lpracy.

I Prowadzone bylo Sledztr,vo wsprawie tragicznej katastro$'
woiskowego samolotu "Iskra"wdniu ll listopada (piszemyo
4__ y' artykule o obchodach 1l listopadawpolsce). pomimo
faHnej pogody samolot wyslano n -rorpotnanie 

meteorolo-
giczne przed uroczysrosciami, podczas kt6rych mialo nad pla-

. 
..T Pilsudskiego przelecied kilkana6cie samolot6w. wg. wstgp

" 
nych ocen, dow6dcy nie powinni wyda6 rozkazustarttr- zavie-
szony zostal zastepca dow6dcy wojsk lotniczych. Tymczasem
generalowie twierdz4, ie winni s4 piloci.

r W Rudzie Slaskiej w ramach akcji jObcy,' zafirqano i
odeslano zagranic7 prawie 400 os6b bez wiz lub waznych
dokument6w, glownie rumuriskich cygan6w. o w Griwicach
otwarta zosrala fabryka opla. wartos? inwestycji - blisko
miliard marek niemieckich, fabryka prod,ukowa6 bgdzie
ponad 150 tysigcy samochod6w miesigcznie.

r 
-Po 

raz pierwszy z,,warto tzw. 6lub konkordatowy, czyli
zgodny z konkordarem - umowa migdzy polsk4 i stolic4Apo-
stolsk4 (Watykanem). Teraz wystarczy Slub,ko3cielny, nie
potrzeba juz dodatkowego - cywilnego, czyli "paristwowe-
go" (cho6, rzecz jasna, moina odwrotnie - zavtrie(. nfi4zek
m{Z9fiski wyl4cznie w lJrzgdzie Stanu Cywilnego).

, 
I Na l0 grudnia w kantorach dolary kupowino po 3,27

zl, sprzedawano po 3,54 zl: 
S.IL

Po lOO zlotyclt
na,dziefi

J mienraj4 sig przepisy, dotycz4ce podr6iowania do pol-
^7 I ski. Podczas konferencji prasowej w grudniu br. w Kijo-

wie m6wil o tym konml generalnyRPwKijowie I<admierzCtrty".
Prz5pomnijmy, 2e migdzy Polska a Ukrain4 obowi4zuje ruch
bez*drcwy. Aby pojechad do Polski ob)'nnatel lJkrainy musi mie6
wainy paszport i pevm4 krvotg pienigdry. Do t"j pory bylo to
50 dolar6w USA na I dzief pobytu, jednak nie mniej rrirZ00
dolar6w (na Ukrainie rqm6g posiadania przy sobie pienigdzy
przez ob)'nateli polskich nie istnieje). Teraz zasady te sig zmie-
duje. Nowe, obowi4zuj4ce od I stycznia lggg r., qprowadzil
polski Minister Spraw Wevmgtrznych i Administracji.

S PrzyvEazdach na 3lub mniej dni potrzeba okazad 300
zlotych w przFpadku os6b maj4cych wigcej niiL lG lat i 150
zlotych dla mlodszych.

S Przywjazdach na okres dluiszych odpowiednio po 100
lub 50 zlotych na dzien,jednak nie mniejnii odpowiednio
500 i 300 zlotych.Jest to mniej ni2 doqd, zdaniem konsula
Chyca dlatego, ie polskie wladze uznaly,ie system zdal egzu
min i nie s4 potrzebne wigksze kwory. Ale uwaga! Nie m6wio-
no o tym podczas konferencji prasowej, alejak sig dowiadu-
je I'Mozaika", strainik graniczny przy wleidzie moze zaz4-
dai pokazaniapienigdzy i wstawid do paszportu piecz4tkg z
adnotacj4, na ile dni moina{echa6.Przylezdnypokaze 1000
zlotych lub np. 300 dolar6w i otrzyma piecz4tkg, ie mapra-
wo {azdu na 10 dni. Gdyjednak na granicy pojawi sig po
14 dniach, bqdzie klopot- straznikwsrawi mu do paszportu
tzw. vmzg administracyln4, czyli zakaz kolejnego wjazdu!
Pamigtajmyjednak, ie strainik nie musi zaL4dat pokazania
pienigdzy. Wszystko zaleiry odjego uznania.

P r zy pr zejazdach tr anzy towyc h p o trz e b a o dpowi e d n i o
100 zlotych.

$ W razie okazania zaproszenia od osoby prywatnej, w
kt6 rym zapr aszaj4cy gwaran ruj e p o kryci e ko sz t6w zami e szka-
nia i wyzywienia, a takie osoby udaj4ce sig nawycieczki tury-
styczne, obozy mlodzieilowe, zawody sportowe lub leczenie
trzeba mie6 przy sobie po 20 zlorych na dzieri pobytu, jed-
nak nie mniej ni2 100 zlotych. Zamiast pienigdzy moina
przedstawi6 dokument ponvierdzaj4cy ich posiadanie - na
przyklad zaswiadczenie z polskiego banku, jednakze lvysa-
wione najp6lniej na miesi4c przed przekroczeniem grani-
cy. Nie potrzebuj4 zadnych pieniqdzy ani za$vmad,czeri ci,
kt6rzy podr62ujA wg. zasad malego ruchu graniczne go, c4-
li mieszkaricy wymienionych w odpowiedni ej, po lsko-ukrairi-
skiej umowie miejscowo6ci blisko granicy. Im wystarczy
paszport krajowy (lub polski dow6d osobisty) i specjalna
przepus tka, wystawi arra przez Woj ska Po grani czne Ukrainy
lub polsk 4 Strai:, Graniczn4.

s
200 i

Jet y Szwnski
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Radio Zytonierz, Radio Berdycz6w po polsku
Co miesi4c,wkaid4pierwsz4 sobotg miesi4ca o godzinie

20.00, moina slu.chai p6lgodzinnej audycji w jgzyku
polskim w Radiu zytomierz (uwaga! od kwietnia ma by6
dwa razy w miesi4cu!) Co miesi4c lub co dwa tygodnie
( nieregularnie ) nadawana j est audycj a w j gzyku polskim
w Radiu Ber dy cz6w. Je s t zap owi ad ana w czesn i ej .

Telewizja hytomierz dlaPolak6w ,,
Dwarazy w miesi4cu audycja dla polak6w. ponadto, jak

piszemy na str. 12, czEsto nadawane b9d4 filmy w jgzyku
polskim.

Polskie stowarzla zenia w ilytomierzu
. Zjednoczenie Polak6w ?ytomierszczyzny*polo_

ttia" - przewodnicz4cy Tadeusz Rgkas, tel. domowy
(4L2) 22-16-36,

o zwi4zek Polak6w na ukrainie, oddzi arw hytomierzu
, - prezes Walentyn Grabowski, zastgpc a Jerzy Bagiriski,
tel. domowy (412) 37-89-97

o Zrzeszenie Mlodzieity Polskiej w Zytomierzu
- przewodnicz4cy Wadim Syczewski

Polskie stowarzyszenie w Berdyczowie
o zvm4zekPolak6w na ukrainie, oddzial w Berdyczowie

- prezes Feliks Paszkowski, dyrektor Szkoly nr 3, ul.
Puszkina 46, tel. (414) Z2-b0-20.

Msze wjeryku polskim w Z1,to^ietzu
. Katedra 5w. Zofii - codziennie 1g.00
o Ko6ci6l oo. Bernardyn6w pw. 6w. Jana z Dukli -

codziennie 7.00 i 18.00, niedziele 9.00, 10.30,13.00

Msze dwujgzyczne -- czgsciowo w jgzyku polskim,
czgSciowo po ukrairisku w Berdyczowie o Ko6ci6l w
Klasztorze Karmelit6w Bosych - w niedziele g.00, 10.80,
17.30, codziennie 8.00 i 17.90. o Kosci6l sw. Barbary -
codziennie 8.30, 17.20, niedziele tal<ze 13.00 r Kaplica
ul. Czudnowska - niedziele 18.00

Nauka jgryl<a polskiego w koSciele 6w. Barbary _ dla
dzieci w soboty.ll.00, dla dorostych w niedziere ir.oo.

(Przeprasz aooy zawszelkie braki i nieScislo6ci w naszym
informatorze. ws4ystkich zainteresowanych prosimy o
nadsylanie informacji na temat sruoich organizacji, imprez
polskich itp. Rcdahcja'y

oddzid w warszawie - p.o. kierownika Beata zubowicz
Adres redakcji: Ukraina, 261400 Berdycz6w,

. Puszkina 46, tel. (3804143) 2_Sil_SO

Adres w Internecie:
wn'w.webspawner. c om /users/mo zb erd

P oczta elektroniczna (email) : pkoscins@carrier.kiev.ua

r(onto: oszczadnyj Bank nr 73 w Bendyczowie, nr 0l0z00g0g
_ Eyalq"lr: vrplaty w Polsce moina dokonyrrad na konto:
Bank Pekao SA tr O4fiawawa,nr l240l0Z+Zl0ggZ4Z-270U

191110-00f z dopiskiem: ..dla Mozaiki Berdyczowskiej".
@o 7 pomoc4 organizacyjna i finansorra funciaqii ..Roda;)o
Rodakomt' w Warszawie ora:,, drigki unsparci.. fiiansowego
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie (Warszarra).

- ?prylTyrvszystkich chgrrych do nadsylania do nas list6w
lub artykul6q ale informuj emy_, Le- 7a zaiieszczane art5ft uly
nie jestrqplacane honorarium (redakcja pracuje spolecznie!
a tekst6w nie z'rn6wionych nie zwracamy.
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Snaro4iilna rpoua.qcbKa 
:

KynbrypHo-ocBiTHfl rasera.
Buxo4urb KoxHhx 2 rr,ticsrli.

Bh.qaeeqb - paga SepgrariecbKoro
aig4inenns Cninru noneKiB vrpaixra.

-.3apeecrpoBaHa 25 xeirHn l gg5 poKy
XnrounpcbKhM o6nacxuu ynpaeninnirvr

no npeci, caigo4reo npo peecrpaqio
cepii XT Ns 70.

Haula aApeca: u. Eep4urie,
eyn. l-lyurrina, 46.
TeneSoH 2-29-Tg.

HagpyroBaHo Ha Kn
"fl onirpaQir na ea6pra ra))

ur, Eepgurie, eyn. Kornnpeecaroro, 2.
Tnpax 1 000 npruripxrrie.


